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KASKYLEHTI 1 9 5 1 
Vlittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitiin: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Hak e m ist o 
VR Klislkylehdesta v. 1951. 

Lihavalla painetut numerot tarkoittavat VR Kask:ylehden nu
meroa ja laihalla painetut asianomaisen kirjoituksen numeroa. 

Aikataulut, vanhentuneiden aikataulujulkaisujen poistaminen 
asemilta 9.3; ilmoitus asemalla tarvittavien ailmtaulujen lu
•kumaadista 55.5; J okioisten Rautatien aikataulu 56.2. 

Akkumttlaatto1·ivaunut, pari tojen huGlto 13.3. 
Alennukset, matkalipuille, ks matkaliput; rahdeille, ks ra.htialen

nukset. 
Alueliput, 1.25. 
Aluevuokrat, liikenncjakson paallikon oikeus maaratli vuokra 

10.6; 19.8; aluevuokraryhmat 19.8; 50.6; Vapolle vuokra.ttu
jen alueiden vuokrat 53.11. 

Asem.a- ja junapalvelussaanto, 16 § 7 kohta tahdentaminen 12.9; 
27 § 1 kohta muutos 49.6. 

Asemakassanhoitajat, kassojen tarkastus 56.12. 
A.semapiiiillikon johtosaanto, 29 § tahdentiirrdnen 56.12; 34 § 

tiihdentaminen 26.3. 
Asemat, vuosi-ilmoitukset matkustajalipuista 1.21; ks liikenne-

p-aikat. 
Asiakaspalvelu, vaunutilausten valittiiminen 1.15. 
A-sopimus, soveltamim.en tyopalkkoihin 7.1. 
Asuinhuoneistot, virka-asunnot j-a luontoisetujen vastikkeet seka 

vuoln'a-asuntojen vuokramaksut 3.2; 3.3; 27.2; tapettien 
hinta vr:n asuinhuoneistoissa 3.7; 14.3; 25.1; polttopuiden 
•kaytto v.r: n virka- ja asuinhuoneissa seka myyn~ti rautatie
laisille 6.4; pistorasiain asentaminen sahkokayttoisia pesu
koneita varten vr: n asunnoissa 30.2; lampiman veden j·akelu 
41.2; 52.1. 

Asuinrakennukset, isannoitsijain henkikirjoitus- ja veroilmoitus
velvollisuus 16.1 . 
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A AS1tr~toedut, vuokra-a untojen vuokramaksut 3.2 ; 3.3; 27.2 ; 41.1 ; 
45.1. 

Asuntovattnut, siina asuvalta periWivat .nuuksut 17.1. 
Autokuljetus, ks kulj etus. 
J-1 utoliikenne, autoliikennepai•lclwjen ja ajovuorojen muutoksia 

2.5; 13.10; 16.5; 29.6 ; 30.6; 47.7; [mtiinkuljetuksen aloitta
minen Vm·kauden asemalla 3.10 i autoliikennetari.ffi 3.11; 
24.10; Pohjolan Liike.nne Oy: n toirnipaikat ja niiden vali
matJkat ltav.aralinjoilla 10. liite II; 53.7; autojen vakiokalustot 
14.5; ikappaletavaran kuljetus Pohjolan Liikeune Oy: n au
toil"La 24.11 ; kappaletavaTan kuljetus vr: n autoiJJa 24.12 ; 
25.4; autoli1mt 29.9; 52.7; vr : n autoliikenteen hoi to j•a val
V·Onta 31.2; autoliikenteen lopettaminen 41.6 ; Lohjan aseman 
ja kauppalan valinen liikenne 41.8 ; Jokioi ten rautat ien auto
liikenne 42.4; Oy Alkoholiliike Ab: n kulj tulcset 44.6 ; uoran 
tariffin mukaan rahditettujen lahetysten autoku.ljetuksista 
suoritettavat .korvaukset 44.9; Pohjolan Liitkenne Oy :n 
benkiloautolinjat ja niiclen valimattikat alk. 1/ 11. 51 45.5 ; 
Pohjolan Liikenne Oy :n yhdysa.semat 47. ; rat.aosan Ka
runki-AaV1asaksa liikenne 48.5; eraiden autokulj etusten 
vahimmat maksut 50.8; muutos Pohjolan Liikenne Oy : n 
tariffisopimukseen 54.9; Pohjolan Liikenne Oy: n henkilo
autolinja Hki-P,rY-Kw-1mr 56.7 ; vr :n oman tavaran 
kuljetus 58.1, 6. 

Autonalustat, tava.ranluokitus 44.8. 
rlutot, vr:n autojen kaytto oman henkil&kunnan tarpei iin 5.7; 

13.9 ; autojen vakiokalustot 14.5 ; tavaranluokiitus 44.8. 
Avustukset, myontfuninen rautatielaisille lomanviettoa ja reuma

parantolahoitoa varten 20.2; rautatielaisten lepokotiyhdis
tyksille 47.2; raurotielaisjarjestojen ki-rjastoille 47.2; tekija
palkkioiksi rautatiealan ansiokkaista julkaisuista 47.2. 

B Bensiini, va.rotoimenpirteet bensiinisaiUovammja taytettae.c;sa ja 
tyhjennettaessa 7.6. 

Be<toni, tavaranluokitu 39.4. 
Boraatti, tavaranluokitus 40.-!. 
Borasiitti, taval'lanluokitus 40.4. 

E ELinkustannusindeksi 5.2; 7.1 ; 23.1; 49.1. 
Eliiinkuo1·maussillat, korjaaminen 3.12. 
Eliikelaitlos, vr: n eHikelaitoksen maksettavat elakkeet ja vuosi

maksun kantaminen 6.1 ; vr: n elakelairtoksen ohjesaannon 
25 § :n valiaikainen .muutta.minen 29.1. 

Eliikke~t, valtion virkamiesten eliikkeiden suorittaminen 5.2; ota
vaen ja eraiden 'kulJkulaitosvirastojen leski- ja orpok·assasta 
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suoritettavat elrukkeet seka vuotninen elakemaksu 8.1; yli- E 
maariiiset eliikkeet 34.2. 

Elii.kelainsiii.idiinti5, virkamieseiJ.i.ikkeistii annetun asetuksen muutta
minen 22.1; elakelainsiiadannon muuttaminen 22.2; valtio
neuvoston piii:iJtos ylimaariiisistii elakkeistii 34.2. 

Eliivii..t eliiimet, kuljetus 25.7; 46.14; koirien, kissojen ja pient·en 
apinain kuljetusmaksut 28.6; lmljetus ilman saattajaa 25.7; 
46.14; tavaranluokitus 57.1; tyhjien ha:kkien ja laat1koiclen 
kuljetus 59.8. 

Englanninkieli, kirjeopetus rautatieopistossa 55.11. 
Ennakkoperintiilaki, 4 § 3 mom. soveltaminen 59.2. 
Ennakkopidiitykset, verojen ennakkopiclatys loka-, marras- ja 

joulu.kuulta 1951 maksettavista pwlkoista 49.2. 
Ensiaptda·rpeistot, tapaturmien varalta 46.2; 47.4. 
Er·ikoisliput, Partaharjun leirille matkustaville 10:5; Suomen 

Punaisen Ristin J oensuun leirille mrutkusta vi en erikoisliput 
22.5. 

Erinistava1·a, tavaranluokitus 21.14; 57.1. 
Er·ittiiin kookas tavara, tavaranluokitus 57.1. 
Erotettuja, Eitomaa, Taisto Aarre 43.10 ; Hami;i;lain~n, J arukko 

Johannes 46.20; Jakku, estor 46.2{); Jukarainen, Anrtti 
5.16; Kokko, Arvo 6.16; Kuusa, Eino 47.15; Kiimppi, Mikko 
29.15; Laitinen, Uuno 21.19; Latvala, Viljo Johannes 55.12; 
Linclbe;rg, Olavi 17.13; Myllymiiki, Aukusti 21.19; Nikkanen, 
Pentti Matti 51.13; Pa:karinen, Yrjo 49.9; Pihlajaniemi, 
Pentti VihtO'l·i 12.13; Pirinen, Erkki Kalervo 50.9; Poyhonen, 
Veikko Milkael 50.9; l~anta, Aatos ViH1aun 55.12; Ra'I!Jtala, 
Lasse Holge'l' 5.16; Ron,kko, Ka:uko Olavi 49.9; Sa1mens.uu, 
Aarto Swkari1 39.7; Sui, Ahti< Alpo 30.14; Suvanto, Urho 
Iisa·kki 46.20; 'foukoni'enri, Vei/klko Kulle;rvo 1.47; Valo, Lasse 
Birger 47.15; Virtanen, Aarre A,imo Tapio 5.16. 

EtLr·ooppalainen Tavam- ja MatkatavaravakuuttLS-0sakeyhtii5, 
lahjoitus 47.2. 

Eviisruoat, junahenkilO'kun11an evasruokien iiimmittaminen lkon
cluktoi:irlvaunuissa 1.13. 

Filmit, kuljetus kiitotavarana 1.35; tavaranluokitus 28.6; kiito- F 
tavararahdin maksaminen 30.9 . 

Gramofoonit, rautatieopiston levykur ien ja gramo.foonien lahe- G 
tys 39.5. 

H allinto, rataosa Jamsii-Jamsiinkoski hallinnollisessa suhteessa H 
31.1. 

Jialot , ks polttopuut. 
H elluntailiikenne 19.4; 21.4. 
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H enlC~lOkohtainen palkanlisii 23.1. 
He1~kil0todistrus, kuukausilipulla matkustettaessa 39.3. 
H e'IJOslattdat, Ga-vaunujen hevoslautojen salpatapit 13.4. 
Hiihtoliput, 4.3; 55.8; .koululaisten hiihtoloma-alennus 6.11. 
Hiili, tavaranluokitus 53.12. 
Hit'lijauhe, tavaranluokitus 53.12. 
Hiilimurska, tavaranluokitus 53.12. 
IIiilipulveri tavaranluokitus 53.12. 
Hiivaliihetykset, kuljettaminen ilman osoitteita 1.14; 14.6; 25.6; 

Rajamaelta Uihetettavan hiivan rahclitus 15.8; Porista 27.12; 
28.9; Lahclesta 51.12. 

Hilla, liikenteen hoito 5.6; 21.7. 
Huonekalut, tavaranluokitus 28.8; 48.6. 
Hoyryliimmitys, jtmien 53.3. 

Ikiilisiit 20.1; 23.1. 
Indeksikorotukset, m.ak~aminen tyontekijoi.J.le 7.1; ks. elinkustan

nusinclek i. 
Iwualiidipyoriit, matkatavarana 34.6. 
Istumapaikatl, lukurnaaran merkitseminen Ci, Di, DEi ja Ei-vau

nuihin 7.2; vapaalippulaiSiten istumapaikkavaraus 17.9. 
lsiinnoitsijiit, erinaiset vr: n asuinrakennusten isannoitsijain teh

tavat ilmoitukset 16.1. 

J akelukuitit, poistaminen kaytosta 43.1. 
Jaksonkiiyttokomit.eat, asettaminen valtionrautateme 11.1. 
J oululiikenne 54.4; Pohjolan Liiikenne Oy: n joululiikenne 56.6. 
Juhannusliikenne 28.3. 
J1~lkaisut, julkaisun ,Suomen Kul!kuneuvot" myyntihinta 6.9; te

lcijapaJ.kkiot raurt;ati'ealalll ansio1klkaista jttlkarisuista 47.2. 
J unahenkilOkunta, eviisruokien lammittiimin en konduktoorivau

nuirssa 1.13; viranto±mitusrahasiianto ja en soveltamismaa
raykset 8.3; e. m. saannon 3 § : n muuttaminen 27.1. 

J1mantiehisto, palkkaus tyojunissa 58.7. 
J1~nanopeudet, Hyvinkaan-Hangon radalla 27.5. 
Junaohjaajat, junaohjaajajarjestelman kaytantoon ottaminen ra

taosilla Ri-Kw ja Lh-Ha 56.4; Junaohjaajien ohjesaanto 
7 kohta muUJtos 56.5. 

Junat, ilmoitus junasta poistetu ta vaunusta 33.4; varojen kerays 
jmlissa Kuuromykkain Ur·heiluliitolle 33.5; hoyrylammitys
johdon ja letkukytkimien hoito seka allutlammityksen tehos-
1Jaminen 53.3; tilausmaJksu, ylim. junastBJ 57.1; maksut tilaa
jan kayttoon luovu.tetuista tyojuniSita 58.1; mruksut apu
junista 58.1; tyojunien jtmamiehiston pa1kkaus 58.7. 

J1matt~rvallisuussiiiinto, painoksen riittavyyden turvaaminen 10.2; 
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104 § 3 kohta lisays 19.3; 103 § 7 .mom. b tahdentaminen J 
24.8; A-liitteen 4 kohta muutos 51.4; 111 § 5 ja 6 kohta tiih
dentaminen 55.4; 108 § 1 mom. selvenrt.iiminen 59.7. 

J unavaurim1moit~tkset 26.3. 
Juomapika1·iautomaatit, taydentaminen 21.9. 
Jiilkivaatimus, vr omatavaraHihetysten yhteydessa 58.2. 
Jiirjestysohjeet, raikennusten katoilla suoritettavia toita varten 

56.1. 
Jarjestot1, rautatielaisjarjestojen kokousvapaaliput 1.40; 5.12; 

6.14; jarjestojen kayttoon luovutetut vaunut 14.11. 
Jiitepahvi, tavaranluokirtus 48.6. 
Jiitepaperi, tavaranluokitus 48.6. 
Jiitteet, talteenorl!to 24.2; 46.5. 

/ 

Kaasut (kaasulieriossa), tavaranluokitus 1.34; 4.6; 7.11; 59.10. K 
Kalkkiammonsalpietari, tavaranluokitus 26.6. 
KaUeusryhmiit 23.1. 
Kalliinpaikanlisiit 23.1. 
Kananmunaliihetykset, kasittely 21.8. 
Kansanedustajain liput 1.25. 
Kansaneliikemaksut, tyonantajan 51.1. 
Kappaletavaraliikenne, Gt-vaunujen kayttaminen 1.11; Huhta

maki-Yhtyman kappaletavaraUihetyk.set Rantamaelta 14.7; 
kappaletavaraliikenteen keskitys Vi:rasojalle 21.12; kappale
tavaran kuljetUJkseen kaytettiivien avovaunujen puhdistus 
24.7; tkappaletavaran kuljetus Pohjolan Liikenne Oy:n au
toilla 24.11; kappaletavara.n kuljetus vr: n autoilla 24.12; 
25.4; 52.7. 

Karbidijiitteet, tyhjennysastiat 1.39. 
Kartonki, tavrura.n.Juokiltus 48.6. 
Katkotariffi, Pohjolan Liikenne Oy: n kuljetuksissa 10.7; 44.5; 

57.2. 
Katot, jarjestysohjeet rakennusten katoilla suoritettavia toitii var-

ten 56.1. 
Kauppaedustajat, matkatavara 1.24. 
Keinut, puutarha, tavaranluok~tus 28.8. 
Keittiokalusteet, tavaranluokitus 48.6. 
Keskuskiiyttokomitea, asettaminen valtionrautateille 33.1. 
Keskustaimisto, taimitilaukset 21.2. 
Kielikurssit, rautatieopiston levykurssien ja gramofoonien Uihetys 

39.5. 
Kiitotavaraliihetykset, yhdysliilmnteessa. Pobjolan Liikenne Oy: n 

kanssa 4.9; 10.7; 44.5; 57.2; Oy A. Marschan Ab :n kiitotava
l'alahetykset 13.13; tyhjiilt laatikot kiitotavarana 17.10; Kos
kisen Puutarha Oy:n kukkaliihetykset 26.7; kiito•tavaralii-
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K ken teen keskitys Virasojalle 35.5; tilitys yhdysli.:iikenteessa 
Jokioisten rautatien kanssa 37.4; rataosaHa Kemijarvi-Kel
loselka 41.7; maksut yhdysliikenteessa Loviisan rautatien 
kanssa 55.9; ilmajarruttomien vaunujen kaytto ·kiitotavara
vatmuina 59.7. 

Kimmet, koivu, tavarall'luokiJtus 41.11. 
KiriZaatat, tavaranluokitus 16.9. 
Kvrjaaminen, pa:lkkausten 23.1; kiiytettaessa henkiloliikenieen 

rahtiluottoa 30.7; 56.10. 
Kirjastot, avustukset rantatieliiisjiirjestojen kirjastoille 47.2. 
J(irjeopetus, rautatieopi ton 1.53; englannin:kielen kirjeopetus 

55.11. 
Kissat, tavaranluokitus 28.6. 
Koirat, tavaranlnokitus 28.6. 
Koivnkimmet, tavaranluokitus 41.11. 
Kokojunakttljetukset 13.12; 15.7. 
Konduktoorivctunut, jtmahenkilokmman eviisruokien lammittiimi-

nen 1.13. 
Konepctjat, eisonta-ajat vuosilomi·en takia 29.4. 
Kookas tavara, tavaranluokitns 57.1. 
Kotiinkuljetus, aloittaminen Varkauden asemalla 3.10; kotiinkul

jetustariffi 3.11; kort:iinkuljetus Virasojalla 21.12; 35.5; Oy 
Alkoholiliike Ab: n kotiinkuljetukset 44.6; vr: n oman tava
;ran kuljetnkset 58.1. 

Kukkasliihetylcset, Koskisen Pnutarha Oy:n kanssa tehty rahti
sopimus 26.7. 

Kuljetus, Tamperecn lcntokonetchtaan knljetukset 1.30; filmien 
kuljetus kiitotaxarana 1.35; kotiinkuljetuksen aloittaminen 
Varkauden asemalla 3.10; autoliikennetariffit 3.11 ; 24.10; 
Jmatran Vom1a Oy: n ~kulje1tusvaunun 1kuljetus 13.8; :koko
junruruljetukset 13.12; 15.7 ; maran massan kulj etns kate
tuissa tavaravaunniss-a 14.2; tavarain :kuljetus Unkarin Kan
santasa vallasta kolmansii:n maihin ja painvastaiseen suun
taan SNT-Liiton kautta 14.8; lisasopimus 13 pv: 1tii toukok. 
1950 23 pv. rruarrask. 1933 tehtyyn Kansainvaliseen sopimuk
seen tavarain kuljetuksesta rautateitse 16.11 ; ·kananmuna
Jahetysten kiisittely 21 .8; kappaletavara111 kuljetus Pohjolan 
Liiikenne Oy:n autoilla 24.11; •kappaletav•aran kuljetus vr:n 
autoilla 24.12; 25.4; 52.7; hiivaliihetysten kuljettaminen ilman 
osoittteita 1.14; 14.6; 25.6; elainten kuljetus 25.7 ; 46.14; vienti
paperivaunujen kaytto muihin kuljetuksi:Ln 32.2; avovau
nuissa :kuljetettavien puutavaraliihetysten tarkkailu 32.5; 
kiitotavaraliikenteen ke&kitys Virasojalle 35.5; Oy Alkoholi
liike Ab: n kuljetukset 44.6; 59.9; elainten kuljetus ilman 
saattajaa 46.14; kuljetus kuormalavoma. 46.15; 59.9; he1-
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posti sarkyvien ta,·arain ld"isittely 47.10 ; tilasto1tietojen hank- K 
kim.inen kuljetustilanteesta 48.4; eraiden autokulje.tusten va
himmat maksut 50.8; oman ta'Varan kuljetus 53.13; rauta;tic 
I'akennusosaSiton kuljetuksct 58.3 i rataosa. toa koskevat maa
raykset 58.5 ; vat·asto-osa. toa 58.(); liikenneosa..<;toa 58.7 . 

[(gljehtskirjat, sopimuskuljetuksissa 1.10; hiivaHihetysten 1.1-l; 
15.8; 27.12; tuontiltavaraa samalle vastaanottajalle lahe.tet
taessa 1.16; sairasosa&'tojen vuodevaatteiden 13.7; Huhta
maki-Yhtyman erikoi Tahtikirja 14.7; kuljetuskiTjamerkillto
jen selvyys 15.4; maksuleimakoneella leimattavat kuljetu -
kirjat 19.9; 32.9; 37.4; matkatavaran kuljetuskirja matka
lipun 1muttue · a 24.17; kappaletava1•an antoknljetuski i'jl:l!t 
25.4; esineissa olevien me.rkkien ja nmneroiden merkitserni
nen kuljetuskirjaan 25.11; vr: n oman tavaran kuljetuskirjan 
n: o 1923 kayttaminen 25.12; yhteisHihetysten kuljetuskirjat 
27.11 ; asi akkaiden lahetysilmoitu ten liittaminen rahtikir
joihin 29.7; kuljetuskirjat yhdy li:iikenteessa Hyvinkaan
Karkki'lan rautaiien kanssa 31.6; kuljetuskirjat taYarayh
dysl iikenJteessa Pohjolan Liikenne Oy: n kanssa 35.6; auto
rahtien farkastuksen takia tehtiivat merkinnii..t 42.6; Oy Alko
holiliike Ab :n kuljetuskirjoihin tehtavat merkinnat auto
kuljetUJksista 44.6; rahtikirjaan tehtava meekinta syrjiiraide
mak!Sujen kan;tamisesta 45.6; pitkien esineiden ja puretun 
li ika:kuorman matkakirjat itaise sa yhdysliikenteessa 47.12; 
vuosien 1943 ja 1948 mallisten. pakettikorttieu kaytti:imine11 
49.7; pienlahetysten kuljetuskil'jat 32.9; 49.7; liikenne})aik
kojen saman.kaltaisten nimien kirjoittaminen 50.5; satama
aluemaksun mel'lkitseminen 51.11; Oy Lahclen Polttimo Ah: n 
hiivalahetystten kuljetuskirjat 51.12; Vaskiluotoon usoitet
tnjen vaunukuormaliihetysten pm'kau.spaikan merkitseminen 
rahtikiTj·aan 52.10; halkoliihe.ty&ten knutiometrimiiarien 
me1ik:itseminen kuljetuskirjoihin 53.9; w·: n oman rt:avaran 
kuljetuskirjat 58.1, 2; Oy Alkoholrliike Ab: n pa lautettavien 
kuormalavojen kuljetu kirjat 59.9. 

Kuljeltt.smaksut, enintaan 100 .kilon suuruisen pika- tai rahti
tavaralahetyksen .kuljetusmaksun suorituspaikka 1.16; eril
lis.tavaran kulje.tusmaksut 1.16; syrjii1'a.iclemaksurt 1.33; 4.1; 
autokuljetusmwksut 3.11; 24.10; matkataYaran •lmljetus
maksut yhdyslii:kenrteessa .J okioisten J'autatien kanssa 4.5; 
su01·an tariffin mukaan l'ahditettujen liihcty :ten autokulje
tuksista suoritettavat korvaukset 4.8; ·kuljetusmaksut Poh
jolan Liikenne Oy: n tavara-autolinjoilla 10.7; 53.7; m·aiden 
jarjeSJtojen kuljetusten raMivapaus 6.13; reuvostoliittoon 
menevien lahetysten kuljetusmaksut 11.4; eri vaunussa kul
jetettavan riijahclysaineen knljetusmaksu 12.12; Nenvosto-
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K liirttoon roencvien paperipuulahetysten kuljetusmaksut 13.14; 
Huhtarnaki-Yhrtyman Rantamiielta HiheWimien kappaleta
vara- ja yhte.isUihetys1ien kuljetusmaksut 14.7; Rajaroaelta 
liihetettavan hiiv>an 15.8; Lahdest•a 51.12; G. A. Serlachiu.s 
Oy: lle 1VHir1ttaan osoit<'ttnjen vaunukuormaUihettysten kul
jetu roaksu 17.8 ; tyhjien laati!koiden kiiJtoJtavaramaiksu 
17.10 ; kuljetusmruksun leimaaminen maksuleimruk.oiD.eella 
19.9; 32.9; 37.4; erillistavararu kuljetusmaksu 21.14; auto
liikenteen 24.10; matka.tavaran 24.17; kappadert;avaran ·auto
!kuljetu.smaJksut 25.4; po·1kupyorien, potkukelkkojen ja pi en
ten ·apina:i!n kuljetusn'La!ksut 28.6; filmien kiiJtatavaraD'Ullksut 
1.35; 30.9; kuljetusmaksut yhdysliikenteessa Hyvinlkiiarll
Karkk.ilan rautrutien .kamssa 31.6; tavarayhdysliikenteessa 
Pohjolan Lii.kenne Oy:n kanssa 4.9; 10.7; 35.6; 44.5; 54.9; 
57.2; ta"Varali:iikenteessa Dataosalla Kemijarvi-Ke:Ll.oselka 
1.9; 41.7; suo1'an tariffin mukaan rahditettujen lahetysten 
auto:kulj.etuksis-ta suoritettavat korvaukset 44.9; II'ahdin las
keilit118JSta olevilen maaraysten noucvattamineu 45.4; pitkien 
esineiden ja pureJtm1 lii!kakuormaru kulje.tusmaksut itiiisessii 
yhdysliikenteessa 47.12; eraiden autoknljetuSiten vahimmat 
maksut 50.8; vr: n tavararuhan:kkijoiden rahtivapaus 51.8; 
Hang;Qn ja Turun satami:in vaunukuormin lahete.ttaviin vienrti~ 
t81Varan rahtialennus 51.9; !kuljetusmaksut yhdysliikenteessa 
Loviisan rautwtien kans-sa 24.13; 55.9; oman tavaran kulje
tusmaksu 58.1, 5, 6, 7; karusuherioiden kuljetusmaksut 4.6; 
59.10. 

KuljetusvOJUnu, Imatran Voima Oy:n kuljetusvaumm kuljetus
ehdot 13.8. 

K uormaaminen, vaunutilauste.n valittaminen toiselle liikennepai
kalle 1.15; Imatran Voima Oy:n kuljetusvaunun kuormaa
minen 13.8; tukkien kuormaus ilman vali'Pui1ta 16.6; vaum.l
.k:uocmalahetysten painQjen Jtarllikaillu 17.7; •lmna.m:nunaJiihe
:tyst:en kuoTmaoam:inen 21.8 ; vaunujen puhdistaminen eruren 
kuorrmaamista 24.7; vatmujen pylvaiden puuttuminen 24.9; 
puutavaran kuormausmaaray&teru noudattammen 32.5; ly
hyen pino.tavaran kuol'maaminen avovaunuihin 35.3; 1mr
vauksen kantaminen liikennesaannon mukaisen kuormaus
tai purkam:Usajan ylitykse.sta 43.6; kuormaushlmoitusten ill: o 
4407 ja 4436 la.wtiminen 45.2; helposti sai'kyvain tavarain 
kuormaaminen 47.10; sahatavara;n kuormaaminen Neuvosto
liittoon 52.8. 

Huormalavat, kiiy·tto rautatie·kuljetuksissa 1.32; 2.6; 10.9; 13.11; 
46.15; 59.9; Pietarsaaren Konepaja.n ja Huht'Mllaki Yhtyman 
k uormalavat 2.6 ; PuuvillaJtehtaitten Myyntikontt01rin, Oy 
Finllayson Ab:n, Porin Puuvilla Oy:n j•a Barker-Littoinen 

~-
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Oy:n kuormalavat 10.9; Oy Stromberg .Ab:n 13.11; Ka.ukaan K 
Tehdas Oy:n 46.15; Oy .Alkoholiliike .Ab:n 59.9. 

Kuormaus ym. miiiiriiyksiii, 4 § 6 kohta lisays 35.3. 
Kuormaussillat, kuljetuksen aikana kadonneiden k:uormaus

siltojen etsirninen 54.6. 
Kuukausiltiput, 1.23; henkili::itodistus 39.3. 
Kuulakiirkikyniit, kayttaminen o.so:iJtelappujen kirjoittamiseen 

31.5. 
Kytkeminen, venalaisten automaattikyt.kinvalmujen 15.3; kyt

kentatap.aturmien ilmoittaminen tiJastotoimistoon 53.15 ; 
vaunujen vapaiksi jaa"rien kytlrimien ja letkukytkimien ri
pustaminen 55.4. 

Kiisiopastelyhdyt, paristokaytti::i niissa 51.5. 
Kiiskylehti, ilmestyminen 1.1. 
Kiiiipiokilpa-autot, tavaranluOikitus 44.8. 

Lahopylviiiit, myynti r.aut31tielaisille 16.2. L 
Lahoratapolkyt, myynti rautatieUiisille 16.2. 
LainafA, omakotilain!81t rautrutielailsille 3.4. 
Laiturit, iks lllik:ennepaikat. 
Laivaliikenne, satamissa 1.8; 2.3; 6.6; 19.7; 21.6; 22.4; 25.5; 

27.7; 54.8; 56.8 j 59.5. 
Laivat, yi::ipymisesta vr:n laivassa perirttavat maksut 17.1. 
Lapsilisiimaksut, tyi::inantajan 51.1. 
Lasiliihetyk.set, piilillysten palauttaminen 42.8. 
Lastenvaunut, matkatavaran.a ja tavaramluokitus 34.7. 
Lattiasiileikot, Gg-vaunujen lrutt:ilasaleik.ki::ijen puhdistaminen 

12.11. 
Leca, tava.ranluokitus 39.4. 
Lehtipalvelu, jarjestely ja kiiytti::i seka tiedoitUS>Sihteerin teh-

tavat 3.1. 
Lenniitinmaksut, sisaisessa lennatinliikenteessa 59.12. 
Lenniitinteknikkopiirit 19.2. 
LenniiPintyo, poi.IStaminen liikenneoppilaiden harjoirtteluohjel

ma:sta 34.1. 
Lepohuoneet, siella asuvalta perittavat maksut 17.1. 
Levyku1·ssit, Rautatieopiston levykurssien ja gr.amofoonien la

hetys 39.5. 
Liikakuorma, puretun llikakuorman mai:JkakirjaJt irtaisessa yh

dysliikenteessa 47.12. 
Liikatavara, hiiva 25.6. 
Liikenne, rataosrulla Kemijarvi-Kelloselkii 1.9; 41.7; paasiais

Hikenne 11.2; 12.6; Kouvolan-Kuusankosken henilriJi::iliiken
teen lakkauttaminen 24.3; Suniian-Hallan yksityi:sen radan 
lii,kennoiminen 25.3; Hyvi'Dlkaan- Hangon radaHa sallitut 
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jtmanopeudet ja veturi.Jt 27.5; rataosan Jam.sa-Jamsankooki 
avaamin.en lii:kenteelle 31.1; Lohjan 'aseman j,a kauppalan 
valinen liikenne 41.8; Jo:kioisten rautatien l:i:iJkenne 42.4; 
rahdittUJS ja rakenteilla olevan radan valiaikaiselle li:i..kenteelle 
avaJttu ,o a 58.3. 

Liikenneonnettomuudet, ilmoituksen niis·ta 26.3. 
Liikenneoppilaat, Lennatintyon poistaminen harjoitteluohjel

masta 34.1. 
Liikenneosasto, ve: n oman ,tavaran kuljetutkset 58.7. 
Liikennecsaston linjahallinnossa palvelevan kirjurin ym. johto

. saanto, 5 § selventam:inen 33.4. 
Liikennepaikat, Aapajoki lv (Karunki), (Tornio) 30.5; Ahjo se 

(Kerava) 30.5; Alangon raide (Rauma) 46.7; Alhojarvi lv 
se vh (Jamsa) 16.4; 30.5; Alipisto (Sornainen-Sornas) 38.1 ; 
Alavojakkala lv (Karunki), (Tornio) 30.5; Alfa se (Turku) 
13.6; Arinan raide (Oulu) 13.6; Arolampi se (Ritihimfuki) 
40.2; Asemru1 uusi raide· (Vraslriluoto-Vasklot, Vaasa-Vas·a) 
38.1; Aseman 4 raide (Tohmajarvi) 38.1; Aseman 5 raide 
(Rauma) 38.1; Auran patka (Nummela) 38.1; BrodJtorp.in 
1·ruide (Pohjankuru-Skuru) 38.1 ; Cadenlius & Grahnin raitteet 
(Hovin aari, Kotka) 38.1; Cellit Oy:n raide (Kauppi, Yli'
harma) 42.3; EHO:n vanha raide (Hameenlinna) 38.1 ; En
son :raide (Iisvesi) 1.7; EtteUipih'in .raiteet (Vaskiluotto-Vas!k
lot, Vaasa-Vasa) 38.1 ; Eurajoki p lv (Vuojoki) 24.4 ; EV 4:n 
raiteet (Hameenlinna) 38.1; Haarlan .raide (Tampere) 38.1 1 
Rajala a p 54.5; Hal,kopatka (Lappeenrantta) 38.1 ; Hanktki
jan l'aide (Kolppi) 1.7 ; (Tampere), (TurenkiJ) 38.1; Hara
kan raide (Virrasoj,a) 38.1 ; Heino1an F·aneritehtaan raidf\ 
(Rapasaarri s, Lappeenranta) 38.1; 42.3; Heiniiapu (Lappee~ 
Tantta) 38.1; Heinapatkii (La})peenranta) 38.1; Hels.i:nki K·a
,tajanotkka 3.9 ; Herra1abden 'raiteett (POTi ) 38.1; Hied.an raide 
(Kauppi, Yliharma) 42.3; Hiekkatien raiteet (Sornainen
Sornas) 38.1; Hieta a·aeen raiteet (Toppila s, Oulu) 34.5; 
Hnlirraiteet (Vas.ki.Jluoto-Vasklot, Vaasa-Va a) 38.1; Hillo 
(Hamina) 50.7; lliomon raide (Virasojru) 38.1; Hiomon rai
teet (Vuo'ksen sata.ma) 38.1; Huus:kan raide (Toijala) 38.1 ; 
Huutoko. ki a 1.7; Hykky.rii se (Inkeroinen) 15.2; Hyvinkaiin 
Tiilen I'aide (Hyvinkaa) 38.1; Imari lv se (Rovaniemit) 32.3; 
Imatra a p 1.7 ; 52.6; Imatrankostki p 52.6; ImaJtran Voiman 
raide (Lappeeru'anta) 38.1; Isokyla lv se (Kemijarvi) 2.2 ; 
44.3; Isoilkylan rarde (Kemijiirvi) 44.3; Itapaan vetoraid~ 
(HuopalaMi-Ho}>J.aks) 38.1; lva!kon patkii (Sornainen-Sor
nas) 38.1; J alotkoivun nide. (Hiillo, Hamin.a) 50.4 ; J outseno a 
1.7; Jakola se (Kerava) 30.5; Jukolan raide (Suolahti) 31.4; 
Jamsa a 54.5 ; .Ja.msankoski lv (.Jamsa) 31.1; Jamsan pisto 

l 
' 

I 
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(Mantia) 38.1; .Jarvensivun raide (Tampere) 38.1; Jiirv~sen L 
raide (Lahti) 38.1; Juuri.kJkalahti lv (VuokatJti ) , (Millan
selka) 56.3; Juur:illwrven Tehtaiden raide (Juurikorpi) 38.1; 
Kalkkitehtaan raide (Lappeenranta) 38.1; Kanka:ri lv (Jaa-
1anka), (Vaala) 56.3; Karihaa:ran sahan raiteet (Kemi) 49.4; 
Karjalan Metsatuotteen ·raide (Rapasaari s, Lappeenrruruta) 
38.1; Karunki lv (Tornio) 29.5; 30.5; Karunki p 29.5; 30.5; 
Kaukon:iJemi se (Lapinlahti) 17.5; Kaunislahti a p 54.5; Kau
pink·angas se (Harma) 42.3; Kauppi lv se & vh (Yliharma) 
42.3; 44.3; Kauppilanmihlci a p 54.5; Kaupungin perunava
r.llJSton :raide (Tampere) 38.1; 48.3; Kaupungin raide (Rapa
saari, Lappeenr•8!llta) 38.1; Kaupungin raiteet (Hameenlinna) 
38.1; Kaupungi!Th satamaraiteet (Rapll!Saari, Lappeenmnrta) 
38.1; Kaurwkosken raid~ (Kausala) 38.1; Kaurapfutka (Lap
peenranta) 38.1; Ken:katehtaan raide (Rauma) 38.1; Ke&ko 
Oy:n raid~ (Lahti) 27.8; Kilpakorpi se (Jamsa) 27.8; KiTa
moraide (Kaurila, Uusi-Vfurtsila) 1.7; Kiusanmiiki l se (Puu-
kari) 49.4; Kivima.ki lv (Kajaani), (Murtomaki) 56.3; Kirvi
ni.emen raide (I:rsvesi) 1.7; Ko~vula.a;kson raide (Sornainen
Sornas) 38.1; Kol'kewkooki a 6.5; Korpikylii hr (Kanmki), 
(YlitoTTI.ilo) 30.5; Korven pisto (Korpi, Roykka) 38.1; Kot-
kan Laivalllksen raide (Hovinsaari, Kotka) 38.1; KukkM'o
niemi e (P ieksiimiiki) 27.8; KU!kkola lv se (Kanmki), (Tor-
nio) 30.5; 46:7; Ku.miteollisuud.en raide (Tampere) 38.1; 
Kurkela se (Uusikylii) 39.1; Kuvelampi se (Syrja) 11.3; 
Kuusanko1 ki a 24.3; KV I EV-osa>Ston raiteet (Hameen
linna) 38.1; Laaja:kangas se (Kont~omaki) 2.2; Lahden 
Osuuskaupan raide (Lahti) 38.1; Laikko a p 1.7; Lapinaho 
se (Onkamo) 50.4; Leppavero a p 1.7; Lohiko ken raiwet 
(J yvaskyla) 38.1; Lohlkoski syrjaraide, v (Jyvaskyla) 35.4; 
38.1; Lohjan kauppala a p 54.5; Lotkomon raide (Tampere) 
38.1; Louhela se (Puukari) 33.3; Lahessuo l se (Ii) 21.5; 
47.6; Luujauhetehtaan raide (Santalahti, Lielahti) 38.1; Liin
si~iiiin vetoraide (Huopalahti-Hoplaks) 38.1; Lonnstrornin 
raide (Pasila-Fredriksberg) 38.1; Maan Romu raide (Lahti) 
38.1; Maanviljelijiiin Kaupan raiCLe (Joensuu) 19.6; Maka
siinipatkii (Lappeenrauta) 38.1 ; Mak,ll!siilnitiet (Vaskiluoto
Vasklot, Vall!Sa-Vasa) 38.1; Malmi a 1.7; Malmin. raiteet 
(Leppa1uo.to-Alholmen, Pietarsaari-Jakobstad) 38.1; Melk-
kola: l (Raippo) 27.8; MelliJa a 1.7; Merilainen se (Paltamo) 
6.5; Metallitehtaan raide (Pori) 24.4; Metsakeskuksen patkii 
(Sornainen-Sornas) 38.1; Makittie (Herrala) 38.1; Milikitien 
raide (Lappila) 38.1; Miinnyn raide (Pasila-Fredriksberg) 
38.1; Naistenlahden raiteet (Tampere) 38.1; Naulatehta!an 
raide (Tampere) 38.1; Nekalan tehdasraide I (Tampere) 38.1; 
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L Niementaustan raide (Hameenlinna) 38.1; NiJSka lv se (Nuo
jua) 30.5; 44.3; Nobelin r!llide (KO!tka), (Tampere) 38.1; 
Nobel Standardin raide (Oljysatama, Kotka) 38.1; No.lciJa 
Ab :n railteet (Nokia) 38.1; Noormarkku a p 1.7; Nurmes a 
1.7; Nytkyme se (Jamsa) 16.4; O~tin Tiil~teht8Jan raide 
(Oitti) 38.1; Ojoisten r!llide (Hameenlinna) 13.6; Ollikka se 
(Jarvela) 39.1; 44.3; Olkkalan raide (Ojakkrula) 49.4; Ornon 
raide (Kerava) 38.1; Osuookaupan raide (Tervola) 6.5; 
Osuusteurastamon raide (Kajaani) 38.1; Otalampi •a p 54.5; 
Otavan raide (Keuruu) 44.3; O.T.K:n puss.i (Oulu) 1.7; 
OTK :n raide (Sarutalahti, Lielahti) 38.1; Oulamen a 6.5; 
Poosivaaran raide (Ou.lu) 13.6; Pahvitehtaan raide (Santa
lahti, Lielahti) 38.1; Pakkahuoneen r.aide (Oulu) 16.4; Palo
j()lki 1 (JOikela) 34.5; Palopm·o l (Jokela) 34.5; 35.2; Paran
<tolan raide (Kauppi, Yliharma) 42.3; Parikkala a 6.5; Pa
roo'Irin pisto (Mustio) 38.1; Peipohja a 1.7; Pellavatehtaan 
:raide (Tampere) 38.1; Periainen se (Rajamaki) 44.3; Oy 
Perunan raride (Tampere) 38.1; Peura l se (Koo'Vu) 27.8; 
Pihlava a p 1.7; Pihlavan tehtaitten raide (Pihlava) 26.4; 
Pikisaaren sahan raide (Rapas·aari, Lappeenraruta) 38.1; 
P~kupiirin r.aiteet (Vaskiluoto-VashlO!t, Va·asa-Vasa) 38.1; 
PH{'kupatka (Leppiikoski·) 1.7; Pilketehtaan raide (Vuohi
jiirv~) 38.1; Pirttiniemen raide (Varkaus) 38.1; Pistoraide, 
Pi.storaiteet (Ii), (Oulainen) 38.1; 51.3; PMK:n raide (Tam
pere) 38.1; Pohjankuru a 1.7; Pohjoispiirin kurvi, Pohjois
piirin rai.teet (Vaskiluot<>-Vas.klot, V•aasa-Vasa) 38.1 ; P oh
joispistoraiteelt (Oulurukylii-Aggelby) 38.1; Porvoo a 1.7; 
Primo Oy :n raide (Malmi) 3.9; Propsitien raiteet (V81Ski
.luoto-Vasklot, Vaasa-Vasa) 38.1; Puru.kuUl'in raide (Rapa
saari, Lappeenranta) 38.1; Pyhakosken syrjiiraide (Muhos) 
34.5; Pyruttari vh (.Alavus) 24.4; Pyy se (Oulu ) 9.2 ; Rajatie 
(Vaskiluoto-Vasklot, Vaasa-Vasa) 38.1 ; Rakennuspiitka (Suo
lahti ) 38.1; Rakuunapatkii (Lappeenranta) 38.1; Rantaraide 
(Toppila s, Oulu.) 34.5; 48.3; Rapasaari s (Lappeenranta;) 
38.1; Rauhaniemen raide (Leppiikoski) 1.7; R~kki- ja Super
fosfa.attitehtaan raide (Rapasaari, Lappeemanta) 38.1; R o
senlewin raide (Kyttiila) 38.1; Ryonanjoki a p 1.7; Rantii
maki a 6.5; Riiiikiinpiiiin I'aide (Hyvi'llkaa) 38.1; Roytta v 
(Torn.i.o) 48.3; Roytiin satamaraiteet (Tomio) 48.3; Saarelan 
raide (Tampere) 38.1; Sa3Jstamorisen raide (Hovinsaari, 
Katka) 38.1; Sahan raJide (Hameenlinna), (Inkeroinen), 
(Kauvatsa), (Koskenkorv.a), (Lappila), (Laukaa), (Metsii
kyla), (Parkumiiki, Kallislahti ), ( Suonenj()lki) 38.1; (P yha
salmi) 1.7 ; Sahan raiteet (Vaskiluoto-VaskJot, Vaasa-Vasa) 
38.1; Sairi()lll raide, Sair~on raiteet (HameenHnna) 38.1; Sak-



-13-

sanaho se (Kuus-ankoski) 24.3; Salmis~n mide (Ta.mpere) L 
38.1 ; Sammon patka (Vasik:iluoto-Vasklot, Vaasa-Vasa) 38.1; 
Sammon raid€, Sammon raiteet (Kuopio) 59.4; Santa piston 
raide (Hyv1n.kaa) 38.1; Sappu lv (Heinavesi, Vihtari) 27.8; 
Sarvi.ksen raide (Tampere) 38.1; 'atamaraide (Haukipuda ) 
33.3; (Siuro), (Varkaus) 38.1; Sata.man railteet (Vi:rasoja) 
38.1; S3Jtamaraiteet (Herttoniem.i-Hertonas), (Otava) 38.1; 
(Kemijarvi) 39.1; (Toppila, Oulu) 38.1; 48.3; Satavehniin 
raide (Rauma) 56.3; Saunatien raide (Miintyharju) 38.1; 
Saunatien ;raiteet ( ornainen-Sornas) 38.1; Saviharju se 
(Kauppilanmaki) 50.4; Sav:hlahden l'airteet (Va1kea.koski ) 
50.4; Seikun raiteet (Pori) 38.1; ellunraitee.t (Vilppula) 
38.1; Seppiilan'kankaan raiteet (JyviiskyHi) 44.3; Shellin 
Taide (Kotka) 42.3; (Lahti), (Tamp~re), (Oljysatama, 
Kotka) 38.1; (Rauma) 46.7; Sievi a 6.5; Siira se (Utajiirvi) 
49.4; Sillantaan raide (Leppiiko ki) 1.7; Silvanan raide (Ui
maharju) 37.3; Simola a p 1.7; 54.5; Sipilan Tiilitehtaan 
l'aide (Leppi:ilko ki) 1.7; MK:n raide (Hameenlinna) 38.1; 
S.O.K :u puutyotehtaan nide (Vaajakoski) 15.2; S.O.K :n 
raide (Herttoniemi-Hertoniis) 38.1; 50.4; (Kylmakoski) 38.1; 
So.tevau ::r.·aide (Kausal·a) 38.1; Sotila:srai·de (Tomio) 5.5; 
Sotkia l lv (Toijala) 1.7; Oy SOitkian J.'aide (Toiijala) 56.3; 
Strom bergin raide (Vaasa) 15.2; Suo Oy: n raide (Aitoneva 
lv, Kihnio) 59.4; Suolahden Puun raide (Suolahti) 1.7; Suo-
men Maanviljel~jain Kauppa Oy:n raide (Hameenlinna) 38.1; 
Suomen Petrooliu raide (Oljysatama, Kotka) 38.1; Suomen 
PetrooJi Oy:n raide (On.ttola) 27.8; Susitie (Paim.io) 38.1; 
Sahkotehtaan raide (Salo) 1.7 ; Taavetti a 54.5; Tainionkoski 
a p 54.5; Tallinpatka (Hameerulinna) 38.1; Tall:i!n takaraitee.t 
(Hyvill'kaa) 38.1; Tammelan raiteet (Tampel'e) 38.1; Tant-
tari se (Kuusankoski) 24.3; Tehtaanportti se (Kuusankoski) 
24.3; 'l' ellitaoo raiteet (Jamsiinko ki lv, Jamsa) 42.3; Teolli
suuden Polttooljy Oy:n raide (Oljysatama, Kotka) 38.1; 
TeollisuUSTaide (Herttoniemi-Hertoniis), (Lappeenran1a) 
38.1 ;Tiilitehtaan raide (Lappila) 38.1; (Soinlahti) 44.3; TiT-
van rruide (Kaipiainen) 38.1; Toja Oy :n raide (Toijala) 56.3; 
Toppila s. (Oulu) 36.1; Tornio-Roytta Oy:n raiteet (Toruio) 
49.4; Trustivapaa Bensiini Oy: n raide (Toppila s, Oulu) 
34.5; 48.3; Twk.k:ikurvi (Hanko-Iloogo) 38.1; Tullin raide 
(Oulu) 16.4; Tuotannon raide (Tampere) 48.3; Turusenpatka 
(Lappeenranta) 38.1; Ulvila a p 1.7; Uusi:kaupun.ki a 1.7; 
Vaakapatka (Lappeenranta) 38.1; Vaasan Hoyrymyllyn 
raide (ToppUa s, Oulu) 38.1; V3Jkiopuu Oy:n raide, Vakio-
puun ;raide (Lahti) 38.1; Valimon raide (Porokyla) 48.3; 
V.alion raide (Tampere) 38.1; Vallila a 1.7; Valt~mo a p 54.5; 
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·L Valti:on Villj.avaJra;ston raide I, IT (Loimaa) 16.4; Vanaj<8.11 
Autortehtaam. raide (Hameenlin'lla) 38.1; Vruuajan raid-e (Ha
meeulilma) 38.1; Vanha asema (Lappeenranta) 38.1; Vanha 
kolipatka (Vaskiluoto-Vasklot, Vaasa-Vrusa) 38.1; Vanham. 
sillan ;raiteett (Leppaluoto-Ahlho.J.men, Pietarsaari-J akobstad) 
38.1 ; Varukisuo vh (Hiirrola) 53.6; V.arastO!l'aide (Herttolliemi
He:rrtonas) 38.1; Vaskuu a p 1.7; Vehkapuro se (Hamma;s
lahti) 19.6; Veljetkset Blomin .raide (Lahti) 38.1; Verkon 
patka (Sornainen-Sornas) 38.1; Viimola s-e (Rauttjarvi) 7.5; 
ViinijaTvjr a 1.7; Viipuri'll Faner.itehtaan raide (Rapasaruri s, 
Lappeenranta) 42.3; Viioti!luhta s-e (Perala) 13.6; Viitirnkylii 
se (Peri:iia) 13.6; Viljavara~ton .raide, Viljavaraston ;raide I 
(Loi.m18Ja) 16.4; Vil.Sikam. raide (Lahti) 38.1; Virasoja a 52.6; 
Voik.kaa a 54.5; Voirrnan raide (Tampere) 38.1; Vuoksen s·a
tam.a lv (Virasoja) ' 47.6; Yhteissisun raide (Hameenli'llna) 
38.1; Ylihii1ma p 42.3; Yliopisto (Sornainen-Sornii.s) 38.1; 
Yli-Vojrrukik•ala (Karuruki), (Tomio) 30.5; YUi.kolkki se (Pirili ) 
7.5; Ylakosken rai:de (Suonenjoiki) 1.7; Ylaraide (Torppila s, 
Oulu) 34.5; 48.3; .A.-vanti se (Jarvela) 44.3; Xiinekosk1 a 
54.5; Oljypatka (Lappeenr.ruruta) 38.1; oljyraiteet (Vaski
luoto-VasJdot, Vrurus·a-Vrus·a) 38.1; Oljysrutama (Komka) 38.1; 
Oste.rbottellJS Aggcentral'in il:aide (Kolppi) 1.7. 

Liikennepaikkojen nim.et, samankaltaisten nimien kirrjoittaminen 
50.5. 

Liikenne;paikkojen Valim.atJcat, julkaisun lisalehti 45.4. 
Liikoonesaanto, I Liitteen 7 § :n 4 mom. a tiihdentaminen 7.6; 

22 § selventiiminen 30.7; 29 § sovelt.aminen 24.3; 40 § 2 1m 
selvenrtaminen 28.6; 45 § 8 lm selv-enrtam.inen 28.6; 55-57 § 
tahdentamirnen 25.7; 65 § 2 lm f tahdentamiuen 25.11; 65 § 
3 1m soveltaminen 29.7; 65 § 4 lm soveltaminen 29.7; 68 § 
muutos, tahdeilltaminen 9.1; 69 § soveltrumineu 15.5; 69 § 
sove1taminen 28.7; 83 § soveltaminen 15.5; 83 § sove1tami
nen 28.7. 

Liput, ks. matkaliput. 
Lisiiliput, ylempiiiin luokkaan siirryttae.ssa 5.10; pirtempiiii tietii 

varten 6.12. 
Lornakkeet, ks. painotuotteet. 
Lom.at, ks. vuosilomat. 
Lukoil., tullilukkojen ja tavaravaunujen lukkojen palauttaminen 

liihetysasemrulle 1.16. 
Luontoisedut, vastikkeet 3.3; 27.2; 41.1. 
Lahetysilm.oitukset, asiakkaiden Uihetysilmoitusten liittiiminen 

.rahtikh·joihin 29.7. 
Lam.rnitys, junien 53.3. 
Laakii1·inhoito, rautatieliiiikarin palkkio ja kiiantyminen laiikiirin 

puoleen 1.3. 
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Liiiikarintodistrukset, vr: n palvelukseen tai tyohon pyrittiiessii L 
40.1; 46.1 . 

Maidonkv.ljetusastiat, korjattaviksi Hihetettiivien osoitteet 25.8; M 
maksnt yhdysliikenrteessii Loviisan rauta;tien kanss·a; 55.9. 

lllainokset, a;semilla 45.7. 
Makasii?tikiirryt, pidiitinlaite 51.7. 
Maksuleima, kayttaminen 37.4; 56.13; ikiiytto yhdysliikeruteessa 

Loviisan ~rautati'en kanssa 55.9. 
Maksuleimakoneet1, tilitys ja kayttoohjeet 19.9; 32.9. 
Maksumerkit, niiden kayttiimisestii 56.13. 
Makuupaikat, varaamista koskevia erikoismaarayksia 24.5; ma

kuupaikkalippujen myyruti 43.5. 
llfak?l'twaunut, 41.5; 44.1. 
Matkakustannukset, korvaaminen 8.2; 53.1; yksityisoikeuden.i

sessa tyosuhteessa valtioon olevien toimihenkiloiden ja tyon
tekijain 42.1. 

Matkaliput, pikajunan lisa- sekii varsinaiset liput 1.17; asemien, 
pysakkien ja matkatoimistojen vuosi-ilmoitulmet matkustaja
lipuista 1.21 ; 56.15; kuukausiliput 1.23 ; alueliput 1.25; kan
sanedustaj-ain liput 1.25; maJtkaJtoimistojen lipunmyyntioikeu
det 1.27; 33.7; talvi.loma-aJennoo 1.28; 55.7; rauta:tielippujen 
ikelpoisuus Pohjolan Liikenne Oy: n autolinjoilla 3.13; 46.10; 
tariffi.en muutoikset 4.1; 57.1; yleis- ja paakaupUilJk,ilipu,t 4.2; 
hiihtoliput 4.3; 55.8; asemien ma<tkootajaliikennetili 5.8; pi
kajunan meno- ja paluushekkiJiput viihin,taan 400 ikm:n 
matkalle 5.9; lisalipUJt yle.mpaan luokkaan siirryttaessa 5.10; 
46.9; koululai.sten hiihtoloma-alennus 6.11; lisalippu pitem
paii tieta 6.12; kuukausiliput ja ta:riffirn ko:rotus 7.9; 57.1; 
seuruelippujen lisamaksu lapsilta 7.10; talviloma-alennus Ou
ruasvaa;ra;n T.alvikisojen kilpailijoille ja toimihenkiloille 7.12; 
talviloma-alennus Puijon talvi:kisojen ik:ilpailijoille ja toimit
sijoille 8.8; lippujen myynti Relsingistii Lahteen Salpaus
seHin kisojen aikana 8.9; otilaSitariffiru mukaiset matkali'Put 
9.4; eurueliput 10.4; 42.9; 57.1; erikoisliput Pal'itaharjUJn 
le1ri:lle matkustaville 10.5 ; ikiiytettyjen matkalippujen liihet
tiiminen Trt II: een 12.8; yhdysliikenneliput Pohjoismaat
Itava;lta/Tshekkoslovakia (Padborgin kautta) 16.10; renga:s
liplllt 18.1; 35.7; vesibussimaJtkan sisaltiivi•en erikoislippujen 
myynti 21.10; 41.9; pohjoisma;isen kie:rtomatkaliikenteen liput 
21.11; Suomen Punaisen Ristin J oensuun leirhlle matkusta
vien e:rikois.liput 22.5; matkaliput Kouvolan-Kuusankosken 
liikennepaikoille 24.3; ma;tkalippujen myynti laiva- ja auto
matkoilla 27.10; autoliput 29.9; matkaliput henlkhloliiikeruteen 
rahtiluo·toa kiiytettaessa 30.7; 56.10; matka.Iippujen liivistys, 
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M kun samaa lippua kaytetiHin seka j1massa etta Pohjolan Lii
kenne Oy: n autossa 32.4; matkaliput keratJtaessa va.roja ju
n:issa Kuuromykikiiin Urheilulii..tolle 33.5; pi•kajunalippu rata
osalla Oulu-Haukipudas 33.6; lastenlippujen kfu:joittaminen 
36.5; kuukaus<iliput ja henkilotodistus 39.3; autolippujen 
kaytto kond. shekikilippujen asemesta 41.10; ;rautatielippuj@ 
kelpoisuus Joldoisten raUitatien aUJtoEikenteessa 42.4; matka
lippu Sotkamon kirkonkylaan 42.7; lwululai.s- ja opi.skelija
liput 42.9; kuukausilippujen myynti 43.4; makuupaikkalip
pujen myynti 43.5; tyolaislippujen kelpoi:suus muissa kuin 
tyolaisvaunuissa 46.9; rautatielippujen kelpoisuus Pohjolan 
Liikenne Oy:n autolinjoilla 46.10; 48.5; matbvliplm keJp-oi
suus pikajunassa ilman pikajunan lislilippua 46.11; kuukausi
ja koululaislippujen vaihtaminen pikajunalippuihin 46.12; 
Tautatielippujen kelpoiiSUUS Karungful-Aavasaksan valilla 
48.5; matkalippujen hinnat yhdysliikenteessa Loviisan rau
taJtien kanssa 55.9; matkaliput rautatielaisjarjestojen kayt
toon luovutetuissa vaunuissa 14.11; 59.13. 

Matkatavara, suksien kuljetusmaksu 1.16; tkauppa<ldustajren mat
katavara 1.24; matkatavar.a yhdyslnkenteessa Pohjolan Lii
kenne Oy: n kanss.a 3.13; 6.10; kuljetusmaksut yhdysli!iken
teessa J okioisrten rauttvtien kanssa 4.5 ; lastenvaunut matka
tavarana 7.9; 34.7; maJtkatavara pohjoismaisessa ki:ertomat
kaliikenteessa 21.11; Kouvolan-Kuus·ankosken lii..kennepai
koille 24.3; matkatavaran kuljetettavaJksi ottaminen 24.17 ; 
matkatavara kayte.ttaessa henkiloliikenteen rahtiluotto·a 
30.7; 56.10; •inv.ali:idipyorat matkllitavarana 34.6; matk.ata
vara yhdysliikenteessa Loviisan •rautatien kaiJJSSa 55.9. 

Matkartoirnistot, l:i.punmyyrutioikeudet 1.27; 33.7; vuosi-hlmoituk
set matkustajalipuista 1.21; Matkatoimisto Oy Area 14.10 ; 
44.7. 

Matkustajat, lukumaaran laskeminen 49.6. 
Matkustrusluokat, virkamatkojen 8.2. 
Moottorivaunut, kuljettaminen junassa 41.3; t Hausmaiksu 57.1. 
Muuttotavara, tavaranluokitus 57.1. 
Miirkii massa, kuljettus katetuissa tavaravaunuissa 14.2. 
Miiiiriiyksiii tavaran kuormaamisesta y . m., 5 ja 6 § tahdentaminen 

24.7; 11 ja 12 § tahdentamin<ln 24.9. 
Miiiiriiyskokoelma, I: 16. 236 selventaminen 55.5; I : 31, 1 ja 2 

muutos 46.1; I: 51 VI, 1 tahdentaminen 16.1; I: 51 selventa
_minen 58.1; I: 81 tahdentaminen 16.1; IV 28, V: 31 tiihden
taminen 52.9; IV. 48. 1 muutos 30.3; V: 27 tiihdentiiminen 
24.17; V: 44, 1: 2 tiihd€lltiiminen 29.7 ; V : 44. 4, 4 ja 9 t iih
derutii.minen 26.5 ; V: 55. 13 tahderutaminen 12.10; V: 56 
II. 4 tiihdentaminen 12.9 . 
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Nimikirjat, eraiden rangaistusta koskevien merkintojen poista- N 
minen n.imikirjoista 5.1. 

Nimilyhennykset, eraiden nimilyhennysten vahvistaminen 59.1. 

Odotuslista, makuupai1kkojen tilaajista 24.5. 0 
Ohra, tavaranluokitus 57.1. 
Omakott1ainat, rautaJtre.liiisille 3.4. 
Oma tavarankuljetus, maaraysten IV. 5 kohta selventiiminen 

53.13; miiiiraykset v.r: n oman ta;va:ran kuljertuksesta 58. 
Opastelyhdyt, paristokaytto kiisiopastelyhdyissii 51.5. 
Opastinturvalaitteet, er:ikoisj ohtosiiiintojen miiiiraysten noudatta

minen 1.12. 
Oppikurssit, ks rautatieopisto. 
Osoitelaput, hinta 1.29; painon huomioiminen vaunukuo:rmien 

ooo1telapuiss·a 17.7; tavaralahetysten ·Osoitelaput 29.7; k ·ir
joittaminen kuulakarkikynilla 31.5; liikennepaikkojoo sa
mankaltaisten nimien kirjoittaminen 50.5. 

Osoitteet, hiivalahetyksissii 1.14; 14.6; oso1tteen asettaminen 
kuljetettavaksi jatetyn esineen sisalle 25.8; G. A. Serlachius 
Oy, Kangas-nimisen tehtaan lahetykset 35.4. 

Pahvinji;itteet, tavaranluotkitus 28.8; 48.6. P 
PaikaUisliikennemaksu, tava.ran 57.1, v;r: n omassa kaytossii ole-

vien vaunujen 58.1. 
PGiikkakuntaluokittelu 45.1. 
PGiikkakunta1·yhmiii' 41.1. 
Paikkavaraukset, oikean paivamiiiiriin ja oikean junan huomioi

m.isen tahdentaminen 6.7; vapaalippulaisten istumapaikka
v.araus 17.9; 33.9; maJmupaikkojen varaaonista koskevia 
erikoismaarayksia 24.5; pai•kkojen varaamine.n rengasmat
kaliikenteessii 24.14; makuupaikka- ja paikka.J..ippujen mak
saminen kaytCJttaessii henkiloliikenteen raMiluO!ttoa 30.7. 

Painotuotteet, kuljetuskirjalomakkeista kannettavat maksut 
1.29 ; taulukko kuukausiansion perusteella lasketuista paiva
ym. ansioista 1.41; siiilytystavaran lisamaksUikuitJti 5.11; 
sakaanhoidossa tarvibtavat uudet lomakkeet 6.2; kysely
loma;kkeet aineiston •keraamista veturien kayttoa ja kaytto
ajan jakaantumista koskevaa tutkimusta varten 12.3; kay
tettyjen matkalippujen lahettamiseen kiiytettyjen lomakkei
den poista.minen 12.8; tilas.tolomwkkeiden n: o 3845 ja n: o 
3846 palauttaminen painatusjaostoon 14.9; uudet tariffi
taulukOit 16.8 ; kansainvalisen tavaraliikenteen lomaikkee•t 
21.16; rikosre.k.iste·rilomakkeet 24.1; painotuO'tlteiden luette
lon muutokset ja lisaykset 27.15; tilastolomakkeiden n: o 
3845 ja 3846 kaytto 29.8; .todiste lin;ia-automatkoja vamen 

2 1249/52 
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P 29.9; hell'khlollikenteen rahthluot!toWilomakkeet 30.7; jakelu
ku1ttien poisrtaminen kayto&ta 43.1; 500 rnk: n maaraiset 
rahtimer·kiJt 46.16; uu&ia kirjeilmori'a 52.11; oman tavaran 
kuljetusldrja 58.2; vr: n oman tav.aran tilastotieto·jen aruto
lomake 58.4. 

Pakettik01·tit, vuosien 1943 ja 1948 ma;ilisten pakettilwrttien 
kayttaminen kuljetuskirjoina 49.7. 

Palattlustariffi, soveltaminen 51.10. 
Palat~tustavam, tullhlukkojen, tavaravannujen Jukikojen selka 

yksityis.ten omi~Stamien vaummpeiJtteiden palauttaminen lii
hetysasemalle 1.16; Riihimaen La i Oy: lle palautettavat 
tyhjat piiillyk:selt 1.31; Porin Konepajan kuormalavat 1.32; 
Pietamaa;ren :konepajan 2.6; Huhtamii·ki Yhtymiin kuorma
lav81t 2.6; Upo Oy:n kuljetuksessa kiiyttamrut laudat 4.7; 
I..~ohjan Kalkkirtehdas Oy: n vaununpeitteiden palauttaminen 
10.3; 45.8; Oy Stromberg Ab: n kuoo:malava;t ja -laatiilwt 
13.11; OTK: n liihetys.ten paallysten palautUJS 24.15; kulje
tukseen kayte1Jtyjen esi.neiden palautus 26.8; Httalaan palau
tettavat lashlahetysten paiilly:kset 42.8; Oy Alkoholili<iike 
Ab :n paJaUJtettavat tyhjiit piiallykset 44.6; Kaukaan Tehdas 
Oy:n palautetrtava;t tyhjat 'lmormalavat 46.15; palautettavien 
tyhjien paallysten :kuljetettavaksi jattaaninen 51.10. 

Palkankorotukset, t8ikautuva suorittaminen tyontekijoille 22.3; 
Palkan la.skenta, taululGko kuukausiansi.on perusteella lasketuista 

paivii- ym. ansioista 1.41. 
PaLkkalistat 23.1. 
PaLkkaus, 

A~opimus, oveltaminen tyopalkkoihi.n 7.1; 
as.untoedut 3.2; 3.3; 27.2; 41.1; 45.1; 
elinkustannusinde.ksi 5.2; 7.1; 23.1; 49.1; 
em1aJkkopida·tykset, ver.ojen enna;kJwpidatys 1oka-, mal'I'as-

ja joulll!k:uulta 1951 maksettavista pa1koista 49.2; 
henkilokohtainen pal,kanEsii 23.1; 
ilkalisrut 20.1; 23.1; 
indeJrs~korotuk et, maksaminen tyontekijoi1le 7.1; ks elin-

kustannusindek i; 
junamiehiston palkkau , tyojuni~a 58.7 ; 
kalleusryhmat 23.1 ; 
kalliinpailkanli at 23.1; 
kansanelakema>ksut, tyonantajan 51.1; 
kirjaami.nen, palk:kausten 23.1; 
lapsilis·iim81ksut, tyonantajan 51.1; 
luontoisedut, vasti,kkeet 3.3; 27.2; 41.1; 
matkakustannusrten km·vaus 8 .2; 53.1; yksityisoikeudel.lisessa 

t.yosuhteessa valtioon olev ien toimihenk~loiden ja tyon
tekijaicn 42.1; 
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pai!kkaJmntaluokittelu 45.1; P 
palkanJkorotu.kset, takautuva suorittaminen tyonrtekijoille 

22.3; 
pa1kkalista.t 23.1; 
pa}k.kausa.setus 23.1 ; 
palk.kau:slaki 23.1 ; 
palkkausluokat 20.1; 23.1 ; 
pa.lkkausten suoil><Lttanrinen 5.2; 
peru palkat 23.1 ; 
paivarahat, vitrkamatkojen 8.2; Pohjois- 'nomen havi!tertylla 

alueella 13.2; 27.3; virantoimitukse ta asemapaikan ulk.o
puolella 37.1; yksi•tyisoi•keudellise a tyosuhteessa val
tioon olevien ,toimihen:lriloiden ja tyontek:ijain 42.1; 

sairausajan paJtkkaus 47.1; 
sopimuspalkat 23.1; 
sunnurutaiotyokorvaus, suorittami'llen valtion virkamiehille 

13.1; 19.1; 
rtilapaisen toimihenkilon palkkio 23.1; 
tuntiraha, a.semapallikan uJkopuo•lella tehdyista matkoista 

21.1; 
tyopaLkwt, niiden saanno telysta annettm valtion€uvo ton 

paatoksen soveltamin-en 7.1; vaLtioneuvoston paatos tyo
palkkojen saannostelysta 49.1; 

va tikeryhmat 45.1; 
virantoimitusrahat, junahenk:iloktmnan viTantoimitusraha

aanto ja en soveltamismaaraykJset 8.3; virarutoimitus
rahat verolaurt:alnumille annettavissa tarkkailuilmoitwk
i sa 12.1; turutirahru asemapaikan ulkopuolella tehdyista 

matkoista 21.1; virantoimitusmatkasta ja asemapaikaJJ.a 
uo'I'itetu ;ta viirantoimitukJSoota 27.1; virantoimirtuksesta 

asema.paikan ulkopuolella uor:iJteit'ava korvaus 37.1; 
virka-asunnort; 3.3; 27.2; 41.1; 45.1; 
vuokra~astmnot, vuokrama:ksut 3.2; 3.3; 27.2; 41.1; 45.1; 
vuokramruksuryhmat 45.1 ; 
ylimaarai en toimenhaltija.n pa1klkio 23.1; 
yoraha, mruk aminen valtion viflkamiehi:lle 12.2; 

Palkkausasettts 23.1 ; 
Palkkauslaki 23.1 ; 
Palkkausluokat 20.1 ; 23.1. 
Palkkausten suo1·ittaminen 5.1. 
Papm·i, vientipaperivaunujen yleinen kaytto 32.2. 
Paperijiitteet, rh:n ja Jatekeskus Oy:n valilla tehty sopimus 

3.6; 46.4; tavaranluokitus 48.6. 
Paperikangasjiitteet, tavaranluoki!tus 28.8; 48.6. 
Pape1·ilakanat, kaytetyt 12.4. 
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P Pe1·uspalkat 23.1. 
Pesukoneet, p~torasiain asen:taminen sahkokayt;toi:siii. pesu.ko-

neita varten vr: n BISunnoissa 30.2. 
Pienet apinat1 tavaranluolritus 28.6. 
Pienliihetykset, kuljetuskirjat 32.9; 49.7. 
Pienois1·ontgenkuvaukset, niissii. kaymisen tahdentii.minen 34.4. 
Pidiitinlaite, makasiinikii.rryille 51.7. 
Pikajunat, lisa- ja v8Jrsinaiset liput 1.17; meno- ja paluushekki

liput vii.hintii.ii.n 400 km: n matkalle 5.9; lisii.liput ylempiian 
luokkaan s:i11'ryttaessa 5.10; lisalippu piltempaii. tietii. varten 
6.12; pikajunamaksut rautaJtieliiisjarjestojen kii.yttoon Juovu
tetuissa vaunuissa 14.11; 59.13; istumapaikan varaam.inen 
vapa8ilipulla matkustettaessa 17.9; matkalipun kelpoisuus 
pikajunassa ilman pikajunan lisa.lippua 46.11; lisii.lippujen 
ja paikkalippujen hinnBit 57.1. 

Pikatavamliihetykset, yhdyslii.kenteessii. Pohjulan Liikenne Oy: n 
kanssa 4.9; 10.7 ; 44.5; 57.2; rataosalla Kemijarvi-Kello
selkii. 41.7; maksut yhdysliikenteessa Loviisan rautatien 
kan.ssa 55.9; ilmajarruttomien vaunujen kii.yrtto pi.katavara
vaunuina 59.7. 

Pinotavara, Jyhyen pinotavaran kuormaus avovaunuihin 35.3. 
Pistorasiat, asentaminen sii.hkokayttoisiii. pesukoneita varten 

vr :n asunnoissa 30.2. 
Pitkiit esineet, matkrukirjat itaisessii. yhdyslii.kenteessa 47.12. 
Pohjoismainen kiertornatkaliikenne 21.11. 
Pohjolan Liikenne Oy, rh:n ja Pohjolan Liikenne Oy:n vii.linen 

tariffisopimus 3.13; 4.9; 6.10; 10.7; 35.6; 44.5; 46.10; 54.9; 
57.2; henkilokuljetustariffit 6. liitteet I ja II; toimipaikat 
ja niiden vii.limB~tkat tavaralinjoilla 10.7; 53.7; kortiinkulje
tustariffi 24.10; kappaletavaran kuljetus 24.11 ; autoliput 
29.9; maJtkalippujen lav~stys ktm samaa lippua kii.ytetaan 
sekii. junassa etta Pohjolan Ltikenne Oy: n autossa 32.4; 
autoli:iJkeruteen lopet:Jtaminen 41.6; Lohjan aseman ja kaup
palan vaJinen li1kenne 41.8; henk.iloautolinjat ja niiden vali
matkat 1. 10. 51 alkaen 45.5; rautatielippujen kelpoisuus 
Pohj olan Liikenne Oy :n autolinjoilla 46.10; 48.5; Pohjolan 
Lii.kenne Oy:n yhdysasemat 47.8; muutos tavaralinjoihin 
53.7; joululiikenne 56.6; henkiloautolinja llki-Prv-Kw
Imr 56.7. 

Polkupyo1·iit, tavaranluotkiltus 28.6; lahettammen vapaalipulla 
matkatavarana 47.11. 

Polttoaineet, antamisesta ve.tureille suoritettava korvaus 6.3 ; 
kuormausilmoitusten n: o 4407 ja 4436 larutiminen 45.2; siiiis
tii.minen v8iltion kiinteistoissii 52.3; halot, kivihiili ja polt to
t urve vr omantavarankuljetuksina 58.6. 
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Polttopuut, ta•riifien muutos 4.1; 57.1; kaytto v.r :n vi'l"ka- ja P 
asuinhuoneissa 6.4; 26.1; myynti raurtatieliiisilJe 6.4; 26.1; 
50.2; 52.9; myynti e.Uikkeella oleville entil ille rautatieliiisille 
ja rawtatieliiisten leskille 16.3; Hankasalmen sahalla kerty-
vien rimaha1kojen myynti 21.3; 53.4; halkojen kuljetus asu
tuskeskuiksiin 44.2 ; halkoUihetysrten kuutiometrimaari€n 
merkitseminen kuljetuSJkirjoihin 53.9; rautatieUiisten marras
joulukuussa 1951 vr: lta ostamista haloista myonnetty alennus 
55.1 ; halot Vl' omaniavarankuljetuksina 58.6; haTh.ojen eri
koisalennus 59.11. 

Porsaiden myynti, junissa 15.1. 
Postivaunut, muutoksia postivaunujen ikulkuvuoroihin 19.5; 27.6. 
Potkukelkat, tavaranluokitus 28.6. · 
Ptmnitseminen, vaunukuormaUihetysten 26.5 ; 36.3. 
Punnitnsmaksut, eraissa tapauksissa 24.16. 
Purkaminen, korvauksen kanrtaminen liikennesaannon mukaisen 

kuormaus- rtai purkamisajan ylity.ksestii 43.6; helposrti sarky
vain tavarain 47.1{). 

Puuhiili, tavaranluokitus 53.12. 
Puuta1·hakalustot, tavaranluokitus 28.8. 
Puutarhakeinut, tavaranluokitus 28.8. . 
Puutavara, tavaranluokitus 29.10; varastoiminen radan vrurrella 

34.8; lyhyen pinotavaran kuormaus avovauihin 35.3. 
PuufJavaraliihetykset, Porkkalan alueelle 7.8; S T-Liittoon me

neva puutavara 24.18; avovatmui&sa kuljeiettavien puuta
varaliihetySiten tarkkailu 32.5; Neuvostolii1toon Hihetettiivien 
suomalaisten sahatavara'kuO'l."mien ktmto 52.8. 

Puuteokset, tavaranluokitus 29.10. 
P1~uttuva tavara, etsintii:hlmo:Ltuksen Uihettiimirren tiedustelu

jaostoJle 25.9; kyseleminen 25.10. 
Puuvillatyyppinen silla, tavaranluokitus 43.7. 
Pysiikit, vuosi-ilmoitukset matkusiajalirpuirs.ta 1.21; ks llikenne

paikat. 
Piiiviimhat, virtkamatkojen 8.2; Pohjois-Su()men hiivitetyllii 

alueella 13.2; 27.3; virantoimi;tuksesta asemapaikan ulko
puolella 37.1 ; y>ksityisoikeudell:isessa tyosuhteessa valtioon 
olevien toirmiherukiloiden ja tyontekijiiin 42.1. 

Piiiikaupunkiliput 4.2. 
Piiiil~'!/.~set, . h~valiihetysten .~ . 14; liikennesaiinnon maariiy.ksia 

paa.llyksista 9.1; OTK:n lahetysten paallysien palautus 24.15 · 
lasiUihetysten 42.8; Oy Alkoholiliike Ab: n tyhjat paiillykset 
44.6; vr omantavaTankuljetuksina 58.6; ks myos palautus
tavara. 

Piiiisiiiisliikenne 11.2 ; 12.6. 
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R Raha, ulkomaan rahan vaihto asernilla 1.22; Suomen ja NeuvoSito-
liilton viilisess·ii yhdJ" liikentee sii 3.14; 32.7. 

RahdJimnaksuprllikka, eriiiden Uihetysten 1.16. 
Rahditus, iks. tavaranluolcitus. 
Rahtialennukset, myontiimi.nen ja :rnerki<tseminen thlastolomak1kei

siin 1.37; Hangon ja Turun satamiin vaunukuorm.in liihetet
tiiv3:lle vientitavaralle 51.9; ks. kuljetnsmaksut ja J:ahtihwtto. 

Hahtikappaletava;rali:ihetykset, yhdysliikenteessii Pohjo-lan Lii
kenne· Oy:n kan&Sa 4.9; 10.7; raht:ikapP'aletavaratilasto 16.7; 
44.4; rahti!kappa-letavaravaunujen kuhm tarkkaiileminen 
45.3. 

Rahtikirjat, ks. kuljetuskirjat. 
Rahtiluotto, rahtia1ennusten myontiiminen 1.37; tluette1oihin lii

tettyjen tosHJteiden me.rkinniiJt 15.4; henkilo.liikenteen rahti
Juo<tto 30.7; 56.10; vr : n OQnan tavaran rahtiluotto 58.1, 2, 6. 

Rahfurrwksu, ks. kuljetusmaksut. 
Rahtirnerkit1, Oy Marschan Ab: n kititotavararahtien tilitys 13.13; 

rahrtimerkit ja mwksuleimakoneiden il.diytto 19.9; Koskisen 
Puutarha Oy:n lkukka1iihetysten :tilitys 26.7; raMim.erklden 
ja mwks1.lleiman kiiytto 37.4; 56.13; 500 mk: n miiiiriiiS'et 
rahtimerkit 46.16; nhtimerkit yhdysl1i·kentee sii Lovi:isan 
rautatien k·anssa 55.9 . 

Rahtisop'irnus, Koskisen Puutarha Oy:n kanssa 26.7. 
Rahtivapaus, eriiiden jarjestojen kuljetusten 6.13; vr: n tavaran

hankkijoid·en 51.8. 
Rakennuslevyt, tavaranluokitus 16.9. 
Rangaistus, eraiden rnngaistusta iko ]{)evi~n merkinitojen poista-

mlinen nimikhl'joista 5.1. 
Raportt:it'avm·a, rataosaston 58.6. 
Rataosasto, vr omantavar.ankuljetrukset 58.5. 
Rautarornu, yleiskeriiys 17.6; myynti 27.4. 
Rautatiehallinnon tyojarjestys, 14 § 29 kohta muutos 1.2; 34 § 

10 kohta muutos 56.12; 43 § 7 kohta muutos 1.2. 
Rautatieli:iisj(i1·jestot, tkokousvapaaliput 1.40; 5.12; 6.14; 26.9; 

52.12; 59.14; jarjesrt;ojen .kiiyttoon luovutetut vaunut 14.11; 
59.13; sopimus rh: n ja jiiJ·joo<tojen viililla keskll.Sikayttokomi
tean ase.t<tami.sesta vr: lle 33.1; avustukset jiirje:s<tojen kirjas
toille 47.2. 

Rautatieliiiikaripiirit, rataosan Ja.msii-Jamsiinkoski rautatielaiikii
:ripiiTi 31.1. 

Raut{J),tieliiiikiirit, palikkio 1.3; liiakiirin puoleen ikaiinrtyrninen 1.3. 
Rautatieopisto, hallinto- ja taloru;osastojen oppikurssit 1.52; kiTje

opetus 1.53; keviitlukukauden kurssiohjelma 1951 2.9; vetu
r1nkuil.jettajaoppi:kurssit syysluknkaudella 1951 17.18; 34.12; 
lii!k.enneoppiilaiden lennrutmt.yo 34.1; vaunumiesoppikurssirt 
syy~lukukaudeUa 1951 34.11; ylemmiit liiikenneoppikurssi<t 
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lukuv. 1951-1952 34.13; levykurssien ja grawufuuuien Hihe- R 
tys 39.5; ehtokuulustelut 39.10; syyslukukauclen. Jrurssioh
jelma 1951 40.8; englanninkielen kirjeupetus 55.11; alemma.t 
llikenneoppikurssit (konduktooriku.r it) kev&tluJmkaudella 
1952 57.3; 'kevatlukulmuden kurssiohjelma 1952 57.4. 

Rautatierakennukset, kuljetukset, veturi- ja vaununvuokrat 58.3. 
Rengasma.tkat 18.1; 28.5; 32.6; mainosvihkojeu tilaamineu 33.8. 
Rikkomukset, polttopuideu myynnissa rautatieUiisille 52.9. 
Rvkosrekisteri-~'1/rnoit1~kset, til~aaminen vr: n palvelukseen pyrlri-

vista 24.1. 
Rimahalot, Hankasalmen sahalla kertyvien rimaha.lkojen myynti 

21.3; 53.4. 
Romut, rautaromun yleiskerays 17.6; Tomujen ja jatteiden tal-

teenotto 24.2; 46.5. 
Rotat, havittfuninen 47.3. 
Rttis, jauha.maton, tavaranluokitus 57.1. 
Riijiihdysaineet, eri vaunussa kuljetettavan rajahdy ·aineen lrulje

tusmaksu 12.12. 

S ahatavaraktwnnat, N euvostoliittoon liiheteWivien suomalai.sten S 
sahatavarakuormien .km1to 52.8. 

Saimalahoito, vr: n kustannuksella 43.2; valtion :tyossa olevien 
tyontekijiiin terveyden- ja sairaanhoidon ohjesaannon sovel
tamim.en 47.1. 

SairasosastofA, vuodevaatteet 13.7. 
Sairarusajan palkkaus 47.1. 
Sairaustapaukset, Hiakarinhoito 1.3; sairaanhoidossa ltarvittavat 

uudet lomak:keet 6.2; synnytystapaukset 53.2. 
Salpatapit, Ga-vaunujen hevoslautojen 13.4. 
Salpausselan kisat, lippujen myynti Helsingistii 8.9. 
Satama-altMmaJ•su, tuonti- ja vientitavarasta 46.13; 51.11; 53.14; 

55.3. 
Satamamiteefl, ks. li~kennepaikat. 
Seisakkeet, ks. liikennepruikat. 
Seur·ueli.put, binta ja li iimaksu lapsilta 7.10; vaihtaminen meno· 

lippuibin 10.4. 
Siir·tornakstt, kantaminen vaunujen vailidon ybteydessa 21.13 

36.4; 42.5 j 46.13. 
Silla (ikcinot~koinen villa), tavaranluo.rnitus 43.7. 
Silli, tavaranluokitus 21.14. 
Sopimuskt~ljetukset, boitaminen 1.10; alennukset tilapaisille opi-

mUSikuljetuksille 3.11; 24.10. 
Sopitrnuspalkat• 23.1. 
Sopimattomia vr :n palvelttkseen, ks. erot.ettuja. 
Sora, tavaranluokitus 39.4. 
Sotaviien ja eriiiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa, ohje

saannon val1aikainen muurt;taminen 8.1. 
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S SotilastMiffi, 4 § llm muutos 9.4. 
Sukset, matkatava1·ana 1.16. 
Sunnuntaityokorvaus, suorittaminen valtion virkam:iehille 13.1 ; 

19.1. 
Suojapeitteet, merkinnat niista 30.3. 
Suomen Kulkuneuvot, julkaisun myyntihinta 6.9. 
Suora tariffi, Pohjolan Lii!kenne Oy.p:t kuljetuksissa 10.7; 44.5; 

57.2. 
Sydet, tavaranluokitus 53.12. 
Sylkyastiat, poistaminen odotussaleista, toimistdista y . m. virlm

huoneista 47.9. 
Synnytyslaitoshoito, kulujen mruksamhoon 53.2. 
Syrjiiraidemakstd 1.33; 4.1; 45.4; 57.1; Helsinki-Katajanokan 

satamaradalla 21.15; kantaminen she.kruk.irjaUa n : o 1816 
45.6; syrjaraidemaksut Hillon liiJrenteessa 50.7; Vaskiluodon 
satrumassa 52.10. · 

Syrjiiraiteet, ks. liikennepaikat. 
Siihkolaitteet, valvonta ja hoito 1.4; siill'kovalaistujen vaunujen 

kytkimet 3.5 ; pistorasiain asenrtaminen siihkokiiyttoi~ia pe
sukoneita varten vr: n asunnoissa 30.2 ; sahkovalovaunujen 
hehkulampurt 43.3. 

Siihkosanomat, liikenneonnettomuukslsta 26.3; tyojunista 58.1. 
Siihkotariffiyksikot, niissii tapahtuvat muutokset 17.2. 
Siiiliovaunut, vuokratut 2.4; 12.7; 53.8; 56.9; varotoimenpi,tee.t 

bensiinisailiovaunuja taytettaessa ja tyhjennettaessa 7.6; 
vaunuihin maalwttavat vaihrtamisohjeet 14.1. 

Siiilytystavara, li:sfunaksukuirtit 5.11; liikan31 olevan hiivan sai
lyt;taminen 25.6. 

T Taimitt'laukset, Keskustaimistosta 21.2. 
Talviloma-alennus, matJkalipuille 1.28; 55.7; 0un3JSVa'a~a.n taJlvi

kisojen ikilpailijoille ja toimihenkiloi.He 7.12; Puijon talvi
kisojen ikilpailijoille ja tohnitsijoille 8.8. 

T apaturmalainsiiiidiinto, tapa turma vaku u tusl aissa siiiidettyjen 
markkamiiiirien korottaminen 5.3; 59.3; tapaturmavakuutu.s
lain16 ja 20 § muutos 5.3; 53 § 3 mom. mllutos 29.2; 10, 12, 
16, 20 ja 48 § muutos 59.3. 

Tapaturmatapaukset, liiiikiirinhoito 1.3; tapaturmato:irrnis>ton paa
toskappaleen Hihettaminen suocaan vahingoittuneelle 34.3 ; 
tyonantajalle tuleva korvaus 34.3; ensiaputarpeistot tapatur
mien va.ralta 46.2; 47.4; ikytkentatapatu.rmien iJ.m.oittaminen 
tilastotohnistoon 53.15. 

Tapetit, hinnat vr :n asuinhuoneistoissa 3.7; 14.3; 25.1. 
Ta1-iffisiiiinto, tariffisiiiinnon muutokset 4.1; 57.1; 2 § soveltami

nen 57.2; 3 § selventiiminen 46.9; 5 § 1 kohta huormiohninen 
7.10; 7 § 4lm li iiys 1.17; 7 § 5 lm lisiiys 33.6; 46.11; 9 § 2 lm 
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kumo&minen 48.5 ; 10 § 2 lm soveltaminen 14.11 ; 10 § 2, 5 1m T 
sovelta.minen 159.13; 10 § 5 lm soveltaminen 14.11; 15 § 3 1m 
soveltaminen 46.12; 20 § 7 lm sovel.Jtaminen 10.4; 20 § 8 1m 
muutos 7.10; 21 § 2 1m rUihdentaminen 1.19; 21 § soveltaminen 
42.9 ; 22 § soveltaminen 42.9 ; 29 § 3 lm muutos 28.6; 29 § 
4 lm muutos 1.16; 29 § 5 lm elverutaminen 34.6; 30 § 5 1m 
muutos 1.35; 28.6; 32 § lisay-s 1.16; 32 § selventaminen 58.4; 
37 § 3 lm muutos 1.16 ; 38 § lisays 1.16 ; 13.12 ; sovelta
minen 58.2; 38 § 7 lm soveltaminen 12.12; 38 § 13 lm sovel
tamineri 24.16; 38 § 14 lm soveltaminen 10.8; 38 § 14 1m 
4 kappale tahdentaminen 53.9; 38 § 15 lm lisays 15.7; 41 § 
A-lm lisays 1.16; 41 § A: 3 1m muutos 12.12; 41 § A: 4 lm 
soveltaminen 21.14; 41 § C: 1 lm tahdentarninen 28.7; 43 § 
sovel.Jtaminen 1.31; 24.15; 26.8; 42.8; tahdentiiminen 10.3; 
43 § 3 lm tahdenrtaminen 51.10; 43 § 5 lm muutos 1.16; 
49 § 3 kohta ja 2 1m tahdentaminen 15.1; 51 § soveltaminen 
1.33; lisays 36.4; 46.13; 51 § 2, 3 lm oveltaminen 21.15; 
51 § 7 lm soveltaminen 46.13; 51.11 ; 52 § soveltaminen 51.11 ; 
52 § 5 1m muutos, selventaminen, soveltaminen 36.4; 42.5; 
51.11; 57.1; 58.1; 53 § soveltaminen 1.33; 36.4; 51.11; 
lisays 36.4; 53 § 4 1m selventl:iiminen 36.4; 54 § lisays 21.13; 
36.4; soveltaminen 36.4; tahdentaminen 55.3 ; 54 § 5, 6 1m 
selverutaminen 36.4; muutos 46.13; 54 § 6 1m selverutaminen 
42.5; 54 § 6 kohta soveltaminen 51.11; 58 § 1 lm soveltaminen 
24.16; 58 § 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 19 lm sovelta
minen 58.1; 58 § 3 lm soveltaminen 15.5; 43.6; lisays 15.6; 
58 § lisamaaraykset tahdentaminen 26.5 ; 58 § 3 1m 1 kohta 
muutos 28.7 ; 58 § 5 1m soveltaminen 55.9; 58 § 6 lm lisays 
43.6; soveltaminen 58.3; 58 § 7 lm selventaminen 58.3; 58 § 
10 1m muutos 1.16; 58 § 15 1m 10 ja 11 kohta muutos 19.8; 
58 § 15 lm lisays 50.6; 58 § 19 1m muurtos 1.29. 

Tariffit, autollikennetariffit 3.11; 24.10; tariffien: muutokset 
4.1; 57.1 ; suoran tariffin ja krutkotariffin hinnoitustaulurkot 
vr :n ja P ohjolan LHkenne Oy:n valisessa yhdysliikenteessa 
4. liitteet V ja VI 10.7; 57.2; Pohjolan Liikenne Oy:n hen
kilokuljetustariffit 6. liitteet I ja II; uusien tariffien sovel
lutus 7.9; sotilastariffin muUJtos 9.4; uudet tariffitaulukot 
16.8; Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysllikenteen mat
kustajain, matkatavann ja tavarain kuljetustariffi 3.14; 
32.7; rh: n ja Pohjolan Liikenne Oy: n valisen .t;ariffisopimuk
sen muutos 44.5; suoran tariffin mukaan rahdi.ltettujen lahe
tysten aurtokuljetuksista suoritettavat korvaukset 44.9; erai
den autokuljetusten vahilmmat maksut 50.8. 

Tarkkailuumoitukset, verolautakunnille 12.1. 
T(JII}aranha:tl-kkijat, vr: n tavaranhankkijoiden rahtivapaus 61.8. 
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T 'l'avaraliikenne, eraiden tilastotJietojen hankkiminen tavaraliiken
teesta 48.4; 49.5. 

Tavaranluok~tus, tariffien muutokset 4.1; 57.1; uusien tari£fien 
sovellutus 7.9; alennnsluokkiin H1 ja H2 kuuluvan tavaran 
tariffipaino katettua vaunua kaytetJtaessa 10.8; betoni 39.4; 
boraatti 40.4; borasii1tti 40 .4; eUivat eHiimet 57.1; e:ri.Ulis
tavara 21.14; 57.1; eeittairn kooka:s tavara 57.1; film~rukul
jetuslaatikort; fihneineen 28.6; Helsinki Ktajanokalle osoi
tettu ltavara 21.15; hiivalahety~kset 15.8; 27.12; 28.9; huo
nekalut 28.8; 48.6; jiiltepahvi 48.6; jatepaperi 48.6; kaasut 
kaasulierioi a 1.34; 4.6; 7.11; 59.10; kalkkiammonsalpieta;ri 
26.6; ikartonki 48.6; keinut, puutarha- 28.8; keilttiokaluslteet 
48.6; kimmet, koivu 41.11; lki.rilaatat 16.9; kissat 28.6; koirat 
28.6; Jcoivukimmet 41.11; kookas tavara 57.1; lastenvaunut 
34.7; leca 39.4; muuttotavara 57.1; ohra, jauhamaton 57.1 ; 
pahvinjatteert; 28. · 48.6; paperikangru;jatteet 28.8; 48.6; 
paperinjatteet 48.6; pienet apinat 28.6; po1kupyorfi.t 28.6; 
potku.kelkat 28.6; puutarhakalu tot 28.8; puutarhakeinurt; 
28.8; puutavara 29.10; puuteokset 29.10; puuvillaltyyp-pinen 
silla 43.7; nvkennuslevyt 16.9; ntis, jauhamaton 57.1; rajiih
dysaine eri vaunu a 12.12; silla (keinotekoinen villa) 43.7 ; 
silli 21.14; sora 39.4; ieurasheYoset 29.11; tuontitavara, 
koko laivalastillinen samalle vastaanottajalle 1.16; tyhjat 
Jaatiikot 17.10; vehna, jauhamaton 57.1; vientihevoset 29.11; 
vilja, jauhamaton 57.1; v.r: n oma tavara 58.1. 

Tavarantiedustelusiiiinto, 5 § tiihdentaminen 25.10; 14 § 4 1kohta 
soveltaminen 25.12; 15 § 2 kohta soveltaminen 25.12; 2 § 
soveltaminen 25.6. 

Taulukot, ks. painotuotteet. 
1'ekijiipalkkiot, rautatiealan ansiokkaisba julkaisuista 47.2. 
Terveyden- ja sairaanhoidon ohjesaanto, valtion tyossa olevien 

tyonteikijain, 8. § 3 mom. sovelta.minen 47.1; mai:i,riiysten 
soveltamirnen synnytyslaitoshoi.totapauksiin 53.8. 

Teriisromu, myynti 27.4. 
Teurashevoset, tavaranluokitus 29.11. 
Tiedoitustoiminta, vr: n lehtipa1velu 3.1. 
TiZ.apiiiset toirnihenkili:it, paJ.k,kaus 23.1. 
Ttlasto, rahtlialennusten merkitseminen tilastolomakkeisiin 1.37 ; 

vaunukuormatilasrt:ojen laatiminen 4.1; 57.1; tilastolomak
keiden n: o 3845 ja n: o 3846 palauttaminen painatusjaostoon 
14.9; kaytto 29.8; rahtikappaletavarati:lasto 16.7; 44.4; rata
osa Ji:imsa-Jam.sankoski ti:lastolli.sessa suhtee&&a 31.1; eTiii
den rtilastotietojen hankldminen tavarali.iik:enteesta 48.4; 49.5; 
kytkentatapaturmien Hmoittaminen ti.Ua.stotoimistoon 53.15; 
tilastotieclot oman tavaran lahetyksista 58.1 , .f. 
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Tilaukset, varastoista 7.3; 8.4; varaston kaUJtta tai ohi pai.Jkal- T 
lisista liik<keista aatujen tavaroiden palauttaminen tai vaih
tanrinen 17.3. 

Tilit ja tilitys, tulo-osuuden suorittaminen Pohjolan Liikenne 
Oy: lle matkustajien ja matkatavaran kuljetuksesta 3.13; 4.9; 
10.7; 44.5; 57.2; asemien matkUSitajaliikennetHialustelma 5.8; 
muutos varastojen ti:linp~toon 7.3; 8.4; Oy A. Marschan Ab: n 
kii.tOitavararahtien tilitys 13.13; rengaslippujen tilitys 18.1; 
35.7; maksuleimakoneiden tilitysohjeet 19.9; 37.4; vesibu.ssi~ 
lippujen ti:lity; 21.10; pohjoismaisten ikiel'ltomatkalippujen 
21.11; Koskisen Puutarha Oy:n kukkaliihetysten 26.7; henki
H:ilii:kenteen rahtiluottoti-lit 30.7; 56.11; tavaraJt~lien laadinta 
30.8; rahtirrnerkeilla tiJ.ittam.inen 37.4; kond. shekkilippujen 
aseme ta kaytettavien autolippujen tilittiiminen 41.10; eri

,koi:ssop~mukset tilitettaessa vaihtotoiSita kannettavia maksuja 
42.5; haJ!kojen myynni8ta kertyneiden varojen t~litys 50.2; 
t ilitys yhdysliikenteessa Loviisan rauta·tien kanssa 55.9; ikay
tettaessa mruksumerkkeja, rahti:merkkeja ja maksuleimoja 
56.13; vr:n oman tava.ran kuljetus- ja muiden m&ksujen kan
ltaminen ja tilitys 58.1, 2, 5, 6. 

Tositteet, asi·akkaille annettavien rtositteiden mel'lkinniilt 15.4. 
Tukit, kuormaus ilman valipuita 16.6. 
TuUi, tuniasioimistojen valityS[llaksut 4.4; 17.11; 32.8; Po!l~kika

lan alueelle menevat puutavaralahetykset 7.8; Neuvos.toliit
toon menevat paperipuulahert;y.kset 13.14; Po'l.~k!kalan alueelle 
menevien lahetysten tullimuodollisuuksien suorittaminen 
19.10; tullattavan tavaran arvon maariiaminen 25.15; Neu
vostoliiitoon menevien lahetysten tulliasioimi•ston valitys
maksUJt 30.10; 32.8. 

Tuntiraha, asemapai:kan ulkopuolella tehdysta matkoista 21.1. 
Tuontitavara, laivan kotko lasrtin toi:mittaminen samalle vas1Jaan

ottajalle 1.16; satama-aluemaksu 46.13; 51.11; 55.3; tuonti
·tavaran rahditus 57.1. 

Turkisvirkalakit, rtiilaaminen 56.18. 
Tyonantaja, lapsilisa- ja 1kansanelakemaksu 51.1. 
Tyopalkat, niiden siiannostelys.ta annettm valtioneuvoston paii

toksen so'Veltaminen 7.1; v3!ltioneuvoston paatos tyopalkko
jen saannosielysta 49.1. 

Tyottu·vallisuus, jarjestysohjeet mkermusten katoilla ·uo.ritert-
tavia toitii val'ten 56.1. 

Ulkomaan raha, vaihto asemilla 1.22. U 
Urhe~?J!J;V.oim'ikunta, vr: n urhei:lutoimikunta v. 1951 20.3. 

Vaatetustarvikkeet, myynti .rautaHelai•sHle 3.16; 14.4; 25.2; 31.3, V 
virkapU'kujen tilaaminen 15.9 ; virkapukukankaiden myynti 
rautatieHiishlle 41.4. 



- 28 -

V V aihtotyot, vaunuihin maalattavat vaihtamisohjeet 14.1; vaihto
toistii kannettavat maksut 21.13; 36.4; 42.5; yksi:k.kovalais
tuksella varustettujen vaunujen vaihtaminen 24.8; Vr5-vetu
rien kiiyttaminen vaihtopalveluksessa 54.1. 

Vajaapainomaksu, yhteisHihetyksestii kannettavat 1.16; hailiko-
jen alermettua 'l'ahditu.sta sovellettaessa 59.11. 

Valaistus, siihkovalovalaistujen vaunujen ikytkimet 3.5. 
V altionrautateiden autoliikenne, II 5 § muutos 14.5. 
Valtionrautateiden eliikelatitoksen ohjesiidnto, 8 ja 9 § muutta-

minen 6.1. 
Valtionraut.ateiden Polttoainetoimisto, ks Vapo. 
Valtionrautateiden urheilutoimikunta, v. 1951 20.3. 
Vapaalippusiiiinto, 5 § selventiiminen 33.9; 8 § 6 1m selventa-

minen 40.3; 10 § 5 lm muutos 1.20; 11 § 4 lm soveltaminen 
40.3; 16 § 1 lm selventaminen 40.3; 17 § 1 lm muutos 1.18; 
28.4; 18 § 6 lm muutos 47.11; 19 § 11m <lisiiys 17.9; 21 § 6 1m 
tiihdentaminen 26.10. 

Vapaaliput, luokka 1.18; 28.4; kouluvapaalipun kelpoisuusailka 
1.19; talousvapaaliput 1.20; rautatieliiisjiirjestojen kokous
vapaaliput 1.40; 5.12; 6.14; 26.9; 52.12; 59.14; ylim. vapaa
liput sa:i.raus- ja hautauskassa Kaaren vuosikokousedustajille 
14.12; istumapaikan varaaminen etukiiteen 17.9; u1komaille 
annetta via vapaalippuja kos>kevat anomukset 26.10; yhdys
liikenteessii Hyvinkaan-Kark1kiilan rautatien kanssa 31.6; 
yl:Um. vapaalippujen myontii:minen ja oilkeudet 33.9; vapaa
lippujen palautus eriiissii tapauksissa 40.3. 

Vapo, ohjeita po·lttoaineiden taloudellista kiiyttoii varten valtion 
kiinteistoissii 52.3; Vapolle vuokrattujen alueiden vuokraJt 
53.11. 

Varasto-osasto, vr oonan •tavaran ikuljetu:kset 58.6. 
Varastot, muutos varastojen tilinpitoon 7.3; 8.4; varaston kautta 

tilattu jen paikallisista liilkkeista saatujen tavaroiden palaut
taminen tai vaihtaminen 17.3; puutavaran v.ar astoiminen 
ll'adan VM'rella 34.8. 

Varojen keriiys, junissa Kuuromykkain Urheiluliitolle 33.5. 
Varpuluudat, sailytys ja >kestiivyyden parantaminen 27.13. 
Vastikeryhmiit 45.1. 
V aunujen liimmitys- ja jiiiihdytyslaitbeiden selitys- ja kiiytto

ohjeet, 122, 123, 144, 158 ja 159 kohdrot, tahdentiiminen 12.9 ; 
liimmitys 53.3. 

Vaunukuormaliihetykset, yhdy&lii:kenteessii Pohjo•lan Liikenne 
Oy:n kallSS'a 4.9; 10.7; painojen tarkkailu 17.7; G. A. Se~r
lachius Oy: hle Miinttiiiin osoitettujen liihetysten rahditus 
17.8: vaunukuormB~liikenne Katajanokan satamaradalla 
21.1.5; vaunukuormaliihetysten punnitseminen 26.5 ; 36.3; 
vaunukuormaUihety:kset Vaskiluortoon 52.10; vaunukuorma-
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tavaxan llihetti:i.minen Tornion raja-aseman kautta Ru<Ytsiin V 
ym. maihin 53.10; vaunUJkuormatilastojen laatiminen 4.1 ; 
57.1. 

Vaununpeitteet, yksityi ten om:ist8Jmien vaununpeitteiden pa
lauttaminen Hi.hetysasemalle 1.16; vaununpeitteiden kiiy<ttii
minen 1.16; Lohjan Ka1kkitehdas Oy:n vaununpeitteiden 
palauttaminen 10.3; 45.8; kokoon kliariminen 12.10; Helsin
gin varaston juokseva numero 30.3. 

Vaununvuokrat, 4.1; 28.7; periminen 15.4; Pohjo:lan Liikenne 
Oy: lta kannettavat vaununvuokrat 15.5; sunnuntaipaivi.k:si 
tilattujen vaunujen vuokrat 15.6; vr: n oman liavaran vau
nunvuokra 58.1; ii'autatierakennusten vaununvuokrll!t 58.3. 

Vaunusaate, SO'Pimuskuljetuksissa 1.10 ; ttuontitavaraa samalle 
vastaanottajalle lahetettiiessa 1.16; asema- ja siirtovaunuja 
tehtaessa 46.8. 

Vaunut, I-vaunujen kayttliminen yhdysliikentees:sa 1.5; sopi
musJmljetuksissa 1.10; Gt-vaunujen kayttaminen kappale
tavaraliikenteessa 1.11; vaunuthlaus·ten valitUiminen toiseUe 
liitkennepaikalle 1.15; vuokratut ailiovaunut 2.4; 12.7; 53.8 ; 
56.9; slihkovalaistujen vaunujen kytkimet 3.5; siirtomaksut, 
punnitusm8Jksut ja puhdistusma!ksut 4.1; tavaravaunujen 
puhdistus 6.8; istumapaikkojen lukumaarlin merkirtseminen 
Ci, Di, DEi ja Ei vaunuihin 7.2; varotoimenpiteet bensiini-
ailiovaunuja taytettae li ja tyhjennettliessli 7.6; matkus

tajavaunujen pesuhuoneiden ja kiiymalOiden vesisailioiden 
tayttaminen talven aikana 7.7; ilmoi<tukset vaunuis a hav·ai
tuista vi·oista 12.9; Gg-vaunujen puhdistus 12.11; llikkumu
laattorivaunupari~tojen huolto 13.3; Ga-vaunujen hevos
lautojen salpatapit 13.4; vaunuihin maalattavat vaihtamis
ohjeet 14.1; marlin massan kuljetus katetuissa tavaravau
nui$a 14.2; rautatielaisjlirjestojen kayttoon luovutetut vau
nut 14.11; 59.13; venliliiisten automaatti•kytkinvaunujen 
kytkeminen 15.3; asuntovaunussa a.suvalta perittlivat mak
sut 17.1; puukehyksisten M- ja Ma vaunujen kuljetus 19.3; 
muutoksia postivaunujen kulkuvuoroihin 19.5; 27.6; sii.rto
maksun kantaminen erliissii tapauksissa 21.13; Porkkalan 
vuOikra-alueelle o oitettujen vaunujen tarkastus 24.6; kap
paletavaran kuljetukseen kliytettavien avovaunujen puhdis
tus 24.7; yksikkovalai•stuksella varustettujen vaunujen vaih
taminen 24.8; vaunujen pylvliiden puuttuminen 24.9; tavara
vaunujen tayskorjausajan jatkaminen 29.3; vaunujen koir
jaaminen konepajojen seisonta-ajalla 29.4; Gbp- ja Gbr-vau
nujen kaytto 32.2; ilmoitus junasta poistetusta vaunusta 
33.4; teraksiset irtopylvalit 36.2; vaunujen irto-osat 36.2; 
vaunujen etsintii 89.2; 54.7; moottorivaunun kuljettaminen 
jun8JSSa 41.3; tilausmaksu 51.7; makuuvaunut 41.5; 44.1; 
si:i.hkovalovaunujen hehkulamput 43.3; liikennoitsijain omis-
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V tama.t tavaravaunut 43.6; vaunujen ti laall11inen ja kaytto 
kes:kitetyn ha.}ikOikuljetuksen aillwna 44.2; .kappaletava·r-a
vaunujen merkitseminen tilastoon 44.4; rahti.kappaletavara
vaunujen kulun tarffikailerninen 45.3; ly oolivaunu 46.3; 
vaunujen iirloma,ksut tuonti- ja vientitavaran kuljetuksen 
yhteydessa 46.13; 55.3, 57.1; vaunujen liiWiminen kondurk
toorittomaiin tavarajunaan 51.4; Jammitys 53.3; valmu- ym. 
ilmoitu:kset Hihetettaessa vaunukuorrnatavaraa Tornion raja
asernan ik.autta Ruo-tsiin 53.10; vapaiksi jlUivien .kytkimien 
ja letkukyt.kimien ripustarninen 55.4; tila.tu ta venalai esta 
vaunusta kannettava tilaus.ma.k u 56.14; il:ilaajan ki:.iyttoon 
luovutettujen tyojunien vaunuma.ksut 58.1; :rnaksut koeajo
vaunuista 58.1; virkata.rve-kayttoon Juovlltettavat vaunut 
59.6; ilmajaT.ruttomien vaunujen kaytto pi.rka- ja kiitotava.ra
vaunuina 59.7; ks vaununvuokrat. 

V ehnii, jauhamaton tavaranluokitu.s 57.1. 
Verotus, illmoitukset pallGkatuloista 1.2; ve.rojen enna.kkopidatys 

lo•ka-, mar.ras- ja joulukuulta 1951 mruk:settavista palkoista 
49.2; verojen ennrukkoperinta 59.2. 

Vesibussit,, ve.sibussimatkan si altavien erikoislippujen myynti 
21.10. 

VesisaiZiOt, matkustajavaunujen pe uhuoneiden ja kaymaloiden 
vesisliilioiden tayttanrinen tal ven aikana 7. 7. 

Vetwrit, vaihtotOihin kaytettiiviin eri veturin ja linjaikuorma.uksen 
veturimruksut 4.1; 36.4; 57.1; ikorvauk.sen maksam.inen vr: n 
muiden osastojen kuin varasto-osaston henkilo.kunnalle polrt
toameen annosta vetureille 6.3; aineiston ikeraaminen vetu
rien ikayttoa ja kayttoajan jrukaantumista koskevaa tutki
musta varten 12.3; llyvinkaan-Hangon radat!la sallitut vetu
rit 27.5; Vr5-vetmien kayton rajo~tukset 54.1; tilaajan kayt
ttoon Juovutettujen tyojunien veturimak ut 58.1; maksut 
koeajovetureista 58.1; rautatieTakennusten veturimaksut 58.3. 

Vientihevoset, .tavaranluokitus 29.11. 
Vientipape1·ipuu, ikuorrnauksen keskeytti:.i.minen 44.2. 
V ie?~titava1'a, satama-aluemaksu 46.13 ; 51.11 ; 53.14; 55.3; Han

gon ja Turun satrumiin vaunukuormin li:.ihetettavan vienti
tavar'an rahtialennus 51.9. 

Yiikonloppujunat, lmlkuun asettaminen Hld-Tpe ja Hki-Kw 
vi:.ilille 52.5. 

Vil,ia, jauhamaton, tavaranluokitus 57.1. 
Vil,ian.kuljetuskilvet, venalai&ten viljanikuJjetu khlpien palautm; 

56.17. 
v ircmt oirnitus1'ahat' jlmahenkil okunnan virr an toimitusrahasaan to 

ja sen soveltamismi:.i.&1·liY'kiset 8.3; virantoimitusrahat vero
lautakunnille annettavissa tark.kailuilmoituksissa 12.1; ttu1-
tiraha asemapaikan ulkopuolella tehdyi :ta matikoista 21.1 ; 
·drantoimitusmatka ta ja a.<>emapa~wlla suoritetusta virran-
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toimituk esta 27.1; vir·antoimituk.se ta a emapaikan ulkopuo- V 
leila uorirtettava korvaus 37.1. 

Virkar-asunnot 3.3; 27.2; 41.1; 45.1. 
Virka!Oitrjekuo1·et, uusia kirjekuoria 52.11. 
Virkalakit, tu.1•kisvirkalak.kien tiJaaminen 56.18. 
Virkarnatkat, marfikumusiuokat ja paivarahat 8.2. 
Virkamerkit, kayttaminen viT'kapuvui sa 28.1; palautt-aminen 

e.diissa tapauksi a 40.3. 
Virkamieshuoneet, kayto&ta perittavat maksut 17.1 ; Kemin ase

man virkamieshuone 25.13; J oen uun 46.17 ; Lahden aseman 
47.13. 

Virkaposti, vr: n virkapos.ti ja oman <tavaran kuljetusta koske
vat maiirayk.set 58.1, 2. 

Virkapuvut, tilaaminen 15.9; virkame1•kkien kliyttii.minen virka
puvussa 28.1; viTkapukumi.iaraysten 6 § muutos ko k. vaih
demiesten esimiehia a etinlaitemiehia ja vaihdemiehia 30.1; 
kesavi.rkata.kkien myyminen Pasilan varastosta 31.3; virka
pukukan.kaiden myynti ;rautatielai ille 41.4; virkapukujen 
hank:kiminen 42.2; 52.2; a emrukassanhoitajien virkapuku
ryhma 50.1; turkisvirkalak!kien tilaaminen 56.18. 

VR:n oma tavam, kuljetusta koskevat maiiraykset 58.1. 
V R palvelukseen sopimattorn:ia, ks erotettuja. 
V uokrar-al1teet, merkitseminen liikennepaikoilla 51.6; Vapolle 

vuokrattujen alueiden vuokrat 53.11; vuokra-a.lueet Yr: n 
oman tava,ran thl.apiiista vara tointia Yarten 58.1. 

Vuokrar-asunnot, vuO'kramaksut 3.2; 3.3; 27.2; 41.1; 45.1. 
Vuokmmaksuryhmi:it 45.1. 
Vuost1omat, liikenneosaston viran ja toimenhaltijain vuosilomien 

jarjestely eraissa tapauk issa 8.5. 
Viihimrniit rnaksut, 1.26; 24.10; Suomen, Ruotsin ja Norjan ta

varayhdyslukenteessa Turun sataman-Tukholman kau<tta 
1.36; e.raiden autO'kuljetu.sten vahi.mmat maksut 50.8. 

Viililaudat, Upo Oy:n kuljetu,kse a kaytta;mien Jautojen pa
lautus 4.7. 

Yhdysliikenne, I-vaunujen kayttaminen 1.5; viihmrumat mak.sut Y 
yhdys'liikenteessa Jokioisten ja Loviisan rautateiden kan a 
1.26; talviloma-alennus yhdysliikentees a yksityisten rauta
teiden kanssa 1.28; viihimmat maksut nomen, Ruotsin ja 
Noo.·jan tavarayhdy lillkentee sa Turun sataman-Tukholma.n 
kautta 1.36; Suomen ja euvo toliiton rau<tatieyhdysliiken-
teen matkustajain, matkatavaran ja tavaeainlkuljetustariffi 
3.14; 32.7; yhdysltikenne Pohjolan Lii.!kenne Oy:n ikanssa 
3.13; 4.9; 6.10; 10.7; 35.6; 54.9; ilmo1tus SNT-Liitou rauta
teiden vaunujen tuhoutumisesta rautateilliim.me 3.15; .matka
tavaran kuljetu.smaiksut yhdy liikenteessa .Tokioisten rauta-
tien kanssa 4.5; tkoululaisten hiihtoloma-alennus yhdysliiken
teessii. yksi.tyisten rautarteiden kan . sa 6.11; Nenvostoliittoon 
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Y menevien liihety ten kuljetuSillla;ksut 11.4; Neuvostollittoon 
menevien paperipuuliibetysten kuljetusmaksut 13.14; tava
rain kuJjetus Unkarin Kansantasavallasta kolmansiin maihin 
ja painvastaiseen suuntaan SNT-Liiton kautta 14.8; ybdys
Jiikenne Pohjoismaa:t-Itavalta/Tsh6lkkoslovakia (Padborgin 
kautta) 16.10; lisasopimus 13 pv:lta <toukok. 1950 23 pv mar
rask. 1933 tehtyyn Kansainvaliseen sopimukseen tavarain 
kuljetuksesta rautateitse (K.S.T.) 16.11; maksuleima:konei
den kaytto yhdysliikentee a yksityisten rautateiden kan sa 
19.9; 32.9; Porkkalan vuokra-alueelle osoitettujen vaunujen 
ta;rkastus 24.6; yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa 
24.13; Loviisan rautatien kanssa 24.13; 55.9; SNT-Liittoon 
men.eva puutavara 24.18; muutos Si10men ja 'NT-Liiton 
yhdysliikennejulkaisuihin 25.14; yhdysliikenne vr: n ja Tu
run-Maa.rianhaminau laivalinjan valillii 27.9; autoliput 
yhdysliikenteessa Pohjolan Liikenne Oy:n kanssa 29.9; Neu
vootoliittoon menevien lahetysten tulliasioirniston viilitys
maksut 30.10; 32.8; v;r: n ja Hyvinkaan-Karkkilan rautatien 
vaJinen yhdysliikennesopimus 31.6; pitkien esineiden ja pu
rettm liikakuormau matkwkirjat itaisessii yhdyslii<kenteessa 
47.12; Neuvostoliittoon lahetettiivien suomalaisten saha.tava
rakuormien ktmto 52.8; vaunukuormatavaran liihettaminen 
Tornion raja-ase.man kautta Ruotsiin yn1. maihin 53.10; tila
tusta venalaisesta vaunoota kannettava tilausmaksu 56.14; 
tavarain kuljetukset Suomesta Unkariin SNT-Liiton kautta 
56.16; venalaisten viljan!kuljetu ·kilpien palautus 56.17; sii:r
takuormausmalksu yhdysliilkenteessa LoviiJsan rautatien 
kanssa 57.1. 

YhteisUihetykset 1.16; yhdysliikenteessa Pohjolan Liikenne Oy: n 
kanssa 10.7; yhtei&lahetysten kuljetus.k.irjat 27.11; selven
nyksia yhteislahetysten tari:ffiin 57.1. 

Yksityiset rarutatiet, J okioisten rautatie : vahimmat maksut yh
dysliikenteessa 1.26, matkatavaran kuljetusmaksut yhdyslii
kenteessa 4.5, yhclyslii:kennesopimuksen 10 ja 14 §: n muut
taminen 24.13, J okioisten rautatien liikenne 42 .4; Lov:iisan 
rautatie: vahinuniit maksut yhdysliilkenteessii 1.26 ; yhdyslii-. 
kennesopimuksen 14 § :n muuttaminen 24.13, 1, 2, 19, 21 ja 
22 § :n muurttaminen 55.9, siirtokuormausmnksu yhdyslii<ken
·teessa 57.1; Sunilan-Hallan yksityisen raclan liikennoimi
nen 25.3; yhdyslii:kenne Hyvinkaan-Karkkilan rautatien 
kanssa 31.6; yksityiset rautatiet yleensa: ta.lviloma-alennus 
yhdysliikenteessa 1.28, koululaisten hiihtoloma-alennus 6.11, 
maksuleimakoneiden kayttO 19.9; 32.9; 37.4. 

Yleisliput 4.2. · 
Ylimiiiiriiiset toimenhaltijat, palkkaus 23.1. 
Yoraha, ma:ksaminen valtion virkamiehille 12.2. 

Helsinki 1062. Valtloneu,·oston kirj&paino 



KASKYLEHTI N:o 1 
1951 

Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuu n maaraykseen merkitaan : 
Kl n :o lfSO. 2 (= lehden nu mero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

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

Sis a 11 y s : 1. VR Kaskylehden ilmestyminen. - 2. Rautatiehallinnon tyo
jii.rjestyksen muuttaminen. - 3. Lli.a.kii.rinhoito. - 4. Sii.hkolaitteet. - 5. Yh
dy&li:Lk.enteessii. ikii.ytettii.vii.t vaunut. - 6. Muutoiksia aikatauluun n:o 116. -
7. Liikennepaikkoja koskevia muutoJ!:sia. - 8. Laivaliikenne .satam:issa. - 9. 
Rataosan K emijli.rvi-Kelloselka lii•kennoiminen. - 10. Sopimuskuljetusten hoi
taminen. - 11. Gt-vaunujen kii.yttaminen kappaletavarali:ikenteessa. - 12. 
Opastinturvalaitteiden erikoisjohtosii.antojen miiii.rii.ysten noudattaminen. - 13. 
J unahenkilokunnan ovii.sruoikion lii.mmittii.minen ikonduktoorivaunuissa. - 14. 
Hiivalii.hetyksien lli..hcttii.minen ilman osoitteita. - 15. Vaunutil'austen vii.Jittli.
minen toiselle liikennepaikalle. - 16. TS :n lisii.mii.ii.rii.y.sten muut(}ksia. - 17. 
Pikajunan lisii.liput. - 18. Vapaalippu siiii.nnon 17 §:n 1 lm:n muuttaminen. -
19. K <>uluvapaalipun kelpoi suusaika. - 20. Tal<>usvarpaaliput. - 21. A semien, 
pyswkkien ja matkatoimistojen vuosi-ilmoitukset matkustajalirpuista. - 22. 
Ulkomaan rahan vaihto asemilla. - 23. Kuukausiliput. - 24. Kauppaedusta
jien matkatavara. - 25. Alu e- ja kansanedu.stajien liput. - 26. Vii.himmii.t mak
su t. - 27. Matkatoimistoille myonnettyja lipunmyyntioikeuksia. - 28. Talvi
loma-alennus. - 29. Kuljetuskirjalomakkeista kannettavat mruksut. - 30. Tam
p er een lent(}konet ehtaan kuljetukset. - 31. Riihimii.en Lasi Oy:lle palautetta
vat tyhjii.t pii.ii.lly,kset. - 32. K u ormalavojen <kii.ytto rautatio.kuljetuksissa . -
33. Syrjii.r aidema-ksut. - 34. Tavaranluokitus. - 35. Filmien kuljetus kiito· 
tavarana. - 36. Vii.himmii.t maksut Suomen, Ruotsin ja Norjan tavarayhdys
liiikenteessii. Turun satama-Tukholman ikautta. - 37. Rahtialennuksen merkit· 
seminen tilastolomakkeisiin n :o 3845 ja n :o 3846. - 38. Matkalippualennuksia. 
- 39. K arbidijii.tteidon tyhjennysastiat. - 40. Rautatielii.isjii.rjestojen kokous
vapaaliput. - 41. Taulukk'o kuukausiansion p erusteella lasketuista pii.ivii.- ym. 
ansioista. - 42. Myonnettyjii. palkintoja. - 43. Aloitetoiminta. - 44. Tyon
vii.hyyden takia vapautuva tyovoima. - 45. Pitkii.rannan aseman arkisto. -
46. Vaununpeitteiden etsiminen. - 47. VR palvelukseen sopimattomia. - 48. 
Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 49. Avoimia virkoja ja toimia. 
- 50. VR harrastu hiihtokilpailu. - 51. Tunturihiihtoretket. - 52. Hallinto- ja 
talousosastojen oppikurssit. - 53. Rautatieopiston ikirje(}petus. 

VR Kaskylehden ilmestyminen. 

VR Kaskylehti ei ole ilmestynyt valtioneuvoston kirjapainon 1 
lakon takia 7. 12. 50 jalkeen. Lalron aikana toimitukselle lahe-
tetty aineisto jullmistaan kokonaisuudessaan tiissa numerossa 
siita huolirna:tta, etta osa siita on muulla tavoin tiedoitettu 
asianomaisille. 

174. - 15. 1. 1951. 
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Rautatiehallinnon tyojarjestyksen 
muuttaminen. 

2 RautrutiehaUinnon tyojarjestyksen 14 §:n 29) kohta ja 43 §:n 
7) kohta rnuutetaan ku111lumaan seuraavasti: 

14 § :n 29) kohta: antaa yleisen toilllliston vhlity~lla vero
ja taksoituslautakunnille ilmoitukset toimiston henkilokunnan 
p8!lkk.rutuloista, . 

43 § :n 7) kohta: ant a a tai toimituttaa vero- ja taksoitus
lautaJrunnille iJmoitukset jakson tai konepajan viran rt•ai toimen 
haltijain seka tyoUiisten p·alkkatuJoiosta. (Rh/ hlo n:o 2595, 
5. 12. 1950) Kl n:o 1/ 51. 2. 

Liiiikiirinhoi to. 

3 Kirj-elmiillaan n: o H. 14 71/8325, 27/ 12 1950 on rautatiehl-

4 

litus ilmoittanut, etta rautatielaiiklirit oikeutetaan 1/ 1 1951 lu
kien poerimaan vil'antoimituksessa tai valtion tyossii sattuneista 
tapaturmatap.auksista p·aJkkiota Suomen Laa:kliriliiton ja Suomen 
Tapa;turrnavrukuutuslaitosten Liiton valiHa kulloinkin voimassa 
olevan, lain mukaisesti vakuutettujen laaldirinhoidon kustannuk
sia koskevan sopimuksen rnukaisesti ja etta .affiassa rautatiehalli
tuksen kirjelrnalUi n:o H. 476/ 1978, 17/ 4 1936, annetut maa
raY'kset katsotaan samalia kumoutuneiksi. 

Edella olevan johdosta humn:autetaan, etta talousosaston joh
tajan kirjelmalla n:o 429/ 1342, 17/ 4 1940 ja n:o To 961/ 2341, 
10/ 7 1941, antarnat rniiaraykset Hiakarinhoidosta ovat edelleen
kin voimass.a t. s ., etta vapaaseen HiaJdirinhoitoon oikeutettujen 
on tavallisissa sairaustapauksissa 1kuin myoskin tapruturmrutapauik
sissa aina ensiksi kaannyttava asianomaisen rautatielaakarin puo
leen ja etta vain todellisen taTpeen va;atiessa, . esim. silloin kun 
olosuhteet ovat sellaiset, ·ettei sairaalla tai vahingoittunee'l'la ole 
mruhdollisuutta saada hoirtoa valrtionrautateiden poliklinikan tai 
rautabieli:ilikarin toimenpiteootii, saa han ensiavun saamiseksi 
kalintya muiden hoitolaitosten tai liial\:arien puo'leen. Mi.kali taas 
rautatielaa:kliri katsoo esim. poliklinikkahoidon tarpeelliseksi, 
tulee hanen siita joka kerta erikooen antaa po.tilaalle laU:karin
suositus lomakkeel'le n :o 3318 A. Ks. myos Kl n :o 58/ 49. 1. 
(T•tj n: o 35/ 36, 4/ 1 1951) Kl n: o 1/ 51. 3. 

Sahkolaitteet. 

Kumoten rUJutatiehallituksen kiertokirj·een n: o 12/ 2778 mar
ratJkuun 26 paivalta 1936 'Valtionra.uta1eiden sahkonkiiyton val-
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mnna, ta seka sahkolaitteitten hoi do ta ja mu ut taman ikanssa 4 
ristiriidassa olevat maaraykset myohemmin tehtyme lisayksineen 
ja DlUUOOksineen, rautatiehaJlitUS On Yahvist.anut UUdet maariiyik-
set valtionrautateiden sahkonkayton valvonnasta seldi sahkolait
teitten hoido.>ta. Nama maiiriiykset jaetaan taman Kaskylehden 
liitteenii kaikille i:i.hkonkiiyttopiiallikoille selrii jaksojen, kone
pajojen ja mume vastaaville piihl'likoille. (Rh/Stt n: o 2668/8065, 
21. 10. 50) Kl n: o 1/ 51. 4. 

Yhdysliikenteessa kaytet tavat vaunut. 

Yhdy liikentee 'a saadaan tiista alkaen, kirjelmassa n: o Ko 5 
309/1398, 24. 5. 46 anneh1sta ohjeesta poiketen, kayttiiii I-vau-
nuja n:o 150001-150700. 

Tii.stii johtuen on kaikkien I-vaunujen numeroiden alta maa
lattava pois IG.:ssii n :o 19/ 46. 2 maaratty valkea viiva. (Ko 
n : o 8/ 22, 4. 1. 1951) Kl n: o 1/51. 5. 

Muutoksia aikatauluun n :o 116. 

5. 12. 50 lukien p;v iihtyviit junat n : o 305, 30!) ja 318 tarpeen 6 
vaatiessa ( S) Miilk.kyliin seisaJ~keel'la. (Kut n: o 1867, 5. 12. 50). 
Kl n:o 1/ 51. 6. 

1. 1. 1951 lukien py iihtyy henkilojuna n: o 903 tarpeen vaa
tiessa (S) Haapan<>ron seisakkeella. (Kut n:o 1889, 19. 12. 
1950) . Kl n: o 1/ 51. 6. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Tammikuun 1 piiiviistii 1951 lu:kien on suoritettu seuraavaot 7 
asemien duokka-alennukset: 

Porvoon toi en luokan ·asema on alennettu kolmannen luokan 
asemaksi. 

Uudenrkaupungin, Pohjankurun, Nurmeksen, Viinijiirven ja 
liuu.tokosken kolmannen luokan a emat on alennettu neljiinnen 
luokan a emiksi. 

Simolan kolmannen luokan asema on alennettu viidennen 
luokan ·asemaksi. 

Imatran kolmannen luokan asema on alennettu pysiikiksi. 
Melliliin ja Joutsenon neljarmen luokan asernat on alennettu 

viidennen luokan asemiksi ja 
Noorma:r<kun, Vaskuun, Ryoniinjoen, Leppaveden ja Laikon 

viidennen luokan asemrut on alenne1tu pysa.k:eiksi. 
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Sama.sta paiviista luJci.('n on suoritetJtu seura.avat asemien ja 
pysakkien korotukset: 

MaJm.in kolmannen luokan asema on korotettu toisen luokan 
asemaksi, 

Vallilan ja Peipohjan neljannen luok:an asema:t on korotettu 
kolmannen luokan asemiksi ja 

Ulvilan ja Pihlavan pysakit on korotettu viidennen luokan 
asffill~ksi. (I11mj n: ·o 2047, 1. 12. 1!)50). Kl n:o 1/51. 7. 

Iisveden aseman alaisena avataan tammikuun 8 paiviista 1951 
lukien liikenteelle ,Enson rajde" euraavin julkaisuun ,Liiken
ne.paikkojen valimatkat" tehtavin merkinnii.in: 

Iisvesi I 
Ensou raide Isv. 3. Tt Enso-Gutzeit Oy:ta var

ten. Luk. 8. 1. 1951. 
(Lkoj n:o 2712, 22. 12. 
1950). Kl n:o 1/51. 7. 

Iisveden aseman alaisena avataan liilk:enteeUe tammikuun 15 
paivasta 1951 lukien Kiviniemen raide seuraavin, julkaistnm 
,Lii~ennepaildwjen valimatkat" tehtavin merkinniiin: 

\

Iisvesi 
Kiviniemen 

raide 

I 

Isv. 3. Tt Luk. 15. 1. 51. Yhty
neet Paperitehtaat 
Oy:tii varten. (Lkoj. 
n:o 2813/v. 1950. 3. 1. 
51). Kl n:o 1/51. 7. 

Eaurilan laiturivaihteen alaisen Kiramoraiteen avaamista 
T-liikenteelle vaunukuormatav.araa varten koskevat mii,araykset 
(Kl n :o 60/ 49 . 3) peruutetaan tammikuun paivasta 1951 hrkien . 
Sanotusta piiivasta a:lkaen pu.heenaoleva raid-a on avattu yksin
omaan Tt-liikenteelle. Julkaisuun ,Liikenn•epailclmjen viilimat
kat" on raiteesta tehtava seuraavat merkinnat: 

Kaurila 
Kiramoraide Krl 5. Tt Laatokan- Ka.rjalan 

Uittoyhdistystii var
ten. Luk. 8. 1. 1951. 
(Lkoj n:o 2692,22. 12. 
1950). Kl n:o 1/51. 7. 

Kolpin .aseman a.lainen Osterbottens AggcentraJ.'in raide on 
siirtynyt Keskusoouusliike Hankkija r. l:n :kayttiiiin, joten sanot
tua raidetta koskevat merkinnat julkaisussa ,Liikennepaikkojen 
vhlimatkat" poistetaan ja niiden tilalle merk.iti:ian: 
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Kpi 1. 

1 

Tt Keskusosuusliike Hank
kija r. l:n tarvetta 
varten. (Lkoj n:o 
2688, 30. 12. 60, Kl 
n:o 1/51. 7. 

Leppiilkosken aseman kohdalle julkaisuun ,Liikennepai.kkojen 
valimatkat" .tehdaii.n helmikuun ] pa.ivasta 1951 lukien seuraavat 
merkinnat ja lisaykset: 

Leppakoski 
Rauhaniemen Lk 1. Tt Luk. 1. 2. 61. Oy Rau-

raide haniemi Ab:n tarvetta 
varten. 

Pikh.-upatka Lk 1. Tt Luk. 1. 2. 61. 

Sipilan Tiili- Lk 1. Tt Luk. 1. 2. 61. Sipilan 
tehtaan raide Tiilitehdas Oy:n tar-

I vetta varten. 

Sillantaan Lk 1. Tt Luk. 1. 2. 61. Leppa-
raide kosken Tiilitehdas 

Oy:n tarvetta varten. 
(Lkoj n:o 2526/v. 60, 
4. 1. 61). Kl n:o 1/51. 
7. 

Oulun aseman alaisena avataan Eikenteelle tammikuun 15 pai
vasta 1951 lukien O.T.K:n pl,lSSi-niminen raide seuraavin, julk:ai
suun ,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin merkinnoin: 

I OuJ~ T. K:n pussil I 01 1. Tt Luk. 16. 1. 61. 0. T. K:n I 
I I I I 

tarvetta varten. (Lkoj I 
n:o 2683/v. 60, 4. 1. 
61). Kl n:o 1/61. 7. 

Pyhiisalmen a ·eman alaisena avataan joulukuun 18 paiviista 
195(). lukien liikenteelle ,Sahan raide" seuraavin julkaisuun 
,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin merkinnoin: 

I
Pyhasalmi 

Sahan raide 
I 
Pha 2. Tt PuutavaraJiike H. rord

bergia varten. Luk. 
18. 12. 1950. (Lkoj n:o 
2606, 6. 12. 1950). Kl 
n:o 1/61. 7. 

Julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" on Salon ase
man alaisen SiihkOtehtaan raiteen kohdalle sarakkeeseen 8 li
sattava tammik:uun 15 paiviista 1951 lukien seuraava huomau-

7 
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tus : ,Knljetu ·maksut lasketaan Salon asemallc tai asemalta . 
Syrjaraidemaksujen kantamisesta huolehtii Salon ascma." (Lkoj 
n:o 2575, 22. 12. 1950). Kl n:o 1/ 51. 7. 

Sotkian laituri muutetaan tammikuun 15 piiivastii 1951 lu
kien laiturivaihteeksi entisin tariffiviilimatkoihin , liikennoimis
tapa HlmTR. Asiasta tehdiilin merkintii julkaisuun ,Liikenne
paikkojen viilimatkat". (Lkoj n:o 2751, 2. 1. 51) Kl n :o 1/ 51. 7. 

· Suonenjoen aseman alaisena a vataan tammikuun 8 piiiviistii 
1951 lukien liikenteelle ,YUikosken raide ' seuraavin jnlkaisuun 
,Liikennepaikkojen viilimatkat" tehtiivin merkinnoin: 

Suonenjoki 
Ylakosken 

raide 
Snj 3. Tt ' uonenjoen Saha ja Tar

vike Oy:ta varten. 
Lulc 8. 1. 1951. (Lkoj 
n:o 2711, 22. 12. 50). 
Kl n:o 1/51. 7. 

Suolahden aseman alaisena avataan liikenteelle tammikuun 
15 paiviistii 1951 luki.en Suolahden Puun raide seuraavin, jul
kaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin merkinnoin: 

1
Sus~a~!~cten Suo 1. Tt Luk. 15. 1. 51. 8uolah-l 

Puun raide den Puu Oy:ta var-
1 ten. (Lkoj n:o 2812/v. l 

I 
50, 3.1.51). Kl n:o 
1/51. 7. 

Laivaliikenne satamissa . 

8 Asianomaiset liikenncjaksojen piiiillikot ovat ilmoittaneet lai-
valiikenteen piiattyneen seuraavissa satamissa: 

Vesijarvi, Siuro, Leppiiluoto, Ykspihlaja, Kristiinailkau
ptmki, Roytta, Lapaluoto, Kemi, Toppila, Suolabti, JyvaskyHi , 
Kuopio, avonlinna, Otava, Rapasaari, Vuoksen satama. 

Rataosan Kemijarvi-Kelloselka 
liikennoiminen. 

9 Jiiiiradan valmistuttua Kemijarvella aloitetaan tavarajuna-
liikenne talvikauden ajaksi rataosalla Kemijiirvi-Kelloselkii ku
luvan tammikmm 8 piiiviinii. 

Tavaraliikenne hoidetaan samoin kuin viime vuonna kiisky
lehdessa n: o 3/ 50, 6. annettuja ohjeita noudattaen. Henkilo
liikenne hoidetan edelleenkin ,Oy Pobjolan Liikem1e Ab: n au
toilla. (Lkoj n:o 13/v. 1950, 2. 1. 51). Kl n:o J j !)J. 9. 
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Sopimuskuljetusten hoitaminen. 

Sattuueesta syysUi huomautetaan, etta kun on tehty . opimus 1 Q 
jonkin vaunun tai vaunujen kuljettamisesta maaratyilUi jtmilla, 
on vaunusaatteen ylaretmaan merkittava varikynalla alleviivat-
tuna kaikki ne junat, joilla kuljetus on suoritettava liihtoase
malta maaraasemalle asti . 

• J os yhteys katkeaa, on sen aseman, jolle vaunu tai vaunu.t 
on jatetty, viipymaWi ryhdyttava toimenpiteisiin niiden toimit
tamiseksi perille ensimaisellii. sopivalla junalla, josta on ilmoi
tettava asianomaisille, matkan varrella oleville junanvarustelu
asemille. :Mikiili lahetyksen ei talloin voi laskea tulevan vas
taanottajalle toimitettavaksi niin aikaisin kuin kuljetussaattee
seen merkityilla jtmilla, on myohiistymisesta viipymatta ilmoi
tettava myos UihtO- ja maaraasemille seka oman liikennejakson 
vaununjrukajalle. (Kut n:o 1877, 8. 12. 50) Kl u:o 1/51. 10. 

Gt-vaunujen kayttaminen kappaletavara
liikenteessa. 

Sattuneesta syysta huomautetaan, ettei Gt-vaunuja missaan 11 
tapauksessa saa kayttaa kappaletavaraliikenteessii, koska naitii. 
vatmuja ei voida kuljettaa heukilOjunilla ja se niiin ollen ai
heuttaa hair ioita pika- ja rahtikappaletavaran ohjelmanmukai-
sessa kulussa. (Kut n: o 1866, 2. J . 1951) Kl n: o 1/51. 11. 

Opastinturvalaitteiden erikoisjohtosaanto
jen maaraysten noudattaminen. 

Vaihde- ja opastinturvalaitteiden subteen tapahttmeiden 12 
vaarinkaytosten johdosta buomautetaan vakavasti, etta sanot
tujen laitteiden erikoisjohtosiiannoissa annettuja maariiyksia ja 
ohjeita on tinkimiittomasti noudatettava seka etta mikali naissa 
laitteissa todetaan vikoja tai rikkoutumisia on siita viipymatta 
ilmoitettava asianomaisille ko1·jauksen aikaansaami.Heksi. ( Lkoj: 
n: o H. 1813, 18. 12. 50). Kl n: o 1/51. 12. 

Junahenkilokunnan evasruokien lammitta
minen konduktoorivaunuissa. 

Polttoaineen taloudellista ja tarkoituksenmukaista kayttoii 13 
silmii.lliipitii.en miiiirataan, etta lampimana vuodenaikana ja 
yleensa sellaisina aikoina, jolloin kondukti:iorivaunua ei tarvitse 
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Ui.mmittaa, on junahenkilokunnan evasruoki'aa.n Hi.m.miWiessaiin 
konduktoorivaunun kamiinalla kaytettiiva kamiinan pienta 
(ylempaa) tulipesaa. Jos kamiinan kaksiosaiset arinaraudat, 
jotka muuten ovat sen yla- ja alaosassa samanlaiset, ovat siirky
neet tai hukkaantlmeet voidaan niiden tilalle saad'a uusia 
vatmumiehilta. (Lkoj n: o 2761, 27. 12. 50). Kl n: o 1/51. 13. 

Hiivalahetyksien Hi.hettaminen ilman 
osoitteita. 

Viitaten sahkosanomaan Lkoj n: o 15, 29. 12. 50 ilmoiti:ltaan 
liikenneosaston johtajan seka maassamme toimivan kolmen hiiva
tehtaan, nimittain Oy Lahden Polttimo Ab: n, Oy Alkoholi
liike Ab:n Rajamaen Tehtaiden ja W. Rosenlew & Co Oy:n 
Hiivatehtaan kesken sovitun, etta mainitut tehtaat laheWivat 
tammikuun 2 paivasta 1951 lukien en i tulevan maalislmun 

PORIN HIIVAA 
BJORNEBORGS JAST 

W.ROSENLEW& CI.A.B. 
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loppuun saakka kokeeksi hiivaHihetyksensii. ilman osoitteita. 14 
Samalla on sovittu, eWi kukin mainituista tehtaista kiiyttaa 
liihetyksissaan yksinomaan 10 kg: n painoisia laatikoita (netto 
8 kg) ja etta la.atikot varu.stetaan vieres ii kuvatuil~a liihet-
tiijii.a osoittavilla merkinnoillii., joista Oy Lahden Polttimo Ab: n 
merkinta on vliriltiHin vihrea, Oy Alkoholiliike .Ab: n sininen 
ja W. Rosenlew & Co Oy :n punainen. HiivaUihetyksien siirto
kuormaus ja purkaus sekii. vastanottajalle luovuttamine11 toimi
tetaan nii.iden sekii. kuljetuskirjoissa lii.hettajii.a ja lii.hetyksen 
kappalelukua osoittavien merkintojen perusteella erikoisesti 
huomioonottaen, etta kulleki11 vastaanottajalle luovutetaan kul
jetuskirjojen osoittama maii.ra sen tehtaan merkinnalla varus
tettuja laatikoita, joka kysymyksessiiolevassa tapaukse a on 
liihetyksen rautatien lmljetettavaksi jattanyt. 

Liikennejaksojen paiillikoiden tulee aikanaan hankkia alai
siltansa siirtokuormausasemilta lausunnot puheenaolevasta lahe
tystavasta seka Hihettaa ne oman lausunton a ohella helmikuun 
28 pii.ivaan 1951 mennessii liiken11etoimi toon. (Lkoj n: o J 563, 
29. 12. 1950). Kl 11 :0 1/ 51. 14. 

Vaunutilausten valittaminen toiselle 
liikennepaikalle. 

Rautatien asiakkaiden taholta on valitettu, etta heidiin jou- 15 
tuessaa11 kuormaamaan vaunuja muilla kuin asuinliikennepai
kallaan tuottaa vaunujen tilaaminen ja siihen liittyvie11 a ioiden 
hoitaminen monasti vaikeuksia ja ajanhukkaa, varsinkin jos 
kuormaus tapahtuu sellaisella liikennepaikalla, jolla ei ole yksi
tyispuhelinta. .Asiakkaat ovat joutuneet kymmenienkin kilo
metrien paiistii tulemaan henkilokohtaisesti kuormausliikenne
paikalle sopimaan 11ai ta muutaman sanan keskustelulla elvia-
vista asioista, kun heidii.n asuinliikennepaikallaan, joka tavalli-
sesti 011 ollut kuormausliike1111epaikan 11aapuri tai joku muu 
Uihia ema, on kieltiiydytty vii.littiimii.sta vaunutilausta tai -tie-
du telua edelleen kuormausliikennepaikalle. 

Edelliiolevan johdosta ja joustavamman asiakaspalvelun ai
kaansaamiseksi naissakin asioissa kehoitetaan liikennepaikkoja 
mahdolli uuksien mukan toimimaa11 valittiijinii. tiillaiste11 asioi
den hoidossa ja sopimaan rautatiepuhelinta kayttii.en, mutta 
silti milliian tavoin junanHihetys- ym. tii.rkeii.mpia puheluita 
hiiiritsemattii, kuormausliikennepaikan kanssa vaunutilauksia 
koskevista seikoista, joUaista menettelyii on pidettiiva liikenne
siiiinnonkin hengen mukaisena. (Lkoj n:o 2811 / v. i50, 4 .. 1. 51). 
Kl n: o 1/ 51. 15. 
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16 TS : n lisamaaraysten muutoksia. 

Rautatiehallitus on mnuttanut jiiljempana mainiltut TS : n 
lisiimaaraykset 1. 1. 5J lukien seuraaviksi: 

29 §. 
Tiilrni:in pykal&n 4 lm on mwutettu stmtra®alcsi: 
4. Matka·tavarana kuljetettavista suksista sauvoinet>n kannetaru.t viUi· 

ma.tkasta riippumatta •tariffitaulukoissa mainittu maksu. Jos samalla kertaa 
liihetetii.iin useampia suksipareja. ta.i aahetyksoon suksien lisii.ksi kuuluu muuta 
mat.katavaraa, kannetaan suksista tavallinen matkatavaramaksu. 

32 §. 
Lisi:WUVI~ sewraava 'W!M'i lisi:ilmi:Uirays: 
6. Yhteisliihetystii. pidetiiiin rahdituk en subteen aina vaunukuormnliih · 

tykseoo. 

37 §. 
T&mi:iln pylcaUin 3 lm on 'lllii/IUtettu scw·a<f.valcsi: 
3. Jos enintii.iin 100 kilon suuruisen pika· tai rahtitaYara.liihetyksen kulje· 

tusmaksu halutaan suorittaa miiiiriia.semalla, on knljetusmaksun lisiiksi suo· 
ritettava tariffitanlukoissa mainittu lisiimaksu. Liihetysasemalla. on tii.stii 
liihetltii.jiille huomautettava. Jos liihettiijli tii.stii huolimatta mii.iiriiii. rahdin 
maksettavaksi mii.iiriiasema.lla, on rahtikirjaan merh'ittiivii sanaot ,Rahdin· 
maksupaikasta. huomautettu". 

Tii.ssii. mainittua lisiimaksua ei kanncta maito·, kerma·, piimii·, juoma.· 
vesi· eikii 43 §: n mukaan rahditettavista liihetyksistii. 

38 §. 
7 lm :11. loppwwn li.sati:ian seuraat·a 1uu.si ka.ppale: 
Yhtei~liihetykseRtii kru.mettava vajaapainoruaksu saadaau mcrkitii jonkin 

yhteisliibetyben yksityisen liibetyksen rahtikirjaan jakamattomana, jos Hihe· 
ty ten rahdit suoritetaan liihetysasema:lla ja. liihettlijii. suostuu tiillaiseen 
rahditukseen. 

Ks. myi.is 32 § :n 6 lm. 
Lisati:ian seur(Uitva. 'UIU8i. Usiimiiii1·ays: 
13. Milloin tuontisatamaan saapuu koko laivan lasti samaa tavaraa 

osoite.ttuna yhdelle vasta.anottajalle yhdelle miiiiriisemalle, voidaan asema
piLiillysti.in harkinnan mukaan menetellli siten, ttii llihetys toimitetaan ruaii· 
riiasema.lle vain vaununsaatetta kliyttiien . Vaununsaatteeseen on merkit· 
tiivii vastaanottajan nimi ja mahdollinen raide, jolle liihetys on vietiivii. 
Koko laivalastille on tiilli.iin laadittava yksi rahtikirja, johon painoksi on 
merlcittiivli konossementissa mainittu kokonaispaino. Rahditus suoritetaan 
taman kokooo.ispainon perusteella siten, etta k. o. vaunukuormaluokan mu· 
kainen 1,000 kilon rahti kerrotaan konossementin mukaisten tonnien luku· 
mliliriillli. .J os sanottu tonnimiiii.rii piiii:ttyy murto·osaan, 'tasoitetaan tonni· 
mii.iirii yli:ispii.in tasaiseksi tonnimliiiriiksi. Vaunut punnitaan vain siinii ta· 
pauksessa, etta niiss.ii epiiillii.iin olevan yl ipainoa. 

41 §. 
A-Zisanui.i:i.rayksilin cr•• lisiitty sm11raa,va 1uu.si kohta: 
4. Kuljetusma.ksut alle 2,500 kilon suuruisiin liihetyksiin lmuluvista ta· 

varoist a, jotka tavarasta liihteviin hajun, tavarasta vuotavien nesteiden tai 
tavamn piiii.llyksen laadun takia on kuljetettava erilliiiin muusta tavarastu 
Hilti vantimfltta kokonaan eri vnunua, on laskettava scunalla 1avoin korote· 
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tun painon mukaan kuin kookkaaata tavarasta 44 § :ssii. on miiii.rli.tty. Nii.in 16 
korotettu paino ei nii.iden tavaroiden osalt.a kuitenkaa.n saa oi!L1. suurempi 
kuin etta koko llihetyk en Lariffipainoksi tulee enintiilin 2,500 kiloa. Lii.he· 
tykseu rahtikirjaau on rahdinlaskun yhteydessii rahtilaakelmaan merkittavii. 
ana ,Erillistavaraa". 

Tii.ssii. tarkoitettuja tavaroita ovat mm. tuoreet vuodat, teurastusjiit · 
teet, luut, lumput, karvat, •tiirpatti, ammoniakki, lysooli, terva, petrooli, 
bent iini, tuoksuvat ohennus- ja liuotinaineet, suolasilakka, katetussa vau
nussa kuljetettava tervapaperi, bitumihuopa yms. tervalla, asvaliilla tai bi
tumilla kii itellyt tavarat, pulloissa, tolkeissii tms. astioissa, joita ei voida 
kuonnata piiallekkii.in, kuljetettavat tavara;t jne. 

43 §. 
Taman pykii.Ui,n 5 In~ on muutett,u, euraa,vak8i: 
5. Tullilukot ja yksityisten omistamat tavaravaunujen lukot sekii ne 

yk ityisten omistamat vaununpeitteet, joita on kiiyrt;etty sellaisen tavaran suo· 
jaamisecn, jonka rautatie olisi ollui velvollinen maksutta peittiimaii.n, palau 
tetaan lahetysasemalle rahtitavarana maksuita. Pikatavarana palauttami
sesta kannetaan tiimii.n pykiiliin mukainen rahtitavaramaksu. ama koskee 
myo yksityisten omi tamia., kalkkikivijauheen peittiimiseen kiiytettyjii vau· 
nunpeitteitii . 

58 §. 

10 lm on mAVUtettu, sewral!IVa"k.si: 

10. Vaununpeitteiden kiiyttii.minen. 
l. Peitemaksu on saman suuruinen kuin maksu A luokkaan kuuluvasta, 

100 kiloa painavasta rahtiiavaraliihetyksestii. Viihin maksu on mainittu ta
riffitaulukoissa. Peitemak u la ketaan saman vii.limatkan mukaan kuin kuJ. 
jetusmaksukin. Ks. 40 § 3, 4 ja 5 lm. 

2. Peitemaksua ei kanneta vaununvuokran (58 § :n 3 lm.) lisiiksi ael
laisista peitteistii, joita on kuljetuksen aikana kii.ytetty avovaunussa olevan 
tavara.n peittiimiseen. 

3. Yksityiaten omistamien vaununpeitteiden palauttamisesta ks. 43 § :n 
5 lm:stii. 

4. Vaununpeittei ta, joita kii.ytetiiiin tavaran suojaamiseen rautatien 
alueella, kannetaan alkavalta vuorokaudelta peitemaksun viihin maksu. 
(Rh/tfo n:o 26-!5, 12. 12. 50.) K1 n:o 1/51. 16 

Pikajunan lisaliput. 

Taydennyksena TS: n 7 § : n 4. lm: een ilmoitetaan, etta pika- 17 
junan lisiilippua a emalta ostettaessa voidaan matku tajalle, ha-
nen niin halutessaan, rnyyda li alippu myos paluumatkaa va:rrten. 
'l'aJlainen lisalippu on myytaessa varustettava merltinnalla 
,Paluu". Liptm kelpoisuusaiika on 10 paivaa leimaamispiiiva mu
kaanJuettuna. 

Tassli. yhteydessa huomautetaan, eWi varsinaisia p:ikajunan 
pahvi- ja shekkilippuja on kaytetti:iva kaikilla liiikennepaikoilla, 
joilla pikajunaan oikeuttavia matfkaliippuja ostetaan. Kysymyk
seen tulevien liik'ennepaikkojen, joilla nilkajunan shekkikirjoja 
tai pahvi.Uppuja ei viela ole, on ainakin shekkikirjoja ensi tilassa 
tilattaYa. ('T'fo n:o 1898,24. 11. 1950.) Kln:o l / 51.17. 
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Vapaalippusaannon 17 §:n 1 lm:n 
muuttaminen. 

Sen johdosta, etta v.apaalipun toiseen luo~kaan oikeUJttava 
seka vakinaisten viran ja toimenhaltijain etta ylimaara.isten toi
menhaltijain alin palkkausluokka on valtionreuvoston paatoksella 
(Kl n: o 42/ 50. 1) maaratty 18 :tksi, on rautatiehalliitus muutt-a
nut Varpaalippusaannon 17 § :n 1. lti.samaara.yksen vuoden 1951 
alusta 1 ukien kuulumaan seuraavasti: 

1. Lukuunottamatta niita lippulajeja, jotka aina on ikirjoi
tetta a kolmanteen luo~kaan, saavat vanaalippunsa toiseen luok
kaan palkikaluoka -taan riippumatta seuraavat vakinaiset viran 
ja toimen haltijmt: 

kanslisti, kirjuri 2 1., .asemamestari, lipunmyyja, sahkottiijii, 
kanttoriapulainen 1 l. ja 2 1., psrykoteknillisen laboratorian ko
keenohjaaja, piirustaja, terveysolojen tal'kkaaja, sairaanhoiitaja, 
desinfektoori, ratamestari 1 l. 2 pl. ja 2 1., autonilruljettajain esi
mies, veturinkuljettaja, ylikondukt:oori, konduktoori, konemestari 
ja alikonemestari. 

Henkilot, jotka hoitavat odellii lueteltuja virkoja ja toimia 
ylimaaraisina, tilaparisina tai Yiransijaisina, eivat niiin ollen saa 
vapaalippuaan toiseen luokkaan, elleivat ole vakinaisen toimensa 
puolesta sanott1.um luokkaan oikeutettuja tai hoitaneet edella 
lueteltuja virkoja tai toimia viihintiian 10 vuotta. 

Kuitenkin saadaan myoskin ylimaiiriiisina, tilapiiisina tai vi
ransijaisina toimiville, tiissii luettelossa mainituiUe viran ja 
tolimenhaltijoille kirjoittaa vapaaLippu toiseen luokkaan heti, kun 
he ovat suorittaneet naihin vir<koihin tai toimiin vaadiitavan 
valtionrautateiden lopullisen virkatutkinnon. 

Alustavan virlkatutkinnon ja piitevyystutkinnon suorittami
nen ei ltuota tatii oiJkeutta. 

Tilapainen toimihenkilo, joka paltkallisesti on rinnastettava 
18 tai sita ylempaan palkkaJusluokkaan kuuluvaan viran tai toi
men haltijaan, saa vapaalippnn ·a 1oi een luokkaan. Samoin saa 
vapaalippunsa toiseen luok!k:aan henkilo, joka on otettu sellaiseen 
toimeen, johon patevyysvaatim.uksena on korkewlroulussa suori
tettava loppllltutkinto, vaikkei banta palkallisesti voidrukaan rin
nastaa asetuk.sessa mainitiuun 18 tai sita ylempaiin palkkaJUS
luokkaan kuuluvaan toisen luokan lipunsaajaan. TiiHaisia herrlri
loita ovat m. m. rautatieliiakarit. (Rh/ Tfo n: o 1160, 12. 12. 50) 
Kl n: o 1/ 51. 18. 
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Kouluvapaalipun kelpoisuusaika. 

Yhdenmukaisesti ikoulula<iGlipui ta Ts: n 21 §: n 2 lm: s a an- 19 
ne1Jtujen maiirliysten kanssa huomautetaan, etta kouluvapaa-
lippu saadaan kirjoittaa enintaan siksi ajaksi, jonka koulun
kliynti lippua varten annetun todistuksen mukaan yhtlijaksoi-
sesti kestaa ja etta kouluvapaalipunkaan haltija ei ole oikeu-
tettu kaytJtamaan lippuaan, jos opL kelu lopetetaan, ennenkuin 
si.ihen merkitty kelpoisuusaika paattyy. (Tfo n:o 2112, 18. 12. 
50) Kl n:o 1/ 51. 19. 

Talousvapaaliput. 

Rataooa:lla Pinjainen-Kuovila asuvi.en rautatieHiisten pyyn- 20 
nosta saadaan talousvapaaliput sanotun rataosa;n liikennepai
koilta kirjoittaa 1. 1. 1951 lulrien Tammisaareen ja Helsirrkiin. 
Vapaal.ippusii..:'i.nnon 10 § : n 5 lm: ssa olevassa luettelossa tulee 
aS'ianomainen koh!ta nain 0'1len kuulumaan seuraavasti: 
Pinjainen-Kuovila, Tammisaari, Helsinki (Tfo n: o 1990, 12. 
12. 50) Kl n: o 1/ 51. 20. 

Asemien, pysakkien ja matkatoimistojen 
vuosi-ilmoitukset matkustajalipuista. 

Liikennepaikkoja pyydetaan mahdolli ·imman pian tammilmun 21 
aluDsa lahettiimaan Trt II: een vnosi-ilmoitwksen ·a lomakkeella 
nr 4035 (vanha B nr 173) seuraavista n. s. Edmonson pahvi
lipu:ista: menoliput, meno- paluuliput, pitkajunan menoliput, 
pikajunan meno- paluuliput, tyolaisjunan menoliput, ttyoliiis
junan meno- paluuliput, juna-autoliput, hiihtoliput, vesibussi
liput, sunmmtail:1put ja ristey a mnien lisiHiput seka luokka
lisiiliput. (Pikajunan lisalippuja, alennuskol'ltteja, kuukausilip
puja, lippushekkikirjoja y. m. sellai.sia ei pida tiihan kirjoittaa). 

Tarpeellinen maarii l()l[lla~keita ommellaan keS/kusitastaan vih
lwksi ohU'ella langalla, (ei rautalangalla eikii nastoilla) puoli
arkkeja ei saa kiiyttiiii. Liikcnnepaikkojen nimet on merkittava 
1Y'hentamiitt0mina ja kauttakulku:tiet lyhennY'ksina. Kilometri
ja hintasarakkeet on tiiy;tettiivii ja ilmoitus on ennen Trt II: een 
liihetuamistli huolelli esti verra1Jtava lippuvarastoon. On huomat
tava, etta lomakkeen 6. ja 7. sarake oikealta ,TrukaiSiin liihetetty 
vuoden ·kuluessa" on Trt II: n merkinltoja val'lten. 

Dmoitus on lrirj-oitettava mikaJ.i mahdollista musteella lomak
keen jokaiGelle sivulle ( ei joka toiselle). Eri lippulajien viilille 
oljsj jatettiivii jonkin verr.an tyhjaa tilaa uusien lippujen varalle. 
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Liput on merkittiisii ilinoittlkseen noULlattaen lomakkeessa 
nr 4108 kaytert;tyii asemajarjestr tii, ensin paii llystoawman kaikki 
lippulaadut ja sitten alaisten. f(aikki pikajunalip1d, olivatpa 
lisiimaksullisia tai tal"iffin johdosta ilrnan muutn pikajunaan 
m'kenttavia merkitiian asernajiirje~>tyksessii omaan ryhmiUinsii 
(vaikka ei lipputilissa niin tehdii!kiian) . Yk:s1tyisradat lci.rjoite
taan kaikilla asemilla viilittomiisti valtion ratojen jiilkeen ilman 
otsilkoimisia. (TI.tr n: o Y. 136./270,. 18. 12. 1950) K1 n :u 1/51. 21. 

Ulkomaan r ahan vaihto asemilla. 

Suomen Panikki on rautatiehallituksen anomuksesta. myonta
nyt HeLsingin, '1\ampereen, Oulun ja Vainikkalan asemille oi
keuden vaihtaa u1komaan valuuttaa Suomen markoiksti. Saman
Jainen oikeus on ennestiiiin Tornion asemalla. Luvat on myon
netty v. 1951 loppuun, mutta tullaan ne tarpeen vaatiecssa. 
uusimaan. (Tfo n:o 2038, 22. 12. 50.) IG n:o l / 51. 22. 

Kuukausiliput. 

KmtkausHippuihin on vuoden 1!)51 aikana tarvittavat leimat 
lyotava punai.sta varia kayttiien. Vuosiluku on niihin merlcitta,-ii 
leimaamalla. (Tfo n:o 2040, 22. 12. 50.) Kl n:o 1/ 51. 23. 

Kauppaedustajien matkatavara. 

24 Rautatiehallitu on myontiinyt. kauppaedusta.j ien matJkata-
varana liilietti:imille tavaranaytteille sellaisen vuoden 1951 voi
massa olevan rahtiedun, etta matkatavarama.ksu niistii lasketaan 
sen hinnoituslm'Un muikaan, joka ~aadaan kun muuten kayiet
tiivastii hnno1tusluvusta Yiihennetiiiin Ju ku 5. Vtihimmista mwk
suista ei alennusta myo1meta. 

Alennuksen saannin ehtona on, ett.:1. kauppaedustaja esittiiii 
m8Jtkatavaraa kuljetet1avaksi jiittaessiiiin maan jonkin ikauppa
k.amarin hanelle antama.n, valokuvalla van1stetun hen.Jrilo:todis
t ulr..<;en. Tallainen henkilotodistus ei saa olla vuotta vanhempi. 
1\!Ia;tkatavaran 'kuljetuskirja:an on me:rJ.dttiiva tii:ta alennusta so
vellettaessa sana ,Naytetavaraa", kauppakamarin antaman 
henkilotod-istulmen nwmero ja henkilorodistuksen antaman kaup
pakamarin kotipahlmn rautatieasema n ;.nimilyhem1ys. 

(Tfo n:o 2062, 29 . 12. 50) Kl n :o 1/ 51. 24. 
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Alue- ja kansanedustajan liput. 

Rautatiehallitus on vahvistanut 1. 1. 51 voimaan tuleviksi 25 
seuraavat alue- ja kansanoou.stajan lippuja ko kevat maiiriiykset: 

1. Aluelippuja myydaan a. o. laitosten tilausten perusteella 
eduskunnan viran ja toimen haJtijoille, valrtion tilintarkastajille 
seka va1tion ~aitosten, julkisten Y'hdyslmntain ja rautatiemat
kt.l!stajain mukavuudesta huolehtivien yhtioiden palveluksessa 
oleville heukiloille matkoja varten valtionrautateiUa. 

Kansanedustajan lippuja myydaan kansanedustajille. 
A'lue- ja kansanedustajan liput on tilattava rautatiehallituk

sen tal'kastustoim istosta. 

2. Aluelippu oikeutJtaa lipun kelpoisuu ai.kana rajattomaan 
mliiiraan matkoja siina luoka sa ja niilla rataosilla, jotka lip
puun on merbt.ty. Lippu voidaan laatia kelpaaYaksi myos kai
kiHa valtionrautateiden radoilla. 

KansaneJustajan lippu kelrpaa aina kaik.illa valtionrautatei
den radoilla. 

3. Aluelippu voida:an laatia joko nirne1ta mainituHe henki
JOUe tai maaratylle viran tai toimen haltijallc. Liput ovat va
ri·ltiiiin valkoisia ja suljett•uja selluloiilikoteloon. 

KansaneduSitajan liput ovat valok.uvalla \'aru.stettmja, nime
tylle henkilolle laadittuja lippuja. Lippujcn varit ovat samat 
kt.1in yleisen tariffin mukaan myytiiYien lippujenkin. 

4. imeltii mainitulle henkUollc laaditu ta aluelipusta kan-
netaan ama hinta kuin va ta1livasta yleisen tariffin mu.kaisesta 
·lmukausiljpusta. Mikali tiillainen Hppu halutaan kelpaava.ksi 
myO.s pi.kajunissa, ·lasketaan lipun hinta p.ikajunan iJmukausi
li'pun tariffin mukaan. 

Viran rtai toimen haltijalle laaditusta aluelipusta kannetaan 
samalla matkalla ja amassa luokas a kelpaavan pilmjunan kuu
kausili]J'Illl puolitoista kertainen hinta. Tallainen lippu oikeut
taa pikajunaan li amaksutta. Lippuun on 1yotava leima ,Pika
juna". 

Miikiili nimelta mainitulle henkilOlle tai miUiratylle viran 
iai toimen haLtijalle laaditrt;ru aluelippu halutaan sellaiseksi, etta 
se oikeuttaa etu.kateen maksutta varaamaau pi.kajunissa istuma
paikkoja, kannetaan vatm'l.mluok~ll'.>ta riippumatta kultakin kuu
kaudelta kymmenen yleisen tarifi'in mukaisen pai1kkalipun hin-
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taa vastaava lisiimaksu.. J os lippu ostetaan kesken lruukautta, 
ikannetaan ostokuukauden kultakin jaljella olevalta piiivalta 
sanotun lisamaksun 20 :s osa. Maksuttomaan paikanvaraukseen 
o:ikeuttavaan lippuun on lyotava leinna ,Maksuton pai:kanvaraus" . 

Kansanedustajan lipusta kannetaan samassa luokassa kaikilla 
radoilla kelpaavan yleisen ltarif.fin mulraisen kuukaJUSilipun 
hinta 25% :n alennuksin. Nama liput o1keuttavart; pikajuniln 
lisamalksutta. Niin ikaan ne oikeuttavat etukateen varaamaan 
pikajunissa istumapaikkoja. Viimeksimainitu ta oikeudesta ikan
netaan li:pun hinnan lisiiksi vuotta kohden maksu, joka vastaa 
50 yleisen tariffin mukai en paikkalipun hintaa. Edu kunnan 
puhemiesten ja oikeusasiamiehen liput oikeuttavat myos maksut
tomaan malmupa:ilkkaan. Naihin lippuihin on lyotava leima 
,VR Makuuvaunu". 

5. Puolustusla.itoksen viran ja toimen haltijain, poliisi- ja 
jarjestysviranomaisten, kasvatuslaitosten toimihenkiloiclen seka 
tulli- ja rajavartijain alueliput oikeuttavat maksultta kuljetta
maan matkatavarana pollmpyoran, potkukelkan tai sruksiparin 
·auvoineen. Tasta on lippuun tehtava merkinta. Kaikesta 
muusta matJkrutavarasta on mwksettava vleisen tariifin mukainen 
lmljetu maksu. Myoskaan kansaned~ajan lippu ei oikeuta 
ma:ksuttoman matkatavaran lahettamiseen. 

6. Alrue- ja kansaneclustajan liput kirjoitetaan rautatiehalli
tuksen tankastustoimistossa. Mruksut lipuista perii rautatie
hallituksen tilitoimisto tarkastustoimiston laatimien laskujen 
perusteella. 

7. Muu a suhteessa ovat alue- ja kansanedustajan Epuista 
voima a valrtionrauta:teiclen tariffisaannon vastaavia liippuja 
koskevat maarayk.set. Rautatiehallituksen 27. 12. 39 paivatylla 
1lcirjelmiilla n: o 98 / 6646 vahvistetut alue- ja kansanedustajan 
lippuj.a koskevat maaraykset on kun1ottu 1. 1. 51 lukien. (Tfo 
n:o 2043, 22. 12. 50.) Kl n:o 1/51. 25. 

Vahimmat maksut. 

Rautatiehallitus on vahvistanut seuraavat uudet vahimmat 
maksut, jotka tulevat voimaan 1. 1. 51 lukien. Vahimpien mak
sujen korotuksesta aiheutuvat muutokset on tehtiiva julkaisun 
Tariffitaulukot lisalehclen 2 a. o. taulukkoihin. 



-17- 1 

Vahimmat maksut, markkaa. 
V altionrautatiet. 

l\Iatkatavara (TS:n 29 §): 
sukset sauvoineen 40 
muu tavara 80 Tavallisessa Lli.mmltys- ja. j!Uihdy-

Klitota.vara (TS:n 30 §): 
vaunussa tysvaunussa 

tavallisessa vaunussa. 120 
Htnunltys- ja j!iahdytysvaunussa 160 - -- -

Peitemaksu (TS:n 58 §) 200 rabti- pika- rabti- pika-
Jiilkl va.atlmU5]Jalkk:lo (TS:n 56..§) 40 tava.rana. ta.vara.na tavamna. tavara.na 
Rahtiluoton tilityspalkk:lo (TS:n 57 §) 200 

Helposti pilaantuva tavara (TS:n 39 §) .. 60 60 80 80 
Maito, piima, kerma ja juomavesi ........ 30 40 40 50 
Palautustavara (TS:n 43 §) . .. .... . ...... 40 60 - -
Elavat elii.imet henkilojunassa (T :n 49 §) - 120 - 160 
Muut tavarat (TS:n 38 §) ........... . ... 60 80 80 100 

Jos enintii.iin 100 kilon ·pika- tai rahtitavaraHihetyksen (TS: n 
37 § 3 lm) rahti suoritetaan maiiriiasemalla, on kuljetusmaksun 
lisaksi suoritettava 30 markan lisamaksu. Myos vahin maksu 
on taman verran taulukossa mainittua vahinta maksua suu
rempi. 

Jo yli 100 kilon pika- tai rahtitavaraliihetyksen rahti suori
tetaan miiiiraasemalla, on sen vahin maksu 30 mk 100 kilon 
rahtia suurempi. 

Korotettuja maksuja ei kanneta maito-, kerrna-, piima-, 
juomavesi- eika TS 43 § :n muka~n rahditettavista Hihetyksista. 

Yhdistettyii rautatie- ja kotiinkuljetustariffia sovellettaessa 
ovat vahimmiit maksut 40 markkaa tiissa taulukossa mainittuja 
maksuja suuremmat. 

Loviisan rautatie. 
M.atkatavara (TS:u 29 §): 

sukset sauvoineen 50 
muu tavara 100 Tavaliisessa Lli.mJnitys- ja iaahdy-

Kiitotavara. (TS:n 30 §): 
vaunussa. tysva.unussa 

ta.vallisessa. vaunussa 145 
lammltys- ja jiilihdytysvaunussa 195 - ---

Peltema.ksu (TS:n 58 §) 240 rahti- pika- rahti- pika-
Jaiklvaatlmuspalkkio (TS:n 56 §) 40 tavarana tavara.na tavarana ta.varana. 

Rahtlluoton tllityspalkkio (TS:n 57 ~ ) 200 

Helposti pilaantuva tavara (T :n 39 §) ... 75 75 100 100 
Maito, piima, kerma ja juomavesi. ....... 40 50 50 60 
Palautustavara (TS:n 43 §) ............. . 50 I 75 - -
Eliivat elaimet henkilojunassa (TS:n 49 §) -

I 
145 - 195 

Muut tavarat (T:Sn 38 §) •. . ........... . 75 100 100 120 

174. - 15. 1. 1951. 
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Jos yhdYISliikenteessa aahetettiivan pika- ja rahtitavaraHihe
tyiksen I"alJ.ti ma:ksetaan mi:Uiraasemalla, kannetaan tiillaisille liilie
tY'ksiHe saadetty 30 rmk: n lisiima:ksu vain irerran. Lisiimaksu 
merkitaan maararautatien osuuteen. 

Naita vahempia maksuja sovelletaan myos yhdysliikenteessa 
.J okioisten rautatien kanssa. (Rh/ tfo n: o 2646, 12. 12. 50.) Kl 
n:o 1/ 51. 26. 

Matkatoimistoille myonnettyja lipun
myyntioikeuksia. 

Rautatiehallitus on myontanyt AERO OY: lle oikeuden 
myyda valtionrautateiden matkalippuja matkatoimistoissaan 
Kuopiossa (Rh n:o 526/ 1201, 23. 2. 1950) ja Kemissa (Rh n:o 
2569/ 7814, 5. 12. 1950, seka Eiuomen }[atkatoimisto 0. Y: De 
haaratoimistossaan Turus a; sahkeosoite ,FINTRA VEL" ( rh n: o 
2765/ 8401, 30. 12. 1950) (Tfo n:o 2035, 22. 12. 50. ) Kl n:o 
1/ 51. 27. 

Talviloma-alennus. 

Rautatiehallitus on myontanyt talvilomalle matkustaville 
25 %: n alennuksen yksinkertaisten lippujen (myos pikajuna
lippujen) hinnoista valtionTautateilla, jos lippu hmastetaan 
vahintaan 200 km: n matkalle menosuuntaan laskettuna ja mat
kustaja viipyy perilla vahintaiin 5 paivaa, seuraavasti: 

1) tammi-maaliskmm aikana 1951 lomanviettopaikasta riip
pmnatta kaikkialle muualle maassa paitsi liikennepaikoille, jotka 
sijaitsevat rataosilla Helsinki-Porvoo-Riihimaki ja Helsinki
Luoma, seka 

2) huhtikuun alusta toukokuun 15 paivaan 1951 talviloma
matkoista liikennepaikoille, jotka sijaitsevat rataosilla Aava
saksa-Laurila-Rovaniemi-Kemijarvi, Kajaani-Hyrynsalmi 
ja Kontiomiiki-Vuokatti-Maanselka. 

Lapsille, joilla on oikeus matkustaa puolella lipul1a, ei alen
nusta myonneta. 

Lahtoasemalla myydaan matkustajalle yksinkertainen matka
Jippu, jonka etupuoleJle leimataan Hi.htoaseman nimileima ja 
jota konduktoori menomatkalla ei saa ottaa pois. Matkalipun 
ohella rom~t.aan matkustajalle lahtoaseman nimi- ja paivaleimalla 
varustettu alennustodistus (•lomake 2426 tai 2426 kk), johon 
lahtOaseman on merkittiiva matkustajan nimi, myydyn meno
lipun luokka ja numero sekii liikennepaikat joiden vaHlla se 
kelpaa. 
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Saadakseen alennuksen matkustajan on heti maaraasemalle 28 
saavuttuaan esitettava alennustodistus asemapaallystolle leimat
tavaksi. Leiman paiviimaara on todistuksena iita, milloin mat
kustaja on saaptmut lomanviettopaikkakunnalle. 

EsittamlilUi menolippunsa seka edellisessa kohda ·sa maini
tulla tavalla leimatun alennustodistuksensa matkustajalla on 
oikeus lun.astaa puolilippu paluumatkaa varten edellyWien, 
etta lippu lunastetaan aikaisintaan 5 paiviina maaraasemalle 
sawpumiSen jhlkeen tulopaivaa muka,anlukematta. Alennustodis
tus leimataan aseman nimi- ja paivaleimalla osoittamaan, mil
loin palunlippu on myyty. Lunastettu puolilippu yhdes a meno
lipun ja alennustodistuksen kan a oikeuttaa paluumabkaan ja 
on konduktoorien matkalippuja kootessaan kerattava nwos alen
nustodistukset ja lahetettiivii ne tarka tu toimiston II jaostoon. 

Alennuslippu on voimassa 20 paivaa , menolipun myynti
paivii mukaanluettuna. Paluulipun kelpoisuusaika paattyy vii
meisena kelpoisuuspaivana klo 24. Paluumatka on kokonaisuu
dessaan suoritettava alennuksen voimassaoloaikana. Alennus
kauden loputtua ei paluulippuja enaa saa myyda. 

Matkan saa keskeyttiia kerran meno- ja ken·an paluumat
kalla. 

Talvilomamatkaa varten lahtoasemalla ostettu kokolippu 
seka maaraasemalla ostettu puolilippu on kumpikin lavistettava 
yksinkertaisista lipuista voimassa olevien maaraysten mukai
sesti. 

Talviloma-alennus on voimassa myos valtionrautateiden 
kanssa yhdysliikenteessii olevilla yskityisilHi rautateilla. (Rh/ Tfo 
n: o 257 , 5. 12. 1950) Kl. n: o 1/51. 28. 

Kuljetuskirjalomakkeista kannetta vat 
maksut. 

TS :n 5& §: n 19 lm 1 kohtaan on lfi . 1. 51 lukien tehty 29 
seuraavat muutokset: 

5 osaisesta rahtikirjalomakkeesta . . . . . . . . . . . . . . 10 mk 
Kiitotavarakortista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mk 
Pakettikortista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 0 mk 

Saman 1m: n 2 ja 3 kohdat on 1. 2. 51 lukien muutettu 
seuraaviksi: 

2. Allamainituista lomakkeista kannetaan seuraavat rauta
teill13 tulevat maksut: 

Kansainvalisista rahtikirjalomakkeista (lomakkcet 
4604 ja 4605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mk 
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Suomen ja SNT Liiton valise sa yhdysliikenteessa 
kaytettavistii rahtikirjalomakkeista . . . . . . . . . 10 mk 

3. Asemilla myytavina olevda 
rautatielaitokselle 5 mk kappalcelta. 
1950) Kl n: o 1/ 51. 29. 

osoitelapuista kannetaan 
( Tfo n: o 3059, 30. 12. 

Tampereen lentokonetehtaan kuljet ukset. 

Tampereen Lentokonetehdas on irtisanonut kappaletavaran 
autonkuljetusta Tampereen asemalta tehtaalle koskevan sopi
muksen 31. 12. 50 lukien. Taman mukaisesti peruutetaan Kl 
37149. 9 ilmoitetut tata liikennetta koskevat maaraykset 1. 1. 51 
lukien. (Tfo n:o 2009, 18. 12. 50) Kl n:o 1/ 51. 30. 

Riihimaen Lasi Oy :lle palautettavat 
tyhjat paallykset. 

Riihimaen Lasi Oy:n kans a tehdyn rahtisopimuksen mukai
sesti rahditetaan Riihimaen Lasi Oy : lle palautettavat tyhjat 
paallykset TS: n 43 § : n palautustariffia soveltaen saapumis
aja~ta ja alkuperai esta maaraliikennepaikasta riippumatta. Tal
laiset paallyk:set saadaan nailHi ehdoilla palauttaa Riihimaen, 
Ryttylan tai Kauklahden asemille riippumatta siita, milta ase
malta alkuperainen lahetys on lahetetty. (Tfo n: o 1955, 13. 12. 
1950) Kl n: o 1/ 51. 31. 

Kuormalavojen kaytto r autat iekuljetuksissa. 

Porin Konepajalle on 1. 1. 51 lqkien myonnetty oikeus pa
lauttaa maksutta vaunulmormaUihetysten kuljetukseen kiiytetyt 
kuormalavat Porista lahetysasemille. Poriin saapu vien ja sielta 
lahetettavien lahetysten tariffipainoon ei lavojen painoa lueta. 
(Tfo n :o 2057, 27. 12. 1950) Kl n:o 1/ 51. 32. 

Syrjar aidemaksut. 

Asiakkaiden taholta esitettyjen valitusten johdosta huomau
tetaan, etta maaraasemalla olevan syrjaraiteen osalta saadaan 
kuljetusmaksu laskea, jos vastaanottajalla maaraasemalla on 
syrjaraide, jolle osoitettuna tavara saannollisesti saapuu ja 
raiteen nimen nain ollen voidaan katsoa erehdyksesta jaaneen 
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rahtikirjaan merkitsemattii, siten etta syrjaraiteen osalta kan- 33 
netaan TS:n 53 § :n maksujen asemesta vain TS:n 51 § :ssa 
edellytetty syrjaraidemaksu. Kannettava lisamaksu lasketaan 
tiilloin siis niin, etta liihetys rahditetaan maaraasemalla uudel-
leen siten kuin se olisi lahetysasemalla rahditettu, jos lahetys 
olisi oHut osoitettuna syrjaraiteeUe ja vastaanottajalta peritaan 
nain la ketun rahdin ja rahtikirjaan merkityn rahdin erotus. 
Maksu merkitii.iin ylim. tulojen shekkikirjaan (lomake 1816), 
johon on tehtii.vii. viittaus a. o. rahtikirjaan . (Tfo n: o 1951, 
5. 12. 1950) Kl n: o 1/ 51. 33. 

Tavaranluokitus. 

Ka.a ulierioissii kuljetettavat ka.asut rahdite.taan Kl 5/ 50. 6 34 
mukaise ti myos vuonna 1951 luokkien A 3 mukaan. (Tfo n : o 
12, 5. 1. 51) Kl. n:o 1/ 51. 34. 

Filmien kuljetus kiitotavarana. 

TS: n 30 §: n 5 lisamii.ii.rii.ys on 5. 1. 51 lukien muutettu 35 
seuraavan sisaltoiseksi: 

5. Polkupyoristii., pot1mkelkoista, koirista, ki.ssoista ja pie
nista apinoista kannetaan maksua kustakin kuljetusesinee ta 
erikseen 30 kilon mukaan. Peltisistii filminkuljetuslaatikoista 
filmeineen kannetaan maksua kustakin kuljetusesineestii 10 ki
lon mukaan laatikon korkeuden ollessa enintii.ii.n 10 em ja 
30 kilon mukaan laatikon korkeuden ollessa sitii suuremman. 
Filmilaatikon lisiiksi lii.hetykseen kuuluvista mainoksista yms. 
tavara ta kannetaan maksu siten, etta niiden paino lisii.taan 
mainit!uihin filmilaatikoiden painoihin. (Tfo n: o 1892, 5. 1. 
51.) Kl n:o 1/51. 35. 

Vahimmat maksut Suomen, Ruotsin ja Norjan 
tavarayhdysllikenteessa Turun sataman-Tuk
holman kautta. 

Helmikuun 1 piiivastii 1951 lukien ovat vahimmiit maksut 36 
Suomen, Ruotsin ja Norjan tavarayhdysliikenteessii Turun sata
man-Tukholman kautta, kun kuljetusmaksu lasketa.an yhdys
liikennetariffin (nr 4668) yksikkohintojen mukaan: rahtitavaran 
70 mk, pikatavaran 90 mk ja helposti pilaantuvan pikatavaran 
70 mk. (Tftk nr 4, 3. 1. 1951 ) Kl n:o 1/ 51. 36. 
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Rahtialennuksen merkitseminen tilasto
lomakkeisiin N : o 3845 ja N : o 3846. 

Koska viime aikoina on rahtialennuksia ryhdytty myontamaan 
melkein yk.sinomaan rahtiluottoteitse, on rahtialennuksen maaran 
siirtaminen rahtikirjoista tilastolomakkeisiin n: o 3845 ja n: o 3846 
kaynyt suurimmalta osaltaan mahdottomak.si. TiLman vuoksi ei 
enaa ollenkaan tayteta edelUimainittujen tilastolomakkeiden 
,rahtialennus"-saraketta. Tata maadiysta noudatetaan ensi ker
ran kuluvan tammikuun tilastotietoja annettaessa. (Tit n : o l, 
5. 1. 1951) Kl n:o 1/51. 37. 

Matkalippualenn uksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkcrtaisten lippujen 
hinnoista euraa vi in tilaisuuksiin osallisttrville : 
Hameenlinna: 18-23. 1. 1951; Suomen pikaluistelumestaruus
kilpailut Hiimeenlinnan Tarmon jarjestiimina; kilpailijat ja toi
mihenkilot; 25 %, myos pikaj . 
.Aanekoski, Lahti: 25-30. 1. 1951; Suomen Painiliiton mesta
ruusk:ilpailut; alle 20-vuotiaat k:ilpailijat; 25 %, myos pikaj . 
Lapua, Rauma: 25-30. 1. 1951; 'l'yovaen Urheiluliiton vapaa
painin mestaruuskilpailut; aile 20-vuotiaat kilpailijat; 25 %, myos 
pikaj. 
Jyvaskyla : 26-30. 1. 1951; Kuuromykkain Urheiluliiton hiihto
kilpailut Jyvaskyliin Kuurojen Urheilijain ji:i.rjestiimina; kuurot 
kilpailijat; 25 %, myas pikaj. 
Helsinki : 27. 1.-5. 2. 1951; Suomen Poika- ja Tyttourheilu
liiton kouluttajakurssi; alle 20-vuotiaat; 25 %, myas pikaj . 
Tainionkoski : 14.-20. 2. 1951; Hiihdon Suomen mestaruus
kilpailut; k:ilpailijat; 25 %, myos pikaj. 
Oulu : 15-20. 2. 1951; Kuuromykkaiu Urheiluliiton hiihto
mestaruuskilpailut Oulun Kuurojen Urheilijain jarjestamina; 
kunrot lcilpailijat; 25 %, myos pikaj. 

K arbidijatteiden t yh jennysastia.t. 

Aloitet<Jiminnan yhteydessii. on tullut esille jo erii.in pai.koin kii.ytossii. 
ollut tapa varustaa ikarbidijii.ttciden peltiset tyhjcnnysa tiat pienisilmuk· 
kaisella metalliverkkokannella, johon palamatta jii.ii.neet karbidipalaset 
pysii,htyvii.t varsinaisten jii.tteidcn pudotes a itse astiaan. Kii.yttokelpoi 
sen •karbidin voi tyhjentii.jii. helposti kerii.tii. vevkolta ta.kai.sin Jamppunsa 
sii.ilioon senraavaa kliytt(}kertaa varten. 

Koska osa lyhdyissii. ;k_ii.ytetystii. karbidi ta varsin uscin jii.ii. ;pala
matta, kehoitetaan tyopaikoille hankkimaan tlillaisia astioita. Karbidin 
l!ii.ii.stOn ohella ne edistii.vii,t myos siisteyttii siellii., missii. karbijii.tteitii. 
varten ci aikniRcmmin ole> kii.ytC'tty minkii.ii.nlaista ru tina. (Tyt, H. 
12. 50. ) 
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Ra.uta.tielii.isjll.rjestojen kokousva.paa.liput. 

Rautatiehallitukseu pii.ii.johtaja on myontii.nyt vuode-ksi 1951 ylimii.ii.- 40 
riiisiii. vapaalippuja. 'Seuraavasti: 

1. Finland.9 Svenska Lokomotivmannaforening 'in, 
2. VR Jii.rjestelymestariyhdistyksen, 
3. Jiirnvii.g mii.nnens Kristliga Forening'in, 
4. Valtionrautatieliiisten Eeskusjii.rjestOn, 
5. VR Konduktooriyhdistyiksen, 
6. Rautateidcn Ensikirjurien .kerh.o r. y:n, 
i. Rata- ja rautatiera;kcnnusosaston toimistovirkamichet r. y:n , 
8. Rautatievir.kamiesyhdi tykscn Itiiisen osaston, 
9. Suomen Rautatielii.istcn Kristillisen Yhdistykscn, 

10. l:'!uomen Rautatielii.isten Raittiusyhdistyksen, 
11. Svenska Kamratforbundct vid Statsjiirnviigarna, 
12. VR Varikonpiiiillikkoyhdi tyksen, 
13. VR Va8.'ka- ja Pa.kkamestariyhdistyksen, 
H. VR Automiehet r. y:n, 
15. Suo men Rautatielli.isY'hdi ty r. y: n, 
16. &u'Omen Rautaticliii ten Esperantoyhdistyksen ckii 
17. Valtionrautateidcn \Tirkanaistcn Oma Koti yhdistyk en valtion· 

rautateiden pah·elukscssa. olevillc vuosi.kokouscdu tajillc vuosi
kokoukseen ,ia johtokunticn jii. enillc johtokuntien kokouksiin 
matkustami ta varten; 

18. VR Junamiesten Avustu kassan valtionrautateidcn palvclu·ksc sa 
olcville vuosikokou.sedustajille avustuska an vuosikokoukscen 
sekii. hallituksen jiisenille hallitu.ksen kokouksiin matku ·tamista 
vartcn; 

19. Rautatieliiisten A vustuskassan hallituksen valtiollt'autateidcn pnJ 
velukscssa olcvillc maasoutuedustajille hallituksen kokoukBiin ja 
piiricn edustajille A vu ~tusJ< as san cclustajiston vuosi k(}kon ksecn 
matkustamista vartcn; 

20. Rautatiera-kennusmcstariyhdi tyksen valtionrautateiden palveluk
sessa oleville vuosikokou.sodu ·tajillc vuosikO'k'Ouksecn ja johtokun
nan jii.senille johtokunnau kokoukRiin yuna osastojen jiisenillc 
osastojen vuosikokouksiin ja naiden johtoJwnticn jaseuillc johto
kunnan kokouksiin matkustamista \·arten; 

21. Rautaticvirkamiesliiton hallitukS('JJ ja tyonJ,liokunnan jiiseni11c 
uiiiden kokouksiin ja heille Re•kii. jiisenyhdistysten edu tajillc Lii
ton liittoko:kouksiin, jasenyhdisty ten vaJtionrautateiden virassa 
olevilJe jiiscnille ,jiiseJJyhdistystcn ja osastojen vuosikokouksiin, 
jii.senyhdistysten ja niiden osastojcn johtokuntien jasonillc johto
kuntien kokouksiin sekii. Rautaticli~kentcen toimituskunnan jiise· 
nille toimituskunnan kokouksiin matkustamista varten; 
Rautatievir.kamiesliittoon kuuJuvat seuraavat yhdistykset: Asema· 
piiii.llikik.oyhdistys r. y, VR Huoltovirkamiehet r . y, VR Konepaja
virkamiehet r. y, VR Lenniitinteknikkoyhdistys r. y, VR Liikenne
vir:kamie yhdistys r. y, Rautatiehallituksen Virkamiehet r. y, VR 
Talousosaston Virkamiehet r. y, YR Varik.kovirkamiehet r. y; 

22. Suomen Rautatielii.isten Liitou Yaltionrautateiden palveluksessa 
oleville jiisenillc liittoneuvo ton .kokouksiin kuin myas liittoon 
kuuluvien osastojen ja yhdistyst~n valtionrautateiden palveluk· 
. essa i>leville jii.s1lni11 osastojon ja yhdistysten vuosikokouksiin 
y·nnii. osastojcn edust.ajillc toimi:kuntien kokouk iin matku tnmista 
,. a rtt>n. 
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Suomen Rautatielii.istcn Liittoon kuuluvat seuraavat osastot ja 
yhdistykset: 
Suomcn Rautatielaisten Liiton 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" " VR Junamiehistoyhdistys, 
VR Vaihdemiesyhdisty , 

" 
" 

" 
" 

" 

VR Asetinlaitemiesyhdistys, 
VR Ratavartijayhdistys, jon•ka 
Suomen Rautatielaisten Liiton 

" " 
" " " 
" " " 
" " " 

" " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

Osasto N :o 33, Rata- ja varasto
osaston tyonteJdjii.t, 
Vaunumiesosasto N:o 45, 
Siihko- ja turvalaitemiesosasto 
N:o 73, 
Osasto N:o 82, Polttoainevaraston 
tyontekijat, 
Osasto N :o 83, Konepajojen tyon
johtajat, 
Osasto N:o 87, Varastomestari~, 

o. a tot ovat: 
Osasto N:o 92; Helsinki, 

" ,, 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

, 94, Joensuu, 
, 95, Jyvii.skyla, 
, 96, Kemi, 
, 97, Kouvola, 
, 98, Kuopio, 
, 99, Pori, 
, 100, Seinajoki, 
, 134, Turku, 
, 135, Ylivieska; 

Suomen Vcturimie ten Liitto r. y:n valtionrautateiden palveluk
sessa olcvillc liittotoimikunnan jasenille hallinnon ikokouksiin, 
liittoJwkoukseli valitsemille 1iittovaltuuston jasenille liiton val
tuuston varsinaiseen kO'koukseen seka liiton osastojen valitsemille 
liitto1wkousedustajille varsinaisecn liitooko.koukseen ynna Veturi
miesten Avustuskassan hallituksen jasenille hallinnon kokouksiin 
ja piirien va1itsemille edustajille ikassan varsinaiseen edustajiston 
.k:O'k<>uikseen matkustarnista varten; 
Rautateiden Mieskuoroliiton valtionrautatciden virassa ja toi
messa oleville hallituksen jii.senille hallituksen ikokouksiin ja 
jiisenkuorojen edustajille edustajakckouksiin matkustamista var
ten sekii jii.senkuorojcn vuosilkO'kcusedustajilJc vuosikokouksiin ja 
johtokunnan jasenille johtokuntien :kokou.k.siin matkustamista var
ten. Jii.scnkuoroja toimii seuraavilla asemilla: 
Helsingissii, Riihimiiella, Lllihde sa, Kouvclassa, Piek iimii.ellii., 
Joensuussa, Kuopiossa, Iisalmella, Turussa, Tampereella, Haapa
maellii, Jyvii.skyliissii, Seinii.joella, Vaa assa ja Oulussa; 
Vaihdemiesten Avustu&ka-ssan valtionrautateiden toimessa oleville 
vuosikokou.sedustajille vuosi!koikoukseen ja hallituksen jiisenille 
hallituksen .koikouksiin matkustamista varten; 
VR:n Konduktoorien Hautausavu tuskassan valtionrautateiden 
toimessa cleville vucsikokousedustajille vuosikokoukseen ja johto
kunnan jasenille johtokunnan ilwkou.ksiin matkustamista varten; 
Entisen Viipurin junamiehistOn Kesiiranta yhdistys r. y:n val
tionrautateiden tcimessa oleville vuosikokousedustajille vu·osi
ikokou·kseen ja hallituksen jasenille hallituksen ikokouk·siin mat
kustamista varten. 
(Tfo n:o 2022, 19. 12. 1950.) Kl n:o l/51. 40. 
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Ta.ulu.kko kuu.ka.usia.nsion perusteella la.sketu.ista piiJ.vli.- ym. ansioista. 

Palka.nlaskijoita. varten on painatettu tilitoi.mistossa valmistettu tau· 41 
luk.k~ kuukausiansion perusteella. las:ketuista piiivii.- ym. ansioista. (lomake 
n:o S985). Tauluikko on Jdi.tevii. apuneuvo lasketta&asa sahaslomapidiityk-
siii, aunnuntai- ja ylityokorvauksia yms. 

Taulukossa on seuraavat sarak.keet: 'kuukausiansio, piiiviiansio, lf.z · 
piiiviiansio, lf.J-piiiviiansio, tuntiansio, 50% ylituntiansio ja 100% yli
tnntiansio. 

Taulukon ikiiytto selviii.ii parhaiten seuraava ta esimerkistii: 'kuukausi
ansio on 25290 mk, mika on vastaava tuntian io' Vastaus: 122,449 + 
0,9 0 + 0,441 = 123,87 mk. 

Taulwk•ko on tilattavissa painatusjao tosta. (Tyt, 8. 12. 50 ) K1 n :o 
1/ 50. 41. 

Myonnettyja palkintoja. 

Rautatiehallitus on myontiinyt Riihimiien ascman yli.m. junamiehellc 42 
Olavi Rautiolle 2,000 markan ckii. saman asoman alok.kaalle Pauli Osmo 
Ahoselle 1,500 markan .suuruisen palkkion tunnu tuks~ksi heille siitii 
oma-aloittoisesta toiminnasta, jon:ka ansiosta saatiin useampiin rautatie
varkauksiin syyllistynyt henkilo pidiitetyksi. (Rh/to n :o H. 1530/ 7±6 , 
21. 11. 1950) 

Rautati&hallitus on myontii.nyt Riihimiien aseman alO'k.kaalle Otto 
Tauno Kivikouralle 2,000 markan suuruisen palkinnon tunnustll'ksek i hii
nelle siitii ripeiistii ja oma-aloiuteisesta toiminnasta, jolla han 15/8 1950 
sai va11kaan pidiitetyk.si. (Rh/ to n :~ 1531/7467, 21. 11. 1950) 

Tehdystii esityk•sestii on Rautatiehallitus myontiinyt Lahdcn a.seman 
2. luokan vaihdemiehelle Dimitri Murenille 1,000 markan suuruiscn pal
kinnon tunnustuikseksi hiinelle siitii oma-aloittei esta toiminnasta, jolla 
hiin 16/ 10. 1950 sai varkauden estetyk i. (Rh/ to n :o H. 1532/ 7466, 
21. 11. 1950) 

Rautatichallitus on myontii.nyt Kotkan aseman alo.kkaalle Jorma Il
mari Nihtiliille 2,000 markan sekii saman aseman 1. luokan asemamiehelle 
Veikiko Tapio Ahomiielle ja alok.kaalle Erkki Pietari Hu1rnille kummal
lekin 1,500 markan suuruisen palkkiou tunnustukseiksi beillo siitli. oma
aloittei esta .toiminnasta, joJla he yhdessii. pidiilttivli.t varkausyrityk eeu 
syyhlistyneen he-nkilon (Rh/oo n: o H . 1662/ 81164, 19. 12. 1950) 

Aloitetoiminta. 
Seuraavat aloitteet Qn pal!kittu: 43 
Alokas E. T. Salonen, Koivio: Koivion pysiikin benkilokunnan uudel-

leen jli.rjestii.minen; ikunnia.kirja. 
Al. plk. 2 Ik. kirjuri 0 . V. Olkkonen, Sicvi: makuupai.kkatilausten 

vastaanO'ttaminen puhelimitse; kunniakirja. 
Rataesimies U. Salminen, Kuopio: seisa.kkeiden aikataulukehy ; kun · 

niakirja. 
Alok.as E. Keskuoja, Tampere: Gg-vannujen sisiiseinien maalaaminen 

valkoislksi; kunniakirja. 
Ylim. veturinliimmittli.jii. M. Lumia, Sysmiijii.rvi: oljykupin lappa· 

•kannen saranatapin t&keminen irroitettavwksi; ikunniakirja. 
Ylim. sii.hkottii.jii G. Grondahl, Helsinki: .rnat·kustajavaunujen istuma

park.kojen lukumaiiran mer:kitseminen vannnn aluskohykseen; kunniak.irja. 
Asemamies J. A. Laiho, Kyro: kiisijarrulla varustcttujen tavara

vaununnurkkien menkitseminen valkealla viirillii; kunniwkirja. 
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Ratavartija Y. V. Virkama, Piinnainen: vaihdepulttien rrukenteen 
parantaminen; ikunnialkirja . 

.A.semamies P. Lankinen, Virasoja: vaihtomaarii.J'ksen tai vaunuluet
telon .suojakotelo; kunniakirja . 

.A..l, plk. 2 lik.. kirjuri P . Nillo-Rii.mii, Varpanen; ·pit•kan puutavaran 
kuormaussilta; kunnirukirja. 

Yl. plk. 2 lk. ·kirjuri V. M. Laiho, Joensuu: aikataululiitteen n:o 1 
poistaminen; kunniakirja ja 3,000 markan rahapalkinto. 

Ratamestari J _ Tietiivainen, Vika: Jaite pituussuunnassa siirtyneen 
kisokojonon palauttamiseksi a}kuperiiiselle paikallren; kunniaikhja ja 
il,OOO markan rahapalkinto. 

Tyonv ii.hyyden t a.k:ia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmaan n:o 1710/13301, 3. 12. 1948, viitaten 
i.Jmoitetaan tyO:hon sijoitusta varten, otta Lempaiilii.n ratamestarin 
alueelta on vapautunut tyonv3:hyyden takia 25 ratatyontckijaa, Keravan 
ratamestarin alueelta 42 sekatyontekijiiii raiteen sepeloimi tyostii. sekii 
Porvoon asemalta 2 anton apumiestii. 

Niitii valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollise~ti tarvitsevat 
yllii.mainittua tyovoimaa, :Jrehoitetaan tiedustamaan sita asianomaiselta 
esirnieheltii. tai rautatiehallituksen talou.stoimiston huoltojaostolta. (Tthj 
n:o 20/592/50, 9. L 1951) 

Pitkli.rannan asema.n a.rkisto. 

Kesallii. 1944 Pitkarannasta evakoidun arki ton siiilytyspaikasta pyy
detii.iin ilmoittamaan ap. Kymi. 

Vaununpeitteiden ets:iminen. 

LiikenMpaikkoja kehoitetaan etsiruii.iin toiminimi 0 . W . Hacklin & 
Co :n omistarmia vaununpeitettii. merkinna.llii. "0. W. H . 60" ja mikii.li 
peite loydetii.ii.n, liihettamiiiin se Miintyluodon a emalle sc.kii. loydO.stii 
ilmoittamaan lii•kennetoimiston tiedustclujao toon ja 111iintyluodon ase
malle. ( Lkoj n :o 2667, 4. 12. 1950) 

Kateissaolevia Oulun a oman vaununpeittei tii. N :ot 01. 300, 303 ja 
336 pyydetiiiin et imiiii.n ja tavattaessa liiliettii.miiii.n ne kotiasemalleen , 
se-kii. etsinnan tul(}ksesta i'lmoittamaan oman lii'kenneja:kson toimiston 
vii.lity'ksellii. 6. liikennejaksonpaallikon toimistoon ensi tilassa. (6 ljp n :o 
1705/4515, 15 12. 1D50) 

Vuodcn 1949 huhtikuun 5 pii.ivii.na saapui kuormieu pii.ii.llii. Tuiran 
asemalle :kaksi yksityistii., merkeillii. Sampo Oy Kuo n : o 4 ja n: o 12-! 
varustettua vaununpcitet-tii, mitkii. sen jii.lkeen ovat tuntemattomalla ta
valla ,kadonneet . Peitteitii. pyydetiili11 etsimaan ja Joydettii.e.ssa lii.hettii.
miiii.n K uopion asemapiiii.J.likolle e-kii ilmoittamaan loydostii. Tuiran asema
paallikolle. (Lkoj n:o 2800, 27. 12. 50) 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Rau tatien palvelukseen sopimattomana on erotettu Turun asoman 
alokas Veikko Kullervo T'Oukoniemi 14. 12. 1950 lukien. (3. ljp n :o H. 
4111, 3. l. 1951) 
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Kadonneita matkaJippuja, virkamerkkejii. ym. 

Karjaan varikon veiuriulii.mmittajii.lile Tor Er~k Alfons Forsstroru 'ille 48 
26. 9. 44 'kirjoitettu vil'karuerkki N :o 25 kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp 
Kr n :o 344, 2. 12. 1950) 

Karjaan var:lkon vet. 1ii=. Arvi Relk.kisen vairoolle Hellinille 
20. 11. 50 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu N :o 497458 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Vrp Kr n :o 346, 4. 12. 1950) 

Aulis Kalliolle kirjoitettu tyolaisaikavapaalippu N :o 9003/181 mat
kalle Turenki-Tarupcre-P<Jri ajalle 23. 11. 50-22. 12. 50 on 'kadonnut 
ja kuoletetaan. ('Sknp n :o 3520, 11. 12. 1950) 

Tyontekija Eino Tanttarin tyttiirelle Pirklolle 9/11 1950 okirjoitettu 
tilapii.inen vapaalippu u:o 403898, matkalle Kuusan:kosiki-Helsinki on 
kadonnut ja kuoletetaan. (13. rtjp n:o 972, 13. 12. 1950) 

Tariffitoimistossa ratavartija Axel Sandstromille 20/11 50 'kirjoi
tetut tilap. vapaaliput n :o 3004{), 30047, 30048 ja 30049 matkoille Kar
jaa-Riihimii.ki, K1\rjaa-H~mko, Karjaa-Haniko ja Karjaa-Helsinki 
ovat kadonneet ja .ku<Jlctetaan. ('l'fo n :o 2008, 16. 12. 50) 

Kourolan varikolla palvelevalle tallimic Orvo Muisto Olavi Hal
mcclle 9/1 50 kirjoitettu virkamel'lriki n :o 901 on ikadonnut ja lkuoletc
taan. • (Vp Kw n~o 414, 18. 12. 1950) 

.Joensuun varikolla palvelevalle v. t. veturinlii.mmittii.jii. Hei'kki Evert 
Riikooselle 21. 2. 48 annettu virkamerk!ki n :o 697 on kadonnut ja kuole
tetaan. (Vrp .Jns n :<J 926, 19. 12. 1950) 

Tariffitoimistossa kansanedustaja Heikilii Simoselle ikirjoitettu 2 1k. 
ik.an anedustajan lippu n:o 150, voiruassa kaikilla radoiJila v. 1951, on 
ikadonnut ja ikuoletetaau. (Tfo n :o 2036, 21. 12. 1950) 

Helsingin aseman liikennetyolii.iselle Bror Holmberg 'ille 12. 12. 1950 
kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n:o 53543 rnatkalle Helsiniki-Turku on 
kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 1500/4119, 28. 12. 1950) 

1. liikenneja.ks<>ssa palvelevan ylimii.ii.rii.isen sii.hkottii.jii.n Maj-Lis 
Lindholmin 9. 8. 1948 ikirjoitettu virkamerkki n:o 86 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (1. ljp n:o 11/63, 5. 1. 1951) 

Vallilan aseman 1. luokan asernamiehelle Vilho Olavi SoroseUo 1. 4. 
1944 :kirjoitettu virkamerok!ki n:o 29, matkalle Helsinki-Puistola 'kirjoi· 
tettu asuntoV'apaalippu n:o 39637/793 voimassa 1. 1.-30. 1· 1951, mat· 
kalle H~Lsinki--Bavonlinna kirjoitetut tilapii.isct vapaaliput n:o 477534, 
kirjoitettu 21. 12. 50 ja n: o 477573, kirjoitetJtu 30. 12. 50 sekii hiinen 
pojal'leen Leollc kiTjoitettu tilapii.inen vapaalippu n :o 477574 tkirjoitettu 
30. 12. 50 matkalle HeLsinki--Bavonlinna ovat :karlonncet ja kuoletetaan. 
(Ljp 1. D :o 12/83, 5. 1. 1951) 

Avooim.ia virkoja ja toimia. 

Rautatiehallituksen tarriffiosa.ston apulai-sjohtajan virka. Rauta;t.i.ehalli- 49 
tukselle osoitetut hakemukset jii.tettii.vii. rautatiehallituksen kirjaajalle vii· 
meistii.ii.n 22. 1. 1951 ennen klo 12. 

Seuraavat esityksen peiusteella tii.ytettiiviit toimet: 
1 l. ratavartijan toinnia: yksi 3. ratajaksossa km 136-141,5 (Salo), 

yksi 4. raltajaksossa km 238-245 (Tyrviiii.), yksi 7. ratajaksossa km 694,5-
701,25 (Lappi) ja yksi 7. ratajaksossa km 631-638,5 ja 696,5-704 (Vii.hii.
kangas). t l. ratavartijwn toimw: yksi 3. ratajaksossa km 228-235 (Mynii.
mii.ki), yksi 6. ratajakaossa km 520,3-528 (Nii.rpio), yksi 6. ratajaksos a 
km 512,5-519 (Karijoki), yksi 7. ratajaksossa km 832-839 (Nuojua), 
yksi 9. ratajaksossa km 677,5-685 (.Jokikylii.), yksi 10. ratajaksossa km 
439,5--447 (Kurkimii.ki), yksi 10. ratajaksossa km 255-262 (Mii.ntyharju), 
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yksi 11. rl!ltajaksossa km 336,5-343 (P~javesi), yksi 11. ratajaksossa km 
348-355 (Kosl>ensaari) ja yksi 12. ratajak ossa km 434-442 (Rauhamii.ki), 
seka yksi $ l . konttoriap1~la-~en toimi 4. ratajaksossa1 ratajakson rtoimisto, 
Tampere. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitetltiivii. asian
otnaisehle ratajaksonpiiiilliki:ille viimeistiiiin 3. 2. 1951. 

Kuopion, I~alrnen ja Haapamaen toisen luokan asmnapiiiillik/Yrwi!·at . 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset jii.tettii.vii rautatiehallituksen kir
jaajantoimistoon viimeisti.Uin 8. 2. 1951 ennen klo 12. 

Porvoon,, S6rnd~ten ja Myllykosken kolmannen luokan sekii Pohjan
lcwrwn, Uudenk(l!lJ;[Jwngm, Siilimj&rven, Nwrmeksen, Viimliji:iffven . ja Hwutokos
ken neljiinnen luol,an asemien asemapiW.llikii7Wirat. RautMieha:l.lituk elle 
osoitetu.t hakemukset jWtettiiva rautatiehallituksen kirjaajantoimistoon vii
meistii,iin 8. 2. 1951 ennen klo 12. Nimitetyt asemapiiiilliki:it ovat velvolliset 
vastaanottamaan Pohjankurun asemalla olevan sekii. Porvoon, Si:irniiisten, 
Myllykosken, Uudenkaupungin, Siilinjii.rven, Nurmeksen, Viinijii.rven ja 
Huutokosken asemille vastedes mahdohli esti sijoitettavan postitoimipaikan 
hoitajan toimen. 

Yleisen vaikean asu.ntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
mu ten jii.ttiimistii ottamaan selviiii. asu.nnonsaantimahdollisuuksista. 

VR harrastushiihtokilpailu. 

VR Urheilutoimiikunta on v. 1950 neuvottelupiiivien esityksestii pii.iit
tii.nyt jii.rjcstiiii ik.Qko rataverkoston kasittii.vii.n harrastushiihtokilpailun 
s kii henkili:ikohtaisena etta piirien- ja alueitten viili enii.. 

Kilpailuun ovat oi:keutettu ·osallistumaan kaikki valtionrautateidcn 
palvelU'kses a olevat henkili:it, suikupuoleen, virka, palvelus tai tyi:isuhtec
secn katsomatta. 

Kilpailusoonvniit. 

l. VR Urheilutoimikunnan aluetoimiikunnat <>vat velvolliset huoleh
timaan harrastushii'htokilpailujen jiirjestamisesta omau alueensa alueeHa 
o~eville rautatielii.isille. 

2. Kilpailuai-ka: 15. l.-15. 3. 1951. 
3. Kilpailupalliat: Aluetoimlliuntien uunnittelemat ja laatimat 

hiihtoreitit noin 5, 8, 10, 15, 20 ja 25 km matka.suoritusmahdollisuuksin 
ja on .kun,kin ladun pii.ate eli puolivaliin asetettava tarkastua'kirja, joko 
metsii.ii.n ,puuhun ik.iinnitettyyn laatiklkoon, hiihtomajaan tai sopivaan 
taloon. 

4. Riihtosuoritus ta·pahtuu siten, etta :kilpailun osanottaja hiihtiiii. 
kulloinkin vailitsemansa reitin ja tekee merki=iin omakii.tisesti reitin 
pudliviilissii. tai piiiitepisteessii. Q}evaan tarkastuskirjaan . Merkinni:iistii on 
kii.ytavii. selville kilpailijan nimi, pii.ivii.miiii.ra ja liihti:ipiste se'kii hiihdetyn 
matkan pituus ikilometreissii.. 

Tii.mii.n lisaksi tii.ytyy jokaisella ki1pailuun osallistuvalla olla oma 
kilpailukortti, joka .saadaan aluetoimikunnalta ja tiiyttiiii. ·kilpailija jO'kai
sella suorituskerr-allaan kortissa miiii.rii.tyt tiedot omakiitise ·ti. Aluctoimi
kunnat tilaavat fkortit VR Urhei.Jutoimlliunnalta. 

5. Kilpailuissa huomioidaan yksi maja eli Jenkkllierta vuorookaudessa. 
6. Kilpailutulos lasketaan siten, etta yhdistetiian eri 'hiihtomatkojen 

kilometrimii.ii.rii.t yhteen, amoin hiihtokerrat. 
7. Kilpai'lutulos tarkistetaan . iten, etta verrataan kilpailu.kortin ja 

tarkistuskirjan merikinnii.t toisiin-·a . Hyviiksyttyjii. suoritu'ksia ovat vain 
ne, jolloin yhtii.pitii.vii. merkintii. li:iytyy •kilpailuk<>rtista sekii. tarkistus-
kirjasta. · 
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8. Kukin aluetoimikunta. on velvollinen suorittamaan laskcnnau ikil· 50 
pa.iluista sen pii.ii.tyttyii. oman aluetoimikuntausa alueella. ja. liihottiimii.ii.n 
tulosluette'lot VR Urheilutoimikunnalle maaliskuun 31 p:ii.iiu 1951 men· 
nessii.. Tarkistuskirjat ja. kilpailukortit on myos tarkistusta. va.rten lii..he· 
tettil.vii. tulosluetteloiden kanssa yhdessii. 

Kilpailupalkinnot. 

a) Kilpailuissa arvotaa.n 10 kpl. lomapaikkoja Vierumiien Urheilu· 
opistolla jiirjestettiivillii virki tyskursseilla, joista viihintiiin ikaksi kuu
luu naisi1le, heinii.---elokuun vaihtcessa 1951 seuraavasti: 

Vii.hintii.in 6 hiihtokertaa ja 75 km hiihtii.noet osalli tuvat arvontaan 
1 arvalla. 

Vii.hintii.in 10 hiihtokertaa ja 150 km hiihtiineet osallistuvat arvon
taan 2 arvalla. 

Vii.hintii.in 20 hiihtokertaa ja 250 Jun. hiihtii.neet osallistuvat arvon
taan 3 arvalla. 

b) Kolmolle cniten hiihtii.neollc ekii. nais- ettii miespuoliselle hiih
tiijiille jaetaan orikoispalkinnot. 

Nii.ihin sii.ii.ntoi'hin ja mii.ii.rii.yksiin on o~kcutettu tekemii.ii.n muutoksia 
ainoastaan VR UrheilutQimikunta. 

Tunturihiihtoretket. 

VR Urheilutoimikunta jii.rjestiiii. talvikauden 1951 aikana seuraava.t 51 
tunturihiihtovirkistyskurssit 23. 3.-2 . 3. 51 Enontekion kirkonkylii.ssii. 
(Hetta) ja W. 3.-6. 4. 51 Pelkosenniemen Pyhii.tunturilla. 

Ensimmii.isen kurssin ma·ksu on 4,500 mk mihin hintaan sisiiltyy 
tii.ysihoito, autokuljetu Kemi-Enontckio ja takaisinl va-kuutus sekii. 
ma.kuuvaunuma-ksut. Taman lisiiksi on tilaisuus sauno!DlSeen joka toinen 
piiivii. Kursseille voidaan sijoittaa 36 henkiloii.. 

Pyhii.tunturin kurs ·in odut ovat samat kuin edellisessii.kin, mutta 
kurssimaksu tulee Qlemaan 3,500 mk. Tii.mii.n kurs in vahvuus tulee ole
maan noin 23 honkiloii.. 

Kaikikia niitii. rautatielaitoksen palveluksessa olcvia henkiloitii., jotka 
haluavat tulia huomioon otetuksi valittaessa osanottajia edellii.mainituille 
kursseille on lii.hetettii.vii auomuk ensa kirjcellisesti VR Urheilutoimikun
nalle, os. rautatiehallitu , huoltojao to, Helsinki, viimeistiiii.n tammikuun 
31 p :n ·1951 mennessii.. Anomuksesta on kii.ytitvii. ilmi hakijan titydellinen 
nimi, :kotiasema, virka, toimi tai ammatti ja mille kurssille haluaa. 
Tunturiretkeii suunnitelle a on huomioitava. matkaan kii.ytettii.vit ailw, 
mi!kii. oi sisii.lly edellii. mainittuihin kurssiaikoih.in . 

Kaikille niille, jotka tuleva.t valituiksi kursseille, lii.hetetitii.n aika
naan tarkat matkaohjelmat sekii. luettelot mitii. viilineitit ja varusteita 
on otettava muikaan. 

VR Urheilutoimikunta. 

H allinto- ja talousosastojen oppikurssit. 

Viitaten otsikkoasiaa koskevaan ennakkotiedonantoon KL 29/50 12 
ilmoitetaan, etta ha.llinto- ja talousosastojen oppikurssit alkavat rautatie
opistossa 2/4 51 klo 10.15 pii.iittyen 30/4 51. Vir:katutkinto pidetiiii.n 
4/5-10/5 viilisenii. aikana. Oppilaat vapautuvat 11/5. 

52 
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Asianomai. ia. paii.llikoilii. kehoitetaan 10/ 3 mennessii. ilmoittamaa.u 
osastonaa johtajan viility·ksellii. nimikirjajii.ljennokset (ikovat) ohestaell 
rautatieopistoon oppilaHt.si ne ko. tutkinnon suorittamiseen halukkaat 
alaisensa, jotka saavuttavat alokkaiden ottamise.sta ja allll1l1l.ttiopetuk· 
sesta annetun ohjesii.ii.nnon 38 §:ssii. edellytetyn, vii.hintii.ii.n 12 kuu.k.auden 
konttorioppilas- tai konttoriapulaispalveluksen maaliskuun loppuun men
nessii.. Samalla annettaneen helsinkilii.isten osalta tieto siitii., missii. mii.ii
rin esitetyt oppilaat voidaan vapauttaa virkatehtii.vistii.ii.n ·kurssien ja 
tutkinnon vaatima,ksi ajlliksi. (Ropj n:o 13/ 13, 8/1 51) 

Rautatieopiston kirjeopetus. 

Niiden toimenpite.iden li ii.ksi, joihin jo on ryhdytty rautatiehenkilo 
kunnan kielitaidon ja sitcn rautatielaitok.sen asiaikaspalvelutason vii.litto· 
mruk i kohentamiseksi tii:ltii;kin osin, suunnitellaan hon:ki!Oikunnan nimen· 
omaisten toivomusten perusteella rautatieopiston taholta jii.rjostettiiviHi., 
iii.hiin astil'lta laajempaa kirjeopetu ta. Opetuskirjcet muodostaisivat koko· 
nai.suutena vii.bitellen eri JUelissii. rautatiealan .sanastoon sovitettuja oppi
kirjoja, joita kaikikialla kipeii.sti kaivataa.n. Eri kirjeikurssien taso pyrit
tiiisiin myos mahdollisuuden mukaan sopeuttamaan niibin vaatimu·ksiin, 
jotka tullaan aliuta arvosauaa silmiilliipitii.eu asettamaa.n suunnitellun 
rautateiden oman kit!litutkintolautakuunan ai•kanaan toimeenpanemissa 
virallisi·ssa tutkinnois.sa. 

Jotta kirj eopetuksellc ikyettiiisiin alunperin asettamaan mahdollisim· 
man laajoille kieliopinnoista kiinnostuneille rautatieliiispiiroille soveltuva 
liihtOikobta, toivotaan rautatien pa1velu'k ossa olevien tehtiiviinsii laadusta 
riippumatta tukevan opetustoiminnau kebittii.mispyrkimyk.siii. palautta
malla rautatieopistoon tiiytettynii. ' taman kii.skylohden liitteenii. olcvau 
tiedustelulomwkkeen mabdollisimman pian. (Ropj n: o 14/15, 8/1. 51) 
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Leikataan irti, tiiytetaan ~elviisti 

ja liihetetiiiin pli.li.l:lyston viilityk· 

sella onsi tilassa rautatieopistoon. 

Haluan osalli,;tua kir.icop('tuk seen 

cnsisijaiscsti 

toissijaisesti 

1 

Liite KI. n:o 1/ 51. 53 

ki elcssii , 

kielessii. 

A. Minulla ei Qle ensi sijalle asettamassani ·kieles ii mainitsemisen ar· 

voi.sia ahlcutietoja. 

i B. Olen ensi sijalle asettamassan i .kielessii suorittanut keskikoulun, 

:;i lukioluo-Jclden, kauppakoulun, kauppaopi~ton, kirjeopiston, oppikou· 

lun . . . . . . luokan, rautateiden jii.rje tamiin yhteensii. . . . . . . . . luku · 

:kauden (tai jonkun muun) ................ . .. . ..... . . .......... . 

kurssin. 

Kat on itseopiskelulla (yksityii-ltnnnit, radio yms.), kiiytiinnollise l;a 

eliimiissa saavuttaneeni ensi sijalle asettamas ani kiele sa edellii. B · 

kohdassa mainittua kurssia 

kohdassa mainittua kurssia 

\·astaavat tiedot. 

Ya.~taajan viran, toimen t.ai tyon Jantu: 

Allekirjoitu ta <'i tarvita. 
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KASKYLEHTI N:o 2 
1 9 51 

Vlittaus Kasky lehdessa julkaistuun maaraykseen merk itaan : 
Kl n:o lfSI. 2 (= lehden numero, vuosi. asian numero). 
Jakelua koskeva.t muutosilm oit ukset on t e htava pai natus jaostoon. 

To i mit u s : Rautatiehali itus , 2 kerros, huone 24. 

Sisallys: 1. 1\fuut<Jk.sia aikatauluun n:o 116. - 2. Liikenuepaikkoja 
ko kevia. muutok ia. - 3. Laivn.liikenne . atamissa. - 4. Vuokralut sliiliovau 
nnt. - 5. VR a.utoliikennl". - 6. Kuormalavojen kii.ytt.O. - 7. Matkalippu
alennuk.sia. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. - 9. Hautatie-opi. ton kurssioh
j elma kevii.tlukukaudebi 1951. 

Muutoksia aikatauluun n : o 116. 

15. L 51 lukien py:;abtyvat junat 45J 1452 1.arpeen vaatie sa 1 
\~). Komin eisakkcella. (Kut n:o 24, 9. 1. 19fi1.) Kl n:o 2/ 51. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kemijarven aseman alai ta Isokylan seisaketta liikennoidaan 2 
1 ammikuun 15 paivastii 1951 lukien kuluvan talven jaaratalu
kenteen ajan laituri,·aihteena, liikennoimistapana HlmT. (Lkoj 
n :o 45, 15. 1. 1951). Kl n:o 2/ 51. 2. 

Kontiomaen a ·eman alainen J.1aajakankaan sei ake avataan 
tammilruun 22 pa ivasta 1951 luki~n myo maidon ja maidon
kuljetusastioiden li'ikenteellc, jotcn eisakkcen liikennoimistapa
merkinta julkaisussa ,T1iikennepaikkojen valimatkat" on ano
tusta paidista lukien II~I. (Lkoj n:o 6S, ll. 1. 1951). Kl n:o 
2/ 51 . 2. 

Laivallikenne satamissa. 

J.Jaivaliikenne Tammisaaren satama.ssa on paattynyt 1. 1. 1951 3 
ja Vaskiluodossa 11. L 1951. 

Vuokratut sailiovaunut. 

Vesihuolto O.r: lle, Pori, vuokrattu sailiovaunu Go n: o 199345 4 
ou luovutettu Yhtion kl:iyttoon L 1. 1951. (Kut n.o 1665, 23. 12. 
1950, H.h sopimus n :o 2647 'R025. 13. 12. 19fi0) Kl n :o 2151. 4. 

+li. l'l. l. Hl51. 
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VR autoliikenne. 

.3 utoli1ke-11nepa·ikkojtm mu utOkiiia: 
Tavaraka.ukolinja n: o 5: Turku-Pori. 

Raumalla autoliikennepaiJk!llksi met1kitaan: Rautatiea e-mu . 

Tavaraka.ukolinja n: o 8: La.hti-Tampere. 
Pii.llkaneeUa autoEikennepruikakRi mel"kitii.iin Osuusa<iike 'J.',uotanto r. 1: n 

Hijaan : Ko tian KahviJa. 

Ajovuorojen m-m~toksia: 

Tavarakaukolinja n:o 7: Kokkolar--Jyvaskyla. 
Liikenuoiclaan toistaiseksi .Jy,·iis:ky.Jl:ista KyyjarveHe ti, to ,ja l. 
Koikili:<>las.ta. Ky:v;jarvelle vain to. (Kt . T•k-linjaa n: o 25 .) 

Tavarakaukolinja n:o 21: Turku-Hameenlinna. 
Lii!k.enn(i;idli.lin 1'ku:. ta k.. ja III: ta to. T'ku:sta m. ja p. lii.kennoi

tii.vi:i.t vuorot ajeta.an vain Fors~man a.sti, josta paluu samana piiivanii. 
' l'urkuun. 

Tavarakaukolinja n: o 25: Vaasar-Kyyjarvi.. 
Lii.keunoidaau Vs:sta m. k. p. ja Kyyjiirve1ta ti. to. 1. 

LiihtO Vs 10.00 Tulo Kyyjarvi 1G.OO 
, Kyyjiirvi 9.00 , Vs :W.OO 

Kyyjiin·eltii la.hties iian auto kii.y Karstula k!k:- a ja palaa samaa 
iietii. Kyyjii.rv~He, josta edelleen Vaa aan . 

Kyyjii.rvella kohtaava.t Kokkolan, .Jyviiak.yliin ja Vaa.<>an autot. (Kts. 
'Dk-linjaa n :o 7) (Kut auto 1\300, 1390/43 11. 1. 51.) K.l n :o 2/51. 5. 

Kuormalavojen kaytto. 

Rautatiehallitus on myontiinyt Pietarsaaren Konepajalle oi
keudeu kayttaa varunukuorma- ja. yhteisHihetystema kuljetuksessa 
kuormalavoja. Lavojen painoa ei lueta Hihetysten tariffipa.i
noon. Lavat palautetaa.n maaraasemilta Pieta.rsaareen malomtta. 
Samanlaiset mhtiedut on myonnetty Iluhtamaki Yhtymalle sen 
Rantamaelta Uiliettfunien vaunukuorma- ja ybteisliihety ten o. alta. 
Rahtiedut ovat voimassa vuoden 19f)l loppuun. (Tfo n: o 29, 
!l . J. 1951) Kl n:o 2/51. 6. 

Matkalippualennuksia. 

'euraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osal'listuville: 
Luumaki, Tampere: 21. 1.-31. 12. 1951: Ka.leva.la.iset N aiset
yhdistyksen aitienlmteihi:n matkusta.vat aidit; 25 %, myos pikaj . 0 

alennus ja lipp'll on voima sa kunkin ma.tkustajan kohdalta 
30 paivaa. 
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Helsinki : 26.-30. 1. 19r-1 ; "'uomen llmailuliiton Vallilau len- 7 
nokkikerhon lennokkikilpailllt; alle 20-vuotiaat kilpai1ijat; 25 %, 
nwo. pikaj. 

Avoimia virkoja ja toimia. 

9. liikenneja.keossa ?leUI'&iYrut esitykl>en perusteella taytettavii.t <toimet: 8 
!I! l. kontto-ria,pul.aisen toimia: yk-si cfyvii&.-ylassa; 1 l. asemamiehen toimia: 
kolme Ravonlinnassa ja yksi Jyvaskylli.ssii.; j1tnamiehen tovm·ia: yksi Kuo-
piosse. ja ylmi Jyviisikyiliis.sa. Lillrenn.eosaston johtajalle osoitetut hake
mUJkset on jii.te<ttii.vii. a,sianomai-sen li.1kennepaikan piia.Jlikolle viimei.staan 
31. ] . 1951. 

1 l. lci7'jUJrir~ viransijai.mus rautati.'6halbtuksen konetoimi&toosa (tehtavii: 
Linja.hallinnon henkiloasiat). K.i!rjalliset hakemwkSiet koneosaston johtajalle 
vi!im.ei&tiiii.n 29. 1. 1951 ennen bllo 12. < 

Linjah.aJ.linnon ra;ta.osasiolla seuraJava.t virat seuraav.issa ro.taj·ak oissa: 
ylcsi 1 pl. 1 l. 7·ata,7nestarinuiTka 7. rataj~ssa (ja.kson toimisto, Oulu); 
ylcsi !I! pl. 1 l. mtamestaru~ 'll'i<rka 6. rataja>lmossa (Eskola) ; llelju !I! l . mta· 
mestarin vi1'1caa, joista yl® 5. ratajwk.sossa (Pihlajavesi), yk.sil. 5. ratajak· 
sossa (Yltiii.), yksi 8. ratajaksossa (Koivu) ja yksi 9. ra.tajaksossa (Karhun
pii.ii.), ~ kolme mtaesilmiehen virkaa, joista yksi 7. raia.jalllSOillla (Yli· 
v.ieska), yksi 9. ra.tajlllksQSSa (Kajaani) ja yki 13 . rartaja.ksossa. Rata
o aston j.ohtajalle osoiltetut hakemwkset jii.tettii.vii. rautatiehallituks n kir
jaajalle viimeist:iii.n 3. 2. 1951 ennen kello 12. 

yksi p-~iru.sta.jan vir'ka toi taiseksi rautatirehallituk&en ratateknillis ii. 
to1ntistossa. Rataosastou johtajalle osoitetut ha.kemu'k:set jrutettii.va rautatic
ltall~t'llkslen klirjaajalle viliimesistii.ii.n 3. 2. 1951 ennen kell.o 12. 

Ase1nalcassanhoita.janvirat Helsfmgiln, Oul'WI'/, ja Bovaniemen as&miUa. 
Rautatieha.llitukseUe osoitetu.t ha.kemukset jii.tettii.vii. rautatiehallituksen ikir· 
joojantoimiet-oon viime.istaii.n 14. 2. 1951 ennen klo 12. 

ylcsi y . p . 1 l . 'kirjwrinvi7·'ka Lahden a amalia; kuusi a. p. 1 7. kiTju7·Vn
viTicaa, yksi kUJl.laJ.rin a.s;emalla: Hlimeenli!n.na, Haapa;lllaki, KOJkb.'Xlla, Piet.a:r
saari ja Rovaniemi selkii. y!kL.U, V esijii.rven satam1!SS8.; kahi y. p. 2 I. lilnja
'kirjUJr-irwill;kaa, rtoinen toi.sassa ja tolinen kuudennessa llikennejak-sos a; vvi.si· 
t~rista y. p . :e l . kirjw-i'Yilvill'lcaa., joista n.elja Helsingin a.._"*llllalla ja yks!i h:u1Ja,· 
h.'in a,sema.lla: KaU8ala, RWil1imii.ki, Lohja, Haapa.maki, O.rivesoi, Pjeksii.ntiidci, 
Kouvola, Kotka ja Llllppeenranta sekii yiksi Va.skuun ja yksi Kuohun pysii.
killii.; ylcS'i ast7nwnnesta7·invirlca ousla!isten pysiilrillii.; kalcsi a. p . :e l. linja
kiTjWf"itmJvrkaa kym:mennenn<ElSSa liikenneja.kaossa; kaksilcymmen.tiikolrne a. p. 
!I! l. kirjwrilnvi~·lcaa, j0Ji&41. yksi h"UllaJcin a,samalla: Hel!:rinki, Kera.va, J~kela, 
Tii.h.telii, Kaurri.slahti, Lappila, Heinola, R&s.io, Kupittaa., Melli.Ya, Loima.a, 
.~\hrtiimi, Inha, Lappi, Vaala, Kiuruvesi, Lap-inlaltti, Lieksa, Viinijarvi, Keu· 
mu, Rautjii.rvi ja Rantala sekii yksi S:iita.man pysakillii.; ylcsi !B l . lipun
m.yyjiinvirlca Lruhden a.semalla; st>kii. yksi siihkottiiji.inviTka Oulun a.sem.a.lla. 
Vesijii.rven satamaan ja Vaslruun pysiilkille nimitetty k.i'l'juri selcii Nou· 
si.a.i~>teu pysii.kille ruimitetty aoomamesta.r·i on velvo~n va ·taanot.lama.an 
nii.illii. liikennep-a.ilkoilla oll6van postLtoimipaikan hoitajantoimen. Rautatie
h.allituksen p'ii.ii.johtaja.lle osoitetut hakemulkset jii.tetti'ivii. rautatielH\.Ili.tuksen 
kllirja.a.jalle viimei.stii..ii.n 14. 2. 1951 ennen klo 12. 

Yksi 1 l . Tatainsinoorin virka, jolllka. haltija Wimii 12. rataja.kl;on piiiil· 
liik:konii. ja ylcsi E l. mtainsinoorvn 'L'irka 7. ra,tajaksossa. (Ou1u). Rautatie· 
hallitukseUe osoite:ttLt hakemukset jatettavii. tautatiehallituksen ki'l'jaa.jalle 
viia:nei,stii.ii.n 19. 2. 1951 ennen klo 12. 

Yle.isen va,i!kean asuntopula.n tak.ia. kehoibetaan hakijoLta ennE"'ll hake· 
mu.st.en jii.ttiimi.stii. ott.am.aan selvaii. a.sunnon..'l.a:mtimaltclollisuuJ@Ii.sta. 
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Rautatieopiston kurssiohjelma keva.tlukukaudeksi 1951. 

Ylemmat liikenneoppikurssit (3 luokkan): 

opintomal!ka 
tutkinto 
erikoi Juentoja ja tutustlllltiskiiyntejii. 

l!l / ! ja 20/ 4 
todistusten ,jruko 20/ 4 ldo 14.00 
Alu.sta.vat liikenneoppikurssit (1 luok.kn): 

tutkinto 
tutustumisltiiyntejii tyopi. ted iin 
todistusteu ja.ko 26/ 5 !do 13,00 
Alemma.t liikenneoppikup;Sit ( l 

tutkiuto 
erikoisluentoja 25/ 5 
todi tu-•ten ja.ko 25/ 5 k.lo Li.OO 
Veturinkuljettajaoppikurssit ( 2 

Lut.kinto 

213/J 

luok.Jm) : 

lnokknn ) : 

li1ri'koiJu entoja ja tutus tumi~kii.yuteja 
26/5 

to<listusten jR1ko 26/ 5 k lu 15.00. 
Ta1iffiosaston oppikurssit ( I luokka) : 

jatlk. 8/1 klo 10.15 pi.ilitt 
alk. 18/3 

;J , I 

~1/3 
1 /4 

a.l k.. 

4/ 1 

2·3/ 4 klo 10.15 paiitt. 10/ 5 
21 / 5 25/ 5 

alk. J5j l klo ll.15 pai\tt. 12/ 5 
" ]1)/ 5 ,, 24/.) 

nlk. 13/ 1 klo JO.Hi piiiitt. 1~;.:; 
13/ 3 25/ 5 

jatk. :2/ 1 klo 3.10 piiiit t. 17; :! 
tut.kinto 
toclistusten jako 28/ 2 klo 1.).00 
Vaunumiesoppikurssit ( I luokka ) : 

tutkinto 
tutu Rtumiskaynte,jii. tyopisteisi~n lG/ H 
t Jtli.stusten jako 16/ 3 klo 13.00 
Hallinto· ja talousosa-stojen oppikurssit 

t utkin to 
tutustumiskayn1ejii. tyi)pi teisiin 11/ 5 
todist us ten ja.ko 11 / 3 klo 15.00. 

alk. 10/ 2 
" 

27 / 2 

n.Jk. 11/ 1 klo 10.15 piii.ilt. 9/3 
10/ H 

" 
15/3 

( 1 luok.ka): 
l.l.lk. 2/ 4 klo lO.J.) piiii.tt. 31)/ 4 

4/5 " 10/ fi 

11fahdollisi ta >aihdemie - tai turvahitekur, seista tiedoitetaan erikscen. 
KaikJki veturinHimmittajiioppikllrPsit pidetiiiin !in,jahallinno. sa myii-

hemm in ~ovitta vina ajanlkohtina. 
Alokas-, ilmajarru- ja kieldkum,ei :: ta ilmoitetaan Jiikennejaksoittain. 
Sii.hk!iokonepajan teknilliscn to . mt~toheukilokunnan ku , &i jatkuu. 
Pa.itsi yhdyslili!kellllt>vaunumie,;kursseilla olleille, joiden k:hjeopetu.."l venii-

jiiruki.eles ii. jo.tkuu, suumutcllaan mstaavaa opetJU ·ta haluM<aille rautatie 
liiisille eri kielissii. Tiihiin niihden viitataan Kii$kylehdessii julkai.YtavaOJn tie
dusteluun, johon l&aikki kieliopinnoista kiimwstuneet tahtoneuat va,stata. 

LuentokUJT: eja jii.rj tetaan osin Helsinf,ris ii. osin linjalla rautatieopis
ton toim.e.o.ta t·odenniikoh!esti polttoainetyonjol:m,jille, liikennejaksojen toi
mistojen lktirjnreille ja linjaJcirjurCli!le sekii rataosaston lcenkilOk:unnalle. 
AHm.maarii.t ilmO<itetaan a. o. paally tOlle my011emmiu. 

Ehtokulllustelut t.oimri.tetaan keviitlukukaucleu tutkintojcn yh!eyde.ssii. Nii.i
hi'll nahdffil viitata~n miiiirayksiin Kl. 57/ 50. 15. ( Ropj Jl / 11. 5/1. 51). 

H elsinki 1951. \-altioneii\08ton kiriAPAino 



KASKYLEHTI N:o 3 
1951 

Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sisli.llys: 1. Valtionrautateiden lehtipalvelu.- 2. Valtion vuokra-asun
tojen vuokramaksut. - 3. Virka-asunnot ja luontoisetujen vastikkect seka 
vuO'kra-asuntojen vuokrrumaksut. - 4. Omakotilainat rautatielaisille. - 5. Siih
kova.la.istujen va.unujen kytkimet. - 6. Pa.perijatteet. - 7. Tapettien hinta. 
- 8. Muutoksia. a.ikata.uluun n:o 116. - 9. Liikennepaikik:oja koskevia muu
tok.sia. - 10. Kotiinkuljetukscn aloittaminen Varkaudon asemalla. - 11. 
Autoliikennetariffion korotus. - 12. Eliiinkuormaussiltojen korjaaminen. -
13. Oy Pohjolan Liikenne Ab :n kanssa tehty tariffisopimus. - 14. &omen 
ja. Neuvostoliiton ra.utatieyhdysliikenteen matkustajain, matkatavaran ja tava
rain <kuljotustariffi. - 15. Ilmoitus SNT-Liiton rautatoiden vaunujen tuhou
tumisesta rautateillii.mme. - 16. Vaatetustarvikkeiden myynti. - 17. Matka
lippualennubia. - 18. La.sten hiihtolomakurssit. - 19. Avoimia virkoja. ja toi
mia.. 

Valtionrautateiden lehtipalvelu. 

Yleistii. 
Valtionrautateiden edun mukaista on, etta sanoma- ym. leh

disto tuntee k:iinnostusta sen to.i:mintaan ja julkaisee rautatie
liikennetta koskevia uutisia ja muita rautateideu toimintaa selos
tavia kirjoitutksia. Jotta lchdisto pystyisi kasittelemlian rauta
teita ja n:i.iden toimintaa asiallisesti, on valttiirnatonta, etta val
tionrautatim puolestaan suhtautuu lehdistoon ymmiirtamykselUi 
ja luovuttaa sille aU'liisti uutis- ym. aineistoaan julkaistavaksi. 

V altionrautateiden lehtipalvelwn jih·jestely. 
1. Valtionrautateiden yhteyselimina sanoma- ym. lehdistoou, 

tietotoimistoihin j-a radioon toimivat rautatiehallituksen ja lii
kennejaJksojen lehtipalvelut. 

LehtipaJ.velua hoitavaa virkamiesta kut.sutaan tiedoitus ihtee
riksi. 

2. Rautatiehall.itJuksen lehtipalvelu toimii Hihinna tariffi
osaston johtajan j-a ~iikennejakson lehtipalvelu Uihinna asian
omaisen liikennejaks:on pai.i!llikon valvonnan alaisena. 

3. Raurta.tiehall.ituksen tiedoitussihteerin valitsee ja tehtavas
taan vapauttaa rautatiehall.iituksen paiijohtaja tariffiosaston joh
tajan esity.ksootii. 

712. - 211. 1. 1951. 

1 
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Liikennejakson tiedoitussihteerin valitsee ja tehtavastaan 
vapauttaa rautaJtiehal~ituik.sen tariffiosaston johtaja asianomaisen 
liikenneja,kson paallikon esitykse.sta. 

4. Kaikkien valtionrautateiden palveluksessa olevien on osas
toon ia virka-asemaan katsomatta auliisti annettava tiedoitus
sihteereille lebdi.\Stossa ju1kaistavaksi soveltuvaa rautateita kos
ikevaa uut:is- ym. aineistoa, avustettava heita tiedoitustilaisuuk
sien, haastattelujen ja reportaashien jarjestelyssa seka muuten
kin suhtauduttava rautateiden tiedoitustoimintaan asiaan kuulu
valla ymmfu'tamym;emi. 

5. Rautatiehallituksen tiedo~tus ihteerilla on oikeus olla liisna 
sellaisten asioiden kii.sittelyssa, jotka kiinnostavat lehdistoa ja 
joiden ju1kisuuteen saattaminen on rautateiden edun mukaista. 
O&astosihteerien on toimitettava Hillaisten asioiden kasittelya 
koskevista esittelylistoista j alj ennos tiedo1tussih tee rille. 

Tiedoitussihteerin tehtiivat. 
1. Tiedoitussihteerin tehUivana on: 

a) seurata liikennejwkson asiakaspiirin alueella ilmestyvi:li. 
ja sinne huomattav·assa maarin leviavia sanomalehWi. ja 
kerata niista talteen kai!lili rautatieta lroskevat kirjoi
tukset seka liihettaa lei'kk:eet edelleen niiden rautatie
viranomaisten nahtavaksi, joiden toimialaa kirjoitukset 
koskevat; 

b) hoitaa lehtipalvelun leikearkistoa; 
c) V'iilittaa tai itse laaJtia hankkimiensa asiatietojen perus

teella vastineet ja oikaisut rautateita vastaan kohdis
tettuihin leht~irjoituksiin seka vastaukset lehdissa 0'1-
leisiin r·autateille osoitettuihin kyselyihin; 

d) valiWia rautateiden uutisaineistoa liikennejakson 
alueella ilmestyvi:lle sanomalehdille ja niiden tieto
toimistoille; 

e) jarjestaa tiedoitus- ja haa.<stattelutilaisuU'ksia seka tu
ttustumiskaynteja sanomalehtien edustajille; 

f) hankkia muille tiedoitussihteereille naiden pyytamaa 
uutis- ym. aineist<Ja; seka 

g) pitaa diaariota ja sailyttaa aJ•kistossa jaljennokset leh
dille toimitetuista uutisista ja muista kirjoituksista. 

2. Rautatiehallituksen tiedoitussil1teerin tehtavana on edella 
1. lrohdassa mainitun lisaksi: 
•a) hoitaa rautatiehahlituksen lehtipalvelun ohEilla 1. lii

kennejakson lehtipalvelua; 
b) V'alittaii uutisia paakaupungin tietotoimistoihin sekii. 

piilia yhteytta yleisradioon; 
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c) huolehtia rautatielaitolmen sisaisest.a tiedoitustoimin- 1 
.uasta toim.i1A:amalla hallinto-osaston johtajan valvon-
nan alaisena VR Kiiskylehtea; seka 

d) valvoa ja ohjata muiden tiedoitussihteerien tyoskente
lyii. yhtenliisten toimintamuotojen aikaansaamiseksi. 

Lehtipalvelun kiiytto. 
V81ltionrautaJteiden kaikki viralli luontoiset uutiset ja tiedoi

tukset on aina annettava asianomaisen lehtipalvelun vality'ksellii. 
Rautatiehallituksen paajohtaja, ylijohtaja, johtajaJt, toimisto

jen ja jaostojen paallikot, rautatieopiston johtaja ja liikenne
asia.miehet seka rautatiemkennusten ra;kennuspaallikot, jaksojen 
ja lkonepajojen paallikot, asemapaallikot ja varikonpaallikot ova,t 
kuitenkim. oikeutettuja ant81maan lehdille pu:htaast.i omaa tyo
alaansa koske'Via tietoja, uutisia ja haastatt~luja ilman lehti
palvelun valitysta. Tallaiset tiedot on aina annettava rautateiden 
tarkoitusperia ja ymmlirtlimysta rautateiden toimintaa kohtaan 
herattaviissa savy&sa; tietojen antaja.n nimi on ehdottomasti 
ilmaistava lehdeasa. 

Taman rautatiehallitus ilmoittaa kaikkien asianoma:isten tie
dok:si ja noudatettavaksi kumoten sama.lla paajohtajan 10. 3. 1945 
antaman kirjelman n: o 20 tietojen antamisesta sanomalehdille. 
(Rh/tfo n:o 139, 16. 1. 1951) Kl n :o 3/ 51. 1. 

Valtion vuokra-asuntojen vuokramaksut. 

Asetuskokoe1massa on julkaistu seuraava 

V altionettvoston piiiitos 
valtion vi1·an tai toimen haltijain virka-asunnoista ja luontois
et1tjen vastikkeista sekii valtion vuokra-asuntojen vuok1·amaksuista. 

annetwt valtioneuvoston piiatoksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingjssii 14 pilivanii. joulukuuta 1950. 

Val tioneu vosto on val tiovarainministerion esi ttelysta muutta
nut valti<on viran 1Jai toimen haltijain virka-asu.nnoista ja luon
toisetujen vastikkeista ook:a valtion vuokra-asuntojen vuokra
maksuista 7 paiviina heiniikuuta 1950 -antamansa paatoksen 
(355/50) 7 § :n nain kuuluvruksi: 

7 §. Milloin sellaisia valtion -asunitoja, joita ei ole maaratty 
virka-asunnoiksi, annetaan viran tai toimen haltijoille vuokra
asunnoiksi, peritaan niista kuwkausitta.in etukateen vuokra
ma:ksua seuTaavasti : 

2 
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1) Niista vuokra-asunnoista, joita voimassa olevat huoneen
vuokrasaannootelysta annetut maaraykset koskevat, peritaan 
vuokramaksu noudattaen sanottuja miiaray\lrsUi. 

2) Muista vuokra-asunnoista peritaan pariklmkunnalla vastaa
van suuruisten ja laatuisten huoneenwokrasaannootelysta vapai
den asuntojen kayvan ikesk.imaari:Uli>en vuokratason muk:ainen 
vuokramaksu huomioon otJtamalla aslmnon tuotanto-, korko- ja 
hoitokustannU'kset, kuitxmkin niin, ettei wokramaksu ylitii 
asuntolainoista, -trukuista ja avustuksista 29 paivana maalis
kuuta 1949 annetun lain (224/ 49) nojalla lainoitetuissa vuokra
taloissa noudatettavaa vuokratasoa. 

V altioneuvostolla on vaJlta mlHirata ne ajankohdat, joista 
luikien 1 momentissa tarkoitetuista V'Uokra-asunnoista perittavat 
vuokramaksut m>teittain korotetaan sanotussa kohdassa mainittua 
tasoa vastaaviksi. 

Valtioneuvosto voi erityisista f'lyilsta vahvista:a miiliratyi!lii 
paikka:kunnilla perittavlit vuakramaksut 1 momentissa siiiidetyistii 
perusteista poiketen. 

'rata paatosta sovelleta:an 1 paiviista elokuuta 1950 ~ukien. 
(.Asetll.Sik:ok. n :o 654/ v. 1950.) - (Rh/ to n:o H. 990, 9. 1. 1951. 
-Vert. K·l n :o 35/ 50. 3.) Kl n:o 3/ 51. 2. 

Virka-asunnot ja luontoisetujen vastikkeet 
seka vuokra-asuntojen vuokramaksut. 

Kulkulai.tosten ja yleisten toiden ministerio on k.irjelmalliian 
n: 0 5335, 1./ 11 1950, maariinm.y.t alla mainittmja V'altionrauta
teiden virl:ln tai tO'irrn.en haltijoita varten nyikyisin varatut asun
not virka-tiStmnoiksi: 

asema".Jlilill ikot, 
apula1sasemapaiillikot.._ edellyWien etta asuvM; omassa hoidossa 

olevan toimripaikam. .a:lueella, 
pyslikinhoitajat, 
ratavartijat, 
Hanlk:asalmen sahan isiinnoitsija, 
polttoturve'V'almistamon esimies, 
ky lliistysla itoksien esimiehet, 
pumppukoneenkayttajat, jotka toimjyat vedenottolaito&'ten 

hoitajina, 
talonmiehet ( pliatoimiset), 
sairaanhoitajattaret, edellyttaen, ettei tyo (paivystys) ole 

jlirjestettavissa ·vuoroittain . 
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1\fitii. edeHa on maiiriitty, koskee vain niitii vil•koja ja toinria 3 
sek:a ylimiiarltisia toiro1a, joiden haltijoillc nyt on val'attu val-
tion rumnto. Niiden osalta, joille rnyohemmin varataan valtion 
asunto, on virka- tai vuokra-asuntoluonteen maiirlL:1.minen toimi
tetta.va km.s.'lakin 11Japauksessa erikseen. 

Samoin kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on kirjel
miillii:iin n :o 6014, 19/12 1950, miiariinnyt, ettl:i valtion viran tai 
toimen haltijain v.irka-asunnoista ja luontoisetujen vastiklreista 
sek:ii valtion virka-.asuntojen vuokramaJksuista annetun valtioneu
voston piiiitOksen (Kl. n:o 35/ 50. 3) 3 § :n mukaisesti periWiviii 
vastikkeita on, jos vir.IDa-asunnoksi ylla olevan mukai&o.esti katsot
tavan asunnon haltija uun>i.Uimmitystalo ··a hanlclrii itse poltto
puut, a:lennettava 25 % : lla. 

Kulkulaitooten ja yleisten toiden ministerion kirje1man n:o 
5965, 20/ 12 1950 mukaan valtioneuvosto on lisiiksi miiiirannyt, 
etta yllii mainitun valtioneuvoston -plHitoksen 7 '§ :n 1 momen
tissa (Kl. n: o 35/50. 3) tarkoitetuista vuokra-asunnoista peri
tiiiin marraskuU1ll 1 pliiviin 1950 jiilkeiseltiikin aja~ta, kunnes 
toisin miiiiriitiiiin, vuokrama'ksut sanotJUn valtioneuvoston piia
toksen 3 § :ssa mainittuja perusteita noudattaen, eli siten ikuin 
rautatiehallitus alustavasti kiiskylehdessii n: o 52/ 50. 2, on il
moittanut. Kuitenk:in on hehnlliruun 1 piiivii.stii 1951 alkaen 
vuokramaksut myoo vu'Okra-asuntojen haltijoilta uuniliimmitys
taloissa, joissa asunm:mhaltija itse hankkii polttopuut, alennet
tava 25 prosentilla. 

Edellii olevan johdosta 'kumoutuvat rautatiehallituksen vii
mek'li kiiSkylehdessii n :o 52/ 50. 2 antamat miiiirliykset Himpoli 
vastaavista suhdelukuviihennyksistii helmilmun 1 piiiviistii 1951 
lullrien. 

M:itii tulee varsinaisten virka-asuntojen liimmittiimiseen val
tjon puolesta annettaviin polttopuihin , ilmoitetaan tii ·;tii erik
seen. (Rh/ to n:o H . 990, 9. 1. 1951) Kil n:o 3/ 51. 3. 

Omakotilainat rautatielii.isille. 

Vuoden 1950 tulo- ja menoarviossa on myonnetty 10 miljoo- 4 
nan markan suuruin~n siirtomiiarliraha lainoiksi rautatieHiisille 
omaikotitonttien ostoon sekli tie-, viemiiri- ja vesijohtotoitii var-
ten maan kunnostamiseksi tonteiksi. Asian johdosta rautatie
hallitus ilmoittaa seura.avaa: 

Lainat 0!11 tarkoitettu ensisijassa sellaisilla paikkalnmnilla 
asuviile valtionrautateiden palveluksessa oJoev:Hle henkiloille, . 
joilla asuntojen tarve on suur.in. 
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Lainahakemukset on laadittava tarkoitusta varten hyvaksy
tylle lomrukkeelle, joita on saatavissa jaksonhuoltopaii:lliki:iiltii. 
HaJkemukset on osoitetta'V'a valtiokonttorille, mutta on anojan toi
mitetbava ne esimiehensa valitykselUi rautatiehallituksen huolto
jaostolle. 

Lainat myi:intaa valtiokonttori S€n jiillmen kun rautatiehalli-
tus on tehnyt asiasta esityksen. 

Lainan enimmaismaarii on 100,000 markkaa. 
Lainan ikol'lko on 3 %. 
Koron lisiiksi suoritetaan vuotuisena kualetuksena 4% alku

peraisesta lainasummasta, joten lainan kuoletusaika on 25 vuotta. 
Lainan vakuudeksi valtiokonttori saa hake-a ik.iinni.tyksen k o. 

kiinteistoon, jolloin laina ja sen edelle valtiokonttorin suostu
muksella pa.remmalla etuo:iJkeude'LLa. •kiinnitetyt lainat saava.t 
nousta enintaalll maiiraan, joka on 90 % tontin a.rvosta j•a 
muista kiinteisti:in hankintakustannuksista. Siksi lrunnes valtio
konttori on saanut kiinnityksen, on lainanottajan annettava val
tiokonttorin hyviiJksyma valruus. Kiinnityksen edell~ paremmalla 
etuoikeudehla saadaan hadma kiinnitys: 

a) niilla paikka.lnmnilla, joilla Aravalainoitus tulee kysy
mykseen ensisijaiselle ralmnnuslainahle ja Aravalainalle; seka 

b) muilla paikkakunnilla rakennuslainoille. 

Jos ostettava tontti on maariiala, jota ei ole maarekisteriin 
merkitty itsenaisena tila.na, eiJka siis ole heti kiinnityskelpoinen, 
on lainanottajan annettava valia~kainen vrukuus sili:si kunnes 
kiinnitys saadaan. TaJlaisena valrnutena tulee kysymykseen joko 
kateispantti, jona hyvii.ksytaan obligatiot, osakkeet, rahalaitosten 
antamat saamistodisteet ( esim. vastalcirja) seka kiinnitetyt hal
tijavelkakirjat tai henkilotakuu. Jotta valtiokonttori hyvaksyisi 
taka•ajat on lainanhakijan anomukseen llitettava todistus takaa
jien varallisuudesta. Taman todistuksen antaa maalla nimis
nries, lrunnallislautaJrunta tai sen puheenjohtaja, kauppa~loissa 
nimismies, kaup-palanhallitu.s tai sen puheenjohtaja ja kaupun
geissa maistraatin puolesta julkinen notaari. 

Val tiokoo ttorilla on oiik:eus ka tsoa 1 aina heti eraiintyneeksi, 
jos lainanottaja ila~{kaa olemasta valtionrautateiden palwluksessa 
muusta syystii !min e1akkeclle siirtymisen perusteella tai jos 
kiinteisto myydaan tai omistajan kuoltua joutuu muiden kuin 
hanen leskensii, alaikaisen lapsensa tai ottolapsensa omistukseen 
taikka jos kiinteisto vuokrataa.n tai muutoin luovutetaa:n muun 
.henlkilon kuin lainan ottajan tai hanen perheensa hrullinrtaan. 
(Rh/tthj n:o 184, 20. 1. 1951) Kl n:o 3/51. 4. 
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Sahkovalaistujen vaunujen kytkimet. 

Koska muutamissa siihkovalaistuissa vaunuissa on valaistus- 5 
kaapin kyljessii. useampia kytkimia, joilla kaikilla on eri tehtava, 
on kytkimien etulevyihin kaytetty seuraavassa mainittuja va-
reja, jotta eri kytkinten tarkoitus helpommin selviii.isi : 

1) Piiiikytkin; etulevyn pintasyvennys sininen; asennettu 
ytlimmaksi. Talla sytytetiian ja sammutetaan vaunun va
laistus kokonaan tai osittain. 

2) Kiiytiiviivalaistuksen kytkin; etulevyn pintasyvennys vaa
lean violetti. Kaytetii.iin vain hyttivatmuissa. Talla sam
mutetaan kaytavan ja ll.riiymalan vaJaistus, kun paivii on 
valjennut. 

3) Porrasvalaistulcsen kytkin; etulevyn pintasyvennys kel
tainen. Tiilla sammutetaan automaattisesti syttynyt por
rasvalaistus vaunun jiiiidessa muuten valaistuna seiso
maan valiasemapysahdysta pitemma.ksi aikaa. Jiilleen lillr
keelle lahdettya kytkin on taas kierrettavii valo-asentoon. 

4) Tu~tletinten kytkin; etulevyn pintasyvennys punainen. 
Tuulettimet voida,an kiiynnistiHi ja pysiihdyttiia paiikytki
mesta riippumatta. (Stt n:o 131/27, 15. 1. 1951) KI n:o 
3/51. 5. 

Paperijatteet. 

Rautatiehallitu'ksen ja Jatekeskus Oy: n viiJ.ilUi tehdyssa so pi- 6 
muksessa n:o V. 91/1144, 22. 5. 1950 (Kl n:o 28/ 50. 3) mai
nittuja jatepaperin ja -pahvin hintoja koroteta'an 1. 2. 1951 
lukien siten, etta Jatekeskus Oy maksaa niista m!k 5: 50 kg: lta 
vapaasti vaunussa Helsingin Lansisatamassa ja autokuormissa 
vapaasti toiminimen varastossa Helsingissa tai vaihtoehtoisesti 
mk 6: 50 ik:g: Ita vapaasti vaunu.ssa 'l'ampellan tehtaalla Inke
roisissa. Tavaran liihettajan ja asianomaisen liikennejakson paal-
likon tehtaviiksi .iaa raukaista, mika vastaanottoasema kussakin 
tapauksessa on edu1lisin. 

Muussa suhteessa jaavat mainitun sopimuksen ehdot muuttu
mattomina voimaan. (Rh/vo n:o V. 91/141, 16. 1. 1951) Kl n:o 
3/51. 6. 

Tapettien hinta. 

Rautatiehallitus on muuttanut tapettien hintaa koskevaa kir- 7 
jelmiHinsii n: o 915, 20. 7. 1950 (Kl. n: o 37/50. 5) siten, ettei 
valtionrautateiden huoneistoihin saada valtionrautateiden lmstan
nWrs.ella ilman rataosaston johtajan tai rautatierakennusosaston 
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johtajan •lupaa ostaa 1. 1. 1951 lwkien kalliimpia tapetteja kuin 
ellaisia, joiden hintaluettelohinta, siis alennukseton hinta, on 

enintaan 120 markkaa !kiiiirolta. 
V altionrautateiden huoneistossa asuvalla on kuitenkin oikeus 

saada huoneistoonsa kaDliimmatkin tapeti•t, jos han maksaa ta
pettien hinnan ja y<lUi.mainit'U'Il hinnan eron. Tihllaisissa tapauk
sissa valtionrautatiet siis suorittavat tapettien hinnasta 120 ma.r
kan hinnan kaarolta viihennettyna valtionrautateille siitii. mah
dollisesti myonnettavi:i.llii. aJlennuksella ja tapettien saaja loput. 
(Rh n:o 145, 16. 1. 1951) Kil n:o 3/ 51. 7. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

8 11. 1. 1951 alkaen muuteta.an junien 7 ja 8 aikataulut seu-

9 

10 

raavasti: juna 7 saap. Ta 4,49 liiht. 5,10 koht. 1014, siv. La 
5,25 siv. 0223 Pl 5,40, Rpo 5,50 Si 5,55,saap. Wna 6,10 koht. 
090; .funa 8 Hi.ht. Wna 10,35 koht. 1015 siv. Si 10,48 Rpo 10,52 
aap. Pl 11,02 koht. 015 Hiht. 11,03 siv. l;a 11,18 sarup. Ta 11,33 

koht. 1017 Hi.ht. 11,49. (Kut n:o 36/ 25, 9. 1. 1951) KL n:o 
3/ 51. 8. 

20. 1. 1951 al'kaen ovat hj OV3/ 0V4 Jrulussa joka piiiva 
Ov-.His-Ov. (Kut n:'O 64/ 54, 16. 1. 1951) Kl n:o 3/ 51. 8. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisussa ,Liiken~epaikkojen valimatkat" sivulla 28 sarak
keessa 8 muutetaan Katajanokan liikennoimismiiaraysten ensim
mainen lause kuulumaan helmikmm 1 paiviista 1951 lukien seu
raavasti: ,Liihetettava tavara ja tullausta varten Katajanokalle 
saapuva tavara T." (Lkoj n:o 55, 18. 1. 1951). Kl n:o 3/ 51. 9 

Malmin aseman alaisena avataan tammikuun 29 piiiviistii 
1951 lukien liikenteelle ,Primo Oy :n raide" seuraavin julkaisuun 
,Liikennepaikkojen vaJimatkat" tehtiivin mer kinnoin: 

Ma.lmi 
Primo Oy:n 

raidc 
Ml 1. 

Kotiinkuljetuksen aloittaminen 
Varkauden asemalla. 

Tt Primo Oy:tii. varten. 
Luk. 29. 1. 1951. 
(Lkoj n :o 52, 18. 1. 
1951) . K1 ill : 0 3/51. 
9 

Rautatiehallituk en piiiitoksen n: o 168/ 366, 18. 1. 51 muka i
sesti aloitetaan kotiinkuljctus Varkauden asemalla 1. 2. 51 lukien. 
(Kut auto n:o 70/ 44, 19. 1. 51.) Kl n:o 3/51. 10. 
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Autollikennetariffien korotus. 

Rautatiehallitus on piHittanyt korottaa valtionrautateiden 11 
autoliikennetariffeja 1. 2. 51 lukien seuraavasti: 

Kotiinkuljet1~sta1·if!i: 

Paino kg Helsinki, Oulu Muut 
ja Lapin liiii.n i liikennepaikat 

1- 10 • • • • • ~ • 0 • 0 0 • 50: - 50: -
11- 20 • 0 ••• • ••••• • 70:- 60 : -
21- 30 ••• 0 0 0 • • • •• • 90: - 80: -
31- 50 ... . . . ...... 100: - 90:-
51- 100 •••• 0. 0 • • •• • 120: - 100:-

101- 150 .. . . . . . . . . . . 160: - 140: -
151- 200 • •• 0 • • • •• • •• 200: - 190: -
201- 250 ••• ••••• 0 0 •• 240: - 220: -
251- 300 •••• • •• •• 0. 0 280: - 250: -
301- 350 .. . . .. . ..... 310: - 280: -
351- 400 •• ••• 0 • •• • •• 350:- 310: -
401- 450 •• • 0 ••••••• • 380:- 340: -
451- 500 .......... . . 410: - 370: -
501- 600 •• • •• 0 • • • • •• 460:- 410: -
601- 700 . . ... . . . . . . . 500:- 440: -
701- 800 • ••••• 0 ••••• 540:- 480: -
801- 900 •• 0 • •• • 0 • • •• 580: - 530: -
901-1000 . .. .. . ..... . 630:- 580:-

seka yli 1000 kg jokaiselta alkavalta 100 kg: lta 50: - aina 
2000 kg saakka ja yli 2000 kg jokaiselta alkavalta 100 kg:lta 
40: -. l\faksu on laskettava samalle vastaanottajalle samassa 
kuormassa kuljetettavien lahetysten yhteisen painon mukaan. 

YlUi olevaa kotiinkuljetustariffia sovelletaan myoskin 0/Y 
Pohjolan Liikenne A/ B: n suorittam.issa kotiinkuljetuksissa. 

Mttut paikallisliikenteen rnaksut: 
1 §. Autot jaetaan viiteen maksuluokkaan seuraavasti: 
I luokkaan moottoriajoneuvoliikenteestii 30 paivana huhti

kuuta 1948 annetun asetuksen 3 § :ssa tarkoitetut pakettiautot; 
II luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan enintiian 2 tonnia; 
III luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 2 tonnia ja 

enintaan 3.s tonnia; 
IV luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 3.s tonnia 

ja enintaan 5 tonnia; 
V luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 5 tonnia, ja 

hinausautot. 
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Jos kuorma-autoon kuuluu peravaunu, miiiiriiytyy anton mak
suluokka vetoauton kantavuuden mukaan. 

2 §. Kuljetusmaksu lasketaan joko tunti- tai kilometrimak
suna ja ellei ennen ajon suorittamista ole sovittu kumpaako mak
sutapaa kaytetaii.n, olkoon lmljettaja oikeutettu valitsemaan mak
superusteen. Tuntiajossa saadaan veloittaa enint8Jin seuraavat 
maksut: 

I luokassa • • ••• • 0 •• 0 285 markkaa tunnilta 
II 

" 
0 •• ••• • • •• 335 

" " III 
" 

.... . .. ... 375 
" 

, 
IV 

" 
.......... 430 

" " v , .. . . . ..... 480 
" " 

Maksu lasketaan kuormauksen alkamisen ja purkamisen p~iiit
tymisen vaJisen ajan mukaan kultakin alkaneelta puolelta tun
nilta kuitenkin niin, etta tyoaikaan, jos se on 6 tuntia lyhyempi 
lisataan % tuntia paluumatkaa. Vahimpana maksuna saadaan 
ikuitenkin peria yhta taytta tuntia vastaava maksu. Ajalta, jona 
autoa kuljetuksen antajasta riippumattomasta syysta ei kaytetii 
hanen lukuunsa, ei maksua saa hanelta peria. 

Mikali kaatolaitteella (kipilla) varustettua autoa kaytetiian 
ajossa, jossa kaatolaitetta tarvitaan, tai jos auto on umpinainen, 
luetaan auto lahinnii korkeampaan maksuluokkaan ja mikali tal
laisen auton kantavuus on yli 5 tonnia saadaan ma:ksu korottaa 
IV ja V luokan erotuksella. 

3 §. Kilometriajossa veloitettakooon, jollei jaljempana toisin 
maariita, kuljetuksen suorittamiseksi tarpeellisen, ajetun matkan 
perusteella enintaan seuraavat maksut: 

I luokassa • • • 0 • ••• 0 . 25 markkaa kilometrilta 
II 

" 
.. . . . . . . . . . 29 , 

" III 
" 

.. . . . . . . . . 33 , 
" IV 

" 
. . ...... . . . 37 

" " v 
" 

... .... . . . . 41 
" " 

Milloin malum lasketaan taman pykalan mukaisesti, saadaan 
yhteenlasketusta kuormaus- ja purkausajasta periii enintiiii.n puo
let 2 §: n mukaisesta tuntimaksusta. 

4 §. Suoritettaessa 2 ja 3 § :ssa tarkoitettuja kuljetuksia 
peravaunullisella kuorma-autolla, saadaan edella vahvistettuja 
maksuja korottaa enintaiin 50 prosentilla huomioon ottaen, mitii 
1 §: n 2 momentissa on maaratty. 

5 §. Suoritettaessa kuljetuksia asiakas, joka tilaa kuorma
auton ajoonsa nimenomaan ylityoajaksi, on velvollinen maksa
lllaan kuljettajalle ajon johdosta suoritettavan ylityokorvauksen, 
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6 §. Milloin tavaraa 2, 3, 4 ja 5 § :ssa tarkoitetuissa tapauk- 11 
sissa lruljetetaan samassa kuormassa eri vastaanottajille, jaetta-
koon maksu tavaraerien painon, koon tai muun sopivan perus-
teen mukaan vastaanottajien kesken. 

7 §. Polttopuun ja muun pinopuun kuljetuksesta saadaan 
·kuutiometria ja kuormattuna ajettua kilometria kohden veloit
taa enintaan 8 markkaa. Kuitenkin saadaan 15 kilometria ylit
tavalta kuljetusmatkan osalta ottaa enintaan 7 markkaa 50 pen
nia ja 30 kilometria ylittavalta lruljetusmatkan osalta eninUiiin 
'(' markkaa kuutiometriltii kuormattuna ajettua kilometria koh
den. 

Vahimpiinii lruljetusmaksuna saadaan periii 75 markkaa kuu
tiometrilta kuormattuna ajettua kilometriii kohden. 

8 §. Tukkien, pylvaiden ja paalujen ylin kuljetusmaksu on 
6 markkaa kuutiojalalta lisiittynii 10 kilometriii ylittiiviin kulje
tusmatkan osalta 60 pennillii lruutiojalkaa ja kutakin ylittiivaii 
·kilometriii kohden. 

9 §. Sahatavaran ja veistetyn puutavaran ylin kuljetusmaksu 
on 4 markkaa 50 pennia kuutiojalalta lisiittynii 10 kilometrili 
ylittiiviin matkan osalta 45 pennillli kuutiojalkaa ja kutakin ylit
tiiviiii kilometriii kohden. 

10 §. Millpin puutavaran kuljetus tien ja varastopaikan laa
dusta johtuen joudutaan suorittamaan auton kuntoon nahden 
sen kohtuullista kuormauskykyii pienemmin kuormin, laaninhal
litus voi hakemuksesta korottaa 7, 8 ja 9 § :ssa tarkoitettuja mak
suja. 

11 §. Kivihiilen ja koksin kuljetuksesta saadaan veloittaa 
enintaan 180 markkaa tonnilta. Kuljetusmatkan ylittiiessii 5 kilo
metria saadaan maksuun kuitenkin lisiitii enintiiii.n 20 markkaa 
tonnia ja sanotun matkan jalkeen alkanutta lmormattuna ajettua 
kilometria kohden. Maksu lasketaan kultakin alkaneelta 100 kilon 
eralta, kuitenkin niin, etta vahimpiina maksuna saadaan peria 
135 markkaa. 

Jos kivihiilta tai koksia toimitetaan varastosta, saadaan kuor
mauksesta veloittaa kivihiilesta 100 markkaa ja koksista 113 
markkaa tonnilta. Toimituksen tapahtuessa suoraan Jaivasta 
alkoon kuormauksesta veloitettako eri maksua. 

Paalatun korsirehun kuljetuksesta saadaan peria viljan y. m. 
kuljetuksesta maaratyt maksut korotettuina enintaiin 40 prosen
tilla. 

12 §. Viljan, viljatuotteiden, perunan, juurikasvien, vakire
hun ja viikilannoitteiden lruljetuksesta saadaan veloittaa enintaan 
~eura.avat maksut; 
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Kulj etusmatka 
alle 3 Ian ... .... ........... . . .... .... .. . . 
Vahintaiin 3 km mutta alle 6 km .. ... .. . 

" 6 " " 11 " ..... .. . 
" 11 " " " 16 " . . ... . . . 
" 16 " " " 21 " .... ... . 
" 21 " " " 26 " ..... . . . 

maksu Jdlolta 

13 pennia 
16 
20 
26 
30 
36 

" 

" 
" 
" 

Kuljetusmartkan ollessa viihintaan 26 kilometriii on maksu 1. 7 

pennia kiloa ja alkanutta kilometriii kohden. 
Paalatun korsirehun lru1jetuksesta saadaan periii 1 ja 2 mo

mentissa vahvistettu maksu korotettuna enintaiin 40 prosentilla. 
13 §. Niiissa ohjeissa tarkoitetut maksut edellyttaviit, etta 

autoa seuraa kuljettaja, joka osa1listuu kuormaus- ja purkaustyo
hon. Mildili lmormaamiseen tai purkamiseen tarv~taan apuviikea, 
saadaan siita veloittaa palkkasafurnostelymaiirliysten mukaiset 
tyopalkat lisattyinii eninUian 25 prosentilla. 

Tavaralcaukoliikenne: 
Kuljetukset valtionrautateiden tavaralinjoilla rahditetaan rau

tatietari:ffitaulukon 26 kohdassa olevia maksutaulukoita ja alla
olevasta taulukosta saatavia hinnoituslukuja kayttiien: 

1M a tk a. 
km 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
15 
17 
19 
22 
24 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
40 
43 
46 

1-100 
kg 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 

101-1000 
kg 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 

yl i 1000 
kg 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
88 
89 
90 

1M atka 
km 

78 
85 
92 

100 
108 
116 
125 
134: 
147 
160 
175 
191 
210 
228 
247 
265 
283 
303 
335 
385 

1-100 
kg 

98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

101-1000 
kg 

97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

yli 1000 
kg 

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
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~{atka. 1-10(} 101-1000 yli 1000 tM:a.bka 1-100 101-1000 yli 1000 
km kg kg kg km kg <kg kg 
50 93 92 91 435 119 118 117 
54 94 93 92 490 120 119 118 
60 95 94 93 545 121 120 119 
66 96 95 94 600 122 121 120 
72 97 96 

Kevyesta kookkaasta tavarasta kannetaan 50-200 % korotus. 
Tavaraa kuljetettaessa kahden tai useamman autolinjan osuu
della lasketaan kuljetusmak u autokuljetusmaksujen yhteenlaske
tun pituuden perusteella. 1\fyos viihimmiit maksut merkitaiin 
erikseen rautatie- ja erikseen autokuljetuksen osalta. .Autokulje
tuksen vahin maksu on 60 mk liihetykseltii. Tavaralinjojen lii
kennepaikkoj en viilimatkat on mainittu Kl n: o 31/ 50. 1. 

A utokuljetusmaksujen alennus: 
.Asemapiiallikot ja autotoimistojen hoitajat oikeutetaan myon

tiimiian korkeintaan 30 % : n alennus autokuljetusmaksuista, kos
kien tiima oikeus vain tilapaisia sopimuskuljetuksia. .Alennuk
sella suoritettujen autokuljetusten kuljetuskirjoihin on tehtava 
merkintii ,Sopimuskuljetus". 

Taten kumotaan kaikki aikaisemmat autoliikem1etariffeja kos
kevat mai:iraykset, jotka ovat ristiriidassa ylla olevien tariffien 
kanssa. 

(Rh/ Lko n: o 85, 12. 1. 51.) Kl n: o 3/ 51. 11. 

EUi.inkuormaussiltojen korjaaminen. 

11 

Ktm on sattunut tapauksia, etta kaytettiiessa elainten kuor- 12 
mall!ksiin r1kkiniiisia ja kaiteettomia elain1.-uo:rrnaus: ·iltoja kuor
mattavat eilaimet ovat pudonneet sill:lalta ja vahingoittuneet, ke
hoitetaan liikennepaiJ.clroja toimittamaan k. o. kuormaussiltoje'.ll 
tarkastus sekii saattamaan ne asianmukai een ~runtoon . (Lkoj 
n:<> 182, 18. 1. 1951) Kl n:o 3/ 51. 12. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab : n kanssa tehty 
t ariffisopimus. 

RautatiehalEtus ja Oy Pohjolan. Liikenne .Ab ovat k.eske- 13 
n·iiiin sopineet seuraavista 15. 5. 1950 voimaan tulleesoon tariffi
sopimukseensa tehtiivistii muutoksista, jotka tulevat voimaan 
1. 2. 1951 lukien: 

I. Matkustajat ja matkatavara. 
4, 5, 6 ja 11 kohta on muutettu seuraavik&i: 
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4. Kahden rautatieliikemwpaikau valisilHi Oy Pohjolan Lii
kenne Ab: n autolinjoilla iJrelpaavat kohclissa 5 ja 6 mainituin 
poikkeuksin kaikki sellaiset rautatieliput, jotka oilkeuttavat nai
den liikennepaikkojen valiseen junamatkaan. Automatkan paat
tyessa on matkalippu luovutettava auton kuljettajalle tai rahas
tajalle. Jollei rautatielippua automatkaa seuraavan junam.atkan 
twkia voida luovuttaa tai jos matkustajalla on yleislippu tai 
kaikilla radoilla kelpaava kuukausilippu, hanelle on automat
kan Uihtoasemalla tai, jos se jostakin syysta on lahtOa.semalla 
jiilinyt tekematta, paateasemalla laadittava tavaJliselle valkoi
selle paperille lisaJippu, joka yhdessa rautatielipun kanssa kel
paa autossa ja joka on luovutettava auton k:uljettajahle tai rahas
tajalle. Lisilippuun on merkittava alkuperaisen il.ipun la;atu, 
numero, luokka seka aseman leima ja virkailijan nimi. 

5. Kohdas a 6 mainittuja poik:keuksia lukuunottamatta eiviit 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autolinjoiHa kelpaa vapaa-, koulu
Jais-, seurue-, perhe- eika k:uukausiliput (luk:uunottamatta kai
kihla radoilla ikelpaavia kuukausilippuja) eivatka alennuskortit. 
Opiskelija-, sanomalehtimies-, kaikki sotilasliput ( ei kuitenikaan 
palvelukseen astumismaaraykset) seka kokous- ym. tilaisuu!k:siin 
myydyt alennusliput kelpaavat Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
autolinjoilla vain silHi ehdolla, etta matlmstaja suorittaa autossa 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n maaraaman lisam~un. 

6. Niilla Oy Pohjolan Liilmnne Ab: n autolinjoilla, jotka 
maaratylUi rataosalla korvaavat koko henkillojuna;liikentoon (ny
lkyisin Sotkamo-Vuokatti ja Kemijarvi-Kelloselka) kelpaavat 
kaikenlaatuiset, vastaavaan rautatiematkaan oJtkeuttava,t rauta
tieliput (myos vapaaliput). J ollei rautatielippua voida ikoh
dassa 4 mainituista syista automatkan paattyessa luovuttaa 
autonikuljettajalle tai rahastajahle, O'!l meneteltava k:uten 4 koh
dassa on vastaavissa tapauksissa maariitty. 

11. Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle suoritetaan matkustaji~n 
ja matkatavaran kuljetuksesta sille -kuuluva t1.1'lo-osuus sen ke
raamien matkalippujen ja matkatavaratodistusten perusteelila. 
Suoritus tapahtuu tilitoimiston viilityksella, joltle Oy Pohjolan 
Liikenne Ab:n on 'k:uukausittain laadittavan laskun ohella toi
mitettava laslruun sisiiltyvat matJkaliput ja matkatavaratodistuk
set. J os korvattavan rautatielipun hinta on sita kaytta-en k:ul
jetun matkan autolipun hintaa suurempi, Oy Pohjolan Lii
kenne Ab on oikeutettu veloittamaan enintaan autolipun hin
nan. J os rautatielipun hinta taas on autolipun hintaa pie
nempi, Oy Pohjolan Liikenne Ab on oikeutettu veloittamaan 
vaJltionrautateilUi vain rautatielipun hinnan. Viimeksimainittu
jen lippujen osalta Oy Pohjolan Liikenne Ab on oikeutet;tu pe-
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rimaan matkustajalta auto- ja junalipun hinnan erotuksen. K oh- 13 
dissa 4 ja 6 mainituista lisiilipuista Oy P ohjolan Liikenne Ab 
on oilreutettu veloittamaan rautateiden 3 luokan menolipun hin-
nan. Kohda.ssa 5 mainituista sotila.s- ja 25 %: n alennukse:lla 
myydyista alennuslipuista Oy Pohjolan Liikenne Ab on oikeu-
tettu veloittamaan vastaav.an tayden tariffin mukaise.sta kor
vauksesta % se!ka srunomalehtimies-, opiskelija- ja 50 % :n alen
nuksella myydyista alennuslipuista sanotusta korvauksesta puo-
let. (Rh/ tfo n:o 162, 17. 1. 1951) l(il n:o 3/ 51. 13. 

Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdys
liikenteen matkustajain, matkatavaran ja 
ta varain kulj etust~riffi. 

Tammiilruun 12 p : na 1951 a.nnetulla asetuksella on muutettu 14 
Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen matkustajain, 
mal!katavaran ja tavarainku'ljetustariffin 43 artikla.ssa mainitun 
tariffiyksikon arvo ruplissa siten, eWi yksi tariffiyksikko on 
arvoltaan 6,77 ruplaa. (Tftk n:o 21/23, 17. 1. 1951) Kl n :o 
3/51. 14. 

Dmoitus SNT-Liiton r autateiden vaunujen 
tuhoutumisesta rautat eillamme. 

SNT-Liitoo rautateiden vaunun vaurioituessa rautateillamme 15 
on asianomaisen liikennepaikan paallirkon viilittomasti hankittava 
koneosaston henkilokunnalta selvitys siita, ovatko vauriot kor
jattavissa, rtai onko vaunu katsottava tuhoutuneeksi. Jii.lkim
maisessa tapauksessa on asia.sta ilmoitettava siihl.reella tariffi
toimiston kansainvaJiselle jaostolle (tftk) ja 1konetoimistolle (kt) 
rautaJtierajasopimuksessa edellytetyn ilmoituksen tekemista var-
ten SNT-Liiton rautateille. (Tftk n :o 25, 19. 1. 1951) Kl n :o 
3/51. 15. 

Vaatetustarvikkeiden myynti. 

Sattuneesta syysti:i ilmoitetaan, etta nahoitettuja huopasaap- 16 
paita, hinta a 2,100 mk, on edelleen saatavana paitsi Pasila.n, 
myos Vaasan, Oulun ja Kuopion varasto:k"ta. Junanlahettajan 
lakin irtopaiillisia, hinta a 150 mk, on kaikkia kokoja Pasilan 
varastossa. Tarkemmat myynti:ohjeet ovat vuoden 1950 kasky
lehden numerossa 55. (Tthj n:o 5/18, 10. 1. 1951) Kl n:o 
3/ 51. 16. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat ailennubet on myonnetty yksinkertaisten lippujen 17 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
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Kokkola: 31. 1.-6. 2. 1951; Pinlands Svenska Skidforbund 'in 
mestaruuskilpai1ut; aJlle 20-vnotiaat .ltilpailijat; 25 %, myos 
pilkaj. 
Hyvinkii.a: 1-6. 2. 1951; Suomen Luistcluvaliokunnan JarJeS
ta.miit pik.aluistelll!D. Suomen mestaruuskilpailut Karkkilassa; kil
pailijaJt ja toimihenkilot; 25 %, my08 pikaj. 
Helsinki: 2-7. 2. 1951; SYenska Finlands Skoliclrottsforbundin 
hiihtomestaruuskilpailut Oulunkytliissii; aUe 20-vuotiaat kilpai
ilijat; 25 %, myos p~kaj. 

Lasten hiihtoloma.kurssit. 
VR Urheilutoimikunnan toimesta jarjestetaiin Kuortaneeu Urheilu· 

opistolla. koulujen hiihtolomau ai·kana 22. ·3.--29. 3. 1951 kouluiassa ole· 
ville rautatielaisten lapsille hiihtokurssi. Kursseille voidaau sijoittaa 60 
oppilasta. Kurssimaksu on 300 markkaa vuorokaudelta, mutta maksaa 
VR Urheilutoimikuuta siita 50 o/o. Hakemukset kursseillc, joista kay scl· 
ville lapsen 'tii.yde1linen nimi, ikii ja vanhempien tarkka osoite, on alue· 
toimikuntien vii.lityksellii lahctettiiva helmikuun 10 piiiviiii.n 1951 men
nessii. o&oitteella: VR Urheilutoimikunta, Helsinki, Rautatichallitus, Huol
tojaosto. Ilmoitu:kset on lapsen rautateilUi. tyoskenteleviin i.siin tai iiidin 
aillekiTjoituksellaan varmennettava. Kursseille valituiNe lahet&tiiii.n siitii. 
kirjallinen tiedoitus ja matkaohjelma sekii luettelo tarvittavista vii.li
neistii ja varusteista. 

Jos kurssin aikana ei hiihtoa vartcn Kuortancella ole lunta riittii
viisti, jiirjestetiian kurssilaisille muuta ohjelmaa =· retkcilyii, voimis
telua ja pallopelejii. (Tthj n:o 21/34 ,20. 1. 1951) [K] n:o 3/51. 23 

Avoimia virkoja ja toimia. 

S Z. ta1·kkaaja;n vi1·ka rautatiehallituksen varastotoimistossa. Rautatie
hallitukselle osoitetut hakemukset OJl. toimitettasva rauta,tiehallituksen kir
jaajalle viimeistiiiin 15. 2. 1951 ennen klo 12. Sarna vjrka oli juJistettu 
haettavaksi 4. 1. -51 mennessii., mutta ilmo.itusta siiltii ei kirjapainolakon 
vuoksi voitu julkaista Vi rallisessa Lehdessii.. Aikaisemman aukijulistuksen 
perusteella jatetyt hakemukset otetaan ilman eri anomusta nyt huomioon. 

S Z. tarkkaaja;n virka rautatiehallituksen hankintatoimistossa. Rauta
tiehallitukselle oso1tetU;t hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir · 
jaajalle viimeistiiii.n 15. 2. 1951 ennen klo 12. 

Apula4sin.sit7t06ri;n, v i1·ka keskushallinnon koneosastossa, kirjanpiti:i,jan 
virka Pasilan konepajalla ja t Z. kirjwrin virka Helsj111gin konepajalla. 
Piiii.johtajalle osoitetut hakemukset toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistii.iin 21. 2. 1951 ennen klo 12. 

Tahtel&n,, MeUili:in, Nakk·ilan, Ulvilan, Pihlavan, Teuva;n, Na1·pien, Ala
pitki.itn, Silvolan, KilntMUlen ja J01~tsenon viidennen luokan asemien asema
piWZlikOnvirat. Rautatiehalli,tukselle osoitetut hakemukset jatett.li.vii kirjaa· 
jantoimistoon viimeistaan 21. 2. 1951 ennen klo 12. Nimi-tety.t asemapiiiil· 
likot ovat velvolliset vastaanottamaan Tahtelii.n., Mellilii.n, Ulvilan, Pihla
van, Teuvan, AJapitkiin, Silvolan, Kintauden ja Joutsenon asemilla jo ole
van sekii. Nakkhlan ja Niirpion asemille vastedes ehkii sijoiiettavan posti
toimipallia.n hoitajan <toimen. 

Y1eisen vaikean asuntopulan takia keho.itetaa.n hakijoita en.nen hake· 
mUBten jiittlimistii. ottamann selviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1951. Valtloneuvooton kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maarayksee11 merkitaan: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

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

Sis a 11 y s: 1. Tariffien muutokset. - 2. Yleis- ja :paii:kaupunkiliput. -
3. Hiihtoliput. - 4. Tulliasioimistojen valitysma.ksut. - 5. Yhdysliikenne Jo
kioisten rautatien kanssa. - 6. Kaasulierioiden kuljetusmaksut. - 7. Upo 
Oy:n kuljetuksessa kayttiimien lautojen palautus. - 8. Suoran tariffin mu.
kaan rahditettujen liihetysten autokuljetuksista suoritettavat korvaukset. -
9. Yhdysliikenne Oy P<>hjolan Liikenne Ab:n kanssa. 

Tariffien muutokset. 

Valtionrautateiden tariffisaiintoon on 19. 1. 51 annetulla ase- 1 
tuksella tehty huomattavia muutoksia. Muutokset tulevat voi
maan 1. 2. 51 lukien. Muutokset kayvat selville tariffisaannon 
lisalehdesta n : o 1, tariffitaulukkojen lisalehdesta n: o 5 ja Aak
kosellisen tavaranluokitustaulukon lisalehdesta n: o 2. Tariffitau
lukoista on tekeilla uusi painos, mika Hihiaikoina jaetaan a. o. 
kiiytettavaksi. Tariffien muutokset merkitsevat 3 luokan lippu-
jen osalta noin 25 %:n ·ja 2 luokan lippujen osalta noin 7 %:n 
seka tavaratariffien osalta no in 36 % : n korotusta. 

Tariffien muutosten voimaan tullessa on erikoisesti huomat
tava: 

1. Matkalippujen hinnat maaratiian myyntipaiviina voima a 
olevien tariffien mukaan. Jos lipun kelpoisuusaika alkaa vasta 
1. 2. 51 tai sen jiilkeen, on hinta laskettava uuden tariffin mu
kaan. Kuukausi- ja koululaislipuista peritaiin uusi hinta koko 
1. 2. 51 jalkeiselta lipun kelpoi uusajalta ostopiiivasta riippu
matta. Lipuista, jotka osittainkin kelpaavat 1. 2. 51 jalkeen, las
ketaan mahdolliset takaisinmaksut siten, etta ldiytettyjen matkan 
osien hinnat lasketaan uuden tari:ffin mukaan. 

Pahvilippuihin on uudet hinnat merkiWi.va varikyniilHi. 
2. Tavaratariffeihin tehtv korotus on saatu aikaan lisaamalla 

kaikkiin hinnoituslukuihin l.;ku 6. Kun kiito- ja matkatavaran 
seka pienlahetysten rahtitaulukkoja ci ole ehditty painattaa, on 
tallaisten Hi.hetysten kuljetusmaksut laskettava tarif.fitaulukkojen 
lisalehdessa n: o 5 olevasta hinnoituslukutaulukosta saatavien 
mlSien hinnoituslukujen ja maksutaulukkojen an1lla. Uuteen 

765. - ~5 . 1. 51. 
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tariffitaulukkojen painokseen nama tanlukot en sijaan tulevat. 
Vahimrniit maksut eivat ole muuttuneet. 

3. Vaunukuormaluokkaan 1 kuuluvista tavaroista lasketaan 
vaunulruormaluokkaa kaytetUiessii rahdit toistaiseksi luokan 2 
mukaan. Niiiden ta...-aroiden vaunukuormarahdit kohoavat siis 
nykyisesta vain no in 23 % : lla. 

4. IIalkoluokat Ill ja H2 on tariffisiiannostii poistettu. Nai
hin luokkiin kuuluvicn tavaroiden vaunukuormaluokka on siis 
nyt 10 luokka. Valtioneuvosto on kuitenkin myontiinyt niiihin 
luokkiin kuuhwillc tavaroille sellaiscn 1. 2. 51 lukien voimassa 
olevan yleisen alennuksen, etta aikaisempaan Ill-luokkaan kuu
luvien tavaroiden rahdit lasketaan sen hinnoitusluvun mukaan, 
mika saaclaan, kun luokan 10 hinnoitusluvusta vahcnneti:Uin luku 
5, ja aikaisempaan ll2 luokkaan knuluvien tavaroiden rahclit 
sen hinnoitusluvun mukaan, mika saadaan, !run luokan 10 hin
noitusluvusta vahennctaan luku 10. Niiin miii:iriteltyjii uusia 
alennusluokkia . on tariffisaannossa ja tavaranluokitustaulukossa 
kutsuttu alcnnusluokiksi H1 ja H2. Alennusluokkia Ill ja II2 
kiiyteWiessa miiiiratiiiin Uihctyksen tariffipaino samalla lailla 
kuin aikaisemminkin, joten k. o. tavaroidcn rahditus tapahtuu 
ldiytannossa cntiseen tapaan. 

Niiin myonnetyt alcnnuksct korvataan rautateille valtion 
muista varoista. .Korvaukset tullaan laskemaan Yaunulruorma
tilastojen pcrusteella tariffitoimi tossa. Taman vuoksi kehoite
taan nama tilastot laatimaan erikoisella huolella ja toimittamaan 
ne lomakkeiden liihetyspaiviksi maarattyina paivina tilastotoimis
toon. Almmuksen alaisia lahetyksia koskevien tietojcn yhdistel
man laatii tilastotoimisto, joten vaunukuormatilastojcn laatimis
miiariiyksia ci ole taman takia muutcttu. 

5. Rautatiehallituksen maarattiivista maksuista muuttuvat 
mm. malruupaildmlippujcn hinnat, syTjaraiclemalu;ut, vaihtotoihin 
kaytettavasta eri veturista kannettavat maksut, vaunujen l'liirto
ma-ksut, ytmnitusmaksut, vaununvuokrat, linjakuormauksen ve
turimaksu, yhdysliikenteessa Loviisan rautatien kanssa kannet
tava siirtokuormau maksu ja vaunujen puhdistusma,ksut. Uudet 
maksut on mainittu osittain tariffitaulukoissa, osittain tariffi
saannon a. o. pykaliin tehdyissii muutoksissa. 

Todettakoon, etta syrjiiraiclemaksujen laskemisperusteet ovat 
muuten entiset, paitsi etta suurim.mat hinnoitusluvut, joihin asti 
vaunukuor.maliikenteelle avatun syrjaraiteen takia tehdiiiin 
lisayksia ovat 85 ja 95. Vaunukuor.maliikenteelle a...-atuilla syr
jaraiteilla lruljetettavasta kappaletavarasta kannetaan lisamaksu 
10 mk alkavalta 100 kilolta siltii pa inolta, mikii Ui.hetyksesta 
4,000 kiloon verrattuna puuttuu. 
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Vaununvuokrat ovat muuttuneet ensimmmsen vuorokauden 1 
osalta siten, etta alkavalta 6 tunnilta perittian 2-akselisesta vau
nusta 200 mk, enintaiin koko ensimmai elta vuorokaudelta enti-
nen 400 mk. Toiselta, kolmannelta ja neljlilmeltii vuorokaudelta 
peritiian entinen 700 mk vuorokauuelta. Viide1melta ja sitii seu
raavilta vuorokausilta peritaan 1,000 mk kultakin. Suurempien 
vaunujen vuokrat ovat va taavasti muuttuneet. (Rh/ tfo n: o 
914, 23. 1. 51) Kl. n:o 4/ 51. J . 

Yleis- ja piiakaupunkiliput. 

Kuluvan vuoden yleis- ja paakaupunkiliput on nyt saatu 2 
painatetuiksi. Tfoj :n 19. 12. 50 paiviityn siihkeen mukaisesti 
myydyt, lmluvan tammikuun kelpaavat, pikajunan kuukausilip
pujen lomakkeelle laaditut ylei - ja piiiikaupunkiliput vaihdetaan 
niiihin lippuihin yleis- ja piiiikanplmkilippuja myyvilHi asemilla. 
Lippua vaihuettaessa on kannettava k. o. koko vuoden kelpaa-
van lipun hinnan ja tammikuun lipusta suoritetun lipun hin-
nan erotus. Tammikuun lippu on liitettiiva kuukausitiliin. (Tfo 
n:o 89, 18. 1. 51) Kl n:o 4/ 51. 2. 

Hiiht oliput. 

Rautatiehallitus on paattiinyt, ettii 1. 2.-31. 3. 51 valisena 3 
aikana myydiiiin hiihtolippuja Ilelsingin, .Joensuun, Lappeen
rannan, Tampereen ja Oulun asemilla tariffitaulukoissa maini-
tuille viileille (tariffitaulukkojen lisalehti n:o 5, taulukko 8). 

Hiihtolippujen hinnat ovat samat lmin sunnuntailippujen. 
Hiihtoliput kelpaavat ]auantaista tai juhlapiiivan aattopiii

vastii klo 0.01 maanantail1in tai juhlapaivan jalkeiseen ensim
miiiseen arkipaiviiiin klo 24. (Tfo n:o 112, 23. 1. 1951) Kl n:o 
4/ 51. 3. 

Tulliasioimisto jen valitysmaksut. 

Kuluvan tammikuun 23 piiivana tekemalUi~in paatokselHi ran- 4 
tatiehallitus on vahvistanut helmikuun 1 paivastii 1951 lukien 
voimaantuleviksi seuraavat tullimuodollisuuksien suorittamisesta 
ja viilitHimisestii kannettavat tulliasioimi tojen maksut: 

1) Lahetyksistii, jotka rahditetaan : 
luokkien P ,Pv mukaan 100 kilolta . . . . . . . . . . 3 : - mk 

" .A,1 " " " . . . . . . . . . . 2: - " 
,, 2,3 " " " . . . . . . . . . . 1: 50 " 
" 4,5 " " " . . . . . . . . . . 1 : 20 " 
" 6-10 " " " ..... . .... -: 80 " 

2) Liihetyksista, jotka rahditetaan halkoluok-
kien mukaan m3: Ita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: - , 
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Maksut lasketaan tavaran todclliselta painolta vajaakuormaa 
huomioonottamatta ja tasoitetaan triffisaannon 2 §: n 3 lm: n 
mukaisesti. (Tftk n: o 25/ 32, 23. 1. 1951) Kl n :o 4/ 51. 4. 

Yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa.. 

Jokioisten rautaticn puolelta on pyydetty huomauttamaan 
rahdi11 laskijoille, ettii matkatavaran lruljetusmaksut yhdy !liken
tee a .Jokioiste11 rautatien kanssa on laskettava samoin kuin pi
katavarasta. Nain ollen 011 maksut laskettava suo ran tarif
f in mukaan valimatkalta, joka saadaan kun valtionrautateillii 
kuljctettavan matkan pituutee11 lis~itaii11 J okioisten rautateilHi 
kuljetettavan matkan pituus kolminkertaisena. Nain aadun viili
matkan pcrusteclla maar~ittyyn hinnoituslulruun on vieHi lisiit
tava luku 1. Matkatavaran h.-uljetusmaksua ei siis enaii lasketa 
tassii yhdysliikentee ~i. katkotariffin mukaan. Matkatavaran vii
hin maksu on naiden UiheLysten osalta sama kuin yhdysliiken
teessa Loviisan rautatien kanssa (100 mk, sukset sauvoincen ja 
lastenvaunut 50 mk). (Tfo n :o 110, 22. 1. 51) Kl n:o 4/ 51. 5. 

Kaasulierioiden kuljetusmaksut. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta kaasulierioissii ( -pul
loissa) kuljetettavat kaasut 1. 2. 51 lukien toistaiseksi on rahdi
tcttava seka taysinaisina etta tyhjina sen tariffipainon mukaan, 
joka saadaan, kun kunkin tallaisen kaasulierion katsotaan pai
navan 70 kiloa. (Tfo n:o 76/-, 17. 1. 51) Kl n :o 4/ 51. 6 . 

Upo Oy: n kuljetuksessa kayttamien 
lautojen palautus. 

Upo Osakeyhtion putkiUihetysten kuljetuk ·essa kiiytetyt vali
laudat on 1. 2. 51 lukien maaraasemilta palautettava kuljetus
saatet ta kayttaen Lahden asemalle. Valilautoihin 011 merkitty 
yhtion nimi ja osoite. Lau tojen palau tusmaksu kannetaa11 Lah
den asemalla t avaraa liihet ettaessa. (Tfo n : o 93, 22. 1. 1951) 
Kl n: o 4/ 51. 7. 

Suoran tariffin mukaan rahditettujen 
Ui.hetysten autokuljetuksis~ suoritet
tavat korvaukset. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta valtionrautateiden auto
kirjanpidossa lasketaan 1. 2. 51 lukien autoille korvausta yhdiste-
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tyn auto- ja kotiinkuljetustariffin (sopimuskuljetuksista, joista 8 
autoknljetuksen osalta kannettava korvaus on laskettu hinnoitus
lukuja suurentamalla, Kl 3/ 49. 11 ja Kl 27/ 50. 9) mukaan rah
ditetuista lahetyksistii 500 markkaa tonnilta. Linjaliikentecssa 
suoritetuista kuljetuksista, joiden rahdit on laskettu suoran ta
riffin mukaan, lasketaa.n korvausta 500 markkaa tonnilta ja sen 
lisaksi 12 markkaa tonnikilometrilta. (Saman suuruiset korvauk-
set suoritetaan mainitusta pii.ivasta lukien myos Oy Pohjolan 
Liikenne .Ah : n hoitamista vastaavista kuljetuksista.) (Tfo n: o 
113, 23. 1. 1951 ) Kl n: o 4/ 51. 8. 

Yhdysliikenne Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
kanssa. 

Rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kesken 9 
tehdyn, Kl 23/ 50. 1 julkaistun tariffisopimuksen II kohdan 
(.kiito-, pika- ja ra.htitavara) 11 kohta on 1. 2. 51 lukien muu-
tettu seuraavaksi: 

Kiito- sekii pika- ja rahtikappaletavaralahctyksistii suorite
taan Oy Pohjolan Liikenne .Ab: lle sille kuulu va tulo-osuus siten, 
etta lrntakin tonnia kohden maksetaan 500 markkaa kotiinkulje
tusliikenteessa ja linjaliikenteessa sen lisa.ksi kutakin tonnikilo
metria kohden 12 markkaa. Kuljetctut tonnit ja suoritetut ton
nikilometrit lasketaan Oy Pohjolan Liikenne .Ab: n toimesta kuor
makirjojen ja niil1in merkittyjen autokuljetusmatkojen perus
teella. Laskuissa tasoitetaan 0.5 tonnia ja sita suurempi tonnin 
osa ylOspain lahinnii suuremmaksi tonniluvuksi, 0.5 tonnia pie
nemmat osat jatetaiin huomioon ottamatta. Tonnikilometrit tasoi
tetaan saman siiannon mukaan kokonaisiksi tonnil{ilometreiksi. 

Vaunukuormalahetyksistii suoritetaan Oy Pohjolan Liikenne 
.Ab: lle kuuluva tulo-osuus niin ikaan kuorma;kirjojen perusteella. 

Saman tariffisopimuksen liitteet V ja VI on 1. 2. 51 lukien 
muutettu seuraaviksi: 
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Liite V. 

Suoran tariffin hinnoitustaulukko 

valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenn e Ab : n valisessa 
yhdysliikenteessa. 

Tarllii· Tarlffi. 
Viili· Kiitotav. P ikatav. Raht. itaY. ,;,t~~a K iitota v. Pikatav. Rahtitav. m3,tka 
km km 

2 81 74 67 116 111 104 97 
4 82 75 6 125 112 105 98 
6 83 76 69 134 113 106 99 
8 84 77 70 147 114 107 100 

10 85 78 71 160 115 108 101 
12 86 79 72 175 116 109 102 
15 87 80 73 191 117 110 103 
17 .8 81 74 210 118 111 104 
19 89 2 75 228 119 112 105 
22 90 83 76 247 120 113 106 
24 91 84 77 265 121 114 107 
27 92 85 78 283 122 115 108 
29 93 86 79 303 123 116 109 
31 94 87 80 335 124 117 110 
33 95 88 81 385 125 118 111 
35 96 89 82 435 126 119 112 
37 97 90 83 490 127 120 113 
40 98 91 84 545 128 121 114 
43 99 92 85 600 129 122 115 
46 100 93 86 675 130 123 116 
50 101 94 87 760 131 124 117 
54 102 95 88 850 132 125 118 
60 103 96 89 950 133 126 119 
66 104 97 90 1050 134 127 120 
72 105 98 91 1160 135 128 121 
78 106 99 92 1270 136 129 122 
85 107 100 93 1380 137 130 123 
92 108 101 94 1500 138 131 124 

100 109 102 95 yli 1500 139 132 125 
108 110 103 96 
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Liite VI. 

Katkotadffin hinnoituslukutaulukko 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n osuuden laskemista varten valtion
rautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n valisessii 

yhdysliikenteessa. 

~IS: <I I? <j 

... ;<i ~§ 
.......... f-1 ~~ 

''" !;!> 
P''l" <1'-!:r 1:>"<1'- I:>"& g-~ a> I'<' '<j<1'-

~~ ct>F' ~el. Km <""'!;!> 
..,..., 

Km 4~ .,._I'<' ... ~· '<11'1"' '<1<1'- "' "' "' en *~ R"P' ~~ p;'~ I'<' I'> ~p;: 
"' <I 

rno "' <I "'0 

"' !;!> 
'I=>" ~s "'P> ·I:>" 

~s ....... '? ...... 9 . !\' r:' 
. ~ 

I!' 

10 78 64 60 180 129 115 111 
20 91 77 73 190 130 116 112 
30 98 84 80 200 131 117 113 
40 104 90 86 215 132 118 114 
50 108 94 . 90 230 133 119 115 
60 111 97 93 245 134 120 116 
70 113 99 95 260 135 121 117 
80 116 102 98 280 136 122 118 
90 118 104 100 300 137 123 119 

100 120 106 102 315 138 124 120 
110 122 108 104 335 139 125 121 
120 123 109 105 355 140 126 122 
130 124 110 106 375 141 127 123 
140 125 111 107 400 142 128 124 
150 126 112 108 425 143 129 125 
160 127 113 109 450 144 130 126 
170 128 114 110 475 145 131 127 

500 l46 132 128 

Maksut saadaan valtionrautateiden maksutaulukoista a. o. hin-
noitusluvun kohdalta.. 

Matkatavarana laheterttavista polkupyorista ja koirista kanne-
taan % matkalipun hinta. 

Jos yhteisHihetykseen kuuluvan lahetyksen paino on enintiian 
2400 kiloa, rahti on laskettava todellisen painon ja yhteisliihe-
tysten hinnoituslukuja kayttaen. Jos tallaisen Uihetyksen paino 
on yli 2400 kiloa, rahti on laskettava vahintaan 3000 kilon ja 
vaunukuormalahetysten hinnoituslukuja kayttiien. 

VaunukuormaUihetysten hinnoituslukuja kiiytettaessii on rahti 
laskettava vahintaan 3000 kilosta. (Rh/tfo n:o 162, 23. 1. 51) 
Kl n :o 4/51. 9. 
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VR KASKYLEHTI N:o 5 
1951 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuu n maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o If 51. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutos il moitukset on tehtava pai natusjaostoon. 

To i mit u s: Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Erii.iden rangaistusta koskevien merkintiijen poistaminen 
nimikirjoista. - 2. Valtion virkamiesten palkkausten ja elii.kkeiden suoritta
minen. - 3. Tapaturmavakuutusla.issa sii.adettyjen markkarniiiirien korottami
nen . - 4. Muuioksia aikataul uun n :o 116. - 5. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 6. Hillon liikenteen hoito. - 7. Valtionrautateiden autojen kaytt o 
oman henkilokunnan tarpeisiin. - 8. Matkusajaliikennetili. - 9. Pikajunan 
liput. - 10. Lisaliput ylempiiiin luokk.aan siirryttiiessa. - 11. Siiilytystavaran 
lisiimaksukuitti. - 12. Rautatieliiisjarjestojen kokousvapaaliput. - 13. Matka
lippualennuksia. - 14. 1'1Iyonri.ettyjii. palkintoja. - 15, .Kadonnut kaasulierio. -
16. VR palveJukseen sopimattomia. - 17. Kadonneita matkalippuja, virkamerk
kejii. ym. - 18. Avoimia virkoja ja toimia. - 19. Osoitetiedustelu. 

Eraiden rangaistusta koskevien merkinto
jen poistaminen nimikirjoista. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 

As e t 1t s eriiiden rangaistusta koskevien merkintojen poistami
sesta valtion vit·an ja toimen haltijoista pidettiivistii nimikir

joista. 

Annettu Helsingissii 22 paiviinii. joulukuuta 1950. 

Paaministerin csittelysta saadeHHin: 

Rangaistu ta koskeva merkinta poistetaan valtiou virau ja 
toimcu haltijoista pidettava ta nirnikirjasta, kuu joku on syys
kuun 1 piiivan 1939 ja syyslruun 1!) paivan 1944 valisena aikana 
tehdysta rikoksesta tuomittu sellaiseen jarjcstys-, sakko- tai enin
Hi~in lruuden kuukauden vaukeusrangaistukseen, jonka kiirsimi
sc tii. hanet eriiiden sotatuomioistuimis a rangaistuft:l:seen tuomit
tujen henkiloiden armahtamise.sta 1 paivanii joulukuuta 1944 
annetun lain ( 862/ 44) nojalla on vapautettu tai, jollei rangais
tusta tai osaa siitii olisi kiirsitty, olisi ollut vapautettava, ei kui
tenkaan, jos hiinet on samalla tuomittu kansalaisluottamuksensa 
tai todistajakelpoisuutensa menettiineeksi. 

9 1,2, - 1. 2. 1951. 

1 
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Jos edella 1 moonentissa tarlmitettu rangaistus tai osa siita 
on yhdJStetty muulhun rangaistukseen, alkoon 1 momentin saan
nosta soveNettako sinii aikana, jona viime'ksi mainittua rangais
tusta koskeva merkinta on oleva nimi!kirjassa (n: o 621/ 50). 

Kuten ylla olevasta asetuksesta havaitaan, koskee se ainoas
taan sotatuomioistuimissa rangaistukseen tuomittuj en henJ.riloi
den armahtamisesta 1. 12. 1944 annetu n lain no jalla armahdet
tujen n imikirjam-erkintoja, joten sita ei voida oveltaa eraiden 
rangaistukseen tu'omit1m.jen henkiloiden armahtamise.'l\ta 22. 12. 
1944 annetun lain (n:o 961/ 44) nojalla armahdettuihin. (Rh/ IIlo 
n:o II. 129, 2:3. 1. 1951) Kl n :o 5/ 51. 1. 

V altion virkamiesten palkkausten ja elak
keiden suorittaminen . 

Kul:kulaitoHten ja ylci ten loiden ministerion kirjclmiin n: o 
728, 23/ 1 1951 mukaan valtioneuvosto on, 1rasirtcll es aiin k~·s~·
mysta valtion vi11kamicsten pul1kkausten ja eHikkeiden suoritta
mise. ta r·en j3lkeen kun n. s. indeksiehrto on kumontunut, valtio
varainministerion e.<nttclystii tammikuun 20 paiv~ina 1951 piHit
tiinyt antaa virastoille j a laitoksi.Jle toistaiseksi ohj een, ettii val
tion va!kinaistcn viran tai toi.men haltijain, ylimaadiisten toimen
haltijain ja tilapaisten toimihenkiloiden palldmukset , ebdolla, 
etta Edn. Jnmta hyvaksyy toimenpiteen, suoritetaan 1 paiviista 
elokuuta 1~!50 voimaan tulleen 5 % indeksikorotuk ·en lisiiksi 

- 1 piiiviis Ui jouluknuta 1950 lulden 5 %: lla ikorotettuna 
perustasostaan eli \"alltionmlVOSLon 7 pai vana heinakuuta ] 950 
antaman paiitoksen (354/ 50; Kl n :o 36/ 50. 1) liittecna olevien 
pal'ldmtaulukoiden sen sarakkeen mukaisesti, jossa indeksiluvuks i 
on mer'kitty 946 ja korotnsprosentiksi 10, ja 

- 1 paivastii helmikuuta 1951 lukien korotetttma jalleen 
5 %: lla pernstasostaan eli edeHa mainit.tujen palldcataulukoiden 
sen sarakkeen mukaisesti , jossa inclek~iluvuksi on merkitt.v 989 
ja korotusprosentiksi 15, ja 

etta valtion vaikinaiset ja ylimaliraiset eliilkl{'cet , niihin 1 J1ai
va. Hi elokuuta 1950 lukien maksetun 5 % :n indeksikorotuksen 
Jisa.ksi, suoriteiaan vastaaa,"asti 5 %: Ua korotettuna 1 p~iivastii 
joululruuta 1950 lulcien ja ja1le€n 5 %: lla korotettuina 1 piii
vasta helmikuuta 1951 lukien. (Rh/ n: o H. 108, 24. 1. J 951) 
Kl n : o 5/ 51. 2 . 



-3-

Tapaturmavakuutuslaissa saadettyjen 
markkamaarien korottaminen. 

.8...->ctuskokoelmas ·a on julkaistu: 

V a l t i o n e 1t v o s t o n p ii ii t o s tapaturmavak1Hdnslaissa siiii
dettyjen markkarniiiirien korottamisesta. 

Annettu Rel~ingi sa 114 paiviinii. joulukuuta 1950. 

Valtioneuvosto ou tsapaturmavakuutuslaissa aiidettyjen mark
kamaiirien korottami:'estla 20 paiviinii elokuuta 1948 annetun lain 
(610/ 48) noja1la sosiaaliministerion esittelysta maariinn)i, etta 
so\•ellettaessa 20 piiivlina elolmuta Hl-!8 annetun tap31turmavalruu
tuslain (608/ 48) 16 ja 20 §:Hi: 

1) 16 §: aan sisaltyvan taulullron ijasta on kayrtettavii a!lla
olevaa tauluk:koa 

I I PiUv~ral'!', lmn I Elinkorko, I Huoltoellike I 
vahtnl!Otttu· kun vahtn· 

V,o"'""'"'' KO<-~ 'M"' l"''""oo"o ; " ; - H•"•~ vau8- . ei ole leskell~ tal apse e n.1 apu 
mk lluokka et ~~ ~ I Ot~ ' I I I taysorvollel mu!llle I mk oma tsta omatsia l oma 8 a omatselle 

mk mk mk mk mk 

enint. 90.000 I I 135 180 50.000 30.000 15.ooo I 20.000 
» 120.000 II 160 215 58.000 34.800 17.400 20.000 
>) 155.000 III 200 270 72.000 43.200 21.600 20.000 
>) 195.000 IV 240 320 87.000 52.200 26.100 30.000 
)) 240.000 v 285 385 103.000 61.800 30.900 30.000 
I) 290.000 VI 335 445 121.000 72.600 36.300 30.000 
>> 350.000 , VII 380 510 137.000 82.200 41.100 40.000 
» 420.000 YIII I 430 575 155.000 93.000 46.500 40.000 
>> 500.000 IX 4 0 640 I 173.000 103. 00 51.900 40.000 

enemm. 
kuin 500.000 1 X 530 710 I 1!.11.000 114.600 57.300 40.000 

2) 20 § :s.sii mainittujen markkamaarien sijasta on kaytettava 
anotun p~·kalan 1 momentis.<:a mainitun 250 markan f. ijasta 

300 mark!kaa ja 3 moonenti sa mainitun 50 markan ~ija. ta 60 
markkaa. 

TaHi paiitosta on so,·ellet:tava J pa.ivasta tammikuuta 1951 
a]kaen. (Asetu kokoelm.an n:o 642/1950. - Toj n:o 205, 25. 1. 
J951) Kl n:o 5/51. 3. 

Muutoksia aikatauluun n: o ·116. 

3 

1. 2. 1951 lukien pysi:il1iyvat junat 903 ja 914 tarpeen vaa- 4 
tiessa ( S) Lautakankaan seisakkeella. (Kut n: o 76, 23. 1. 1951) 
Kl n :o 5/51. 4. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Tornion •aseman alainen . otilasra.idc poi tetaan julkainusta 
,.Liikennepaikkojen va1imatlkat" helmiJmun 5 paiviistii 1951 'hl
kien. (Lkoj n: o 233, 25. 1. 1951) Kl n: o 5/ 51. 5. 

Hillon liikenteen hoito. 

Laivaliikenteen paatyttyii, Jiillossa ci ole virkamiesUi 26. 1. 
1951 lukien, joten Ililloon llihetettavien lahctysten lml,jctuskirjat 
ovat osoitettava IIaminaan ( 10. ljp n: o II. 350/ 211, 22. 1. ] 951). 

Valtionrautateiden autojen kaytto oman 
henkilokunnan tarpeisiin. 

Muutokscna m~Ui.rayksiin, jotka on anncttu ,-alhonrautatei
den autojen ldiytoota oman henkilokunnan tarpei iin (Kl n: o 
33/ 50. 5), B-ryhrmiin 5. lrohtaan ilmoitetaan, etta helm ikuun 
1 paivasta 1951 lukien velotetaan pail{alliJ luontoisi ta kuljetuk
sista mk 225: - atlkavalta tunnilta ja pitkiimatkaisista kuljc
tu'ksisba mk 18: - matkakilometrilta. (Rh; lko n: o J 54J, 2--l. J. 
J 951) K1 n: o 5/ 51. 7. 

Ma tkustaj aliikennet ili. 

8 Ascmat, jotka pihivat piiivatililldrjaa lipuista ( 4001) ja maa-

9 

10 

ravsten mukaisesti ja huolelli o.<;ti si1a hoitavat mcrkitcn siiJ1en 
vaarin'leimatut ja takaisin lunastctut liput seldi saapuneet hyvi
tys- ja veloituslas'lrut, saavat toil taiseksi Hihettaa tarkastustoi
mistoon 1ruukausittain matkustajaliiJ<ermetilialusteZman ( 4003) 
sit a T>Uhtaa:ksi kirjoittamatta. (Tfo n: o 150, 27. 1. 1951) Kl n: o 
fi / 51. 8. 

Pikajunan liput. 

Esiintynee. iii. syysta huomau.tetaan, etta kirjoitettacs. a mcno
tai meno- ja pailuu heldrilippuja viihi.ntaiin 400 km :n matkalle 
on liput aina kirjoitettava ptmaisclla py.styjuovalla varustetnillc 
shekkilippu'loma.kkeille. (Tfo n:o 151, 27. 1. J951) Kl n: o 
5/ 51. 9. 

Lisaliput ylempaan luokkaan siirryttaessa. 
Kirjoitettae a li iilippuja ylempaan luokkaan, on luokkaa 

osoittavaan paikkaan tkirjoitetta,·a: Lisalippn 2 lk :aan tahi 
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Lisalipp'l~ 1 lk:a<£n, riippuen siita kumpaiseen luokkaan matkus- 10 
taja haluaa siirtya. Jos matku.stajalla on pikajunaan oikeut-
tava matkalippu, kirjoite1aa.n li iilippu tavalliselJe hcnkilojunan 
shekkilippulomakkeelle. Jos lisalippu kirjoitetaan punaisella 
pystyjuovwlla varustetulle Jomakkeelle, on siirt;ymislisamaksuun 
aina sisiillytettava pikajunan lisiimafksu. (Tfo n:o 152, 27. 1. 
1951) Kl n:o 5/51. 10. 

Sililytystavaran lisamaksukuitti. 

Kun painatusjao to sa on vielii suuret miiiirat 15 mk ja 11 
30 mk arvoisia siiilytystavaran lisamaksukuitteja, kehoitctaan 
liikennepaikkoja tilaamaan ja kayttamaan niita sopivissa tapauk-
sissa mak-sumerkkien ohella, jotta vara to saataisiin loppumaan. 
Uutta painosta niista ei oteta. (Yltr n: o Y. 8/ 33, 27. 1. 1951) 
Kl n:o 5/ 51. 11. 

Rautatieliiisjarjestojen kokousvapaaliput. 

Oikaisuna ilmoitetaan, 'etta Kl n:o 1/ 51. 50, sivulla 24: mai- 12 
nittu Suomen Rautatjelaisten J-1iiton osasto n: o 82 ei ole poltto
ainevaraston tyontekijain, vaan polttoainetyonjohtajain vsasto. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 13 
hinnoista seuraavlln. tilaisuuk iin osallistuville: 
Pori, Jyvaskyla: 8.-13. 2. 1951; TUL: n nyTkkeilymestaruus
kilpailut; kilpailijat ja toimitsijat· 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 8-13. 2. 1951; Suomen kaunoluistelnmestaruuskil
pailut (naisten sarja) Suomen Luistaluliiton jlirjestiimina; kil
pailijat ja toimihenJldlOt; 25 %, myos pikaj. 
Turenki: 9-13. 2. 1951; Pujotteluhiihdon Suomen mestaruus
kilpailut Sllalom-seuran jarjesUimina; kilpailijat ja toimihenki
li:it; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki, Kauniainen: 9-13. 2. 1951; SYenska Finlands Skol
idrottsforbundin slalom- ja maenlaskumestaruuskilpailut ; aHe 
20-vuotiaat 1dlpailijat; 25 %, myos pikaj. 
Valkeakoski, Lapua: 15-20. 2. 1951; Suo men Painikomitean 
jarjestamat Snomen me.staruuskilpailut vapaapainissa; kilpaili
jat ja toimitsijat; 25 %, my& pikaj. 
Orimattila: 15-20. 2. 1951; Suomen Poika- ja Tyttourheilu
lii<ton talviurheilupaivat; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos 
pikaj. 
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Vaasa : 16-20. 2. 1951; Vapn ussouan lnvalii<licn Liiton vu osi
lrokous; invaliidit: 25 %, myos pikaj . 
Vierumaki. : 17. ~.-5. !3 . 1951; Suomen Poika- ja Tyttourheilu
liiton nuori..;ojohtajien pcruskur i; aHe 20-vuotiaat osanottajat; 
25 %, myos pikaj. 
Rovaniemi : 21-28. 3. 1951; Suomen Kiltaliiton jarjestamiit 
kauppaoppilaito ·ten ta lvimestaruus:kisa.t; allc 20-vuotia.at kilpai
Jij at ja toirnitsijat; 25 %, myos IJ)i'loo,j . 
Nokia: 22-28. 2. J 951; Poikien Keslmksen valtakunnalliset 
poildcn tah·ipiii vat; alle ZO-n1otiaat osanottajat; 25 %, myos 
pi:kaj. 
Oulu: 23-27. 2. 1951; Pohjois-Suomcn Sokcainyhdistyksen 
vuosikokous; sokeat osanottajat; 50 %, myos phlmj. 
Hameenlinna: 24. 2.-1. 3. 1951 ; Suomcn Oppikoulujen Urhei
luliiton tal vikisat; alle 20-nlotiaat kilpailijat ja toimitsijat; 
25 %, myos pikaj. 
Lahti: J-6. 3. 1951; Salpausseliin IIiihdot T.;ahden Hiihtoseu
ran jarjcsHimina ; kilpailijat ja. toimitsijat; 25 %, myos pikaj . 
Oulu: 1-6. :3. 1951; Suomen lwuuoluistelumestanmskilpailut 
(tyttojen, poikien, miesten ja paricn sarjat) Suomeu Luisteilu
liiton jarjestamina; kilpailijat ja toimihenkilOt; 25 %, myos 
pilkaj . 
Savonlinna : 13- 17. 4. Hl51; Suomen Oppikoulujen Urheilu
liiton voimistelukisat; aile 20-vuotiaat kilpailijat ja toimitsijat; 
25 %, myos pikaj. 

Myiinnettyja palkintoja. 
Rnutatiehallitus ou my<intanyt Pankumaen Jaiturivaihteclla palvcle

valle 1. luokan asemamichcllc Viljo Ijakselle 2,000 markan suuruiscn 
palkinnon tunnustukseksi siita ripeastii. ja oma-aloittci sesta toirninnasta, 
jota han osoitti Pm·kumucn laiturivaihtcella clokuun ~1 paiviina 1950 
craiden junan 9053 vaunujen suistuessa kiskoilta. (Rh/ to n :o H 76/ 322, 
16. 1. 1951) 

Kadonnut k aasulieriii. 
La helen M~ernnn YalokaasuJie riii N: o 1012-±, johon on ma.lllla.ttu merk ki 

,Ap Lh" on tun.temattomalla tavalla kaclonnut. Lierio on viimeiksi tay
tettyna saapunut 5. 4. 50 Kohkasta I .. ahteen. Pyydeilian asemia tark!IJSta
maa.n sailiiivara.stonsa ja liiyclettiiessa palauttama.an mainittu sailiii !Lah
den asemapa.MbikiiJ.le. (2. ljp n:o 62/ 156, 11. 1.1951) 

VR palvelukseen sopimattomia. 
Ra.utatien palveluk;,een sopima.ttomana on erotettu 1. l. 51 a.lkaen 

Rii·himaen asem.an a.l<><kas Aarre Aimo 'l'rupio Vir t.a,nen (s. 8. 10. 28). (2. 
ljp n: o H. 7/ 157, 11. 1. 1951) 
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Samo:in on rautatien pah"€lukseen sopimattoman.a erotettu MikkeHn ase- 16 
man. alokkaat Antti Juka.rainen ja Lasse Holger Rantala 21. 1. 1951 lukien. 
(10. ljp n:o H. 38/195, 20. 1. 1951) 

Kadonneita m a.tka.lippuja, virkamerkkeja ym. 

Kiukai1<ten asema.miehelle P. A. Mattilalle kirjoitetut virkMnerkki 1'J 
n :o 3 ja twlousv81parulippu n :o 0179675, 27. 12. 50 matkalle Kiukainen
TllJliliPere ovat ikadonneet ja kuole-tetaan. (4. ljp n : o 1968, ..lf>31, 29. 12. 50) 

Ratatyontekija Toivo Mat,tiolle mat•ka.Ho Kera.v:v-Korso 1. 1. 51 
kJi rjO'itettu tyiilii.isai.kavapaa.lippu n: o 10022/ 201 on kadotcttu ja •kuolete-
taan. (1. rtjp n: o 29, 9. 1. 1951 ) 

Kirvesmies Lauri Ma,tikaiselle 1. 1. 51 kirjoitettu virka-aikavapaali}>pu 
n : o 3 046/761 matkalle P asila-H yvinkfui. on kadonnut ja. kuoletetaan.. 
(1. rtjp n :o 53, 15. 1. 1951) 

H alkotyiimies Tauno Ekrothille matkalle Kouvola-Kuusankoski kirjoi
tet tu virka ·ai:kavapaalippu n:o 034756/696, voima a 1. 1.-31. 12. 51 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (5. vtjp n :o 80/50, 19. 1. 1951) 

H elsingin konepajan opp.iilaskoulun oppilaille Teu vo Salmiselle ja J oel 
Aallolle 29. 12. 1950 Jdrjoi.tetut kouluvapaaliput N : o 1/586 ja 2/586 kuo
letetaan rant. virkapo tis~;a havinne:inii. (4 vjp n:o 101, 19. 1. 1951) 

Asemamies Eino Lahnamaan. pojille Y esalle 12. J . ·51 mntkalle Jar
vela~ Lahti kirjoitettu kouluvapaalippu n :o 2l / 5fi1 sekii. . amoin hiinen 
pojalleen Eerolle 12. 1. -51 matkalle J an·eia-iliahti kirjoitettu koulu
vapaalippu n:o 22j .j6J on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n :o H0/ +42, 
22. 1. 195 1) 

Avoimia virkoj a ja toimia. 

Seum.avat esityk.'<en perlli>teella taytettii.viit virat ja tohnet 5. liikenne- 18 
jaksossa: 2 l. Wliihdemiesten esinwehen virl.:oja: yk,i \'a.-u<as~a (Wsk) ; 1 7. 
vaihdemiehtn taimia: ~-k:<i. Seiniijoolla; j1mam iehen to imia: kolme Sei!niijoella, 
kaksi Kokkol.Mstl ja yk,ii K: t.."iki>'iS«a; 1 I. ase1na1,1 icht'n to imia: yksi Vaa-
su.s..'la, ~lme Soinlijoe.-lla ja kaksi Kokkola a ; e I. asemamiehen toimut: 
yl\l'l i Kii.lviliHii ja y!l!."i f'c~>i ~:<~a; 2 l. autonkuljettajan toimia: yksi Vaa· 
sa -~a. Liilkienneosa.l;;ton johtaja hle osoiiret.ut lt tvkemuk e.t jiitt>ttli.vii asia.noma.i -
seu 1Ukm.Iwpaikan piii.i.lliki:iJ,Je viinu.,i>;:aiin . 2. 51. 

2. 1ilikE'nnejakws~a ;<eura.avat (':;.ityk'>cn pcrustE' lla tiiY'tel tiivat toirnet: 
2 l. vaihdemiehen toim ia: yksi Kaxja.alJ.a; 1 /. a.~Pmamith en toim?.a: lro.ksi 
llyvi.nllciili.Uii, seits man Riihimliellii., yk&i. llii.rneenlinn.:l.:: '<n, neljii Lahdes,-;a, 
yJ® Hango~ -a ja yhi Dynamiitt.irvailtU>ella (link) ; e l. asemamiehen toi
mia : yksi Mu biossa ja ykai. Nununela......,;a; ju7Ulmiehtn to i,mia: neljii. Riihi
Illii.ehl'a, yk; i Hii.moonlinn.a.s~n, ka.ksi LaJ1d~·:t ja yksi KarjaaNa. L ti>kenne
OSU..'iton johtajalle owitetut halremukset jii.tet tii vii. a<:J ianomabe n liikeune
p.-'l.ikan pii.a.lliikolle viimeistaiin ~4. 2. M. 

Kak:si piWkO!tepajOJtn e l . koneinsinoorin l' irkao, 'l'iranloimirtuspa.ikkana 
to:staisekisi Helsingin konepnja, ja !ro kusha.1l:innon koneO-.-.;a:;ton yksi 2 l. 
koneins,iooorin L'irka, vi!l'antoimitu paikh.·1nta toistaL<~eksi Riihimiien siihkillcoue· 
paja ja erikoi~alana. teleteknilliset tyiit. Rauta.tiehallitultselle osoitetut hake
mU!Ic.oet tointi!te ttava rautatiehalliuksen kirjajnlle viimei;;aan ~8 . 2. 1951 en-

. nen kello ll:!. 
Yleiscn vaikoo.n asuntopulan. (a,kia. kE.'hoit etaan ha kijoit{l enn<>.n hake

muslleu jiiWi:mista ottmna,-tn seh•iitL a..~wmonsn.ant•imah clollisuuk:.,J«ta. 
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Osoitetiedustelu. 

Valttiiiik een turhaa kirjeenvai.htoa kehoittaa rautaii.ehallitus tiiten 
bi.kkia henkilo- ja paJ.kkaus::t.Sioi.ta hoitavia virl~ailijoitaan, jotlm. tietiivat 
jonkun a.llaanaini.tun he:nkid.o:n osoittoen, siita Vli!ipymiittii .iJ.moitta.ma.a:n rauta.
tilehallituksen kirjaajaJle, <>S: Helsinki: 

111inni ammatti 

KJeanilain.en, Viljo v. ra.11tati.el. 

synty?niilvuosi 

1929 
aika1-sempi osoite 

H yvinkii.li. 

H elsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 



VR KASKYLEHTI N:o 6 
195 1 

Vi ittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jake lua koskevat muut osilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

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

Sis li. ll y s : 1. Valtionrautateiden cliikelaitoksen ohjcsiiiinnon muuttami
non . - 2. Sairaanhoido sa tarvittavat uudet lomakkect. - 3. Korvauksen mak
saminen valtionrautateiden muiden osa tojcn kuin vara.sto·osa~ton henldlokun
nalle polttoaineen annosta vetureille. - 4. Polttopuiden kiiyttii valtionrautatei
den virka- ja asuinhuoncissa sekii myynti rau tatieUiisillc. - 5. Liikenllepaik
•koja koskevia muutoksia. - 6. Laivaliikenne satamissa. - 7. P aikka- ja ma· 
kuupaikkatilaukset. - 8. Tavaravaui)ujen puhdi tus. - 9. Julkaisun ,Su omen 
Kulkuncuvot" myyntihinta. - 10. Valtionrautateiden--Oy Pohjolan Liikcnno 
Ab :n yhdysliikenne. - 11. Koululaisten hiihtoloma·alonnus. - 12. Lisa.lippu 
pitcmpaii tietii. - 13. E raiden jiirjestojen kuljctusten rahtivapaus. - U. Ylim. 
vapaaliput . - 15. Matkalippualcnnuksia. - 16. VR palvelukscen sopimatto· 
mia. - 17. Kadonnn ut a etylecnisiiilio. - 18. K adonncita matkalippuja, vir ka
merk•kejii ym. - 19. Avoimia virkoja ja toimia. 

Valtionrautateiden eHikelaitoksen 
ohjesaannon muuttaminen. 

Asetu ikokoelmassa on julkai ·tu : 

Valtionetwoston piiiitos 
valtionrautateiden eliikelaitoksen ohje!>i.iiinnon m uuttarnisesta. 

Annettu H elsingissii 11 paivanii tammikuuta 1951. 

Va1tioneuvosto on kullnuaitosten ja yleisten toiden ministe
rion esittelysta muuttanut valtionrautateiden eliikelaitokselle 
17 paivana ma-aliskuuta 1921 annetun ohjesaannon 8 ja 9 §: n, 
8 § : n sellaisena lruin se on 4 pai viina maaliskuuta 1943 anne
tussa valti'Oneuvooton paiitoksessa (200/ 43) ja 9 § sellai ena kuirn 
se on 24 paivana helmikuuta 1938 annctussa valtioneuvoston 
paatoksessa (106/ 38), siten, etta niihin li ataan, 8 § :aan 2 kohta 
ja 9 § : aan 3 kohta, seumavasti: 

8 §. 

~ . EHike maJksctaan vuoden 1951 aikana kolminkcrtaisco1a. 

11:?6. - 8. 2. 1951. 

1 
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!) §. 

3. VUJosimaksu kmmetaan vuoden 1951 aikana nelin'lrer taisena .. 
(As~tuskokoelman n:o 17 /1951.- 'Toj n:o To 228, 29. 1. 1951 ) 
Kl n:o 6/ 51. 1. 

Sairaanhoidossa tarvittavat nudet 
lomakkeet. 

15 piiivasta lrehnikuuta 1951 alkaen otetam1 kiiyttoon sairaan
hoidossa uuJet yhdistet;vt lomakkeet, nimitHi.iu sairaanpas..<;i j a 
Ji.iakarinlausunto (lomake n: o 3315 A ja B ) seka laiildirinsuosi
tns ja maksusitoumus (lomake n: o 3318 A ja B) . Viimeksi mai
nittuja on vain rautatielaiikiil·ien hallussa ja kayWi:vat he niita 
silloin lnm potilas HiheteUian ~:;airaalahoitoo:n, erikoimutkimuk
seen tai erikoishoitoon. En ·iksi maiJ1ittu.a lomaketta. Hihettii.a 
paina:tusjaooto asianomaisille pienen maaran ilman tilausta. Ellei 
niita taman kfu kylehden ilmestymiseen mennessa ole saapunut, 
on loma!ketrt:a tilattava asia11omai cssa jarjestykses. a. Uusiren lo
makkeiden saavuttua, on sairaanhoidossa tahiin asti kaytossii 
olleet lomakkeet (lai:ikarintodistn · sairaslomaa va.rten n: o 3311, 
ent. A 18 a, sairaanpa. si n: o 3315, ent. A 18 ja maksu sitoumus 
sairaalahoido.:>ta n:o 8318, cnt. A 1K h ) Yiilit1omasti palau.tetta:va 
painatusj aostolle. 

Sen johdosta, etta laakariulausunto (n: o 3315 B ) sairaslomaa 
varten :' ittyy tasta Hiht ien esimichen tai esimiehoo asemassa 
olevan henkilon annet.tavaan sairaanpassiin ( n: o 3315 .A ) j a ettli 
niita na:n ollcn ci e.niH.i. ole r~autatielaaldireilli.i., on asi1anomaisilla 
joka kerta kaydessabin rautatieli:iakarin luona oltava mukanaan 
tama sairaanpassi, lmten voima a olevien sairaan- ja terveyden
hoidon ohjes.iHinnon 3 § :n 4. kohta j a valrtion tyossa olevien 
tyontekijain terve:vden- ja . airaanhoiclon ohjcsi:iannon 3 § edel
lyttaviit. 

Esiin1nl leista syi tii huomautetaan ii:issa yhteydcs.<:>a , etta sai
rruanpa si on e. iteWiva myoskin silloin, kun k~--ymyksessa on 
liHilmmaaraysten uu iminen esim. lahettien tai jonkun mnun hen
kilon Yal itykselHi. (Ttj n:o 200/ 249, 30. 1. 1951) Kl n :o 6/ 51.2. 

Korvauksen maksaminen valtionrauta
teiden muiden osastojen kuin varasto
QSaston henkilokunnalle polttoaineen 
annosta vetureille. 

Viita.ten otRakeasiaa lwskevii.n maar ayksiin (Kl 46/ 50. 3 ja 
Kl !)7 / fiO. ~ ) nmtatiehallitus kehoittaa Hiten alavarastojen hoi-
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tajia taiikasti valvomaan, ettei v>eturinkuljettajieu antamia k. o. 3 
polttoainekui,tJteja sek:oiteta varsinaisteu polttoaineenautajien tOis-
taan saamiiiD. kuitteihin, koska antopalkkiot eri a.ntajilla oYa1 
erisuuruiset. 

Valvomisen helpottamiseksi miiariitiiiin, etta veturinkuljetta
.jien on merkittiivii kaikkien polttoainekuittien ylaretmaan sen 
junan numero, jota kuljetJtaes aan han on polttoainetta ottanut 
jta ettii vamsto-osastoon kuulumattoman polttoaineen antajan on 
heti annon <tapahduttua jateWivii saam81D a kt1~tirt; vuorossa ole
valle junanliiheWijiille alavara&'bonhoitajallc t oimitettavaksi. 

Varastojalksoissa on tiitii asiaa tarkkailtava pitamallii kirjaa 
eri 'an<topaikoissa muiden kuin varasto-osa tola.isten antamista 
polttoainei ta. (Rh / vo n: o 2R6, 30. J. 1 951) Kl n: o 6/ 51. 3. 

Polttopuiden kiiytto valtionrautateiden 
virka- ja asuinhuoneissa seka myynti 
ra uta tielaisille. 

Kulkulaitosten ja ylei ten toiden m.inisterion kirjelmiin N: o 4 
2095/714--50/ 6014, 19. 12. 50 nojalla on rautatiehallitus 30. 1. 51 
piiiitti:.inyt, etta virka-asunnon haltijoi ta ainoastaan asemapaalli-
koille annetaan valtion puolesta polttopuut. 

Samalla rautatiehallitus on Jnunonnut valtionrautateiden 
virka- ja asuinhuoneisiin seka rautatielai ille myytiivien poltto
puiden enimmaismiiaristi:i aikaisemmin antamansa miiaraykset 
(Rh N: o 2/ H. 162 16. 1. 31; 390/ 1193, 2. 2. 43; Kl. N: o 44/ 46, 
48/ 46 ja 9/ 47 seka Rh N:o 2443/ 7874, 14. 10. 49 ) ja piiiiWinyt, 
etta 1 paivastii helmikuuta 1951 alkaen saadaan uuuilfunmity -
taloissa polttokau ittain (kuluvana polttokautena siis suhteessa 
polttokauden jalella olevaan aikaan) antaa virka-asuinhuoneisiin 
ekii myyda rautatielaisille allamainitut enimmai maarat poltto

puita 

keittio ( tai 1 huone ) ... ........ . 
huone ja keittio . ... . .. . .. . .... . 
2 huonetta ja keittio . . . .... . . .. . 
3 " ...... . . . . . . 
4 . . . . . . . . . . . . 
;:; .. .. ...... .. 
ii , .. . .... . . . . . 
7 ,, 

I alue II alue 
;) Ill :~ 

9 ,. 
12 ,. 
15 ., 
1 
21 ,. 
24 " 
27 

0. :; m3 koivnhalkoja 
10 
13 

" 16.r. .. 
20 
23 " 
26. :; .. 
:-!0 
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K eskusliirnmitystaloissa saadaan 
rautatielaisille myyda: I ai11 P 

a ) keittion, jossa ei ole keskusliim
mitystii. eikii kaasukeitintii . . . . 6m3 

b) keittioon, jossa ei ole keskus
la~~tysta, mutta on kaasu-
keitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 

C' ) keittioon, jossa on keskusliimmi
tys, mutta ei kaasukeitinta . . :3 , 

tl ) keit tioon, jossa on keskuslam-
mitys ja kaa ukeitin . . . . . . . . 2 

Keskusliimmitystaloissa saadaan 
virka-asuntoihin antaa: 

a ) keittioon, jossa ei ole keskus-

II alue 

6.5 ms seka- tai havu
halkoja 

5 

Uirnmitysta, eika kaasukeitintli 6 , 6.;, ,. 
h ) keit tioon, jossa ei ole keskus

lammitysta., mutta on kaasu-
keitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " 5 " , 
Ruuan valmistuk een y . m. ·. saavat keskuslanuuitystaloissa 

asuvat viran ja toimen haltijat ostaa keittiopuita yllavahvistettu
jen, luontoisetuina saamiensa maarien lisiiksi molemmilla alueilla 
polttokausit tain 5 m3 seka- tai havuhalkoja. 

Virkahuoneisiin saadaan polttokausittain antaa polttopuita 
iieur'aavat maari:i.t; 

I alue II alue 
Suurempiin liikenne- j·a toimisto-

huoneisiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7m3 8 m3 koin1halkoja 
pienemp~~. liikenm.e- ja toimisto-

huonelSl'IIIl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 6 , , 

Mikiili havu- tai sekruhalkoja annetaan koivuh<al<kojen asemesta 
saadaan niita antaa virka- ja a uinhuoneisiin sekii myydii. rauta
tiel aiSii.lle 20 % enemmii.n. 

En immiiinen alue kiisittaa linjan Kokkola-Savonlion.na etelii.
puolella olevat rataooot, Kokkolan ja Savonlinnam. asemat mu
ka;rol luettuina, seka rataosat Pieksii.maki-Suonenjoki ja Huuto
koski- Varkaus, Suonenjoen ja Varkauden asemia •lukuunotta
matta. 

Toinen alue kasittiia lmiklci me l1njan KokkoJ.a-Savomin.n.~a 
pohjoi~uolella olevaJt rata-osat, jotJka eiviit sisally edelliseen. 

l\Iiiiiraykset halkojen myynnista ~Uikkoolla. oleville en..tisille 
raut atieliiisille ja eliikettii. nauttiville rautatieUirlilten leski.lle ova1 
edelleenkin m1mtoksitta voimassa. 
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Rautatiehallituk:sen kiertokirje N: o 2/ H. 162, 16. 1. 31 on 4 
edelleen voima · a niilta osin, joita ei edella olevilla maarayksilHi 
ole muutettu. (Rh n:o 333, 30. 1. 1951) Kl n:o 6/ 51. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

llelmikuuu 1 paivasta 1951 lukien on suoritettu seuraavat 5 
asernien luokka-alennukest: 

Oulaisten kolmanmm luokan asema on alennettu ueljannen 
luokan asemaksi. 

Sieviill j•a Korkealro ·ken neljannen luokau asemat 0'11 alennettu 
viidennen luokan asemhluri. 

Samasta paiva:ta luk:i.en on suoritettu seuraaYat asemien 
korotukset: 

P arik.lmlan neljfumen luokan asema on korotet1.u kolmannen 
luokan asemaksi. 

Riintamaen viiden:nen luokan asema on korotettu 11eljannen 
luokan asemaksi. (Lkoj n :o 260, 29. 1. 1951) Kl n:o 6/ 51. 5. 

P altJamon asem.an alainren MeriHiisen eiswke avataan helmi
kuun 12 paivasta 1951 luk:i.ren myos maidon ja maidonkuljetus
astioiden liikenteelle, joten seisakkeen liike1moimistapamerkintii 
julkaisussa , Liikem1epaikkojen viilimatkat" on sanotusta paivi.is ti:i 
lukien HM. (Lkoj n:o 265, 29. 1. 1951) Kl n:o 6/ 51. 5. 

Tervolan aseman alaioona avataan liikentcclle helmikuun 
12 paivasta 1951 lukien 0 ·uuskaupan raide ..; uraavin julkai unn 
.,Liikennepaikkojen valimart:kat " tehtavin merkinnoin: 

Tervola. I 
Osuu kaupan 

nude 

I I 
'frv 1. 

I I 

'l't Tervolan Osuuskaup· 
paa varten . Luk. 
12. 2. 1951. (Lkoj 
n:o 234, 5. 2. 1951) . 
Kl n :o 6/ 51. [) 

Laivaliikenne sat amissa. 

Laivaliik:elllle Ka.Skisten satamas.~1. paattyi 30. 1. 51 ja Kotkalll 6 
ata.massa 2. 2. 51. 

Paikka- ja makuupaikkatilaukset. 

Tilattaessa makuu- ta.i isttunapailkkoja juniin, joiden knlku- 1 
aikana lahtoasemalta rnaiiraasemall<e vuorokausi vaihtuu, on 
nsein sattunut, etta paikka on varattu virheellise t.i tarkoitettua 
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junaa joko edellisena tai euraavana vuoroka.utena vastaava.an 
junaan. 

Taman johdo ta kehoitetaa.n liikennepaikkoja niil.tii. kysy
myksesslioleviin juniin paikkoja ti18Jttaessa tarkoin va.rmistautu
maan, milloin matkustaja aikoo paik:ka.a kayttiia, seldi paikkaa 
edelleen jUJlan tai vaumm Hihtoasemalta tilatessa.an huomio~ 
maan junan kul.kooikana tapahtuvan vuorokaudtm vailitumisen 
mahdollisen vaikutuksen tilauksen paivamliaraan. (Lkoj n:o 353, 
] . 2. 1951). Kl 11 :o 6/51. 7. 

Tavaravaunujen puhdistus. 

Tavaravaunujen puhd:istuksessa ja1leen sattuneiden l'I:IJimin
lyontien johdosta kehoitetaan. <asianomaisia kiirur:ittam.iilin v.aka
vaa huomiot.a puhee.naolevassa asia a Kl n :o 37/47. 3. ja Kl 
n:o 40/47. 3. kohdissa annettuihin miHirayksiin. (Lkoj n:o 225, 
2. 2. 1951). K1 n: o 6/51. 8. 

Julkaisun ,Suomen Kulkuneuvot" 
myyntihinta. 

Julka:isun ,Suomen KuLkuneuvot" myynt.ihinta, joka on nyt 
60 markkaa kappaleelta, korotetaan 90 markkaan kappaleelta 
maalislmun 1. paivi.ista 1951 lukien, jolloin julkaioon uusi painos 
tulee voima.an. (Rh/Lko n:o 219, 30. 1. 151). Kl n:o 6/51. 9. 

Valtionrautateiden - Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: n yhdysliikenne. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on ottanut kii.ytii.ntoon 3. 2. 51 
lulci.en yhtion he.nJriloautolinjoilla uudet matkustajaliikenteen 
Larif£it, jotka ovat taman VR Kii.skylehclen liitteenii. 

Samalla tehdaan tariffisopimuksen liittei<>'iin (Kl n :o 23/ 50. 1) 
seuraavat mtmt.okset: 

Liite 1. 
poistetaan: 
linjat Oulu-Kiimil11ki Ja Hyryn a.lmi-Leiuonkyla. 

lisiitiiiin: 
linjaan Rovaniemi-K elloselka: 

km 
186 Tuoh.iky Hi 
191 Kotola 
199 Saija 



() 

seka uutena linja.na lisataan Kuopio-Iisalmt·. 
km km 

Kuopio 63 J.Japinlruhti 
14 Toivala 85 Peltosa.lmi 
25 Siilinjiirvi 90 Iisalmi 
42 Alapitltii. 

Liitte€see.n VI muutet.a.aa1 matkat.a.Yaraa koskeva miiiirliys 
sem~Mvanlaiseksi: 

Matkatavarasta, mika kokoru;a ja laatunsa puolest.a on sel
laista, etta se soveltuu linja-autossa kuljetettavaksi ja painaa yli 
15 kg, kannetaan ylHiolevan .tariffin mukainen maksu. 15 kg 
kevyempi matkatavara lruljetetaan matkustajan vastuulla mak
sutt.a ehdolla;, etta han voi itse sen lmoltaa. Polknpyorista ja 
koir:ista k.annetaan 11z lipun hint.a. Koirien kulje.tukseen on 
auton Ui,htOasemalta pyydettava 1upa. Vii.hin maksu matkatava
rasta on 30 markkaa. Kl n:o 6/ 51. 10. 

Koululaisten hiihtoloma-alennus. 

10 

Rautaliehallitus on myontanyt ainoa taan k.aupunkilmntien 11 
kouluLaisille n. s. hiihtoloman aikana tehtiivia raUJta.tiematkoja 
vart-en myytavie.n lippujen, myo pikajunalippujen ( ei kuiten-
kaan lastenlippujen.) hinnoist.a 50 % :n alennukse.n, mikiili oppi
laitoksen puolesta hiihtoloma jarjestetalin. Alenn.uksen saami-
.seksi on asianoma:isen liikennepaikan lippu.kassaan jok.aisen alen
nukseen oikeutetun matkalippua ostaessaan annettava oppilai
toksen johtajan .antama ja koulun leimalla varustettu hiihto
lomatod.istus ( n: o 2425), joka si altaa oppilaitokse.n ja toclis
tuksen saajan nimen, lahto- ja miiiiriiaseman nime.n seka hiihto
loman ajan. Todistus on kaksiosainen. Toin~n osa jiia lippu
kassaan, josta ~ lipputilil1 mukana lahetetaiin tarkastustoimi<>-
ton II jaostoon. Toine.n osa annetaan matkalipnn mukana mat
kustajalle. Todistuksen molmnpiin osiin on leimattava myynti
pairoan ni.mi- ja pii.ivaleima sekii merkittiivii, min.kii luokan lippu 
on myyty. Matkalippuja kootessaan on konduktoorin kerlittiiva 
myoo hiihtolomatodistu.kset ja liihetettava ne tarkastustoimisto 
II:een. 

Koululaiselle, joka esittiiii hiil1tolomatodistu.ksen, myydi:k1,n 
menolippu, joka kelpaa ede takaista matkaa varten. (Vain 
menomatkaa varten ei alennu t.a my-onnetii.) Jokaiseen Hppuun 
on leim.attava sana ,Htihtolippu". Meno- ja palnum.atkaa;n kel
paava kokolippu on voimassa 10 piiivi:Hi. leimaamisp8ivii mukaan
lu-ettnna, kuitenikin va;in 24. 2- 6. 3. 1951 valisenli aikana. 
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Alenn.us on voima.ssa. myos valtionrautat€iden k.ans.sa yhdy.s
liike.nteessii olevilla yksityisillii rautateilUi.. 

Suik:sista kannetaan saadetty kuljetusmaksu. 
(Tfo n: o 185, 2. 2. 1951) Kl n :o 6/51. 11. 

Lisiilippu pitempaa tieta. 

Kirjoitettaessa lisalippua piternpiia tieta matkustamista var
ten merkithlin teiden erkanemisaseman nimi riville ,1\Iista" ja 
yhtymisaseman nimi riville ,Minne" seka hemerkinniit a ii8ID.
omaiseen pai:kkaan. Lipun vasempaan alakulmaan kirjoitetaan 
sa:na: LisaJippu ja sen allc nimilyhennyksin alkuperadsen lipun 
lahto- j·a miiiidiasemat seka siiheu merkityt lmlkutiet . 

• Jos aUmperainen lippu on pikajtmaan oikeuttava, kirjoite
tawn li<ililippu tavalliselle henkilojunan 11ppuJomald,eelle. J os 
]j alippu kirjoitetaa;n punai ella pystyjuovalla YarustetuJ.le lo
makkeeJle, on pikajunan lisarnalmu sis3Jilytettavii lipun hintaan. 
(Tfo n:o 192, 3. 2. 1951) Kl n:o 6/ 51. 12. 

Eriiiden jarjestojen kuljetusten rahtivapaus. 

IIuromautetaan, etta Suomen Punauselle Ristille, Kenraali 
l\lannerheinun Lastemmojeluliitolle, Suomeu Kirkkojen Jalleen
l'akennuskomitealle, Snomen Huo1to r. y.- Finlands Folkhjalp 
r. f. nimiselle yhdistykselle ja sen ·alaisina toimiville Vapaan 
huollon Hiiininkeslruk:sille myonnetyt rahtivapaudet niiden irul
jetuksista eiviit ole vroimassa lmluvan vuoden alusta lukien. (Tfo 
n:o 202, 3. 2. 1951) Kl n:o 6/ 51. 13. 

Ylim. vapaaliput. 

Suomen Rautatieliiisten Raittinsyhdistyksen valtionrautatei
dcn pal velukoossa oleville jiisenille, jotka ooallistuva.t vuosiko
kouksen yhteydessii 11. 3. 1951 Oulu. sa jarjestettiiV'iin yhdistyk
sen hi.ihtomest'al'Uuskilpailuihin kilpailijoina tai toimitsijoina, on 
myonnetty ylim. vapaaJliput matkaa varteu Ouluun ja talk!aisin. 
(Tfo n: o 172, 1. 2. 1951) . 

Matkalippualennuksia. 

Seumavat alermukset on myounetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistu ville: 
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Helsinki : 15-20. 2. 19fi1; Suomen NMKY :n Urheiluliiton talvi- 1 & 
prui:viit; alle 20-vum..iaat osanottajat; 25 %, my<>s pikaj . 
Hii.meenlinna : 22. 2.-2. 3. 1951; Suomen Nuorten Kristillisen 
Li~ton tyttojen hiihtoleiri; alle 20-vuotiaat osooottajat ; 25 %, 
my a.; pikaj . 
Oulu : 8-13. 3. 1951; Suomen Rautatielii.isten Raittiu yhdis
tyk en vuosikokous; vuosikokoukseen matkustavat yhdisty'ksen 
jasenet, jotka eivat ole oikeutettuja sa;amaan vapaalippuja; 50 %, 
myos pikaj . 
Jyvaskylii. : 8-13. 3. 1951; TUL: n hiihtomestaruuskilpailut; 
kilpailijat; 25 %, myos pikaj. 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Rauta.teiden palvcluk.seen sopimattomana on erotcttu Riihimaen vu· 16 
rikon palvelukscsta tilapaincn veturinlammittii.ja An-o Kokko. (1 . vjp 
II :0 120, 1. 2. 1951) 

Kadonnut asetyleeni.sli.ilio. 

Y etul'in N:o 897 kii.yntisillalta on 23. 1. 51 pudonnut asetylecni· 17 
kaasuFailio AK 25 N :o 25715 matkalla Lohja~yvinkii.ii. Radanvarti· 
joita kchoitctaan tarkkailemaan k. o. rataosuutta ja lOydettiiessii liihet· 
tiimiiii.n se Pasilan varikolle. (Vrp Psi n :o 116, 1. 2. 1951) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkej ii. ym. 

'l'ampereen varikolla (.Pori) palvelevalle veturinliimmittiijii Pentti 18 
Erik Renforsille kirjoitettu virkamerkki n :o 464 on kadonnut ja kuole· 
tetaan. (Vr.p 'l'pe 3. 2. 1951) 

Avoimia virkoja j a. toimia. 

i. Jiikennejaksos.sa euraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t virat 19 
ja toim.et: yksi vaihdemiestenesimiehenvirka ja yksi 1 l. vaihdemiehentoimi 
I isalmen asemalla, yksi junamiehen ja yksi 1 l. asemamiehentoimi Kajaanin 
asemalla Rekii kolme 1 l. asemamiehentointa Kontiomiien a.semalla. Liikenne· 
osaston johtajalle osoitetut ha'lwmukset jatettava as ianomaisille asemapaiil · 
liki:iille viimeist.iian l 5. 2. 1951. 

y. p. 1 l. tarkkaajan virka mutatiehall1tuksen tarkastustoimistossa. Rau· 
ta,tiehallituk elle osoitctut hakemukset jatettiiva rautatiehallituksen kirjaa· 
ja1le viimeistaan 3. 3. 1951 ennen klo 12. 

y. p. :e l. kirjwrin virka rau,tatiehallituksen tarl.;a.st'!Mtoimistossa. Ran · 
ta.tiehal!ituksen pii.iijohtajalle osoitetut hakemukset jiitettiivii rautatiehalli· 
tuksen kirj aajalle viimeistiiii.n 3. 3. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikenn nsuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus · 
ten jiibtii.mistii ottamaan selvii.a asunnonsaantimahiloll isuuksista. 
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Liit9 I Kl n:o 6/51. 10. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab :n henkitokuljetustariffi A. 

(Kaytetaan kaikilla 'l'ornion ja Rova.niemen eteli.i.puolella olevilla 
linjoillla. Kilometril1inta: 1-20 km 3/-, 21-50 k:m 2/75, y<li 

50 km 2/50). 
V oimassa 3. 2. 1951 alkaen. 

km mk km mk km mk l"lll mk 
1-7 20 60 165 118 310 176 455 

9 25 62 170 120 315 178 460 
10 30 64 175 122 320 180 465 
12 35 66 180 124 325 182 470 
14 40 68 185 126 330 184 475 
15 45 70 190 128 335 186 480 
17 51 72 195 130 340 188 485 
19 57 74 200 132 345 190 490 
20 60 76 205 134 350 192 495 
22 65 78 210 136 355 194 500 
24: 70 80 215 138 360 196 505 
26 75 82 220 140 365 198 510 
28 0 84 225 142 370 200 515 
30 85 86 230 144 375 
31 90 88 235 146 380 
33 95 90 240 148 385 
35 100 92 245 150 390 
37 105 94 250 152 395 
39 110 96 255 154 400 
40 115 98 260 156 405 
4:2 120 100 265 158 410 
44 125 102 270 160 415 
46 130 104 275 162 420 
48 135 106 280 164 425 
50 140 108 285 166 430 
52 145 110 290 168 435 
54 150 112 295 170 440 
56 155 114 300 172 445 
58 160 116 305 174 4.50 

Kuukausilipun hinrt:a on 2: 15 kilomctriltii, vahin maksu 
500:- markkaa. 



-13- 6 

Liite II Kt n:o 6; 51. 10. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab :n henkilokuljetustm·iffi B. 

(Kaytetaan kaikilla Tornion ja Rov<aniemen pohjoispuolella ole-
vill·a lJilnjoilla. Kilometrihin'ta: 1-2 k:m 3/-, 21-50 km 2/ 75, 

yli 50 km 2/ 50). 
Voimassa 3. 2. 1951 alkaen. 

km mk km mk km mk: km mk km mk 
6 20 61 180 122 340 182 500 243 660 

25 63 185 124 345 184 505 244 665 
10 30 65 190 126 350 186 510 246 670 
11 35 67 195 127 355 188 515 248 675 
]3 40 69 200 129 360 190 520 250 680 
14 45 71 205 131 365 192 525 252 685 
]6 50 73 210 133 370 193 530 254 690 
17 55 75 215 136 375 195 535 256 695 
]9 60 77 220 137 380 197 540 258 700 
21 65 78 225 139 385 199 545 260 705 
23 70 80 230 141 390 201 550 261 710 
24 75 82 235 143 395 203 555 263 715 
26 80 84 240 144 400 205 560 265 720 
28 85 86 245 146 405 207 565 267 725 
29 90 88 250 14 410 209 570 269 730 
31 95 90 255 150 415 210 575 271 735 
33 100 92 260 152 420 212 580 273 740 
35 105 93 265 154 425 214 585 275 745 
36 110 95 270 156 430 216 590 277 750 
38 115 97 275 158 435 218 595 278 755 
40 120 99 280 160 440 220 600 280 760 
41 125 ]01 285 161 445 222 605 282 765 
-!3 130 103 290 ]63 450 224 610 284 770 
45 135 105 295 165 455 226 615 286 775 
47 140 107 300 167 460 227 620 288 780 
48 145 109 305 169 465 229 G25 290 785 
50 150 110 310 171 470 231 630 292 790 
52 155 112 315 173 475 233 635 293 795 
54 160 114 320 175 480 235 640 295 800 
56 165 116 325 J77 485 237 645 297 805 
58 170 118 330 178 490 239 650 299 810 
60 175 120 335 180 495 241 655 

K uukausi:liptm hi.nta on 2/ 30 kilometriltii., vahin maksu 
500: - markka:a. 
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KAS K-YLE HTI N:o 7 
195 1 

Viittaus Kaskylehdessii julkaistuun miiiiriiykseen merkitliiin: 
Kl n:o lf51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtlivii painatusjaostoon. 

To I mit us: Rautatiehallltus, 2 kerros, huone 24. 

SiS a 11 y s: 1. ':l'yopalkat. - 2. Istumapa.ik:kojen lukumaaran merkitse
minen Ci, Di, DEi ja Ei-vaunuihin. - 3. Muutos varastojen tilinpitoon. -
4. Muutoksi!ll aikatanluun n:o 116. '_ 5. Liikennepaik:koja ·koSkevia muutoksia. 
- 6. Varotoimenpitteet •bensiinisaili:ivaunuja tii.ytettaessii. ja tyhjennettaessa. -
7. Matkustajavaunujen pesuhuoneiden ja kiiymali:iiden vesisiiilii:iiden tayttami
nen talven aikana. - 8. Porkkalan alueelle meneviit puutavaroJiihetykset. -
9. Uusien tariffien sovellutus. - 10. Seuruelippujen lisiima.ksu laps.ilta. - 11. 
Kaasulierii:iiden kuljetus. - 12. Talviloma-alennus. - 13. Matkalippualennuksia. 
- 14. Vaatetustarvilk.keiden myynti rautatieliiisille. - 15. Kadonnut matka
tavarakelkka. - 16. Kadonneita ma-tkalippuja, virka.merJrkeja ym. - 17. Kei
lailumestaTuuskilpa;ilut. 

Tyopalkat. 

Asetuskokoelmassa on jru1kaistu seuraava 1 
Sosiaaliministerion piii:itos 

tyopalkkojen siiiinnostelysti:i · annet-nn valtione-nvoston paatoksen 
soveltamisesta. 

A'Illl.eiltu Helsingissii. 26 piiivanii tammikuuta 1951. 

Sosia.aliministerii:i on valltioneuvoston 20 paivanii tammikuuta 
1951 tyo_pa.llclrojen si:iaruiostelysta antrurnan paatO.ksen (31/51) 
8 §: n nojalla maariinnyt: 

1 §. Valtioneuvoston edella mainitun paatoksen 2 § :ssii tar
ko1tettuna ansiotasona on pidettliva sita taJSoa, joka IQn muodos
tunut eri aloilla ns. A-sopimuik:sen perusteella tehdyilla sopi
mulOOlla. 

Niilla ailiQilla, joilia pa.Thlk:oja ei viela o'le maaritelty A-sopi
muksen muk:aisesti, palkat on pyrittava maarittelemaan 'lliihin 
liilhinna verrattavissa olevien ja A-sopimuksen mukaisesrti tarlris
tettujen a:lojen palkkojen perusteella, 'Ottaen samalla huomioon 
naid-en al'Ojen keskimaaraisten prullikojen ja ansioiden aikaisem
mat suhteet. 

Mainitun V'altioneuvoston paatoksen 2 §: ssa tar'koitettuun an
siotasoon on katsottava sisaltY'van myo&kin tyi:ieMosopimuksiin 

1351. - 15. 2. 1951. 
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sisaltyva,n indeksiehdon edellyttiima indeksikorotus iten kuin 
maini'tun valtioneuvoston ni.ilitokls n 3 '§ : ssa maiira.Ui.an, joten 
piiiitOksen mU!kaan maJksettavien ind.eksikorotusten voidaan ka;t
soa ko kevan mvookin niita aJoja, joiden tyoehtO&>pimuksissa ei 
ole mainintaa indeksiehdosta tai joilla ei ole voima a olevaa 
tyoehtoso.pimust.a. Sama koskee myo-skin jarjestymattomiii aloja. 

2 §. Indek.sikorotu ten :taannehtivaisuus koskee yleensa ai
noastaan niiU:i aloja, jois a tyoehtosopimukseen on sishltynyt miHi
riiy palkkasaiinnosteJlypaatoksen 3 § :n taN:oitt.mnasta inde.ksi
tarkistuksesta . 

• Jos ti,litelmilliset tai :muut sellaiset syy:t siHi 'Vaativat, on 
a ianomai illa oikeus sopia siitii, etta takaUJt.uvat indeksikorotUJk
. et maksetaan miiariisummana, joka keskimaarin va taa indeksi
km;otusten edellyttiimii..'i mi.iliraa. 

3 §. Jarjesty:matt(ilmien alojen samoin kuin jarjestynei1Hi 
aloilla ·tyomarkkinajarjestojen ulkopuolella olevien tyonantajien 
maksaania palkkoja ·lro. kevrut kysymykset on rabkaistruva yleensa 
1 .' : n mukaisesti. 

4 §. Yleisenii saallltona indeksikorotusten uorittauniseHe on, 
etta ne maksetalan erillisena lisana rtyontekijan kunakin pal•kan
maksukautena ansai emaille palJkalle. 

:.\fi!lloin heinii'lmun J 5 pa·iviin 1950 jalkeen maksettua 5 %: n 
sunrui ta indeksikorotusta ei ole pidetty varsinaisesta palkasta 
erillisenii lisiina, kuten yieens~i oli<;i ollut tarkoitul{lSenmukaisinta, 
vaan isally.tetty pallclman, on se erotettava kokonarispailkas'ta. 
Tiiten muodo ·tuvalle penu pallmlle ]iasketaan kuUoinkin makset
tavat indeksikorotukset, joiden suuruu on heinahmn 15 pai
van 1950 jalkeen ensiksi alkaneen pa.lkanmaksukauden alusta 
lulkien jo maksettu 5 %, marraslruun 15 pi:iiviin 1950 jalkeen 
ensiksi alkaneen pallmnmaksukauden alu ta lukien 10 % ja tam
milruun 15 pi:iivi:in 1951 jiilkeen ensiksi alkavan pal'kanmaksu
kauden alu ta h:tki>en 15 %. 

5 §. Miklili A-sopionuksen perustcella on sovittu 'l:ai sovitaan 
pahlroista, jMJka oVIat korottatneet tai ·korotta'"M an iotaooa, ma:k
. etaan indokSikorotu taman uuden sopimuk.sen peru teella muo
clostuneille taman paatoksen 4 §: ssa tarkoitetuille peruspatlkoille 
sopin1uksen edellyttiimasta ajankohdasta lukien. 

Taman, seka etta paii.toksen 4 § : n mukaiset indeJlmik:omtuk
set suoritetaan kaillrille Yaltiom:autateiden tyonte'lrijoille, l'auta
tiehallitus ilmoitta:a tli!tcn tiedoksenne ja noudatettavaksem1e seka 
asianomaist-en tietoon arutetta'VI8lksi.. (Asetuskok. n :o 54/ 51. -
Rh/ to n:o IT. 176, 5. 2. 1951) K1 n :o 7/ 51. 1. 
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Istumapaikkojen lukumaariin merkitsemi
nen Ci, Di, DEi ja Ei-vaunuihin. 

A ianomai.ille tiedo~tetaan, etta konepajoille ja varikoille on 2 
annettu maarays suorittaa ylla:mainittujen vaunutyyppien mer
kintojen ta.yden:tfuninen siten, etta niih:i:n merkitaiin myos istuma
paikkojen hulmmaara. 'l'rumii merkinta, joka esim. 100-pa:ilkkai-
sessa Ei-'Vlaunu a on ,P 100", maalataan alu ·kebyksen kum
paankin sivupalkkiin vaunun siihen piUi.hiin, josta istumarpaikko-
jen numerointi a1kaa. (Ktt n:o 9;'91, 19. 1. 1951) Kl n:o 
7/ 51. 2. 

l'fluutos varastojen tilinpitoon. 

Tehdystii esityksesta on raultatiehallitus G. 2. 1951 palittiinyt, 3 
etta tiista liihiien on rpiHi.varastojen lask:utettava Juovuttamistaan 
tavaroista suoraan niiden tilaajaa, riippumatta siitii toimiiko t3.In1i. 
samassa talousjaksossa kuin varasto vai ei. 

Kun tilaaja saa .JasJ.mn varastolta, hyvaksytiiiin ja momen
toidaan lasku entiseen tapaan sekii palautetaan : 

a) suora.an laskuttruvalle varastolle, jos tilaaja ja laslruttava 
varasto knuluva.t srumaan :tJalousjaksoon, mutta 

b) siihen talousjaksoon, johon tilaaja lrnuluu, jos laskuttava 
varasto ei kuulu sa:rnaan talm: jaksoon. Talluin talousjak o mer
·kitsee laskun rpaiimomenttierat asianomaisen momen'ttimenojen 
rasi.tuksek..<>i ja liihettaa laskun edellecn laskuttava.Ue vara tolle. 

Tavaraa, jonlm vara tointi on keskitetty maarattyyn varas
toon, on tilatiaYa suoraan sie1ta. Jos tilauksia ku1tenkin saapuu 
viiiiraan varastoon, korjataan varaston nimi tilauk een ilman 
muuta ja tilaus postitetaan edelleen asianomaiseen varastoon, 
mutta jo tilauiq;en edelleenliihettiiminen johtuu jostakin muu ta 
~'>)T) . ta, on tii i a ilmoitettava my5s tilauksen tekijiiJle. Mirukaan
lai ta kirjanpitoa ei mrastoisRa taJlaisista edelleenli:ihetetyistii 
i.ilauk ista tardrt:se pitlia. (Rh Vo n: o V. 265;'306, 6. 2. 1951) 
Kl n:o 7/ 51. 3. 

Muutoksia aikatauluun n:o 116. 

9. 2. 1951 lukien pysahtyy j. 244 aina ( 6) l\Iyll;yojan lai- 4 
turivaihteella. (Kut sahk:e n: o J 8, 8. 2. 1951) Kl n: o 7/ 51.4:. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Piilin py ·akin alainen Ylakolkin seisake avataan maaliskuun 5 
J •paivas-tii 1951 lukien myo maidon ja maiaonkuljetusastioiden 
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li:iJkenteelle, joten seisakkeen liilnmnoi.mjstapamerkinta julkai u a 
,Liikennepaikkojen valima;tkrut" on sanotust;a paivastii Jukien 
HM. (Lkoj n: o 228, 8. 2. 1951) Kl n: o 7/51. 5. 

Rautjarven aseman alaisena lkm: lla 348 + 352 m avataan 
ma:aliskuun 1 paivasta 1951 lulrien liikenteelle Viimola-niminen 
eisa.ke seumavin julkaisuun ,Liikenuepaikkojen valimatka..t" teh

t.avin merkinnoin: 

se Viimola. 14 Iiautjarvi 3. 
Laikko 10. 
Spl 20. Vro 22. 
Par 39. Kw 157. 
Hko173 . Pm204. 

H Luk. 1. 3. 1951 (Lkoj 
n :o 244, 8. 2. 1951) . 
Kl n:o 7/51. 5. 

Seisrukkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) junat 097 ja 
098. 

Varotoim.enpiteet bensiinisailiovaunuja 
taytettaessa ja tyhjennettaessa. 

6 Viitaten Liikennesaannon I Liiltteen 7 '§ : n 4. momentin 

7 

a) kohtaan ilmoitetaan ti<edoksi ja noudatcttavaksi seka asian
omaisten liikennoitsijain ti·etoon saatettavak i: 

etta bensiinivaunun tayttiimisen ja tybjentfuni en ajaksi on 
liikennoit ijiin toimesta vatmun lrnmmallekin puolelle raiteen 
1JOikkisuuntaan kiinn:itettiiva aulrilevitet.ty zmnainen opastelippu, 
joka merkitsoo, e!Jta vaunua ei saa liilrnttaa ja etta tulen kasit
tely vaunun liihella on ankarasti kielletty. (Rh/lko n: o 328, 
6. 2. 51) Kl n:o 7/51. 6. 

Matkustajavaunujen pesuhuoneiden ja 
kayma.loiden vesisailioiden tayttami
nen talven aikana. 

EriiilHi jtmavarusteluasemilla on tullut tavruksi jattaa jopa 
kaukojunissa ma;tku.stajavaunujen pesuhuoneiden ja kiiym:Uoiden 
vesisailiot talven aikana tli.yWima.tta. 'l'amlin johdo ·ta huomau
tetaan a ianomaisille l:iikennepaikoille ja henkilojunien jtma
miehi<>tolle, etta kaukojunissa on pu.hoonaolcvat ailiot myo tal
vella taytettiiva . JiiatymisJVaarru1 vuoksi on kuitenhln tarkoin 
1uolehdittava, etta pesuhuoneiden ja kaymaloiden :ikkunat pide
tiUin suljettuina ja etta Yaunujen saavu.ttu.a miiaraasemalleen 
vesisailiot heti tyhjennetiUin. Paikallisjunien suhteen voi asian-
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omainen liikennejakson piUi.llikko maaratii., etta vesisailiot aa- 1 
daan niissa jaWia talven aitkana Uiyttamatta, mikali han katsoo, 
ettci ,tiista aiheudu matlrustajille haJ1.1kaluutta. (Lkoj n: o 283, 
8. 2. 1951) Kl n:o 7/51". 7. 

Porkkalan alueelle menevat puutavara
lahetykset. 

Kun uomen Sahanomistajayhdistys huolehtii Porkkalan 8 
alueelle menevien puuJ:avaralahetysten tullimuodo1li uuksista, ei 
niista eniia kanneta tullia ioimiston valityspalkkiota. (Tfitk n:o 66, 
9. 2. 1951) Kl n:o 7/51. 8. 

Uusien tariffien sovellutus. 

Tiedustelujen johdosta huomautetaan seuraavi ta uusien ta- 9 
riffien sovellutuksista: 

1. Voi.mas. a olevista kuukausilipuista ei tariifin korotuksen 
takia per:iJta li.si:i.n1ruksuja. 

2. Lastenvaunujen matkatavarama.ksu lasketaan vaunujen 
todellic;en painon mukaan. Vahin maksu on 40 mk. Kun tariffi
taulu'k!lwihin ei voida la tenvaunuille painattaa omia taulukoita, 
on tariffitaulukkojen uuden painoksen ilmestymisen jiilkeenkin 
niiden matkatavaramaksut laskettava hinnoituslukuja ja maksu
taulukoita kayttaen. 

3. Vaunwlrnormaluokan 1 kaytostii on luovuttu. Taman mu
kaisesti on kaikki sellai et rahdit, jotka tavaranluokitustaulukon 
tai tariffisiiiilmon mukaan oli.si lasketta va luokan 1 mukaan, 
nyt laskettava luokan 2 mukaan. Luokkaa 2 sovelletaan siis 
luokan 1 asemesta myos helposti pilaantuvan pili:atavaran ja 
ral1tisopimusten alaisten, 1 luokan tavaroiden rahteja lasket
taessa. (Tfo n:o 249, 10. 2. 51) Kl n:o 7/51. 9. 

Seuruelippujen lisamaksu lapsilta. 

Rautatiehallitu on paattiinyt alentaa 1. 3. 51 lukien 50 mar- 1 Q 
kwksi sen lisamaksnn, rnika seuruelippua kaytHiviltii lapsilta kan
netaan. Li iimaksut ilmoitetaan tastii alkaen tariffi.taulukoissa. 
Taman mukaise ti on TS: n 20 §: n 8 lm anotusta paiva. ta 
lultien muutettu seuraavalffii: 

8. Seuruelipun hinta lasketaan menolipun tariffiu mukaan 
lippuun merkittyjen matkano ieu yhteenlasketulta pituudelta. 
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N~iin saadun menolipm1 ihinnasta vahennetiHin euruelippu
alennus. Jaannokseen li.sataan tariffitaulukoi a mainittu ·li.sa
maksu, jonka j iilkeen saatu hintta kerrotaan sem·ueen jasenten 
lukumaarlilla. 

Nelja vuotta 'tayttiin>eiden, mutta •kahtatoista vuotta nuorem
pien .la ten osalta kannetaan puolet lippmm menkittyjen matkan
osien yhteenlasketun pituuden perusteella maaratyn menolipun 
hinnasta li.sattyna tariffitaulukoissa mainitulla 1i amruksulla. 
Tallaisten lasten QsaLta ei siis seuruelippualennusta myonneta. 
K . myOs 5 § :n 1 kohtaa. 

Tariffitaulukkojen li.salehden 5 taululton 1 alimuistutukseksi 
Jisiitaan : 

Seuruelipuu lisfuna:ksu nelja vuotta tayttaneiclen mutta kahta
toista vuotta nuorempien lasten osalta on 50 :markkaa. (Tfo 
n :o 250, 8. 2. 1951) Kl n: o 7/ 51. 10. 

Kaasulierioiden kuljetus. 

Kaa:sulierioiden tariffipainosta Kl n: o 4/ 51: G oleva maarays 
peruu<tetaan 1. 2. 51 lukien, joten rahti on eclelleenkiin lasket
tava kaasulierioiclen todellisen pain on rnukaan. ( Tfo : n sahke 
n :o 9, 1. 2. 51; tfo n:o 245, JO. 2. 51) Kl n:o 7/ 51. 11. 

Talviloma-alennus. 

Ounasvaaran Talvikisojen kilpailijoille ja toimi'henkiloille on 
myonnctty oikeus Kl n:o 1/ 51. 28 mainuttum1 talviloma-alennuk
seen, vaikkakin he viipyisiva.t maarapai!kassa Rovaniemella vain 
:kolme paivaa. Muu:ten sovelletaan niiiliin lippuihin sanotun 
kaskylehden mwarayksia. (Tfo n:o 248, 10. 2. 1951) Kl n :o 
7/51. 12. 

Matk alippualennuksia. 

, euraavat alennukset on myonnetty yksinkertaJisten lippujen 
hinnoista eurruaviin tilaisuuk&-iin osallistuville : 
JyvaskyUi. : 14-21. 2. 1951· Suomen Hiihtoliiton nuorten mes
taruu:skilpailut; alle 20-vuotiaat kilpailijat; 25 %, myos pikaj. 
M'antta: 22-27. 2. 1951; Hameen Partiopoikapiirin hiihtome -
taruuslci.lpailujen osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Vaasa: 1-6. 3. 1951; Vaasan Knuromykkiiinyhdistyksen jar
je tiimat kirlrkopii~vfut; kuurot o. anottajat; 25 %, myos pikaj. 
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Lappeenranta: 1-7. 3. 1951; Suonten Partiopoika.jarjeston 13 
hiihtome.~taruuskilpailujen osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 8-14. 3. 1951; Sotasokeat r. y: n vuosikokous; sokeat 
osa.nottajat; 50%, myo-· pikaj. 

Helsinki: 15-20. 3. 1951; Suomen Kuurojen Liiton vuosi- ja 
edusta:jakokous; ·kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Vaatetustarvi.kkeiden myynti rautatielii.isill.e. 

Pasilan varaston ilmoituksen m"dkaan paii.llystakkikangas (mclton) 14 
on loppunut mainitusta varastosta. (Tthj n:o 5/48, 9. 2. 1951) 

Kadonnut matkatavara.kelkka. 

Messukylan aseman huonossa kunnossa oleva matkatavarakelkka, 15 
jossa on merklki Mak ja toisesta jalaksesta rauta pois, on kadonnut. Ta
vattaessa pyydetaan palauttamaaan Messukylii.ii.n. (4. ljp n:o 242/558, 
6. 2. 1951) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerk:kejii ym. 

Tampereen varikolla (Haapamaki) palvelevalle veturinUimmittiijii.lle 16 
Erkki Kustaa Dahlmanille kirjoitettu virkamedkki n: o 344 on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Vrp Tpe 5. 2. 1951) 

Vet. kulj. Allan Rafael Lehtosen virkamerkki n:o 217 on kadonnut 
ja kuoleteta.an. (Vrp Ri n:o 80/1, 6. 2. 1951) 

Halkotyomiehelle August Monoselle ja Eemil Pelkoselle Kouvolan
Kolon vii.lillii. kirjoitetut virka-aikavapaali.put n: o 034768/696 ja 034772/ 
696 voimassa 1. 1.--.:n. 12. -51 ovat ikadonneet ja kuoletctaan. (5. vtjp 
n :o 149/102, 7. 2. 1951) 

Helsingin asemalla palvelevalle liikennetyQilii.iselle Aili JokelaJle mat
kalle Helsinki-Pori--<H 1 inki 16. 1. 51 kirjoitettu tilapii.inen vapaali.ppu 
n: o 37083/742 matkaille Helsinki-Jokela voimassa 1. 1.--<30. 4. 51, ovat 
kadonneet ja kuoletetann. (Ljp l. 199/562 9. 2. 1951) 

Ent. vet. kuljettaja Otto A. Heiskaselie s. 12. 12. -79 annettu hal
kojen ostolupatodi tus n:o 547, 12. 1. -51 kuoleteta.an. Vrp Pm n:o 150, 
10. 2. 1951) 

Keilailum.estaruuskilpailut. 

V. R. Urheilun keilailume taruuskilpailut pidetiian Helsingissii. Ruu- 17 
. ulanhallissa 7. 3. -51 klo 13,30. Osanottoilmoitukset Jahetettava G. Wes
terholmille Helsinki, Rautatiemu eo 1. 3. -51 mennessii. Ilmoituksesta 
tulee kaydii. ilmi, mihin luokkaan osnnottaja kuuluu. 

V. R. Urheilun keilailujaosto. 
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KASKYLEHTI N:o 8 
195 1 

Vilttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o IJSI. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S i s a lly s: 1. Rotaviien ja &iiiden kul'kulaitosvirastojen lcski- ja. orpo
ka"~an ohjosiiann\in viiliaikainen muuttaminen. - 2. Virka.matkojen matkus
tusluokat ja piiiviiraha. - 3. Junahenkilokunna.n virantoimitUBrahasiiiinto ja. 
sen 80vdtamismiiiiriiykset . - 4. l\fuutos varastojen tilinpitoon. - 5. Liikenne
osaston virau ja toimen haltijain vuosilomien jiirjestely eriiissii tapauksissa. 
- 6. fuutoksia aikatauluun n:o 116. - 7. Ylim. va.paalipu t. - B. Talviloma 
alennus. - 9. f'nlpaussel iin ki 'at. - 10. Puuttuva tavaraliihetys. - 11. Avoi
mia virkoja ja toimia. 

Sotavaen ja eraiden kulkulaitosvirastojen 
leski- ja orpokassan ohjesaannon valiaikai
nen muuttaminen. 

Asetu:kokoel ma sa on julkaistu: 

V altiovarainministerion piiiitos 
sot a l'iien ja e1·ii.iden ku lkulaitos11imstojen I eski- .ia orpokassan 

oh}esiiiinnou v(iliaikaise.sta 1nnnttamisesta. 
Annettu H elsingissa 23 piiiviiuii tammikuuta l 951. 

Valtioval'ainmini'ltcri o on sotavaen ja er·aiden kulkulaitos
,·irastojen Jeski- ja orpoka ·san valtuusmie ten esityk ·esta paatta
nyt valiaika isesti muuttaa sanotulle ka alle 12 paivana marras
kuut a 1926 vahvistetun ohjesiii:innon (287 / 26) 7 § : n 1 kohdan, 
sellaisena kuin se on 23 paivana toukokuuta 1932 annetussa 
Yaltiovarainministerion paatoksessa (183/32), ja 13 § :n, sellai
sena kuin se kuuluu muutettuna 16 paivana huhtikuuta 1946 
annrtussa va ltiovar ainministerion paiitoksessa ( 306/ 46), nain 
lmuluviksi: 

7 §. 
1) Taman ohjesalinnon vo1maan tu'lemisen jiilkeen kas an 

osakkaa:ksi paasseen viran- tai toimenhaltijah leskivaimo nautti
lwon elinaikaru a tah i kunnes menee •toisiin naimisiin ela ketta 
,euraayat miiarat, n imitti:i in: 

1497. - 22. 2. 1951. 

1 
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ensimmaise ·sa ~lakeluokas a ••••• 0 •• •• •• 10,800 markkaa 
toisessa 

" 
•• 0 ••••••••• 9,600 

" lrolmann~ssa 
" 

•• 0 •• 0 •••• 0. 8,100 
" neljannessa 

" 
••••••• 0 • • •• 6,700 

" viidennessii , •••• 0 ••••• •• 5,600 
" kuudennessa •• • 0 •• 0 • • 0 •• 4,800 
" seitserniinnessii 

" 
.. . ..... . . .. 4,300 ,, 

kahdeksannessa 
" 

0 ••••• 0 •• 0 •• 3,800 
" yhdeksannessa . , ............ 3,300 
" kymmenennessa 

" 
•• • •••• 0 •••• 2,700 

" yhdennes atoista 
" 

••••••••• 0 ... 2,200 
" kahdennessatoista " 

0 •••••••••• • 1,700 
" 

Ylliirnainitut ja mwtd kassan va1·oista suoritettavat eliiklceet 
maksetaan helrnihtun 1 piiiviistii 1951 saman vuoden lopp1tun 
kaksinkertaisina. 

13 §. 
Jokaisesta virasta tai toimesta, joka tuottaa osallisuuden 

kassaan, on, riippumatta siita, onko virka tai t'Oimi vakinaisesti 
taytetty tahi sijaisen hoitama, k:uukausittain kassaan suoritettava 
elakernaksu, jonka vuotuinen maar a on: 

I luokassa 
li " 

III 
IV 
v 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 

2160 markkaa 
1,920 " 
1,620 " 
1,340 " 
1,120 " 

960 
60 

760 
660 
540 
440 
340 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Milloin viran tai toimen vakinainen haltija on nainen suori
tetaan virasta tai toirnesta puolet edella rnaaratysta eliikemak
susta. 

Ylliimainitu.t· maksut peritaiin helrniku1tn 1 piiiviistii 1951 
saman vuoden lopputm nelinkerta.isina. 
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Tama paatoo tulee voimaan 1 paivana helmikuuta 1951 ja 1 
sita sovelletaan saman vuoden loppuun. 

(A.setuskokoelma n:o 41/ 1951.- Toj n:o To 359, 12. 2. 1951) 
Kl n: o 8/51. 1. 

Virkamatkojen matkustusluokat ja 
paivaraha. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtioneuvoston piiiitos 
virh:amatkojen matku.stusluokista ja piiiviimhasta. 

Anne1Jtu Helsingissa 1 pii.ivan.ii. helmikuuta 1951. 

Matkakustannusten korvauksesta ja paivarahasta 30 patvana 
joulukuuta 1937 annetun asetuksen (496/37) 15 § :n saannoksen 
nojalla on valtioneuvost'O valtiovarainm:in.i,':;terion esittelysta anta
nut s-euraavat.' maaraykset: 

Matkustuslttokat. 
1 §. Matkakustannu.<>ten korvauk~:;een nahden viJ:an tai toimen 

haitijat jaetaan matkustusluokk.i:in seuraavasti: 
1) Ensimmiiiseen matl;;ustusluokkaan luetaan valtioneuvooton 

jfu enet ja seuraavat viran tai to:imen haltijat: 
oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri, maaherra, korkeimman 

oikeuden presidentti ja oikeusneuvos, korkeimman haHinto-oikeu
den presidentti ja hallintoneuvos, hovioikeuden presidentti, ·arkki
piispa, pii pa, tasavallan presidentin kauslian kansliaparulikko, 
Yaltioneuvoston kanslian ja ministerion seka oikcuskanslerinvi
l'aston kansliapailllikko, tilastoJlisen paatoimiston ylijohtaja, van~ 
keinhoitolaitoksen ylijohtaja, yhpoliisipaallikko, rajava.rtio tojen 
pailllikko, laakintohallituk en paiijohtaja, maan vaestosuojelu
paallikko, tullihallituksen paajohtaja, valtiontalouden tarkastus
viraston paiijohtaja, kenraalimajuri ja hiinta korkeammassa 
vh,ka-asemassa oleva up 'eeri ja najlhin verrattava, otatalous
paallikko, ota)'llioilreuden puheenjohtaja, valruutusoikeuden pu
heenjohtaja, kenttiipiispa, yliopist~m kansleri ja rehtori, Suomen 
.A.lratemian jasen, kouluhallituksen paajohtaja, valtionarkiston
hoitaja, valtionarkeologi, maanmittausha.llituksen paajohtaja, 
maatalou hallituksen paajohtaja, ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
j'Ohtaja, geodeettisen ]aitok en johtaja, tie- ja vesirakennushalli
tuksen paajohtaja, merenkulkuhallituksen paajohtaja, teknilli en 

2 
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korkeakoulun rehtori, O'eologisen tutkimuslaitoksen johtaja, meren
tutkimuslaitoksen johtaja, patentti- ja rekisterihallituksen vlijoh
taja, valtion teknillisen tutkimu laitoksen ylijohtaja posti- ja 
lennatinhalilituksen piiajohtaja, . opimuspalkkaisen viran tai toi
men haltija, joka kuuluu ·opimuspalkkaluokkaan 12-17 · eka 
pankkiy1itarkasta.jan ja ·aasti:ipankkien ylitarkastajan opimu -
palkkaisen virau haltijat. 

2) 'l.'oisecn matkustusl·uokkaan luetaan 1 kohdas a mainittuja 
viran ta.i toimen haltijoita lulmunottamatta seuraavat viran tai 
toimen haltijat: 

Peruspa1kkai ·en viran tai toimcn baltija seka ylimaiiraiuen 
toimenhalti.ja, joka kuulluu palkkausluokkaan 19--:1:0 sekii sopi
muspa·lkkaisen viran tai tf:oimen 'haltija, joka kunlun sopimu -
palkka'luokkaan 1-11. 

3) Kolnwnt een matkustttsluokhaan luetaan peru palkk:aisen 
viran tai toimen haltija eka :vlimiiiirainen toimenhaltija, joka 
kuuluu palkkau luokkaan 1-18. 
• 2 §. P·eru.spalkkai en viran tai toimen haltija . eka ylimiia
rainen toimen]Hltltija, joka kuuluu 19 palkkausJuolrkaa alempaan 
palkkau luokkaan ja jolta vaaditaau yliopistossa tai k01·keakoulu sa 
suoritettu tutkinto, apulai nimi. mies, poliisikomisario, 19 palk
kausluolrkaa alem paan pa lkkaucoluokkaan lruulu va up eerin vir an 
haltija seka puolustuslaitoksen sotilasvirkamies, jolla on 'luut
nanttia vastaava virka-a ·ema, on oikeutettu saamaan matkaku ·
tannuste.n korYausta toisen matku tu luokan mukaan. 

P iii viir(tha. 
3 '§. Viran tai toimen haltijat kuulnvat paivarahan ·uori

tukseen nahden luokkiin en mukaan kuin 1 ja 2 § :ssa on matka
kustannusten k'Ot'Vauksesta miiaratty. 

4 ·§. :Matkasta kotimaa: a uoritetaan paivarahaa seuraa,·an 
asteikon mukaan: 

I luokassa 
II 

III 
,. 
,. 

1,100 markkaa 
900 
700 " 

Toimitusmie. on oikeu!!ettu lru kemaan paiviirahan korotetuin 
maarin seuraavien perusteiden mukaan: 

1) •lroupungi ·a, kanppalassa ja ltaajavakise a yhdyskunna ·a 
korotettuna 50% :lla, huomioonottamalla, etta milloin matka ta
pahtuu valltion kii,vtettavana olevalla laivalla tai junassa, jossa 
matkustajalla on tilaisuus asua, tallai ta korotu ta ei tlOt'i
teta; ja 
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2) Lapin Hiiini · ii, Pudasjarven, Taivalko ·ken ja Kuusamon 2 
kunnissa Oulun kihlakuntaa seka Puolangan, uomussalmen, Hy
rynsalmen, Sotkamon, Ristijarven ja Kuhmon kunnissa Kajaa-
nin krhlakuntaa korotettuna 25 %: lla, ei kuitenkaan 1 kohdas ·a 
maiiratyn korotuksen ohella. 

5 §. Matka ·ta ulkomaaiJla suoritetaan paivarahaa valtiova
rainministerion kutakin maa:ta varten vahvistaman asteikon mu
kaan. 

MatkaUa kotimaasta ulkomaahan tai painvastoin tahi ulko
maasta toiseen sovelletaan saapumismaata varten vahvi tettua 
paivarahaa sen matka\TtWrokauden alusta alkaen, jonka kulue ·a 
toimitusmies on tullut taman maan meri- tai lentosatamaan tahi 
rajarautatiea cmalle taikl{la muulla 1:1avoin matkustaessaan men
nyt rajan yli. 

Jo Uaivalippuun sisaltyy ruoka, suoritetaan laivamatlvan ai
kana paattyvalta matkavuorokaudelta kuitenlcin ainoastaau 4 : n 
J momenti.n mukainen paiva1"18.cha. 

Matkavuorokaudet luetaan lahtomaan kelloajan mukaan, mi
kali nii a mai a, joissa manka t-apahtuu, noudatetaan eri aikaa. 

6 §,. Tiilla palitol ella, joka tulee voimaan l 5 paivi.ina helmi
kuuta 1951, lrumotaan valtioneuvoston 6 paivana heinak:uuta 
J 950 virkamatkojen matkustusluolci rta j'a pai:varah-asta antama 
paatO.s (358/ 50). Kuitenkin jaavat aikaisemmin annetut ulko
maalla suoritettavaa paivarahaa koskevat miiaraykset edelleen 
voimaan, kunnes valtiovarairuninisterio ahka toisin miHiriUi. 

(A etu kokoeilma n:o 70/ 1951. - Toj n:o To 391, 17. 2. 
1951) Kl n: o 8/ 51. 2. 

J unahenkilokunnan virantoimitusraha
saanto ja sen soveltamismaaraykset. 

Val-tioneuvosto on tammikuun 25 piiivana 1951 muuttanut 
toukolmun 23 pi:iivana 1946 va'hvistamansa valtionrautateiden 3 
junahenkilokunnan virantoimitusrahasai:innon 5 § : n nain kuulu
vaksi: 

5 §. k emapaikalla suoritetta.vasta virantoimituksesta makse
taan ttmtirahaa (:i • : a mainituin poikkeuksin silta aja!lta, joka 
lrulloinkin luetaan tyoajaksi. 

Virantoimitusmatkasta maksetaan tuntirahaa siita hetke Hi 
alkaen, jolloin li:ihtojtma lahtee asemapaikalta, siihen saakka, 
jolll.oin paluujuna saapuu asemapaik-alle. Jos aikataulun mukaan 
kulkeva Hihtojuna myohastyy liihtoajastaan, on siita, rnikali mah
dollista, ennakolta ilmoitettava asianomaiselle jtmahenkilokun
nalle. Ellei tallaiRta ~lmoitusta ole voitu tehda, maara.ytyy tunti-
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rahaan oilteuttava aika aikataulun mukaisen lii.htoajan mukaan. 
Matka-aikaan l:isataan matkan valmistelua tai sen lopettam.ista 
varten ennakolta maaratty aika taikka muuhun virantoimitus
ra:lial8!n oikeuttavaan tyohon valittomasti ennen matkaa tai valit
tomi.isti ·en jalkeen · kaytetty aika. 

Samalla valtioneuV'OSto paiitti, etta tata paatosta sovelletaan 
tarmnilruun 1 piiivi.ist.ii 1951 lukien. 

EdelHi olevan johdosta rautat;iehallitus on kumonnut juna
henkilokunnan virantoimitusrahasaiinnon soveltamisesta anta
miensa mi.iaraysten 3 §: n 4 momentin sanotusta tammikuun 1 pai
viistii 1951 lukien. 

(Kulk. kirj. n: o 3431/712-50. 1087, 25. 1. 1951. - Rh/ to 
. n:o H. 168, 13. 1. 1951. - Kts. l\'IK II. XI) Kl n:o 8/ 51. 3. 

Muutos varastojen tilinpitoon. 

Sekaannusten viilt1.iimiseksi muutetaan Kl n:o 7/50. 3:ssa 
mainittujen mi.iiiraysten viimeinen momentti ni.iin kuuluvaksi: 

Kairoki tavaratilauk et on li.ihetettava siihen piiavarastoon, 
jonka jaksoon tillaaja kuuluu. Jos tiissa paavarastossa ei ole 
ttiattua tavaraa ja tila.us sentii.hden liihetetaiin toiseen varastoon, 
johon tilatun tavaran varastointi on keskitetty tai jonka kanssa 
toimituksesta muuten sovitaan, muuteta;an varaston nimi tilauk
seen ilman muuta ja tHaus postitetaan viimeksi mainittuun va
rastoon. Ensinmainitun varaston kirjoihin otetaan tiillainen ti
laus ainoastaan siina tapauk ·e a, etta tilaaja on tilaukse saan 
ilmoittanut ottavansa k. o. tavaran raporttiin ja tiilloin tapah
tuu laslrutuskin sen varaston valityksella, jonne ti:laaja ti:lauk
sen a on alunperin liihettanyt. 

Samalla huomautetaan, etta tilaukset on ehdottomasti aina 
taytettava huolellisesti kaikilta kohdiltaan. (V. 265/ 401, 19. 2. 
1951) Kl n: o 8/ 51. 4. 

Liikenneosaston viran ja toimen haltijain 
vuosilomien jarjestely eraissa tapauksissa. 

Yhdenmukaisen menettelyn aikaansaamiseksi maiiriitiiiin, etta 
jarjestettaessa vuo ilomia niille vuorotyota suorittaville liikenne
osaston viran ja toimen haltijoille, joiden suhteen ei ovelleta 
tyoaikalain miiiirayksia, on alempana mainituissa tapaukmssa 
noudatettava seuraavaa: 
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1. Kun liikennepaikalla ·amanlaisia tyovuoroja suorittaville 5 
virkailijoille jiirjestetaan vuosi1lomat perattiiin yhta sijaista ltiiyt-
taen, sijamen suoritt.aa koko sijaisuusaikansa niita vuoroja, joir 
hin han aluksi on tullut eli ensimmaiseksi lomalle liihteneen vuo-
roja, ja lomalta aapuva ryhtyy hoitamaan seuraavan lomalle 
lahteviin vuoroja. 

2. Kun liike.nnepaika.J.Ila, jossa on taydelliset yO.vuorot, jon
kin virkailijwn vuosiloma a1kaisi kesken hanen yovuoronsa eli 
kl<> 0.01 kysymyksessii olevana yona, se on katsottava alkavaksi 
jo edeHiseni:i. iltana sinii hetkenii, jolloin tama yovuoro alkaa, 
seka paattyvaksi samalla hetkena asianomaisen viimeisen loma
paivan iltana. Lomalta saapuvan on niiin ol!len jo talloin tul
tava yovuoroon, mikali seuraavalla lomalle · lahtijalla silloin 
olisi sellainen vuoro. 

3. Kun liikennepaika'1la. v1.wsiloma myonneUian ainoastaan 
yhdelle virkaiJijalle eikii useammalle perattiiin, loman pituu
deksi on .pyrittava miiariiiimiian vuorokierrokseen sisiiltyvien pai
vien kerrannainen, esim. vuorokierros 2 piiivaa: vuosilornan pi
tuns 2, 4, 6, 8 j. n. e. paivaa; vuorokierros 3 piiiviia: 'V1Wsi
loman pituus 3, 6, 9, 12 j. n. e. paivaa ja vuorokierros 4 piii
vlHi: VLwsiloman pituus 4, 8, 12, 16 j. n. ·e. piiivaii. (Lkoj n:o 302, 
16. 2. 1951) Kl n: o 8/51. 5. 

Muutoksia aikataul11un n:o 116. 

1. 3. 1951 lukien pysii:htyvat junat 037, 038, 039, 040, 041 6 
ja 042 tarpeen vaatiessa ( S) Ojamaan seisakkeella. (Kut n: o 
1895/ v. 1950, 12. 2. 1951) Kl n:o 8/51. 6. 

1. 3. 1951 \l.ukien pysahtyy juna 081 tarpeen vaatiessa (S) 
Kongan seis3!kkee'lla. (Kut n:o 250, 12. 2. 1951) Kl n:o 8/51. 6. 

1. 3. 1951 lukien pysahtyy juna 505 ta.rpeen vaatiessa (S) 
Napuen seisakkeella ja samoin samasta piiivasta lu'kien juna.t 
523 j1a 524 tarpeen vaatiessa Katajan seisakkeelJa. (Kut n: o 
49 ja 293, 14.-£. 1951) Kl n:'O 8/ 51. 6. 

1. 3. 1951 lukien muutetaan jl.lDan n: o 091, I1appeenranta
Vainikkala, aik·ataulu seuraavasti: Laht. Lr klo 11.50, Hytti 
12.04/12.05, Melkola 6 12.11, .Jukka S 12.14, Raippo 12.18/ 12.25, 
Kolo S 12.28, Simola 12.31/ 12.35, Hinnus S 12.40, Rikkila S 
12.44, Tuhkakangas S 12.50, saap. Wna 12.55. (Kut n:o 236, 
12. 2. 1951) ID. n:o 8/ 51. 6. 

1. 3. 1951 lulrien muutetaan junien n: o K 31 ja K 32, Kou
vola-Kuu.sankoski-Kouvola, aik:ataulut seura·avasti: K 31 laht. 
Kw 21.40, Marjoniemi S, 'Dantbari S, Saksanaho S, Kuusan
koski 21.49, .saap. Tehtaanportti 21.52. K 32 Hiht. Tehtaanportti 
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~2.10 , Kuusankoski 22.15, 'ak anaho , 'fanttari "', :i\Iarjonienu 
S, saap. Kw 22.26. (Kut n:o 237, 12. 2. 1951 ) Kl n :o 8/ 51. 6. 

Sj 958 aikataulu i\ anekoski-Jyva ·kyla muutetaan l. 3. 1951 
alkaen 10 minuuttia myohaisemmaksi Hiht. Aki klo 5.40 saap. 
,)y klo 7.41. (Kut 11 :•o 32·8, 16. 2. 1951) Kl n: o 8/ 51. 6. 

Ylim. vapaaliput. 

7 Suomen Raut:atieUii. ten r~iiton h iihtomestaruuskilpa~luihin 
IIelsingi sa 25. 2. 1951 osallist.uville kilpailijoille ja toimit. ijoille 
on m.vonnetty :vlim. vapaaliput matkaa varten H elsinki in ja 
takaisin. (Tfo n:o 266,14. 2. J95J). 

Talviloma-alennus. 

8 Kuopio : Puijon 'falvi k isoihin 17-18. :1 1951 matkustavillc 
kilpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty oikeu tahriloma-alen
nuk en (Kl 1/ 51. 28) kayttoon, v.aikk:a he vi ipyi."iviit Kuopiossa 
Yain 3 paiviia. :Muu a ·nhteessa ovai talviloma-alennuksesta 
annetut miiarii?kset voima a. 

9 

10 

11 

Salpausselan kisat. 

Helsingi ti:i ei my~'da 3.-5. 3. Ht51 Juihto- eika sunmmtai
lippuja Lahtcen. Scurue- ja perhel ippuja ei my,vda H elsingisti.i 
3. ja -!. 3. 1951 SalpausseH.in kisoih in lahetetHiviin erikoi;-;juniin. 
(Tfo n :o 277, 17. :2 . 1!151) . 

Puuttuva tavaraliilietys. 
30. 12. 19.50 liihetettiin Kuusan koskclta Seinajoelle 1 rautapullo kloo

ria paino 82 kg. Pullo p uuttui Seiniijoella ja. on edelleen kateis.•a. Pul
lossa on nimi Seinajoen Yesijohto 0 / y sekii n:o -n 16. P ullo on hyvin 
kallis. A~cmia pyydctiii:in etRimiUin ja loydelti:ie. sa kiirees ti lahettiimiiiiu 
OR. Tt Seiniijoki. 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Konttol'ioppilas otetaan Karjaan varikolle. KoneoRaston johtajalle osoi 

tetut hakemukset jiitettiivii Karjaan varikon piiiil l ikollc, jolta aa liihem
piii tietoja, vimei tiiiin 6. 3. Ul5l. 

1. liikennt'jakRossa seuraa,·at esityksen p rustcella tiiytettiiviit virat 
ja toimet: 2 I. konttoriapulai. !'ll toimia: yk;;i He! ingissi:i; a omamie.stcn 
esin1iehen virkoja: kaksi Hrl,·ingissii ja yksi Pasilassa; asetin laitemie
hen toimia: yk i Pasilassa; 1 1. vaihdemichcntoimia: kolmc Helsingi sii 
ja yksi Pasilassu; 2 I. vaihdcmiehen toimia: ,vkRi Porvoossa; .iuuamiehcn 
toimia : yhdeksiin Hclsingissii, yk ·i Somaisissii, yksi Pasila sa ja yksi 
Porvoo1tsa ja 1 1. asemamiehen toim ia : kaksih-ymmentiikuu i HelHingisl:!ii, 
y'ksi Pasilassa, yksi Kauklah dessa, ykBi Malmilla ja yk. i Epoo.~sa. Lii
kenneosaston johtajallc osoitetu t hakemu kset on jatettiivii a~ian omaisen 
liikennepaikan piiiillikolle viimeistliii.n 9. 3. 1951 . 

Y leisen vaikean asuii!topulau takia kehoitetaan hakijoita cnuen hak mus
ten jiittiimistii otta,maan selviia asunnon aantimahdolli~uuk ista. 

H~lsink i 1951. \'nltioneuvoston kirjapain o 
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Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I mit us: Rautatlehaliltus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. Liikennesiiannon muutoksia. - 2. TJiikennt?paikkoja koskc
Yia muutobia. - 3. Vanhcntuneiden aikatulujulkai uj •n poiHtaminen asemilta. 
- 4. otilastariffin muutos. - 5. Mnt,kalippualennuk. in. - 6. Kadouneita mat
kalippuja, virkamcrkkc>ja ym. - 7. Avoiinia virkoja ja toimia. - 8. 0. oite
tiedustelu. 

Liikennesaannon muutoksia. 

Rautatiehallitus on muuttanut liikennesaannon 68 §: n 4.. lisa- 1 
mi.Ui.rayksen lruulumaan seuraavasti: 

,4. Pullakkojen ( damejean) seka muiden lasi- ja saviastioi
den, joissa sailytetaan nestemai iii tai kosLea sa tilassa olevia 
aineita, tulee olla tiiviisti uljcttuja ja kestaviin koreihin tai 
puuastioihin huolelli e ti pakattuja. 

Pienikokoisten la i- ja saviast.ioiden, kuten maustetolkk:ien, 
pikkupullojen yms. paallyksina saadaan kuitenkin jaljempana 
11. d-kohdassa mainituin ehdoin kayttaii myos aaltopahvilaati
koita." 

Sanottuun pykaUiiin lisataiin uusi 4 a. lisamaii.rays: 
,4 a. Pahvitolkkien, jois a ailyteti:ian ne temaisia tai kos

teassa tilassa olevia aineita, lruten ma1·melaadia, siirappia ym . 
tulee olla tiiviisti suljettuja ja kestaviin puulaatitkoihin tai 
astioihin huolellisesti pakattuja." 

Saman -pykaHin 11. lisiimaadiyk en e- ja f-kohdat kumotaan 
ja g-kohta muutetaan e-kohdaksi seka d-kohtaan lisataan seu
raava uusi kap-pale: 

,Kaytettaessa aaltopahvilaatikoita nestemaisia tai muita ko -
teassa tilassa kuljetettavia aineita sisiiltavieu pieni•kokoisten 
lasi- ja saviastioiden paally<ksinii tulee niiden olla lokeroilla va
rustettuja." 

Ke akuun 30 paiviista 1951 lukien pernntetaan ._ uklaatehdas 
Hellas Oy:lle (lluhtamaki-Y1ltyma Oy:lle) kirjeella Lt n:o 126/ 
2499, 11. 5. 48 myonnetty oikeu kayttiia makeisliihetysten piial
ly<ksena rautatiehallituksen liiken11etoimistoon jatetyn mallin mu
kaista pahvilaatikkoa ja R.O.K: lie kirjeella Lt n: o 2248/10419, 

1525. - ·23. 2. 1951. 
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17. 8. 45 myonnetty oikeus kayttiili erikoisvalmistetta olevaa 
aaltopailwilaatikkoa tolkkehllin P.akatun marmelaadin liikenne
siiiinnon muka.isena paallyksena seka S.O.K:lle kirjeelHi Lt n:o 
2272/ 5539, 31. 10. 49 (Kl 55/ 49) myonnetty oikeus kayttiil:i. 
aaltopahvilaatikkoa lysooliUihetysten liikcnnesaanhon llnukaisena 
paallyksena. Mikali tavaraa tarjotaan lahetettavaksi paiillyk
sessa, joka ei ta,yta liikennesliiinnon 6~ § :n vaatimuksia, voidaan 
anotun pykalan 3. kohdan mukaisesti kieltaytyii vastaanotta

masta tavaraa tai vaalia Uihettajiiltii rautatiehallituksen vaJwis
taman kaavan mukainen selitys. (Rh/ llm n:o 409, 13. 2. 51 ) 

Liikenneosaston linja•haUinnon tietoon ~aatetaan, etta aa.lto
pahvilaatikkoa saadaan toistai •eksi kayttaa enintiian 100 gram
man vetoisten, tiiviilla kannella tai korkilla varustettujen maus
tetolkkien, piklmpullojen ja niihin Yerrattavien lasi- ja savi
astioiden liikennesaannon mukaisena paallyksenii. (JJkoj n: o 513, 
17. 2. 51) Kl n:o 9/ 51.1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Korjauksena Liikennepaikkojen valimatkat julkaisuun ilmoi
tetaan, etta Pyyn seisakkeen valimatka Oulusta on oleva 101 km 
eika 111 km, nii.nkuin sivulla 137 virheellisesti on ilmoitettu. 
(Tfo n:o 286, _20. 2. 51) Kl 9/51.2. 

Vanhent uneiden aikataulujulkaisujen 
poistaminen asemilta. 

Sen johdosta, etta useilla asemiUa on todettu olevan _ odotus
huoneiden seinilla yleison nahtavaksi jullipantuja vanhentuneita 
aikatauQuja, kuten esim. Rauman radan yksityisrautatien aikai
sia aikatauluja, kehoitetaan liikennepaikkojen piiallikoita huoleh
timaan siita etta kaikki vanhentuneet aikataulut viipymatta pois
tetaan odotushuoneiden seinilta. (Kut n: o 320, 16. 2. 1951) Kl 
n:o 9/51.3. 

Sotilastariffin muutos. 

Sotilasuariffin 4 § :n lisiimaarays 1 muutetaan maalislmtm 
1 paivasta 1951 lulrien seuraavaksi: 

1. ~fenomatlman oikcuttavan matkalipun ostoluvan esitta
jalle on aina kirjoitettava shekkilippu. Ostolupa kiinnitetaii.n 
liimaamalla hekkilipun kantaan: Lippuun on leimattava sana 
, Sotilas". 

:Meno- j'a 'Paluumatkaan oikeuttava:n matkalipun vstoluvan 
esittajiille myydiian puolitoista menopahvilippua, joihin leima-
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ta;an sana ,Sotilas" ja aseman nim.Heima. Jos asemalla ei ole . 4 
pahvilippuja ko. matkalle, on shekkilippu kirjoitettava meno
lippujen shekkikirjasta. Lipun hinnaksi merkitaan 1.1;2 meno-
lipun hinta ja lipun yHireunaan kirjoitetaan: ,25% alennus". 
Lippuun on leimattaV'a sana ,;Sotilas" ja aseman nimile.ima poi
kittain. Meno- ja paluumatkaan oikeuttava.an o tolupaan on 
aina lyotava myyntiaseman nimi- ja piiivaleima seka annettava 
se matkalipun ostajallc paluumatkalla konduktoorille naytetta
va.ksi, sillla ilman ostolupaa eivat liput kelpaa paluumatkalla. 
Meno- ja paluuliput ovat voima.'3sa niin kauan kun ostolupaan 
merkitty loma kestaa. Matkan paattyessa on ostolupa ja liput 
luovutettava konduktoorille. J o.s tallaisen matkalipun ostoluvan 
nayttiia ~onduktooritle puolustuslaitoksen tai rajavartiolaitoksen 
viran tai toimen ha!ltija, joka ilmoittaa tarvitsevansa ostoluvan 
matiDala kuuu. a todisteeksi, ei konduktoori saa ottaa sita hanelta 
pois. 

Edella olevan johdosta huomautetaan, etta muutoksen voi
maantultua voidaan siis ostoluvalla lunastaa matkalippu myos 
meno- ja paluumatkaa varten. Muutoksen johdosta otetaan kay
tantoon uusi ostolupalomake, joka on variltaan vihreii. Osto
luvan esittajill.le myydaan matka'lippu joko menomatkaa tai 
men.o- ja paluumatkaa varten riippuen siita kumpaisen vaihto
ehdon ostoluvan antaja on jattlinyt ylipyyhkimattii. Vanhamalli
sia, V'ain menomatkaan oikeuttavia ostolupia saadaan kiiyttiiii 
kuluvan 'VUoden maaliskuun loppuun sa:akka. (Tfo n :o 276, 
16. 2. 1951) Kl n: 0 9/51. 4. 

Matkalippualennuksia. 5 
Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 

hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Joensuu: 8-15. 3. 1951; Nuorten Kotkain talvipaivat; aile 20-
vuotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki: 9-14. 3. 1951; Suomen Nyrkkeilymestaruuskilpailu
jen osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki: 24-29. 3. 1951; Jarnviigsmannens Kristliga Forening
yhdistyksen vuosikokous; osanottajat, joilla ei ole oikeutta va
paalippuihin; 50%, myos pikaj. 

Kadonneita. matkalippuja., virka.merkkejli. ym . 
.A.ulikki Hietalalle ki.rjoitettu 2 [. kuukau5i.lippu n:o 100928, voi- 6 

massa 1. 2.-31. 3. 51 matkalla Tampere-Vatiala on kadonnut ja kuo
letetaan. (4. ljp n:o 296/ 704, 15. 2. 1951) 
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Kuopion konepajan. konepajatyOliiisen Kaarlo Nii.resalruen ty·ttii.relle 
Leenalle 2. 2. 1951 ldrjoitettu ti1apii.inen vapaalippu n :o 495577 mat
kalle Kuopio-Helsinki on kadonnut ja kuoletctaan . (Kpp Kuo n:o 67, 
Hi. 2. 1951) 

Pasilan asemalla palvolevallo alokkaalle Yr,jo Pakariselle matkalle 
Helsinki--8avio kirjoitcttu asuntovapaalippu ll :o 39J68/ 790 voimagRil. 
l. 1.-30. 4. 51 on kadonnut ja kuoletetaan . (Ljp 1 n :o 225/645, 16. 2. 
1951) 

Awimia virkoja ja toimia. 

Seuraavat csityksen pcrusteella tii.yteit.iiviit ratavartijau toimet: 
1 l. ratavartij(lln tcmnaa: kaksi 7. ratajaksossa, joista yksi km 726,5-732 
(Raahe) ja yksi km 772-779,5 (Haukipudas) sekii. yksi 11. ratajaksossa 
km 489-495 (S:ilvola); !e IJ. mtavm·tijan toimia: nt-ljii 2. ra;tajakso sa, 
joista yksi km 116,5-122,5 (Parola), yksi km 183,5-190 (Lappohja), 
yksi lrm 149-153 (Uusikylii.) ja yksi km 108,5-115,2 (Tenn~tii.), yksi 6. 
ratajaksossa km 579-604: (Eskola), yk.si 7. ratajabossa km 806-813 
(Olhava), yksi 9. ratajaksossa km 869,5-877 (Vuokatti) ja yksi 12. rata· 
jaksossa km 753-761 (Mii.tii.svaara). Rataosaston johtajalle osoitetut hake· 
mukset on jii.tettii.vii. asianomaiselle ratajaksonpii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 10. 3. 
1951. 

Yleisen vaikean a. untopulan t-akia kehoitetaan hakijoita ennen hake· 
musten jii.Wimistii ottamaan selviiii. a unnonsaantirnahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Viilttii.ii.kseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tii.ten 
'kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii· 
vat jonkun allamainitun henkilon osoitteen, siitii viipymii.ttii. ilmoitta
maan rautatiehallituksen kirjaajallc, os: Helsinki: 

nimi 
Laatikainen, Matti 

/liiTIIm(J, t ti, 
rauta.tiel. 

syntymavuosi 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 

aikaismnpi osoite 
Polvijii.rvi 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o l/5 I. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

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

Sisallys: 1. Muutoksia aikatauluun n:o 116.-2. Junaturvallisuus
sii.ii.ntO. - 3. Lohjan Kalkkitehdas Oy:n vaununpeitteidcn palauttaminen. -
4. Seurueliput. - 5. Erikoisliput Partaharjun Jeirille matkustaville. - 6. Alue
vuok.rat. - 7. Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n yhdysllikenne
sopimus. - 8. Alennusluokkiin Hl ja H2 kuuluvan tavaran tariffipaino ka
tettua vaunua kiiyteWiessii. - 9. Kuormalavojen kiiytto rautatiekuljetuksissa. 
- 10. Matkalippualennuksia. - 11. Aloitetoiminta. - 12. Kadonn&ita matka
lilppuja, virkamerkkejii ym. - 13. Avoimia virkoja ja toimia. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

1. 3. 1951 jalkeen ei Vilppulan-Mantan valilla ole juna 473 1 
kulussa lauantaisin ja pyhapaivien aattoina vaan juna 473 a, 
joka lahtee Vilppulasta klo 6.15 ja saapuu M:anttaan ldo 6.32 
pysahtyen tarvittaessa samoilla liikennepaikoilla kuin j 473. 
(Kut n: o 330, 20. 2. 195]) Kl n: o 10/51. 1. 

Junaturvallisuussii.anto. 

Jotta Junaturvallisuussaannon nykyinen painos saadaan riit- 2 
Hi.maan siihen asti, kunnes uusittu saanto tulee voimaan, kehoi
tetaan asianomaisia esimiehili huolehtimaan siitii, etta elakkeelle 
siirtyvat sekii. rautatien palveluksesta muusta syystii. eroavat luo
vuttavat hallussaan olevat kirjansa erotessaan takaisin. (Viran
toim.ohj. 26 §.) (IJkoj n:o 504, 17. 2. 1951) JH n:o 10/51. 2. 

Lohjan Kalkkitehdas Oy : n vaunun
peitteiden palauttaminen. 

Lohjan Kalkkitehdas Oy: n ta:holta on vaJitettu, ett~i palautet- 3 
taessa vaununpeitteita mainitnlle yhtiolle liikennepaikat usein 
menettelevat peitteiden kuljetusmaksujen maiiriiiimises a vii·heel-
l iscsti. Taman johdosta huomautetaan, etta kuljetusmaksuja pu
heenaolevissa tapauksissa laskettaessa on ta1·koin seurattava ta
riffisaannon 43 § :n maarayksHi. seka peitesaatteessa. ja alkuperai-
::;essa kuljetuskirjassa annettuja ohjeita. Liikennepaikkojen on 

1642. - 1. 3. 1951. 
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nainollen vaadittava, etta samalla kun niille jatetliiin. vaumrn
peitteita Lohjan Kalkkitehdas Oy: lie palautettavaksi, jatetaiin 
myos kutakin peitetta seurannut saate seka esitetiian alkuperai
set kuljetuskirjat. Saatteet on ~hdottomasti palautettava peittei
den mukana. (Ks. Kl n:o 48/50. 8.) (Lkoj n:o 345, 22. 2. 1951) . 
Kl n:o 10/ 51. 3. 

Seurueliput. 
Kun seuruelippu vaihdetaan TS : n 20 § : n 7 lm: n toisen kap

paleen perusteella paluumatkaan oikeuttaviin menolippuihin, on 
jokaiseen tallaiseen menolippuun joko kirjoittamalla tai leima
sinta kayttaen merkittava sana ,Seurue". (Tfo n:o 307, 22. 2. 
1951) Kl n:o 10/ 51. 4. 

Erikoisliput Partaharjun leirille 
matkusta ville. 

Poikien Keskus r. y :lle rautatiehallitus on myonUinyt oikeu
den lunastaa Helsingin aseman matkapalvclusta erikoislippuja 
jaettaviksi Partaharjulla pidettaville leireille matkustaville. Li
put ovat merkinnalla ,Partaharjun leiri" varustettuja pika
junan meno- ja paluulippuja. 

Liput oikeuttavat 1. 5.-31. 8. 1951 valisena aikana matkus
tarnaan ly'hinta tieta P artaharjulle. Ennen matkan alkamista 
on lippu jatettiilva liihtoaseman virkailijalle leimattavaksi aseman 
nimileimalla. Leimaus tehdaan lipun kaantopuolelle. 

Jokaisen leirilaisen on iiista riippumatta esitettava koko lippu. 
Lippu ei oikeuta junayhteyksista johtuvia keskeytyksia lu

kuun ottamatta, keskeyttiimaan matkaa valilla oleville liikeru1e
paikoille. 

Liput eivat kelpaa Oy Pohjolafi Liikenne Ab:n autolinjoilla 
eivatka yksityisilla rautateilla. 

Mikiili vikajunassa halutaan varata etukateen istumapaikka 
on paikka:lippu lunastettava. (Tfo n: o 316, 24. 2. 1951) Kl n: o 
10/ 51. 5. 

Aluevuokrat. 
Rautatiehallitus on muuttanut TS: n 58 1§: n 15 lm: n B: 10 

kohdan 1. 3. 1951 lukien seuraavan sisiiltoiseksi: 
10. Jos vuokrattava alue sijaitsee erikoisen kaukana raiteesta 

tai muuten on aivan erityisen vaikea kayttaa, on liikennejaJkson 
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piili.lliko!Hi oikeu.s antaa se vuokralle maksu.sta, joka vahintaan 6 
vastaa H.i.hmna alempaan ryhmaan kuuluvasta alueesta 'kaunetta-
vaa vuolG.'aa. Jos vu~kratt81Va alue taas sijaitsee erikoisen edul
lisella paikalla, on liikennejakson paiillikolla oikeu.s korottaa 
aluevuokra siten, etta se vastaa enintiiiin kahta ryhmaa korkeam-
naan ryhmaan kuuluvasta alueesta kannettavaa vuokraa. Alen
nuksista ja korotuksista on ilmoitettava liikenneosaston johta-
jaUe. (Tfo n:o 308, 22. 2. 1951) Kl n:~ 10/51. 6. 

Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n yhdysliikennesopimus. 

Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kesken 7 
tehdyn tariffisopimuksen (Kl 23/50. 1) Liite II on 1. 3. 1951 
lukien muutettu ja.ljempiina mainitunlaiseksi. 

Taman mukaisesti on tassii liitteessa mainituilla Oy Pohjolan 
Liikcnne Ab: n tavara-autolinjoilla kuljetettavien lahetysten kul
jetusmaksut sanotusta paivasta lukien laskettava. Kl 23/50. 1. 
olevien miiaraysten mukaan. Kiito-, pika- ja rahtikaJppaletaJVa
ran rahti lasketaan siis suoran tariffin mukaan va.limatkalta, 
joka saadaan, kun rautatiematkan pituuteen lisataan automat
kan kaksinkertainen pituus. Hinnoitusluvut saadaan ,Suoran 
tariffin hinnoitustaulukosta" Liite V, Kl 4/51. 9. Pika- ja 
rahtitavarana kuljetettavien vaunukuorma- ja yhteisliihetysten 
kuljetusmaksut lasketaan katkotariffin mukaan erikseen rauta
tien ja erile>een autokuljetuksen osalta. Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n osuuden laskemisessa on kiiytettavfi ,Katkotariffin hinnoi
tustaulukkoa", Liite VI, Kl 4/51. 9. (Tfo n:o 314, 23. 2. 1951) 
Kl n: o 10/51. 7. 
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7 Liite II. 

Oy Pohjolan Lti!kenn.e Ab:n toimipruika.t ja niiden valimatkat 
tavaralinjoilla. 

1. Oulu-Kuusamo. 
Tariffi-

Km vii.limatka 

Oulu Oy Pohjolan Liikenne Ab 
97 194 Kurenalus (Pudas- Pudasjiirven Osuuskauppa 

jiirvi) 
180 360 Taivalkoski kk. Osuusliike Otso 
181 362 Jokikylii 

" 198 396 Inget 
" 214 428 Kuolio 
" 240 480 Kuusamo Oy Pohjolan Liikenne Ab 

2. Aa.vasa.ksa,-Muonio. 

Aavasaksa Oy Pohjolan Liikenne Ab 
8 16 Kauliranta 

" 50 100 Pello Lansi-Lapin Osuusliike 
96 192 Sieppijii.rvi 

" 120 240 Kolari , 
203 406 Muonio , 

3. Rovaniemi-Kittilli-Sirkka.. 

Rovaniemi Oy Pohjolan Liikenne Ab 
159 318 KittiUi. 
177 354 Sirkka 

4. Rovaniemi-Iva.lo--Inari. 

Rovaniemi Oy Pohjolan Liikenne Ab 
130 260 Sodankyla 
295 590 Ivalo 
335 670 Inari 

5. HyrynsaJ.m.i-Suomussalmi 

Hyrynsalmi Tavaratoimisto 
10 20 RoikankyHi 
26 52 KeriiliinkyUi 
44 88 .Ammansaari 
44 88 Suomussalmi 

I 
J 
I 
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6. Ka.jaani-'-Sotkamo-Kuhmo. 
Tariffi-

Km vii.J.ima,tka 
Kajaani Oy Pohjolan Liikenne .Ab 

14: 28 Pirttimiiki Kaupp. 0. F. Miiki.n.en 
19 38 Parlrua " 

0. Haataja 
40 80 Vuokatti Rautatieasema 
45 90 Sotkamo " 47 94 Sotkamo kk. Osuusliike Maakunta.-
74: 148 Ontojoki 

" 94 188 Tikkanen Kaupp. Jussi Tervo 
112 224 Kuhmo Matkahuolto 

7. Joensuu-noma.ntsi. 

Joensuu 
25 50 Heiniivaara 

Oy Pohjolan Liikenne .Ab 
Pohjois-Karjalan Osuusliike 

31 62 Keskijiirvi 
4 7 94 Metonlouhi 
57 114 Marjovaara 
66 132 Maukkxlia 
77 154 Ilomantsi 

" 

Kaupp. S. Mikkil.a 
8. Joensuu-Kontiola.hti kk-Juuka.. 

Joensuu Oy Pohjolan Liikenne .Ab 
7 14 Lehmo 
9 18 Kylmaoja Rautatieasema 

18 36 Kontiolahti 
21 42 Kontiolahti kk. 
46 92 Romppala 
56 112 Kopravam·a 
64 12 lUunovaara 
78 156 Nunnanlahti 
90 180 J uuka kk. 

9. Siilinjli.rvi-Piela.vesi. 

Siilinj iirvi 
21 24 Kiiarmelahti 
14 28 Kaiirmelahti 
15 30 Kinnunlahti 

· 20 40 Maaninka 
22 44 Maaninka 
28 56 Ahkionlahti 
38 76 Tuovilanlahti 
38 76 Tuovilanlahti 
63 126 Piela vesi 

Tavaratoimisto 
Kaupp. Martta Miettinen 

, Kaarin Rissanen 
01. Kalla sivumyymalii 
Kuopion Osuusliike 
Maaningan Talouskauppa 
Kaupp. E. Hiltunen 
Kuopion Osuusliike 
Savon Mylly 
Otto Silvasvuoren korjaamo 

7 
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10. Siilinjarvi-Juankoski. 

Tariffi
Km viiJima,tka 

Siilinjarvi 
9 18 Kuuslahti 

15 30 Haapamaki 
23 46 Haluna 
26 52 Suholanmaki 
30 60 Sydanmaa thra 
34 68 Nilsia 
30 60 Sydanmaa thra 
46 92 Pelonniemi 
52 104 Juankoski 

Tavaratoimisto 
Kuuslahden Talouskauppa 
Kaupp. V. Ollikainen 

" 
" 

T. J. Pentikainen 
Seth Pitkanen 

Nilsiiin Osuusliilre 

Muuruveden Osuusliike 
Juankosken Osuusliike 

11. Kuopio--Outokumpu. 

13 
20 
50 
64 
77 
82 
8 

92 
100 

26 
40 

100 
128 
154 
164 
176 
184 
200 

Kuopio 
Toivala 
Jannevirta: 
Tuusjarvi 
Tuusniemi kk 
Ohtaansalmi 
Varislahti 
Paloranta 
Kuusjarvi 
Outokumpu 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Osuuskauppa Harju 

" 

V eikko Mertanen 
Rautatieasema 

Alennusluokkiin H1 ja H2 kuuluvan 
tavaran tariffipaino katettua vaunua 
kaytettaessa. 

8 Jos alennusluokkiin H1 ja H2 luettavaa tavaraa katetussa 

9 

vaunussa kuormataan vain vaunun molempiin paihin, vaunun 
keskiosan jaadessii tyhjaksi, saadaan lahetyksen vaunussa vaa
tima tila mliari:Wi siten, etta 'rS:n 38 § :n 14 lm:n mukaisesta 
kuutiometrimaarlista viihennetaan vaunun keskelle jaiilva tyhja 
tila. Nain saadun kuutiometrimaaran perusteella la ketun ta
riffipainon pitaa olla vii.'hintaan yhtii. suuri kuin vatmun kanta
vuus. (Tfo n : o 315, 24. 2. 1951) Kl n: o 10/ 51. 8. 

Kuormalavojen kaytto rautatiekuljetuksissa. 
Puuvillatehtaitten Myyntikonttorille on myonnetty 1. 3. 1951 

lukien oikeus kuljetuksessa kaytettyjen kuormalavojen ma'ksut
t-omaan palautukseen Forssasta, Porista ja Turusta Tampereelle. 
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Menomatkalla ei kuormalavojen painoa lueta llib.etyksen tariffi- 9 
painoon. amanlaiset edut on myonnetty Oy Finlay on Ab: lle 
Fors asta Tampereelle, Porin PuuviUa Oy:lle Porista Tampe
reelle ja Barker-Littoineu Oy:lle Turusta Tampereelle tapahtu-
vien 'kuljetusten osalta. Edut koskevat sellaisia tapauksia, jol-
loin samaan vaunuun on kuormattu vah.intaan 5,000 kiloa tava-
raa. (T:fo n:o 317, 22. 2. 1951) Kl n:o 10/51. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertai ten lippujen 1 Q 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Tampere: 2-6. 3. 1951 ; Kuurojen Urheilijain hiihtokilpailut; 
kuuromykiit osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 9-13. 3. 1951; Svenska Finlands Skolidrottsforbund; 
viestinuintimestaruuskilpailut; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, 
myos pikaj. 
JyvaskyUi: 9-13. 3. 1951; Sotainvaliidien Veljesliiton talvi
kisat; invaliidit; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki: 12-17. 4. 1951; Kuuromykkain Urheiluliiton edus
tajakokous; kuuromykat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Aloitetoiminta. 

Seuraavat alo.Uteet on palkittu: 11 
Ratame tari A. Nykii.nen, Ka.lviii: paattomien voimansiirtohihnojen 

kaytii.ntoonottaminen; kunniakirja. 

Y1im. siihkottiijii. E. R. Heikkinen, Jyviiskylii: rautatiehallinnon tyo
jarjestyksen 14 ja 43 § :n muuttaminen nykyoloja vastaavaksi; kunnia
kirja. 

Konduktoori N. Autere, Tampere: konduktoorien keraamien matka
lippujen liihettiimiseen kiiytettyjen kirjekuorien lom. n: o 1736 ja 1737 
poistaminen; kunniakirja ja 2,000 markan rahapalkinto. 

Ratamestari T. I. Eskelinen, Kangasala: puu- ym. jatteiden veturista 
radalle heittamisen kieltaminen; kunniakirja. 

Vaunumestar.i I. Pihlajamili, Haapamiiki: tavaravaunujen puskimen
tuppiloidcn kiinuityspulttlen muttereiden lukitseminen saksisokalla; kun
niakirja. 

Kadonneita matkalippuja., virkamerkkeja ym. 

Halkotyomies Reijo Peramiielle kirjoitettu virka-aikavapaalippu n: o 12 
034771/696 voimas a 1. J.-31. 12. 51 matkalla Kouvola-Koria on ka
donnut ja kuoletetaan. (5. vtjp n:o 185/143, 24. 2. 1951) 
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Avoimia virkoja ja toimia.. 

8. liilk!ennejalksosaa. seuraa.vat e<Jityksen perusteella tiiyte.ttaviit <toimet: 
Konti.ola.b.den asemalla yl&si e l. asenu:vm.iehentoian~ ja Outokummnn ase
malla kale~ junamiehentoim.ta. Liikenneosaston johtajalle osoitetu.t ha.ke
muk.set jatettii.va asianomai.selle a.sema.pii.li.llikolle vNm.eistaan 10. 3. 1951. 

10. liikennejaksossa. seurMJVa.t esity'ksen perusteella tii.ybettii.vii.t toimet: 
viisi 1 l. vaihdemiehentointa Kou<volan asemalla; yksi e l. vaihdemiehentoimi 
InJreroisten Memalla; kahdeksan junamielumtoilnta, joist:~ 6 Kouvolan ja 
2 Kotlkan asema.lla llekii. kaksi 1 l. asemamiehentointa, joista 1 M.hltk·elin 
ja 1 Hwninan. asemrulla. Liilkenneosaston johJtajalle osoitetut ha.'kemukset 
jatebtii.vii. a.sianomaiselle asemapii.ii.llikolle viimeistiilin. 17. 3. 1951. 

Kilrjampiti:ijiitn (puutavara-) vilrka, ll!SemapaJJ.clmna toi.staiseksi Kajaani. 
Paajohtaja.lle osoitetut halkemukset on toimitattava rautwtiehaJlitukscn kir
jn.ajalle viimeistaan 22. 3. 1951 ennen klo 12. 

Yle:isen va-ilkean asun.topulan takia lrehoitetaa.n hlllkijoita ennen hake
musten jii.tta,mistii. ottamaan selviili. oounnon.sa:antimhdollisuuksist& 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kiriapaino 



KASKYLEHTI N:o 11 
1 9 51 

Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiin: 
Kl n:o lfSI. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtiva palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. .Taksonkii.yttokomiteain asettaminen valtionrautateille. -
2. Paii.siii.islii.kenne v. 1951. - 3. Liikennepai.k1koja koskevia muutoksia. - 4. 
Neuvostoliittoon menevien lii.hetysten kuljetusmruksut. - 5. Tyonviihyyden ta· 
kia vapautuva tyovoima. - 6. Avoimia virkoja ja toimia. - 7. VR:n paini· 
me.staruuskilpailut. 

J aksonkayttokomiteain asettaminen 
valtionrautateille. 

Kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerio on ilmoittanut 1 
tammikuun 24 paivana 1951 hyvaksyneensa seuraavan rautatie
hallituksen ja alempana mainittujen jarjestojen valisen sopi
muksen ns. jaksonkayttokomiteain asettamisesta vuosien 1951 ja 
1952 ajaksi valtionrautateiden ensimmaisen, toisen, kolmannen, 
neljfumen, viidennen, kuudennen, yhdeksannen ja kymmenennen 
liikennejakson alueille: 

Sopintus jaksonkayttokomitean a.settamisesta vapaaehtoisuuden 
pohjalla valtion1·autateille. 

Sopimus rautatiehallituksen ja Suomen Rautatielaisten Liitto 
r. y:n, Suomen Veturimiesten Liitto r. y:n, Rautatievirkamies
liitto r. y:n, V. R. Konduktooriyhdistys r. y:n seka Svenska 
Kamratforbundet vid Statsjarnvagarna r. f:n valilla jaksonkayt
tokomiteain asettami esta vapaaehtoisuuden pohjalla niille val
tionrautateiden toiminta-alueille, jotka kasittavat ensimmaisen, 
toisen, kolmannen, neljannen, viidennen, kuudennen, yhdeksan
nen ja kymmenennen liikennejakson. 

1 ~. Valtionrautateiden linjahallinnon ensimmaisen, toisen, 
kolmannen, neljannen, viidennen, 'lruudennen, yhdekslinnen ja 
kymmenennen liikennejakson toiminta-alueille asetetaan rautatie
hallitulksen ja allekirjoittajajarjestojen valisen taman sopimuk
sen pohjalla vuosien 1951 ja 1952 ajaksi jaksonkayttokomiteat 
(lyhennettyna JKK). 

2 §. Jruksonkayttokomitean tehtiivana neuvoa ant31vana eli
menii. on: 

1880. - >8. 3. 1951. 
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1) kasitelUi. seltii. rautatiehallituksen etta komitean toiminta
alueella sijaitsevien jaksonpaallikoiden antamia tiedoituksia niin 
myos komitean jlisenten esittiimia kysymyksiii. valtionrautateiden 
toiminnasta ja taloudesta jaikson alueella; 

2) harkita ja tehda ehdotuksia seuraavista yleisluontoisista 
kysymyksista: 

a) liikenteen hoidosta ja kehiWimisesta, 
b) tyotehon kohottamisesta j a kayton edistiimisesta, 
c) tyomenetelmien, tyon jarjestelyn ja kuljetettavaksi jate

tyn tavaran kiisittelyn parantamisesta, 
d) poltto-, voitelu- ja raaka-aineiden kayton ja tarkkailun 

tehostamisesta, 
e) sosiaalista huoltoa, ammattikasvatusta, tyoturvallisuutta ja 

terveydellisia oloja koskevia kysymyksia, 
£) tyokurin parantamista ja tyorauhaa koskevia kysymy'ksia. 
Jos lain, asetuksen, ohje- tai johtosai.i.nnon taikka tyoehtosopi

muksen maiirayksen mukaan jokin edella mainituista kysymyk
sista on klisiteltava muussa jarjestyksessa kuin tassa sopimuk
sessa on sovittu, alkoon jaksonkayttokomitea ottako kysymystii 
kiisitelt11vakseen, jos edellamainituissa saannoksissii on kasittely
jarjestyksesta toisin sovittu. Sam.oin ji:i.tettii.koon asia kii.siteha
viiksi ottamatta, jos kysymys ilmeisesti iJruuluu rautatieliiis
ammattijarjestojen toimialaan, ja jolru komitean jasenista sita 
vastustaa. 

Milloin aihetta ilmenee, on jaksonkayttokomitean tehtava 
edella mainituista kysymyksisHi esityksia asianomaiselle jakson
piiallikolle taikka keskuskayttokomitealle. 

3 §. Jaksonkiiyttokomiteassa on jiisenina rautatielaitoksen ja 
sen henkilokunnan edustajia seuraavasti: 

Rautatielaitoksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Henkilokunnan: 

a) Konttorihenh-ilokunnan . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
b) Asemahenkilokunnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
c) Junahenkilokunnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
d) Veturihenkilokunnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
e) Muiden viran ja toimen haltijain seka tyo

sopimussuhteessa olevan henkilokunnan . . . 2 6 
Yht. 10 

4 §. Rautatiehallitus miiiiraa rautatielaitoksen edustajat ja 
heidiin varajlisenensii. 

Henkilokum1an edustajat valitaan salaisella lippuiiiinestyk
.sella, johon saavat osallistua 'kaikki valtionrautateiden palveluk-
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sessa asianomaisen liikennejakson toiminta-alueella olev.at henki
lot, edeUyttaen, etta he ovat olleet valtionrautateiden palveluk:
sessa vahintaan yhden vuoden eivatldi ole tuotantokomiteoista 
annetun lain nojalla oikcutettuja valitsemaan jasenia mainitun 
lain edellyttamaiin tuotantokomiteaan. V aalin, joka on suhteel
linen, milloin valittavia on useampia kuin yksi, jarjestaa toisena 
sopijapuolena olevien rautatieHiisjarjestojen edustajista kokoon
pantu vaalilautakunta, johon kukin jarjesto asettaa yhden edus
tajan. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

5 §. Jaksonltiiyttokomitean jasenen vaalikelpoisuuden ehtona 
on, etta han on tayttanyt tkaksikymmentayksi vuotta, on osoittau
tunut tyossaiin tai tehtavassaan pystyviiksi ja ollut valtionrauta
teiden palveluksessa vlihintaan yhden vuoden. 

Jos jii.senen virka- tai tyosuhde paiittyy toimikauden kuluessa, 
loppuu hanen jasenyytensa komiteassa ja varajasen tulee tilalle. 

6 §. Jaksonkayttokomitean tyota johtav.at puheenjohtaja ja 
sihteeri, jotka komitea valitsee keslruudestaan samoin kuin kaksi 
poytaldrjantarkastajaa. Arvalla maiiriitaan kumman ryhman 
keslmudesta puheenjohtaja on valittava. 

Milloit1 puheenjohtaja on valittu rautatielaitoksen edustajista, 
on sihteeri valittava henkilokunnan edustajista ja painvastoin. 

Komitea on piiiitosvaltainen, milloin vahintiian puolet sen 
jiisenistii on lasna ja kumpaisenkin sopijapuolen edustajia viihin
taan kaksi. 

7 §. Jaksonkiiyttokomitean on kokoonnuttava vi:ihintiiiin ker
ran vuosineljanneksessii, aikana, jonka puheenjohtaja maariia. 
Esittelylistan laativat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessa, ja se 
on jaettava jasenille tiedoksi viimeistiian kolmea paivaa ennen 
kokousta. 

Jaksonkii.yttOkomitea on kutsuttava ylimaaraiseen kokoukseen 
tietyn kiireellisen ja tarkean kysymyksen ikasittelemistli varten. 
jos vlihintliiin puolet tkomitean jasenistii sitii vaatii. Komitean on 
tiilloin kokoonnuttava viimeistiian seitsemlin piiivlin kuluttua 
siita, kun pyynto esitettiin. 

Komitean kokouksista on pidettiiva poytiildrjaa, jonka komi
tean valitsemat poytakirjantarkastajat tarkistavat. 

J aksonkiiyttokomitea on oikeutettu asiantuntijoina kuulemaan 
valtionrautateiden palveluksessa olevia henkiloitii naiden edusta
milla erikoisaloilla. 

8 §. Valtionrautateiden paikalliset johtoelimet ovat velvo1-
lisia jiirjestiimiilin komitean jiisenille ja asiantuntijoma kuulta
ville henkiloille mahdollisuuden osallistua komitean kokouksiin. 

9 §. Komitean puheenjohtajalle ja jiisenille korvataan se 
ansion menetys, jonka hlin karsii, jos ikokous pidetiilin tyoaikana. 

1 
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J os kokous pidetiiiin tyoajan ulkopuolella, maksetaan heille ko
kouspa.l'kkiota puolet valtion komiteoiden puheenjohtajille ja jase
nille vahvistettujen palkkioiden maarista. Saman perusteen mu
kaan maksetaan palkkiota 7 § : n 4 kappaleessa mainituille asian
tuntijoille. Sihteerille suoritetaan aina yhta suuri palkkio kuin 
valtion komitean jasenille. 

Tyonantaj"a on velvollinen antamaan komitean kokouksia var
ten maJksuttomasti kaytettaviiksi tarkoituksenmukaisen huoneis
ton valoineen ja lampoineen seka suorittamaan edella 1 kappa
leessa mainitut palkkiot. 

10 '§. Jaksonkayttokomitean jiisenten '>aali toimitettava tam
mikuun 15 paivaan 1951 mennessa ja on vaalilautakunnan ilmoi
tettava v'alituksi tulleista henkilokunnan edustajista rautatie
hallitu:k elle viimeistaiin vuoden 1951 tammikuun kuluessa. 

11 §. Tlima sopimus tulee voimaan sittenkun kulk.ulaitosten 
ja yleisten toiden ministerio on sen hyvaksynyt. Mikili jompi
kumpi sopimuspuolista myohemmin haluaa saada tahiin sopimuk
~een lisayksia tai muutoksia, on niista sovittava rautatiehalli
tuksen ja allekirjoittajajarjesti:ijen valilUi. jiirjesteWi.villa neuvot
teluilla. 

IIelsingissa, joulukuun 7 paivana 1950. 

SamaHa kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on oikeut
tanut rautatiehallituksen v.altioneuvoston raha-asiainvaliokunnan 
lausunnon muikaise ti huomioimaan sopimuksen 9 & : ssa mainitut 
menot tulo- ja menoarvion 18 Pl. II luvun 24 momentin (seka
laiset menot) kohdalla samalla t.avoin kuin tuotantokomiteakus
tannukset. (Kulk n:o 915, 24. 1. 51; Rh/ IDo n:o 201, 20. 2. 51) 
Kl n: o 11/ 51. 1. 

Piiiisiaisliikenne v. 1951. 
Rautatiehallitus on paattiinyt, etta maalislrnun 20- 28 paivina 

asetetaan kulkuun seuraavat lisajunat: 

Tiistaina 20. 3. 1951: 
Lisiipikajuna 65 a Helsmki-Oulu laht. Helsingista klo 19,20, saa.p. Ou-

luun klo 11,27. · 

Keslciviikkona 21. 3. 1951: 
Lisii.pikajuna 97 Hpk/57 a Helsinki--8einiijoki laht. Helsingistii. klo 

12,10, saap. Seinajoelle klo 20,41. 
Lisii.pikajuna ~5 a Helsinki-Oulu. 
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Lisiipikajuna 71 a Helsinki-Kuopio lli.ht. Helsingistii. klo 21115, saap. 2 
Kuopioon klo 6,40. 

Lisii.pikajuna. 66 a Oulu- Hel&inki, J.ii.ht. Oulusta klo 17,55 sa.ap. Hel
sinkiin lclo 10,07. 

Torstaina 22. 3. 1951: 
Lisiipikajuna 75 a Helsin.ki-Kuopio Hiht. Helsingist.ii. klo 11,30, saap. 

Kuopioon klo 21,25. 
Lisiipikajuna 97 Hpk/57 a Helsinki-8einii.joki. 
l.Ji.siipikajuna 27 Helsinki-Turku, Lohjan kautta lii.ht. Helaingista klo 

12,45, saap. Turkuun klo 18,12. 
Lisii.pikajuna 65 a Helsinki-Oulu. 
Lisiipikajuna. 81 a Helsinki-Joensuu liiht. Helsingistii klo 20,10 saap. 

Joensuuhun klo 8,07. 
Lisii.pikajuna 71 a Helainki-Kuopio. 
Liaii.pikajuna 66 a Oulu-Helsinki. 
l.Ji.sii.pikajuna. 72 a Kuopio-Helsinki lii.ht. Kuopiosta klo 23,20, saap. 

Helsinkiin klo 9,38. 
Lisii.pikajuna 62 a Seinii.joki-Helsinki, LW.t. Seinii.joelta klo 7,20, saap. 

Helsinkiin klo 15,49. 
Lisii.henkilojtma 213 a Karjaa-Hanko lli.ht. Karjaalta klo 16,17 (yh· 

teys junasta 27) saap. Hankoon klo 17.31. 

Tiistaina 27. 3. 1951: 
Lisii.pikajuna 65 a Helsinki-Oulu. 
I..ti.sii.pikajuna 66 a Oulu-Helsinki. 
Lisapikajuna 72 a Kuopio-Helsinki. 

• 

Lisiihenkilojuna 28 Turku-Helsinki, Lohjan kautta lii.ht. Turusta klo 
18,35 sa.ap. Helsinkiin klo 0,15. 

Lisii.pikajuna 42 a Tampere--Helsinki liiht. Tampereelta klo 20,42 sa.ap. 
_Helsinkiin klo 0,01. 

l.Ji.sii.pikajuna 76 Kuopio-Kouvola (-Hki) lii.ht. Kuopiosta klo 14,20 
saap. Helsi.nkii.n klo 23,39. 

Lisii.pikajuna 2 a Lahti-Helsinki il.iiht. Lahdesta klo 16,51 saap. Hel· 
sinkiin klo 19,10. 

Lisii.henkilojuna 108 a Riihimiiki-Helsinki iliiht. Riihimii.eltii klo 18,45 
snap. Helsinkii.n klo 20,27. 

Keskiviikkona 28. 3. 1951: 
Lisii.pikajuna 62 a Seiniijoki-Helsinki. 
Lisii.pikajuna. 66 a Oulu-Helsin.ki. 

Junat 35 ja 34 Helsinki- Karjaa- Helsinki eivat ole kulussa 
maalisk:uun 23, 25 ja 26 paivina, mutta kylHi.kin maalisk:uun 22, 
24 ja 27 paivina. 

V akinaisiin juniin liitetii.iin lisavaunuja kysynnan ja mahdol
lisuuksien mukaan siihen miiariiiin, minkii. veturien vetokyky 
sallii huomioonottaen myos, etta kaksinvetoa on tarvittaessa kay
tettava. Ainakin seuraavien junien Uihettfuninen kaksinvedossa 
nayttaa todenniikoisel tii: 
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21. 3. 51 junat 51 ja 61 Tam<pereelta edelleen seka. 73 ja 81 
Kouvolasta edelleen. 

22. 3. 51 junat 51 ja 61 Tampereelta edelleen. 
27. 3. 51 juna 52 Seinajoki-Tampere ja 82 Joensuu-Kou

vola. 
Junassa 65 maaliskuun 20-22 seka 27 paivina, junassa 71 

maaliskuun 21 ja 22 pliivinii samoin1kuin junissa 66 ja 72 maalis
kuun 21, 22 ja 27 piiivina sekii junassa 81 maaliskuun 22 pliivanli 
on vain paivavaunuja. Vrukinaiset ja lisiimakuuvaunut kuljete
taan junilla 65 a/66 a, 71 a/72 a sekli 81 a. 

Savonlinnan makuuv-aunu kuljetetaan maaliskuun 21 paivana 
junalla 71 a ja maaliskuun 22 pliivana 81 a Pieksamaelle, josta 
edelleen vakinaisella junalla. 

Junaan 61 myydalin maaliskuun 21 ja 22 paivina paikka
lippuja ainoastaan Seinajoen pohjoispuolelle matkustaville. 
Vaasan ja Kristiinankaupungin radoille seka Seiniijoelle ja sen 
etelapuolelle matkustaville on naina paivina varattu juna 97 
Hpk/57 a. 

Kauklahden kautta Karjaalle tai sen ohi ostetut pikajuna
liput kelpaavat maallskuun 22 paivana junas a 27. Samoin kel
paavat Karjaalta tai sita pitemmlilta Kauklahden kautta Helsin
kiin ostetut pikajunaliput maaliskuun 27 paiviinii junassa 28. 

Matlmstavalle yleisolle on huomautettava, etta kaluston puut
teen vuoksi pikajuniin varataan vaunustoa rvain se maara, minka 
tilattujen paikkojen lukumiiara edellyttaa, jonka vuoksi paik
kojen varaaminen etukateen nailiin juniin on viilttamatOnta. 
(Rh n : o 561/1226, 28. 2. 1951) K1 n: o 11/51. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Syrjiin pysiikin alainen Kuvelammen seisake avataan maalis
kuun 15 paivasta 1951 lukien myos Tp-liikenteelle, joten seisak
keen liikennoimistapamer'kinta julkaisussa ,Liikennepaikkojen 
viilimatJkat" on sanotusta paivasta Jukien HTp. (Lkoj n: o 546, 
1. 3. 1951) Kl n: o 11/51. 3. 

Neuvostoliittoon menevien lahe
tysten kuljetusmaksut. 

Kuluvan maaliskuun 10 paivasta lukien on kuljetusmaksu 
kaikista Neuvostoliittoon menevistii Hihetyksistii, jotka liihetetaiin 
kotimaisella rahtikirjalla raja-asemalle, laskettava ainoastaan 
raja-asemalle saakka. Kl n:o 2/49. 4. ollut mlHirays peruutetaan. 
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raja-aseman ja rvaltakunnan rajan valiselta 
Ui.hetyksista laskee raja-asema yleisen tarillin 
n:o 49/105, 3. 3. 1951) Kl n:o 11/51. 4. 

Tyonv ii.byyden t akia vapautuva tyovoima. 

4 

Rautatiehallituksen kirjelmiili.n n :o 1710/13301, 3. 12. 1948, viitaten 5 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta Tampereen rakonnusmestari 
.J. Xoskenmii.en alueelta on vapautunut tyonvii.hyyden takia 20 tyomiosta. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitse
vat yllii.mainittua tyovoimaa, \kehoitetaan tiedustamaan siti:i. asianomai
selta esimieheltii. tai rautatiehallituksen taloustoimiston huoltojaostolta. (Tthj 
n:o 20/84, 1. 3. 1951). 

Avoimia virk oja ja toimia. 

Vii.% tilapiiisen vet'IM"inlculjettaja.n, Vllt~ tilapiiisen vet111ri?tliimmittiijiin, 6 
viisi tilapiiisen konduktoori:n, vii.% tilapiiisen juna;miehen ja neljii tilap. vaih
demiehen toi:nta Oriveden- .Jamsii.n rautatierakennuksella. Hakemukset on 
lii.hetettii.vii. 15. 3. 51 mennessii. Oriveden-Jamsii.n rautatierakennuksen ra.
kennuspaiillikolle, os. Orivesi as. Hakemuksiin on liitettii.vii. asianomaisen 
paallyston suostumus siitii., etta hakija voi siirtyii. hakemaa.nsa toimeen kut-
sun saatuaan ennnen 20. 3. 51. Toimeen pyrkijiiltii. vaaditaan samat pate
vyystodistukset kuin vastaavassa toimessa valmiilla radoilla. Asianomaisen 
tulee siltii. ajalta, jolloin hii.n toimii rautatierakennuksella, luovuttaa kaikki 
vakinaiseen toimeensa kuuluvat palkkaedut, mutta saa rautatierakennuksen 
varoista tointa vastaavan palkan, ikii.lisii.n vakinaisen toimensa mukaan, kal
liinpaikanlisii.n majoituspaikkakunnan mukaan, sliii.storahan, pukurahan ja 
virantoimitus- ja vaunurahat kuten rautatierakennuksella lasketaan. Lisi:i.ksi 
huomautetaan vielii, etta junamiehistolle kuuluu soran purkaminen ja autta-
minen veturicn ottaessa polttoainetta ja vettii.. 

1 z. vMastom..estarin toimi Kuopi<m varastossa. Tayteti:i.iin esityksen pe· 
rusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

.5 :nnen varastojakson piiiill ikolle, os. Kuopio, viimeistii.ii.n 19. 3. 1951. 
Kwu,silcymmentiilcahdcksan vet'llll'inkuljettajamvirkaa, joista kolmetoista 

Pasilan (Psl), kal{si Riihimaen (Ri), kolme Turun (2 Tku, 1 Slo), yksi 
Karjaan (Kr), kaksitoista Tnmpereen (4 Tpe, 4 Pri, 2 Hpk, 1 Pej, 1 Ra), 
kahdeksan. Seiniijoen (5 Sk, 2 Kok, 1Vs), seitsemii.n Oulun (4 01, 2 Kem, 
1 Yw), kymmenen Pieksii.mii.en (6 Pm, 3 .Jy, 1 War), seitsemii.n Kouvolan 
(5 Kw, 1 Kta, 1 Hma) ja viii .Joensuun (4 Jns, 1 Lis) varikossa; kaksi 
1 l. vatm.umestarinv·irkaa, molemmat Pasilan varikossa (Psi), sekii kaksi 
e l. vaunumestMi:nvirkaa, joista yksi 'l'ampereen (Tpe) ja yksi Pieksiimiien 
(Pm) varikossa. Koneosaston johtajalle osoitet11t hakemukset toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 19. 3. 1951 ennen kello 12. 

1. "Varikkojaksossa seuraa"Vat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
veturimliimmittiijiin toVm.ia k<iksfkymmentiikaltddksan, joista 6 Pa ilan vari
kolla (Psl), 10 Riiliimii.en varikoUa (Ri), 10 Turun varikolla (Th-u) ja 2 
Ka.rjaan vari.kolla (1 Kr, 1 Lo) ; rn.vmppz~koneenk&yttajiin toinnia yksi Pa
silan varikolla (Pal) ; 1 Z. valllrn.wntarloastajantoimi{l. kalcsi, joista 1 Pasilan 
(Psl) ja 1 Karjaan varikolla (Kr); e l. vaununtarkastajantoimia 1ca.ksi, 
joista 1 Riiliimii.en varikolla (Ri) ja 1 Karjaan varikolla (Kr); yksi taUi
miehen toimi Turun varikolla (Tku); kaksi vau'll-unvoitelijan tointa, joista 
1 Riihimii.cn varikolla (Ri) ja 1 Turun vari.kolla (Tku). Koneosaston joh
taJalle osoitetut hakemuk et on jiitettii.vii. asianomaisen varikon pi:i.ii.llikolle 
viimeistiiii.n 21. 3. 1951. 



6 

7 

11 -8 -

3. variltkojaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettii.vii.t toimet: 
veturinli:innnnittiijii~t toimia: kuusi Oulun varikossa (3 01, 1 Kja, 1 Kem, 
1 Roi) ; viisi Iisalmen variltossa (4 Tim, 1 Kon); 1 l. Vl.l'unwntwrkastajan 
toimi Ou'bwn va1·ikossa (Roi) ; fB l. VOJW/1/UITita,-kastajan toimi Oulun varikossa 
(01) ; vQIUII7/UhWoiteUjan toinTIIia: kaksi Oulun varikossa (01) ja yksi Iisal
men varikossa (Tim). Koneosasto.n johtajalle osoitetut hakemukset jlitet· 
t.ii.va asia.nomaisen varikon pii.ii.llikolle vfuneistaii.n 22. 3. 1951. 

4. vari.kkojaksossa Kouvolan variltolla : kahdeksantoi.sia vet~~rmli:innnnit· 
Wjam tointa (13 Kw, 2 Kta, 2 Hma, 1 Vro), yksi !e l. ivawwwnta!•ka.siajan 
toinni (1 Kw), yksi v~I/IVIbnvoitelijan toinni (1 Kw) ; Pdeksliroii.en varikolla: 
ka.hd&csantoista vet1.M·in~l&mn~ittajiin tointa (11 Pm, 5 Jy, 1 War, 1 Sl), 
kaksi p1111npp111koneenlciiyttiijiim, tointa (1 Kuo, 1 Sl), yksi 1 l. ~1aununtM· 
kastajan toinni (1 Pm), yksi v~MlJUI/III!oitelijan toinni (1 Pm) ; J oensuun va
riltolla: vitisitoista veturinWmmittiijiin tointa (12 Jns, 2 Nrm, 1 Smj), yksi 
1 l. v=wntarkastajan toinni (1 Nrm), yksi v~IJ!Woitelijan toimi (1 Jns). 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettavli asia.noma,iselle vari· 
konpaallikolle viime:istiiii.n 22. 3. 1951. 

Yileisen vaikean asuntopuJ.an takia kehoitetaa.n hakijoita ennen hake· 
musten j iilttlimistli ottamaan sel viiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Vlt: n pa.i,nimestaruuskilpatlut. 

Kut.summe kaikkia VR:n palveluksessa olevia painijoita osallistu
maan valtionrautateiden painimestm·uuskilpailuihin kreikkaJaisroomalai· 
sessa painissa, jotka :kilpailut pidetiilin asianomaisella luvalla Ylivieskan 
Valistustalossa maaliskuun 17-18 pii.iv:inli. 1951 alkaen kilpailut 17 p:na 
klo 19,00. Punnitus tapahtuu samana pai.vana ja samassa paikassa klo 
15,00. Kilpailut tapahtuvat kaikissa sarjoissa ja ovat •karsintana Ruot · 
sin kanssa suo:citettavaa painimaaottelua ja malHlollisia muitakin edus· 
tustehtavia var ten . Kilpailuissa jaetaan me.staruusmitalien lisiiksi joka 
sarjassa 1kolme palkint~a sekli mahdolliset :kunniapalkinnot. Ilmoittautu· 
miset on lii.hetettiiva maaliskuun 12 'P1iiviic'i.n mcnnessa o . Pakkamcstari 
P. V. Kosonen, Ylivieskan asema. Ruokea majoitus (mahd. makuuvau· 
n'W!sa) 'kilpailijain laskuun jarjestetaiin pyydettiiessii. Huovat mukaan. 
Ravintola varattu kilpailijoille. Piireja kehoitetaan varaamaan omat 
makuuvaunut tai yhdessa toisten kanssa. 

Ylivieskan 

Viljo Palrou 
p uh . j oh t. 

Paini terveisin 

VR Urheilun aluetoimi:kunta. 

Paavo Kos~nen 
eihteeri. 

Helsinki 1951. Valtionenvoston k ir:japaino 
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Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiln: 
Kl n:o 1{51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostOOA. 

To I mIt us: Rautatiehallltus, 2 kerros, huone l4. 

Sis ally s: 1. Vero-lautakunnille annetta vat tarkka.iluilmoitukset. - 2. 
Yoraha.n maksaminen va.ltion virkamiehille. - 3. Aineiston kerii.ii.minen vetu· 
rien kii.ytti.iii. ja kiiyttoajan jakaantumista koskevaa tutkimusta varten. - 4. 
Kii.ytetyt 'paperilakanat. - 5. Muutoksia ailcatauluun n:o 116. - 6. Pii.ii.aiiiis· 
liikenne v. 1951. - 7. Vuokratut siiiliovaunut. - 8. Kii.ytettyjen matkalippu
jen liihettii.minen tarkastustoimisto TI:een. - 9. Timoitukset vaunuissa havai
tuista vioista. - 10. Vaununpeitteiden kokoo:u kii.ii.riminen. - 11. Gg-vaunujen 
puhdistus. - 12. Eri vaunuissa kuljetettavan rii.jii.hdysaineen rahditus. - 13. 
VR palvelukseen sopimattomia. - 14. Kadonneita matkaJippuja, virkamerkkejii. 
ym. - 15. Avoimia virkoja ja toimia. - 16. Osoitetiedustelu. 

Verolautakunnille annettavat tarkkailu
ilmoitukset. 

Sattuneesta syystii. huomautetaan, etta rautatiehallituksen kir- 1 
jelman n: o 1518/ 7563, 25/8. 1944) valtiovarainministerion kirj. 
n:o 4767, 17/8. 1944) maarii.ykset vcrolauta:kunnille annettavien 
tarkkailuilmoitusten laatimisesta ovat edelleenkin voimas a. Nain 
ollen on esim. virantoimitusrahojen osalta tarkkailuilmoituk issa 
ilmoitettava erikseen asemapaikalla tehdysti.i. tyosta saadut tunti-
ja yorahat ja erikseen asemapaikan ulkopuolella tehdystii. tyostii 
saadut tunti- ja yorahat. l\Iyoskin veturirahat on eriteltiivii 
samalla tavoin. Mikali vuoden 1950 osalta nain ei ole menetelty, 
on verolautakunnille Hihetettiivii kiireellisesti uudet, oikaistut 
tarkkailuilmoitukset. (Toj n: o To 322, 10. 3. 1915) Kl n: o 
12/ 51. 1. 

Yorahan maksaminen valtion virka
miehille. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion kirjelmien n: o 2 
1363, 14/2. 1951 ja n:o 1483, 21/2. 1951 mukaan yotyosta suo
ritettavan korvauksen eli yorahan maksamisessa valtion virka
miehille vuoden 1951 aikana on noudatettava valtioneuvoston 
27 pii.ivii.na heinakuuta 1950 antamia maiirayksiii. ja valtiovarain
ministerion samana paiviina antamia toimeenpano- ja soveltamis-

2075. - 15. 3. 1951. 
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ohjeita, jotka on annettu tiedo'ksi valtiovarainministerion kirjel
miilla n:o 4150, 27/7. 1950 (Kl n:o 41/50. 1.). 

(Ote valtioneuvoston poytakirjasta 8/2. 1951 ja valtiovarain
ministerion kirj. n: o 1407, 8/2. 1951. - Toj n: o To 361, 2/3. 
1951) Kl n:o 12/51. 2. 

Aineiston keraaminen veturien kayttoa ja 
kayttoajan jakaantumista koskevaa tutki-
musta varten. · 

3 Ne tiedot, jotka veturien kaytosta saadaan saannonmukaisista 
ilmoituksista, eivat sisalUi. riittavan yksityiskohtaisia selvityksHi., 
jotta niiden perusteella olisi mahdollista kaikinpuolisesti harkita 
vetovoiman kayttoon liittyvHi kysymyksia. 

Tiista syysta on ensi huhtikuun ensimmaiselta viikolta 1.-7. 
4. 1951 laadittava veturien kaytosta erikoisselvitys jaljempana 
olevien ohjeiden mukaan. Tarkoitusta varten painetaan kysely
lomakkeita, jotka jaetaan varikoille edelleen veturimiehille an
nettaviksi. 

Linja-ajo. 
Jokaisen kuljettajan, joka 1. 4. 1951 klo 0.01 ja 7. 4. 1951 

ldo 24.oo valisena aikan.a Uihtee vetureineen tallilta- joko koti
varikolta tai kaiintopaikasta - viemaiin junaa tai J71ksinaista 
veturia, on otettava mukaansa kyselylomake ,Linja-ajo" ja tiiy
tettava siina mainitut kohdat huolellisesti minuutin tarkkuudella 
ja todellisen tilanteen mukaisesti. Edellamainitun tarkkailukau
den lopulla liikkeelle lahteneen veturin osalta taytetaan lomake 
matkan paateasemalle saakka. Jos veturit tyoskentelevat kaksin
vedossa, on lrnrnmankin tiista tehtava merkinta huo"mautussarak
keeseen, ja perinlmiiisen sitapaitsi merk:inta: ,tarpeellinen" tai 
,tarpeeton". Yksinaan kulkevan veturin lomakkeen huomautus
sarakkee sa on mainittava syy yksinaan kulkuun, esim. ,nouta
maan junaa", ,,'konepajaan", ,'konepajasta" jne. 

Eri tyovaiheet on lomakkeeseen merkitty siina jarjestyksessa 
kuin ne tavanmukaisesti esiintyvat. Jos valmistusvaiheen yhtey
dessa esiintyy esim. veden tai polttoaineen ottoa tai kuonausta, 
on veturin lahdoksi tallilta merkittava todellinen lahtoaika ja 
huomautussarakkeeseen merkittava, miten pitkiin ajan tama huol
tovaihe vaati. Jos taas lopetusvaiheen yhteydessa veden ja poltto
aineen otto tapahtuvat painvastaisessa jarjestyksessa, on nama 
sopivalla tavalla ilmaistava lomakkeessa. 

l\fyohastymisajan pituus on laskettava ja merkittiiva huo
mautussarakkeeseen, samaten lyhyesti myohiistymisen syy, jos se 
on tunnettu. 
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Jos veturi on tyovuoronsa aikana kuljettanut useampia juna- 3 
pareja ( esim. paikallisliikenteessa), on Jmstakin junaparista tay
tettavli. eri lomake. 

Jos veturi jatkaa matkaa samassa junassa edelleen vain mie
histon vaihtuessa ( esim . .Sk-01-Sk) , tayttaa jokainen miehistO 
omalta osuudeltaan oman lomakkeensa. Vapautuva miehisto mer
kitsee muiden alkutietojen ohella lomakkeeseensa junan tulon 
vaihtopaikalle ja miehiston vapautumisen palveluksesta sekii pal
velukseen astuva miehisto lomakkeeseensa vastaavasti palveluk
seen saapumisen, junan liihdon jne. 

Jos kali.ntopaikassa kaytetaiin vieraan varikon veturia junien 
viilisenii aikana toihin, on tallaisten vetureiden osalta tiiytettiiva 
lomake aivan samaan tapaan kuin oman varikon vetureista. 

Matkan jalkeen on kuljettajan viilittomasti jatettava taytetty 
lomake kotivarikkonsa tallipli.vystajalle tai tarkoitusta varten 
osoitettuun paiklkaan. 

Piiivystyspalvelus. 
Paiyystyspalveluksessa tyoskentelevista vetureista merkitaan 

tiedot lomakkeelle ,Paiyystyspalvelus". 
Koko vuorokauden yhtajaksoisesti tyossa olevien paiyystajien 

osalta aloitetaan lomakikeiden tli.ytta.minen 1. 4. 1951 klo O.o1 
ja paatetaiin 7. 4. 1951 klo 24.oo tyovuorojen jakautumisesta 
riippumatta. 

Vain osan vuorokautta tyossa olevien paiyystajien osalta ryh
dytaan lomakkeita Hiyttamiian vasta niista tyovuoroista, jotka 
alkavat tarkkailukauden ensimmiiisenii paiviinii. ja viimeiset lo
makkeet tiiytetl:i..iin. siten, etta ne sisiiltiivat tiiydelliset tiedot tark
kailukauden viimeisena paiviinii alkaneista viimeisista tyovuo
roista, vaikka viimeinen tyovuoro jatkuisikin yli klo 24. 

J os tyon aikana esiintyy tavallisuudesta poikkeavia keskey
tyksia, on niihin kulunut aika ja keskeytyksen syy merkittava 
huomautussarakkeeseen. 

Jokainen kuljettaja tayttaa erikseen oman lomakkeensa jokai
sen kayttiimansii veturin osalta. 

Jos kysymyksessii on yhtiijaksoisessa pii.iyystystyo a oleva 
veturi, on lomakkeeseen selvasti merkittiivii, onko miehiston vaihto 
tapahtunut taUilla, huoltopaikassa tai suoraan ratapihalla. 

Jos kuljettaja saa kesken vuoron uuden veturin kayttOonsii, 
on entisen veturin lomake tiiytettiiva lomaJkkeessa esiintyvien ky
symysten mukaisesti siten, etta siitii ilmenee mahdollinen van
han veturin lopetushuolto .tai etta vaihto on tapahtunut rata
pihalla. Vastaavalla tavalla on uuden veturin lomakkeesta kay
tavii ilmi mahdollinen ajo tallilta ratapihalle. - Joo uuden vetu-
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rin tuo tallilta ratapihalle eri miehisto, jok:a samalla vie vanhan 
po:is, on taman miehiston taytettava kummastakin veturista erik
seen lomake niiihin ajoihin ja mahdolliseen huoltoon kuluneen 
ajon osalta. 

Varikot. 
Varikonplilillyston on valvottava, etta jokaisesta veturista tu

levat edellamainitut lomakkeet asianmukaisesti tiiytetyiksi, jotta 
nrun saatu perusaineisto tarkkaan kuvaisi tilannetta. 

Taman lisaksi on varikonpaallyston erikseen pidettava luet
teloa korjauksiin kuluneesta ajasta siten, etta tarkkailukauden 
paatyttya voidaan tarkkailukauden aikana varikon kaytossa ol
leen kunkin veturin kohdalta (sarja ja numero) laatia luettelo, 
montako tuntia ja minuuttia veturi on tarkkailukautena ollut 
korjauksessa seuraavasti ryhmitettyna : 

a) varikkokorjauksessa ajovuorojen vlilissa siten, ettei saan
nollinen kierto ole hairiintynyt; 

b) varikkokorjauksessa tai kattilan huuhtelussa ajojarjestyk-
sesta irroitettuna; · 

c) konepajassa korjattavana ja liikenteeseen kerpaamattomana 
varikolla odottamassa kuljetusta konepajaan; 

VieUi. on varikkojen edellaolevan luettelon loppuun lisiittava 
d) ne veturit (sarja ja numero), jotka koko tarkkailukauden 

ovat liikennekuntoisina varalla seisoneet varikolla; syy on lyhyesti 
mainittava. 

Aineisto tulee yllaolevan mukaisesti sisliltamiiiin yksityiskoh
taisen selvityk'len kaikkien veturien kiiytostii tarkkailukautena
rautatierakennusosaston hallussa olevia lukuunottamatta. Varik
koja kehoitetaan erityisesti huolehtimaan, ettii tiima tarkoitus 
todella tulee saavutetuksi. 

Taytetyt lomakkeet ja varikkojen luettelot on tarkkailukauden 
piHi.tyttya lli.hetettavii tyontutkimustoimistoon, missa niiden kasit
tely tulee tapahtumaan. Tyontutkimustoimistosta (puh. Hki 227) 
voidaan tarpeen vaatiessa myos pyytaa lisaohjeita. (Koj Ko 
284/414, 7. 3. 1951) Kl n:o 12/ 51. 3. 

Kaytetyt paperilakanat. 
Asianomaisia kehoitetaan ottamaan huolellisesti talteen kaik1k:i 

makuuvaunuissa ja lepohuoneissa kaytetyt paperilakanat, taitta
maan ne sopivan kokoisiksi ja niputtamaan ne paperinarulla 10 
tai 20 kappaleen suuruisiin nippuihin, jotka painoltaan vastaa
vat 2 tai 4 'kg. Taten 'keriityt paperila.kananiput on lahetettavii 
asianomaisiin varastoihin, mistii ne tilauksesta toimitetaan sa-
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massa jiirjestyksessa ikuin muutkin varastotavarat kaytettavaksi 4 
veturien y. m. puhdistamiseen. 

Varastoihin saapuvat paperilakanat merkitaan tarvea.ine
tilille: n:o 1378 puhdistuspaperia, kg. Tavara luovutetaan va
rastoista 10 markan kilohinnasta, mika hinta siirretaan maini
tulle tarveainetilille kustannus- ja tasoitu tililta (Rh n:o V. 
242/474, 27. 2. 1951) K1 n:o 12/51. 4. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 
Maaliskuun 15 paivasta 1951 lukien odottaa juna n: o 251 5 

Riihimaella pikajtmaa n: o 96 vain silloin kun viimeksi mainittu 
juna on korkeintaan 5 min. myohiissa. (Kut n: o 109, 10. 3. 1951) 
Kl n: o 12/51. 5. 

Paasiaisliikenne v. 1951. 
Oikaisuna ka kylehteen n:o 11/51 kohta 2 (sivu 6) huomau- 6 

tetaan, etta junassa 72 Kuo-Hki on pelkasHian paivavaunuja 
ainoastaan maaliskuun 22 ja 27 paivina, jolloin 72 a on kulussa 
'kuljettaen kaikki makuuvaunut. Maalislruun 21 paivana sano-
tussa junassa on seka paiva- etta maJruuvaunuja. (Kut n: o 389, 
10. 3. 1951) Kl n: o 12/51. 6. 

Vuokratut sailiovaunut. 
Seuraavat sailiovaunut on vnokrattu yksityisille toiminimille: 
Oy Petko Ab:lle: 

199306 1. 3. 51 alkaen. 
199301 
199403 
199404 
199309 

0199034 
0199002 

199376 
0199003 
0199019 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

(Rh n: o 491/1122, 21. 2. 1951) 

Osakeyhtio Nobel Standm·d Aktiebolag'ille: 
199343 19. 2. 51 alkaen. 
199337 
199348 
199340 
199388 

" 
" 
" 
" (Rh n:o 492/1124, 21. 2. 1951) 

'I 
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7 Oulu Osakeyhtiolle: 
199341 19. 2. 51 alkaen (Rh n:o 490/1126, 21. 2. 1951) 

Kl n:o 12/51. 7. 

Kaytettyjen matkalippujen lahettaminen 
tarkastustoimisto II: een. 

8 Eraan aloitteen aiheuttamana maarataan kayti.innosta poistet-

9 

10 

tavaksi konduktoorien keraamien matkalippujen lahettfuniseen 
tahan asti kaytetyt kirjekuoret 1om. n: o 173~ ja 1737, kuten 
eraat asemat ovat jo tehneet oma-aloitteisesti. Konduktoorien 
on niputettava liput niinkuin tiihankin asti jarjestaen pahvi
liput, shekit ja kaikki erikoisliput omiin ryhmiinsii. Niputus on. 
suoritettava mahdollisimman huolellise ti niin, etta niput eivat 
myohemmii.ssa kii.sittelyssa pii.iise purkautumaan. Kuhunkin nip
puun liitetii.iin naperilappu, johon merkitaan junan tai junien 
numerot, paivamaara seka 'konduktOorin nimi, t. s. samat merkin
niit, jotka tahlin. asti on tehty kirjekuoreen. 

Matkalippuniput lahetetaiin sopivin viiliajoin tarkastustoi
misto II: een joko eriiiden asemien tii.hii.nkin asti kayttamissii. laa
tikoissa tai tavallisissa riittavan hyvin sidotuissa paketeissa. Irto
naisia nippuja ei taman jalkeen enii.a saa junissa lahettii.a. (Lkoj 
n: o 588, 27. 2. 1951) Kl n: o 12/51. 8. 

Dmoitukset vaunuissa havaituista vioista. 

Maaraysten mukaan konduktoorien on matkan aikana tark
kailtava vaunujen kuntoa, liimmityslaitteiden toimintaa y. m. s. 
Kun he kuitenkin varsin yleisesti laiminlyovat tarkkailuvelvol
lisuutensa seka jattavat usein myos tekematta havaitsemistaan 
vioista ja puutteellisuuksista asianmukaiset ilmoituk et ja kun 
konepajojen ja vaunumiehiston on ilman nii.ita ilmoitu'ksia vai
kea korjata ka:iklkia vikoja, varsinkaan sellaisia, jotka ilmeneviit 
vain junan kulkiessa, kehoitetaan konduktoorejii kiinnittiimiiii.n 
vakavaa huomiota seuraaviin puheenaolevassa asiassa annettui
hin mii.iiriiyksiin: Vaunujen lii.mm:itys- ja jii.ii.hdytyslaitteiden 
selitys- ja kiiyttoohjeiden kohdat 122, 123, 144, 158 ja 159; 
.Asema- ja junapalvelussii.iinnon 16 § :n 7 kohta; MK V: 56.1!.4-
ja Kl. n:o 15/49. 3. (Lkoj n:o 405, 2. 3. 1951) Kl n:o 12/51. 9. 

Vaununpeitteiden kokoon kii.iiriminen. 

Liikennepaikoille huomautetaan, etta kun vaununpeitteet on 
kuljetettava niiden olematta kuorman peitteenii, peitteet on huo-
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lellisesti kiUirittii.vi.i kokoon siten, etta niissi.i ole vat omistusmer- 10 
kinni.it ovat selvasti nakyvissi.i ja vaikeuksitta verrattavissa asian
omaisen kuljetuskirjan vastaaviin me:rkintoihin. (Ks. MK V: 
55.13.) (Lkoj n:o 525, 2. 3. 1951) Kl n:o 12/51. 10. 

Gg-vaunujen puhdistus. 
Liikennepaikoille huomautetaan, etti.i Gg.JVaunuja puhdistet- 11 

taessa on myos lattiasi.ileikot ja niiden alustat huolellisesti puh
distettava. (Lkoj n:o 638, 7. 3. 1951) Kl n:o 12/51. 11. 

Eri vaunussa kuljetettavan rajahdysaineen 
rahditus. 

Rautatiehallitus on muuttanut TS: n 41 §: n A: 3 1m: n 12 
1. 4. 51 lukien seu:raavan sisaltoiseksi: 

3. Riijiihdysaine1den kuljetuksesta :rautateillii annetun a e
tuksen mukaan eri vaunussa kuljetettavasta ri.iji.ihdysaineesta 
lasketaan kuljetusmaksu taman pyki.iliin 2 kohdassa si.iiidetylUi 
tavalla. Miki.ili samaan vaunuun kuormataan useampia tiillaisia 
riijiihdysain-eli.ihetyksiii, lasketaan vajaapainomaksu pisimmi.ille 
menevi.in li.ihetyksen kuljetusmatkan perusteella silta painolta, 
mikii li.ihetysten yhteisestii tariffipainosta 13,000 (26,000) kiloon 
verrattuna puuttuu. Vajaapainomaksun jakamisesta eri liihetyk
sille ovelletaan yhteisli:ihetysten vastaavia miiiiriiyksiii (38 § 
7 lm). Useammalle mlUiraasemalle menevien Uihetysten rahti
kirjoihin on merkittiivii maariiase11ien nimilyhennykset. (Tfo 
n:o 351, 3. 3. 1951) Kl n:o 12/ 51. 12. 

VR palvelukseen sopima.ttomia.. 

Iisalmen varikon ylim. veturinliimm.ittii.jii. Pentti Vilitori Pihlaja· 13 
niemi on erotettu VR :n po.lveluksesta juopottelun ja omavaltaisen tyostii. 
poisjii.ii.misen takia 23. 2. 51. (Vjp 01 n:o 171, 1. 3. 1951) 

Kadonneita ma.tka.lippuja., virka.merkkeja ym. 

Joensuun- Koveron rautatierakennuksen tyontekijiin Erkki Malm- 14 
bergin vaimolle Idalle 15. 2. J 951 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu 
n :o 0110413, matkalle Joensuu-Relsinki, on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Rkp Jns n:o 104, 27 . 2. 1951) 

Renrik Brucelle kirjoitettu koululaislippu n: o 104601 voimassa. 13. 1. 
---31. 5. 51 matkal!e Kajaani-Ryrynsalmi on kadonnut ja kuoletetaan. 
(7. ljp n :o 336/491, 1. 3. 1951) 

Seinii.joen varikon (Sk) ylimii.ii.riiiselle veturinkuljettaja!le Kurt Erik 
Fred 'ille kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0033769 matka.lle Seiuii.
~oki-Relsinki ja. virkamerkki n: o 194 ovat ka.donneet ja kuoletetaan. 
(Vrp Sk n:o 157/112, 1. 3. 1951) 
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Helsingin asemalla palvelevalle asemamiehelle Matti Dmari Oino
selle 22. 9. 47 kirjoitettu virkamerk.ki n: o 1245 on kadonnut ja kuolete
taan. (Ljp 1. n:o 303/848, 6. 3. 51) 

Ylim. sii.hkottiijiiJle Jouko Kasteelle 01/ 3-51 kirjoitettu virkamiiii.
rays n:o 005200/208 matkalla Rajamii.ki-'fammisaari voimassa 31. 3. 
51 saakka on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n: o 420/ 1296, 6. 3. 1951) 

Keravan polttoainevarastolla palvelevalle halkotyomies Vieno Slni
salolle 1. 1. -51-30. 4. -51 viiliselle ajalle kirjoHettu asuntovapaalippu 
n:o 035378 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. vtjp n:o 290/ 136, 6. 3. 1951) 

Konepajatyolaiselle Aksel Kalliolle kirjoitettu virka-aikavapaalippu 
n:o 030658/614 voimassa 1. 1.-31. 12. -51 matkalla Pasila---J>uistola on 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Knp Psl 7. 3. 1951) 

Veturinliimmittiijii Y. Soinisen tyttarelle Vapulle kirjoitettu koulu
vapaalippu n:o 12/ 306 matkalle Tampere--Rantaperkio on kadonnut ja 
kuoletetaan. (2. vjp n :o 255, 7. 3. 1951) 

Siilinjii.rven-Juankosken rautatierakennuksen tyontekijalle Erkki 
Joh. Hiltuselle kirjoitettu virka-aikavapaalippu n:o 046601, tyontekijii 
Eino Martikalle samoin n:o 046602 sekii. tyontekijii Eino ·Herman Kosu
selle n: o 046604, jotka ovat voimassa 24. 1.-31. 3. -51 matkalla Siilin
jii.rvi-Kuopio, ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Rkp Jns n:o 126, 7. 3. 
1951) 

Ratamestari V. V . Koposen pojalle Raunolle kirjoitettu kouluvapaa
lippu n:o 8/157 matkalle Sydiinmaa-Seinajoki on kadonnut ja kuolete
taan. ( 5. rtjp n: o 182/65, 8. 3. 1951) 

Avoimia. virkoja. ja. toi.mia.. 

6. liikennejaksoSSG. seuraavat esityksen perusteella tiiytettavii.t virat ja 
toimet: yksi asemamiestenesinniehenvwka Oulun asema.lla; nelja 1 l. asem,a,
miehentointa, joista 1 Rovaniemen, 2 Kemin ja 1 Raahen asemalla; ykS'i. 
S l. asemamiehentoimi Haukiputaan asemalla, selcii. kymmenen jwnamiehen
tointa, joista 1 Kemin 6 Oulun ja 3 Raahen asemalla. Liikenneosaston 
johtajalle osoltetut hakemukset jii.tettii.vii. aaianomaiselle asemapiiiillikolle 
viimeistiiiin 31. 3. 1951. 

Kirjanpi.tajan virka rautatiehallituk.sen hankintatoimistossa. Paajohta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistiiiin 5.A-. 1951 ennen klo 12. 

Kwjanpitajan (puutavara-) virka, asemapaikkana toist.aiseksi Pasila. 
Piiii.johtajalle osoit.etut hrukemukset on toimitetta.va rautatiehallituksen kir· 
jaajalle viimeistlili.n 5. 4. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jii.ttii.mista otiamaan selviiii. asunnonsaan timahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Vii.lttiiiikseen turhaa ikirjeenvaihtoa kehoitJtaa rautatiehallitus tii.ten 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia vlrkailijoitaan, jotka tietii.vat 
allamainitun henkilon osoitteen, siita viipymiitta ilmoittamaan rautatiehalli
tuksen kirjaajalle, os. Helsiniki. 

nimi ammatti syntymavuosi aika.isempi. osoite 
Reinikainen, Reino Ja.a.klko junamies 

Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 13 
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Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiin: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehal lltus, 2 kerros. huone l-4. 

S i s a l ly s: 1. Sunnuntaityokorvaus. - 2. Pohjois-8uomen havitetylla 
nlueella suoritettavat paivarahat. - ~ Akkumulaattorivaunuparistojen huolto. 
- 4. Ga-vaunujen hevoslautojen .salpatapit. - 5. l-fuutoksia aikatauluun 
n:o 116. - 6. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 7. Sairasosastojen 
vuodevaatteet. - 8. Imatran V.oima Osakeyhtion kuljetusvaunun kuljetusehdot . 
- 9. Valtionrautateiden autojen kaytto oman henkilokunnan tarpeisiin. -
10. VR autoliikenne. - 11. Kuormalavojcn kaytto rautatiekuljetuksissa. - 12. 
Kokojunakuljetukset. - 13. Oy A. Marsc-h an Ab: n kiitotavaraahetykset. -
14. Neuvostoliittoon menevien paperipuulahetysten kuljetusmaksut. - 15. Mat
kalippualennuksia. - 16. Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoima. - 17. 
Avoimia virkoja ja toimia. - 18. VR harrastashiihtokilpailu. 

Sunnuntaityokorvaus. 

Valtiovarainministerio on lriertokirjeensa n:o 1060, 8/ 2 1951, 1 
mukaan muuttanut tammikuun 1 paivasta 1951 lukien sunnuntai
tyokorvauksen suorittamisesta valtion viran ja toimen haltijoille, 
ylimaaraisille toimenhaltijoille seka craille muille toimihenkiloille 
antamiensa toimeenpano- ja soveltamisohjeiden 2 kohdan seka 
3 kohdan 1 kappaleen (Kl n:o 44/ 50. 1) niiin kuuluviksi: 

2. Valti<meuvoston paatOksen 3) kohdassa tarkoitetuista viran 
tai toimen haltijoista maksetaan sunnuntaityokorvausta niille, 
jotka kuuluvat 20 tai sita alempaan palkkausluokkaan, Jmitenkin 
seuraavin rajoituksin: tullilaitoksessa ainoastaan sisamaan tulli
kamareissa, Vainikkalan ja Parilrkalan tullikamarit niihin luet
tuina., muiden tullikamareiden paivysUiville tullivartijoille seka 
liintisen maarajan vastaise a tullirajavartiosto sa. 

Talonmiehille ja. liimmiWijille, jotka olematta tyoaikalain 
alaisia saannollisin vuoroin tekevat sunnuntaityotii, suoritetaan 
sunnuntaityokorvausta kuten niille, jotka siiiinnollisin vuoroin 
tekevat sunnuntaityota ilman, etta tyo on vuorolistaan sidottu. 

3. Asianomainen viranomainen on oikeutettu tekemaiin esi
tyksia sunnuntaityokorvauksen maksamisesta muillekin viran tai 
toimen haltijoille, jotka sen ka ityksen mukaan tiiyttavat valtio
neuvoston paatoksessa mainitut ehdot, ei kuitenkaan 23 palkkaus
luokkaa korkeammassa Juokassa oleville. 

2232. - 22. 3. 1951. 
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Muutoin on kuluvan vuoden aikana sunnuntaltyokorvauksen 
suorittamisen uhteen voimassa enti et ma~iriiyk et sekii toimeen
pano- ja oveltamisohjeet. (Toj n:o To 125, 2/ 3 1951. - Vert. 
1\-I.K II, uusi laitos, siv. 1.135-136.) Kl n:o 13/51. 1. 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella suori
tet t avat paivarahat. 

2 Pohjois-Suomen havitetylla alueella oleville valtion viran tai 

3 

4 

toimen haltijoille uoritettavan paivarahan maksamisessa nouda
tetaan vuoden 1951 aikana valtionrautateiden osalta samoja maa
riiyksia, jotka olivat voimassa 1/ 6--31/ 12 1950 valisena aikana. 
(Kulk n:o 667/ 711 -51, 1856, 9/ 3 1951. - Toj n:o To 580, 
15/ 3 1951. Vrt. Kln:o 41/ 50. 3.) Kl n :o 13/ 51. 2. 

Akkumulaattorivaunuparistojen huolto. 

Koska on todettu, ettli kallishintaisia ja ulkomailta hankittavia 
akkumulaattorivaunujeu paristoja on pilaantunut jatkuvasta ali
varauksesta, kehoitetaan asemapaallystoa valvomaan, etta paris
tot varataan riittiiviisti seka, etta tasausvarauksia suoritetaan 
vahintaan kerran lruukaudes a mutta normaalisesti joka viiden
nen tai lruudennen tavallisen varauksen jalkeen. Aklmmulaattori
happoa ei saa lisata kennoihin, vaan on hapon ominaispaiuo saa
tava tasausvarauksella nousemaan. 

M:ikali aklmmulaattorivaunujen huoltaja vaihtuu, on uu i 
buoltaja maarattava IIelsinkiin kabdeksi viikoksi aseman varaa
mo a tutu tumaan pari tojen hoitoon. Hanen tulee tiilloin 
ilmoittautua Helsingin konepajalla. (Stt n: o 607/ 265, 5. 3. 1951) 
Kl n: o 13/ 51. 3. 

Ga-vaunujen hevoslautojen salpat apit. 

On valitettu, ettii toisissa Ga-vaunuissa n. s. rintalautojen 
salpatapit ovat liian lyhyet, joten rintalaudat esim. vaihtotOissa 
helposti putoavat paikoiltaan. Tiima johtuu siita, etta kaytetaan 
vaaria salpatappeja. J okaisessa vaunnssa on nim. salpatappeja 
kahta eri pituutta, joista pitemmiit kuuluvat rintalautojen sal
poihin ja lyhemmat viililautojen salpoihin. Kun kukin salpatappi 
on kiinnitetty ketjulla salvan viereen, ei miUiiin sekaannusta 
niiden kiiyto sa pitiiisi sattua. Kiiytanto on kuitenkin osoittanut, 
etta salpatappicn kiinnitysketju jen sinkiHit revitaan irt i kiinni
ty kohdistaan, jolloin salpatapit helposti vaihtuvat ja myoskin 
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hiiviavat. Tasta syysta kehoitetaan asianomaisla huolehtimaan 4 
siita, ettei salpatappien kiinnitysketjujen sinkiloitii revita irti ja 
tiHHi menettelylla aiheuteta salpatappien vaihtumisia ja havia
misia. (Ktt n: o 159/ 350, 9. 3. 1951) Kl n: o 13/ 51. 4. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

Huhtih.'Uun 1 paivasta 1951 lukien pystilityy juna 318 aina 5 
( 6 ) Strombergin seisakkeella. (Kut n: o 548, 16. 3. 1951) 
Kl n:o 13/ 51. ·5. 

Ltikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisusta ,Liikennepaikkojen valimatkat" poistetaan Ha- 6 
meenlinnan aseman ,alainen Ojoisten raide kaikkine merkintoi-
neen. (Lkoj n:o 720, 16. 3. 1951) Kl n:o 13/ 51. 6. 

Oulun aseman alaisen Paasivaaran raiteen siirryttya Osuus
liike Arina r. l :n hallintaan poistetaan julkaisusta ,Liikenne
paik:kojen 'Valin11at'kat" sanottua raidetta koskevat merkinnat ja 
sen tilalle mel"kita.lin : 

Oulu 
Arinan raide 01 1. Tt Luk. 1. 4. 5L Osuus

liike Arina r.l :n. tar
vetta varten.. (Lkoj 
n: o 360, 13. 3. 51) 
Kil n:o 13/51. 6 

'rurun asema.n alaisena km: lla 272 + 780 m avataan huhti
k:uun 9 paivasta 1951 lukien liikenteelle Barker-Littoinen Osake
yhtion henkiloknnnan tarvetta varten Alfa-niminen seisake seu
raavin julk.a.isuun ,Liikennepaikkojen vhlimatkat" tehtavin 
merkinnoin: 

Turku 2. . H Barker-Littoinen Oy:n I 
Rantama.h-i 2. henkilokuntan var-
Tku 2. ten. Luk. 9. 4. 1951. 

Hp 84. (Lkoj n.:o 552, 15.1 
Kr 115. 3. 1951. Kl n:o 

Tl J 26. 13/51. 6 

se Alia 0 

Seisakkeella pysiib.tyvat ainoastaan Barker-Littoinen Osake
yhtion henkilok:unnan lrnljetusta varten Turun aseman ja Alfan 
seisakkeen vlilille kullnmn asetettavat junat. 

,Julkaisusta ,Liikennepaikkojen valimatkat" poistetaan Viiti
luhta-nim.inen seisake merkintoineen ja sen tilalle perustetaan 
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6 km :lle 507 + 724 m Viitinkyla-niminen seisake seuraavin yllli
mainittuun julkaisuun tehtavin merkinnoin: 
se Viitinkyla 30 Periilii 2. H Luk. 1. 4. 51. (:Ukoj 

Karijoki 7. n :o 688, 15. 3. 51). 
Pr 2. Kst23. Kl n:o 13/51. 6 
Sk 89. 

Sairasosastojen vuodevaatteet. 
7 Sairasosastojen vuodevaatteiden huollossa tapahtuneiden lai-

8 

minlyontien ja niiden kuljetuksissa csiintyneiden harhautumisien 
johdosta maiirataan, 

eWi vuodevaatteita liihetettaessii merkitiian lrnljetuskirjaan 
sen junan ja vaunun numero, johon vaatteet kuuluvat seka vaat
teiden laatu ja kappa1eluh.'U tarkoin er iteltyna; 

etta vaatteita kotiasemalle palautettaessa merkitaan lrnljetus
kirjaan myos mista junasta ja vaunusta seka mina paiviina 
vaatteet on otettu; 

etta asemilla, joiUa sairasosastot varustetaa.n vuodevaatteilla, 
tehdlian tarkat muistiinpanot oman aseman Hihetetyista ja muille 
asemille palautetuista vaatteista; 

eWi. kuljetuskirjana kiiytetliiin ,Kuljetuskirja VR omalle 
tavaralle" n: o 1923, koska siiUi jaa jiiljennoskappale my.Os maara
asemalle. 

Taman lisaksi huomautetoon, etiii asianomaisten on ehdotto
masti huolehdittava siita, etta lrnljetuskirja seuraa vaatteita 
maaraasemalle, silla muuten syntyy epliselvyytta 'VaJatteiden 
omistaja-asemasta. (Lkoj n:o 656, 10. 3. 1951) Kl n :o 13/51. 7. 

Imai.ran Voima Osakeyhtion kuljetusvau
nun kuljetusehdot. 

Kuljetustoimisto on kirjeellaiin n : o 466/ 436, 9. 3. 51, myon
tiinyt Imatran Voima Osakeyhtiolle oikeuden kuljettaa omista
maansa erikoisrakenteista kuljetusvaunua (piir. T. 58 muk. paino 
n . 29 ton) kaikilla rataosilla seuraavin ehdoin: 

Kuljetusvaunu lrnormataan Okk-vaunuun, josta molemmat 
paadyt on poistettu. Jotta suurin osa kuljetusvaunun painosta 
saataisiin kohdistumaan Okk-vaunun teleille, asetetaan vaunun 
lavalle, mahdollisimman liihelle telien keskikohtia piirustukse a 
osoitetuille paikoille kiiloilla varustetut poikittaissuuntaiset ko
rokkeet. Kuljetusvaunu kuormataan naille korokkeille ja saade
talin sen lavetin alareunan korkeus Okk-vaunun lavasba sellai-
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seksi, etta lavetin aiheuttama rasitus tulee korokkeille ja vain 8 
kuljetusvaunun teleistii aiheutuva rasitus kohdistuu Okk-vaunun 
lavalle jiiiivien pyorien valityksellii ulkopuolelle Okk-vaunun 
telien. Kuormauksen lrnmpaankin paahan on liitettavii suoja
vaunu. Kuljetusvaunu on lmormattaessa tuettava siten, ettei se 
kuljetuksen aikana paa e iirtymaan paikoiltaan ja on Okk
vaunun lavan ulkopuolelle jaavat kuljetusvaunun pyorat kiinni
teWivii kuljetu ' 'aunun teleil1in. Kuormauksen korkeus kiskon 
harjasta on enintiian 350 sm ja leveys 250 sm. 

Kuljetus aadaan suorittaa tavallisella junalla, mutta ei kuor
mausta junia jiirjesteltaessii saa heittaa. 

Ennen 'kuormauksen alkamista on Yhtion esitettiiva lmljetus
vaumm piirustus laht0a8emalle mittojen tarkistusta varten. 
(Kut n:o 466, 13. 3. 1951) Kl n:o 13/ 51. 8. 

Valtionrautateiden autojen kaytto oman 
henkilokunnan tarpeisiin. 

KQrjauksena Kl n: o 5/ 51. 7. kohtaan ilmoitetaan, etta maini- 9 
tun kohdan viimeinen sana ,matkakilometrilta" on oleva ,juQksu
kilometrilta". (Lkoj n:o 705, 15. 3. 1951) Kl n :o 13/ 51. 9. 

VR autoliikenne. 

Tavarakaukolinjan n: o 21: Turlru-Hameenlinna liikennointi 10 
Jopetetaan 1. 4. 1951 lulden. (Kut auto 209/ 43, 15. 3. 1951) 
Kl n: o 13/51. 10. 

Kuor malavojen kaytto r autatiekuljetuksissa. 

Oy Stromberg .Ab: lle on 20. 3. 51 lukien myonnetty oikeus 11 
kuljetuksissa kiiytettyjen standarclikokoisten kuormalavojen ja 
tiillai ille kuormalavoille kiinteasti sijoitettujen, kokoonpantavien 
kuormalaatikoiden maksuttoma·an palautukseen. Menomatkalla ei 
lmormalavojen painoa lueta liihetyksen tariffipainoon. Kuorma
laatikoiden osalta vahennetaan Jiihetyksen tariffipainosta 20 kiloa 
kutakin lmormalaatikkoa kohden. Edut koskevat sellai ia tapauk-
sia, jolloin Oy Stromberg .Ab it e Hihettaii tai sille lahetetaan 
samaan vaunuun kuormattuna, samalle maaraasemalle vahintaan 
5.000 kiloa tavaraa. ( Tfo n: o 373, 12. 3. 1951) Kl n: o 13/ 51. 11. 

Kokojunakuljetukset. 

TS: n 38 § : aan on 1. 4. 1951 lukien lisa tty seuraava uusi 12 
15 li iimaiirays: 
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15. Kun koko junallinen samaa. tavaraa lahetetlUin o oitet
tuna samalle vastaanottajalle yhdelle mik=irasemalle, voidaan Hihet
tajan sita halutes a menetella siten, etta koko jrmalle kirjoite
ta~m vain yksi rahtildrja. Koko junaksi katsotaan kuljetukset, 
joita varten tarvitaan vahintaan 20 akselin suuruinen vaunu
maiira. 

R.ahti lasketaan vaunuihin Imormaitujen tavaraerien yhteen
lasketl.m kokonaispainon peru.steella ~iten, ettii a. o. vaunukuorma
luokan mukainen 1,000 kilon rahti kerrotaan kokonai.stonnimaa
riillii. Jos tonnimi:Uira pai.ittyy murto-osaan, tasoitetaan e ~rlos
pain tasaisiksi tonneiksi. Vaunujen numerot ja niihin kuormat
tujen tavaraerien painot on lueteltava rahtikirjan ldiiintopuolella. 
(Tfo n: o 400, 17. 3. 1951) Kl n: o 13/ 51. 12. 

Oy A. Marschan Ab: n lditotavara
Ui.hetykset. 

Rauttatiehallitus on Oy A. lllai•schan Ab: n kanssa tehnyt 
rahti opimuksen, jonka mukaan sanottu toiminimi saa kiitotava
rana Uihettaa lihanjalostustuott eita m~iiil'i:ii.imi.i.llii kiitotavararah
din maksettavaksi miiariiasemalla. Naiden Hi.hetysten kiitotavara
korttiin tekee HihetUi.jii sarakkeeseen ,Rahti - Frakt" leimasi
mella mcrkinnan ,Rahti maksetaan mai.i.ri:iasemalla". 

Niiiden kiitotavararahtien tilitys tapahtuu mi.i.iiraasemalla 
rahtimerkkejii kiiyttaen. Miiiiriiasemilta on ni:iiden kiitotavara
korttien B-osat liihetettavii lmukausitilien mukana tarkastustoi
Iillstoon, mist.:'i ne tarkastuksen jiilkeen palautetaan asemilla siii
lytettiiviksi. Mikali lditotavaraliihety ten knittaajasta tms. tar
vitaan tietoja sinii aikana, jolloin kiitotavarakortit ovat tarkas
iustoimistossa, on naitii koskevat ticdustelut osoirtettava tarkas
tustoimistoon. Helsingin aseman kiitotavaratoimistossa pidetiiiin 
Oy A. l\Iarschan Ab: n liihetyksi tii erikoisluett.eloa, johon li.ihe
tykset merkitaan Iahetysjiirjcstyksessa. Erikoisluettelo on liihe
tettiivii tilien mukana tarkastustoimistoon. (Tfo n: o 372, 15. 3. 
1951) Kl n: o 13/51. 13. 

Neuvostoliittoon menevien paperipuuliihe
tysten kuljetusmaksut. 

Kl n: o 11/ 51. 4. viitaten ilmoitetaan, etta milloin sellainen 
tilapaisliihettaja, jolla ei ole mahdollisuutta kiiyttiia rahtiluottoa 
raja-asemalla, liihettiiii Neuvostoliittoon menevaii paperipuuta ko
timaisella rahtildrjalla raja-asemalle ja haluaa jo liihetysase
malla suorittaa maksut valtakunnan rajalle saakka, voi lahetys-
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asema poikkeuksellisesti klantaa kuljetusmaksun myos raja-ruse- 14 
man ja valtakunnan raja.n valiselta matkalta. Kulj·etusmaksu 
on tiilloin laskettwva ylei:sen tari:ffin mukaan erikseen Hihetys
asemalta raja-asemalle ja erikseen raja-asemalta V'altakunnan 
rajalle. JaJ.kimmainen maksu on selvasti merkittava, ,esim.: Vai
nikkala-v. raja. T1..1lliasioimiston valitysmaksu on myos ehdot
tomasti kannettava. Maksut merkitaan yhteissummana erikois
luetteloon. (Tftk n:o 119, 15. 3. 1951) Kln:o 13/51. 14. 

Matkalippualennuksia. 

Seura.a.Vlat alennu.kset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 15 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Helsinki: 30. 3.-14. 4. 1951; Paivan Nuoret jarjeston nuoriso
ohjaajien kurssit; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Kuusankoski : 5-10. 4. 1951: TUL : n poikien taitovoimistelu
paivat; al1e 20-vuotiaat os.anottajat; 25 %, myos pibj. 

Tyonvahyyden takia vapa.utuva tyiivoima. 

Rautatie'b.allituksen kirjelrrnii.ii.n n :o 1710/13301, 3. 12. 1948, viitaten 16 
ilmoitetaan tyOihiin sijoitusta va1·ten, etta Ha.minan Hillon ratapihalta 
vapautuu noin viikon kuluttua 5-6 sekatyiimiesta tyonvii.hyyden takia. 

Niita valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitse
vat yllamainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustamaan sitli. asianomai
selta esimiehelta tai rautatiehallituk.sen taloustoimiston huoltojaostolta. 
('l'thj n:o 20/117, 19. 3. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Linjahallinnon rataosastolla scuraavat virat: koltme 1 pl. 1 l. rata- 11 
rnestwrin virlcaa, joista yksi 8. rwtajaksossa (Mii.rkajii.I"W), yksi 10. r!llta
jaksossa (Kuopio) ja yksi 11. ratajaksossa (Vaajakoski), ylcsi 2 pl. 1 l. 
mtamestwrin vi?· lea 13. ratajaksossa (Inkeroinen), yksi :e l. ratwmestaq·in 
virlca 12. ratajaksossa (Uimaharju) seka kolme rataesitmiehen virkaa, joista 
yksi 6. ratajaksossa ja kaksi 10. ratajaksossa (Kuopio ja Pieksii.maki). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemuksat jii.tettavii rautat~ehallituksen 
lcirjaaja1le viimeistali.n 5. 4. 1951 ennen kello 12. 

1. 'liikw.nejaksossa esityksen perusteella taytettava yksi 2 l. autonlcul
tajan toirni Helsingin asemalla. Liikenneosaston johtajalle oso1tetut hake
mukset jatettava asianomaiselle asemapaiillikolle viimeistaii.n 6. 4. 1951. 

T·ilap. twrlckaajan (hanlcinta-asiain valmistelijan) toimi rautatiehll!lli
tuksen hankintatoimistossa. Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen ltirjaajail.le viia:neistli.ii.n 7. 4. 1951 ennen klo 12. 

2. liikennejaksossa on esityksen perusteella ·taytettli.vii. yksi 1 l. auton-
1mljet~ajan toimi Lahdessa. Liikenneosasto.n. johtajalle osoitetut hakemuk 
set on jatettava asianomaisen liilrennepaikan paii.llikolle viimeista.an 7. 4. 51. 

2;sessa varikkojaksossa seuraavat esitykslliD. perustee>lla tiiytettli.vii.t. toi-
met: Tampereen varikoHa: kolm.etoista veturinliillnmittiijiin tointa (6 Tpe, 
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2 Hpk, 1 Pri, 1 Mn, 1 Ov ja 2 Ra) ; ylcsi vOII.I!nWIWoitelijwn toimi (l Hpk) ; 
Sei.n.iijoen varikolla : neljiitoista vetwri1~Uimmittiijiin tointa (11 Sk, 3 Kok) ; 
yiGsi tallilmiehen toinni (1 Sk). Koneosaston johtajalle oso1tetut hakemuk
set on jatettavii. asianomaisen varikon paallikolle viimeistaan 7. 4. 1951. 

2 l. lililvennetatrkastajwn vidca rautatiehallituksen tariffitoimistossa, teh
tii.van.ii. valtionrau.tateiden mainosasioiden hoito. Rautatiehallitukselle osoite
tut hakemukset jwtefltavii rautatiehallituksen kdrjaajantoimistoon viimteistaan 
14. 4. 51 ennen klo 12. 

Riihimi.iJen sii.hkokonepajassa 1 l. le?~niitintekniiGonviffka (haLtija toimii 
toist. sanotun konepajan korjausosaston esimiehena). Paaj ohtaja,lle osoite
tut kirjalliset ha.kemukset toimitettava rauta,tiehallituksen lcirjaajal!le vii
meistaiin 19. 4. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoi.tetaan hakljoita ennen hake
musten j attiimista ottamaan selviia asunnonsaantimahdollisuuksista. 

v.R harrastushiihtokilpailu. 

VR Urheilutoimikunta tiedoittaa, etta parhaillaan suoritettavan rau
tatieUiisten massahiihdon suoritusaikaa on jatkettu kuluvan kuun lop
puun saakka. 

Suorituskortit on nainollen palautettava viimeistaii.n 10 p:na huhti
kuuta 1951 mcnnessa VR Urheilutoimikunnalle. 

Helsinki 1951. ValUoneu voston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 14 
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Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkl1:illl: 
Kl n:o 1(51. 2 (= lehden numero, vuosl , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostOOA. 

To i mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone l-l 

S is a 11 y s : 1. Vaunuihin maalattavat vaihtamisohjeet. - 2. Maran 
massan kuljetus katetuissa tavaravaunuissa. - 3. Tapettien hinta. - 4. Vaate· 
tustarvikkeiden myynti. - 5. .Autojen Y:lh.'iokalu tot. - 6. Hiivalahetysten 
liihettaminen ilman osoitteita. - 7. Huhtamiiki·Yhtymiin erikoisrahtikirja. -
8. Riiiinnot tavarain kuljetuksista Unkarin Kansantasavallasta kolmansiin mai· 
hin ja piiinvastaiseen suuntaan SNT-Liiton kautta. - 9. Tilastolomakkeiden 
n : o 3 45 ja n : o 3846 palauttaminen painatusjaostoon. - 10. Matka.toimistot. 
- 11. Rautatieliiisjiirjestojen kayttoon luovutetu t vaunut. - 12. Ylim. vapaa· 
liput. - 13. Matkalippualennuksia. - 14. Aloitetoiminta. - 15. Vaununpeit· 
tciden ym. etsiskely. - 16. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. -
17 . .A,voimia virkoja ja toimia. 

Vaunuihin maalattavat vaihtamisohjeet. 

Konepajoille on annettu malirays eraiden erikoisvaunujen, 1 
esim. sailiovaunujen vaihtamisohjeiden sanamuodon muuttami
sesta. Vaunuihin maalattu vaihtamista koskeva merkinta ,Ei saa 
heittiia" muutetaan muotoon ,Saattaen vaihdettaJva". (Ktt n:o 
4/374, 14. 3. 1951) Kl n :o 14/51. 1. 

Maran massan kuljetus katetuissa tavara
vaunuissa. 

Kun markamassapaaleja kuljetetaan katetuissa tavaravau- 2 · 
nuissa, on vaunun k:urnmallakin puolen ainakin toinen ikkuna-
luukku pidettava avoinna, jotta mas asta kehittyva kosteus paa-
see noperu ti poistumaan ulkoilmaan, aiheuttamatta vahinkoa van-
nun laudoitukselle. (Ko n:o 328./510, 16. 3. 1951) Kl n:o 
14/ 51. 2. 

Tapettien hinta. 

Rautatiehallitus on muuttanut tapettien hintaa koskevaa kir- 3 
jelmalinsa n: o 145, 16. 1. 51 (Kl n: o 3/ 51. 7) siten, ettei val
tionrautateiden huoneistoihin saada valtionrautateiden kustan
nuksella ilman rataosaston johtajan tai rautatierakennusosaston 

2332 -· 31. 3. 1951. 
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johtajan lupaa ostaa 12. 3. 1951 lukien kalliimpia tapetteja kuin 
sellaisia, joiden hintaluettelohinta, siis alennukseton hinta, on 
eninti:Uin 135 markkaa kaaroltii. 

Valtiomautateiden huoneistossa asuvalla on kuitenkin oikeus 
saada huoneistoonsa kalliimmatkin tapetit, jos han maksaa tapet
tien hinnan ja ylliimainitun hinnan eron. Tallaisissa tapauk
sissa valtionrautatiet siis suorittavat tapettien hinnasta 135 mar
kan hinnan kaiirolta vahennettyna valtionrautateille siitii mah
dollisesti myonnettaviillii alennuksella ja tapettien saaja loput. 
(Rh n:o 1753, 20. 3. 1951) Kl n:o 14/ 51. 3. 

Vaatetustarvikkeiden myynti. 

Rautatiehallitus on paiittanyt, etta Pasilan varastoon han
kittu 1084.2 m sinistii virkapukukangasta ( diagonaali), laatua 
6499, saadaan myyda hintaan mk 3,300 m: ltii vapaasti miiiirii
asemalla niille rautatieliiisille, jotka ovat velvolliset kayttiimiiiin 
virkapukua. Myynti tapahtuu Kiisk:ylehden n: o 55/50 kohdassa 4 
annettujen ohjeiden mukaan. (Rh n: o V. 401/652, 20. 3. 1951) 
Kl n:o 14/51. 4. 

Auto jen vaki.okalustot. 

5 Julkaisun ,Valtionrautateiden autoliikenne" II osan (n:o 
2650, ent. 0 n:o 1206) 5 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

5 §. 

Autojen vakiokalustot. 

1. Kantakirjoihin (n:o 1032), joiden kaksoiskappaleet siiily
tetiiiin kuljetustoimiston autojaostossa, merkityt varusteet, vara
osat ja tyokalut muodostavat kunkin auton vakiokaluston, jonka 
autoliikennetarkastaja esitysten perusteella miiliraii erikseen jo
kaiselle autolle. 

2. Asianomaisissa laeissa ja asetuksissa miiliriittyja lukuun
ottamatta voidaan autoihin antaa vakiokalustoksi seuraavia va
rusteita: 

kuormapeitteita 
kuormakoysia 
hinausvaijereita 
j iiiihdyttiij an pei tteitii 
kiiynnistinkampia 
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jarrujen ilmanpoistolaitesarjoja (liitin, letku ja avain) 5 
ilmapumppuja 
ilmanpainemittareita 
lum.iketjuja 
makikenkia . 
oljykannuja 
voidepuristimia 
lattiaharjoja 
polyviuhkoja 
slUimiskanahkaa 
korjauslamppuja 
taskulamppuja 
rahastuslaukkuja, 

varaosia: 
virranjakajan karkipareja 
sulakkeita 
sytystulppia 
valonheittajan lamppuja 
tuulettajan hihnoja 
kuumapaikkoja, 

ja tyokaluja: 
jakoavaimia 
avaimia etupyoran laaki3rin mutterille 
avaimia taka-akseliston mutterille 
pyorlinmutteriavaimia 
sytytystulpan avaimia 
virranjakajan karkiviiloja 
linjapihteja 
vasaroita 
kirveita 
lapioita 
nostovipuja 
rengasrautoja 
kuumapaikkapuristimia. 

Edellaolevassa luettelossa mainittuihin rinnastettavia muita
kin varusteita, varaosia ja tyokaluja voidaan tarvittaessa auto
liikennetarkastajan ha:r'kinnan mukaisesti sisallyttaa vakiokalus
toon kuuluvaksi. 

3. Vakiokalustoon kuuluvia ja kantakirjoihin merkittyja var
sinaisia kalustoesineita (TK- ja KK>kalustoa) ei merkita asemien 
kalustokirjoihin. 

• 
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5 4. Liikenteeseen luovutettuja autoja varten saavat asianomai-
set asemapaiilliki:it autoliikennetarkastajan puoltamalla ja lii
kennejakson piialliki:in hyvaksymiilHi tilauksella tilata vakiokalus
toon kuuluvia varusteita ja tyi:ikaluja, jotka merkitiilin asian
mukaiselle tarveainekulutusmomentille. 

5. V akiokalustoon lruuluvien, kiiytettyjen varaosien tilalle 
hankitaan uudet tavallisessa jarjestyksessa ilman poistotoimen
piteita meddten tj.lauksiin erotukseksi muista varaosahankin-
noista esim. sanat: ,Lko K ..... . :n vakiokalustoksi". Sarna mer-
kinta tehdaiin myi:is varusteita ja tyi:ikaluja vakiokalustoksi tilat
taessa. 

6. Autojen vakiokalustot tarkastetaan autojaoston toimesta. 
Autoliikennetarkastajan esityksestii liikenneosaston johtaja pois
taa KK- ja asianomaisen liikennejakson piiiillikki:i TK-esineet miiii
riiten samalla hylatyn kaluston vastaisesta kiiyti:isti.i. 

7. Auto a siirrettaessii sijoitusasemalta toiselle seuraa siil1en 
kuuluva vakiokalusto auton mukana uudelle sijoitusasemalle. 
(Lkoj n:o 411, 15. 3. 1951) Kl n:o 13/51. 5. 

HiivaHi.hetysten liihettaminen ilman osoit
teita. 

6 Kiiskylehdessii n: o 1/51. 14 mainitut hiivatehtaat ovat oikeu-

7 

tetut kokeeksi lahettiimiiiin hiivaliihetyksensii aikaiserrunin tehdyn 
opimuksen mukaisesti ilman osoitteita edelleen huhtikuun 1 piii

vastii 1951 lukicn toistaiseksi. (Lkoj n: o 788, 21. 3. 1951) Kl 
n: o 14/51. 6. 

Huhtamiiki-Yhtyman erikoisrahtikirja. 

Huhtamaki-Yhtyman kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan 
Yhtymii oikeutetaan 1. 4. 1951 lukien rahtitavarana lruljetetta
vien Uihetystensii kuljetuskirjana kokeeksi kayttamiiiin painatta
miaan erikoisrahtikirjoja. Tama rahtikirja on kolmiosainen 
(Litt. A, B + C ja D) ja tavallisen rahtikirjan kokoinen (stan
dardikoko A 4). Sitii kiiytetaan toistaiseksi vain Riintiimiieltii 
kuljetettaviksi jiitettiivien kappaletavara- ja yhteisliihetysten kul
jetuskirjana. Samalle maariiasemalle meneville yhteisliihetyk
sille laaditaan asemapiiallysti:ille osoitettu tavallinen rahtikirja, 
joten erikoisrahtikirja korvaa yhteisliihetysten osalta vain eri 
V'astaanottajille tahiin saakka laaditut rahtikirjat. Rahdit mer
kitiilin asemapaallysti:ille osoitettuun rahtikirjaan. 
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Uuden kuljetusk:irjan o ista annetaan Litt. D Hib.ettajl.i.lle, 7 
Litt. B + C seuraa tavaraa ja jaa maaraasemalle, Litt. A anne-
taan vastaanottajalle. Vastaanottajan kuittus otetaan osaan Litt. 
B +C. 

Huhtamiiki-Yhtym.ii suorittaa rahdin aina lahetysasemalla. 
Kun maksunleimauskoneet on otettu kaytiinti:ii:in, luovutetaan yksi 
kone Huhtamalri-Yhtyman kaytti:ion, joten rahdinlasku ja mak
sujen leimaus kappaletavaran rahtikirjoihin tapahtuu tiilli:iin 
Yhtymiin toimesta. Tarkastustoimistoon ei liibetetii mitaan kul
jetuskirjan osaa, jonka tak:ia miiaraasemalla on naiden liihetysten 
rahdit aina tarkastettava. (Tfo n: o 300, 21. 2. 1951) Kl n: o 
14/ 51. 7. 

Saannot tavarain kuljetuksista Unkarin 
Kansantasavallasta kolmansiin maihin ja 
painvastaiseen suuntaan SNT -Liiton kautta. 

Kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerio on 19. 3. 1951 8 
hyvaksynyt noudatettavaksi jii.lempana mainituin poikkeuksin 
seuraavat ylHimainittuja kuljetuksia koskevat saannot: 

I. K1tljetusehdot. 
1 §. Tavarain kuJjetukset Unkarin Kansantasavallasta kol

mansiin maihin ja painvastaiseen suuntaan S JT-Liiton kautta 
suoritetaan SNT-Liiton rautateiden matkaosuudella nii.iden rauta
teiden valinein Neuvostoliiton-Unkarin rajaluovutusasemien 
Tshop 'in-Zahonj 'in ja Neuvostoliiton-Suomen rajaluovutu -
a emien Luzhaika'n-Vainikkalan seka Kaliningrad Port'in ase
man kautta. 

2. Liikenteessa Unkarin Kansantasavallasta kolmansiin mai
hin SNT-Liiton kautta tapahtuvat tavarain kuljetukset: 

a) suunnassa Suomen Tasavaltaan SNT-Liiton rautateiden 
TJuzhaikan aseman kautta: liihetysaseman toimesta Neuvostolii
ton-Unkarin rautatieyhdy liikenteen kuljetusk:irjoilla, joihin 
maiiriiasemaksi on merk:iWiva Oktjabrjskaja-rautatien Luzhaikan 
asema. 

Luzhaikan asemalta Hi.hetetaan tavarat Suomen Tasavallan 
lopulliselle maariiasemalle Neuvostoliiton-Suomen rautatieyh
dysliikenteen kuljetuskirjoilla. 

b) suunnassa kolmansiin maihin Kaliningradin satama-ase
man kautta: lahetysaseman toimesta Neuvostoliiton-Unkarin 
rautatieyhdysliikenteen kuljetuskirjoilla, joihin mi:iaraasemaksi on 
meNrittava Kaliningrad Port. 
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Kaliningrad Portin asemalla tavarat luovutetaan toimitsijalle 
edelleen Hihetettavaksi meritse. 

3 §. Liikenteessa kolmansista maista Unkarin Kansantasaval
taan tapahtuvat tavarain kuljetukset: 

a) suunnassa Suomen Tasavallasta: lahetysaseman toimesta 
Neuvostoliiton-Suomen rautatieyhdysliikenteen kuljetuskirjoilla, 
joihin maaraasemaksi on merkittava Oktjabrjskaja-rautatien 
Luzhaikan asema. 

Tavarain lahettaminen Suomen Tasavallasta Unkarin Kan- · 
santasavaltaan kauttakuljetuk:sina SNT-Liiton rautateilla suori
tetaan ainoastaan SNT-Liiton rautateiden vaunuissa. 

Luzhaikan asemalta tavarat lahetetaan Unkarin Kansantasa
vallan lopulliselle maaraasemalle Neuvostoliiton-Unkarin rau
tatieyhdysliikenteen kulj etuskirjoilla; 

b) suunnassa kolmansista maista Kaliningradin sa taman 
kautta: Kaliningrad Portio aseman toimesta Neuvostoliiton
Unkarin rautatieyhdysliikenteen kuljetuskirjoilla, jotka on laa
dittu koko kuljetusmatkalle Unkarin Kansantasavallan lopulli
selle maaraasemalle saakka. 

Tassa tapauksessa toimitsijan tulee esittaa tavara lahetetta
vaksi Neuvostoliiton-Unkarin yhdysliikenteen rahtikirjalla. 

Tavaroiden lahettamista varten tarvittavien rahtikirjojen, 
matkakirjojen ja luovutusluetteloiden tulee olla kaannetyt vena
jan kielelle luovuttavan puolen, Unkarin tai Suomen rautateiden 
toimesta. *) Toimitsija tiiyttaa Kaliningrad Portio asemalla rah
tikirjan matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetusta Neu
vostoliiton-Unkarin rautatieyhdysliikenteessa koskevan tariffin 
8 artiklan saantojen mukaisesti. 

4 §. Tavaroiden siirtokuormaus 1435 mm raideleveyden vau
nuista SNT-Liiton rautateiden 1524 mm raideleveyden vaunui
hin ja painvastoin suoritetaan Unkarin rautateiden Zahonjin 
asemalla. 

5 §. EdelJeenliihettami ta koskevan maiirayksen tavaroista, 
jotka lahetetaan Unkarin Kansantasavallasta Suomen Tasaval
taan ja painvastaiseen suuntaan, tekee Hihettaja alkuperiiiseen 
rahtikirjaan. Tahan rahtikirjaan merkitiiiin ,Maariiasema "
sarakkeeseen Luzhaikan aseman nimen jalkeen: 

,Rautatien toimesta edelleenlahetettiivaksi . ..... ......... . 
asemalle" (Merkitaan Unkarin Kansantasavallan tai Suomen Ta
savallan rautateiden lopullinen maaraasema). 

6 §. Unkarin Kansantasavallasta Kaliningradin sataman 
kautta kolmansiin maihin ja painvastaiseen suuntaan lahetetta-

*) Kts. poikkeu.ksia lopussa. 
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vien tavaroiden edelleenliilietys ja siirtokuormaus suoritetaan toi- 8 
mitsijan valinein, unkarilaisten liiliettajain tai vastaanottajain 
toimitsijan kanssa tekeman sopimuksen perusteella. 

7 §. Rahtikirjan ,Selitys tulli-, vero- y. m."-sarakkeessa liihet
tajan tulee ilmoittaa tavaran todellinen vastaanottaja lopullisella 
maaraasemalla ja hanen osoitteensa. 

8 §. Tavarat, jotka Hi.hetetaan naiden kauttakuljetuksia 
SNT-Liiton kautta koskevien saantojen mukaan, on osoitettava: 

a) kuljetuksissa Unkarin Kansantasavallasta Suomen Tasa
valtaan ja painvastaiseen suuntaan: Luzhaikan asemapaiillikolle, 
jonka tulee suorittaa tavarain edelleenlahetys; 

b) kuljetuksista Unkarin Kansantasavallasta kolmansiin mai
hin Kaliningradin sataman kautta: toimitsjjan nimelle. 

9 §. Naiden saantojen 5 § :ssa edellytetyt, rahtikirjassa ole
vat Hihettajan maaraykset velvoittavat Luzhaikan aseman liihet
tamaan tavaran liihettajan toimeksiannosta lopulliselle maara- . 
asemalle ilman etta liihettaja tai vastaanottaja osallistuu sii
hen. 

10 §. Tavaraa edelleenliihetettaessa laatli SN'l'-Liiton rauta
teiden edelleenlahetysasema uudet kuljetuskirjat tavaran liihet
tamista varten edelleen lopulliselle mi:iariiasemalle. Alkuperainen 
rahtikirja on liitettiivii uusiin asialdrjoihin. 

Uuden lahetyksen rahtikirjaan ja matkakirjoihin tehdiiiin lei
malla tai kiisin seuraavansisiiltoinen huomautus: 

,Tavara saapui .... .................. rautatien 

. ................. asemalta rahtikirjalla N:o .... 

. . . . ; . . . . (paiviiys), liihetetaan edelleen lahettajan 

maarliyksen mukaisesti rautatien toimesta." 

Sitapaitsi on rahtikirjaan ja matkakirjoihin leimattava otsi
kon yUipuolelle paksuin kirjaimin ,Kauttakuljetuksena SNT
Liiton kautta". 

11 §. Tavarat Unkarin Kansantasavallasta kolmansiin mai
hin ja piiinvastoin SNT-Liiton kautta kuljetetaan tullittomasti, 
jota vastoin Uihettajan tulee liittaa kuljetuskirjoihin Unkarin 
Kansantasavallassa olevan SNT-Liiton Kauppavaltuuskunnan 
antama kauttakuljetuslupa neuvostolaista tullia varten, jolle 
myonnetiiiin oikeus eri vaunujen pistokoetarkastukseen. 

Kullekin vaunun sisiillon tarkastamista varten avatulle vau
nulle laaditaan tullin toimesta kaupallinen toimituspoytakirja, 
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joka on varustettava tullilaitoksen ja sen rautatieaseman alle
kirjoituksilla, jolla vaunu avattiin, seka sivullisen todistajan alle
kirjoituksella. 

12 §. Kuljetusmaksut lasketaan: 
a) kuljetettaessa tavaroita Unkarin Karu:antasavallan rauta

teilUi: naiden rautateiden sisaisten maaraysten ja tariffien mu
kaan, jotka ollvat voimassa, kuljetettaessa Unkarin Kansantasa
vallasta, tavaran kuljetettavaksiottopiiivana, ja painvastaiseen 
SUU;ntaan: tavaran naiden rautateiden tuloraja-asemalle saapu
mispaivlina; · 

b) kuljetettaessa tavaroita kauttakulkutavarana SNT-Liiton 
rautateilla: kuljetusmaksujen yksikkohintojen mukaan, jotka on 
ilmai tu tariffiyksikkoina ja mainittu naiden saantojen liitteenii. 
olevassa taulukossa. *) Lisamaksut lasketaan naiden saantojen 
ja Neuvostoliiton-Unkarin rautatieyhdysliikenteen tariffin mu
kaisesti; 

c) kuljetettaessa tavaroita Suomen Tasavallan rautateilla: 
kotimaisen tai vastaavan kansainvii.li en tariffin yksikkohintojen 
ja maariiysten mukaan. 

13 §. Kuljetusmak ut kannetaan : 
a) tavarain kuljetuksesta SNT-Liiton ja Unkarin Kansan

tasavallan rautateilla: Unkarin rautateiden liihetys- tai maara
asemalla lahettajiilta tai vastaanottajalta; 

b) tavarain lmljetuksesta Suo men Tasavallan rautateilla: 
nruden rautateiden Hihetys- tai maariiasemalla lii.hettajalta tai 
vastaanottajalta. 

14 §. Tavaroita Hihetettii.essa on Hihetta.jan tehUiva rahtikir
jaan, sarakkee.seen ,Ilmoitus mal{Suista, jotka UiheWijii ottaa 
suorittameen ", huomautus: 

a) suunnassa Unkarin Kansantasavallasta Suomen Tasaval
taan ja painvastoin: ,Franko kaikil.d maksut Neuvostoliiton-Suo
men raja"; 

b) suunnassa Unkarin Kansantasavalta-Kaliningradin sa
tama: ,Franko kaik.k:i maksut Kaliningradin sa tam a"; 

c) suunnassa Kaliningradin satama-Unkarin Kansantasa
valta: ,Ei frankeerattu". 

15 §. Kuljetuksissa kolmansista maista Unkarin Kansantasa
valtaan merkitseviit Luzhaikan tai Kaliningrad Partin a emat 
uuteen rahtikirjaan ja matkakirjaan kuljetusmaksun ja lisarnak
sujen summan, jotka on laskettu tavarain kuljetuksesta kautta
lmljetu.ksena SNT-Liiton rautateilla. 

*) Ei julkaista. 'l'arvittaessa antaa tftk niista tietoja. 
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Neuvostoliiton rautateiden menoraja-asema Tshop tarkistaa 8 
lasketun k:uljetusmaksun ja lisamaksujen oikeellisuuden seka nii-
dcn yhteissumman, lisaten matkalla syntyneet maksut, antaa 
miiariiyksen rahtikirjaan ja matkakirjaan painetussa seuraavan
sisiiltoisessa leimassa: 

,Kannettava vastaanottajalta Jruljetuksesta SNT
Liiton rautateilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tariffi

yksikkoii. 
aseman virkailijan 

allekirjoitus." 

16 §. Kuljetettaessa tavaroHa Unkarin Kansantasavallasta 
kolmansiin maihin lasketaan kuljetusmaksu ja lisamaksut kautta
lruljetuksista SNT-Liiton rautateilla naiden siHintojen mukaisesti 
ja kannetaan lahettajalta Unkarin rautateiden Uihetysasemalla. 

Niiiden maksujen tulee olla merkittyina rahtikirjaan ja matka
kirjaan erikseen niista maksuista, jotka on kannettu kuljetuk
sesta Unkarin rautateilla. 

1\:Iaksut, jotka voivat syntya matkalla Tshopin raja-asemalta
SNT-Liiton valtakunnanrajalta, Luzhaikan asemalle-SNT-Liiton 
valtalrunnanrajalle tai Kaliningradin satamaan, merkitaiin SNT
Liiton rautateiden toimesta Unkarin rautateiden tilille. 

Naiden maksujen perimisen lahettajilta suorittavat Unkarin 
rautatiet niiden tiedoitusten perusteella, jotka SNT-Liiton rauta
tiet ovat laatineet naiden siHintojen liitteena olevalle lomakkeelle 
(Liite n:o 2). 

Nama tiedoitukset laatii ja lahettaa (SNT-Liiton) Kulkulai
tosministerion kansainviilisten liikenteiden Hallitus Budapestissa 
olevalle Unkarin valtionrautateiden Palihallituk.selle, yhdessii 
naiden siiantojen 21 ja 22 §: ssa mainittujen asiakirjojen kanssa. 

Samalla tavalla on perittava myos puuttuvat erat, siina ta
pauksessa, etta Unkarin rautatiet ovat virheellisesti laskeneet ja 
liihettajalta kantaneet kauttalruljetuksista ja SNT-Liiton rauta
teilla tulevia kuljetusmak.suja tai lisamaksuja. 

17 §. Edelleenliihettiimisesta, rahtikirjanlomakkeesta ja uuden 
rahtikirjan laatimisesta kantaa rautatie 0.3 tariffiyksikon suu
ruisen maksun k:ultakin vaunulruormalahetykselta. 

Taman maksun Luzhaikan asema merkitsee Neuvostoliiton
Unkarin yhdysliikenteen rahtikirjaan ja matkakirjaan. 
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18 §. Kuljetettaes a tavaroita na.iden saantojen perusteella 
sovelletaan kussakin maassa voimassa olevia tulli-, vero-, finanssi
ja muita hallinnollisia muodollisuuksia. 

Asianomaisten asiakirjojen liittaminen rahtikirjaan tavaran 
kuljettamista varten koko matkalla on .alkuperiiisen liihettiijiin 
velvollisuutena. 

19 §. •) 'rurvatakseen SNT-Liiton rautateiden toimitettavien 
1,524 mm raideleveyksisten tyhjien vaunujen annon Zahonjin, 
Vainikkalan ja Kaliningrad Portin asemalle tavaroiden kautta
kuljetuksiin Unkarin Kan antasavallasta kolmansiin maihin ja 
piiinvastoin, Unkarin ja Suomen rautatiet seka toimitsija Kali
ningrad Portin asemalla toimittavat vastaavasti Tshopin, Luzhai
kan ja Kaliningrad Portin asemapiiiillikoille 15 paiviia ennen sen 
kuukauden alkua, jolloin kuljetub"'et on suoritettava, ennakko- ja 
3 piiiviia ennen taman kuukauden alkua lopullisen ilmoituksen 
SNT-Liiton rautateiden 1,524 mm raideleveyksisten tyhjien vau
nujen kuukautisesta tarpeesta, mainiten vaunujen lukumaaran ja 
lajin. 

Kolme paiviiii ennen kuormauksia ilmoittavat Unkarin ja 
Suomen rautatiet seka toimitsija Kaliningrad Portin asemalla 
vastaavasti Tshopin, Luzhaikan ja Kaliningrad Portin asemille 
tyhjien vaunujen tarpeensa kutakin lruormauspiiivaa varten, 
mainiten vaunujen lajin ja lukumaiiran. 

SNT-Liiton rautateiden vaunut, jotka kuormaul~sia varten toi
mitetaan Zahonjin ja Vainikkalan asemille, on Unkarin Kansan
tasavallan ja Suomen Tasavallan rautatelden kaytettiiva sellais
ten tavaroiden kuormaamiseen, jotka kuljetetaan Unkarin Kan
santasavallasta kolmansiin maihin ja painvastoin, ja tiima vaunu
rniiiira sisiillytetiiiin tyhjien vaunujen kuukausi-ilmoituksen tiliin. 

Niiden tavarain kuormaus Suomen rautateiden tai Kalinin
grad Portin asemilla, joiden maadipaikka on Unkarin Kansan
tasavallassa, samoinlruin niiden tavaroiden uudestikuormaus 
Unkarin rautateiden Zahonjin asemalla, joiden miiariipaikka on 
Suomen Tasavallassa ja kolmannessa maassa Kaliningrad Portin 
kautta, on suoritettava ainoastaan 18 tai 20 tonnin kantoisiin 
kaksiakselisiin vaunuihin. 

Kuormassa olevat SNT-Liiton rautateiden vaunut, jotka lahe
tetiian Unkarin Kansantasavallasta kolmansiin maihin ja piiin
vastoin, saanoinkuin tyhjiit vaunut, jotka toimitetaan naiden tava
roiden kuormauksia varten Unkarin rautateiden Zahonjin ja 
Suomen rautateiden Vainikkalan asemalle, luovutetaan ja vas
taanotetaan toisen puolen rautateilta toisen puolen rautateille 

* ) Kts. poikkeuksia. lopussa. 
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Neuvostoliiton-Unkarin ja Neuvostoliiton-Suomen yhdysliiken- 8 
teen rautatierajasopimusten ehdoin ja maiirayksin. 

Luovutusluettelot niiiden tavaroiden liihettamista varten laa
tii luovuttava puoli erilUian niista tavaroista, jotka luovutetaan 
muissa yhdysHikenteissa. 

20 §. Kaikkeen muuhun, mita ei ole edellytetty naissa saan
noissa, sovelletaan: 

a) kuljetettaessa tavaroita Neuvostoliiton-Unkarin yhdys
liikenteen kuljetuskirjoilla: joulukuun 1 pa.ivasta 1947 voimassa 
olevaa Neuvostoliit<m-Unkarin rautatieyhdsyliikenteen matkus
tajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffia, tariffiin liit
tyvia toimitusohjeita ja rautatierajasopimusta; 

b) kuljetettaessa tavaroita Neuvostoliiton-Suomen rautatie
yhdy ·liikenteen kuljetuskirjoilla: Neuvostoliiton-Suomen rauta
tieyhdysliikenteen tammikuun 1 paivasta 1948 voimassa olevaa 
matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffia, tariffiin 
liittyvia toimitusohjeita ja tammikuun 20 paivastii 1948 voimassa 
olevaa rautatierajasopimusta. 

Suomen rautateille on yllamainituista saannoista myonnetty 
poikkeuksia sikali, etta 

a) vasto in 3 §: n b) -kohdan ko1mannessa kappaleessa olevaa 
maiiraysta matkaJrirjoja ja luovutusluetteloja ei tarvitse kaantaa 
venajan kielelle. Rahtikirjat tulee Uihettiijan varustaa venajan
kielisellli kiiannoksella; 

b) 19 §: ssa maariittyja ilmoituksia kuukautisesta ja paivittai
. esta vaununtarpeesta ei tarvitse tehda, eikii S ·T-Liiton vaunuja 
erikseen naitii kuljetuksia varten tilata, vaan k:uljetuksiin saa
daan kiiyttaa joko tiiiilla kuormista vapautuvia tai SNT-Liittoon 
menevia kuormia varten tilattuja tyhjiii venalaisiii vatmuja. 
(T ftk n :o 70/132, 22. 3. 1951) Kl n: o 14/ 51. 8. 

Tilastolomakkeiden n: o 3845 ja n: o 3846 
palauttaminen painatusjaostoon. 

Kaikkia asemia kehoitetaan liiheWimiian tilastolomakkeiden 9 
n :o 3845 ja n:o 3846 jiiljelHioleva varasto painatu jaostoon lrui
tenkin siten, etta asemat jiittavat itselleen maalis- ja huhtikuun 
tietojen antamista varten tarvittavan varaston kumpaakin lo
makelajia. Toimenpide johtuu edelliimainittujen lomakkeiden 
uusirnisen yhteydessa tapahtuvista jarjestelyista. (Tit n:o 41, 
22. 3. 1951) Kl n:o 14/51.9. 



10 

11 

14 -12-

Matkatoimistot. 

Rautatiehallitus on siirtiinyt AERO OY : n mat.katoimistoille 
26. 6. 1947 tehdyssa sopimukse: sa ja siihen myohemmin tehdyissa 
muutoksissa ja lisayksissa myonnetyt oikeudet naista matkatoi
mistoista muodostetulle itsenruselle osakeybtiolle ,1\Iatkatoimisto 
OY AREA" (rh n:o 710/ 1622, 16. 3. 1951). (Tfo n:o 421, 
19. 3. 1951) Kl n: o 14/ 51. 10. 

Rautatielaisjarjestojen kayttoon luovute
t ut vaunut. 

Kuten Kl n :o 23/ 49. 9 on maaratty, ei vaunuja luovuteta 
alennetuin maksuin rautatielaisjiirjestojen ldiyttoon joulun, 
uudenvuoden, loppiaisen, paasiaisen, helhmtain ja juhannuksen 
aikana. Mikiili rautatielaisjarjestot haluavat naiden juhlapaivien 
aikana vaunnja kayttaa, on niista suoritettava tayden tarif.fin 
mukaiset mal~ut. 

Sanotussa Kl n:o 23/ 49. 9 mainitut alennetut makuupaikka
maksut rautatielrusjarjestojen kayttoon luovutetuista makuuvau 
nuista muutetaan 1. 4. 1951 lukien seuraavan suuruisiksi: 

M:aksu yoltii mk. 

a) Vaunu liikkeella, kultakin vaunussa olevalta makuu · 
paikalta: 

2 lk 3 lk 

rautatien makuuvaatteita .kii.ytetaan . . . . . . . . . . . . . . 375 200 
, , ei kii.ytetii. . . . . . . . . . . . . . . 250 125 

b) Vaunu seisoo miiii.rii.· ta.i vii.liasemalla klo 23 ja 7 
vii.lillii. vii.hintii.ii.n 4 tuntia tai muualta tuotavaa 
makuuvaunua kaytetii.ii.n ainoa,staan yomajoitukseen, 
knltaldn vaunussa olevalta. makuupaikalta: 
rautatien makuuvaatteita kii.ytetiiii.n . . . . . . . . . . . . . . 200 100 

, , ei kii.ytetii. . . . . . . . . . . . . . . 125 75 

c) Asemalla olevaa makuuvaunua kii.ytetiiii.n yomajoi
tukseen, kultakin kii.ytetyltii. makuupaikalta: 
rautatien makuuvaatteita .kii.ytetii.ii.n . . . . . . . . . . . . . . 200 100 

, , ei kii.ytetii. . . . . . . . . . . . . . . 75 75 
Pikajunan lisiilipun ja paikkalipun hintaa ei kanneta. 

Rautatielaisjarjestojen kayttoon luovutetuissa paivavaunuissa 
matkustavilta kannetaan pikajunaa kaytettaessa pi.l<ajunan lisli
lipun hinta, mutta ei paikkalipun hintaa. Jos tiillaista vaunua 
kaytetaan yomajana jollakin matkan varrella olevalla tai maara
liikennepaikalla, kannetaan vaunusta TS: n 10 §: n 2 lm: ssa 
mainitu t maksut 50 % :n alennuksin. 
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Eri vaunu tai Yaununosasto luovutetaan rautatieli:iisjarjes- 11 
toille vain siina tapaukses a, etta kalustoa on ta.han tarkoituk-
seen kaytetUivana eika se hairitse muuta liikennetta. 

Jos paivavaunua kaytetiii:in ainoastaan yomajana kokous- tai 
retkeilypaiklrakunnalla, jo sa on tarkoitukseen soveltuvia vau
nuja, ei vaunujen kaytosta perita maksua. 

TS: n 10 §: n 5 lm: ssa mainittuja retkeilyvaunuja kiiytet
taessa myonnetaiin rautatielaisjarjestoille 50% :n alennus vuoro
kausimaksusta. Pikajunaa .kaytetta~ssa kannetaan pikajunan 
lisalipun hinta jokai elta vaunussa matlrustavalta, mutta ei 
paikkalipun hint.aa. (Tfo n:o 422, 20. 3. 1951) Kln:o 14/ 51.11. 

Ylim. vapaaliput. 

Valtion Rautateiden sairaus- ja hautauskas a Kaaren valtion- 12 
rautateiden palveluksessa oleville vuo ikokousedustajille on 
myonnetty ylim. vapaaliput Hyvinkiiiillii 22. 4. 1951 pidettii.viiiin 
vuo ikokoukseen matkustami ta varten. (Tfo n:o 437, 21. 3.1951) 
Kl n: o 14/51. 12. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennuk et on myonn~tty yksinkertaisten lippujen 13 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Kuopio : 5.-10. 4. 1951; Suomen Sosialidemokraattisen Nuo
risoliiton teatteripaivat; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos 
pikaj. 

Turku : 10.-17. 5. 1951; Suomen Luterilaisen Evankeliumi
yhdistyksen Nuorisoliiton laulujuhlat; osallistuvien kuorojen alle 
20-vuotiaat jiisenet; 25 %, myos pikaj. 

Aloitetoiminta . 

Sitii. aloitteentekijii.ii., joka kuluvan ~· uoden tammikuussa on tehnyt 14 
a.loitteen kii.yttii.en konepajojen aloiteilmoitusta n: o 1 04, pyydetii.ii.n 
ilmoittamaan nimensii. ja osoitteensa Tyotutkimustoimistoon, os. Hel· 
sinki, jotta vastaus aloitteeseen voitaisiin antaa. (Tyt 20. 3. 1951) 

Vaununpeitteiden ym. etsiskely. 

Vaununpeitot Kw 425 ja Hki 312, jotka 9/12 50 ovat Varkauden ase- 15 
malta menneet kuorman pii.ii.llii. Oy Ahlstrom Ab: n raiteille ja jotka 
vastaanottaja ilmoittaa palauttaneensa, eivat etsiskelyistii. huolimatta ole 
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liiytyneet eikii. niita ole saapunut kotiasemilleenkaan. Jotta saataisiin 
selville, ovatko mainitut peitot liikenteessa, pyydetaan niita etsimaan 
ja etsinniin tuloksesta ilmoittamaan oman lii.kennejakson vhlityksellii. 
9. liikennejakson pii.allikiille. (9 ljp n:o Y. 93/772, 22. 3. 1951) 

Vainikkalan aseman loppuopastelyhdyt n:o 2, 3 ja 5 eivat ole 
palautuneet kotiasemalleen. Lyhtyja pyydetii.ii.n etsimaan ja tavatta.essa 
Hihettamii.iin Vainikka.la.n asemalle. (10. Jjp n:o 1980/v. 50/897, 12. 3. 
1951) 

Toijala.n apukytkimet n:o 287 ja 289 sekii. Ta.m~reen apukytkimet 
n : o 28.2 ja 283 ova.t olleet kauan palauttamatta. eikii. niitii. ole tiedus
telemalla loytynyt. Pyydetii.iin niitii. etsimaan ja loydettii.essii palautta· 
maan kotiasemilleen. ( 4. ljp n: o 469/1071, 13. 3. 1951) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. 

Tampereen aseman junamiehelle Toiv~ Mikael Haumeelle kirjoitetut 
virkamerkki n:o 492 ja virka-aikavapa.alippu n :o 36087/722 matkalle 
Tampere-Mcssukylii. ovat kadonneet 3/3 51 Msk asema-alueella ja 
kuoletetaan. (4. ljp n:o 478/1080, 13. 3. 1951) 

Ylim. vo.ununvoitelijalle .Arto Sa.lmensuulle 9. 2. 51 kirjoil!ettu tila· 
pii.inen vapaalippu n:o 0091476 matkalle Kotka-Joensuu on kadonnut 
ja kuoletetaan. (V em Kta 13. 3. 1951) 

Ylim. veturinkuljettajalle .Aarne .Aallon pojalle Raimolle ajaksi 
18. 1.-31. 5. 51 matkalle Kii.yrii.-Turku kirjoitettu koululaisvapaalippu 
n: o 13/273 on kadonnut ja ::.:uoletetaan, (1. vjp 14. 3. 1951) 

.Avoim.ia virkoja ja toim.ia. 

3 :nnessa liikenneja.iksossa seuraavat esityfkBen perusteella tiiytettii.vat 
toimet: kal&sf, 1 l. vaihdemiehentointa Turussa, yksi asemamiestenesinniehen· 
toi1rl4 Turussa, kolme 1 l. asemam.iehentointa joista kaksi Turussa ja yksi 
Loimaalla, kolme jwnamiehentoilnta Turussa. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jiitettii.vii. asianomaiselle asemapii.ii.llikolle viimeis· 
tii.ii.n 14. 4. 51. 

4. liikennejalksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
1 l. konttoria.pulaisentoimia: yksi Tampereella; 1 l. vaihdemiehentoimia: 
kaksi Tampereella, yksi Toijalassa, yksi Haapamii.ellii.; e l. vaihdemiehen
toimia : yksi Haapamii.ellii.; 1 l. asemamiehentoimia: ka.ksi Toijalassa, ka.ksi 
Porissa, yksi Haapam'ii.ellii.; e l. asemamiehentoimia: yksi Peipohjassa; 
jwnamiehentoimia: neljii. Tampereella., kolme Toijalassa, kalksi Porissa sekii. 
2 l. Q/Uton1c'l.bljettajantoimia: kaksi Tampereella. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut thakemukset jii.tettii.vii. asianomaisen liikennepaikan pii.ii.llikolle vii· 
meistii.ii.n 14. 4. 51. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia ikehoitetaan hakijoita ennen hake· 
musten jii.tta.mistii. ottamaa.n selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuulksista. 

Helalnki 1951. Va.ltioneuvoston kir:japo.ino 



KASKYLEHTI N:o 15 
1 9 51 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maarli.ykseen merkltiln: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtli.vli. painatusjaostOOA. 

T o I m i t u s: Rautatiehaliitus, 2 kerros, huone :Ill 

Sis a 11 y s: I. Porsaiden myynti junista. - 2. Liikennepaikkoja kos-kevia 
muutoksia. - 3. Venalaisten automaattikytkinvaunujen kytkeminen. - 4. 
Asiakkaille annettavien tositteiden merkinnlit. - 5. Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:lta kannettavat vaunuvuokrat. - 6. Sunnuntaipliiviksi tilattujen vaunujen 
vuokrat. - 7. Kokojunakuljetukset. - 8. Rajamiieltii liihetettavii.n hiivan rah
ditus. - 9. Virka-pukujen tilaaminen. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Aloi
tetoiminta. - 12. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 13. Avoi
mia virkoja ja toimia. 

Porsaiden myynti junista. 

Liikenneosaston johitajan antamall!a luvalla junista tapahtu- 1 
van porsaaden myynnin ehdot : 

1) <etta myynti tapahtuu asianomaisen J.iikennejaik.son paalli
k<m maaralim1ian junaam., ei lmitenikaan henkilojunaan, liitetysta 
vaunusta junan pysiihdyspruikoilla; 

2) etta ostajien paasy myyntivaunuun on kielletty ja on 
myynn.in tapahduttava Vlain vaunun ovella; 

3) etta lahetysasemaJlla, jossa va'llD.u liirtetiili:n juna<an, suori
te1Jaan rahti koko liihetyksesta maarl:iiasemalle saakka; 

4) etta :rnyyrullioi.keudesta suoni.tetaan tuhannen (1,000) mar
kan suuruinen korv:aus kutakin vaunua kohden liihetysasema.n 
asemaJkassaan sekaJ;aisina ~tul oina tilitetta viiksi; 

5) etta rautatie ei vast:Jaa silia, etta Ui.hatys syysta tai Wi
sesta ,ffi ole maariiasem.allle Sa!a.puessaan tayb"imaarainen; 

6) etta myynnin harjoittamilllen ei ailieuta junla!l myohasty
mista eika muutaikaam. hruittaJa liikenteehle; 

7) etta myyjien mwtkalipun suhteen noudatetaan, mita V'al
tioomutateiden tariffisiilinnon 49 § : n 3 kohdassa j a saman § : n 
2 1lisamaarayksessa eHiinltenho:i.tajan matkalipw;ta on maaratty; 
sekii 

8) etta myynnin suMeen seurata1an asian.oma.isen rautatie
paallyston ,ant<am.ia ohieita ja maaray;ksia. 

(Dkoj n: o 782, 30. 3. 195]) Kl n: o 15/ 51. 1. 

2553. - 5. 4. 1951. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Inker'Oistem. aseman a}aiselll!a km :111a 216 + 337 m avataan 
huhtiikuun 16 prui-vasta 1951 ilukien liikenteeUe Hy:kkyra-niminen 
seiswke seuraavin julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimrutik:a.t" 
tehta:vin merkinnoin: 

se I Hykkyra 

I 

Inkeroinen l. 
Liikkala 7. 
Ikr. 1. Hma 

25. 
Kw 22. 

H Luk. 16. 4. 1951. 
(Lkoj n:o 6til, 31. 
3. 1951) lKl. n:o 
15/51. 2. 

Seisakkeella py\Sah.tyvat tarpeen v·aatressa ( S) 'kaikki raro:;t.
osahla Inkero:i:nen -Harillnra kulussa olevat henkilojunaJt. 

Vaaj,akooken 'aseman ala:i:sena avataan 1iikenteellle huhtilkuun 
9 paiviista 1951 1ukilen S. 0. K: n puutyotehtaan raide seuraa
vin julkaismm ,,Liikennrepaili:kojen valimatkat" tehtavin mer
kinnoin: 

Vaajakoski 
S.O.K:n puu
tyotehtaan 
raide 

Wko 1. Tt Luk. 9. 4. 51. 
S.O.K:ta varten. 
(Lkoj n:o 801, 30. 
3. 51). Kl. n:o 
15/51. 2. 

Oy StrOmberg Ab :n kanssa tehdyn rahtisopimuksen mu!kaisesti 
on Lirl!k.ennepaikkojen Vi:i;limatkoih:i!ll 1. 4. 51lulkien lisa.ttava Vaa
san 1aseman alwisen Str&nbergin raiteen kohdalle 8 saralili.ee
soon (siv. 178): 

K!appaletaVJaraHi.hety\Sten kuljetusmaiksut la.sikooaan Vaasru:;ta 
ja Va:asaan mitatun tien pituuden perusteeUa. Syrjaraidemak
sujen kam.tami<;esta huolehrtii VaJaSan asema. (Tfu n:o 461, 29. 3. 
1951) K!l n:o 15/51. 2. 

Venalaisten automaattikytkinvaunujen 
kytkeminen. 

Knn v;enalaisia automruattikytkinvaunuja kytketUiessa ruuvi
ky1.1kinvauniUihin apuky1Jkimien kayton lisaksi ruuvikytkimetkin 
usein kfumitetaan autorna:attilcytikimien korviin ja Uiten ·aiheu
tetruoo ruuvikytkimien riiDkoutumi<;ria, kehoitetaan asianomaisia 
tiukasti va1vomaan, ettei apu- ja ruuviltytkimien samanaikaista 
kirnnittiirnista enaa tule es.i>intymai.i:n. (Lkoj n: o 780, 28. 3. 1951) 
Kl n:'O 15/51. 3. 
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Asiakkaille annettavien tositteiden 
merkinnat. 

Rautateiden asialkkaiden taholta on valitcttu, etta rahthluotoo- 4 
luetteloihin liiietyissa ja muissak:im. asiruk.kaille annetuissa tosit-
teissa ovalt merkin.nat monasti. olleet puutteelliset ja epaselvat. 
Esiunerk:iik.si .kuljetuskirjoihin tehdyci.stii, tavaran larutua se.ka 
raha- ja painomaiiria .koskevista merkinnoista ei huonosti kal.k
kioituma ole voitu saada selvaa ollenkaan; ylimi:iaraisten liiken
netulojen kirjasta n: o 1816 a.nnettuihin rtositteisiin ei vaunu
vudkria perittaessa ole merikitty ,ruikamaaria j. n . e. 

Yllaol,eV'an johdosta kehoitetaan asianomaisia laatimaan tosi'be
kanpaleet eTIJtista selvemmin ja huolellisenunin ja noudattamaan 
V'aunuvuokri:a perittaessa tarkoin kaskylehdessa n:o 27/ 50, 8. an
nettuja ohjeita. (Lkoj n: o 770, 29. 3. 1951) Kl n :'0 15/ 51. 4. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: lta kannet
tavat vaunuvuokrat. 

Jollei Oy Pohjillan Liikenne Ab ole kuormannut tai purka- 5 
nut sen toimesta 'lruormattavia tali purettavllia V'aunuja LS : n 
69 ja 83 § :ssa saadetyn ajan kuluessa lisattyna ikolmella vuoro
kaudella, on taman ajan yli menevasta viivastym.isesta 15. 4. 
1951 lukien 'kannettava TS: n 58 §: n 3 lm: n mukainen vaunu
vuokra. Mi!kiili sama vaunu sekii puretaan etta .kuormataan sa-
malla llikennepaikalla Oy Pohjolan Liikenne Ab:n toimesta, 
myo:n:netaan mainittu killmen vuorokauden pidennys vain yhden 
lmrran. VaunuVl-rdha on ilcannettava kailrista Oy Pohjolan Lii
kenne Ab :n toimesta kuormattavista ja purettavista vaunuista, 
mikali mainitulla tavalla pidennetty .kuormaus- tai purkamis-
aika ylit~taiin, siis seka kappaletaV'al'a- etta vaunukuorma11ihe
tyksiii sisiilltavi&ta vaunuib'ta. 

Kl 59/ 49. 7 oleva maiirays peruutetaan mainitus.ta paiviista 
lukien. (Tfo n:o 457, 29. 3. 1951) K1 :n:o 15/ 51. 5. 

Sunnuntaipaiviksi tilattujen vaunujen 
vuokrat. 

TariifiJSafumon 58 § :n 3. lisiimiiariiykseen on lisatty seuraava 6 
uusi lisamaarays: 

7. J os V'aunu on tilattu kuormaus- tai pu11kamispai:kalle ni
menomaan sunm.mtaiksli. tai juhlapaivaJLSi, tkatsotaan !kuormaus
ja purkrumismi:iaraajtan alkavan siita hetkestii, joHoin vaunu on 
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a.setettu kuormaus- tai purkamispaikaJ.le. Jollei tallais.ta vaunua 
ole kuormattu tai purettu t~ista hellkesta lasketun, Liikennesiiiin
non 69 ja 83 § :n mutkaisen ajan kuluessa, kannetaa:n viivasty
misesta taman lisamaarayk.sen m1.1kaill.€'Il vaunuvuolcra. ( Tfo n: o 
474, 31. 3. 1951) Ktl n:o 15/51. 6. 

Kokojunakuljetukset. 

7 Kun on osoittautunut, etta kokoj'll.Il!alii.hetyksina kuljetetaan 
myos ella.ista tavaroo, jo:."ba taV'a1lisilla lahetj"ksina lrulj·etettaessa 
siiannollisesti kannetaan vajaapainomaJksua, rautatiehallitus oo 
paattii.nyt Kl n: o 13/ 51. 12 juJ!kaistuun. TS: n 38 § : n 15 lisii.
mwaykseen lisattavaksi eumaV'at uudet ka.ppaleet: 

Nain •1asketun rahdin lisak.si on kannettava kokonaisvajaa
painon perusteella laskettu vajaapa.inomaksu. Kok:ooo.isVIajaa
paino saadaan, 'lrun vajaa.painon. laskemisessa kii;vtettiivien raja
painojoo (VIaunua kohden 13,000 1ai 26,000 Qci1oa) summasta 
vahennetaan valmuihin kuormaJtun 1Javaran kokonaistariffipaino. 
Milltali vaunun kantavuus on pienempi lruin 13,000 (26,000) 
kiloa, on mainittujen rajapainojen asemesta tiillaisen vaumm 
osalta rajapainojen sum.mrua ilaskettaessa kaytettava kantavuuden 
mukai<>ta painoa. 

Vajaapruinomaksu lasketaan siten, etta 1,000 kilon vajaapaino
maksu kerrotamn ilrokonaisvajaapainon tonn.imaarii.Hii. Jos koko
naisV'ajaapainon tonnimaa:M. paiittyy murto-osaan, tasoitetaan se 
yloopain taJsaisik.si tonneik.si. (Tfo n:o 475, 31. 3. 1951) Kl n:o 
15/51. 7. 

Rajamaelta Hthetettavan hiivan rahditus. 

8 RautatiehaJlitrus on Oy Allwholiliike Ab: n kanssa tehnyt rahii-

9 

sopimuksen, joll!ka mukaan sanotun yhtion Rajamaelta lii.hetta
mista hiivailahetyk.sista kannetaan mhdit kuukausittain jaJki
kateen lanetettyjcn hiivwlarutikoiden lukumiiliriin perusteella. Ta
man vudksi ei nfuiden liihetystcn rahtikirjoihin enaa merkitii 
rahtimruksuja eika lahetyksHi viedii £rikoisluetteloihin. (Tfo n: o 
387, 29. 3. 1951) Kl n:o 15/ 51. 8. 

Virkapukujen tilaaminen. 

Rautatiehallitus on paattiinyt, etta KestiUin Pukimo Oy : lie, 
Turlru, an.neta1an Vla:lanisrt:cttaV>a:ksi valttonrautateiden virkapuku ja 
1,300 ~appalletta mille viran tai toimoo haltijoillle, joilla on vel-
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VlollisuUs iklayttaa taydellista vil'iklanulrua ja jotik:a ova:t seH.aisen 9 
tarpeessa. Pm·11t va.'lmistetaJan sh.eviottikanka;asta ja maJisav.a.t 
ilman liivej ~a numeropulkuina noin 10,000 ma.rkkaa. Jos ri.Imak
kaiskokoja tad muita -erilroisi!Il.ittoja vaativia tilllluksia wid'alaJl 
yhd:istiiJa val.m:istuseriksi, !f;oimiteta.an nekin samalla hi.Imalll:a. 
J.\iuuten lasketruan HsavelOiitusta poiktkeavien mittoje.n maarasta 
1·iippuen 1,000-2,000 mal"kkaa. Virlmmer.kri.t lkiinnitetaan ptlku.i-
h:in tehtaassa ja sisiiltyvat ne puvun hinta.an. ~fiikali yleisessa 
palkkatasossa taP'ahtuu muUitoksia, saattavrut pulrujen hi.Imat 
muuttua. Puvut va1mistetaan ke$3Jkuun ihoppuun mennessa j ~a 
lilllet-etaa:n suoraaJU ti1aajille postiennakolla lbai noudeta.an Kes-
ti1iin Puik:imo Oy:n myymiilii.sta. Jos pu.kujen tarvetta ilme-
nee enemmful ja kangasta saarda:a.n, ;tuillaan virkapukujen val
nilstustJa jaJtkamaan loppuk'flSiii.llii. Virkapulrujem. tila.aminen ja 
mit1Joj,en an'tiairline.n on jiirjestetty seuraavasti: 

Virk.apukuja ha.JuaV'ien O'Il huoleillises.ti taytettava taman kas
ky1ehden liitteeOO. oleva t!lauskaavake, j6ka annetaan pru.knteh
taan mesbarille mittoja otettaessa, jollmn on til<IDisuus koetella 
val.rrrillJta numeropu'kuja ja ltodeta, voiko tilaaja mahdollisesti 
ottaa selllaisen. Tehdas rtoiv®, etta neJkin, jotka ov~rut aiko.neet 
tiliuta numeropuvun, .Jravisivat mittojenottopa.i.koissa lroettelemassa 
vadmiita pukuja, Jrosika ~Ti rehtaitten ik:okonumeroissa saattaa oUa 
-eroava:isuulksia; muussa tapauksessa tilta1WlQmaJre on lahetJetta:V'a 
suorrua;n huoltojaostolle Helsi!nki:in. 

1\'lli.ttojen ottan::hlnen tapahtuu alia olevassa 'lll!ettelossa maillli
<tun ISUU11il'riltalman mulman. 

H~lsinki, Kestila:n myymiilli, .Aleks3illterink. 13 . . 9-11. 4. 51 
T:a:mpere, Kest:iJ!fun myymiila, Hameenk. 14 . . . . 12-14. 4. 51 
Sei.najolki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11. 4. 51 
-yilivieska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13. 4. 51 
Oulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15. 4. 51 
Kon<biomaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17. 4. 51 
Ku'Opio, Kestiliin myymiilii, M-aljalahdenkrutu 33 18-19. 4. 51 
Pieklsamiiik:il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21. 4. 51 
.J oensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 22-23. 4. 51 
Kouvol'a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-26. 4. 51 
Pori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20. 4. 51 
Turku., Kest:ill.an tehdas, Brahenkrutu 20 . . . . . . . . 16-18. 4. 51 

Muilla lmin Helsingin, Tampereen, Turun ja Kuopion ase
miJlla ylempiina .Lueteltujen asemien asemapaallikot oV18.1t velwl
Iiset jarjestamiiiin aserrnalle luettelosoo. mainituiiks.i pruvilksi huo
neen mittojen otta.mista va.rten. ]\lfittoja ottava mestari jatbiia 
kel'ltyneet pukujen ti!lauskaavaikikeet asemapaaJ.likolle, jaka lahet-
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taa ne huo1tojaostolle. (Tthj n:o 5;'134, 2. 4. 1951) Kl n:o 
15/51. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat aJennukset on myonnetty yksin'kertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuu.ksiin osallistuville: 
Pori : 19-25. 4. 1951; Sotainvaliiclien Veljesliiton vuosikokous, 
sotainvaliidit; 25 %, myos pi!kaj . 
Helsinki : 26. 4.-1. 5. 1951 ; Opaskoirayhclistyksen vuosikokous 
ja opaskoirien opastuskokeet; sokeat; 50%, myos piikaj . 

Aloitetoiminta. 

Seuraavat aloitteet on palkittu : 
Yl. plk 2 lk kirjuri F. R . Korhonen, Sievi : liikenncosaston viran ja. 

toimen haltijain vuosilomien jarjestely erii.issii tapauksissa; kunniakirja. 
Veturinkuljettaja U . Juva, Turku: Kylmii.kosken suunnan liikenteen 

jii.rjestelyt Toijalan asemalla; kunniakirja. 
Ratamestari R. Lahtinen, Joensuu: uusi lomake: ,VR:n omistamien 

a.suinrakennusten korjauskustannuksct ja kiinteiston arvonviihennyksct"> 
kunniakirja. (Tyt 30. 3. 1951) 

Kadonneita. ma.tka.Iippuja., virk a.merkkeja ym. 

Tariffitoimistossa entiselle ammattipuhdistajalle Viliina Tuohinolle 
13. 2. 51 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n :o 78098 matkalle Iisalmi
Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n:o 443, 28. 3. 51) 

Pumppukoneenkii.yttajii A. H. Miettisen pojalle Raunolle 4. 1. 51 kir
joitettu kouluvapaalippu n :o 15/586 matkalle Jyvii.skyla-Pieksiimii.ki on 
kadonneet ja kuoletetaan. (Vrp Pm n:o 250, 28. 3. 1951) 

Alokas iKalle Lindgrenille ja hanen vaimolleen Kertulle 9. 1. 51 
kirjoitetut tilapii.iset vapaaliput n:o 425971-72 matkalle Pori--Kotka 
ovat kadonneet ja kuoletctaan. ( 4. ljp n : o 584/1273, 30. 3. 1951) 

Avoimia. virkoja. toimia. 

Ylcsi ralcennusmestarinvirka 3. ratajaksossa (Toijala) ja yksi rataesi
miehcnviffka 5. ratajaksossa (Haapamii.ki). Rataosa.ston johtajalle osoite
tut hakemukset jii.tettiivii. rautatiehallitukson kirjaajalle viimcistiiii.n 2L 
4. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
mnsten jii.ttiimistii. ottamaan selviia asnnnon aan timahdollisuuksista. 
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l?"tileikattava ja taytettiiva mie
luummin iJroneeUa tai rtekstruten 
ja jatettava pukutehtaan mes
tariD.e mittoja otettaessa. 

15 

Liite Kl n:o 15/ 51. 9. 

V i r k a p u v u n t i 1 a u s. 

1. Ti!laajan tiiydellinen n:imi ................... ...... ..................................... . 

2. Virik:a tai toimi (vll-kapuku

maaraysten 6 § :n mukaa:n) 

3. Virantoi:rnituspa.ri'klka ............ ............................................................ . 

4. P ostiosoite ....... ....... ............................................................................ . 

5. Haluaako numeropuvun ja minka numeroisen .......... ................ .. 

6. HaluaaJko mittojen mukaan vaJmistettavan puvun .................... .. 

7. Liihetetiliinko puku postiennakolla tai noudetaanko se Kesti

lan Pukimo Oy:n vahittaismyymalasta (myymalat: TQru, Hki, 

Tpe, Pri, Vs, Lh, Kta ja Kuo) ......... ........................................... .. 

tilaajan allckirjoitus 
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Taytetiian Kesliiliin Pukirrno Oy: n toimesta: 

1 2 3 4 5 6 

'-----'1 ,____\ _____,_\ ,______I ____,_I ,______I ~I ,____1 ____,_I :..____I _____,_ 

I II Ill 

.:...._________1 -'-----1 -------'1 -'-----1 -------' 
A B c 

-'------------!1 I I -'------1 ______, 

Liihin suuruus: 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston ki:rjapaino 



KASKYLEHTI N:o 16 
1 9 5 1 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1[51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilm oitukset on tehtava painatusjaostoon. 

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

Sis ally s: 1. Eriniiiset va.ltionra.utateiden asuinrakennusten i.sii.nnoitsi
jiiin tehtavii.t ilmoitukset. - 2. Lahoratapolk.kyjen ja lahopylvii.iden myynti 
rautatielii.isille. - 3. Halkojen myynti elii.kkeellii. oleville entisille rautatielai
sille ja. rauta.tieliiisten leskille. - 4. Liikennepa.ikkoja ko~kevia muutoksia. -
5. VR a.utoliikenne. - 6. Tukkien kuormaus ilman vii.lipuita. - 7 • . Rahti
kappaletavaratila.sto. - 8. Uudet tariffitaulukot. - 9. Tavaranluok'itus. - 10. 
Yhdysliikenne Pohjoismaat-Itii.valta/Tshekkoslovakia. - 11. Lisasopimus 13 
paiviiltii. toukokuuta. 1950 23 pii.ivii.nii. marraskuuta 1933 tehtyyn Kansainvii.li
seen sopimuksen tavarain kuljetukscsta rautateitse (K.S.'l'.). - 12. Avoimia 
virkoja ja toimia.. 

Erinliiset valtionrautateiden asuinraken
nusten isiinnoitsijain tehtavat ilmoitukset. 

Henkikirjoituksesta 17 paiviina marraskuuta 1950 anneturi 1 
asetuksen ( n: o 562/50) 13 §: n mukaan antaa valtion kiiuteis-
tosta henkikirjoitusilmoituksen se, jonka valittoma sa hoidossa 
kiinteisto on. Ilmoitusvelvollisuutta koskettelee asetuksen 3 luku, 
jossa 10-14 § Hihinna tulevat kysymykseen valtionrautateiden 
rakennuksiin nahden. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyomisesta voi 
asetuksen 45 § : n mukaan seurata huomattava sakkorangaistus'

1 
minka vuoksi asianomaisten isannoitsijain tulee huolehtia ilmoi
tusten tasmhllisesta antamisesta. 

l\:Iyos veroilmoitusten tekeminen Jmuluu isannoitsijain tehta
viin. Tassii suhteessa viitataan MK I:n kirjoitukseen n:o 81. 

Rautatiehallituksen kirjelman n:o H. 507/ 1927 (l\IK I: lukn 
51, V J ,1) mukaan toimii kaikkien niiden valtionrautateid.en 
asuinrakennusten isiinnoitsijana, jotka sijaitsevat aseman tai py
sakin alueella tai niiden alaisella liikennepaikalla, asianomainen 
asemapaallikko tai pysakinhoitaja niitii taloja lulnumottamatta, 
joille on maiiratty erityinen isiinnoitsija. Linjalla liikennepaikkain 
viililla sijaitsevien asuntojen isannoitsijana toimii se ratamestari, 
jonka osuudella asunnot ovat. Varikoilla ja konepajoissa, joihin 
viimemainittuihin luetaan myos niiden alueella sijaitsevat va~ 
rastot, kuuluu tehtavat varikon tai konepajan piiaJ.likolle. Han
kasalmen sahalla hoitaa nama tehtavat sahan isannoitsija, Kon-

2737 - 12. 4. 1951. 
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nunsuon polttoturvevalmistamolla valmistamon esliD.les ja rauta
tierakennuksilla rakennus- tai tyopaallikkO. (Hloj n:o 12, 5. 4. 
51) Kl n:o 16/51. 1. 

Lahoratapolk.kyjen ja lahopylvaiden 
myynti rautatielaisille. 

Rautatiehallitus on kumoten otsakeasiaa koskevan paatoksensa 
Kl n:o 18/ 49. 3 paattanyt, etta vanhoja radasta murrettuja 
ratapolkkyja seka lahojohtopylvaita ja lahoaitapylvaita saadaan 
myyda, mikiili niita liikenee yli valtionrautateiden oman tarpeen 
ja tiilitehtaille y. m. tehtavien luovutusten, kaikille valtionrauta
teiden vakinaisille ja ylimaaraisille virkailijoille seka tyolaisille, 
lahoratapolkkyja 15 markan, lahojohtopylvaita 35 markan ja 
lahoaitapylvaita 10 markan perushinnasta kappaleelta seuraavin 
rajoituksin ja ehdoin: 

1) Kesiikuun 1 paivana 1951 alkavaa polttokautta varten 
-saadaan niille rautatielaisille, joilla on oma talous, myyda laho
ratapolkkyja ja lahopylvaita., edellisia 24 kpl ja jiilkimmaisia 
2 m3 kutakin sekahalkokuutiometria kohti, jonka rautatielainen 
on oikeutettu ostamaan valtionrautateilta. 

2) Rautatielainen on siella, missa lahoratapolkkyja ja laho
pylvaita voidaan myyda, oikeutettu vaihtamaan halkojenosto
oikeutensa joko kokonaan tai osittain lahorata.polkkyjen ja -pyl
vaiden osto-oikeuteen, ja sa.adaan lahoratapolkkyja ja -pylvaWi 
myyda yhdella kertaa koko polttokautta varten annettava maara. 

3) Lahoratapolkh--yja ja lahopylvaita myydaan kussakin rata
jaksossa vain sen verran, kuin niita liikenee tahan tankoitukseen 
muua.lta siirtiiu:natta, paaasiallisesti ratapihoilta ja raiteiden var
-silta, la.atuun ja paikkaan nahden valikoimatta, ja ostaja on 
velvollinen kuljettamaan ostamansa polkyt ja pylvaat pois 
omalla kustannuksellaan ratajakson paallikon miHiraaman toi
menhaltijan valvonnan alaisena. 

4) Ratojen varsilta kerattyja, vaunuihin kuormattuja ja lii
kennepaikoille kuljetettuja lahoratapolkkyja ja -pylvaita luovu
tetaan rautatielaisille myytavaksi vain poikkeustapauksissa sil
loin, kun niita ei tarvita muuhun tarkoitukseen, ja on taten 
myytyjen lahoratapolkkyjen ja lahopylvaiden myyntihintaan li
sattava todellisia kerays-, lruormaus- ja lruljetus- y. m. lrustan
nuksia vastaava korotu . 

5) Lahoratapolkkyjen ja lahopylvaiden myynti ja tilitys on 
muissa suhteissa jarjestettava rautatiehallituksen kiertokirjeen 
n:o 2/H. 162, 16. 1. 1931 maaraysten mukaisesti. 

Tiillii 'Piiiitoksella vahvistetut hinnat on kannettava kaikista 
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lahoratapolkyistii. ja -pylvliistii., jotka taman paatoksen julkaise- 2 
misen jalkeen myydaan rautatielaisille. (Rh n :o 840, 3. 4. 1951) 
Kl n:o 16/ 51. 2. 

Halkojen myynti eHi.kkeella oleville entisille 
rautatielaisille ja rautatielaisten [eskille. 

Selvennykseksi otsakeasiaa koskeviin rautatiehallituksen paa- 3 
toksiin Kl n:o 24/ 49. 2 ja Kl n:o 6/50. 2 ilmoitetaan, etta 
my08 ylimaaraistii. elaketta nauttiville, oma a taloudessa eHi-
ville entisille rautatielaisille ja rautatieUiisten leskille saadaan 
myyda halkoja valtionrautateiden varastoista samoilla ehdoilla 
kuin sanotuissa kaskylehden kohdissa on mainittu. (Rh n:o 847, 
3. 4. 51 ) Kl n:o 16/ 51. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Jiimsan aseman alaiset Alhojarven ja Nytkymen seisakkeet 4 
avataan huhtikuun 15 paivasta 1951 lukien myas vaihteina lii
kennoitaviksi, joten julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 
muutetaan seisakkeiden merkinnat seuraaviksi: 
tse Alhojarv:i Ali Jam a 5. H'l't Luk. 15. 4. 51 (Lkoj 

& Lii.nkipohja 2·3 n:o 856, 6. -l. 51) 
vh Jas 5 Ov 51 Kl n: o 16/51. 4 . 

Tpe 93 Hpk 123 
Tl 133 

1-: Nytkyme Nyk Jii.msa 11 H'ft Luk. 15. 4. 51 (Lkoj 
L ankipohja 17 n :o 856, 6. 4. 51) 

vh Jas 11 Ov 45 Kl n: o 16/ 51. 4. 
Tpe 87 Hpk 117 
Tl 127 

Loimaan aseman alaisen Valtion Viljavaraston raide I:n 
nimi muutetaan 15. 4. 51 lukien Viljavaraston raide I: ksi ja 
saman aseman alaisen V altion Viljavaraston raide II: n nimi 
Viljavaraston raiteeksi. Muutokset merkittava julkaisuun Lii
kennepaikkojen valimatkat. (likoj n:o 799, 5. 4. 51 ) Kl n :o 
16/ 51. 4. 

Oulun aseman alaisen Pakkahuoneen raiteen nimi muutetaan 
15. 4. 51 lukien Tullin raiteeksi. Muutos huomioitava myos Lii
kennepaiklk:ojen valimatkojen sivulla 119 sarakkeessa 8 Oulun 
kohdalla tullaamattoman tavaran osoittamismerkinniissa. (Lkoj 
n:o 744, 5. 4. 51) Kl n:o 16/51. 4. 
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VR autolii.kenne. 

5 Mwutok:sia t111Varalim.joiUe. 

6 

., 

Ta.varakaukolinja n: o 7: Kokkolar---Jyvii.skyla. 

Liikennoi<.laan 15. 4. 51 luk:ien vain linja.n osaa Jyvaskylii-Kyyjli.rvi 
siten, etta lahto Jyvaskylii.sta rti, to ja I klo 9.00. 

Ta.va.raka.ukolinja. n:o 25: Vaa.sa--Kyyjarvi. 

Liikenne lopetetaan 15. 4. 51 lukien. 
(Kut auto n:o 317/ 43 7. 4. 51.) Kl n:o 16/ 51 5. 

Tukkien kuormaus ilman viilipuita. 

Rautatiehallitus on tehdyista anomuksista suostunut siihen, 
etta kiiskylehdessa n: o 26/50. 3 esitetylla tavalla tukkeja kuor
mattaessa saadaan 5 mm:n vahvuisen rautalangan sijasta kayt
tiia ohuempaakin rautalankaa, ei lruitenkaan ohuempaa kuin 
3,65 mm: n vahvuista, ehdolla, eta sidottavista tukkikerroksista 
alhaalta lukien ensimmainen ja kolmas kerros sidotaan kaksin
kertaisella langalla. (Rh/ lko n:o 802, 4. 4. 51) Kl n:o 16/ 51. 6. 

Rahtikappaleta varatilasto. 

Rahtikappaletavaratilasto on laadittava koko rataverkolla 
22.-28. 5. 51 viiliselta ajalta huomioonottamalla seuraavaa: 

1) Tarkoitukseen kiiytetaiin lomaketta n:o 3820 ja on kunkin 
vuorokaudcn alkuun merkittava kuormauspaiviimiiara. 

2) Tilasto laaditaan sekii umpi- ettli avovaunuista. 
3) Kuormaamisen tapahtuessa asiakkaan omalla raiteella on 

siita myos tehtava merkinta lomak:k:eeseen mainitsemalla asiak
kaan nimi. 

4:) Vatmun sisiilto on merkittiiva tilastoon sellaisena lmin se 
vaunun liihettamishetkelUi. on, eli asemalta lahetetyn tavaran li
saksi myos vaunmm mahdollisesti asemalla siirtokuormatut liihe
tykset. 

5) Suuntavaunuista puretuista tavaramaarista on laadittava 
eri luettelo samalle lomakkeelle merkitsemiilla lmnkin vuorokau
den alkuun purkamispaiva. 

6) Liikennejaksojen piiiillikot valvovat ja johtavat tilaston 
laadintaa seka keraavat ne asemilta ja lahettavat ne mahdolli
simman nopeasti liikenneasiamies T. E. Alavalle Kouvolaan. Kut 
659, 7. 4. 51) Kl n:o 16/51. 7. 
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Uudet tariffitaulukot. 

Uusia tariffitaulukkoja on saatavissa painatusjaostosta myos 8 
nitomattomina. l\iiklili liikennepaikoilla tarvitaan erikoistarkoi
tuksia varten taulukkojen irtolehtHi, kehoitetaan tilaamaan naita 
nitomattomia taulukoita, jolloin siiiistetaan nitomakustannukset. 
(Tfo n:o 527, 9. 4. 51) Kl n:o 16/51. 8. 

Tavaranluokitus. 

Rautatiehallitus on maariinnyt, ettii Kirilaatat 16. 4. 51 lu- 9 
kien luetaan kuljetusmaksuja laskettaessa luokkaan 8. Tiistii on 
tehtavii Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon korjaus haku
sanojen Kirilaatat ja Rakennusleyyt kohdalle. ( Tfo n : o 498, 
4. 4. 51) Kl n:o 16/51. 9. 

Yhdysliikenne Pohjoismaat - Itavalta/ 
Tshekkoslovakia (Padborgin k autta) 

Ylliimainittu lokakuun 1 paiviista 1948 aloitettu matkustaja- 1 O 
ja matkatavarayhdySliikenne ei huhtikuun 1 paiviistii 1951 liih-
tien enaa ole Yoima a T hekkoslovakian 0 alta. Yhdysliikenne 
Itavallan kanssa sensijaan jatkuu entiseen tapaan. 

Kunnes uudet yhdysliikenneliput voidaan painattaa, on ny
kyisi ·sa lipuissa vasemmassa ylaneliossa pyyhittavii. yli sanat 
,Tshekkoslovakia-T checho lowakisch - Seversko-Rakonska/ 
Ceskoslowenska Prepra va". ( Tfo n: o 452, 29. 3. 51.) Kl n : o 
16/ 51. 10. 

Lisa$0pimus 13 piiivalta toukokuuta 1950 
23 paivana marraskuuta 1933 tehtyyn 
Kansainvaliseen sopimukseen tavarain kul
jetuksesta rautateitse (K.S.T.). 

Valtioncuvo to on 16 pa.ivana helmikuuta 1951 annet;ulla 11 
asetu.ksella vahvistanut seuraavat lisaykset ja muutokset Kan
ainvaliseen sopimukseen tavarain kuljetuksesta rautateitse (KST) 
(0 n:o 1415) : 

I. 
1. KST.: n 60 artikla tiiydennetaan seuraavasti: 

4 §. - Perustetaan asiantuntijakomissio muuttamaan ta11>een 
mukaan Kansainvalinen ohjesaanto yksityisten omistamien vaunu
jen kuljetuksesta (VII liite), jonka jarjestely ja toiminta seloste-
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taan saadoksessa, joka muodostaa taman sopimuksen X liitteen. 
Taman kornission paati:ikset ilmoitetaan valittomasti osallistuvien 
valtioiden hallituksille Keskustoimiston kautta. Ne katsotaan hy
vaksytyiksi ellei vahintaan kolmasosa sopimusvaltioiden hallituk
sista ole esittanyt vastavaitteita kolmen kuukauden kuluessa tie
doksiantopaivasta. Nama paatokset astuvat voimaan kolmannen 
kuukauden ensimmaisena paivana siita kuukaudesta lukien, jonka 
kuluessa Keskustoimisto on ilmoittanut sopimusvaltioiden hallituk
sille niiden hyvaksymisen. Keskustoimisto miiaraa taman paivan 
tiedoittaessaan paati:ikset. 

5 §. - Perustetaan asiantuntijakomissio laatimaan ja muutta
maan tarpeen mukaan KansainvaJinen ohjesaanto ailiovaunujen 
(containers) kuljetuksesta (IX liite), jonka jarjestely ja toiminta 
selostetaan saadoksessa, joka muodostaa taman sopimuksen X liit
teen. Taman komission paatokset ilmoitetaan valittomasti osallistu
vien valtioiden hallituksille Keskustoimiston kautta. Ne katsotaan 
hyvaksytyiksi ellei vii.hintaan kolmaso a sopimusvaltioiden halli
tuksista ole esittanyt vastaviiitteita kolmen kuukauden kuluessa 
tiedoksiantopaivasta. Nama paatokset astuvat voimaan kolman
nen kuukauden ensimmaisena paivana siita kuukaudesta lukien, 
jonka kuluessa Keskustoimisto on ilmoittanut sopimusvaltioiden 
hallituksille niiden hyvaksymisen. Keskustoimisto maaraa taman 
paivan tiedoittaessaan paatokset. 
2. K.S.T. :hen lisataiin 

a) Yksityisia vaunuja varten asetettuna asiantuntijakomissiota 
ja 

b) Sailiovaunuja varten asetettua asiantlmtijakomissiota kos
keva X liite. 

Se on seuraavansisalti:iinen: 
X liite. 
(60 art.). 

VII liitteessii (yksityisten ornistarnat vaunut) ja IX liitteessii 
(siiiliovaunut) rnainittua asiantuntijakomissiota koskeva siiiidos. 

1. artikla. 
Kaikki sopimusvaltiot voivat osallistua asiantuntijakomissioi

den toihin. Valtio voi antaa toisen valtion edustaa itseaan; yksi 
valtio ei kuitenkaan voi edustaa enempaa kuin kahta muuta 
valtiota. 

2. artikla. 
Sopimusvaltioiden hallitukset ilmoittavat perustellut toivo

muksensa ja ehdotuksensa, jotka koskevat VII ja IX liitteitii 
Kansain valisten rautatiekuljetusten Keskustoimistolle, joka saat-
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taa ne viilittomii.stf muiden sopimusvaltioiden tietoon. Aina tar- 11 
peen vaatiessa, tai jos kolmasosa sopimusvaltioista sita pyytaa, 
kutsuu Keskustoimisto komissiot koolle. Kaikille sopimusvaltioille 
ilmoitetaan komissioiden istunnoista kaksi kuukautta etukateen. 
Ilmoituksessa tulee olla selvii.sti mainittuina paivajarjestykseen 
otetut kysymykset. 

3. artikla. 
Komissiot ovat paatosvaltaiset, kun kolmasosa sopimusvaltioista 

on edustettuna. 

4. artikla. 
Komissiot valitsevat joka istuntoa varten puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

5. artikla. 
Komissioiden paatoksia tehtaessa ratkaisee edustettuina ole

vien valtioiden enemmistO. Jos aanet jakaantuvat tasan, katso
taan ehdotus hylatyksi. 

6. artilkla. 
Jokainen valtio vastaa itse edustuskuluistaan. 

7. artikla. 
Keskustoimisto vastaa SihteeristOn toiminnasta ja komissioi

den kirjeenvaihdosta. 

8. artikla. 
Keskustoimiston johtaja tai, hanen ollessaan estetty, vara

johtaja osallistuu komissioiden istuntoihin neuvoa antavalla 
aanella. 

9. artikla. 
Keskustoimisto kutsuu yhdessa sopimusvaltioiden enemmiston 

kanssa 
a) ei-sopimusvaltioiden edustajia, 
b) vastavuoroisuuden perusteella kansainviilisten valtiollisten 

jiirjestojen edustajia, joiden toimivaltaan kuuluvat kuljetuskysy
mYJk:set, ja 

c) vastavuoroisuuden perusteella kansainva1isten ei-valtiollis
ten jarjestOjen edustajia, jotka toimivat kuljetusalalla osallistu
maan komissioiden istuntoihin neuvoa-antavalla aanella. 
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II. 
VI liitteen nykyincn otsake muutetaan seuraavasti: 

I liitteessii nwinittua asiantuntijakomissiota koskeva siiiidos. 

III. 
K.S.T.:n 61 artiklan tekstiin tehdaan seuraavat muutokset 

samalla kun yllaolevan I luvun 1. kohdan maaraysten mukaisesti 
perustettavan asiantuntijakomitean laatima Kansainvalinen ohje
saanto sailiovaunujen kuljetuksesta (IX liite) saatetaan voimaan: 

1) Tama artikla taydennetii.an seuraavasti: 
,3. § I X liitteen maii.rayksia sovelletaan sailioiden kulje-

tukseen." 
2) · Nykyiset 3. ja 4. § muuttuvat 4. ja 5. §: ksi. 
3) Nykyisen 3. § :n 5 kohta poistetaan. 
4) Nykyisen 3. § :n 6 kohta muuttuu 5. kohdaksi. (Tftkn:o 

138, 28. 3. 51. ) Kl n: o 16/ 51. 11. 

A voimia virkoja ja toimia. 

Seuraavat esityksen perusteella tiiytettaviit ratavartijan toimet: 1 l. 
ratavartijan toimia : .yksi 2. ratajaksossa km 151-157 Hnk ja 85-- 6,2 
Tku rataa (Karjaa), kaksi 8. ratajaksossa, joista yksi km 946--954 ja 
1,94 ikm .d.vs sr (Ylitornio) ja yksi km 981,5-990 (Nivavaara), yksi 12. 
ratajl\iksossa km 777-785 (Nurmes) ja yksi 13. ratajaksossa, ratapiha 
(Yirasoja). 2 l. 1·atavartijan toimia: yksi 2. ratajakso$sa km 137-144 
(hlu tio), yksi 5. ratajaktiossa km 394----!01 (Jii.rn.ijii.rvi), kolme 7. rata
jak ·ossa, joista :·ksi km 71~-720 (Pyhasalmi), yksi km 825- 32 (Ni ka) 
ja yksi km 712,5-719,5 (Tuohinto), yksi 9. ratajak ossa l;m 913,5-921 
(Melalahti) ja yksi 12. ratajaksoR~a km 502-508 ja Juo sr (Juojiirvi). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitetllivii. asiauomai ille 
ratajaksonpaallilkoille viimeistiiii.n 28. 4. 1951. 

A.p. 2 l . kiriuri7111)irka rautatiehallituksen tarka~tustoimi. tossa. Rauta· 
tiehallituksen piiii.johtajalle osoitetut hakeruukset jiitettii.T"ii rautatiPhalli
tuksen k.irjaajalle viimeistiiii.n 7. 5. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaau h.akijoita ennen hake· 
musten jattli.mistii ottamaan selviiii. asunnonsaantimal1dollisuuksistn. 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston Jdr:japaino 



KASKYLEHTI N:o 1'1 
1 9 5 1 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitain: 
Kl n:o lfSI. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on t ehtava palnatusjaostoon. 

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

S 1 sally s : 1. Virkamieshuoneen kaytosta, yopymisestii. valtionrautateiden 
laivassa seki:i. lepohuoneessa tai asuntovaunnssa asuvalta perittavat maksut. 
- 2. ii.hkotariffiyksikoissii. tapahtuvat muutokset. - 3. Varaston kautta tilat
tujen paikallisista liikkeistii. saatujen tavaroiden palauttaminen tai vaihtami
nen. ---.; 4. tMuutoksia aikataulnun n:o 116. - 5. Liiken.nepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 6. Rautaromun yleiskerii.ys. - 7. Vaunukuormaliihetysten paino
jen tnrkkailu. - 8. G. A. Serlnchius Oy:lle Manttiiiin osoitettujcn vaunu
kuormalahetysten rahditus. - 9. Vapaaliput ja istumapaikau varaaminen etu
kiiteen. - 10. Tyhjii.t 1aatikot kiitotavarana. - 11. Tulliasioimistojen viilitys
maksut. - 12. Matkalippualennuksia. - 13. VR ;palveluksecn sopimattomia. 
- 14. Kadonneita loppuopaste1yhtyja. - 15. Kadonnut vaununpeitto. - 16. 
Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 17. Avoi.mia virkoja ja toimia. 
- 18. Vetu rinkuljettajaoppikmssit syys1ukukaudella 1951. - 19. Rahtikappa
letavaratilasto. 

Virkamieshuoneen kiiytosta, yopymisesta 
valtionrautateiden laivassa sekii lepo
huoneessa tai asuntovaunussa asuvalta 
perittaviit maksut. 

Toukokuun 1 pii.ivasta 1951 lukien peritaan otsakkoossa mai- 1 
nitut maksut seuraavan suuruisina: 

1) Virkamieshuoneen kayto ta peritaan 100 markkaa vuoro
kaudelta tai sen osalta ja on maksu kaikilla samansuuruinen. 

Jos viran tai toimen ttahi ylimaaraisen toimen haltijat ym., 
jotka ovat oikeutetut kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerion 
kirjelman n:o 641/712 -48, 2540, 22/ 4 1948 (Kl n:o 25/ 48. 1), 
mukai een ik:orvaukseen virantiQimituk'lesta asemapaikan ulk:o
puolella, yopyvat virkahuoneessa ollessaan sellaisessa virantoimi
tuksessa asemapaikkansa ulkopuolella, joka oiik:euttaa puheena
olevaan korvaukseen, on heihin nahden kuitenkin noudatettava 
sanotussa kaskylehdessa annettuja maariiyksiii. 

2) Y()pymisesta valtionrautateiden laivassa virkamatkalla pe
ritiiiin 100 markkaa vuorokaudelta tai sen osalta. 

3) Lepohuoneessa tai a tmtovaunussa asuntopulan vuoksi asu
valta peritaan vahintaan 20 marldma ja enintaan 60 markka.a 
vuordkaudelta, noudattaen muutoin rautatiehallituksen kirjel-

2931. - 19. 4. 1951. 
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massa n:o H. 1430/ 14557, 19/ 10 1945, annettuja miHirayksHi .. 
(Rh/ tQ n:o H. 659, 10. 4. 1951) Kl n:o 17/ 51. 1. 

Sahkotariffiyksikoissa t a pahtuvat 
muutokset. 

Sahkonkayttopaallikoille niilla liikennepaikoilla, joille sahko
virtaa hanklriYat nykyaan tai vastedoo, uudet viime vuosina rpe
rustetut suuryhtymat, kuten Pohjois-Karjalan Sah!ko Oy, Revon 
Si:i!hko Oy, Suur-Savon Sa:hko Oy, 8a von Voima Oy, Sahko Oy 
Kainuun Valo, Keski-Suomen Valo Oy ja Rovakairan Siihko Oy 
seka muutkin sahikolaitokset, joiden siihkovirran laskurtus perus
tuu ns. tariffiyksikkojarjestelmaiin, ilmoitetaan, ettii siih:kon
ldiyttopaallikoiden velvollisuutena on ilmoittaa sahkovirtaa jaka
valle sahkolaitdkselle ja siihkoteknitliselle toimistolle kaikiki tapah
tuneet tariffivksi:kkomii.iiriian vaikuttavat muutokset. 

Perus- ja kwn~maksujen perimistii varten tulee edellii mainit
tujen sahkonkaytt&piiallikoiden ilmoittaa myos sahkovirtaa jaka
valle sii.hkolaitokselle valtionrautateiden asunnossa asuvan huone
kunnan paamiehen nimi ja hiinen asuntonsa ty-maara. Asunnon 
haltijan muuttuessa on vastaavat tiedot hyvissa rujQin (2 vii!kkoa 
ennen muutosia) ilmoitettava uuden asunnon haltijan osalta 
(n :o Stt 824/ 398, 31. 3. 1951). Kl n:o 17/ 51. 2. 

Varaston kautta tilattujen paikallisista 
liikkeista saatujen tavaroiden palautta
minen tai vaihtaminen. 

Sattuneesta syysta i1moitetaan, etta milloin paikallisesta liik~ 
keesta varaston tilauksen perusteella saatu tavara jostakin syysta 
halutaan palauttaa tai vaihtaa toiseen tavaraan, tulee taman 
tapahtua varaston .valityksella. 

J os erittain kiireellisessa tapauksessa on pakro sivuuttaa 
varasto naissa asioissa, on tavaran palauttaja tai vailhtaja velvol
linen heti ilmoittamaan tapauksesta varastolle ja ja,ttiimaan sille 
palautuksesta tai vaihdosta syntyneet asiakirjat, jotta mainittu 
varasto tietaisi ottaa t ileissaan lmomioon palautuksen tai vaihdon 
aiheuttamat muutokset tavaran laadun, miiiiran ja hinnan suh
teen. (Voj n:o V. 266/ 742; 7. 4. 51) Kl n :o 17/ 51. 3. 

Muutoksia aikatauluun n: o 116. 

Junat 498 ja 495 P ori-Harupamaki-P ori la:kkautetaan voi
massaolevan aikataulukauden aja;ksi. (Rh n : o 893/ 2415, 13. 4. 51, 
Kut n:o 723, 13. 4. 51) Kl n:o 17/ 51. 4. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Iisalmen asemalle tapahtuvaa maidonkuljetusta varten ava- 5 
taan Lapinlahden aseman alainen Kaukouiemen eisake maidon 
ja maidonkuljetusastiain Eikenteelle (M) 1. 5. 51 lukien. Jullrni-
suun Liikennepaikkojen valimatkat sanotun seisakkeen kohdalle, 
sarakkeeseen kahdeksan tehdaan merkiuta: ,M Iisalmeen". 
(Lkoj n:o 919, 9. 4. 51) Kl n:o 17/51. 5. 

Rautaromun yleiskerays. 

Oy Romurauta Ab:n anomuksesta rautatiehallitus on suos- 6 
tunut siihen, etta taman kevaan ja ensi kesan kuluessa toimi
tettavaa yleistii rautaromun keraysta varten, jonka toimeenpani-
jana on Suomen Nuorison Liitto, saadaan liikennepaikkojen 
alueilta luovuttaa tarkoitukseen soveltuvia kerayspaiklwja, joilta 
romu on vaikeuksitta rautatievaunuun kuormattavissa. 

Osoitettua paikkaa saadaan kayttaa keraykseen ilman maksua 
enintaan 14 paivaii, j'Oiden kuluessa romu on lmljetettava pois. 
Taman ajan yliWLvalta ajalta peritaan tariffin mukainen vuokra
maksu. (Rh/ Lko n: o 870, 11. 4. 1951) Kl n: o 17/ 51. 6. 

Vaunukuormalahetysten painojen tarkkailu. 

Suoritetuissa tarkastuksissa ja koepunnituksissa on todettu, 7 
etta vaunukuormaUihetysten todellinen paino on usein ylittiinyt 
kuljetuskirjaan merkityn painon jopa 4,000 a 5,000 kilollakin. 
Myos sellaisissa tapauksissa, j'Oissa tavaran kuutiomiiiiraa on 
pidetty rahdituksen perusteena, on tavaran todellinen kuutio
maara ollut kuljetuskirjaan merkittya huomattavasti suurempi. 

Taman johdosta huomautetaan valcavasti, etta asianomaisten 
on entista huolellisemmin valvottava vaunujen ku@mauksia seka 
tarkistettava asiakkaiden ilmoittamien paino- ja kuuti'Omaarien 
paikkansapitavaisyys. Vaunujen jousien painumia tar'kkailemalla 
ja samalla huomioimalla, miten tarkkaan vaunutila on kiiytetty, 
voidaan painoarviossa paastii melko oikeaan tulokseen. 

Kun tallaista valvontatyota suorittamaan joutuvilla virkaili
joilla ei ratapihalla tyoskennellessiian aina ole tilaisuutta pitiia 
kulj·etuskirjoja mukanaan eikii niiin ollen yerrata takemiaan huo
mioita kuljetuskirjoissa oleviin tietoihin, miiaratiian tarkkailun 
helpottamiseksi, etta ·vaunukuormien osoitelappuihin on vast'edes 
merkittavii, minkii painon tai vastaavasti kuutiomiiariin mllk'aan 
tavara on rahditettu. (Lkoj n:o 716, 12. 4. 1951) Kl n:o 17/ 51.7. 
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G. A. Serlachius Oy: lie Manttaan osoitet
tujen vaunukuorma.Ui.hetysten rahditus. 

Sen johdosta, etta useat liikennepaikat jatkuvasti rahditta
vat G. A. Serlachi~ Oy:lle Manttaan osoitetut vaunukuorma
lalletykset virheellisesti ottaen kuljetusmaksua maarattaessa huo
mioon yhtion raiteen, jota ei ole mainittu julkaisussa ,LiiJkenne
paiikkojen viilimat'kat", huomautetaan, etta yhtio suorittaa vau
nujen siirron raiteelleen omalla veturillaan ja etta maksua rai
teen osalta ei lasketa. (Lkoj n: o 950, 11. 4. 1951) Kl n: o 17/ 51. 8. 

Vapaaliput ja istumapaikan varaaminen 
etukateen. 

Rautatiehallitus on vahvistanut vapaalippusaanniin 19 § : n 
1. lisa:rriliaraykseen nain kuuluvan uuden h-kohclan, Joka tulee 
voimaan 1. 5. 1951. 

,h. 1\1uut kuin 2 ja 3 §: ssa tarkoitetut vapaaliput eivat oi
keuta istumrupaikan varaamiseen etukateen." 

(Rh/ tfo 580, 11. 4. 1951) Kl n :o 17/ 51. 9. 

Tyhjat laatikot kiitotavarana. 

Mitklili tyhjiii laatikoita poikkewksellise!>ii voidaan ottaa tkiito
tavarana kuljetettavaksi, on kiitotavararab.ti laskettava laatikoi
den kaksinkertaisen painon perusteella. ( Tfu n: o 551, 13. 4. 1951) 
Kl n:o 17/ 51. 10. 

Tulliasioimistojen valitysmaksut. 

Kos'ka vaunukuormaluokkaan 1 kuuluvista tavaroista laske
taan vaunukuormaluokkaa kaytettaessa kuljetusmaksu toistaiseksi 
luokan 2 mukaan, on tlilloin myos tulliasioimistojen valitysma'ksu 
laskettava luokan 2 yiksikkohintojen mukaan. Vert. K l n:'O 
33/ 48. 6. (T.ftk n:o 156, 12. 4. 1951) Kl n :o l 7/ 51. 11. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville : 
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Kotka : 26. 4.-l. 5. 1951 ; Suomeu Kuurojen Liiton esitelma- 12 
paivat; lmurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki : 29. 4.--10. 5. 1951; Suomen Sairaanhoitajain Liiton 
sairaanhoitajien ja terveys. isarien opintopaivat; opintopaivien 
osanottajat; 25 %, my08 prkaj. 
Hameenlinna: 3. 5-8. 5. 1951; Suomen Kuurojen Liiton esi
telmiilpaivat; :kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Rovani.emen aseman aloka~ Olavi 'Lindberg on erotettu VR:n p_alv.e· 13 
lukseen sopimattomana 31. 3. 51. (6. ljp n :o H. 175/1334, 10. 4. 1951) 

Kadonneita loppuopastelyhtyjli. 

Joeusuun varikon loppuopastelyhdyt n :o 1, 9, 13, 25, 26, 31, 33, 34, 14 
39 j a 43 eivat ole palautuuect koti varikolleen. Lyhtyja pyydetii.iin etsi-
miiiin ja tavattacssa lahettii.miiiin Joensuun varikolle. (Vrp Jns n :o 293, 
3. 4. 1951) 

Kadonnut vaununpeitto. 

Liikennepaikkoja kehoitetaan etsimiian Kaskisten Puutavara Oy:n, 15 
Kaskinen, omistamaa vaununpeitettii., joka on varustettu merkinniillii ,K.P. 
N : o 7 5 ", j a mikiili puheenaolevw pei te loydetii.iin lii.hettii.maan se Kaskis-
ten asemalle sekii. loydostii. ihnoittamaan liikennetoimiston tiedustelujaos· 
tolle. (Lkoj n: o 907, 6. 5. 1951) 

Kadonneit a m a.tkalippuja, virkamerkkej!L ym. 

Oulun konepajan tyontckijiin A. Pulkkisen tyttii.relle Seijalle 31. 1. 16 
1951 matk.allc Oulu~Helsinki kirjoitcttu tilapiiinen vapaalippu n:o 13524 
on kadonnut ja kuoletctaan. (01 .kpp n:o 145, 2. 4. 1951) 

Riihimii.en varikon tyossii olevan vetur.insiivoojan Impi Hii.mii.J.ii.i
sen tyttii.relle Lii alle Jdrjoitettu tilapiiinen vapaaUppu n:o 85562 mat
kalle Riihimii.ki-'Outokumpu on kadonnut ja kuoletetaan . (Vrp Ri n :o 
167, 4. 4. 1951) 

Vallilan asemalla palvelcvalle 1 I. asemamiehellc Antti Koistiselle 
anncttu virkamerk.ki n: o 62 on kad<>nnut 28. 2. 51 sattuneen t ulipalon 
yhteydessii. ja kuoletetaan . (1. ljp n:o 428/1208, 5. 4. 51) 

Av oimia virkoja ja toimia. 

Kolme tilapiiisen vaihdemiehentointa Oriveden-.Jamsan rautwtieraken· 17 
nuksella. Hakemukset on lahetettii.vii 25. 4. 51 mennessii. Oriveden-.Tamsii.n 
rautatierakennu.ksen rakennuspii.allikolle, os. Orivesi as. Hakemuksiin on lii
tettavii. asianomaisen pii.iillyston suostumus siitii, etta hakija voi siir·tyii ha-
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kemaansa •toimeen kutsun saatuaan ennen 2/5 -51. Toimeen pyrkijiiltii vaa
ditaan samat pii.tevyystodistukset k¢n vastaavassa toimessa valmiilla ra
doilla. As.ianomaisen tu1ee siltii aja1ta, jolloin han toimii rautatieraken
nuksella, luovu,ttaa kaikki vakinaiscen toimeensa kuuluvat palkkaedut, mutta 
saa rautatierakennuksen varoista tointa vastaavan palkan, ikii.lisii.n vakinai
sen toimensa mnkaan, kalliinpaikanlisiin majrutu paikkakunnan mukaan, 
pukurahan ja viranrtoimitusrahat kuten raut!IJtierakennuksella lesketaan. 

Yksi veturillnestarin virka (matkaneuvoja) neljii.nnessii. varikkojaksossa 
(Kw) . Koneosaston jahtajalle o oitetut kirjalliset hakemukset jii.tettiivii. 
raut!IJtiehallitul~sen kirjaajalle viimeistii.iin 4. 5. 1951 ennen kello 12. 

A . p. osastosihtee-rinviTka ja ?'eviisorinrirka rautatiehallituksen talous
osnstossa. RautatiehallitukseUe osoitetut hakemukset jii,tettii.vi:i. rautl!ltiehal
li-tuksen kirjaajalle viimeistai:i.n 11. 5. 1951 ennen klo 12. 

Y. p. 1 l. taTlclcaajanwirka rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. Rau
tatiehallituk elle osoitetut ha!kemuk et jiitettii.vii. rautatiehallitulrsen ikirjaa
jalle viimeistiiiin 12. 5. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean a.suntopulan takia keho1tetaan hakijoita ennen hake
mustcn jii.ttiimi tii ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisunksista. 

Veturinkuljettajaoppikurssit syylukukaudella 1951. 

Tulevan syyslukukauden aikana ji.i.rjestettiiville veturinkuljettajaoppi
kursseille aikovien on jii,tettii.vii. rautatieopiston johtokunnalle osoitetut ha
·kemuksensa asianomais.ill-e esimiehil1een ruin aikaisin, etta ne lausuntojen 
seuraamina ehtivii.t rauta.tieopiston johtajalle toulcolcwwn 7 piiiviiiim 1nen
nessii. N:iiden anomusten kiisittelyyn, niihin Uiitettii.viin asiakirjoihin ja 
muihin kursseille pii~yii. ko keviin seikkoihin nahden on noudatetta.va, mita 
konemestarien pii.tevyyskirjois-ta joulnkuun 8 piiiviinii. 1949 annetun asetuk
sen 8 §:ssli ja koneosaston johtajan kirjelmiissii. n:o Koh 157/622, 29/3.50, 
alokkaiden ottamisesta ja ammattiopetuksesta annetun ohjesaiinni:in 3, 4, 
10. 11, 18, 59 ja 67 §§: ssii. sekii. koneo nstoa koskevnssa MK IV: ssa, kirjoi
tus 5. 2, miii.i.rii,tiian. Kunkin hakijan hu:kemuskirjoihin on varikkojen lii
tettiivi.i. yksi.tyiskohtaiset laskelma.t asianomaisen li.i.mmitys- ja konepaja
kokemuksista maini.ten my&! 1nissa lconepajassa; v. m. tyokokemus- on han
kittu. Pelkki.i. kirjallinen anomus ja nimikortin jiiljenni:is riittiiii. kuitenkin 
niiltii, jotka ail~aisemmin ovat puheenaoleville kurs..."6ille hakeneet ja saaneet 
oikeuden osallistua paasytutkintoon. Vumei ·estii. piilisytutkintoon osanotosta 
on tarkka aifkamii.ii.rii anomuksessa mainittava ja on asianomai;:~en esimiehen 
myi:i tii.ssii. tapauksessa hakemukseen mer-kittii.vii., minkiilainen hakijan kay
ti:is ja toim:inta myi:ihemmin on ollut. 

Pii.ii.sytutkinto nii.ita oppikursseja varten jiirjestetiiii.n la'llantaina toulco
lcuun 19 piiiviina klo 10 (junan n:o 2 saavuttua) rautatieopistossa. 

Tiihii.n piiasytutkin.toon ja si.ttemmin kursseille hyvii.ksytyistii. sekii. kurs
sicn alkamisajasta ilmoitetaan aikanaan. (Ropj n:o 113/364, 14/4. 51) 

Rahtikappaletavaratilasto. 

Oikai.mna Kl n: o 16/ 51. 7: iiii.n ilmoitetaan, ettii aika, jolta tilasto 
laaditaan, on oleva 22-28. 4. 1951 (Tft:n sii.hke n:o 17, 16. 4. 1951). 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o lfSI . 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on t ehtava painatusjaostoon. 

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

Sis a 11 y s : 1. Rengasmatkat 1951. 

Rengasmatkat 1951. 

A. Varsinaiset rengasmatkat. 
1. Kuluvan vuoden tou!kokuun 15 p:n ja elokuun 31 p:n valiseua ai- 1 

kana myydaan valmiiksi painettuja kirjalipun muotoisia 2 ja 3 luokan 
rengasmatkalippuja seuraaville rengasmatkoille: 

Rengasmatka n:o 1 

Maa1·ianhaminassar-laivassa Turlcu- Helsinki--Hi:imeenlinnar-Tampm·e
TurkUr-laivassa Maarianhamina. Hinnat : 2 lk 2,800: - ja 3 lk 2,200 : -. 

Molempiin ylla mainittuihin hintoihin sisa.Ityy edestakainen laivamatka 
Maarianhamina-Turlk:u (tai painvastoin) ilman hyttipaikkaa. Rengaslippu 
kelpaa Hoyrylaiva Oy Alandin, SRO :n, Boren ja Svean laivoissa. Jos 
matkustaja haluaa hyttipaikan ja sellainen voidaan hanelle luovuttaa, on 
hanen suoritettava laivan paallystolle lisiimaksuna turistiluokan hyttipai
·kasta 300 mk ja I luokan 500 mk. 

Matka Hameenlinna-Valkeakoski (tai painvastoin) voidaan lis'iimaksuin 
vaihtoehtoisesti suorittaa Laiva Oy Matkailun vesibussissa ,Roine". 2 luo
kan rengaslipulla matJkustavan on talloin suoritettava 240 mk:n ja 3 luokan 
lipulla matkustavan 290 mk:n li amaksu vesibussin rahastajalle. 

Matka Valkealkoski-Tampere (tai painvastoin) voidn.an samaten lisa
maksuin vaihtoehtoise ti suorittaa Laiva Oy Matkailun vesibussissa ,Roine" 
Kangasalan Vehoniemeen, josta edelleen erikoislinja-autossa Tampereelle. 
Ta.Iloin on 2 luokan rengaslipulla matkustavan suoritettava 190 mk :n ja 
3 luokan lipulla matkustavan 240 mlk:n lisamaksu vesibussin rahastajalle. 
K umpaankin lisii.maksuun i iiltyy myos maksu automatkasta. M/s Roineen 
linja-auto lahtee Tampereelta linja-autoaseman ,vesibussilaiturist!L" ja kier
tiiii. rautatieaseman kautta. Tullessaan Tampereelle ajaa linja-auto samaten 
rautatieaseman kautta linja-autoasemalle. Linja-auton ja vesi>bussin aika
taulu on Suomen Ku1kuneuvoissa. - Paikka vesibussiin on vanuuuden 
vuaksi tilattava etukiiteen 'fampereen suuntaan matflrustettaessa Hiimeen 
Matkatoimistosta (puh. Hameenlinna 2369) ja Hameenliunan suuntaan mat
kustettaessa m/s Roineen paikkatilaamosta, os. Tampereen linja-autoasema. 

Rengasnatka n :o 2 
Helsinki--Ha"meenlinna--Tampere-Turk1~Helsinki. 

1,800: - ja 3 lk 1,200: -. 

2940. - 20. 4. 1951. 

Hinnat: 2 lk 
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Matka Hameenlinna-Valkeakoski (tai pii.invastoin) j11. Valkeakoski-Tam
pere (tai painvastoin) voidaan lisii.maksuin vaihtoehtoisesti suorittaa Lniva 
Oy Matkailun vesibussissa ja linja-autossa, ks. n :o 1. 

R enga.smatka. n: o 3 

Maarianhaminar-lakassa T~b1'k1lr-Il elsinki--Vesijiirvi--laivassa J y vaskylii 
- H aapamiiki--V irrat-lai ra.ssa Tam pert:- Tu1·ku--lai vas sa 1li aar ianhamina. 
Hinnat: 2 lk 4,000: - ja 3 lk 3,300: -. 

Laivamatkan Mnnrianhamina-Tut1ku-ManTiauhamina sultteen ks. n:o 1. 
Mol mpiin ylla maiuittuihin hintoihin slsaltyy laivamatka Vesijarvi

.Tyvaskyla (tai painva~toin) ~ luoka~~n ilman hyttipaikkn.a joko hl. Suo
me~sn. tai hi. .1 yvii.skylli sa. J os matku~taja haluau hyttipaikan . on hiinen 
suoritettavtt laivan pii.iillystolle lis1imaksuna 400 mk 

Molempiin hintoihin si.ii.ltyy e<lelleen laivamatka Virrat-Tampere (tai 
pii.invastoin) 2 luokassa ilma.n hyttipaiklkaa Iloyrylaiva-0 unsk-unta Tar
janteen laivoi. ·a. Jos matkustaja ei halua suorittaa tata laivamatkaa, kel
pna lippu vaiht oehtoisesti myos rautateit e IIaapamii.elta Tampereelle (tai 
piiinntstoin). 

l\Iatl~'l. Tampere--Valkeakoski (tai pii.invastoin) voidaan lisamakRuin 
vaihtoehtoisesti .uorittaa Laiva Oy 1\fatkailun linja-autos a Kangasalan 
Yehoniemeen, josta edel le~n vesibus issa Valkeakoskelle, ks. n:o 1. 

R engasmatka n :o 4 

IlelsinJci-- Vesijiirvi--Zaivassa Jyviiskylii- Ilaaz)amaki- Vinat-laivassa 
1'ampe1·c-Tur~r-Ilelsinki. Ilinnat: 2 lk 3,000 : - ja 3 lk 2,300: -. 

Laivamatkojen Ye ijarvi-.Tyviiskylii. ja Virrat-Tampere suhteen k . 
n:o 3. 

Matka Tampere--Valkeakoski (ta.i painva toin) voidaan lisamak uin 
vaihtoehtoise ti suorittaa autossa ja vesibussis8a, ks. n :o 1. 

Ren gasmatk a n : o 5 

R~ihimiiki--V esijiir vi--lai vas so J y viiskylii-II aapamiiki--V in·at-l.aivassa 
Tampere-Iliimeenlinna-Riillimiiki. Hilmat: 2 lk 2,200:- ja 3 lk 1,800: - . 

Laivamatkojen Vcsijiirvi-Jyviiskylii ja Virrat-Tampere suhtcen k . 
n :o 3. 

Matka Tampcre-Valkeakoski (tai piiinvastoin) ja Valkeakoski---Jiameen
linna (tai pii.im,astoin) voidaan lisiim:Lksuin vaihtoehtoisesti su01·ittaa autossa 
ja vesibu sis~a, k . n: o 1. 

R engasmat ka n : o 6 

II elsinki--V esi.iii1·vi--lai ra.ssa J yviiskylii-Pieksiimiiki--K1topiQ--K ontio-
miilci--Otbl1r-Ilaapamiiki--Virrat-lairassa 1'ampere-Turktr-IIelsinki. Hin 
nnt: 2 lk 4,700: - ja 3 lk 3,500 : -. 

Laivamatkojen Vesijarvi-Jyviiskylii ja Virrat-Tampere uhteen ks. 
n:o 3. 

Matka TampC're--Vn1keakoski (tai painvasloin) voi<laan lisiimaksuin vaih
toehtoiscsti suorittaa autossa ja vesibu. si:sa, k~. n:o 1. 

Kajaanista suositcllaan ldiyntia. Suomussalmella, jossa tilaisuus aikana 
17/6-12/8 unnuntaisin ja torstaisin Emajoen koskicn laskuun SMY: n 
koski.veneilla. Erilwislinja-auto Kajnani ta e. m. piiivina. Aikataulu Suo
men Kulkuneuvoissn . Tietoja antavat ja lippuja myyvat Kajaanissa Hotelli 

eurabuone ja , uomussalmella piiripaall ild{o K . Vil'klwnen, puh. Xmmii.n
~aari 27. 

/ 
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Renga.sma.tka n: o 7 

K()'IJ,voZar-Pieksii;rrUikir-J yvii8kyliir-laiva.ssa V esijiirvir-K OWI!ola. Hinnat: 
2 lk 1,700:- ja 3 lk 1,300: - . 

Laiva.m.atkan .Jyvaskyliir-Vesijli.rvi suhteen ks. n:o 3. 

Ren.gasmatka. n:o 8 

K()'IJ,volar--Lappeenrantar-I matra-Savonlinnar-J yvii8kylii--laivassa V esi
jiirvir-Kouvola. Hinnat: 2 lk 2,300: - ja 3 lk 1,800: -. 

Matka. Pun'kaharju~Savonlinna (tai painvastoin) voidaan lisamaksuitta 
va.ihtoehtoisesti suorittaa Saimaan Hoyrylaiva 0 :n laivassa. 

Laivamatkan .Jyviiskylii-Vesijiirvi subteen ks. n: o 3. 

Rengasmatka. n: o 9 

Pori-. T atmpere-H iimeenlinnar-Biihimiiki-V e8ijarvir-laivassa J yviiskyla 
-Haapamakir-Pori. Hinnat: 2 l:k 2,500: - ja 3 lk 1,900: -. 

Matka Tampere--Valkeakoski (tai painvastoin) ja Valkea.koski-Hameen
linna (tai piiinvastoin) voidaan lisamaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa autossa 
ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Laiva.m.atkan Javaskyla-Vesijarvi suhteen ks. n:o 3. 

Rengasmatka n: o 10 

V aasar-autossa Kokkolar-autossa Jyt•iisloyliir-laivassa Vesijan:ir-Biihi
makir-H elsinkir-Biihimii.kir-H iimeenli?tnar-T atmpe1·e-V aasa. Hinna t: 2 lk 
3,700:- ja 3 1k 3,000:-. 

Automatka. Vaasa-Kolkkola (tai painvastoin) suoritetaan Ab Haldin & 
Rose Oy:n ja automatka Kokkola--Jyviiskyli:i. (tai piiinvastoin) Postilaitok
sen linja-autossa. 

Laivamatkan Jyvaskyla-Vesijiirvi subteen ks. n:o 3. 
Matka Hameenlinna-Valkeako ki (tai pii.invastoin) ja Valkeakosk.i

Tampere (tai painvastoin) voidaan lislimaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa 
vesibussissa ja autossa, ks. u: o 1. 

Rengasmatka n: o 11 

TU7'kUr-Ncu:vntalir-U'USikO!Upunkir-autossa BO!UmOr-Peipohjar-TamperfP-
Valkeakoskir-7.'urku. Hinnat: 2 lk 1,500: - ja 3 lk 1,000: -. 

Automatka Uusikau.punki-Rauma (tai painvastoin) suoritetaan Pyba
rannan Linja-auto Oy:n liq.ja-autossa. 

Matka Tampere--Valkeakoski (tai painvastoin) voidaan lisamaksu.in vaih
toehtoisesti suorittaa auto sa ja ve ibussissa, ks. n:o 1. 

Rengasmatka n: o 12 

Porir-Ta?npere-laivassa Virrat-Po1·i . Hinnat: 2 lk 1,400: - ja 3 lk 
1,000:-. 

Molempiin yllamainittu.ihin hintoilli.n sisiiltyy lai;van1a.tka Tampere-Vir
rat (tai pii.invastoin) 2 luok.assa ilman hyttipaikkaa Hoyrylaiva-Osuuskunta 
Tarjanteen laivoissa. 

Rengasmatka n: o 13 

Tam.pere-laivassa Vin·at-Haapaoolc~Tatmpere. Hinnat: 2 lk 950:-
ja 3 lk 750: -. . 

Laivamatkan Tampere--Virrat suhteen ks. n:o 12. 

1 
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1 Rengasma.tka. n :o 14 

Riihitmiikir-Kotwolar--Pieksii;miik~H aapa'l1l.iiki,-V irrat- laM!a.'lsa Tamper~ 
-Hiilmeenlinnar-Riihinniiki. llinnat: 2 lk 2,300: - j!l. 3 lk 1,600: -. 

Laivamatkan Vi.rrat-Tampere suhteen ks. n~o 3. 
Matka Tampere--Valkelllkoski (tai pii.invastoin) ja Valkeakoski-Hiimeen· 

linna (tai piiinvastoin) voidaan lisamaksuin va.ihtoehtoisesti suorittaa autossa 
ja vesibussissa, iks. n:o 1. 

Renga.sma.tka n : o 15 

V aas~Jr--a~Utossa P~Tampere-ll!liva8sa Virrat-Haapami:ik~Vaasa. 
Hinnat: 2 lk 2,100: - ja 3 ll!! 1, 700: - . 

Automatka Vaasa-Pori (tai pii.invastoin) suoritetaan Postilait01ksen 
linja-autossa. Lippu kelpaa Pirttik-ylan kautta. 

Laivamatkan Tampere-Virrat suhteen ks. n:o 12. 

Rengasma.tka n :o 16 

Hels~nki- K owvola- Mikkeli- Pieks&nUiki- Savonlinna- H aapa
nuiki - Virrat - laivassa Tampe-re- Turku- Helsinki. llinnat : 2 ilk 
3,700:- ja 3 lk 2,800 : - . 

Matka Milkkeli~Savo.nlin.na (tai p iiinvastoin ) voidaan vailltoehtoisesti 
suorittaa joko Saimaan Hoyryla.iva Oy:n ta.i H oyryla.iva Oy Tiihden lai
voissa. Sekii 2 luokan ettii 3 [uokan rengaslippu oikeuttaa ma.tkustamaan 
lisii.maksuitta laivan 2 luokassa ilman hyttipaikkaa. .Tos matkustaja haluaa 
hyttipaikan, on h.ii.nen suoritettava laivan piiiillystolle lisii.maksuna 2 luokan 
hyttipaikasta 300 mk ja I luokan 400 mk. 

La.ivama.tkan Virrwt-Tampere subteen ks. n :o 3. 
Matka Tampere-Va.lkeakoski (,tai pii.invastoin) voidaan lisii.maksuin 

vaihtoehtoisesti suorittaa autossa ja vesibussissa, ks. n : o 1. 

Rengasmatka n: o 17 
R·iihimiiJcir-Kouvolar--Miklceli-PieJcsiimalc~Sa-vonli~Ha4pama"ki-Vir

mt- laivassa Tampere- Hiinneenlinna- Rii}fimiiki. Hinnat: 2 lk 3,000 : -
ja 3 lk 2,300 : --

Mrutka Mikkeli----'Savonlinna (tai pii.invastoin) voidaan lisiimaksuitta vaih
toehtoisesti suorittaa lai<vassa, ks. n : o 16. 

Laivam!litka Virrat-Tamp.ere suMeen iks. n:o 3. 
Matka Tampere-Valkeakoski (tai pii.invastoin) ja Valkeakoski-H ameen

linna ( t ai pii.invastoin) voidaan lisiimaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa au
tossa j a ves1bussissa, ks. n : o l. 

Renga.smatka n :o 18 
Kowvola - L appeenranta - I matra - Sa-vonli·wna - Pieka&miilci -

Mikkeli-Kowvola. Hinnat 2 lk 1,900:- ja 3 [uokka 1,500 : -. 
Matka Pu.nkaharju-Savonlinna (tai painvastoin) voidaan lisamaksu.itta 

vaiMoehtoisesti suorittaa Saima!!Jn H oyrylaiva Oy:n la.ivassa. 
Matka Savonlinna-Mikkeli (tai pii.invastoin) voidaan samaten lisiimak

suitta vaihtoehtoi.se~ti su.ori·ttaa jok(l Saimaan H oyrylaiva Oy:n •tai, H i;iyry
laiva Oy Tiihden laivoissa, ks. n : o 16. 

Rengasmatka. n : o 19 
H elsinkir--K owvolar--Lappeenrantc»--laivassa M iklcel~Jr.ou-vo Ul-H elsinki. 

HinnllJt: 2 lk 2,400 : - ja 3 Jk 1,800: -. 



-5- 18 

Molempiin yllii. ma.Urittuihin hintoihin sisli.ltyy laivamaJtka Lappeenran.ta 1 
-Mikkeli (tai pii.invastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa joko Hoyryla.iva 
Oy Tiihden tai Saimaan Hoyrylaiva Oy: n laivoissa. 

Matka Mikkeli-Helsi.11!1ti (tai painvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suo
rittaa lentoteitse Savon Len.tolinjat Oy:n koneessa.. Jos matkustaja haluaa 
suorittaa taman lentom!btkan, on hiinen vaihdettava rengaslipun rautaA.ie
leht:.i -M:iJkkeli---Jielsinki lentolippuun. Vaihdon voi suorittaa matkatoimis
toissa. ja Aero Oy:n toimipaikoissa.. Tiilloin on 2 luokan rengaslipulla mat
kustavan suoriterbtalva 1,460 mk :n ja 3 luokan lipulla matkustavan 1,770 
mk :n lisamaksu. Lenotopaikkojen rajoitetun maiiran ja vilkkaan kysynniin 
takia on paikka koneeseen tilattava varmuuden vuoksi hyvissii ajoin etuka
teen, oonn:kin noin viikkoa ennen liihtoa. Paikkatilauksia vastaanottavat 
matkatoimi&tot ja Aero Oy:n toimipaik.at. Lentopaikan peruutuksen, lento
lipun hinnan takaisin maksun ym. suhteen noudatetaan Savon Lentolinjat 
Oy :n yleisiii miiiirayksiii. 

Rengasmatka n :o 20 

Riihimiikir--KO'U<1Jo.lar--Lappeenranttz--,lawassa Mikkelir-Pieksiimiiki-Haa
pamiikir--Virrat-laivassa 1'ampere-Hiimeenlinna--Riihimiiki. Hinn!llt: 2 lk 
2,900: - ja 3 lk 2,200: -. 

Laivamatkan Lappeenranta-Mikkeli suhteen ks. n :o 19. 
Laivam!lltkan Virrat-Tampere suhteen •ks. n:o 3. 
Matka Tampere-ValkeakoskJ. (tai painvastoin) ja Va:lk.erukoski-Ha

meenlinna (tai paiii!VMtein) voidarun lisiimaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa 
autossa ja vesibussi:ssa, ks. n: o 1. 

Rengasmat ka n : o 21 

Kowvola- Lappeenranta -lawassa Mikke-li- Kowvola. Hinnlllt: 2 lk 
1,300: - ja 3 lk 1,000: -. 

Laivamll!tkan Lappeenrantar-Mikke1i. suhteen ks. n :o 19. 

Rengasmatka n : o 22 

H elsinkir-Riihinniiki-Lappeenrantar--V ooksen sat~SONonlinna-H aa
pamiikir--Virrat-laivassa TampeuJ-Twku-He-lsinki. Hinna.t: 2 ilk 3,600: -
ja 3 lk 2,700:-. 

. MaJtka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai pliinvastoin) ja Vuaksen aa
tama----8avonlinna (too piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa Sai
maa.n Hoyrylaiva Oy :n laivoissa. Seka 2 luokan etta 3 [uokan rengaslippu 
oikeuttaa matkustamaan lisamaksuitta laivan 2 luoka,s a ilman hyttipailkkaa. 
Jos matkustaja haluaa hyttipaikan, on hiinen suoritettava laivan pliallystolle 
lisamaksuna 2 Juokan hyttipaikasta 300 mk ja I luokan 400 mk. 

Siina tapauksessa., etta matkustaja .kii,y.ttaa matkaosuudella Vuoksen sa
tama-savonlinna junaa, on hanella mahdollisuus vaihtoohtoisesti suorittaa 
matka Punkaharju-8avonlinna (rt;ai pliinvastoin) lialimaksuitta Saimaan 
Hoyrylaiva Oy :n laivassa. 

Laivamatkan Virrat-Tampere suhteen ks. n:o 3. 
Ma.tka Tampere-Valkeakoski (tai piilinvastoin) voidaan Iislimaksuin vaih

toohtoisesti suor1ttaa autossa ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n: o 23 
Riihimiiki- Lappee'Manta- Vooksen satama--Savonlinna--Haapmiilcir-

Vin-rat-laiva.ssa Tampere-H&meenlinmar--Riihimiiki. Hinnat: 2 lk 3,000: -
ja 3 lk 2,300: ---,. 
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Matka Lappeenranta-Vuoksen s!lltama (tai piiinvastoin) ja Vuoksen 
satama-8avonlinna (tai piiinwastoin) tai Punkaharju-8vonlinna (tai pii.in
vastoin) voidaan vMhtoehtoisesti lisiimaksuitt~ suorilttaa [aivassa, b. 
n:o 22. 

Laivamatkan Virrat-'rampere suhteen ks. n:o 3. 
Ma.tka Tampere-Valkeakoski (tai pii.invastoin) ja Valkeakoski-Hii

meenlinna (tai painvastoin) voidaan rrisiimruksuin vaihtoehtoisesti suol'littaa 
autossa ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n: o 24 

Pori--Tampere-Hiimetmlinnar-Lappeenrantta-Vuoksen satama- Savon
linna-Haapama1ci--P01·i. Hinnalt: 2 lk 3,200:- ja 3 1k 2,300: --

Matka Tampere-Valkeakoski (tai piiinvastoin) ja Valkieakosdri-Hameen
linna (tai piiinvastoin) voidaan lisiimaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa au
tossa j a !Vesibussissa, ks. n: o 1. 

Matka LappeenraDJta-Vu<Yksen satama (tai painvastoin) ja Vuoksen 
satama-Savonlinna (tai piiinvastoin) tai Pun.kaharju-8avonlinnan (t.ai 
painvastoin) voidaan vaihtoh:etoisesti lisama·ksuitta suor1ttaa laivassa, ks. 
n:o 22. 

Rengasmatka n: o 25 

K01.11Vola- Lappeenranta- Vuo1csen satama- Savonlinna-Pie1csiimii1ci-
Kowvola. Hirunat: 2 lk 1,800: - ja 3 lk 1,400: -. 

Matka Lappeenranta-Vuoksen s!\ltama (tai piiinvastoin) ja Vuoksen sa
tama-Savonlinna (tai piiinvastoin) tai Punkaharju-Savonlinna (tai piiin
vastoin) voidaan vaiJ1toehtoisesti lisiimaksuitta suorittaa laivassa, ks. n: o 22. 

Rengasma.tka n: o 26 

Riihimiiki-Lappeenranta-Vuoksen satama-Savonlinnar-Kuopio--Kon
tiomiiki--Oulu--H aap11111'1(£ki--Virrat-laitvassa Tam.pere-H iMneenlinna-Rii
himiiki. Hinna.t: 2 lk 4,700:- ja 3 lk 3,600:-. 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai piiinvastoin) ja Vuoksen sa
tama-Savonlinna (tai piiinvastoin ) tai Punkaharju-8avonlinna (tai piiin
vastoin) voidaa.n vaiMoehtoisesti lisamaksuitta suori•ttaa laivassa, ks. n: o 22. 

MllitJra Savonlinnar-Kuopio (•tai pli.invastoin) voi.daan samaten suorittaa 
vaihtoehtoisesti joko Reinlivcden Hoyrylaiva Oy :n tai Leppli.virran Hoyry
laiva Oy:n laivojssa. Sekii 2 luokan ettii 3 lu<Ykan rengaslippu oikeuttaa 
matkustamaan lisiimaksuitta laivan 2 luoka.ssa ilman hyttipailclma. .Tos mat
kustaja haluaa hyttipaikan, on hli.nen suori-tettava laivan pli.iillystolle ~isii.mak 
suna 2 luokan hyttipai.kasta 300 mk ja I luokan 400 mlt. 

Laivamatkan Virrat-Tampere suhteen ks. n:o 6. 
Mrutka Tampere-Valkeakoski (tai painvastoin) ja Valkeakoski~Hii.meen

linna (tai painvastoin) voidaan lisiimaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa autossa 
j a vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatka n: o 27 

Riihi!ITiliki--Lappeenranta-V uoksen sat Wlna--Savonlinna-K uopio-J yviis
kyliir-Haapamii1ci--Vi-1'1·at-laivassa 1'ampere-Hlimeenlinna-Riihimiiki. Hin
na.t: 2 'lk 3,500: - ja 3 l!k. 2,900: -. 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai painvastoin) ja Vuoksen sa 
tama-Savonlinna (tai piiinvastoin) -tai Punkaharju-8avonlinna (-tai piiinvas
toin) voidaan vaihtoehtoisesti 1isamaksuitta suorittaa laivassa, ks. n :o 22. 
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Matka Savonlinna-Kuopio (tai piiinvastoin) voidaan srunaten vaihtoeh- 1 
toi esti lisiimaksuitta suorittna laivassa, ks. n: o 26. 

Mrutka. Kuopio-.Tyviiskylii. (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti RUO
ritta.a lentoteit...«e Aero Oy:n koneessa. Jos matkustaja haluaa uorittaa tii
miin lentom!lltkan, on hiinen vaihdettava rengaslipun rautatielehti Kuopio
Jyviiskylii lentolippuun. 'Vaihdon voi suoriHaa kaikissa mrutkatoimistoissa 
ja Aero Oy :n toimipaikoissa. Tiilloin on 2 luokan rengaslipulla matku ta
van suoritettava 300 mk:n ja 3 luokan l ipulla matku tavan 470 mk:n l isii
maksu. Lentopaikkoj en rajoitetun mliliriin ja vilklman ],ysynniin takia on 
paikka koneessa tiJa,ttava varmuuden vuoksi hyvis ii ajoin etukateen, aina
kin noin viikkoa ennen liihtoii. Paiklmtilauksia vastaanottavat kaikki mat
katoimistot ja Aero Oy:n toimipaikat. Lentopaikan peruutuksen, lentolipun 
hinnan rt:akaisin maksun ym. uhteen noudatetaan Aero Oy:n yleisiii miiii
riiyksiii. 

Laivamatkan Virratr--Tampere subteen ks. n:o 3. 
Matka 'l'ampere-Valkerukoski (tai piiinvastoin) ja Valkeakoski- Hiimeen

linna (•tai piiiuvastoin) voidaan llsiiruaksuin vaihtoehtoisest..i suorittaa autossa 
ja vesibussissa, ks. n : o 1. 

Rengasmatka n: o 28 

.Riihimalci-Lappeenranta-Vuoksen satama-Sa~:Oillinna-K1wpio--Kon.
tiomiilci-OulUr-.Rovaniem i tai A avasaksOr-01tlu-H aa1Jamiilci-V irrat -lai-
'!.assa Tampere-Hameenlinna--.Riihimiilci. Htinnrut: 2 lk 5,400 : - ja. 3 lk 
4,100 : - . 

M!lltka Lappeenranta-Vuoksen s::~~tama (tai piiinva toin) ja Vuoksen sa
tama-8avonlinna (tai pain""va toin) tai Punkaharju- Savonlinna (tai p.iiin
vastoin) voidaan vaihtoehtoisesti lisiimaksuitta suorittaa laivassa, ks. n: o 22. 

M!lltka Savonlinua-Kuopio (tai piiinvastoin) voi<lann amaten vaihtoch
toisesti l isiimaksuitta suorittaa laivassa, ks. n: o 26. 

Laivamatkan Virrat-Tampere subteen ks. n:o 3. 
Matka Ta.mpere-Valkeakoski (tai :piiinvastoin) ja Vall(eakoski-Hii

meenlinna (tai piiinva toin) voidaan lisamakBllin Ya;htoehtoisesti suorit.taa 
aut ossa ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Rengasmatk a n: o 29 

PielcsiinUilci- K1wpio -lait•assa K erma- Pielcsiim.iiki. Hinnat: 2 lk 
1,000 : - ja 3 lk 750: -. 

Molempiin yllii mainittuihin hinloihin si. altyy laivamatka Kuopio
Kerma (tai piiimastoin) Heiniive<len Hoyrylaiva Oy:n la.ivoissa niiden 2 luo
kassa ilman hyttipaikkaa. 

Rengasmatka n: o 30 

Kuopio--Pieksiimiiki-Kouvolar-Lappeenm,nt.ar-Yuol.:scn satama-Savon
linnar-Kuopio . H innat: 2 lk 2,400: - jn 3 lk 2,000: - -

Matka Lappeenranta- Vuoksen satama (tai painva toin) ja Vuoksen 
satama- a.vonlinna (.tai piijnvastoin) tai Punkaharju---savonlinna (tai piiin
vastoin) voidaan vaihtoehtoi esti li iimaksuitta suorit;taa laiva sa, ks. n:o 22. 

Mrutka Savonlinna-Kuopio (tai painva toin) voidaan samaten vaihtoeh
toisesti lisiimaksuitta suorittaa laivassa , l>s. n: o 2Ci. 

Ren gasmat ka. n : o 31 
Oulttr---H aapamiiki-Savonlinnar-Kuopia- .l{ontio·rniiki-Qull,l , _ Uinnat: 2 

lk 3,400: - ja 3 lk 2,400: -. 



1 

t8 -8-

Matka Sa;vonlinna-Kuopjo ('tai painvastoin) voidaan vaibtoehtoisesti 
lisamaksuitta suorittaa aaivassa, ks. !11: o 26. 

Rengasmatka n: o 32 

Vaasa----a;utossa Kolckol~r-Yl-ivieslc~r-Iisalmi-Kuopio-laivassa Va;r/caus 
-Pie/cs(:i;rn(iki-Haapa.tm{ilci-Vaasa. Hinna;t: 2 lk 2,800: - ja 3 lk 2,100: -. 

AUJtomatkan Vaasa-Kokkola suMeen ks. n:o 10. 
Molempiin yllii. ma.inittmhin hinttoibin sisaltyy laivamatka Kuopio-Var

kaus (ta.i painvastoin) Leppavirran Hoyrylaiva Oy :n laivoissa niiden 2 luo
kassa ilman hyttipail\lkaa. 

Rengasmatka n: o 33 

Pieksi:imUilci- K uopio - laivassa Va1·kaus- Pieksi;i;m,iiki. Hi!lln!llt: 2 lk 
800:- ja 3 ilr 600: -. 

Laivamatkan Kuopio---Varkaus suMeen ks. n:o 32. 

Rengasmll.tka n:o 34 

Riihimiiki-Lappeem·am.t~r-V uolcsen satam~r-S a;vonlilwnar-H 'U1~tokoski-
J oenswur-V uont:Slahti-moottO?·iv. Koli-moottoriv. V uonislahti-Kontiomaki 
-Oul1v-H aapamaki-V irrat-l.ai lllassa Tampere-H i:imeenlim.nar-Riihimiiki. 
Hinnat: 2 lk 5,000:- ja 3 lk 4,000: -. 

Matka Lappeenranta-Vuoksen atama (tai painvastoin) ja Vuoksen sa
tama-8avonlinna ('tai painvastoin) tai Punkaharju-Savonlinna (tai pain
vastom) voidaan vaihtoehitoisesti lisamaksui,tta suori<ttaa laivassa, ks. n: o 22. 

Mrutka Savonlinna-Joensuu (tai pai!llvastoin) voidaan samaten vaihtoeh
toisN!ti suorittaa Saimaan Hoyrylaiva Oy:n laivoissa. Seika 2 luokan etta 
3 luokan rengaslippu oikcuttaa m111tkustamaau lisamaksuitta [aivan 2 [uo
kas.~a ilman hy;ttipaikkaa.- Jos matkustaja haluaa hyttipa.ikan, on hanen 
suoritetta.va laivan paallystolle lisii.maksuna 2 luokan byttipaikasta 300 mk 
ja I luokan 400 :m!k. 

Matka Vuonislahti-Koli-Vuonislahti suori·tetaan moottoriveneessa 
,Mikki" tai ,Tuula" (omistaja Jussi Tolkki) . Matka Koli-Vuonislahti
Lieksa (tai painvastoin) voidaan vaihtoehitoisesti lisii.maksuitta suor~ttaa 
kokonaisuudessaankin moottoriveneessa ,Tuula". Talloin on moottoriveneen 
rahastajalle luovutettava rengaslipun moottorivenelehti Koli-Vuonislahti ja 
rautatielehti Vuonislahti-Lieksa. 

Mllltka Joensuu-Vuonislabti-Koli (ttai painvastoin) voidaan vaihtoeh
toisesti suori-ttaa lisam!llksuitta joko Postilaitoksen tai Joensuun Auto Oy:n 
ainja-autossa. Tallaisessa tspauksessa on auton rahwtajalle luovu<tettava 
rengaslipun raUJtatielehti Joensuu-Vuonislahti ja moottorivenelehti Vuonis
lahti-Koli. 

Laivamatkan Virrat-Ta.mpere suh:teen ks. n: o 3. 
Ma.tka Tampere--Valkeakoski ('tai painvastoin) ja Valkeakoski-Hiimeen

linna (~tai prunval'!toin) voidaan lisamaksuin vaiJJ.toehtoisesti suori,ttaa au
tossa ja vesibussissa, ~\s. n: o 1. 

Rengasmatka n:o 35 

01bl'U - Haapamdki - Jyviiskyla- Milckeli - Sa;vonlinna - Joll'l~ 
- Vuonisl.ahti- moottoriv. Koli- moott01w. VtWI,l-islo,hti- Jrontiomiiki ~ 
Oulu. Hinnat: 2 lk 4,200: - ja 3 lk 3,300: -. 

Matka Jyvask:yla-Mikkeli (tai pii.invastoin) voidaa:Q. '11\I,Wto~\J,to~s~st~ 
~s~aksJ?.iJ:ta suorittaa ~l!:v~~linja Oy :n linja-a,uto.ss\11, 
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Matka Mikkeli-8avonlinna (·tai pii.i:nvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 1 
lisiimaksuitta suorittaa j<Xko Saimaan Hoyrylaiva Oy :n tai Hoyrylaiva. Oy 
Tiihden laivoissa., ks. n:o 16. 

Mllltka. Savonlinna-Joensuu (tai pii.i:nvastoin) voidaan sa.ma.ten vaiMoeh
toisesti lisiimaksuitta suor1ttaa Sa.ima.an Hoyrylaiva Oy :n laivoissa, ks. n: o 
34. Kolin marokan subteen ks. n: o 34, 

R engasmatka n: o 36 

Oulu - Kontiomiiki - Kuopio - Savonlinna - JolfT!.8'1.liU - Vuoni.slahti 
- •moottoriv. Kol~oottoriv. Vuonislahtir-Konti.omiikir-Oulu. Hinnat: 2 lk 
3,600: - ja 3 lk 2,900: -. 

Matka Kuopio-Savonlinna (ta.i piiinvastoin) voidaan vaillt.oehtoisesti 
lisiimaksuitta 5uorittaa laivassa, ks. n: o 26. 

Mlllllka Savonlinna-Joensuu (·tai piiinvastoin) voidaan samaten vaih·toeh
toisesti lisiimaksuitta suorittaa laiva-ssa, ks. n: o 34. 

Kolin ma;tkan subteen ks. n:o 34. 

Rengasmatka n : o 37 
RiihimUikir-Lappeenran tar-V u<1ksen sati11T/U1r--S avonlinna-J oenSWUr-V uo

nislaht~.oottoriv. K ol~oottoriv. V 'UoO'nislahtir-J oenSWUr-Pieksi.iJTnii,kir
H aapann.iikir-V irrat-laivassa Tampere-H iinneenlinnar--RiihimUiki. Rinnat: 
2 lk 4,200 : - ja 3 lk 3,400: - . 

1-.btka LappeenraDJtar-Vuoksen satama (tai piiinvastoin) ja Vuo.ksen sa· 
tama-8avonlinna (·tai piiinva<~toin) tai Punkaha.rju--8avonlinna (tai piiin
vastoin) voidaan vaihtoehtoisesti lisiimaksuitta suoritta.a laivassa, ks. n:o 22. 

Matka Savonlinnar-Joensuu (tai piiinvastoin) voidaan samaten vaihtoeh
toisesti lisiimaksuitta suorittaa laivassa, ks. n:o 34. Kolin matkan suhteen 
ks. n:o 34. 

Laivamatkan VirrSJt-Tampere suh.teen ks. n:o 3. . 
Matka Tampere-V alkeSJkoski (·tai piiinva.&toin) j a Valk.eakoslci-Hii

meenlinna (tai piiinvastoin) voidaan lisiimaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa. 
autossa ja vesibussissa, ks. n:o 1. 

R engasmatka n : o 38 
Riihilmiikir-Lappeenro,ntar--Vuoksen satam.ar-Sav011linn.ar-J oensu'!lr-V uo

nislaht~oottoriv. Kolir-a'Uotossa Kuopio-Pieksiim<ikir-HaapamiiJcir-Virrat 
-lai11assa Tamper·e--Hii:meenlinnar--R.Uhilmiiki. Hinnat: 2 lk 4,200 : - ja 
3 lk 3,5{}(}: -. 

Ma1:1k:a. Lappeenranta-Vuoksen satama (ta.i pii.invastoin) ja Vuoksen sa· 
tama-Savonlinna (tai piiinvastoin) tai Punkaharju-Savonlinna (tai pii.in
vastoin) voidaan vai.htoehtoisesti lisii.maksaitta suorittaa laivassa, .ks. n:o 22. 

Matka Savonlinnar-Joensuu (tai painvMtoin) voidaan samaten vai.hto
ehtoisesti lisiimaksuitta. suorittaa laivassa, ks. n: o 34. Kolin ma.tkan sub
teen iks. n: o 34. 

Automatka Koli-Kuopio (tai pii.inva.stoin) suoritetaan joko Postilaitok
sen tai Savo-Karjalan Linja Oy:n linja-autossa. 

Laivamatkan Virrat Tampere uhteen ks. n:o 3. 
Matka Tampere--Valkea'koSki (t.ai pii.invastoin) ja Valkeakoski-Hii.

meenlinna (tai piiinvastoin) 'VOidaan lisiimwksuin vaihtoehtoisesti suorittaa 
autossa ja vesibussissa, ks. n: o 1. 

Renga.smatka. n: o 39 
O·ul11r-Aavasaksar--autossa. Rovaniemir-Oulu. Hinnat; a llt 1~700;- ja 

~ lk 1!300; -. 
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Ma.tka Tornio- Aa.va£aksa (tai pii.invastoin) v.oidaan vaihtoehtoisesti lisa· 
maksu itta suorittaa Oy Pohjolan Liilrenne Ab :n linja-autossa. 

Matka Aavasaksa- Rovaniemi (tai pii.invastom) suoritetaan Postilaitoksen 
linja·au tossa. 

Rengasmatka n: o 40 

OulUr---Rovaniemir-autossa ( K ittiliir-M uonic-Pallastunturir-M uonio-A.a
vasaksa)--Oulu. Hinnat : 2 lk 2,800 : - ja 3 lk 2,40{) : -. 

Matka Rovaniemi-Kittilii.- Muon.io (tai painvastoin), Muonio- Pallas· 
tunturi- Muonio ja Muonio-Aavasa:ksa (tai piiinvastoin) suoritetaan Posti· 
laitoksen linja-autossa. Matkaosan Muonio-Aavasaksa (tai painvastoin) 
ja A!IIVasaksa-Tornio (tai pii.invastoin) voi vaihtoehtoisesti suorittaa myos 
Oy P ohjolan Liikenne Ab :n linja-autossa. 

Rengasmatka. n: o 41 

OulUr---Rovaniemir-autossa (Kittilii-Mu01~io-Kilpisjiirvir-Muonio-.tl.ava· 
salc..~a)-Oulu. Hinnat: 2 lk 3,600: - ja 3 lk 3,200: -. 

Matka Rovaniemi-Kittila-Muonio-Kilpisjiirvi-Muonio-Aava£aksa(tai 
pii.invastoin) suoritetaan Postilaitoksen linja·autossa. Matkaosa.n Muonio
Aavasaks<.J. (tai pii.invastoin) ja Aava aksa- Tornio (tai painvastoin) voi 
vaihtoehtoise£ti suorittaa myo Oy Pohjolan Liikenne .A.b :n linja-autossa. 

Rengasmatka. n: o 42 

Riihimiikir-H iilmeenlinna--Tampere-Jiaapamiikir-OulUr---Rovaniemir-K e
?nijiirvir-autossa ( K uusama--81wmussalmir-JI yrynsalmi )- Kajaani- K uopio 
- Pieksiimiikir-Kouvolar-Riihimiiki. IIinnat: 2 11( 4,800 : - ja 3 lk 3,600: -. 

Matka H ameenlinna-Valkeakoski (tn.i pii.invastoi n) ja Valkeakosld
Tampere (tai painvastoin) voidaan lisiimaksuin vaihtoehtoisesti suorittaa au· 
t ossa j a vesibussissa, ks. n :o 1. 

Mabka Rovaniemi-Kemijarvi (tai painvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa joko Oy Pohjolan Liikenne Ab :n tai P ostilaitoksen linja-autossa. 

Matka K emij iirvi-Kuusamo (tai painvastoin) ja Kuusamo-Suomussalmi 
- Hyrynsalmi (tai piiinvastoin) suorit etaan P o tilaitoksen lin ja-autossa. Mat
kaosan Suomussalmi-Hyrynsalmi (tai piiinvastoin) voi vaihtoehtoisesti suo· 
r ittaa myos Oy P ohjolan Liikenne .Ab :n linja·autossa. 

Mat kan IIyrynsalmi-Kajaani ( tai pii.invastoin) voi samaten vaihlo· 
elltoisesti suorittaa P ostila itoksen linj a-autossa. 

2. Hintatason epavakaisuuden takia rengasmatka.lippuihin ei ole pai
nettu valmiiksi hintaa, mista. syysta se on myytaessa merkittava lipun 
kansilehden asianomaiseen kohtaan. 

B. Liittymis- ja lisamatkat. 

1. J os matka aloilietaan joltakin muulta kuin renkaalla olevalta l iikenne· 
palk:alta., lisii.tiiiin ~engaslipun hintaan liit tymismatkan oikeuttavan lipuu 
hinta . Liittymismatkasta kannetaan tariffisiiiinnon mukainen meno· ja 
paluulipun hinta. Mahdollista pikajunan lisiimaksua ei lmitenkaan kanneta, 
koska en katsotaan sisiiltyviin jo rengasl ipun perushintaan. Liittymislippu 
kirjoitetaan erillisesta rengasmatkoj en luttymis· ja lisiilippushekkikirj asta. 
Liittymisli ppuun merkitiian asianomaisen renga matkan ja lipun numero ja 
kiinn.it etliii.n liittymislippu l iimall!l. ensimmiiiseksi sisiilehdeksi rengaslippuun. 
Liittymislippu on voimassa saman a j an kun rengaslippukin. 
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2. Matkustajalla on oikeus lunastaa myos rengaslippuun kiinnitettaviii. 1 
lisiilippuja. seura.a.ville ma.tkoille: 

1) Riib.imiiki-Helsinki-Riihimii.ki 
2) Lahti-Heinola- Lahti 
3) Kouvola-Kotlka-Kouvola 
4) Kouvola~Hamina-Kouvola 
5) Toijala-Turku Toijala 
6) Turku-Naantali-Turku 
7) Tampere-Pori-Tampere 
8) Tampere-Rauma-Tampere 
-9) Orivesi-Jiimsa-Orivesi 

10) Vilppula-M'Ii.ntta-Vilppula 
11) J yv1isk.yli1-Xii.nekoski-J yviiskylii 
12) Pieksii.maki-Kuopio-Piksamli:ki 
13) Seinajoki-Kistiinan.kaupunki-,Seina-

joki 
14) Seinajoki-Ka.skinen-8einiijoki 
15) Seinii.joki-Vaasa-Seinii.joki 
16) Lappi-Raalhe-Lappi 
17) Oulu-Tornio-Oulu 
18) Oulu-Rovaniemi-Oulu 
19) Kontiomii.ki-Hyrynsalmi-Kontio

maki 
20) Kontiomii.ki-Kajaani-Kontiomiiki 

2 lk 510: - ja 3 lk 340: -
2 lk 285: - ja. 3 lk 190:-
2 lk 390:- ja. 3 lk 260:-
2lk 345:- ja 3lk 230:-
2 lk 900:- ja. 3 lk 600:-
2 lk 120: - ja 3 lk 80: -
2 lk 930: - ja 3 lk 620: -
2 lk 990:- ja. 3 lk 660:-
2 lk 420: - ja. 3 tk 280:-
2 lk 90: - ja. 3 lk 60: -
2 1k 360: - ja 3 lk 240: -
2 lk 630:- ja. 3 lk 420:-

2 lk 780:- ja. 3 lk 520:-
2lk 780:- ja 3lk 520:-
2 lk 540:- ja 3 lk 360:-
2 lk 210:- ja 3 lk 140: -
2 lk 930:- ja 3 Ilk 620:-
2 lk 1,440:- ja 3 lk 960:-

2 lk 345: - ja 3 lk 230: -
2 lk 195:- ja. 3 lk '130:-

Lisiiliput ovat meno- ja paluulippuja ja lkirjoiteta..a.n ne rengasmatkojen 
liittymis- ja lis'lilippusbekkikirjast.a.. Ne ova.t voimassa saman ajan kuin 
itse rengaslippukin sekii. lkelpa..a.vat pika.junissa lisama.ksutta. Asianomaisen 
rengasma.tkan ja. lipun numero merkitaii.n lisiilippuun, joka. tlci.innitetiian 
liimalla. rengaslipun •kulloinkin kysymyksessii. oleva.a.n lehteen ja kelpaa ai
noastaa.u renga.slipun kera. 

Lisiilipun hinta huomioidaan rengaslipun ka.nsilebdes ii. ja lasketaan 
yhteen varsinaisen rengasmatkan ja mahdollisen liittymismatkan hinnan 
kanssa. 

C. Lippujen myynti-, tarkastus- ym. maarayksia. 

1. Renga lippuja liittymis- ja lisiilippuineen myydiiii.n seuraavilla a.se
milla: Forssa, Haapamii.ki, Hamina, Hanko, Heinola, Helsiirlri, Hyvinkaa, 
Hii.meenlinna, Iisalmi, Ima.tra, Inkeroinen, Joensuu, Jyvii.skyHi., Kajaani, 
Karjaa, Kaubava, Keroi, Kokkola, Kontiomii.ki, Kotka, Kouluhhti, Kouvola, 
Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuusankoski, Kymi, Lahti, Lappeenranta, 
Lapua, Lempii.ii.l'a, Lieksa, Loimaa, Loviisa, Mikkeli, MylJy.ko ki, Mii.nttii., 
Nokia, Noormarkku, Nw·mes, Oulu, Pieksiimli.ki, Pietarsaari, Pori, Porvoo, 
Ra..a.he, Rauma, RiihimaJ!:i, Rovanieroi, Salo, Savonlinna., Seinajoki, Suonen
jo'k:i, Suolabti, Ta=isaari, Tampere, Toija.la, Tornio, Turku, Tyrvaa, Uusi
kaupunki, Vaasa, Valkeakoski, Varkaus, "ilppula, Virasoja ja Ylivieska 
sekii. Suomen Matkatoiroisto Oy:ssli., Matkatoimist o Kaleva Oy:ssa, Kansan 
Matkatoimisto Oy:ssii, Matkatoimisto Sveres Oy:ssa, Vaasan Matkatoi 
misto Oy:ssii., Matikatoimisto Oy Areassn (-ent. Aer& Oy:n matkatoimisto), 
Sa.imaan Matkatoimistossa, Mikkelin Matkatoimistossa, Lappoonranna.n 
Matkatoim.istossa, Koulumatkatoimisto Oy:ssa ja Alands TuristbyrAssa. 
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Muille asemille ja pysii.keille tilataan rengasliput edella mainituilta Me· 
milta tilauslomaketta n: o 2412 kii.yttaen, jollaisia pidetiUin kaikilla liikenne
paikoilla saatavina. Tilausloma;kkeessa on mainittava haluttu rengasmatka 
seka liitttymis· ja lisii.matkat, jos sellaiset tulevat kysymykseen, vaunun· 
luo.kka ja milia liikennepaikalla lippu lunastetaan sekii. milloin matka 
alkaa. 

Edellii. luetellut lippuvarastoasemat tilaavat rengaslippuja ja rengas· 
matJkojen liittymis· ja lisallppusheklrikirjoja asianmukaisessa jiil:jestyksessii 
Trt II:sta. 

2. Neljii.n ja kahdentoista vuoden viilillii oleville lapsille myydii.iin ren
gaslippuja liittymis· ja lisalippuineeen puoleen hintaan. Lapsenlippuja 
myytaessa on rengaslipun kansilohdesta irroitettava puolilipun tarkastusosa, 
joka liitetii.iin tiliin, ja sana ,la.psi" leimattava ehdottomasti lipun jokai· 
seen sisalehteen. Leimaus tarkeiitii sen vuoksi, etta laiva·, auto· ja lento· 
yhtiot laskuttavat rautateitii kerii.iimiensa lippulehtien perusteella. 

3. Rengaslippuja ei myydii so~ilashenkiloille matkalipun ostoluvan no
jalla. 

4. Matka voidaan a.loittaa miltii liikennepaikalta ta.l1ansa matkalipun 
osoittaman ti'6n varrella matkustajan haluamaan suuntaan. Aloitettua mat· 
kasuuntaa ei •lrnitenkaan saa muuttaa. Kausilehden 1 sivulla tulee olla 
merkintii, millii. renkaalla olevalta liikennepaik.alta matka aloitetaan ja 
m.ihin suuntaan. Matkan uunta on merkittii.vii selvyyden vuoksi nuolella 
my05 lippuvil;lkon viimcisella sivulla ol-evaan piirrokseen. Jos matka aloite· 
taan jonki.n lippulehden viiliasemalta, on tii.miin lehden etusivulle tehtiivii 
seuraava lahtoaseman virkailijan nimellii. ja MOman leimalla varmennettu 
merkintii.: ,Matka aloitettu renkaalla ... . ........ .. .. ..... . as, suuntaan 
. .. ................... as". Nii.in merdritty lehti jatetii.an villkoon kii.ytet· 
tii.vii.ksi palnumatkalla alkuperii.isell(l lii.htoasemalle. Tiillainen lehti irroite· 
taan kansilehdesta siis vasta matkan piiiittyess"a. 

-5. Rengaslippu oikeuttaa r '.yttii.mii.iin vain sitii. reittiii, jolle .se on 
myyty. Yleinen miiii.rays, ettii. pitempii.ii. tietii. ostettu Jjppu kelpaa myo 
lyhyempii.ii. tietii, ei siis ole voimas a rengMIDatkojen suhteen. Jos mat
'kusta.ja poikkeaa rengaslippuun merkityltii. reitiltii., on 'han@n Junastettava 
tayden tariffin mukainen lippu sille osalle ma.tkaa, joka ei sisii.lly renkaa· 
seen. Jos 3 luokan rengaslipulla matkustava haluaa siirtya 2 luokkaan, 
on hiinen suoritettava Tar:iffisii.iinnon mukainen Jisiimaksu siltii osa.lta 
matkaa, jonka han matkustaa 2 luokassa. 

6. Vailitoehtoisten rautatie· ja laiva- ym. matkojen suhteen on lmo· 
mattava, etta matkustaja, joka aloittaa inatkansa nii.ita matkaosia vastaa· 
villa lippulehdillii. rautateitse, ei voi enii.ii. taman jii.Ikeen kayttii.ii. hyviikseen 
lehteen sisii.ltyvii.ii. vaihtoehtoista laiva-, auto- tai Jentomatkaa, vaan on hiinen, 
jos hii.n nimenomaan haluaa suorittaa matkan laivassa, autossa tai lento
koneessa, lunastettava liittymislippu ko. lippulehden jompaan kumpaan piiii.te· 
paikkaan. 

7. Rengasma.tkoihin n:o 34, 35, 36, 37 ja 38 liittyvii.n vaihtoehtoisen 
automatkan Joensuu-Koli (1tai piiinvastoin) suh,toon on huoma.ttava seu · 
raavaa: Jos matkustaja tulee pobjoise ta pijjn, on hanen math."llstettava en· 
sin moottoriveneessa Licksasta tai Vuonislahdesta Kolille ja sieltii. joko 
linja·aUJtossa Joensuuhun .tai moottoriiVeneessa rtakaisin Vuonislahtoon ja 
junassa Joensuuhun. Jos matkustaja. tulee eteliista pain, voi han matkustaa 
Joensuusta jolw autossa Kolille ja sieJ.ta moottoriveneessa Vuonislahteen 
(tai Lieksaan) tai junassa Vuonislahteen ja moorttorivenressii. Vuonislahdesta 
Kolille ja. sie1tii. takaisin moottoriveneessii. joko Vuonislahteen tai Lieksaan. 
Ma.t:kustaja, jolla on rengasmSJtkaHppu n :o 37, saa kuitan.kin matkustaa 
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edeste.ka.isin Joensuusta Kolille linja-autoss111. Automa.tkalla oteta.an mrutkus· 1 
tajalta aina rautatielehti Joensuu-Vuonislahti ja <toinen moottoriveueleh· 
distii. Vuonislahti-Koli. 

8. Rengaslippu on voimassa yhden kuukauden leimaamispiiivii. muka.an 
luettuna. 

9. Rengaslipulla matkustamisen saa rajoituksetta keskeyttli.ii. lipun voi
massaoloaikana millii. matkan varrella olevalla liikennepaikalla tahansa, 
ehdolla, etta lippu heti ann.etaan sianomaisello rautatieviranomaiselle mat
kan keskeyttii.misestii. lippuun tehtii.vii.a merlrintiiii. varten. J os keskeytys 
tapahtuu lippulehtoen merkityllii. piiii.teasemalla, ei tii.tii. muodolilisuutta vaa· 
dita. 

10. Rengaslipu.t kelpaava.t kaikissa junissa - myos pikajunissa lislimak· 
suitta. Jos matkustaja ho.luaa val"alta itselleen pikajuna.ssa istumapaikan, 
on hii.nen lunastettasva paikka:lippu tavallisessa jii.rjestyksessii.. 

11. Makuuvaunua saa kii.yttiiii. lunastamalla makuupaikkalipun tavalli· 
sessa j ii.rj estyksessli. 

12. Matkustaja on velvollinen huolohtimaan matka.tavaransa kuljetuk· 
sesta toisesta ikulkuneuvosta toiseen. 

13. Junan konduktoori lovistaa kunkin matkan oso.lle kuuluvan lippu· 
lehden syrjii.ssii. o1evan ruudun sita mukaa kuin m!lltka · edistyy. Irtona.iset 
lehdet ova;t kelpaamruttom!l!t, ellei samo.lla voida nii.yttiiii. vielii. tekemii.ttlimiin 
matkan lehtia ja lipun kansilehteii.. 

D. Tilitys. 

1. Tili laaditaan lomakkeelle n:o 4012 muuttamalla otsake asianmukai· 
seksi. 

2. Kunkin rengasm!litkan liput tilitotii.ii.n lomakkeella er.ikseen merkitse· 
mii.llii. lipun a hinta sarakkeeseen ,asemalle". 2 ja 3 luokan lipuista l~di· 
·taan eri summrut. Juoksevassa numerojii.rjestyksessii. myydy·t samanJJ.intaiset 
liput voidaan tilittii.ii. samo.lla rivillii. merkitsemii.llii. numerosarakkoisiin myy· 
tyjen lippujen a1ku- ja loppunumerot. Sellainen lippu, joka on lii.hetetty 
aa!litteella n: o 4025 .toiselle asemaJle, on aina merkittavii. eri riville. Tiliin 
muistutussarakkeeseen merkitii.iin sana saate, sen numero ja sen aseman 
nimi, jol1e lippu on lii.hotetty. 

Tilaaja-asema merkitsee lippujen luvut ja summat matkustajaliikenne
tulojen yhdistelmii.nsii. n : o 4020 asianmukaisiin. kohtiin tulotukseen ja kan
toon. 

Rengaslippu 'Vastaa yhtii. matkaa ja liittymislippu seka lisii.lippu kukin 
kahta matkaa. 

Lapsenlippu on tilitettii.vii. eri rivillii.. 
Tiliin merkitii.iin myos erillisena mitiittom.iiksi tehdyn rengaslipun numero. 

Tiill!liinen lippu liitetiiii.n tiliin. 

3. J..ii.ttymis· ja lisiilippushekkikirj!lit merkitii.ii.n tiliin luokka· ja numero· 
jii.rjeatyksessii., huomioono~taen puoliliput, mitii.toidut ja saatteella lii.hetetyt. 
Tilikuukauden kunikin kirjan tai sen osan viimeisell.e sivulle tehdiiiin yhdi . 
telmii: 

As: lippujen luku summa 
SB.!litteet: , , , 

--~~------~--------~--
Yhteensii.: 

" " 
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4. Yhdistelmiiii.n me:nkitiiii.n Jrunkin renkaa.n n:o, luokka, yhteenla.sketut 
luvut ja summat aekil. liittymis- ja. lisil.lippushekkikirjoista lopulliset luvut 
ja sum.nuut luokittain jo. lasketaan yhteen. Yhdistelmil.n jil.lkeen on ehdotto
masti llo.a.ditto.va luettclo sao.tteilla lil.hetetyistil. rengas- ja. shekkilipuista. huo
mioon ottaen lomakkeessa n:o 4110 oleva a.sema.j&rjestys. Lu.etteloon mer
kitiiii.n sa.rutteen numero sekil. mastkojen luku ja hinta luakittain. 

5. Rengaslipputilin la.rutivo.t vain lippuvarastoa.sema.t liittil.en tiliin 
tilao.j a.-asemilta. pa.la.utetut sa.a.tteiden ikuittipuolet. TiJauksia n: o 2412 ei 
pidii. lil.hettii.li Trt II:een. 

Tillaaja.-asema.t merkitsevil.t lippujen luvut jill kanta.mansa maksUJt luo
kittain suoraan sekii. ltulotukseen ettil. ikruntoon loma.kkeelle n: o 4020 siinii. 
olevalle rengaslippujen riville ili1ttil.en siilien sao.tteet. 

(Tfo n:o 554, 14. 4. 1951) K1 n:o 18/ 51. 1. 
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Vi ittaus Kaskylehdessa julkalstuu n maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1{51. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava pai natus jao;toon. 

To i mit us : Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Suununtaityokorvaus.- 2. Lennatinteknikkopiirit. - 3. Ju
naturvallisuussiilintO. - 4. IIelluntailiikenne v. 1951. - 5 . Muutoksia posti
vaunujen kulkuvuoroihin. - 6. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 7. Lai
valiikenne satamissa. - 8. Aluevuokrat. - 9. Maksuleimakoneiden tilitys- ja 
kii.yttoohjeet. - 10. Porkkalan alueelle menevien liihetysten tullimuodollisuuk
snn suorittaminen. - 11. Matkalippualennuksia. - 12. Avoimia virkoja ja 
toimia. 

Sunnuntaityokorvaus. 1 
VaLtiovarainministerion kiertokirjeen n: o 1060, 8/ 2 1951, mu

kaan valtioneuvosto on helmilruun 8 paivana 1951 antanut seu
raavat uudet maariiykset sunnuntaityokorvauksen suorittamisesta 
valtion viran tai toimen haltijoille seka eraille muille toimihcnki
loille ja samoin valtiovarainmini terio seuraavat uudet toimeen
pano- ja soveltamisohjeet, joista viimeksi mainitui ta se osa, joka 
oleellisesti eroaa aikai emmista ohjeista, on jo julkai tu ldisky
lehden n: o 13/ 51 kirjoitukscna 1 : 

E duskunnan myonnettya tarkoitukseen tarvittava.t varat on 
valtioneuvosto helmikuun 8 paivana 1951 valtiovarainmini terion 
esittelysta pi.iattiinyt antaa seuraavat miiariiykset stmnuntaityo
korvauksen suorittamisesta valtion viran tai toimen haltijoille 
seka eraille muille toimihenkiloille. 

1. SunnuntaipaivalUi tarkoitctaan ti.issa piii.itoksessa unnun
tain obelia muita kirkollisia juhlapiiivia, vapunpaivaa ja itseniii
syyspaivaa seka sunnuntaityolla niiina piiivina tehtya tyota. 

2. Valtion viran tai toimen haltijoille, joihin en mnkaan 
kuin erikseen on siii.idetty sovelletaan tyoaikalain (604/-16) saiin
noksia, maksetaan sunnuntaipaivanii tehdystii tyO.stii sanotun 
lain 18 § :n 1 momentissa aiidetty palkan korotus tchtyjen tyo
tuntien mukaan. 

3. Muille kuin .tyoaikalain alaisille valtion viran tai toimen 
haltijoille, jotka siiiinnollisin vuoroin tekevat sunnuntaityotii -
ei lruitenkaan niille, jotka ovat itsenaisemmassa paallikonasemassa 
tai joiden tyo on en laatuista, ettei sunnuntaityon tarpeellisuutta 

3146 - 26. 4. 1951. 
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tai kestoaikaa voida tarkkailla - suoritetaan niiniklian sunnun
taityon korvauksena kaksinkertainen palkka. 1\'likli.li viran tai 
toimen haltija .tekee tyota vahvistetun vuorolistan perusteella, 
maksetaan hanelle korvausta kaikilta sunnuntaityon tunneilta. 
Jos viran tai toimen haltija esimiehen maarayksesta tekee siian
nollisin vuoroin sunnuntaityota .taman tyon olematta vuorolistaan 
sidottu, maksetaan hanelle korvausta tehtyjen tyotuntien mukaan, 
kuitenkin enintaan 61/2 tunnilta tyohOn kaytettya sunnuntaipiii
viia kohden. 

Valtiovarainministerion asiana on, sittenkun kysymys on val
mistavasti kasitelty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa, 
maarlitii, mitkii viran .tai toime.n haltijain ryhmlit ovat oikeutetut 
saamaan tiissii kohdassa mainittua korvausta sunnuntaityO.stli. 

4. Mitii tassa pliiitoksessa on saiidetty viran tai toimen halti
joista, koskee myos ylimliaraisia toimenhaltijoita ja tilapiiisia toi
Inihenkiloita, alokkaita ja viransijaisia ynna niihin verrattavia. 

Valtion aluksilla palvelevat eivat ole taman paatoksen alaisia. 
5. Sunmmtaityokorvauksen maksamisen pohjana oleva tunti

palkka lasketaan vuosipalkasta siten, etta vuosiperuspalkan tai 
vuosipalkkion seka ikalisien, kalliinpaikanlisien ja mahdollisesti 

. suoritet.tavan vuokra-avun vuotuisten maarien summa jaetaan 
tyoaikalain alaisten viran tai toimen haltijain vuotuisella saan
nollisen .tyoajan tuntimaarallli eli luvulla 2,450. Tuntipalkka 
lasketaan pennin tark:kuudella. Sunnuntaityokorvausta makset
taessa pyoristetaan loppusumma siiadetylUi tavalla. 

6. Sunnuntaityokorvausten maksamisesta antaa valtiovarain
ministerio tarkemmat miilirliykset. 

Smmuntaityokorvaukset suoritetaan 1-15 paliluokkien osalta 
15 Pl. II luvun 14 momentille korvauksen suorittamiseen sunnun
taityosta myonnetystli maariirahasta, josta valtiovara.imninisterio, 
sit.ten kun asia on valmistavasti kasitelty valtioneuvoston raha
asiainvaliokunnassa, osoittaa virastojen ja laitosten kiiyteWivaksi 
tarpeelliset varat. Rautatie-, posti- ja lennatin- sekii kanavalai
toksissa suoritetaan sunnuntaityokorvaukset 18 Pl. II luvun 4, 
VI luvun 4 ja VIII luvun 2 momenteilta. 

7. Kaikkia ministerioitli ja keskusvirastoja kehoitetaan te
hostamaan toimenpiteitaan sunnuntaityon rajoit.tamiseksi mahdol
J.isimman vahiin. 

8. Valtiovarainministerio antaa taman valtioneuvoston paa
toksen toimeenpano- ja soveltamisohjeet, kuitenkin siten, etta 
asianomainen keskusvirasto tai keslrusvirastona toimiva ministe
rion osasto antaa viraston erikoisluonteen edellyttlimat lisliohjeet. 
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9. Tatii pliatostii, jolla kumotaan 17 piiivana huhtikuuta 1948 1 
samasta asiasta annettu valtioneuvoston pliiitos siihen myohem-
min tehtyine muutoksineen, sovelletaan 1 piiivasta tammikuuta 
1951 lukien. 

EdelHi. olevan valtioneuvoston piiatoksen nojalla on valtiova.
rainministerio, valtioneuvoston raha-a iainvaliokunnan lau unnon 
mukaisesti, helmikuun 8 paivana 1951 piiii.Wi.nyt antaa seuraavat 
toimeenpano- ja soveltamisohjeet sunnuntaityokorvauksen suorit
tamisesta: 

1. Valtioneuvoston piiatos koskee kahta valtion viran tai toi
men haltijain ryhmaa: a) tyoaikalain alaisia jab) muita, jotka 
siirumollisin vuoroin suorittavat sunnuntaityota. - - - - -

EdelUi. a) kohdas a mainituille maksetaan sunmmtaityokorvausta 
tyoaikalain mukaisilla perusteilla ja siis muustakin sunnuntai
tyosta kuin saannollisin vuoroin tapahtuvasta, kun taas sunnun
taityokorvauk en ehtona b) kohdassa tarkoitettuihin nahden on, 
etta he saannolli in vuoroin tekevat sunnuntaityotii. - - - -

Korvauksen suorittamisen edellytyksena on kaiki sa tapauksissa, 
etta stmnuntaityo on perustunut esimiehen maiiraykseen, olipa se 
annettu vuorolistan vahvistuksena .tai erillisena kiiskyna. 

Valtioneuvoston piiatoksen mukaan maksetaan viran tai toi
men haltijalle, joka siiiinnollisin vuoroin tekee sunntmtaityotii, 
taman tyon olema.tta sidottu vuorolistaan, korvausta tehtyjen 
tyotuntien mukaan, kuitenkin enintaiin 6% tunnilta tyohon kiiy
tettya sunnuntaipliiviia kohden. Asianomaisen viranomaisen teh
tavana o.n laskea, miten monta sunnuntaityottmtia tassii tarkoi
tettuun tyohon lruluu kunkin viran tai toimen kohdalla. 

2. Valtioneuvo ton piHitoksen 3) kohdassa tarkoitetuista viran 
tai toimen haltijoista maksetaan sunnuntaityokorvausta niille, 
jotka kuuluvat 20 tai sita alempaan pall{kausluokkaan,· kuitenkin 
seuraavin rajoituksin: 

tullilaitoksessa ainoastaan isiimaan tullikamareissa, Vainikka
lan ja Parik.kalan tullikamarit niihin luettuina, muiden tullika
mareiden paivystii.ville tullivartijoille seka lantisen maarajan vas
taisessa tullirajavartiostossa. 

Talonmiehille ja liimmittajille, jotka olematta tyoaikalain alai
sia saannollisin vuoroin tekeviit sunmmtaityota, uoritetaan sun
nuntaityokorvausta kuten niille, jotka siiiinnollisin vuoroin teke
vat sunnuntaityota ilman, etta tyo on vuorolistaan sidottu. 

3. Asianomainen viranomainen on oikeutettu tekemiiiin esityk
sia unnuntaityokorvauksen maksamisesta muillekin viran tai toi-
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men haltijoille, jotka sen kasityksen mukaan tayttiivat valtioneu
voston paatoksessii mainitut ehdot, ei kuitenkaan 23 palkkaus
luokkaa korkeammassa luokassa oleville. 

Talloin on annettava selvitys asianomaiseen virkaan tai toi
meen kuuluvan sunnuntaityon laadusta ja saannollisyydestii sekii 
siita, mika viranomainen antaa viran tai toimen haltijalle maii
riiyksen sunnuntaityon suorittamisesta, niin myos palkkausepii
BUhteista, joita saattaa syntya, ellei sunnuntaityokorvausta suo
riteta. 

Niille tassii kohdassa tarkoitetuille viran tai toimen halti
joille, joille sunnuntaityokorvausta on asianmukaisesti annetun 
miiiiriiyksen perusteella suoritettu vuonna 1950, saaclaan sunnun
taityokorvaus esitystii valtiovara.inministerioon tekematta eclelleen 
suorittaa. 

4. Sunnuntaipaiviiksi luetaan vuorokausi, joka alkaa kello 
kahclesta.kymmenestiineljastii sanotun piiivan vastaisena yonii. 

5. Valtioneuvoston piiatoksen 5) kohdassa on miiiiriitty, miten 
sunnuntaityokorvauksen perusteena oleva tuntipalkka on lasket
tava. Kumpaankin viran tai toimen haltijain ryhmaiin on tiilloin 
sovellutettu tuntilukua 2,450, joka eraissii .tapauksissa on todel
lista tuntimiiiiriia suurempi. Niiin on menetelty sen vuoksi, etta 
sunnuntaityokorvauksen peruste samoissa palkkausluokissa tulisi 
1mmmankin ryhmiin kohdalla samansuuruiseksi. 

Sille, joka hoitaa omaa virkaansa .tai tointansa korkeampaa 
virkaa tai tointa, lasketaan vuo ipalkkaus muutoin korkeamman 
viran tai toimen mukaisesti paitsi, etta ikalisiit lasketaan oman 
varsinaisen viran tai toimen mukaan. J os vir an tai .toimen palk
kaukseen kuuluu luontoisetuja, jotka huomioiclaan palkan viihen
nyksena, lasketaan vuosipalkka viihentamattomiin peruspalkan 
tai palkk:ion mukaan. 

6. Sunnuntaityotunteja laskettaessa otetaan varallaolo huo
mioon ainoastaan tyoaikalain a.laisten viran tai toimen haltijain 
kohdalta, ja heihinkin nahclen vain, mikali varallaolo tyoaika
lain mukaan luetaan tyoaikaan. 

7. Sunnuntaityokorvaukset lasketaan ja ma:ksetaan niille tyo
aikalain alaisille viran tai toimen ha.ltijoille, joiclen tyoaika miia
raytyy kolmiviikkoiskausien puitteissa, mainituilta kausilta ja 
muille tyoaikalain alaisille kalenterikuukausittain. Niille viran tai 
toimen haLtijoille, jotka eiviit ole tyoaikalain alaisia, lasketaan ja 
maksetaan sunnuntaityokorvaukset niinikaan kalenterikuukau
sittain. 

8. Ecluskunnan kehoituksen ja valtioneuvoston antarnan miia
riiyksen mukaisesti on sunnuntaityo rajoitettava mahdollisimman 
viihiin, jotta valtion menot eiviit talliikiiiin kohdalla paase tar-
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peettomasti kasvamaan. Virastoilta odotetaan tassii suhteessa to- 1 
della tehokkaita toimenpiteita, ko ka sunnuntaityon supistus on 
tarkeaa ei vain valtion menotaloudelle, vaan ennen kaikkea val-
tion viran tai toimen haltijain tyovoiman suojelua silm~illii pitiien. 

YlUi. olevan, seka etta rautatiehallituksen asiassa antamat lisii
ohjeet eiviit ole tiissii yhteydessii muuttuneet, rautatiehalli.tus 
ilmoittaa kaikkien asianomai ten tiedoksi ja noudatettavaksi. (Toj 
n :o To 125, 17/ 4 1951. -Vert. MK II, uusi laitos, siv. 1.133-
1.137.) Kl n:o 19/ 51. 1. 

Lenniitinteknikkopiirit. 

Rautatiehallitus on piiiittiinyt muuttaa kirjelmalHi. n: o 2 
219/432, 19. 1. 1945 va.hvistamaansa lenniitinteknikkopiirijakoa 
voimassa olevaksi ensi toukokuun 1 paivasta lukien alla olevan 
taulukon mukai esti ja m~Uiriinnyt lennatinteknikkojen asuinpai-
kat jaiimaan toistaisek i ennalleen. Satama- ja haararadat tai 
muut rataverkon haarautumat kuuluvat samaan lenniitinteknikko
piiriin kuin ne liikennepaikat tai r ataosat, j oilta sanotut radat 
erkanevat. 

~ LenniLtlnteknlkon g Pilrln muodostavat rataosat asuinpalkka 
§ 

H elsinki-k:m 57 (H yvinkiiii) 

1 Kerava.--Porvoo Helsinki Pa ilar--Sornliinen 
Pasila-Luoma 

Hanko-H yvinkiiii-Riihimiiki-km 146 (Toijala) 
Tiihtelii.-k:m 114 (Koski) 

2 Riihimii.ki-Kausala k:m 170 Riihimiiki 
Lahti-Vesijii.rvi 
Lahti-Heinola 

I Koski-Turku-Raisio-Uusikaupunki 
3 Raisio-Naantali Turku I Turku-km 153 (Toijala) 

Toij ala-V alkeakoski 
Toijala.--Tampere----km 271 (Vilppula) 

14 
Tampere----Pori-Miintyluoto Tampere 
Peipohja-Rauma. 
Ori vegi-J"amsii.nkoski 
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2 (Kausala)-Kouvola-Vainiltkala 
Raippo-Koitsanlahti 
Virasoja-Vuoksenniska 

5 Virasoja-Imatra 
Kouvola Kotka-km 241 (Voikoski) 

Inkeroinen-H amina 
Kouvola-KuusankoS'ki 
Harju-Voikka 

Voikoski-Pieksiimaki-Suonenj oki-Ii svesi 

6 (Vaajakoski)-Pieksamiiki-Savonlinna-(Koitsan- Pieksiimiiki Iahti) km 379 + 496 m 
Huutokoski-Varkaus km 434 

Vilppula-Haapamiiki- (Myllymiiki) 

7 Vilppula-Miiln ttii Haapamiiki (Pori)-Haapamiilki-Vaajakoski km 388 
J yvii.S'ky Ui.-.Aiinekoski 

Myllymiiki-8einiijoki-Vaasa-Vaskiluoto 
Seiniij oki-Periilii-Kristiinankaupun ki 

8 Periilii-Kaskinen Seiniijoki Seinii.joki-Kannus km 593 
Piinniiinen-Pietarsaari-Leppiiluoto 
Kokkola-Ykspihlaja 

(Kannus)-Oulu-(Simo) 
Lappi-Raahe 

9 Tuira-Toppila Oulu 
Oulu-Vaala km 966 
Ylivieska-(Pyhii.salmi) 

(Suonenjoki)-Iisalmi-Kontiomiiki-Hyrynsalmi 
10 (Vaala) -Kontiomii.ki-Vuokatti-8otkamo km 617 Kuopio 

Pyhiisalmi-Iisalmi - - -
(Varkaus)-Viinijiirvi I 11 Outokumpu-Joonsuu Joensuu 
Kaurila-Joensuu-(Vuokatti) I 
Km 826 Simo-Laurila-Kemijarvi-Kelloselkii. 

12 Laurila-Tornio-Kauliranta Kemi 
Tornio-Royttii. 

(Rh n:o 935/25541 17. 4. 1951) Kl n:o 19/51. 2. 

J una turvallisuussiianto. 
3 Rautatiehallitus on tanaiin tapahtuneessa esittelyssa paatta-

nyt lisata Junaturvallisuussaiinnon 104 § :n 3 kohtaan seuraa-van 
uuden lauseen: 

,Puukehyksisia M- ja Ma--vaunuja saadaan kuljettaa ainoas
taan tyojunissa." (Rh n:o 753, 20. 4. 1951.) Kl n;o 19/51. 3. 
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Helluntailiikenne v. 1951. 4 
Rautatiehallitus on tii.niian tapahtuneessa esittelyssii piiii.ttiinyt 

asettaa kulkuun toukokuun 11-15 piiivina seuraavat lisii.juuat 
ja toimoonpanna jiiljempiina mainitut jiirjestelyt matkustajalii
kenteen hoitamiseksi helluntaipyhien aikana: 

Pet·jantaina 11. 5. 1951: 
Lisiipikajuna 65 a Helsinki-Oulu, liiht. Helsingistii. klo 19.20, sa.ap. 

Ouluun klo 11 .27. 
Lisii.pikajuna 71 a. Helsinki-Kuopio, liiht. Helsingistii. klo 21.15, saap. 

Kuopioon klo 6.40. 
J una 51 lii.hetetaan Tampereelta ja joo.a 81 Kouvolasta. alkaen. ta.rvlt

taessa kaksin vedossa. 
Junissa 71 (Kuopioon saakka.) ja 65 on vain pii.lvii.vaunuja.. Vakinaiset 

ja lisii.makuuvaunut kuljetetaan. junissa 65 a ja 71 a, jossa myos Savonlin
nan makuuvaunu lii.hetetiiii.n. 

Lauantaina 12. 5. 1951: 
Lisiipikajuna 97 Hpk/57 a. Helsinki--&inii.joki, lii.ht. Helsingistii. klo 

12.10, saap. Seinii.joelle klo 20.41. 
Lisii.pikajuna 75 a Helsinki-Kuopio, liiht. Helsingistii. klo 11.30, saap. 

Kuopioon klo 21.25. 
Lisiipikajuna 27 Helsinki-Turku, Lohjan kautta, liiht. Helsingistii. 

klo 12.45, saap. Turkuun klo 18.12. 
Hen.kilojuna. 35 Helsinki-Karjaa, liiht. Helsingistii. klo 18.05, saap. 

Karjaalle klo 20.32. 
Hem.kilojuna 34 Ka.rjaa-Helsinki, lii.ht. Karjaalta klo 20.37, snap. Hel

sinkiin klo 22.58. 
Junaan 61 myydlHin paikkalippuja ainoastaan Seiniijoen pohjoispuolelle 

matkustaville ja liihetetlilin se Tampereelta alkaen tarvittaessa kak in.vedossa. 
Kauklahden kautta Karjaalle tai• sen ohi ostetut pikajunaliput kelpaavat 

junassa 27. 

Sunnuntaina 13. 5. 1951: 
Henkilojunat 35 Helsinki-Karjaa ja 34 Karjaar-Helsi.nki eivii.t ole 

kulussa. 

Maanantaina 14. 5. 1951: 
Henkilojuna 35 Helsinki-Karjaa, liiht. Helsingistii. klo 18.05, saa.p. 

Karjaalle klo 20.32. 
Henkilojuna 34 Karjaar-Helsinki, liiht. Karjaalta klo 20.37, saap. Hel

sinkiin klo 22.58. 
Lisii.pikajuna 28 Turku-Helsinki, Lohjan kautta, liiht. Turusta klo 

18.35, saap. Helsinkii.n klo 23.39. 
Lisii.pikajuna 66 a Oulu-Helsinki, lii.ht. Oulusta klo 17.55, sa.ap. Hel

sinkiin iklo 10.07. 
Lisii.pikajuna 42 a Tampere-Helsinki, lii.ht. Tnmpereelta ·klo 20.42, 

saap. Helsinkiin klo 23 .39. 
Lisii.pika.juna 76 Kuopio-Helsinki, laht. Kuol>ioste, ~l\> H,g01 eaap. 

Helsink.i.i.n klo 23.39, 
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Lisiipikajuna 72 a Kuopio-Helsin.ki, lii.ht. Kuopiosta klo 23.20, saap. 
Helsinkiin klo 9.38. 

Lisiipikajuna 2 a Lappeenranta-Helsinki, liiht. Lappeenran.nasta klo 
13.40, saap. Helsinkiin. klo 19.10. 

Lisiihenkili:ijuna 108 a: Riihimii.ki-Helsinki, tarvittaessa, liiht. Riihi· 
mii.eltii. klo 18.45, saa.p. Helsinkiin klo 20.27. 

Karjaa:ta tai sitii. pitemmiiltii. Kauklahden. kautta Helsinkiin ostetut 
pikajunaliput kelpaavat junassa 28. 

Junissa 72 (Kuopiosta alkaen) ja 66 on vain pii.ivii.vaunuja. Vakinaiset 
ja lisiimakuuvaunut kuljetetaan junissa 66 a ja 72 a. 

Tiistaina 15. 5. 1951: 
Lisiipikajuna 62 a Seinii.joki-Helsinki, lii.ht. Seiniijoelta klo 7.20, snap. 

Helsinkiin klo 15.49. 

1\:Iatkustavalle yleisolle on huomautettava, ettli kaluston punt
teen vuoksi pikajuniin varataan vaunustoa vain e maiira, minka 
tilattujen paikkojen lukum~~rii edellyttaa, jonka vuoksi paikko
jen varaaminen etukateen naihin juniin on valttlimiitontii. (Rh 
n:o 948/ 2620, 19. 4. 1951 .) Kl n:o 19/51. 4. 

Muutoksia postivaunujen kulkuvuoroihin. 

IIuhtikuun 15 p:sta 1951 lakkautetaan postiljoonivaunujen 
P-U kulku Porin ja Haapamaen valisissa junissa n:o 494 ja 
495 junan n:o 495 lakkautukse.n takia. (Kut n :o 17, 17. 4. 51.) 
Kl n:o 19/51. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Hammaslahden aseman alaisena km: lla 611 + 820 m avataan 
kesakuun 1 paivasta 1951 lukien liikenteelle Vehkapuro-niminen 
seisake seuraavin julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehta
vin merkinnoin: 

se IVehk apuro I 1341 1 Hammaslahti 10 I H I Luk. 1. 6. 51. (Lkoj I 
Joensuu 12. Jns n :o 594, 19. 4. 51) 

, 12. Krl 52. Kl n :o 19/51. 6. 

Seisakkeella seisahtuvat tarpeen vaatiessa ( S) junat n : o 885 
ja 886. 

Joensuun aseman alaisena avataan toukokuun 1 paivasta 1951 
lukien liikenteelle 1\Iaanviljelijain Kaupan raide seuraavin jul
kaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

J oensun Jus 2 Tt Suomen Maanviljeli· 
Maanviljeli- jii.in Kauppa Oy:n 
jain Kau_pan tarvetta varten. Luk. 
raid e.. 1. 5. 51. (Lkoj n : o 

1019, 19. 4. 51) Kl 
11,:~ 19/~~. 6, 
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Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne on alkanut Kaskisissa 15. 4. seka Vasldluodossa 7 
ja Kotkassa 20. 4. 51. 

Aluevuokrat. 

TS: n 58 §: n 15 1m: n 10 ja 11 kohta on muutettu seuraa- 8 
viksi: 

10. Jos vuokrattava alue sijaitsee erikoisen kaukana uiteesta 
tai muuten on aivan erityisen vaikea kayttaa, liikennejakson 
piiallikolla on oikeus alentaa alueesta kannettava vuokra enin
taiin 20 %: lla. Jos vuokrattava alue taa sijaitsee erikoisen edul
lisella paikalla, liikennejakson paallilkolHi on oikeus korottaa 
vuokra enintaiin 100% :lla. Alennuksista ja korotuksista on 
ilmoitettava liikennoosaston johtajalle. 

11. Jaljempanii olevaan luetteloon on merkitty, mihin ryh
miiiin 1kullakin liikennepaikalla sijaihlevat vuokra-alueet kuulu
vat. Jollei toisin ole mainittu, kuuluvat liikennepaikan alaisten 
satama- ja syrjaraiteiden varsilla olevat vuokra-alueet samaan 
ryhmaiin kuin itse liikennepaikalla sijaitsevat vuokra-alueet. 
Liikennepaikan alaisilla satama- ja syrjii.raiteilla tarkoitetaa.n 
talloin ,Liikennepaikkojen valimatkoissa" a. o. liikennepaikan 
kohdalla mainittuja satama- ja syrjaraiteita. 

Ahmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Alavus ..... ............ III 
Aura ... ....... ..... .... IV 
EpiUi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Espoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Haa paj iirvi . . . . . . . . . . . . . III 
HaapamU,ki . . . . . . . . . . . . . III 
Hamina . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Hanka almi . . . . . . . . . . . . . III 
Hanko . . . . . . . . . . . . . . . . . II 

Hanko-Pohjoinen . . . . II 
Harjavalta . . . . . . . . . . . . . . III 
Harviala . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Haukipudas . . . . . . . . . . . . . IV 
Haukivuori . . . . . . . . . . . . . IV 

Haukivuoren sat. . . . . . . III 
Heinola . . . . . . . . . . . . . . . . II 

Heinolan satamaraiteis-
ton luon~ olevat alueet . . III 

Heinolan sataman aarim
maisen paatepuskurin ta
kainen alue . . . . . . . . . . . IV 

Helsinki satamineen . . . . . I 
Herrala ................ IV 
Hiirola . .. .......... . ... IV 
Hikia ............ . . .. .. IV 
HirsiUi. .......... .... .. . IV 
Hovinsaari . . . . . . . . . . . . . . I 
Humppila .............. IV 
Huopalahti . . . . . . . . . . . . . I 
H:vvinkaa . . . . . . . . . . . . . . . III 
Hiimeenlinna . . . . . . . . . . . . II 
Ii .............. . ....... IV 
Iisalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Iiwesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 

J·auholahti . . . . . . . . . . . . IV 
Ilmajaki . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Immola , , . . . . . . . . . . . . . . . IV 
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Inha . . . . . ..... . ... ... .. III 
Inkeroinen . . . . . . . . . . . . . . III 
Inkoo . . .. .. .. ... . . ... . . IV 
Imatra ....... .. . . .. . ... III 
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Jokela . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
J yvaskyla . . . . . . . . . . . . . . II 
Jamsa .... .. .... .. . ... .. IV 
J ar vela . .. .. .. . .. . .. . . .. IV 
Jarvenpaa . . . . . . . . . . . . . . II 
Kajaani . . . . . . . . . . . . . . . . II 

Lamminniemi . . . . . . . . . III 
Petaisenniska . .. .. . .. .. IV 

Kaltimo .. . .. . . .. . .... .. IV 
Kalvitsa . . ... . .... . .. . .. IV 
Kangasala . . . . . . . . . . . . . . IV 
Kankaanpaa . . . . . . . . . . . . IV 
Kannus . ..... . . . .. . . . .. IV 
Kantala .. . . .. .. .... .. .. IV 
Karjaa . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Karkku . .. . .... . ...... . . III 
Kaskinen . . . . . . . . . . . . . . . III 
Kauhajoki . . . . . . . . . . . . . . IV 
Kauhava .. . . . . ... . ..... . III 
Kauklahti . . . . . . . . . . . . . . II 
Kaukopaa . . . . . . . . . . . . . . III 
Kauni~nen . . . . . . . . . . . . . II 
Kaunislal1ti . . . . . . . . . . . . . IV 
Kausala . . . . .. . .. . . . .... IV 
Kauttua .. . .. ... ... . .... IV 
Kauvatsa . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Kemi....... . .. . .. .. . . .. II 
Kerava . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Keuruu .. . .. . ... .. . . . . .. IV 
Kihnio . ... . .... . .. ..... IV 
Kiljava .... .. . . ..... .. .. IV 
Kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
lCintaus . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Kirkniemi . . . . . . . . . . . . . . IV 
Kiukainen .. . . .. . .... . .. IV 
Kiuruvesi . . . . . . . . . . . . . . . IV 
K~kemiiki . . . . . . . . . . . . . . IV 
Kokkola satamineen . . . . . . II 
Kolho . . .. ....... . ... . .. IV 

Koria .................. IV 
lCorkeakoski .. . ... . . . .. . IV 
lCorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
KotJka . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Kri_st~~aupunki . . . . . . III 
Kmvamenu . . . . . . . . . . . . . IV 
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Kupittaa . . . . . . . . . . . . . . . I 
Kurikka ..... .. ... .. ... . III 
Kylmakoski .... . ........ IV 
Kym~ ............ . ... . . III 

Kyminlinna ... ... . .. .. III 
Kymintehdas . . . . . . . . . . . . III 
lCyro .... . .. .. . . . . ...... IV 
Kapyla . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Lahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Laihia .. ... ... .. . .. . . . .. IV 
Lapinlahti . . . . . . . . . . . . . . IV 
Lappeenranta . . . . . . . . . . . II 
Lappila ... ... .. ... . .. .. IV 
Lappohja .. . . .... . . .. ... IV 
Lapua . . .... .. .......... III 
Laukaa ... . . . .. . . .. ..... IV 
Lauritsala . . ............ III 
Lehtoniemi . : . . . . . . . . . . . . IV 
Lempaala ........ . . ... . . III 
Leppalahden satama .. .. . IV 
Leppa vaara . . . . . . . . . . . . . II 
Lieksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Lielahti . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Lievestuore . . . . . . . . . . . . . IV 
Littoinen . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Lohikoski . . . . . . . . . . . . . . . II 
Lohja .... . ........... . . IV 
Lohjan kauppala . .. ... . . III 
Lohjan satama . .. . ...... III 
Loimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Malmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Sorakuoppa ... .. . ... .. II 
Mankala . .... . . .... . . . .. IV 
Matku .. . . .. . . .. . .... . .. IV 
Mellila . . . .. .. . .. . . . .. . . IV 
Messukyla . . . . . . . . . . . . . . II 
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Meteli . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Mikkeli . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
i\Iommila . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Mustasaari . . . . . . . . . . . . . II 
Mustio .................. IV 
Myllykoslti . . . . . . . . . . . . . . III 
My llymaki . . . . . . . . . . . . . . IV 
Miintta . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Mantyharju . . . . . . . . . . . . . III 
Mantyluoto . . . . . . . . . .. . . . III 
Naantali . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Nivala .. .. .. ...... ... . .. IV 
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Nummela ............... IV 
Nuppulinna . . . . . . . . . . . . . II 
Nurmes ................ III 
Oitti ... .. .... . ..... . . .. IV 
Ojakkala . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Olhava ......... .... .... IV 
Orivesi .. .... . .......... III 
Oriveden satama ........ III 
Oripohja . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Orismala . . . . . . . . . . . . . . . III 
Otalampi . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Otavan satama . . . . . . . . . . III 
Oulainen . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Oulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Toppila . . . . . . . . . . . . . . I 
Ouhmkyla . . . . . . . . . . . . . . I 
Ou~o~mpu . . . . . . . . . . . . . III 
Paumo ................. III 
Palojoki . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Paltamo ................ IV 
Parkano ......... . ..... . IV 
Parola ......... ...... ... IV 
Pasila . ....... ·.......... I 
Peipohja . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Peltosalmi . . . . . . . . . . . . . . IV 
Pernio .... . ..... ......... III 
PeUijavesi . . . . . . . . . . . . . . IV 
Pieksamaki . . . . . . . . . . . . . II 
Pietarsaari satamineen . . . III 
Pihlava ................. IV 
P iikkio . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Pitkaaho ................ IV 

Pitkiin.iemi ............. . 
Pitajanmiiki ........... . 
Pohjankuru ............ . 
Pori .................. . 
Porokyla ........ .' ...... . 
Porvoo ................ . 
Puistola ......... .. . . .. . 
Pukinmaki ............. . 
Punkasalmi . . ......... . . 
Purola ................ . 
Pyhasalmi ............. . 
Paaskylahti ....... .. ... . 
Raah-e ... .............. . 

Lapaluoto ........... . . 
Rajamaki . ... .. ........ . 
Rajasuo ............... . 
Rapasaari , ............ . 
Rauma .... .. .. .. . ... .. . 
Rekola . . . ..... .... .... ·. 
Riihimaki . ........ . .... . 
Ristinummi ............ . 
Rovaniemi ............. . 
Runni ......... . . .. .... . 
Ryttyla ................ . 
Ryoniinjoki ............ . 
Riintamaki ............. . 
Roykka ................ . 
Sa1o ................... . 
Santalahti ... . ......... . 
Savio . .. . .... ... ...... . 
Savonlinna ............ . 
Seinajoki ..... ......... . 
Sievi ............. . . . .. . 
Siilinjarvi ............. . 
Siitama ............... . 
Simo .................. . 
Simola ................. . 
Siuro ............. . ... . 
Soinlahti .............. . 
Sotka ................. . 
Sotkamo .............. . . 
Suinula ... . ... .... .. . . . 
Sum1enjoki ja siella oleva 

sorakuoppa .......... . 
Suolahti .. : . ........... . 
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Suosaari ................ III Uusikyla ..... . .......... IV 
Sysmajarvi ............ IV Vaajakoski . . . . . . . . . . . . . . II 
Sarkisalrni . . . . . . . . . . . . . . IV Vaasa satamineen . . . . . . II 

Sarkisalrnen satama .... IV Vainikkala .............. IV 
Saaksjarvi . . . . . . . . . . . . . . IV Valkeakoski . . . . . . . . . . . . III 
Sornainen . . . . . . . . . . . . . . I V allila . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Tainionkoski .. ..... ..... III Varkaus ................ III 
Tammisaari . . . . . . . . . . . . II Vehmainen .... .. .. ... ... IV 
Tampere . . . . . . . . . . . . . . . . I Viantie . . . . . . . . . . . . . . . . IV 

Viinikan alue . . . . . . . . I Vihanti . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Naistenlahden kivi- Viiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
louhimoalue . . . . . . . . . . II Villahde . . . . . . . . . . . . . . . . IV 

Tapanila . . . . . . . . . . . . . . II Vilppula . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Tervajoki . . . . . . . . . . . . . . III Vinkkilii . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Teuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV Virasoja . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Tikkurila . . . . . . . . . . . . . . II Virrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Tohmajarvi . . . . . . . . . . . . III Voikka . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Toijala . ........... . ... III Vuohijarvi .. ............ IV 
Tornio . . . . . . . . . . . . . . . . II Vuoksenniska . . . . . . . . . . III 

1.ruira . . . . . . . . . . . . . . . . II Vuoksen satama ........ III 
Tuomarila . . . . . . . . . . . . . . II Y1ivieska . . . . . . . . . . . . . . IV 
Tuovila . . . . . . . . . . . . . . . . IV Ylistaro . . . . . . . . . . . . . . . . III 
Turenki . . . . . . . . . . . . . . . . IV .Aetsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 
Turku satarnineen . . . . . . I Ahtari . .. . .. ............ IV 
Tuuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV .Aanekoski . . . . . . . . . . . . . . III 
Tyrvaa ................ III Liikennepaikat, joita ei ole 
Tiihtela . . . . . . . . . . . . . . IV edella mainittu, seka 
Ulvila . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV alueet, jotka ovat avo-
Urj~~a :. . . . . . . . . . . . . . . . . IV radan tai sorakuoppiin 
UtaJarvi . . . . . . . . . . . . . . . . IV johtavien raiteiden var-
Uusikaarlepyy .......... III rella, lukuunottamatta 
Uusikaupunki .......... III edella erikseen mainittuja V 

Uusia maksuja on sovellettava kaikkiin 1. 5. 51 tai sen jal
keen voirnaan tuleviin vuokrasopimuksiin. J o voimassa oleviin 
V1l0krasopimuksiin sovelletaan uusia maksuja sita mukaa kuin ne 
1. 5. 51 ja.lkeen ensi kerran uusitaan. Liikenneosaston johtajan, 
muiden osastojen !ruin liikenneo aston ja rautatiehallituk en teke
miin sopimuksiin sovelletaan uu. ia alueV110kria erikseen ilmoitet
tavista ajankohdista luk.ien. (Tfo n: o 596, 21. 4. 51) Kl n: o 
19/ 51. 8. 

Maksuleimakoneiden tilitys- ja kayttoohjeet. 
Joukolle suuria ja suurehkoja asemia on hankittu Hugin

m.erkkisUi maksuleirnakoneita. Ne otetaan kaytiintoon sita mukaa 



-13- 19 

kun ne toimitetaan asemille ja henkilokunta on saanut tarvitt 1 9 
van opastuksen. Nii.iden koneidBn kaytossa ja .tilitykse a on ~. , _ 
vellettava seuraavia ohjeita: 

1. Koneilla leimataan sellaisten Hihetysasemalla sekii katei
sella etta ral1tiluottotilin valityksella maksettujen kiito-, pika- ja 
r.ahtitavaraliihetysten (myos sotilaslahetysten) kuljetuskirjat, joi
den kuljetusmaksu on enintiian 1,000 mk. 1\faksuleima painetaan 
kiitotavarakortin, pakettikortin tai rahtikirjan B-osan oikeaan 
ylakulmaan. Nain leimattuja kuljetuskirjoja ei vieda erikoisluet
teloihin. Mii.ii.raasemilta on leimatut B-osat asemajarje tykseen 
lajiteltuina Hihetettava tilien mukana tarka tustoimistoon. 

Muihin maksettuihin ja kaikkiin maksettaviin Hihetyksiin so
velletaan aikaisempia tilitysmaarayksia. Aikaisempia tilitysmaa
l'ayksia velletaan myoo yhdysliikentees a yksityisten rautateiden 
kanssa, kuitenkin siten, etta kuljetu kirjat leimataan maksuleima
koneella niissa tapauksis a, jolloin kuljetuskirjoihin tiihii.n aakka 
on kiinnitetty rahtimerkkeja. 

2. Koneissa on mm. pii.iva- ja kuukausileima, tarkkailunauha, 
leimausla kija, summalaskija ja nolla-asennon laskija. 

Konee a oleva piiivii.ys on muistettava muuttaa ennen paivan 
leimaustyon alkamista. Paiva- ja kuukausiasettelu tapahtuu si
ten, etta pa.ivaysratasta kierretaan kunnes haluttu kuukausi- ja 
piiivanumero tulee rattaan navassa olevan punaisen viivan koh
dalle. 

Tarkkailunauhalle tulee jokaisesta mah."'Suleimauksesta maksu
maara ja paivay . Nauhalle mahtuu n. 2,500 leimausta. Se on 
muistettava vaihtaa ennen kuir.. nauha ennattaa loppua. 

Leimauslaskija osoittaa kuinka moneen kuljetuskirjaan maksu
leima on painettu. 

Summalaskija osoittaa kuljetuskirjoihin leimattujen kuljetus
maksujen kokonaismaii.ran. Summalaskijaa <li saa tyhjentaa nol
la-asen to on. 

Nolla-asennon laskija osoittaa kuinka monta kertaa ummalas
kija on patenttiavaimella tyhjennetty nolla-asentoon. Tallaista 
tyhjennysta ei edelli:iolevan mukaisesti saa .tehda. 

3. Ennen kuin konetta voidaan kayttaii, on sen lukitus avat
tava. Tama suoritetaan siten, etta patenttiavain asetetaan oi
keassa sivukannessa olevaan lukkoon ja kierretaan, kunnes pyo
reii.ssa aukossa oleva levy nayttii.a valkoista. Sen jii.lkeen otetaan 
avain pois. 

4. Ennen kuin koneen kampia liikutetaan ja kuljetusmaksu 
leimataan kuljetuskirjaan, on huolellisesti tarka tettava, eWi lei
mauskoneen numeroasettimet on siirretty kuljetuskirjaan merkit
tya kokona.israhtimii..ii..raa vastaavien numeroiden kohdalle ja etta 
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rahtimaksu on kuljetuskirjan mu.kaan Hihetysasemalla makset
tava. Kampia on kierrettavii kahdesti, jolloin kone suorittaa lei
mauksen ja sa.malla palauttaa asettimet alkuasentoon. 

5. J os kuljetuskirjaan on vahingossa leimattu liian alhainen 
kuljetusmaksu, on puuttuva maksuerii leimattava kuljetuskirjaan 
kaantamiilHi kuljetuskirja ennen leimausta kahtia siten, etta lisa
·leima tulee kuljetuskirjan alaosan oikeaan laitaa.n. 

6. Jos lruljetuslrirjaan vahingossa on leimattu liian suuri kul
jetusmaksu, on virheellinen maksuleima kuljetuskirjassa puna
kynalla ristiviivoitettava ja oikea maksumaarii leimattava kulje
tuskirjaan siten kuin 5 kohdassa on sanottu lisamaksun leimaa
misesta. Tallaisista viUirinleimauksista on laadittava erityinen 
luettelo, johon merkitiian piiivays, lahetys- ja maaraasemat, kul
jetuskirja.n numero seka vaarinleimattu rahamaadi. Mika.li rahti
kirja peruutetaan kokonaan, on se liitettava luetteloon. 

7. Koneista pidetaan piiivittain kopioimalla kaksin kappalein 
laadittavaa. lukematilia lomakkeelle n:o 4131. Kunnes lomakkeet 
ehditaan painattaa, on lomake itse laadittava. Viennit lukema
tiliin tehdaan kerran paivassa, paivan leimausten paatyttya. Jos 
konetta kiiyttiiii useampi henkilO eri vuoroissa, on merkinnat teh
tavii kunkin vuoron piiii.ttyessii. 

8. Kun paivan leimaustyo on paattynyt ja lukematili tehty, 
on kone lukittava oikeanpuoleisen sivukannen patenttiavaimella, 
jota kierretaan lrunnes pyoreassii aukossa oleva levy niiyttiia pu
na.ista. 

9. Lukematilin osoittama kuukauden kokonaiskanto, kun se 
ensin on verrattu koneen loppu- ja alkulukemien a.ntamaan kanto
tulokseen, on merkittava liikennetulojen piiatiliin. Mikiili liiken
nepaikalla on useita koneita, on eri koneiden lukematilien loppu
summat yhdistettiiva. LukematiJit ja viiarinleimauksista laaditut 
luettelot on lahetettava muiden ·.tavaratilien mukana tarkastus
toimistoon. 

10. Koneen molemmat sivukannet on lukittu patenttiavaimilla. 
Asemapiiallikko tai asematarkkaaja siiily.ttiiii oikean puoleisen si
vuka.nnen avaimia, joilla voidaan tyhjentaa summalaskija. Rei
dan tulee olla saapuvilla, jos naitii avaimia poikkeuksellisesti jou
duttaisiin kayttii.miiiin. Heidiin on tiilloin todettava ja merkit
tii.va muistiin koneen lukemat. Vasemman puoleisen sivuka.nnen 
avaimia sailytetiian sellaisessa paikassa, ettii. koneen kayttaja saa 
ne tarvitessaan helposti kaytettiiviikseen. 

11. Varinauha on vaihdettava heti, kun leimasinjiilki alkaa 
niiyttiiii himmealtii. 

12. Kaikilla asemilla ja toimistoissa, joissa on maksuleimako
neet, on pidettava koneen epakuntoon joutumisen varalta tar-



N:o 4131 

Asema: 

I 
Nolla-asen-, 

Pi\! v ii. n<;m Iaski · 
Jan n:o 

Maksuleimakoneen lukematili 

Summalasldjan 
rahamilil.rii. 

T O'i:rwisto: 

Erotus 
Vaii.rln· 

Jeimaukset 

V altio111rautatiet 

____ kuulta 19- · 

(Kone n:o ) 

Maksuerlen jako 
Kanto 

Kii.teistil Luottoa 

• 
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r:cellinen maara rahtimerkkeja. Merkit sailytetaan sinetoidyssa 
kJareessa. Merkeista on laadittava tilitys tavalliseen tapaan. 

13. Koneiden hoidosta, varinauhojen ja tarkkailunauharul
lien vaihdosta ym. saadaan tarkemmat tiedot painetusta kiiytto
ohjeesta, jollainen koneiden mukana liihetetaiin asemille. 

(Tfo n:o 557, 14. 4. 1951) Kl n :o 19/51. 9. 

Porkkalan alueelle menevien lahetysten tulli
muodollisuuksien suorittaminen. 

Kl n: o 7/51. 8 viitatcn ilmoitetaan, etta koska Suomen Sa
hanomistajayhdistys on ilmoittanut, ettei se enaa huolehdi P ork
kalan alueelle menevien puutavaraJiihetystensa tuUimuodollisuuk
sien suorittamisesta Kauklahdessa, on kaikista Porkkalan alueelle 
menevista liihetyksista laskettava kuljetusmaksun lisaksi myos 
tulliasioimiston valityspalkkio. (Tftk n:o 168, 21. 4. 1951.) Kl 
n : o 19/ 51. 10. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Keuruu ja Punkaharju : J 3. 5.-17. 6. 1951; Lomaliiton toimesta 
virkistyslomalle matkustavat perheenaidit; 25 %, myos pikaj. 

Lappeemanta: J8. 5.-22. 5. 195 1; Yleisurheihm Yhteistoi
mintavaliokunnan jiirjestfunat maastojuoksun Suomen mestaruus
kilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Avoimia virkoja ja toimi-a.. 

Kolnte e l . Tci1·ju1·in vin·kaa, joista ka.ksi Pasilan varastossa ja yksi Oulun 
varastossa. Paiijohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehal· 
lituksen kirjaajalle vimeistiian 17. 5. 1951 ennen klo 12. 

1. l. liik61~netarkastajan virlca rautatiehallituh:sen tariffitoim.istossa. Rau
tatieha.llitukselle osoitetut hakemukset jiitettiivii rautatieha.llituksen kirjaajan
toimis•toon viimeistaan 19. 5. 1951 ennen klo 12. 

1 l. va1·iko•npiuiUikonvi1'ka Seinajoen varikolla sekii apulaisvarikonpiiiil
l·ikon vi·1-ka Pasilan varikolla. l'tautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hake
mukset toimitettava rautatieha.llituksen kirjaaja.lle viimeistiiiin 23. 5. 1951 
ennen kello 12. 

Yleisen va.ikean a.suntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiittiimistii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuk&ista. 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 20 
1 9 5 1 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistu un maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/51. 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. Valtion vi ran tai toimen haltijain palkkaus. - 2. Avus
tuksien myontli.minen rautatielii.isille lomanviettoa ja reumaparantolahoitoa 
varten. - 3. Valt.ionrautateiden urheilutoimikunta v. 1951. 

Valtion viran ja toimen haltijain palkkaus. 

A s e t 1t s valtion viran tai toimen haltijain palkkattksesta anne- 1 
tun asetuksen rnuuttami ·est a. 

Annettu H elsingi5'sii. 30 paivii.nii. maaliskuuta 1951. 

Valtiovar ainministerion toimialaan kuuluvia erinaisia asioita 
kasittelemaan maiiratyn ministerin esittelysta muutetaan valtion 
viran tai toimen haltijain palkkaukse ta 19 paivana tammikuuta 
1943 annetun asetuksen 1 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat muu
tettuina, 1 § 7 paivana heinakuutr_ 1950 ja 17 piiivana marras
kuuta 1950 annetuissa asetuksissa (348/50 ja 553/50 ) ja 6 § 
12 piiivana joulukuuta 1947 annetus ·a asetuksessa (881/47), seu
raavasti: 

1 §. 

18. Piiiiluokka. 

Valtionrautatiet. 
Rautatiehallit1/,S. 

V a r as t o-o s as to. 
ApUI.~i ~o~~.a~a ........ .. ................ . 
Konemsmoon . . .......... . ............ . . . 
Koneinsinoori, 1 1. .......... . . . .. . . ...... . 

6 §. 

32 
31 
30 

585,600 
554,400 
524,400 

Viran tai toimen haltija saakoon ikalisiiii varten lukea hyva.k
seen sen ajan, minkii han, taytettyiian kaksikymmentayksi 

31H - 27. 1. 1951. 
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vuotta, on ollut paiitoi.meksi katsottavassa valtion palveluksessa. 
Valtion palveluksek i katsotaan myas palvelus eduskunnan oi
keusasiamiehena ja eduslrunnan viran tai toimen haltijana seldi 
Suomen Pankin, Alwenanmaan maakuntalautakunnan, kan an
elakelaitoksen ja po tisiiiistopankin toimen haltijana ynna pal
velu valtion teollisuuslaitok essa. 

, iitii ajasta, minkii viran tai toimen haltija on kaksikym
mentayksi vuotta taytettyaan ollut 

lrunnan, ktmtien keskusjarjesion tai kuntien yhtyman virassa 
taikka uskoi111ollisen yhdyskunnan toimessa, 

opettajana yksityisessa korkeakoulu a tai valtion avustusta 
nauttivassa yksityi essa oppi- tai kasvatuslaitoksessa, 

Hiakiirina, elainli:iiikarinii, sairaanhoitajattarena, tervey isa
rena, katilonii, mielisairaanhoitajattarena tai mielisairaanhoita
jana yhtion, yhteison tai yksityisen laitoksen palveluk:sessa, 

valtion avu. tusta nauttivan maataloudcllisen tai kotitaloudel
lisen jarjeston, metsanhoitolautakunnan, keskusmetsiiseuran, kes
kuskauppakamarin, 'kauppakamarin, tieteellisen tai taiteellisen 
jiirjeston tahi laitok en tai yhdy liikenteessii valtionrautateiden 
kanssa olevan kunnallisen tai yksityisen rautaticn palveluk:sessa, 

saa han lukea hyvakseen sen ajan, joka ylittaa neljii vuotta, 
jos tamii virka tai toimi on ollut p1Uitoimi eka patevyysehtoihin 
ja laatuun nahden siihen valtion virkaan tai toimeen rinnastet
tavi sa, mih:irn han tasta virasta tai 1 oimesta erottuaan on ensiksi 
tullut. 

Sen estiimatta, mita 2 momentissa on slUidetty, saa viran tai 
toimen haltija ikiilisaa varten lukea hyviik:seen koko sen ajan, 
minka han on ollut raa tuvanoikeuden tai maistraatin lainoppi
neena jiisenenti tai kaupunginviskaalina taikka, kaksikymmenta
yksi vuotta tiiytettyaan, Maatalousseurojen Keslrusliiton asutus
valiokunnan tahi maanviljelys- tai talousseurojen asutustoimi
kunnan taikka valtion haltuun otetun kunnallisen tai yksityisen 
rautatien tahi valtion haltuun otetun puhelinlaitoksen p~Uitoi
meksi katsottavassa palveluk:se a. Niin ikaan on viran tai toi
men haltija, joka on ollut lrunnan kansakoulunopettajan virassa, 
oikeutettu lukemaan ikruisaii varten hyviikseen koko sen ajan, 
minkii han kansakoululaitok:sen lmstannuksi ta 8 paiviinii kesii
kuuta 1926 annetun lain (1 0/ 26) ja sen tiiytiintoonpanosta 
6 paiviina helmilruuta 1932 annetun asetuksen ( 43/ 32) siifumos
ten mukaan on saanut lukea hyviikseen ikalisaii varten kansa
koulunopettajan virassa pal vellessaan. 

Niin ikiiiin saa viran tai toimen haltija lukea ikiilisiiii varten 
hyviikseen sen ajan, minka han sotatilan aikana on ollut sota-
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palveluksessa, lukuun ottamatta kuitenkaan saannonmukaisen ase- 1 
velvollisuuden suoritiamisaika.a. 

Valtiova.ra.inministerio voi erityisistii syistii oikeu ttaa vir an 
tai toimen haltijan lukemaan hyvakseen ikalisiia varten muun
kin kuin 2 ja 3 momentissa mainitun palvelusajan, kuitenkin 
enintaan ka.hdeksan vuotta. 

Eri palvelusaikoja ikalisia varten yhteenlaskettaessa otetaan 
huomioon vain taydet lruukaudet. 

P aJvelusvuoden jakautuessa lukukausiin lasketaan yhden lu
kukauden virautoimitus kuudeksi knukaudek i. Kotitalousoppi
laitoksen viiden kuukanden kesiih--ur sma tai kan an- tai tyoviien
opistossa lukuvuoden opettajana palvellun a.jan lasketaan vastaa
van puolta V11otta. 

'riita asetu ta sovelletaan 1 piiivasta tammilruuta 1951 lukien. 
(Asetuskok. N:o 178/ v. 1951 - Toj . kirj. N:o To 852, 18. 4. 
1951) Kl n:o 20/ 51. 1. 

A vustuksien myontaminen rautatielii.isille 
lomanviettoa ja reumaparantolahoitoa var
ten. 

Lomaliitto r. y: n, Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r. y: n ja 2 
Virkamiesliitto r. y: n kanssa on sovittu siiUi, etta rautatielaisille 
ja heidan perheensa jiisenille varataan tilaisuu viettaa loma
ajastaan 14 vuorokautta ·anottujen yhdistysten omistamis a lo
manviettopaikoissa. 

I.JOmaliitto r. y: n hallitsemia lomanvietto- ja terveydenhoito
paikkoja ovat: 

P urrkaha.rjun lomaky'Hi, 700 m Punkaharjun a emalta; 
Suur-Saimaan lomakyla, Taipal aaren pitajii.ssa, 35 km Lap

peenrannasta; 
Karkisaa.ren lomakoti, 5 km Kotkasta; 
Lansirannan lomakoti, Pyharannan pitajassa, n. 25 krn seka 

Uudestakaupungista etta Raumalta; 
I llinsaaren lomakoti, 3 km Iin asemalta seka 
Heinolan ReumaparantDla reumasairaita varten avoinna tois

taiseksi. 
Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r. y: n lepokoti ,Kanervala" 

sijaitsee Sarkisalossa n. 30 krn Pernion asemalta. 
Virkamiesliitto r. y:n Drnistama Saimaanrannan lomakyla si

jaitsee Taipalsaaren pitajassa n. 25 km Lappeenrannasta. 
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Rautatielaisia ja heidan perheensa Jasema varten sovitut 
lomanviettovuorot ovat seuraavina aikoina : 

1. vuoro 
2. 
3. 
4. 

" 
" 
" 

28/ 5-10/ 6 
11/ 6-24/ 6 
25/ 6- 8/ 7 

!1/ 7-22/ 7 

5. vuoro 23/ 7- 5/ 8 
6. " 6/ 8-19/8 
7. " 20/ 8- 2/9 

Kuluvana vuonna tullaan rautatielaisille ji:irjestamaan myos
lrin Suomen Urheiluopistolla, n. 7 km Vierumaen asemalta, 
Kuortaneen Urheiluopistolla, n. 30 lun Alavudcn asemalta ja 
edella mainitussa ,Kanervalan" lepokodis a 7 vuorokautta kes
tavia urheilukursseja lomanviettotarl:oituksessa. Kurssiajoista 
ilmoitetaan erikseen. 

Taysihoitoma:ksut. joihin sisaltyy majoitus, ruoka, saunavuoro 
kerran viikossa, maksuton osallistuminen yhteisiin retkiin, 'Vierai
luihin ja ohjelmallisiin tilaisuuksiin (RautatieUiisten Lepokoti
yhdistys r. y: n lepokotiin on kuitenkin vieUiva mukaan voi ja 
sokeri), ')eritiian vuorokaudelta seuraa vasti: 

Lomaliitto r. y . . .... . . .. ...... . .. . 
Virkamiesliitto r . y . . ............ . 
Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r . y. 

.Alh."lliset 
Lapset· aile 

12 v. - 6 v. 

500:- 325 : - 230:-
450:- 350:- 250:-
450:- 350: -- 250:-

Alle 6 kuukauden ikaisista lapsista ei perita taysihoitomaksua. 
Heinolan Reumaparantolassa on tiiysihoitomaksu - ilman 

laakkeita, jotka asianomaisen on itse erikseen korvattava - tois
taiseksi ke kimaarin 660 markkaa vuorokaudelta. 

Helpottaakseen henkilokunnan mahdollisuuksia viettaa lo
maansa edella maimtuissa lomanvietto- ja terveydenhoitopai
koissa, on rautatiehallitus paiittiinyt kuluvana vuonna jakaa 
heille lomanvicttoavustuksia seuraavien perusteiden mukaisesti: 

1) rautatielaisille, joilla on elatettavaniHin 2 tai u eampia ala
ikaisia lapsia, 100 %: n avustus tiiysihoitokustannuksista; 

2) rautatielaisille, joilla on elatettaviinaan 1 alaikainen lapsi 
75% :n avustus taysihoitokustannuksista; 

3) naimisissa ole ville rautatielaisille, joilla ei ole elatettava
naan alaikaisiii lapsia, 50 % : n avustus taysihoitokustannuksista; 
ja 

4) harkinnan mukaan enintaan 25% :n avustus taysihoito
kustannuksista perheettomille rautatielaisille. 

Suomen Urheiluopistoon ja Kuortaneen Urheiluopistoon seka 
Vuokatille lomaansa viettamaan aikoville voidaan myoskin myon-
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taii avustuksia edellii selostetun mukai esti, kuitenlcin enintal:in 2 
niin paljon lmin avustusta maksettaisiin lomaa vietettiiessa var
inaisissa lomakyli sa. 

Mahdollisuus paasta osallisiksi avustuksi ta on valtionrauta
teide.n palveluk es a olevilla viran tai toimenhaltijoilla seka tyon
tekijoilla, joilla ei ole maaseudulla omaa lomanviettopaikkaa. 
Avustu.s rnyonnetaiin vain ratdatielaiselle itselleen, mutta ei hanen 
perheensii jiisenille ja suorittaa rautatiehaJlitus sen laskua vas
taan suoraan asianomaiselle lepokodille tai vastaavalle, eika siis 
avnstuksen saajalle. 

Lomanviettoavustusta ja lomanviettopaikan varaamista kos
kevat anomukset, jotka laaditaan taman kaskylehden liitteena 
olevaa tai vastaavan kaavan muotoista lomaketta kayttaen on Uihe
tettavii rautatichallituksen huoltojaostolle viimeistaiin tulevan tou
kokuun 10 paivaan mennes a, kuitenkin siten, etta ensimmaista 
eli 28/ 5 alkavaa lomavuoroa tarkoittavien anomusten on oltava 
huoltojaostossa jo anotun toukokuun 2 paivana. Mahdollisuuk-
ien mukaan koetetaan myohemmin saapuneet anomukset ottaa 

huomioon. 1¥Iikiili anojaa ei voida sijoittaa nimenomaan siihen 
lomanviettopaikkaan, johon han pyrkii, koetetaan h~elle jar
jestaa tilaisuus vietti.iii lomansa jossakin muussa lomanviettopai
kas·a. 

Niiden rautatielaisten, jotka reumasairautensa vuoksi halua
vat varata lomanviettopaikan Heinolan Reumaparantolaan, tulee 
anomukseensa liittaa liiakarintodistus potemastaan taudista. Ky
svmyk essa oleva parantola ottaa hoidettavak i vain reumatauteja 
vaikeasti sairastavia. 

MildJi lomanviettopaikan tilannut rautatieH.iinen tai hanen 
perheensii on estynyt saapumasta varattuun lomanviettopaikkaan, 
on hiinen ilmoitettava siita huoltojao.'to11e viimcistiiiin 10 piiiviiii 
ennen tilatun oleskeluajan alkamista. Ellei peruutusta ole tehty 
edelliisanotun mukaisesti, on hakija velvollinen maksamaan 5 vuo
rokauden taysihoitomaksun jokaisen varatlm paikan o alta. Tiista 
on a ianomaisen henkilon anomuksensa yhteydessa annettava i
toumus rautatiehallituksen huoltojao tolle. (Rh/ tthj n: o H 679, 
17. 4. 1951) Kl n:o 20/ 51. 2. 

Valtionrautateiden urheilutoimikunta v. 1951. 

Kirjelmallaiin n: o IT. 427/ 1792, 16/ 2 1946 (Kl n: o 8/ 46. 1) 3 
a etti rautatiehallitus eritvi en valtionrautateiden urhcilutoimi
kunnan johtamaan valtioni·autateiden urheilutoimintaa. 



3 

20 -6-

'l'oukokuun 9 paivanii 1950 nime i rautatiehallitus taJousosas
ton johtaja.n V. J. Tervon valtionrautateiden urheilutoimiikun
nan puheenjohtajaksi (Kl n:o 25/ 50. 1) . 

Taniiiin tapahtuneessa esittelyssii on rautatiehallitus kiiytyjen 
neuvottelujen ja tehtyjen esitysten perusteella nimennyt seuraa
vat henlrilot valtionrautateiden urheilutoimlk:unnan jiiseniksi vuo
deksi 1951, nimittain: Rautatiehallituksen edustajana huolto
paallikko V. Miettisen, Suomcn Voimistelu- ja Urheiluliiton edus
tajana kirjuri 0. l;ehtosen, Tyovaen Urheilul iiton edustajana 
koncpajatyonteki.ia 0. E keli. en, Rautatievirkamiesliiton edusta
jana kirjuri U. Loukamon, Suomen Rautatielaisten Liiton edus
ta·iana valimoesimies E . Pastisen, Suomen Veturimiesten Liiton 
edustajana veturinkuljettaja 0. Michelssonin sekii valtionrauta
teiden urheilntoimikunnan eri .Piirien edustajina ylim. sahkottaja 
Y. Antilan, insinoori 'r. Lehtoscn, autonkuljettaja V. Paukkusen, 
veturinlmljettaja T. Kippolan ja konepajat~rontekija E . • T. HaJw
kankareen. (Rh/ to n:o II. 6 4, 17. 4. 1951) Kl n:o 20/ 51. 3. 
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Liite Kl n: o 20/ 51. 2. 
Irtileikattava ja taytetHivii mi·eluummin 
koneella tai tekstaten. 

Lomanviettoa vustusanomus 

1. Anojan taydellinen nimi ....... .... .. ............................................. .. ... . 

2. Synty1naaika ................................................................................... .. 

3. Virka, toimi tai ammatti ............................................................... . 

4. Toimipaikka .................................................................................... . 

5. OlluL VR:n -alveluksessa ............................................................. . 

6. Per he: uhteet: naimisi a, leski, perheeton. 1) 

7. V aim on nimi ...................... ....... ..................................................... .. 

8. , syntymaaika ............................................ ........................ :. 

9. Last en nimet ................................... ......................... ...................... .. 

10. Lasten iiit ......................................................................................... . 

11. Haluttu lomanviettopaikka .......................................................... . 

12. Ellei edella olsvaan paikkaan voida jarjestaii, haluaako 

muualJe ja minne ........................................................................... . 

13. Toivottu loman viettoailka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vuoro. 1) 

14. Myonnetty vuosilomaa I I valiseksi aja.k:si. 

15. Ottaako vaimonsa mukaan .......................................................... .. 

16. 
" 

lapsensa mukaan ja kenet heista ............................... . 

17. Onko aikaisemmin nauttinut lomanviettoavustusta valtion-

rautateilta ja mina vuosina ........................................................ . 

18. lVIuita anomuksen perusteluiksi annettavia tietoja lyhyesti: 

1) Tarpeeton yliviivataan. 

• 
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·················· ····· ·· ······················· ······· ·· ···· ··············· ·································· 

........................................................................... ... ... ..... : ................. .. ... . 

Mikali allekirjoittaneelle tai perhecni jasenille varataan anottu 
lomanviettopaikka, sitoudun mahdollisen esteen sattuessa ilmoitta
maan siitii rautatiehallitU:ksen huoltojaostolle viimeistiiiin kym
meneu (10) piiiviiii ennen tilatun oleskeluajan alkamista tai 
muussa tapauksessa maksamaan viiden (5) vuorokauden taysi
hoitomaksun jokaisen varatun paik::m osalta . 

.......... .... ......... ................. , ........ paiviinii .. ................. .. . kuuta 1951. 

anojan n.Jlekirjoitus 

tarkka postiosoite 

Edell a ilmoitetut tiedot todistan oikeiksi: 

.................... ....... ............. , ........ paivana ........ .............. kuuta 1951. 

esimiehen allekirjoitus ja virkaleima 

Helsinkj 1951. Valtioneuvoston kirjapa.ino 



KASKYLEHTI N:o 21 
1 9 5 1 

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

T o I m I t u s: Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S i s a llys : 1. Junahenkilokunnan virantoimitusrahasiiannon muuttami
nen. - 2. Taimitilaukset Keskustairrristosta. - 3. Hanka«almen sahalla ker
tyvien rima.halkojen myynti. - 4. Helluntailiikenne v. 1951. - 5. Liikenne· 
paikkoja koskevia muutoksia. - 6. Laivaliikenne satamis a. - 7. llillon lii
kenteen hoito. - 8. Ka.ntll.nmunalahetysten kasittely. - 9. Juomapikariauto· 
maatit. - 10. Vesibussimatkan sisliltli.vien erikoislippujen myynti. - 11. Poh
jojsmainen kiertomatkalii.kenne. - 12. Kappaletavaraliikenteen keskitys Vira -
ojalle. - 13. Siirtomaksun kantaminen erli.is~a tapauksissa.. - 14. Erillis
tavaran rahditu.s. - 15. Katajanokan liikennoimistapa. - 16. Kansainvalisen 
tavara.liikenteen lomakkeet. - 17. Matkalippualennul<sia. - 18. Kadonneet 
sairaspaa.rit. - 19. VR palvelukseen sopimattomia. - 20. Kadonneita matka
lippuja, virkamerkkejii. ym. - 21. Avoimia virkoja ja toimia. - 22. Osoite
tiedustelu. - 23. VR harrastuskavelykilpailu . 

J unahenkilokunnan virantoimitus
rahasaannon muuttaminen. 

Valtioneuvosto on kulkulaitosten ja yleisten toiden mini te- 1 
rioota huhtikuun 19 paivana 1951 tapahtuneessa esittely a, asian 
oltua edellisena paivana valmistavasti kasiteltaviina valtioneuvo -
ton r aha-asiainvaliolrunnas a, paattanyt vahvistaa asemapaikan 
ulkopuolella tehdyista matkoista suoritettavan tuntirahan huhti
kuun 1 paiviistii 1951 lukien yhdeksiiksi markaksi ja vastaavasti 
muuttaa toukokuun 23 paivana 1946 annetun valtionrautateiden 
junahenkilokunnan virantoimitusrahasaiinnon 3 §: n, sellai ena 
lruin se on maali lruun 17 paivana19-t-!1 annctus.sa valtion-euvoston 
paatoksessii, niiin kuul uvaksi: 

3 §. 
Tuntirahaa maksetaan 9 markkaa tunnilta. Paivystyspalve

luksessa toimivalle kondulrtoorille maksetaan kuitenkin rautatie
hallituksen harkinnan mukaan tuntirahaa enintaan 11 markkaa 
25 pennia ja paivystyspal veluksessa toimivalle junamiehelle enin
taan 9 markkaa 75 pennia tunnilta, milloin tyon suorittaminen 
vaatii ~rikoista jarjestelykykyii ja milloin tyota on pidettava 
kiihkeana ja rasittavana. 

(Toj n:o To 503, 30/ 4 1951. - Kulk n :o 2545, 19/ 4 1951. -
Ver t. Kl n: o 16/ ±9. 1.) Kl n:o 21/ 51. 1. 

3313 - 4. 5. 1951. 
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2 Taimitilaukset Keskustaimistosta. 

Kesakuun alkupuolella toimitetaan rautatielaisille Ke kustai
mistosta Hyvinkai:ilta alempana lueteltu,ja ryhmakasvien taimia 
mainittuihin hintoihin . 

Tilausten nopean kasittelyn helpottamiseksi kehoitetaan kayt
tamiian tilauskaavaketta n: o 3915. 

Taimet toimitetaan, ellei toisin ole maaratty, yleisten istutus
ten taimilahetysten muka11a. Tilauk et on osoitettava ylipuutar
hnrille il;)rvinldialle toukokuun 26 paivaii11 menne sa. Ellei ti
laukscssa toisin ole maaratty, niin puuttuvien lajien tilalle Hihe
tetaan vastaavaa. Puhelintilauksia ei vastaanoteta. Piiripuutar
hurit tilaavat taimet vleisiin istutuk iin. 

l\1onivuotisia lmkkakasvien (perennojen) taimia, marjapen
saita y. m. s. toimitetaan edelleenkin valtionrautateiden omista
mille asuintaloille maksuttomasti noudattamalla puutar.hureiden 
antamia ohjeita istutuspaikkaan ja -tapaan niihden. Nama ti
lukset Hihetetaan piiripuuiarhurien kautta. 

Aitapensaiden ja omenapuiden taimia ei ole yksityiskayttoon 
myytavaksi. 

Ryhmakasvien lajit ja hinnoittelu tanii kevaana on seuraava: 

Antirrhinum, leijonankita, ekaviireja, vap. kas\' ...... . 
An tirrhinum, ruukkutaimet ............ . ... ..... . .. . 
Begonia semperflorens, vinolehti, vap. kas\'. . ........ . 
Begonia tuberhybrida, mukulavinolehti, eri vareja, ilman 

ruukkua . .. .... . .... . .......... . . .. . .. . . ... .. .. . 
Begonia Vesuvius, ruukkutaimia . .. ... . ........... .. . 
Bellis perennis, kaunokainen, avomaalta ....... . ... .. . 
Callistephus, kiinana teri, eri vareja, vap. ka v . .. ..... . 
Chrysanthemum parthenium, reunapaivankakkara, vap . 

kasv ...................... ...... ....... .. ...... . 
Dahlia, daalia, ruukkutaimia, matalia lajikkeita ....... . 
Dianthus bm·hatus, harjaneilikka, avomaalta ....... . . . 
Fnch ia, verenpisara, ruuklmtaimia ........ . ....... . . 
Iresine, punalellti, pUlla- ja keltalehtisia reunaka veja, 

ruukkutaimia . ... .. . . .......... .. ........... . .. . 
Lathyrus, tuoksuherne, sekavar., 4-5 tainta juuripaa-

lmssa ......... .. ............. .. ............... . 
Lobelia, sinielvikki, vap. kasv. reunakasvi . ..... . .. . ... . 
Lobelia, siniel vikki, riippuva ...... .. .............. . . 
Matthiola, leukoija, eri vareja, vap . kasv .... .. . .. . .... . 
Pelargonium, pelargoni, tavallinen, 4" ruukusta .. .. . . 
Pelargonium, pelargoni, tavallinen, 3" ruukusta .. . . . . 
Penstemon, pun. kilpikukka, ruuklmsyystaimia ....... . 

5:-
8 : -

12: --

100: -
30:-
15: -
4:-

4: -
60 :-
15:-
25:-

20:-

20:-
5 : -
6:-
5:-

100: -
60:-
50:-
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Petunia hybrida, eri vareja, tav. ja riippuvia .. . .. . . . . . 
Senecio cineraria, tuhkaruoho, reunakasvi, vap. kas \'. .. 
Tagetes, amettikukka, vap. kasv. . .. . ....... .. . . ... . . 
Tropaeolum, koristekrassi, matalia- ja koynnos-, vap . kasv. 
Viola, orvokki, eri lajikkeita, vap. kasv. . ... . . . .... . . . 
Viola, orvokki, kukkivia avomaalta .. . . ..... . .. . ... . . 
Zinnia, oppineiden kukka, vap. ka v. . ....... . . . .. .. . 

Riippttpelargonioita ei liikernyynliin . 

21 

5: 
-l: : - -
-!: 
3 : -
5:-
8:-
5:-

Toma.atin taimet, Tanskan vienti ruukkutaimia . . . . . . . . 15 : -

Suoritus taimista lahetetiHin virkapostis a ylipuutarhurille lly
vinkaalle, mieluimmin samalta liikennepaikalta yhteisena suori
tuksena. Maksuttomien taimien tilauksissa tulee olla a. o. paally -
tO.n mer kinta tilauksen asiallisuudesta ja etta tilaaja asuu VR : n 
tal ossa. 

P akkauslaatikot on ehdottomasti palautettava viivytyksetta. 
(Rt n : o 1266/ 1563, 24. 4. 1951. ) Kl n: o 21/ 51. 2. 

Hankasalmen sahalla kertyvien 
rimahalkojen myynti. 

2 

P eruuttaen otsakeasiaa ko. kevan miHirayksensa n : o J 07/ 102; 3 
12. 1. 50 (Kl n:o 5/ 50. 1) rautatiehallitus on paaWinyt, etta 
H ankasalmen sahalta myytavien rimojen hinta on 25. 4. 51 lukien 
mk 250 : - ms: lta ja etta niitii rautatieHiisille myytaessa nouda
tetaan rautatiehallituksen kiertokirjetta n: o 2/ II. 162, 16. 1. 1931, 
jonka mukaan rimoja aadaan antaa polttopuiden ostoon oikeute-
tuille rautatieHiisille 50 % enemmiin kuin havupuita. (Rh n: o 
981, 24. 4. 51. ) Kl n :o 21/ 51 . 3. 

Helluntaillikenne v. 1951. 

Kl n : o 19/ 51. 4 olleeseen lisajunaluetteloon lisatiian li iihen- 4 
kilojuna n : o 213 a, joka on kulussa 12. 5. 51 Karjaa-Hanko, 
Uiht. Karjaalta klo 16.17, saap. llankoon klo 17.31. Samassa 
luettelossa olevan j . n: o 28 tuloaika H elsinkiin on oleva klo 0.15 
ja j . n:o 42 a klo 0.01. (Kut n:o 769, 28 . 4. 51.) Kl n:o 21/ 51. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

l in aseman alainen Lahessuon sei ·ake muutetaa.n kesakuuu 5 
1 paiviista 1951 lukien saman aseman alai eksi laituriksi enti in 



,. 

5 

6 
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v8.limatkoin, likennoim.istapana (Htp). .J ulkaisuun Liikennepaik
kojen valimatkat whtava asianomaiset korjaukset. (Llroj n: o 
1072, 24. 4. 51.) Kl n:o 21/ 51. 5. 

Laivaliikenne sat amissa. 

Laivaliikenne Rapasaaren ..,atamassa on alkanut 25. 4. 1951, 
Leppaluodossa 29. 4. ja Tammisaaren satamassa 30. 4. 

flillon liikent een hoito. 

Laivaliikenn~ Hillossa on alkanut. 'roukokuun 1 paivasta 
lukien sijoitetaan Hilloon virkamies purjehduskauden ajaksi, ja 
on kuljetuskirjat osoitettava mainitusta paivasta suoraan sinne. 
Liikennoimismaiiraykset pysyvat muuten ennallaan. (Lkoj n: o 
H 619, 30. 4. 1951) Kl n: o 21/ 51. 7. 

KananmunaUihetysten kasittely. 

8 Liikennoitsijain taholta on valitettu, etta jopa 25 % saapu-

9 

neista kananmunista on vastaanotettaessa havaittu sarkyneiksi ja 
kun sarkyneisyys on ollut huomattavin Jaatikoiden pohja- ja 
pintakerroksissa, on erikoisesii laatilwiden pinoamista pidetty 
liian kovakouraisena. Tasta syysta kehoitetaan kaikkia virkaili
joita, jotka joutuvat munaUihetysten ja muunkin helposti sarky
van tavaran kanssa tekemisiin, noudattamaan niihin niihden mah
dollisimman suurta Yarovaisuutta ja huolellisuutta, jotta tiillai
set valitukset saataisiin loppumaan. 

Varsinkin on kuormattaessa tiukasti valvottava, ettei laatikko
pinoja tehda siten, etta ne kuljetuksen aikana kaatuvat vau
nuissa. Laitureilla laatikoita siirreltaessa on mikali mahdollista 
kaytettava kumipyoraisiii makasiinikarryja. (Lkoj n: o 496, 20. 4. 
1951) Kl n : o 21/51. 8. 

Juomapikariautomaatit. 

Koska kaytannossa on osoittautunut hankalaksi ja osittain 
epiihygieniseksikin juomapikarien taydentaminen juomapikari
automaatteihin matl\:an varrella olevien asemien toimesta, maa
r iitaan, etta Helsingin asema varaa konduktoorivaunuihin tar
peellisen maaran pikaripakkauksia ja automaattien tliydentami
sesta huoleht.ii kyseessa olevan junan junamiehisto. Silta varalta, 
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etta juom.apikarivarasto syystii tai toisesta kului i junassa lop- 9 
puun, pideUHin samoilla asemilla !min tahiinkin saakka pikari
pakkau.k:sia Uillaisia poikkeustapauksia varten. (Lkoj n: o 576, 
21. 4. 1951) Kl n:o 21/ 51. 9. 

Vesibussimatkan sisii.ltii vi en erikois
lippujen myynti. 

Toukokuun 15 pv: n ja syyslmun 30 pv: n 1951 vali ·enii ai- 1 O 
kana myydiifu1 Helsingin, Hameenlinnan, \T alkeakosken ja Tam
pereen asemilla sekii niiillii paikkakunnilla olevissa matkatoimis
toi.ssa Edmonson-mallisia meno- ja paluulippuja, jotka oikeutta-
vat joko meno- tai paluumatkalla suorittamaan matkaosuuden 
IIameenlinna-Yalkeakoski, Hiimeenlinna-Kangasala tai \Tal
keakoski-Kangasala Laiva Oy Matkaihm vesibussissa ja matka
osuuden Kanga ala-Tampere tillii valilUi liikennoivassii erikois
linja-autossa. Toukokuun 15 pv: n ja kesiikuun 9 pv: n valisenii 
aikana vesibussiliikenne on rajoitettu sikiili, etta vesibussi liiken-
noi vain tiistaisin ja torstaisin Hameenlinnan-Valkeakosken
Hiimeenlinnan ja vain stmnuntaisin Hameenlinnan-Kangasalan 
(Tampereen)-Hameenlinnan valilla. Kesiikuun 10 pv:stii alkaen 

, Yesibussiliikenne on kaikilla matkaosuuksilla jolatpaiviiinen. Niiita 
nk. vesibussilippuja myydaan seuraaville valeille: 

H elsingissii: 
1) Helsinki-Iliimeenlinna-Valkeakoski-IIelsinki 

Hinta: 2 lk 1,400 mk ja 3 lk 1,100 mk 
2) Helsinki-IIameenlinna-Valkeakoski-Kangasala-Tam

pere-Helsinki 
Hinta: 2 lk 1,800 mk ja 3 lk 1,450 mk 

Hiimeenlinnassa: 
1) Hfuneenlinna-V allreakoski-'l'oijala-IHimeenlinna 

Hinta: 2 lk 700 mk ja 3 lk 600 mk 
2) IIameenlinna-Valkeakoski-Kangasala-Tampere

Hiimeenlinna 
Hinta: 2 lk 1,050 mk ja 3 lk 950 mk 

Valkeakoskella: 
1) Valkeakoski-Toijala-Hameenlinna-\T alkeakoski 

Hinta: 2 lk 700 mk ja 3 lk 600 mk 
2) Valkeakoski-Toijala-Helsinki-Hameenlinna-Valkea

koski 
Ilinta: 2 lk 1,400 mk ja 3 lk 1,100 mk 

3) Valkeakoski-Kangasal a-Tamp ere-Toijala-\T alkeaJwski 
Hinta: 2 lk 650 mk ja 3 lk 550 mk 
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1 Q T ampereella : 

11 

1) Tampere-Hameenlinna-V alkeakoski-Kangasala
Tampere 
Hinta: 2 lk 1,050 mk ja 3 lk 950 mk 

2) Tampere-Helsinki-Hameenlinna-Valkeakoski-Kangas
ala-Tampere 
IIinta: 2 lk 1,800 mk ja 3 lk 1,450 n1k 

3) Tampere-Toijala-Valkeakoski-Kangasala-Tamp ere 
Hinta: 2 lk 650 mk ja 3 lk 550 mk 

Liput ovat pikajunalippuja, ja on niiden suhteen voimassa, 
mita meno- ja paluulipuista on siiadetty. Suoritetun vesibussi
matkan osoituk eksi leimaa vesibussin rahastaja lipun takasivulle 
Laiva Oy :\Iatkailun leiman. Lippuja mrydiHin vain, mikali 
samalla voiclaan varata paikka vesibussiin. Paikkoja vesibussiin 
varaavat suuntaan Riimeenlinna-Tampere VR l\Iatkapalvelu 
IIelsingissa, Hiimeenlinnan asema ja Hiimeen matkatoimisto. 
puhelin 23 69, seka suuntaan Tampere---Hi:imeenlinna Tampe
reen asema, linja-autoasemaJla oleva m./s Roineen paikkatilaamo, 
puhelin 38 89, ja Valkeakosken asema. 

::\iyyntipaikkojen on tilattava liput Trt II: sta. Liput on tili 
tettiivii erilliiiin mui. ta meno- ja paluulipuista mn.tkustajaliiken
netilisski (lomake n:o 4003) eri sivulla otsakkeella ,Vesibussi
liput". (Tfo n:o 613, 2-l. 4. 1951) Kl n:o 21/ 51. 10. 

Pohjoismainen kiertomatkaliikenne. 

I;iikenteen kuljetusehdot ja hinnat sisalt~rvat seuraavaan jul
kaisuun: Taxa for befordring av personer mellan svenska, 
norska, danska och fi nska stationer pli rundtursbiljetter. Gal
laude fran och med den J maj 1951. Osuustaulukot ja t ili tys
objeet si...<>~iltyTat monistettuun ohjevihkoon. 

A. Yleisiii maiiriiyksiii . 
1. Erilaisia kiertomatko,ja on kaikkiaan 20, joisla seuraaviin 

·lmuteen sisiiltyy matkaosuuksia Suome a: Pohj. II 2, P ohj. N. 
Pohj. 0, Pohj . P 1, Pohj. P 2 ja Pohj . Y 1. Kiertomatkoihin 
liitt:'-rvia lisamatkoja on 13, joi ta Suomea ko kevat Pohj. 8 ja 
P ohj. 9. 

2. Kiertomatkoja varten on 'Painatettu ~rityiset kuponkivihot. 
Paiillyk et ja kupongit ovat oranssinvari. et seka 2 eWi 3 lno
ka..ssa. Kaikissa sarrn.aan kuponkivihkoon kuuluvissa kupongeissa 
on sa.ma tunnnskirjain j.a numero kuin pahllyksessakin, ja ne 
kiinnitetaa.u paallykseen ~iina jarjestykse.ssa, jo. sa n e on tar
koitus kayttaa. 
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3. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikilla junilla. 1\fa.tkaa 11 
varten kiitojunalla ( e~res.stag ) Ruo i a ja Norjassa ja ,Lyn
tog"-junalla Ta.nska a seka varattua i.stumapaikkaa varten 
mui a junissa on paikkalippu luna tettava. Makuuvaunua saa 
kaytta.ii lunastamaJla makuupaikikalipun tavallisessa jiirjestyk
sessii.. Erii.illii. matkao uuksilla kupongit kelpaavat vaihtoehtoi-
sesti junaan, laivaan tai autoon . Laivalinjalla Turku-Tukholma 
ja IIelsinki-Koopenil1amina 2 luokan liput oikeuttavat 1 luokan 
hyttipaikkaan ja 3 luokan liput turistiluokan hyttipaikkaan. 

4. Myyntirpaika.n nimi- ja pii.ivaleima lei-mataan lippuja myy
tii.e ii. pii.iillyk.seen ja kaikkiin kuponkeihin . 

5. l\1atka voidaan aloitt.aa miltii kiertomatka.n reitillii olevalta 
asemalta taJ1ansa, matkustajan haluamaan uuntaan. Piii:illyk ·e.n 
etusivulle on merkitlta;va sen aseman nimi, jolta matdm aloitetaan . 
Jos matka aJoitetaan kupongin valiasemalta, on tiimii kuponki 
muutettava siten, etta se kelpaa ainoastaan sille matJkao uudelle, 
joka suoriltetaan matka.n alussa. Kupon.gin jalellaolevalle matka
o uudelle, joka suoritetaan va ta kiertomatkan lopu a, laaditaan 
erityinen avokuponki, joka ikiinni1:etaiin viimeiseksi ku'Ponki
vi'hkoon. 

Aloitettua matkansuuntaa ei saa. muutttaa. 
6. Kiertomatkalippuja myydaan 1. 5.-30. 9. viilisena aik,ana, 

ja niiden kelpoi uusaika on 2 kuu.kautta. :\Iatka 30. 9. 51 paivii
t:vlH:i lipulla on siis piHitettava viimeistaan 29. 11. 51. JJiikenne 
laivalinjalla Vaa a-Uumaja alba kuitenkin vasta 15. 5. ja 
lii,kenne Suomen isii.vesi toissa :vleensa vasta kesii1mun alu.c;s.a. 
Liiken.ne nii.illa laivalinjoilla lakkaa syys--lokah."Uussa . 

7. Lapsille, jotka. ovat tii.yttaneet 4 muhta ei viela 12 vuotta, 
myydiian kiertomatkalippuja. puoleen hintaan. Talloin irroite
taan piiiillyksestii , La:psenlipun kontrolJi.o a" ja liitetaan tiliin 
todisteeksi; piiiill~'kseen ja kaikkiin kupomkeihin on itiipaitsi 
leimattava ,La psi- Barn". 

8. Matkan saa ke ·keyttaii. seuraavasti: 
a) kunkin kupongin paatea emalla muodollisuuksitta ; 
b) muilla asemilla rautatiematkalla, ehdolla etta lippu heti 

junan saavuttua esitetaa.n asemalla merkinnan tekemistii 
varten; 

c) 1aiva- ja automatkalla ei matkaa )·leen ii saa keskeyttiiii. 
9. Siirtyminen ylempiian luokkaan Yoi trupahtua pohjois

maisen yhdysllikennetari£fin tai asianomaisen hallinnon miHiriiys
ten mukaisesti. 

10. Matkatavaraa saa laihettiiii, sikali kuin la.het.ysasemalla on 
kysymykseen tulevat maJtkatavarata.riffit. 
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11. Kiertomatkalippuja myydiHi.n Suomessa V. R. Matkapal· 
velussa Helsingim a.semalla seka matkatoimistois.£a. Muut asemat 
voivat tilata kiertomatkalippuja l\18Jtkapalvelusta, jolloin on 
ilmoitettava milta asemalta ja mihin snuntaan matka ,aloitetaan. 

B. Suornea koskevat l{iertornatkat ja liptmhinnat. 

Pohj. H 2. ,Paiikaupunkimatlm": Helsinki- Turku- Tuk
holma - 0 lo - Goteborg - Hiilsingborg - Helsingor -
Koopenhamina - l\Ialmo - Tu'k>h<llma - Turku - Helsinki. 

2 luokika: 14,415 mk (lapsi 7,235 mk) 
3 , : 10,350 mk ( ,, 5,200 mk) 

IIuom. I. ::\Iatka IIelsinki-Tukholma tai piiinvastoin voi
daan li iimaksu tta myos suorittaa suoraan laivalla. Ku.ponki 
laivamatkalle Turun sata.ma-Tuld10lma ja rautatiekuponki Hel
sinki-Turun sat am a on luovutettava laivan paiillystolle. 

Huom. 2. :;\!atka. Ilelsinki-Turun satama tali. painvastoin 
voidaan myo. suorittaa Pohjolan Liikenne O.v: n linja-autolla 
ilman erityisUi lisamaiksua. 

Pohj. N. , Ruotsin- Suomen matka": llelsinki - Punka
harju - Savonlinna - Kuopio I Joensuu - Oulu - Kemi 
Tornio - Boden - Tukholma - Turku - Helsinki. 

2 luokka : 9.625 mk (l31psi 4,835 mk ) 
3 6,790 mk ( , 3,420 mk) 

Huom. 1. ja 2, kts. kiertomatkaa Pohj. II 2. 
Huom. 3. Ma•tka Punkaharju- Savonlinna tai painvastoin 

voidaan myos snorittaa Saimaan Hoyrylaiva OY :n laiv.alla, 
maksamalla laivassa lisaa 30 mk 2 luokan hpulle ja 60 mk 
3 luokan lipnlle. 

Huom. 4. Savonlinnan ja Joensuun valilla \'Oidaan matka 
suorittaa myo Saimaan Hoyrylaiva OY :n laivalla tai Savon
linnan ja Kuopion viililHi Ilein~i.veden Iloyrylaiva Oy: n tai 
Le.ppiivirran HoyrylaiYa Oy: n laivalla. Seka 2 etta 3 luokan 
liput oikeuttavat mart:kustamaan laivan 2 luokassa ilman hytti
paikkaa; 3 luO:kan lipulla matkustavan on kuitenkin suoritettava 
lisii.a 200 mk. llyttipaikasta uoritetaan laiv-assa lisaa 400 mk 
ensi luokan hyttipaikasta ja 300 mk toisen luokan hyttipaikasta. 
Hyttipaikka voidaan tilata etukateen S.aimaan Matkatoimistosta 
Savonlinnassa. 

IIuom. 5. Vuonislahden asemalta voidaan poiketa Kolille. 
l\Ioottorivenematka kestaa n. 50 min. ja maksu on 100 mk mat
kla,ltfl. 



-9- 21 

Huom. 6. Kuponkeja liel inki- Punkaharju (Vira ·ojan 11 
kautta) ja Punkaiharju---;Savonlinna voidaan myos yhdes a kiiyt-
Uia matkaan Helsinki-Sa;vonlinna Mikkelin kautta. 

Huom. 7. Matka Kemi- Tornio tai piiinvastoin voidaan 
myO.s suoritJtaa Rovan:iJemen- Aavasaksan kautta, lnnastwma1la 
lisiimatka Pohj. 8. 

Pohj. 0. ,Peri.imeren ympari ' ': Vaasa - Oulu- Kemi
Tornio - Boden- Lnu~aja- Uumaj•a- Vaasa. 

2 luoklka: 4.925 mk (lapsi 2,485 mk) 
3 , 3,670 mk ( , 1,860 mk) 

Huom. Kemin ja Vaasan viililli.i voidaan matka suorittaa 
my5s 1-entokoneella, maksama1la lisaa 680 mk 2 luokan lipulle j-a 
1,120 mk 3 luokan lipulle. Paikka tilataan Kemin Yleis&paq
velusta Kemissii tai Vaasan Matkatoimistosta Vaasassa. Lento
matka voidaan ulottaa Rovaniemelle saakka, ma~{samalla lisiia 
1,000 mk. 

Jos matka Kemi- Rovaniemi tai piiin'Vastoin suoritet.aan 
lisfuna.tkan Pohj. 8 m~ana, on lisi.imaksn 664 mk 2 luokan lipu'lle 
ja 776 mk 3 luokan fipulle. Kuponki Kemi- Rovaniemi luo
vutetaa.n lentoyhtiolle. 

Poh,i. P 1. ,Tansk.an- Suomen matka": Koopenhamina
Helsinki - Hameenlinna - Tampcre - Turku - Tu'kholma -
Malmo- Kooperuhamina. 

·2 luokka: 13,425 mk (lapsi 6,735 mk) 
3 luokka: 9,030 mk ( , 4,540 mk) 

Huom. 1. Ve ibussimatka Hi.imeenlinna- Tampere ('tai piiin
vastoin) ·kts. kieiYtomatkaa Y 1. 

Pohj. P 2. ,Suomen- Tanskan matka": Helsinki- Koopen
hamina - Fredericia - Langaa - Frederikshavn - Goteborg 
- Tukhdlma - Turku - Helsinki. 

2 luokka: 14,460 mk (lapsi 7,255 mk) 
3 luokka: 9,935 mk ( ,, 4,995 mk) 

Huom. 1. Laivamatka Tukholma- Tielsinki (tai pairuvas
toin) kts. kiertomatkaa N. 

lluom. 2. Automat.ka Tunm atama- Helsinki (tai pain
vastoin) IDts. kiertomatkaa N. 

llu<lm. 3. M:a.ksu mabdollisesta hyttipaikasta matkalla Frede
rikshavn- Goteborg (3¥2 t.) uoritetaan laivassa. 

Pohj. Y 1. ,Selkameren ympari": Helsinki - Hameenlinna 
- Tampere - llaaJpamaki (Virra·t) - Vaasa - Unmaja -
Tukiholrna - Tmku - Helsinki. 
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2 luokka: 
3 luokka: 

- 10-

8,615 mk (llllpsi 4,330 mk) 
6,510 mk ( , 3,280 mk) 

Huom. 1 ja 2, kts. kiertomatkaa Pohj. H 2. 
Huom. 3. Rautartiematkan Tam,pere- Halllpamaki tai pam

vastoin sijasta voidaan suorittaa lai·vamatka Tampere--Virrat tai 
painvastoin Hi:iyrylaiva Osuuslmnrta Tarjanteen laivalla. Seka 2 
etta 3 luokan liput oikeutrt·avat matkustamaan laivan ylakan.nella 
(2 luokka), maksamalla lisaa 150 ml\ 2 luokan lipulle ja 250 mk 
3 luokan lipulle. Mahdollisesta. hyttipaika ta ja yi:ipymisesta lai
vassa Virroilla tai Tampereena suoritetaan maksu laivan paal
l.v t<>lle. Laivalla matkustettae sa on kuponki Tampere- Vilp
pula (t. laivalla Virrat) luoYutettaYa. laivan paallystolle. 

II uom. 4. :\Latka Hi:bneenlinna- Tampere tai painvastoin 
voidaan myi:is suorittaa vooibu. il1a (m/ s Roine) IIameenlinna 
- Vehoniemi ja autolla Vehoniemi- Tampere, maksamaJla lisiia 
400 mk 2 luokan lipu11le ja 480 mk 3 luokan Ii,pulle. Paikka
tilaukset Aulangon matkatoimistosta Hameenlinnassa, ja Laiva 
Oy Matkailun paikkatilaa.mosta Tampereen linja-autoasemaJla. 
YM-eytta Hameenlinnan aseman ja Aulangon hotellin valilla 
hoita1a yksityinen l1nja-autoyhtii:i (maksu 20 mk). 

Lisamatka Pohj. 8. Kemi- Rovaniemi- Aava aksa (posti
a utolla) - Tornio raja. 

2 luokka: 780 mk (lapsi 390 mk.) 
3 luokka: 630 mk. ( , 315 mk) 

Tii,ta lisamabkaa myydaiin vain liittyen kiertomatkaan Pohj. N 
1ai Poh,j. 0. Kiertomatkalippuun sisaltyva kuponki Kemi-Tor
nio raja on lisamatkan lippua ostettaes a luovutettava pais. 

Postila.itoksen linja-autoon voidaan paik.ka tilata Rova.niemen 
postiau1oa emalta. Suunnassa Aavasaksa- Rovaniemi voidaan 
paikka tilata myos Tornion postitoimiston kautta, jolloin on 
suoritetta.va 30 mk: n tilausmaksu. 

JJentonmtka ta Kemi-Rovaniem.i tai pairuvastoin kts. kierto
matkaa Pohj. 0. 

Lisamatka Pohj. 9. Helsinki-Turku-Tukholma-Turku
IIelsinki. 

2 luokka: 7,140 mk ( lapsi 3,570 mk) 
3 luokka: 5,580 mk ( , 2,790 mk) 

Huom. 1 ja 2, kts. bertomatkaa Pohj. H 2. 
Tata lisamatkaa myydiilin ainoasta.an Helsin.gista Hi:hteville 

matlm. tajille, jotka. sa.malla kertaa ostava.t lipun jollekin Tnk
ho1mast81 aloitettavalle .ki€rtomatkalle (A 1, A 2, D l. D 2, D 3. 
F', R 4, J, L 1), johon ei sisally kayntia Suome&'la. LivtJua e\ 
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sus nussaan tapauksessa saa kayttaa muunlaisiin matkoihin 11 
Helsingin ja Tukholman viililla. 

C. Muut ktiertomatkat. 
Tukholmasta aloitettavat: 
Pohj. A 1: Tukholma-ostersund-'l'rondhcim-08lo-'l'ukholma. 

2 luokka: 7,310 mk 3 luokka: 4,555 mk 

Pohj. A 2: Tukholma-ostersund-Trondheim-Oslo--Goteborg-Tuk· 
holm a. 

2 luokka: 7,575 mk 3 luokka: 4,7 0 mk 

Pohj. D 1: Tukholma-Boden- arvik-Bod~ (autolla)-Lensdal (au· 
tolla)-Troudheim-Oslo-Tukholma. 

2 luokka : 11,105 mk 3 luokka : 7,460 mk 

Pohj. D 2: Tukholma-Boden-Narvik-Bode (auto1la)-L~n dal (au· 
tolla)-Troudheim-0 lo-Goteborg-Tukholma. 

2 luokka: 11,370 mk 3 luo.kka: 7,6 5 mk 

Pohj. D 3: Tukholma-Boden-:'farvik-Bodfil (autolla)-Ljlln dal (au· 
tolla)-Trondheim-Gslo-Goteborg-?.falmo-Tukholma. 

2 luokka: 1l,!J50 mk 3 luokka : 8.070 mk 

Pohj. F: Tukholma--Goteborg-"Prederik havu (laivalla)-Koopenha
mina-Tukholma . 

2 luokka : 5,770 mk 3 luokka: 4,035 mk 

Pohj. H 4: Tukholma-ostersund-'l'rondheim-Oslo-Goteborg--'Hii.l
singborg---iKoopenhamina-Tukholma. 

2 luokka: ,360 mk 3 luokka: 5,320 mk 

Pohj. J: Tukholma-Oslo-Goteborg-Frl:'derik.shavn (laivalla)-Koo
penhamina-Tukholma. 

2 luokka: 8,065 mk 3 luokka: 5,450 mk 

Pohj. L 1: Tukholma--Mariefred-Strangnas-Tukholma-Koopenha"'
mina-Halsingborg-Goteborg~Kil-Riittvik-Tukholma. 

2 luo.kka: 6,470 mk 3 luokka: 4,585 mk 

Uumajasta aloitettruva : 
Pohj. E : Uumaja-Storuman-Tarnahy ('autolla)-:Mo i Rana (autolla) 

-L0nsdal-BodsJ (atuolla- Tanik (autolla)-Bod('JJ Uumaja . 
2 luokka: 6,255 mk 3 luokka: 4, 0 mk 

Tarkempia tietoja yllarnainituista kiertomatkoista seka tietoja 
muista kiertomatkoista ja lisamatkoista antavat V . R. }latka
pa~lvelu Uelsingin asema.lla se.ka rnatkatoimistot. 

D. Tilitysohjeei. 
Myydyt lJiput tilitetaii.n kuukiausittain lomakkeella -!01Z, kit·

joittarnalla otsikoksi ,Pohjoi maiset kiertornatkalirpu•t''. Tilit 
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lii.hretetiia.n tariff.itoimiston kansainvaliseen j~~?o.l_l viimeistaiin 
myyntikuukautta seuraavan kuukauden 10 pruvana. 

Helsingin aooma. merkitsee tilin loppusumman matkustaj·a
liikennetulojen yhdistelmaiin 4020 eri riville. Matkatoi.I.llistot 
merkitsevat tilim. loPIPusumman V. R. myymtiyhdistelmiiiinsa eri
tyisena lipjpulajina. Helsingin aseman muille asemiUe Uiihettamat 
liput 1Jilitetaiin kuten kotimaisista rengasmatkalipuista tiillaisissa 
tapauksissa on miiiiratty, kuitenkin aina erobtaen pohjoismaiset 
kie:rtomatkaliput eri lippulajiksi. (Tfo n:o 645, 30. 4. 1951) 
Kl n: o 21/ 51. 11. 

Kappaletavarallikenteen keskitys Virasojalle. 

Taydennyksena Kl n: o 56/ 50. 15 olleisiin, kappaletavaraliiken
teen keskitysta Virasojalle koske\·iin maiirayk<!iin huomautetaan, 
etta kotiinkuljetus Virasojalla valtionrautateiden autoilla suori
tetaan sanotus~a ki:i. kylehdes ·ii julkaistua tariffia soveltaen vain 
silloin, ku11 lahetyksen tariffipaino on 11lle 3,000 kiloa. Tata 
suuremmat ka•npaletaravalahetykset rahditetaan siis yleise11 ta
riffin mukaan tekematta him10ituslukuun kotiinkuljetuksen o alta 
lisiiysUi. Jos tallainen vahintaan 3,000 kilon lahetys kuljetetaan 
Virasojan a emalta vastaanottajalle valtiourautateiden autoilla, 
kannetaan siita kotiinkuljetusmalnm Virasojan aseman toimesta. 

Samaa rajapainoa sovelletaau myos Virasojalta lahetettiiviin 
kappaletavaralahetyksiin. (Tfo n: o 614, 24. 4. 1951) Kl n: o 
21/ 51. 12. 

Siirtomaksun kantaminen eraissa tapauksissa. 

Rautatiehallitus 011 vahvistanut 10. 5. 1951 lukien TS: n 
54 §: aa11 seuraavan sisaltoisen uuden lisamaarayksen: 

5. Jos vaunujen vaihto maiiratylle kuormaus- tai purkamis
paikalle on jarjestetty tapahtuvaksi saiinnollisi11 valiajoin, lii
kennoitsijan on arvioitava, montako vaunua vau11ujen vaihdon 
valisena aikana ehditaan lruormata tai purkaa. Mikiili vaunuja 
011 pyydetty enerrunan, on knormaamatta tai purkamatta jaa
neista, vaunujen vaibdon yhteydessa uudelleen kuormaus- tai 
purkamispaikalle siirrettavista vaunuista suoritettava taman py
kaUin mukaineu siirtomaksu. (Rh/ tfo n: o 971, 24. 4. 1951) 
Kl n: o 21/ 51. 13. 
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Erillistava.ran rahditus. 

Esitettyjen tiedustelujen johdosta huomautetaan, etta erillis- 14 
ta'9'aran rahditus on harkinnan alainen rahditustapa. Sita on 
tarkoitettu kaytettavaksi niissa tapauksissa, jolloin rautatien kus
tannukset tavaran kuljetuksesta ilmeisesti ovat tavallista suu
remmat. Nain on asianlaita mm. silloin kun junaan Hiytyy maa
rattyja tavaroita varten liittaa oma vaunu siitii syystii, ettei tava-
raa voida kuljettaa · muun kappaletavaran jouko a. Haisevien 
tavaroiden lisiiksi katsotaan erillistavaroiksi myos sellaiset tava-
rat, joista vai vuotaa nesteita tai joiden paallys on sellainen, 
ettei kuormaus paallekkiiin ole mabdollista. Tasta johtuen koh
distuu erillistavaran rahditus myos eraisiin avovaunutavaroihin. 
Niin ikaan on huomattava, etta TS :n 41 § :n .A: 4 lm:ssii oleva 
luettelo sisaltaa vain esimerkkeja erillistavaroista, joten erillis
tavaran rabditusta on tarvittaessa sovellettava myos tiissa luet
telossa mainittuihin tavaroihin verrattaviin muihin tavaroihin. 
Erikoisesti on todettava, etta mm. illi on katsottava erillistava-
raksi, mikiili erillistavaran rahditus olosuhteista riippuen sen 
osalta voi tulla kysymykseen. 

Kun erillistavaran rahdi.tus on harkinnan alainen rahditus
tapa, on lahetysasemalla joka kerta erikseen tutkittava, voi
daanko tallaiseksi tavaraksi katsottava tavara kuljettaa tavalli
sesta maksusta, vai onko kannettava korotettu ra.h.ti. Mikiili 
tavara on niin hyvin paallystetty, etUi se Yoidaan kuljettaa minka 
tavaran kanssa tahansa samassa vaunussa, ei erillistavaran rah
ditusta voida soveltaa. Mikali samalla kertaa lahetetaan sa.rnalle 
maiirapaikalle tai Hi.hella toisiaan olevalle usearnmallekin mai:i.rii
pai!k.alle yhdellii kertaa asema- tai suuntavatmun valmistami
seen tarvittavat tavaramaarat, ei erilUstavaran rahditukseen 
myoskaan ole syyUi. ('rfo n: o 633, 26. 4. 1951) Kl n: o 21/ 51. 14. 

Katajanokan liikennoimistapa. 
Kun Helsingin Katajanokalle osoitetun tavaran rahdituksessa 15 

on todettu esiintyvan paljon virheitii, huomautetaan, etta Kataja
nokka on avattu T liikenteelle vain lahetettiivaa tavaraa ja tul
lausta varten Katajanokalle saapuvaa tavaraa varten. Viimeksi
mainitulla tavaralla tarkoitetaan vain tullaamatonta tuontitava-
raa:, joka on saapunut maahan jonkin toisen sataman kau.tta ja 
Hi.hete.tiian tullaamaUomana Helsinkiin. Nain ollen Katajanokka 
on vientitavaraa varten avattu vain vaunukuormaliikenteelle, jo-
ten tallaisesta tavarasta on Katajanokan satamaradan osalta siis 
lahetyksen suuruudesta riippuen kannettava TS:n 51 §:n 2 tai 
3 lisamiiariiyksen mukaiset syrjaraidemaksut. (Tfo n: o 635, 26. 4. 
1951) Kl n: o 21/ 51. 15. 
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Kansainviilisen tavaraliikenteen lomakkeet. 

Lantisen kansauwalisen tavaraliikenteen lomakkeet , Tiedus
telu puuttuva ta tavarasta" (n:o 4636) ja ,Ilmoitus kuljetu_ses
teesta" (n:o 4638) ovat ilmestyneet painosta ja ovat asemi en 
t ilattavi a painatusjaostosta. (Tftk n: o 175, 25. 4. 1951.) Kl 
11:0 21/51. 16. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset 011 myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hilmoista euraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Helsinki ja Humppila : 18.-22. 5. 1951; Someron Esan jarjes
tamien nomen vie ti uunnistamisme tarnuskilpailujen osanotta
jat; 25 %, myos pilmj . 

Monni : 18.-22. 5. 1 951; l~iih imaen Suunnistajain jarjestamiit 
nuorten viesti. mmn istami-ldl pailut; aile 20-\·uotiaa t osanottajat; 
25 %, myos pikaj. 

Kadonneet sa.iraspaar lt. 

Joutsenon aseman sait·aRpaarit (paareissa on merkki Jts) ovat olleet 
katei a viime tammikuun 8 pa..iviista lukien. .Pyydetii.lin etsimiiii.n k. o. 
paareja ja tavattae sa liihetUi.miian ne Joutsenon asemalle. (10. ljp n:o 
6&2/132 ' 11. 4. 1951) 

VR paJ.velukseen sopimattomia. 

Vallilan asemalla pah·eleva liikennetyi:iliiinen "Gu110 Laitinen on 
erotettu 30. 4. 51 lu]{ien rautatien palvelu.kseen sopimattomana. (1. ljp 
n:o H. 287/1360, 16. 4. 51) 

Sievin aseman alokas Aukusti :1\.fyll.vmaki on erotettu sopimatto
mana rautateiden palvelukseen hultlikuun 19. paiYanii. 1951 (.5. l.iP n :o 
H. 298/1110, 19. 4. 1931) 

Kadonneita matkalippuj a., virkamerkkej a ym. 

Ratatyomies Sulo 'l'i:illiki:ille kirjoitettu tyi:ilii.isaikavwpaalippu N: o 
17 7/35 'l'ampcre-Xokia, ajaksi i' /!-6/5 .. )1 on kadonnut ja kuolete
taan. (4. rt;jp n:o 61/2 9, 21. 4. 19.31) 

Helsingin konepaJRn \'alajanapulaisen K. Kylli:isen virka-aikavapaa
lippu n : o -!0243/805 matkalle Helsinki-Kii.p;vla on J<adonnut ja kuolete
lan. (Hk.i k!llp 24. 4. 1951) 

Kouepajatyi:ilii.isen K . Ol<:msen tyttarelle Sinik.alle kirjoitettu ko ulu· 
vapaalippu n:o /346 voimassa 30/12. -:30~'31. i. -;) ] matkalla Malmi
Puistola on kadonnut ja kuoletetaan . 
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Konepajatyiiliiiselle R. llaapalalle kirjoitettu virka-ailuwapaalippu 20 
n: o 030557/ 612 voimassa 1. 1......-.31. 12. -51 matkalla Pasila.-Huopalahti 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 24. 4. 1951) 

Kemijarven aseman konduktiiiirille 0. Niemiselle 16. 4. -51 annettu 
tilapainen vapaalippu n: o 89622 Kernijarvi-Helsinki on ka<lonnut ja 
kuoletetaan. (6. ljp n: o 75 / 1531, 27. 4. 1951) 

Veturinliimmittiija V. Laitisellc 15. 3. -51 kirjoitettu tila:piiin en va
paa.lippu n :o 91428, pojalle Heikille n:o 91429, tyttarelle Ei,jalle n:o 
91430, kaikki matkalle Kotka-Holsinki ovnt lmdonneet .ia kuoletetaan. 
(Vern Kta 27. 4 .. 1951) 

Avoirnia virkoja ja toimia. 

Polttooinetyonjohtajan to-i1ni toisessa varastojaksossa, toiminta-alueena 21 
('l'oijala)-Jli.msa-(Wilppula) , (Tampere) -Mantyluoto- Rauma, aserna
paikkana Tarnpere. Taytetaan e ityksen perusteella. Vara. to-osaston johta· 
jalle o oitetut hakemuk. et on toimitettava toisen varastojakson pii.ii.llikiille, 
os. Turku, viimeistiilin 17. 5. 1951. 

1. mkenuejaksossa seuraavat esityksen peru teella taytettavat virat ja 
toimet: asemamiesten esilmieherwiTicoja: yksi Kauklahdessa; 1 l. vaihde
miehentoinnia: nelja Helsingissa, yksi Pasilassa. ja yksi Mal milia; 1 l. a..se
mamiehento-imia : seitsemiiutoista Helsingissii., yksi Siimii.isissa, yksi Pasi
las a, kolrne Tikkurilassa ja yksi Porvoos a; 2 l. asemamiehentoimia: yksi 
Ilinthaarassa ja junamiehentoimia : yksi Helsingissa ja kaksi Pasila sa. 
Li~kenneosaston johtajalle osoitetut halk.emuksot on jateWivti asianomaison 
liikennepaikan 'Pii.allikiille viimeistaan 18. 5. 1951. 

9. liikennejak ossa semaa'l'at esityksen perusteella t1iytettavii.t virat ja 
toimet: asem.wmiestenesinniehenvi7·ka Pieksamiiella; 1 I. va,ihdemielmtoim i 
Pielu!ii.mii..ellii.; 1 l. . asemamiehen toimia: yksi Kuopiossa ja yksi Pieksii. 
maella; 2 l. asemam.iehen toimi Lievestuoreella; junanviehen toimia: kak~i 
Kuopiossa ja yksi Yarlk.auJessa.. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hake
rnukset on jatettii.va asianomaisen liikennepaikan pii.allikiille viimci;;taan 
19. 5. 51. 

2 l. lcirjurin virlca ensimrnaises~a varastojaJkso sa., asemapaikkana Riihi
rnii.ki. Paajohtajalle osoitetut hakemukRet on toimilettava rautatiehallituk
sen kirjaajalle viirmeistliiin 24. 5. J 951 ennen klo 1~. 

Yleisen vai-kean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jattamistii ottamaan sclviia asunnonsaantimahdollisuuk&ista. 

Osoitet iedustelu. 

Viilttaakseen turhaa kirjeenvailltoa kehoittaa rautatiehallitus taten 22 
kaikkia henkilii· ja pall~kausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietavat 
allamainitun henkiliin osoittccn, siita viipymatta ilmoittarnaan rautitie
hallituksen kirjaa.jalle, os. Helsinki: 

nim,i 
Myyra, Vilho 

ammatti 
rau ta.tiel. 

syntymii,;uom: c~ikai..sem pi osoi I£ 
Uusikylii 

VR harrastuskavelykilpailu. 

VR 1Jrheilutoimikunta on pii.iittiinyt jarjc;;tii.a kolko rataverkon kasitta- 23 
vii.n hatTastu kavelykilpailun seka henkiliikohtaisena etta piirien ja alueitten 
valisenii. v. 1951 aikana. 

Kilpailuun ovat oikeutetut osa.llistumaan kail(ki valtionrautateiden palve
luksessa olevat hcnkiliit sukupuoleen, virka-, palvelus- tai tyiisuhteest'en kat · 
somatta. 
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23 Kil.pailusiiarmot. 

l. VR Urheilutoimikunnan aluetoimikllllllat ova.t velvolliset huolehti· 
maa.n harrastuskiivelykilpailujt>n jiirjestiimisesta oma.n alueensa rautatie
liiisille. 

2. Ki.lpailuaika: 1. 5.-31. 6. 1951 ja 15. 9.-15. 11. 1951. 
3. Ki.lpailupaikat: Aluetoimikuntien suunnittelemat ja laatimat kavely

reitit n. 5, 8, 10, 15, 20 ja 25 km matkasuoritusmahdollisuuk&im. ja on kunkin 
Jenkin paate eli puolivii.liin asetettava tarkastuskirja joko metsiiiin puuhun 
kiinnitettyyn laatikkoon, retkeilymajaa.n tai sopivaa.n taloon. 

Kiivelysuoritus tapahtuu siten, etta kilpailun osanottaja kiivelee kul
loinkin valitsemansa reitin ja tekee merkinnii.n omakiitisesti reitin puoli
vii.lissii. tai paatepistee&'Sii. olevaan ta.rkastnskirjaa.n. Merkinnoista on kii.y
tava selville kilpailija.n nimi, piiivii.miiii.ra ja liihtopiste sekii. kiivellyn matkan 
pituus kilometreissii.. 

Tii.miim lisaksi tii.ytyy jokaisella kilpailuun osallistuvalla olla oma kilpai.
lukortti, joka saadaan aluetoimikunnalta ja kilpailija tiiyttiia jokai.sella 
suorituskerralla kortis5'a. miiiiriityt tiedot omakatisesti. Aluetoimikunnat ti
laavat kortit VR Urheilutoimikunnalta. 

5. Ki.lpailussa huomi.oidaan yksi lenkkikerta. vuorokaudessa. 
6. Kilpailutulos lasketaa.n siten, etta yhd.i5tetiiiin eri. kiivelymatkojen 

kilometrimaarat yhteen, samoin kerrat. 
7. Kilpailutulos tarkistetaa.n siten, etta verrataan kilpailukortin ja 

tarkistuskirjan merkinnii.t toisi.ins'3.. Hyvii.ksyttyja suorituksia ovat vain ne, 
joista yhtapitiivii. merkintii Hiytyy seka kilpailukortista etta tarkis-tuskirjasta. 

8. Kukin aluetoimikunta on velvollinen suorittamaa.n laskennan ikilpa.i
luista sen paiitet-tyii. oman aluetoimikunta.nsa alueella ja liihettamaii.n tulos
luet-telot VR UrheilutoimikUllllalie kevatjaksosta 15. 7. 51 ja syysjak&Osta 
1. 12. 51 mennessii.. Tarkistuskirjat ja kilpailukortit on lahetettiivii tulo~
luetteloiden mukana. 

KilpaUupa-lkimnot. 

a) Piirien viilisessii. kilpailussa kiertopalkinto ,Kenra.aJin kannu". 
b) Aluei.tten valise a kilpailus a kiertopalkinto Skoha.n pokaali. 
c) Henkilokohtaisessa kilpailussa arvotaa.n 10 kpl lomapaikkoja VR 

Urheilutoimi1.-unnrun toimesta jarjestettiiville virkistyskursseille, joista vii.hin
tii.ii.n 2 kuuluu nai ille talvika.uden 1951 aikana. 

Vii.hintii.ii.n 10 kii.velykertaa ja 75 km kiivelleet osallistuvat arvontaan 
1 arvalla. 

Vi;i,hintii.ii.n 20 kiivelykertaa ja 150 km kavelleet osallistuvat arvontaa.n 
2 arva.Ua. 

Vahintiiiin 30 kavelykertaa ja 250 km kii.velleet osallistuvat arvontaa.n 
3 arvalla. , 

d) Kolmelle eniten kii.velleelle sekii. nais- etta miespuoliselle kilpailijalle 
jaetaan erikoispalkinnot. 

Niiihin saantoihin on oikeutettu tekemiiii-n muutoksia vain VR Urheilu
toimikunta.. 

Harrastuskii.velykilpailu voidaa.n suorit-taa myoskin pyoraillen, mutta 
tii.llilin ovat suoritusmatkat seu,raavat: 

Vii.hlntaiin 10 kertaa ja 300 km pyorii.lleet saavat 1 arva.n. 
Vahintii.iim. 20 kertaa ja 600 km pyorii.illeet saavat 2 arpaa. 
Vii.hintii.ii.n 30 kertaa ja 900 km pyoriiilleet saavat 3 arpaa. 

VR Urheilutoimikunta. 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kiriapaino 
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Viittaus Kaskyle hdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o l fSl. 2 (= Jehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

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

S is a l ly s: 1. Yirka:mieseliikkei~tii annetun asetuksen muultaminen. -
2. Eliikelaim;ali.dannon muuttamincn. - 3. Tukautuvien palkankorotusten mak· 
am.iuen tyontekijoillc. - 4. LaiYaliikenne satami. sa. - 5. Ruomen Punaisen 

Ristin Joensuun leirille matkuJ:>taYien erikoisliput. - 6. Matkalippualennuksia. 
- 7. Kadonneita matkalippuja, ,·irkrunetkkeja ym. 

VirkamieseUi.kkeista annetun asetuksen 
muuttaminen. 

Asetuskokoclma&<>a on julkaifitu seuraava 

.tlsetus 
uirkarnieseli.ikkeistii annehtn aset nksen muuttmnisesta. 

Aunettu Helsingi sa 30 piiivana maaliskuuta 195J. 

ValtioYarainministel'ion toimiaJlaan hmluvia erinaisiii. a ioita 
kiisittclemaan mii.aratvn mini terin esittelYsta muutetaan vii'ka
mieselakkeista 30 p~ivana :~·:yskuuta 19.50 annetun asetuksen 
( 460/ 50) 3 § nain kuuluvaksi: 

3 §. Elakelain 3 §: n 1 momentissa tarkoitetuksi valtion pal
velukseksi katsotaan myos palnlus eduslmnnan oikeu ·asiamie
hena ja ecluskunnan viran tai toimen haltijana seka Suomcn 
Pankin, Ahvenanrnaan maakuntalautakunnan, kansaneHikelaitok
~en ja pos6saiistopankin paatoimena pidettavan toimen halti
jana. 

Posti- ja lennatinlaitoksen viran tai toimen haltija saa elake
vuosina laskea h~rvfueen Nen ajan, rninkii. han Suomcn kansa
lai ena on palvcllut Vcnajan aikai,;eNsa lennatinlaitoksessa Suo
messa. 

SiiHi ajasta, minkii viran tai toirnen haltija, jolla elaketta 
hakiessaan on eliikelain 3 ~: n l momentissa mainitun valtion 
palvelu.ksen perusteella vahiiitaan kynunenen elakevuotta, on kak
ik;vmmenHiyksi vuotta taytett~raan ollut 

3411 - 10. 5. 19:'i1. 

1 
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Jmnnan, kuntien keskusjiirjeston tai kuntien yhtyman vira sa 
taikk:a. uskonnollisen yhdyslmnnan toimes a, 

opettajana yksityisessa korke31koulw sa tai valtion avustu. ta 
nauttiva sa yksityisessa oppi- tai ka vatuslaitoksessa, 

laakarina, elajnlaakarma, sairaanhoitajattarena, terveyssisa
rena, kiitilona, mielisairaanhoitajattarena tai mielisairaanhoita
jana yhtion, yhteison tai yksityisen laitok en palveluksessa, 

valtion avustusta nauttivan maatalouc1ellisen tai kotitaloudel
lisen jarjeston, metsanhoitolantakunnan , keskusmets}i eur·an, kes
kuskauppakamarin, kauppakarnarin, tieteellisen tai taiteellisen 
jiirjeston tahi laitoksen tai yhdysliikenteessa valtiomantateiden 
kanssa olevan Jrunnallisen tai yksityi en rautatien palvclukses a. 

, aa han eHikevuosina laskea hyvakseen ~en osan, joka :ditt~ia 
nelj}i vuotta, jos tama virka tai toimi on o1lut paatoimi seka 
piitevnrsehtoihin ja laatuun nahden iihcn valtion virkaan tai 
toimeen rinnastettavis a, mihin han tasta virasta tai toimesta 
erottuaan on ensiksi tullut. 

Sen estamatta, mita 3 momentissa on siiadetty, saa viran tai 
toimen haJltija eli:ikevuosina la kea hyvakseen koko sen ajan, 
minka han on ollut raastuvanoikeuden tai maistraatin lainoppi
neena jasenena tai kaupunginviskaalina taikka, kaksikyrmnenta
yksi vuotta taytettyiiiin, l\Iaa talons~eurojcn Keskusliiton asutus
valiokunnan tahi maanviljely- tai talousseurojen asutustoimi
kunnan taikka valtion haltuun otetun lmnnalliscn tai Yksitvisen 
rautatien tahi valtion l1altuun otetun !luhelinlaitoks~n p~atoi
meksi kat ottaYassa palveluksessa. Niin ikaan on -viran tai toi
men haltija, joka on ollnt kunnan ik:a!llsakoulunopcttajan virassa, 
oikeutcttu elakevuo ina laskemaan hyvaksccn koko sen ajan, 
minldi han kansakoululaitok en kustannuksista 8 paivana kesii
kuuta 1926 annetun lain (J80/ 2G) ja sen taytantoonpanosta 
6 paivana hclmikuuta 1.932 anne tun asetuksen ( 43/ 32) siifumos
ten mukaan saa lukea hyvaksecn kansakoulunopettajan Yirasta 
suoritett-avaa elakettii vartcn. l\fcrenkullrulaitoksen viran tai toi
men haltijalla, jonka tulee olla diploomimerikapteeni tai meri
kapteeni, seka sellaisella diploomimerikapteenin- tai merikaptee
ninkirjan omaavalla merenJmlkuoppilaitosten viran tai toimen 
hai1tijalla, jonka virkaan tai toimecn kelpoisuusehtona on meri
kapteenintutkinto joko yksin tai muun tutkinnon ohella, on 
oikeus elakettii varten lukea hyvakscen enintaan kymmenen vuotta 
.· iita ajasta, minka han merikaptecninkirjan saatuaan on pur
jehtinut Suomen kauppalaiva toon kuuluvan alul\:1 en piilillik
konii, kuitenkin siten, etta henkilolla, jolla tultuaan elakeikaan 
tai erotessaan sita ennen vaJltion palveluksesta on valtion pal
veluksen perusteella vahemma.n kuiu kymmenen eliikevuotta, ei 
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ole oikeutta eliikkeeseen nahden lukea hyviikseen kauppa-aluksen 1 
piUillikkona olemaan a aikaa. 

,fos 3 tai 4 momentissa mainitu.ssa palveluksessa on sinii. 
aikana, joka saadaan lukea eliikevuosiksi, tapahtunut keskeytyk
siii, Jasketaan eliikevuosia miiiirii.ttaessa yhteen eri palvelusajat. 
Keskeytykseksi ei kuitenkaan lueta sita aikaa, jonka asianomai
nen on ollut poissa palveluksesta eUikelain 4 § : n 2 momentissa 
mainitusta syystii. 

Valtiovarainmini -terio voi erityisista syista oikenttaa viran 
tai toimen haltijan laskemaan hyvakseen elakevnosina muunkin 
lmin 2 3 ja ± momenti. a mainitun palvelu ·ajan, kuitenkin 
enintaan kahdeksan vuotta. 

Palvelusajan jakautue a lulrukausiin laskctaan yhden ~uku
kauden virantoimitu.s lruudek i kuukaurleksi. Kotitalous0ppilai
toksen viiden kuukauden kesakurssilla tai kansan- tai tyovaCH· 
opi tossa lulruvuoden opettajana pahrellun ajan lasketaan vas
taavan puolta vuotta. 

Tiima asetus tulee voimaa.n 1 paivanii touk::Jkuut:t 1951. 
(Asetuskok. n :o 179/ v. 1951. - Toj:n kirj. n:o 'ro 853, 

J 8. 4. 1951) :n n; 0 22/ 51. 1. 

Elakelainsaadannon muuttaminen. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu 

La ki 
virkamieseliikkeistii annetun lain muuttarnisesta. 

Anncttu Helsingissa 20 pai dina huhtikuuta 1051. 

Bcluslmnnan paiitoksen mukaisesti muutetaan virkamieseliik
kcista. 30 paiviina syyskuuta 1950 annetun lain ( 459/ 50) 5 § ja 
lisiiHiiin paivanii marra. lruuta 1950 lrumoutuneen G §: n tilalle 
uusi 6 § seura.aTasti: 

5 §. Ta~rclen eliikkeen Iniiara on valtion ';iran tai tuln1en 
haltijain palkkauksesta annetussa laissa vahvi 'telun peruspalkau 
ja viiden ika.lisiin yhteismaiiriistii : palldmusluokis a 1-22 kuust
k~·mmcntalmusi prosenttia, palkkausluokissa 23-25 kuusikym
mentiiviisi prosenttia seka pa1kkausluokissa ~6- -40 kunsikyr:l
menHineljii prosenttia, kuitenkin siten, etta alin tiiysi eliika on 
sataneljakymmcntiiyksitu.hatta markkaa ja korkein taysi eUike 
Yii isataayhdek.sautoistatuhatta markkaa. 

2 
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Kymmeneu eliikevuotta oikeuttaa kymmeneen kolma ltyunne
nesosaan tayden eliikkeen maariista ja jokainen niita seuraava 
taysi elakevuosi lisaksi yhtecn kolmaskymmenesosaan siita, hm
nes tayden ellikkeen mai.ira saan1tetaan. 

Vuotuiseu elakkeen maara tasoitetaan li.ihimpaan sellaiseen 
lnlmun, jonka kahdestoistao ·a on kruhdellakymmenellaviidella jaol
linen. ,Jos kaksi lukua on cdellii tarkoitettnna li.ihimpana lukuna, 
suoritetaan tasoitus uurempaan Hihimpaan lukuun. 

Virlm tai toimi, joka siihen kuulu vien erityisten palldmetu
jen johdosta on alemmas a palkkausluokassa, kuin mihin e laa
tunsa perusteella tai muutoin lmului ' i, on elakcWi miiarattaessa, 
sen mukaan kuin asetuksessa tarkemmin saadetaiin, luettava sen 
laatua tai muutoin sitii Yastaa\aan palkkausluokkaan. 

6 §. Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkau.sta tarlds
tetaan voima sa olevien saan11i:i'teu noja~lla viralliscn elinku ' tan
nusindeksin muutosten johdosta, on taman lilin mukaan myon
netti.iva tai myonnetty eliike valtioneuvoston antamien tarkem
pien ohjeiden mukaisesti tarkistettaYa vastaavasti noudattamalla 
sanottuja saannoksHi. 

Tiima 1aki tulee voimaan 1 paivi.ina toukokuuta 1951. 
Taman lain 6 § on noudatettavana vain niin kauan, lmin val

tion viran tai toimen haltijain palliliauksen yleinen tarkistus voi
massa olevien s~iannosten mukaan toimitetaan virallisen ellin
ku ·taunusindeksin pcrusteella. 

(A. etuskokoelma n:o :219/ \'. 19;51 ). 

Asetus 
ylimaiiriiistGn toimenhaltija.in eliikkcistii annetun asetuksen 

nt1.t,utta:misesta. 
Annettu Ilelsingissii. :20 piih·anii huhtikuuta. Hl31. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia erinaisia asioita 
kasittelemaan maaratyn ministerin csit tclystii muutetaan ylimaii
rai ten toimenhaltijain elakkeista 30 paiviina syyskunta 1950 
annetun asetuksen ( 461/ 50) -± § ja lisatiian 8 paiviina marl'as
kuuta 1950 kumoutuneen 5 § :n tilalle uusi 5 § seuraavasti: 

4 §. Tayden eUi.kkeen miiiira on ylimiiaraisasetuksessa vahvis
tettm vuosipalkkion ja viiden ikalisiin yhteismaari.ishi: palkkaus
luokissa 1-22 kuusik:ynuncntaknusi prosenttia, pa]kkausluokissa 
23-25 kuusikymmenUiviisi prosenttia sekii palkkausluokis a 26 
-40 lruusi'kymmenti:ineljii prosentiia, kuitenkin siten, etta alin 
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Uiy i eliike on sataneljakymmentayksituhatta markkaa ja korkein 2 
tay i eli.i.ke vii isataayhdcksantoistatuhatta markkaa. 

K:vmmenen elakevuotta oikeuttaa kymmeneen kolma kymme
neso aan. tayden eli.i.kkecn maarastii ja jo1rain n niita euraava 
tiiysi eliikevuosi lisaksi yhteen kolmaskymmeneso aan siita, kun
nes tiiyden eHikkeen m8Jara saavutetaan. 

Vuotuisen elakkeen maiira tasoitetaan lahimpiian ellaiseen 
lukuun, jonka kahdestoi<>taosa on kahdellakymmenellii viidellli. jaol
linen. Jos kaksi luk:ua on edella tarkoitettnna Uihimpana lukuna, 
su.oritetaan ta oitu suurempaan Hihimpaiin lukuun. 

Ylimaarainen toimi, joka siihen kuuluvien erityisten palkka
etujen johdosta on alemmw a palkkausluokassa, kuin mihin e 
laatunsa perusteella tai muutoin h:uuluisi, on eUiketta maarat
taessii, sen mukaan kuin -.;altiovarainministerio tarkemmin mi.i.i.i.
raa, lucttava sen laatua tai muutoin ·ita vastaavaan palkkaus
luokkaan. 

Ylimaariiinen toimenhaltija, joka ylimaari.i.isasetuksen -1. & : n 
3 momentin no.ialla on siirretty ylempiHin palkkausluokkaan, saa 
el.Ukkeen viimeksi saamansa \ruosipalkkion mukaan. 

5 §. Jos va.ltion viran tai toimen haltijain palkkausta tar
kistetaan voima a olcvien siiannosten nojalla viralliscn elinkus
tannusindeksin muuto ten johdo ta, on taman a.<;etuk:-;en mukaan 
myo1mettavii tai rnyonnetty eliike ,·altioneuYo ton autamicn tar
kempien ohjeiden mukaisesti tarkiJ·tcttava vastaavasti notlllat:a
malla . anottuja siiannoksia. 

Ti.ima asetus tulee voimaan 1 piiivii.na toukokuuta 1951. 
Taman a etuksen 5 § on noudatettavana vain niin kauan, lruin 

valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus 
voima.s a olevien siUinno 'ten mukaan toimitetaan viralli;;;en clin
ku:tannusindeksin pernsteella. 

(Asetu kokoelma n:o 220/v. 1951). 

Asetus 
valtion tyon tekijiiin eliikkcistii annctun asctuksen mmtltami.,esl a. 

Annettu He! ingissa 20 paivana huhtikuuta 1951. 

Valtiovarainministerion toimialaan kunluvia erin~ii,;ia a~ioitu 
ldi. ittelemii~in maariityn ministerin csittelysta muutctaan YaHion 
tyontekijiiin eUikkci, hi 30 paiviina s~vyslmuta 1950 annettrn asP
tu.ksen ( 465/50) 7 § ja li!';ataiin piiiviina marraskuu.ta 1950 
kumouiuneen 8 ':i:n tilalle uusi 8 ~ euraavasti: 
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7 §. Tiiyden eli:ikkeen maara on I-III eliikerylnnissa kuu~i
kymmentalmusi prosenttia niistii tyotuloista, jotka tyiintekijii. on 
saanut valtion tyostii viimeisen vuoden aikana eunen siiti.i ero<J
mistaan, ylityostii saatua palkkaa lukuunottama.tta, kuitenkin 
siten, etta 

I eliikery<hmiissii on alin tiiysi eHike 141,000 ja ko:rkein tiiysi 
eliike 178,200 markkaa; 

II eHikeryhmiissa on alin taysi olake 155,400 ja ko:rkein tiiysi 
elake 204,300 mai'kkaa; seka 

III elakeryhma ~i on alin taysi elake 186,600 ja korkein taysi 
eliike 241,500 markkaa. 

Alkoon eHiketta myonnettako tyotuloja korkeampaa maariiii, 
kuitenkin niin, etta alin tiiysi elake siiiinnonmulcai ia tyopaiviii 
suorittavalle tyontekijalle on 141,000 markkaa ja osapaivia suo
:rittavaUle tyontekijiille niin monta kahdeksattaosaa 1 momentissa 
i:iadetyn alin1man tayden eHi.kkeen maarista kuin asianomaisen 

keskimiii:iri:iinen paivittiiinen tyoaika on . ai:innonmukaise ta kah
deksantuntisesta tyopaivli.sta. 

Elakkeen maarii IV eli:ilkeryhmiissa maaraytyy vastaavassa 
asemassa olevan valtion viran tai toimen haltijan elakkeen mu
kaisesti. Valtiovarainministerion asiana on miiariita, mitii valtion 
\'iran tai toimen haltijaa on pideWi.va vastaava~a asema a ole
vana. 

Jos ne t~'otulot, joiden mukaan tyontekijan elamkeen suuruus 
on laskettava, ovat viihentyneet tyostii poissaolon ta,Jria, on vuo
tuinen tyotulo laskettava U ·aamiillii todellisiin tyotuloihin sel
lainen maara, mikii tyontekijiiltii arvioidaan jaiineen mainitusta 
syystii saamatta. Luontoi edut ovat niin ikaiin rahassa arvioita
vat paikkalmnnan keskihintojen mukaan. 

Kymmenen eliikcvuotta oikeuttaa kymmenecn kolmaskymme
nesosaan tayden eliikkeen miii:irastii ja jokainen niiUi Reuraava 
taysi elaken10si lisaksi yhteen kolmaskymmenesosaan s1iti:i, kun
nes tayden elalckeen maii:ra saavutetaan. 

Vuotuisen eUi.kk:een maarii tasoitctaan lahimpaan sellaiseen 
lnkuun, jonka kahde<>toistaosa on kahdellakymmenelUiviidella jaol
linen .. Jos kaksi lulma .on edellii ta:rkoitettuna lahimpiina lukuna, 
suoritetaan tasoitw suurempaan lfuhimpiii:in lulmun. 

8 §. .Jos V'altion viran tai toimen haltijain palkkausta tarkis
tetaan voimassa olevien saannosten nojalla vi:rallisen elinkustan
nusindeksin muutosten johdost.a, •m taman asetuksen mulnum 
myonnettavii tai myonnetty eliike valtioneuvoston ::tntamien tnr
kempien ohjeiclen mukaisesti tarkistcttava "Va taavasti noudatta
ma,lla sanottuja saiinnoksia. 
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Tfuna asetus tulee voimaan 1 paiviinii toukoknu tn 1951. 2 
Taman asetuk en 8 & on noudatetiavana vain niin kauun, kc1in 

valtion viran tai toimeiJ. haltijain palkkau ·ten yleinen tarkis1u!l 
V0Una8Sa OlCVlC!l SaaUllOStCll !l1Ukaa11 t0l!1ll[C[a<J.ll \'iralliSPil OJin
kustannUSlldCkSill perusteella. 

(Asetw,;kokoelma n:o 221/ v. 1951). (Rb/ to n:o II. 7 9, 2. 5. 
1951.) Kl n:o 22/ 51. 2. 

Takautuvien palkankor otusten maksaminen 
tyontekijoille. 

Eri keslmsvirastojen ja tyontekijajarjestojen kesken on ·oyittu 3 
siita, etta ns. A- opimuksen pohjalla solmittujen iyoehto opimu -
ten edellyttiimi ta ja tyottomyy toiden osalta kullmlaito ten ja 
ylleisten toiden ministerion tyovoima-asiainosaston miiaraamien 
palkkaperu teidcn mukaan maariiytyvista takautuvista palku"fl· 
korotuk1· i.sta seka. indeksikorotuksista on tyontekijain e Itett[j,·ii 
vaatimus viimei taan toukokuun 31 piiivana 1951. Nain ollen 
ei sanotun piiivliln jalkeen esitettyja vaa.timuk ia p. o. takatrrabm-
jen makRamiscsta oteta enaii huomioon. (Rb/ to 11:0 H . 7 7, :2 . 5. 
1951) Kl n: o 22/ 51. 3. 

Laivaliikenne sat amissa. 

Laivaliikenne Ykspihlajan satruma.c;;sa on alkanut 5. 5. 1951. 4 

Suomen Punaisen Rist in Joensuun leirille 
matkustavien er ikoisliput. 

SPR: n Karjalan piirihallituksen toimesta kulu van a lee fu1a 5 
,Joensuun ympari tOs a jarjestettiivicn leirien osanottajille myy-
diiiin erikseen painettuja, ,Suomen Punai en Ristin -Joensnun 
leiri" merkitmalla varustettuja meno- ja paluumatkaan oikeu!ta-
via 3 lnokan matkalippuja senraavin ehdoin: 

SPR:n · Karjalan piirihallitns ostaa liput Joensuu11 nsemaltn 
ja huolelhtii niiden jaosta leirien o, a.nottajille. 

Osanottajien on eru1en mattkallc Ui.htoa annelta\·a lippnns~ 
Hihtoaseman virkailijalle leimattavaksi aseman nimilcitnalla. Lei
mans tehdaan lipun ldiantopuolelle. 

Jokaisen o anottajan on iiista riipumatta esitettavii koko lip. n . 
Lippn kelpaa 15. 5.-15. 10. 1951 valisenii aikana maLkus

tamiseen 3 luokassa Hihtoa.semalta l:vhintii tieta Joensunhun ja 



5 

6 

., 
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takaisin lipun kiiiintopuolelle leimatulle liikennepaikalle. LLp
4 

u 
oikeuttaa matlmstamaan pikajunassa pikajunan lis~imaksua suo
rittamatta. Paikan varaamise ta etukateen on suoritettava vlei-
sen tariffin mukainen maksu. · 

Lippu ei oi'keuta keskeyttamaan matkaa lu.kuunottamatta 
niita keskeytyksia, jotka aiheutuvat voimassaolevista juua.yhtcyk
si Ui. 

Lippu ei ikelpaa autolinjoilla eika yksityisilla rautateilla. 
(Tfo n:o 670, 5. 5. 1951) Kl n:o 22/ 51. 5. 

Matkali ppualennuksia. 

Seuraavat alennul~ et on myonnetty yksinker'tai ten lippujen 
hinnoista euraaviin tilaisuuk iin osallistuville: 
Hameenlinna: 25. 5.-29. 5. 1951; Kuuromykkain Urheiluliiton 
maastojuoksumestaruu~kilpailut; kuurot osanottaj·at; 25 %, myos 
pilmj. · 

Lappeenranta: 30. 5.-17. 6. 1951; Virkamiesliiton toimesta 
vir'kistyslomaille matkustavat virkamiesaidit; 25 %, myos pikaj. 
Jyvaskylii: 31. 5.-5. 6. 1951; Kansakoulun Sumjuhlat; yli 
12 vuotiaat osanottajat, 25 o/c-, myo pik•aj. 
Pietarsaari: 1. 6. - 8. 6. 1951: Finlands Svenska Skolung
domsiorbundet-yhdistyksen liitt'Opaivien osanottajat; 25 %, myo 
pikaj. 
Inkeroinen: 1. 6.-5. 6. 1951; Suomen Urheiluliiton poikien 
ma.astojuoksumestaruuskilpailut; kilpailijat ja toimit ijat; 25 %, 
myos pikaj. 

Punkasalmi: 1. 6.-26. 8. 1951 ; Suo men Kristillisen Ylioppilas
liiton Teiniharjun leiri; alle 20-vuotiaat ·osanottajat; 25 %, myos 
pikaj. 

Kadonneita matkaJippuj.a, virk.amerkkeja ym. 

Aloka Aino Hintikalle Kuopiossa kirjoitettu virkamerkki n:o 7 
on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n :o 32/ 1197, 2. 5. 1951) 

Kadonneina kuoletetaan seuraavat 22. 3. 1951 matkalle Jyvii.skylii
llelsinki kirjoitetut tilapai et vapaaliput: vaununvoitelija Viiino Rai
tiolle n: o 135158, vaimolle Elsalle u: o 135159, tyttarille Ritvalle n: o 
135160 ja Sinikalle n:o 135161 eka pojalle Jormalle n:o 135162. (Vem 
Jy n:o 34/ 51, 4. 5. 1951) 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaiin: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosill'l)oitukset on tehtava painatusjao;toon. 

To I mit us: 'Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. Valtion viran tai to imen haltijain, ylimaarliisten toimen
haltijain ja tilapii.isten toimihenkiloiden palkkaus. 

Valtion viran tai toimen haltijain, ylimaa
raisten toimenhaltijain ja tilapaisten t oi
mihenkiloiden palkkaus. 

Asetuskokoelmassa on julkais'tu seuraavat lait, asetukset ja 1 
valtioneuvoston · paatOkset otsikossa mainitussa asiassa, minldi 
Jisa'ksi valtioneuvo oo on antanut 1/ 3 1951 lukien toirneenpanta
vasta valtion virka.miesten palkkausten jarjestelysta ja niiden 
kirjaamisesta vuonna 1951 erityiset maa.raykset ja ohjeet: 

Laki 
valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetwn lain 

mmdtamisesta. 
Annettu Helsingissa 20 paivana huhtikuuta 1951. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesba 22 paiviina joulukuuta 1942 anne
tun lain (1030/ 42) 2, 3 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat 7 paivl:i;na 
heinakuuta 1950 annetussa lai ·sa (345/ 50), 2 § kuitenlkin niin
kuin se nyt on noudatettavana, nain kuuluviksi: 

2 §. Viran tai toimen haltijau varsinaisena palkkauksena on 
peruspa1kka ikalisineen. 

Viran tai toimen haltijain palkkauk. en yleinen tarkistus suo
ritetaan viralli<>en elinkustannusindeksin muutosten perusteella. 
Palkkauksen perustasona pidetaan 3 §: ssa mainittua peruspa.lk
kaa ja ikaJisaa, joiden katsota.an vastaavan vira:llisen indeksin 
pistelukua 860. Milloin elinkustannusindeksi osoittaa elinkustan
nusten nousseen pisteluvus1Ja 860 viisi prosenttia tai Sli.tii enem
man, suorite'taan peruspalkka ja jki:ilisa vastaavasti korotettuina 

3412 - 15. 5. 1951. 
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viidella prosentilla niiden perustasosta kutakin indeksin viiden 
prosentin nousua kohden. Tarkistettu palkkaus tulee voimaan 
indeksin juJkaisemista seura.avan kuukauden alusta luki'en. Val
tioneuvosto antaa ta.rkemmat ohjeet tarkistusten suorittamisesta. 

Erityisista syista valtioneuvosto voi antaa ohjeita indeksin 
laskemisen yleisten perusteiden muuttamisesta, jolloin 2 momen
tissa main.ittu, palkkauksen perustasona pidetUiva pistelu'lm voi 
muuttua. 

Viran tai toimen haltijalle, ,jonka toimipaikka on virallisen 
elinkustannusindeksin mukaan suhteellisesti lnvlliilla paiklmilrnn
nalla, voida;an, sen mukaan kuin asetuksella ta.rkemmin maara
taan, tulo- ja menoarvion rajoissa suoritt&a varsinaisen palk
kauksen lisana kalliinpaikanlisa. 

Jos viran tai toimen haltija asetetaan sopimuksen perumeella, 
malksetaan hiinelle varsinaisena palkkauksena sopimuspall>kaa 
hanen kans aan tehdyn sopimuksen mukaan. Sopimu palkkaisiksi 
ei kuitenkaan voida jarjestaa tuomarinvirkoja. 

3 §. Viran tai toimen vastuullisuuden ja tyomaa!'an seka 
siihen v&adittavan taidon ja 'kyvyn mukaan miiarataan perus
palkkaiset virat ja toimet asetuksella tulo- ja menoarvion rajoissa 
palkkausluokkiin, jois a peruspa!lkan ja yhden ikalisan maara 
vuodessa on: 

Palkkaus- Peruspa!kka Ikiilisii. 
luokka. ruk ruk 

1 H3,100 8,640 
2 149,100 8,940 
3 156,900 9,420 
4 164,100 9,7 0 
5 172,500 10,260 
6 181,500 10,680 
7 190,500 11,220 
8 199,500 11,640 
9 209,400 12,1 0 

10 219,600 12,660 
J1 230,100 13,080 
12 240,900 13,740 
13 252,000 14,340 
14 262,500 H, 20 
15 273,600 15,360 
16 286,500 15,900 
17 299,400 16,3SO 
1 314,100 17,160 
19 329,100 17,8 0 
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20 344,100 18,540 
21 360,900 19,260 
22 379,800' 20,040 
23 399,300 20,880 
24 420,600 21,780 
25 444,000 22,680 
26 465,300 23,580 
27 488,700 24,480 
28 513,300 25,320 
29 539,100 26,220 
30 566,400 27,120 
31 59 ' 00 28,320 
32 632,400 29,520 
33 668,700 30,720 
34 706,200 31,860 
35 749,100 33,120 
36 794,400 34,380 
37 847,500 35,760 
38 904,500 37,260 
39 970,800 38,760 
40 1,043,400 40,260 

Asett1ksella voidaan tulo- ja menoanion rajoissa mii.ariitii, 
etta miiii.riitynlaisen viran tai toimen haltija on, oltuaan maarii
a:jaJll saman tai vastaavanlaisen viran t•ai toimen tahi ylimaariii
sen toimen haltijana, siirreWivii ylcmpaiin palkkausluokkaan. 

Mihloin valtioneuvosto katsoo Y.altion edun vaativan maii.rii.tyn 
viran tai toimen haltijan pysyttiimi ·tii. valtvon palveluksessa 
taikk:a mii.iiriityn henkilon nimitti:imisti:i valtion virkaan tai toi
meen, valtioneuvosto voi tulo- ja menoarvion rajoissa miiariitii, 
eWi sanotulle viran tai toimen haltijalle, jollei virka ole tuoma
rinvirka, on suoritettava henkilokohtaista palikanlisiiii. Tallainen 
miiiiriiys annettakoon eninti:ii:in viide'l-si vuodeksi kerrallaan. 

6 §. Sopimuspalkk:aiset virat ja toimet mi:ii:iri:itaiin tulo- ja 
menoarvion rajoissa eri sopimuspalkkaluo-kkiin, joissa vuotuinen 
sopimuspalk'ka on seuraava: 

Sopimuspalkka-
luokka 

1 
2 
3 
4 
5 

Sopimuspalkka 
mk 

581,700 
611,400 
641,100 
670, 00 
700,500 

1 
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6 730,200 
7 760,200 
8 80-±,900 
9 849,600 

10 894,300 
11 93!),000 
12 998,400 
13 1,058,100 
14 1,117,800 
15 1,177,500 
16 1,251,900 
17 1,341,300 

Sopimu palkkai en viran tai toimen haltijalle alkoon myon
neWiko oikeutta ika- eika kalliinpaikanlisiin. 

Sopimus, jonka perusteella vimn tai tvimen haltija asetetaan, 
on tehtava olemaan voimassa toistaiseksi, Ja siina on maarattava 
kummankin sopimuspuolen irtisanomisaika samoin kuin ne perus
teet, joiden nojalla sopimuspuoli on oikcutettu purlmmaan sopi
muksen. 

Jo11ei toisin ole sovittu, on muutoin sopimuspal'kkaisen viran 
tai toimen haltijaan nii'hden soveltuvin kohdin noudatettava ta
man lain 2 § :i:J. 2 momentissa olevia ja muita saannoksia, mikali 
ne koskevat peruspalkkaisen viran tai toimen haltijalle makset
tavaa peruspalkkaa. 

TaUi lalria sovelletaan 1 paivasta maaliskuuta 1951 lukien. 
Viran tai toimen haltij·a, joka on nimitetty ennen taman lain 

voimaantul·oa, sailyttaa siihen saakka voima.ssa olleiden saannos
ten muk!aisen pallk:kau oikeutensa, jos han 1 paivaan kesiilruuta 
1951 mennessa valtiovarainministeriolle kirjallisesti ilmoittaa sita 
haluavansa. 

Tamiin lain 2 § : n 2 mom en tin mukaisesti lrorotettu vuotuinen 
peruspal'kka tasoitetaan liihimpaan sellaiseen lukuun, jonka 
kahdestoista osa on kahdella'kymmenelHiviidella jaollinen, ja ikii
lisa vastaavasti s.ellai een lukuun, jonka kahdestoista osa on 
viidella jaollinen. ,Jos kaksi lulrua on edella tarkoitettuna J.ahim
pana lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan lahimpiHin lukuun. 

Taman lain 2 § :n 2 momentin ja soveltamissaiinnoksen 3 mo
mentin nojalla suoritetaan viran tai toimcn haltijain palkkauk
sen yleinen tarkistus vimllisen elinlrustannnsindeksin pistelukua 
989 vastaavasti. 
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Edellisessa momentissa mainitun tarkistuksen suorittam1sen 1 
ji.ilkeen ovat 2 §:n 2 ja 3 momentti ja soveltamissaiinnoksen 
3 momentti edelleen noudatettavina vain vastaavassa laajuudessa 
lruin tyomarkkinoilla yleensa toimitetaan tyopalkkojen tarkistus 
virallisen elinkustannusindeksin muutosten perusteella. V altio
neuvosto toteaa piilitoksellaan, missa laajuudessa mainitut aan
nokset kulloinkin ovat noudatettavina. 

Taman lain 2 §:n 3 mOlllentissa ja edellise&<>a momenti sa 
tarkoitetut valtioneuvoston paii.tokset on viipymii.tta ilmoitettava 
eduskunnan puhemiehelle, jonka on saatettava ne eduslnmnan 
tietoon heti tahi, jollei edu kunta ole koolla, niin pian kuin se on 
kokoontunut, ja ne on kumottava, jos edu kunta niin paattaa. 
(AsetuSkokoelma :o 210/ v. 1951) 

Asettts 
valtion vi1·an tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 

asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingissii. 20 pii.i vii.nii. huh tikuuta 1951. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia erinii.isHi asioita 
klisittelemaii.n miii.iratyn ministerin esittelysta mnutetaan valtion 
viran tai toimen haltijain palkkauk esta 19 paiviina tammilnmta 
1943 annetun asetuksen J ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § 
7 pi.iivanii hcini.ikuuta 1950, 17 pii.ivi.ina marraslkuuta 1950 ja 
30 paivi.ina maali kuuta 1951 annetuissa a etuksissa (34 / 50, 
553/ 50 ja 178/ 51) seka J 2 § 7 paivana hein&lruuta 1950 anne
tussa asetuksessa (34 / 50), nain kuuluviksi: 

1 §. Peruspalkkaiset vira.t ja toimet kuuluvat pallrkausluok
kiin seura:avasti: 

18. Paaluokka. 

V altion1·autatiet . 

R autatiehallit?A,S. 

H a ll i n t o-o s a s t o. 

Johtaja . ..... . . ..... .. .... .. ..... . .. . .. . . . 
Asianvalvoja . . . .. ..... . . . .............. . .. . 
Apulai&asianvalvoja ...... . . ... .. . . .. . . .. . . . 
Psykoteknilli en la'boratorion hoitaja .. . . .... . 
Psykologi . . , , , . , .... .. , , . .. .. , . , .. , .. . . . , .. 

Palkkaus· 
luokka. 

33 
31 
27 
28 
24: 

Perus
palkka. 
ilman 

indeksi
korotusta. 

mk 

668,700 
59 ' 00 
488,700 
513,300 
420,600 
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1 Raut~ti~J?.~~t?u .iohta.ja ........... . ........ . 
Konemsmoon, 1 L ........................ . 

28 513,300 
30 566,400 

Liikennetarkastaja. 2 l. .. ....... . .... . .... . . 24 420,600 
Tyontutkimusnaallikko ..................... . 28 513,300 
Apulaistyontutkimuspaallikko ............ . .. . 22 379,800 
Tyontutkija ... .. .......... .. ........ . ..... . 20 344,100 
Osastosihtceri, y. p. . ............... .. . .. .. . 24 420,600 
K~r~aaj~ .. · .. : ...................... · · .. · · · · · · 
Kn·Janp1ta.1a ......................... · . · · · · 

21 360,900 
10 329,100 

Kanslisti ................................. . 16 286,500 
Kirjuri, 1 I. ............ .. .. .... .......... . Hl 329,100 
Kirjuri, 2 l., y. p. . ....................... . 16 286,500 
Psykoteknillisen laboratorian kokeenohjaaja .. 13 252,000 
Konttoriapulainen. 1 I. ................... . 11 230,100 
Konttoriap11lainen. 2 I. ................... . 9 209,400 
Puhelunvalittaja, y. p . . .... . .............. . . 9 209,400 
P~hclm~v~iliWi.Ja., a. p. . .................... . 
Yhvaht1mestan ........................... . 

7 190,500 
13 252,000 

Vahtimes1ari, y. p ......... ..... . . ...... . . .. . 10 219,600 

T a l o u s o s n s t o. 
Johtaja ... . ........................... . .. . 
Ylilaiikari ................................ . 
Ylikamreeri ................. .. ......... . .. . 
IIuoltopaallikko ........................ . .. . 
Kamreeri ... .. ..... ... . ................ ... . 
~assanhoiiaja ................ . . ..... . ..... . 
Osa~~osi~tceri, a. p .......... . ........... . .. . 
Revusor1 ..... ...... ................ ...... . 
Pii.akirjanpitajii ................. . ......... . 
Tarkkaaja, 1 I., y. p. . ..... .... . ...... . ... . 
T~w~kaa~~-· . ..1 1., a. p. . .................... . 
KirJanpita.Ja ........................ . ...... . 
Kirjuri, 2 l., y. p. . ....................... . 
Terveysolojen tarkkaaja . . . . . . . . . . ........ . 

33 668,700 
31 598,800 
29 539,100 
:?R 513,300 
26 465,300 
22 379,800 
23 399,300 
22 379,800 
25 444,000 
23 399,300 
22 379,800 
19 329,100 
16 286,500 
15 273,600 

Desinfelctoori ............................. . 
Kon ttoriapulainen, 1 1. . .......... .. ... . ... . 
Konttoriapulainen, 2 l. ........ . . .. ........ . 

13 252,000 
1l 230,100 

!) 209,400 
Vahtimestari, -;.·. p . ...... ....... .. ..... .... . 10 219,600 
Talonmies ............. . ..... .. . .. ........ . 10 219,600 

R a t a o s a s t o. 
ApulaisjohtJajn .............. . .. .... ... .... . 
Oeologi ........... .. ................ . ..... . 

32 632,400 
30 566,400 
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Ratainsinoori, 1 1. . .. . ........ .. ....... ... . . 30 
Ratainsinoori, 2 l. .............. ... ........ . 28 
Ar<kkitehti, 1 l. ........................... . 30 
Arl{!kitehti, 2 l. ........................... . 2 
0 a ·tosihteeri, a. p. . ....................... . 23 
T~r~kaa.j~ ... ~ 1., a. p ... ........ . ............ . 
KirJanpitaJa . .... . .. ... . .. .. ... .. ....... .. . 

22 
19 

Teknikko ......... . ....................... . 22 
Rakennusmestari .......................... . 20 
Ratamestari, 1 1., 1 pl. ................... . 18 
Ratamestari, 1 1., 2 pl. ... ... .... ......... . 17 
Piirustaja . . .............................. . 13 
Kirjuri, 2 1., y. p. . ........................ . 16 
Konttoriapulainen, 1 l. ... .... ....... .. .... . 11 
Konttoriapulainen, 2 l. .................... . 9 
Ylipuutarhuri ............................. . 18 

K one o sa to. 
Apulaisjohtaja .................... .. . .. . .. . 32 
Koneinsinoori, 1 l. ......................... . 30 
Koneinsinoori, 2 1. ......... .. ...... .. .. .. .. . 28 
Konttoripaiillikko ......................... . 26 
0 a tosihteeri, a. p. . ....................... . 23 
Apulaisin inoori ........................... . 25 
Kirjanpita.ja .............................. . 19 
Kirjuri, 1 l. . . ........ ...... ...... ........ . 10 
K' . . 9 1 _I_rJUri,. ~ · ., y. p .. ... ......... . .. . . ....... . 
PnrustaJ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 
13 

Tyonjohtaja, 1 l. ......................... . 20 
Tyonjohtaja, 2 l. ......................... . 19 
Konttoriapulainen, 1 1. .. . . . ..... ..... .. . .. . 11 
Konttoriapulainen, 2 1. . .... . . .. ........... . 9 

V a r a t o-o ' a s t o. 
~pul~~o~!.a~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Konemsmoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Koneinsinoori, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Konein ·inoori, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Kemisti-insinoori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Tarkkaaja, 1 l., y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Tarkkaaja, 1 l., a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Tarkkaaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
0 ~st? ~~teeri, a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
ToimltSIJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

23 

566,400 
513,300 
566,400 
513,300 
399,300 
379,800 
329,100 
379,800 
344,100 
31!,100 
299,400 
252,000 
286,500 
230,100 
209,400 
314,100 

632,400 
566,400 
513,300 
465,300 
39!),300 
444,000 
329,100 
329,100 
286,500 
252,000 
34-:1:,100 
329,100 
230,100 
20!1,400 

632,400 
598,800 
566,400 
513.300 
539,100 
399,300 
379,800 
3-14,100 
399,300 
420,600 

1 
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19 
16 

1 Kirjanpitaja . ... .. . . .. .. ... . .. . ..... . . .... . 
Kirjuri, 2 1., y. p. . .... . . .. ... .. ... . .. . .. . . . 
Konttoriapulainen, 1 J. .. . . .. . . . . . . ..... . .. . 11 
Konttoriapulainen, 2 l. . . . .. . ..... .. . ... . . . . 9 

L i ik e nn e o sa s to. 
Johtaja ... . .. . . .... . .. . .. ... .. . .. . .. . . .. · · 33 
Apu1aisjohtaja ... ....... . .. . ... .. .... .. ... . 32 
Liilkennetark.astaja, 1 l. . . .. . .... ... .. . .... . 28 
Liikennetarkastaja, 2 l. . .... .. . .. ... .... . . . 24 

23 
19 

<!~tos~~~~:i, a. p .... ... . . . . . .. . . . ... . . . .. . 
.KlrJanpltiiJa . . .. . . .. . . .... .. . . ... ......... . 
Kirjuri, 1 1. . . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .... ... . 19 
Kirjuri, 2 l. , y . p. . .. .. . . . ......... . .. . .. .. . 16 
Konttoriapulainen, 1 1. . . .. . . ... . .. . . . . . . .. . 11 
Konttoriapulainen, 2 l. . .. . . ..... . . .. . . .. .. . 9 

T a r i £ £ i o s a s t o. 
Apulaisjohtaja ....... . . . .... . .. . ...... .... . 32 
Liikennetarkastaja, 1 l. .. . . .... .. .... ... . . . 2 
Liikennetarkastaja, 2 1. . . .. . . .. .. ... . .. . .. . 24 

28 
28 

Ylitar~a~.~~ : . :: .......... .. . . ...... . . . ... . 
Konttor1paalhkko ..... . ... . .. . .......... . . . 
Osastosihteeri, a. p ... ... . .. . . . . . . . ... .... .. . 23 
Aktuaari ... . .. ... . .... . .... . .. .... . ...... . 22 
Tarkkaaja, 1 l., y . p ... . .. ........ ... . .. . . . . . 23 

20 
19 

T~!ffiaa.j~.' .. ~ l. ... . . .. . . ... .. .. .. .. .. .. .. . . 
KrrJanpltaJa . . .... . . . ... . .. . . ..... . ... .... . 
Kirjuri, 1 l. . . . . . . . ... ... ..... . . .. . .. . .. . . . 19 
Kirjuri, 2 l., y. p. . . ..... . .. . .... ... ...... . . 16 
Kirjuri, 2 1., a. p. . . . .. .. . . ..... . . .. .. ..... . 14 
Konttoriapulainen, 1 l. .... .. .. . . .. . . .... . . . 11 
Konttoriapulainen, 2 l. . . . . ... . . . ... ... ... . . 9 

R au t a t i e r a k e n n u s o s a s t o. 

Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Kamreeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Osa~to ihteeri, a. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Varastonhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
K·anslisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Kirjanpitajii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kirjuri, 2 l., y . p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Konttoriapulainen, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

329,100 
286,500 
230,100 
209,400 

668,700 
632,400 
513,300 
420,600 
399,300 
329,100 
329,100 
286,500 
230,100 
209,400 

632,400 
513,300 
420,600 
513,300 
513,300 
399,300 
379,800 
399,300 
344,100 
329,100 
329,100 
286,500 
262,500 
230,100 
209,400 

632,400 
465,300 
399,300 
360,900 
286,500 
329,100 
286,500 
230,100 
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Linjahallinto. 1 
Ratainsinoor i, 1 l. . ..... ...... ... ... . . . .... . 30 566,400 
Ratainsinoori, 2 l. . .. . . ..... ...... .. . . ..... . 28 513,300 
Apula.isinsinoori . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .... . 27 488,700 
Koneinsinoori, 1 l. . ... . ..... . . . . . . . .. .. .... . 30 566,400 
Koneinsinoori, 2 1. ... . . ...... .. . . ..... . .... . 28 513,300 
Liikennet arkas taja, 1 l. . .. . .. .. .... ..... . . . 28 513,300 
Liikennetatka ta.ia, 2 l. . . ... . ... . . . .. . . . .. . 24 420,600 
Asemapaallikko (H elsinki ), 1 l. , 1 pl. . . .. ... . 27 488,700 
Asemapaallikko, J L, 2 pl. . . ... . ... . .. . . .. . . 26 465,300 
Asemapaallikko, 1 1. , 3 pl. . . . . ..... .. . . .. . . . 25 444,000 
Asemaphlillikko, 2 l. .. .. . . . . ..... .. . . . . .. . . . 23 399,300 
Asemapaiillikko, 3 l. ... .. . .... ... ... . . . . .. . . 21 360,900 
Asemapai:iJllikko, 4 l. . ..... . . . . .... . . .. . .... . 20 344,100 
Asemapaiillikko, 5 l. ..... . . .... .. . .. . .. ... . . 19 329,100 
ApulaisasemapiUilli'kk:o, y . p . . . . .. ... . . . .... . 24 420,600 
Apulaisa emapaiillikko, a. p. . . ... .... . .... . . 22 379,800 
Jaksonkamreeri ... .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 26 465,300 
Varastonpaallikko, 1 1. . . • .. . .... . ... . . . . ... . 
Varastonpaiillikko, 2 l. . .. .. ..... .. . .. . .. .. . . 
Ap~~ais~arastonpaa>llikko .. . . . .. .. . .. .. ... .. . 
Revnsor1 ....... ... . ... ... ... . .. . . . . .... .. . 

25 444,000 
22 379,800 
20 344,100 
22 379,800 

Jaksonkassanhoitaja . .. ... . .. . .. ... . . . . . . . . . 22 379,800 
Apulaiskassanhoitaja . . . .. .. . ... . .. .. . . . ... . 20 344,100 
Asemaikassanhoitaja . ...... . . .. ... .. .. . ... . . 20 344,100 
VarilronpaaJlikko, 1 1. . . .. . ... . . . . .. . . ..... . 25 444,000 
Varikonpaiilliklro, 2 l. .. .... . ... . . .... .. .. . . 23 399,300 
Ap~lai~a:'~~~onpaalli:kko ....... .. . . . .. ... . . . 
K1qanp1taJa ..... . . ... . ....... . . . ......... . 

22 379, 00 
19 329,100 

Kirjuri, 1 1., y. p . . . . . .. . .... ... ....... . ... . 20 344,100 
Kirjuri, 1 1., a. p . . .. . .. . . . .... . ... . . . ..... . 18 314,100 
Kirjuri, 2 1., y. p . . . .. . . . .. . ......... . . .. . . . 16 286,500 
Kirjuri, 2 l. , a. p . . . . .. ..... . .. . .... . . . . .. . . H 262,500 
Lennatinteknikko, 1 l. . ... . . .. . .. ... . ... . . . . 20 344,100 
Lennatintekniklw, 2 l. ... . .. . . . . . . . ... .... . 18 314,100 
Rakennusmest.ari . . ... . ..... . . . .. ..... . .. .. . 20 344,100 
T ... ht . 

Y_On~_o . aJ_a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
AhtyonJohtaJa ... . ... . . . .. . ... . ... .. . .... . . 

19 329,100 
J8 314,100 

Veturimestari ................. . .. . .... . ... . 19 329,100 
,Jarjestelymestari . ...... . ................ . . 1 314,100 
Auto:rukuljettajain esimies .. . . . ....... . ..... . 17 299,400 
Autonasentaja, 1 l. .. . . . ... . .............. . 16 286,500 
Autonasentaja, 2 l. . , .. , , , , , , , ....... , , ... . 15 273,600 . 
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19 329,100 
1 314,100 
17 299,400 
16 286,500 

1 Rautatierakennusten 1 1. ratame t·ari ....... . 
Ratamestari, 1 I., 1 pl. . ..... ..... .... .... . 
Ratamestari, 1 1., 2 pl. .. . . .. ... . . .. . .. . . . . 
Ratamestari, 2 l. .. .. .. .. . ... . . ... . . .. .. . . . 
Veturinkuljett aja .. .. . . .. . .. ..... . .... . . . . . 15 273,600 
Vaunumestari , 1 l . . ... . . . ... . ... .. .. . . . .. . 15 273,600 
Vaunumestari, 2 l. . ......... .. . . ... . ..... . 14 262,500 
Konemestari ... .. . ..... . .... .... . ... . .. .. . . 16 286,500 
Alikonemestari .. .. .. . . . .. . .... ... .... . .... . 15 273,600 
Lipunmyyja, 1 1. . ..... . ... . .... .. ........ . 15 273,600 
Lipunmyyja, 2 l. . . ... .. .. .. .. . . .. .... . . . . . 14 262,500 
Ylikonduktoor i . . .. . ..... ... .. . . ....... . .. . 15 273,600 
Konduktoori ........ . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . 14 262,500 
Autonkuljettaja, 1 1. . . .. . . . . . . . . .. . . . ..... . 14 262,500 
Autonkuljettaja, 2 l. ... . .. ... . .. . . .. . ... . . . 13 252,000 
Kaasumestari . . .... ..... . .... . ... . ........ . 14 262,500 
Asemamestari . . .. .. ..... . . .... . .... . . . ... . . 15 273,600 
Polttoainetyonjohtaja ...... . . ....... . . . .... . 15 273,600 
Sahkottaja ...... .. ... . ... . . . ..... . . .... . . . 13 252,000 
Sahkottaja .. . ............ . . . . . .. . ........ . 12 240,900 
Pakkamestari, 1 1. ........ .. . ..... . . . ...... . 14 262,500 
Pakkamestari, 2 I. . . . ... . . ....... . ... . ..... . 1:3 252 000 
V111akamestari , 1 l. ..... . .. ... ... . . . .... . ... . 14 262,500 

13 252,000 
14 262,500 

V aakamestari, 2 l. ........ . .......... .. .. ~ .. 
Rataesimies .... . .. .. .. . ... . . . ... .. . . .... . . . 
Opastinasentaja ... . .. . ......... . .. .. .. . . .. . 1:1: 262,500 

H 262,500 
13 252,000 

Vaihdemiesten esimies, 1 l. . .. ... .. ... . .. . . . . 
Vaihdemiesten esimies, 2 I. ... .. .... . ... .. .. . 
Asetinlaitemies ....... . . ........... . ....... . H 262,500 
Lennatinasentaja . . ....... . . .. ... . .. . . .. . . . . 14 262,500 
Konttoriapulainen, 1 1. .. . .... . . . .......... . 11 230,100 
Konttoriapulainen, 2 l. .... . . . . . ...... . .... . 9 209,400 
VeturinlammiWija . . . .. . ............ ... . ... . 12 240,900 
Veturinpuhdistajain esimics . ... . . . .... . ... . 12 240,900 
Vaununta:rkastaja, 1 1. . .. .... .. ....... . ... . . 13 252,000 
Vaununtarka taja, 2 l. .. .. . . .. . ............ . 12 240,900 
Vahtimestari, y. p ...... . . ........ .. ..... . . . . 12 240,900 
Vahtimestari, a. p . . ... ... ... . ..... .... ... . . . 1] 230,100 
A emavahtimestari, y . p. . ...... . ........... . 12 24-0.900 
Asemavahtimestari, a. p. . ... . . . . . . .. . ... . .. . 11 230,100 
Varastome tari, 1 I. . . .. . ... . . . .......... .. . ]4 262,500 
Varastomestari, 2 I. . . . ... . . .. . .... . . . .. . .. . 13 252,000 
V aihdemies, 1 1. . . . .. ....... . . . . ....... . . . . 13 252,000 
Vaihdemies, 2 1. . . . , .•• . , • , ... . , ..... . .... , 12 240,900 
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.A.semamiesten esmues . ... ................. . 13 252,000 
Puutarhuri ..... .... ....... ... . .. ......... . 13 252,000 
Junan1ies ..... . . . ........ . .. ............. . . 12 U0,900 
Ratavartija, 1 l. ........................... . 11 230,100 
Ratavartija, 2 l. ............. ...... ...... .. . 10 219,600 
Pumppukoneenkiiyttiijli ........... ... ...... . 11 230,100 
Asemamies, 1 1. ......... ..... ............. . 11 230,100 
Asemamies, 2 l. ................ . .......... . 10 219,600 
Tallimies ........ . ........................ . 10 219,600 
Sairaanhoitajatar, ~'. p. . ................... . 11 230,100 
Sairaanhoitajatar, a. p. . ......... . ......... . 10 219,600 
Vaununvoitelija . .... .. .... . ....... .... .... . 11 230,100 
Talonmies ..... ...... ......... . ......... .. . 10 219,600 
Vahtinlies .. . ....... .... .. .. ..... ... . ... .. . 7 190,500 

Piiii.kmtCJJajat. 
Kone~n.sinoori (Pasi,la) ........ . ... . ........ . 3.1 598,800 
Koneinsinoori, 1 1. ... ..... . ... . ... .. ....... . 30 566,400 
Koneinsinoori, 2 l. . ... .. ... ........... . .... . 28 513,300 
Konttoripii.iillikko (Pasila ja IIel inki) ..... .. . 22 379,800 
K?~ttor~p.~~likko ... . ................. . . . . . 
KirJanpitaJa . .. ..... ... . .. ... . .. . .. . . .. ... . 

21 360,900 
20 344,100 

Tyonjohtaja ................ .. ....... .. . .. . 21 360,900 
.A.lityonjohtaja .............. .. .. ..... .. ... . 20 344,100 
Kirjuri, 2 l. ..... . . .. ..................... . 16 286,500 
Konemestari ......... .............. ....... . 17 299,400 
Alikonemestari . . .......................... . 15 273,600 
Konttoriapulainen, 1 l. .. ...... ............ . 11 230,100 
Konttoriapulainen, 2 l. ... . .. ... ... ...... .. . 9 209,400 
V ahtimestari, y . p . . . ..... . . . ....... .. ...... . 10 219,600 
Val1timies . .. .... .. .............. . ........ . 7 190,500 

Punfm•araliike. 
Konttoripaiillikko ........................ . . 2 513,300 
Tarkkaaja, 2 l. ................... ..... ... . 20 344,100 
KirjanpiHi.ja . . . ... . .............. . ... . .... . 19 329,100 
Kirjuri, 2 J. . ........................ ... . . . 16 286,500 
Konttoriapulainen, 2 I. .................... . 9 209,400 

12 §. Valtiovarainministerio vahvistaa maan kaiklcien kun
tien jaon elink:ustannusten uhteclli. ·en kalleuucn perusteella 
neljiHin ryhmiiiin, joista hah·in on I ja kallein IV ryhma. 

1 
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1 Viran tai toimen haltijalle mak etaan tulo- ja menoarvion 
ra:joissa kalliinpaikanlisaa toimipaikan mukaan vuodessa seuraa-
vasti : 

Kalleusryhmiissii 
Palkkaus- I 11 ill IV 
luoklssa mk mk mk mk 

1 5,820 11,580 17,340 
2 6,060 12,060 18,120 
3 6,300 12,600 18,900 
4 6,600 13,140 19,680 
5 6,900 13,740 20,640 
6 7,200 14,400 21,600 
7 7,560 15,060 22,560 
8 7,920 15,720 23,580 
9 8,280 16,380 24,600 

10 8,640 17,040 25,620 
11 9,000 17,700 26,640 
12 9,360 18,420 27,660 
13 9,720 19,200 28,800 
14 10,080 19,980 29,940 
15 10,440 20,760 31,140 
16 10,800' 21,540 32,340 
17 11,160 22,380 33,540 
18 11,640 23,220 34,800 
19 12,120 24,120 36,180 
20 12,600 25,080 37,560 
21 13,080 26,100 38,940 
22 13,560 27,180 40,500 
23 14,100 28,320 42,240 
24 14,700 29,460 43,980 
25 15,300 30,600 45,720 
26 15,900 31.740 47,460 
27 16,500 32,880 49,200 
28 17,100 34,020 50,940 
29 17,700 35,160 52,680 
30 18,300 36,300 54,480 
31 18,900 37,500 56,280 
32 19,500 38,700 58,080 
33 20,100 39,900 59,880 
34 20,700 41,100 61,680 
35 21,300 42,300 63,480 
36 21,900 43,500 65,280 
37 22,500 44,700 67,080 
38 23,100 45,900 68,880 
39 23,700 47,100 70,680 
40 24,300 48,300 72,480 
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Niin kauan kuin vira.n tai toimen haltijain palkkauksen ylei- 1 
nen tarkistus toimitetaan virallisen elinkustannmindeksin perus
teella, suoritetaan tulo- ja menoarvion rajDissa my& kalliill] a.i
kanlisicn yleinen tarkistus, valtioneuV'Oston antamien tarkempien 
Dhjeiden mukaisesti, noudattamalla samoja perusteita. 

J OS toimipaikka kasitUia maaratyn piirin, maaraytyy kaJliin
pail{'anlisa sen pai:kkakunnan mu.kaan, jossa viran tai toimen 
haltija vakinaisesti asuu. Ellei viran tai toimen haltija asu tDi
mipiirissaan, suoritetaan hanelle kalliinpaikanli aa ainoastaan, 
mikali hanen oikeutens·a valdnaisesti asua toimipiirinsa ulkopuQ
lella perustuu yleisen edun vuoksi annettuun ma.araykseen tai 
lupaan. Kalliinpaikanlisa maaraytyy talloin sen paikkakunnan 
mukaa.n, jossa viran tai toimen haltija maarayksen tai luvan pe
rusteeUa asuu. 

Milloin 4 momentissa tal"koitettu viran tai toimen haltija 
muuttaa asumaan paikkakunnalta toiselle, maksctaan kalliinpai
k·anlisa sen paikkah."Unnan mukaan, jossa han asui kuukauden 
1 paivana. 

Jos sama henkilO hoitaa kahta valtion virkaa t·ai tDinta, suo
ritetaan hanelle kalliinpaikanlisaa ainoastaan korkeampipalkkai
sesta virasta tai toimesta. 

Tiita asetusta sovelletaan 1 paivasta maaliskuuta 1951 lukien. 
Taman aset:u1ksen 12 '§: s a tarkoitetussa kalliinpaikanlisien 

yleisessa tarkistukscssa tasoitctaan korotettu vuotuinen kalliin
paikanlisa liihimpiian sellaiseen lukuun, jonka kahdestoistaosa Dn 
vii delHi jaollinen. Jos kaksi 1 ukua on edellii tarkoitettuna liihim
piinii lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan lahimpaan lukuun. 

(Asetuskokoelma n:o 211/ v. 1951). 

Asetus 
valtion ylimiiiiriiisistii toimenhaltijoista ja tilapiiisistii toimihenki

loistd am1 etun asdt~ksen mnuttamise ta. 
Annettu Helsingissii 20 paiv1ina huhtikuuta 1951. 

Valtiovarainministerion tDimialaan kuuluvia erinaisia asioita 
kasittelemiian maariityn ministerin esittely ta muutetaan valtion 
ylimaaraisistii toimenhaltijoista ja tilapaisista toimihenkiloista 
8 paivana joulukuuta 1949 annetun asetuksen 4 §, sellaisena 
kuin sc on 7 paivana heiniikuuta 1950 anneh1<>sa asetuksessa 
(351/50), ja lisiitiian 8 paivana marraskuuta 1950 kumoutuneen 
22 §: n tilalle uusi 22 1§ seuraavasti: 
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4 §. Ylimaaraisen toimenhaltijan varsi.naisena palkkau.ksena 
on vuosipalkltio ildilisineen. 

Toimen vastuullisuuden ja tyomtiaran seka siihen vaadittavan 
taidon ja kyvyn mukaan valtiovarainministerio, ottaen huo
mioon myos virkatehtavi ta tulevat korvaukset, asian oltua val
tioneuvoston raha-asiainvaliokunnan kasiteltavana sijoittaa yli
maiiraiset toimet tulo- ja menoarvion rajoissa palk'kausluokldin, 
joissa palkl{ion ja yhden iiklilisan maara vuoclessa on: 

Palkkaus-
luokka 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-1 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

V tlosipalkkio 
mk 

1-13,100 
149,100 
156,900 
164,100 
172,500 
181,500 
190,500 
199,500 
209,400 
219,600 
230,100 
240,900 
252,000 
262,500 
273,600 
286,500 
299,400 
314,100 
329,100 
344,100 
360,900 
379,800 
399,300 
420,600 
444,000 
465,300 
488,700 
513,300 
539,100 
566,400 
598,800 
632,400 
668,700 

Ikalisa 
mk 

8,6-±0 
8,940 
9,420 
9,780 

10,260 
10,680 
11,220 
11,640 
12,180 
12,660 
13,080 
13,740 
14,340 
14,820 
15,360 
15,900 
16,380 
17,160 
17,880 
18,540 
19,260 
20,040 
20,880 
21,780 
22,680 
23,580 
24,480 
25,320 
26,220 
27,120 
28,320 
29,520 
30,720 
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34 706,200 31,860 
35 749,100 33,120 
36 794,400 34,380 
37 847,500 35,760 
38 904,500 37,260 
39 970,800 38,760 
40 1,043,400 40,260 

Milloin ·asetuksella on siiadetty, etta maaratynlaisen perus
pallclraisen viran tai toimen baltija on, oltuaan maaraajan saman 
tai vastaavanlaisen >iran tai toimen tahi ylimaariiisen toimen 
haltijana, siirrettava ylempaau palkkausluokkaan, on siiannosta 
tulo- ja menoarvion rajoissa vastaavasti sovellettava myo yli
maariiiseen toimenhaltijaan. 

1\iilloin V•altioneUVOStO katsoo valtion edtm vaativan maara
tyn ylimaiiraisen toimE>nhaltijan pysyttamisUi valtion palveluk
sessa taikka tietyn henkilon miUiraamista ylimaaraiseen toimeen, 
valtioneuvosto voi tulo- ja menoarvion rajoissa maarata, etta 
sanotulle ylimaaraiselle toimenhaltijalle on suoritettava henkilo
kohtaista palkanlisiia. Tiillaincn maiirays annettakoon enintaan 
viideksi vuodeksi kerrallaan. 

22 §. Niin kauan kuin vakinaisten virkain ja tointen halti
jain palkkauksen yleinen tarkistn. toimitetaan viralli en elin
lrustannusindeksin perusteella, suoritetaan tulo- ja menoarvion 
rajoissa myos ylimaaraisten toimcnhaltijain vnosipalkkioiden ja 
i·ka- seka kalliinpaikanlisien yleinen tarkL tu noudattamalla sa
moja perusteita seka tilapaisten toimihenkiloiden palkkioiden 
ylcinen tarkistus valtioneuvoston maarattavien perusteiden mu
kaan. 

Tata asetusta sovelletaan 1 paivasta maalis.kuuta. 1951 lu'kien. 

Taman a.setuksen 22 §: ssa tarkoitetussa palkkauk en yleisessa 
tarkistuksessa tasoitetaan vuotuinen palkikio Hihimpaan sellai een 
lukuun, jonka kahdestoistaosa on kahclellakymmenellaviidella jaol
linen, ja ikalisa vastaavasti sellaiseen lulruun, jonka kahdes
toista osa on viidclla jaollinen. .Jos kaksi lukua on edella tar
koitettuna lahimpiina lukuna, suoritetaan tasoitu,s su.urempaan 
lahimpaan lukuun. 

(Asetuskokoelma n:o 213/ v, 1951), 

1 
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Valtioneuvoston piiiitos 
valtion vimn tai toimen haltijain palkkauksen yleisestii 

tarkistuksesta. 
Annettu Helsingissa 20 paivana huhtikuuta 1951. 

Valtioneuvosto on, noj-autuen valtion viran tai toimen halti
jain palkkau'ksesta 22 piiivana joulukuuta 19-12 annetun lain 
2 & : aan, sellaisena lmin se on 20 paivana huhtikuuta 1951 anne
tussa laissa (210/ 51), ja viime'ksi mainitnn lain soveltamissaan
noksen 4 momenttiin seldi valtion yliml:iaraisista toimenhaltijoista 
ja tilapaisista toimihen kiloista 8 pai vana joulukuuta 1949 anne
tun asetuksen 22 §: aan, sellaisena ]min se on 20 paivana huhti
kuuta 1951 aunetussa asetuksessa (213/ 51), ja valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta 19 paivana tammi'kuuta 19-13 
annetun asetuksen 12 § : aan, sellaisena kuin se on 20 paivana 
huhtilmuta 1951 annetussa asetuksessa (211/ 51), valtiovarain
ministerion esittelysta paattanyt: 

1 §. Valtion viran tai toimen haltijain pa11dmuksen yleinen 
tarkistus virallisen elinlmstannusindeksin pistelukua 989 vastaa
vasti suoritetaan siten, etta 1 piiivasta maaliskuuta 1951 lukien 
ma'ksetaan 

- peruspalkkaisen viran tai toi.men haltijain seka, tulo- ja 
menoarvion rajoissa, ylimaaraisten toimenhaltijain vuosipalkkiot 
sen suuruisina kui.n ne ovat taman paa1oksen li·i.tteena olevan 
taulukon N: o 1 sara!kkeessa 4 (indcksin ollessa 989), 

- peruspalkkaisen viran tai toimen baltijan seltii., tulo- ja 
menoarvion rajoissa, ylimaaraisten toimenbaltijain ikalisat sen 
suuruisina kuin ne ovat taman paiito'ksen liitteena olevan taulu
kon N: o 2 sarakkeessa 5 ( indeksin ollessa 989), 

- kalliinpaikanlisat peruspalkkaisen viran tai toimen halti
joille sekii ylimaiiriiisille toimenhaltijoille, tulo- ja menoarvion 
rajoissa, sen suuruisina kuin ne ovat taman paatOksen lii.tteenii 
ole van taulukon N: o 3 sarakkeessa 5 (indeksin ollessa 9~9) ja 

- sopimuspal'k:kaisen viran tai toimen haltij·ain sopimuspal
kat sen suurui.sina kuin ne ovat taman paatoksen liitteena ole
van taululron N: o 4 sarakkeessa 4 ( indeksin ollessa 989). 

2 §. Edella 1 § :ssa maaratyn, valtion vir>an tai toimen hal
tijain palkkauksen yleisen tarkistuksen johdosta korotetaan myos 
valtion tilapii.Uen toimihenkili:iiden palkkioita 1 paivasta maalis
'kuuta 1951 lukien, tulo- ja menoarvion rajoissa, samassa suh
teessa kuin peruspalkkaa samalla paikkakunnalla ebka makset
tFine ka)l!inpailkanlisineen korgtetaan. Palkkim+ tasoittamisesta 
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on soveltuvin osin voimassa, mita peruspalkan ja sen lisana mak- 1 
settavan kalliinpaikanlisan tasoittami esta on saadetty. 

Milloin tilapaisen toimihenkilon palkkioon sisaltyy muu kuin 
kalliiinpaikanlisaa vastaava erityiseUli peru.steella maaratty lisa
palkkio, on se palldmtrksesta vahennettiiva ja nain vahentynyt 
mii.i:ira katsottava 1 momentissa ta1•koitetuksi palkkioksi. 

3 §. Sellaisen oman kehityksensa vuoksi valtion palvelukBessa 
olevan harjoittelijan, joka -ei ole ylimiiadiiseen toimeen maaratty 
eik-a tyo- tai oppisopimussuhteessa valtioon ja jolla tehtava ei ole 
sivutoimena, pal'kk:iota saadaan 1 paivasta maali kuuta 1951 lu
kien korottaa tulo- ja menoarvion rajoissa enintaan samassa suh
teessa kuin tilapaisen toimihenkilon palkkiota korotetaan noudat
taen soveltu vin osin, mita 2 §: ssa on miiaratty. 

4 §. Valtioneuvosto piiiitti.ia erikseen, milloin taman paiitok
sen liitteenii olevien 'Palklroaustaulukoiden muissa lruin 1 §: ii 
mainituissa, palkkauk en yleisessii tar'ki tukses a kiiytettiivi.iksi 
tarkoitetuissa sarakkeissa olevat palkkausten ma.i.iriit ehikii tulevat 
noudatetta viks.i. 

5 §. Valtioval'ainministerio antaa tarvittaessa tarpeelli ia oh
jeita edellii olf'vien mi.iariiysten soveltamise ta. 

(Asetuskokoelma n:o 214/v. 1951) . 

• 

2 3412. - 15. 5. 19~1. 
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1 Taulukko N : o 1. 
Peruspalkat ja vuosipalkkiot. 

Perus· Pel"\li!palkka tai vuosipalkkio kuukaudessa, 
palkk~~o - Peruspalkka tai mk, indeksin ollessa 

tai vuosipalkkio, mk 989 1032 1075 1118 1161 1204 vuosi· 
palkkio- VUO· kuukau- k.orotusprosentin ollessa tiilloin 

luokka dessa des sa 15 20 25 30 35 40 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 143 100 11925 13 725 14300 14900 15 500 16100 16 700 
2 1±9 100 12 425 14 300 14 900 15 525 16150 16 775 17 400 
3 156 900 13 075 15 025 15 700 16 350 17 000 ] 7 650 18 300 
4 164100 13 675 15 725 16 ±00 17100 17 775 18 450 19150 
5 172 500 14 375 16 525 17 250 17 975 18 700 19 400 20125 
6 181 500 15125 17 400 18150 18 900 19 675 20 ±25 21175 
7 190 500 15 875 18 250 19 050 19 850 20 650 21425 22 225 
8 199 500 16 625 19 125 19 950 20 775 21625 22 450 23 275 
9 209 400 17 450 20 075 20 950 21825 22 675 23 550 24 425 

10 219 600 18 300 21050 21950 22 875 23 800 24 700 25 625 
11 230 100 19175 22 050 23 000 23 975 2± 925 25 875 26 850 
12 240 900 20 075 23 075 24100 25100 26100 27100 28 100 
13 252 000 21000 24150 25 200 26 250 27 300 28 350 29 400 
1± 262 500 21875 25150 26 250 27 350 28 450 29 525 30 625 
15 273 600 22 800 26 225 27 350 28 500 29 650 30 775 31925 
16 286 500 23 875 27 450 28 650 29 850 31 050 32 225 33 425 
17 299 400 24 950 28 700 29 950 31200 32 425 33 675 34 925 
18 31± 100 26175 30100 31400 132 725 3± 025 35 325 36 650 
19 329100 27 425 31550 ~900 34275 35 650 37 025 38 400 
20 344 100 28 675 32 975 34 400 35 850 37 275 38 700 40150 
21 360 900 30 075 34 575 36100 37 600 39100 40 600 42 100 
22 379 800 31 650 36 400 37 975 39 575 41 150 42 725 44 300 
23 399 300 33 275 38 275 39 925 41600 43 250 44 925 46 575 
24 420 600 135 050 40 300 42 050 43 825 45 575 47 325 49 075 
25 444 000 37 000 42 550 44 400 46 250 48100 49 950 51800 
26 465 300 38 775 44 600 46 525 48 475 50400 52 350 54 275 
27 488 700 40 725 46 25 48 875 50 900 52 950 54 975 57 025 
28 513 .300 42 775 49 200 51325 53 475 55 600 57 750 59 875 
29 539100 44 925 51675 53 900 56150 58 400 60 650 62 900 
30 566 400 47 200 54 275 56 650 59 000 61350 63 725 66 075 
31 598 800 49 900 57 375 59 875 62 375 64 75 67 375 69 850 
32 632 400 52 700 60 600 63 250 65 875 68 500 71150 73 775 
33 668 700 55 725 64 075 66 875 69 650 72 450 75 225 78 025 
3± 706 200 58 850 67 675 70 625 73 575 76 500 79 450 82 400 
35 749 100 62 425 71800 7± 900 78 025 1150 8± 275 87 400 
36 794 400 66 200 76125 79 450 2 750 86 050 89 375 92 675 
37 847 500 70 625 81225 84 750 88 275 91 825 95 350 98 875 
38 904 500 75 375 86 675 90 450 94225 98 000 101 750 105 525 
39 970 800 80 900 93 025 97 07·5 101125 105175 109 225 113 250 
40 1043 400 86 950 100 000 104 350 108 700 113 025 1173715 121725 



-19- 23 

Taulukko N: o 2. 1 
Ikalisat. 

Perus· 
pe.Jkka· Peru~pe.lk· Yksi iki\lisli 

tai k!' ta1 V?O· mk 
vuosi· stpalkkio 

palkkio- vuodesse. YUO· kuukau-
luokke. mk d essa desse. 15 20 25 30 35 40 

Yksi ikiilisa kuukaudessa, mk, indeksin ollessa 

989 1032 1075 1118 1161 1204 
korotusprosentin ollessa talloin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 143 100 8 640 720 830 865 900 935 970 1 010 
2 149 100 8 940 745 855 895 930 970 1 005 1 045 
3 156 900 9 420 785 905 940 980 1 020 1 060 1 100 
4 164 100 9 780 815 935 980 1 020 1 060 1100 1140 
5 172 500 10 260 855 985 1 025 1 070 1110 1155 1195 
6 181 500 10 680 890 1 025 1 070 1115 1155 1 200 1 245 
1 190 500 11 220 935 1 075 1120 1110 1 215 1 260 1 :no 
8 199 500 11 640 970 1115 1165 1 215 1 260 1 310 1 360 
9 209 400 12 180 1 015 1165 1 220 1 270 1 320 1 370 1 420 

10 219 600 12 660 1 055 1215 1 265 1 320 1 370 1 425 1 475 
11 ·230 100 13 080 1 090 1 255 1 310 1 365 1 415 1 470 1 525 
12 240 900 13 740 1145 1315 1375 1 430 1 490 1 545 1 60::; 
13 252 000 14 340 1195 1 375 1 435 1495 1 555 1 615 1 675 
14 262 500 14 820 1 235 1 420 1 480 1 545 1 605 1 665 1 730 
15 273 600 15 360 1280 1470 1 535 1600 1 665 1 730 1 790 
16 2 6 500 15 900 1 325 1 525 1 590 1 655 1 725 1 790 1 855 
17 299 400 16 380 1 365 1 570 1 640 1 705 1 775 1 845 1 910 
18 314 100 17 160 1 430 1 645 1 715 1 790 1 860 1 930 2 000 
19 329 100 17 880 1490 1 715 1 790 1 865 1 935 2 010 2 085 
20 3H 100 18 540 1 545 1 775 1 855 1 930 2 010 2 085 2 165 
21 360 900 19 260 1 605 1 845 1 925 2 005 2 085 2 165 2 245 
22 379 00 20 040 1 670 1 920 2 005 2 090 2 170 2 255 2 340 
23 399 300 20 880 1 740 2 000 2 090 2 175 2 260 2 350 2 4135 
24 420 600 21 780 1 815 2 085 2 180 2 270 2 360 2 450 2 540 
25 444 000 22 680 1 890 2 175 2 270 2 365 2 455 2 550 2 645 
26 465 300 23 580 1 965 2 260 2 360 2 455 2 555 2 655 2 750 
27 488 700 24 480 2 040 2 345 2 450 2 550 2 650 2 755 2 855 
28 513 300 25 320 2 110 2 425 2 530 2 640 2 745 2 850 2 955 
29 539 100 26 220 2 185 2 515 2 620 2 730 2 840 2 950 3 060 
30 566 400 27 120 2 260 2 600 2 710 2 825 2 940 3 050 3 165 
31 598 800 28 320 2 360 2 715 2 830 2 950 3 070 3 185 3 305 
32 632 400 29 520 2 460 2 830 2 950 3 075 3 200 3 320 3 445 
33 668 700 30 720 2 560 2 945 3 070 3 200 3 330 3 455 3 585 
34 706 200 31 860 2 655 3 055 3 185 3 320 3 450 3 585 3 715 
35 749 100 33 120 2 760 3 175 3 310 3 450 3 590 3 725 3 865 
36 794 400 34 380 2 865 3 295 3 440 3 580 3 725 3 870 4 010 
37 847 500 35 760 2 980 3 425 3 575 3 725 3 875 4 025 4 170 
38 904 500 37 260 3 105 3 570 3 725 3 8 0 4 035 4 190 4 345 
39 970 800 38 760 3 230 3 715 3 875 4 040 4 200 4 360 4 520 
40 1 043 400 40 260 3 355 3 860 4 025 4 195 4 360 4 530 4 695 
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1 Taulukko N : o 3. Kalliinpaikanlisat. 
II kalleusryhmiiiin kuuluvilla 1)(tikkakunni7la. 

P&lerkuks;_ P eruspalk- __ _ _ .. Kalliinpaikanlisa kuukaudessa, mk, indeksin 
P . " ka tai vuo- Kallunpatkanlisa oll essa 
v~~~i- sipalkJ.:io ntk 989 1032 1075 1118 1161 1204 

palkkto- vuodessa ,,110_ kuuka.u- k.orotusprosentin ollessa tiilloin 
luokka. mk d essa dessa 15 20 25 30 35 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 143 ] 00 5 &20 4 5 560 580 605 630 655 680 
2 149 100 6 060 505 580 605 63() 655 680 705 
3 156 900 6 300 525 605 630 655 685 710 735 
4 164 100 6 600 550 635 660 690 715 745 770 
5 172 500 6 900 575 660 690 720 750 775 805 
6 181 500 7 200 600 690 720 750 780 810 840 
7 190 500 7 560 630 725 755 790 820 850 880 
8 199 500 7 920 660 760 790 825 860 890 925 
9 209 400 8 1280 690 795 830 865 895 930 965 

10 219 600 8 640 72{) 830 865 900 935 970 1 010 
11 230 100 9 000 750 865 900 940 975 1 015 1 050 
12 240 900 9 360 780 895 935 975 1 Ol 5 1 055 1 090 
13 252 000 9 720 810 930 970 1 015 1 055 1 095 1 135 
14 262 500 10 080 840 965 1 010 1 050 1 090 1 135 1175 
15 273 600 10 440 870 1 000 1 0-!5 1 090 1130 1 175 1 220 
16 286 500 10 800 900 1035 10 0 1125 1170 1215 1260 
17 299 400 11160 930 1 070 1115 1 165 1 210 1 255 1 300 
18 314 100 11 6-!0 970 1 115 1 165 1 215 1 260 1 310 1 360 
19 329 100 12 120 1 010 1160 1 210 1 265 1 315 1 365 1 415 
20 344 100 12 600 1 050 1 210 1 260 1 315 1 365 1420 1 470 
21 360 900 13 080 1 090 1 255 1 310 1 365 1415 1470 1 525 
22 379 800 13 560 1130 1300 1 355 1 415 1470 1 525 1 580 
23 399 300 14 100 1175 1 350 1 410 1 470 1 530 1 585 1 645 
24 420 600 14 700 1 225 1 410 1 470 1 530 1 595 1 655 1 715 
25 444 000 15 300 1 275 1 465 1 530 1 595 1 660 1 720 1 785 
26 465 300 15 900 1 325 1 525 1 590 1 655 1 725 1 790 1 855 
27 488 700 16 500 1 375 1 580 1 650 1 720 1 790 1 855 1 925 
28 513 300 17 100 1 425 1 640 1 710 1 780 1 855 1 925 1 995 
29 539 100 17 700 1475 1 695 1 770 1 845 1920 1 990 2 065 
30 566 400 18 300 1 525 1 755 1 830 1 905 1 985 2 060 2 135 
31 598 800 18 !lOO 1 575 1 810 1 890 1 !l70 2 050 2125 2 205 
32 632 400 19 500 1 625 1 870 1 950 2 030 2 115 2195 2 275 
33 668 700 20 100 1 675 1 925 2 010 2 095 2 180 2 260 2 345 
34 706 200 20 700 1 725 1 985 2 070 2 155 2 2-!5 2 330 2 415 
35 749 100 21 300 1 775 2 040 2 130 2 •220 2 310 2 395 2 485 
36 794 400 21 900 1 825 2 100 2 190 2 280 2 375 2 465 2 555 
37 847 500 22 500 1 875 2 155 2 250 2 345 2 440 2 530 2 625 
38 904 500 23 100 1 925 2 215 2 310 2 405 2 505 2 600 2 695 
39 970 800 23 700 1 975 2 270 2 370 2 470 2 570 2 665 2 765 
40 1 043 400 24 300 2 025 2 330 2 430 2 530 2 635 2 735 2 835 
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Ill kalleusryhmiiiin kuuluvilla paikkaknnnilla. 
Peru•- Kalliinpalkanlisii kuukaudessa, mk, indeksin 
pa.lk)<a· ~;~t~~: Kalliinpa.ika.nlisii ollessa 
~~'si- sipa.Jkkio mk 989 1032 1075 1118 1161 1204 

palkkio· vuodessa vuo· kuukau- korotusprosentin ollessa tiilloin 
luokka mk dessa dessa 15 20 25 30 35 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 H3 100 11 580 965 1110 1160 1 205 1255 1 305 1 350 
2 149 100 12 060 1 005 1155 1 205 1 255 1 305 1 355 1 405 
3 156 900 12 600 1 030 1 210 1 260 1315 1365 1 420 1 470 
4 164 100 13 140 1 095 1 260 1 315 1 370 1 425 1 480 1 535 
5 172 500 13 740 1145 1 315 1 375 1430 1490 1 545 1 605 
6 181 500 14 400 1 200 1 380 1 440 1 500 1 560 1 620 1 680 
7 190 500 15 060 1 255 1 443 1 505 1 570 1 630 1 695 1 755 
8 199 500 15 720 1 310 1 505 1 570 1 640 1 705 1 770 1 35 
9 209 400 16 380 1 365 1 570 1 640 1 705 1 775 1 845 1 910 

10 219 600 17 040 1 420 1 635 1 705 1 775 1 845 1 915 1 990 
11 230 100 ] 7 700 1 475 1 695 1 770 1 845 1 920 1 990 2 065 
12 240 900 18 420 1 535 1 765 1 840 : 920 1 995 2 070 2 150 
13 252 000 19 200 1 600 1 840 1 920 2 000 2 080 2 160 2 240 
14 262 500 19 980 1 665 1 915 2 000 2 080 2 165 2 250 2 330 
15 273 600 20 760 1 730 1 990 2 075 2 165 2 250 2 335 2 420 
16 286 500 21 540 1 795 2 065 2 155 2 245 2 335 2 425 2 515 
17 299 400 22 380 1865 2 145 2 240 2 330 2 425 2 520 2 610 
18 314 100 23 220 1 935 2 225 2 320 2 420 2 515 2 610 2 710 
19 329 100 24 120 2 010 2 310 2 410 2 515 2 615 2 715 2 815 
20 344 100 25 080 2 090 2 405 2 510 2 615 2 715 2 820 2 925 
21 360 900 26100 2173 2 500 2 610 2 720 2 30 2 935 3 045 
22 379 800 27 180 2 265 2 605 2 720 2 830 2 945 3 060 3 170 
23 399 300 28 320 2 360 2 715 2 830 2 950 3 070 3 175 3 305 
24 420 600 29 460 2 455 2 825 2 945 3 070 3 190 3 315 3 435 
25 444 000 30 600 2 550 2 935 3 060 3 190 3 315 3 445 3 570 
26 465 300 31 740 2 645 3 040 3 175 3 305 3 440 3 570 3 705 
27 48 700 32 80 2 740 3 150 3 290 3 425 3 560 3 700 3 835 
28 513 300 34 020 2 835 3 260 3 400 3 545 3 685 3 25 3 970 
29 539 100 35 160 2 930 3 370 3 515 3 665 3 810 3 955 4100 
30 566 400 36 300 3 025 3 480 3 630 3 780 3 935 4 085 4 235 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

598 800 37 500 3 125 3 595 3 750 3 905 4 065 
632 400 38 700 3 225 3 710 3 870 4 030 4 195 
668 700 39 900 3 325 3 825 3 990 4 155 4 325 
706 200 41100 3 425 3 940 4 110 4 280 4 455 
749 100 42 300 3 525 4 055 4 230 4 -!05 4 585 
794 400 43 500 3 625 4 170 4 350 4 530 4 715 
847 500 44 700 3 725 4 285 4 470 4 655 4 845 
904 500 45 900 3 825 4 400 4 590 4 780 4 975 
970 800 47100 3 925 4 515 4 710 4 905 5 105 

1 043 400 48 300 4 025 4 630 4 30 5 030 5 235 

4 220 4 375 
4 355 4 515 
4 490 4 655 
4 625 4 795 
4 760 4 935 
4 895 5 075 
5 030 5 215 
5 165 5 355 
5 300 5 405 
5 435 5 635 

1 
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1 IV kallettsryhmiiiin kuuluvilla paikkakunnilla. 
Perus· Kalliinpaika.nlisa kuukaudessa., mk, indeksin 
pa.lk)<a· ~:"7asip-!'!~: Kalliinpaikanlisa ollessa 
v!~~i - sipalkkio mk 989 1032 1075 1118 1161 120-1 

palkkio- vuodessa vuo- kuu.kau- korotusprosentin ollessa. tiilloin 
luokk& mk dessa. dessa. 15 20 25 30 35 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 143 100 17 340 1445 1660 1 735 1 05 1880 1 950 2 025 
2 149 100 18 120 1 510 1 735 1 810 1 890 1 965 2 040 2 115 
3 156 900 18 900 1 575 1 810 1 890 1 970 2 050 2 125 2 205 
4 164 100 19 6 0 1 640 1 8 5 1 970 2 050 2 130 2 215 2 295 
5 172 500 20 640 1 720 1 980 2 065 2 150 2 235 2 320 2 410 
6 181 500 21 600 1 800 2 070 2 160 2 250 2 340 2 430 2 520 
7 190 500 22 560 1 880 2 160 2 255 2 350 2 445 2 540 2 630 
8 199 500 23 580 1 965 2 260 2 360 2 455 2 555 2 655 2 750 
9 209 400 24 600 2 050 2 360 2 460 2 565 2 665 2 770 2 870 

10 219 600 25 620 2135 2 455 2 560 2 670 2 775 2 880 2 990 
11 230 100 26 640 2 220 2 555 2 665 2 775 2 885 2 995 3 110 
12 240 900 27 660 2 305 2 650 2 765 2 880 2 995 3 110 3 225 
13 252 000 28 800 2 400 2 760 2 80 3 000 3 120 3 240 3 360 
14 262 500 29 940 2 495 2 870 2 995 3 120 3 245 3 370 3 495 
15 273 600 31140 2 595 2 985 3 115 3 245 3 375 3 505 3 635 
16 286 500 32 340 2 695 3 100 3 235 3 370 3 505 3 640 3 775 
17 299 400 33 540 2 795 3 215 3 355 3 495 3 635 3 775 3 915 
18 314 100 34 800 2 900 3 335 3 4 0 3 625 3 770 3 915 4 060 
19 329 100 36 180 3 015 3 465 3 620 s 770 3 920 4 070 4 220 
20 344 100 37 560 3 130 3 600 3 755 3 915 4 070 4 225 4 3 0 
21 360 900 38 940 3 245 3 730 3 895 4 055 4 220 4 380 4 545 
22 379 800 40 500 3 375 3 880 4 050 4 220 4 390 4 555 4 725 
23 399 300 42 240 3 520 4 050 4 225 4 400 4 575 4 750 4 930 
24 420 600 43 980 3 665 4 215 4 400 4 580 4 765 4 950 5 130 
25 444 000 45 720 3 810 4 380 4 570 4 765 4 955 5 145 5 335 
26 465 300 47 460 3 955 4 550 4 745 4 945 5 140 5 340 5 535 
27 488 700 49 200 4 100 4 715 4 920 5 125 5 330 5 535 5 740 
28 513 300 50 940 4 245 4 880 5 095 5 305 5 520 5 730 5 945 
29 539 100 52 680 4 390 5 050 5 270 5 490 5 705 5 925 6 145 
30 566 400 54 480 4 540 5 220 5 450 5 675 5 900 6 130 6 355 
31 598 800 56 280 4 690 5 395 5 630 5 865 6 095 6 330 6 565 
32 632 400 58 080 4 840 5 565 5 810 6 050 6 290 6 535 6 775 
33 668 700 59 880 4 990 5 740 5 990 6 240 6 485 6 735 6 985 
34 706 200 61 680 5 140 5 910 6 170 6 425 6 680 6 940 7 195 
35 749 100 63 480 5 290 6 085 6 350 6 615 6 875 7 140 7 405 
36 794 400 65 280 5 440 6 255 6 530 6 800 7 070 7 345 7 615 
37 847 500 67 0 0 5 590 6 430 6 710 6 990 7 265 7 545 7 825 
38 904 500 68 880 5 740 6 600 6 890 7 175 7 460 7 750 8 035 
39 970 800 70 680 5 890 6 775 7 070 7 365 7 655 7 950 8 245 
40 1 043 400 72 480 6 040 6 945 7 250 7 550 7 850 8 155 8 455 
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Taulukko N :o 4. 
Sopimuspalkat. 

Sopirnuspa.lkka. kuukaudessa, mk, indeksin 
Sopimuspa.lkka. ollessa 

Sopimus- 989 1032 1075 1118 1161 1204 palkka- mk 
luokka. vuo- kuuka.u- k<lrotusprosentin ollessa. tiilloin 

des sa. de sse. 15 20 25 30 35 40 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 581 700 48 475 55 750 58 175 60 600 63 025 65 450 67 875 
2 611400 50 950 58 600 61150 63 700 66 225 68 775 71325 
3 641100 53 425 61450 64100 66 775 69 450 72125 74 800 
4 67Q800 55 900 64 275 67 075 69 875 72 675 75 475 78 250 
5 700 500 58 375 67125 70 050 72 975 75 900 78 800 81 725 
6 730 200 60850 69 975 73 025 76 075 79100 82150 85 200 
7 760 200 63 350 72 850 76 025 79 200 82 350 85 525 88 700 
8 804 900 67 075 77125 80 500 83 850 87 200 90 550 93 900 
9 849 600 70 800 81425 84 950 8 500 92 0;30 95 575 99125 

10 894 300 74 525 85 700 89 425 93 150 96 875 100 600 104 325 
11 939 000 78 250 90 000 93 900 97 825 101 725 105 650 109 550 
12 998 400 83 200 95 675 99 850 104 000 108 150 112 325 116 475 
13 1 058 100 88 175 101400 105 800 110 225 114 625 119 025 123 450 
14 1117 800 93150 107 125 111 775 116 450 121100 125 750 130 400 
15 1177 500 98 125 112 850 117 750 122 650 127 575 132 475 137 375 
16 1 251 900 104 325 119 975 125 200 130 400 135 625 140 850 146 050 
17 1 341 300 111 775 128 550 134125 139 725 145 300 150 900 156 475 

Valtioneuvoston pai.itos 

vaUion vi1·an tai toimen haUijain palkkauksen yleisti.i tarkistusta 
koskevien sai.innosten noudatettavana olon laajttudesta. 

Annettu Helsingissa 20 paivana huhti-kuuta 1951. 

Valtioneuvosto on valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksesta annetun lain muuttamisesta 20 paivanii 'huhtikuuta 
1951 annetun l-ain (210/ 51) soveltamissaannoksen 5 momentin 
nojalla valtiovarainministerion esittelystii. todennut, etta koska 
tyopalkkojen saannostelysta 20 paivana tamm:itkuuta 1951 anne
tun valtioneuvoston paatoksen (31/ 51) perusteella tyomarkki
noilla yleensa tyopa1kkojen tarkistusta ei toimiteta virallisen 
elinkustannusindeksin muutosten perusteella laajemmin kuin vi
rallisen elinlrustannusindeksin pistelukua 989 vastaavasti, niin 
alussa mainitun lain 2 § : n 2 ja 3 momentti sekii. sanotun lain 
soveltamissaannoksen 3 momentti eivat toistaiseksi ole noudatet-

1 
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tavina laajemmin kuin valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksen yleiseu tarkistuksen suorittamista varten virallisen elin
kustannusindeksin pistelukua 989 vastaavasti. 

'(Asetuskokoelma n: o 215/ v. 1951). 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta anta
nut 1/ 3 1951 lukien toimeenpantavasta valtion virkamiesten 
palkkausten jarjestelysta ja niiden kirjaamisesta vuonna 1951 
seuraavat maaraykset ja ohjeet : 

1. Palkkausten jarjestelya ko ·kevat sl.Uinnokset sisaltyvat 
palkk·ausla'in muuttamisesta 20/ :1: 1951 annettuun lakiin (210/ 51), 
palkkausasetuksen muuttamisesta 20/ 4 1951 annettuun asetuk
seen (211/ 51), valtion ylimaari.iisista toimenhaltijoista ja tila
paisisUi toimihenkiloisti.i ·annetun ·asetuk.sen muuttamisesta 20/ -! 
1951 annettuun asetnk een (21 3/ 51), valtion vir>an tai toimen 
haltijain palkkauiksen :vleisesta tar'kistuksesta 20/ 4 1951 annet
tuun valtioneuvoston _1i.ialok een (214/ 51) ja valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksen yleista tarkistus1Ja koskevien saan
nosten noudatettavana olon laajuudesta 20/ 4 1951 annettuun 
valtioneuvoston paatokseen (215/ 51) . 

Hallituksen suunnitelma palkkausten uudelleen ji.irjestelysta 
sisiiltyi 21/ 2 1951 Eduslrunnalle annettuun esitykseen (155/ 50 
vp.) l·aiksi valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta anne
tun lain muuttamisesta ja 23/ 2 1!)51 Eduskunnalle annettmm 
esitykseen (168/ 50 vp.) lisayksista ja muutok ista vuoden 1951 
tulo- ja menoarvioon. Eduskunta m:vonsi jarjestelyyn tarvittavat 
varat 6/ 4 1951. 

Ilyvaksye aan Ilallituksen lisamenoanioesit:vksen Eduskunta 
sa.malla hyva:lu;yi valtionem"' ton 16/ 11 1950 ja 20/ 1 1951 viras
toille ja laitoksille antamien ohjeiden mukaisesti virkarniesten 
palkkaUJksiin suoritettujen indeksikorotusten maksamisen, joten 
mainittujen ohjeiden mukaisesti suoritetut palkkaukset eivat enaa 
ole anotuissa ohjeissa mainitulla tavalla ehdollisia, vaan lopul
lisia palkkaus:;;uorituksia. 

2. Palkkausten jarjestely sisalta~i 1) peruspalkkojen, sopimus
palkkojen, vuosipallffiioiden, ildilisien ja kalliinpaikanlisien pe
rusmaiirien ( palkat ilman indeksikorotuksia) korottamisen 
8 %: lla ja 2) uain korotettujen palkkausten sitomisen uudelleen 
seuraamaan viralli en elinkustannusindeksin vaihteluita, kuiten
lcin vain vastaavassa laajuudessa lruin tyomarkkinoilla yleensa 
toi. rnitetaan tyopalkkojen tarkistus virallisen elinkustanml,sindek
sin muutosten perusteella. 
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Uudet perus- ja sopimuspalkat, vuosipallclriot, ikiilisat ja kal- 1 
liinpaikanlisat ilmenevat valtioneuvoston plii:itoksen N :o 214/ 51 
liitteena olevista taulukoista , jotka en erikseen jaettu virastoille 
ja laitoksille. 

3. Sopimuspalkat suoritetaan nykyisten sopimusten ollessa 
voimassa 1/ 3 1951 lukien seuraavan suuruisina : 

18 Pl. I. Sopimus-
Soplmus- palkka vuo· 
palkka· dessa timan 
luokka indekslkoro. 

tuksia mk 
Rautatiehallit-us. 

17 1,341,300 
14 1,117,800 

P .... . ht . a!'J:JO ll:Ja ...... . . ... . . . . .. .. .... . .... . 
YliJohtaJ·a . ............ . ... . .... . . . . . . . 
Rataosastou, koneosastou, varasto-osaston, 

~ariff~osasion ja rautatierakeunusosaston 
JohtaJa . ... .. ... . ... . ........ . .. .. . . 11 939,000 

Rataosaston yli-insinoori .. ......... . .... . 10 894,300 

Edellii mainittuihin sopimuspalkkoihin suoritetaan lisaksi vas
taavat· indeksikorotukset kuin muil1inkin virkamiespalkkoihin. 

4. Eduslnmnan myonnett3ra tarkoitukseen kuluvana vuonna 
tarvittavat varat voidaan valtion ylima~iraisista toimenhaltijoista 
ja tilapaisista toimihenkiloista 8/ 12 1949 annetussa asetuksessa 
(755/ 49) tarkoitetun tilapai en toimihenkilon palkkiota korottaa 
a:ikai iuta:an 1/ 3 1951 lukien enintaan sellaiscen maiiraan, jok:a 
vastaa samassa virasto sa tai laitokscssa vastaavia tai vastaavan
laatuisia tehtii"via suorittavan viran tai toimen haltijan perus
palkan tahi ylimaaraisen toimenhaltijan vuosipalkkion sekli heille 
maksettavan kalliinpaikanlisiin yhteista maaraa. 

Jollei virastossa tai laitok es a ole vastaavaa tai vastaavan
laatuista peruspalk.kai ta virkaa tai tointa taikka ylimaaraista 
tointa ja valtiov;arainministerio on .-ahvistanut tilapaiselle toimi-· 
henkilolle maksettavan enimmaispalkkion, saadaan ko. enim.miiis
palk:kio korottaa enintaan sellaiseen maaraan, johon vastaavaa 
peruspalkkaa kalliinpaikanlisineen Hauttineen viran tai toimen 
haltijan peruspalkka kalliinpaikanli . ineen on noti.ssut. Nain ollen 
on korotusta laskettaessa miUi.riteltiiv·a, minka peruspalkan ja 
kalliinpaikanlic;;an yhteistii maaraa valtiovarainministerion vall
vi tama enimmaispalkkio on va tannut. 

Mikali valtiov-arainministerio on (•rityisista syista vahvistanut 
tiiapaisen toimihenkilon palkkion korkeammaksi kuin asianomai
sessa. virastossa tai laitoksessa va ·taavia tai vastaa.vanlaatuisia 
tehUivia suorittavan viran tai toimen haltijan peruspalkan taikka 
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ylimaaraisen toimenhaltijan vuosipalkkion ja heille s.uoritettavan 
kalliinpaikanlisiin yhteinen miiiirii on, ja mikali sanotuin tavoin 
korkeampaa palkkiota halutaan edelleen maksaa, on asia alistet
tava valtiovarainministerioon, joka asian oltua valtioneuvoston 
ra.ha-asi,ainvaliokunnan kiisitelUivana val1vistaa uuden enimmiiis
palkkion. 

5. Edella 4 kohdassa tarkoitetulle tilapaiselle toimiherukilolle, 
jaka ei eniia ole valtion palveluksessa, voidaan palkkion korotus 
hakemuksesta suorittaa takautuvasti aikaisintaan 1/ 3 1951 lu
kien edella olevien ohjeiden mukaise ti. Hakemus, jossa on ilmoi
tettava asianomaisen palvelustehtavien laatu ja palveluspaikka
kunta viTkasuhteen paattyessa seka hakijan nykyinen tarkka 
postiosoite, on joko jatettava tai maksetuss·a kirjeessa postitse 
lahetettava palkkion mal;:saneelle viranomaiselle viimeistaan 
1 paivaan elokuuta 1951 mennessa. 

6. Sivutoimista maksettavia palkk:ioita ei taman jarjestelyn 
yhteydessa koroteta, elleivat erityiset syyt sita vaadi, jolloin 
korotusehdotus on alistettava valtiovarainministerion hyvaksyt
tavaksi. 

7. Takautuvasti suoritettava pallclmusten korotus maksetaan 
asianomaisille yhdella kertaa. Sen kirjaamisesta maiirataan jal
jempana 18 kohdassa. 

9. Indeksikorotusta ja palkkausten perustason 8% :n koro
tusta ei palkkalistoissa eritella eika merkitii eri sarakkeisii:n, vaan 
pa1kkalistoihin merkitaiin perus- ja sopimuspalkat, vuosipalk
kiot, ikiilisiit ja kalliinpai'kanlisat sen suuruisina lmin ne voi
massa olevien si:ilinnosten nojalla ovat kulloinkin maksettavine 
indeksi'korotuksineen. 

P·alkkauksiin sisiiltyvat indeksikorotukset, jotka edella olevien 
maarays.ten mukaan on kirjattava eri momentille, erotetaan vasta 
palkkalistojen loppusummista siten, etta perus- ja sopimuspalk
kojen, vuosipalkkioiden, :i:kiilisien ja kalliinpaikanlisien loppu-
6'1lmmista lasketaan niihin sisaltyvat indeksikorotukset 1kulloinkin 
voimassa olevia indeksikorotuksia vastaavien allamainittujen pro
senttien mukaan. 

Indeksikorotus % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 20 25 
Laskettuna korotuksella lisatysta maariista 

(palkk·alistan loppusummista) % . . . . . . 13.o 16.7 20.o 

Nain ooadut indeksikorotukset vahennetaan palkkalistan lop
pusummista, niin etta perus- ja sopimuspalkkojen, vuosipal'kkioi
den, ikalisien seka kalliinpaikanlisien yhteismaarat ilman indeksi
korotuksia ovat erikseen merkityt palkkalistaan. 
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Taman jalkeen erotetaan palkkalistaan edelUi olev·an mukaan 1 
merkityista pertlS- ja sopimuspalkkojen, vuosipalkkioiden, ika
lisien ja kalliinpaikanlisien yhteismaari 'ta ilman indeksikorotuk-
sia sanottuihin yhteismaariin viela sisaltyva palkkauksien 8% :n 
lrorotus, joka edella olevien maaraysten mukaan on myos kir
jattava eri momentille, siten etta ko. yhteismaarista lasketaan 
7.4 %, jot'ka maarat merkitaan palkkalistaan ja vah~nnetaau 
niista perus- ja sopim.uspalkkojen, vuosipalkkioiden, ikalisien 
seka kalliinpaikanlisien yhteismaarista, joista ind~ksikorotukset 
jo on vahennetty. Palkkalistaan niiin jaljelle jaavat perus- ja 
sopimuspalkkojen, vuosipalkkioiden, ikiilisien ja kalliinpaikan
lisien yhteismaarat ovat ne palkkausten aikaisemman perustason 
mukaiset yhteismaarat, jotka merkitaan asianomaisten palkkaus
mac,riirallamom en ttien rasitU'lrseksi. 

10. Paiiluokassa 18 olevista kiinteista maararahoista suori
tettavat peruspal'kat, vuosipalkkiot, ikiilisat, kallii·npaikanlisat ja 
sopimuspalkat merkitaan ilman indeksilrorotuksia, mutta uuden 
perustason mukaisina asianomaisen palkkausmaaral'ahamomentin 
rasitukiseksi. Ko. palkkauksien indeksilwrotu'kset merkitiian sa
massa luvussa olevan tata tarkoitusta varten osoitetun eri mo
mentin rasituks~ksi. Palkkalistojen laadinnassa noudatetaan tal
loin edella 9 kohdan 1-3 kappaleessa ann~ttuja maariiyksiii. 

Niille 18 piiiiluokan palkkausmiiiiriirahamomenteille, joilla on 
osoitettu maiiraraha myos indeksikorotuksia varten, kirjataan 
seka nykyisen perustason mukaiset palkkaukset etta niiden in
deksikorotukset. Palkkalistojen laadinnassa noudatetaan tii.Uoin 
edellii 9 kdhdan 1 kappaleessa annettuja maara.yksia. 

11. Tilapaisten toinlihen:kiloiden palkkioihin on maariirahat 
kuluvan vuoden menoarviossa osoitettu viime vuoden marraskuun 
palkkatason mukaisina ja sisiiltyy niihin silloinen 5 %: n indeksi
'k:orotus. 

Paaluokassa 18 olevista kiinteista maararahoista m.a!ksettavat 
tilapaisten toimihenlritloiden palkkiot merkitaan marraslruun 1950 
palkkatason mukaisina. silloisine 5 %: n indeksikorotuksineen 
asianomaisen palkkausmaiirarahan 1·asituks~ksi. Saman miiii.rii:
rahan rasitukseksi merkitaan myos kuluvan vuoden maaliS'kuun 
1 paiviista lukien tilapaisen toimihenkilon palkkion perustasoi
sessa peruspalkkaa vastaavassa palkkion osassa ja perust·asoisessa 
kalliinparkanlisaa vastaavassa palkkion osassa tapahtunut perus
tason 'korotus. Muut indeksikorotukset kuin edella tarkoitettu 
marraskuun 1950 palkkatason mukainen 5 %: n indeksikorotus 
merkitaan samassa luvussa olevan indeksimaararahan rasituk
seksi. 
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Piialuokassa 18 olevista arviomiiararahana myonnetyistii p·alk
kausmiiararahoista maksettavat tilapaisten toimihenkiloiden palk
kiot merkitaiin kokonaisuudessaan asian{)maisen arviomaararanan 
rasitUJkseksi. 

12. Miiarattyyn tyohon tai tehtavaan osoitetusta maariira
hasta suoritettavat tila.paisten toimihenkilOiden palkkiot merki
taiin kokonaisuudessaan menaksi saman maararahan kohdalle. 

13. Tilapaisten toimi·henkiloi<.len palkkiot merkitaa·n palkka
listoihin siten, etta 1. sat'a:kkeesecn merkitaan peruspalkkaa vas
taava palkkion osa marras'kuun 1950 palkkatason mukaisena sil
loisine 5 %: n indeksikorotuksinecn, 2. sarak.keeseen merkitaan 
kalliinpaikanlisiia vastaava palkkion osa marraskuun 1950 palk
katason mukaisena silloisine 5 % : n inde'ksikorotuksineen, 3. sa
rakkeeseen merkitiiii.n perustasoi essa peruspalkkaa vastaavassa 
pail.kkion osassa 1/ 3 1951 lu'kien tapahtunut korotus (1/ 3 1951 
voimaan tulleiden ja 1/ 3 1950 voimaan tulJeiden perustasoisten, 
ilman indeksikorotusta ·olevien, peruspalkkojen erotus), 4. sarak
'keeseen rr..ei•kltaan perustasoises ·a kalliinpaikanlisaa vastaavassa 
palkkion osa:ssa 1/ 3 1951 lukien tapahtunut korotus (1/ 3 1951 
voimaan tulleiden ja 1/ 3 1950 voimaan tulleiden perustasoisten, 
ilman indeksikorotuksia dle>'ien, kalliinpaikanlisien erott\s), 5. 
sarakkeeseen merkitaan 6. sarakkeeseen merkittavan voimassa ole
van 'ko'konai-spalkkion ja sarakkeiden 1---t yhteismaariin erotus, 
joka osoittaa palkkioon sisaltyvat muut inde'ksikorotukset kuin 
vuoden 1950 marraskuun palkkatason mukaisen silloisen 5 % : n 
indeksikorotuksen, seka 6. sarak'keeseen merkitiian, kuten edella 
jo mainittiin, '":oimassa oleva kokonaisparkkio. 

15. Tilapiiisia toimihenkiloita ei saa pitaa enempiia Jruin sel
lainen maiira, mika viime vuoden marraskuun pa1kkatason mu
kaan va:staa a. ianomais.elle momentille sita varten mer·kittya 'kiin
teaa maararahaa. 

16. Mik:ali palklmuksiin suoritettava indeksilwrotus 'kuluvana 
vuonna viela nousee, noudatetaan indeksikorotusten kirjaamisessa, 
mita siita edella on miiaratty. 

17. Va'kinaisen viran tai toimen baltijain, ylimaaraisten toi
menbaltijain j-a tilapiiisten toimihenkiloiden palkkaukset makse
taan eri palkkalistoilla. 

18. Takautuvasti suoritettavat palkkausten korotukset mak
setaa:n erillisilla palkkalistoilla. 
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Maarattyyn tyohon tai tehtavaan osoitetusta maararal1asta 1 
suoritettaviin tilapiiisten toimihenkiloiden palkkioihin ta'kautu-
vasti maksettavat rkorotukset lrirjataan kokonaisuudessaan asian
omaisen miiiiriirahan I'asitukseksi. 

Takautuvat korotukset 18 paaluokan kiinteistii palkkausmaa
riirahoista maksettaviin palkkoihin kirjataan peruRtason (ilman 
indeksirkorotuksia olev•an) korotuJrnen osalta asianomaisen palk
kausmiHiriirahan rasitu'kseksi ja indeksikorotuksen korotuksen 
osalta samassa luvussa olevan indeksimaararahan rasitu'kseksi. 
Sanottujen, edelUi mainituille eri momenteille kirjattavien meno
erien toisis·taan erottamisen suhteen menetellaan vastaavasti kuin 
taman kohdan 2 kappaleen kahdessa viimeisessa lauseessa on 
maar atty. 

Takautuvat korotukset 18 paaluokassa olevista arviomaiirii
rahana myonnetyista maiirarahoista ma:ksettaviin palkkauksiin 
merkitaan kokonaisuudessaan asianomaisen miiiiriirahan rasituk
seksi. 

19. Mita edella tassii piiiitoksessa on maiiratty tilapaisten toi
mihen'kiloidw palkkioiden korottamisesta ja kirj•aamisesta, sovel
letaan myos palkki'Oihin, jotka suoritetaan sellaisille oman kehi
tY'ksensa vuoksi valtion palveluksessa oleville harjoittelijoille, 
jot'ka eivat ole ylimiiiiriiisiin toimiin maiirattyja eiviitka ole tyo
tai oppisopimussuhteessa valtioon Ja joilla tehtavii ei ole sivu
toimena. 

20. Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia oh
jeita edellii olevien miiariiysten soveltamisesta. 

21. Tiilla piiatoksellii lrumotaan 25/ 1 J 951 •annettu valtioneu
voston paatos (valtiovarainminrsterion yleiskirje N: o 740/ 25. 1. 
51), sikiili kuin se koskee vir'kamiespalkkojen kirjaamista vuonna 
1951. Kuitenkin on viimeksi mainittua paatosta s'Ovellettava nii- . 
den palkkausten kirjaamiseen, jotka on maksettu aikana 1/ 1-
28/ 2 1951 voimassa olleen palkkausjiirje.stelman mukaisesti. 

(Valtiovarainministerion yleiskirje N: o 2655, 20/ 4 1951). 
(Rh/ to n:o 788, 2/ 5 1951) Kl n:u 23/ 51. 1. 
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Viittaus Kaskylehdessli jufkaistuun maaraykseen merkftili.n: 
Kf n:o f/51. 2 (~ fehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakefua koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatlehaliitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Rikosrekisteri-ilmoitusten tilaaminen valtionrautateiden pal
veluksccn pyrkivista. - 2. Romujen ja jatteiden talteenotto. - 3. Kouvelan
Kuusankosken henkiloliikcnteen lakkauttaminen. - 4. Liikennepaikkoja kos
kavia muutoksia. - 5. Makuupaikkojen varaamista koskevia erikoismaariiyk
sia. - 6. Porkkalan vuokra-alueellc osoitettujcn vaunujcn tarkastus. - 7. 
Kapp:1leta.varan kuljetukseen kaytettavien avovaunujcn puhdistus. - 8. Yk
sikkovalaistuksella varustcttujen vaunujen vaihtaminen. - 9. Vaunujen pyl
Tiiiden puuttuminen. - 10. Autoliikenteen tariffit. - 11. Kappaletavaran kul
jetus Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autoilla. - 12. Kappaletavaran kuljetus 
VR:n autoilla. - 13. Yhdysliikenne .Jokioisten ja Loviisan rautateiden kanssa. 
- 14. Paikkojen varaaminen rengasmatkaliikcnteessa. - 15. OTK:n liihetys
ten palautus. - 16. Punnitusmaksut eraissa tapauksissa. - 17. Matkatavaran 
kuljetettavaksi ottaminen. - 18. SNT-Liittoon meneva puutavara. - 19. Mat
kalippuale:muksia. - 20. Aloitetoiminta. - 21. Vaununpeittecn etsinta. 
22. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 23. Avoimia virkoja ja 
toimia. - 24. VR Urheilun kurssi- ja retkeilytoiminta kesiillii 1951. 

Rikosrekisteri-ilmoitusten tilaaminen valtion
rautateiden palvelukseen pyrkivista. 

Viitatim vuoden 1947 kaskylehde~sii n:o 17 kohdassa 1 ollee- 1 
seen rikollisuuden vastustamista valtionrautateillii koskevaan kir
joitukseen ja muuttaen kirjeissani n:ot 1621 ja 510; 7. 5. 1947 ja 
7. 2. 1948 annettuja ohjeita menettelystii tilattaessa rikosrekisteri
ilmoituksia valtionrautateiden palvelukseen pyrkivdii henki-
lOi ta, ilmoitan, etta tastii liihtien on oikeusminlsterion rikos
rekisteritoimiston toivomuksesta valtionrautateilHi rikosrekisteri
ilmoituksia tilattaessa meueteltavii seuraavasti: 

Valtioneuvoston julkaisuvarastosta, jonka osoite on Helsinki, 
Hallituskatu 4, voi jokainen viranomainen, joka ottaa henkilo
kuntaa valtionrautateiden palvelukseen, tilata riko rekisteri-ilmoi
tusten tilauskaavakkeita, kaava B (t·ikosrekisterilomake n:o 5), 
jotka julkaisuvarasto liihett1Ui maksutta. Jokaisesta valtionrauta
teiden palvelukseen pyrkivastii henkilosta, jonka menneisyys ei 
ole asianomaisen palvelukseen ottavan viranomaisen tiedossa, on 
syyta hankkia rikosrekisteri-ilmoitus. Siina tarkoit11ksessa on 
palvelukseen ottavan viranomaisen virkatodistukscn perusteella 
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taytettlivli valtioneuvoston julkaisuvarastosta hankkimansa edella
mainittu kaavake sekli llihetettava se kaavakkeessa olevan osoit
teen mukaises ti rikosrekisterille oikeusministerioon. Rikosrekis
teritoimistosta palautetaan kaavake varustettuna merkinnoin 
onko ja mista rikoksista asianomainen tuomittu. (Lot n : o 1333, 
12. 5. 1951) Kl n: o 24/ 51. 1. 

Romujen ja jatteiden t alteenott o. 

Kauppa- ja teollisuusministe1·ion teollisuusosasto on ilmoitta
nut, etta vaikka maahamme ostetaan vuosittain ulkomaisilla 
valuutoilla suuria mi:iiirili jatteita teollisuuden raaka-aineiksi, sa
manaikaisesti taallli paastetaan haviamaan paljon samanlaisia 
jatteita. Kun ulkomaisista valuutoista maassamme on niin suuri 
puute, etta monille tuiki tarpeellisille tavaroille ei sen takia 
saada tuontilupaa, huomautetaan jalleen, etta kaikki jatteet, 
kuten metalli- ja rautaromu, lumput, paperi- ja kartonkijatteet 
seka kaytosta poistetut autorenkaat y.m.s. on ehdottomasti otet
tava talteen ja, sildili kuin niita ei voida valtionrautateilla kayt
tlia johonkin ltyodylliseen tarkoitukseen, toimitettava annettujen 
maaraysten mukaan tai varastojaksonpaallikoiden taikka rautatie
hallituksen varastotoimiston kanssa neuvotellen myytavaksi. (Voj 
V. 621/ 1023; 5. 5. 1951) Kl n:o 24/ 51. 2. 

Kouvolan-K uusankosken henkiloliiken
teen lakkauttaminen. 

Rautatiehallitus on paattiinyt lakkauttaa Kouvolan-Kuusan
kosken valisen henkiloliikenteen kesah.'"UUU 1 p : sta 1951 lukien 
sen kannattamattomuuden vuoksi. 

Taman mukaisesti poistetaan julkaisusta Ljjkennepaikkojen 
viilimatkat Tanttarin, Saksanahon ja Tehtaanportin seisakkeet. 
Kuusankosken aseman liikennoimistapaa ilmoittava merkinta K 
muutetaan merkinnaksi TV (siv. 81, sar. 7) . 

Mainituille liikennepaikoille ei 1. 6. 51 lukien enaa myyda 
matkalippuja eil{a niille osoitettua matkatavaraa oteta kuljetet
tavaksi. Mikali kuluvan toukokuun puolella myydiHin naille lii
kennepaikoille matkustamaan oikeuttavia sellaisia matkalippuja, 
joiden kelpoisuusaika paattyy 1. 6. 51 jalkeen, on lipun ostaj alle 
huomau tetta va henkiloliikenteen paiittymisesta. 

Nyt jo ostetuista lipuista, jotka em. syysta j aavat kaytta
matta, myonnetalin takaisinmalrsua LS: n 29 § : n maiirliysten 
mukaisesti. (Rh n: o 1073/ 2981, 7. G. 1951) Kl n: o 24/ 51. 3. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Alavuden aseman alaisena on avattu liikenteelle 4. 5. 51 4 
lukien Pynttiirin vaihde seuraavin, julkaisuun Liikennepaikkojen 
valimatkat tehtavin merkinnoin: 
vh Pynttari Pyn 31 Alavus 7. Tt Ilm. 404. Jns 421. 

Sydiinmaa Kon 513. Kw 422. 
15. 01 372. Pm 238. Ri 

Sk 38, Hpk 310. Tl 234. Yw 
80. 250. 

Briinntorvkonsortiet i 
Vasa nimista toimi· 
nimeii varten. 

Tp Vaasasta, .A.lavu
delta, Tamporeelta 
ja Helsingista sa
maa toiminimeii. var
ten. 

Luk. 4. 5. 51. (Lkoj 
n:o 1175, 8. 5. 51) 

Kl n:o 24/51. 4 

Eurajoen pysakki alennetaan 1. 6. 1951 lukien Vuojoen ase
man alaiseksi laiturivaihteeksi. Julkaisuun ,Liikennepaikkojen 
valimatkat" tehtavat merkinnat ovat: 
lv Eurajoki Ej 10 Vuojoki 7. HlmTR 

Panelia 7. 
Kn 13. 

Ra 21. 
Pej 26. 

Tpe 123. 
Pri 64. 

Hpk 237. 

Ilm 569. Jns 578. 
Kon 678. Kw 360. 
01 689. Pm 395. Tl 
163. 

Luk. 1. 6. 51. (Rh/ 
lko n :o 1021, 8. 5. 
51) Kln:o 24/ 51. 4 

Outokumpu Oy: n kanssa tehdyn rahtisopimuksen mukaisesti 
on Liikennepaikkojen Valimatkoihin 15. 5. 51 lukien lisaWiva 
Porin alaisen Metallitehtaan raiteen kohdalle 8 sarakkeeseen 
(sivu 133): 

Kappaletavarallihetysten kuljetusmaksut lasketaan Porista ja 
Poriin mitatun tien pituuden perusteella. Syrjaraidemaksujen 
kantamisesta huolehtii Porin asema. (Tfo n:o 716, 15. 5. 51) 
Kl n: o 24/ 51. 4. 

Makuupaikkojen varaamista koskevia 
erikoismaarayksHi.. 

Makuupaikkojen varaamisesta annetut erikoismiHiraykset 5 
nayttavat osittain unohtuneen, varsinkin mikali on kysymys lii
kenneosaston johtajan kirjelmasHi Lt n: o 236/ 875, 28. 1. 44 ja 
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kiiskylehden n: o 51/46 kohdasta 4, mitka soveltuvin kohdin 
taydennettyina saatetaan taten asianomaisten tietoon ja nouda
tettaviksi. 

Odotuslista. 
Makuuvaunujen lahtoasemilla on kaytettava ns. odotuslistoja, 

so. on merkittava makuupaikkojen loppumisen jiilkeen tilaajien 
nimet ,jonottamaan" mahdollisten peruutusten ja lisavaunujen 
varalta siina jarjestyksessa, !ruin paikkoja on kysytty. 

Tiedoittaminen makuupaikkojen k>ppuunmyymisestii. 
Keskusasemat. 

Turhien tilausten viilttamiseksi on liihtoasemain ilmoitettava 
mah.-uupaikkojen loppuunmyymisesta niille suurenunille asemille, 
joilta tai joiden lahistolta makuupaikkoja on havaittu usein 
tilattavan ja joille ilmoittaminen katsotaan tarpeelliseksi. Tiil
laisia keskusasemia ovat: 

Helsinki, Turku, Tampere, Pori, Haapamiiki, Seiniijoki, 
Vaasa, Ylivieska, Oulu, Kemi, Kontiomiiki, Iisalmi, Kuopio, Piek
amaki, Jyvaskyla, Kouvola, Virasoja ja .Joen.suu. 

Naiden asemien on pidettava luetteloa niille ilmoitetuista 
loppuunmyydyistii makuuvaunuista. Mikali jonkin liihtoaseman 
on tehtava ilmoitus monelle keskusasemalle samaa.n. suu11ta.an, on 
asialli.sta suorittaa ilmoitukset valittamalUi. Esimerlriksi, jos on 
tarpeellista ilmoittaa sama tapa.us Helsingista Pieksamaelle, 
Kuopioon, Iisalmelle ja Kontiomaelle, riittaa, kuu Helsinki il
moittaa Pieksiimaelle, jonka on Tielsingin pyynnosta ilmoitettava 
edelleen Kuopioon, Kuoplon on ilmoitettava Iisalmelle jne. Ilmoi
tukset on tehtiiva puhelimitse, mikiili mahdollista.. 

Muiden asemien on tarvittaessa, milloin eivat ole selvilla ti
lanteesta, tiedusteltava lahimmilta keskusasemilta, onko a.sian
omaisen makuuva.unun paikat loppnunmyyty. Vuorossa olevan 
virkailijan on merlrittava keskusaseman vastaus (k. o. paikat lop
puunmyyty) niikyviillii tavalla tiedoksi to.isia virkailijoita var
ten. 

Makuupaikkojen varaaminen 'Vaunujen liihtoasemilla. 
Matkustavan yleison kaytettavissa olevista makuupaikoista on 

yksi kolma.sosa varatta.va muilta lmin vaunujen liihtoasemilta 
tulevia tilauksia varten. Tama varaus on kuitenkin voimassa 
vain k. o. makuupaikkojen ensinuuruseen myyntipiiivaiin klo 12.oo 
saakka, jonka ja1keen paika.t saadaan myyda myoskin liihtoase-
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main tilaajille. Vaiirinldiytosten valttarniseksi on asianomaisen 5 
tilaajan kuitenkin makuupaikkoja Hilla tavoin tilattaessa todis
tettava henkilollisyyten a lisliksi myi5skin kotipaikkansa, joka ei 
siis saa olla sama kuin vaunun lahtOasema. 

YlHimainittu varaus koskee myos lisamakuu vaunuja, joihin 
on varattava linja-asemia varten ¥3 paikoista myohemminkin 
kuin ensimmaisena myyntipaivana, koska tlilloin ei aina olla tie
toisia niiden kulkuun asettamisesta. Lisfunakuupaikkojen jako 
suoritetaan vaunujen Hihtoasemilla odostuslistojen perusteella. 
(Lkoj n:o 174, 4. 5. 1951) Kl n:o 24/ 51. 5. 

Porkkalan vuokra-alueelle osoitettujen 
vaunujen tarkastus. 

Porkkalan vuokra-alueelle Hihetetaan jatkuvasti vaunuja, joita 6 
veniiHiiset eivat katso voivansa vastaanottaa niissa olevien n. s. 
teknillisten vikojen vlloksi (paaty-, pyora-, laippa-, vetolaite
vikoja jne.). Kun taten aiheutuu ylimaaraisia vaihtotoita ja 
uudelleenkuormauk ia Kauklahdessa ja Pasilassa, on lii.htoase-
mien valvottava, etta Porkkalaan lahetettaviia tavaraa varten luo
vutettavat vaunut huolellisesti tarkastetaan enntm kuormausta. 
(Lkoj n:o 1141, 8. 5. 1951) Kl n:o 24/ 51. 6. 

Kappaletavaran kuljetukseen kaytettavien 
avovaunujen puhd.istus. 

Kappaletavaran kuljetukseen kaytettavat avovaunut ovat 7 
usein paksulti kivihiilien, tiilien jatteiden, rikasteliejun, olki- ja 
paperiroskan y. m. pcitiiimat osoittaen tiima, etta julkaisun 1\HUi
rayksia tavaran kuormaa.misesta y. m. 5 ja 6 §§ :ssa annetuista 
puhdistusmaariiyksista ei paljoakaan vii.litetii. Asiantilan paran
tamiseksi miiarataan, etta vaunut on heti tyhjennyttyliiin puhdis
tettava ja emtenkuin tavaraa niihin kuormataan, on ne tarkas
tettava ja tarpeen vaaiiessa uudelleen puhdistettava. Liikenne
paikkojen piiii.llikoiden on tinkimatta vaadittava ja itse tai mali
raamiinsa alaisen avulla valvottava, etta annettuja puhdistus
miiarayksia todella noudatetaan. Laiminlyonteihin syyllisten sel-
ville saamiseksi ja ojentamiseksi on tarvittaessa tehHivii asian
mukainen ilmoitus. (Lkoj n:o 1143, 9. 5. 1951) Kl n:o 24/ 51. 7. 

Yksikkovalaistuksella varustettujen vau
nujen vaihtam.inen. 

Kun on ilmennyt, etta yksikkovala.istuksella varustettuja vau- 8 
nuja kasitellaiin liian kovakouraisesti vaihdettaessa aiheutuen 
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tasta generaattorien ja niihin liittyvien voimansiirtoakselien ja 
-kytkimien sarkymisia, maarataan, etta junaturvallisuussiiannon 
103 § :n 7 momentin b-kohdassa annettuja maarayksiii varovai
sesta ja huolellisesta vaihtamisesta noudatetaan myos kaikkiin 
yksikkovalaistuksella varustettuihin vaunuihin niihden. (Lkoj n: o 
986, 10. 5. 1951) Kl n:o 24/ 51. 8. 

Vaunujen pylvaiden puuttuminen. 

9 Vaunujen pylvaiden puuttumiset ovat viime aikoina yleisty-

10 

neet. Liikenteessa on tavattu avovaunuja, joista puuttuvat kaikki 
rautapylvaat ja puolet puupylvaistii. Tasta syystii velvoitetaa.n 
a ianomai et valvomaan, etta annettuja miiiiriiyksiii noudatetaan 
(l\liiiiriiyksia tavaran kuorma.amisesta jne. 11 ja 12 §) . Kon
duktoorien m. m. on vaunuja vastaa.nottaessaan tarkastettava, 
ovatko vaunujen irto-osat taydelliset ja onko ne oikein asetettu 
paikoilleen. Ellei niin ole, on tehtliYa huomautus lahetyspaikan 
asianomaiselle virkailijalle seka, ellei ma.hdollisesti .Puuttuvaa 
irto-osaa vaunuun saada, on kirjalHnen ilmoitus liihetettiiva lii
himman esimiehen viilityksellii sen liikenneja.kson piiiillikolle, mi
hin jaksoon vaunun Hi.hetyspaikka kuuluu. (Lkoj n: o 1170, 10. 5. 
1951) Kl n:o 24/ 51. 9. 

Autoliikenteen tariffit. 

Rautatiehallitus on vahvista.nut valtionrautateiden autolii
kenneta:riffit 1. 6. 1951 lukien seuraaviksi: 

K otiink1djetustariffi: 
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 

Helsinki, Oulu 
ja Lapin laani 

. ............ . 60:-

. . .... . ... .. . . 80 : -

...... ... . . . .. 100:

. ... . .... . .... 120:

.. . .. • . 0. . .. . .. 160:

... . .......... 190:

... . ......... . 220:

.. . ... .. . . .... 250:

. . . ... . .. . .. . . 280:

. ... ..... . . . .. 310: -

......... .. ... 350 : -

..... . ...... .. 380:-

Muut 
liikennepaika t 

60 : -
75:-
90:-

110:-
130:-
170:-

. 200:-
230:-
250: -
280 : -
310:-
340:-



451- 500 
501- 600 
601- 700 
701- 800 
801- 900 
901-1000 
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410:-
460:-
500:-
540:-
580:-
630:-

370:-
410:-
440:-
480:-
530:-
580:-
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seka yli 1000 kg jokaiselta alkavalta 100 kg:lta 50:- aina 
2000 kg saakka ja yli 2000 kg jokaiselta alkava1ta 100 kg:lta 
40: -. l\1aksu on laskettava samalle vastaanottajalle samassa 
kuormassa kuljetettavien lahetysten yhteisen painon mukaan. 

Kotiinkuljetus- tai noutomaksua maarattiiessa on huomattava, 
etta se ei saa olla suurempi kuin tuntitariffin mukainen maksu 
kuljetukseen kaytetylta ajalta. 

Ylla olevaa 'kotiinkuljetustariffia sovelletaan myO.skin Oy Poh
jolan Liikenne .Ab: n suorittamissa kuljetuksissa. 

llfutd paikallisliikenteen maks·u.t: 

1 §. .Autot jaetaan vii teen maksuluokkaan seuraavasti: 
I luokkaan moottoriajoneuvoliikentee ti.i. 30 paivana huhti

kuuta 1948 annetun asetuksen 3 § :ssa tarkoitetut pakettiautot; 
II luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan enintaan 2 ton

nia; 
III luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 2 tonnia ja 

enintaan 3.8 tonnia; 
IV luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 3.8 tonnia 

ja enintaiin 5 tonnia; 
V luokkaan kuorma-autot, kantavuudeltaan yli 5 tonnia, ja 

hinausautot. 
Jos kuorma-autoon lruuluu peravaunu, m1Hiraytyy auton mak

suluokka vetoauton kantavuuden mukaan. 
2 §. Kuljetusmaksu lasketaan joko tunti- tai kilometrimak

suna ja ellei ennen ajon suorittamista ole sovittu kumpaako mak
sutapaa kaytetaan, olkoon kuljettaja oikeutettu valitsemaan mak
superusteen. Tuntiajossa saadaan veloittaa enintaiin seuraavat 
maksut: 

I luokassa ....... . .. 330 markkaa tunnilta 
II 

" 
••• 0 • • ••• • 385 

" » 
III 

" 
••••••• 0 •• 430 

" » 
IV 

" 
. .... . .... 495 

" 
, 

v u •• ' • , ' 0 , ~ ~ 550 >I , 

10 
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Maksu lasketaan kuormauksen alkami en ja purkamisen piiat
tymisen valisen ajan mukaan kultaklll alkaneelta puolelta tun
nilta lruitenkin niin, etta tyoaikaan, jos se on 6 tuutia lyhyempi 
lisatiHiu ljz tuntia paluumatkaa. Vahimpaua maksuna saadaau 
lruitenkiu perHi yhta tiiytta tuutia vastaava maksu. Ajalta, jona 
autoa kuljetuksen antajasta riippumattomasta syysta ei kayteta 
hiinen lukuunsa, ei maksua saa haneltii. peria. 

Mikali kaatolaitteella (kipilla) varustettua autoa kaytetaan 
ajossa, jossa kaatolaitetta tarvitaan, tai jos auto on umpinainen, 
luetaan auto Hihinna korkeampaan maksuluokkaan ja mildili tlil
laisen anton kantavuus on vli 5 tonnia saadaan ma:ksu korottaa 
IV ja V luokan erotuksell~. 

3 §. Kilometriajos~a veloitettakoon, jollei jaljempanli toisin 
maarata, lruljetukseu suorittamiseksi tarpeellisen, ajetun matkan 
perusteella enintaiin seuraavat maksut: 

I luokassa 0 ••••••••••• 29 markkaa kilometriltii. 
II 

" 
0 0 ••••••• • •• 33 

" " III 
" 

••••••••••• 0 38 
" " IV 

" 
•• 0 0. 0. 0 •••• 43 

" " v 
" 

..... 0 •••••• 47 
" " 

Milloin maksu lasketaan taman pykii.lan mukaisesti, saadaau 
yhteenlasketusta kuormaus- ja purkausajasta peria enintii.an puo
let 2 § : n mukaisesta tuntimaksusta. 

4 §. Suoritettaessa 2 ja 3 §: ssa tarkoitettuja kuljetuksia 
perii.vaunullisella kuorma-autolla, saadaan edellii. vahvistettuja 
maksuja korottaa enmtaiin 50 prosentilla huomioon ottaen, mitli 
1 §: n 2 momentissa on maarii.tty. 

5 §. Suoritettaessa lruljetuksia, asiakas, joka tilaa kuorm~
auton ajoonsa nimenomaan ylityoajaksi, on vel vollinen mal.:sa
maan kuljettajalle ajon johc1osta snoritettavan ylityokorvauksen. 

6 §. Milloin tavaraa 2, 3, 4 ja 5 §: ssli tarkoitetuissa tapauk
sissa kuljetetaan samassa lmormassa eri vastaanottajille, jaetta
koon maksu tavaraerien painon, koon tai muun sopivan perus-
teen mnkaan vastaanottajien kesken. · 

7 §. Polttopuun ja muun pinopuun lruljetuksesta saad~an 
kuutiometrili ja lruormattuna ajettua kilometriii. kohden veloit
taa enintalin 9 markkaa 50 pennia. Kuitel'lkin saadaan 15 kilo
metria ylittlivalta kuljetusmatkan osalta ottaa enintaan 8 mark
kaa 50 pennia ja 30 kilometria ylittiivalta kuljetusmatkan osa.lta. 
enintalin 8 markkaa kuutiqmet:rilt~ kuormattuna ajettua kilomet
~·iii kqh(te:o,, 
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Vahimpiina kuljetusmaksuna ~:madaan peria 87 markkaa kuu- 10 
tiometrilHi kuormattuna ajettua kilometria kohden. 

8 §. Tukkien, pylvaiden ja paalujen ylin kuljetu mak u on 
7 markkaa kuutiojalalta lisattyna 10 kilometriii ylittliviin kulje
tusmatkan osalta 70 pennilla kuutiojalkaa ja kutnkin ylittaviia 
kilometrUi kohden. 

9 §. Sahatavaran ja veistetyn puutavaran ylin kuljetusmaksu 
on 5 markkaa 25 pennia -kuutioja1alta li. attynii 10 kilometriii 
ylitHiviin matkan osalta 55 pennilHi kuutiojalkaa ja kutakin ylit
Hiviiii kilometriii kohden. 

10 §. Milloin puutavaran lruljetus tien ja varastopaikan laa
dusta johtuen joudutaan suorittamaan auton kuntoon niihden 
sen kohtuullista kuormau.skykya pienemmin kuormin, Uianinhal
litus voi hakemuksesta korottaa 7, 8 ja 9 § :ssa tarkoitettuja 
maksuja. 

11 §. Kivihiilen ja koksin kuljetuksesta saadaan veloittaa 
enintii.an 210 markkaa tonniJta. Kuljetu.smatkan ylittaessa 5 kilo
metria saadaan maksuun kuitenkin lisata enintiiii.n 23 markkaa 
tonnia ja sanotun roatkan ja1keen alkanutta kuormattuna ajettua 
kilometria kohden. Maksu lasketaan kultakin alkaneelta 100 ldlon 
eraltii, kuitenkin niin, etta viihimpiinii maksuna saadaan periii 
155 markkaa. 

Jos kivihiilta tai koksia toimitetaan varastosta, saadaan kuor
mauksesta veloittaa kivihiilestii 115 markkaa ja koksista 130 
markkaa tonnilta. Toimituksen tapahtuessa suoraan laivasta iil
koon kuormauksesta veloitettako eri maksua. 

12 §. Viljan, viljatuotteiden, perunan, juurikasvien, viikire
h~ ja viikilannoitteiden kuljetuksesta saadaan veloittaa enintiian 
8euraavat maksut: 

Kuljetusmatka ma.ksu kilolta 

alle 3 km ..... . ...................... . .. . 15 pennia 
Viihintaiin 3 km mutta aile 6 km ..... . .. . 18 

" 
" 6 " " " 11 " ........ . 23 

" " 11 " " " 16 , ........ . 30 
" " 16 " " " 21 " ........ . 36 
" " 21 " " " 26 " ..... . .. . 41 
" 

Kuljetusmatkan ollessa vahintiiiin 26 lrilometriii on maksu · 
2 pennia kiloa ja alkanutta kilometriii kohden. 

Paalatun korsirehun kuljetuksesta saadaan peria 1 ja 2 mo
mentissa vahvistettu maksu korotettuna enintiian 40 prosentilla. 

13 §. Ni:iissii ohjeissa tarkoitetut mak ·ut edellyttiiviit, etta 
autoa seuraa kuljettaja, joka osallistuu kuormau.s- ja purkaus.~ 
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tyohon. Mikali kuormaamiseen tai purkamiseen tarvitaan apu-
vakea, saadaan siita veloittaa palkkasaannostelymi:iliraysten mu-
kaiset tyopalkat lisattyina enintaan 25 prosentilla. 

Tavarakaukoliikenne: 
Kuljetukset valtionrautateiden tavaralinjoilla rahditetaan rau-

tatietariffitaulukon 26 kohdassa olevia maksutaulukoita ja alla-
olevasta taulukosta s:aatavia hinnoituslukuja kayttaen: 

Matka 1·100 101-1000 yli 1000 Mat:ka 1-100 101-1000 yli 1000 
km kg kg kg km kg kg kg 
6 79 78 77 134 108 107 106 

12 82 81 80 147 109 108 107 
17 85 84 83 160 llO 109 108 
24 87 86 85 175 1ll llO 109 
31 89 88 87 191 112 1ll llO 
37 92 91 90 210 ll4 ll3 112 
43 95 94 93 228 ll5 ll4 ll3 
50 97 96 95 247 ll6 ll5 ll4 
60 99 98 97 265 117 ll6 ll5 
72 100 99 98 283 ll8 117 116 
78 101 100 99 303 ll9 118 ll7 
85 102 101 100 335 120 ll9 ll8 
92 103 102 101 385 121 120 ll9 

100 104 103 102 435 122 121 120 
108 105 104 103 490 123 122 121 
ll6 106 105 104 545 124 123 122 
125 107 106 105 600 125 122 121 

Kevyesta kookkaasta tavarasta kannetaan, lahetyksen vaati-
masba kuutiotilavuudesta riippuen 50-200 % korotus. Tassa n. s. 
tilavuusrahdituksessa katsotaan, etta 1 m3 = 300 kg. Tavaraa 
lruljetettaessa kahden tai useamman ,autolinjan osuudella laske-
ta;an kuljetusmaksu autokuljetusmaksujen yhteenlasketun pituu-
den perusteella. Myos vahimmat maksut merkitaan erikseen rau-
tatie- ja erikseen rautolruljetuksen osalta. Autokuljetuksen vlihin 
maksu on 60 mk lahetykselta. 

Autokuljetusmaksujen alennus: 

.Asemapa{illikot ja autotoimistojen hoitajat oikeutetaan myon
tamalin korkeinta>8.11 20% :n alennus autokuljetusmaksuista, kos
lden tama oikeus vain tilapaisia sopimuskuljetuks"ia. .Alennuk
sella suoritettujen autokuJjetusten kuljet1.1skirjoihin on tehtava 
mer kinta ,Sopimuskuljetus ". 
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Tiiten kumotaan kaikki -aikaisemmat autoliikennetariffeja kos- 1 O 
'kev·at miiiirayla;'et, jotka ovat ristiriidassa yllii olevien tlariffien 
kanssa. (Kut auto n:o 401/ 43, 11. 5. 1951) Kl n :o 24/ 51. 10. 

Kappaletavaran kuljetus Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: n autoilla. 

Rautatieh'allituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kesken on 11 
tehty seuraava k-app•aletava1'an lruljetusta autoilla koskeva eri
koisrah tisopimus: 

1. Tama sopimus koskee kapptaletavaran kuljetusta autoil1a 
niilla rataosilla, joilla tlillainen autokuljetus rautatien puolelta 
katsotaan tarkoituksenmulmiseksi ja joilla sen hoitaminen on 
annettu Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tehtaviiksi. TaJ.}aisen auto
liikenteen alkamisesta ja lopettamisesta maaratylla rataosalla 
sonii rautatiehallituk"""' liikenneo$aston johta.ja Oy Pohjola.n 
Liikenne Ab: n ka.nssa. 

2. KappaletaV>aran kulj<>hls on jarjestettava siten tapahtu
va.ksi, etta se parhaa.lla mahdollisella ta.valla vasba!a paikallisia 
olosuhteita j·a tarpeita. Naista kuljetusten kaytiinnollisista jar
jestelyista Oy Pohjola.n Liikenne Ab: n on sovittava a. o. liikenne
jakson paallikiin kJanssa. 

3. Taman sopimuksen mukaisista kuljetuksista suoritetaan 
Oy Pohjolan I.Jiikenne Ab: lle rautatien varoista auton kulkeman 
matkan ia va.ltionrautateiden ·autoien kilometriajossa soveltaman 
tariffin mukoo.n laskettu korvaus. KuljetuUa matkalla tarkoite
tan talloin sita autolinj1an paatepaikkojen viilista matkaa, joka 
2. kohdan mukaisesti on sovittu rauton lrulkureitiksi. Taman li-
iiksi Oy Pohjolan Liikenne Ab on oikeutettu tekemaan a.uton 

kulkureitin varrella olevien asiakkaiden kanssa sopimuksia kap
paletaval'an kuljetuksesba asiakk•a!an varastosta ja varastoon rau
tatierahdin lisiiksi kannettavwa, Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle 
tulevaa erikoiskorvaust<a vasbaan. Tama korvaus sara olla enin
taan 25 pennia kilolta. 

4. 1\fahdolliset korvausk,vsymykset kasitellaan ja r.atkaistaan 
rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikemte Ab :n kesken tehdyn 
yhdysliikennesopimuksen 10 § : n mukaisesti. 

5. 1\fuussa suhteessa on taman sopi.muksen 'tarkoittamissa 
Jruljetuksissa sovellettava niitii maiidiyksHi, joita valtionrautatei
den itsensii hoitamia vastaavia kuljetuksia varten on mhvistettu 
tai myohemmin vahvistetaan. 

Sopimuksen 3 kohdassa mainittu tariffi on julk.aistu taman 
kaskylehden, Kl n: o 24/51. 10 kohdan. 3, 4 ja 13 § : ssli. 
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Kl 4/51. 8 ja 9 julk:aistuja linjaliikennetta koskevia korvaus
perusteita (500 mk tonnilta ja 12 mk tonnikilometrilta) sovel
letaan edelleenkin laskettaessa korvausta Oy Pohjolan Liikenne 
A'b :lle sellaisL.c;ta lruljetuksista, jotka tapahtuvat rautatiehalli
tuksen ja sanotun yhtion kesken tehdyn yhdysliikenne- ja tariffi
sopimusten mukaan. (Tfo n:o 703, 11. 5. 1951) Kl n:o 24/51. 11. 

Kappaletavaran kuljetus VR: n autoilla. 

Niissa tapauksissa, joissa kappalebavaran kuljetus junan •ase
rnesta on jarjestetty tapahtuvaksi VR: n autoilla, lasketaan VR: n 
autokirj·anpidossa 1. 6. 1951 lukien autoille korvausta tassa kas
kylehdessa julkaistun tariffin (Kl n: o 24/ 51. 10 kohdan) 3, 4 
ja 13 §: n mukaan. ( Tfo n: o 715, 11. 5. 1951) Kl n: o 24/51. 12. 

Yhdysliikenne J okioisten ja Loviisan 
rautateiden kanssa. 

Thautatiehallitus ja Jokioisten Rautatie ovat keskenaan sopi
neet 1 paivasta maaliskuuta 1947 voimaan tulleen yhdysliikenne
sopimuksensa 10 j1a 14 § :n muuttamisesta 15. 5. 1951 luk:ien 
senraaVlan sisaltoisiksi: 

10 §. 
Toiselle mutatielle menevat kuljetusesineet vastaanottaa yh

dysasema. 
S:lirtokuormauksesta huolehtii aina Jokioisten rautatie. Yh

dysasemalla on luovutettavista tavaroista r)idettava tarkka.a luet
teloa. Taman luettelon loo.timisesta huolehtii Jokioisten rauta
tie. Jos luovutustilaisuudess•a huomataan tavamn puuttuvan, 
vahentyneen tai vahingoittuneen, on luovuttavan rautatien vir
kaili,jan tehtava siita merkinta lruljetuskirjoihin ja vahvistettava 
se allekirjoituksellaan. 

Siirtokuormasuksesta ei kanneta maksua. Siirtokuormauksen 
suorittamisesta J okioisten mutatielle tuleva k;orvaus sisiiltyy J o
kioisten mutatielle 2 §: n mukasan laskettavaan tulo-osuuteen. 

14 ~. 
Viastaanottavan rautatien tulee huolehtia siita, etta yhdysase

malla on tarpeellinen maara vaunuja luovutettavia tav.aroita 
varten. Luovuttavan rautatien on · vaunujen varaamisen helpoit
tamiseksi paivittain tilattav·a tarvittavtat vaunut seuraavaksi piii
viiksi. Jollei riittiivaa valmurnaariia voida toimittaa, on luovut
tav~n rautatien annettav-a ·kuormauskielto toiselle rautatielle me-
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neviille tavaralle, jotta vaunujen ruuhkauiuminen yhdysasemalle 13 
valtettiiisiin. 

Rautatiehallitus ja Loviisan Rautatie Oy ovat keskenaan sopi
neet 1 paiviista tammikuuta 1940 voimaan iulleen yhdysliikenne
sopimuksensa 14 §: n muuttamisesta 15. 5. 1951 lukien seuraavan 
sisaltoiseksi: 

14 §. 
Vastruanottavan raubatien tulee huolehtia siita, etta yhdysase

malla on tarpeellinen maara V'aunuja luovutettavia taV'aroita 
varten. Luovuttavan rautatien on vaunujen varoomisen helpoit
tamiseksi pa.ivittain tilattava tarvittavat vaunut seura.avaksi pai
vaksi. Jollei riittiivaa vaunumaarlia voida toimittaa, on luovut
tavan rautatien annett.ava kuormauskielto toiselle rautatielle me
nevalle tavaralle, jotta vaunujen ruuhkautuminen yhdysasemalle 
valtettiiisiin. (Tfo n:o 455/ 456, 9. 5. 1951) Kl n:o 24/ 51. 13. 

Paikkojen varaaminen rengasmatka
liikenteessa. 

lfesan 1951 rautatierengasmatkoihin liittyy joukko laiva-, 14 
auto- ja lentomatkoja. Niiden liikennepaikkojen, joilta rengas
matka jatkuu joko laivalla. autolJa tai lentokoneella, on rengas
lippujen myynti- tai tilaajaliikennepaikoille valitettava paikka-
ja hyttivarauksia sanottuihin kulkuneuvoihin. (Mj, 10. 5. 1951) 
Kl n: o 24/51. 14. 

OTK : n Hi.hetysten paallysten palautus. 

RautatiehallitukBen ja Osuustukkukauppa i.l:n (OTK:n) 15 
kesk.en tehdyn rahtisopimlrlc en m ukaan saadaan 15. 5. 1951 
OTK: lle V allilaan palautettavat kaytetyt tyhjat laatikot ja muut 
pii.allykset rahdittaa TS: n 43 §: n mukaan saapumisajasta riip
pumatta. Niin ikalin sovelletaan sanottuja maarayksHi OTK: lle 
Turkuun palautettaviin tyhjiin munalaatikkoihin riippumatta 
siita, milloin tai milta liikennepaikalta munalaatikot ovat palau
tusas.emalle saapuneet. (Tfo n:o 668, 4. 5. 1951) Kl n:o 24/ 51.15. 

Punnitusmaksut eraissa tapauksissa. 

Tehtyjen tiedustelujen johdosta huomautetaan, etta punnit- 16 
taessa lahetta.ian pyynno tii selLaista tavaraa, jonka rahditus 
tapahtuu TS:n 38 § :n 13 lisamaaraylq;essa mainitun konosse
menttipainon perusteeUa, on punnitsemisesta kannettava TS: n 
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58 ·§ : n 1 lm : n mukaiset punnitusmaksut. Sarna ten on punnitus
maksu yleensiikin kannettava niissa tapauks:issa, jolloin asiak>a.s 
V'aatii punnitusta, joka rautatien kannalta ei tar.iffipainon maii
riiiimiseksi ole viilttiimaton. (Tfo n: o 677, 7. 5. 1951) Kl n :o 
24/51. 16. 

Matkatavaran kuljetettavaksi ottaminen. 

Matlmtavaraa otetoon kuljetettavaksi vain ehdolla, etta mat
kustaja on lunastanut itselleen matkalipun viihintaan sille mat
kalle, jonka matkatavava tulee kulkemaan. Ennen matkatavaran 
kuljetettavaksi ottamista on asianomaisen virkailijan niiin ollen 
vaadittava niihtiivakseen matkalippu ja todettava, etta matkus
taja on ostanut riittiiviit matkaliput. Jollei tarvittavaa matka
lippua voida esittaa ja taV'ara siitii huolimatta halutaan kulje
tettavaksi ID'atkustajajunassa, on tavaralle laadittava kiitotava
ran kuljetuskirja ja kuljetusmaksu laskettava kiitotavaratariffin 
mukaan. Matkalippu on MK V: 27 mukaisesti matkatavaran kul
jetettavaksi oton jii.lkeen lovistuspihdeillii merkittiivii. (Tfo n :o 
678, 7. 5. 1951) Kl n:o 24/51. 17. 

SNT-Liittoon menevii puutavara. 

Milloin liikennoitsijii Hihettiiii SNT-Liittoon meneviia puutava
raa, jonka vastaanottotark.astus tapahtuu raja-asemillamme, yh
dysliikennerahtikirjalla suoraan lahety a.semalta, on kuutiomiiiirii 
jiitettiivii lahetysasemalla rahtikirja.an merkitsemattl:i. Liil1Citiijiin 
asiamies raja-asemalla ilmoittaa sen vastaanottotarkastuksessa 
toimitetun mittauksen mukaan rahtikirjaan merkittiiviiksi. Liihe
tysaseman on valvottava, etta paino vastaa liihetyksen oletettua 
kuutiomiiariia. Jos raja-asemalla havaitaan, etta paino on todet
tuun kuutiomiiariian verraten ollut Jiian alhainen, on vaunu mi
kiili mahdollistta punnittava ja lruljetusmaksu oikaistava todetl.m 
painon mukaiseksi. (Tftk, n:o 184, 8. 5. 1951) Kl n:o 24/ 51. 18. 

Matkalippualennuksia. 

Seur<aavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seur.aaviin tilaisuuksiin osallistu ville: 
Helsinki : 31. 5.-5. 6. 1951; Kuurojen kristillisten nuorten 
pii.ivien osanottajat; 25 %, myOs pikaj. ~ 
JyviiskyHi. ja Kemi : 31. 5.-5. 6. 1951; Suomen Kuurojen Liiton 
esitelmiipaivat; · kuurot osanottajat; 25 %, myOs pikaj. 
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Keuruu: 3-13. 6. 1951; Suomen Nuorison Liiton jlirjestamat 19 
Kalevan Nuorten kesapli.ivat; alle 20-V'Uotiaat osanottaj·at; 25 %, 
myi:is pikaj. 
Hytti ja Joensuu: 7-12. 6. 1951; Suomen Kuurojen Liiton esi
telmapaivrut; kuurot osanottaj•at; 25 %, myos pikaj. 

Aloitetoiminta. 

Seuraa:vat aloitteet on palkittu: 20 
Veturinlammittiija A. Kaartinen, Virasoja: Vr4- ja Vr5-veturien val

taventtiilin vetotangon tiivisty.sposakkeen voitelun ylcistaminen; kunnia-
kirja. · ~ J,l 

Y. p. 2 l. kirjuri R. I. Malmivuo, Hankasalmi: 1wnduktoorivaunujen 
litteroiden varustaminen lisakirjaimilla; kunniakirja. (Tyt 10. 5. 51) 

Sita aloitteentekijaa, joka on 25. 2. 51 tehnyt aloitteen nimimerkilla 
,,<:>ljylam:pun valolla", pyydetiiiin ilmoittamaan tyontutkimustoimistoon 
oikea nimensa ja osoitteensa, jotta aloitteeseen voitaisiin antaa vastaus. 

Nimimerkki ,Puntari" on lahettiinyt aloitteen (saapui tyontutkimus
toimistoon 30. 4. 51) liittamatta mukaan kuoreen suljettua oikeata ni
mealin ja osoitettaan. Tallainen kuori pyydetaan Ui.hettamiian (kts. Kl 
n:o 62/49). (Tyt 8. 5. 51) 

Vaununpeitteen etsinta. 

Lahden aseman vaununpeite n:o 215 on kadonnut ja pyydetii.an etsi· 21 
maan seka tavattaessa liihettiimiian .se kotiasemalleen. Etsinniin tulok-
sesta pyydetiiiin ilmoittamaan oman liikennejakson vii.lityksellii. 2. liiken
nejaksonpiiiillikon toimistoon ensi tilassa. Mainittu peitto on viimeksi 
aatujen tietojen mukaan esiintynyt Joutsenossa 5/4-- ·44 vaunun n:o 

65!!87 kuorman peittona. (2 Jjp n:o 767/2380, 7. 5. Hl51) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja y.m. 

Helsingin asemalla palvelevulle alokkaalle Frans Matias Yliojalle 27. 4. 22 
51 .kirjoitettu kesakausi vapaalippu n: o 27804/557 matkalle Helsinki-
Lohja on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 570/ 1622, 8. 5. 51) 

Helsingin aseman 1 l. asemamiehelle Lauri Emil Koivutielle 6. 3. 51 
kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n :o 108080 matkalle Helsinki-Hanko 
sekii. hiinelle 14. -±. 51 matkalle Helsinki-----.Lohja kirjoitettu kesiikausi
vapaalippu n:o 28426/569 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. ljp 574/ 
1645, 9. 5. 51) 

1 a. asemamiehelle Seppo Olavi Hartikaiselle 3. 9. 47 Savonlinnan ase· 
malla kirjoitettu virkamerkki n:o 145 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(1. ljp n:o 589/1684, 12. 5. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Ylcsi 1 l. lconttoriapulaisentoinni 1. Jiikennejakson toimistossa. Liiken- 23 
neosaston johtaja1le osoitetut hakemukset jii.tettii.vii. 1. liikennejakson toi
mistoon viimeistiiiin 1. 6. 1951. 

4. varil{kojaksossa Pieksiimii.en varikolla: nelja 1 .l. vawn~mtarlcastajan
tointa (2 Pm, 1 Kuo, 1 Par), ylcsi £ l. vawnunta!'lcastaj&n toimi (1 Pm), 
ylcsi p1.VmppukoneenkayttajCitntoimi (1 War), ylcsi taUinniehentoimA. (1 War) ; 
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Joensuun varikolla: y1csi 1 l. vaunwntarka.stajantoimi (1 Jns), yksi t l. 
vawnuntarka.stajamtoimi (1 Oku). Koneosaston johtajalle osoitetut hakemuk· 
set on jii.tettii.va asianomaiselle varikonpiiii.llikolle viimeistii.ii.n 31. 5. 1951. 

Yileisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita. ennen hake· 
musten jii.ttii.mistii ottamaan selvii.ii. asunnonsa:mtimahdollisuuksista. 

v.& urheilun kurssi- ja retkeilytoi.minta kesallll. 1951. 

VR Urheilutoimi'kunta t.iedoittaa seuraavaa: Kesiikautena 1951 jii.r· 
jestetii.iin scuraavat kurssit ja retket: 

a) Tenniskurssi vasta-alkajille Kuortancella, Pohjanmaan Urheilu
opistossa, ajalla 8-15. 6. 1951. Kurssille voidaan sijoittaa noin 20-25 
oppilasta ja vuorokausimaksu tulee olemaan 350 mk. 

b) Tenniskurssi kehittyneemmille pelaajille rautatielii.isten lepoko
dissa Kanervalassa ajalla 9-17. 6. 1951. Kurssille voidaan sijoittaa noin 
12-15 ipolaajaa ja kurssimaksu on 355 mk vuorokausi. 

Kaikkia niitii. rautatieHiisiii., jotka haluavat osalli tua edellii.maini
tuille kursscille pyydetii.ii.n lii.hettii.mii.ii.n anomuksot VR Urheilutoimikun
nalle os. Helsinki, rautatiehallitus, huoltojaosto, toukokuun 20 .piiivii.iin 
mennessii.. 

c) Suunnistamiskurssi Suomen Urheiluopistossa, V.ierumii.ellii, ajalla 
21-28. 7. 1951. Kurssille voidaan sijoittaa noin 32 kurs~ilaista, ja kurs
simaksu tulee olemaan 375 mk vuorokaudelta. Anomukset kurssille lii.he
tettii.vii. edellii.mainitulla osoitteella kesii.kuun 10 piiivii.iin 1951 mennessii. 

d) Eriiretki rSaariseliin tuntureille (tavoittcena Kuikkapii.ii) ajalla 
18-31. 7. 1951. Rctkelle voidaan {)ttaa mukaan noin 20 tottunutta eriin
kii.vijii.ii.. Kustannuksia tuleo paitsi vakuutusmaksu ja autokyyti Rova
niemi-Laanila vain muonituksesta aiheutuvat. Retken johtajana on tun
nettu erii.mies Antti Puuperii. Kemistii.. Anomukset erii.retkelle mukaan
pii.ii.syii vartcn on lii.hetettii.vii. edellii.mainitulla osoitteclla toukokuun !:l5 
pii.ivii.ii.n 1951 mennessii.. 

Kaikille niille, jotka tulevat valituiksi jollekin edellii.mainituista 
kursseista ta.i erii.retkelle, lii.hetetii.ii.n hyvis ii. ajoin ennen kurssin alkua 
tarkemmat matka- ja varustautumisohjeet. 

VE Urheilutoimikwnta. 

Helsinki 1951. \altioneu>oston kirja]l&ino 
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Viittaus Kaskylehdessa fulkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o If 51. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautat iehaltltus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. Tupettien hinta. - 2. Umpisuojapukujen myynti. - 3. 
Sunilan-Hallan yksityisen radan liikennoirninen. - 4. Kappaletavaran kul
jetus autoilla. - 5. Laivaliikenne satamissa. - 6. Hiivaliihetysten kuljetta
minen ilman osoitteita. - 7. Eliiinten kuljetns. - 8. Osoitteen asettaminen 
kuljetettavaksi jiitettii.viin esineen sisiille. - 9. Puuttuvan tavaran etsintii
ilmoi tuksen liihettiiminen tiedustelujaostolle. - 10. Puuttuvan ta varan kysele
minen. - 11. Esineissii. olevien merkkien ja numeroiden merkitseminen kulje
tuskirjaan. - 12. VR:n oman tavaran ltuljetuskirjan n:o 1923 kayttiiminen. 
- 13. Vir.kamieshuoneet. - 14. Muutos Suomen ja SNT-Liiton yhdysliikenne
julkaisuihin. - 15. Tullitavara. - 16. Matkalippualennuk~ia. - 17. Tyonvahyy
dcn takia vapautuva tyovoima. - 18. Avoimia virkoja ja toimia. 

Tapett.ien hinta. 

Rautatiehallitus on taydentiinyt tapettien hintoo koskevaa 1 
kirjelmaiinsa n:o 1753, 20. 3. 1951 (Kl n:o 14/51. 3) siten, etta 
valtionrautateiden huoneistojen keittioihin saadaan ostaa ratar 
jaksonpaallikoiden harkinnan mukaan myoskin n. s. oljytapet-
teja, joiden hintaluettelohinta on mk 205: - kaiirolUi. (Rh n: o 
145, 15. 5. 1951) Kl n: o 25/51. 1. 

Umpisuojapukujen myynti. 

Rautatiehallitus. on paatUinyt, etta Pasilan varastosta saadaan 2 
myydii pienikokoisia, hyvasta kankaasta valmistettuja englanti-
laisia umpisuojapulruja, joita on 555 kpl, myoskin rautatielaisten 
perheenjasenille hintaan mk 900:- kpl:lta. (Rh n:o V. 721, 
15. 5. 1951) Kl n:o 25/51. 2. 

Sunilan-Hallan yksityisen r adan liiken
noiminen. 

Sunilan-Hallan yksityinen, normaaliraiteinen rata avoataan 3 
liikenteelle kesiilruun 1 paivasta 1951 lukien seuraavin rautatie
hallituksen radalla olevan Karhunsalmen sillan liikennoimisesta 
maalislmun 2 paiviina 1951 kirjelmiilla n:o 760/1794 antamin 
ehdoin: 

3729 - 24. 5. 1951. 
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1) etta silta-aukon aukean tilan ulottuman vajavaisuuden 
vuoksi sopiviin paikk:oihin radalle sillan molem.mille puolille ase
tetaan kuormaulottuman mitat, joiden lapi liikkuvan kaluston 
kuormineen tulee voida kiinnitapaamatta kulkea, ennenkuin saa
daan kulkea sillan kautta ja etta kaluston ja kuorman etaisyys 
sillan osista on viihintaan 13 em, kuormanlottuman korkeus siis 
vain 4.35 m; 

2) etta siltaa ta1laisin varovaisuustoimenpitein saadaan lii
kennoidii kaikilla vaunuilla konduktoorivaunuja lukuunottamatta 
ja valtionrautateiden vetureista tarvittaessa vain Sk 1-4-, Sk 
6-, Hk 1-3-, Hk 5-, Tk 1-2- ja Vik 1-3-sarjojen vetureilla; 

3) etta suurin sallittu junanopeus sill alia on 25 km/ t; 
4) etta liikenteen turvallisuudesta huolehditaan vastaavin 

muin toimenpitein, jos siltaa olisi liikennoitavii ennen edellii mai
nittujen toimenpiteiden samoinkuin maantieliikenteen vuoksi tar
peellisten, erikseen palitettyjen turvalaitteiden valmistumista. 
(Lkoj n:o 971, 17. 5. 1951) Kl n:o 25/ 51. 3. 

Kappaletavaran kuljetus autoilla. 

Sen lisiiksi, mita Kl 10/50. 6 ju. Kl 18/ 50. 4 on maarlitty 
kappaletavarain kuljetuksesta autoiUa rataosilla Vesanka-Tiu
sala, Villahde-Koria, Aitomliki-Luuml.iki ja Lauritsala
Rauha, rautatiehallitus on piiattanyt, etta kappaletavarain kul
jetus muutetaan tapahtuvaksi autoilla alempanamainituilla rata
osilla ja mainituista piiivistii lukien seuraavasti: 

Rataosan Santalahti-H einoo liikennepaikoille ja liikennepai
koilta valtionrautateiden autoilla Tampereelta ja Tyrviialtii kiisin 
1. 6. 1951 lukien. 

Rataosan Lamminrnaki-Hii?-ola liikennepaikoille ja liikenne
paikoilta valtionrautateiden autoilla Pieksiimaelta ja Mikkelista 
kiisin 1. 6. 1951 lukien. 

Rataosan V uolinko---M ynttilii liikennepaikoille ja liikenne
paikoilta valtionrautateiden autoilla Mikk:elistii ja Manty>harjusta 
tkiisin 1. 6. 1951 lukien. 

Rataosan Ulvil~H a1·javalta liikennepaikoille ja liikennepai
koilta valtiomautateiden autoilla Porista ja Peipohjasta kiisin 
1. 6. 1951 lukien. 

Rataosan Hikiiir-Okeroinen liikennepaikoille ja liikennepai
koilta valtionrautateiden autoilla Riihimiieltii ja Lahdesta kiisin 
16. 3. 1951 lukien. 
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Rataosan Ryttyliir-Harviala liikennepaikoille ja liikennepai- 4 
koilta valtionrauta:teiden autoilla Riihimaeltli. ja Hameenlinna.sta 
kiisin 16. 3. 1951 lukien. 

Rataosan Parolar-Kuurila liikennepaikoille ja liikennepai
koilta valtionrautateiden autoilla Hiimeenlinnasta ja Toijalasta 
kasin 16. 3. 1951 lukien. 

Rataosan Siiiiksjiirvi-Viiala liikennepaikoille ja liikennepai
koilta valtionrautateiden autoilla Tampereelta ja Toijalasta kli.
sin 15. 3. 1951 lukien. 

Rataosan M essukyliir--V atiala liikennepaikoille ja liikenne
paikoilta valtionrautateiden autoilla Tampereelta ja Vatialasta 
kasin 15. 3. 1951 'lukien. 

Rataosan Uimakarj1.1r-Lehmo liikennepaikoille ja liikennepai
ik:oilta Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autoilla Joensuusta ja Uima
harjusta kasin 1. 5. 1951 lukien. 

Rataosan Onttolar-Kononpelto liikennepaikoille ja liikenne
paikoilta Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autoilla Joensuusta ja 
Varkaudesta kasin 15. 5. 1951 lukien. 

Ra.taosan · N oppo-M eltola liikennepaikoille ja liikennepai
koilta Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autoilla Hyvinkiiiiltli. ja Ka:r
jaalta kasin 1. 5. 1951 lukien. 

Kuormauksissa noudatetaan lkt Alavan laatimia ja kut: n 
monisteena antam.ia kuormausohjeita. 

Kuljetusmaksut on laskettava. entiseen tapaan rautatieviili
matkan mukaan. Liihetykset voidaan luovuttaa autosta suoraan 
sen kulkureitin varrella tai rautatieliikennepaikan asutuskeskuk
sen alueella olevaan vastaanottajan varastoon autonkuljettajaUe 
suoritettavaa lisiimaksua vastaan, jonka suuruuden, enintaan 
25 p/kg., vahvistaa asianomaisen liikennejakson paa.llikko pai
kalliset olosuhteet huomioonottaen. Auton kulkureitin tai rauta
tieliikennepaikan asutusalueen ulkopuolella oleville vastaanotta
jille voidaan liihetykset kotiinkuljettaa, mikali he sita haluavat. 
Tallaisesta kotiinkuljetuksesta kannetaan valtionrautateiden au
tojen maantietariffin mukainen lisamaksu. Lahetykset, joita ei 
voida toimittaa suoraan vastaanottajalle, jatetali.n ao. maarilii
kennepaikan tavarasuojaan. 

Rataosien liikennepaikoilta liihetettavan kappaletavaran rahti
kirjat laaditaan asianomaisilla liikennepaikoilla entiseen tapaan. 
Autonkuljettajien kuljetettavaksi ottamien liihetysten kuljetus
kirjat laaditaan auton kulkureitin varrella olevalla lahimmalla 
liikennepaikalla. J os taJlainen tavara on osoitettu au ton kulku-
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reitin paateasemaa kauempana olevalle liikennepaikalle, laadi
taan kuljetuskirjat kuitenkin paateasemalla. Rahdit lasketaan 
edella minitt'uja tari££eja soveltaen. (Kut n:o 997, 18. 5. 1951) 
Kl n:o 25/51. 4. 

Laivaliikenne satamissa. 

5 Laivaliikenne Vesijarven satamassa on aJkanut 15. 5. lukuun 
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ottamatta matkustajalaivaliikennetta, joka alkaa 1. 6. Laivalii
kenne Siuron satamassa on alkanut 16. 5. ja Toppilassa 19. 5. 

HiivaUihetyksien kuljettaminen ilman 
osoitteita. 

Viitaten kiiskylehden n:o 1/51. 14 kohdan maarayksiin il
moitetaan, etta todettaessa hiivaa puuttuvan on tastii puhelimitse 
niin pian kuin mahdollista ilmoitettava tiedustelujaostoon. Kai
kesta liikana tavatusta hiivasta on heti myos tiedustelujaostoon 
puhelimitse ilmoitettava. Ellei tiedustelujaosto voi heti ilmoit
taa, minne liikana oleva hiiva on liihetettava, on se ehdottomasti 
sailytettava suojattuna auringon paisteelta ja viileassa paikassa, 
esim. kellarissa. Liimpimalla saalla ei liikana olevaa hiivaa saa 
siiilyttaa kuin kolme vuorokautta, jonka jalkeen se on pilaan
tumisen estamiseksi myytavii. Vrt. tav. tiedust. saannon 28 §: n 
maarayksia. (Lkoj n: o 788, 15. 5. 1951) Kl n: o 25/ 51. 6. 

Elainten kuljetus. 

'l Elainsuojeluyhdistyksen taholta on jalleen kiinnitetty huo-
miota eUiinten rautatiekuljetuksiin ja valitettu, etta elaimia, eten
kin pienia porsaita on liihetetty pitkia matkoja ilman ruokaa ja 
vetta seka pyydetty rautatiehallituksen toimenpidetta tallaisen 
epiiJwhdan poistamiseksi. 

Tiistii syystii kehoitetaan kaikkia asianomaisia sekii asema
etta junahenkHokuntaan kuuluvia kiinnittiimaan vakavaa huo
miota liikennesaannon 55-57 § : ssa annettuihin maarayksiin 
eUiinten kuormauksesta, huollosta ja kuljetuksesta. 

Erittainkin huomautetaan liikennesaannon 57 § :n 3 kohdan 
maariiyksesta, etta eUiimia rautateitse kuljetettaessa, on liihef
tiijiin kanssa joka kerta erikseen sovittava ja rahtikirjan taka-
puolelle merkittiivii, milia asemilla eU:iimille .on annettava vetta 
ja ruokaa. - Milloin saattaja ei seuraa mukana, on junahenkilo-
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kunnan virkaedesvastuun uhalla h1wlehdittava eliiinten juotta-- 7 
misesta ja ruokkimisesta. Rahtikirjan takapuolelle on joka kerta 
tehtava merkinta, milloin eliiimille on anncttu ruokaa ja vetta 
seka huoltajan nimi. 

Elainten lahettajan on llihtoasemalla varattava riittavasti ruo
kaa mukaan tahi sita varten liitettava tarpeellinen maara rahaa 
rahtikirjan vliliin. 

Konduktoorittornissa junissa ei ilman saattajaa saa elaimiii 
kuljettaa. (Lkoj n:o 1048, 15. 5. 1951) Kl n:o 25/ 51. 7. 

Osoitteen asettaminen kuljetettavaksi jatet
tavan esineen sisalle. 

Otettaessa kuljetettavaksi maidonkuJjetusastioita, jotka llihe- 8 
tetaan korjattavaksi (tinattavwksi), on llihettajia kehoitettava 
panemaan myoskin astian sisalle taydellinen osoite, josta ilmenee 
lahettlijan ja vastaanottajan nimi seka niiiden osoite. (Lkoj n : o 
1252, 15. 5. 1951) Kl n: o 25/51. 8. 

Puuttuvan tavaran etsintailmoituksen lahet
taminen tiedustelujaostolle. 

Ellei etsintailmoitus n:o 3745 ole palautunut maiiraasemalle 9 
ennen sita aikaa, jolloin ilmoitus tavaran puuttumisesta tav. 
tiedust. slilinnon 5 §: n 1 kohdan maaraysten mukaan on viimeis-
taan tiedustelujaostolle llihetettava, on etsintailmoitus lahetettava 
jalkeen pain ja ilmoitettava lahetetyn puuttumisilmoituksen nu-
mero ja milloin se liihetettiin. Vrt. tav. tiedust. salinnon 2 § :n 
4 kohdan maiirayksia. (Lkoj n: o 1253, 15. 5. 1951) Kl n: o 
25/51. 9. 

Puuttuvan t avaran kyseleminen. 

Todettaessa tavaraa puuttuvan ei kyselylomaketta .n:o 3746 10 
tarvitse tastii liihtien liihettaa muualle kuin liihetysasemalle. llmoi-
tus tavaran puuttumisesta on ehdottomasti liihetettava tiedus
telujaostolle tav. tiedust. siiiinnon 5 §: n maiirayksia noudattaen 
siita huolimatta, ettei kyselylomake ole liihetysasemalta palau
tunut. Kyselylomake on liihetettava jalkeen pain ja ilmoitettava, 
milloin puuttumisilmoitus lahetettiin ja sen numero. (Lkoj n:o 
1254, 15. 5. 1951) Kl n:o 25/51. 10. 
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Esineissa olevien merkkien ja numeroiden 
merkitseminen kuljetuskirjaan. 

Kaasusi.iilioiden ja tynnyrien y. m. astioiden kuljetuksen ai
kana taJpahtuvan kiisittelyn helpottamiseksi kehoitetaan asian
omaisia 'Viittaamalla liikennesi.iii.nnon 65 § : n 2. lisiimaarayksen 
f. kohtaan tarkoin valvomaan, etta kuljetuskirjaan on merkitty 
kuljetusesineissa mahdollisesti olevat menkit ja numerot. (Lkoj 
n:o 1255, 15. 5. 1951) Kl n:o 25/ 51. 11. 

VR :n oman tavaran kuljetuskirjan n :o 1923 
kayttaminen. 

12 Kun harhaantunut tavara siina olevan osoitteen perusteella 

13 

lahetetiian maiiraasemalle tai liikatavara ml:iiiratiian Hi.hettiimlUin 
luovutettaval{si joko vastaanottajalle tai omistajalle on kuljetus
ikirjana kiiytettavii VR:n oman tavaran kuljetuskirjaa n:o 1923 
eika kuljetussaatetta n :o 1906. Vrt. tav. tiedust. saii.nnon 14 § :n 
4 kohdan ja 15 § :n 2 kohdan maariiyksili. (Lkoj n:o 1258, 
16. 5. 1951) Kl n:o 25/ 51. 12. 

Virkamieshuoneet. 

Kesakuun 1 paiviista 1951 lUkien jarjestetaan Kemin ase
malle virkam.ieshuone, johon sijoitetaan kaksi vuodetta. (Lkoj 
n:o 1273, 18. 5. 1951) Kl n: o 25/51. 13. 

Muutos Suomen ja SNT-Liiton yhdysliikenne
julkaisuihin. 

14 Suomen ja SNT-Liiton rautatieY'hdysliikenteen Toimitus-
ohjeiden (n :o 4781) 9 § :n 5. kohta muutetaan kesiikuun 1 pai
viista lukien nain kuuluvaksi : 

5. Lyijykkeissa tulee olla seuraavat selvat merkit: 
1) liihetysrautatien nimi; 
2) Uihetysasema; 
3) pihtien numero; 
4) tarkastusmerkit. 

(Tftk, n: o 114/201, 15. 5. 1951) Kl n: o 25/51. 14. 
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Tullitavara. 

Maaliskuun 9 p: na 1951 annetulla asetuksella on muutettu 15 
Tullisaanon 108 §. Taman johdosta on julkaisussa ,Tullitavara 
ja tulliasioimistot" ( n : o 2695) vastaa va pykalii. muutettava sen 
3. kohdasta (siv. 24) Uihtien seuraavasti: 

3. Paallyksen hinta on lisattava tavaran carvoon myoskin 
siina tapauksessa, etta sen kauppalaskun mukainen hinta suori
tetaan takaisin, kun paallys palautetaan. 

4. Jos rahtikirjaan <>n merkitty koko rahtima'ksu tavarasta 
lopulliseen maiirapaikkaan saakka, ja tama on muu ]ruin se 
paikkakunta, jossa tavara puretaan aluksesta, tahi, jos tavaraa 
ei ole tuotu meritse, muu kuin ensinunainen tullipaikka, vahen
netaan rahdin kokonaisrniiarasta kustannukset tavaran kuljetta
misesta viimeksi mainituilta paikoilta maarapaikkaan. 

5. Tavaranhaltijan tulee ostetusta tavarasta tullattaessa jat
taa kauppalaskujaljennos, johon han on merkinnyt kunnian ja 
omantunnon kautta antamansa vakuutuksen, etta lasku on kaikin 
puolin oikea ja ettei siina mainitusta tavarasta ole annettu tai 
hanen tietonsa mukaan tulla antamaan mitaan siita poikkeavaa 
tai siihen liittyvaa Jaskua. 

6. Ostamattomasta tavarasta tulee tavaranhaltijan jattaa 
lahettajan allekirjoittama ja oikeaksi vakuuttama ilmoitus ·tavca
ran markkinahinnasta Uihetyspaikalla, minka lisaksi tavaranhal
tijan on jatettiiva kunnian ja omantunnon kautta antamansa 
vakuutus siita, etta liihetys on vastikkeetta saa.tu. Ellei ostamatto
ma:l:rta tavarasta edeDa mainittua arvoselvitysta esiteta taikka, jos 
on riittii.vaa syyta otaksua, etta ilmoitettu arvo on todellista arvoa 
alempi, on tavara arvioitava. 

7. Sen lisliksi, mita edella tassa pykalii.ssa on miiliratty, tulee 
tavaranhaltijan antaa tulliviranomaiselle vahvistetun kaavan mu
•kainen yhdistelma tavaran tulliarvosta. (T£tk n: o 206, 18. 5.1951) 
Kl n:o 25/51. 15. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 16 
hin.noista seuraaviin tilaisuuksiin ooallistuville: 
Porvoo : 6. 6.-12. 6. 1951; Finlands Svenska Gymnastikforbtm
din ja Finlands Svenska Kvinnogymnastikforbundin jiirjestama 
voimistelujuhla; aile 20-vuotiaat osanottajaL; 25 %, myi:is pikaj . 
Lieksa: 6. 6.-13. 6. 1951; Suomen Nuorten Kristillisen Liiton 
jarjestiimat tyttojen kesapaivat; alle 20-vuotiaat osanottajat; 
25 %, my6s pikaj. 
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Kuopio: 7. 6.-13. 6. 1951; Suomen Sokeain Liiton vuosiko
kous; sokeat osanottajat; 50%, myos 'Pikaj. 

Tyonvli.hyyden tak:i.a vapautuva tyovoima. 

RautatieJ:!.aUituksen kirjelmiiiin n: o 1710/13301, 3. 12. 1948, viitaten 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta Joensuun ratamestarin alueella 
vapautuu 31. 5. 1951 5 tyontekijiiii tyonviihyyden takia. 

Niitii valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdo1lisesti tarvitse· 
vat ylliimainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustamaan sitii. asianomai
selta esimieheltii. tai rautatiehallituksen taloustoimiston huoltojaostolta. 
(Tthj n:o 20/209, 21. 5. 1951) Kl n:o 25/51. 17. 

Avoimia. virkoja ja toimia. 

10. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettiiviit virat 
ja toimet: yksi asemarniestenesimiehenvi1·ka Lappeenrannan a.semalla, kaksi 
junamiehentointa, joista Y'ksi Haminan ja yksi Kotkan asemalla, kolme· 
toista 1 Z. asernamiehentointa, joista yksitoista Kouvolan ja kaksi Kotkan 
a.semalla sekii Y'ksi fB l. asernmniehentoimi Inkeroisten a.semalla. Liikenn&
osaston johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettiivli. asianomaisille asema· 
pii.ii.llikoille 9. 6. 1951 mennessii. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hn.ke· 
musten jiitta.mistii ottamaan selviili asunnonsaant;i.mahdollisuuksista. 

Helsinki 1951. valtioneuYoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitiin: 
Kl n:o lfS I. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t u s: Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 14. 

Sis a 11 y s: 1. Polttopuiden kaytto valtionrautateiden virka- ja asuin-
. huoneissa seka myynti rautatielai..sille. - 2. Muutoksia aikatauluun n:o 117. 

- 3. Junavaurioilmoitukset. - 4. Liikennepaikkoja k<Jskevia muutoksia. -
5. Vaunukuormalahetysten punnitseminen. - 6. Tavaranluokitus. - 7. Ko.ski
sen Puutarha Oy:n kanssa tehty rahtisopimus. - 8. Kuljetuk~cen kaytettyjen 
esi.n.eiden palautus. - 9. Ylim. vapaaliput. - 10. Ulkomaille annettavia vapaa
lippuja ko.skevat anomukset. - 11. Matkalippualennuksia. - 12. Kadonneet 
makasiinikarryt. - 13. Kadouneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 14. 
Avoimia virkoja ja toimia. - 15. Osoitetiedustelu. 

Polttopuiden kaytto valtionrautateiden 
virka- ja asuinhuoneissa seka m:yynti 
rautatielaisille. 

Rautatiehallitus oo lrumonnut valtionrautateiden virka- ja 1 
a.suinhuon€isiin annettavi.en seka rautatieHiisille myytavien poltto
puiden enimmaismaarista Kl .6/51. 4 antamansa maaraykset ja 
piUittanyt, etta 1 paivasta keshlruuta 1951 alkaen saadaan poltto
kausittain antaa virka-asuntoihin ja -huoneisiin seka myyda 
rautatielaisille allamainitut enimmaismaarlit polttopuita: 

U unilammitystaloissa huoneiden lammit'tiimiseen: 
I ulue II aluc 

Keittio (tai 1 huone) ............ 5 ms 5.5 ms koivuhalkoja 
Huone ja keittio ........... 0 .... 9 

" 
10 

" " 2 huon etta ja k:eittio ••••• 0 0 ••• 12 
" 

13 
" " 3 

" " " 
.......... 15 

" 
16.5 

" " 4 " 
" " " 

0 •• ••• 0 ••• 18 
" 

20 
" " 5 

" " " 
••• 0 •••••• 21 

" 
23 

" " 6 
" " " 

•••• 0 •• •• • 24 
" 

26.5 
" " 7 , , 

" 
0. 0 •••••• 0 27 

" 
30 ,, 

" 
Yhden perheen asuintaloihin, joissa on keskusliimmitys, anne

taan tai myydaan liimmittamiseen samat miUirlit polttopuita kuiln 
uunilii.mmitystaloihin. 

4029. - 31. 5. 1951. 
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R1tuan valmistukseen y.rn . . saavat rautatieUiiset, edelHi mai
nHtujen, llimrnitti:imiseen tarkoitettujen miiiirien lisi:i.ksi, ostaa 
molemrnilla alueilla allamainitut enimmaismaiiriit polttopuita: 

U uniliimrnitystaloissa: 
a) keittioon, joosa on puuhella, 

mutta ei kaasukeitinta . ..... . 6 m3 seka- tai havuhalkoja 
b) keittioon, jossa on seka puu-

hella etta kaa.sukeitin .. . .... . 4 " " " " 

Keskusliimmitystaloissa: 
a) keittiOon, jossa on puuhella, 

mutta ei kaasukeitinta . . . . . . . 7 m3 seka- tai havuhalkoja 
b) keittioon, jossa on eka puu-

hella etta kaa ukeitin . . . . . . . . 5 , , , 
" lluoneistoihin, joissa on joko kaasu- tai siihkohella, ei lain

kaaa myyda polttopuita ruuan valmistukseen. 

Virkahtwneisiin saadaa'Il polttokausittain antaa polttopuita 
seuraavat maarat: 

I alue 

Suuremp~l?-. liikenne- ja toimisto
huoneiSim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 m3 

Pienempiin liikenne- ja toimisto
huoneisiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 

II alue 

8 m 3 ikoivuhalko j a 

6 " " 
Mikali havu- tai sekahalkoja annetaan koivuhalkojen asemesta, 

saadaan niita antaa virka-asnntoihin ja -huonei.! iin eka myyda 
rautatielaisille 20 % enemman. 

Ensimmainen alue ldisittaa linjan Koldmla-Savonlinnan 
etelapuolella olevat rataosat, Kokkolan ja Savonlinnan a emat 
mukaan luettuina, seka rataosat Pieksamaki-Suonenjoki ja 
Huutokoski-Varkaus, Suonenjoen ja Varkauden asemia lulrunn
ottamatta. 

Toinen alue kasittaa kaikki ne linjan Kokkola-Savonlinna 
pohjoispuolella olevat rataosat, jotka eivat si ally edelliseen. 

Maaraykset halkojen myynnista eHi.kkeella oleville entisille 
rautatieliiisille ja eUiketta nauttiville rautatieliiisten leskille ovat 
edelleenkin muuttumattomina voima a. 

Virka-asuntojen haltijoista ainoastaan asemapliillikoille ja 
-sairaanhoitajattarille annetaan valtionrautateiden puolesta poltto
:PUUt. 
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Tfuna pi:Hitos kumoaa muut aikai:emmin asia ·ta annetut miiii- 1 
rliykset paHsi rautatiehallituksen kiertohlrjetta n: o 2/H. 162, 
16. 1. 31, nlllta osin, joita ei edella olevilla maarayksilUi ole 
muutettu. (Rh n: o 333, 22. 5. 1951) Kl n: o 26/51. 1. 

Muutoksia aikatauluun n :o 117. 

1. 6. 51 lukien pysahtyviit junat 866 ja 863 tarpeen vaatiessa 2 
(S) Kattilajoen seisakkeella. (Kut n:o 870, 22. 5. 51) Kl n:o 
26/ 51. 2. 

J una vaurioilmoitukset. 

Koska jatknvasti on sattunut tapauksia, etta ilmoituksct 3 
liikenneonnettomuuksista ovat tulleet per.ille vasta vuorokauden-
hln kuluttua vaurion tapahtumisesta, kehoitetaan liikennepaik-
koja tiista lii.htien heti vamion tapahduttua alustava.sti il.moitta-
maan asia ta pnhelinsanomalla asianomaisen liikenne-, rata- ja 
varikkojakson paiilhkolle sekli varikanpaallikolle ja Helsingin 
aseman lennaiintoimistoon toimitcttavaksi sielta cdelleen P, Yj, 
Lkoj, Rtoj ja Koj :lle. - Vasta taman jalkeen on tapahtumasta 
laadittava ja lahetetiava tarkcmpi sahko ·anomailmoitus, knten 
a emapaallikon johtosaannon 3':1: § maaraa. (L~ n:o 1344, 23. 5. 
1951) Kl n:o 26/51. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

A. .Ahlstrom Oy hoitaa kesakuun 1 paiviista 1951 lukien 4 
Pihlavan aseman alaisen Pihlavan tehtaitten raitccn liikenteen 
omalla veturillaan, joten julkaisuun ,Liikennepailckojen vali
matkat" sanotun, maksuvapaaksi muuttuvan raiteen kohdalle 
tehdaan merkintii: ,Kuljetusmak ut lasketaan Pihlavan asemalle 
ja a emalta". (Lkoj n:o 598, 22. 5. 51) Kl n:o 26/ 51. 4. 

Vaunukuormalahetysten punnitseminen. 

Kun on sattunut, etta samana liihety kautena jatknvasti lahe- 5 
teWivistii, samanlaatuista tavaraa ( esim. kivihiilta, jonka paino 
on 800 kgj m3) sisi·iJtavista vaunukuormalahetyksista melkein 
kail>:ki on miiaratty punnittaviksi ja tatcn on aiheutettu lisii-
tyoHi ja viivytyksia liikentee. a, kehoitetaan asianomaisia noudat
tamaan voimassaolevia miiarayksia: nfk v sivu 44. 4. kohtia 4 
ja 9 seka tariEfisaiinnon 58 § :n li<;funaarayksia 1 ja 2. (Lkoj 
n: o 1276, 23. 5. 51) Kl n: o 26/51. 5. 
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Tavaranluokitus. 

Rautatiehallitus on maarlinnyt, etta kalkkiammonsalpietari 
on 1. 6. 51 lukien luettava vaunukuormaluokkaan 8. Tasta on 
tehta:va merkinta Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon. (Tfo 
n:o 693, 10. 5. 51) Kl n:o 26/51. 6. 

Koskisen Puutarha Oy: n kanssa tehty 
rahtisopimus. 

Rautatiehallitus on Koskisen Puutarha Oy: n kanssa tehnyt 
rahtisopimuksen, jon!ka mukaan sanottu toiminimi saa kiito
tavarana Oulunkylan asemalta lahettiia kukkia maaraiimiilla kiito
tavararahdirn maksettavaksi maariiasemalla. Llihettaja tekee tiil
laisten lahetysten kiitotavarakorttiin leimasimella merkinniin 
,Rahti maksetaan :mliiiraasemalla". Kiitotavararahdin tilitys ta
pahtuu maaraasemalla rahtimerkkeja kayttaen. Maaraasemilta 
on naiden lciitotavarakorttien B-osat lahetettava kuukausitilien 
mukana tarkastustoimistoon, mista ne tarkastuksen jalkeen palau
tetaan asemilla sailytettaviksi. Mikali lahetysten kuittaajasta 
t.m.s. tarvitaan tietoja sina ail~ana, jolloin kortit ovat tarkastus
toimistossa, on niiita koskevat tiedustelut osoitettava tarkastus
toimistoon. Oulunkylan asemalla pideHi.an Koskisen Puutarha 
Oy: n mii.ii.riiasemalla mruksettavista kiitota varalal1etyksista erikois
luettelolomakkeelle laadittavaa luetteloa, johon lii.hetykset merki
taan llihetysjarjestyksessii.. Luettelo on Hihetettava tilien mukaua 
tarkastustoimistoon. 

Saman rahtisopimuksen mulman Koskisen Puutarha Oy voi 
maarata myos valtiomautateiden autoilla perille toimitettavien, 
kauppaliikkeille osoitettujen lahetysten rahdit ja jiillcivaatimus
maksut suoritettaviksi maarapaikalla. (T.fo n:o 701, 22. 5. 51) 
Kl n:o 26/51. 7. 

Kuljetukseen kaytettyjen esineiden 
palautus. 

Esiintyneen epii.tietoisuuden trukia huomautetaan, eWi kulje
tukseen kiiytettyjen astiain ja pai:illysten lisak:si sovelletaan TS: n 
43 § :n miiii.riiyksia myos erilaisiin lruljetukseen kii.ytettyihin lait
teisiin ja esineisiin. Viimeksimainittuja ovat rum. lisalaidat, alus
puut, lruorman sitomisaineet yms. Nii.idcn esinciden palautus
rahti lasketaan siis palautustariffin mukaan, mikali palautus 
tapahtu.u sanotussa pykiiliissa sii.iidetyn ajan kuluessa. (Tfo n: o 
776, 25. 5. 51) Kl n: o 26/ 51. 8. 
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Ylim. vapaaliput. 

Niille Suomen RautatieHii ten Raittiusyhdistyksen valtion- 9 
rautateiden palveluksessa oleville jasenille, jotka o allistuvat yh
distyksen Lappeenrannassa pideWivaan jatkovuo ikokoukseen 
16-17. 6. 1951 tai jotka kilpailijoina tai toimitsijoina osallis-
tuvat vuosikokouksen yhteydessa jarjestettaviin yhdistyksen yleis
urheilumestaruuskilpailuihin, on myonnetty ylim. vapaaliput 
matlraa varten Lappeonrantaan ja takaisin. (Tfo n: o 745, 
21. 5. 51) Kl n: o 26/51. 9. 

Ulkomaille annettavia vapaalippuja 
koskevat anomukset. 

Huomautetaan, etta kaikkien ulkomaisten vapaalippujen sa.an- 10 
tia ko kevat anomukset on ehdottomasti laadittava Vapaalippu
saannon 21 § :n 6 lm:ssa, ivulla 32, annettuja ohjeita noudat-
taen. Anomuksia, joita ei ole lahetetty virkateit e ja joi.st.a 
puuttuu esimiehen lausunto, ei oteta huomioon. 

aiden vastavuoroi.suuden perusteella ulkomailta saatavi~n 
vapaalippujen runsaan kysynnan vuoksi huomautet.aan lisaksi, 
etta esimiesten on puollettava ensi sijassa niiden pysyvassa palve
lukses a olevien rautatielaisten anomuksia, jotka ovat sellaisissa 
tehtavi a, etta ·aiotusta matka ·ta k:atsotaan olevan hyotya myos 
anojan virkatoiminnalle. Joka tapauksessa edellytetiian, etta esi
miehen puoltavan lausunnon voi saada vain sellaincn mat.kalle 
lahtija, jonka tyosuorituksiin ja kayttaytymiseen nahden ei ole 
ollut muistuttamista ja joka on edes jonkin verran kielitaitoi
nen. 

Varsinaisten opintomatkojen subteen on lisiiksi otettava huo
mioon, mita Kl 35/ 1949. 4 on maaratty. (Tfo n:o 744, 21. 5. 
1951) Kl n:o 26/51. 10. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 11 
hinnoista eUl'aaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Tampere: 13. 6.-19. 6. 1951; Paivan Nuorten edustajakokous; 
aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Mikkeli: 13-19. 6. 1951; Suomen Nuorten Kristillisen Liiton 
jarje tamien Ki:r-kon Nuorisopaivien osanottajat; 25 %, myos 
pilraj. 
Lappeenranta: 14. 6.-19. 6. 1951: Suomen RautatieHiisten 
Raittiusyhdistyksen vuosikokous; vuo ikokoukseen matkustavat 
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y'hdistyiksen jiisenet, jotka eivat ole oikeutettuja saamaan vapaa
lippuja; 50%, myo pikaj. 
Rovaniemi: 15. 6.-J 5. 8. 1951; N1fKY: n tunturimajan raken
nusleirin osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Kadonneet makasiinikarryt. 
Hangon aseman makasiinildirryt ovat l{adonneet tavnrasuoja ta 13. 5. 

51. Kii.rryjen oletetaan jii.ii.neen johonkin vaunuun. Liikcnnopaikkoja 
pyydeiiiin mainittuja kiirryjii, joidcn aisoissa merkit: Hnk (valkoisella) 
ja R. o. (punaisella maalilla), etsimiiiin ja tavattae sa palauttamnan Han
koon. (2. ljp n:o 860/2818, 26. 5. 1951) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Hclsiogin a.scman 1 1. asemamiehclle Antti Auli Virtaselle 27. 4. 51 
kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n:o 27752/556 matkallo Hel inki-Toi
jala, 30. 4. 51 kirjoitcttu tilapiiinen vapaalippu n :o 150277 matkalle 
Hclsinki-Tornio, 13. 4. 51 kirjoitcttu virkamcrkki n:o 1511 sckii. hiinen 
vaimolleen Anna Mirjam Virtaselle 30. 4. 51 kirjoitettu tilapainen va· 
paalippu n:o 150299 matkalle Kuivanicmi-Leppii.vaara ovat kadonncet 
ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 594/1703, 15. 5. 51) 

J"oonsuun v. t. ascmamies Niilo Ryymin on kadottanut virkamerk
kinsii n:o 224, annettu 9. 12. 19H, joka kuolctctaan (8. ljp n:o 566/1098, 
15. 5. 1951) 

Kouvolan \Rrikon veturimiesharjoittelijalle Erkki J"uurikkaalle 7. 4. 
51 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n :o 131439 matkalle Kouvola-Hel
sinki on kadonnut jn kuoletetnan. (Kw vr n:o 365, 16. 5. 1951) 

KonepajatyoliiiRclle Kalle Hyviiriselle kirjoitettu kesiikausivapaalippu 
n:o 01063/2~, voima.ssa 1. 5. 51-30. 10. 51 matkalla Helsinki-Lohja on 
kadonnut ja kuoletetaau. (Psl knp 19. 5. 1951) 

Enti en 'kond. K. Aallon le kelle Helmi Aallollo 17. 6. 50 kirjoi
tettu talou halkojen ostolupa n:o 936 on kadonnut ja kuoletetaan. (Vern 
J"y n:o 36/51, 19. 5. 1951) 

Lahden asemalla Irene Harjullc kirjoitettu kuukausilippu n:o 1294, 
voimassa toukokuun ajan Lahden-Kunnaksen viililla on kadotettu ja 
kuoletetaan. (2. ljp n: o 833/2-1:95, 21. 5. 1951) 

Tyontekijii. Matti Tjkkas He 10. 5. 51 kirjoitcttu kesiikausivapna
lippu n:o 45814/917 matkallc Xancko ki-Kolho on kadonnut ja kuo
letetaan. (Suo-Hpj rrs n:o 24 , 23. 5. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

euraavat e,ityksen perusteclla tii.ytettiivat virat ja toimet 5. liikenne
jaksos a: yksi t l. 'vaihdemiestcn esinniehen virka Vaasassa; yksi 1 l. vaih
demiehen toinni einiijoella; neljii 2 l. vaihdemiehen tointa, joista kolme 
Vaasa sa ja yk i .Seiniijoella; kolme junamiehen toilnta Seiniijoella; seitse· 
man 1 l. asemamielu:n tointa, joista yksi Vaa assa, Tiisi einajoella ja. 
yk i Kokkolassa eka lcaksi 2 l. asemomiehun tointa, joista yksi Kruunun
kylassa ja yklli .Jepualla. Liikenneosaston j htajalle osoitetut hakemukset 
jiitettii.vii. asianomaiselle asemapiiilllikolle v.iimeisti.ian 9. 6. 1951. 

K1Hl8i jiirjestelymestarinvirlcaa, joista yksi kullaldn asemalla: Turku, 
Tamp ere, Vaasa, Kemi, Kouvoht jn Kotlm; 1colmrkyrrvmentiikolme ylik<Ynd'Ulc-
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toorinwirkaa, joista kahdeksan Helsingin, kolme Riihimlien, nelja Tw'Un, 14 
kolme Toijalan, kaksi Porin, kolme Oulun ja nelja Kouvolan asemalla, seka 
yksi kullakin asemalla: Tampere, Vaasa, einajoki, Kokkola, Pictarsaari 
ja Ylivieska; kaksikymmentiUJcitscm&n konduktoo1·imvirkaa,, joista kahdek-
aan Helsingin, kaksi Tampereen, kaksi Seinlijoen., kolme Oulun ja kak:si 
Kouvolan asemalla, sekli yksi kullakin asemalla: Pasila, SaJ.o, Vaasa, Kok-
kola, Yilivieska, Outokumpu, Kotka, Orivesi, Hyvinkiia ja Hanko; lcolme 
1 l. l)akkamestari?wirkaa, joista kaksi Turun ja yk i Kuopion ascmalla; 
yhdeksiin re l. pakkamestannvirkaa, joista yksi kullakin asemalla: Helsinki, 
ValliJ.a, Turku, Toijala, Vaasa, ,seinlijoki, Pietarsaari, Mikkeli ja Hyvin-
ki.i.ii ;. sekli kolnn.e 2 l. vaakamestarinvirkaa, joista yksi Helsingin, yksi Pie
tarsaaren ja yksi Kemin asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset jlitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.an 14. 6. 1951 
ennen klo 12. 

Karjaan, Rauman ja Kajaanin toise:r.. ~uokan asemien asema,piUillilcon
virat. RautatiehaJlituksclle osoitetut hakemukset jatettlivli rautatiehallituk
sen kirjaajaJle viimeistiilin 30. 6. 1951 ennen klo 12. 

Kirkniemen, Pernion ja ParikkaJan kolmannen luokan, Rantiimaen, Ala
vuden., Oulaisten, .Joroisten ja Hankasalmen neljiinnen luokan ekli Hikiiin 
ja Sievin viidennen. luokan asemien ase?napiiiillilciinvirat ja a.se?nakassan
hoitajanvi?·lca Kokkolan asemalla. Rautatiehallitukselle osoitetut hakcmuk
set jiitettiivii rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 30. 6. 1951 ennen 
klo 12. Nimitetyt asemapliiillikot ovat v·elvolliset vastaanottamaan Kirk
niemen, Joroisten ja Hikian ascmilla jo olevan ja muille ylliimainituille 
asemille vastedes ehk.ii. sijoitettavan postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Yksi y. p. 1. l. kirjurinvirka Kuopion n.semalla; ylcsi, a. p. 1 l. kirjurin
vi.rka, Hangon asemalla; viisitoista y. p. 2 l. kirju?·irtvirlcaa, joista nelja 
Helsingin, kaksi Keravan, kaksi Hamcenlinnan ja kaksi Oulun asemaJ.la 
aekii. yksi kullakin asemalla: Haapamliki, Tervajoki, J epua, Pietarsaari ja 
Voikoski; kolm,e a.semamestarimvirkaa, joista yksi Lohiluoman ja kak i Leppii
veden pysiikilla; kuu.sitoista a. p. e l. 7cirjurinvi7ilcaa, joista kolme Helsin
gin, kaksi Oitin ja kabi Joensuun ascmalla ekii yksi kullakin asemalla: 
Pitajii.nmliki, Pasila, Knusala, Tampere, Viiala, Nokia, Haapamiiki, Lap
peenranta ja Kotka; yksi 1 l lipumnyyjiinvirka Helsingin asemalla se'kii 
ylcsi 2 l. lip1mmyyjiinv-irlca Hyvinkliiin asemaJla. Lohiluoman pysakin ase
mamestari sekli Leppliveden pyslikin se asemame tari, jolm toimii pysii
kinhoitajana, ovat velvolliset vastaunottamaan postitoimipaikan hoitajan
toimen. Rautatiehallituksen piiii.johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettiivli 
rautatiehallituksen. kirjaajalle viimeistiiiin 30. 6. 1951 ennen klo 12. 

Ylei en vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jattiimistii ottama.an selvaa aswmonsaantimahdollisuuksista. 

Liikenneoppilai ta valtionrauta.teille. 

Lokakuun 1 piiiviista 1951 lukien otetaan valtionrautateiden liikenneosas
tolle rajoitettu miiiira uusia liikcnncoppilaita, ei kuitcnkaan scits('man
tcen (rataosat Toivala-Hyrynsalmi, Raudaskyla-Iisalmi jo. Jaalanka
Porokylii) , kahdeksantecn (rataosat Nurmes-Kaurila ja Joensuu-{)uto
kumpu-Kangaslampi) eikli yhdcksli teen (rataosat Kcuruu-Xiinckoski 
-Varkaus-Parikkala ja Piokslimi.i.ki-Kuopio ) liikcnnejaksoon. Haluk
kaita pyrk.ijoitii. kehoitetaan viimeistaan maanantaina cnsi keR1i.kuun 25 
piiiviina jollekin asemapliiillikiille tai liikenncjakson piilillikolle jiitta
mii.iin rautatichallituk.sen liikcnneosaston johtajallc osoitetut hakcmuk
sensa, joissa mainitaan pyrkijan postiosoite scka rnilla ascmalla tni py-
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sa'killii. pyrkija haluaa mieluimmin harjoittelun a alottaa. Hakemusta 
tulee scurata selvitys siitii., ettii. pyrkijii. 

1) on puhdasmaineinen ja kaytokseltaii.n nuhteeton sekii. tii.yttii.nyt 
18, mutta ci 25 vuotta; jos pyrkijii. on tii.yttanyt 25 vuotta, ratkaisee lii
kenneosaston johtaja, voidaanko hiinct kuitonkin ottaa liikcnneoppilaaksi; 

2) on terve, vailla haitallisia ruumiinvikoja ja taipumusta keuhko
tautiin sekii. omaa normaalin vii.riaistin ja n<lrmaalin nii.ko-, 'kuulo- ja 
puhekyvyn (jonkun rautatieliilikarin antama alkuperii.inen todistus); 

3) {)u suorittanut vii.hintaiin keskikoulun tai vusi luokkaa lyseota tai 
vastaavaa lukusuunnitelmaa noudattavaa yhteiskoulua (jii.Jjennos viimei
se.stii koulutodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta); ja 

4) taitaa lainmu'kaisesti myos toista kotimaista kieltii. (jaljennos tut
kijalautakunnan jasenen tai asianomaisen apujii.sencn antamasta todistuk
sesta, etta ruotsinkielisen koulusivi. tyksen saanut on osoittnnut hyviiii. 
suullista ja kirjallista taitoa suomonkielessii. sekii. suomenkielisen koulu
sivistyksen saanut tyydyttavii.ii. suullista ja kirjallista taitoa ruotsinkie
lessii.). 

Jos pyrkijii. on alaikii.inen, tulee hanen esittiiii. vanhempiensa tai hol
hoojansa antama kirja!linen suostumus, ja jos 'koulunkiiynnin tai opinto
jen paiittiimisestii. on kulunut enemmiin kuin vuosi, on ·hiincn annettava 
sclvitys tiimii jiilkeisesta toiminnastaan. Myos asevelv<lllisuussuhde on 
selvitettiivii. 

Hakemukseen on cdelleen Iiitettiivii. rpyrkijiin ehkii. saamat muut kieli
ja toimintatodistukset ja suosituksct sekii kahden luotettavan hcnkilon 
antama todistus siitii., ottii pyrkija on elii.mii.ntavoiltaan sii.ii.nnollinen, 
raitis ja luotettava. 

Pyrkijiit tai osa heistii tullaan kutsumaan ennen lopullista valintaa 
psykoteknillisiin kokeisiin Helsinkiin. Kaikille valituille maksetaan 
palkkaa heti palvelukseenastumispii.ivii.stii alkaen. 

Tarkempia tietoja ja ohjeita antavat pyydettii.essii. asomaplilillikot ja 
liikenuejaksojen piiii.llikot. 

Osoitetiedustelu. 

Vlilttiiii.kseen turhaa kirjeen vaihtoa kohoittaa rautatiehallitus tii.ten 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietli
vii.t allamainitun henlulon osoitteen, siitli viipymiittii ilmoittamaan rauta
tiehallituksen kirjaajalle, os. Helsinki: 

Nimi: Engman, Knut 0. ; ammatti: rau t.; syntymiivuosi: 
sempi osoite: 

Helsinki 1951. Va.ltioneuvoston kirja.paino 

aikai-

I 



KASKYLEHTI N:o 27 
1 9 51 

Vllttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltiin: 
Kl n:o 1{51. 2 (= lehden numero, vuos i, asian numero). 
Jakelua koskevat muut osllmoitukset on tehtava painat usjaostoon. 

To I m I t u s: Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S i s li.ll y s : 1. .Junahenkilokunnan virantoimituflrahasi.Uinnon muutta.mi· 
nen. - 2. Va!Lion viran tai toimen haltijain virka-asunnot ja luontoisetujen 
vastikkeet sekii valtion vuokra-asuntojen vuokramal{sut. - 3. Pohjois-Suomen 
hiivitetylla alueella oleville viran tai toimen haltijoille suoritcttava pii.ivaraha. 
- 4. Rauta- ja terli.sromun myynti. - 5. Hyvinkaan-Hangon radalla sallitui 
junanopeudet ja veturit. - 6. :M:uutoksia postinkuljetuksecn. - 7. Laivalii
kenne satamissa. - 8. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 9. Yhdyslii
kenne valtionrautateiden ja Turun-Maarianhaminan laivalinjan valilla -
10. Matkailulippujen myynti laiva- ja automatkoille. - 11. Yhtei.slahetysten 
kuljetuskirjat. - 12. PorLsta lii.hetettavan hiivan rahditus. - 13. Yarpuluutien 
sii.ilytys ja niiden kcstavyyden parantamincn. - 14. Ma.tkalippualennuksia. -
15. P ainotuotteiden luettelo. - 16. Kadonneita. matkalippuja, vil'kamerkkejii 
ym. - 17. Avoimia virkoja ja toimia. - 18. Osoitetiedustelu. 

Junahenkilokunnan virantoimitus
rahasaannon muuttaminen. 

V altioneu vosto on kulkulaitosten j a yleisten toiden ministe- 1 
riO.sta tapahttmeessa esittelyssa paatti:inyt muuttaa toukokuun 
23 paiviina 1946 annetun valtionrautateiden junahenkilokun.na.n 
virantoimitusrahasaiinnon 3 § :n, sellaisena 'lnm se on huhthlrnun 
19 paivana 1951 annetu sa valtioneuvo.ston paatOksessa, nain 
kuuluvaksi: 

3 §. 
Virantoimitusmatkasta maksetaan tuntirahaa 9 markkaa ja 

asemapaikalla suoritetusta virantoimitulksesta 6 markkaa 75 pen
nia tunnilta. P aivystyspalveluksessa toimivalle konduktoorille 
maksetaan kuitenil.dn rautatiehallituksen harkinnan mukaan tun
tir ahaa enintaan 11 markkaa 25 pennia ja paivystyspalveluk
sessa toimivalle junamiehelle enintaan 9 markkaa 75 pennia 
tunnilta, milloin tyon suorittami.nen vaatii erikoista jarjestely
kyik:ya ja milloin tyota on pidettiiJva kiihkei:ina ja rasittavana. 

Muutos on voima.ssa huhtikuun 1 paivasta 1951 Jukien. 
Taman, . eka etta rautatiehallituksen kirj. n:o IT. 104/ !50, 

23/1. 1951, annetu.t maarayikset virantoimitusral1asiHinno.n sovel
tamisesta ovat edelleenkin sellaisenaan Yoimassa toistaiseksi ja 

4196 - 7. 6. 1051. 
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kunnes toisin miiarat iUin, rautatiehallitus ilmoittaa tiedoksi ja 
noudatettavaksi. (Rh/ to n :o H. 438, 4/ 6. 1951. - Kulk n: o 
1391/ 712 -51, 3000, 24/ 5. 1951. Vert. Kl n :o 16/ 49. 1 ja Kl 
n:o 21/ 51. 1.) Kl n:o 27/ 51. 1. 

Valtion viran tai toimen haltijain virka
asunnot ja luo:q.toisetujen vastikkeet seka 
valtion vuokra-asuntojen vuokramaksut. 

2 Asetuskokoelmassa on juJ.kaistu seuraava 

Valtioneuvoston piiiit"os 
valtion viran tai toimen haltijain virka-asunnoista ja luontois
etujen vastikkeista sekii valtion vuokra-asuntojen vuokmmak· 

suista annetun valtioneuvoston piiiitolcsen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii. 24 pii.iviinii toukokuuta 1951. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muutta
nut vaJltion viran tai toimen haltijain virka-asunnoista ja luon
toisetujen vastilkkeista seka valtion vuokra-asuntojen vuokramak
suista 7 paiviina heinakuuta 1950 a.ntamansa paatoksen (355/ 50) 
3 § :n nai.n ikuuluvaksi: 

3 §. Virka-asunnoista 1ampoineen pidatetaan asianomrusen 
ministerion antamien maaraysten perusteella vasti'ketta huoneis
ton laadun mukaan kuukausittain eri pai1kkalkuntaryhmissa seu
raavasti: 

I ryhmii.ssii. II rY'hmiissii. m ryhmii.s.sa 
mk mk mk 

1 huone ••••••••• 0 1,250-1,600 1,100-1,400 750-1,000 
2 huonetta 0 ••••••• 1,900-2,400 1,450-1,900 1,200-1,450 
3 

" 
. . .... . . 2,750-3,350 2,050-2,400 1,600-1,900 

4 
" 

0 •• • 0 • •• 3,850-4,800 2,750-3,350 2,200-2,650 
5 

" 
0 ••••• • • 4,900-6,150 3,600-4,500 2,850-3,350 

6 
" 

••• 0 •••• 6,150-7,700 4,750-5,800 3,600-4,500 
7 

" 
........ 4,500-5,800 

Valtiovarainministerio maaraa enintaan kolmeksi vuodeksi 
kerra!lla:an, mihin paikka~runtaryhmaan viraston tai laitoksen 
tahi viranomaisen toimipaikka kuuluu. 

Ajanmu'kaise.sta huoneistosta on vuokran vastike edella ole
vassa taululkossa olevan enimmaismiiaran suuruinen, mutta jos 
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huoneisto on vanha tai sen mukavuudet puuttcelliset, Yoidaan 2 
vastiketta viihentiili taulukon osoittamaan viihimmiiismaiiriHin 
o;;aakka. Jos huoneisto on erikoisin mukavuu'ksh1 varustettu tai 
jos sita kaytetaan myos yksityiseen ansiotoimeen, voidaan vasti-
ketta korottaa enintaau 30 prosentilla edelHi mainituista enim
maismaaristii; jos :taas huoneif>to on eriWiin puutteellinen tai 
sijaitsee ulkosaaristossa tai. muulla syrjaseudulla tahi jos vastik
keiden vahimmaismaaria huoneiston koon tai ijainnin takia 
ralkennuksessa, valaistuksen tahi muiden huoneiston kayttoon 
vailk:uttavien seikkojen vuoksi on pidettava kohtuuttomina, voi-
daan taulukon osoittamia vahirnmiiismii..:~ria alentaa enintaan 
30 prosentilla. 

Va1tioneuvosto maaraa 34 ja sita korkeampaan palkkausluok
kaan kuuluvien viran tai toimen haltijain asuntoetujen suuruu
den ja vastikkeen kussakin tapau'ksessa erikseen. 

Kuukausittain pidateWivii vastike maaratiiiin tasaisin kym
menmarkoin. 

Tiima paatos tulee voimaan 1 paiviina kesakuuta 1951. 
(Asetus n:o 305/1951.) 

Samalla rautatiehallitns huomauttaa, etta mitii edellii on 
saadetty virka-asuntQjen vastik!keiden korottamisesta, on vastaa
vasti noudatettava valtionrautateiden vuokra-asuntojen vuokra
miiiiriin niihden. (Rh/ to n: o H. 916, 5/ 6 1951.) Kl n: o 27/ 51. 2. 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella ole
ville viran tai toimen haltijoille suori
tettava paivaraha. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta touko- 3 
kuun 10 ·paiviinii 1951 otsikkoasiassa paaWinyt mm. euraavaa: 

Pohjois-Suomen hiivitetylle alueelle virantoirnitukseen viihin
tiiiin viideksitoista paiviiksi muulta pail&alrunn,alta maariityille 
ja siellii vakinaisesti toimiville valtion viran tai toimen haltijoille 
tahi valtion ylimaariiisistii toimenhaltijoista ja tilapaisistii toimi
henkiloista 6 piiiviinii joulukuuta 1949 annetussa a etuksessa 
(755/ 49) tarkoitetuille ylimiiiiriiisille toimenhaltijoille suorite
taan vakinaisen paJ1kkauksen lisaksi paivarahaa seuraavien 
perusteiden mukaan. 

1) Pohjois-Suomen havitetty alue jaetaan puheena olevas. a 
tarkoituksessa kolmeen alneeseen. I alueeseen kuuluvat J_,apin 
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Hiiinistii Enonte'kion, Inadu, KittiHin, Kolarin, Muonion ja Pel
kosenniemen kunnat, Rovaniemen maalaiskunta, Salla;n, Savu-
1kos'ken, Sodankyliin, Turtolan ja Utsjoen lnumat seka Rova
niemen kauppala ja Ou1un HiiinisHi Kuusamon kunta. II aluee
seen fkuuluvat Lapin Hianistii Kemijarven, Posion ja Ylitornion 
kunnat seka Oulun Hianista Hyrynsalmen, Suomussalmen ja 
TaivaJ.'kosken lkunnat. III alueeseen kuuluvat Lapin lliiinisti.i. 
Alatornion ja Karungin lnmnat, Kemin maalaiskunta, Ranuan 
ja Tervolan kunnat sekii Kemin ja Tornion kaupungit. 

2) Pohjois-Suomen havitetyl1e alueelle virantoimitukseen va
hintiilin viideksitoista paiviik.si muulta paikkalnlmlalta maara
tylle valtion viran tai toimen tai ylimaliraisen toimen haltija11e 
suoritetaan varsinaisen palkkauksen lisaksi paivarahaa seuraa
vasti: 

Peruspalkka :tai vuosi· I alueella II alueella m alueella palkkio ilman elinkustan- oleville oleville oleville nusindeksin kohoamisesta mk p:ltii. mk p:lta mk p:lta johtuvaa. korotusta 

yli 488,700 mk ........ 100 90 80 
488,700-360,900 mk .. - 80 70 60 
aile 360,900 mk, mutta 

vahintaan 262,500 mk 60 55 45 
aile 262,500 mk ........ 45 40 30 

3) Viran tai toimen haltijalle sekii ylimaiiriiisen toimen hal
tijal1e, jonka vakinainen toimipaiikka on Pohjois-Suomen hiivi
tetyll.ii alueella, suoritetaan IVarsinaisen palkkauksen lisiiksi 
paivarahaa, lukmmottamatta jiiljempiinii mainittuja tapauksia, 
to iasiallisen toimipaikan mukaan seuraavasti: 

Peruspal.kJka tai vuosi- Toimipaikka Toimipaikka Toimipaikka palkkio ilman elin1:ustan-
nusindeksin kohoamisestu I alueella II alueella III alueella 

johtuvaa korotusta mk p:ltii mk p:ltii. mk p:ltii. 

yli 488,700 mk • 0 •• 0 ••• 60 50 40 
488,700-360,900 mk . . - 50 40 30 
aile 360,900 mk, mutta 

vahintiiiin 262,500 mik 40 30 20 
alle 262,500 mk ........ 30 25 15 

Viran tai toimen haltijalle tai ylimiii:iraiselle toimen halti
jalle, jonka toimipaikka on havitetyllii alueella, mutta joka on 
maiiriitty virantoimitukseen vahintaiin viideksitoista paivaksi tai 
poikkeuksellisteu olojen vuoksi siirretty toiselta hiivitetyn alueen 
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paikkakunnalta toiselle, suoritetaan kuitenkin paivarahaa 2 koh- 3 
dan mu'kaan. 

4) Edella mainittua paivarahaa suoritetaan maaliskuun 1 pai
vasta 1951 lukien saman vuoden loppuun saakka. 

5) Paivarahaa ei suoriteta mikali palkkaus on maiirlitty 
ottaen huomioon, etta toimipaikka on havitetylla alueella. 

6) Matkakustannusten korvausta ja paivarahaa puheena ole
valla alueella tehtavista virkamatkoista suoritetaan edelleenkin 
siita voimassa olevien mi.i.i.i.raysten mukaisesti. 

7) Edella 2 ja 3 kohda.ssa mainittu paivaraha suoritetaan 
kerran kuukaudessa jalkeenpiiin muun palkkauksen yhteydessa 
ja merkitaan menoksi rautatielaitoksessa vuoden 1951 tulo- ja 
menoarvion 18 Pl. II luvun 30 momentille. Jos palkkaus suo
ritetaan maarattyyn tyohi:in osoitetusta maararallasta, makse
taan paivarahakin samasta maiirarahasta. 

8) Tata paatosta sovelletaan myos sellaisiin valtion toimi
henkiloihin, jotka olem.atta valtion viran tai ·toimen haltijoita 
tahi ylimaara.isia toimen haltijoita taikka sellaisia tyontekiji:iita, 
joihin on sovetlettava tyi:ipallikojcn saiinnostelysta 20/ 1. 1951 
annetun 'Valtioneuvoston paatoksen 31/51 miiiirayksiii, suoritta
vat paatehtavanaiin pysyvaisia valt.ion tehHivia ja saavat niistii 
siiiinnollisen kuukausipalkkion. Jos ta.llai'3en toimihenlkilon palk
kaukseen sisaltyy indeksikorotusta tai kalliinpaikanlisiia vas
taava palkkionlisii, on se paiviiraha.n suuruw:iluokkaa mllii.rat
taessii ensin palkkauksesta vahennettavii. 

9) Valtiovarainministerii:i antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita 
edellii olevien ml:Uiraysten soveltamisesta. (Kulkulaitoster. ja 
yleisten toiden ministerion kirj. n:o 2842. 17/ 5. 1951. - Rh/ to 
n:o H. 878, 22/ 5. 1951.) Kl n:o 27/ 51. 3. 

Rauta- ja terasromun myynti. 

Rautatiehallitus on sopinut Oy Romurnuta Ab: n kallSI a val- 4 
tionrautateiUa kertyviin rau:ta-, tera. - ja valurautakappaleromun 
myynnista mainitulle osakeyhtii:ille ikuluvan vuoden tammikuun 
1 paivasta lukien tiimiin vuoden loppuun allamainituilla edoilla: 

Kauppaan sisiiltyviit seuraavat romulaadut: 
1) paksumpi takorautaromu, jousiteriis. ratakiskonpatkat, 

sidekiskot, terasvaluromu ja romutetut akse1it. 
2) veturien, vaunujen ja iltojcn rautaosat ja muu niihin 

verrattava suurikokoinen romu, 
3) huonompi takorautaromu, sorvinlastut ja ohul. peltiromu, 
4) mangaaniteriis ja 
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5) pyoriinrenkaat. 
Aikana 1. 1.-30. 3. 1951 luovutetusta valtionrautateiden 

romusta Oy Romurauta Ab suorittaa vanhat hinnat (Kl n: o 
18/50. 2). 

Aikana 1. 4.-31. 12. 1951 luovutetusta romusta Oy Romu
rauta Ab suorittaa neljiin ( 4) markan Jreskihinnan kilolta, va
paasti rautatievaunussa Hihetysasemalla. 

Kaikki romu Hihetetaiin Oy Romurauta Ab: n maaraamill.e 
tehtaille rahtikirjalla, ja maksavat tehtaat rahdin vastaanotto
asemalla. Rahti lasketaan aina liihetyksen suuruudesta dippu
matta todellisen painon ja vaunu'kuormaluokan 10 mukaan 
ilman vajaakuormamalmua. 

Vajanaisten vaunukuormien li:ihettamista on mahdollisuuk
sien mukaan viiltettiiva, joten silloin, kun yhdelta liihetyspai
kalta ei voida Uihettaa suunnill<len taytta vaunukuormaa, vau
nuun on kuormattava useammalta vaunun ku.l1.l1Suunnassa ole
valta lahetyspaika:lta romuaj kunnes vaunu saadaan osapuilleen 
tayteen. 

Asianomaiset varastot kirjoittavat laskut romusta vaunu
vaa'alla ·toimitetun punnituksen perusteella Oy Romurauta 
Ab: lle, jonka on ma:k:setta'Va ne viimeistaan 30 paivan lru.luessa 
laslrnn paivama.iiri:lli'ta lukien valtiomautateiden sen talou jakson 
postisiirtotilille, jonka tilinumero on merkitty laskuun. 

Rautatiehallitus on kuitenl{in pidattiinyt it ellecn oikeuden 
myyda !>amojen periaatteiden mukaan kuin tahankin saakka 
suoraan tarvitsijoille kaytettyja siltoja, vaununakseleita, rata
ki koja y. m. s. ldiyttorautaa ja -terastc1.. (Rh Vo n:o V. 30/ 1250 ; 
22. 5. 51.) Kl n:o 27/ 51. 4. 

Hyvinkaan.:._Hangon radalla sallitut 
junanopeudet ja veturit. 

Rautatiehallitus on tanaan miiiiriinnyt, etta henkilojunien 
suurin sallittu nopeus Hyvinkaan-Han.gon rada'lla rajoitetaan 
70 km.:ksi/ t ja etta niiJ sa saadaan kayttiili korkeintaan IIY2-

sarjan vetureita. Tavamjunien kohdalla on suurin sallittu nopeus 
edelleen 40 km/ t, jos kaytetiiiin IIr2- tai Hr3-sarjan vetureita ja 
60 km/ t, jos kiiytetiiiin muita (kevyempia) vetureita. 

Rautatiehallituksen kirjelma n: o 1857, J 0. 6. 48 Kl. n: o 
33/ 48. 5. peruutetaan. 

Tiima ilmoitetaan kaikkien asianomaisten t iedoksi ja nouda
tettava:ksi. (Rh n:o J236, 30. 5. 51) Kl n:o 27/ 51. 5. 
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Muutoksia postinkuljetukseen. 

1. 6. 51 lukien la.hetetaan Helsingista j. 41/67 F-vaunu, jossa 6 
kuljetetaan Tampereen pohjoispuolelle meneva sanomalehti- ja 
mahdollinen kirjeposti. 

Kouvolasta Pieksamiielle ja Kuopioon menevii posti kulj ete
taan postiljoonin saattamana j. 75. Kouvolasta PieksamaeMe ju
nassa 079 tapahtunut lehtikuljetus lakkautetaan kesan ajaksi. 

Postiljoonivaunu J-H (Jyvaskylii-Haapa.maki) siirretaan 
j1.masta 903 junaan 911. 

Junan 903 junailijavaunussa kuljetetaan Va:asa sa ilmestyvat 
paivalehdet ja pohjoisesta junassa 56 (pv. 6 pj.) saapuva '1.-irje
posti. 

Seinajoelta 'kuljetetaan junien 561 ( Seinajoki-Ylivieska), 
525 (Seinajoki-KristiinanJkaupunki) ja 451 (Seinaj<k:i-Vaasa) 
junailijavaunuissa junassa 67 saapuva lehtiposti edelleen osoite
asemilleen. 

Kaikki edclliimainitut postin kuorrnaukset, siirrot ja noudot 
tapahtuvat paikallisten postiviranomaisten toirnesta. 

Postivaunu n: o 4 i (Turlku-Karjaa-Hyvinkaii-Helsinki) 
kuljetetaan niin.i:kaan 1. 6. lukien junassa 34 Kauklahden kautta 
ei'kii junissa 1032/6. 

Junalla 75 P ieksamiielle saapuva lehtiposti ~li.hetetiiiin edel
leen Savonlinnaan ja Warkauteen junissa 915/833 a. (Kut n:o 17, 
28. 5. 51) Kl n:o 27/51. 6. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Kemin satarnassa Ajoksessa on alkanut 28. 5. 7 
ja Raahen satamassa Lapaluodossa 31. 5. 1951. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kesakuun 1 paivasta 1951 lukien muutetaan Heinaveden ase- 8 
man alainen Sapun laiturivaihde Vihtarin pysakin alaiseksi, 
joten julkaisun Liikennepaikkojen vii:limatkat sara'kkeessa 6 ole-
vat merkinnat Heinavesi 11 ja Vihta.ri 11 vaihtavat paikkaa. 
(Lkoj n: o 1325, 25. 5. 51) KJ. n: o 27/51 . 8. 

Koivun aseman alainen Peuran laituri muutetaan heiniikuun 
1 paivasta 1951 lukien saman aseman alaiseksi seisa.kkeeksi enti
sin va.limatkoin, liikennoimistapana H . Julkaisuun Liikennepaik
kojen viilimatkat tehtava asianomaiset korjaU'kset. (Lkoj n: o 1286, 
1. 6. 51) Kl n:o 27/51. 8. 



8 

27 -8-

Pieksamaen aseman alaiseua km:lla 380 + 225 m avataa.n 
kesiikuun 1 piiivasta 1951 lukien liikeuteelle 1. 6.-30. 9. 51 
Kukkaroniemi-ni.minen seisake seuraavin, julkaisuun Liikenne
parkkojen viilimat'kat tehtavin mel'kinnoin: 

se Kukk.a.ro
niemi 

I 
Pieksamaki 4. I H 
Hnapakoski 13. 
Pm 4. Snj 34. 
Ilm 170. 

Luk. 1. 6. 51 ajaksi 
1. 6.-30. 9. 51. 
(Lkoj n: o 701, 25. 
5. 51). Kl n:o 
27/ 51. 8. 

Seisakkeella pysah:tyvat ta.rpeen vaart:iessa ( S) jtmat u: o 971/ 
972 ja 973/ 974. 

Onttolan pysii:kin alaisena avataan kesakmm 11 paivasta 1951 
lukien liikentcelle Suomeu Petrooli Oy: n raide seuraa.vin julkai
suun Li~keunepaikkojen valimatkat tehtavin merlkinnoin: 

Onttola 
Suomen 
P etrooli 
OY:n 
raide. 

,..._..., 
Ont 1. Tt Suomen Petrooli OY: n 

tarvetta varten Luk. 
11. 6. 51. (Lkoj n: o 
1342, 29. 5. 51). Kl 
n: o 27/ 51. 8. 

Jiimsan a:sema.n a!laisena ikm: lla 281 + 512 m avataa.n lkesa
kuun 15 paivasta 1951 lukieu liikenteelle Kilpakorpi-niminen 
seisake seuraavin, julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat teh
tavin merkinnoin: 

se Kilpakorpi 22 Jii.msii. 3. 
Lankipohja 25. 
Jiis 3. Ov 53. 
Tpe 95. Hpk 
125. Tl 135. 

H Luk. 15. 6. 51. (Lkoj 
n:o 1270, 31.5.51). 
Kl n:o 27/ 51. 8. 

SeisaJkkeella pysahtyvat ta.rpeen vaatiessa (S) moottorijunat 
n :o 471, 472, 473, 474, 475 j·a 476. 

Kesko Oy:n Lahden konttorin kanssa tehdyn rohtisopimuksen 
mukaisesti on Liikennepaikkojen va.lbnatkoihin Lahden a.seman 
Kesko Oy: n raiteen kohdallc 8 sara.Mreeseen 15. 6. 51 lukien 
lisattiivii: 

Kappalelavaralahet.ysten kuljetusma.ksut lasketaa.n Lahteen 
mitatun tienpituuden perusteella. Syrjaraidemruksujen ka.nta
misesta huolehtii Lahden Merna. (Tfo n: o 770, 2. 6. 1 951) 
Kl n:o 27/ 51. 8. 
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Raipon aseman alaisen Melkkolan laiturin liikeunoimistapa 8 
(HTp) muutetaan kesakuun 15 paiviista 1951 lukien HlmTp, 
mista on julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat tehtiivii kor-
jaus. (Lkoj n: o 1406, 31. 5. 51 ) Kl n: o 27/ 51. 8. 

Yhdysliikenne valtionrautateiden ja Turun
Maarianhaminan laivalinjan valilla. 

V.a:ltionrautateiden ja Turun-Maarianhaminan valisessa yh- 9 
dysliikenteessa kannetaan laivamaJttkan osalta henkiloliikenteessa 
seuraavat maksut: 

TlU'ku-Korppoo 
, -Rout kar 

-Ktunlinge . . .. . . .. .. . .. . ·1 
-Lappo ... . .. . . . . .... . ... f 
-Sottunga . . . . . . . . ... . . .. . 

" 
" 
" -Hogh?lm ............ . . .. ·1 

-Dege1by . ... . . .. ... .. . . . " 
" -Vardo .. .. . . ........ . . .. ~ .. .. j -Ango . .. . ..... .... . .. . . . 

-Vargata . ....... . . . .. . . . . 
" 
" 
" 

-Langnas .. ............. ·1 
- Bomarsund . . . . ... .... .. . 
-Farj und ..... . . ... ...... f 
-Lumparland ..... . ... . . . . 
-Norrby ... . .. ... . . ..... . . 
-Maarianhamina . .... .. . . . J 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

3 luoklm 390 mk 
3 Juokka 450 mk 

1 luoiDka 840 mk 
3 :Juokka 540 mk 

1 luokka 900 mk 
3 lut1kka 600 mk 

3 luokka 700 mk 
1 luokka 1.000 mk 

1 luokan hintaan sisiiltyy maJksu makuupaikasta. 
Muuten ovat henkiloyhdysliikenteestii valtionrautateiden ja 

Turun-Maarianhaminan laivalinjan valilHi annetut maarayk.set 
edelleen voimassa sellaisina iJmin ne on ilmoitettu Kl n: o 26/ 49 . 1. 
(Mj , 31. 5. 1951) Kl n:o 27/ 51.9. 

Matkailulippujen myynti laiva- ja 
automatkoille. 

Matkail1tlippuja voidaan edelleen laatia rautatiematkojen ohella 10 
paitsi kaikille Oy Pohjolan Liikenne Ab :n liikennoimillii auto
li.njoilla tehtiiville matkoille (ks. Kl n :o 6/ 51 . 10 ) ja niille 
Turun-Maadanhaminan laivalinjal'la Hoy1·yla·iva Oy Alanclin 
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ah:uksill~ suoritettaviUe ma1Jkoille, joiden uudet hinnat on mainittu 
Kl n :o 27/51. 9, myos molempiin suuntiin seura,aville laiva- ja 
automatkoilJ..e, joista useat liittyvlit myos rengasmailkoihin: 

Lo.lvo.- to.i o.utomo.tko. Lllkenteen karjoitto.jo. 
Luokk& 

l.h. - llm&r 
hyttl

po.lkka& 

SavonJinna--IAlppeenranta 
Savonlinna--Vuoksen satama .. 
Vuoksen sa;ta.ma.--Lappeenranta. 
Savonlinna--J oensuu . . ...... . 
Savonlinna--Mikkeli ........ . . 
Savonlinna.--Punkaharj u .. . .. . 
Mikkeli-Lappeen.ran ta. ...... . 

" &vonlinna--Kuopio ......... . 
(Heinii.veden. rcittiii.) 

Savonlinna.--KerDla ......... . 
Kenma-K'Uopio ............. . 
Sa;vonlinna--Kuopio ......... . 

(Leppii.virran reittiii.) 
S:wonlinna-Va:nkaus ........ . 
Varkaus--Kuopio ........... . 
Vuoni9lruhti--Koli .. . ........ . 
Vesijii.rvi--Jyviiskylii. ........ . 
Tampere--Virrat .. ...... . .. . . 

Hiimeenlinna--Tampere . . .... . 
Hii.meenlinna--V alikeakoski ... . 

Saillli\.an Hoyrylaiva Oy 

" 
" 
" 
" 
" Hoyql.aiva Oy Tii.hti 

Heinii.vOOen Hoyrylaiva Oy 

" 
" Leppii.vinan Hoyrylaiva Oy 

" 
" Konemestar.i Jussi Tolkki 

Toiminimi Paijan.teen Laiva. 
Hoyrylaiva·Osuuskunta 

Tarjanne II' . l. 
Laiva Oy Matlmilu 

" Valkeakoski-Tampere . . . . . . . . , 
Joen.suu-Koli . . . . . . . . . . . . . . . Postilaitos 

, . . . . . . . . . . . . . . . Joen.suun Auto Oy 
Kuopio-Koli . . . . . . . . . . . . . . . . Savo-Karjalan Linja Oy 
Kuopio-Nurmes . . . . . . . . . . . . . , 
Vaasa--Kokkola . . . . . . . . . . . . . Ab Halclin & Rose Oy 
Vaasa-Vir.rat . . . . . . . . . . . . . . . Oy Tieliikenne 
Uusikaupunki-Rauma . . . . . . . . Pyhii.ra.nnan Linja-auto Oy 
Vaasa-Pori . . . . . . . . .. . . . . . . . . Postilaitos 

(Pirttikyliin ka.utta) 
Jyviiskylii-Kokkola ......... . 

" Rovaniemi--Aavasaksa . . ..... . 
" Rovaniemi--Kittilii.-Muonio . . 
" Muonio-Pall.astunturi ....... . 
" Muonio-Kilpisjiirvi . . . ...... . 
" Muonio-Kolar:i-Aavasaksa .. . 
" 

2 i. h. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

2 i. h. 

" 

Matk&n 
l1!nta 

750:-
675:-
370:--
750:-
750:-
180:-
750:-
750:-
700:-

350:-
360:-
700:-

300:-
260:-
100:-
750:-

500 : -
700:-
400:-
350:-
210:-
210:-
425:-
400:-
425:-
525:-
145:-
540:-

690 : -
335:-
645: __.! 

100:-
540 : -
550:-
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Kemiji.irvi-Kuusamo . . . . . . . . . Postila.itos 
Kuusamo-Hyrynsalmi . . . . . . . . , 
Kuusamo--Kaja.a.ni . . . . . . . . . . . , 

27 

410:- 10 
545:-
730:-

Matkailulipui ( eka 2 etta 3 lk.) oikeuttavat sisi:i:vesilaivoissa 
2 luokkaan ilman hyttipaikkaa. llyttipaikkoja laivalinjalle Lap
peen:ranta-Mikkeli voidaan nyt tilata myos Lappeenrannan a e
man vl:ilitykselHi Lappeenrannan l\1atkatoimistosta. Muuten hytti
paikkojen tilaamisesta laivuihin ja paikkojen varaamisesta autoi
hin seka tilityksesta annetut maaraykset ov.at Tfoj:n kirj . n:o 
1214, 21. 6. 1950 (ks. Kl n :o 31/ 50. 3) mukaiset. (1\fj, 4. 6. 1951) 
Kl n:o 27/ 51. 10 . . 

Yhteislahetysten kuljetuskirjat. 

Esiintyneesta syysta huomautetaan, ettli yhteislahety ten kul- 11-
jetuskirjat on vietiiva jokainen erikseen erikoisluetteloon. Kunkin 
rahtikirjan yli.i1aitaan on merki-ttava kaikkien yhteisliihetykseen 
knuluvien Uihetysten rahtikirjojen numerot ja maara.liikennepaik-
kojen nimet lybennyksin. (Tfo n: o 780, 2 . 5. 1951) Kl n: o 
27/ 51. 11. 

Porista liihetettavan hiivan rahditus. 

RautaJtiehallitus on W. Rosen lew & Co Ab: n kanssa tehnyt 12 
rahtisopimuksen, jonka mukaan sanotun yhtion Rajamiielta liihet
tiim.ista hiivali.ihetyksista kannetaan rahdit kuukausittain jl:ilki
kateen liihetettyjen hiivalaati:koiden lukumaariin perusteell.a. 
Taman vuoksi ei niiiden liihetysten rahtikirjoihin eniiii merkita 
rahtim.aksuja eikii liihetyksiii vieda erikoisluetteloihin. 

Loviisan rautatielle menevien liihetysten rahtikirjoihin merki
taan kuitenkin Loviisa..n rautatielle tuleva rahti. 

Hiivalahetysten rahtikirjana kaytetaan toistaiseksi tavalliBta 
pikatava.rarahtikirjaa. Myohcmmin tehdas ryhtyy ikayttiimiilin 
liilrenneosaston johtajan hyvaksymaii erikoista hiivara.htilrirjaa. 
Tfuna on samaa kokoa kuin rautaJtien oman tavaran kuljetuslcirja 
(koko A 5) ja sii. kooltaan puolet tavallisen rahtikirjan lmosta. 
Erikoisrahtikirja.ssa on vain nelja osaa. Tavallisen rahtikirjan 
B-osa puuttuu. l\1uut ooat ovat ama sa jarjestyk essa kuin taval
lisessa rahtikirja. alcin ja niiti.L kaytetiiiin myCis samoihin ta.rkoi
tuksiin. (Tfo n :o 735, 4. 6. 51) Kl n:o 27/ 51. 12. 
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Varpuluutien sailytys ja niiden 
kestavyyden parantaminen. 

Aloitetoiminnan kautta on tullut esille pari keinoa, jotka ovat 
omiaan parantamaan luutien siii:lytysta ja lisiiiimiian niiden 
kiiyttoikaii. Koska si>ten on saavutettav1ssa huomattavia siiastoja, 
on kaillien asianomaisten syyili ottaa nama 'keinot vastaisuudessa 
huomioon. 

Varpuluutien pitemmiin aikaa kestiivaii varastointia silmiilHi
pitaen hankitaan puulaatikko ( esim. tarpeeton hiekka- tai ikalklki
laatikko). Sen pohjalle ripotellaan karkeata suolaa. Suolaker
roksen paalle laclotruan luutia, jonka jhlkeen taa.s ripotellaan 
suolaa jne. MenettJelytapa estiiii luutien liiallisen kuivumisen. 

Luutien kiiyttoikiia voiclaan pidentiiii jopa kaksinkertaiseksi, 
jos luudat ennen kayttoa 'kiehautetaan suolavedessa (noin 5 kg 
karkeata suolaa muuripadalliseen vetta). Keitettiiessa imeytyy 
suolaa varpuihin. Tuloksena on, etteivat varvut katkeile - ei 
edes kovimmillakaan pa!kkasilla - ja lnuta kay kiiyttokelvotto
maJksi sananmukaisesti vain kulumisen kautta. Tiiysin kuivu
nutta luuta,a ei keittiimiilt: saacla parannetuksi, 11mska ohut varpu 
aina pyrkii saamaan kuivuessa.an samalla lieviii lahoamisvikoja. 

Suolan siiilyminen keittiimisen jalkeen varvuissa riippuu vuo
denaj·asta ja kaytetysta suolamiUiriistii. Havaintoj~n mukaan on 
aika yleensii 1-2 kuukautta. Nain ollen ei luutien keittiiminen 
huomatltavasti ailreis.emmin em1en kay:ttoii, esim. varastoitaessa, 
tuota toivottua tulosta. 

A.sialle on edurksi, jos varvut ovat riittiiviin vahvoja, silHi 
ohuet tulevat keiteWiessii liian norj:iksi. Vielii parempaan tu:lok
seen paiistaan, jos varvuista on noin neljannes pajua, ei kuiten
kaan ohutta edellisen kesiin lkasvua. Vahvemmat pa.junvarvut 
irroittavat kovemman lumen ja ko:ivunvarvut kuljettavat sen 
m1Wanruan. Huomatta:va 'kuit'CIJJkin on, ettei tiillainen sekaluuta 
kesta lainkaan ilman keittiimistii. 

Tassa yhteydessii on vielii syytii huomauttaa luutien ma.hdol
lisimman 'lujan sidonnan vaiikutnksestJa niiden kiiyttoikaan. (Tyt, 
30. 5. 51) Kl n:o 27/51.13. 

Matkali ppualennuksia. 

Seuraavrut alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seura'aviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Kallislahti: 27. 6.-20. 7. 1951; Suo men Partiopoikajiir;i,eston 
Sillkavan partio-opistolla jarje.o;;tamme knrsseille osallistuvat 
partiola:iset; 25 %, myo pikaj. 
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Helsinki ja Lohja: 28. 6.-3. 7. 1951; Sotainvaliidien Veljes- 14 
liiton juhle.kokous Siuntios a; invaliidit; 26 %, myos pikaj. 

Painotuotteiden luettelo. 

Seuraavat muutokset ja lisaykset tehdiian painotuotteiden 15 
luetteloon: 

1019 
1023 
1025kk 
1032 
1043 
1047 
1245kk 
1246 
1246kk 
1736 
1737 
2010 
2013 
2215 
2216 
2216kk 
2217 
2217kk 
2422 
2423 
2944 
3311 
3315 
3318 
3722 
3809 
3822 
3838 
3845 
3846 
3872 
3942 
3942s 
3943 
3945 
3946 
3947 
4131 
4252 
4513 

4514 
4528 
4636 

poistetaan 

Tocll~te linja-autornatkoja varten, kaksikielinen 
Moottoriajoneuvon kantakirja 
Rengaslwrtti 
Autonkuljettajan kellokortti, lllU 
,Koeajovaunu. Suljettu." Kaksi.kielinen 
,Tupakointia pyydetaan valtt'imiiiin" 
Sarna, kaksikielinen 
poistetaan 

" 
" 
" 
" 
" 
" Pikajunan lisiilippukirja 

Sama, kaksikielinen 
'l'odistus opiskelijalipun saantia varten 
'l'odistus seuruelipun saantia vartcn 
Viesti- ja. voirnalinjatyokunticn tyonjohtajien tyokirja 
poistetaan 
Sairaanpassi ja liiiikiirinlausunto 
Lii.akarin suositus sairaalaan sekii. maksusitoumus sairaalahoidosta. 
poistetaan (til all a 3943) 

" 
" Ilrnoitus konepajan henkilokunnan lukumii.ii.riistii 

Tilastoilmoitus vaunukuorrna-, elii.in- ja kuljetusneuvolahetyksista 
poistetaan (yhdistetty 3845: een) 

" Tilauslornllike, Rh, Voj, Hat 
Sarna, 3942:n jatkolomake 
Tilausjii.ljennos rahtivapaata kuljetusta varten 
Tilauskortti, kotirnaiset hankinnat (valkoinen) 
Sarna, ulkomaiset hankinnat (l<eltainen), Rh, Voj, Hat 
TarjouspyyntO, Hat 
Maksuleirnakoneen lukematili 
poistetaan 
Korjauksesta paasseiden veturien ja tiiyskorjattujen kattiloiden 
luettelo 
Sarna, yhdistelmii. 
Puolivuosi-ilmoitus konepajan korjaus- ym. kustannuksista 
Tiedustelu puuttuvasta tavarasta 
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4638 Ilmoitus knljetusesteesta 
46ti4 Yhtenainen objesii.ii.nto ki.itott~sarRn kan5ainvali~e!(a ktJljetu.k

eesta rautateitse 
(Tyt 26. 5. 51.) Kl n:o 26/51. 15. 

Kadonneita matkalippuja, virkamer'kkeja ym. 

Y1im. veturinUi.mmlttiijalle Alpo Vilho Palloselle 17. ]. 46 Joensuun 
varikolla kirjoitettu virkamerkki n:o 582 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Vrp Jns n:o 439, 30. 5. 1951 ) 

Oriveden-Jiimsan rautatierakeunuksen tyontekijalle Arvi JylbiiJle 
26. 5. 51 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 164597 matkalle Orivesi 
~Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Ov-Jiis rrs n :o 334, 30. 5. 
1951) 

Avoimia viJ:Ikoja ja toi!Inia. 

Kaks·ilcyrrvmentiikahiteksan veturinlc~!ljetta.ian virkaa, joista yksi Pasilan 
(Psl), kaksi Riihimaen (R1), yksi Turun (Tlru), seitsemli.n Tampereen 
(1 Wp, 2 Pri, .. Ra), kaksi Seinajoen (1 Kok, 1 Ksk), nelja Oulun (2 01, 
1 Roi, 1 Kja), kolme Pi~ks'iimiien (2 Pm, 1 Jy), nelja Kouvolan (3 Kw, 
1 Kta) ja neljii. Joensuun (3 Jns, 1 Nrm ) varikossa; ylcsi 1 l. vm~n1t
mestarin vvrlca ja yksi $ l. vwumwmestar·inl. vilrka molemma-t Kouvolan vari
kossa (Kw). Koneosaston joht41jalle osoitetut hakemuh"Set ou toimitettava 
rautatieballituksen kirjaajalle viimeistaan 21. 6. 1951 ennen •k!ello 12. 

3. varikkojaksossa on ·eu1·aavat esityfl{Sen perusteella tiiytettavat toi
met : veturinl&m1nittajii.n toinni{l): yhdeksan Oulun varikos a (4 01, 2 Kern, 
1 Kja, 1 Roi, 1 Yw); ka,ksi Iisalmen variko sa (1 Ilm, 1 Kon); $ l. vOJU
nwn.tarkastajan toim.i: Oulun varikossa (Yw). Koneosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on jii.tettiivii asianoroa.isen varikon paallikolle viill)-eistaan 
22. 6. 1951. 

Seuraavat esityksen perusteella tli.ytettavat virat ja toimet 4. liikenne
jalksossa: yks~ asem.amiestenesimiehenvirka Ha.apamiiella; kolme 2 l. valihde
miehentcrilnta, joista yksi Toijalassa, yl{Si Poris a ja yk i Haapamii.ellii; 
yhiteksi»ntoista 1 l. asemMniehentomta, joista yhdeksiin Tampereella, neljii. 
Toijalassa, kwksi Porissa, yksi Messukylassa, .kaksi Jamsassii. ja yksi Haa
pamii.ella; kolme 2 l. asem.amiehmttointa, joista y.ksi• Orivedellii, yksi Lii.nki
pohjassa ja ylksi Kauvatsalla sekii 7caksb .iulW!Iniehentointa Toijalas-sa. Lii
kenneosaston johtajalle osoitetut hakemul,set jiitettiiva asianomaisen liiken
nepaikan piiiillikolle viimeistiiiin 27. 6. 51. 

Kolme $ l. ratainsimhorinv·brkaa rautatierakennuksilla. Rautatiehallituk
selle osoitetut hakemukset jiitettii.vii rautatiehallituksen tkirjaajalle viimeis
taan 30. 6. 1951 ennen klo 12. 

Y1eisen vaikean asuutopulan talkia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jiittii.mistii. ottamaan selviiii asuunon aantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Valttii.ii.klseen turhaa k.iJrjeenvaihtoa kehoitta.a rautatiehallitus tiiten 
kai•lclda henkilo- ja palkkausasioita hoitavia <virkailijoitaan, jotka t.ietii.viit 
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jonkun allama.initun ben.kilon osoitteen, eiitii Tiipymiittii ilmoittam:um rau- 18 
tatieballituksen 'kirja.a.jalle, 011. Heleinki: 

nimi 
Haapala, Eino E. 
Erkkila, Jaakko H. 
Kii.mppi, Mikko 
Leskinen, Vilho 

ann.matt i 
rauta.t~l. 
a.semam. 
rautatiel. 

" 

1924 

aikaisempi osoitc 

Kokkola, Isokatu 34 

.. 
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KASKYLEHTI N:o 28 
1 9 5 1 

Vlittaus Kliskylehdessii julkalstuun maariiykseen merkltUn: 
Kl n:o lfSI. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtiivii palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallltus, 2 kerros, huone 2'1. 

S is ii.ll y s : 1. Virkapuku. - 2. Muutoksia aikatauluun 117. - 3. Juhan
nusliikenne v. 1951. - 4. Vapaalippusiilinnon 17 § :n 1. lisii.mii.lirii.yksen muut
taminen. - 5. Rengasmatkat 1951. - 6. Polkupyorien ja potkukelkkojen rah
ditus. - 7. Vaununvuokrat. - 8. Tavaranluokitus. - 9. Porista lii.hetettii.vii.n 
hiivan rahditus. - 10. Ma.tkalippualennuksia. - 11. Tyonvii.hyyden takia. v a.
pautuva tyovoima. - 12. Avoimia. virkojen ja toimia. 

Virkapuku. 

Koska on ilmennyt epatieto.isuutta valtioill'autawiden viran ja 1 
toimen haltijain virkapuvuista annettujen maiiriiysten (Kl n : o 
40/50. 1) soveltamisessa, ilmoitetaan taten selvennyklseb.i sanot
tuihin maarayksi.ID seuraavaa : 

Virkalakissa olevaa kokardia kayttavat kaikki virkaJakkia 
kayttavat rautatielaiset virkasuhteesta, ammattitutkinnosta ja 
tehtavien laadusta taik'ka viransijaisuuksista riippumatta. Lakissa 
olevia tahtia kayttavat vain kulloinkin kysymykse a olevaan 
virkapu.h."l.lryhmaan lmuluvat vak.inaiset viran ja toimen haJt.ijat . 
• Jos esim. vakinainen viran tai toimen haltija pitkahkon ajan 
hoitaa ylempaa virkna tai tointa taikka ylimaarai. ta tointa taikka 
tilapaisena hoitaa pitkahkon aja.n vastaavia tehtaviii, ja han lkayt
taa ky.symyksessa olevaan ylempaan v·irkapuh.-uryhmaan kuuluvia 
virkan:nerkkeja, ei hi:iln naita kayttaessaan saa ldiyWi.1. omaan vaki
naiseen virkaansa tai toimeensa kuuluvia ·tahtHi. cika muitakaan 
virkamerkkeja. 

Virkalakissa olevaa siipipyoralaatta.a ja takin hihoi sa pidet
taviii. hihalaattoja eivat saa kayttaii sellaiset hen'ki!Ot, jotka civat 
ole suorittaneet hoitamaansa virkaan tai toimeen tai vlimaarliiseen 
toimeen vaadittavaa lopullista ammattitutkintoa (vi~ka- tai pate
vyy tutkintoa). Nekin, joilla <>n hoitamaansa virkaan tai toimeen 
tai ylimaaraiseen toimeen vaadittava ammattitutkinto, kayttavat 
hoitamansa viran, toimen tai ylianiilirai en toimen mukaisia mel'k
keja vain jos viransijaisuus kestaa pit'kiih.kon ajan ja luonnolli
se: ti vain siihen asti, kun viransijaisuus paattyy. Sama koskee 
myos tilapaisia. 

4353. - 14. 6. 1951. 
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Hihalaattoja ei kaytetii piiiil:lystakis.sa. 
Koska vieHik:in eraat henkilot ovat kiiyttiineet vanlummallisia 

virkame:Mkejii, tulee asia.nomaisten piiiillikoiden valvoa, etta 
ikaikki virlmpukua kiiyttiivat viipymiitta muuttavat pukuihinsa 
uudet virkamerkit. Miiiiraysten (Kl n: o 40/50. 1) 9 § :ssii myon
netty oikeus !kiiyttaa vanha:nmallisia pukukappaleita rinnan uu ien 
kanssa 'ei tarkoita virkamerkkeja. ( Rh H. 54, 5. 6. 51) Kl :n: o 
28/51. 1. 

Muutoksia aikatauluun 117. 

Ptj 905 pysahtyy 1. 6. 51 alkaen tarvittaessa ( S) Humala
maoo seisakkeeUa ja Sj 957 tal"Vittaessa (S) Jiirvilinnan seisak
'keeUa. 

Pj 76 pysahtyy 10. 6. 51 alkaen aina ( 6) Haukivuoren ase
malla. 

Hj 307 pysahtyy 9. 6.-25. 8. 1951 lauantaisin ( 6) Miikkylan 
seisakJreella. 

lipj 65 a pysiilityy aina (6) Jpa. 
Graaf. aikat. Nrm-Ol korjataan Paha .Pohjakoskeksi ja 

P ohjaJros'ki Juurik'kalahdeksi. (Kut n:o 1187,8. 6. 51) Kl n:o 
28/51. 2. 

Juhannusliikenne v. 1951. 

Rautatiehallitus on tiinaan tapahtuneessa esittelyssa paattanyt 
asettaa lrulkuun kesiikuurn 22-24 piiivina seuraavat lisajunat ja 
toimoonpanna ja.lempiinii mainitut jarjestelyt matkustajalii'ken
rteen hoitamiseksi juhannuksen aikana: 

Perjantaina 22. 6. 1951 : 
Lisapikajuna 65 a Helsinki-Oulu, lii.ht. Helsingistli klo 19.15, saap. 

Ouluun !klo 11.18. 
Lisii.pikajuna 7l a Helsink.i-Kuopio, lliht. Helsingistli klo 21.15, saap. 

Kuopioon klo 6.35. 
Junissa 71 (Kuopioon saakka) ja 65 on vain pli.ivavaunuja. Vaki

naiset ja lisamakuuvaunut kuljetetaan junissa 65 a ja 7l a, jossa myos 
Savonlinnan makuuvaunut lii.hetetaan. 

Lauantaina 23. 6. 1951: 
Lisapikajuna ,75 a Helsinki-Kuopio, laht. Helsingista klo 11.45, saap. 

Kuopioon klo 21.15. 
Lisli.pikajuna 27 Helsinki-Turku, Lohjan kautta, lii.ht. Helsingistli 

klo 12.50, saap. Turkuun klo 18.30. 
Li ii.henkilojuno. 213 a Karjaa-Hanko, laht. Karjaalta klo 16.22, 

l:jaap. Hankoon klo 17.35. (Yhteys junasta 27). 
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Kauklahden kautta Karjaalle tai sen ohi ostetut pikajunaliput .kel- 3 
paavat junassa 27. 

Sunnuntaina 24. 6. 1951: 
Lisii.henkilojuna 28 Turku-Helsinki, Lohja.n kautta, Jiiht. Turusta 

klo 18.45, saap. Helsinkiin klo 0.15. 
Lisii.pikajuna 66 a Oulu-Helsinki, Jii.ht. Oulusta klo 17.50, saap. 

Helsinkiin .klo 10.04. 
Lisii.pikajuna 42 a Tampere-Helsinki, Hiht. Tampereelta klo 20.42, 

saap. Helsinkiin klo 24.00. 
Lisii.pikajuna 72 a Kuopio-Helsinki, lii.ht. Kuopiosta klo 23.20, saap. 

Helsinkiin klo 9.38. 
Lisii.pikajuna 2 a Kouvola-Helsinki, lii.ht. Kouvolasta klo 15.35, 

saap. Hclsin•kiin klo 18.48. 
Lisii.henkilojuna 108 a Riihimii.ki-Helsinki, tarvittaessa, Hi.ht. Riihi

maeltii. klo 18.45, sa.ap. Helsinkiin klo 20.27: 
Karjaalta tai sitii. pitemmii.lta Kauklahden kautta HelsinJtiin ostetut 

matkaliput kelpaavat junassa 28 . 
.Junissa 72 (Kuopiosta alkaen) ja 66 on vain pii.ivavaunuja. Vaki

naiset ja lisii.makuuvaunut kuljetetaan junissa 66 a ja. 72 a. 

Matlkustavalle yleisolle on huomautettava, etta kalust<m punt
teen vuoksi pikajuniin varataan vaunustoa vain se miiiira, minkii 
tilattujen paikkojen lulrumiiiirii edellyttiiii, jonka vuoksi pai:k
kojen varaaminen etukateen naih<i.n junii.n on viilttamatontii. 

Kuljetustoimisto laatii lisiijunien aika.taulut. (Rh n: o 1262/ 
3572, 1. 6. 1951) Kl n :o 28/51. 3. 

Vapaalippusaannon 17 § : n 1. lisamaarayksen 
osittainen muuttaminen. 

Rautatiehallitus on 11. 4. 1951 tekemiinsa periaatepaato'ksen 4 
mukaiscsti muutta.nut vapaalippusiHin!Ilon 17 §: n 1. li.c;amaariiyk-
sen 15. 6. 1951 lukien kuu:lumaan seuraavasti: 

1. Lukuunottamatta niitii lippulajeja, jotka aina on kirjoi
tettava kolmanteen luoklraan, saavat vapaalippunsa toiseen luok
kaan palkkausluokastaan riippumatta seuraavat vakinaiset viran 
ja toimen haltijat: 

kan listi, ·kirjuri 2 l., asemamestari, lipunmyyja, siihkottiija, 
koottoriapulainen 11. ja 2 1., psykotoknillisen labo:ca:torion kol~en
ohjaaja, piirustaja, terveysolojen tark.kaaja, sairaanhoitaja, desin
fektoori, ratarnestari 1 l. 2 'Pl. ja 2 1., autonkuljettajain esimies, 
veturinlruljcttaja, ylikonduktoori, konduktoori, konemestari ja 
alikonmnestari. 

Henkilot, jotka hoitavat edellisessa ik:appalees.;;a olevassa luet
telossa mainittuja vil'lwja ja toimia ylimaaraisina, tilapaisina tai 
viransijaisina, eivat nainollen saa va'Paalippua.an toiseen luok-



4 

5 

6 

28 -4-

ka3lll, elleivat ole hoitaneet sanottuja virkoja tai toimia yhteensa 
vahintaan 10 vuotta taiklka suorittaneet niihin vaadittavan val
t iolll'autateiden .lopullisen virkatu tkinnon. 

Alustavan V'itkatutlrinnon tai patevyystut'kinnon S'uorittami
lllen ei tuota tata o]keutta, ellei asianomainen ole valdn.aisen viran 
tai toimen haltija ja hoitanut toisen luokan vapaalippuun o.i!keut
tavaa virkaa tai tointa yhtaja:k:soisesti vahintaan 5 vuotta ja 
hoitaa edelleen. Yhtajaksoiseksi katsotruan talloin palvelus, jota 
saa:nan ka~enterivuoden aikan..a on suoritettu yhteensa vahintaan 
10 kuukautta. 

1'ilapainen toimihenhllO, joka palkallis-esti on rinnastettava 
18 tai sita yle.mpaan palkkausluokkaan kuuluvaan vimn tai toimen 
haltijaa:n, saa vapaalippunsa toiseen ~uokkaa.n. Samoin sa'a vapaa
lippunsa toiseen luokkaan henk:ilo, jdka on otettu sellaiseen toi
meen, iohon patevyysvaatirrnuksena on korkeakoulussa suoritet
tava lo1 pututkinto, vai:kkei hanta pa1kallisesLi voidaka.3!n rilmas
taa asetu.ksessa mainittuun 18 tai sita ylempaan pa:l'kkausluoidraJaJll 
kuuluvaan toisen luokan. lipunsaaja.an. Tallai ia henkiloita ovat 
mm. ra.utatiela.akarit. (Rh n:o 580, 7. 6. 1951) Kl n :o 28/ 51. 4. 

~engasmatkat 1951. 

Matkustajille, jotka ostavat rengasbpun rengasmatkoille 
n :o 34, 35 tai 36 (ks. Kl n: o 18/ 51.1), pyydetaa:n huomautta
:maan, etta moottorivenematkaa Koli-Lieksa tai painvastoin ei 
toistaiseksi viela. voida suor ittaa moottoriveneen lii'kenteeseen saa
misen viivastymisen vuoiksi. (~fj, 4. 6. 1951) Kl n : o 28/ 51. 5. 

Polkupyorien ja potkukelkkojen rahditus. 

Polkupyorien ja potkukelkkojen vaunus.'la vaatiman suuren 
tilan. takia rautatiehallitus on piilittanyt 15. 6. 51 luikien muuttaa 
niiden matka- ja kiitotavararahteja laskettaessa idiytettavan yk
slli'kopa.inon 50 kiloksi. Taman yksikkopainon mukaan on sano
tu.sta paivasta lU'kien 1askettava myos polkupyorien pika- ja rahti
tavar.amaiksut. Taman mukaisesti on TS: n 29 § :n 3 lm ja TS :n 
30 §:n 5 1m muutettu seuraaviksi: 

29 §:n 3 lm: 
3. Polkupyorista j a potkukelkoista :kannetac1.n maksua kusta

ikin kuljetusesineesta. erikseen 50 kilon mukaan. Kahden istutta
vista (tandem-) pyorista ikanneta.an rna:ksua kustakin kuljetus
esineesta erikseen 70 kilon mukaan. Koirista, kissoista ja pienista 
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apinoista kannetaan m.aksua kustakin ~jetusesineesta erikseen 6 
30 kilon mu.kaan. 

30 §:n 5 lm: 
5. Polkupyorista ja potkukelkoista kannetaan maksua kusta

kin llruljetusesineesta erikseen 50 kilon mukaan. Kab.den istutta
vista (tandem-) pyorista k.annetaan maksua kustakin kuljetus
esineesta erikseen 70 kilon mu'kaan. Koirista, kissoista ja pienista 
apinoista 'kannetaan maksua kustakin lrnljetusesineesta erikseen 
30 kilon mu.kaan. 

Peltisista filminkuljetuslaatikoista filmeineen kannetaan mak-
ua 'kustakin kuljetusesilneesta 10 kilon mukaan laatikon korkeu

den ollessa enintaan 10 em ja 30 kilon mu.kaan lootikon korkeuden 
ollessa sita suuremman. Filmilaati:kon lisaksi liib.etykseen kuulu
vista mainoksista yms. tavarasta kannetaan maksu siten, etta nii
den paino lisataan mainittuihin filmilaatikoiden painoihin. Ks. 
LS:n 40 § lm 2 ja 45 § lm 8. 

Aak:koselliseen tavaranluokitustaulukkoon on hakusanan Polku
pyorat kohdalle merkittava: 

Polkupyoran tariffipainona kookkaan tavar.an korotus 'huo
mioonotettuna pidetaan 50 ~oa kappaletta ikohden. Kab.den istut
tavan (tandem-) pyoran tariffipaino on vastaavasti 70 kiloa 
kappaletta kohden. 

Sam.a huomautus on tehtava my5s Aa:k:koS'ellise.n tavaran
luokitustaulukon liitteeseen I (Luettelo kookkaina rahditettavista 
tavaroista) hakusanan Polkupyorat kohdalle. (Rh n: o 1273, 
5. 6. 1951) K1 n: o 28/51. 6. 

Vaununvuokrat. 

Va;1litsevan erittain ·ankaran vaunupulan aikiana on tiinkeata, 7 
eWi vaunut 1kuormataoo ja puretaan viimeistaan liikennesaannon 
mukaisten kuormaus- ja purkamisaikojen kuluessa. Taman vuoksi 
ra;utatiehallitus on katsonut valttamattfunaksi toistaiseksi korottaa 
.naiden aikojen ylityksesta kannetta>at, TS:n 58 §:n 3 lm:n 
1. kohdan mukaiset maksut 15. 6. 51 lukien kaksirrkertaisikisi. 

Mainitusta piiiviista lukien on taman mukaisesti siis liikenne
.siiannon 69 ja 83 §: sa saadetyn lruormaus- ja purkamisajan yli
tyksesta ikannetta:va vaununvuolnaa 2-akselisesta vaunusta ensim
mwisena vuorokautena kultakin alkavalta 6 tunnilta 400 markkaa, 
kuitenkin enintaiin 800 markkaa •vuorokaudelta, toisena, kolman
tena ja neljiintena vuorokautena 1,400 mal'kkaa alkavalta vuoro
kaudelta seka viidentena ja sita seuraavina vuorokausina 2,000 
markkaa a'lkavalta vuorokaudelta. 4-akselisten valmujen vuokrat 
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ovat kaksinkertaiset, -·akselisten vaunujen nelinkertaiset ja 12-
akselisten vaunujoo ikuusinkertlaiset. 

Lammitys- ja jaahdytysvaunusta kannetaan ensimmaisena 
vuorokautena 800 markkaa alkavalta 6 tunnilta, kuiten'kin enin
taan 1,400 markka:a vuorolk.aJUdelta, toisena, kolmantena ja neljan
tena vuorokautena 2,000 markkaa alkavalta vuorokaudelta seka 
viidentena ja sita seuraavina vuorokausina 3,000 markkaa alka
valta vuorokaudelta. Jollei lfunrnitys- tai jallihdytysvaunua rauta
tien toimesta liimmiteta tai jii~hdyteHi, ka.nnetaan tiillaisesta 
vaunusta sama vuokra kuin vastaavasta tavallise ta vaunusta. 

TS :n 41 §:n C: 1 lm:ssa mainitut vuolrrattujen vaunujen 
vuokrat kannetaa.n edelleenikin entisen suuruisina. (Rh n: o 1272, 
5. 6. 1951.) Kl n:o 28/51. 7. 

Tavaranluokitus. 
Puutarhakalustot ja puutarhakeinut on 15. 6. 51 lukien aina 

rahditettava kookkaina tavaroina. Jatepaperi, -pahvi ja -kar
ton'ki luetaan paaleissa kuljetettaessa 10 luokkaan ja muuten 
9 luokkaan. Taman muQmisesti on Aalldmselliseen tav·ar·anluokitus
taulukkoon tehtava J?euraavat lisaykset ja korjaukset: 
Huonekalut: Puutarhakalustot, alro.a ......... . .......... K 
Keinut,puutarha- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 4 
Pahvinjatteet: paaleihin puristettuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

muunlainen .................. : . . . . . . . . . . 9 
Paperikangasjatteet: paaleihin puristettuna . . . . . . . . . . . . . 10 

muunlainen. ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 9 
Puutarhakalustot, ks. Huon~kalut ja Puutarhakeinut. 
Puutarhakeinut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 4 

(Tfo n:o 826, 7. 6. 51.) Kl n:o 28/ 51. 8. 

Porista Iahetettavan hiivan rahditus. 

Oikaisuna ilmoitetaan, etta Kl n: o 27/51. 12: ssa mainittu 
rahtisopimus (Tfo:n kirj. n:o 735, 4. 6. 1951) tarkoittaa Porista 
eika Rajamaelta li:hhetettavia hiivalahetyksia. Kl n: o 28/51. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuu:ksiin osallistuville: 
Karkku: 16. 6.-20. 8. 1951; Tuberkuloosiliiton jarjestamaan 
kesiisiirtolaan matk:ustavat 12 vuotta tayttaneet lapS'elt; 25 %, 
myos pikaj. 
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Helsinki : 28. 6.-3. 7. 1951; Sotainvaliidien Veljesliiton valta- 10 
kunnalliset kesakisat ; kisoihin OS!J.llistuvat sotamvaliidit; 25 %, 
myos pikaj. 
Hameenlinna: 29. 6.-3. 7. 1951; Yleisurheilun Yhteistoiminta
valiokunnan jarjestamat maratonjuoksw1 Suomen mestaruus
!kilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myoo pikaj. 
Savonlinna: 1. 7.-31. 7. 1951; Suomen Sosialidemokraattisen 
Nuorisoliiton juhlaleiri; alle 20-vuotiaat; 25 %, myos pi.kaj. 

Tyonva.hyyden ta.k:ia v a.pautuva tyovoima.. 

Rautatiehallituksen kirjel.mli.lin n: o 1710/13301, 3. 12. 1948, viitaten 11 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta Joensuun ratamestarin alueella 
v.apautuu 1.5. 6. 1951 5 tyontekijiia tyonviihyyden ta.kia. 

Niitii valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsc
vat ylliimainittna tyovoimaa, kehoitetaa.n tiedustama.an sitii. asianomai
se1ta esimieheltii tai rautatiehallituk-sen taloustoimiston huoltojaostolta. 
(Tthj n :o 20/253, 4. 6. 1951) Kl n:o 28/51. 11. 

Avoimia virkoja ja. toimia. 

Kaksi ylinniiiiriiistii mutatieraken'll!Usten kone?nestarin tointa haettava.na 12 
rautatiehallituksen rautatierakennusosaston johtajalta, jolle ha;kemukset on 
lii.hetett'ava 18. 6. 1951 mennessii. Toimet kuuluvat valtion ylimaarii.isten 
tointen 15. palk.ka.uslu()kkaan voimass.a olevien mii.ii.raysten mukaisine lisi-
neen. Liihempiii tietoja toimiim h-uuluvista. tehtavistii ym. on sa.atavissa puh. 
20371/394. 

Linjahallinnon rataosastolla seuraavat virat rataosaston johtajalle osoite
tuilla ja rautatiehallituksen kirja.ajalle jiitettiivilla hakemulksilla viimeistiiiin 
25. 6. 1951 eiUJJelll kello 12 : yksi rakti7VTIIUSmestarin virka :e. ratajaksossa; 
(Lahti) ; yksi :e pl. 1 l. ratamestarirvvirka 10. ratajaksossa (Otava); neljii 
:e l. ratamestarinvifflooo, joista yksi 2. ratajaksossa (Riihimii.lri), yksi 8. 
ratajalksossa (Yli-Vojakka.la), yksi 11. ratajaksossa (Kallislahti) ja yksi 
13. ratajaksossa (Kouvola) sekii. viisi rataesi?niehen virkaa, joi ta yksi 1. 
ratajaksossa (Kauklal1ti), yksi 5. ratajak ossa (Haapama.ki), yksi 6. rata
jaksossa (Kokkola), yksi 7. ratajaksossa (Oulu) ja yksi 13. ratajalksossa 
(Kotka.). 

Seuraava.t esityksen perusteella taytettaviit virat ja toimet 8. liiken.ne· 
jaksossa: yksi asemanniestenesi?niehenvirka Joen nun asemalla ja kaksi 1 l. 
asemarmiehentointa Outokummun asema.lla. Liikenneosaston johtajalle osoite
tut halk.emukset jatettavii asianomaiselle asemapiiiillikolle viimeisUi.ful 28. 6. 
1951. 

Seura.avat esityksen perusteella tiiytettii.vat ratavartijan toimet: 1 1. 
ratavartijan toimia: yksi 3. ratajaksossa km 146-152,2 Tl s .r. (Toijala), 
yksi 8. :rotajaksoosa km. 1112.5-1119.5 (Markiijii.rvi), yksi 10. ratajak
sossa km 467-475 (Kuopio) ja yksi 13. ratajak ossa, ratapiha (Kouvola.). 
2 l. ratavartijan toimia: yksi 3. ratajaksossa km 251-259 (Kalanti), yiksi 
5. ratajaksossa. km. 38Q-3 5,8 (Kankaanpii.ii), kolme 7. ratajaksossa, joista 
yksi lrm 756-764 ('ruira), yksi 'km 8D6-813 (Olhava) ja yksi km 839-
846 (Va.ala), yksi 8. ratajaksossa km 945-953 (Muurola), yksi 9. rata-
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jlliksossa km 55 -565 (Soinlahti), yksi 10. ['atajakaossa km 241-248 
(Mouhu) ja yksi 12. rntaja:kso a km 597-604 (Hammaslahti) . Rataosas
ton johtajaUe osoitetut hakemwkset on jiitetti.i.v'a asianomaiselle rntajakson
pi.i.i.i.llikolle viimeistaan 30. 6. 1951. 

Y. p. S Z. k·~rjwrinvilrka TautatiehallitulkBen tarkastustoimistossa. Rauta
tieha.llituksen pi.i.i.i.johtajalle osoitetut hakemukset jiitettii.vii. rautatie.hallituk
sen kirjaajalle viimeisti.i.i.i.n 7. 7. 1951 ennen 'klo 12. 

Riihimii.en sii.h.kokonepajan pi.i.i.i.llikkonii toimivan 1 Z. konein.sirt<ioriln vwka 
( erikoisala : teleteknilliset tyot) kesJrushallinnon koneosastossa. Rautatie
hallitukselle osoitetut ikirjalliset hakemulmet toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle v.iimeistilii.n 12. 7. 1951 ennen kello 12. 

Kaksi 1 Z. varikonpi.ii:Ulikon vitrkaa, joi.Bta to.inen Pieksi.i.maen ja toinen 
Joensuun varikolla. Rautatiehallitukselle osoitetut tkirjalliset hakemukset 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeisti.i.i.i.n 12. 7. 1951 ennen 
kello 12. 

· Yleisen vaikean a.suntopulan taki11. kehoitetaan haldjoita ennen ha.kemus
ten ji.i.ttii.mistii. ottamaan selvi.i.i.i. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1951. V altloneuvoston klrj apa ino 



KASKYLEHTI N:o 29 
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Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maariiykseen merkltaan: 
Kl n:o lfSl. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtiiva painatusjaostoon. 

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

S is a 11 y s: 1. Valtionrautateiden elii.kelaitoksen ohjesii.annon valiaikainen 
muuttaminen. - 2. Tapaturmavakuntuslain muuttaminen. - 3. Tavaravaunujen 
tayskorjausajan jatkaminen. - 4. Konepajojen seisonta-ajat kesalla 1951. -
5. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 6. VR autoliikenne. - 7. Asiakkai
den Hi.hetysilmoitusten liittii.minen rahtikirjoihin. - 8. Tilastoloma.kkeiden n : o 
3845 ja 3846 kaytto. - 9. Autoliput. - 10. T avaranluokitus. - 11. Vientihevos
ten rahditus. - 12. Matkalippualennuksia. - 13. Kiitosmaininta. - 14. Aloite
toiminta. - 15. VR palvelukseen sopimattomia. - 16. VR lukkojen etsinta. -
17. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 18. Avoimia virkoja j a 
toimia. 

Valtionrautateiden elakelaitoksen ohje
saannon vliliaikainen muuttaminen. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 1 
Valti o neuv os t o n piiiito s 

vaUionrautateiden eliikelaitoksen ohjesiiiinnon viiliaikaisesta 
muuttamisesta. 

Valtioneuvosto on kulkulaitosten ja yleisten toiden ministe
rwn esittelysta muuttanut valtionrautateiden elakelaitokselle 
17 paivana maaliskuuta 1921 annetun ohjesaannon (84/21) 
25 §: n siten, etta siihen vhliaikaisesti lisataan 3 kohta seuraavasti: 

25 §. --------------- - ---
3. Vuoden 1951 valtuusmiesten ja heidan varamiestensa vaalia 

ei toimiteta, vaan jatkuu vuonna 1948 valittujen valtuusmiesten 
ja heidan varamiestensa toimikausi kolmivuotiskauden 1951-1954. 

(..A.setus n:o 327/1951.) (To n:o 1212, 16. 6. 51.) Kl n:o 
29/ 51. 1. 

Tapaturmavakuutuslain muuttaminen . 

..A.setuskokoelmassa on julkaistu seuraava 2 
L aki 

tapaturmavak1l-utuslain muuttamisesta. 
Annettu Helsingissa 1 pii.ivana kesii.k.uuta 1951. 

Eduskunnan pitiitoksen mukaisesti muutetaan 20 paivana elo-

4489 - 21. 6. 1941. 
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kuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 53 §: n 
3 momentti nam kuuluvaksi: 
53§.-------------------
Joka ei tyydy vakuutusoikeuden paatokseen, mikiili on kysy

mys siitii, oikeuttaako vamma, sairau tai kuolema tiiman lain 
mukaiseen korvaukseen, tahi siita, kenen on korvaus suoritettava, 
taikka 2 momentissa mainitussa· asiassa annettuun paatokseen, 
milloin ulosmitattujen valruutusmaksujen maa.ra ylittaa kaksi
kymmentiituhatta markkaa, saa hakea siihen muutosta korkeim
malta oikeudelta viimeistaiin kuudentcnakymmenentena paiviina 
ennen kello kaMatoista sen 'Piiivan jalkeen, jona valittaja on 
saanut tiedon vakuutusoikeuden paatoksesta. Vakuutusoikeuden 
6 §: n 2 kohdassa tarkoitetun henlcilon oik:eutta huoltoeHikkeeseen 
koskeva paiitos on lopullinen, ei kuitenkaan silta osalta, kuin on 
kysymys 1-5 § :ssa saadetyic:;tii korvattavuuden edellytyksista. 

Tamii lalci tulee voimaan 1 paivana heinli.h."Uuta 1951. Milloin 
vakuutusoikeuden 'Pli.iitos on annettu sita ennen, on vanhemman 
lain saalinoksia muutoksenhausta kuitenkin noudatettava. 

(Asetuskokoe'lma n: o 330/1951 - Kts. Kl n: o 1/ 1949. 1). 
(To n:o 1213, 16. 6. 51.) Kl n:o 29/ 51. 2. 

Tavaravaunujen tli.yskorjaus
ajan jatkaminen. 

Kaikki liikennekelpoiset tavaravaunut, joiden maariiaikainen 
tayskorjaus on kuluvan vuoden kesii- ja heiniikuuss::r, pysytetiian 
konepajojen lomien vuoksi liik:enteessa sanottujen kuukausien 
ajan ja lahetetaan koilepajoille vasta 1. 8. 1951 jalkeen. Kaikki 
muut korjattavat vaunut korjataan vaununkorjaussaannon mu
kaisesti. (Ko n:o 637/1368, 13. 6. 1951.) Kl n:o 29/51. 3. 

Konepajojen seisonta-ajat 
kesalla v. 1951. 

4 Konepajojen seisonta-ajat kesalHi v. 1951 ovat vuosilomien 
talcia seuraavat: 

Konepaja 

Hyvinkaa ... ............. . 
Helsinki ................. . 
Pasila ..... .............. . 

Selsonta·alka 

9. 7.-21. 7. 
23. 7.- 4. 8. 

9. 7.-21. 7. 

Oslttaln kii.ynnlssa 

23. 7.-28. 7. 
16. 7.-21. 7. 
23. 7.-28. 7. 
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Turku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 7.-21. 7. 
Vaasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 7.-21. 7. 
Oulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 7.- 4. 8. 
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 7.-14. 7. 
Pieksamaki: Kay jatkuvasti vahintaan yhdessa 
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2. 7.- 7. 7. 
23. 7.-28. 7. 

6. 8.-11. 8. 
25. 6.-30. 6. 

vuorossa. 

Korjattavien vaunuj en Uihettamista konepaja-asemille sei
sonta-ajalla valtettava. Vaunut korjattava mahdollisuuksien 
mukaan varikoilla. (Koh n:o 478/1162, 4. 6. 51.) Kl n:o 29/ 51. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

4 

Karungin pysakki muutetaan heinlikuun 1. paivasta 1951 5 
lukien Tornion aseman alaiseksi laiturivaihteeksi, liikennoimis
tapana HlmTR. (Rh/ Lko n:o 1316, 12. 6. 51.) Kl n:o 29/ 51. 5. 

VR autoliikenne. 
Tavarrakaukolinjan muutos. 

Tava.rakaukoliDja n :o 6: Pori-Vaasa. 

Liikennoidaan 15. 6. 51 lukien toistaiseksi vain Vaasa-Narpio 
valilla siten, etta labto Vaasasta m.k.p. klo 10.00 ja Niirpiosta 
samoina paivina klo 14.00. (Kut auto n:o 562/ 43, 12. 6. 51.) 
Kl n:o 29/51. 6. 

Asiakkaiden lahetysilmoitusten 
liittaminen rahtikirjoihin. 

6 

Kun jo pitkahkon ajan on useilla liikennepaikoilla hyvaksytty 7 
asiakkaiden lii.hetysilmoitusten liittaminen rahtikirjoihin ja taten 
aiheutettu hidastumista ja hankaluutta rahditustyossa ja rahti
kirjain kasittelyssa, on mainitusta, LS:n 65 §:n 4. 1m:n vastai-
sesta tavasta luovuttava. Sen sijaan saavat asiakkaat tehda 
luettelon lahetyksen sisallyksesta rah tikirj an takasivulle (LS : n 
65 § :n 3. lm). 

Suostua voidaan myos siihen, etta o.soitelappuina kliytetaan 
kartongista nitomakoneella muodostettavia koteloita, joihin lii.he
tysilmoitukset voidaan pistaa. Tiilloin on kuitenkin huomattava, 
etta k.o. koteloiden osoitelappupuolen on oltava selvan ja yhta
pitavan rahtikirjan vastaavien merkintojen kanssa, koska siina 
sellaiset merkinniit kuin ,lli.hetysilmoitus seuraa" tai ,tilaus
numero", saattavat aiheuttaa erehdyksiii. (Ks. Mk V 44. kirjoi-
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tuksen 1: 2-kohtaa sellaisena Jmin se on muutettu Kl: ssa n: o 
41/ 50. 7). (Dkoj n:o 1190, 11. 6. 51). Kln:o 29/ 51. 7. 

Tilastolomakkeiden n : o 3845 ja 3846 kaytto. 

Tilastolomakkeiden n: o 3845 ja 3846 vanhaa painosta kayte
taan, niin kauan kuin sita painatusjaostossa riittaa, ja vasta sen
jalkeen siirrytlUi.n uuden, yhdistetyn tilastolomakkeen n: o 3845 
kayttoon. Siirtymispaiva tuJlaan aikanaan ilmoittamaan Kasky
lehdessa. (Tit n:o 75, 13. 6. 1951.) Kl n :o 29/ 51. 8. 

Autoliput. 

Henkili:iautolinjojen yhdy. asemille huomautetaan, etta pai
nosta on valnustunut lomake ,Todiste linja-automatkoja varten" 
(n:o 1025 kk), joka on tarkoitettu korvaamaan s~n tlihan saakka 
valkoiselle paperille kirjoitetun lisalipun, joka yhdysli.ikenteessa 
Oy Pohjolan Liikenne Ab :n kanssa on yhdysasemaHa kirjoitet
tava sellaiselle matkustajalle, joka ei automatkan paattyessli voi 
luovuttaa rautatielippuaan ( vrt. Kl 45/ 50. 9 ja Kl 3/ 51. 13). 
Lomake on viipymatta otettava kliytantoon kaikilla yhdysasenillla. 
(Tfo n:o 893, 16. 6. 1951.) Kl n:o 29/ 51. 9. 

Tavaranluokitus. 

10 Tehtyjen tiedustelujen johdosta huomautetaan, etta ryhmit-
tiiisen tavaranluokitustauJ.ukon alaryhmassa ,III. Puutavara, 
b) 3" mainituksi hoylatyksi puutavaraksi katsotaan vain sellai
nen lautatavara, jota ei ole valnilstettu maariittyyn tarkoitukscen. 
Jos tavara sensijaan on valmistettu_ nimenomaan maarattyyn 
tarkoitukseen, kuten ikkunankarmeiksi, ovenvuoriksi, mattolis
toiksi, 'kaidepuiksi tms, on tavara rahditettava rymittaisen tava
ranluokitustaulukon alaryhmassa ,lV. Puuteokset" mainittujen 
luokkien mukaan. Taman mukaisesti ovat viimeksimainitut tava
rat siis ra:k:ennuspuuteoksina kotimaisesta epiijalosta puulajista, 
maa:laamattomina, pohjamaalattuina tai vernissoituina 5 luokkaa 
ja muunlaisina 2 luokkaa eika niita siis voida rahdittaa hoyla
tylle puutavaralle mliaratyn 7 luokan mukaan. (Tfo n: o 885, 
16. 6. 1951.) Kl n:o 29/ 51. 10. 

I 
I 

I 

I 

j 

I 
I 
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Vientihevosten rahditus. 

E iintyneesta syysta huomautetaan, etta teurashevosina saa- 11 
daan rahdittaa vain sellaiset hevoset, jotka kuljetetaan teurastus
laitoksille, joten raja-asemille ja vientisatamiin 'liilietettiivUi. hevo-
sia ei saa randittaa teura hevosina. (Tfo n.:o 882, 16. 6. 1951.) 
Kl n:o 29/51. 11. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 12 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Mikkeli : 3-10. 7. 1951; RautatieUiisten Kristillisen yhdis
tyksen kesii.leiri; osanottajat, joilla ei ole oikeutta vapaalippuihin; 
50%, myos pikaj. 

Lahti : 5. 7.-10. 7. 1951; Yleisurheilun Yhteistoimintavalio
kunnan jarjestlimiit viestin juoksun, 10-ottelun y.m. Suomen mes
taruuskilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Alavus: 5. 7.- 10. 7. 1951; Suomen Kuurojen Liiton valis
tuspaiviit; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj . 

Rovaniemi: 5-16. 7. 1951; Suomen Opiskelevan Nuorison 
Raittiusliiton kesapaivat; aile 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, 
myos pikaj. 

Kiitosma.i.ninta. 

Liikenneosaston johtaja on antanut Siitaman pysakin alokkaalle 13 
Pekka Uolevi Kulmalalle kiitosmaininnan hi.Llen viime toukokuun 23-24. 
pli.ivien valisena yona osoittamastaan valpp:tudesta ja neuvokkuudesta 
vaaran poistamiseksi, joka a.iheutui hanen havaitsemastaan kiskonkatkea
masta. (Lkoj N:o H . 906, 6. 6. 51) 

Aloitetoiminta. 

Seuraavat aloitteet on palkittu: 14 
Ylim. siihkottaja Y. A. aksa, Mikkeli: kieltokilpien ,.A.lli. sylje lat

tialle" poistaminen matkustajavaunuista; kunniakirja. 
Junamies N. Isola, Kouvola: va.ihtecnopastimien nakyviiisyyden pa· 

rantaminen erli.illii. Kouvolan aseman vaihteilla; kunniukirja. 
Nimimerkki ,R. R. R." on 26. 5. 51 laheWinyt aloitteen liittii.matta 

mukaan kuoreen suljettua oikeata nimeaan ja osoitett.aan. Tii.llainen kuori 
pyydetaan lahettii.maiin (kts Kl n:o 62/49). (Tyt, 8. 6. 51) 

VR palvelukseen sopi.mattomia. 

Kotkan aseman alokas Mikko Kii.mppi on erotettu rautatien palve- 15 
lukseen sopimattomana 31. 5. 1951 lukien ( 10. ljp n : o H . 312/2000, 8. 6. 
1951) 
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VR lukkojen etsintii.. 

Tpe tunnuksella varustetut VR:n lukot n:o 1-24, 26-27, 29-35, 
37-45, 47-49, 51-73 ja 75-80 ovat kadoksissa. Lukot pyydetii.ii.n pa
lauttamaan Tampereen tavara-asemalle (4. ljp n:o 1008/2377, 14. 6. 1951) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. 

Talonmies Hannu Laaksoselle 18. 4. 1951 kirjoitettu kesii.kausivapaa
lippu n:o 18539/371 matkalle Hyvinkii.ii-Inkoo on kadonnut ja kuolete
taan. (Hy knp: n rak. tsto n: o 51/15, 5. 6. 1951) 

'i. ratajak on Oulun opastinmestarin tyomiehille Eino Paulaharjulle, 
Teodor Rapakolle ja Gideon Turuselle kirjoitetut tyolii.isaikavapaaliput 
n: ot 33, 34 ja 35/1550 voimassa 1. 6.-30. 6. -51 ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (7. rtj : n tsto n:o 255/II, 6. 6. 1951) 

Jyvii.skyliin asemalla palvelevalle ylim. asemamiehelle Alek.santeri 
IIaukalle 30. 5. 51 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 017805 matkalle 
Jyviiskylii-Helsinki sekii. 4. 3. 47 kirjoitettu virkamerkki n :o 365 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (9. ljp n:o Y 1099/1542, 6. 6. 1951) 

Keuruun ascma.lla liikenneoppilas Aate Kalervo Kangassalolle kir
joitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 133312 matkalle Keuruu-Helsinki on 
kadonnut ja. kuoletetaan. (9. ljp n: o Y 1099/1542, 6. 6. 1951) 

Haapamii.en a eman asemapii.ii.llikon toimistosta ovat virka-aikavapaa
lippukirjat n: o 720 (kaksi kii.yttii.mii.tontii. lippua n: o 35999-36000) ja 
n: o 723 (60 kii.yttii.mii.tontii. lippua n: o 36101-36150) kadonneet ja kuole
tetaan. (Lkoj n:o 1480, 7. 6. 51) 

Ratatyomies Eino Mikkoselle kirjoitettu kesiikausiva.paalippu n :o 
2102 /421 matkalle JyviiskyHi.-Hiirola ja 17. 5. 1951 kirjoitettu tilapii.i
nen vapaalippu n: o 0142291 matkalle Jyvii.skylii.-Hel inki ovat kadonneet 
ja. kuoleteta.an. (11. rtjp n:o F . . 5/1, 7. 6. 1951) 

Helsingin aseman 1 l. a emamiehelle Frans Vilhelm Talmeelle annettu 
virka.merkki n:o 1356 sekii. hiiuelle :matkalle Helsinki-Lohja 27. 4. 51 kir
joitettu kesii.kausivapaalippu n: o 27680/554 ovat kadonneet ja kuolete
taan. (Ljp 1. n :o 740/2101, 13. 6. 51) 

Helsingin a eman 1 l. asemamiehelle Selmi Syrak Stigellille annettu 
virkamerkki n:o 1377 sekii. hii.nelle matkalle Helsinki-Toijala 27. 4. 51 
kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 27615/553 ovat kadonncet ja kuole
tetaan. (Ljp 1. n: o 741/2102, 13. 6. 51) 

Hiimeenlinnan asemalla palvclevalle vaihdemies M. J. K. Eriks
son 'ille 23. 4. 51 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 25831/517 :matkalle 
H"limeenlinna---J:..uoma ja Rii.meenlinnan asemapii.ii.llikon antama virka
merkki n:o 37 on kadonnut ja kuoletetaan. (2 ljp n:o 982/3227, 13. 6. 
1951) 

Oulun varikon nuob,oojalle A. A. Vii.yryselle kirjoitettu kesiikausi
vapaalippu n: o 17032/341, voimassa 1. 5.-31. 10. 51 matkalla Oulu
Paltamo on kadonnut ja kuoletetaan. (01 Vjp n:o 441, 15. 6. 1951) 

Lii.hetti Inger Hagstromille kirjoitettu asuntovapaalippu n:o 042930/ 
859 matkalle Helsinki-Kerava voimassa 6. 6.-31. 8. 51 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Ljp 1 n:o 743/2122 15. 6. 51) 

Helsingin aseman 1 1. asemamiehelle Martti Karjalaiselle 27. 4. 51 
matkalle Helsinki-Nastola kirjoitettu kesii.kausi vapaalippu n: o 27778/556 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 n:o 754/2141, 16. 6. 51) 

Konepajatyolii.iselle Martti Hamiiliiiselle kirjoitettu kcsiikausivapaa
lippu matkalle Helsinki-Lohja n: o 01077/22 voimassa 1. 5.-31. 10. 51 
kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp 16. 6. 1951) 
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Avoimia vil:ikoja ja toimia. 

2. liikennejak.sossa seiD'aa>at esityksen perusteella taytettavat 'Vi.rat ja 18 
toimet: lcaksi asmnamiesten esimltiehenvirkaa, joista to."inen Riihimli.ella ja 
toinen Lohjalla; yhdelvsiin jWlUiirniehentointa, joisto. yksi Hyvinltiialla, kolme 
Riihimiiellii, koime Lahdessa ja Oraksi Karja:alla; yksi 1 l. vaihdtnniehen.toVmi 
Lahdessa; kolme 2 l . vaihdmniehentoin.ta, joista yksi Eiimeenlinnassa yksi 
Lahdessa ja yksi Hangossa; yks·itoista 1 l. asmn.amiehentoint.a, joista 1kolme 
Riihimiiella, kaksi Hiimeenlinnassa, neljii Lahdessa ja Uia,ksi Ka-rjaalla seka 
n,elja 2 L. astnnamiehentointa, joista yl~si Turengissa, yks.i. Ojakkalassa, yfksi 
Parolassa ja yksi Kuu:rilassa. · Liikenneosaston johtajalle osoitetu.t hakemuk-
set jiitettiivii asianomaisen llikennepaikan piialliki:ille viimeistaan 5. 7. 1951. 

1. liikennejwksossa ·seuraavat esityiksen perusteella tiiytettiiviit toimet: 
re l. lcmott01"bapulwi.sen toimia: yksi 1. li:ikennejakson toimistossa; asetinlaite
miehen toimia: yksL Pa;silassa 1 l. '1-'aihdmniehen toimia: >kuusi Eelsingi.&sii, 
yksi P.asilassa ja yksi Keravalla; .i'llll!.<tmiehen toi~nia : neljii Helsingissa ja 
yJ.!:si Pasilassa; 1 l. asemanndehen toimia: kahdeksantoista Helsingissli, kalksi. 
Vallilassa, >kolme Pasilassa yksi KaU'kl.ahdessa ja yksi Malm.illa ja, re l. ase
mamiehen to11l11Ji,a,: yksi An,ttilassa. Konttoriapnlaisen to.imen hakijalta vaa
ditaan konekirjoitn:staito. Liik:e'lllleosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
jatettava aJSianomaisen liikennepailkan paalliki:ille viimeistlian 6. 7. 1951. 

2 l. mtains~ni:ii:iri.n virka kes1:ushallinnon rataosastolla. Rautat~ehalli· 
tukselle osoitetut· hakemukset jatettii.va rauta.tiehamtukisen ikirjaa.jalle vii
meistii.iin 16. 7. 1951 ennen klo 12. 

Teknilcon vi1·lca keskushallinnon rataosastolla. Piiiijohtajalle osoitetut 
hakemuikset jiitettiivii. rautatiehallitn:k'.!en kirja:ajalle viiiDleistiiiin 16. 7. 1951 
ennen kello 12. 

Yleisen vaik.eau asn:ntopulan takia ikehoi.tetaan hakijoita ennen hakemus· 
ten jattiimillta Qttamaan selviiii asunnons·aantimahdollisuuksista. 
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KASKYLEHTI N:o 30 
1 9 & 1 

Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltlln: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian naawre). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtiva palnatust~ 

To I mIt us : Rautatlehaliltus, 2 kerros, huone 2 .... 

S is a l ly s : 1. Virkapuku. - 2. Pistorasiain asentaminen sii.hkiikayttiiisia 
pesukoneita varten VR:n asunnoissa. - 3. Vaunuupeitteet. - 4. Muutoksia 
aikatauluun 117. - 5. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 6. VR auto· 
liikenne. - 7. Henkiliiliikenteen rahtiluotto. - 8. Tavaratilien laadinta. - 9. 
Filmien kiitotavararahdin maksaminen . - 10. Neuvo toliittoon menevien lahe
tysten tulliasioimiston vii.litysmaksut.- 11. Matkalippualennuksia.- 12. Myiin
nettyji.i. palkintoja. - 13. Aloitetoiminta. - 14. VR palvelukseen sopimattomia. 
- 15. Kadonneet loppuopastelyhdyt. - 16. Kadonneita matkalippuja, virkamerk
kejii. ym. - 17. Avoimia virkoja ja toimia. 

Virkapuku. 

Muutoksena Kl n: o 40/ 50. 1: ssa olevien valtionrautateiden 1 
viran ja toimen haltijain virkapulrumiiiiraysten 6 §: iiiin (virka
puvun kiiyttiiminen) rautatiehallitus ilmoittaa, ettli vaihdemiesten 
esirnies, asetinlaiternies ja vaihdemies siirretiiiin niiden viran ja 
toimen haltijain ryhmtistii, joilla tulee olla tiiysi virkapuku, niiden 
viJ:an ja toimen haltijain ryhmiiiin, joilla tulee olla virkalakki. 
M:uussa suhteessa jiiiivat mainittujen viran ja toimen haltijain 
virkapukumaaraykset ennalleen. (Rh/hlo n : o H. 54, 19. 6. 51) 
Kl n : o 30/ 51. 1. 

Pistorasiain asentaminen sahkokiiyttoisia 
pesukoneita varten VR : n asunnoissa. 

Muuttaen viime tarnmilruun 20 piiiviina tekemiiansa piiatosta 2 
rautatiehallitus on paattanyt, etta valtionrautateiden asuintalojen 
asukkaiden hankkimia siihkokayttoisia pesukoneita varten tarvit-
tavat, voimassa olevien varmuusmiiiiraysten ja paikallisten sahko
laitosten erikoisohjeiden mukaiset maadoitetut pistorasiat asen
netaan siihkoteknillisen toimiston toimesta valtionrautateiden 
omistamiin asuinhuoneistoihin. Valtionrautatiet suorittaa kustan
nukset aina 2,000 markkaan saakka ja sen ylittaviiltii osalta kus
tarumkset veloitetaan asukkailta asianomaisen konepajan toimesta. 

P istorasioiden asentamista koskevat anomukset on liihetettava 
sii.hkoteknilliseen toimistoon. 

4775 - 28. 6. 1951. 
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Talojen yleisiin pesutupiin asennetaan puheena olevat pisto
rasiat, kuten aikaisemmin on maaratty, sahkoteknillisen toimiston 
toimesta ja valtionrautateiden kustannuksella. (Rh n: o 1407, 
19. 6. 1951) Kl n:o 30/51. 2. 

Vaununpeitteet. 

~IK IV. 48. 1 muutetaan siten, ettei vaununpeitteisiin vastedes 
tarvi.tse maalata Helsingin varaston juoksevaa numeroa. 

Samalla lisati:Hi.n suojapeitteiden laatu- ja hanlrintamaarayk
siin n: o 21 tammikuulta 1934 maarays siita, etta suojapeitteet on 
aina varustettava valmistajan nimelHi taikka nimi- tai tavara
merkilUi. (Voj Hat n:o IA-3099, 12. 6. 1951) Kl n:o 30/51.3. 

Muutoksia aikatauluun n : o 117. 

23/6 -51lukien py ahtyvat pj. 67 ,ja 68 aina (.6.) Kannuksen 
asemalla. (Kut n: o 1261, 20. 6. 51) Kl n: o 30/51. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

5 Jiimsan aseman alainen Alhojarven seisake & vaihde muute-
taan heinalmtm 1 paivasta. 1951 lukien saman aseman alaiseksi 
laiturivaihteeksi entisin valimatkoin, liikennoimistapana HlmTR. 
Julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehtava asianmukaiset 
korjaukset. (Lkoj n:o 856, 19. 6. 51) Kl n:o 30/51.5. 

Keravan aseman alaisen Jukolan seisakkcen nimi muutetaan 
heinakuun 1 paivasta 1951 lukien Ahjoksi. Julkaismm Liikenne
paikkojen valimatkat tehtava korjaus. (J,koj n: 0 1491, 19. 6. 51) 
Kl n: o 30/ 51. 5. 

Heiniikuun 1 paivasta 1951 lukien muutetaan Karungin 
pysi1kki Tornion aseman alaiseksi laiturivaihteeksi seuraavin, 
julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin mcrkinnoin: 

lv I Karunki Kri 72 Tornio 2i. IHlmTR Hpk 611. Ilm 434. Jns 
Ylitornio 34. 594. Kon 325. Kw 
Klr 48. 792. Pm 608. Ri 841. 

Lla 45 . Sk 493 Tl 765. Yw 
01 159. 281. 

Luk. 1. 7. 51. (Lkoj 
n :o 1444, 21. 6. 51). 
Kl n:o 30/51. 5 
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Kanmgin pysakin alaiset Alavojakkalan, Yli-Vojakkalan, 5 
Kukkolan ja Aapajoen laiturivaihteet muutetaan heinakuun 1 
paivasta 1951 lukien Tornion aseman alaisik i, joten julkaisnn 
Liikcnnepaikkojen valimatkat, sarakkeeseen 6 tehdaan seuraavat 
korjaukset: 

siv. 15 Alavojakkala 

siv. 190 llli-Vojakkala 

siv. 78 Kukkola 

siv. 13 Aapajoki 

Tornio 7. 
Ylitornio 54. 
Tor 7. 

Klr 68. 
Lla 25. 

01 139. 

Tornio 10. 
Y1itornio 51. 
Tor 10. 

Klr 65. 
Lla 28. 

01 142. 

Tornio 17. 
Ylitornio 44. 
Tor 17. 

Klr 58. 
Lla 35. 

01 149. 

Tornio 21. 
Y1itornio 40. 
Tor 21. 

Klr 54. 
Lla 39. 

01 153. 

(Lkoj n:o 1444, 21. 6 51 ) . Kl n:o 30/ 51. 5 

Heinakuun 1 paivasta 1951 lulcien muutetaan Karungin pysa
kin alainen Korpikylan laiturivaihde Ylitornion aseman alaiseksi, 
joten julkaisun Liikenncpaikkojen valimatkat, sarakkeeseen 6 
tehdaan seuraavat korjaukset: 

siv. 72 Korpikylli. 6 

Ylitornio 26. 
Tornio 35. 
Tor 35. 

Klr 40. 
Lla 53. 

01 167. 

(Lkoj n: o 1444, 21. 6. 51 ) . Kl n: o 30/ 51. 5 



5 

6 

7 

- 4 -

Nuojuan aseman alainen Niskan laiturh·aihde muutetaan 
heinakuun 1 paivasta 1951 lukien saman nseman alaiseksi seisak
keeksi enti in valimatkoin, liikennoimistapana IITp . Julkaismm 
Liikennepaikkojen viilimatkat tehtava a. ianmukaiset 1wrjaukset. 
(Lkoj n:o 1451, 15. 6. 51) . Kl n:o 30/ 51.5. 

VR autoliikenne. 
Lii kenteen '111Ulbtoksi.a. 

T ava.r ak aukolinj a n: o 11: Mikkeli-Savonlinna. 

Liikennoidaii.n 1. 7. 51 lukien toistaiseksi vain Sulkavan kautta siten, 
etta lii.htii Mi: stii. m. ja p. klo 10.00 sekii. Sl: sta t i . ja I. klo 10,00. Sen 
lisii.ksi aj etaan vii.liii. Mi-Juva-Mi keskiviikkoisin aiten, etta lii.hto 
hli :stii. klo 10,00. 

Tavarakaukolinja n:o 15: Jyvii.skyllir--Mikkeli. 

Liikennoidii.ii.n 1. 7. 51 lukien toistaiseksi seuraavasti : Jy- Joutsa 
m. k. p., Mi-Joutsa m. p. sekii. Mi-Hirvensalmi k. Lii.hto Jy:stii. klo 9,30 
j a Mi :stii. ldo 8,30. 

(Kut aUJto n :o 58-!/43, 25. 6. 51.) Kl n:o 30/ 51. 6 

Henkiloliikenteen rahtiluotto. 

Rautatiehallitus on vahvistanut henkiloliikenteen rahtiluottoa 
koskevat maaraykset nain kuuluviksi 1. 7. 1951 lukien : 

I Yleisia maarayksiii. 

1. Valtion laitok et ja julkiset yhdyskunnat voivat rautatie
hallituksen kanssa tekcmansa sopimuksen perusteella suorittaa 
henkiloliikennemaksut rahtiluottoa kiiyWien. 

2. Luotto voidaan myontaa koskevaksi maiiriittyja tai kaikkia 
valtiomautateiden asemia ja pysakkejii. 

3. Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. 

4. Luottovelka on maksettava kerran lrnukaudessa. l\Iaksu 
voidaan sopia uoritettavaksi joko kateisella asemaka saan tahi 
rautatiehallituksen tilitoimi ton viilityksella. 

5. Rahtiluoton kiiyttajalta peritiiiin luottovelkaa maksettaessa 
korvauksena -.5 markkaa nautitun luottosumman alkavaa 1,000 
markkaa kohden. Korvauksen viihin maksu on mainittu tarifli
taulukoissa. 
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II Luoton kiiyttiiminen. 

1. Matkalippua ostaessaan tai matkatavaraa Hihettaessaiin on 
luotonsaajan jatettava asemapaiillystolle asianmukaisesti taytetty 
ja laitoksen tai viraston leimalla varustettu matkaliptm tilaus 
(n:o 4046) tai matkatavaran kuljetustilaus (n:o 4047). 

2. Tilauslomakkeessa on varsinaisen tilauksen hsaksi kanta, 
joka jaa tilauksen kirjoittajalle. Vanhentunut, puutteellisesti tai 
vaarin taytetty taikka korjattu tilaus on kelpaamaton. Kantaosaa 
ei missaan tapauksessa saa hyvaksya tilaukseksi. Jos lipun osta
jalla on seka tilaus etta kanta, on molemmat otettava hanelta pois. 

3. Matkalippu on ostettava sellaiselta liikennepaika.lta, joka 
voi sen antaa maaraasemalle saakka. 

4. Matkalippuihin on leimattava sana ,Luotto ". Nain lei
mattu lippu voidaan ennen matkalle Hihtoa matkasuunnitelman 
muuttuessa vaihtaa toiseen lippuun (Ls 22 §) vain ehdolla, etta 
aikaisempi tilaus peruutetaan ja sen tilalle annetaan muutettua 
matkaa varten uusi tilaus. 

5. Makuupaikka- ja paikkalippu on maksettava kiiteisella. 

6. J\fatkatavaraa tilauksen perusteella liihetettiiessa on esitet
tiivii samalle matkalle kelpaava matkalippu. 

Ill Kirjanpito ja tilitys. 

1. Kuukauden aikana luotolla myydyt matkaliput ja liihetetyt 
matkatavaraUihetykset merkitaan tilausten perusteella kutakin 
luotonsaajaa varten 'Pidettavaan rahtiluottotiliin (n: o 4050). 
Kuukauden lopussa lasketaan nautitun luoton summa ja lisataan 
siihen korvaus. J os luottovelka maksetaan tilitoimiston vaJityk
sella, tapahtuu korvauksen laskeminen kuitenkin vasta tilitoimis
tossa. 

2. Jos luottovelka on sovittu maksettavaksi kiiteisella a ema
kassaan, annetaan luotonsaajalle kaksi osaa rahtiluottotilista tilin 
paiittamisen jiill\:eisena arkipaivana. Luotonsaajan on kahden pai
van kuluessa palautettava molemmat kappaleet tarkastusmerkin
nallaiin varustettuna seka samalla suoritettava tilin maara. Asema
paallikon tai toimiston paallikon on merkittavii kuittaus kum
paankin kappaleeseen ja annettava toinen kappale naista kuitiksi 
ynna tiliin sisiiltyvat tilaukset luotonsaajalle. Toinen kappale 
Hihetetaiin tavaratilicn mukana tarkastustoirniston III jaostoon 
kantaosan jaiidessii asemalle sailytettiiviiksi. 

7 
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3. Jos luottovelka on sovittu maksettavaks1 tilitoimiston viili
tyksellii, liihetetiiiin rahtiluottotilin molemmat kappaleet ynna 
tiliin sisiiltyvat tilaukset 13. pliivan tilityksen mukana rahana 
talousjakson kassaan, joka UiheWi.a ne edelleen tilitoimistoon. 
RahtHuottotilin kantaosa jiiii asemalle siiilytettiivaksi. 

Nama maaraykset kumoavat tariffiosaston kirjelmiin n: o Tfo 
R. 24/ 572, 13. 4. 1945 henkiloliikenteen osalta vielii voimassaolevat 
miiaraykset. 

Edellii olevan johdosta ilmoitetaan, etta nykyisin kiiytiinnossa 
olevia lomakkeita kiiytetl:iiin niin kauan kuin painosta riittiiii. 
Matkalipun tilauslomakkeen (n: o 4046) A-osaa kaytetiiiin varsi
naisena tilauksena ja B-osaa kantana. Koska nykyinen matka
tavaran kuljetustilaus (n:o 4047) on yksiosainen, voi tilauksen 
kirjoittaja kayttiia kantana, mikiili !'lellaisen haluaa, toista kappa
letta samaa lomaketta. Edelleen on huomattava, etta tilauksen 
voimassaoloaikaa ei ole eniia rajoitettu, joten nykyisiin tilauksiin 
sisii.ltyvii. merkintii tilauksen voimassaoloajasta on merkitykseton. 
(Tfo n:o R. 213, 20. 6. 1951) Kl n:o 30/51.7. 

Tavaratilien laadinta. 

Liikennepaikoille huomautetaan, etta tavaratileja laadittaessa 
olisi kii.ytettavii. otteiden 4108 ja 4110 uusimpia, marraskuussa 1950 
otettuja painoksia. Vanlwjah.in voidaan kiiyttii.a, mutta silloin on 
tarkoiu · huolehdittava siitii., ettii liikennepaikat tulevat samoille 
sivuille kuin em. uusissa painoksissa. Jos vanhoja painoksia ei 
kiiytetii, on ne palautcttava painatusjaostoon. (Tio n: o 908, 
25. 6. 1951) Kl n:o 30/ 51. 8. 

Filmien kiitotavararahdin maksaminen. 

Helsinkiin lahetettavien filmien kiitotavararahdit on 1. 7. 51 
lukien aina maksettava liihetysasemalla. Tiimiin mukaisesti ei 
filmejii. sanotusta piiiviistii. lukien voida eniiii. lahettii.ii Helsinkiin 
,maksettavina" liihetyksinii, vaan on tii.ysi kiitotavararahti perit
tii.vii lahettiijiiltii. Kl n: o 3/ 49. 13 oleva filmejii koskeva miiiirii.ys 
peruutetaan 1. 7. 51lukien. (Tfo n:o 903, 20. 6. 1951) Kl n:o 
30/51. 9. 

Neuvostoliittoon menevien lahetysten 
tulliasioimiston valitysmaksut. 

l\Iilloin Neuvostoliittoon menevii tavara liihetetiiiin Kl n: o 
11/51. 4 ohjeiden mukai esti kotirnaisella rahtikirjalla raja-ase-
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malle, ei Hihetysaseman va tedes tarvitse laskea tulliasioimiston 1 O 
viilitysmaksua, vaan raja-asema laskee sen ja merkitsee yhdys
liikennerahtikirjaan. Kl n: o 13/51. 14 edellytetyissii tapauksissa, 
jolloin liihetysasema kantaa kuljetusmakstm valtakunnan rajalle 
saakka, on myos tulliasioimiston viilitysmaksu kannettava liihetys
asemalla. (Tftk n:o 244, 19. 6. 1951) Kl n :o 30/51.10. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 11 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin o allistuvillc: 
Tampere: 12-17. 7. 1951; Suomen Siviili- ja Asevelvollisuus
invaliidien Liiton luento- ja retkeilypaiviit; invaliidit; 25 %, myos 
pikaj. 

Nokia: 13-18. 7. 1951; Nl\1KY :n Urheiluliiton yleisurheilu
mestaruuskilpailut ja NMKY :n poikapiiiviit; alle 20-vuotiaat 
osanottajat; 25 %, my5s pikaj. 

Myonnettyja palkintoja. 

Rautatiehall:iJtus on myontanyt 2. ratajakson ratavartijalle Otto Einari 12 
Antiolle 2,000 markan uuruisen palkinnon siita. ripeii.sta. toiminnasta, jonka 
johdosta uhkaava junavaurio RiihimaelUi 8/11. 1950 saatiin 'Viiltetyksi. (Rh 
n :o H 977/ 3905. 12. 6. 1951) 

Rautatiehallitus on myontanyt Helsingin asem.an asemamiehille Veik!ko 
Stefan Pihlajaniemelle ja Erk1;i llvoselle kurnmallekin 2,000 markan . uurui
sen palkinnon siita neuvokkuudesta ja valppaudesta, mita he osoittivat pi
dattiiessaii.n 5 paivana maaliskuuta 1951 Helsingin ratap:i.halla eraii.sta vau
nusta varkaan. (Rh n:o H 975/3907, 12. 6. 1951) 

Rautatiehallitus on myontanyt Pasilan aseman ylim. konduktOorille Soppo 
llmari Rainio11e 2,000 markan suuruisen palkinnon tunnustuksel).;si siita 
ripeasta t ... liminnas.ia, jota han osoitti pidattaessiUi.n 9 p1iivii.na maaliskuuta 
1951 Pasilan ratapihalla miehon, joka tutkimuk essa todettiin yyllistyneen 
JUnavarkauteen. (Rh n: o 974/3908, 12. 6. 1951) 

Rauta.tiehallitus on taniUi.n tapahtuneessa esittelys a myontanyt Jar
velan aseman asemamiehelle Eino Johannes Kuismalla 2,000 markan uu
ruiscn palk:innon tunnustukseksi siitii. neuvokkuudesta ja piili.ttii.vaisyydestii, 
mita hiin osoitti pysayttii.e saan 4/3. 1951 junan Tennilan ja llerralan va
lilla havaitsemansa kiskonlohkeaman vuoksi. (Rh n :o 973/3909, 12. 6. 1951) 

Aloitetoi.minta.. 

Seuraavat a.loitteet on palkittu: 13 
Asemamies W. Groning, Lohja: varpuluutien sailytyksen parantaminen; 

kunniakirja ja 2,000 markan rahapalkinto. 
Junamies M. Pehkonen, Iisalmi: varpuluutien kestavyyden paranta.mi

nen; kunniakirja ja 2,000 mar.kan rahapalkinto. (Tyt, 20. 6. 51) 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Vaasan aseman ylimaarainen asemamies Ahti .Alpo Sui on vapautettu 14 



14 

15 

16 

11 

30 -8-

sopima.ttomana ra.utateiden pa.lvelukseen lkesakuun 17. paivii.stii 195-1. (5. ljp 
n:o H 499/1802, 23. 6. 1951) 

Kadonneet loppuopastelyhdyt. 

Joensuun varikon loppuopastelyhdyt n:o 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 
25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 42, 43, 44 yhteensa 21 kpl eivii.t ole 
palautuneet kotivarikolleen. Lyhtyjii. pyydetli.ii.n etsirnaan ja tavattaessa la
hettli.mli.ii.n Joensuun varikolle. (Jns vrp n:o 474, 18. 6. 1951) 

Kadonneita ma.tka.lippuja, yirka.merkkeja ym. 

Rautatiehallituksen taloustoimiston konttoriapula.iselle Riitta Tervolle 
1. 5. 1951 kirjojtettu kesli.kausivapaalippu n:o 39363 matlmlle IIelsinki
Nastola on kadonnut ja kuoletetaan. (To n: o 1241, 19. 6. 1951) 

Ta.riffitoimistossa kulkula.itosten ja yleisten toiden ministerion kanslia
apulaiselle Gretel Rehell 'ille kirjoitettu 3 lk. kesiikausivapaa,lippu n: o 13253/ 
266 Hels:inki-Toija.la, voimassa 01/5-31/ 10 -51, on kadonnut ja kuole
tetaan. (Tfo n :o 897, 19. 6. 1951) 

Tampereen varikolla (Pri) palvelevalta ylim. vet. lammittiijaltii. Hans 
Matilaiselta on kadonnut kesli.kausivapaalippu n: o 32510/651, Pri-Kulju, 
joka lk:uoletetaan. (Tpe np 23. 6. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Seuraavat esityksen perusteella ta.ytettii.vii.t toimet 6. liikennejallsossa: 
Yksi re l. vaihdemiehentoimti Kemin asemalla; yksitoi.sta 1 l. asemmm.iehen
tointa, joista yksi Kemin, lmhdeksan Oulun ja ka,ksi R::tahen asemalla; ylcsi 
re l. asemMniehentoimi Oulaisten asemalla; viisi jwnamiehentointa, joista 
kolme Oulun ja kaksi Ylivieskan asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoite
tut ha'loomukset on jii.tettiiva asianomaisen liikennepaikan paallikolle vii
meistiiii.n 10. 7. 1951. 

re l. k0'1!.einsim4o?'in virka (erikoistehtavli: toimistotyot ja liiklrnvan lm
luston kayton tarkastaminen) keslrnshallinnon kc· . JSastossa. Rautatiehalli
tukselle osoitetut kirjalliset hakemukset toimitettava rautnJtiehwllituksen ikir
jaajalle viimeistaan 26. 7. 1951 ennen kello 12. 

Y1eisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jattiimistii. 01ttamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirja.paino 
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Vllttaus Kukylehdessi julkalstuun maaraykseen merkltiln: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostOOA. 

To i mIt us : Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S is a 11 y s: 1. Rataosan .Jamsii-Jiimsiinkoski avaaminen liikenteelle. -
2. Valtionrautateideu autoliikenteen hoito ja valvonta. - 3. Vaatetustarvikkei
den myynti. - 4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. Kuulakiirkiky
nien kiiyttiiminen osoitelappujen kirjoittamiseen . - 6. Valtionrautateiden ja 
Hyvinkiiiin-Karkkilan rautatien viilinen yhdysliikennesopimus. - 7. Matka
lippualennuksia. - 8. VR Uintimestaruuskilpailut. - 9. Kansanuinnit. 

Rataosan Jamsiir--Jamsankoski avaaminen 1 
liikenteelle. 

Rautatiehallituksen ilmoitettua, etta rakennuksenalaise ta Ori
,-eden-Jamsan r adasta on nyttemmin 3,795 km pituineu rataosa 
.Jamsa-Jamsankoski sellai essa kunnossa, ettii se voidaan avata 
yleiselle liikenteelle, kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerii.i 
on kuluvan kesakuun 21 paivana maii.rannyt, eWi mainittu rata
osa Jamsa-Jamsiinkoski heinakuun 1 paiviista 1951 lukien liite
Hian valmiisiin r atoihin ja luon1tetaan yleiselle liikenteelle rauta
tiehallituksen maarii.ttiivassii Iaajuudessa. Sen ohe . a ministerii.i 
on maarannyt, etta sanottu rataosa hallinnollisessa ja tilastolli
sessa suhteessa on kuuluva Vaasan rataan ja Tampereen liikenne
alueeseen ja muuten luettava kuuluvaksi 2. talousjaksoon, -:1:. rata
jaksoon, 2. varikkojaksoon, 2. vara tojaksoon ja 4. liikennejak
soon sekii. ettli rautatierakennuso asto edelleenkin toistaiseksi hoi
taa rataosaston tehtavat. 

Samalla on minister ii.i oikeuttauut rautaiiehallituksen kliytta
miiii.n asianomaisia miiar arahoja puheena olevan Iiikenteen hoi
toon seka muutenkin jarjestamaan liikenteen hoidon HilHi rata
osalla valiaikaisesti sopivaksi katsomallaan tavalla. 

Edella olevan perusteella rautatiehallitus on maarann:·t, etta 
rataosa Jamsa-Jamsankoski aYataan 1. 7. 1951 lukien toistaiseksi 
ainoastaan tavaraliikenteelle vaunukuormin (Tt). Rataosalla tu
lee olemaan ainoastaan yksi liikennepaikka, Jamsan aseman alai
nen laiturivaihde Jamsankoski, jonka valimatka J iimsasta on 8,795 
km (tariffivalimatka 4 km) ja Orivedelta 59,634 km. J amsiin· 
kosken nimilyhennykseksi on vahvistettu Jsk. 

Rataosa Jamsa-Jamsankoski on maar iitty kuulumaan 26. 
rau tatielii.akiir ipirriin . (Kulk. n : o 3407, 21. 6. 51; Rh/ lllo n: o 
1384, 26 . 6. 51) Kl n: o 31/ 51. 1. 

4\)21. - ti. 7. 1951. 
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Valtionrautateiden autoliikenteen hoito ja 
valvonta. 

Rautatiehallituksen kesiikuun 26. piiiviinii 1951 tekemallii paa
toksellii on valtionrautateiden autoliikennepiirit poistettu ja nii
den hoitajien toimet lakkautettu kesiikuun 30. piiiviista 1951 
lukien sekii valtionrautateiden autoliikenteen hoito ja valvonta 
siirretty heiniikuun 1. paivastii 1951 lukien liike1111ejaksojen piial
likoille ja asia11omaisten asemien tehtiivaksi, minkii johdosta ilmoi
tetaa11 tiedoksi ja 11oudatettavaksi seuraavaa: 

T ~, o n j a k o v a l t i o 11 r a u t a t e i d e 11 a u t o 1 i i k e 11 t e e n 
hoidossa 1. 7. 51 lukien: 

_lntojaosto: 

1. Valtionrautateiden autoliikentee11 periaatteelliste11 suu11ta
viiYojen esittely; 

2. Ajokalusto11 hankinta- ja poistoesityste11 teko, kaluston 
, ijoitus ja kirjanpito; 

3. Korjaustoiminnan jiirjestely ja valvonta; 
-!. Kaluston, varaosien ja tarvikkeiden ha11kin11an jarjestely: 
5. Re11kaiden hankinta, vara tointi, jakelu ja kirjanpito; 
6. Ajokaluston ja liikenteen hoidon tarkastus; 
7. Polttoainekulutuksen tarkkailu; 

Kannattavaisuuslaskelmien teko j a autotariffien esittely; 
9. Valtionrautateiden autojen liikennelupien ja erivapauksien 

hankin ta ; sekii 
10. Muut yleiset asiat. 

Liikennejaksot : 

1. Autoliikenteen paikallinen kehittiiminen ja koko maata 
kasiWivissii tapauksissa esitysten teko; 

2. Liikenteen hankinta yhteistoiminnassa liikenneasiamiesten 
kanssa; 

3. Ajokaluston kiiyton valvonta sekii esitysten teko sen siir-
roista ja poistoista; 

4. Toimisto- ja autohenkiloston tyon valvonta; 
5. Ajolupien anto oman henkilokunnan tarpeisiin; 
6. Polttoainekulutusilmoitusyhdistelmien laadinta; 
7. Jakson alaisuuteen alistettujen junakorvike- ja tavaralin

jojen liikenteenhankinta ja valvonta; sekii 
8. Vauriotapausten selvittely (kuulustelut ja asiakirjojen 

.edelleen lahettiiminen Kuljetustoimiston autojaostolle) 
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Liikennepaikat: 2 
1. Paikallinen liikenteen jarjestely, ajomiUi.riiysten anto ekii 

ajojen valvonta; 
2. Tavaralinjojen ajovuorojen jiirjestely; 
3. Autojen katsastusten ja rekisteroimisen jiirjestely; 
4. Ajokaluston kunnon tarkkailu; 
5. Paikallinen tilapiiinen liikenteenhankinta; 
6. Tuntikirjanpidon jii.rjestiiminen; 
7. Tyo-, tarvike-, varasto- ja kalustotilausten laatiminen ; 
8. Polttoainekulutusten ilmoittaminen ja toimintailmoitu, ten 

laatiminen; sekii 
9. Luettelon pito oman henkilokunnan autojen kii.ytostii. 

Tavarankuljetusautolinjat ja junien korvaajina toimivat auto
linjat jakautuvat liikennejaksojen hoitoon ja valvontaan seuraa
vasti: 

1. liikennejakso: 
Tavaralinja ..... .. .. . 
-,,- ... . .... . . 
-,, - ...... . .. . 
-,,- ......... . 

2. liikennejakso: 
Tavaralinja ....... . . . 

- ,,- . .. .. . ... . 

-,,- .... . .... . 
-,, - . . ...... . . 

,, . . ....... . 
J una korvikelinj a 

-,,-
- ,, -
- ,,-

-,, -

3. liikennejakso: 

Ilelsinki- Kotka, 
Helsinki- Turku, 
Helsinki-Lab ti, 
Helsinki-Pori via Lm ja Ur 

(Lm ja Ur saakka) . 

Lahti- Mikkeli, 
Lahti-Hameenlinna-Tampere, 

Hl saakka, 
Lahti-Jyvii.skylii, Jamsi:Uin saakka, 
Heinola-Sysmii- Hartola, 
Heinola-J outsa, 
Riihimiiki-Lahti, 
Riihimliki-Hiimeenlinna, 
Hameenlinna-Toijala, 
Riihimiiki-Karjaa (Oy Pohjolan 

Liikenne Ab), 
Lahti-Kouvola. 

Tavaralinja . . . . . . . . . . Turku- Pori. 



2 

31 -4 -

4. liikennejakso: 
Tavaralinja ......... . 

--'' ......... . 
J uuakorvikelinj a 

-,,-
-,,-
-,,-

5. liikennejakso: 

Tampere-Hameenlinna-Lahti, 
Hl saakka, 

Tampere-Turku, 
Tampere-Toijala, 
Tamp ere-Vatiala, 
Tampere-Tyrvaa, 
Pori-Peipohja. 

Tavaralinja ... . .. . . .. Vaasa-Narpio. 

8. liikennejakso: 
J nnakorvikeliuj a 

-,,-
9. liikennejakso: 

Tavaralinja ......... . 
-,,- ·· ··· · ···· 
-,,- . .... . ... . 
-,,- ......... . 

'' 4 ••••••••• 

J unakorvikelinja 

10. liikennejakso: 

J oensuu-Varkaus, 
J oensuu-Uimaharju~ 

Jyvaskyla-Lahti, Jamsaan saakka, 
J yviiskyUi-Kyyjarvi, 
JyvaskyUi-Mikkeli, Joutsaan saakka, 
.Aanekoski-Saarijarvi, 
.Aanekoski-Vii tasaari, 
J yviiskyla-Haapamaki. 

Tavaralinja . . . . . . . . . . Mikkeli-Savonlinna, 
-,- . . . . . . . . . . Mikkeli-Jyvaskylii, Joutsaan saakka, 
- , - . . . . . . . . . . Virasoja-P uumala, 
-,- . . . . . . . . . . Lappeenranta-Savitaipale, 
- , - . . . . . . . . . . Kotka-Miehikkiilii, 

J unakorvikelinj a Kou vola-La ppeenran ta, 
-,- Lappeenranta-Virasoja, 
- , - Mikkeli-Mantyharju, 
- , - Mikkeli-P ieksamaki. 

(Lkoj n: o 1627, 28. 6. 51) Kl 11: o 31/51. 2. 

3 Vaatetustarvikkeiden m! ynti. 

Rautatieballitus on paattanyt, etta Pasilan varastoon hankitut 
11. 600 kpl kesi:ivirkatakkia myydai:in hiutaan mk 1,300: - kpl 
vapaasti maaraasemalla nillle rautatieli:iisille, jotka ovat velvolli
sia kayttamaan virkapukua. Myynti tapahtuu Kaskylehden n: o 
55/ 50 kobdassa 4 annettujen ohjeiden mukaan. (Rh vo n: o 
V. 1035/ 26. 6. 51) Kl n: o 31/51. 3. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 4 
Suolahden aseman alaisena on heinaJmun 1 paivastii 1951 

lukien avattu liikenteelle Jukolan raide seuraavin, julkaisuun Lii
kennepaikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

Suolahti 
Jukolan raide Suo 1 Tt Luk. 1. 7. 51. Rau

ma-Raahe Oy:ta 
varten. (Lkoj n: o 
1585, 25. 6. 51). 
Kl n: o 31/51. 4. 

Kuulakiirkikynien kayttiiminen osoitelap- 5 
pujen kirjoittamiseen. 

Kun on todettu, etta kuulakarkikynilla kirjoitetuista osoite
lapuista ovat merkinnat matkan varrella havinneet olemattomiin, 
kielletaan vast'edes mainitlmlaisten osoitelappujen kayttaminen. 
(Lkoj n: o 1575, 27. 6. 51) Kl n: o 31/ 51. 5. 

Valtionrautateiden ja Hyvinkaan-Kark- 6 
kilan rautatien viilinen yhdysliikennesopi-
mus. 

Rautatiehallitus ja Kymin Oy Hogforsin Tehdas ovat keske
naiin sopineet yhdysliikenteen jiirjestamisesta valtionrautateiden 
ja Hyvinkiian-Karkkilan rautatien viilillii seuraavia yhdyslii
kennesaantojii soveltaen. 

1 §. Valtionrautateiden ja Hyvinkiiiin-Karkkilan rautatien 
viilisessii yhdysliikenteessii noudatetaan valtionrautateiden lii
kenne- ja tariffisii.iintojii, jollei Hyvinkiiiin-Karkkilan rautaticlle 
vahvi teta siitii poikkeavia miiiiriiyksiii. 

2 §. Kiito-, pika- ja rahtitavaran kuljetuskirjat laaditaan val
tionrautateiden liikennepaikoilta Hyvinkiian-Karkkilan rauta
tien liikennepaikoille osoitettujen liihetysten osalta vain Hyvin
kaalle, joten rahditkin lasketaan niihin vain valtionrautateiden 
osuudelta. Hyvinkiiiin-Karkkilan rautatieltii Hyvinkiiiille saa
puvia, edelleen valtionrautateiden liikennepaikoille liihetettavia, 
tiillaisia liihetyksiii kii.sitelliiiin valtionrautateilla niinkuin tavara 
liihetettiiisiin Hyvinkiian asemalta. 

3 §. Yhdysliikenteestii johtuvat rahti- ~'111 . maksut suorittaa 
Hyvinldiiin-Karkkilan rautatie piiivittiiin valtionrautateiden Hy
vinkaan asemalle. 

4 §. Valtionrautatiet suorittavat yhdysliikenteessa tarvittavat 
vaihtotyot omilla raiteillaan yhteisymmiirryksessa Hyvinkaan
Karkkilan rautatien tyonjohdon kanssa. 



6 

31 -6-

Vaunujen siirrossa kaytettavan siihkovintturin kuluttaman 
SahJrovirran Samoinkuin kuormauslaiturilla tarvittavan Yalovir
ran, sikali kuin se on kytketty valtionrautateiden johtoihin, luo
vuttavat valtionrautatiet vapaasti. 

5 §. Toiselle rautatielle tapahtuvista siirtokuormauksista huo
lehtii Hyvinkaan-Karkkilan rautatie, joka kustantaa siirtokuor
maulmen. 

Valtionrautateiden auto suorittaa pikatavaran, kiitotavaran 
ja osittain rahtikappaletavaran siirron rautatielta toiselle erikseen 
sovittavaa, Hyvinkaan-Karkkilan rautatien suoritettavaa kuu
kautista korvausta vastaan. Siirtokuormausta valvomaan valtion
rautatiet maaraa pakkamestarin, jonka palkkauksen valtionrauta
tiet suorittaa. 

Jos luovutustilaisuudessa huomataan tavaran puuttuvan, va
hentyneen tai vahingoittuneen, tulee luovuttavan rautatien vir
kailijan tehda siita merkinta kuljetuskirjoihin ja vahvistaa se 
nim.ikirjoituksellaan. 

6 §. Vastaanottavan rautatien tulee huolehtia siita, etta siirto
kuormauspaikoilla on kaytettavissa tarpeellinen maara tyhjia vau
nuja luovutettavia tavaroita varten. Luovuttavan rautatien on 
vaunujen varaamisen helpottamiseksi paivittain tilattava tarvit
tavat vaunut seuraavaksi paivaksi. Jollei riittavaa vaunumaaraa 
voida toimittaa, luovuttavan rautatien on annebtava kuormaus
kielto toiselle rautatielle menevalle tavaralle, jotta vaunujen ruuh
kautuminen yhdysasemalle valtettaisiin. 

7 §. Kadonneen, vahentyneen tai vahingoittuneen kuljetusesi
neen korvaamista koskevat asiat tutkii ja ratkaisee sen rautatien 
hallinto, jonka alueella lahetyksen maarapaikka on. Taman hal
linnon tulee myos suorittaa liikennoitsijiille maksettava vahingon
korvaus regressioikeuksin toiseen rautatiehen. 

8 §. Molempien rautateiden virkailijat ovat velvolliset kadon
neiden kuljetusesineiden etsinnassa antamaan toisilleen virka
apua. 

9 §. Sen rautatie11 hallinto, jonka henkilokunta tai kalusto 
todistettavasti on ollut syynii kuljetusesineen vahingoittumiseen, 
vii.hentymiseen tai haviamiseen taikka kuljetuksen viivastymiseen, 
on velvollinen korvaamaan vahingon. Jollei saada selvitystii siita, 
missa ja kenen syysta vahinko on syntynyt, niin on kumpikin 
rautatie yhteisvastuussa syntyneesta vahingosta siten, ettii liiken
noitsijalle suoritettava korvaus jaetaan kummankin rautatien kes
ken sen mukaan, kuinka pitkan matkan niiden olisi pitanyt tava
raa kuljebtaa. 

10 §. Liikennetta ja virantoimitusta koskevissa asioissa on 
kummallakin rautatiella oikeus maksutta ki.iyttaa toisen rautatien 

' I 
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sa.hkolennatinta ja puhelinta. Samoin kuljetetaan yirkaposti mak- 6 
sutta rautatielta toiselle. 

11 §. Valtionrautateiden hallinto myontaa Hyvinkaiin-Kark
kilan rautatien hallinnolla kolme (3) 2 luokan ja kolme (3) 3 luo
kan sanotun rautatien virkailijalle asetettu vuosivapaalippua. 
Hyvinkaan-Karkkilan rautatien hallinto myontiia puolestaan 
vakinaisesti valtionrautateiden palveluksessa olevien henkiloiden 
kiiytettavii.ksi kahdeksan (8) 2 luokan ja kuusi (6 ) 3 luokan 
samanlaista vapaalippua. Taman lisaksi on Hyvinkaan-Karkki
lan radalla oikeus vuosittain saada valtionrautateilta 12 kpl 3 lk. 
kertavapaalippua, jotka on kutakin kertaa varten erikseen tilat
tava. Lipun ohella tulee valtionrautateiden palveluksessa olevan 
henkilon Hyvinkaan-Karklkilan rautatiella matkustaessaan esit
taa Yirkamerkkinsa ja Hyvinkiian-Karkkilan rautatien palve
luksessa olevan henkilon valtionrautatiella matkustaessaan Hyvin
kiiiin-Karkkilan liikennepiiallikon antama todistus siita, etta 
asianomainen henkilo on Hyvinkiian-Karkkilan rautatien pal
veluksessa. Liikennepaallikolle antaa tallaisen todistuksen Hog
forsin tehtaan toimitusjohtaja vuodeksi kerrallaan. Hyvinkaan
Karkkilan radalle myonnetyt VR:n vapaaliput hoitaa sanotun 
rautatien liilkennepaallikko. 

12 §. Tama sopimus on molemm.inpuolisin kolmen kuukauden 
irtisanomisajoin voimassa heinakuun 1 piiiviista 1951 lukien tois
taiseksi. (Rh n: o 1339, 12. 6. 1951) Kl n: o 31/ 51. 6. 

Matkalippualennuksia. 7 
Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 

hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Helsinki: 12-17. 7. 1951; Pyorailyliiton jarjestamat rata

pyorailyn SM-kilpailut; kilpailijat; 25 %, myos pikaj. 
Turku: 19-24. 7. 1951; Pyorailyliiton jarjestamiit maantie

pyorailyn SM-kilpailut; ikilpailijat; 25 %, myos pikaj. 
Turku: 18. 7.--4. 8. 1951; Finlands Svenska Scoutforbun<l

yhdistyksen leirille osaaottavat partiolaiset; 25 %, myos pikaj. 
Iisalmi, Kuopio, Suonenjoki: 20. 7.-7. 8. 1951; Ortodoksisten 

Nnorten Liiton nuorison leiri; alle 20-vuotiaat ; 25 %, myos pikaj. 
Kouvola: 26-31. 7. 1951; TUL:n yleisurheilumestaruuskil

pailut Kuusankoskella; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos 
pikaj. 

Vaajakoski: 26. 7.-31. 7. 1951; Suomen Uimaliiton nuorten 
uintimestaruskilpailut; aile 20-vuotiaat kilpailijat; 25 %, myos 
pikaj. 
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8 VR uintimestaruuskilpailut. 

9 

Kutsu=e tiiten kaikkia VR:n palveluksessa olevia uimareita osallistu· 
maan VR:n uintimestaruuskilpailuih.in, jotka a. o. luvalla jarjesta=e hei· 
nakuun 32 p :na 19·5-1 J oensuun uimalaito<ksella, J oen.suussa. .A.Lkukilpailut 
suoritetaan ·klo 9.·00 ja loppukilpailut klo 14.00. Kilpailuissa on seuraava 
ohjelma: 

Miesten 10·0 m vapaauinti. Naisten 50 m vapaauinti. Miesten yli 3.5 v. 
5{) m vapaauinti. Miesten 100 m selkii.uinti. Naisten 100 m Tin.tauinti. 
~fiesten 200 m r:intauinti. Miesten 4 X 5oO m p:ririen valinen viesti. Naisten 
4 X 50 m piirien viilinen viesti. Miesten yli 3·5· v. 100 m rintaumti. Miesten 
400 m vapaauinti. Mie ten kerroshypyt 1·0 m:stii 4 pa·kollista hyppyii, (3 
vauhdillista, 2 vauhditta) 2 vapaavalintaista (korkein yhteinen vaikeus
aS'te 3.,6). 

Kilpailut ovat· samalla karsintana Ruotsissa, Niissjossii 3-5 elokuuta 
1951 pidettiiviin rautatielaisten Euroopan uintimestaruuskilpailuihin, mikali 
halukkaita liihtijoitii riittaviisti ilmoitt!lilltuu seuraavilla ehdoilla: 

a) Men'6tettya tyoaikaa ei korvata, b) paivarahaa ei mrukseta, sensi· 
jaan matkaliput Ruotsin ;rautateilla ovat va.paat, samoin majoitus ja ruoka 
perillaoloaikana. Osanottoilmoitukset lii.hetettavii heiniiliuun 10 p: iilin 1951 
mennessa osoitteella junamies Leo 0. Raty, Joensuun asema. 

Uintiterveisin 

Kaa1·Zo PiWvimen 
puheenjohtaja 

Kansanuinnit. 

JNS .A.lueto:i!ID.ikunta 

Leo Raty 
. sihteeri. 

VR: n Urheilutoimikunta kehoittaa kaikkia rautatielaisiii osallistu
maan parhaillaan alkavaan kansanuintimaaotteluun viiden pohjoismaan 
(Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Suomi) valillii. Ellei paikkakunnallaune 
ole jiirjestetty suoritustilaisuuksia., niin kehoitetaan aluetoimikuntia ryhty· 
miiii.n! tilaisuuksien jii.rjestajiiksi. Ohjeita saadaan joko Suomen Uimaliiton 
tai TUL toimistoista Helsingisti.i. Kai·kkien rautatieliiisten tavoitteeksi kan· 
sanuintimerkki rintaan. 

VR UrheiZutoilmikunta. 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl . n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

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

Sisallys: 1. 1\fuutoksia aikatauluun n:o 11'7.- 2. Gbp- ja Ghr-vaunujen 
kaytto. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. ~ 4. Matkalippujen lavis
tys, kun samaa lippua kaytetii.an sekii. junassa etta Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
autossa. - 5. Avovaunuissa kuljetettavien puutavaralahetysten tarkkailu. -
6. Rengasmatkat 1951. - 7. Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen 
matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffi. - 8. Tulliasioimiston 
valitysmaksun laskeminen Porkkalan alueelle menevista lahetyksistii. - 9. Mak
suleimauskoneet. - 10. Aloitetoiminta. - 11. Kadonneet apukytkimet. -
12. Kadonneita loppuopastelyhtyjii. - 13. Kadonnut rautakanki. - 14. Kadon
neita matkalip"puja, virkamerkkeja ynL - 15. Avoimia virkoja ja toimia. -
16. Urheilutiedonanto. - 17. Kilpailukutsu. 

Muutoksia aikatauluun n:o 117. 

Pj 61 pysahtyy aina ( .6. ) Jpa vesitornille, jossa matkustajat 1 
voivat nousta junaan ja junasta. (Kut n: o 1352/1270, 5. 7. 51) 
Kl n: o 32/ 51. 1. 

14_ 7_ 51 lukien pysahtyvat junat 563 ja 564 tarpeen vaatiessa 
(S) Perkkii:in seisakkeella. 

14. 7_ 51lukien py ahtyy juna 68 tarpeen vaatiessa (S) Hau
kiputaalla. Tariffitoimiston ilmoituksen mukaan lisataan rataosa 
IIaukipudas-Oulu niiden rataosien joukkoon, joilla tariffisaan
ni:in 7. §: n 5_ lm: n mukaan ei vaadita pikajunan lisalippua. 
(Kut n:o 1275 ja 1387, 9. 7. 51 seka tft:n laus. n:o 987/ 1741, 9. 7. 
51) Kl n: o 32/ 51. 1. 

Gbp- ja Gbr-vaunujen kaytto. 

Suoritetussa tarkistuksessa on havaittu, etta paperin ja puun- 2 
jalostusteollisuuden tuotteiden ku1jetuksiin tarkoitettuja Gbp- ja 
Gbr-vaunuja on alettu kayttaa aivan yleisesti kaikista aikaisem-
min annetuista maadiyksista poiketen, jopa niin, etta vaunuihin 
on annettu kuormata halkoja, epelia, kalkkia, tiilia, yms. Saman 
aikaisesti on vahingoittumisille arkoja paperitavaroita jouduttu 
lahettamaan muissa katetuis a vaunuissa ja sateitten sattuessa on 
rautatie joutunut kastumisvahinkoina korvaamaan suuriakin eria, 
puhumattakaan niista kansantaloudellisista tappioista, jotka 

500 . - 13. 7. 1951. 
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aiheutuvat kastumisista ja laivoille maksettavista vajaarahtimak
suista. Jotta niiiden vaunujen kaytto saataisiin tarkoitustaan vas
taavimmaksi maarataan, etta 

1, 2 ja 3 lj Hihettaa nama vaunut heti Kw 
4 ja 5 lj , , , , "\Var 
6 lj , , , , Kaj 
8 lj , , , , \V ar 

Sen jalkeen kiiyteUiiin vaunuja ensi sijassa vientipaperille ja 
milloin sita ei ole riittavasti, muiden puunjalostusteollisuuden 
tuotteiden kuljetuksiin ( selluloosa, kartonki ym.). Satamista on 
vaunut palautettava Kw, Aki, "\Var ja Kaj . Palauttaessaan voi
vat satamat kayWia vaunuja niihin sopivan tavaran kuljetuksiin 
7, 9, 10 lj asemille. 

Liikennejaksojen paallikot velvoitetaan valvomaan, etta vau
nujen kaytto tapal1tuu maaraysten puitteissa. (Kut n: o 1343, 
2. 7. 51) Kl n:o 32/ 51. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Rovaniemen aseman alainen I narin laiturivaihde on heinii.kuun 
1 paiviista 1951 lukien muutettu saman aseman alaiseksi seisak
keeksi entisin valimatkoin, liikennoimistapana H . Julkaisuun Lii
kennepaikkojen valimatkat on tehtava asianmukainen korjaus. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) henkilojunat 
n:o 565 ja 566. (Lkoj n:o 1618, 30. 6. 51) Kl n:o 32/ 51. 3. 

Matkalippujen li:ivistys, kun samaa lippua 
kiiytetaan sekii. junassa etta Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: n autossa. 

1. Lippuja tarkastaessaan tulee konduktoorin ja auton rahas
tajan Uivistaa matkaliput myos silloin, kun autossa matkusta
valla henkilolla on erityinen automatkaa varten kirjoitettu lisa
lippu. Matkalippua, joka maarattyna aikana oikeuttaa tekemaan 
rajattoman maaran matkoja, ei lavisteta. 

2. Jos matka autossa suoritetaan lipulla, jota jo aikaisem
massa matkavaiheessa on kaytetty rautatiella eika matkustajalla 
ole edellamainittua lisalippua, on rahastajan kirjoitettava lipun 
taakse sen liikennepaikan nimi, jolta matkustaja tuli autoon ja 
varmennettava se omalla nimikirjoituksellaan. Jos matkalipun 
taakse on siirtymisasemalla lyoty taman aseman nimileima, ei 
yllamainittna merkintaa tarvitse tehda. 
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3. Menolippuun, olipa lippu rninka laatuinen tahansa, on en- 4 
simmainen lavistys tehtava lipun oikean laidan ylapi:Uihan ja 
seuraavat sen alapuolelle samaan laitaan. Jos viimeinen matkan 
osa tehdaan junassa, on konduktoorin tehtava lippuun saadetyt 
loppulavistykset. . 

4. Meno- ja paluulippuun, olipa lippu minkalaatuinen ta
hansa, on ensimmainen lavitys menomatkalla tehtava lipun vasem
man laidan yliipaahan ja seuraavat sen aile ja paluumatkalla 
oikean laidan yllipaahan ja seuraavat sen alle. Kummankin mat
kan paattyessa tehdaan viimeinen lavistys asianomaisen laidan 
alapaahan. 

5. Matkailulippujen, rengaslippujen ja matkatoimistojen myy
mien kuponkilippujen lehdet lavistetaan samalla tavalla lmin me
noliput tai niihin painettujen lavistysosoitusten mukaisesti. (Lkoj 
n: o 1535, 28. 6. 51) Kl n: o 32/ 51. 4. 

Avovaunuissa kuljetettavien puutavar alii
hetysten tarkkailu. 

Ktm usein on sattunut, etta avovaunukuormista irtaantuneet 5 
yli kuormaulottuman liikkuneet laudat ja paperipuut ovat 2-rai
teisella radalla rikkoneet vastaantulevista vetureista akkunoita 
y. m. ja olleet vakavana vaarana junahenkilokunnalle ja matkus
tajillekin, kehoitetaan asianomaisia tiukasti valvomaan, etta voi-

• massaolevia kuormausmiiarayksia noudatetaan. Junanliihettajien 
on tarkasti seurattava varsinkin ohikulkujunien avovaunukuor
mien kuntoa, ja jos ,harittavia" vaunuja havaitaan, on ryhdyt
tiivii toimenpiteisiin niiden kunnostamiseksi. (Lkoj n: o 1696, 7. 
7. 51) Kl n: o 32/51. 5. 

Rengasmatkat 1951. 

Rengaslippuja ostavalle yleisolle pyydetaan huomauttamaan, 6 
etta rengasmatkoissa n: o 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 37 ja 38 
voidaan laivamatka Lappeenranta-Savonlinna tai painvastoin 
suorittaa suoraankin. (Mj, 3. 7. 1951) Kl n:o 32/ 51. 6. 

Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdys
liikenteen matkustajain, matkat avarain ja 
tavarain kuljetust ariffi. 

Kesiikuun 29 p: na 1951 annetulla asetuksella on muutettu 'I 
Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen matkustajain, 
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7 matkatavaran ja tavarain kuljetustari:ffin 43 artikla heinaJruun 1 
piiivasa 1951 seuraavasti: 

8 

43 artikla. 
Tar·iffiyksikko ja toisen maan rahalajin muuntaminen 

toisen maan rahalajiksi. 
Tiissa tari:f:fissa sovellettava tari:f:fiyksikko on maiiraltiian 6 

ruplaa 77 kopeekkaa. 
Suomen markkojen muuntaminen rupliksi ja ruplien muun

taminen Suomen markoiksi on toimitettava SNT-Liiton Valta
kunnanpankin kurssin mukaan. (T:ftk, n:o 148/ 273, 7. 7. 1951) 
Kl n:o 32/ 51. 7. 

Tulliasioimiston va.litysmaksun laskeminen 
Porkkalan alueelle menevista lahetyksista. 

Kun useat asemat ovat soveltaneet Kl n: o 30/ 51. 10. olleita 
maarayksia tulliasioimiston valitysmaksun laskemisesta kotimai
sella rahtikirjalla Neuvostoliittoon menevista lahetyksista myos 
Porkkalan alueelle meneviin lahetyksiin, huomautetaan, etta koska 
Porkkalan alueelle meneville lahetyksille Kauklahdessa ei kirjoi
teta yhdysliikennerahtikirjoja eika myoskaan kanneta kuljetus
maksua Kauklahden ja Porkkalan alueen valiseltii matkalta, on 
liihetysaseman laskettava tulliasioimiston valitysmaksu Kl n: 0 

19/51. 10. mukaisesti. (T:ftk n:o 274, 7. 7. 1951) Kl n:o 32/ 51. 8. • 

Maksuleimauskoneet. 

9 Kaskylehdessa 19/ 51. 9. mainitun lisaksi on tilitys- ja k~iytto-
ohjeina otettava huomioon myos seuraavaa : 

1. Jos kuljetuskirjaan on tullut yirheellinen leima, joka huo
mataan niin myohaan, etta kuljetuskirja ei enaa ole asemalla, tai 
buomataan vasta miiiiraasemalla, on kuljetuskirjan leimattu osa 
(B) palautettava liihetysasemalle leiman oikaisemista varten em. 
kaskylehdessii mainitulla tavalla, jonka jiilkeen rahtikirja on 
liihetettava maariiasemalle. 

2. Jos koneella on toimitettu leimaus, vaikka kuljetuskirja ei 
ole ollut valissa, on tapahtumasta liitettava lukematilin mukaan 
luotettava todistus. 

3. Yhdysliikenteessa Jokioisten rautatien kanssa leimataan 
koneella vain pienlahetysten kulj etuskirjat, joihin aikaisemmin 
kiiytettiin rahtimerkkeja. (Kl 10/50. 8.) 
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4. Autorahtikirjat (joissa Kl 57/ 50. 9. mukaau kaytetaiin rah- 9 
timerkkeja) saadaau leimata koueilla maksun suuruudesta riip
purnatta. 

5. P aitsi autorahtikirjoja ei tuhatta markkaa suurempia rah
teja toistaiseksi saa koueella leimata. 

6. Aseman saatua koneen on se otettava heti kiiyttoon ja tasta 
il m o i t e t t a v a Trt III : een. 

7. Vaiirin leimattujen luettelo on muistettava liittaa lukema
tilin mukaan. 

8. Summalaskijaa ei saa tyhjentaii nolla-asentoon kuukauden 
vaihteessa eika muulloinkaau. (Yltr n:o Y. 54/ 170, 5. 7. 1951) 
Kl n: o 32/ 51. 9. 

Aloitetoiminta. 

Nimimerkki ,Calle Custaa Corcci" on Hihettanyt aloitteen liit- 1 Q 
tiimatta mukaau kuoreen suljettua nimeii ja osoitettaan. Tiillai-
nen kuori pyydetiian liihettiimaiin (lcts. Kl n: o 62/ 49). (Tyt, 
4. 7. 51) 

Kadonneet apukytkimet. 

Tampereen apukytkimet Tpe n:o 270, ?76, 277, 278, 280, 281, 282, 11 
283 ja 285 eivat ole palautuneet kotiasemalleen. Apukytkimia pyydetiHin 
etsimaan ja ja tavattaessa lahettamaan osoitteella: Aap T ampere, tavara
asema. (4. ljp n:o 1080/ 2616, 5. 7. 51) 

Kadonneita loppuopastelyhtyja. 

Savonlinnan aseman F-vaunusta n: o 3648 on viime huhtikuun aikana, 12 
sen ollessa korjattavana Pieksiimaen vaunukorjauspajassa, kadonnut l op
puopastelyhdyt, joissa on merkki Sl ja vaunun n:o 3648. Mainittuja lyh-
tyja pyydetaan etsimiian ja tavattaessa palauttamaan asemapaallystolle 
Savonlinnaan. Etsinnan tuloksista ilmoitetaan 9. liikennejakson paalli-
kolle. (9. ljp n:o Y.l163/ 1828, 5. 7. 51) 

Kadonnut rautakanki. 

Kokemiien aseman rautakanki on jaiinyt vaunuun 57150 13. 6. 51. 13 
Liikennepaikkoja pyydetaan etsimii.li.n kankea, jossa pistehakkauksin 
merkki ,Kld" ja tavattaessa lahettamiiiin Kokemiielle. ( 4. ljp n: o 1095/ 
2576, 3. 7. 51) 

K adonneita matkalippuja., virkamerkkeja ym. 

Seinajoen varikon (Sk) veturinlammittaja Eino Olavi Makelalle kir- 14 
joitettu tilapainen vapaalippu n: o 0080956 matkalle Seinii.joki-Vaasa
Seinajoki, kesalippu n :o 32739/655 matkalle Seinajoki-Vilppula ja virka-
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merkki n: o 328 seka vaimolle Sylvi Makelalle kirjoitettu tilapiiinen vapaa
lippu n:o 0080957 matl!-alle Seiniijoki-Vaasa--8einajoki ovat kadonneet 
ja kuoletetaan. (Vrp Sk n: o 427/ 341, 29. 6. 51) 

Ratatyomies Juho Urho Peltoselle 31. 5. 51 kirjoitettu tilapainen va
paalippu n: o 144412 matkalle Riihimaki-Kuopio, seka 1. 5. 51 kirjoitettu 
kesii.kausivapaalippu n: o 14861/298 matkalle Riihimaki-Kaunislahti ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (2. ljp, 23. 6. 51) 

Opastintyomies Paavo 'l'oivonen on kadottanut tilapaisen vapaalipun 
n: o 0103765 kirjoitettu 23. 5. 51 valille Riihimii.ki-Tampere sekii. tyolli.is
aikavapaalipun n:o 019453, 7. 6. 51 ja kesii.kausilipun n:o 14808, 1. 5. 51, 
jotka kuoletetaan. (2. rtjp, 26. 6. 51) 

Kadonneena kuoletetaan halkotyomies Eino Leikkaalle Pitkii.aho
Pieksii.miilu vii.lille kirjoitettu tyolii.isaikavapaalippu n:o 17670/354 voi
massa 22. 6. 51-22. 7. 51. (5. rtjp n:o 469/388, 27. 6. 51) 

Konepajatyolii.iselle Rolf Alangolle kirjoitettu kesakausivapaalippu 
n: o 01013/21, kirjoitettu 1. 5. 51, voimassa 1. 5. 51-30. 10. 51, matkalle 
Relsinki-Toijala on kadonnut ja kuoletetaan. (Knp Psl, 29. 6. 51) 

Ent. ylikonduktoorin Hj. Vuoreston puolisolle Greta 11. 4. 51 kirjoi
tettu tilap. vapaalippu n: o 0019050 matkalle Virrat'--Kotka on kadonnut 
ja kuoletetaan. ( 4. ljp n: o 1075/2561, 2. 7. 51) 

Ratavartija Taito Karppiselle 13. 6. 51 kirjoitettu tilapiiinen vapaa
lippu n: o 0043901, matkalle Kirjokivi-Relsinki on kadonnut ja kuolete
taan. (13. rtjp n:o 545, 4. 7. 51) 

Pelkosenniemen piirin nimismies Esko Enojarveltii on kadonnut Ke
mijii.rven asemalta 3. 7. 51 matkalle meno Kemijarvi-Joensuu (via Mh
Nrm) paluu Joensuu-Kemijarvi (via War-Jy-Lpa) kahdelle aikui
selle ja yhdelle lapselle lunastamansa 3. luokan perhelippu n: o 035510, 
joka kuoletetaan. (6. ljp n:o 1146/2453, 5. 7. 51) 

Lahden varikolla palvelevan ylimii.iir. tallimiehen Uuno Backman'in 
tyttiirelle Onervalle 25. 6. 51 kirjoitettu tilap. vapaalippu n : o 166423 mat
kalle Riekkanummi-Relsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (1. vjp n :o 
661, 6. 7. 51) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

2. varikkojaksossa tiiytetiiii.n seuraavat toimet esityksen perusteella: 
Tampereen varikolla: viisitoista veturinlii=ittii.jii.n tointa, (5 Tpe, 4 Pri, 
5 Hpk, 1 Mn) ; kaksi 2 1. vaununtarkastajan tointa, (1 Tpe, 1 Rpk) . Seina
joen varikolla : kahdeksan veturinlii.=ittii.jii.n tointa (6 Sk, 2 Kok). Kone
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. asianomaisen varikon 
pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 31. 7. 51. 

Y leisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jii.ttii.mistii. ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Urheilutiedonanto. 

1. Tanskan Rautatielii.isten Urheilujii.rjestO kutsuu 10 Suomen rauta
tielii.istii. lomakurssille ,Knudshoved'iin" Tanskan rautatielii.isten lomako
tiin lii.hellii. Nyborgia. Kurssi on ajalla 19-26 elokuuta 1951. Kurssimaksu 
on 82 Dkr. Vapaaliput Ruotsin ja Tanskan rautateille tilataan Urheilu
toimikunnan puolesta. Rakemukset lii.hetettavii. 20/7 1951 mennessii. osoit
teella VR Urheilutoimikunta, Rki, Rautatiehallitus, huoltojaosto. 
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2. Ruotsin SJ Idrottsforbund kutsuu 4 Suomen rautatielaista osallis- 16 
tumaan Ruotsissa 3-10 elokuuta 1951 jarjestettiivalle vene- ja jalkapa
tikkamatkalle (Luspebryggan- Saltuolokta- Sitojaure- Portestugan
Kvikkjokk). Matka tuleemaksamaan n. 100 Rkr., mihin hintaan sisiiltyy 
ruoka, majoitus, vene- ja automatkat seka vakuutus. Vapaaliput Ruotsin 
rautateille tilataan Urheilutoimikunnan puolesta. Hakemukset lahetettiiva 
kohdassa 1 mainitulla osoitteella 20/7 1951 mennessa. 

3. Lansi-Saksan Rautatielaisten Urheilujiirjesto kutsuu 2 Suomen 
1·autatielaisnaista osallistumaan Lansi·Saksassa syyskuussa 1951 pidetta
valle naisten urheiluohjaajakurssille. Kurssi kestiia noin viikon ja on 
~e ilmainen. Passi- ja viseerauskulut x;taksaa VR Urheilutoimikunta, joka 
myos tilaa tarvittavat vapaaliput ulkomaiden rautateille. Hakemukset, 
joista ilmenee hakijan mahdollinen saksankielentaito seka alue- tai piiri
toimikunnan antama lausunto, on lahetettava kohdassa 1 mainitulla osoit
teella heiniikuun 1951 loppuun mennessa. 

4. Vuokatin majan rakennustyot paiistiiiin varsinaisesti alkamaan 
vasta elokuun alkupaivina, mutta nytkin siella tehdiian jatkuvasti kaiken
laista valmistelutyotii. Niiihin toihin osallistumaan tarvitaan tietenkiu 
talkoolaisia. Liihempiii. tietoja talkooryhmien liihto- ja oleskeluajoista an
taa jhlp. U. Lappi Pieksiimaki, rautatienpuhelin 83. Hlp. Lappi ottaa 
myos vastaan ilmoittautumiset. 

VE Urheilutoilmikunta. 

Kilpailukutsu. 

Kutsumme tii.ten kaikkia VR-urheilun piirejii jiisentensii kautta osal-
listumaan valtionrautateiden 17 

tennismestaruuskilpailuihin 
jotka VR Urheilutoimikunnan luvalla jarjestiimme Hangossa en-tout-cas 
kentillii elokuun 10-12 paivinii 1951 seuraavissa sarjoissa: 

1) Miesten kaksinpeli 
2) Naisten kaksinpeli 
3) Miesten nelinpeli 
4) Naisten nelinpeli 
5) Sekanelinpeli 
6) Miesten B-luokka 
7) Miesten alokassarja 
8) Naisten alokassarja . 

. . . Kilpailutoi~ikun~alla. ~m. oike.us aikaisempien tulosten perusteella 
SIJOlttaa pelaaJat ~!1. sarJ~I~m. Kilpailumaksut ovat sarjoissa 1, 2, 6, 
7, 8 200: - hengelta Ja sarJOlSsa 3, 4, 5 100: - hengeltii.. Kilpailussa nou
datetaa:n SVPL: n kilpailusaii.ntoja ja kiiytetiiii.n Tretorn palloja. Imoit
tautumlset on tehtiivii kilpailun johtajalle kirjuri E. Nojdille os. Lappohja 
2. 8. 1951 klo 15.00 mennessii. Arvonta suoritetaan 3. 8. klo 15.00 Hel
singissa I ljpt: ssa. Peliesteet. mainittava ilmoittautumisen yhteydessa. 
~t.telut r.~tka1staan k~~~ella vo1tetulla etuerallii., paitsi sarjoissa 6, 7 ja 8, 
JOlSSa erat ovat lyhJita. 

Majoitus jiirjestetii.iin pyydettaessa makuuvaunuihin. 

VE Urheilutoimikunta. Tennisjaosto. 
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KASKYLEHTI N:o 33 
1 9 51 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitalin: 
Kl n:o 1/51. 2 '(= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Ra utatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis ally s: 1. Keskuskiiyttokomitean asettaminen valtionrautateille. -
2. Muutos aikatauluun n: o 117. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia.. -
4. llmoitus junasta. poistetusta vaunusta. - 5. Varojen kerays junissa Kuuro
mykkain Urheiluliitolle. - 6. Tariffisiili.nnon muutoksia. - 7. Matkatoimistoille 
myonnettyjii lipunmyyntioikeuksia. - 8. Rengasmatkat 1951. - 9. Ylim. vapaa
lippujen myontii.minen ja oikeudet. - 10. Ylim. vapaaliput. - 11. Matkalippu
alennuksia. - 12. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 13. Avoimia 
virkoja ja toimia. - 14. Kilpailukutsu. 

Keskuskayttokomitean asettaminen valtion
rautateille. 

Kulku.laitosten ja yleisten tOiden ministerio on ilmoittanut 1 
viime kesakuun 28 paivana hyvaksyneensii seuraavan rautatie
hallituksen ja alempana mainittujen rautatieliiisjarjestojen vali-
sen sopimuksen keskuskiiyttokomitean asettamisesta 1. 7. 1951-
31. 12. 1952 vi.i.liseksi ajaksi jaksonki.i.yttokomiteain keskuseli
meksi: 

Sopimus 
keskuskiiyttokomitean asettamisesta vapaaehtoiS'I.tuden pohjalla 

vaUionrautateille. 
Sopimus rautatiehallituksen ja Suomen Rautatieliiisten Liitto 

r. y:n, Suomen Veturimiesten Liitto r. y:n seka Rautatievirka
mieslii tto r. y: n viililUi keskuskiiyttokomi.tean asettamisesta va
paaehtoisuuden pohjalla valtionrautateille. 

1 §. Valtionrautateiden linjahallintoon vuosien 1951 ja 1952 
ajaksi asetettujen jaksonkiiyttokomiteoiden keskuselimeksi asete
taan rautatiehallituksen ja allekirjoittajajiirjestojen viilisen ta
man sopimuksen pohjalla 1. 7. 1951-31. 12. 1952 viiliseksi ajaksi 
keskuskiiyttokomitea (lyhennettynii KKK). 

2 §. Keskuskayttokomitean tehtaviina neuvoa-antavana eli
menii on: 

1) toimia laitoksen ja sen henkilokunnan valisen jatkuvan 
yhteistyon kehittamiseksi paiimaariinaiin Iaitoksen paras mahdol
linen kayttotulos sekii tehokas yleisopalvelu, 

5131. - 20. 7. 1951. 
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2) ohjata ja valvoa jaksonkayttOkomiteojden toimintaa, 
3) kasitelUi jaksonkayttokomiteoiden sille alistamat asiat, rau

tatiehallituksen ja sen johtajien antamia tiedoituksia seka kes
kusldiyttokomitean jiisenten esittamiii kysymyksiii valtionrauta
teiden toiminnasta ja taloudesta seka teknillisista edellytyksista, 

4) harkita ja tehda ehdotuksia seuraavista yleisluontoisista 
kysymyksista: 

a) liikenteen hoidosta ja kehittamisesta, 
b) tyotehon kohottamisesta ja kayton edistamisesta, 
c) tyomenetelmien, tyon jarjestelyn ja kuljetettavaksi jatetyn 

.tavaran kasittelyn parantamisesta, 
d) poltto-, voitelu- ja raaka-aineiden kayton ja tarkkailun 

tehostamisesta, 
e) sosiaalista huoltoa, ammattikasvatusta, tyoturvallisuutta ja 

terveydellisia oloja koskevia kysymyksia, 
f) tyokurin parantamista ja tyorauhaa koskevia kysymyksia. 
J os lain, asetuksen, ohje- tai johtosiUinnon taikka tyoehto

sopimuksen miiarayksen mukaan jokin edella mainituista kysy
myksista on kasiteltava muussa jarjestyksessa lmin tassii sopi
muksessa on sovittu, alkoon keskuskayttokomitea ottako kysy
mysta kasiteltavakseen, jos edellii mainituissa saiinnoksissii on 
kiisittelyjarjestyksesta toisin sovittu. Samoin jatettiikoon asia kii
siteltavii:ksi ottamatta, jos kysymys ilmeisesti kuuluu rautatieH.iis
ammattijarjestojen toimialaan, ja joku komitean ja.senista sita 
vastustaa. 

Milloin aihetta ilmenee, on keskuskiiyttokomitean tehtava 
edelUi. mainituista kysymyksista esityksia asianomaiselle johta
jalle taikka rautatiehallitukselle. 

3 §. Keskuskayttokomiteassa on jasenina rautatielaitoksen ja 
sen henkilokuntajarjestojen edustajia seuraavasti: 

Rautatielaitoksen, luh.'llunottamatta puheenjohtajaa 5 
H enkiwkuntajarjestojen: 

Rautatievirkamiesliitto r. y:n nimeamia . . . . . . . . . . . . 1 
Suomen Veturimiesten Liitto r. y: n nimeamia . . . . . . 1 
Suomen Rautatielaisten Liitto r . y: n nimeamia . . . . 4 6 

Yh teens a 11 

Jokaiselle jiisenelle nimetiian kaksi varajiisenta. Milloin yar
sinainen jiisen on estynyt kokoukseen saapumasta, kutsutaan va
rajiisen hanen tilalleen. 

Rautatievirkamiesliitto r. y. nimeaa edustajansa yhteistoimin 
Rautatierakennusmestariyhdistys' r. y:n kanssa ja Suomen Rau-



-3- 33 

tatielai ten Liitto r. y. yhteistoimin V.R. Konduktooriyhdistys 1 
r. y:n ja Svenska Kamratforbundet vid Statsjiirnvagarna r. f:n 
kanssa. 

Rautatiehallitus maiirlHi rautatielaitoksen edustajat ja heidan 
varajasenensa. 

4 §. Kesknskayttokomitean jasenen vaallkelpoisuuden ehtona 
on, etta han on tayttanyt kaksikymmentayksi vuotta, on osoittau
tunut tyossaan tai tehtavassaan pystyvaksi ja ollut valtionrauta
teilHi vakinaisessa palveluksessa vahintaan kolme Vllotta. 

Valtionrautateilta eronnut, edella mainittujen henkilokunta
jarjestojen palveluksessa oleva henkilo on niinikiian vaalikelpoi
nen, mikali han muuten tiiytta-ii 1 momentissa mainitut vaati
mukset. 

J os jiisenen virka- tai tyosuhde paii.ttyy toimikauden lru
luessa, loppuu hanen jasenyytensa komiteassa ja varajasen tulee 
tilalle. 

5 §. Keslruskayttokomitean ,tyota johtavat puheenjohtaja ja 
sihteeri. Puheenjohtajana toimii rautatiehallituksen paajohtaja 
tai hanen estyneena ollessaan ylijohtaja. Komitea valitsee itsel
leen sihteerin. 

Komitea on paatosvaltainen, milloin val1intiian kuusi sen ja
senistli on Hisna ja kumpaisenkin sopijapuolen edustajia Yahin
taan kaksi. 

6 §. Keskuskayttokomitean on kokoonnuttava va.hintaan kaksi 
kertaa vuodessa, aikana, jonka puheenjohtaja maaraa. Esittely
listan laativat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessa, ja se on jaet
tava jasenille tiedoksi viimeistaan kolmea paiviHi ennen kokousta. 

Keskuskayttokomitea on kutsuttava ylimaaraiseen kokonkseen 
tietyn kiireellisen ja tlirkean kysymyksen kasittelemista varten, 
jos vlihintaan viisi komitean jasenista sita vaatii. Kom~tean on 
tiilloin kokoonnuttava viimeistaan seitseman paivan kuluttua 
siita, !min pyynto esitettiin. 

Komitean kokouksista on pidettava poytakirjaa, jonka komi
tean valitsemat poytakirjantarkastajat tarkistavat. 

Komitea on -oikeutettu asiantuntijoina kuulemaan valtion
rautateiden palveluksessa olevia henkiloita naiden eclustamilla 
erikoisaloilla. 

7 §. Komiooan jasenten esimiehet ovat velvolliset jarjesta
miian jasenille ja asiantuntijoina kuultaville henkiloille mahdolli
suuden osallistua komitean kokouksiin. 

8 §. Komitean pub.ecnjohtajille ja jlisenille korvataan se an
sian mene.tys, jonka han mahclollisesti karsii, jos kokous picletaan 
tyoaikana. Jos kokous pidetaan tyoajan ulkopuolella, maksetaan 
heille kokouspalkkiota puolet valtion komiteoiden puheenjohta-
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jille ja jiisenille vahvistettujen palkkioiden miUirista. Saman 
perusteen mukaan maksetaan palkkiota 6 §: n 4 momentissa mai
nituille asiantuntijoille. Sihteerille suor1tetaan aina yhtii suuri 
palkkio kuin valtion komitean jlisenille. 

Tyonantaja on velvollinen antamaan komitean kokouksia var
ten maksuttomasti ldiytettlivaksi tarkoituksenmukaisen huoneis
ton valoineen ja lanrpoineen seka suorittamaan edelUi 1 momen
tissa mainitut palkkiot. 

9 §. AllekirjoittajajarjestOjen on ilmoitettava ke.skuskaytto
komitean jaseniksi ja varajaseniksi nimeamansii edustajat rauta
tiehallitukselle syyskuun 1951 kuluessa. 

10 §. Tama sopimus tulee voimaan sittenkun kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerio on sen hyvaksynyt. Mikali jompi
kumpi sopimuspuolista myohemmin haluaa saada tahiin sopimuk
seen lisiiyksiii tai muutoksia, on niistii sovittava rautatiehallituk
sen ja allekirjoittajajarjestojen viililUi jarjestettavillii neuvot
teluilla. 

Helsingissa, toukokuun 22 piiivana 1951. 

Samalla ministerio on ilmoittanut, etta kokouspalkkiota val
tioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunnon mukaisesti mak
setaan vain virka-ajan ulkopuolclla pidctyistii kokouksista ja 
talloin puolet valtion komiteoiden puheenjohtajille ja jiisenille 
vahvistettujen palkkioiden maarista. Sihteerille suoritetaan yhta 
suuri palkkio kuin komitean jasenille. Tiista aiheutuvat menot 
on huomattava tulo- ja menoarvion 18 Pl. II luvun 24 mom. koh
dalla (sekalaiset menot). (Kulk n:o 3833, 28. 6. 51; Rh/ IIlo 
n:o 201, 10. 7. 51) Kl n:o 33/ 51. 1. 

Muutos aikatauluun n:o 117. 

16. 7. 51 lukien pysahtyy juna 18 tarpeen vaatiessa (S ) IIa
kosillan seisakk:eella. (Kut n:o 1258, 12. 7. 51) Kl n:o 33 / 51. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Puukarin pysakin alaisena km:lla 824+544 m avataan hei
nakuun 16 paiviista 1951 lukien liikenteelle Louhela-niminen 
seisake seuraavin julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat teh
tavin merEnnoin: 
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Puukari 5. H 
Maanselkii 12. I 
Vkt 45. Jns 

200. I Kon 69. 
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Luk. 16. 7. 51. (Lkoj 
n:o 1358, 7. 7. 51) 
Kl n: o 33/51. 3. 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaat ie sa ( S) junat n: o 861, 
862, 863 ja 864. 

Hau.kiputaan aseman alaisena avataan liikenteelle elokuun 
1 paivastii 1951 lu.kien yleistii tarvetta varten satamaraide seu
raavin julkai..suun Liikennepaikkojen viilimatkat tehtavin mer
kinnoin: 

Haukipudas 
Satamaraide Hd 1. Tt Luk. 1. 8. 51. Yleistii 

tarvetta varten. 
(Lkoj n:o 1699, 11. 
7. 51) Kl n:o 33/ 
51. 3. 

Dmoitus junasta poistetusta vaunusta. 

3 

Liikenneosaston linjahallinnossa palvelevan lrirjurin y. m. 4 
johtosiilinnon (n: o 2516) 5 §: n mukainen ilmoituksentekovelvol
lisuus junista poistetuista vaunuista on laiminlyoty siita syysta, 
ettei ole tiedetty, ilmoittaako risteysaseman jarjestelymestari 
niista .tavaratoimistoon vai junanlahettajalle. Tastii syysta yh
denmukaisuussyistii maariitaan, etta jarjestelymestarin on junan
liihettiijiille ilmoitettava jokaisesta korjausta varten junasta pois
tetusta vaunusta, minka jiilkeen junanliihettaja tekee mainitun 
johtosaiinnon 5 §: ssa miiiiratyt ilmoitukset. (Lkoj n: o 1268, 11. 
7. 51) Kl n:o 33/51. 4. 

Varojen kerays junissa Kuuromykkain 
Urheiluliitolle. 

Kuuromykkain Urheiluliitto r. y., jolle sisaasiainministerii:i on 5 
myontiinyt oikeuden koko maassa toimitettavaan varojen ke
riiykseen osallistumista va11ten Brysselissa ja Oslossa aikanaan 
pidettiiviin kuuromykkain maailmankisoihin, on saanut luvan va-
rojen keriiykseen myi:is valtionrautateilla henkilo- ja pikajunissa 
virallisilla kerayslistoilla aikana 15. 7-31. 8. 51. Keraajilla tulee 
olla kaypa voimassaoleva kolmannen luokan matkalippu, ja pika
junissa liikkuessaan heidiin on suoritettava sen lisiiksi pikaju
namaksu. (Lkoj n:o 1719, 11. 7. 51) Kl n:o 33/51. 5. 
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Tariffisaannon muutoksia. 

Tarif.fisai:i.nnon 7 § :n 5. lisamaarayksessa olevaan luetteloon 
niista rataosista, joilla henkilojunaan oikeuttava matkalippu kel
paa pikajunassa pikajunan lisaliputta, lisi:Ltaiin 14. 7. 1951 lukien 
rataosa Oulu-Haukipudas. (Tfo n:o 987, 9. 7. 51) Kl 
n: o 33/51. 6. 

Matkatoimistoille myonnettyja lipunmyyn
tioikeuksia. 

Rautatiehallituksen ja Hameen Matkatoimisto Oy:n kesken 
tehclyn sopimuksen (Rh n:o 1173/ 3360, 22. 5. 51) mukaisesti on 
sanotulla yhtiolla oikeus 5. 7. 1951 lukien supistetussa laajuu
dessa myyda va1tionrautateiden matkalippuja toimistossaan Ha
meenlinnassa. (Tfo n:o 866, 12. 7. 51) Kl n:o 33/51. 7. 

Rengasmatkat 1951. 

Liikennepaikoille huomautetaan, eW.i. rengasmatkoja esittele
vat mainosvihkoset on tarpeen mukaan tilattava rautatiehallituk
sen mainosjaostosta. Taman kesiin rengasmatkavihkoja on vieHi 
jaljella. Mj, 12. 7. 1951. Kl n: o 33/ 51. 8. 

Ylim. vapaalippujen myontii.minen ja oikeudet. 

9 Esiintyneesta syysta huomautetaan, etta, kuten Vpls:n 5 § :sta 
ilmenee, ylimaaraisia vapaalippuja voidaan myontaa vain sellai
sille rautaHen pal vel u k s e s sa, siis virassa, toimessa tai tyossa 
oleville henkilOille, joilla on oikeus saada tilapaisia vapaalippuja. 
Ylimaaraisia vapaalippuja ei siten voida myontaa rautatielaiselle 
ennenkuin han on saavuttanut oikeuden tilapaisiin vapaalippui
hin, ei rautatielaisen perheenji:isenille eika myoskaan elilleella 
oleville rautatielaisile tai heidiin perheenjasenilleen. 

Ylirnaaraiset vapaaliput eivat oikeuta istumapaikan varaa
miseen etukateen, kuten selviaa Vpl:n 19 § :n 1. lisami:Hirayksen 
h. kohdasta (Kl 17/51. 9.). Tasta johtuu, etta ylimaara.isilla va
paalipuilla matkustavia rautatielaisia varten ei ilman rautatie
hallituksen kullakin kerralla erikseen antamaa lupaa saada aset
taa kulkuun varattuja vaunuja eika ylimaaraisia junia. (Tfo n: o 
999, 10. 7. 1951) Kl n:o 33/51. 9. 
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Ylim. vapaaliput. 

Turussa ja Naantalissa 11-12. 8. 1951 jarjestettavien Suo- 10 
men Rautatieliiisten Liiton liittopaivien valtionrautateiden pal
veluksessa oleville osanottajille on myonnetty ylimaaraiset vapaa-
liput matkaa varten Naantaliin ja takasin. (Tfo n:o 1000, 10. 
7. 1951) Kl n :o 33/51. 10. 

Matkalippualennuksia. 
Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 11 

hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Keuruu: 31. 7-8. 8. 1951; Evankelisen Ylioppilasliiton jarjes
tamiin y>lioppilas- ja lukiolaiskokouksen osanottajat; 25 %, 
myos pikaj. 
Turku: 3. 8-7. 8. 1951; Suomen Entisten Tarkk-ampujain juh
latoimikunnan jarjestamat juhlat; entiset tarkka-ampujapatal-. 
joonien sotilaat; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki : 3-8. 8. 1951; Suomen Uimaliiton ja TUL:n l:"innin 
Yhteistoimikunnan jarjestamat Suomen uintimestaruuskilpailut; 
kilpailijat ja toimihenkilot; 25 %, myos pikaj. 

K adonneita matk alippuja, virkamerkkeja ym. 

Helsingin aseman 1 1. asemamiehelle Eino Kuusalle 25. 4. 51 matkalle 12 
Helsinki-1'oijala kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 27461/550 on ka
donnut ja kuoletetaan. (1. ljp n :o 839/2361, 9. 7. 51.) 

Ratatyontekija Konsta Peltoselle kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 
45167/904 Helsinki-Porvoo, voimassa ajan 1. 5.-31. 10. 51 on kadonnut 
ja kuoletetaan. (1. rtjp n:o 673, 10. 7. 51.) 

Konepajatyolaiselle Gustaf Kemilii.iselle kirjoitettu kesakausivapaa· 
lippu matkalle Helsinki-Toijala n:o 01186/24, voimassa 1. 5.-30. 10. 51 
ou kadonnut ja kuoletetaan. (Knp Psl 10. 7. 51.) 

4. ratajakson ratatyomies Uuno Nummelan vaimolle Selma 11. 7. 51 
kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 0109197 ja ratatyomies Uuno Num
melalle 12. 7. 51 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 0109198 Tampere
Vihanti (Ly-Lpa-Ly kautta) ovat kadonneet ja kuoletetaan. (4. rtjp 
n: o 61/5111 14. 7. 51.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettii.viit virat 13 
ja toimet: 1 llc vaihdemiehen toimia: yksi Pieksiimii.ellii ja yksi Jyviisky· 
liissii; 2. llc vaihdemiehen toimia: yksi Kuopiossa ja yksi Pieksiimaellii; 
1. llc asemamiehen toimia: yksi Kuopiossa. Liikenneoaston johtajalle osoite-
tut hakemukset on jiitettiiva asianomaisen liikennepaikan paiillikolle viimeis-
tiian 10. 8. 51 mennessii. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jiittiimistii ottamaan selvaa asunnousaantimahdollisuuksista. 
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Kilpa.ilukutsu. 
Kutsumme taten kaikkia VR Urheilutoimikunnan alaisia piireja jasen

tensii. kautta osallistumaan valtionrauto.teiden 

yleiswrheilwmestarwu.smlpaauihin 
jotka VR ·Urheilutoimikunnan luvalla jarjestii.=e He1singin Kallion urheilu
kentii.lla elokuun 12 pii.ivii.nii. 1951 alkaen klo 15.00 seuraavalla ohjelmalla: 

Yleisessa sarjassa: 100, 400, 1,500 ja 5,000 m juoksut, kuulantyonto, 
moukarin-1 kiekon· ja keihii.anheitot, kolmiloikka, pituus-, korkeus- ja sei
vashypyt seka 100 X 200 X 300 X 400 m piirien vii.linen viesti. 

Yli 35 v. sarjassa: 3-ottelu (100 m, kuula ja pituus). 
Yli 45 v. ja aile 19 v. sarjassa: 3-ottelu (samat lajit, kuula kevyt). 
Piirien osanottajamaarii. on rajoitettu (2 miesta lajiinsa, paitsi 5,000 

ja 1,500 m juoksuissa rajoittamaton sekii. viestissa yksi joukkue). Tastii. 
syystii. kehoitetaan piirejii. jii.rjestii.maii.n ensi tilassa karsintoja oikeiden 
miesten mukaansaamiseksi. 

llmoittautumiset pyydetii.iin lii.hettamiiii.n 28. 7. 1951 mennessii. osoit
teella vaihdemies Oiva Korppi, Vallila asema. 

Valtionrautateiden pyorailymestaruuskilpailut jii.rjestetaii.n elokuun 12 
piiiviinii 1951 alkaen myohemmin tarkemmin ilmoitettavalla kellomaariillii. 
Pieksiimiiellii, liihtopaikkana Pieksiimiien urheilukenttii, seuraavalla ohjel
malla: 

50 km maantieajo yleisessii ja yli 35 v. sarjassa sekii. 
30 km maantieajo yli 45 v. sarjassa. 
llmoittautumiset on lahetettii.vii. 1. 8. 51 mennessii. os.: junamies R. 

Ryymin, Pieksiimiiki, VR Komenn~stoimisto. 

VB Urheilun Helsingin pKritoimikunta. 
E. Hakokankare, Oiva Korppi, 

puh. joht. sihteeri. 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kliskylehdessa julkaistuun maaraykseen mer kitaan: 
Kl n:o 1/51 . 2 ( = lehden numero, vuosi, asian nu mero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on t ehtava painatu'sjaostoon. 

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

S i s a 11 y s: 1. Lenniitintyi:in poistaminen liikenneoppilaiden harjoittelu
ohjelmasta. - 2. Ylimiiiirii.iset eliikkeet. - 3. Valtion tapaturmatoimiston an
tamia ohjeita valtion tapaturma-asiamiehille. - 4. Pienoisrontgen]w•aukset. 
- 5. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 6. Matkatavarana ku]jetettavat 
invaliidipyi:iriit. - 7. Lastenvaunut matkatavat"ana. - 8. Puutavaran varastoi
minen radan varrella. - 9. Ylim. vapaaliput. - 10. Matkalippualennuksia. -
11. Vaunumiesoppikur sit syyslukukaudella 1951. - 12. Yeturinkuljettajaoppi
kurssit syyslukukaudella 1951. - 13. Ylemmiit liikenneoppikurssit lukuvuonna 
1951-1952. - 14. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii y. m. 

Lennatintyon poistaminen liikenneoppilaiden 
harjoitteluohjelmasta. 

Rautatiehallitus on taniHin tapahtuneessa esittelyssa plHitUi- 1 
nyt, etta lennatintyo poistetaan lokalruun 1 paivasta 1951 lukien 
li.l.kenneoppilaiden harjoitteluohjelmasta ja vastaavasti alustavan 
liikennevirkatutkinnon tutkintoaineiden joukosta pakollisena 
aineena. Vapaaehtoisena aineena voivat liikenneoppilaat .toistai-
seksi edelleenkin suorittaa tutkinnon lennatintyo sii alustavien 
liikenneoppikurssien yhteydessa ja annetaan heille tasta eri to
distus. Edella olevan johdosta ei 1. 10. 1951 tai sen jalkeen otet-
tuja liikenneoppilaita voida kayttaa lennatintyota edellyttavissa 
tehtavissii, ellei heidan nimikirjastaan ilmene sanotun erikoistut
'kinnon suorittaminen. (Rh/hlo n:o 1600, 19. 7. 51) Kl n:o 
34/51. 1. 

Ylimaaraiset eHikkeet. 

Valtiovarainministerion toimesta on julkaistu euraava val- 2 
tioneuvoston piiatos y limaaraisista eliikkeista: 

Valtioneuvoston piiiitos 
ylimiiiiriiisistii eliikkeistii. 

Annettu Helsingissii 21 piiivanii kesii.kuuta 1951. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelystii antanut 
seuraavat miiaraykset: 

5297 - 37. 7. 1951. 
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Eliikkeen saa,jat. 

1 §. Ylimaarainen elake voidaan antaa valtion varoiBta tulo
ja menoarvioon otetnn maararahan puittei a en mukaan, lmin 
tassa paatoksessa maarataan: 

valtion palveluksessa tai tyossii olleelle henkilOlle hanen siita 
erottuaan, milloin han muodollisista tai muista syistii ei ole voi
nut saada palvelus- tai .tyovuo iaan vastaavaa vakinaista eHi.ketta; 

kunnan, kuntien keskusjarjeston, kuntien yhtymiin, uskonnol
lisen yhdyskunnan tai yksityisen palveluksessa tai tyo sa olleelle 
henkilolle hanen siita erottuaan, jos hanen palllliansa kokonaisuu
dessaan on maksettu sanotun palkkanksen maksamiseen osoite
tuista valtion varoista; 

vaLtion apua nauttivan jarjeston tai laitoksen palveluksessa 
tai tyossa olleelle henkilolle hiinen siita erottuaan, jos jarjeston 
tai laitoksen saama valtionapu on viihintaiin kolmekymmenta sa
dalta jarjeston tai laitoksen kokonaismenoista; 

sellaiselle terveydenhoidon tai sosiaalihuollon alalla toimi
neelle, perattain useamman kunnan palveluksessa olleelle henki
lolle, joka palvelusajan jakaan.tumisen vuoksi eri kuntien ke. ken 
ei voi saada elaketta miltiian kunnalta; seka 

edella 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun henkilOn leskelle ja lap-
sene. 

2 §. Ylimaariiista elakettli ei kuitenkaan ann eta: 
henkilolle, jonka toimeentulo ei ole eHilllieestli riippuvainen; 
leskelle, jos avioliitto on solmittu aviopuolison ollessa eliike-

iassii tai eliikkeella; · 
ottolapselle, jos lapseksi ottaminen on tapahtunut lapseksi

ottaj an ollessa elakeiii.s.sa tai elilleella; sekii 
leskelle ja lapselle, jos 1 § :n 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettn 

henkilo ei ole liittynyt leski- ja orpokassaan, vaikka hanella olisi 
siihen ollut tilaisuus, elleiviit olosuhteet ole erittain saalittavat. 

Elakkeen saarnisen yleiset edeUytykset. 

3 §. Oman palveluksen tai tyon perusteella annettavan eHik
'keen saamisen yleisena edellytyksena on, 

etta asianomainen on tayttiinyt kuusikymmentakolme vuotta 
tai saavuttanut sen aikaisemman ioka.rajan, jolloin han on velvolli
nen eroamaan, taikka sita ennen kayny.t ruumiinvian tahi viihen
tyneiden ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi pysyvaisesti kykene
mattomaksi hoitamaan virkaansa tai tointansa taikka suoritta
maan tyotansa; seka 

etta hiinella·sen ohessa on, milloin han on eronnut valtion pal
veluksesta .tai tyo ta, vahintiian kymmenen elaiJrevuotta ja, milloin 
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han on eronnut muusta palveluksesta tai tyostii, joka ei ole val- 2 
tion palvelusta tai tyoUi, vahintaan viisitoista elakevuotta. 

4 §. Leskelle annettavan ylimaariiisen eUikkeen cdellyt.rk
seua on, 

etta aviopuoliso on ollut valtiou palveluksessa tai tyossa va
hintaan viisitoista vuotta tai muu sa sellaisessa 1 § :ssa tarkoite
. tussa palveluk.sessa tai tyo sa, joka ei ole valtion palvelusta tai 
tyotii, kaksikymmentii vuotta; ja 

etta leski on tayttanyt viisikymmenta vuotta tai eWi han 
sairauden vuoksi on ansiotyohon kykenematon. 

5 §. Lapselle annettavan ylimiiaraisen eliikkeen edellytyk
sena on, 

etta isii- tai aitivainaja on eliies aan ollut valtion palveluk
sessa tai tyossa kym.menen vuotta taikka muussa sellaisessa 1 § :ssii 
.tarkoitetussa palveluksessa tai tyossii, joka ei ole valtion pal ve
lusta tai tyota, viisitoista vuotta; ja 

ettei lapsi ole tayttanyt kahdek aatoista ikiivuotta. 

Elii.kevuodet. 
6 §. Eliikevuodet, jotka va1tion palveluk.sessa tai tyi:issii ollut 

henkilo saa lukea hyvakseen, lasketaan noudattamalla saveltuvin 
kohdin niitii siUinnoksiii, joiden mukaan valtion peruspalkkaisen 
viran tai toimen haltijan, valtion ylimiiariiisen toimenhaltijan ja 
valtion tyontekijan elakevuodet lasketaan. 

7 §. Muussa lmin valtion palveluksessa tai .tyossa olleen hen
kilon eUi.kevuosina otetaan hnornioon se aika, minka han, kaksi
kymmentayksi vuotta taytettyiiiin, on ollut valtion palveluk essa 
tai tyossii, ja se aika, minkii han, sen mukaan kuin siitii on erik
seen saadetty, saa eliikevuosina la kea hyviikseen kunnan, kun
tien keskusjiirjeston, kuntien yhtymiin, uskonnolli en yhdyskwl
nan tai yksityisen palveluksesta tai tyosHi. 

8 §. Leskelle ja lapselle annettavan elakkeen edellytyksenii 
oleva palvelusaika lasketaan vastaavasti sen mukaan, mita 6 ja 
7 § :ssii on miiiiriitty. 

Elakkeen suu1·uus. 

9 §. Elakkeen suuruus voi yleensii enintc1-an olla: 
1) valtion palveluksessa tai tyossa olleelle henkilolle yhtii 

suuri kuin vastaava vakinainen eUike; 
2) muussa kuin valtion palveluksessa tai tyo ii olleelle hen

kilolle kaksi kolmasosaa siihen verrattavan valtion palveluksen 
tai tyon perusteella myonnettiiviista vakinaisesta eliikkeesta; 

3) valtion palveluksessa olleen henkilOn, ei kuitenkaan va 1-
tion tyontekijan, le kelle ja lapselle kaksi kolmaso aa valtion vas-



34 -4-

2 taavanlaisen peruspalkkaisen viran tai toimen haltija.n leskelle ja 
la.pselle maksetta.vasta elakkeesta; 

4) valtion tyontekijan leskellc kak ikymmenta sa.dalta ta.r
desta eHikkeesUi, jo11ka hiinen miesvainajansa olisi saanut, jos 
olisi ollut eli:ikkeelUi, ja ensimmaisesta lapsesta neljiikymmentii 
sadalta, toisesta lapsesta kaksikymmenUi sadalta sekii kustakin 
seuraavasta lapsesta kymmenen sadalta lesken eHikkeesta; seka 

5) muussa kuin valtion palveluksessa tai tyossii olleen henki
lon leskelle ja lapselle kaksi kolmasosaa siihen verrattavassa val
tion palveluksessa tai tyossii olleen henkilon lesken ja lapsen 
elakkeesta. 

Elakkeen suuruutta miiiiriitHiessa on harkinnan mukaan otet
tava huomioon, mita elinkorkoja tai muita elakkeita eHikkeen
saaja.Jla mahdollisesti on tai on oikeus saada, kuten tyotapatur
man johdosta saatava elinkorko tai huoltoelake, sotilasvammalain 
mukainen ela:Ke, ylimiiiiriiinen sotaeliike ja ulkomailla internoi
duille Suomen kansalaisille tai heidiin omaisilleen myonnettava 
ylimiiarainen eliike, ei kuitenkaan kansanelakettii. 

Elakkeensaajan mahdollisesti saamaa sokeainavustusta, lapsi
lislUi tai suuriperheisten avustusta ei oteta huomioon eliikkeen 
suuruutta maaraWiessa. 

Milloin erityiset syyt siUi vaativat, voidaan edellii b, c, d ja 
e kohdassa mainittuja elakkeen enimmaismiiaria korottaa enintiiiin 
kahdellakymmenellii sadalta. 

Elakeasiain kiisitte~y . 

10 §. Ylimiiiiriiinen eliike annetaan bakemuksesta tai esityk
sesta. Hakemus tai esitys on .tehtiivii kaavakkeelle, jonka valtio
varainminisoorio vahvistaa. 

11 §. Ylimiiiiriiisen eUikkeen saamista tarkoittavaa hakemusta 
tai esitystii tulee seurata: 

1) papin tai rekisteriviranomaisen todistus eliikkeensaajasta 
sekii kaikista hiinen lapsistaan ja niiiden perhesuhteista; 

2) selvitys sen benkilon palvelusajan pituudesta tai tyovuo
sien lukumiiiiriista eka elakevuosien lukumiiarastii, jonka palve
luksen tai tyon perusteella eliikettii haetaan tai esitetiiiin; 

3) selvitys sen henkilon palkasta tai, milloin on kysymys val
tion .tyontekijiin leskelle ja lapselle tulevasta eliikkeestii, tiiy
destii diikkeestii, jonka palveluksen tai tyon perusteella eliikettii 
haetaan tai esi tetiiiin; 

4) selvitys eHikkeensaajan mahdollisista muista eliikkeistii ja 
elinkoroista; 

5) viranomaisen antama selvitys eliikkeensaajan varallisuu
desta ja toimeentulomahdollisuuksista; 
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6) laakiirintodistus elakkeensaajan sairaalloisuudesta, milloin 2 
hakemus tai esitys perustuu siih-en; 

7) viranomaisen antama selvitys eUi.kkeensaajan kahdeksa.n
toista vuotta tiiyttaneiden lasten varallisuudesta ja toimeentulo
mahdollisuuksista; 

8) mil1:oin eHikettii haetaan tai esitetaiin sellai elle kunnan, 
kw1tien k-eskusjarje ton, kuntien yhtyrnan, uskonnollisen yhdys
lrunnan tai yksityisen palveluksessa tai tyossa olleelle henkilolle, 
jonka palkka kokonaisuudessaan maksetaan valtion varoista, tai 
hiinen leskelleen .tai lapselleen, selvitys siita, onko ja kuinka 
kauan valtion varoista maksettu asianomaisen palkka; sekii 

9) miiloin eliiketta haetaan tai esitetaan valtion apua naut
tivaJn jarjeston tai laitoksen palveluksessa tai tyossa olleelle hen
kilolle tai hanen leskelleen ja lapselleen, selvitys jarjeston .tai 
laitoksen v&ltionaVWl suuruudesta ja sen suhteesta jarjeston tai 
laitoksen koko menoihin. 

12 §. Kun oman palveluksen tai tyon perusteella annettavaa 
eliiketta haetaan tai esitetaan sen johdosta, etta elakkeeiLSaaja en
nen elii.keikaan tuloaan on kaynyt ruumiinvian tai viihentynei
den ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi pysyvaisesti kykenemattO
miiksi hoitamaan virkaansa tai tointansa taikka suorittamaan tyo
.tiinsa, on viranomaisen, jonka on annettava eHikepaatos, sita en
nen hankittava asiasta laa.k:intOhallituksen tai valtiovarainminis
terion maaraamlin muun Uiiikintovira.nomaisen lausunto. 

13 §. Ylimiiiidiiset eliikkeet jaetaan alkupuolella vuotta ja, 
mikali maararahaa riittaa, vielii vuoden lopulla. 

14 §. Vuoden alkupuolella myonnetyt ylimiifiraiset eliikkeet 
voidaan maarata maksettaviksi aikaisintaan myontamisvuoden 
alusta lukien kuitenkin siten, etta, jos eHikehakemus on jatetty 
viranomaiseHe tai -esitys elii.kkeestii tehty samana vuonna, aikai
sintaan jattiimista tai esitystii seuranneen .kalenterikuukauden 
alusta lukien . Vuoden loppupuolella myonnetrt ylimiiaraiset 
eliikkeet voidaan maarata maksettaviksi aikai intaan myontiimis
vuoden heinakuun alusta lukien ja, jos ~elakehakemus on jatetty 
viranomaiselle tai esitys elakkeestii tehty san1an vuoden loppu
puoliskoHa, aikaisintaan jattamista tai esity ta seuranneen kalen
terikuukauden alusta lukien. 

Valtiovarainministeriolla on oikeus erityisistii syistii myontaa 
ylimaarii.inen eliike maksettavaksi aikai<semmasta ajankohdasta lu
kien, kuin mita 1 momentissa on sanottu . 

15 §. Ylimaaraisia elakkeita koskevat asiat kiisittelee valmis
tavasti eliikevaliokunta, johon valtioneuvosto maaraa puheenjoh
tajan ja kaksi jiisenta. 



2 

34 -I-

16 §. EUikevaliokunta antaa vwltioneuvoston kanslia ta ja el"i 
ministerioistii tehtavistii elake-ehdotuksista lausuntonsa, vah vis
taa eliikkeiden suuruuden ja tekee valtiova.rainministeriolle ehdo
tuksen valtioneuvoston k:a.nslian ja ministerioiden Jresken ylimiia
raisia elilleita varten kunkin vuoden tulo- ja menoarvioon ote
tun maararahan jakamisesta. 

Elakevaliokunnan annettua 1 momentissa tarkoitetun ehdo
.tuksensa valtioneuvosto valtiovarainministerion esityksesta paiit
taii maararahan jakamisesta. Sen jhlkeen valtioneuvoston kanslia 
ja ministeriot antavat elakepaatoksen elakkeensaajalle. 

EUikepaatoksista on Hihetettiiva jiiljennos kansaneliikelaitok
selle seka, jos eliikkeensaajalla on tapaturmaelinkorko tai huolto
eHike, valtion tapa.turmatoimistolle, niin myos sosiaaliministe
riolle, jos hiin saa sokeainavustusta. 

Y"teisiii siiiinno ksiii. 
17 §. Lapsena pidetaiin my as ottolasta ja sellaista toisen 

aviopuolison lasta, jota henkilo, jonka palveluksen perusteella 
elaketta haetaan tai esitetaiin, on huoltanut, samoin lmin avio
liiibon ulkopuolella syntynytta lasta, milloin henkilo, jonka pal
veluksen perusteella elaketta haetaan tai esitetaiin, on laillisesti 
tunnustanut Japsen omakseen tai lapseen niihden on elatusvel
vollisuus oikeuden pa.iitoksellii tai sopimuksella vahvistettu. 

18 §. Virkaa tai muuta valtion tehtavaa suorittaessaan tapa
turmaisesti tai viikivallan uhrina kuolleen tahi kadoksiin joutu
neen leskelle ja lapselle voidaan myontaa elake 2, 4 ja 5 §: ssa 
maaratyista ehdoista riippumatta. 

19 §. Oikeus ylimiiiiraisen elakkeen saamiseen •lakkaa: 
1) samoissa tapauksissa, jolloin oikeus 'Vakinaisen eliikkeen 

saamiseen lakkaa; 
2) 'kun leski menee uuteen avioliittoon; tai 
3) kun lapsi tayttiiii kahclcksantoista ikiivuotta. 
Kahdeksaatoista ikavuotta tii.yttaneelle lapselle, joka sairau-

den tai ruumiinvian vuoksi tai muusta erityisesta syysta ei ky
kene itseiiiin elattiimaiin ja jolla ei ole hiinen toimeentulostaan 
huoLta pitiimiiiin kykeneviia huoltovelvollista, voidaan kuitenk:in 
olosuhteiden mukaan antaa tai aikaisemmin annettua e'lakettii 
jatkaa kahdenteenkymmenenteenensimmiiiseen ildivuoteen aakka. 

20 §. Ylimaariiisen eHikkeen saajasta, joka nimitetiiiin val
tion virkaan tai toimeen tahi otetaan ylimiiiiriiiseksi toimenhalti
jaksi, samoin kuin eliikkeensaajasta, joka miiariitiiiin viransijai
sena tai toistaiseksi hoitamaan valtion virkaa tai toin.ta tahi yli
miiiirii.istii tointa, ltaikka otetaan va.ltion tilapaiseksi toimihenki
loksi tai valtion tyohon, on vastaavasti 'Voimassa, mita perus-
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palkkaisen viran tai toime.n perusteella elli.ketta saavista 10n siiii- 2 
detty. 

J os eUi.k:e on annettu pualison pa'lveluksen tai tyon perus
teella ja Otlosuhteet ovat saalittavat, voi asianomainen ministerio 
hankittuaan asia.sta eliikevaliokunnan lausunnon malirata, etta 
ylimiiariiinen etiike on 1 momenti a tarkoitetun valtion viran 
tai toimen tahi ylimiiariiisen tai tilapaisen toimen .estamattii eliik
keensaajalle kolronaan tai os~ttain maksettava taik.k:a etta eliik
keensaajan palk.k:a, mi'lloin -ela'ke on siita viihennetty, saadaan 
valtion tyon estiimiittii haneUe lyhentiimattomana suorittaa. 

1\Iitii 1 ja 2 momentissa on sanottu, sovellettakoon 'Vastaavasti, 
milloin ylimiiiirainen eliike on anncttu muun kuin valtion palve
hlksen tai tyon perusteella. 

21 §. Vuotuisen ylimaariiisen •clakkeen maarii tasoitetaan la
himpiiiin sellai een ·lukuun, jonka kahde toistaosa on kahdella
kymmenelliiviidella jaollinen. 

22 §. Taiteilijaeliiketta ynna muita erikoistaJmuksissa annet
tavia eliikkeita varten, joihin <edella olevia miUiriiyksiii ei voida 
soveltaa, jatetaan 'Va~tiovarainministerion esityksesta jakamatta 
tarpoollinen osa kunkin vuoden 1tuJo- ja menoarviossa ylimaariiisiii 

'eliikkeitii varten varatusta miiariirahasta valtio.neuvoston kaytet
taviiksi. 

23 §. Eliikkeen suorittaa valtiokonttori maarii:a.join, niinkuin 
vakinaisesta .eliikk·eestii on vastaavasti siiooetty. E.lake suoritetaan 
koko silta 'lruukaudelta, minka aikana eUik.k:eensaaja on kuollut. 

J os eliike-eraii ei ole kolmen vuoden ku'luessa eraiintymispai
viistii lukien nostettu, saastyy se valtioJle. 

24 §. Tamii paatos tulee voimaan 1 paiviina heini1kuuta 
1951, ja ovelletaam. sitii mainitun paivan jiilkeen .annettaviin yli
miiiiraisiin -eliik.k:eisiin. 

TMlii piiiitoksella kumotaan valtioneuvoston 18 paivanii huhti
kuuta 1934 antama paatos ylirniiiiraisistli eliik'keistii annetuista 
miiiirliyksistii niihin myohemmin tehtyine muutoksineen ja va1tio
neuvoston 28 paivlilnii .tammikuu ta 1943 antama paatos ylimiiii
riiisten eliikkeiden myOn.tiimisestii vapaussodan rintamamiehi1le 
seka valtioneuvoston ylimiii:i.raisista eliikkei Hi antamat muut maa
r3Jy:kset, mikali ne ovat ristiriidassa tiimlin paatoksen miHirays
ten kanssa, Jruitenkin siten, etta edelleen jaaviit voimaan Suomen 
senaatin. 5 piiivlinii marraskuuta 1918 antama paiitOs ylimiiiiriiis
ten eHik.k:eiden myontiimisestii ~n·aille valiaikaisen lennatirulaitok
sen virkaHijoille seka heidiin leski.Ueerl ja lapshlleen, valtioneuvos
ton 29 paiviina tammilmuta 1937 antama paatos jaakareille 
myonnettiivistii ylimaaraisistii elak.k:eista, valtion.euvo ton 11 piii
vruna huhti:k:uuta 1946 ja 3 piiivanii maali kuuta 1949 antamat 
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paatOk:set ylimaaraisten da.kkeiden myontamisesta ulko.mailla in
temoiduHle Suomen kansalais.ille ja heidiin omaisilleoo seka val
tioneuvoston 3 paivana maalis'kuuta 1949 antama paati:is ylimaa
diisten .elii.kkeiden myi:inrtamisesta sodan tai sotapalveluksen ai
l~ana saadusta ruumiinvammasta tai sairaudesta. 

SamaHa valtiovarainmin.isterio ilmoittaa, etta edelUi olevru1 
vaJ.tioneuvoston piia:ti:ik:soo 10 .§ :ssa tarikoitettuja kaavakkeita sa.a
vat asianoonaiset virastot tilata ttarpeen mukaan va'ltioneuvoston 
julkaisuvarastosta. (Valtiovarainministerion yleiskirje n: o 
3980/ v. 1951.) Rh/ to n :o H. 1226, 17. 7. 1951) Kl n:o 34/ 51. 2. 

Valtion tapaturmatoimiston antamia ohjeita 
valtion tapaturma-asiamiehille. 

Valtion tapaturmatoimisto on heinii.kuun 10 piiiviina 1951 
piiiviitylla lcirjelmalliian pyytanyt rautatiehallitusta saattamaan 
alaisilleen tapaturma-asiamiehille tiedoksi, etta tapaturma-asioissa 
liihetetliiin Hista liihtien vahingoittuneen paiiti:iskappale suoraan 
vahingoittuneelle itselleen eika sii liikelaitoksen asiamiehelle va
hingoittuneelle toimitettavaksi. Samalla valtion tapatmmatoimisto 
pyytiia kiinnittamiiiin asiamiesten huomiota siihen, etta mikii.li 
vahingoittuneelle tapaturmailmoituksen tekemisen jii.lkeen makse
taan palkka tai jollekin hanen puolestaan muita maksuja ja tyi:in
antaja haluaa saada niista korvausta valtion ta!paturmatoimistolta 
tapaturmakorvausmiiiiriirahoi ta, on ~iita aina viipymatta valtion 
tapaturmatoimistolle ilmoitettava. (Rh/ to n: o H . 1223, 17. 7. 
1951) Kl n: o 34/ 51. 3. 

Pienoisrontgenkuvaukset. 

Kun pienoisrontgenlm vauksilla, joita valtionrautateiden puo
lesta jii.lleen jatketaan, on saavutettu erittiiin hyvia tuloksia 
keuhkotaudin selville saamiseksi sen varhaisella asteella, jolloin 
tauti asianmuka.isella hoidolla on parannettavissa verrattain ly
hye sa ajassa ja siten vahiiisillii kustannuksilla, ja kun nailla 
tutkimuksilla on taman lisaksi selvitetty runsaasti myi:iskin muita 
rintaontelon elimissii esiintyviii sairaaloisia muutoksia., kehoitetaan 
vakavasti kaikkia. rautatielaitoksen palveluk.:·essa olevia henkiloita 
saannollisesti kiiymiiiin jiirjeste.tta vissa pienoisrontgenlm vauksissa 
terveydenhoitojaoston ·antamien ohjeiden mukaisesti. Laiminlyon
nistii sa.attaa olla seurauksena maksuttoman erikoisliiiikiirin tut-
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kimuksen ja vapaan parantolah:oidon menetys. (Rh/ to n: o II. 4 
1224, 17. 7. 1951) Kl n:o 34/ 51. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

;}fuhok ·en aseman alaisen P yhakosken syrjaraiteen merkinnat 5 
julkaisun ,Liikennepaik.kojen valimatkat" 8: nnessa sarakkeessa 
muut>etaan elokuun 1 pliivasta 1951 hrkien seuraaviksi: 

,Oulujoki Oy:ta varten vlihintalin kolmen (3) vaunun erissa 
kerrallaan. Kuljetusmaksut lasketaan siten, etta Muhokselle las
kettuun kuljetusmaksuun lisatlian 'I'S: n 51 §: n mukainen syrjli.
raidemaksu. Nain laskettu kuljetusmaksu merkitlilin rahtikirjaan 
Hihetysasemalla. Puuttuvista valmukuormista kantaa Muhoksen 
asema TS:n 53 §:n mukaisen malu.'Un". (Lkoj n:o 1677,18. 7. 
51) Kl n:o 34/ 51. 5. 

Jul1raisusta ,Liikennepaikkojen valimatkat" poistetaan Top
pilau kohdalta, sivulta 120, elokuun 1 pliivlista 1951 lukien Hie
tasaaren raiteet ja tilalle merkitlilin: 

Toppila 
Rantaraide 
Ylaraide 
Trustivapaa 
Bensiini Oy: n 

raide 

Tp 2 
Tp 3 

Tp 2 

Tt Luk. 1. 8. 51. (Lkoj 
Tt n:o 1720, 16. 7. 51 ) . 

Kl n: o 34/ 51. 5. 

Tt 

TJokakuun 1 paiviistii 1951 lukien muutetaan Jokelan aseman 
alaisen Palojoen laiturin nimi Palopurok i. Julkaisuun ,Liikenne
'Pai:kkojen valimatkat" tehtava asianmukainen korjaus. (IJkoj n: 0 

1476, 21. 7. 51) Kl n :o 34/ 51. 5. 

Matkatavarana kuljetettavat invaliidipyorat. 

Huomautetaan, etta tariffisalinnon 29 §: n 5. lisamaiirayksessa 6 
mainituilla matkatava.rana maksuttomasti kuljetettavilla invaliidi
pyorilla ei tarkoiteta moottoripolkupyoria, moottoripyorHi eika 
muita niihin verrattavia moottorikayttoisia ajoneuvoja niiden 
mahdollisesta erikoisrakenteesta huolimatta. ( Tfo n: o 1634, 17. 7. 
51) Kl n:o 34/ 51. 6. 

Lastenvaunut matkatavarana. 

Esiintyneiden viiarinrahditusten johdosta huomautetaan, etta 7 
matkatavarallihetykseen kuuluvia lastenvaunuja ei rahditeta eril-
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liHin muusta tavarasta, kuten polknpyorisUi. ja potkukelkoi -ta on 
maaratty. Nainollen matkatavaraHihety ' johon lastenvaunuje.P 
lisiiksi kuuluu muuta tavallista matkatavaraa, rahditetaan lahe
tyksen kokonaispainon mu.kaan vahimman maksun ollessa matka
tavaran tavallinen vahin maksu. Samalla tavalla rahditetaan 
myoskin selJainen matkatavaralahetys, joka kasittaa kahdet tai 
u.seammat la tenvaunut. Tariffitaulukossa mainittu la tenvaunu
jen alennettu vahin maksu tulee siten kysymykseen vain silloin, 
kun matkatavaralahetys kasittaii ainoastaan yhdet lasten vaunut. 
(Tfo n:o 1026,17. 7. 51) Kl n:o 34/ 51. 7. 

Puutavaran varastoiminen radan varrella. 

8 Sen johdosta, etta puutavaran pinoomista radan varrelle kos-
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kevat maarii.ykset (Rh kk. 121/ 4359, 6. 12. 1917) ovat osittain 
,-anhentuneet m. m. siita syysta, etta pylvaat nykyisin ovat pi
tempia knin 7 m, rautatiehallitus on mainittujen maara.ysten 
taydennyksena ja muutoksena maarannyt: 

Puutavaraa pinottaessa. rautateiden alueelle on asianomaisten 
Jiikennepaikkojen paallikoidcn valvottava, ettei puutavarapinoja 
aseteta yihta metria la.hemmaksi rautatiealueella olevaa py'lviista, 
p,vlvaan harusta tai tukipylviista, etta pylvaan luo johtaa radalta 
pain vahintaan kahden metrin levyinen kaytava (aukko) ja eWi 
linjan suunnassa johtoverkon alla on vahintaan kahden metrin 
levyinen ja pylvaan tyvesUi. mitattuna viihintalin 12 metr in pi
tuinen vapaa ala. 

Samalla rautatiehallitus sattuneesta syysta niin ylHimainit
t nih in kuin puutavaran varastoimisesta ylikaytavien kohdalle nii
koalan turvaamiseksi annettuihin miiarayksiin (Rh kk. 31/1922) 
nahden kehoittaa a ianomaisia tarkasti valvomaan, ettei maiiriiys
ten 1 nJudattamisessa tapahdu Iaiminlyon teja. (Rh n: o 1609, 
18. 7. 1951) KI n: o 34/51. 8. 

Ylim. vapaaliput. 

Tampereella 10-13. 8. 1951 vietettavaan RautatieHiisten Kris
tilli en Yhdistyksen ja Jarnvagsmannens Kristliga Foreningin 
:vhteiseen 50-ruotisjuhlaan ja jatkovuosikokoukseen osallistuville 
VR: n pal veluksessa oleville jasenille on myonnett:v ylim. vapaa
liput matkaa varten Tampereelle ja takaisin. (Tfo n: o 1041, 
21. 7. 1951) Kl n:o 34/51. 9. 
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Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alemmk et on myonnctty yksinkertaisten lippujen 10 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 

Rajamaki: 2-7. 8. 1951; Paivan Nuorten yleisurheilumesta
ruuskilpailut; alle 20-vuotiaat kilpailijat; 25 %·, myos pikaj. 

Seinajoki : 3-13. 8. 1951; Suomen Pesapalloliiton Kuortaneella 
pidettavat palloilupaivat; a lie 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, 
myos pikaj. 

Ta.mpere : 8-15. 8. 1951; Rautatielaisten Kristillisen Yhdis
tyksen ja Jarnvagsmii.nnen Kristliga Foreningin yhteinen 50-
vuotisjuhla; juhlaan matkustavat jasenet, jotka eivat ole oikeu
tettuja saamaan vapaalippuja; 50 %, myos pikaj. 

Hameenlinna : 8-17. 8. 1951; Suomen Kristillisen Y1ioppilas
liiton teinikokous; alle 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos 
pikaj. 

Mantta : 9-14. 8. 1951; TUL:n poikaurheilupii.ivat (19 v.); 
kilpailijat ja t.oirnitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Nastola : 9-14. 8. 1951; TUL:n poikaurheilupaivat (17 v.); 
kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj. 

Kuopio : 9-14. 8. 1951; Suomen Poika- ja Tyttourheiluliiton 
kesaurheilupaivat; a1le 20-vuotiaat osanottajat; 25 %, myos_ 
pikaj. 

Kouvola : 9-14. 8. 1951; Suomen Urheiluliiton poikien mes
taruuskilpailut (19-v. sarja) ; kilpailijat ja toimitsijat; 25 % 
myos pikaj. 

Seinajoki ja Alavus : 9-14. 8. 1951; Snomen Urheiluliiton 
poikien mestaruuskilpailut (17-Y. sarja); kilpailijat ja toimit i
jat; 25 %, myos pikaj. 

Pori : 9-14. 8. 1951; Kuuromykkain Urheiluliiton yleisur
heilumestaruuskilpailut; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki : 10----14. 8. 1951; Y1eisurheilun Yhteistoimintavalio
kunnan jai·jestamat nai ten Suomen me taruuskilpailut; kilpai
Hjat ja toimitsijat; 25 %. myos pikaj. 
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Vaunumiesoppikurssit syyslukukaudella 1951. 

Ensi syyslukukauden aikana jiirjesietiiii.n, jos riittii.vii. miiii.rii. hakijoita 
tulee hyvii.ksytyksi, vaunumiesoppikurssit rautatieopiston huoneistossa Hel
singis ii. alkaen syyskuun 10 paiviinli kello 11 ja pii.ii.ttyen marra.skuun 
loppuun menne,sii. Kursseille pii.ii.semistii on anottava kirjallisesti rautatie
opiston johtokunnalta ja on anomuk et esimiesten lausuntojen seuraamina 
lii.hetettii.vii rautatieopiston johtajaUe iiloku~~n 20 piiiviiiin mennessii. Myo
hemmin ilmoitetaan sitten , ketkii hakijoista kutsutaan elolctl~Mt 29 piiiviinii 
klo 11 pidett.avlilin pii.lisytutkintoon, jossa kursseillo pyrkijoit.a kuulustellaan 
suomenkielen oikeinkirjoitukscssa, laskennossa ja tiirkeimmissii. ohjesliii.n
noissii.. 

Anomusten kiisittelyyn, niihin liitettiiviin asiakirjoihin ja mnihin kurs
seille pii.ii.syyn vaikuttaviin seikkoihin niihden viitataan alokkaiden ottami
sesta ja ammattiopetuksesta annetun ohje ·iiiinnon 11, 18, 59, 62, 63, 69, 70 
ja 71 §§: ien miiii.riiyksiin sekii. rautatiehallituksen toukokuun 6 pii.ivii.lle 1932 
pii.ivii.ttyyn kirjelmiiiin n: o H. 718/2524, jonka mukaan vaunumiesoppi
kursseille voidaan ottaa sellaisiakin oppilaita, .iotka eivat ole tyoskennelleet 
vuotta vaununkorjauspajas a, mutta jotka ovat neljii. vuotta olleet vaunun
voitelijan toimessa ja osoittaneet omaavansa cdellytyksiii vaununtarkastajan 
tehtliviin. 

Kursseille hyviiksytyistii. ilmoitctaan tavanroukaisessa jiirjcstyksessii.. 
(Ropj n:o 199/602, 18. 7. 51) 

Veturinkuljettaj aoppikurssi t syyslukukaudella 1951. 

Syyslukukauden veturinkuljet.tajaoppikurssit alkavat rautatieopistossa 
maanantaina elokuun 20 paivanli kello 11,00. 

Kaikille oppilasasuntolaan pyrkinoille on voitu jiirjestiiii. asunto. Muut 
huolehtivat asunnostaan itse. (Ropj n: o 113/600, 18. 7. 51) 

Yle=at liikenneoppikurssit lukuvuonna 1951-1952. 

Lukuvuoden 1951-1952 ylcmmat liikenneoppikurssit alkavat rautatie
opistossa maanantaina lokakuun 1 pii.ivii.nll kello 11,00 pii.ii.ttyen huhtikuun 
lopulla. 

Majoitusta ei voida jlirjestii.li oppila. asuntolaan eikii. vauuuihin. (Rpoj 
n: o 198/601, 1 . 7. 51) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejli. ym. 

Kadonneena kuoletetaan kirjoittamaton tilap. vapo.a lippu n: o 15500. 
(7. rtjp n:o 296/II, 16. 7. 51) 

Virkavapaalippu (vuosilippu 1951) n: o 100/846 annettu ratavartija 
Eero Mort'ille rataosalla Kevola-Lauste on kadonnut ja kuoletetaan. 
(3. rtjp n:o 532, 17. 7. 51) 

Pasilan varikolla palvelevalle viilaajalle Sulo Virtasellc kirjoitettu kesli
lippu n:o 47/544 on kaclonnut ja kuoletetaan. (Vr]! Psi n:o 463, 16. 7. 51) 

Tampereen varikolla (Tpe) palvolcvilta vot.liirnm. Viljo Johannes Joki
selta kesiikausivapaalippu n: o 32638/653 matkalle Tpe-Pihlava, virka
merkki n:o 429 a) sekii. tilap. vapaalippu n:o 203201, 10. 7. 51 ja ylim. vet. 
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Ui.mm. Lauri Nikkaselta virkamerkki n: o 694 seka kesiikausivapaalippu 14 
n:o 32408/649 matkalle Tpc-Jarvenpiia ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(Vrp Tpe, 16. 7. 51) 

Ralkotyom. Juho Sanrirannalle annettu tilapiiiuen vapaalippu n: o 
4488, 20. 6. 51 Eskola-Helsinki-Eskoln on kadonnut ja kuoletetaan. (3. vtjp 
n: o 395/2771 19. 7. 51) 

Tariffitoimistossa entiselle veturinkuljettajalle Herman \Vald. Saaris· 
toile 9. 7. 51 kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 210969 matkalle Helsinki
Kemijarvi meno Kc-ID-Ly-Lpa, paluu :Mh-Nrm- Sl-Rah-Ke) on 
kadonnut ja kuoletetaan. ('l'fo n: o 1038, 20. 7. 1951) 

Kansanedustaja Valto Kiikelalle vuodeksi 1951 annettu valokuvalla 
varustettu 2 luokan kansanedustajanlippu n: o 73 on kadonnut ja kuolete· 
taan. (Yitr n: o Y. 63/174, 17. 7. 1951) 



VR KASKYLEHTI N:o 35 
1 9 5 1 

Viittaus Kiiskylehdessa julkaistuun maaraykseen mer kit aan : 
Kl n:o IJSI. 2 ( ... lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muut osi lmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mit us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S i s a 11 y s: 1. Muutoksia aikatauluun n: o Jl7. - 2. Liikennepaiklwja 
koskevia muutoksia. - 3. Vaunun puolta leveyttii. lyhyernman pinotavaran 
kuormaus avovaunuun. - 4. ,G. A. Serhtchius Oy, Kangas"-nimisen tehtaan 
lii.hetykset. - 5. Kiitotavaraliikenteen keskitys Virasojalle. - 6. Rahdin laske
minen yhdysliikenteessii. Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kanssa. - 7. Rengasliput. 
- 8. Ylim. vapaaliput. - 9. hlatkalippualennuksia. - 10. Kalu tovaunun 
etsinta. - 11. Vaununpeitteiden etsinta. - 12. Kadonneita matkalippuja, virka
merkkejii. ym. - 13. A voimia virkoja ja toimia. 

Muutoksia aikatauluun n :o 117. 

Juna 909 pysahtyy 25. 7. 1951 allmen tarpeen vaatiessa (S) 1 
Palvajiirven seisakkeella . (Kut n:o 1429, 17. 7. 51) Kl n:o 
35/51 . 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kaskylehdessii n: o 3':1:/51. 5 mainitun Palopuron laiturin ni- 2 
nimilyhennykseksi vahvistettu Plp. (Lkoj n : o 1839, 26. 7. 51) 
Kl n:o 35/51. 2. 

Vaunun puolta leveyttii lyhyemmiin pino
tavaran kuormaus avovaunuun. 

Eriiillii asemilla on vaunun puolta leveyttii lyhyempiiii pinto- 3 
tavaraa, hiomapuita ym., kuormattu avovaunihin siten, etta pi-
not on ladottu ke keltii toisiinsa kiinni, jolloin on viiltytty pino-
jen viiliin muuten syntyviin tyhjii.n tilan tiiyttiimi-sestii.. P inot, 
jotka nain kuormattuna ovat irti vaunun sivuluukuista ja pyl
vaistii, ovat kuljetuksen aikana piiiisseet liikkumaan ja koko 
kuorman asento on kiiynyt epiivarmaksi ja horjuvaksi. Lisak i 
on tiillaisista vaunuista. pudonnut puutavaraa radan vrui.een. 

Edellaolevan johdosta huomautetaan, etta ylliimainitulla ta
valla kuormattuja vaunuja ei saa hyviiksyii kuljetettavaksi, vaan 
on kuormus toimitettava julkaisun ,Kuormaus ym. miiiirayksiii" 
sivulla 14, kuvassa 5 esitetyllii tavalla. 2 

5HO - 2. 8. 1951. 
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Srunan julkaislm 4 § :n 6. kohdan ensimmrusen lauseen lop
puun lisataiin sanat: ,sivuluukkuihin ja pylvaisiin kiinni". (Lkoj 
n:o 1773, 26. 7. 51) Kl n:o 35/ 51. 3. 

,G. A. Serlachius Oy, Kangas"-nimisen 
tehtaan Uihetykset. 

Sen johdosta, etta otsikossa mainitun, JyviiskyUin liiheisyy
dessa sijaitsevan tehtaan nimi on aiheuttanut yhtiolle osoitet
tujen tavaroiden harhautumisia Kankaan asemalle, huomaute
taan, etta tehdasta Uihinna oleva rautatieliikennepaikka on Lohi
kosken vaihde (Jyvaskyla). Asiasta on tarvittaessa huomautet
tava myos tavaroiden lahettajille. (Lkoj n:o 1794, 26. 7. 51) 
Kl n: o 35/ 51. 4. 

Kiitotavaraliikenteen keskitys Virasojalle. 

Imatran, Immolan, Kaukopaiin, 'fainionkosken, Virasojan, 
Vuoksenniskan ja Vuoksen sataman liikennepaikoille tarkoitetut 
kiitotavaraUihetykset on 10. 8. 51 lukien aina osoitettava ja thl
laisten kiitotavaralahetysten kiitotavarakortit kirjoitettava Vi
rasojan asemalle niinkuin Kl n: o 56/ 50. 15 on pika- ja rahti
kappaletavarasta maaratty. Nama kiitotavaralahetykset kuljete
taan Virasojan asemalta vastaanottajille valtionrautateiden au
toilla. Kotiinkuljetuksesta kannetaan korvaus uurentamalla hin
noituslukuja samail~ tavoin lruin Kl n:o 56/ 50. 15 on pika- ja 
rahtikappaletavarasta maaratty. 

Mainituilta liikennepaikoilta otetaan kiitotavaralijhetyksi.a kul
jetettavaksi normaaliseen tapaan. Mikali tavara noudetaan Vi
rasojan asemalle valtionrautateiden autoilla, lasketaan kuljetus
maksut kuten saapuvasta kiitotavarasta hinnoituslukuja suuren
tamalla. 

Kl n: o 56/ 50. 15 olevat laitotavaraa koskevat maaraykset 
pcruutetaa.n 10. 8. 51 lukien. (Tfo n:o 1055, 24:. 7. 51. Kl n:o 
3fi/51. 5. 

Rahdin laskeminen yhdysliikenteessa Oy 
Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kanssa tehdyn tariffisopimuksen 
(Kl n: o 23/ 50. 1) II: 4 kohdan mukaan on valtionrautateidcn ja 
sanotun yhtion valisessii tavarayhdysliikenteessa kaytettava ta
vallisia rautatiekuljetuskirjoja, joidcn yliirennaan liihetyspaikalla 
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on leimattava sana ,Autolla". Taman leiman lyominen merkitsee 6 
samalla sita, etta kuljetusmaksukin lasketaan mainitun tariffi
sopimuksen mukaisesti (Kl n:o 10/51. 7) . 

Kun yhdysasemilta on valitettu, ettei tata leimaa aina ole 
lyoty tai etta leiman lyomisesta huolimatta kuljetusmaksu on las
kettu vain yhdysasemalle saakka ja yhdysasemalle siten on aiheu
tettu paljon lisatyota maksujen tarkistamisessa, huomautetaan, 
etta kuljetusmaksut on aina Hihetyasemalla laskettava perille 
saakka, milloin kuljetuskirjan merkinnoista kay selville, etta ta
vara on tarkoitetu Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autoilla edel
leen kuljetettavaksi. Jos Hihettaja nimenomaan ilmoittaa, etta 
lahetys toimitetaan y.hdysasemalta edelleen muulla tavoin kuin 
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autoja kayttaen, on rahti laskettava 
vain yhdysasemalle saakka eika tallaisten Uihetysten kuljetus
kirjoihin saa leimata sanaa ,Autolla". Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n tavaralinjat on lueteltu Kl n:o 10/ 51 . 7. (Tfo n:o 1059, 
26. 7. 51) Kl n:o 35/ 51. 6. 

Rengasliput. 

Rengaslippujen tilapaisesti loppuessa on rengaslippujen 7 
varastoasemien laadittava haluttu rengaslippu matkailulipun lo
makkeelle. Tallaisesta lipusta kannetaan vastaavan rengasliptm 
hinta ja paallyksen ylareunaan merkitaan: ,Rengasmatka 
11 :0 .. .. . . " 

Rengaslippuina kaytetyista matkailulipuista laaditaan erilli
nen tili, johon merkitaan matkailulipun numero, renkaan numero, 
minka sijasta se on ldiytetty, seka ka.nnettu rahamai:lra. 

Varsinaiseen matkailnlipputiliin merkitaan vain rengaslip
puina myytyjen matkailulippujen numerot numerojarjestykscssa 
tavallisten mlltkailulippujen kanssa ja muistutussarakkeeseen: 
rengaslippu. 

Liittymis- ja lisamatkat kirjoitetaan lruten varsinaisiin ren
gaslippuihin. (Tfo n:o 1076, 30. 7. 51) Kl n :o 35/ 51. 7. 

Ylim vapaaliput. 

Kanervalan lepokodissa 1-6. 9. 1951 pidetUiville Jarnviigs- 8 
tjanstemlinnens Nordiska Sammanslutning'in luentokursseille osal
listuville Rautatievirkamiesliiton jasenille on myonnetty ylim. 
vapaaliput matkaa varten Pemioon ja takaisin . (Tfo n :o 1067, 
27. 7. 51) Kl n:o 35/51. 8. 
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Matkalippualennuksia. 

Helsinki : 17. 8-22. 8. 1951; Yleisurheilun Yhteistoimin tavalio
kunnan jarjestiimat n . s. Kalevan Kisat; kilpailijat ja toimitsijat ; 
25 %, myos pikaj. 

K alustovaunun et sinta. 

01 knp on liihettanyt korjauksessa olleen Kon rto: n kalustovaunun 
n: o 5651, 12. 6. Kon ilman papereita. Vaunu on mennyt erehdyksessii 
tybjiinii vaununa Ilm, sieltii kuormassa 15. 6. Rhe. Rhe: sta tyhjanii 18. 6. 
Lpi. Senjiilkeen vannun kulku tuntematon . Pyydetiian etsimiian ja pa· 
lauttamaan mabdollisimman nopeasti Kon. (7. ljp n:o 1001, 26. 7. 51) 

Vaununpeitteiden etsinta. 

Helsingin aseman vaununpeitto n: o 548, joka viimeksi esiintyi 'l'iibte
liissii. 29. 3. 51, on kadonnut tuntemattomalla tavalla joutuen luultavastj 
johonkin Tiihteliistii liihteneeseen tyhjiiiin vaunuun. Pyydetiiiin tarkis
tamaan, onko peitto esiintynyt sanotun piiiviin jiilkeen jollakin liikenne
paikalla sekii. loydettiiessii lii.hettiimiiiin se Helsingin asemapiiallikolle. 
Tuloksesta pyydetiiiin oman liikennejakson toimiston viilityksellii. ilmoit
tamaan 1. liikennejakson pii.iillikolle. (l. ljp n :o 906, 27. 7. 51) 

K adonneita m at kalippuja , virkamerkkeja ym. 

Helsingin aseman 2 1. konttoriapulaiselle Saga Sofia Biirlundille 
28. 9. 1944 annettu virkamerkki n:o 818 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Ljp 1 n:o 888/24991 23. 7. 51) 

Oulun aseman alokkaalle Lauri E . Uimoselle 24. 5. 51 kirjoitettu 
kesiikausivapaalippu n : o 34500/690 matkalle Oulu-Paltamo on kadon
nut ja kuoletetaan. (6. ljp n:o 1229, 23 . 7. 51) 

Pasilan konepajatyoliiiselle A. P artaselle 7. 7. 51 kirjoitettu tilap. 
vapaalippu n:o 0221579 matkalle Helsinki-Oulu kadonnut ja kuolete
taan. (Psl knp, 23. 7. 51) 

Kouvolan varikon tilap. vet.liimm. Raimo Hiltuselle kirjoitettu virka
merkki n : o 1195 on kadonnut Lohjalla 5. 6. 51 ja kuoletetaan. (Kw vr 
n: o 624, 28. 7. 51) 

Ent. kond. E. Ryyniisen vaimolle Anni Ryyniiselle 27. 7. 51 kirjoi
tettu tilap. vapaalippu n: o 0194498 matkalle Mikkoli-Tornio on kadon
nut ja kuoletetaan. (10. ljp n : o 1311/2535, 30. 7. 51) 

Avoimia virkoja ja toimia . 

Kalcsi valtionrautateiden mutatieralcennusten lconemestarin virkaa ju
listetaan tiiten baettaviksi rautatierakennusosaston johtajalta viimeistiiiin 
perjantaina tulevan elokuun 10 piiiviinii ennen kello kahtatoista (12) ollen 
hakemukset jiitettiivii rautatiehallituksen kirjaajan konttoriin. 

H elsinki 1 951. Val tionem·oston k ir japaino 
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Vlittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1(51 . 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on teht ava painatusjaostoon. 

To I mIt us : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 2. Vaunujen terak· 
siset irtopylvaat. - 3. Vaunukuonualahetysten punnitseminen. - 4. Vaih t o
toista kannettavat maksut. - 5. Lastenlippujen kirjoittaminen. - 6. Mat ka
lippualennuksia. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Rautatiehallitus on paattii.nyt, etta kappaletavaraliikenne lope- 1 
tetaan Toppilan satamassa ensi syyskuun 1 pa;ivasta lukien. 
Julkaisussa , Liikennepaikkojen valimatkat" oleva, sanotun sata-
man liikennoimistapaa osoittava merkinta muutetaan nain ollen 
TtV:ksi. (Rh/]ko n :o 1650, 1. 8. 51) Kl n :o 36/ 51.1. 

Vaunujen teraksiset irtopylvaat. 

Avovaunuissa kaytettavien teraksisten irtopylvaiden nykyinen 2 
lrulutus on sotaa edeltii.neisiin vuosiin verrattuna rnoninkertaisesti 
lisaantynyt ( ennen sotaa kulutettiin vtlO.'littain 800-1,000 kpl, 
viirne vuonna lahes 5,000 kpl). Kun on ilmeistii, etta ainakin osa 
pylvaistii., jotka nykyaii.n hankittaessa malO>avat n. 4,200 mk kpl, 
on huonon huollon takia jaanyt kuormausraiteiden Uiheisyyteen 
lojumaan, velvoitetaan liikennepaikkojen paiillikot jarjestamiiiin 
viipymattii ratapiha-alueilla etsintoja, jotta viela loydetUivissii 
olevat pylviiiit saadaan talteen. 

Lisiiksi huomautetaan, etta liikennepaikkojen on ehdottomasti 
pidettavii tarkkaa huolta vaunujen irto-osista, koska siten saasty
taiin rnelkoisilta kustannuksilta. (J_;koj n: o 1801, 31. 7. 51) 
Kl n: o 36/ 51. 2. 

Vaunukuormalahetysten punnitseminen. 

Vau:riukuormien punnituspyyntojen palautuminen vaunujen 3 
liihtoasemille on eriiissii tapauksissa vienyt aikaa jopa 8-9 >'1loro
kautta. Tastii johtuen, varsinkin kun on ollut kysymyksessii esim. 
pienehkon puutavaraeran lahettiiminen, monasti koko tavaraera 

5524 - 19. 8. 1951. 
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tai ainakin suurin osa siita on ehditty kuormata ja Hihettaa edel
lecu cnnenkuin tiedot cnsimmaisten vaunujen painoista ovat saa
puncet. Viivytys on tavallisesti aiheutunut siitii, etta ellai et 
vaunujen matkan vari-ella olevat asemat, joilla on vaunuvaaka, 
eiviit ole katsoncet velvollisuudekseeu suorittaa punnitsemista, 
jos se on voitu toimittaa myohemmassi:i. vaiheessa. Nain ollen 
ovat vaunut u ein joutuneet kulkemaan puunitsemattomina aina 
miiaraasemalle aak.ka ja joutunect siclla punnittavien vaunujen 
ruuhkan takia odottarnaan vuoroaan. 

Jotla. punnitukset saataisiin jakautumaan mahdollisimman 
tasaisesti koko rataverkolle sekii kun vaikcan vaunupulan talcia 
on eritHiin Hirke~ita, etta yaunujen koko kantanm kayteUian 
hyvaksi ( punnittavaksi mcnevat vaunut ovat u cin vajaakuor
massa), huomautctaan lisii.yksena Kl 26/ 51. 5. kohtaan, etta vau
nujen punnitus on, mikali suinkin mahdolli ta, p~Titti:i.va suoritta
maan matk.an alkuvaihee.<.>sa, mieluimmin lahetysascmaa Hihinna 
matkan varrella olevalla. vaunuvaa 'all a seka etta tiedot painoista 
on kiireesti toimitettava liihetysasemalle. (Lkoj n: o 1148, 2. 8. 51 ) 
K1 11:0 36/ 51. 3. 

Vaihtotoista kannettavat maksut. 

Syrjaraidemaksun voidaan katsoa si~altavan vain korvauksen 
vaunun viennisti:i. a . o. syrjaraiteelle kuormausta tai purkamista 
varten. Mikali vaunut vaaditaan asetettaviksi nimenomaan maa
ratylle paik.alle tai niiti:i. pyydetaan kuormausta tai purkamista 
varten siirtamaan uudclleen toisellc kuormaus- tai purkamis
paikalle, on tasHi tyo Ui. yleensa kannettava syrjaraidemaksun 
Jisaksi joko TS: n 53 § :n mukainen kaukolii.kenteesccn liittyvan 
paikallisliikcntcen mak.su tai TS: n 54 §: n mukainen siirtomaksu, 
riippuen siita minkalainen siirto kulloinkin on k~'symyksessa. 
l\1ainittuja mak uja. ei kanucta, jos vaunu ilman erikoisia vaihto
toita voidaan ji:ittai:i. ylei elle lruormaus- tai purkamispaikalle tai 
syrjiiraiteclle. J os vaihtotyon suorittamiseksi on liikuteltava pai
kalla oleYia muit.a vaunuja tai asiaka.s haluaa saapuncct vaunut 
asetcttaviksi saapumisjarjcstyk esta poikkeavassa jarjcstyksessii 
k. o. paikalle, on asiakkaalta kannettava TS:n 54 § :n mukainen 
Riirtomaksu. 

Kun TS:n 52 §:n 5 lm:n mukaisia maksuja on tiihiin saakka 
ka1meth1 vain poikkeustapauk.sis.'la, huomautetaan, ettei tama lisa
maii.r~iys ole tarkoitettu yksi:nomaan erikoistapauk issa sovelletta
vaksi, vaan on siina mainitut maksut kannettava aina kun kysy-
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mykses a ovat sum~hkot vail1totyot. Kun lisamaiiriiyksen sana- 4 
muoto on ollut omiaan johtamaan harhaan, on jiiljempiinii sitii. 
selvennctty. Asiakkaan kanssa voidaan tehdii myos erikois opimus 
niiiden maksujen kantamisesia esim. sovitun tuntimaiiriin perus
teella. Tiillaiset esitykset on lahetetUivii a. o. liikennejak on pahl-
likon viilityksellii tariffitoimi'ltoon. 

Naita maarii.yksia ei toistaiseksi sovelleta satama-asemilla vau
nuja purkausta tai kuormausta varten laivan viereen asetettaessa. 
Satamissa esiintyvien lio:;~ivaihtotoiden osalta on kuitenkin voi
massa 53 § : n 4 lm ja 54 §: n 5 lm. 

Edella olevan mukrusesti on rautatiehallitus va.hvi tanut 
tariffisaiintoon seur-aavat lisamaiiraykset, jotka tulevat voimaan 
1. 9. 1951 lukien . 

51 §. 

Lisiitiiiin settraava UtLSi lisiimiiii1·iiys: 

7. Vaihtotoista kannettavista maksuista ks. 52 § :n 5 lm, 
53 §: n 4 1m ja 54 §: n 5 ja 6 lm. 

52 §. 

5 lm on mttutettu seumavaksi : 

5. J os vet uri luovutetaan liikennoit ijiin pyy:nnosUi yksin
omaan hanen ltiiytetti.iviikseen vaihtotyohon tai veturi muuten 
suorittaa sellaista vaihtotyota, joka tarkoittaa vaunujen asetta
mista kuormaus- tai purkamispaikalle miiiiratty:ihin paikk:oihin 
tai maaratyssii jarjestyksessa eika kysymyksessa ole vain vaunu
jcn valiton siirtaminen tallaiselle paikalle, kannetaan siita perus
maksuna 1,000 mk alkavalta 8 tunnilta seka lisiiksi. pii.ivasaikana 
40 mk ja yoaikana 60 mk minuutilta koko silta ajalta, jmlka 
veturi tyoskentelee liikennoitsijiin maaraysten mukaan. Sunnun
taisin, pyhiipiiivi in seka Vapun- ja itsenaisyyspaivina tyosken
televa ta Yeturista kannetaan 60 mk minuntilta. 54 § :ssi.i mainit
tua siirtomaksua ei talloin kanneta. 51, 52 ja 53 §: ssa mainitut 
maksut sensijaan on aina kannettava, jos niiden kantaminen tulee 
kysymykseen. 

Peru mal ua ei veturista kuitenkaan kanneta, jos veturi tiissii 
tarkoitettujen vaihtotoiden alkaessa on k. o. paikalla muita vaihto
toiti.i suorittamassa ja yksinomaan liikennoitsijan hyviiksi suori
tettavat vaihtotyot toimitetaan muun vaihtotyon lomassa tai viilit
tomasti ennen niitii tai niiden jhlkeen. Veturin lisamaksu ( 40 tai 
60 mk minuutilta) on tiilloin kannettava vahinUiiin 10 minuutilta 
kullakin kerralla. Ks. myOs 53 §: n 4 lm ja 54 §: n 5 ja 6 lm. 
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53 §. 

Lisiitiiiin seuraava uusi Usiimiiiiriiys: 
4. Taman pykalan mukainen makrsu kannetaan, jos vaunu 

siirretaan ,Liikennepaikkojen Valimatkoissa" mainitulta syrja
raiteelta toiselle saman liikennepaikan sanotussa jull.misussa mai
llitulle syrjaraiteelle tai aseman yleiselta kuormaus- tai purkamis
paikalta mainitunlaiselle syrjamiteelle tai painvastoin. 

Ks. myos 52 §:n 5lm ja 54 §:n 5 ja 6 lm. 

54 §. 

Lisiitiiiin seuraava uusi lisiimiiiiriiys: 
6. Jos kuormattavat tai purettavat vaunut halutaan asetetta

viksi kuormaus- tai purkanlispaikalle maarattyyn paikkaan tai 
maaratyssa jarjestyksessa, on ku.stakin lmormausta tai purkausta 
varten siirrettiivasta vaunusta suoritettava taman pykalan mukai
nen siirtoma:ksu. Siirtomaksua ei kuitenkaan kanneta, jos vaunut 
ilman erikoisia vailitotoitii. voidaan 'asettaa halutulle paikalle tai 
jo saapuessaan ovat halutussa jiirjestyksessa. 

Ks. my6s 52 §':n 5 lm. (Rh/ tfo n:o 1645, 31. 7. 1951) Kl n:o 
36/51. 4. 

Lastenlippujen kirjoittaminen. 

Sen johdosta, etta lapselle kirjoitetun shekkilipun kantaosasta 
puuttuvan ,Lapsi" merkinnan takia on asemille kirjoitettu useita 
veloituslaskuja, huomautetaan, etta Klll/ 50. 5 mukaan on shekki
lippuja lastenlippuina myytiiessa seka itse lippmm etta sen kanta
osaan joko kirjoittamalla tai leim:asimella. tchtava tama merkinti.i. 
Jottei merkinta lipusta unohtuisi, kehoitetaan tallaista lippua 
laatimaan ryhdyttaessa heti ensimmaiseksi lippuun kirjoittarnaan 
kiisin sana ,La psi", jolloin se varmasti tulee seka lippuun etta 
kantaosaan ja veloituksista va.ltytiHin. (\1.tr n: o Y. 69/ 190, 
3. 8. 1951) Kl n: o 36/ 51. 5. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myi:innetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Helsinki: 29. 8.--4. 9. 1951: Suomen Amp11jainliiton jarjesta
mien Suomen ampumamestaruuskilpailujen osanottajat; 25 %, 
myi:is pikaj. 
Roykka: 31. 8.-10. 9. 1951; Suomen Siviili- ja asevelvollisuus
invaliiclien Liiton kurssit; invaliidit; 25 %, myos pikaj. 

Helsinki 1951. Veltloneuvoston kirjapalno 
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Vllt taus Kaskylehdessa ju lkaistuun maaraykseen merkitlian: 
Kl n:o 1/51. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S i s a 11 y s: 1. Virantoimituksesta asemapaikau ulkopuolella suoritettava 
korvaus. - 2. Muutoksia aikatauluun 117. - 3. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 4. Rahtimerkkien ja maksuleiman kaytto. - 5. Avoinria vir
koja ja toimia. - 6. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. 

Virantoim.ituksesta asemapaikan ulko
puolella suoritettava korvaus. 

Valtioneuvosto on heinakuun 19 paivana 1951 muuttanut 1 
valtioneuvoston huhtikuun 22 piiivana 1948 vir antoimituksesta 
asemapaikan ulkopuolella suoritettavasta korvaukse ta vahvi ta-
mien maiiraysten (Kl n:o 25/ 48. 1) 3) kohdan ensimmaisen kap
paleen ja 7) kohdan kuulumaan elokuun 1 paiva ta 1951 lukien 
seuraavasti: 

3) Jos valtionrautateiden puolesta on varattu tilai nus mak
suttomaan yopymiseen tarkoituksenmukaisessa yopymi paikassa, 
jollaiseksi katsotaan virkamieshuone, lepohuone tai asuntovaunu, 
vahennetaan 2) kohda a mainitusta. paivarahasta 25 %, mikiili 
yopymispaikkana on virkamieshuone tai lepohuone, ja 15 %, 
mikali yopymispailclrana on asuntovaunu. Jos asianomainen vii
meksi mainitussa ta.pauksessa itse joutuu huolehtimaan siivous
yms. tehtavista, on viihennys kuitenkin vain 10 %. 

7) Rakennus- ja ratamestarille, rataesimiehelle, ratavartijalle 
sekii. rautatierakennuksen konemestarille suoritetaan piiiviirahaa, 
kun rakennusmestari, ratamestari t.ai rataesimies on rakennu -
tai ratamestarimmutensa, ratavartija oman ja vierei. en ratavar
tijaosuuden tahi konemestari oman rautatierakennuksensa ulko
puolella ellaisessa virantoirnitukses1 a, joka yhtii.jaksoi e ti kestaa 
vahintaan 5) kohdan mukaisesti laJsketun ajan. Asianomaisen 
osaston johta.jan harkinnan mukaan voidaan heille kuitenkin 
vaihtoehtoisesti suorittaa korvaus matkustussaannon mukaan, 
mutta on siita virantoimitusmaarayksessa silloin er.ikseen mainit
tava. (Kulk: n kirjelrnii n: o 4063, 19/ 7 1951. Rh/ to n: o H. 385, 
7/ 8 1951) Kl n: o 37/51. 1. 

560i. - 16. 8. 1951. 
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Muutoksia aikatauluun 117. 

IIj 923/ 924 Jyvaskylli-Lievestuore-Jyvaskyla ovat kulussa 
edelleen syyskuun loppuun saakka. (Kut n: o 1521/ 1421, 31. 7. 
1951) Kl n: o 37/ 51. 2. 

Syyskuun 1 paivasta lukien lakkautetaan hj 375 Kyro-Turku 
(arkisin), hj 376 Turku-Kyro (lauantaic:;in) ja hj 372 a Turku
Kyro (arkipaivisin paitsi lauantaisin). N:o 372a on siten lm
lussa vain arkilauantaisin ja pyhapaivan aattoina Turku-Loimaa. 
(Kut n: o 1578/ 1491, 10. 8. 1951) Kl n: o 37/ 51. :l. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

3 Syyskuun 1 pai\·asta 1951 lukien avataan liikenteelle Uima-
harjun aseman alainen Silvana Oy:n raide seuraavin, julkai.suun 
,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin merkinnoin: 

4 

I Uimaharju 

I 

Silvanan 
raide Uim I. Tt Luk. 1. 9. 51. Silvana 

Oy: iii varten. (Lkoj 
n: o 1884, 6. 8. 51.) 
Kl n:o 37/ 51. 3. 

Rahtimerkkien ja maksuleiman kaytto. 

Rautatiehalli.tus on rahtimerkkien ja maksuleiman ldiytoota 
vahvistanut seuraavat maadiyk et, jotka tulevat voimaan 1. 9. 
1951 lukien. 

Kaikkiin Hi.hetysasemalla maksettuihin (myos valtionrauta
teiden liikennepaikoilta yk:sityisille rautateille) kiito-, pika- ja 
rahtitavaraHihetysten kuljetuskirjoihin, joiden kuljetusmaksu on 
enintaan 1,000 markkaa, on kiinniteWiva rahtimerkit tai leimat
tava koneella maksuleima. Autorahtikirjat tilitetaan kuten tiihan
kin asti. markkamafu.·asta riippumatta aiua rahtimerkkeja tai 
maksuleima.a kiiyttiien. Autorahtikirjoja ei viedii erikoisluette
loon Hihto- eika miiaraasemalla. 

Rahtimerkit kiinnitetaiin rahtikirjan B-osaan etusivulle. Rahti
merkit eivat sa:a peiWia mnita. rahtikirjas.sa olevia merkintojii . 
. Jollei etusivulla ole riiWivasti tilaa kaikille merkeille, on loput 
kiinnitettiiva rahtikirjan B-osan kaantopuolelle. 

Maksuleima on lyotava rahtildrjan B-osan oikeanpuoleiseen 
yHilaitaan. 
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RahtimerkeilHi tai maksuleimakoneilla tilitettyja rahtikirjoja 4 
ei viedii erik:oisluetteloihin. 

Miiariiasemalla on tarkastettava, etta rahtimerkeilla tai maksu
leimalla tilitettyjen liihetysten kuljetusmaksut on oik:ein laskettu 
ja etta rahtikirjoihin on kiinnitetty riittava maara merkkeja tai 
,etta maksuleimassa on oik:ea summa. Mahdollisesti puuttuva era 
on kannettava vastaanottajalta. r,isamaJksua vastaava era merk
keja on kiinnitettava ralltikirjaan ja merkit tehtava liikenne
paik:an nimi- ja piiivaleimalla mitattomiksi. 

Maaraasemalla maksettavat rahtikirjat ja liihetysasemalla 
maksetut yli 1,000 markan rahtik:irjat on heti niiden saavuttua 
maaraasemalle vietiiva erikoisluetteloon. N e on myos paivittain 
jarjestettava asemajarjestykseen ja verrattava erikoisluetteloon. 

Maaraasemalla on rahtimer'keilla ja maksuleimalla tilitetyt 
rahtikirjojen B-osat jarjestettava kuukauden loputtua asema
jarjestykseen ja nippuihin sidottu ina lahetettava erikoisluette
loihin vietyjen, niinik:aan asemajarjestykseen pantujen ja eri 
nippuihin sidottujen B-osien keralla tilien mukan'a Trt III: een. 

Karhulan ja Loviisan rautatiet liihettavat valtionrauta,teilta 
saapuneet rahtimerkeilla tai maksuleimalla tilitetyt rahtik:irjojen 
B-osat asemajarjestykseen pantuina ja nippuihin sidottuina tilien 
mukana Trt III: een kul jetusmaksujen ja:kamista varten .. 

Karhulan ja Loviisan rautateiltii. valtionrautateiden (ja tois
ten yksityisten rautateiden) liikennepaikoille lahetettyjen liihe
tysten kuljetuskirjat on edelleenkin vietava erikoisluetteloihin. 

Jokioisten rautatie liihettaa valtionrautateilta saapuneet rahti
merkeilla ja malrsuleimoilla tilitetyt pika- ja rahtitavararahti
kirjojen B-osat (lukuunottamatta pienliihetysten rahtikirjoja) 
asemajiirjestykseen pantuina ja nippuihin sidottuina muiden 
tavaratilien mukana Trt III: een kuljetusmaksujen j'akamista 
varten. 

Pienliihetysten ja kiitotavaran tilityksista a11netut maaraykset 
(Kl n:o 9/ 50 ja Kl 11:0 19/ 50) valtionrautateiden ja Jokioisten 
rautatie11 viilisessa yhdysliikenteessa jaavat edellee11kin voimaan. 
(Tfo 11: o 1090, 4. 8. 1951) Kl n: o 37/ 51. 4. 

Av oimia virkoja ja t oimia. 

2 l. kontto1·iapulaisen toi1ni Helsingin varastossa. Taytetaan esityksen 5 
perusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
6: nnen varastojakson paailikolle, os. Helsinki, viimeistaiin 25. 8. 1951. 

2 l. konttoriapulaisen toimi Pasilan vara~tossa. Taytetaan esityksen 
perusteella. Vara-sto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
1: sen varastojakson paallikolle, os. Pasila, viimeistaKn 25. 8. 1951. 
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Seuraavat esityksen perusteella tiiytett:ivat ratavartijan toimet : 1 l. 
1·atavartijan toimia: yksi 1. ratajaksossa km 49-53 turvoJaitteineen (Hy
vinkii.ii.), yksi 2. ratajaksossa km 71,5-73 Ri ratap.pohj.paii. (Riihimii.ki), 
yksi 4. ratajaksossa km 203-209,5 (Ruutana), yksi 5. ratajaksossa km 276-
283,6 Mii.ntii.n r. (i\fiintta), kaksi 6. ratajaksossa, joista toinen Sk-km 419 
Kst.r. ja Sk-km 419 Ol.r. (Sciniijoki) ja toinen km 550-554 (Kokkola), 
kaksi 8. ratajaksossa, joista toinru km 1007-1015,5 (Vika) ja toinen km 
1112-1119,5 (Markajiirvi), seka yksi 11. ratajaksossa km 378-384 (Pieksii
miiki) ; 2 l. mtavar-t·ijan toimia: kolrue 3. ratajaksossa, joista yksi lm1 178-
183,2 (Piikkio), yksi km 253-259 (Licto) ja yksi Inn 182,5-189 (Hump
pila), yksi 5. ratajaksossa km 320-326,5 (Valkeaj~irvi), yksi 6. ratajak
sossa km 467,5--474,7 (Harrua), yksi 7. ratajaksossa km 704--712 (Park· 
kima), yksi 11. ratajaksossa km 442--4->9 (Naarajiirvi) ja yksi 12. rata
jaksossa km 698,5-706 (Vuonislahti). Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on jiit<'Wiva asianomaisille ratajaksonpiilillikoille viimeistiiiin 31. 8. 
1951. 

1 l. mtainsiniiiirin t·irlca, jonka haltija toiruii 11. ratajakson paallik
kona. Rautatichallitukselle osoitetui hakemukset jii.tettii.va rautatiehallituk
sen kirjaajalle viimeistii.iin 12. 9. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan tu.kia kehoitetaan hakijoita <'nnen ltake
musten jattiirillsta ottanman selvaii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Ka.>onneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. 

Oulun aseman junamies Jaakko Eino Autio on viirue kovii.iinii kadot· 
tanut 21/5. 19-!7 kirjoitetun virkamerkkinsa n: o 469, joka kuoletetaan 
(6. ljp n:o 1259/2786, 30. 7. H.l51) 

Konepajatyontekijiillo Leonard Tuoviselle kirjoitetut allamainitut va· 
paaliput ovat kadonneet ja kuoletetaan: kesalippu Oulu-Paltamo n: o 
35038/701, 11. 5. 1951; tilapaiset vapaaliput: Oulu-Kemijarvi, kirjoitettu 
16. 6. 1951, Oulu-Kemijiirvi n: o 216202, 12. 7. 1951, Oulu-Helsinki n : o 
216204, 12. 7. 1951. (01 kpp n:o 306, 2. 8. 1951) 

Helsingin asemalla palvelevalle alokkaalle Veikko Allan Saloselle ruat
kalle Rajamaki-Kauklahti (Lo-Au-Ly-Jy-:Mi-Ke kautla) Rajamaen 
asemalla 20. 7. 1951 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n :o 172988 on ka
donnut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 934/ 2628, 4. 8. 51) 

Ylim. siihkottii,jiille Eila 'l.'uulikki Kokkolalle annettu virkamerkki 
11: o 14/v. 50 on kadonnut ja kuoletetaan. (5. ljp n: o 611/2165, 4. 8. 1951) 

Tariffitoimistossa Suomfln Hoyrylaiva Oy:n virkailijalle Astrid 
Gnstafssonille kirjoitcttu 3 lk:n kesiilippn 11: o 13268/266 Helsingin-Luo· 
man viilillii on kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n : o 1087, 4. 8. 51) 

Tyontekijii Yrjo Muuriselle 1. 5. 1951 kirjoitettu kesiikausivapaa· 
lippu n: o 19760/396 matkalle Kotka-Lappeenranta on kadonnut ja kuo
letetaan. (13. rtjp n: o 635, 6. 8. 19:31) 

Veturinkuljettajan 0. J okirinteen pojalle Teuvolle 21. 7. 51 kirjoi
tettu tilapainen vapaalippu n: o 39156 matkalle Hyvinkiiii-Riihimaki on 
kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n:o 1266/4153, 7. 8. 1951) 

Helsingin aseman 1 luokan asemamiehelle Valter Vilhelm Johanssonille 
30. 9. 44 kirjoitettu virkamerkki n: o 543 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Ljp 1 n:o 946/2657, 8. 8. 51) 

Korjausmies Tauno A.ikiiiille kirjoitettu kesiikausi vapaalippu n: o 
17816/357 matkalle Tampere-Pihlava on kadonuut ja kuoletetaan. (4. rtjp 
n: o 61/539, 8. 8. 1951) 

Helsinki 1961. Valtionenvoston ldrjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltain : 
Kl n:o l fSI. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

I 

I 

To I m I t u s : RautatlehaJIItus, 2 kerros, huone 24. 

S 1 s a lly s: 1. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Liikennepaikkojen valimatkoihin on tehtava seuraavat lisayk- .1 
set ja muutokset, jotka tulevat voimaan 1. 9. 51 lukien. 

Hanko - Hango 
Tukkikurvi link 1. Tt 

Herrala 
.Miikitie IIr 1. Tt Lahdcn Osuuskauppaa 

ja 1\f. Paloa vartE'n. 
Hovinsaari 
Saast~moiscn raide 
merkintoineen pyyhi-
tiiiin. Lisiitiiiin: 
Cad en ius & Grahn in 
raiteet Ilos 1. Tt Cadenius & Grahn 

Kotkan Laivauks~n 
Oy:tii varten. 

raidc IIos 1. Tt Kotkan Laivaus Oy:ta 
varten. 

Huopalahti - Hoplaks 
Itiipiiiin vetoraide 

I 

Hpl 1. Tt 
Liinsipiiiin vetoraidP llpl 1. Tt 

Hyvinkaa 
Il vvinkiiiin Tiilen rai de Hy 2. Tt 
Riiakiinpii..'in raide fly 1. Tt 
antapiston raid1• 

I 
I Hv 1. Tt 

Tallin takaraitect H)- 1. Tt 

Hameenlinna 
EV 4:n raitPet, Kau-
pungin raiteet, Nie-
mentaustan ra.idc, a-
han raide, Sairion rai-
de, Suomen Maanvil-
jelijain Kauppa Oy:n 
raidt', Vanajan raidc 
ja Yhteissisun raide 
merkintiiineen pyyhi-
tiiiin. Lisatiiiin seu-
raavat syrjaraitcct: 

560S. - 17. 8. 1951. 
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EIIO:n vanha. raide 

Kaupw1gin raiteet (ul
ko- ja sisiiraiue) 

I V I EV-osaston rai
Leet 

Sairion raiteet 
SMK:n raide 

Tallinpiitkii. 

Vanajan Autotl'htaan 
raide 

II 
Pistoraide 

Inkeroinen 
Sahan raide 

Juurikorpi 
Juurikorven Tehtaiden 
raide 

Jyvaskylii 
Lohikosken raiteet 

Kaipialnen 
Tirvan raide merkin
ti:iineen pyyhltiian. 

Kajaanl 
Osuusteurastamon 
raide 

Kausala 
Kaurakosken raide 
merkinti:iineen pyyhl
tiiiin ja tilalle merk:i
taan: 

Sotevan raide 
Kaurakosken . raide 

-2-

HI 1. 

HI 1. 

III 2. 

Hll. 

Illl. 

Hll. 

HI 4. 

Iil. 

Ikr 2. 

Jri 1. 

Jy 2. 

Kaj 2. 

Ka 1. 
Ka 6. 

Tt Etelii-Hiiml'en Osuns
liikettii. vartl'n. 

Tt 

Tt Puolustuslaitosta var
ten. 

Tt 

Tt SMK:ta, Kamila Oy:tii 
ja Kantolan Puutyiitii. 
varten. 

Tt Trustivapaa Bensiini 
Oy:tii varten. 

Tt Vanajan Autotehdasta 
varten 

Tt 

Tt Tampereen Pellava ja 
Rautateollisuus Oy:tii 
varten. 

Tt Juurikorven Tehtaita 
varten. 

Tt G. A. Serlachius Oy:tii 
varten. 

Tt Savo-Karjalan Osuus
teurasta.mo r.l:iiii 
varten 

Tt Sotevaa varten. 
Tt Manka!& Oy:tii. varten

Raidetta liikenni:ii
dii.iin vii.hmtiiiin 2 
vaunun enssii kerral
laan. Syrjiiraidemak
sut lasketaan TS:n 51 
§:n mukaisestt. Puut
tuvasta vaunukuor
masta kantaa Kausa
lan asema TS:n 53 §:n 
muka1sen maksun. 
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Kauvatsa 1 
Saban raidc Kvt 1. Tt Kauvatsa Oy:ta varten. 

Kerava 
Ornon raidc Ke 1. Tt Meta!lttehdas Ornoa 

vartcn. 
Korpi 
Korven pisto Kor 1. Tt 

Koskenkorva 
Sahan raido Kos 1. Tt 

Kotka 
N obolin raide ja d!jy-
satama merkintiii-
neen pyyhitiiiin ja ti-
!aile merkitiian: 

dljysatama 
(Nobel Standardin, 
Shellin, Suomen Pet-
roolin ja Teollisuuden 
Polttoiiljy Oy:n rai-

Kta 2. Tt teet) 

Kylmakoski 
SO K:n raide pyyhitiiiin 
ja tilalle merkitiiiin: 

SOK:n raide Kyl 2. SOK:ta varten. Rai-
detta Iiikenniiidiiiin 
viihintiian 3 vaunun . erissii kerrallaan. Syr-
jaraidemaksut Iaske-
taan TS:n 51 §:n mu-
kaisesti. Puuttuvista 
vaunukuorllllsta kan-
taa K lmiikosken ase-
rna TS:n 53 §:n mu-
kaisen maksun. 

Kyttaia 
Rosenlewin raide Klii 1. Tt w. Rosenlew & Co 

Oy:tii. varten. 
Lahti 
Lahden Osuuskaupan 
raide ja V akiopuu 
Oy:n raide merkintiii-
neen pyyhitiiiin. Lisa-
taiin seuraavat rai-
teet: 

Jiirvisen raide 
(Korpi 3) Lh 3. Tt 

Lahden Osuuskaupan 
Lh 3. raide Tt Lahden Osuuskauppaa 

Maan Romu raide 
ja OTK:ta varten. 

(Korpi 2) I Lh 3. Tt Maan Romua varten. 
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1 
Shellin raide Lh 2. Tt Shell Oy:ta, Sora Oy:ta 

ja Oululainen Oy: tii. 
vartcn. 

Vakiopuun raide Lh 3. Tt Vakiopuu Oy:tii. ja Iris 

Veljekset Blomin raide 
Oy:tii. varten. 

(Korpi 3) Lh 3. Tt 
Vilskan raide Lh 2. Tt Lahden Lasitehdas Oy: 

tii., Vilskan Mallasteh-
das Oy: tii. ja Leipa-
tuote Oy:tii. varten. 

Lappeenranta 
Kaikki raiteet pyyhi-
tii.ful j a niiden tilalle 
merkitii.iin: ITt Halkopittkii. Lr 3. Vanhaila asemalla. 

Ileinii.apu Lr 3. Tt V anhalla asemalla. 
Heinapatkii. Lr 3. Tt Vanhalla asemalla. 
Imatran Voiman raide Lr 2. Tt U udella asemalla. I mat-

ran Voima Oy:tii. var-
ten. 

Kalkkitehtaan raide Lrl. Tt Uudella asemalla. Pa-
raisten Kalkkivuori 

Kaurapii.tkii. Lr 3. Tt 
Oy:tii. varten. 

Vanballa asemalla. 
Makasiinipatkii. Lr 3. Tt V anhalla asemalla. 
Rakuunapiitkii. Lr 3. Tt V anhalla asemalla. 
Teollisuusraide Lr 4. Tt Vanballa asemalla. 
Turusenpii.tkii. Lr 3. Tt Vanballa asemalla. 
Vaakapii.tkii Lr 3. Tt V anhalla asemalla. 
Vanha asema Lr 3. Tt 
Oljypii.tka Lr 3. Tt Vanhalla asemalla. 

Rapasaari Rps Lr 5. TV Rapasaareen ja Rapa-
saaressa oleville syrjii.-
raiteille osoitettujen 
lii.hetysten kuljetus-

Rapasaaressa on seu- paperit on kirjoitet -
raavat syrj iiraiteet tava suoraan Rapa-

Heinolan Faneriteh- saareen. 
taan raide Rps 1. Tt Ileinolan Faneritebdas 

Karj alan Metsii.tuot-
Oy:tii. varten. 

teen raide Rps 1. Tt Sahalaitosta varten. 
Kaupungin raide Rps 1. Tt 
Kaupungin satamarai-

Rps 1. teet Tt 
Pik:isaaren sahan raide Rps 1. Tt 
Purukuurin raide Rps 1. Tt 
Rikki- ja Superfos-
faattitehtaan raide Rps 1. Tt Valtion Rikkihappo- ja 

Supeliosfaattiteh-
Lappila dasta varten. 
Miikitien raide La 1. Tt 
Saban raide La 1. Tt 
Tiilitehtaan raide La 1. Tt 



Laukaa 
Sahan raide 

Lohikosken vaihde 
vaihde merkintiiineen 

pyyhitiiiin. Lohikoski 
on mnutettn J yviis
kyliin alaiseksi syrjii
raiteeksi. 

Metsakyla 
Sahan raide 

Mustio 
Paroonin pisto 

Mantta 
Jiimsiin pisto 

Mantyharju 
Saunatien raide 

Nokia 
Nokia Ab:n raiteet 

Nummela 
Auran patka 

Oitti 
Oitin Tiilitehtaan raide 

Otava 
Satamaraiteiden koh
dalta 8 sarakkeesta 
pyyhitiiiin •>Purjeh
duskautena T>>, joten 
naiden raiteiden lii
kenniiimistapa on 
koko vuoden Tt. 

Oulainen 
Pistoraide 

Oulu 
Toppila 
Satamarai teet 
Vaasan Hiiyrymyllyn 
raide 

Oulunkyla - Aggelby 
Pohjoispistoraiteet 

Herttoniemi - Hertonas 
Satamarai teet 

- 5-

Lau 1. 

Mkl 2. 

Msol. 

Man 1. 

M.rl. 

Noa 1. 

Nm 1. 

Oi 1. 

Ou 1. 

Tp 1. 

Tpl. 

Olk 1. 

Hrt 2. 

38 

Tt 

Tt Metsakyliin Saha Oy:ta 
varten. 

Tt 

Tt 

Tt 

Tt Nokia Ab:ta varten. 

"I:t 

Tt Oitin Tiilitehdas Oy:ta, 
Osuusliike Vakavaa 
ja SJitin Osuusliikettii 
varten. 

Tt 

Tt 

Tt Vaasan Hiiyrymylly 
Oy:ta varten. 

Tt Katiska ja Kelkkatuote 
Oy:tii, Terii.sbetoni 
Oy:tii, Silta ia Sa
tama Oy:tii ja Saha
puu Oy:tii varten . 

Tt Trustivapaa Bensiini 
Oy:ta, Suomalainen 
Gulf Oil Co Oy:ta ja 
Petko Oy:ti.i varten. 

1 
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SOK:n raide 

Teollisnusraide 

Varastoraide 

Paimio 
Susitie 

Parkumaki 
Sahan raide 

Pasila - Fredriksberg 
Lonnstromin r aide 

llfiinnyn raide (raiteen 
n:o 46 pohjoisosa) 

Pietarsaari - Jakobstad 
Leppilluoto---Aiholmen 
:Malmin raiteet 
Vanhan sillan raiteet 

Pohjankuru - Skuru 
Brodtorpin raide mer
kintoineen pyyhitiiiin 
ja tilalle merkitiiiin: 

Brodtorpin raide 

Pori 
Herralahden raiteet ja 
Seikun raiteet mer
kintoineen pyyhitiiiin. 
Sanotut raiteet on 
mainittu Aittaluodon 
kohda.lla. 

Rauma 
Aseman 5 raide 
Kenkiitchtaan raide 

-6-

Hrt 1. 

Ilrt 1. 

Hrt. 1. 

Po 1. 

Prm 1. 

Psi 1. 

Psl 1. 

Lpl 1. 
Lpl 1. 

Pku 5. 

Ra 1. 
Ra 1. 

Tt SOK:ta, Tnot£'-Viilitys 
Oy:tii, Is-Te Oy:ta, 
Nordqvist Oy:ta, 
Ilerttoniemen Lauta
tarba Oy:tii, Puukes
kus Oy:tii ja Yhdys
puu Oy:tii varten. 

Tt Mercantile Oy:tii, Tien
haaran Kattohuopa
teollisuus Oy:t.'i., Sem
ptalin Oy:tii, Paulig 
ja K:nia seka ilOK:ta 
varten. 

Tt 0. Makista varten. 

Tt Osuusliike Kerholaa, J. 

Tt 

Lehtista, Paimion 
Kauppaosuuskuntaa, 
Suomen Saviteolli
suus Oy:ta ja Vistan 
Kauppa Oy:tii varten. 

Tt Rafu Li.im1strom Oy:tii. 
varten. 

Tt Oy Jl1iintya varten. 

Tt 
Tt 

Tt Briidtorpin taloa varten. 

Tt 
Tt 

Raidetta liikennoi
diiiin vahintiiiin 3 
vaunun erissii kerral
laa.n. Syrjiiraidemak
sut lasketaan TS:n 51 
§:n mukaisesti. Puut
tuvista vaunukuor
rnista kantaa Pohjan
kurun asema TS:n 53 
§:n mukaisen maksun. 

8 sarakkeeseen lisatiiiin 
huomautus: 

Ks. myos AJtta
Juoto. 



Santalahti 
Luujauhetehtaan raide 
OTK:n raide 
Pahvitehtaan raidc 

Siuro 
Satamaraidc 

Suolahti 
Rakennuspiitka 

Suonenjoki 
Sahan raide merkintoi
neen pyyhitiUin 

Sornainen - Sornas 
Alipisto, Hiekkatien 
raiteet, Koivulaakson 
raide, Verkon patkii. 
ja Yliopisto on muu
tcttu maksulliseksi, 
minkii mukaisesti nii
den kohdalta sarak
keesta 8 poistetaan 
merld.ntii •Syrjii.raide
maksua ei kanneta~. 
Kaikkien mainittujen 
raiteiden pituus on 
So 1, mikii. on lisii.t
tiiva 6 sarakkeesecn 
kunkin raiteen koh
dalle. 

Ivakon patkii 
M:etsakeskuksen patkii. 
Saunatien raiteet 

Tampere 
Kaikki syrjaraiteet 
pyyhitiiiin ja tilalle 
merkitaiin: 

Haarlan raide 

Hankkijan raide 

Jiirvensivun raide 
Kaupungin perunava
raston raide 

Kumiteollisuuden 
raide 

Lokomon raide 
Naistenlahden raiteet 
Naulatehtaan raide 

Nekalan tehdasraide I 
Nobelin raide 

Pellavatehtaan raide 

-7-

Stl 1. 
su 1. 
Stl 1. 

Siu 1. 

I Suo 1. 

I 

So 1. 
So 1. 
So 1. 

Tpe 5. 

Tpe 3. 

Tpe 2. 

Tpe 2. 

Tpe 2. 

Tpe 2. 
Tpe 3. 
Tpe 2. 

Tpe 2. 
Tpe 2. 

Tpe 3. 

Tt 
Tt 
Tt 

Tt 

Tt 

Tt 
Tt 
Tt 
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Tt Haarlan tehdasta. var
ten. 

Tt Keskusosuusliike Hank
kijaa varten. 

Tt 

Tt Tampereen kaupunkia 
varten. 

Tt Kumiteollisuus Oy:ta 
varten. 

Tt Oy Lokomoa varten. 
Tt 
Tt Tampereen Naulatehdas 

Oy:tii. varten. 
Tt 
Tt Nobel-Standard Oy:tii. 

varten. 
Tt Tampereen Pellava- ja 

Rautateollisuus Oy:tii. 
varten. 

1 
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1 Oy Penman raide Tpc 2. Tt 0~ Penmaa varten. 
P.MK:n raide Tpc 3. Tt P IK:ta varten. 
Saarclan mide Tpe 2. Tt K. B. Saarela Oy:ta var-

ten. 
Salmisen raicle Tpe 2. Tt Tehtailija Salmista var-

ten. 
San•iksen ra ide Tpe 3. Tt Sarvis Oy:tii varten. 
Shellin raide Tpe 2. Tt Suomalainen Shell Oy: 

tii vartcn. 
Tammelan raiteet Tpe 2. Tt 
V a.IioJl raide Tpe 3. Tt 
Voiman raide Tpe 2. Tt Osuusliike Voirua i.l:aa 

varten. 
Tohmajarvi 
Aseman 4 raide Toh 1. Tt 

Toijala 
Huuskan raide I Tl 1. Tt Huuska Oy: tii varten. 

Turenki I llankkijan raide Tu 1. Tt Keskusosuusliike Hank-
kijaa varten. 

Vaasa - Vasa 
Vaskiluot o - Vasklot 
Aseman uusi raide Wsk 1. Tt 
Etcliipiirin raiteet Wsk 1. Tt 
Iliiliraiteet Wsk 2. Tt 
Makasiiniti et Wsk 2. Tt 
Pikk-upiirin raiteet Wsk 1. Tt 
Pohjo1spiirin kurvi Wsk 1. Tt 
Pohjoispiirin raiteet Wsk 1. Tt 
Propsitien raiteet 

I 
Wsk 1. Tt 

Rajatie Wsk 1. Tt 
Sahan raitect Wsk 1. Tt 
Sammon piitka Wsk 2. Tt 
Vanba koliplitkii Wsk 2. Tt 
Oljyraitcet Wsk 1. Tt 

Varkaus 
Pirttiniemen raide War 1. Tt A. Al1lstriim Oy: ta var-

ten. 
Satamaraide War 1. Tt Metsiili.lii, Minna Cant-

hia ja Talouskauppaa 
varten. 

Vilppula 
Sellunraiteet Wp 1. Tt 

Virasoja 
Harakan raide Vro 2. Tt Enso-Gutzeit Oy:tii var-

ten. 
:Hiomon raide Vro 3. Tt Enso-Gutzeit Oy:tii var-

ten. 
Sat a man ra.i teet Vro 2. Tt 

Vuohi jiirvi 
Pilketehtaan raide \'hj 2. Tt 

Vuoksen satama 
lliomon raiteet mer- Ill 

kintoineen pyyhitaan. Ill 
Tp 

(Lkoj n:o 1917, 13. 8. 51) Kl n:o 38/51. 1) 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston ki"rjapaino 
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Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun mli.li.raykseen merkitli.li.n: 
Kl n:o 1/51. 2 (~ lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on t eht avli. painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallltus, 2 kerros, huone 24. 

S is a 11 y s : 1. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 2. Vaunujen etsintii. 
- 3. Kuukausiliput. - 4. 'favaranluokitus. - 5. Rautatieopiston levykurssien 
ja gramofoouien lii.hetys. - 6. Matkalippualenuuksia. - 7. VR palvelukseen 
sopimattomia. - 8. Kadonneita matkalippuja, virkamerkke,jii. ym. - 9. Avoi
mia virkoja ja toimia. - 10. Rautatieopistou ehtokuulustelut. - 11. 0 oitetie
uustelu. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kemijarven aseman alai.set satamaraiteet muutetaan maks1m- 1 
a1aisiksi. yyskuun 1 paivi.ista 1951lukien. Asiasta tehdaan julkai-
suun ,Liikennepaikkojen viilimatkat" seuraavat merkinnat : 

Kemijarvi 
Satamaraiteet Kja 1. Tt Luk. 1. 9. 51. (Lkoj 

n: o 1910, lJ. 8. 51) . 
Kl n:o 39/51. 1. 

JarveUin aseman alai.sena km:llii 106 + 596 m avataan liiken
teelle lokakuun 1 paivasta 1951 lukien Ollikka-niminen ·seisake 
seuraavin julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin 
merkinnoin : 

se Ollikka 12 JarveHi 3. 
Herrala 9. 
Lh 23. Ri 36. 
Kw 85. 

H Luk. 1. 10. 51 . (Lkoj 
n:o 1836, 4. 8. 51). 
Kl n: o 39/51. l. 

Seisalckeella pysiil1tyvistli jtmista ilmoitetaan aikanaan kulje
hlstoimiston toimesta. 

Uudenkylan aseman alaisena km: lHi 152 + 900 m avataan 
liikenteelle lokakuun 1 paivastli 195] lukien Kurkela-niminen 
seisake seuraavin julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" 
tehtlivin merkinnoin: 

se Kurke1a 12 Uusikylii. 2. 
Maukala 7. 
Lh 23. Kw 
Ri 82. 

H 

39. 

Luk. 1. 10. 51. (Lkoj 
n: o 1837, 4. 8. 51) . 
Kl n: o 39/51. 1. 

Seisakkeella pysahtyvista juni ·ta ilmoitetaan aikanaan kulje
tustoimiston toimesta. 

5703 - 23. 8. 1951. 
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Vaunujen etsinta . 

.Alempanaluetellut tavaravaunut on tavattaes a Hihetettliva 
heti li:ihimplilin konepajaan tai varikkoon uudelleen numeroi
mista varten: 

Gd 
Gb 
II 
Ok 
Hdk 
lid 

39754, 44949, 456-!2, 45653 
52254 
61516, 62955, 64634 
70789 
101038, 102491 . 
153015, 153016, 153036, 153052 

Vaunujen Uihettiimise ta on ilmoitettava asianomaisen kone
pajan tai varikon palillikolle seka konetoimistoon, joka antaa vau
nuille uudet numerot. Vaunuja ei saa kayttaa yhdy liikenteessa. 
(Kut n: o 1600, 14. 8. 51) Kl n: o 39/ 51. 2. 

Kuukausiliput. 

1\fa:tkalippujen tarkastuk.sen yhteydessa on 11sein syntynyt 
matkustajan ja li1mn tarkastajan kesken erimielisyyW.i. siita, 
pitaako kuukausiliplm haltijalla olla mukan.aan thenkilotodistus ja 
minkalainen todistus tiillaiseksi hyvaksytaan. Taman johdosta 
huomautetaan, etta kuukausilipun painetun maininnan mukaan 
lipun haltijan on vaadittaessa esitettava lipun ohella henkilo
todistus. Jotta erimielisyyksista valtyttaisiin, kehoitetaan lipun
myyjii:i k:uukausilippuja myydessaan ostajalle huomauttamaan 
asiasta. Tiyvaksyttavia henkilotodistuksia ovat mm. : poliisiviran
omaisen antama henkilollisyystodistus, poliisiviranomaisen antama 
matkalupatodistus, ulkomaanpassi, matkakortti, ajokortti, met
sastyskortti, postin antama henkilollisyystodistus. 
1 Kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun· haltijalta ei hen
kilotodistusta vaadita, koska rtallainen lippu on valokuvalla varu.s
tettu. ('l'fo n:o 1093, 8. 8. 1951) Kl n :o 39/ 51. 3. 

Tavaranluokitus. 

Aakkoselliseen tavaranluokitustanlukkoon on li«attava seuraa-
vat uudet nimikkeet: 

Betoni, keinotekoinen hetoni ·ora . . . . . . . . . . . . 8 
Leca, keinosora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Sora, keinotekoinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

('l'fo n: o 1123, 14. 8. 51) Kl n: o 39/ 51. 4. 
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Rautatieopiston levykurssien ja 
gramofoonien lahetys. 

Rautatieopisto Uib.ettioili linja-asemille menevat kielikurssilevyt 5 
kotelois.saan ja gramofoonit rautatien virkapo tin kautta. 

Ktm yhdenkh1 levyn rikkoutuminen saattaa eraissa tapauk
sissa tehda koko levykurssin miltei kayttokelvottomaksi, on lahe
tyksia ltiisiteltava eriWiin huolellisesti . Kutakin lahetysta niin 
rautatieopi.stosta linjalle kuin piiinvastoin semaa asianmukainen 
saate. (Ropj n: o 212/ 616, 18. 8. 51) Kl n: o 39/ 51. 5. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 6 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistu rille : 
Lahti: 7-11. 9. 1951; Tyoviien Urheiluliiton suunnistamismesta
ruuskilpailut; kilpailijat ja toimitsijat; 25 %, myos pikaj . 
Tampere: 7-11. 9. 1951 ; Suomen Suunnistamisliiton mestaruus
ki1pailut; kilpailijat; 25 %, myos pikaj . 
Kankaanpaa: 7- 11. 9. 1951 ; Kankaanpaiin Urneilijain jiirjes
tiimat Suomen Suunnistamisliiton nuorten suunnistamismestaruus
kilpailut; alle 20-vuotiaat lcilpailijat; 25 %, myos pikaj . 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Kouvolan varikon tilapainen vaununvoitelija Aarto Sakari Salmensnu on 7 
erotettu sopimattomana VR : n palvelukseen 18. 8. 51 lulden. (Kw vrp 18. 
8. 1951) 

K adonneita. mat k a.lippuja, virkamerkkeja ym. 

Haapamaen asemalla 13. 8. 51 kaikille radoille nimella Pauli Hiittonen 8 
myyty 3 lk pikajunan kuukausilippu n : o 17835 kuoletetaan syyskuun 1 
paivasta 1951 lukien. Taman jalkecn tavattaessa pyydeta:in lippu lahetta-
mii.an Haapamaen lippukassaan. (Hpk ap n:o 526, 18. 8. 1951) 

Seinajoen varikon (Sk) veturinkuljettajan V. Ouvisen pojalle Heimolle 
15. 6. 51 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 174235 matkalle Seinajoki
Parikkala on kadonnut ja kuoletctaan. (Sk vrp n:o 491/392, 10. 8. 1951) 

Alokas Erkki Kemppisen vaimolle Ainolle 4. 8. 51 kirjoitettu tila
painen vapaalippl'l n: o 60822 matkalle Riihimaki-Lappeenranta ja ylim. 
puhelunviilittiijan Hilkka Seppaliin pojalle Maunolle 19. 6. 51 kirjoitettu 
tilapainen vapaalippu n: o 60151 matkalle Leppii.koski-Kauklahti ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (2. ljp n: o 1278/ 4261, 11. 8. 1951) 

Ylim. 2. pl. siivoojalle Irja Esteri Huotiselle 8. 7. 50 kirjoitettu virka
merkki n:o 265 ja kesiikausivapaalippu Kuopio--Murtomliki n:o 42/583 
1. 5. 51 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (9. ljp n: o 2134, 13. 8. 1951) 
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Ratavartija ArYi Jarviseltii. on kadonnut virkamerkki n:o 20, annettu 
2. 11. 44, ja tilapiii.nen vapaaJippu n:o 00i26 5 kirjoitettn 1. 8. 51 mat 
kalle Niirala-Turku, jotka kuoletetaan. (12. rtjp n: o 430, 14. R. l 951) 

Veturinkuljettaja Yrjo Lnokolle 8. 8. 51 kirjoitettu tilapii.ineu vapaa
lippu n: o 0250205 matkalle Hyviukii.ii-Rovaniemi on kadonnut ja kuolete
taan. (2. ljp n: o 1303/4305, l 5. 8. l 951) 

Ylim. veturi.n Himmittii.jli Onni Va:~kelainen on kauoltanut kesiik. vapaa
lippunsa n: o 43657/874 matkall<' Pieksii.miiki-Tiusala, joka kuoletetaan. 
(Pm vrp n:o 615, 15. 8. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia . 

.A .p. 1 l. tarlckaajan virlw ja ?'c·viisorin vlr~ea, molemruat rautatiehalli
tukscn ta.lousosastolla. Rautatiehallitul;sclle osoitetut hakemukset jiitettihti. 
rautatieltallituksen kirjaajalle viimeistiian 8. 9. 1951 ennen klo 12. 

Ki1·janpitiijiin virka 2. talousjakson toim;stossa. Rautatiehallituksen 
piiii.johtajalle osoitetut hakcmukset jiitettlivii. rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimcistiiiin 8. 9. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vai.kean asuntopu1an ta.kia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jiittiimisti:i. otlaman.n sclvii.ii asunnonsaantimahdollisunk!lista. 

R autatieopiston ehtokuulust elut. 

Viimc kcvii.t.lukukaudella yleisessii. liikennevi.rkatutkinnossa, alustavassa 
liikt>nnevirlmtutkinnosRa, konc- ja varasto-osastojen virkatutkinnossa, hallinto
ja talousosustojen Yirkatutkinnossa, ylE'nuniissii. pii.tevyy::;tutkinnossa ja ase
tinlaitemiestutkinnossa, joita ei syysluknka.ud<.>n aikana panna kokonaisuu
des nan toimeen, ehtoja saaneille tiedoitetan, ettii. uusintakuulustelut pid<:>
tiiiin rautaticopistosHa syyskuun 17-29 piiivina siinii jiirjestyksessii lruin 
sieltii. aikanaan asianomaisillc pii.iillyston viilitykRe!lii ilmoitetaan. 

Veturinkuljettaja- ja vaunumiestutkinnoissa ehtoja saaueet saavat tilai · 
suuden niiden suorittamisePn yyslukukaudella jiirjestettii.vien vastaavien 
tutki.ntojcn yhteydPssii. V eturinkuljettajatutkinto pidPtii.ii.n joulukuun 7 
pii.ivii.stii. ja vaunnmi.cstutkinto marraskuun 19 piiivii.stii. alkaen. (Ropj n:o 
210/ 614, 17. R. 51). 

Osoit et iedust elu. 

Viilttiiii.kscen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tii.ten 
kaikkia henkilo- ja palk.kausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii.
vii.t allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymii.ttii ilmoittamaan rauta
tirhallitukst>n kirjajalle, os: Helsinki: 

niml 

Lnurila, Olavi G. 

amma.tti 

rautat. 

syntymavuosi 

Helalnld 1951. Valtloneuvoaton ldrjapalno 

aikalsempl osoite 



KASKYLEHTI N:o 40 
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Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o 1/5 I. 2 ( ~ lehden numero, vuosf, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Liiakarintodistukset valtionrautateiuen palvelu.kseen tai 
tyohOn pyrittaessa. - 2. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 3. Vapaa· 
lippujen ja virkamerkkien palautus eriiissii. tapauksissa. - 4. 'l'avaranluokitus. 
- 5. Matkalippualenuuksia. - 6. Vaununpeitteiden ctsiutiL - 7. Avoimia 
virkoja ja toimia. - 8. Rautatieopiston kurssiohjelma syyslukukaudeksi 1951. 
- 9. Ikiimiesten VR: n tennismestaruuskilpailut. - 10. Osoitetiedustelu. 

Lii.akarintodistukset valtionrautateiden 
palvelukseen tai tyohon pyrittii.essa. 

Sen johdosta, etta sellaiset henkilot, j ot.ka pyrkivat valtion- 1 
rautateiden palvelukseen tai tyohOn ja jotka sen vuoksi ovat voi
massa olevien maaraysten mlllkaan velvolli.set esittamaan r autatie
Hihldirin antaman todistuksen terveydentilastaan seka eraissii ta
pau ksi.ssa nako-, vari- ja kuuloaistei.staan kuin myoskin puhe
kyvystaan, eivat useassa ltapauksessa ole tietoisia siitii, mihin teh
tavaan tai tyohon ja mille osa.stolle he pyrkiviit ja kun niimii t iedot 
ovat rautatielaa.karille todistusta annettaessa viilttfunattomia, oli.si 
suotavaa, etta kysymyksessii oleville henkiloille annettaisiin asian
omaisen paallymon toimesta sairaanpassin (lomake n: o 3315) 
A-'Osa, johon henikilotietojen lisaksi sarekkeeseen ,K. o. tapauksen 
johdosta Uiakarin tietoon saatebtavia huomautuksia tai selvityksia" 
merkittai.siin e. m. seikkoja koskevat tiedot esim. ,,pyrkii alok
kaaksi IIelsingin asemalle tai pyrkii viilaajaksi Pasilan kone
pajalle" j.n.e. (Ttj n:o 1716/ 2090, 20. 8. 1951) Kl n :o 40/ 51.1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Riihimaen aseman alaisena km:lla 66 + 604 m avataan liik~n- 2 
toolle Arolampi-niminen sei.saike syysh.-uun 1 piiivasta 1951lukien 
seuraavin julkaisuun ,Liikennepaiklrojen valimatkat" tehHivin 
merkinnoin: 

5779 - 30. 8. 1951. 
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Riihiruaki 5. 
Hyvinkiiii. 7. 
Hy 7. Ri 5. 
Ke 37. P sl 63. 
Kr 106. 

H Luk. 1. 9. 51. (Lkoj 
n:o 1777, 23. . 51 ) 
Kl n:o 40/ 51. 2 

Se.isakkeella pysahtyvat toistaiseksi tarvittaessa (S) junai 101, 
106, 107 ja 205. 

Vapaalippujen ja virkamerkkien 
palautus eraissa tapauksissa. 

Sattuneesta syy.sUi huomauLetaan, eltii vapaalippu:sii.iinnon 
8 §:n 6 lm:n ja 16 §:n llm:n mukaan on rautatien palveluksesta 
eroavan taikka erotetun henkilOn luovutettava kaikki hallussaan 
olevat vapaaliput ja aamansa vi1,kamerkki a ·ianomaiselle esimie
helleen. Viimeksimainirttujen on huolehdittava siiUi, etta nain 
toclella tapahtuu. 

Kun erikoi esti asuntolippujen osal<ta on voitu todeta vii1irin
kaytoksia siina muodossa, etta junissa on csitetty vanhenttmeita 
iai toisille henkiloille laadittnja lippuja, velvoitetaan naiden lip
pujen kirjo~ttajat vaatimaan asianomaisilta takaisin aikaisempi 
lippu ennen knin uusi lippu luovutetaan. Asunrtolippu on viipy
mattii palautettava lipun kirjoittajalle myos, jo.'3 lipun haltijan 
asuntopaikka nmuttuu e:ika lippua enaa tarvita. 

Niin ikaan on ke akausivapaaliput IJiiden kelpoisuusajan paa
tyttya vaadittava trukaisin. Mil loin asuntolipun haltija haluaa suo
rittaa vapaalippusaannon 11 § :n 4 lm:ssa mainitun asuntolipun 
vaihdon kesii.kausilippuun, on a untolippu vaadittava hanelta pois 
ennen kuin kesiikausivapaalippu hiinelle luovutetaan. iin ikaiin 
on asuntolippua hiinelle uudelleen annettaessa valvottava, etta Bit ii 
ennen palautetaan sa:atu kesakausiva;paalippu. 

'l'wkaisin saadut liput on lahetettava <tarkastustoimiston II jaos
toon. ('l'fo n:o 1145, 22 .. 1951) Kln :o 40/ 51.3. 

Tavaranluokitus. 

Rautatiehallitus on maarannyt horasiitti llllllllSen lannoitus
aineeu luoka:k i 1. 9. 51 lukien 8. Samaan luokkaan luetaan myos 
lannoite bo:raatti (fertilizer borade) . 'l'amii.n mukaisesti on Aakko
sellisecn luokitustaulukkoon merkiltii,·ii: 

Boraatti (lannoitusaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Borasiitti (lannoitusaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

('l'fo n:o 1159, 27. 8. 1951) Kl n:o -10/ 51.4. 
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Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennultSet on myonnetty yk.sjnkertaisten lippujen 5 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Kauklahti: 7-11. 9. 1931; Urheiluseura Reiman jarjestamat 
Finlands Svenska Orientering·s F(irbundbl mestaruu kilpailut; 
kilpailijat; 25 %, my<>s pikaj. 
Pori: 13-18. 9. 1951; Suomen Oppikoulujen Urheiluliiton yleis
urheilumestaruU.>Skilpailut; aile 20-vuotiaat kilpailijat ja toimit
sijat; 25 %, myos pilkaj. 

Vaununpeitteiden etsintli. 

Kateissa olevia, alempana lueteltuja Turun aseman vaununpeitteitii 6 
pyydetiian etsi.miian ja tavattaessa ensi tilassa liihettlimiiiin kotiasemalleen 
Turkuun, sekii. etsinnii.n tnloksesta ilmoittaman oman liikennejakson piialli-
kon kautta 3. liikennejakson paiillikolle 30. 9. 1951 mennessii: 53, 60, 62, 
75, 76, 150, 151, 169, 181, 226, 235, 236, 238, 273, 277, 278, 284, 294, 300, 
313, 335. (3. ljp n: o 856/1225, 22. 8. 1951) 

Iisalmen aseman vaununpoite n:o 129, joka viimek!<i 10. 7. 47 on 
lii.hetetty 'l'urusta Turun satamaau, on tuntcmattomalla tavalla kadonnut. 
Pyydetiiii.n vielii. tarkastamaan, onko peitto esiintynyt mainitun pii.ivfu1 jiiJ
keen jollakin liikennepaikalla sekii. loydcttiiessa lahettii.miian se Iisalmen 
aseman asemapii.ii.llikolle. Tuloksesta pyydlin oman liikennejakson toimiston 
valitykse!Hi ilmoittamaan 7 liikennejakson piiiillikollo. (7. ljp n: 0 902/v. 
G0/1762, 23. 8. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Veturimestarin virka Turun varikossa (Tku), kolmekymmentiineljii 7 
l'eturinlculjettajan virkaa, joista kahdeksan Pa ilan (7 Psi, 1 Prv), yksi 
Karjaan (Kr), viisi Riihimiien (Ri), neljii Turun (Tku), kuusi Tampt>reen 
(3 Tpe, 1 Pri, 1 Ra, 1 Hpk), yksi Seiniijoen (Vs), eitsomlin Oulun (3 01, 
1 Kern, 1 Roi, 1 Kjii., 1 Yw) ja kaksi Iisalmen (Kon) varikossa, kolme 
e l . vaunwmestariln virkaa Pasilan varikossa (Psl) . Koneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis-
tiiii.n 13. 9. 1951 ennen kollo 12. 

Kaksi ki1-janpitiijiin virkaa rautatiehaUituksen tarkastustoimistossa. 
Rautatiehallituksen piiiijol1tajalle osoitetut ltakemukset jiitcttiiva rautatil'
hallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 20. 9. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita l'unen hake
ruusten jiittiimistli ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Rautatieopiston kurssiohjelma syyslukukaudeksi 1951. 

Yle1nmiit liikenneoppiklbrssit (3 luokkaa): 8 
alk. 1/10 klo 11.00 jatkuen syyslukukaurlella 15/12 saakka l'kii koviit

Jukukaudella huhtikuun lopulle. 

Vcturinkuljettajaoppikurssit (1 luolcka): 
alk. 20/8 klo 11.00 piiii.tt. 5/12 

tutkinto , 7/12 , 18/12 
tuiustumiskiiyntejii tyopisteisiin 19/12 

todistusten jako 19/12 iltapii.iviillii 
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Oppilasasuntola on veturinkuljettajakurssien oppllaiden kaytossa &yys
lukukauden ajan. 

Vo;un'UAniesoppilcurssit ( 1 luolclca): 
alk. 10/9 klo 11.00 piiii.tt. 

tutk:into , 17/11 , 
16/11 
23/11 

tutustumiskayntejii. tyopisteisiin 24/11 
todistusten jako 24/11 iltapii.iviilla 

Yhdysliikennevaunumieslcun~ien kirjeellinen venajankielen opetus jatkuu. 
Puutavaraki1-janpitiijien .ia -lcirjuricn luentopiiivdt toimeenpannan myu· 

hcmmin ilmoi tettavano. ajankohtana. 
Polttoainetyonjohtajicn II lucntopiiivistii niille, jotka eiviit voineet 

osallistua kevii.tlukukauuen luentopiiiviin, tiedoitctaan aikanaau. 
Rakcmnus- ja ratamestarien sekii. rataesi'llticstcn 11, II I, IV ja V luento

piiivdt jiirjestetiiiiu noin 50: lle rautaticrakennusmestarille kerrallaan myo· 
hcmmin ilmoitettavassa jiirjcstyksessii. 

Konc- ja varasto-osastojen oppikuTssit sekii alemmat liikenneoppilcurssit 
pantaneen toimecn ensi keviitlukukautcna. Edellisille saapuviin niihden huo
lehtinee a. o. piilillysto alokasohjesiiiinnon edcllyttiimiin kiiytiinnollisen koke
muksen saamisesta. :Mikii.li ale=at liikenneoppikurssit pannaan toimeen, 
pyritiiiin piiiisytutkinto pitiimiiiin jo joulukuussa. 

Kielilcu1·sseja pannaan toimeen seka Hclsingissa etta linjalla Jiikenne-
jaksojen pii.ii.llikkojen kai1cille osastoille ticdoittamassa jiirjcstykscssii. 

Sahkokonepajo:n toimistobcnkilokunnan kurssi jatkuu. 
Turvalaitclcursseista tiedoitetaan erikseen. 
Vetu!·inldtmnittdJii·, alokas· ja ilmajarrukurssien pitiimiseen myonnetiiiin 

luvat vasta niiden mahdolliscn uuden ohjelmau tultua miiiiritellyksi. Tutkin
not tultancen pitamii.iin samanaikaisesti kaikissa jaksoissa. 

Ehtolcuulustcluista on ilmoitettu eriksecn. 
Muita l.;ursseja 11i rfl.utatieopistou toimesk1. syyslukukautPna jii.rjeRtetii. 
(Ropj 211/615, 17/8. 51). 

Ikiimiesten VR: n tennismesta.ruuski.lpailnt. 

Ikamiesten VR: n tennismestaruuskilpailut pidetiian Jlelsingissii 7-9. 9. 
51. Kilpaillaan miesten kaksinpeliss1i yli 45-vuotiaille. Ilmoittautumiset 
pyydetiiiin liihettamiiiin kirjallisesti 3. 9. 51 klo 16.00 mennessii os. kjp. 
P . Saarivuori Hki Rh, Tit. 

VRU:u Tennisjaosto 

Osoitetiedustelu. 

Vii.Htiiakseen turhaa kirjeeuvaihtoa kehoittaa rautatiohallitus tii.ten 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tictiiviit 
allamainitun henkilon osoitteen, siita viipymattii. ilmoittamaau rautatiehalli
tuksen kirjaajalle, os. Helsinki: 

niml 

Laurila, Olavi 

ammatti 

ylim. juuaruies 

syntymiivuosi 

1921 

Hel.ai».ld 1951. Valtloneuvoaton ldr:lapalno 

aikaisempl osolte 

Tam perc 



KASKYLEHTI N:o 41 
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Vllttaus Kaskylehdessii Julkaistuun maaraykseen merkitain: 
Kl n:o lfSI. 2 (- lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

S is a 11 y s: 1. Valtion viran ja toimen haltijain virka-asunnot ja luontois
etujen vastikkeet seka valtion vuokra-asuntojen vuokramaksut. - 2. Lampiman 
veden jakelu. - 3. Moottorivaunun kuljettaminen junassa. - 4. Vir.kapuku
kankaiden myynti rautatielaisille. - 5. Hki-Sl-Hki makuuvaunu. - 6. Auto
liikenteen lopettaminen. - 7. Rataosan Kemijarvi-Kelloselkii liikennoiminen. 
- 8. Lohjan aseman ja kauppalan valinen liikenne. - 9. Vesibussimatkan sisal
tavien erikoislippujen myynti. - 10. Autolippujen kaytto kond. shekkilippujen 
asemasta. - 11. Tavaranluokitus. - 12. Matkalippualennuksia. - 13. Kadon
neita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 14. Avoimia virkoja ja toimia. -
15. Osoitetiedustelu. 

Valtion viran tai toimen haii.tijain virka
asunnot ja luontoisetujen vastikkeet seka 
valtion vuokra-asuntojen vuokramaksut. 

.Aootuskokoelmassa on ju1kaistu seura.ava 

Valtioneuvoston piiiitos 
valtion viran tai toimen haltijain virkarasunnoista ja luontois
etujen vastikkeista sekii valtion vuokrarasuntojen vuokramaksuista 

annetun valtioneuvoston piiiitoksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingissii. 23 pii.ivii.nii elokuuta 1951. 

Valtio.neuvooto on valtiovarJJinministerion esittelysta muutt;a
nut vaLtion viran tai toimen haltijain virka-asliD'Iloista ja luoo.
toisetuj:en vastikkeista seka va1tioo ~Qkra-asnntojen vu~amak
suista 7 paivana heinakuuta 1950 antamarusa paatoksen (355/50) 
3 § :n, sellaisena kuin se on. 24 paivana toukokuuta 1951 anne
tussa valti.oneu vost.o.n paatOksessa ( 305/ 51), nain lkuuluvaksi: 

3 §. Virka-asunnoista Ui.mpoinee.n pidatetaan asianomaisen 
ministerion antamien maarayste:n ~rusteella vastilretta huoneis
ton 'Laadun mukaan kuukausittain eri paikkaJrunt aryhm.issii seu
raavasti: 

5971. - 6. 9. 1951. 

1 
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I_ry=nssa n ryhmliasa Ill ryhmasaa 
mk mk 

1 huone .. .. . .. . . . 1,460-1,870 1,280-1,630 870-1,170 
2 huonetta . . . . .. . 2,220-2,800 1,690-2,220 1,400-1,690 
3 

" 
. .. .. . . 3,210-3,910 2,390-2,800 1,870---2,220 

4 
" 

. .. . . .. 4,490-5,600 3,210-3,910 2,570-3,09() 
5 

" 
.. . . .. . 5,720-7,170 4,200-5,250 3,320-3,910 

6 
" 

. . . . .. . 7,170-8,980 5,540-6,770 4,200-5,250 
7 

" 
. .. . . .. 5,250-6,770 

V·altiovarai.nminisrerio maaraa enintaan tkolmeksi vuo.deksi 
kerraJ.laan, mihin paikk:aktm taryb.maiin viraston tai laitokoon tahi 
viranomaisen toimipaitkka kuuJ.ruu. 

Ajanmukaisesta huoneistosta on vuokran vastilre edelHi. ole
vassa taulukossa olevam. enimmaismaaran suuruin€.11, mutta jos 
huoneisto on vanha tai sen mukavuudet puutreelliset, voidaan vas
tiketta vahe:ntiili taulukon osoiJttamaan vahimmaismiiaraan saakka. 
Jos huoneisto on erikod.sin mukavuuksin varustettu tai jos sita 
tkaytetaan my6s yksirtyisoon ansio.toimoon, voidaan vastiketta ko
rotta:a e:nintiilin 30 prosentilla edella mainituista enimmaismii.:1-
ri.sta; jos taas Jmoneisto on erittain puut'teeliinen tai sijaitsee ul
kooaaristoosa ;tai muulla syrjiiooudu1la ta;hi jos vastikkeiden vii
'himmaismaaria huO!lleiston koon tai sijainnin tatkia ralrennuk
sessa, valaisrtuksen tahi muiden huo.neisrton. kayttoon vailruttavien 
seikkojen vuoksi on pidettava kohtuuttomina, voidaan taulukon 
osoi1Jtarnia viihimmaismaaria alentaa enmtaan 30 prosentilla. 

Valitio.neuvosto maaraa 34 ja sitii korkeampaan palkkausl'llOk
Jnuan kuuluvien viran tai toimen haltijain asuntoetujen suuruu
den ja vasti!kJooen kussa:kin tapauilcsessa eriksoon. 

Kuukausittain pidiitettava vastike maarataan rtasaisin kym
menm.aJ:1koin. 

Tiimii paatOs tulee voima:an 1 piiivanii syyskuuta 1951. 
(Asetus n :o 458/1951.) 
Samalla rautatiehaUitus huomauttaa, etta mita ede1li:i. on siiii

detty virka-asuntojen v.astikkeiden ko.ro~sta, on vastaavasti 
nouda.tettava valt:iolnrautateiden vuokra~asuntojen vuokramaariin 
nahden. (Rhj.to n:o H . 916, 4. 9. 1951.- Vert. Kl n:o 27/ 51. 2) 
Kl n :o 41/51. 1. 

Lii.mpimi:i.n veden jakelu. 

Raurtatiehallitus kiinn:iJttaa ·asirunomaisten huomiota eriiiden 
polttoailneiden kayton tkielltiimisesti:i. Hirrnpimiin veden valmistuk-
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seen toukokuun 31 paivana 1951 amuettuun va;LtiQJleuvoston paa- 2 
tOkseen (A.setusko.koolma n:o 316/1951), jonka muka.an ra.ken
nuk.sissa., joita. kiiytetiUm piiliasia1lisesti ·asuin-, myymlilii- ta.i kont
iorita.rkoituksiin ja joissa on yhte.in.en 'liimmin.vesikeskus, kielle-
rtlil:ill po1ttopuun, kivihiilan, kolmin, hiilibrikettien, poltto.turpeem. 
ja ;poLttooljyn kaytto llimpiman veden. valmistukseen. (Rh/to n:o 
1216, 28. 8. 1951) Kl n:o 41/51. 2. 

Moottorivaunun kuljettaminen junassa. 

Jos moottorivaunu tai moo.ttoriveturi on h.inaamalla kuljetet- 3 
tava jnna.ssa, on se kytlret:tliva junaan viimeiseksi ja muk:aan on 
maaraottava sen ajo001 pereh.tynyt vaturimies. (Ko n:Q 161/1896, 
31. 8. 1951) Kllll:Q 41/51. 3. 

Virkapukukanka.iden myynti rautatieliiisille. 

Rautatie:hallitus on tanliiin paattanyt, etta PasiJa!ll varastosta 4 
myydaan niille rautatielliisille, jotka o.vat velvolliset kay.ttlimaan 
vmkapulrua, seuraavia virkapukukrungasla.atuja, sikali kuin niitli 
varastosta ri1ttlia, all8lll1.&inittuihin h.intoihin vapaasti miiaraase
malla: 

Ty&takki-, naisten, lev. 120 em, mk 880:- m:lta 
Diago.naali-, J.aatu 6499, lev. 150 em, mk 3,300: - m:ltii 
Plilillystakki-, laatu 3710, lev. 150 0m, mk 2,120:- m:1ta 
Sheviotti-, laatu 649, lev. 150 em, mk 2,385:- m:1ta 
Shevjotti-, l.aatu 6669, lev. 147 em, mk 2,400:- m:ltii.. 

Myynti tapaihtuu KaskyJehdoessa n:o 55/50. 4 Ml.llettujen oh.-
jeiden mukaan. (Rh vo n:.o V.401/1898, 21. 8. 51) Kln :o 41/51. 4. 

Hki-Sl-Hki makuuvaunu. 

Hki-Sl-Rki makuuvaunu, jon1ka piti 1. 9. 51 1ukie.n a1kaa 5 
kulkea vain H.ki-Par-Hk:i, jrutkaa kuitenkin. edelloonkin sa
ma.sta pliivasta llllkien entiren mukarun Rki-Sl-Hki. (KUJt n: o 
1694, 3. 9. 51) Kl !Il:O 41/51. 5. 
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Autollikenteen il.opettaminen. 

Pohjolan Liikenne iJ.moittaa lopettavansa liikenteen 2/ 9 lukien 
linjoilla Muija1ru-Lohja---Kirkniemi ja Lohja-Earjaa. Kts. tu
ristin linja-:aUitovuorot 253 ja 254 ja vrt. turistin ·aikat. ikohitaaJ:n 
n:o 2. (Krut siilike n:o 119, 1. 9. 1951) Kl n:o 41/51. 6. 

Rataosan Kemijii.rvi-Kelloselka liikennoiminen. 

Raroaooa Kemijarvi-Kel:loselka on syyskuun 1 paivasta 1951 
lUJkiem. <avattu jnnali.ikenteelle tavaran kuljetus.ta va.I'Iten. Kaikki 
nama 'kuljetukset suori.ttaa rautatie 111oudaJttaen mairultun rata
osan liikennepaik:kojen liikerunoim.ismiiiiraY'ksiii, ja on ik.iito-, pika
ja rahtiltavaraliihertysten kuljetusmaksUit lasketiava sanotusta pai
vasta ~aen yleisia rahdi.nlaslrnmiiiirayksia sovreltaoo, ilrrnan ikat
kotariifila. Tamiin mu.kaisesti kumo,taan samasta pii.ivastii lukien 
ka.skylehdissii ru 29/49. 6. ja Kl 19/ 50. 7. am.netut maariiyksert, 
joodem. 'Perusteella Oy Pohjolan Liikenne Ab on tavarm ikuljetuk
set mainiltulla ratoosalla soori.ttanut. 
Ma~ja- ja maJtkatavaraliiJreruteen hoitaa puhoonaolevalla 

rata.ooalla edelloon Oy Pohjolan Liik00111e Ab yhtiOn. kaiDSSa teh
dyn tariffisopimuksen mukaisesti, joka on julkaistu ikaskylehdessii 
Kl 23/50. 1, osibtain muutei:JtUII1a ikiisky1ehdessa Kl 3/51. 13. 
('Rh;"Lko N:o 1835, 29. 8. 51) Kl111:o 41/51. 7. 

Lohjan aseman ja kauppalan viilinen liikenne. 

Viitart:.en Jkoj :n siih.'kosano.IIl:818ID.. 30. 8. 51 ilmoiltebaain, etta 
Lohjan aseman ja 'kauppalan va.linen autoliiikooteen hailto on 
syyskuun 1 paiviista. 1951 lukie:n siirtynyt Oy Pohjolan Liikerune 
Ab :~tii yJmi.Jtyiselle li.ike:n.teenharjoittaj·aUe. Sanotutle matkalle ei 
ria myyda mat.kalippuja. (Lkoj n:o 2056. 1. 9. 51) Kl n:o 
41/51. 8. 

Vesibussimatka.n sisaltavien erikoislippujen 
myynti. 

Vesibussimatkan sisiiltavien eriik:Qislippujen myynti (ks. Kl 
n:o 21/51. 10) on piia:ttynyrt; 31. 8. 1951 aikataulun mukaisen 
vesibussiliitkelllteen loppuessa :re:iJtilla H.ameenlinna-Vehoniemi. 
(Mj 31. 8. 1951) Kl n:o 41/51. 9. 
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Autolippujen kaytto kond. shek:kilippujen 
asemesta . 

.Sen johdostJa, ooooi Suomen Pamik:in oote'lipaino voi .to:hsrtai.ooksi 10 
Wimitta;a kOIIld. she:k.kikirjoja n: o 2246, rautaJtiehallitus 0!11 mali
rarmyt, etta rinnan mainitJtujen shekkikirjojen tkruns.sa .ltiiytetaan 
painatusj810Ston varastossa olevia autolippuja. 

Autoliput ovat 5, 10, 20, 50 ja 100 mk :arvo.i.sia, iku.kin laji 
nidoiJtU'Ila viidenkyrnmerum lipun vihkoi:hln. Liput .tilitetiilin, ku
ten kond. sheklrikirjatkin, ilrokona.isin nipum ensimmiiisen. lehden 
ka!l1taooarun leim<Utun numeron mukarun, jo1Jen iehtien numeroita 
ei ku.ukausitilissa. oteta huomioon. Tij.i l.a:aditaam. lomaJrlre.elle n:o 
4014. Eriarvoiset lipu.t merkitarun erillisina ryhmina ja yksikko
hintana kaytetaan nipun ikokon~ta.a 250, 500, 1,000, 2,500 
j.a 5,000 mk. Tiliin llittyvat ikantrunipUJt jarjestetaam. .tilityksen 
muk,a.iseen numerojiirjestyil.moon. (Tfo n:o 1174, 30. 8. 1951) Kl 
n:o 41/51. 10. 

Tavaranluokitus. 

KoiVlllk.irrnmet on rah.teja Laskettaessa J.uettava vaunu:kuo.rma.- 11 
luoiklman 7. Taman an.UJk.aisesti an Aakkosellis'OOil taJVar.anluokitus.
Jtaulukkoon li.sattii vii ha.ikuslmrut: 
~,koivu 7 
Koivuikimm.et 7 
(Tfo n:o 1162, 29. 8. 51) Kl n:o 41/51. 11. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavrut alennukset on myomtetty yksiruk!errtaistJen lippujen 12 
hinno.ista seuraaviin tilaisuuilmiin ooaJ.listuville: 

Kokkola: 13-18. 9. 1951: Svenska Finlands Skolidrottsrfor
hlllildin mestaruusk:ilpailurt; ylcisurheil.ussa: aile 20-vuotia:rut kil
pailij&t: 25 %, myoo pik!aj. 

Jyvaskylii: 21-25. 9. 1951: Jyviiiskylan KenWiurheilijain jar
j estam.ien Soomen suunn.istrumismestaruusk:hlp.ailujen osaill<Wtaj rut: 
25 %, myos pik!aj. 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Pieksiimii.en varikon (Jy) ylimaiiriiiselle veturinlammittii.jii.lle Aimo Man- 13 
niselle kirjoitetut tilapii.inen vapaalippu n: o 0200134 matkalle Jyvii.skyla
Helsinki, kesli.kausivapaalippu n: o 24/718 matkalle J yvii.skyla-Kurkimli.ki 
ja virkamerkki ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Pm vrp n:o 621, 20. 8. 1!151) 
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.Alokas Teuvo T. Rii.ty'lle 23. 4. 51 kirjoitettu kesakausivapaalippu n:o 
25645/513 matkalle Riihimii.ki-Suoniemi on kadonnut ja kuoletetaan. (2. 
ljp n: o 1322/4382, 21. 8. 1951) 

Ratavartija Oiva Lyijysen pojalle Laurille 18. 7. 51 kirjoitettu tila
piiinen vapaalippu n:o 42147 matkalle Tainionkoski-Helsinki on kadon
nut ja kuoletetaan. (13. rtjp n:o 667, 21. 8. 1951) 

Ratatyontekijii Olavi Takkiselle kirjoitettu virka-aikavapa.nlippu n: o 
038456/770 matkalle Korso-Oulunkylii. voima.ssa 18. 8.-30. 9. 51 on kadon· 
nut ja kuoletetaan. (1. rtjp n:o 857, 24. 8. 1951) 

.Aloka.s Osmo Lehdolle 20. 4. 51 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n:o 
17495/350 matkalle Lahti-Heinola on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n:o 
1339/4450, 25. 8. 1951) 

Tampereen aseman liihetille Arto Lahtiselle annettu kesiilippu n: o 
40249/805, kirjoitettu 1/5 -51 matkalle Tampere-Jiirvenpiiii. on kadonnut 
ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 1329/3188, 28. 8. 51) 

Konepajatyoliiiselle Erik Erikssonille kirjoitettu kesiikausivapaalippu 
matkalle Helsinki-Lohja n:o 23324/467, voimassa 25. 6.-31. 10. 51, 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Psl knp, 29. 8. 1951) 

Avoimia virkoja ;a toimia. 

Seuraavat linjahallinnon rataosa.stolla avoinna olevat virat: yksi raken
nusmestarm virka 1. ratajaksossa, Pasila; yksi 1 pl. 1 lk. ratamestarin vwka 
1. ratajaksossa (Huopalahti), kaksi. S pl. 1 lk. ratamestarin virkaa, joista 
yksi 2. ratajaksossa (jakson toimisto) ja yksi 13. ratajaksossa (Kaipiainen), 
sekii kaksi rataesimiehen virkaa, joista yksi 2. ratajaksossa (Karjaa) ja yksi 
13. ratajaksossa (Hamina). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jiitettiivii rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 21. 9. 1951 ennen 
kello 12. 

1. l. tarkkaajan virka a. p. rautatiehallituksen varastotoimistossa. Rauta
tiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistiiiin 27. 9. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ·ennen hakemus
ten jiittiimistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Viilttiiiikseen turhaa kirjeevaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tiiten kaik· 
kia henkilo· ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietavat alla
mainitun henkilon osoitteen, siita viipymattii ilmoittamaan rautatiehallituk
sen kirjaajalle, os. Helsinki: 

nimi ammatti syntymavuosi aikaisempi osoite 

Book, Carl Lars Olof raut. virk. 
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Vllttaus Khkylehdessii Ju lkalstuun miiiiraykseen merkitilin: 
Kl n:o 1(51. 2 (- lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, 2 kerros, huone 2 .... 

Si s a ll y s: 1. Yksityisoikcudellisessa tyosuhtee~sn. val tioon olevien toimi
henkiloiden ja tyontekijiiin matkakustannusten korvaus. - 2. Virkapukujen 
hankkiminen. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutdksia. - 4. Jokioisten 
rautatien liikenne. - 5. Vaihtotoissii kannettavat maksut. - 6. Autokuljetus
ten rahditus. - 7. Matkalippu Sotkamon kirkonkyUUiu. - 8. Iittalaan palau
tettavat lasiliihetysten pliii.llykset. - 9 .• eurue·, koululais- ja opiskelijaliput. 
- 10. Matkalippualennuksia. - 11. Myonnettyjii palkintoja. - 12. Kadonneita. 
matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 13. Avoimia virkoja ja toimia. - 14. VR : n 
suunnistamismestaruuskilpailut. 

Yksityisoikeudellisessa tyosuhteessa valtioon 
olevien toimihenkiloiden ja tyontekijain 
matkakustannusten korvaus. 

Sen johdosta, etta yksityisoilreudellisessa tyo uhteessa valtioon 1 
olevalle toimihenkilolle tai tyontekijalle maksetaa.n ylla mainittua 
asiaa koskevan kulkulaito ·ten ja yleisten toiden ministerion tyo
voima-asiainosaston kiertokirjeen n : o 30, 29/5 1946 (Kl n : o 24/ 
1946. 3) 6 § ;n mukaan, sellaisena kuin se on kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ministerion tyovoima-asiainosaston kiertokirjeessa 
n: o 18, 7/5 1947 (Kl n: o 37/1947. 1), paiviira'haa vai.n sellaiselta 
vuorokaudelta tai sen osalta, jona toimihenkilo tai tyontekija ei 
ole voinut saapua asuntoonsa yoksi tai on mwtkan takia klo 18-7 
valisenii aikana poissa asunnosta viihintaan 4 tuntia e:iJkii sitli 
aikaa ole laskettu palkall iseksi tyoajaksi, josta on maksettava tyo
aikalain edellyttama ylityokorvaus, kehoitetaan asia.nomaisia huo
lehtimaan siita, etta thllaisia tapauksia koskevissa matkalaskuissa 
tai paivarahalistoissa on merkinta, ettei toimihenkilolle tai tyon
tekijalle ole maksettu sa malta ajalta ylityokorvausta. (Rh/ to n: o 
1387, 4/9 1951. - Vert. Mk. II osa, 1. 118.). KJ n :o 42/ 51. 1. 

Virkapukujen hankkiminen. 

Rautatiehallituksen tarkoHuksena on vieHi ku1uvan vuoden 2 
aikana tehda Kestilan Pukimo Oy: n kanssa sopimu virkapul~jeri 

6136 - 14. 9. 1951. 
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2 ja manttelien valmistamisesta rautatieHiisille. Koska ei ole tietoa 
siita., m.:iten suuri virkapllik:ujen ja manttelien tarve rataverkolla 
on ja koska kan!kaitten ostamisen ja sopimuksen tekemisen vuoksi 
pukutehtaan kanssa on valttiimatonta tietaa, miten suurista maii
rista on kysymys, on tiiman ka.skylehden liitteena tiedustelu
loma.lre, joka on ka:ikik:ien niiden taytettavii, jotka aikovat teettaii 
itselleen virk3ipuvun tai manttelin pukutehtaassa yhteistilaU'ksep.a. 

Mikali hintataso pysyy muuttumattomana, tulevat pukujeil ja 
ntantteliJen hinnat e11nakkoarvion mukaan koosta riippuen ole
maan seuraavat: 

3 

Numeropuku tai mantteli 10.500: - -- l 1.000: - . 
Mittojen mukaan valmistettu puku tai mantteli 11.500: - -

13.000: -. 
Koska kaluunanauhojen suhteen on esiintynyt hankintavai

keuksia, on mahdollista, etta virkapuvut tullaan toimittamaan 
i1man arvomerklkejii. 

Kun nykyaan kaytann{) sa olevan kesavirkata,l~ilkankaan suh
teen on ilmennyt tyytymattomyyWi, yritetaan -ensi kesa.ksi hank
kia tummansinisestii alpakasta valmistettuja kesavirkatakkeja. 

Niinikaan on rautatiehallituksen tarkoituksena hankkia suoja
pukuja myytiiva.ksi varastojen valitykselUi. 

Liittena ·Olevassa kyselylomalckees.c:;a ovat sara1kkeet myoskin 
niiden ta,ytettava.ksi, jotka haluavat hankkia it.selleen kesavirka
taik:in tai suojapuvun valt:ionrautateiden varastojen va.Iityksella. 

Esimiehet keraavat tiedustelulomakkeet, i1moittaen samalla 
myoskin suojapUikut31rpeen sen henkilokunnan osalta, jolle lilisky
lehteii ei jaeta, ja lahettaviit ne kuluvan syyskuun aikana asian
omaiselle jaksonhuoltopiiallikolle. Nama tekevat lomakkeista 
yhrteenvedon ja liihettavat sen edelleen huoltojaostolle. (Tthj n: o 
5/ 457, 8. 9. 1951) . K1 n:o 42/ 51. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Jamsiinlkosken laiturivaihteen alaisena avataan syyskuun 
17 paivasta 1951 lU'kien liikenteelle Tehtaan raiteet seuraavin, 
julkaisuun Liikennepailcltojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

J amsank oski 
'l'ehtaan 

raiteet 
.Jsk 3. Tt Yhtyneet Paperiteh-

taat Oy : ta varten. 
Luk. 17. 9. 51. (Lkoj 
n:o 2011, 4. 9. 51) 
Kl n: o 42/51. 3. 

Rautatiehallitus on paattiinyt, etta Yliharma avataan liiken
teelle pysakkina lokah"'llun 1 paivasta 1951 lukien. 



-3- 42 

Tasta johtuen tehdaan julkaisuun ,Liikennepaikkojen vhli- 3 
matkat" seuraavat muutokset ja lisaykset: 

Kaupinkankaan seisake ja Kaupin laiturivaihde me:rkintoineen 
poistetaan ja tilalle merkitaan 

p Yliharma Yhm 31 Hm 12. Pna 57. K Luk. 1. 10. 51. 

se Kauppi 
& 

vh 

Cellit Oy:n 
raide 

Hied all 
raide 

1 

Parantolan 
raide 

Kup 31 

Sk 67. Yw 169. Hpk 185. llm 323. Jns 

Yliharmii 3. 
Iliirmii. 9. 
Yhm. 3. Hm 9 
Pnii. 54. Sk 64. 
Yw 166. 

Kup 1. 

Kup 1. 

Kup l. 

526. Kon 4iU. Kw 
1527 01 291. Pm 343. 
Ri 415. Tl 339. 

Ylihiinn:in Jli ra1aosan 
Sk-Yw liik<.>nue-
paikkojen viilima-
kat lasketaan siten, 
etta Harman vali
matkoiliin lisii.tiiiin 
12 km. llii.rmiin vii.
limatkat ovat: Pnii. 
45. Sk 55. Yw 157. 

HTt Luk. 1. 10 51. 
Hpk 182. Ilm 320. Jns 

523. Kon 429. Kw 
524. 01 288. Pm 
340. Ri 412. 1'1 336. 

Kaupin ja rataosan 
Sk-Yw liikenne
paikkojen viilimat
kat lasketaan siten, 
etta Harman vali
matkoihin li iitiiiin 
9 krn. Harman vii.li
matkat ovat: Pnil 
45. Sk 55. Yw 157. 

Tt Cellit Oy:tii. varten. 

Tt Kaupin Hietaa vartcn. 

Tt Ilarmiin Keuhkota•1ti 
parantolaa ,-arten. 

(Rh n:o 1877, 5. 9. 51). Kl n:o 42/51. 3. 

Julkaisusta Liikennepaikkojen v1il:imatkat poistetaan Kotkan 
aseman kohdalta Shellin raide, jota liikennoidaan vast'edes Kl 
n: o 38/ 51 mukaisesti yksinomaan Kotkan oljysataman raiteisiin 
kuuluvana. Luk 17. 9. 51. (Lkoj n:o 1607, 3. 9. 51). Kl u:o 
42/ 51. 3. 

Julkaisusta Liikennepahlill.ojen valima1Jkat poistetaan Rapasa:a
ren kohdalta Heinolnn Faneritehtaa.n mide ja tilalle merkitaan: 
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Rapasaari 
Viipurin 

l!'aneeri 
tehtaan 
raide 

- 4 -

Rps 1. 

Jokioisten rautatien liikenne. 

I 
Tt Viipurin Faneeriteh-

das Oy:ta vartcn. 
Luk. 17. 9. 51) (Lkoj 

n: o 1917, 3. 9. 51) 
Kl n: o -!2/ 51. 3. 

J okioisten rautJatielHi. supisteban 1. 10. 51 lukicn henkilojuna
Eikennettii huomattavasti, jiiliden jliljelle ainoastaan yksi juna
pari, nimittiiin junat n: o 7 ja 8. ~en sijaan asetetaan kulkuun 
Jokioisten rautatien toimesta IIumppilan ja l<''ors an vilille linja
autoja, jotka kulkevat Jokioi ten ja l\Iinkion kautta. AJuksi 
tulee viisi autovuoroa piiivassi.i lrumpaankin suuntaan. Yhdistetty 
juna- ja autoaikataulu li.ihetetaan a)kanaan liikennepaikoille ja 
julkaistaan ,Suomen KuHruneuvoissa" . 

Autoissa, jotJka kuljettavat myos kirjatun matkatavaran ja 
postin sekii kiitotavaMa si)nii miiiirin kuin ti1a sallii, tkelpaa val
tionrautateilla ja Loviisan rautatiellii myydyt liput samalla 
tavoin ja samoin rajoituksin lrnin iiihankin saakka. Toimenpide 
ei aiheuta miti.iiin muutosta voimassa olevaan valtionrautateiden 
ja Jokioisten rautatien viiliseen yhdysliikennesopimukseen, vaan 
jiiii e entiselleen. 

Tavarajunia asetetaan kulkuun tarpeen mukaan. ( J okioisten 
Rautatie, 7. 9. 1951) .Kl tll:o 42/ 51. 4. 

Vaihtotoista kannettavat maksut. 

Tiiydennyksenii Kl n: o 36/ 51. 4 ju1kaistuil1in ohjeisiin todet
taJkoon, etta TS: n 54 § : n 6 1m: n mukainen siirtomaksu on yleensii 
lmnnettava tahan saakka kannettujen maksujen lisaksi, jos vau
nut on kuormausta tai purkamista varten asetetbava yleisen lrnor
maus- tai purkamispai'lmn tai syrjiiraiteen varrella olevan maii
ratyn tavarasuoj·an, varastoalueei:J. tai laiturin kohdalle. Esimerk
kina tapauksesta, jolloin siirtomaksua ei kanneta, voidaan mai
nita tapaus, etta kuormaus- tai purkamisrajde on aivan tyhja j1a 
vaunut voida.an ilman lisatyota asettaa l1alutulle paikalle. Sen
sijaan siirtomaksu on 'aina kannettava niissa tapauksissa, jolloin 
vaunut on asetettava sellaiselle kuormaus- tai purkam.ispaikalle, 
etta veturin ennen vatinujen sinne vientia on otettava pois siella 
tai sinne johtavilla raiteiUa olevia V'aunuja ja vietava ne takaisin 
entisille pa!koilleen. Jos syrjaraiteella on useampia raiteita ja 
vaunut on vaihdettava eri raiteille, on siirtomaksut kannettava. 
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Mikali vaunut Qn vietavii lruormaus- tJai purkamispaikalle saapu- 5 
misjarjestylksestii po.ilclreavassa jar,jestyksessa, on siirtomaksu 
niinikaan ilman muuba kannettava. 

Siirtomaksu kannetaan jokaisesta vaunusta, jota mainitulla 
tavalla veturilla siirretaiin. Maksua ei kanneta niista wmnuista, 
joita siirrettiiviksi pyydettyjen vaunujen .takia on siirreltava. 
Mikiili kuormattuna saapunut vaunu kuormataan uudelleen pur
;klamispaik.alla, ei siirtomaksua kanneta uudelleen. Lahetysase
malla suoritetusta vaunun siirrosta kannettava siirtom.a:ksu voi:
daan mer,kita myos rahtildrjaan. MaiiraasemaUa toimitetusta 
siirrosta on aina annettava kuitti ylim. liikennetulojen ikirjasta. 

Siirtomaksujen asemasta voi:da1an maaratyn raiteen o a:lta so
veltaa myos TS:n 52 §:n 5 lm:sta. Mikali vaunujen siirtaminen 
tapahtuu siiiinnollisesti paivittain, voidaan asia:ldman kanssa tehda 
sopimus naide11 maksujen kantamisesta ikertak.aikkisena jako plii
vittain tai lruukausittain. Talloin on tutlkittava, kuinka kauan 
veturi rai:t;eella viipyisi, jos se vain ottaisi sielta poisvietavat 
vaunut ja asettaisi niiden tilalle uudet. Kun nain maaratty ailm 
vlihennetaan veturin keskimaiiraisestii raiteella viipymisajasta, 
saad:aan se aika, mista eri'koiskorvaus on suoritettava. Erikois
sopimuksesSJa /on tarkoitus nimenomaan mainita maksun kan1Jami
sen perusteen1a oleva minuuttimaara, joUoin maksu tulee sido
tuksi tariffeihin siten, etta se muuttuu i1man muuta tariffien 
muuttuessa. 

Aloitte(;ln teko tii.ssa tarkoitettujen erikoissopimusten aikaan
saamiseksi .kuuluu lahinna a. '0, asemapaallikolle tai pysiilrinhorita
jalle. Ehdotukset on toimitettava a. o. liiikenn:ej•akson pii.iillikolle, 
joka lahettaa ne edelleen tariffitoimistoon sopimuksen tekoa var
ten. Maksuista on syyta ennen esitysten tekoa neuvotella myas 
a. o. asiakkaan ikanssa. Kun erikoissopimukset helpoittavat mak
suj.en lmntoa ja tilitysta, kehoitetaan a. o. ensi tila.<;s;a ryhtymaan 
erikoissopimust•en vaatimiin toimenpiteisiin. (Tfo n: o 1221, 8. 9. 
1951) Kl n: o 42/ 51. 5. 

Autokuljetusten rahditus. 

Autorahtien tarkastu'ksen trukia on rahtildrjaiiUl ko. mwksun 6 
eteen tunti- ja kilometriafossa merkittava auton luokka (I-V), 
alliamaara tuntiajossa (t), lrm-maarii kilometri'ajossa (lrm), kippi-
auto (kippi), peravaunu (pv) j•a muut maksun suuruuteen vai
kuttaneet seikat, kuten asemapaallikon t'ai autotoimiston hoitajan 
myontiima alennus (sapimuskuljetus) jne. Merkinta t€hdiiiin 
murtolukuna esim. seura;avasti: Ilpv/ 2 t. tai IUkippi/ 15 km. 
(Kl 24/ 51. 10). (Yltr n: o Y. 79/219, 8. 9. 1951) Kl ill: o 42/ 51. 6. 
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Matkalippu Sotkamon kirkonkylaan. 

Esiintynoosta syysta huomautetaa.n, etta matmalipun hinta 
Sotkamo kk lasketaan seuraavasti: lahtoaseman j1a Sotk:amon 
valimatka hinnoitetaan rautatietariffin ruuka..an ja tiihan lisiitii.iin 
Sotkamon ja Sotkamo kk: n vi:ilisen matkan Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n tarifftin muik:ainen maksu 20 mk. 

'fiiten maksaa esim. 3 1k: n menolippu Nmmes-Sotkamo \kk 
220 + 20 = 240 mk. (Y1tr n: o Y. 80/ 220, 8. 9. 1951) Kl n: o 
42/ 51. 7. 

Iittalaan palautettavat lasilahetysten paiillykset. 

Rautatiehallitus on A. Ahlstrom Oy IittJalan Lasitehtruan 
kanssa tehnyt rahtisopimuksen, jonka muk!aa.n lasitehtaalle Iitta
la'an palautettavat tyhjtilt piiiillykset rahditetaan tariifisii.iinnon 
43 §: n muJkaista palautustariffia sovelta.en liih.etysten saapumis
ajasta ja alkuperaisesta liihetys- tai miiiiraliik.ennepaikasta riip
pumatta. Rahtisopimus tulee voimaan 15. 9. 51lukien. (Tfo n:o 
1214, 7. 9. 1951) Kl n:o 42/ 51. 8. 

Seurue-, koululais- ja opiskelijaliput. 
Esi·tettyjen kyselyjen johdosta huomautetaan, etta tariifi

saannon 21 § :n ja 22 § :n edellyttamia ikoululais- ja opiskelija
lilppuja ei myyda sellaisten oppilaitosten oppila.ille, joissa laitO'k
sissa opiskelu sai:innonmukaisesti tapahtuu palkallisena tyona .. 
Tiillaisia oppilaitoksia ovat rom. Sota;korkeakoulu, Valtion Poliisi
koulu ja J>ostikurssit. 

Sama<a. periaatetta on noudatetbava myosk:in seuruel.iippuja 
50 %:n alennuksella myytliessa. ('l'fo n :o 1223, 8. 9. 1951) Kl 
n:o 42/ 51. 9. 

Matkalippualennuksia. 
Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 

hinnoista seuraavii.n tilaisuuksiin osallistuville: 
Kokkola : 14-17. 9. 1951; Suomen Kuurojeu Liiton esi

telmapiiivat; kuurot osanottaj·at; 25 %, myos pikaj. 
Turku: 21-24. 9. 1951; Suomen Kuurojen Liiton esitelmli

paivat; knurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Hameenlinna ja Kemi: 28. 9-1. 10. 1951; Suomen Kuurojen 

Liiton esitelmapaivat; 25 %, myos pika.j. 
Vaasa ja Lahti: 5-8. 10. 1951; Suomen Knurojen Liiton 

esiJtelmiipaivi.iJt; kuurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Joensuu: 12-15. 10. 1951; Suomen Kuurojen Liiton esi

telmapairvat; kuuxolt osanottajat; 25 % myos p:iJkaj. 
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Myonnettyja palkilltoja.. 

Rautatiehallitus on myontiinyt 2,000 markan suuruisen palkinnon 11 
Sysmiijiirven pysiikillii. palvelevalle alokas Aune Mirjam Kettuselle tun
nustukseksi siitii. ripeii.stii. toiminnasta, jolla hii.n 17/6 1951 Sysmii.jii.rven 
pysii.killii esti uhkaavan onnettomuuden. (Rh n: o H. 1352/5597, 28. 8. 
1951) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Varkauden aseman ylim. asemamiehelle Matti Petter Aflechtille an- 12 
nettu kesii.kausivapaalippu n : o 41954/840, 26. 4. 1951 vii.lille Varkaus
Lelkola on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 9 n:o Y. 1631/2334, 7. 9. 1951) 

Helsingin aseman vaihdemiestenesimies Vii.ino Emil Suomelan vaimolle 
Meeri 3. 9. 51 matkalle Helsinki-8impele Ke-Lo-Au-Ly-Lpa-Mh
Kaj-Kuo-Mi-Rah kautta kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 225933 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 n:o 1049/2988, . 9. 51) 

Ylim. asemamies Jaakko Pyysalolle 23. 8. 51 kirjoitettu sairasvapaa
lippu n : o 0140889 matkalle Lappeenranta-Helsinki on kadonnut Helsin· 
gissii. ja kuoletetaan. (10 ljp n:o 1495/3907, 4. 9. 1951) 

Ylim. asemamies Arvo Ensio Luukalle Mikkelissii 29. 4. 50 kirjoi
tettu virkamerkki N:o 75 ja kesii.kausivapaalippu N:o 3708/742 matkalle 
Mikkeli-Tavastila ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Ljp 10 n: o 1534-/ 
39~6, 8. 9. 1951) 

Avoimia. virkoja. ja. toimia. 

Tilap. tarkkaajan (hankinta-asiain valmistelijan) toirrll rautatiehalli- 13 
tuksen hankintatoimistossa. Piiii.johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 21. 9. 1951 ennen klo 12. 

Kuljetustoimistoon perustetaan lokakuun 1 piiiviistii. 1951 lukien alla-
mainitut tilapii.iset toimet: 

Yksi tilapiiinen liikennetarkasta.jan toimi (t4 pl.) 
Tehtii.vii.t: Tavaravaunuston kii.yton valvonta. 
Kolme tilapiiista ensiimmiiisen luokan kirjurin tointa (19 pl.) 
Tehtii.vii.t: 
1) Kappaletavarakuljetuksen suunnittelu ja valvonta. 
2) Vaununjako. _ 
3) Toimistosihteerin tehtiivii.t. 
Toimiin halukkaita, knljetuskysymyksiin perehtyneitii. ja kiinnostnneita 

piiteviii. virkamiehiii. kehoitetaan ilmoittautumaan kirjallisesti liikenneosaston 
johtajalle kuluvan syyskuun 20 pii.ivii.iin mennessii. ja oheistamaan sclvi
tyksen aikaise=asta toiminnastaan kul,jetusasioideu hoidossa. 

Seuraavat esityksen perusteella tii.ytettiivii.t ratavartijan toimet: 
1 l. ratavartijan toimia: yksi 2. ratajaksossa km 171-176 (Tammi

saari), yksi 4. ratajak ossa km 188-194 (Tampere), yksi 5. ratajaksossa 
km 301-307 (Haapamiiki), yksi ll. ratajaksossa km 474,6--481 (Aholahti) 
ja yksi 12. ratajaksossa km 777-785 (Nurmes!; 2 l. mtavll!'tijan toimia: 
yksi 4. ratajaksossa km 306, 213-313 (Eurajoki), kaksi 5. ratajaksossa, 
joista yksi km 277-284 (Vilppula) ja -yksi km 366-373 (Veneskoski), 
yksi 6. ratajaksossa km 464,5-471,5 (Laihia), kaksi 7. ratajaksossa, joista 
yksi km 839-846 (Vaala) ja yksi km 764-772 (Kello), yksi 8. ratajak
sossa km 866, 146-873 ja Kalkkimaan raide (Liedakkala) ja yksi 11. rata
jaksossa km 348-355 (Koskensaari) . Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on jii.tettii.vii asia.nomaisille ratajaksonpiiallikoille viimeistiiiin 28. 9. 
1951. 

Yleiseu vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita cnnen hake
musten jii.ttiimistii. ottamaan selvii.ii. asunnon;.aantimahdollisuuksista. 
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VR : n suunnistamismestaruuskilpailut . 

Kutsumme tiiten kaikkia VR Urheilun piireja jasentensa kautta osal
listumaan VR :n suunnistamismestaruuskilpailuihin, jotka jarjestiimme asian
mukaisella luvalla sunnuntaina lokakuun 7 paivana 1951. Kokoontuminen 
Pieksamaen asemalla 7 p: na klo 8.00, josta kuljC'tus kilpailupaikalle. 

Sarjat: Yleinen- ja yli 35 v. sarja matka n. 10-12 km, yli 43 v., yli 50 v. 
ja B-sarja (vii.hemman suunnistaneille) matka -10 km. Naisten sarja matka 
4--5 km. Kartta : Pitii.jan kartta 1 : 20,000 (verratt. selva) Tim. maksut: 
Yleinen- ja yli 35 v. sarja 120:- yli 43 v. ja yli 50 v. sarja 75:- sekii. 
naisten sarja 50: -. Nii.ihin maksuihln sisii.ltyy kartta, sauna ja kuljetus 
kilpailupaikalle. Ehdottomat ilmoittautumisct 1. 10. 51 mennessa osoit
tcella: Junam. Reino Ryymin. Pieksii.maJd, KomeJmustoirnisto. 

VR Urhelun Pieksamii·m aluetoimilrwnta. 

I rtileikattavaksi. Liite Kl 11 :o 42/51. 2 . 

. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . ... j·aksonhuoltopaalli'kolle. 

Ilmoitan haluavani *) 

1. tehdasrnaisesti valmistetun virkapuvun 

a) numeropuvun 

b) milttojen mukaJan valmistetun . . .. 

2. tehdasmaisesti valmistetun manttelin 

a) numeromanttelin . ......... . .... . 

•b) mi.ttojen mukaJUn valm.istetun 

3. kesavirkatakin (sininen a:lpakka) 

4. suoja.puvun (viiri sininen) ....... . . . 

*) Kysymyksessa on vain ennakkotiedustelu eika tilaus. 

'Helsinki 1951. Valtioneu voaton Jdrjapain o 



KASKYLEHTI N:o 43 
1 9 50 

Viitt aus Kaskylehdessa JUi kaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n :o 1,150. 2 (= lehden numero, vuosi, 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. .Jakelukuittien poistaminen kaytosia. - 2. Sairaalahoito val
tionrautateiden kustannuksella. - 3'. Sahkovalovaunujen hehkulamput. - 4 . 
Kuukausilippujen myynti. - 5. Makuupaikkaliput. - 6. Liikennoitsijain omi. 
tamat tavaravaunut. - 7. 'ravaranluokitus. - 8. Matkalippualennuksia. - 9 . 
.A.loitetoiminta. - 10. VR palvelukseen sopimattomia. - 11. Kadonneita ruatka
lippuja, virkamerkkeja ym. - 12. Avoimia virkoja ja toiruta. 

Jakelukuittien poistaminen kaytosta. 

J akelukuiteista n :o 1841-1851 ei oteta enaa uusia painoksia. 1 
J aksonpaallikoitten tiedoitusmoniste.issa, j oiden lruittaukseen ja
kelukuitteja on paaasiassa enaa kaytetty, on j atkuva numerointi, 
joten liikennepaikat voivat itse valvoa. n iitten perilletulon samaan 
tapaan kuin kaskylehden suhteen. K aikista uusista julkaisuista, 
jollto- ja ohjesaantojen lisayksista, aikatauluista ja :niiden liit-
teista j a lisayksista yms. ilmoitetaan kaskyiehdessa, ja on siis 
liikennepallioilla mahdolli uus niita karhuta tai tilata, elleiYat ole 
muuten niita saaneet. (T;vt, 12. 9. 51) K l n: o 43/ 51. 1. 

Sairaalahoito valtionrautateiden kustannuksella. 

E iintu lleesta syysUi huomautetaan, etta mikali toimen tai yli- 2 
maar aise11 toimen haltijalle, joka sairaan- ja terveydenhoidon 
ohjesaanno11 6 § : n perusteella 011 oikeu tettu vapaaseen sairaala
hoitoo11, 011 annettu maarayskirja sellaiseen ylimiiaraiseen toimeen, 
jota vastaavan viran, toimen tai ylimaaraisen toimen haltija ei 
ole vapaasee11 sairaalahoitoo11 oikeutettu, ei haneile, sina aikana 
kun a11nettu maarayskirja 011 voimassa ja asianomainen henkilo 
11auttii kysymykses.sa olevaa tointa seuraavaa palkkiota, voida 
kirjoittaa maksusitoumusta (lomake 11 : o 3318 B) sairaalahoitoa 
varten. Myoskaa11 ei tallainen henkilo voi saada jo maksamiaan 
sairaalal10itokulu ja korvatuksi valtionrau tateiden varoista. (Ttj 
n :o 1905/ 2309, 14. 9. 1951) Kl n:o 43/ 51.2. 

6341. - 20. 9. 1951. 
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Sahkovalovaunujen hehkulamput. 

Sabkovalaistuissa vaunuissa, joissa on 24 V: n valaistusjarjes
telmii, kaytetaan tiistii Uihtien sisahimmennettyja hehkulamppuja 
sellaisissa paikoissa, missii hehkulamppu on paljaana nakyvissa 
( ei siis ole mihinkal.i.n valaistuskalnsteeseen suljettuna). Varas
tossa nyt olevat sisahimmennetyt hehkulamput ovat kuvultaan llS. 
pisaranmuotoisia, mutta myohemmin siirrytaan pa.llokupuisiin 
hehkulamppuihin. - 1\iikali sisi:i:himmennettyja hehkulamppuja 
ei jollornkin olisi saa.tavissa, on niiden asemasta tietenik:in kaytet
Hiva kirkkaita. (Stt n:o 2113/ 1073, 10. 9. 1951) Kl n:o 43/ 51. 3. 

Kuukausilippujen myynti. 

Odotettavissa olevan tarifl'ikorotuksen takia rautatiehaJlitus 
on maarannyt, ettei kuukausilippuj a 1. 10. 51 lukieu toistaiseksi 
myyda kelpaav~ksi vuoden 1952 puole1la. Nain ollen sanotun 
pai'Van jalkeen myytiivien ikuukausilippujen viimeisena ikelpoi
suuskuukautena voi olla joulukuu 195J. (Tfo n :o 1260, 17. 9. 
1951) Kln:o 43/ 51. 4. 

Makuupaikkaliput. 

Kuten sahkeesta tfoj 37, 11. 9. 51, ilmenee, on ra.utatiehallitus, 
lmmoten TS: n 9 §: n 2. lisamaarayksen, lopettanut sanotussa 
lisamaarayksessa tarkoitettujen alennettuun hintaan m:vytavien 
2 luokan malmupaikkalippujen myynnin. I .. ippuvihot sai.Jytetaan 
ioistaiseksi asemien lippuvarastoissa. (Tfo n:o ]251, 11. 9. 1951) 
Kl n : o 43/ 51. 5. 

Liikennoitsijain omistamat tavaravaunut. 

Kun on todettu liikennoitsijain kayWiviin omista.miaan tavara
vaunuja rautateiden raiteistoi'lia vara.stovaunu ina ja tal laisten 
vatmujen ra iteistoilla seistessaan haitta.avan muuta liikennetti:i, 
rautatiehallittlS on maarannyt, etta liikennesaannon mukaisen 
kuormaus- tai 1purkamisajan ylityksesta onnaiden vaunujen osalta 
ryhdyttava kantamaan seisonta-ajalta 1lwrvausta . Taman mukai
sesti on TS: n 58 1§ : n 6. lisamaaraykseen 1. 10. 51 lukien lisatty 
seuraaJva uusi kohta : 

5. J ollei liikennoitsijii ole lmormannut tai purkanut om:ista
ma;ansa vau.nua liikennesaannon 69 ja 83 §: ssa saadetyn ajan lm
luessa, hanelta on kannettava viivastymiseata korvaus, jonika suu-
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ruus alkavalta vuorokaudelta on sa rna kuin TS: n 58 § : n 3 lm: n 6 
1 kohdan mukainen ensimmaisen vuorokauden vauimvuokra 
50 % : n alennuksin. Tamii maksu kannetaan kuitenkin vain silta 
ajalta, jona tiillaista vaunua kuormatts- tai purkamisajan piia
tyttya sailytetiifu1 valtiomautateiden omistamilla raiteilla. J os 
vaunua sailytetaan liikenni:iitsijain itsensa omistamilla raiteilla, 
ei tassa tarkoitettua korvausta kanneta. (Tfo n:o 1261, 17. 9. 
1951) Kl n :o 43/ 51. 6. 

Tavaranluokitus. 

Rautatiehallitus on maari"innyt, ettii puuvillatyyppinen silla 7 
1. 10. 51 lukien on luettava rahtiluokkaan K 2, eli samaan luok-
kaan kuin villatyyppinenkin silla. Taman mukaisesti on Aakko
selliseen tavaranluokitustaulnkkoon tohtava seuraaYat korjaukset: 

Puuvillatyyppinen silla . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 2 
Paaleihin puristettuna ei .K. 

Silla (keinotekoinen villa) . . . . . . . . . . . . . . . . K 2 
Paale:i:hin puristettuna ei K. 

(Tfo n: o 1250, 14. 9. ] 951) Kl n: o 43/ 51. 7. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat a.lennukset on m:-·onnetty yk.sinkertaisten Jippujen 8 
h i11n oist a senraaviin t i I aisu uksiin osallistn ville: 
Helsinki: 5-9. 10. J 951; Opaskoirayhdistyksen jarjestamat 
opaskoirien opastuskokeet; sokeat; 25 %, myi:is pikaj. 

Mikkeli : 25-30. 10. 1951; Viipurin piirin kuuromykkainpapin 
jarjesUimat heimojuhlat; kuuromyldit; 25%, myi:is pikaj. 
Lahti : 1-6. J 1. 1951 ; Opaskoirayhdistyksen jarjestiimiit opas
koirien opastuskokeet; ,;okeat; 25 %. myoo pikaj. 

Aloitetoiminta. 
Seuraavat aloitteet on palldttu: g 
Ratamestari A. A. Nykiinen, Koivu: jatkettavien johtotankojen kehit-

tiim in en; kun niakirja. 
2 lk kirjuri S. L . Immonen, Pieksamiiki: taulukko veturimiesten osa· 

pisteiden laskemista varten; kuuniakirja. 
RataYartija Y. V. Vir kama, Panniiiuen: parannus raidemittoihin; kun

niakirja. 
Ylim. veturinkuljettaja E. 0. Aarnio, Virasoja: parannus opastelippu

jen valmistukseen; kunniakirja. 
Konduktoori N. Aut ere, 'fampere: parannus tyoliiiskuukausilippujen 

seka -alennuskorttien lomakkeisiin; kunniakirja. ('l'yt, H. 9. 51) 
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VR palvelukseen sopimattomia. 

Helsingin aseman ylimiiariiinen autonasentaja Taisto Aarre Eilomaa 
(s. 18. 11. 1929) on crotettu 16. 8. 1951 lukien sopimattomana rautateiden 
palvelukseen. (1. ljp n:o H. 684/2997, 10. 9. 51) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Helsingin aseman konduktOori Veikko Aukusti Raatikaisen vaimolle 
Bertta 25. 8. 51 matkalle Helsinki-Kajaani, meno : Ke-l\fi ja paluu: 
Kuo-Jy-Ly-Au-Lo-Ke kautta kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 
225730 on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 n : o 1056/3011, 11. 9. 51) 

Pasilan varikolla palvelevalle vaun. korj . Yrjo Rennolalle kirjoitettu 
kesiikausivapaalippu n: o 24.450/48!) matkalle Helsinki-Nastola, on kadou
nut ja kuoletetaan. (Vrp Psl n:o 566, 11. 9. 1951) 

'l'ampereen varikolla (Tpe) palvelevalta ylim. vet. liimmittiijii P . .Akas
lompololta on kadonnut virkamerkki n : o 668, kesak. vpl. n: o 32417 /64!), 
matkalle Tampere--Jarvenpaa, sekii tilap . vpl. n: o 203681, kirjoitettu 2. 8. 
51, jotka taten kuoletetaan. (Vrp Tpe, 11. 9. 1951) 

Tampcreen varikon (Pej) vaununvoitelija Niilo Ff'liks Rajala on kadot
tanut virkamerkkinsii N: o 105,! seka tilap. vapaalipun N : o 56639 roatkalle 
Pej-Hki-Pej seka toisen lipun matkallc Pej-Ra-Pej, jotka kaikki kuo
letctaan. (Vrp Tpe, 14. !). 1951) 

Rovaniemen aseman 2 lk. kirjuri Hellin Helena Rautiolle kirjoitettu 
virkamerkki n: o 4-1 on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 6 n: o 1488/3376, 
11. 9. 1951) 

Ratavartija Eino Makelan pojalle Raimo :Miikeliille kirjoitettu koulu
vapaalippu N: o 46/565, 05/9. -51 matkalle Lahti-Ra1·avakylii ja ratatyi:i
mies Vihtori Suokkaan pojalle Kyosti Suokkaalie kirjoitettu kouluvapaa
lippu N: o 47/565, 05/9. -51 matkalle Lahti-Haravakyla ovat kadonueet 
ja kuoletetaan. (Rtjp 2 n: o 401, 12. 9. 1951) 

KonepajatyoUiiselle Toivo Hietaselle kirjoitettu kesiikau~ivapaalippu 
matkalle Helsiuki-'l'oijala N:o 23124/463, voimassa 1. 5.-31. 10. 51, on ka
donnut ja kuoletetaan. (Knp Psl, 13. 9. 1951) 

Turun konepajalla palvelevalle sepii.lle Artur Lingolle kirjoit.ettu kesa· 
kausivapaalippu n: o 33205/665, 1. 5. 51 ja 4 kpl Turku-Relsiuki viililll! 
28 . 6. 1951 kirjoitettuja tilap. vapaalippuja, joista 2 hiinelle itselleen ja 2 
"aimollcen, ovat kadonneet ja kuolotetaan. (Knp Tku n:o 270, 7. 9. 1951) 

Virasojan aseman 2 l. ls.irjuri Einari J-. Suikkaselle kirjoitettu kesa
kausivapaalippu N: o 36694/734 matkallc Virasoja-IIiltula on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Ljp 10 n: o 1577/4053, 15. 9. 1951) 

Seppo Saherman nimelle 4. 9. -51 kirjoitettu 3 lk. koululaislippu 
N: o 117056 Piblava-Pori syysk.-jouluk. 1951 on kadonuut ja kuolete
taan. (Ljp 4 n:o 1417/34o03, 15. 9. 1951) 

Helsingin asemau liikennetyoUiiselle Erkki Armas Hiimiiliiiselle roat
kalle Relsinki-Nastola 10. 8. 51 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n:o 
27968/560 on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 n: o 10 2/3084, 15. 9. 51) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Y . p. 2 l. kiTjU?·inviTka rautatiehallitukscn tarkastustoimistossa. Rauta
tiehallituksen pajohtajalle osoitetut hakemukset jiitettiiva rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistiian 12. 10. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan ltakijoita ennen hakemus
ten jiittiimista ottamaan selvaii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1951. Valtioneu..-ostcm kirjape.ino 



VR KASKYLEHTI N:o 44 
1 9 5 1 

Yilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/51. 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. Eriiiden matkustajajunien kulku aikataulujen vaihtuessa. -
2. Halkojen kuljetus asutuskeskuksiin. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muu
toksia. - 4. Rahtikappaletavaratilasto. - 5. Rautatiehallituksen ja Oy Pohjo
lan Liikenne Ab: n kesken tehdyn tariffisopimuksen muutos. - 6. 'Oy Alkoholi
liike Ab:n kuljetukset.- 7. Matkatoimistoille myonnettyjii lipunmyyntioikeuk
sia. - 8. Kiiiipiokilpa-autojen rahditus. - 9. Suoran tariffin mukaan rahdi
tettujen liihetysten autokuljetuksista suoritettavat korvaukset. - 10. Matka
lippualennuksia. - 11. Tyonviihyyden takia vapautuva tyovoima. - 12. Avoi
mia virkoja ja toimia. 

Eraiden matkustajajunien kulku 
aikataulujen vaihtuessa. 

Syyskuun 30 pa1vana lahetetta vista junista seuraavat kulje-
tetaan viela 1. 10. aikataulun 117 mukaisesti: 
Juna 5 Lr asti Juna 77 Kw asti 

" 
6 Kw 

" " 
78 Kw 

" 
" 

51 Sk 
" " 

81 Pm 
" 

" 
52 Hki , , 82 Pm 

" 
, josta se tulee eri junana 

" 
61 01 , uuden aikat. lpj 82 mu-

" 
62 Yw , kaan Hki asti 

, 63 Hpk 
" " 

95 Jy 
" 

" 
64 Tpe , 

" 
96 Tpe 

" 
" 

65 01 , 
" 

565 Yw , 
, 66 Sk 

" " 
566 Yw 

" 
" 

71 Ilm , , 902 Hpk 
" 

" 
72 Pm 

" " 
909 Pm 

" 
Kuo-Ilm Uihetetaan 1. 10. eri juna aikat. 71. 
Paikallisluontoiset junat 109, 135, 336, 337, 346, 367, 374 a, 

387, N 26, 412, 492, Pm 17, 701, 709, 745, 835, 878 a, 914, 957, 
031 ja 085 kuljetetaan 30/ 9-1/ 10 valisena yona edelleen maara
asemilleen aikat. 117 mukaisesti. 

Tarkemmat ohjeet antavat tarvittaessa liikennejaksojen paiil
likot samoinkuin ohjeet tavarajunien kulusta aikataulujen vaih
tuessa. 

6522. - 27. 9. 1951. 

1 
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1 l\IIakuuvaunujen kulussa tapahtuvat seuraavat jarjestelyt: 
30. 9. ei enaa Hiheteta Helsingista Kristiinankaupungin eika 

Pietarsaaren vaunuja, Turusta Vaasan vaunua, Porista Pieksa
maen vaunua eika Pieksamaelta Seinajoen vaunua. Helsingista 
lahetetaiin Poriin vain 1 CEm ja Raumalle samanlainen vaunu. 
Tampereelta lahetetaan 30. 9. junassa 61 1 Om ja 1 Em, jotka 
osoitetaan Kemiiu. 

Niiista jarjestelyista on tiedoitettava myos yleisolle. (Kut n:o 
1827/ 1701, 20. 9. 1951) Kl n:o 44/51. 1. 

Halkojen kuljetus asutuskeskuksiin. 

2 Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion 11. 9. 1951 teke-
man paatokseu nojalla rautatievaunujen luovuttaminen vienti
paperipuun lrnormaukseen keskeytetaan ensi lokakuun 1-7 pai
vien valiseksi ajaksi ja uain vapautuva vaunusto kiiytetaan hal
kojen kuljettamiseen Pohjois-Savosta, Kainuusta ja Karjalasta 
asutuskeslrnksiin. Kuormauskielto ei koske muuta pyoreaa puu
tavaraa, ei siis esim. kaivospolkkyja. 

Paatoksen yhteydessa ministerio on kehoittanut liike- ja tuo
tantolaitoksia rajoittamaan vaunutilauksensa samana aikana vii
himpaan mahdolliseen seka varautumaan siihen, etta vaunujen 
saanti muihin kuljetuksiin kyseisen viikon aikana vaikeutuu enti
sestaiin. SamalJa ministerii:i on kehoittanut kaikkia rautatiekulje
tuksiin osallistuvia, nimenomaan satamia, tehostamaan kuormaus
ja purkaustyota niin, etteivat rautatievaunut joudu hyodytto
mina seisomaan, vaan etta ne saadaan nopeasti kiertiimiian. 

Edellii mainittujen halkokuljetusten toteuttamise:ksi keskite
taan halkojen kuormaus - ei lrnitenlman veturil1alkojen kuor
mausta, joka on sallittua koko rataverkolla - lokakuun 1-7 
paivien valisena aikana 7, 8 ja 9 liikennejakson alueelle. Vau
nujen jaossa on noudatettava seuraavaa tarkeysjarjestysta: 
1) veturihalot, 2) Helsinkiin ja rataosan Ri-Psl-Epo liikenne
paikoille lal1etettavat halot, 3) Turkuun ja Tampereelle menevat 
seka 4) muihin asutuskeslrnksiin tarkoitetut halot. Risteysase
mien Hipaisykyvyn parantamiseksi on halkojen liihetys 7, 8 ja 
9 jakson liikennepaikoilta pyrittava ja.rjestamaiin niin, etta kul
jetukset suurimpiin asutuskeslrnksiin, Helsinkiin, Tampereelle ja 
Turkuun, voidaan suorittaa kokojunina seka vaihtotoiden nopeut
tamiseksi perilla viela siten, etta samalle vastaanottajalle osoi
tetut vaunut tulevat junassa yhteen kohtaan. (Kut n: o 1838, 
24. 9. 1951) Kln:o 44/51. 2. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Oikaisu: Kl n:o 42/51. 3 on virheellisesti Kaupin kohdalla 3 
ensimmliisessa sarakkeessa se & vk, pitaa olla se & vh. 

Kaskylehdessa n: o 39/51, lokakuun 1 paivasUi. 1951 lukien 
liikenteelle avattavaksi ilmoitetun, J arvelan aseman alaisen Olli
kan seisakkeen nimi muutetaan Avannil~si (Xvanti). Julkaisuun 
Liikennepaikko.jen viilimatkat tehtlivli asianmukainen korjaus. 
Luk. 1. 10. 1951. (Lkoj n: o 1836, 14. 9. 51) Kl n: o 44/51. 3. 

Kemijarven aseman alaisena avataan liikenteelle lokakuun 
1 paivastli 1951 lukien Isonkylan raide seuraavin julkaisuun 
,Liikennepaikkojen valimatkat" tehtavin merkinnoin: 

Kemijarvi 
Isonkyli.in 
raide 

Kja 6. Tt Lukien 1. 10. 51. 
(Lkoj n: o 45, 21. 
9. 51). Kl n:o 44/ 
51. 3. 

Samalla huomautetaan, etta Isonkylan seisakkeen liikemli:ijnris
tapa on H. 

Keuruun aseman alaisena avataan liikenteelle lokalruun 1 pai
vasta 1951 lukien Otavan raide seuraavin julkaisuun ,Liikenne
paikkojen vaJimatkat" tehtavin merkinnoin: 

Keuruu 
Otavan raide Keu 2. Tt Luk. 1. 10. 51. Kus

tannusosakeyhWi 
Otavaa varten. 
(Lkoj n: o 2154, 
19. 9. 51). Kl n:o 
44/ 51. 3. 

Niskan seisakkeen varmistuslukkolaitos on valmistunut, jonka 
vuoksi sanottu liikennepaikka avataan myos vaihteena liikennoi
tavaksi, liikennoimistapana Tt. .Asiasta tehdaan merkintli julkai
suun ,Liikennepaikkojen valimatkat". (Lkoj n:o 1997, 14. 9. 51) 
Kl n:o 44/ 51. 3. 

Rajamaen aseman alainen Periaisten seisake avataan lokakuun 
1 paivasta 1951 lukien myos maidon ja maidonlruljetusastiain 
liikenteelle, joten seisakkeen liikennoimistapamerldnta julkaisussa 
Liikennepaikkojen viilimatkat on mainitusta paivasta lukien HM. 
(Lkoj n:o 2145, 21. 9. 51) Kl n:o 44/51. 3. 
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Julkaisussa Liikennepaikkojen va.limatkat, Jyviiskylan aseman 
alaisten Seppaliinkankaan raiteiden kohdalla lisataan 8. sarak
keessa oleviin merkintoihin: 

8 
Sorakuopan raiteita 

liikennoidiiiin Tie
ja vesirakennushal
lituksen tarvetta 
varten ljp:n kulla
kin kerralla erik
seen antamalla lu
valla. (TS 51 § 6. 
lm). Luk. 16. 9. 51. 
(Lkoj n: o 918, 19. 
9. 51). Kl n:o 44/ 
51. 3. 

Lokakuun 1 piiivasta 1951 lukien avataan liikenteelle Soin
lahden aseman alainen 'riilitehtaan raide seuraavin, julkaisuun 
Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin merkinnoin: 

I 

Soinlahti 
Tiilitehtaan 
raide 

I 

Rahtikappaleta varatilasto. 

Soa 1. Tt Soinlahti Oy:tii var-
ten. Luk. 1. 10. 51. 
(Lkoj n:o 2089, 14. 
9. 1951). Kl n:o 
44/ 51. 3. 

Kuljetustoimisto on vahvistanut kappaletavaratilaston laadin
nasta seuraavat uudet ohjeet, joita on noudatettava 1. 10. 1951 
lukien: 

1) tilaston laatimisaika kasittaa maalis- ja lokakuun 1-7 
paivien va.lisen ajan; 

2) tilasto tehdaan vain rahtikappaletavarasta; 
3) tilasto laaditaan eri:kseen labetetyista kappaletavaravau

nuista ja erikseen saapuneista kappaletavaravaunuista tarkoitusta 
varten vahvistetulle tilastolomakkeelle (n :o 3820); 

4) Hihetettyjen kappaletavaravaunujen tilastoon merkitaan 
kaikki 1-7 paivina maalis- ja lokakuussa kuormatut asema-, 
siirto-, suunta-, siirtosuunta-, suuntasiirto-, suunta-asema- ja 
jakeluvaunut siten, etta selvasti ilmenee kuormauspaiva seka 
lahetyspaiva ja -juna; 

5) saapuneiden kappaletavaravaunujen tilastoon merkitaan 
vain kaikki tilastoviik:on aikana saapuneet suuntavaunut ja tulee 
tilastosta ilmeta saapumispaiva ja -juna; 

6) saapuneita asema- ja siirtovaunuja ei tilastoon tarvitse 
merkita mikiili ne ovat sellaisina kulkeneet koko matkan, mutta 
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kylHi sellaiset asema- ja silrtovaunut, jotka alkumatkan ovat kul- 4 
keneet suuntavaunuina; 

7) tilastoon on jokaiscsta vaunusta merkittiiva koko vaunun 
sisiiltO sellaisenaan kuin se on vaunun liihtiessa tai vaunun saar 
puessa; 

8) vaunujen sisalto on ilmaistava rahtikirjoittain siten, etta 
ilmenee kunlrin lahetyksen liihtoasema, maaraasema ja liihetyk
sen paino, jotapaitsi muistutussarakkeeseen on tehtavii tarpeel
liset huomautukset kookkaasta, liimminvaunu- ja erillistavarasta 
(markii); 

9) lmnkin vaunun liihetysten yhteispaino on valmiiksi lasket
tava, minka lisiiksi liihetetyistii kappaletavaravaunuista on laadit
tava yhdistelmii, josta ilmenee asema-, siirto- ja Buuntavaunujen 
lulmmiiiira. ryhmittain, kunkin ryhman yhteinen paino sekii liihe
tettyjen kappaletavaravaunujen yhteinen keskipaino; 

10) ohimeneviin kappaletavaravaunuihin kuormatuista Uihe
tyksista ei mitaiin tilastoa laadita eika myoskaan erikseen tilas
toida siirtolmormattuja liihetyksia; 

11) tilastoon on otettava myos asiakkaiden raiteilla kuormar 
tut kappaletavaravaunut ja kunkin vaunun kohdalle merkittiivii 
lahettavan toiminimen nimi. 

Tilastot on liikennepaikoilta heti laskennan jiilkeen liihetet
tiivii ao. liikennejakson paallikolle, jonka tulee ne toimittaa edel
leen kuljetustoimistoon. Liikennejaksojen toimistojen tulee laatia 
tilastojen perusteella koko liikennejakson alueelta liihetetyistii 
rahtikappaletavaravaunuista yhdistelma, josta tulee ilmeta liihe
tettyjen asema-, siirto- ja suuntavaunujen lukumiiara ja paino 
ryhmittiiin sekii lahetettyjen kappaletavaravaunujen kokonais
maarii ja keskipaino. (Kut n:o 1817, 20. 9. 51) Kl n:o 44/ 51.4. 

Rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Lilkenne 
Ab: n kesken tehdyn tariffisopimuksen muutos. 

Rautatiehallitus ja Oy Pohjolan Liikenne Ab ovat keskenaan 5 
sopineet 15. 5. 50 voimaan tulleen tari:ffisopimuksensa II kohdan 
(kiito-, pika- ja rahtitavara) 11 kohdan ja tariffisopimuksen 
liitteen V ( Suoran tariffin hinnoi1 uslukutaulukko) muuttami-
sesta 1. 10. 51 lukien seuraavan sisiiltoisik•i: 

11. Kiito- seka pika- ja rahtitavaralahetyksistii suoritetaan 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle kuuluva tulo-osuus siten, ettii suo
ran tarif.fin mukaan rahditettujen liihetysten tariffipainon kutar 
kin tonnia kohden maksetaan 575 mk kotiinkuljetusliikenteessa ja 
linjaliikenteessa sen lisaksi kutakin tonnikilometria kohden 13 mk 
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80 p. Kuljetetut tonnit ja suoritetut tOimikilometrit lasketaan 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n toimc3ta lruormakirjojen ja niihin 
merkittyjen autokuljetusmatkojen perusteella. Laskuissa tasoite
taan 0.5 tonnia ja sita suurempi tonnin osa ylospiiin liihinna 
suuremmaksi tonniluvuksi, 0.5 tonnia pienemmat osat jatetiian 
huomioon ottamatta. Tonnikilometrit lasketaan na.in tasoitettu
jen tonnimaiirien perusteella. 

Katkotariffin mukaan rahditetuista lahetyksista suoritetaan 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: lle lmuluva tulo-osuus lmormakirjojen 
perusteella ja sen suuruisena kuin maksut on kannettukin. 

Suoralla tariffilla tarkoitetaan rahditusta, jossa kuljetus
maksu on laskettu joko yhdysJiikennettii varten laadittua su01·an 
tari.ffin hinnoitustaulukkoa (Liite V) kiiytUien tai lisaiimalla 
rautatierahtia laskettaessa kaytettyyn hinnoituslulruun miiaratty 
Juku. Katkotariffia ldiytettaessa on Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
maksuosuus merkitty kuljetuslrirjaan erillisena erana. (Rh/ tfo 
n: o 1973, 19. 9. 51) Kl n: o 4-4/ 51. 5. 

Oy Alkoholiliike Ab: n kuljetukset. 

Rautatiehallituksen ja Oy Alkoholiliikkeen kesken tehty rahti
sopimus on unsittu 1. 10. 51 lukien. Duden sopimuksen mukaan 
Oy Alkohohliike Ab voi mi.iarata Ui.hetyksensa scka noudettaviksi 
varastoistaan lahetysasemalle etta vietiiviksi mi.iiiriiasemalta vas
taanottajille valtionrautateiden autoilla. Kumpikin autolruljetus 
on· mah<lollinen vain sellaisilla paikkakunnilla, joilla on jiirjes
tetty valtionrautateiden kotiinkuljetus. Noudon osalta tehdiiiin 
rautaticn toimesta a.o. kuljetuskirjan rahtilaskelmaan merkinta 
,Noudettu autolla". Miiiiriiliikennepaikalta kotiinlruljetettavien 
liihetysten lruljetuskirjojen yHireunaan Oy Alkoholiliike Ab: n on 
merkittiivii sanat ,Rahtisopimus. Kotiinkuljetusmaksu ......... . 
(liikennepaikan nimi) sisiiltyy rahtiin ". 

Liihetysasemille noudettujen li.ihetysten autokuljetusmaksuna 
kannetaan lruljetuskirjaan erillisenii maksueriini.i merkiWivii, li.i
hetyksen tariffipainon ja hinnoitusluvun 82 mukaan laskettava 
korvaus. Maaraasemalta kotiinkuljetettujen Hihet:vsten kuljetus
maksut lasketaan sen hinnoitusluvun mukaan, mika saadaan, Irun 
muuten ldi.yteWiviian hinnoituslukuun lisli.taan autolruljetuksen 
osalta luku 5, hinnoitusluvun ollessa suurempi kuin 100 kuiten
kin vain Juku 4. Tiissa mainitut hinnoitu lulmjen lisaykset suori
tetaan myos 2 kohdassa mainittua autolruljetusta kii.ytettaessa, 
jos lruljetukseen liittyy nouto Oy Alkoholiliike Ab: n varastosta 
tai tavara viedaan autolla suoraan vastaanottajalle. 

Palautettavien tyhjien paiillysten noudosta asemalle kanne-
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taan valtionrautateiden autojen yleisen kotiinkuljetustariffin mu- 6 
kainen korvaus. Tama korvaus lasketaan saman tariffipainon 
mukaan kuin pi.Uillysten rautatierahtikin. 

Tassii kohdassa mainittuihin korvauksiin sishltyy korvaus vain 
tavaran kuormauksesta autoihin, sen kuljettamisesta autoilla ja 
purkamisesta autoista. Nama tyot suorittaa normaalisesti auton
kuljettaja ja yk.si apumies. Jos niiden suoritukseen tarvitaan 
lisamiehistoa tai jos normaalista automiehistoa halutaan suoritta
maan Hihetys- tai maarapaikalta muita palveluksia, on lisamiehis
tostii tai lisapalveluksista suoritettava erikseen korvaus, jonka 
suuruus saadaan, kun tyohon kaytetyn ajan perusteella lasket
tuihin tyon suorittajien palkkoihin lisataan 25 %. 

Kl n: o 22/ 50. 9 julkaistut Oy Alkoholiliike Ab : n kuljetuksia 
koskevat maaraykset peruutetaan 1. 10. 51 lukien. (Tfo n: o 1298, 
24. 9. 1951) Kl n : o 44/51. 6. 

Matkatoimistoille myonnettyja lipun
mYJT,ntiolke~ia. 

Rautatiehallituksen ja .AERO Oy :n valilla v. 1947 tehty 'I 
myyntisopimus on kumottu ja korvattu uudella rautatiehalli
tuksen ja Matkatoimisto Oy. .ARE.An valiselHi myyntisopimuk-
sella 1. 10. 1951 lukien. SamaHa on Matkatoimisto Oy . .Arealle 
myonnetty oikeus myyda valtionrautateiden matkalippu ja myos 
haaratoimistoissaan JyvaskyHissa. (Tfo n:o 1217/ 2220, 22. 9. 51) 
Kl n:o 44/ 51. 7. 

Kaapiokilpa-autojen r ahditus. 

Rautatiehallitus on vahvistanut 1. 10. 51 lukien kiiapiokilpa- 8 
autoille (midget-autoille, kuten Coper-, Essy- ym. autot) tarifii
painoksi 1,500 kiloa autoa kohden. Taman tariffipainon mukaan 
r ahditetaan nama autot mvos kiitotavarana Hi.hetettaessa . .Aakko
selliseen tavaranluokitustaulukkoon on hakusanan ,Autot ja 

. autonalustat" kohdalle tehUiva uudesta tariffipainosta merkinta. 
(Tfo n:o 1289, 22. 9. 51) Kl n:o 44/51. 8. 

Suoran t ariffin mukaan rahditettujen 
lahetysten autokuljetuksista suoritet
tavat korvaukset. 

Rautatiehallitus on miUiriinnyt, etta valtionrautateiden auto- g 
kirjanpidossa lasketaan 1. 10. 51 luh.'ien autoille korvausta yhdis-
tetyn auto- ja kotiinkuljetustariffin (sopimuskuljetuksista, joista 
autokuljetuksen osalta kannettava korvaus on laskettu hinnoitus-
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lulruja lisaamalla) mukaan rahditetuista lahetyksista 575 mk 
tariffipainon tonnilta. Linjaliikenteessa suoritetuista kuljetuk
sista, joiden rahdit on laskettu su01·an tariffin mukaan, la.ske
taan korvausta 575 mk tonnilta ja sen lisaksi 13 mk 80 p tonni
kilometrilta. (Saman suuruiset korvaukset suoritetaan mainitusta 
paivi:ista lukien myos Oy Pohjolan Liikenne Ab:n hoitamista 
vastaavi ta kuljetuksista.) Ks. Kl n: o 4/ 51. 8 ja 9. (Rh/ tfo 
n : o 1973, 19. 9. 1951) Kl n : o 44/ 51. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennukset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Helsinki: 28. 9.-2. 10. 1951; Suomen Oppikoulujen Urheilu
liiton uintimestaruuskilpailut; alle 20-vuotiaat kilpailijat; 25 %, 
myos pil{aj . 
Lohja ja Mantta : 4-9. 10. 1951; Suo men Painiliiton juniori
mestaruuskilpaj]u jen osanottajat; 25 %, myos pikaj . 

Tyonvahyyden t akia v apautuva t yovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmaan n: o 1710-13301, 3. 12. 1948, vii tat en 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta 'fampereen rakennusmestarin 
alueella vapautuu 29. 9. 1951 48 t yontekijaa tyonvahyyden takia. 

Niita valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 
ylHi.mainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustelemaan sitii. asianomaiselta 
esimiehelta tai rautatiehallituksen taloustoimiston huoltojaostolta. ('fthj 
n : o 20/499, 22. 9. 1951) . Kl n:o 43/ 51. 11. 

Avoimia virkoja ja toimia . 

.Ra1~tatiehallituksen liikenneosaston johtajanvi1·ka. Rautatiehallitukselle 
osoitctut hakemukset j ii.tettiivii rautatiehallituksen kirjaajalle viimcistiiiin 
19. 10. 1951 ennen klo 12. 

Semaavat esityksen perusteella tii.ytcttii.vat toimet 10. liikennejaksossa: 
kaks~ 1 l. vaihdemiehentointa, joista 1 Mikkelin ja 1 Kotkan asemalla ja 
viisi junamiehentointa, joista 4 Kouvolan ja 1 Kotkan asemalla. Liikenne
osaston johtajalle osoitetut hakemukset jii.tcttii.va asianomaistcn liikennepaik
kojen piiiillikoille 10. 10. 1951 mennessii. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan haki,ioita ennen hakcmus
t en jattamista ottamaan selvii.ii. asunnonsaatimahdollisuuksista. 

Holoinki 1951. Va.ltionouTOstoc kirj&p&ino 



Lii t e V. Liite Kl. n:o 44/ 51 . 5 . 

Suoran tariffin hinnoitustaulukko 

Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n valisessii 
yhdysliiken teessii. 

Tariff!-
Kiito- Pika- Rahti-

Tat•iffi-
Pika· Rahtl· valimatka vMirnatka Kiito-

km tav. tav. tav. km tav. tav. tav. 

2 87 80 73 ]16 117 110 103 
4 88 81 74 125 118 111 104 
6 89 82 75 134 119 112 105 
8 90 83 76 147 120 113 106 

10 91 84 77 160 121 114 107 
12 92 85 78 175 122 115 108 
15 93 86 79 191 123 116 109 
17 94 87 80 210 124 117 110 
19 95 88 81 228 125 118 111 
22 96 89 82 247 126 119 112 
24 97 90 83 265 127 120 113 
27 98 91 84 283 128 121 114 
29 99 92 85 303 129 122 J15 
31 100 93 86 335 130 123 116 
33 101 94: 87 3 5 181 124 117 
35 102 95 B8 ·135 1~2 125 118 
37 103 96 89 490 133 126 119 
-±0 104 97 90 fi45 134 127 120 
43 105 98 91 600 135 128 121 
46 106 99 92 675 136 129 122 
50 107 100 93 760 137 130 123 
54 108 101 94 850 138 131 ]24 
60 109 102 95 950 139 132 125 
66 110 103 96 1050 140 133 126 
72 111 104 97 1160 141 134 127 
78 112 105 9 1270 142 135 128 
85 113 106 99 1380 143 136 129 
92 11-± 107 100 1500 1±! 137 130 

100 115 108 101 yli 1500 145 138 131 
10 116 109 102 

6522 - 27. 9. 1951. 



KASKYLEHTI N:o 45 
1 9 51 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitiin : 
Kl n:o 1/5 1. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painat usjaostoon. 

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

Sis a 11 y s : 1. Valtionrautateiden virka-asunnoista pidatettii.vii.t vastikkeet 
ja vuokra-asunnoista perittii.vii.t vuokramaksut. - 2. Kuormausilmoitusten n: o 
4407 ja 4436 laatiminen. - 3. Rahtikappaletavaravaunujen kulku. - 4. Liiken
nepaikkojen viilimatkat. - 5. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n henkiloautolinja t 
ja niiden viilimatkat 1. 10. 51 alkaen. - 6. Syrjaraidemaksujen kantaminen 
shekkikirjalla n : o 1816. - 7. Mainokset asemilla. - 8. Lohjan kalkkitehdas 
Oy:n vaununpeitteiden palauttaminen. - 9. Ylim. vapaaliput. - 10. Aloitetoi
minta. - 11. Vaununpeitteiden etsinta. - 12. Avoimia virkoja ja toimia. 

Valtionrautateiden virka-asunnoista pidii
tettavat vastikkeet ja vuokra-asunnoista. 
perittavat vuokramaksut. 

V altionrautateiden virka-asunnoista pidatetiiiin vastiketta ja 
vuokra-asunnoista peritaa·n vuokramaksua jiiJjernpanii. olevien 
rnii.ii.r iiysten mukaan. 

Rataverkko jakaantuu vastike- tai vuokramaksuryhmiin sosiaa
liministerion tyopalkkojen siiiinnostelyssii. kii.ytettii.viistii. paikka
kuntaluokittelusta 30 piiivanii. tammikuuta 1948 antaman paa
toksen, sellaisena kuin se on muutettuna 18 pii.ivii.nii. marra.s
kuuta 1948 ja 30 piiivii.nii. syyskuuta 1949 annetuilla piiii.toksillii, 
mukaan siten, etta 

I vastike- tai vuokramaksuryhmiiii.n kuuluvat I paikkakunta-
1 uokassa olevat kunnat, 

II vastike- tai vuokramaksuryhmiiiin II paikkakuntaluokassa 
olevat kunnat, ja 

I II vastike- tai yu{)kramaksuryhmii.an III-IV paikkakunta
luok:issa olevat kunnat. 

Kussakin vastike- tai vuokramaksuryhmiissii. lasketaan brutto
vastike tai -vuokramaksu, ts. vastika tai vuokramab"l.l asunnosta 
lii.mpoineen, siten, etta valtioneu vooton valtion viran tai toimen 
haltijain virka-asunnoista ja luontoisetujen vastikk.eista sekii. val
tion vuokra-asuntojen vuokramaksuista 7 paiviina heinakuuta 
1950 antaman paiitoksen, sellaisena kuin se on muutettuna 14 
pii.iviinii joulukuuta 1950 ja 23 paiviinii elolmuta 1951 annetuilla 

6700. - 4. 10. 1951. 

1 
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paatoksilHi, 3 § :ssa mainittuihin vahimmliisvasti.k.emaariin lisli
tlian seuraavan pisteasetelman mukaan laskettu lislivastike tai 
-vuokramaksu : 

A. Rakennustontin ja mkennuksen paikka. 
Pisteet 

Syrjainen ta.i epliedullinen paikka ilman sahkon-
saantimahdollisuutta . .................... . 0 

Keskeinen asema h.yvlin tien varrella . . ..... . . . 1 0- 1 

B. Rakennustyyppi. 
V aatimaton a.<>uinrakennus ta.i tyypillinen kasar-

mirakennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Kunnollinen henkilokunn·an rakennus maaseudulla. - · 1 
Kunnollinen henk:ilokun.nan rakennus kaupungissa 2 0 - 2 

C. Lattiapinta-alojen vaikutus. 
Pienehkot huoneet, pinta-ala keskirnliarin alle 

19.oo m2 ....... . .............. . .... . .. . . 
Keskikokoiset huoneet, pinta-ala keskimiiarin 

19.oo--23.5o m2 . ................. . ..... . . 
Suuret huoneet, pinta-ala keskimaarin yli 23.50 m2 

0 

1 
2 0 - 2 

D. Asunnon ja keittion muka·mwsvan;.steet. 
Vesijohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
W .C. ym. mukavuudet kaikkine laitteineen . . . . 1 
Hyvlit keittiovarusteet sliilytyspaikkoineen ja 

lrunnollisine ruokakellareineen . . . . . . . . . . . . . 1 0 - 1 

E. Asuntojen erila.inen sijainti suurissa kaup~mkitaloissa. 
Pimentopuolen asunto tai siihen verrattava haitta = 0 
Pliivanpuolen asunto tai siihen verrattava etu . . = 1 0 - 1 

Yhteensli 10 

Jokaisen pisteen arvo on edelUi mainitussa valtioneuvoston 
pliiitoksessa olevien enimrnais- ja viihimmiiisvastikemiiiirien erotus 
jaettuna 10 : lHi. 

Kaikissa suhteissa puutteellinen asunto jiitetiilin pisteittii 
(vahimmiiisvastikemaarii) ja kaikissa suhteissa hyvhlle asunnolle 
pannaan 10 pistetta ( enimma.isvastikemaarii). 

Nettovastike tai -vuokramaksu, ts. vastike tai vuokramaksu 
asunnosta ilman lampoii, lasketaan siten, etta edella sanotulla 
tavalla miiaratty bruttovastike tai -vuokramaksu alennetaan 
25 %:lla. 
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IIuoneeksi luetaan ainoastaan Himmityslaitteilla varustettu 1 
a. uinhuone ja keittio. 

Kuukausittain pidatettiivii vastike tai perittiivii vuokramaksu 
maariitiiiin tasaisin kymmenmarkoin. 

Sahkovirra -ta, kaasusta ja Uimpimasta vedesta maksetaan 
erikseen. 

Parakeista, asuntovoaunuista ja muista tilapaisasunnoista pe
riWi.vastii vuokramaksusta maariitiian erikseen. 

v astikkeen tai vuokramaksun suuruuden maariiiivat asialll
omaiset rata- ja liikennejaksojen paallikot yhdessa. Riidanalai
sissa tapauksissa maiiraa sen talousosaston johtaja. 

Kirjallisia vuokrasopimuk.sia ei tehdii, v3!a.n pidatetiiiin vll8tike 
tai peritaiin vuokramaksu asianomaisen palkkauksesta palkka
listassa. Siina tapauksessa, etta asianomainen luovuttaa koko 
lruukausipalkk.auksensa tai niin suuren osan siita, etta suoritet
tava pal.kkaus ei riita vastikkeen pidiittam:iseen tai vuokramaksun 
perimiseen, on hanen kuukausittain maksettava puuttuva osa 
asianomaiseen kassaan. 

Muussa suhteessa noudatetaan edella mainitun valtioneuvos
ton paatoksen maarayksia. 

Edella olevilla maarayksilla kumotaan rautatiehallituksen 
kiertokirje n:o 2/ H. 153, 21/1 1944, myohempine muutoksineen. 
(Rh/To n : o H. 916, 26. 9. 1951) Kl n: o 45/ 51. 1. 

Kuormausilmoitusten n : o 4407 ja 4436 
laatiminen. 

Valtionrautateiden ornien polttoainekuljetustcn tarkkailua 2 
varten kehoitetaan asemia ja liikennejaksoja kuormausilmoituk:
sissaan erittelemaiin halko-, polttoturve- ja kivihiilikuormaukset 
lomakkeiden n: o 4407 ja 4436 g 2) sarakkeessa muuttamalla 
nimeke ,veturihalot" nimekk.eeksi ,VR . polttoaineet" ja lisaa
mallii siihen alanimekk.eet ,halot", ,polttoturve" ja ,kivihiili". 
Polttoturve- ja kivihiilikuormia ei nain ollen saa merkita sarak
keeseen h) Rautatien muu oma tavara. Lomakkeessa n: o 4436 
voidaan erittely tehdii tilanpuutteen talcia sen takasivulle, jolloin 
etusivulle merkitaan polttoainekuormien yhteismaara. (Kut n: o 
1874, 27. 9. 1951) Kl n:o 45/ 51.2. 

Rahtikappaletavaravaunujen kulku. 

Rahtikappaletavaravaunujen kulun tarkkailerniseksi on jokai- 3 
. ·en liikennepaikan, jolle saapuu asema- ja siirtovaunuja, koottava 
9-13. 10. 51 valisena aikana kuljetuspapereiden mukana saapu-
neet saatteet n: o 4447; merkittava kuhunkin saapumi paivii ja 
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-juna seka vaunun purkaus- tai siirtokuormauspiiiva. Saatteet on 
liib.toasemittain jarjestettava liihto·piiivamaaran mukaiseen aika
jarjestykseen ja lahetettavii ao. liikennejakson toimistoon, jotka 
toimittavat ne edelleen kuljetustoimistoon. (Kut n : o 1895, 
1. 10. 1951) Kl n:o 45/ 51. 3. 

Ltikennepaikkojen Valimatkat. 

Julkaisuun Liikennepaikkojen Viilimatkat on V>almistunut 
lislilehti n :I() 2, mika naina piiivina jaetaan asianomaisille. Lisii
lehti sisaJtaa kaikki sellaiset lisaykset ja muutokset, rnitkii on 
julkaistu kaskylehdessa 31/ 51 tai sita ennen. Kun asiakkaiden 
taholta on tehty lulruisi!a valituksia siita, ettei rahdinlaskussa ole 
noudatettu liikennepaikkojen ja niilla olevien syrjiiraiteiden lii
kennoimisesta annettuja maarayksiii, kehoitetaan rahditustyota 

· suorittavia julkaisun lisiilehtien n : o 1 ja 2 mukaan nyt tarkista
maan, etti.. kunkin julkaisuun on tehty lisalehtien edellyttiimat 
muutokset ja lisaykset. Samassa yhteydessa on tarkistettava, etta 
myohemmissa kaskylehdissa ilmoitetut korjaukset on julkaismm 
t ehty. 

Rahdinlaskennassa on noudatettava suurinta milidollista 
huolellisuutba. Erikoisesti on tarkattava ti.illi:iin, etta syrjiiraide
maksut tulevat oikein kannetuiksi niissa tapauksissa, joissa syrjii
raidemaksu on kannet tava ja ettei sita kanneta silloin kun sitii 
ei saa kantaa. (Tfo n: o 1272, 19. 9. 51) Kl n : o 45/ 51. 4. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n henkiloauto
linjat ja niiden valimatkat 1. 10. 51 alkaen. 

Helsinki- Turku-Turun satama. 
Km Km 

H elsinki 69 Nummi 
10 Pitaj ii.nmaki 85 Suomusjarven th. 
19 Bembole 89 Kitula 
35 Veikkola 115 Salo 
46 NummenkyUi 143 Paimio 
54 Hiidenvesi ' 171 Turku 
67 Saukkola 175 Turun satama. 

Helsinki-Karjaa-Hanko. 
Km Km 

Helsinki 68 Kirkniemen th. 
10 Pitaj ii.nmiiki 74 Mustio 
19 BembOle 89 Karjaa 
25 Kauklahti 107 Tammisaari 
52 Siuntio 143 Hanko . 

., 
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Helsinki-Porvoo-Kouvola--Imatra. 

Liikennetta ei ole vielii. aloitettu. Vii.limatkat tiedoitetaan myohe=in. 

Joensuu-nomantsi-Lylyvaara. 

Km Km 
Joensuu as. 77 Tiomantsi kk. 

25 Heinii.vaara 89 Sonkaja 
47 Metonlouhi 97 Lylyvaara th. 

Kuopio-Pieksli.mii.ki-Mikkeli. 
Km Km 

Kuopio 126 Kantola 
26 Vehmasmii.ki 139 Haukivuori 
57 Suonenjoki 154 Kalvitsa 
82 Surnuinmii.ki 167 Hiirola 
99 Pieksii.m.ii.ki 183 Mikkeli. 

114 Vehmaskylii. 

Kuopio-Hamula--Iisalmi-Kajaani. 
Km 

Kuopio 
5 Valkeinen 

14 Toivala 
21 Kasurila 
25 Siilinjii.rvi 
5 Hamula 

Siilinj ii.rvi 
42 Alapitka 
63 Lapinlahti 
90 Iisalmi 

Km 
Kajaani as. 

1 Kajaani tori 
22 Mainua 

Km 
98 Soinlahti 

104 RykOliirunii.ki 
no Vii.nninmiiki 
ll6 - Kainurunii.ki th. 
130 
147 
157 
160 
182 

Ka.jaani-Otanmaki. 
Km 

31 
38 

Sukeva 
Hatulanmii.ki 
J,>irttiselkii. 
Mainua 
Kajaani 

Vuottolahti 
Otanmii.ki. 

Kajaani-Pa.ltamo-Saraisniemi. 
Km 

Kajaani as. 
1 Kajaani tori 

41 Paltamo 
62 Kivesjii.rvi 

Km 
82 
99 

101 
114 

Jaalanka 
Vaala 
Jylhii.ma 
Sii.rii.isniemi. 

Kajaani-Hyrynsalmi-Juntusranta. 
Km 

Kajaani as. 
1 Kajaani tori 

25 Kontiomii.ki 
44 Ristijarvi 
7 4 Hyrynsalmi as. 

Km 
76 

123 
128 
196 

Hyrynsalmi kk. 
Haukiperii. 
Suomussalmi 
Juntusranta. 

5 
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Kajaani-Kuhmo-Lammaspera. 
Km Km 

Kajaani as. 48 Sotkamo kk. 
1 Kajaani tori 113 Kuhmo kk. 

13 Kuluntalahti 118 Kontiosalmen Jossi 
28 Pohjavaara 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 Km 

Nurmes 59 Komula 
2 Porokylii 60 Kynnas 

16 Karhunpaii 66 Saviaho 
26 Valtimo 83 Juurikkalahti 
38 Puukari 91 Vuokatti 
48 Rumo 96 Sotkamo as. 
57 Maanselka 98 Sotkamo kk. 

Kemi-Kauliranta--Muonio. 
Km Km 

Kemi 135 Turtola 
2"9 Tornio 151 Pello 
55 Karunki 196 Sieppij iirvi 
77 Pekanpiiii 219 Kolari 
94 Ylitornio 237 Akiisjoensuu 

101 Aavasaksa 270 Eskelinen 
109 Kauliranta 302 Muonio. 
125 Juoksenki 

Kemi-Rovaniemi-Kemijarvi-Saija. 
Km Km 

Kemi 199 Hanhikoski th. 
8 Laurila 209 Kemijiirvi 

40 Paakkola 237 J outsijiirvi 
49 Tervola 251 Kursu 
72 Koivu 264 Salmivaara 
97 Muurola 279 Salla 

121 Rovaniemi 297 Kelloselka 
149 Vikajiirvi 320 Saija. 
166 Misin th. 

Kulloinkin voima.ssaolevat ailmtaulut tiedoitetaan vuosineljan
neksittiiin ilmestyvassa rautateiden aikataulujulkaisus a. Voi
massaolevat tariffit on julkaistu kaskylehdessa n: o 6/ 51, liitteet 
I ja II. Kl n :o 45/ 51. 5. 
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Syrjaraidemaksujen kantaminen 
shekkikirjalla n : o 1816. 

Viitaten Kaskylehden n: o 1/ 51. 33. kohdassa olevaan ohjee- 6 
seen kehoitet-wan liikennepaikkoja heti tavaran saavuttua ehdotto-
masti kantamaan vastaanottajalta m31hdollisesti puuttuva raide
maksu. ,Too tata ei aseman toimesta ole aik!an:aan kannettu, tulee 
Trt puuttuvan era:n perimiseksi lahettamaan asemalle Uihetepaa
toksen tai veloituslaskun, mutta kun nama tulevat pakostakin 
vasta kuukausia myohemmin, aiheutt31a tama liikennoitsijain 
keskuudessa ym.miirrettavaa tyytymattomyytta laskutus- ja 
kirjanpitovaikeuksien vuoksi. 

Samalla huomautetaan liikennepaikoille, etta kuhunkin rahti
kirjaan on tehtava merkinta, milia shekkilrirjan lehdella ja mil
loin maksu on ka:nnettu kuin my5s sheklrikirjaan merkinta rahti
kirjoista, joita kant<> koskee. (Yltr n: o Y. 85/ 237, 25. 9. 1951) 
Kl n :o 45/ 51. 6. 

Mainokset asemilla. 

Sattuneesta syysta huomautetaan, etta Lakia.siaintoimisto 'J 
H. Y. Liihteenkorvan kanssa ei ole tehty sopimu ta liikennepai
koillamme esilla pidettavista ilmoituksista, jotka koskevat Kan·a
daan siirtolaisiksi aikovien asioiden hoitamista, mista syysta 
sanottuja mainoslappusia (,Kanadaan 11

, koko 10.7 X 15.2 em) 
ei voida asettaa esille. (Mj 1. 10. 1951) 

Lohjan Kalkkitehdas Oy: n vaunun
peitteiden palauttaminen. 

Sen johdosta, etta er1Hit liikennepaikat palauttavat jatkuvasti 8 
L<Yhjan Ka!J.k!kitehdas Oy: n 'VaunUlllpeitteita Lohjalle, Lohjan 
kauppalaa:n tai Virkkalaan, vaikka Kirlrniemessa tai Lohjan 
kauppalassa kirjoitetuissa peitesaatteissa on nimenomaan mali-
ratty peitteet palautettaviksi Kirkniemen asemalle, huomautetaan 
vakavasti, viitaten Kl n: o 48/50. 8., eW.i. kysymyksessaolevien 
peitteiden palauttamisesta annettuja maarayksia on tarkoin nou
datettava. (Lkoj n:o 2198, 20. 9. 51) Kl n:o 45/ 51.8. 

Ylim. vapaaliput. 

Pieksamaella lokaJrnun 7 paivana 1951 pidettaviin rautatie- 9 
la.isten suunnistamismestaruuskilpailuihin kilpailijoina tai toimit
sijoina osallistuville rautatielaisille on myonnetty ylim. vapa:a-
liput matkaa varten Pieksamaelle ja takaisin. ( Tfo n: o 1296, 
22. 9. 1951) Kl n:o 45/ 51.9. 
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Aloitetoiminta. 

Nimimerkit ,Ap" ja ,Asemapaallikko" ovat kumpikin syyskuun puoli
valissa lahettaneet aloitteen liittamattii. mukaan kuoreen suljettuja oi
keita nimiaan ja osoitteitaan. Heitii. pyydetaan nyt lii.hettamaan tii.llaiset 
kuoret tyontutkimustoimistoon (kts. Kl 62/49), jotta vastaukset aloittei
siin voitaisiin antaa. (Tyt, 18. 9. 51) 

Seuraavat aloitteet on palkittu: 
Rataesimies L. Heimovala, Mellilii.: polkynvaihdosta annettujen mii.li.

raysten tii.ydentaminen; kunniakirja . 
.Junamies J. Kuisma, 'l'ampere: parannuksia konduktoorivaunuihin 

polkupyorien kuljetusta silmallapitaen; kunniakirja. 

Vaununpeitteiden etsinta. 

Kateissa olevia alempana lueteltuja Vaasan aseman vaununpeitteitii. 
pyydetaan etsimaan ja ensi tilassa lahettii.mii.an kotiasemalleen Vaasaan, 
sekli. etsinnii.n tuloksesta ilmoittamaan oman liikennejakson pii.ii.llikon 
kautta 5. liikennejakson pii.allikolle 31. 10. 51 mennessa: Vaasa n:o 8, 
16, 43, 45, 108, ll8, 134, 150, 164, 184, 207 ja 241. (5. ljp n:o V. 662/2594, 
19. 9. 1951) 

Lahden Lasitehtaan vaununpeitto L.L. 10 on kadonnut matkalla Oulu
Kotka 28/4 -51. Pyydetii.ii.n etsimii.ii.n ja tavattaessa Uihettiimiiii.n Vesi
jii.rvelle. (2. ljp n:o 1462/4870, 18. 9. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Kirja;npitajiin viran viransijaiswus Helsingin konepajalla. Saii.detyn pii· 
tevyyden omaavat halukkaat hakijat jii.ttii.koot koneosaston johtajalle osoi
tetut hakemuksensa Helsingin konepajan konttoripii.ii.llikolle viimeisti:ili.n 12. 
10. 1951. 

Tilapainen alityonjohtaja (urakanlaslcenta) ja tilapainen teknillinen apu
lainen y. p. (suwnnittelutyot) otetaan Hyvinkii.iin konepajan palvelukseen. 
Perel1tyneisyys viilaus- ja kokoonpanotoihin vaaditaan. Koneosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on lahetettii.vii. 12. 10. 51 mennessii. os. Konepaja, 
Hyvinkiiii.. 

Yksi tyonjohtajan vir lea, toistaiseksi Pasilan konepajassa (puutyoosasto), 
ja kaksi alityonjohtajan virkaa, joista toinen toistaiseksi Turun konepajassa 
(vaihdeosasto) ja toinen Kuopion konepajan alaisessa Pieksiimii.en vaunun
korjauspajassa (puutyoosasto) . - Koneosaston johtajalle osoitetut hake
mukset jii.tettavii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 18. 10. 1951 
ennen kello 12. 

Kaksi 1 l. liikenneta?·lcastajanvirkaa linjahallinnossa, joista toisen haltija 
toimii toisen liikennejakson pli.ii.llikkonii. ja toisen haltija kuudennen liikenne
jakson piiii.llikkonli.. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset jii.tettii.vii. rau
tatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.iin 31. 10. 1951 ennen klo 12. 

Yksi toisen luokan kirjurin virka, toistaiseksi Oulun konepajassa. -
Pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistii.iin 31. 10. 1951 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jii.ttii.mistii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakel ua koskevat muutosil moitukset on teht ava painatusjaostoon. 

To I m i t u s: Rautatiehall itus , 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Lliakii.rintodistuksen esittaminen valtionrautateiden pal
velukseen tai tyiihiin pyrittiiessii. - 2. Ensiaputarpeet tapaturmien varolta. -
3. Lysoolivaunu. - 4. Paperijiitteet. - 5. Romujen ja jlitteiden talteenotto. -
6. Muuto~ia aikataulnun 118. - 7. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. -
8. Vaunusaatteet. - 9. Tyoliiislippujen kelpoisuus muissa kuin tyiiHiisvaunuissa. 
- 10. Rautatielippujen kelpoisuus Oy Pohjolan Liikenne Ab:n autolinjoilla. 
- 11. TI!!J'iffisiiii.nniin muutoksia. - 12. Kuukausi- ja koululaislippujen vaihta-
minen pikajunalippuhin. - 13. Tuonti- ja vientitavarasta kaunettava satama
aluemaksu. - 14. Eliiinten kuljetus ilman saattaj.aa. - 15. Kuljetus kuorma
lavoilla. - 16. Rahtimerkit. - 17. Virkamieshuoneet. - 18. Matkalippualen
nuksia. - 19. Aloitetoiminta. - 20. VR palvelukscen sopimattomia. - 21. Ka
donneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 22. Avoimia virkoja ja toimia . -
23. Osoitetiedustelu. 

Laakii.rintodistuksen esittaminen 
valtionrautateiden palvelukseen 
tai tyohon pyrittaessa. 

Rautatiehallitus on muuttanut maiirayskokoelma I:ssa (1\IK I) 1 
kirjoitukses a n:o 31, kohclissa n :o l ja 2 (Rh 48/ 1908 ja 25/ 
1909) ole vat, lalikarintoclistuksen esittihnista valtionrauta teiden 
palvelukseen tai tyohon pyrittaessa koskevat maarayksensa seu
raavan sisiiltpisiksi: 

1. Kaikkicn niiden henkiloiden, jotka pyrkivat valtionraut•a
teiden palvelukseen virkasuhteeseen taikka tyo- tai oppisopimus
suhteeseen, on esitettava rautatieHii:ikarin vahvistetulle lomak
keelle antama todistus siitii, etta han on ruumiinrakenteeltaan 
virheeton ja etta han omaa hyvan terveyclen. Rautatielaiikarin 
on vaadittava tutkittavalta joko tuuerkuloositoimiston tai keuhko
sairauksien ·erikoisHiiikarin antama todistus siitii, etta asianomai
nen ei sairasta keuhkotautia, ja liiteWiva se antamaansa todis
tukseen. 

Todistukset, jotka edellii mainitaan, eivat saa olla annetut 
ailvaisemmin lmin enintalin kuusi kuukautta ennen niiden kiiyttii
mista. 

Liikenne-, rata- tai koneosastoon pyrkivaltii henkilolta lii
kenneturvallisuuden vuoksi vaadittavasta laiikarintoclistuksesta 

6870 - 11. 10. 1951. 
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variaistiin , ni.iko- ja puhekykyyn sekii kuuloon niihden on voi
massa, mita siita on erikseen siiadetty (kts. rautatiehallituksen 
kirj. n:o H. 1181/ 5213/ J. 7. 1949; 1ViK I: 12, IV. b) 1), I c) ja 
II b ) . 

2. Sellaiselta henkilolta, joka otetaan vain tilapaisesti maii
rattyii lyhytaikaista tchtavaa suorittamaan, ei edella 1. kohdan 
1 kappalee sa mainittuja li.iiikarintodistuksia vaadit.:1.. Asianomai
sella paallystolla ja tyonjohdoUa on kuitenkin oikeus vaatia tlil
loinkin t odistus, mikali ka tsotaan ·iihen syyta olevan. (Rh/ hlo 
n :o H. 14-±1, 29. 9. 1951 ) Kl n:o 46/ 51.1. 

Ensiaputarpeistot tapaturmien varalta. 

28 piiivana maaliskuuta 1930 annetun tyoturvallisuuslain 
18 § : n mukaan tulee ensia vun antamiseksi tapaturma- tai sairaus
tapauksissa olla varattuina sellaisia apuneuvoja, jotka void•aan 
piti:ii:i tarpecllisina tyon laatuun ja niihin olosuhteisiin katsoen, 
joissa sita suoritetaan. 

Edelli:iolevan johdosta ja jotta aikaansaataisiin yhdenmukai
&-uus ensiaputarvikkeiden saatavilla piti:imisessa, niiden kayton 
Yalvonnas:a ja tilaamisessa, maiiriitaan asian suhteen scuraavaa: 

Valtionrautateiden ensiaputarpei tot jaetaan seuraaviin ryh
miin: 

I. Matkustajajunan konduktoorivaunun ensiapulaatikko 
( 0-laatikko). 

II . Ensiapukaappi. 
III. Ensiapulaatikko (myoskin kaappi). 
IV. Ensiaputolkki. 
Ensiaputm·peistojen kiiyton subteen maarataan: 
1) etta ryhmaan I kuuluvia laatikoita kaytetaan ainoastaan 

matkw tajajunien konduktoorivaunuis a ja moottorivaunui sa. 
Samoin tulee jokaisella sellaisella liikennepaikalla, jossa on 
rautatielaakari, olla hiinen kiiytettavissaan suurempien onnetto
munksien varalta tallainen laatikko junanlahetHijii.n toimistossa 
(rautatieliia.kari ei saa sailytti:ia k. o. laatikkoa kotonaan eika 
muuall akaan v-astaanottohuoneistossaan). J\1uussa suhteessa viita
taan sairaan- ja tervcydenhoidon ohjesaannon 13 § : aan; 

~) etta ryhmaiin II kuuluvia ensiapukaappeja kiiytetaan suu
remmilla tyopaikoil la, lruten esim. kone- ja korjauspajoilla, joi
den yhteydessa ei ole valtionrautateiden polihlinikkaa sek.a 
suurilla raututierakennlliltyomailla; 

3) etta ryhmaii.n III kuuluvia ensiapulaatikoita tai kaappeja 
kaytetiiiin muihin kuin 2) kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, 
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kuten kone- j:L korjauspajojen eri osastoilla, rataosaston tyohuo- 2 
neissa, tavara-asemilla ja miehistosuojissa, polttoainevarastoilla, 
tavara- ja tyojunien kond1.1'ktoorivaunuissa, Porkkalan vuokra
alueen kautta kulkevissa matkustajavaunuissa, rautatierakennus-
ten ja rataosaston (ratavartijain) liikkuvien tyoryhmien mukana 
seka naihin verrattavissa toimi- ja tyopaikoissa; 

4) etta ryhmaan IV kuuluvia ensiaputo1kkeja kaytetaan 
vetureissa, seka rata- ja kuor.ma-autoissa seka niihin verratta
vissa ajoneuvoissa. 

Ensiaputarpeistojen tulee sisaltaa seuraavat ensiaputarvik
keet: 

I ryhmii : 

Sisallosta on voimassa, mita siita on erikseen maaratty. 

n ryhmii : 
Sidostarvikkeet: 

Siteita, steril. 4 m >.< 6 em . . 20 kpl. 

, , 4 m X 10 em . . 10 , 
Harsotaitoksia, stcril. 7 X 10 em 25 , 

'rrikoositeitii. 

Vanua, steril. a 50 gr ....... . 

Kiinnityslaastaria 1 m X 1 em 
Puuvanua a 100 gr. . ........ . 

1 " 

1 pak. 

] rull. 
1 pak. 

Luk!wneuloja. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kpl. 

Ulkonaiset li.ii.ikkeet: 

Combustio voidetta. a 20 gr. 1 tuub. 

Thymolispriitii. 5 % 50 gr. . ... 1 plo 

SisalU.set li.iakkeet: 

Camphor tabletteja a 30 kpl. 1 ras. 

lloitotarvikkeet: 

Sidossa.kset ................. . 1 kpl. 

Ki.iyttoohjeet : 

Kaytetiiii.n pieniin ja suureh
koihin vammoihin. 

Kii.ytetiiiin suuriin va=oihin. 
IIaavan peitinsiteeksi varsinai

sen sidoksen alle. 
Puristussiteeksi voimakkaissa 

valtimon verenvuodoissa. 
IIaavan ympiiriston puhdistami

seen. 
Pikkusidosten kiinnittii.miseen. 
Lasten pehmikkeeksi sekii. suu

riin ja vuotaviin haavoihin. 
Sidosten piiii.ttii.miseen tapauk

sissa, jolloin sidosta ei voida 
solmia. 

Palova=oihin ja paleltumiin. 
Sivelliiiin ohuesti peitinsiteelle. 

Kaytetiiiin jodin asemesta. Si
vellliii.n vanutikulla haavan 
ympiiristOon, haavasta pois
pain. 

Nautitaan 1 tabletti sydii.men 
vahvistamiseksi ja hermojen 
rauhoittamiseksi. 

Siteiden katkomiseen ja vaattei
den ava.amiseen. 
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III ryhma: 
Sidostarvikkeet : Kayttooll jeet : 

Siteitii, steril. 4 m X 6 em . . 10 kpl. K ii.ytetii.ii.n pieniin ja suurehkoi
hin vammoihin. 

, , 4 m X 10 em . . 10 , 
Harsotaitoksia, steril. 7 X 10 ern 12 

Kiiytetiiii.n suuriin vammoihin. 
Haavan peitinsiteeksi varsinai

sen sidoksen aile. 
Trikoositeitii. 

Va.nua, steril. a 25 gr ..... . . . . 

Kiinnityslaastaria 1 m X 1 em 
Puuvanua a 50 gr. . .. .. . . .. . 

" 
1 

" 
1 pak. 

1 rull. 
1 pak. 

Puristussi teeksi voimakkaissa 
valtimon verenvuodoissa. 

Haavan ympiiristOn puhdistami
seen. 

Pikkusidosten kiinnittii.miseen. 
Lasten pehmikkeeksi sekii. suu

riin ja vuotaviin haavoihin. 
Lukkoneuloja . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kpl. Sidosten piili.ttiimiseen tapauk

sissa, jolloin sidosta ei voida 
solmia. 

Ulkonai-set liiiikkeet: 

Combustio voidetta a 20 g~ 

Thymolispriitii. 5% a 30 gr . .. 

Sisiilliset liiiikkeet: 

Camphor tabletteja a 30 kpl 

1 tuub. Palovammoihin ja paleltumiin. 
Sivelliili.n obuesti peitinsiteelle. 

1 plo Kiiytetii.ii.n jodin asemesta. Si-
vellii.ii.n va.nutikulla haavan 
'ympii.ristoon haavasta pois
pii.in. 

1 ras. Nautitaan 1 tabletti sydii.men 
vahvistamiseksi ja hermojen 
rauhoittamiseksi. 

IV ryhm8.: 
Sidostarvikkeet: 

Siteitii, steril. 4 m X 6 em . . 

, , 4 m X 10 em .. 
Harsotaitoksia, steril. 7 X 10 eru 

Va.nua, steril. a 10 gr. . . ..... . 

Kiinnityslaastaria 1 m X 1 eru 

Ulkonaiset liiiikkeet: 

Combustio voidetta a 20 gr. 

Thymolispriitii 5 % a 30 gr. 

Sisiilliset Uiiikkeet: 

Champhor tabletteja a 10 kpl. 

2 kpl. 

2 
" 5 
" 

1 pak. 

1 rull. 

Kayttoohjeet: 

Kii.ytetii.iin pieniin ja suurehkoi
hin vammoihin. 

Kiiytetiiii.n suuriin vammoihin. 
Haava.n peitinsiteeksi varsinai

sen sidoksen alle. 
Haavan ympii.riston puhdistami

seen. 
Pikkusidosten kiinnittii.miseen. 

1 tuub. Palovammoihin ja paleltumiin. 
Sivellii.iin ohuesti peitinsiteelle. 

1 plo Kii.ytetii.ii.n jodin asemesta. Si-
velliiii.n va.nutikulla haavan 
ympii.ristoon, haavasta pois
pii.in. 

1 ras. Nautitaan 1 tabletti sydii.men 
vahvistamiseksi ja hermojen 
rauhoittamiseksi. 



-5- 46 

Ensiaputarpeistot on sijoitettava hyvin ha.vaittavissa oleviin 2 
ja helposti saataviin paikkoifuin. Ne on pidetta:va siisteina ja 
polysta vapaina. Niissa ei saa saHytUili muita esin-eita tai tarvik-
keita, lmin m.ita niihin on mlH.iratty. Jotta tarpeistot pysyisivat 
aina tarkoituksen mukaisessa kunnossa ja jotta ne tulisivat aina 
kayton jilleen taydennetyiksi, on asianomaisen paallyston ni
meWiva joku henkilo, mieluimmin sellainen, joka on perilla ensi-
avun antamisesta, huolehtimaan cnsiaputarpeistoista. Myookin 
,paallyston on ajoittain tarkastettava , ettl:i tarpeistot ovat asian
mukaisessa kunnossa. 

Nykyiset ensiaputarpeistot on ensi tilassa taydennettava edel
lamainittujen maariiysten mukaisiksi. l\Iikali niita ei vieHi. ole 
ensinkaiin hankittu, on ne asianomaisiin paikkoihin tilattava. 
T.avarajunissa nykyisin kiiytossa olevat ensiapula,atikot on pie
nissa erissa laheteWiva IIclsingiu rautatiensairaalaau tliydennet
Uiviksi. 

Ensiaputarpeistojen tilaaminen tapahtuu seuraavasti: 
Mikiili on kysymykses ·a aivan uuden eusiapukaapin, -laatikon 

tai -tolkin hankkiminen, tilataan ne Pasilan varastosta sen mu
kaisesti, kuin kalustoe ineiden ja tarveaineiden tilaamisesta on 
erikseen mhliratty. Pa ilan varasto toimittaa kysymyksessa olevat 
esineet Helsingin rautatiensairaalaan Uiytettaviksi ja edelleen 
tilaajille toimitettaviksi. 

Ensiaputarpeistoja taydennettaessa, lahetetaan tarviketilauk
set (lomake n :o 3915, konepajat n :o 3926) suoraan Helsingin 
rautatiensairaalalle. 

Yksityisista liikkeistii ja aptcekei.+1. ei ensiaputarvikkeita saa 
tilata. (Ttj n:o 2050/ 2506, 5. 10. 1951) Kl n:o 46/ 51. 2. 

Lysoolivaunu. 

Ly oolin kuljetukseen varattu Gg-vaunu n: o 32263 on hylatty 3 
.ta sen tilalle asetettu Gg-vaunu n: o 32028. (Ko n :o 994/ 2165, 
2. 10. 1951) Kl n: o 46/ 51. 3. 

Paperijatteet. 

Rautatiehallituksen ja Jatekeskus Oy:n valilHi tehdyssa sopi- 4 
muksessa n:o V. 91/ 1144, 22. 5. 1950 (Kl n:o 28/ 50, 3) mainit-
tuja jatepaperin ja -pahvin hintoja korotetaan 1. 10. 1951 ~ukien 
siten, etta Jatekeskus Oy maksaa niista mk 7: 50 kg: Ita vapaasti 
vaunussa Helsingin Lansisatamassa ja autokuormissa vapaasti 
toim.inimen varastossa Helsingissa tai vai.htoehtoisesti mk 8: 25 
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kg:lta vapaasti vaunussa Tampellan tehtaalla Inkeroisissa. Tava
ran laheWijan ja asianomaisen liikennejakson paiillikon tehtii
viiksi jaii ratkaista, mikii vastaanottoasema 'lru.ssakin tapauksessa 
on edullisin. 

Muu a suhteessa jaiivat mainitun sopimuksen ehdot muuttu
mattomina voimaan. 

SamaHa rautatiehallitus, korostaen paperijatteiden kansan
ta.Joudellista merkitysta, kehoittaa rautatielaisiii otta.maan tarkoin 
ta.lteen kaikki kelpaavat paperijiitteet. (Rh vo n: o V. 91/ 2156, 
2. 10. 1951) Kl n:o 46/ 51. 4. 

Romujen ja jatteiden t alteenotto. 

Viittaamalla aikaisemmin kaskylehdessa, viimeksi Kl n: o 
2-!/ 51. 2, olleisiin romujen ja muiden jatteiden talteenottoa kos
keviin maariiyksiin, huomautetaan uudelleen, tehtaissa vallitsevan 
romunpuutteen takia, asian tiirk·eyclesta. Ennen lumen tuloa on 
kaikki maastossa olevat romut ja muut jatteet otettava. talteen 
seka varastoissa olevien tarpeettomien ja. romuihin verrattavien 
tavaroiden ybteydessa Uibetettav~ annettujen maiiray1ksien mukai
sesti tai sovittava asianomaisten kanssa niiden myynnista. (Voj 
n: o V. 621/ 2162, 3. 10. 1951) Kl n: o 46/ 51. 5. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

4. 10. 51 lukien pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) juna 61 
IGilviassa ja juna 260 Niinimaen se:isakkeella. 

15. 10. 51 lukien pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) juna 103 
Kapyliissa ja PukinmaelUi, jtmat 109, 129, 131 ja 135 Hanalassa 
sekii juna 105 a aina (6) aviolla. 

Junalle 8 Pla: lisataiin Pv. 
15. 10. 51 alkaen jatkaa Sj 202 arkipaivina paitsi lauantaisin 

ja pyhiip. aatt. Hy-Ri seur.: laht. Hy 16.30, M:on S 16.38, Aro
lampi S 16.42, saap. R i 16.50. Paluu Hj 203 Ri-Hy seur. : 
Hi.ht. Ri 17.30, Mon Pv, saap. Hy 17.46. 

Junalle 1129 Mon: Esatiian Pv. 
(Kut 5. 10. 51 n: o 1920) Kl n: o 46/ 51. 6. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Lokakmm 15 paiviista 1951 lukien poistetaan julkaisusta 
Liikennepaikkojen valimatkat Rauman asema.n a.lainen Alangon 
raide ja tilalle merkitaan: 
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Tt Shell Oy: ia varten.l 
Luk. 15. 10. 51. 
(Lkoj n:o 2214,1 
29. 9. 51). K1 n:o 
46/ 51. 7. 

Kukkolan laiturivaihde on muutettu heinakuun 1 paivastii 
1951 lukien seisa.kkeeksi liikennoimistapana HTp. Asiasta teh
daan merkintli julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat". 
(Lkoj n : o 1540, 1. 10. 51) Kl n : o 46/ 51. 7. 

Vaunusaatteet. 

7 

Asema- ja siirtovaunuja tekeville liikennepaikoille huomaute- 8 
taan, etta on tarpeetonta liittaa naitten vaunujen rahtikirjanip
puihin asema- ja siirtovaunusaatteen n: o 4447 lisaksi viela taval-
lista vaunusaatetta n:o 4449, elleivaL liikennepaikan omat tyos
kentelymenetelmat sitii vaadi. J.;omake n : o 4447 on nimittiiin jo 
sinansa vaunusaate, vaikka siUi samalla kaytetaiin myO.S a. o. 
rahtikirjanipun osoitelappuna. Saatteeseen n: o 4447 tehdaan 
&"€uraavassa painoksessa eraita muutoksia, jotta se ari tilanteissa 
paremmin soveltuisi vastaamaan vaunusaatctta n: o 4449. (Lkoj 
n :o 2224, 22. 9. 51) Kl n:o 46/51. 8. 

Tyolaislippujen kelpoisuus muissa kuin 
tyolaisvaunuissa. 

Esiintyneesta syysta huomautetaan, etta voimassa olevan 9 
tariffisaannon 3 §: n saannosten, joissa maarataan l isiimaksusta 
ylempaan luokkaan siirryttaessa, ei voida katsoa koskevan muita 
tyolaislippuja kuin tyolaisalennu kortteja, jotka mainitaan pyka-
Hin 2. lisamaarayksessa. ainollen eivat tyolaismeno-, meno- ja 
paluu- eivatka tyoHiiskuukausiliput kelpaa matkalippuina muissa 
!ruin erikseen maaratyissa tyoUiisjunissa ja -vaunuissa eika tlita 
oikeutta nain ollen myosldian saavuteta lunastamalla lisalippu . 
• Jos e. m. lipunhaltija haluaa matkustaa tavallisessa luokkavau
nussa, on hanen lunastettava a. o. luokkaan kelpaaYa matkalippu 
kokonaisuudessaan. (Tfo n: o 1324, 1. 10. 1951) Kl n: o 46/ 51. 9. 

Rautatielippujen kelpoisuus Oy Pohjolan 
Liikenne Ab : n aut olinjoilla. 

Tehtyjen tiedustelujen johdosta ihuomautetaan, etta rautatie- 1 Q 
lippujen kelpoisuudesta Oy Pohjolan Liikenne Ab: n antolinjoilla 
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on rnaiiratty \·altionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
kesken tehdyn tari£.fisopimuksen 1-7 : ssa. Tariffisopimus on 
julkaistu Kl n: o 23/ 50. 1 ja sopimuksen 4, 5 ja 6 kohtiin tehdyt 
muutokset Kl n:o 3/51. 13. 

Tariffisopimuksen mukaan myydiian rautatieliikennepaikoilta 
meno-, meno- ja paluu- sekii matkailulippuja kaikille Oy Pohjo
lan Liikenne Ab :n henkiloautolinjoille. J\Iaksut lasketaan katko
tariffin mukaan siten, etta rautatiematkan osalta kannetaan 
rautatielipun hinta ja automatkan osalta Oy Pohjolan Liikenne 
A.b: n tariff in mukainen maksu. Nain lasketaan lipun hinta sil
loin kun rniiiirapaikkana 01~ rnuu ku1"n rantatieliikennepaikka. 

Jos rniiiiriipaikkana on m1da.tieliikennepaikka, myydaiin mat
ku ta.jalle mii.i:irapaikkaan matlmstwmaan oikeuttava rautatie
lippu, koska kahden rautatieliikennepaikan valisillii Oy Pohjolan 
I..Jiilmnne Ab: n autolinjoilla kelpaavat jiiljompanii mainituin poik
keultsin sellaiset rautatieliput, jotka oikeu ttavat niiiden liikenne
paikkojen valiseen junamatkaau. J ollei rautatielippua automat
kaa seuraavan junamatkan takia voida autossa ottaa matku.sta.
jalta pois tai matkustajalla on ~vleislippu tai kaikilla radoilla kel
paava kuukausilippu, on matlm tajalle automatkan Uihtoasemalla 
laadittava lomakkeelle 1025 kk (Todi&te linja-automatkoja varten) 
lisiilippu, joka yhdessii rautatielipun kanssa kelpaa autossa. Jos 
tama lisiilippu on auton liihtoasemalla jaiinyt laatimatta, voidaa.n 
se laatia maarapaikan rautatieasemalla. 

Tiissii tarkoitctuilla autolinjoilla eivat kelpaa ll:tinkaan vapaa-, 
koululais-, seurue-, perhe- eikii kuukausiliput (lukuunottamatta 
kaikilla radoilla kelpaavia kuukausilippuja) eivatkii alennus
kortit. Opiskelija-, sanomalcbtimies-, kaikki sotilas- ( ei kuiten
kaan palvelukseen astumismaiiraykset) sekii kokous- ym. tilai- , 
suuksiin myydyt alennusliput kelpaavat Oy Pohjolan Liikenne 
Ab: n sanotuilla autolinjoilla vain sillii ehdolla, etta matku.staja 
uorittaa autossa Oy Pohjolan Liikenne Ab: n miiiiriiiimiin lisa

maksun. 
J os Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autolinja lwrvaa rniiii1·iityWi 

1·ataosalla lwko henkilojtmaliikenteen, kelpaavat autossa kaikki 
va ·taavaan junamatkaan oikeuttavat rautatieliput. Tiillaisia lin
joja ovat Sotkamo-Vuokatti ja Kemijarvi-Kello elka. (Tfo 
n:o 1345, 5. 10. 51) Kl n:o 46/ 51. 10. 

Tariffisaannon muutoksia. 

Tariffisii.annon 7 §: n 5 lisiimaiirayksessa olevaan luetteloon 
niistii rataosista, joilla henkilojunaan oikeuttava matkalippu kel-
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paa pikajuna.ssa pikajunan lisiiliputta, on 15. 10. 51 lukien lisat- 11 
tiivli rataosa Luumaki-'raavetti. ('l'fo n : o 1354, 6. 10. 1951) 
Kl n:o 46/ 51. 11. 

Kuukausi- ja koululaislippujen vaihta
minen pikajunallppuihin. 

Tavallisen junan kuukausi- ja koululaisliput voidaan osto- 12 
asemalla vaihLaa jiiljclHi olevaksi kelpoisuusajaksi samalle mat-
kalle ostettuun pikajunalippuun. Lipun vaihtajalle annetaan tal-
lOin pikajunan lruukausilipun lomakkeelle kirjoitettu uusi lippu, 
johon merkitiii:in allruperiiisen lipm1 numero ja jonka hinnaksi 
lruukausilippuun merkitaiin vain TS: n 15 §: n 3 1m: ssli rniiaratty 
pikajunan lisamaksu ja koululaislippuun puolet siita. Alkupe
rainen lippu on ehdottomasti liitettavli annetun uuden lipun 
kantaan. Tfo:n sahke n:o 39, 8. 10. 1951. (Tfo n:o 1360, 8. 10. 
1951) Kl n:o 46/ 51. 12. 

Tuonti- ja vientitavarasta kannettava 
satama-aluemaksu. 

Rautatiehallitus on omalirannyt, etta rautateitse satamaan tai 13 
satamasta kuljetettavasta tuonti- ja vientitavara ta 1. 11. 51 lu-
kien on kannettava satama-aluemaksuna 100 mk sellaiselta 2-akse
liselta ja 200 mk sellaiselta 4-akseliselta vaunulta, jota kliytetaii.n 
tiillaisen tavaran lmljetuk een. .Jos vatmuun on kuormattu 
useampia Uihetyksia, kannetaan jokaisesta lahetyksestli 100 mk. 
Satama-aluemaksu merkitaiin erillisenli maksueriina rahtikirjaan 
liihetysasemalla. 

Kun satama-alucmakstm tarkoitnksena on korvata satarrnissa 
suoritettavista vaihtotoi ta aiheu tuvat kustannukset, on TS : n 
54 § :n 5 lm samalla muutettu ellaiseksi, etta siirtomaksu sata
massa kannetaan asemapiiallyston harkinnan mukaan vain sellai
sissa tapauksissa, jolloin kuormaus- tai purkamistyon heikosta 
jarjestelysta aiheutuu huomattavasti lisiia rautatien vetureilla 
suoritettavaa vaihtotyota. 

Taman mukaisesti on TS: n 51 § : aiin sanotusta paiviista lu
kien lisa tty seuraava uusi lisamiiarays: 

7. Kun tuonti- tai vientitavaraa kuljetetaan satama-alueelle 
tai sellaiselta paikalta, kannetaan f'iita rahti- ja taman pykaHin 
mukaisten syrjiiraidemaksujen lisiiksi satama-alucmaksuna 100 
markkaa 2-akseliselta, 200 markkaa 4·-akseliselta ja 600 marldma 
4-akselista suuremmalta vaunulta. ,Jos vaunuun on kuormattu 
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useampia lahetyksia, kannetaan jokaise ta Jiihetyksesta satama
aluemaksuna JOO ma11kkaa. l\fak.su merkiUitin rahtikirjaan liihe
tysasemalla. 

Satama-alueella tarlmitetaan Uissii niita satamia, joiden kautta 
tavaran tuonti ulkomailta tai sen vienti ulkomaille tapahtun.. 

TS: n 54 §: n 5 1m on samasta paiviista lukien muutettu seu
raavan sisaltoiseksi : 

5. Jos vaunujen vaiilito mi:Hiriitylle kuormaus- tai purkamis
paikalle on jarjestetty tapahtuvak:si s1Uinno11isin vaHajoin, liiken
noitsijan on arvioitava, montako vaunua vaunujen vaihdon vali
senii aikana ehditaan Jruormata tai purkaa. Mikali vaunuja on 
pyydetty enemman, on kuormaama.tt.a tai purkamatta jaaneista, 
vaunujen vaihdon yhteydessa uudelleen kuormaus- tai purkamis
paikalle siirrettavista vaunuista suoritettava taman pykaUin mu
kainen siirtomaksu. 

'l'iita miiaraysta ei normaalitapauksissa sovelleta. sellaisissa 
satamissa, joiden osa.Jta lahetyksista kannetaan 51 §: n 7 lm: n 
mukainen satama-aluemaksu. Asemapa1illystolla on kuitenkin 
oikeus naissakin satamissa harkintansa mukaan kantaa siirto
maksu sellaisissa tapauksissa, jolloin vaunujen vaihto kuormaus
tai pur~amistyon heikosta jiirjestelysta johtuen ei tapahdu saiin
nollisesti, vaan vaatii huomattavasti 1isaii vaihtotoit1i. (Rh/ tfo 
n:o 2009, 26. 9. 51 ) Kln:o 46/ 51. J3. 

EHiinten kuljetus ilman saattajaa. 

Jotta kuljetuksen aikana voitaisiin helposti todeta, missa vau
nuissa on huoltoa tarvitsevia elaimia, maaratiiiin lisayksena 
Kl n: o 25/51, 7. kdhtaan, etta ilman saattaja;a Uihetettavien elain
vaunujen vaunusaatteisiin on punak:rnalla tehtava selva merkinta 
,Ei saattajaa mukana". (Lkoj n:o 2113, 1. 10. 1951) Kl n:o 
46/ 51. 14. 

Kuljetus kuormalavoilla. 

Rautatiehallitus on myonti:inyt Kaukaan Tehdas Oy: n Lau
ritsalasta kuormalavoja kayttaen kuljetettaviksi jiituimille lahe
t;'lnksille sellaisen 15. 10. 51 lukien toistaiseksi voimassa olevan 
rahtiedun, ettei lmormalavojen painoa lueta lahetysten tariffi
painoon. Maaraasemilta palautetaan lavat ma.ksntta Lauritsalan 
asemalle. Rahtietujen sov·eltamisen ehtona on, etta sannaan v·au
nuun lruormattujen lahetysten tariffipaino menomatkalla on 
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vallintaan 5,000 kHoa ja etta vastaanottajalla on kuormalavojen 15 
siirtoon tarvittavat laitteet. Palautettavien tyhjien lavojen kulje
tuskirjana kaytetaan rautatien kuljetussaatetta. (Tfo n: o 1326, 
1. 10. 1951) Kl n: o 46/ 51. 15. 

Rahtimerkit. 

500 mk:n maaraiset rahtimerkit ovat painossa ja otetaan kay- 16 
tlintoon heti painamistyon valmistuttna. Mer kit ovat 1,000 kpl: n 
rullissa. Liikennepaikkoja, jotka haluavat merkkeja. tilata, kehoi
tetaan lahettamiHin tilauksensa a.sianmukaisessa jarjestyksesslL 
(T£o n:o 1304, 6. 10. 51) Kl n:o 46/ 51. 16. 

Virkamieshuoneet. 

Joensuun virkamieslluone luovutetaan valiaikaisesti 15. 10. 51 17 
lukien vetnriruiehiston lepohuoueeksi. (Lkoj n: o 2259, 3. 10. 51) 
Kl n :o 46/ 51. 17. 

Matkalippualennuksia. 

Seuraavat alennnkset on myonnetty yksinkertaisten lippujen 18 
hinnoista seuraaviin tilaisuu.ksiin osallistuville : 
Nokia: 18-23. 10. 1951; Suomeu Partiopoikajarjeston partio
taito- ja suunnistamismestaruuskilpailut; par tiolaiset; 25 %, 
myos pikaj . 

Riihimaki : 23-27. 10. 1951; Suomen Oppikoulujen Urheilu
liiton suunnistamismestaruuskilpailut; alle 20-vuotiaat ikilpailijat 
ja toimitsijat; 25 %, my08 pikaj. 

Mikkeli: 25-30. 10. 1951; Suomen Kumojen Liiton jarjesta
mat karjalaisten kuurojen heimojuhlat; lruurot osanottajat; 25 %, 
myos pikaj. 

Aloitetoimint a . 

Seuraava aloite on palkittu : 19 
Ratavartija R. Anteroinen, Riihimiiki: bsko'jen viiliaikainen yhdista-

minen eristetyissii raideosuuksissa; kunniakirja ja 2,000 markan raha
palkinto . 
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VR palvelukseen sopimattomia. 

Kouvolan aseman alokas Nestor .Takku on erotettu 30. 9. 51 lukien 
sopimattomana rautatien palvelukseen. ( 10. ljp n: o H. 499/4255, 28. 9. 
1951) 

Seiniijoen aseman alokas Urho Iisakki Suvanto (synt. 20/ 2 -28) on 
erotettu 30/ 9 -51 lukien sopimattomana rautateiden palvolukseen. (5. ljp 
n: o H. 806/ 2751, 29. 9. 1951) 

Kotkan aseman alokas Jaakko Johannes Hamiiliiinen on erotettu 
30. 9. 51 lukien sopimtattomana rautatien palvelukseen. (10. ljp n:o H. 
514/4316, 3. 10. 1951) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Konepajatyoliiiselle August Jokiselle kirjoitettu kesiikausivapaalippu 
matkalle Hclsink.i-Lohja i1: o 01053/ 22, voimassa 1. 5.-31. 10. 1951, ka
donnut ja kuoletetaan. (Psl knp 19. 9. 1951) 

Pieksiimiien varikon veturinliimmittiijiille Adi Elmeri Rahkoselle kir
joitettu virkamerkki n:o 1272 ja kesiikausivapaalippu n:o 44212/ 885 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Pm vrp n: o 666, 20. 9. 1951) 

Seiniijoen varikou (Sk) ylim. veturinla=ittiijii Arvo Rajamiielle 
29/8 -51 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 0243418 matkalle Seiniijoki 
-Helsinki ja kesiikausivapaalippu ~: o 32945/659 matkalle Seiniijoki
Vilppula ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Sk vrp n:o 559/457, 20. 9. 
1951) 

Ratavartija Sulo L ehtiselle kirjoitettu virka-aikavaapaalippu n: o 
043574/ 872, ajalle 1. 1.-31. 12. 51, matkalle Kangas-Vihanti on kadon
nut ja kuoletetaan. (7. rtjp n:o 379, 24. 9. 1951) 

3 lk makuupaikkalippukirja n: o 3601 sisiiltiivii lehdet 180001- 180050 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Yltr n: o 240, 26. 9. 1951) 

•.rampereen varikolla (Tpe) palvelevalta kontt.apul. Helka Lundenilta 
on kadonnut tilap. vpl. n: o 203870, kirjoitettu 14. 8. 51, kesiik. vpl. n : o 
47629/953, matkalle Tampere--Pihlava, asw1tovpl. n: o 42171/844, matkalle 
Tampcre--Kulovesi, voimassa 16. 9.-31. 12., sekii virkamerkki n: o 28, 
jotka tiiten kuoletetaan. (Tpe vrp 28. 9. 1951) 

Opastintyontekijii. Viktor Vestille 1. 10. 51 kirjoitettu tyoliiisaikavapaa
lippu n:o 033276/ 666 matkalle Helsinki-.Jokela-Luoma-Porvoo on ka
donnut ja kuoletetaan (1. rtjp n: o 1042, 4. 10. 1951) 

Ratatyontekijii Lauri Rokalle 25. 7. 1951 kirjoitettu tilapii.inen vapaa
lippu n:o 0236897 matkia.lle Helsinki--Rovaniemi on kadonnut ja kuolete
taan. ( 1. rtjp n: o 1024, 1. 10. 1951.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

1 l. asemapiiiilliki:inv irka (3 pl.) 'l'ul'Ull ascmalla sckii. kaksi t l. asema
piiiil7iki:invi?·lcaa, joista toincn Toija.lan ja toinen Joensuun asemalla. Rau
tatiehallitukselle osoitetut hakemukset jiitettii.vii. rautatiehallituksen 1.-irjaa· 
jalle viimeistiilin 3. 11. 1951 ennen ' klo 12. 
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Osoitetiedustelu. 

Vii.lttaii.ksecn turhaa kirjeenvaihtoa l<ehoittaa rautatiehallitus tii.ten 23 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia ''irkailijoitaan, jotka tietii.vii.t 
allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymattii. ilmoittnmaan rautatiehalli
tuksen kirjaajalle, os. Helsinki: 

nimi 
Erkkila, Jaakko 

ammatti syntym&vuosi 
ylim. asemamies 

aikaisempi osoite 
Seiniij oki. 



KASKYLEHTI N:o 47 
1 9 5 1 

Viittaus Kiiskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitliln: 
Kl n:o lfSl. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosil moitukset on tehtavii palnat usjaostoon. 

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

Sis li.ll y s : 1. Valtion ty ossa olevien t yontekijain tervey den- ja sairaan
hoidon ohjesiiiinnon soveltaminen. - 2. Eurooppalaisen Tavara- ja Matkatavara
vakuutus-Osakeyhtion lahjoitus. - 3. Rottien havittiiminen. - 4. Ensiaputar
peistot tapaturmien varalta. - 5. Muutoksia aikatauluun 118. - 6. Liikenne
paikkoja koskevia muutoksia. - 7. VR:n autoliikenne. - 8. Oy Pohjolan L ii
kenne Ab:n yhdysasemat. - 9. Sylkyastioiden poistaminen. - 10. Helposti 
siirkyvien tavarain kasittely. ..:_ 11. Polkupyorien liihettaminen vapaalipnlla 
matkatavarana. - 12. Pitkien esineiden ja puretun liikakuorman matkakirjat 
itaisessa yhdysliikenteessa. - 13 Virkamieshuoneet. - 14. Matkalippualennuk
sia.- 15. VR palvelukseen sopimattomia. - 16. Kadonneita matkalippuja, virka
merkkeja ym. - 17. Avoimia virkoja ja toimia. - 18. Osoitetiedustelu. 

Valtion tyossa olevien tyontekijain 
terveyden- ja sairaanhoidon ohje
saannon soveltaminen. 

Valtion tyossa olevien tyontekijain terveyden- j a sairaanhoi- 1 
don ohjesaann~n 8 § : n 3 momentissa olevaa maaraysta sairaala-
tai parantolakustannusten viihentiimisesta tyonantajan jarjesta
massa sairaala- tai parantolahoidossa olevan tyontekijan palkasta 
on sovellettava siten, etta tyontekijalle tulevasta palkasta on 
viihennettava sairaalan tai parantolan paivamaksu alimman sai
raalamaksuluokan mukaan jokaiselta paivalta, siis myoo sunnun-
tai- ja juhlapii.ivilta, sina aikana, jolloin tyontekija on ollut sai
rausajan palkkaa nauttien tyonantajan jarjestamassa sairaala- tai 
parantolahoidossa. (Valtion toiden huoltotoimikunnan lausunto 
27/ 9 1951. Rh/ to n:o H. 1286, 9. 10. 1951) Kl n:o 47/ 51. 1. 

Eurooppalaisen Tavara- ja Matkatavara
vakuutus-Osakeyhtion lahjoitus. 

Eurooppalainen Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtio 2 
on asettanut rautatiehallituksen kaytettavi:iksi maiirarahan, joka 
jaeta:an rautatiehallituksen harkinnan mukaan avustuksina seu
raaviin tarkoituksiin: 

7028 - 18. 10. 1951. 
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1) rautatieUiisten lepokotiyhdistyksille niiclen toiminnan tu
kerniseksi ja suhteessa lepokodin hoitopaiviin; 

2) rautatielii.isjarjestojen kirjastoille, eritoten rautateita kos
keva.n ammattikirj,allisuuden hankkimiseen; seka 

3) tekijapalkkioi.k.si rautatiealan ansiokkaista julkaisuista. 
Niiden, jotka haluavat tulia huomioonotetuiksi maararahaJa 

jaettaessa, on jatettavli hakemuksensa rautatiehallitukselle mar
raskuun loppuun 1951 mennessa. (Rh/to n :o II. 1499, 9. 10. 51) 
Kl n:o 47/ 51. 2. 

Rottien havittaminen. 

Kun vuodenaika jalleen muuttuu sellaiseksi, ett.'i rotat kyl
myyden ja huonon ruoaru aannin takia hakeutuvat maastosta 
paikkoihin, joissa niilHi on Hin.minta ja mahdollisuus saada ra
vintoa, kehoitetaa.n kaikkia asianomaisia. (jaksojen ja konepajojen 
pruillikoita, VR :n rakennuksien isaunoitsijoita y.m.) ryhtymaan 
pikaisiin toimenpiteisiin naiden tuhoelaimien hiivittfuniseksi. Siina 
mielessa on nyt ja va.stedes vuodenajasta riippumatta aina, lrun 
yksikin sellainen olio havaitaan, jarjestettava rottasotia omalla 
valtionrautateiden alueella itsenaisesti ja oma-aloitt eisesti huoli
matta. siita, milloin lnmnan taholta sellaisia pannaan toimeen. 
Valtionrautaieiden desinfektooria on tarpeen tullen kaytettava 
naissa tehtavi.ssa opastajana. Hanen puoleensa voidaan kaantya 
joko puhelimitse 20 371/243 tai ·kirjeitse osoitteella: Terveyden
hoitojaosto. Ks. rh :n kirj. n:o To 2265, 6/ 8 1948. Kiiskylehdessa 
n:o 38/ 48. 3. (Ttj n:o 2116/ 2598, J5. 10. 51) Kl n:o 47/51. 3. 

Ensiaputarpeistot t apaturmien varalta . 

Oikaistma ilmoiteia:an, etta Kl n:o 46/51. 2:ssa ensiaputar
peistojen II ryhmassa sivulla 3 ja I II ryhmas a sivulla 4 on 
puuvanun kayttoohjeessa oieva lastan pehmikkeeksi eika lasten 
pehmikkeeksi. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

Kuljetustoimisto on maarannyt, etta kj 66 aikataulu muute
taan 15. 10. lukien Kem-01 seuraa.va.sti: 

Kemi .............. . ........ . 
Maksniemi .... . ............ . . 
Viantie ...... . .............. . 

14.54 
15.03 

14.40 
14.55 
15.04 
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Sitno ... . ..... . . . . ... .... . .. . 
Kuivaruemi . .. . . . ......... . . . 
Harjula ... ...... .. . .. . ... . . . 
Myllykangas . . ........ . ..... . 
Olhava . . . .. .. . . . ... . .. . . .. . . 

15.11 
15.24 

s 
!::. 

15.47 

15.12 
15.25 
15.30 
15.36 
15.56 

47 

Ilmoitettava asianomaisille ja yleisolle. (Kut n: o 1876/ 1809, 
13. 10. 1951) Kl n:o 47/ 51. 5. 

Liikennepaikkoja, koskevia muutoksia. 

5 

Iin aseman alainen Lahessuon Jaituri muutetaan marraskm.m 6 
1 pai•asta 1951 lukien saman aseman alaiseksi seisa.kkeeksi enti-
sin valimatkoin, liikennoimistapana II. J ulkaisuun Liikennepaik-
kojen valimatimt on tehtava asianmukainen korjaus. (Lkoj n: o 
1072, 11. 10. 51) Kl n:o 47/ 51. 6. 

Vira.<:>ojan aseman alainen Vuoksen satama.n laitUJ·ivaihde 
lakkautetaan 1. 11. 51 lukien. Julkaismm Liikennepaikkojen 
valimatkat tehtava asia11mukainen korjaus. (Lkoj 11: o 2311, 
12. 10. 51) Kl11:o 47/ 51. 6. 

VR: n autoliikenne. 

!lluutos tat•amlinjoih?.n : 7 
Tavarakaukolinja n :o 6: Pori-Vaasa. 

Liikennoidiiiin 15. 10. 51 lukien toistaiseksi vain valia Vaasa
Narpio siten, etHi. lahto Vaasasta k ja p klo 10.00 j a Narpiosta 
samoina paivi!la klo 14.00. (Kut auto n:o 869/ 43, 15. 10. 51) 
Kl n:o 47/51. 7. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n yhdysasemat. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: 11 ja rautatien viilisessii matk:ustaja- 8 
yhdysliikenteessii voidaan ennakolta varata. autopaikat yhdys
asemilta (ks. kaskylehti n : o 23/ 50 kohta 7). Yhdysasemia ovat: 
Hanko, Helsinki, I isalmi, Joensuu, Kaj,aani , Kemi, Kemijarvi, 
Kuopio, Mikkeli, Nurmes, Rovaniemi, Sotkamo, Tornio ja Turun 
satama. Autolin jojen varsilta aloitettavia matkoja varten ei paik
koja voida ennakolta va.rata. Kl n:o 47/ 51. 8. 

Sylkyastioiden poistaminen. 

Yhdenmukaisesti niiden paatosten ka.nssa, joilla sylkyastiat 9 
on maaratty poistettaviksi matkustaj a- j a konduktoorivaunuista, 



9 

10 

11 

12 

47 -4 -

rautahehallitus on miiliriinnyt ne poistettaviksi myoskin odotus
saleista lokakuun 31 piiivaiin 1951 mennessa. lVIikali toimis
toissa y.m. virkahuoneissa. olevat sylh'"Yastiat katsotaan tarpeetto
miksi, saadaan nekin poistaa kiiytostii. Astiat on UihetetJtavii 
asianomaisiin varastoihin. (Rh/ lko n :o 2123, 10. 10. 51) Kl n :o 
47/ 51. 9. 

Helpost i sarkyvien tavarain k iisit t ely. 

Koska viime aikoina on esiintynyt tavallista enemmiin kulje
tettavaksi otettujen ja etenkin helposti sii.rkyvien tavaroiden -
kuten lasien - vahingoittmnisia, kehoitetaan vakavasti kaikkia 
tavarain kasittelijoitii ja ka.sittelyn valvojia huolehtimaan siitii., 
ettii kuormaaminen ja purkaminen toimitetaan erittiiin huolelli
sesti ja oikeaJla tavalla noudattamalla tarkoin kuljetusesineissii 
mahdollisesti olevia kiisittelyohjeita. Samoin on entistii ~nemmiin 
kii'llnitettiiva huomiota siihen, ettii vaunuun kuormaturt ja siihen 
jiiiiviit tavarat asianmukaisesti tuetaan, etteiv8it ne kuljetuksen 
aikana piiiise siirtymiiiin ta.i putoamaan ja siten vahingoittumaan. 
(Lkoj n:o 2360, 12. 10. 51) Kl '11:0 47/51. 10. 

Polkupyor ien liihettaminen vapaalipulla 
matkata var ana. 

Rautatiehallitus on 1. 11. 1951 luki.en muuttanut Vpls : n 
18 §: n 6 lm: n Jruulumaan seuraa vasti : 

Yhdella vapaalipulla saadaan liihettiiii maksutta ainoastaan 
yks;. polkupyorii, jonka painoksi merkitiiiin 50 kg. (Tfo n: o 1381, 
13. 10. 1951) Kl n:o 47/51. 11. 

Pitkien esineiden ja puretun liikakuorman 
ma tkakir j at itiiisessii y hdysliikenteessii. 

Neuvostoliiton rautateiden tekeman valituksen johdosta huo
mautetaan asemille, etta milloin pitkien esineiden kulj·etukseen 
tarvitaoan useampia vaunuja, on lahetykselle laadittava vain yksi 
matkakirja, johon myoo suoja- y.m. vaunujen numerot ja niistii. 
kannetut maksut merkitaiin. 

Milloin vaunu taasen on lm ormattu yli kant·avuuden ja liika
kuorma puretaa.n toiseen vaunuun, on pur etulle osalle laadittava 
eri matkakirja, jossa on v iittaus piiiilahetyksen matlmkirj aan. 
Kulj etusmaksua ei kuitenkaan lasketa erik:seen liikakuormaSita, 



-5- 4'7 

V'aan paaliilietyksen matkaJrirjaBSa lasketaan maksut koko lillie- 12 
tyksen painosta, siis liikakuorma mukaanluettuna. (Tftk n: o 
232/ 383, 8. 10. 1951) Kl n:o 47/ 51. 12. I 

Virkamieshuoneet. 

I1ahden aseman virkamieshuone luovutetaan junaohjaajan 13 
toimistohuoneeksi 1. 11. 51 lukien rtoistaiseksi. (Lkoj n: o 2296, 
12. 10. 51) Kl n:o 47/ 51. 13. 

Matkalippualennuksia. 

SeuraaV'at alennul{set on myonnetty yksinkertaisten lippujen 14 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Helsinki ja Lauritsala: 1-7.11. 1951; TUL:n nuorten nyrk
keilymestaruuskilpailut; alle 20-vuotiaat osanottajwt ja toimitsijat; 
25 %, myos pikaj. 
Joensuu ja Myllykoski: 8-14. 11. 1951; Suomen Nyrkkeily
liiton nuorten mestaruuskilpailujen osanottajat; 25 %, myi>s 
pi.kaj. 
Kotka ja Alavus: 8-13. 11. 1951; Suomen Painikomitean jar
jestiimat kr.roomalaisen painin juniorimestaruuskilpailut; kilpai
lijat ja toimitsijat; 25 %, myas pi.kaj. 
Helsinki: 9-14. 11. 1951; Suomen Painikomitean jarjestamat 
kr.roomala.isen painin mestaruusldlpailut; kilpailijat ja toimit
sijat; 25 %, myas pikaj. 
Helsinki: 15-21. 11. 1951; Raittiuden Ystavien Nuorisojohta
jiston kokous; alle 20-vuotiaat nuorisojohtajat; 25 %, my& pikaj. 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Helsingin asemalla palveleva tilapii.inen autonkuljettaja Lasse Birger 15 
Valo, synt. 14. 11. 1911 on erotettu 6. 10. 1951 lukien rautatien palveluk· 
seen sopimattomana. (Ljp 1 n:o H. 782/3397, 8. 10. 51). 

Helsingin aseman alokas Eino Kuusa (synt. 18. 3. 1926) on erotettu 
15. 10. 1951 lukien sopimattomana rautateiden palvelukseen. (Ljp 1 n:o 
H. 794/ 3445, 11. 10. 1951). 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejli. ym. 

4. ratajakson ratatyomies Ismael Nupposelle 8. 5. 51 kirjoitettu kesa· 
kausivapaalippu n: o 17878/358 matkalle Tampere-Myllymaki on kadon· 
nut ja kuoletetaan. (4. rtjp n:o 61/703, 8. 10. 1951). 

Pieksamaen vaunukorjauspajan konepajatyolaiselle Viljo Heimoselle 
30. 4. 1951 kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 35558 matkalle Pieksa· 

16 
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maki-Kirjokivi on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm vaunukorj. paja. n: o 
139, 9. 10. 1951). 

Ratavartija U. Tuomaisen. pojalle Matille Vika-Outo-oja vii1ille ajaksi 
11. 9.-23. 12. 51 kirjoitettu kouluvapaalippu n: o 46/328 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (8. rtjp n:o 1158, 10. 10. 1951). 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Yksi lenniitinasentajan toimi Siihkokonepajassa. Tii.ytetii.ii.n esityksen pe

rusteella. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset jii.tettii.vii. Siihkokone· 
pajan piiii.llikolle viimeistii.iin 27. 10. 1951. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiivat virat ja 
toimet: yksi 1. l vaihdemiestenesimiehen vi1·ka Jyvaskyliin ascmalla; kaksi 
asemamies_ten esimiehen vir7caa, joista yksi Pieksiimaen ja yksi Suolahden 
asemalla; kaksi 1. l vaihdemiehen tointa, joista yksi Pieksiimii.en ja yksi 
Jyviiskylii.n asemalla; kolme lB. l vaihdemielum tointa, joista. yksi Pieksiimiien, 
yksi Jyviiskylii.n ja yksi Va.rkauden asemalla; kaksi 1. l asemamiehen tointa, 
joista yksi Kuopion ja yksi Jyvii.skylii.n ascmalla. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jiitettiivii asianomaisen liikennepaikan piiii.llikolle 
27. 10. 51 mennessii. 

Kolmekymmentli.yksi ylikonduktoorinvirkaa, joista seitsemii.n IIelsingin, 
kaksi Lahden, kolme Turun, kaksi Toijalan, kaksi Seinajoen, kolme Iisalmen, 
kaksi Jyvii.skylii.n ja kaksi Mikkelin asemalla sekli. yksi kullakin asemalla: 
Tampere, Vaasa, Tornio, Raahc, Jocnsuu, Pieksiimiiki, Kuopio ja Kotka; 
kolmekymmentayksi konduktoorinvirkaa, joista neljli. Turun, kolme Tampe
reen, kolme Porin, kaksi Pietarsaaren, kolme Kokkolan, kaksi Oulun, kaksi 
Kemin ja neljii Kouvolan asemalla sekii. yksi kullakin asemalla: Hanko, 
Peipohja, Vaasa, Seiniijoki, Kaskinen, Ylivieska, Tornio ja Savonlinna; viisi 
1 lk. pakkamestarinvirkaa, joista kolme H elsingin, yksi Vallilan ja yksi 
Riihimaen asemalla; yksi 1 lk. vaakamestarinvirka Tampereen asemalla; 
kuusi 2 lk. pakkamestarinvirkaa, joista kaksi Turun asemalla ja yksi kulla
kin asemalla: Malmi, Hyvinkaii, Tampere ja Kuopio; yksi 2 lk. vaakamesta
rinvirka Vallilan asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 1. 11. 1951 ennen 
kello 12. 

Seuraavat esityksen perusteella taytettiivat rata>artijan toimet: 1 l. rata
vartijan toimia: kolme 2. ratajaksossa, joista yksi km 205-208, 765 (Hanko), 
yksi Hiimecnlirtnan ratapiha (Vanaja) ja yksi toistaiseksi tyoratavartija 
(Herrala), yksi 8. ratajaksossa km 898-905,5 (Kukkola), yksi 11. ratajak
sossa km 481-483 (Savonlinna). IB l. ratavartijan toimia: yksi 2. ratajak
sosaa km 69,5-74,5 (Inkoo), nelja 4. ratajaksossa, joista yksi km 236,5-
243 (Hirsilii.), yksi km 250-257 (Pirttikangas), yksi km 306,213-313 
(Eurajoki) ja yksi km 305186-311,535 (Haistila), viisi 5. ratajaksossa, 
joista yksi km 333-340,5 (Inha), yksi km 387-394 (Sydli.nmaa), yksi km 
428-436 (LinnankyUi), yksi krn 307-313,5 (Pihlajavesi) ja yksi km 313,5 
-320 (Pihlajavesi), neljli. 6. ratajaksossa, joista yksi km 441-447 (Kosken
korva), yksi km 433-440 (Ruha), yksi Kaupin rata (Hli.rmii) ja yksi km 
421-428,3 (Munakka), yksi 7. ratajaksossa km 708-716 (Hirvineva), yksi 
9. ratajaksossa km 791,5-798 (Karhunpii.ii) ja yksi 12. ratajaksossa km 
691-698,5 (Kelvii.). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitet
tiivii asianomaisille ratajaksonpli.ii.llikoille viimeistii.ii.n 3. 11. 1951. 

Linjahallinnon rataosastolla aeuraavat virat: yksi 1 pl 1 l. ratamestarin 
virka 10. ratajaksossa (Mikkeli), yksi IB l. ratamestarin virka 9. ratajaksossa 
(Ristijiirvi) ja yksi mtaesimiehen vi1·lca 9. ratajaksossa (Kontiomiiki). Rata
osaston johtajalle osoitetut hakemukset jiitettiivii rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistiiiin 3. 11. 1951 ennen kello 12. 
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3:nn\)ssa liikenneja.ksossa seuraavat esityksen perusteella taytettii.vii.t toi- 17 
met: 1 L vaihdemiehen toimia: kaksi Turussa, 1 L asemamiehen toimia: kym-
menen Turussa, 2 L asemamiehen toimia: yksi Urjalassa. Liikenneosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset jatettii.vii. asianomaisen liikennepaikan pii.ii.l-
likolle 3. 11. 1951 mennessii.. 

Linjahallinnon talousosaston apulaisl&assanhoitajan virl&a 1. talousjak
sossa (Helsinki). Rautatiehallituksen pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset jii.
tettii.vii. rautatiehallitnksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 7. 11. 1951 ennen kello 12. 

Keravan, Humppilan, Pietarsaaren ja Lieksan kolmannen luokan, Paro
lan, Ilmajoen, Muhoksen, Lapinlahden, Nivalan ja Simpeleen neljii.nnen luo
kan sekii. Lylyn ja Kauvatsan viidennen luokan asemien asemapaii.llikonvirat. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemnkset on toimitettava rautatiehallitnksen 
kirjaajalle viimeistii.ii.n 10. 11. 1951 ennen kello 12. Nimitetyt asemapaiilli
kot ovat velvolliset vastaanottamaan Humppilan, Simpeleen ja Lylyn asemilla 
jo olevan ja muille yllii.mainituille asemille vastedes ehka sijoitettavan posti
toimipaikanhoitajantoimen. 

Yksi yl. pl. 1 1. linjakirj urinvirka neljii.nnessii. liikennejaksossa; kaksi 
yl. pl. 1 L kirjurinvirkaa, toinen toistaiseksi Helsingin asemalla ja toinen 
yhdeksii.nnen liikennejakson toimistossa; neljii. al. pl. 1 1. kirjurinvirkaa, 
joista yksi kahdeksannen liikennejakson toimistossa ja yksi kullakin ase
malla: Pietarsaari, Kokkola (Ykspihlaja) ja Joensuu; yksi yl. pl. 2 1. linja
kirjurinvirka yhcleksfumessii. liikenncjaksossa; kolmetoista yl. pl. 2 1. kirjurin
virkaa, joista viisi Helsingin asemalla, yksi kahdeksannen ja yksi yhdeksii.n
nen liikennejakson toimistossa sekii. yksi kullakin asemalla: Kirkniemi, Urjala, 
Mantyluoto, Kokkola, Kannus ja Kuopio; viisi asemamestarinvirkaa, joista 
yksi kullakin pysakilla: Torkkeli, Lii.nkipohja, Ristimaki, Rahkola ja Kangas
lampi; kaksi al. pl. 2 1. linjakirjurinvirkaa, toinen kuudennessa ja toinen 
toistaiscksi kahdeksannessa liikennejaksossa; yhdeksii.ntoista al. pl. 2 l. kir
jurinvirkaa, joista kaksi Helsingin, kaksi Keravan ja kaksi Oulun ascmalla, 
yksi kullakin asemalla: Lahti, Parola, Ypii.ja, Haapamii.ki, Siiii.ksjarvi, Jc
pua, Kurikka1 Seinii.joki, Rovaniemi, Joensuu, Voikoski ja Vuohijii.rvi sekii. 
yksi Syrjii.n pysii.killii.; ja kolme 2 1 lipunmyyjanvirkaa, joista kaksi Hel
singin ja yksi Jyvii.skylan asemalla. Kokkolan (Ykspihlajan) asemallc nimi
tetty ensi=iiisen luokan kirjuri sekii. Torkkelin ja Kangaslammen pysii.
keille nimitetyt asemamcstarit ovat velvolliset vastaanottamaan naillii. lii
kennepaikoilla jo olevan sekii. Lii.nkipohjan pysiikille nimitetty asemamestari 
tii.lle liikennepaikalle vastedes ehka sijoitettavan postitoimipaikan hoitajan
toimen. Rautatiehallituksen piiii.johtajalle osoitetut hakemnkset on toimitct
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaii.n 10. 11. 1951 ennen kello 12. 

1 l. ratainsinoorin virl&a keskushallinnon rataosastolla. Rautatiehallituk
selle osoitetut hakemnksct jii.tettii.vii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
taan 19. 11. 1951 ennen kello 12. 

Yleiscn vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jii.ttamistii. ottamaan selvaii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoi t et iedustelu. 

Vii.lttaii.kseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa ;autatiehallitus tii.ten I,aik- 18 
kia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii.vii.t jonkun 
allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymattii. ilmoittamaan rautatiehalli-
tuksen kirjaajalle, os. Helsinki: 

nimi 
Hiltunen, Lahja 

ammatti 
rautatiel. 

syntymavuosi ail&aisempi osoitc 
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KASKYLEHTI N:o 48 
1 g.s 1 

Viittaus Kaskylehdessa jul kaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1{51. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosil moit ukset on tehtava painatusj aostoon. 

· To i mi t u s: Rautatiehalli t us, 2 kerros, huone 2-t. 

S is a 11 y s : 1. Muutoksia aikatauluun 118. - 2. J una u: o 11/160 aib· 
taulukautena 118. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. Erii.id.eu 
tilastotietojen hankkiminen tavaraliikenteesUl. - 5. H:.~.utatielippujen kelpei· 
suus Karung~n-Aavasaksan valilla. - 6. Tavaranluol{itus. - 7. Apukytkimieu 
etsintii.. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

Pj 74 pysahtyy 22. 10. 1951 Hi.htien aina ( 6) IIietasen ase- 1 
mall a. (Kut n:o 1961, 17. 10. 1951) Kl n :o 48/51. 1. 

J . 834 pysahtyy tarvittaessa (S) Kurapuron seisakkee1la 
22. 10. 1951lukien. (Kut n :o 1967, 20. 10. 1951) Kl n:o 48/51. 1. 

Juna n:o 11/ 169 aikataulukautena 11S'. 

Mikii.li junan n: o 11 rataosalle Helsinki-Riihimaki vara- 2 
tuissa vaunuissa ei ole tilaa, saadaan pikajunan mnissakin vau
nuissa matlrnstaa ilman pikajunalisamakma rata.osalla Helsinki 
-Kerava. (Kut n:o 2017, 22. 10. 1951) Kl n :o 48/51. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

PorokyUin aseman alaisena avataan liikenteellc marraskuun 3 
1 paivasUi. 1951 lukien Valimon raide seuraavin julkaisuun ,Lii
kennepaikkojen valimatkat" tehtiivin merkinnoin: 

Porokyl!\ 
Valimon 
raido 

Por 1. Tt Luk. 1. 11. 51. Nur· i 
mcksen Sementtiva- ' 
limo Oy: ta ja Met· , 
sii.hallitusta varten. 
(Lkoj n: o 2348, 
19. 10. 1951) Kl 
n:o 48/51. 3. I 

1. 11. 1951 lukien poistetaan julkaisnsta Liikennepaikkoj en 
vhlimatkat Tampereen aseman alainen Kaupungin perunavaras
ton raide ja tilalle merkitaan: 

7284 - 25. 10. 1951. 
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Tampere 
Tuotannon 
raide 

- 2-

Tpo 2. Tt 0Huusliikc Tuotantoa 
varten. Luk. 1. 11. 
51. (Lkoj n: o 2375, 
15. 10. 51) Kl n:o 
48/ 51. 3. 

Merkintojii Toppilan alaisten Hanta-, Yla- ja Trustivapaa 
Bensiini Oy: n raiteiden kohdalla taydenneUi.an juUmisussa Lii
kennepaikkojen viilir.natkat siv. 120 sarakkeessa 2 seuraavasti: 
Toppila 
llietasaa· 
res!la seu
raavat 
kolme !IYr· 
jiiraidet.tn: 
Rantaraide 
YUirair1e 
Trustivapaa 
Bensiini 
Oy:n raiclc> 

Luk. 1. 11. 1951 (Lkoj n: o 1720, 16. 10. 1951) Kl n: o 
48/ 51. 3. 

Julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat sivulle 120 merki
taan Toppilan alaisten Satamaraiteiden kohdalle sarakkeeseen 8: 

'l'oppilaan Hihetet· 
tava vientitavara 
osoitetaan ja rahdi
taan satamaraiteille. 
(Lkoj n: o 1720, 
17. 10. 1951) . Kl 
n: o 48/ 51. 3. 

Julkaisusta ,Liikennepaikkojen viilimatkat" poistetaan Roy
tan vaihdetta koskevat merkinniit 1. 11. 1951 lukien ja Tornion 
aseman kohdalle tehdlHi.n seuraava Jisiiys: 

Tornio 
Roytiin sa· 
tamarai teet 

I 
Tor 11. Luk. 1. 11. 51 (Lkoj 

11:0 2116, 16. ] 0. 
51). Kl n:o 48/ 51. 
3. 

Eriiiden tilastotietojen hankkiminen tavara
liikenteesta. 

Rautatiehallitus on asettanut toimikunnan tutkimaan mah
dollisuuksia pika- ja rahtikappaletavaran yhdistiimiseksi. J otta 
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toimikunta voisi uorittaa tehHivi:insa, se tarvitsee raita tilasto- 4 
tietoja nykyisesta kuljetustilanteesta. Tilastotiedot on hankit-
tava kaikkien kuljetustapojen osalta, koska toimikunnan on pika-
ja rahtikappaletavaran yhdistamismahdollisuuksia tutkie aan 
arvioitava, paljonko nykyisesta pikatavarasta yhdistamisen jiil-
keen mahdolli~esti tultaisiin kuljettamaan kiitotavarana tai edel
leenkin kaipaisi erilroisjarjestelyja ja paljonko jaisi rahtitava-
rana kuljetettavaksi. Kuljetusmaarien lisaksi tarvitaan tiedot 
myoo eri lruljetustapojen mukaisista nykyisista kuljetusnopeuk-
sista. 

Jotta toimikunta saisi kaytettavakseen tarvitsemansa aineis
ton, maarataan kaikki tilinpidollise ti itsenaiset liikennepaikat 
laatimaan lrohden viikon ajalta 12.--25. 11. 1951 tilasto eri kul
jetustapoja kiiyttaen liihetetyista tavaramaiirista. l~pait enliisen 
liihetys- ja miiaraliikennepaikan liihetykset merkitaan plilillystO
liikennepaikan liihetyksiksi. Tieclot on merkittiivii asianomaisten 
itsensii laatimille mallin 1 mukaisille lomakkeille. 

Taman kuljetusmiHiriii koskevan tilaston lisiiksi on kaik
kien tilinpidollisesti itsenaisten liikennepaikkojen laadittava 
maanantaina ja perjantaina 12. ja 16. 11. 1951 saapuvista 
kiito-, pika- ja rahtikappaletauaraliihetyksistii mallin 2 mu
kaise ·ti tehtaville lomakkeille selvitys siitii, rnina piiivina 
sanottuina piiivina saapuneet lahetykset on lahetysasemilla 
otettu kuljetettaviksi. Epaitsenaisen liihetys- ja maara
liikennepaikan lahetykset merkitaan pa~illystoliikennepaikan 
lahetyksiksi. Molemmilta paiviWi on laaclittava erillinen sel
vit;~-'s. Lomakkeen yliireunaan on merkittava sclviisti mina pai
vanii lahetykset ovat saapuneet perille. Samanlainen selvitys on 
teht~iva molempina mainittuna paivanii saapnnei.sta vaunukuor
malahctyksista mallin 3 mukaisiksi laaclittaville lomakkeille. 

Kappaletavaraksi katsotaan tilastoja laaclittaessa ellaiset lii
hetykset, joiden rahti on laskettu luokkien K, P tai A mukaan 
(rna ito, piimbi ja juomavesi 8 lk). Vaunukuormalti.hetyksiksi 
katsotaan sellaiset liihetykset, joidcn rahti on laskettu sovelta
malla vajaapainorahditusta tai vaunukuormaluokkia sellaisinaan. 

Senjiilkeen kun lomakkei iin 2 ja 3 on merkitty lruljetu kir
joista saadut tiedot, on asemilla laskettava kuljetusajat. Laske
minen suoritetaan siten, etta saapumispaivan paivamii.iiriistii va
hennetaiin liihetyspaivan paivamaara . Labetys- ja saapumispru
viksi katsotaan kuljetuskirjojen leimauspaivat. Mikali Ui.hety& 
on saapunut perille jo liihetyspaivana, merkitaiin kuljetusajaksi 
yksi paiva. Kun nain laskettu lruljetusaika kerrotaan k. o. Hihe
tysten luvulla, saadaan kokonaisknljetusaika. Lopuk:si on sa
malta asemalta saapuneita Hi.hetyksia koskevat tiedot Jaskettava 
mallien 2 ja 3 mukaisesti yhteen. 
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:Mallien 2 ja 3 mukaisesti laadittavat selvitykset kehoitetaan 
tekemi:Uin Hihetysten saavuttua, jolloin voidaan helpoimmin var
rnistautun. siiUi, etta kaikki lahetykset ovat 1;ulleet tilastossa 
huomioiduiksi. Ennen tilastoon merkitsemista on rahtikir
jat syyta lajitella siten, etta eri kuljetustapojen mukaisct liihe
tykset ovat perakkain ja kussakin ryhmassa edelleen siina jar
jestyk;;;essii, lmin ne tilastoon merkitalin. 

Tilastot on H.i.heteWiva viimeisHiiin 28. 11. 1951 me1messa 
tilastotoimistoon IIelsinkiin. l\Iahdolliset tilastojen laadi:htaa kos
kevat kyselyt taas on osoitettava tarjffjtoimistoon (lkt J alli). 

Kun nain kerattavat tiedot vastaisia maarayksili suunnitel
tacssa ovat crittain tarkeat, kehoitetaan tilastot laatimaan suu
rinla mahdollista huolellisuutta noudattaen. (Lkoj n: o 2445, 
22. 10. 1951) Kl n:o 48/51. 4. 

Jfalli 1 

····· ·········· ···· ·· ·· ··· ··· ········ ·· ·· ············ ····· ·········· 
Liikmmcpaikan nimileima 

Tilasto 12.-25. 11. 1951 Hihetetysta tavarasta 

Tavaralaj i I Kiitotavaraa I Pikata ya raa Hahtitavnraa 
kiloa kiloa . kilo<l. 

Kappaletavaraa: 
Hedelmia . . .. . . . . .... . 
Uiivaa . . . ........... . 
Kalaa, tuoretta .... .. . . 
Kukkia . .......... ... . 
l;ihaa, tuoretta. . . .. .. . . 
:Maitoa ..... . ... ... .. . 
1\fm·joja .... . . . .. . ... . 
Taimia ... . ........ . . . 
Vihanneksia, tuorcita .. 

Muita ........ . ...... . 
Kpl. tav. yhteensa ....... . 
Vaunukuormatavaraa ... . 

I *) 

Kaikkiaan 
") Kappa.lepikatavarasta ascrua arvioi pikatavamn lopcttami"f'n jiilkecn 

siirtyviin kiitotavaraksi ........ kiloa. 

Lomalce on viivoitetlava normaalia1·kin suuruiselle ,·uu.dulli
selle poperille sovittamalla sarctkkeiden leveydet pape1·in mukaan. 
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Vihannesten ji:ilkecn oleville tyh,iille riveille on merkittiivii se~ 4 
laiset LHeUelossa mainitsemattomat nyt pikatavamna kuljetettavat 
tavaralaadut, joiden asema otaksttu voivan siirtyi.i kiitotavamlcsi 
tali joidcn kuljetus edelleenkin tulisi vaatimaan erikoisjiirjeste-
lyjii. 

Malli 2 
RIIHI!t!.AKI Perjantai 16. 11. 51. 

Liikennepaikan ninrileima Paiva 

Tilasto saapuneesta kappaletavarasta Pikatavara 
L iihetyfltapa 

Lii.hetys. 
liikcnnepaikat 

asemn.· 
j liriestyksessli 

1 

IIelsink-i 

Yht eensu , 

Tikkwri la 

Yhteensa 

jne. 

Kulje
tus

matka 
km 

2 

I 
711 

_I 

L!ihe· 
tyg. 

piiiv!i 

3 

16.11 
15.11 
14.11 

4 

6 
3 
1 

6 
3 
2 

2 
1 
4 

I I 10, 111 5 71 

551 15.1l j 11 21 2j 11 11 I 14.11, 2 1 2 2 4, 
--+-1 -----;~-- ---3-1 - 4-1 - 3'----;5;71 -

I I I 

151 

~I 
Lomake on viivoitettava normaaliarkin suurniselle ruu

d1tlliselle pape?·ille sovittamalla samkkeiden leveydet pape
rin mukaan. 

"lialli 3 
BIIHIJL4KI Perjantai 16. 11. 51 

Paiva Liike1mepaikan nimileima 

Tilasto saapuneesta vaunukuormatavarasta 

Lahet)·s- I 
liikennepaikat I 

asema-
lli rjestyksessa 

1 

H elsinki 

Kuljetus
matka 

Inn 

2 

71 

Lii.hctys. 
pliivli 

3 

Kulj~t us.
aikn 

pliiviiii 

4 

15.11 1 2 2 

Rahtitavara 
L iihetystapn 

Huomautnksia 

7 

14.11 2 1 2 
-.---+--~-+---3~--,4~-------Yhteensa 

Tikkurila 
jne. 

55 15.11 1 3 3 

Lomake on viivoitettava norrnaaliarkin suta·uiselle ?"Utt-
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d'ltlliselle paperille sovittmnalla sa1·akkeiden leveydet pape
rin mukaan. 

Rautatielippujen kelpoisuus Karungin-Aava
saksan valilla. 

Taydennyksena Kl n: o 46/ 51. 10. olleisiin rautatielippujen 
kelpoisuutta Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autolinjoilla koskeviin 
ohjeisiin ilmoitetaan, etta toi8taiseksi on rataosa Karunki
Aavasaksa katsottava sellaiseksi rataosaksi, jolla Oy Pohjolan 
Liikenne Ab:n autolinja korvaa koko henkilojunaliikentcen. (Tfo 
n:o 1384, 15. 10. 1951) Kl n:o 48/ 51. 5. 

Tavaranluokitus. 

Kun on osoittautunut, etta rahtimaksut on laskettu tavaran
luokitustaulukkoa laadittaessa tarkoitettua luokkaa halvemman 
luokan mukaan sellaisissa tapauksissa, jolloin tavarasta voidaan 
kiiyttiiii hal vempaan luokkaan oikeuttavaa nimitysta, huomaute
taan, etta rallteja laskettaessa on tiillaisissa tapauksissa kiinni
tettava huomiota myos tavaran kayttotarkoitukseen ja laatuun. 
Taman mukaisesti ei makulatuurina tai jatepaperina voida rah.
dittaa sellaista tavaraa, mita kaytetaiin kaarepaperina, vaan on 
sen rahti laskettava kaarepaperin luokan mukaan. Makulatuu
rina ja jiitepaperina voidaan rahdittaa vain sellainen tavara, 
mika Iahetetaan uuden paperin valmistu'ta varten suoraan pa
peritehtaaseen tai sellaisille vastaanottajille, jotka toimittavat sen 
edelleen paperitehtaille. 

Kun on esiintynyt epiitietoisuutta siitii, miten kiinteiksi tar
koitetut keittiokaapit yms. tavarat on rahditettava, huomaute
taan, etta ne ovat liihinna verrattavissa myymaUi:k:alustoihin. ja 
rahditettava siis myymalakalustoille vahvistettujen luokkien mu
kaan. 

Taman mnkaisesti on Aakkoselliseen tavaranluokitustauluk
koon lisattiiva seuraavat huomautukset: 

Huonekalut, kiinteiksi tarkoitetut keittio- ym. kalusteet rahdi
tetaan kuten myymaHikalustot. Niiden osalta ks. Hakusanaa 
M:;yymaJakalusto. 

Jatepaperi, -pahvi ja kartonki 
Jatepaperina voidaan rahdittaa vain uuden paperin, pahvin 
tai kartongin valmistukseen kiiyiettavat jatteet. Muuhun tar-
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koitukseen kaytettaviit k. o. jiitteet on rahditettava kiiyttonsii 6 
mukaisten luokkien peru teella. 

Keittiokalusteet, ks. lluonekalut ja Myymaliikalusto. 
Makulatuuri. Makulatuurina voldaan rahdittaJa vain uuden 
paperin, pahvin tai kartongin valmistukseen ldiytettiiviit 
paperin, pahvin tai kartongin jatteet. Muuhun tarkoitukseen 
·ld:i.ytettiivii makul.atuuri on rahditettava kiiyttonsii mukaisten 
luokkien perusteella. 

Paperikangasjatteet. Paperikangasjatteina voidaan rahdittaa vain 
uuden paperin, pahvin tai kartongin valmistukseen kaytettii
vat paperikangasjatteet. Muuhun tarkoitukseen kaytettiivii 
paperikangasjate on rahditettava kayttonsii mukaisten luok
kien perusteella. 

Pahvinjiitteet. Pahvinjatteinii voidaan rahdittaa vain uuden pa
perin, pahvin tai kartongin valmistuksecn kaytettiiviit pah
vinjiitteet. Muuhun tarkoituksecn kaytettiiviit . pahvinjatteet 
on rahditettava kiiyttonsa mukaisten luokkien perusteella. 

Paperinji.itteet. Paperinjiitteinii voidaan rahdittaa' vain uuden 
paperin, pahvin tai kartongin valmistukseen kiiyteWi.vi.it pa
perinjiitteet. Muunlainen paperlnjate on rahditettava ki.iyt
tonsa mukaisten luokkien perusteella. 
(Tfo n:o 1401, 17. 10. 1951) Kl n:o 48/ 51. 6. 

Apukytkimien etsint a. 

Kateissa olevia Kuopion aseman veniiliiisten ' ·aunujen apukytkimia 'I 
n:o 229 ja 231 pyydetii.an etsimii.an ja cnsitilassa liihcttamiiii.n Kuopioon. 
Etsinniin tuloksesta pyydctiian ilmoittamaan oman liikenncjakson piil:illikon 
kautta 9. liikcnncjakson piiallikolle 31. 10. 51 mennessa. (9. ljp n: o Y. 
1827/2656, 15. 10. 1951) 

Avolmia virkoja ja toimia. 

VetuTimestarin virka Tampereen varikoRRa (Hpk) ; 7colme1cymmcntii- 8 
kuusi veturinkuljettajan virkaa, joista kak~i Pa ilan (Psl) , neljii Riihirnii.en 
(3 Ri, 1 Lh), yksi Turun (Tku), nelja Tampereen (3 Tpe, 1 Ov) , yksi 
Seinii.joen (Sk), yksi Oulun (01) , yksi Iisalrnen (Kon), kaksitoista Kou-
volan (10 Kw, 1 Hma, 1 Jl.li ) , kahdeksan Pieksii.maen (5 Pm, 2 Jy, 1 War) 
ja kaksi Joensuun (1 Jns, 1 Smj) varikossa; re l. vaurwmnrs tatin 1'i1'ka 
Kouvolan varikossa (Kw). - Koneo aston johtajalle osoitetut hakC'muk et 
on toimitettava rautatiehallituksen kirja.ajalle viimeistii.ii.n 8. 11. 1931 ennen 
kello 12. 

4. varikkoj aksossa K ouvolan varikolla: kaksi pumppukoneenki:iyttiijiin 
tointa (1 Kw, 1 Hma), ylcsi 1 l. vaununtarlcastajan toimi (J Wna) ; Pieksa
mii.en varikoll!i: neljii 2 l. vaummtarkastajan tointa ( 3 Pm, 1 Par), yksi 
vaununvoitelijan toimi (1 Pm); Jocnsuun varikolla: kalcsi re l. vaununtaT-
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kastajan tointa (1 .Tns, 1 Nrm), y7csi va?munvoitrlijan toimi (1 Jns.) 
Koneosaston joiltajalle o oitetut hakemuksct on jii.tettiivii. asianomaiselle 
varikonpiiii.llikolle viimeiRtiiiin 9. 11. 1951. 

Rautatichallitukscn hallinto-osaston ki1·janpitiijiin 1'irka 
rautatieopistossa). Rautatichallituksen pii.iijohtajalle osoitetut 
liihetcWiva rautatiehallituksen kirjaajalle viimcistiiiin 19. 11. 
klo 12. 

( toistaiscksi 
hakcmukset 
1951 ennen 

Y7csi ! l. kirjurin virka, toistaiseksi Kuopion konepajan ruaisessa Piek
slimii.cn vaununkorjauspajassa. Pii.ii.johtajallo osoitetut hakemuksot on toimi
tettava rautatichallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 19. 11. 1951 cnnen kello 12. 

Yksi a. p. 1 l. kirjurinvirka Varkandcn asemalla. Rautatiehallituksen 
pii.:ijohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistii.iin 19. 11. 1951 ennen kello 12. 

Keskusltallinnon 2 l. liikennetarkastajan ·virka rautatiehallitukscn ta
riffiosastossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemuksct jii.tettii.va vii
meistii.i.in 19. 11. 1951 eunen kcllo 12 rautt1tiehrulitnksen kirjaajalle. 

Y. p. 1 l. tarldcaajan vi1·1ca rautatieha.llituksen tariffitoimistossa. Rau
tatiehallituksclle osoitetut hakemukset jatettiiva vHmeistiiiin 19. 11. 1951 
cnnen kcllo 12 rautatiehallituksen kirjaaja.llc. 

2 l. tarkkaajan virka rautatiehrulituk~cn tarkastustoimistossa. R.auta
tiehallitukselle osoitetut hakemukset jiitettiiva viimoistiiii.n 19. 11. ennen 
kcllo 12 rautatiehallituksen kirjaajalle. 

Kaksi y. p. 2 l. kirjurin virka{l, rautatiehallitnksen tarkastustoimistossa. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset jiitettiiva viimeistaii.n 19. 11. 1951 
cnnen kollo 12 rautatichallitukscn kirjaaja.lle. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetnan hakijoita ennen hake
mustcn jiittii.mista ottamaan selviia asunnonsaantimahdolli uuksista. 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa jul kaist uun maaraykseen merklt aan: 
Kl n:o If 51. 2 ( = lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakel ua koskevat muutosilmoitukset on t ehtava painatusjaostoon. 

To I mi t us : Rautatiehall itus, 2 kerros, huone l ·t 

S is a 11 y s: 1. Tyopalkat. - 2. \erojen ennakkopidli.tys Joka-, marras- ja 
joulukuulta 1951 maksettavista palkoista. - 3. :Muutoksia aikatauluun 118. 
4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. Erli.iden tilastotietojen hankki
minen tavarnliikenteestii. - 6. ~fatkustajien lukumiili.riin laskemi.nen. - 7. 
Pakettikortit. - 8. Matkalippualennuksia. - 9. VR palvelukseen sopimattomia. 
- 10. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 11. Avoimia virkoja ja 
toimia. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 

V altioneuvoston piiiitos 
tyopalk.kojen siiiinn ostelystii.. 

Annettu Helsingissfi 29 piiivanfi syyskuuta 1951. 

Tyopalkat. 

Valtioneuvo to on talouseHi.man saiinno telystii poikkeuk elli
si'>sa olois a 6 paivanii toukokuuta 1941 annetun lain (303/ 41) 
nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 21 paiviina joulnkuuta 
1950 ja 30 paivana maaliskuuta 1951 annctuilla lacilla ( 607/ 50 ,ja 
177 / 51), o. iaaliministerion esittelysta paattanyt: 

1 §. Vakavan ja oikeudenmukais<:>n hinta- ja palkkatason 
aikaansaami eksi ja ylUipitiimiseksi saannostellaan tyopalkat sen 
mukaan lmin tassii paatok es a maiirataan. 

2 §. Syyskuun 30 paivana 1951 voimassa olevia, tyoehto- tai 
palkkasopimukseen perustuvia tai muutoin asianmukaisessa jiir
jestyksessii maarattyjii palkkaperusteita on noudatettava ja nii
den nojalla muodostunut an. iotaso py ytettiivii, mikali tasta paa
toksesta ei muuta johdu. ~fyos uu ia sopimuksia tehtaessa on 
palkkaperusteet maarattava silla tavoin, etta ne vastaavat eclella 
tarkoitettua ansiotasoa. 

3 §. Jos tyoehtosopimukseen sisiiltyy miHirays, jonka mukaan 
tyontekijain palkkaus on tarkistettava elinh.-ustannusten tai elin
kustannusindeksin muuttuessa, on ti:illainen tarkistus suoritcttava 
piHimalla tarkistuksen perusteena snoritetun elinkustannustutki-

7515. - 1. 11. 1951. 
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muksen pohjalle rakennettua uutta elinkustannusindeksia, jossa 
lokalrnu 1951 merkitaan luvulla 100 ja jota laskettaessa ei ole 
otettu huomioon viilittomHi veroja eika lapsilisia. 

Edellii mainittu palkkojen tarkistus suoritetaan kunkin vuosi
neljanneksen lrnlta:kin kuukaudelta laskeUavien indeksien keski
arvon perusteella. J os sanottu keskiarvo no usee vahintaan lulrnun 
105, 110, 115 tai 120, korotetaan syyskuun 30 piiiviina 1951 voi
massa ollut yhtcensa 15 % :n suuruinen indeksilisa vastaavasti 
21, 27, 32 tai 38 %: ksi. Niiin korotettavaa indeksilisaa sovelle
taan tammi-, huhti-, heina- tai lokakuun 15 paivan jalkeen ensiksi 
alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. 

Jos edella 2 momentissa sanotulla tavalla laskettavan indek
sien ke kiarvon todetaan alentuneen vahintaan 10 pistettli tasosta, 
joka on aiheuttanut indeksilisiin muutoksen, alennetaan indeksi
li a lahinna alempaa.n sanotussa momentissn. mainituista prosentti
luvuista. ,J os indeksicn keskiarvo alenee alle 100: n, noudatetaan 
samaa mencttelytapaa. J os indeksien keskiarvo tallaisen alentu
misen jalkeen edelleen alenee vahintaan 5 pistettii, alennetaan 
indeksilisaa vastaavalla maaralla. Jos indeksien keskiarvo jiilleen 
nousee, noudatetaan sen ja indeksilisan sum·uuden suhteen sita 
rinnastusta, joka edella 2 momentissa mainitaan. 

4 § .. Jos jollakin tyoalalla tai jossakin ty6ssii ei 30 paidina 
syyslrnuta 1951 ole ollut noudatettavana tyoehto- tai palkkasopi
musta tai jos noudatettavana olevaa sopimusta ei ole tarkistettu 
2 § :ssa tarkoitettua ansiotasoa vastaavaksi, sosiaaliministerio voi, 
elleivat asiapuolet tyoehtosopimuksella tai sen mukaisesti taikka 
muutoin paase sopimukseen, lrnultuaan hinta- ja palkkaneuvostoa, 
vahvistaa noudatettavaksi sanottua ansiotasoa vastaavat palkat 
tai palkkaperusteet. 

Palkkoja tai palkkaperusteita vahvistae saan voi sosiaalimi
nisterio ottaa huomioon sen yleisen palkkatason muutoksen, mika 
aiheutuu taman paiitoksen 3 § :ssii tarkoitetuista palkkausten 
tar kistuksista. 

5 §. Sosiaaliministerio voi maiiriita tyonantajan antamaan 
palkkailmoituksia ministeriolle ja sen miUiraiimille viranomaisille. 

Tyonantaja on velvollinen vaadittaessa esittamaan palkka
tarkkailijalle palkkatodisteet ynna muun selvityksen tyonteki
jainsa palkoista. 

6 §. Tiita paatostii ei sovelleta metsa- ja uittotyolaisten eika 
ulkomaan liikenteessa olevien laivojen henkilokunnan tyopalk
koihin. 

7 §. Joka rikkoo tata paiitosta, rangaistakoon niin kuin saiin
n5stelyrikosten rankaisemisesta 30 paivana joulukuuta 1943 anne
tussa laissa (1064/ 43) on saadetty. 
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8 §. osiaaliministerio voi antaa tarkempia miiariiyksia ta- 1 
man paiHoksen taytantoonpano ia ja soveltamisesta. 

9 ·. Tama paiitos, jolla kumotaan tyopalkoisla 20 paiviinii 
tammikuuta 1951 annettu valtioneuvoston paatos (31/ 51), tulee 
voimaan 1 paiviinii lokakuuta 1951. 

SamaHa mutatiehaUitus huomauttaa, etta edellii olevan piia
toksen 3 §: n sisal tam a uusi indeksimaarays ei merkitse muutosta 
nykyisin suoritettavaan 15 %: n indeksilisaiin, joka siis edelleen
kin toistai eksi maksetaan erillisena li ana. ( Asetuskok. n : o 5091 
51. - Rh/ to n:o H. 1541, 23. 10. 1951) Kl n:o 49/ 51. 1. 

Verojen ennakkopidatys loka-, marras- ja 
joulukuulta 1951 maksettavista palkoista. 

Koska niiden viran ja toimen haltijain osalta, joiden palkkaus 2 
suoritetaa.n kalenterikuukausittain edeltiikasin kuukauden ensim
miiisena arkipai·vana, palkanpidatys lokakuun palkasta on toimi-
tettu liian suurena siihen niihden, etta valtiovarainministerio on 
nyttemmin maarannyt, etta kuluvan vuoden loka-, marr·as- ja 
joulukuulta maksettavista palkoista on ennen pidiityksen toimit
tamista vahennettava 10 prosenttia ja pidatys toimitettava viihen
netystii maariista pidatystaulukon muk:aan, valtiovarainministe-
rio on kiertok:irjeellaan n: o 5470, 10/10 1951, kehoittanut palkan
m.aksajia oikaisemaan syntyneen virheen 1 paiviina rnarraskuuta 
tapahtuvan palkanmaksun yhteydes a siten, etta marraskuun 
palkasta toimitetaan pidatys va taavasti pienempanii. 

Oikaisumenettelyn yksinkertaistuttarniseksi voidaan rnenetelli.i 
siten, etta marraskuun palkasta viihennetaiin 20 prosenttia ja 
pidatys toimitetaan viihennetysta mi:iiirastii pidatystaulukon mu
kaan. Tamii alennus ei koske u .s. prosenttipidatyksia. 

Tyonantajan lapsilisa- ja kansanelakemaksu suoritetaan pal
kan koko maiirasta. 

Samalla rautatiehallitus huomauttaa, etta edellii mainittua 
miHidiysta loka-, marras- ja. joulukuulta maksettavista palkoista 
toimitettavasta palkanpidatyk esta on sovellettava myos valtion
rautateilla uoritettaviin palkkioihin ja tyopalkkoihin. (Rh/to 
n: o II. 1521, 23. 10, 1951) Kl n: o 49/51. 2. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

1. 11. 51 lukien pysiihtyy juna 497 tarpeen vaatiessa (S) 3 
Hapuojan seisakkeella. (Kut n: o 2037, 26. 10. 51) Kl n: o 49/ 51. 3. 
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1. 12. 51 lukien pysahtyvat junat 95, 910, 926 ja 925 tarpeen 
''aatiessa (S) Kohnionjarven vaihteella. (Kut n:o 1996, 22. 10. 
1951) Kl n:o 49/ 51.3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Utajarven aseman alaisena km: lUi 808 + 779 m avataan mar
ra lnnm 1 paivasta 1951 lukien liikenteeHe Siira-niminen seisake 
seuraavin, julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehtavin 
merkinnoin: 

1 

se I Siira 
Muhos 20. n: o 23t 2, ~3 . 10. 51 ) . I 
Utajarvi 2. I H I Luk. 1; ~]. ~1. (Lkoj I 
01 56. Kon 110. [ . K1 n: o 49/51. 4. 

Seisakkeella 
ja 672. 

pysahtyv~it tarpeen vaatiessa (S) junat n: o 671 

Kemin aseman alaisena avataan liikentcelle marraskuun 15 
p~i.iviista 1951 lukien Karihaaran sahan raiteet seuraavin, julltai
~uun Liikennepaikkojen viilimatkat tehtl:ivin merkinnoin: 

Kemi 
Karihaaran 
sahan raiteet 

K ern 5. Tt Ab K emi Oy:tii varten 
Luk. 15. 1]. 51. 
(Lkoj n: o 2055, 23. 
10. 51). Kl n:o 
49/ 51. 4. 

Ojakkalan aseman alaisena avataan liikenteelle marraskuun 
15 paivasta 1951 lukien Olkkalan raide seuraavin, julkaisuun 
LiiJmm1epaikkojen viilimatkat tehtl:ivin merkinnoin: 

Ojakkala 
Olkkalan 
raide 

Ojk 1. Tt Luk. 15. 11, 51. (Lkoj 
n:o 2458, 24.10. 51). 
K1 n:o 49/51. 4. 

Tornion aseman alaisena avataan liikenteelle marraskuun 15 
piii viista 1951 lukien Tornio-Royttii Oy:n raiteet seuraavin, 
julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat tehta vin merkinnoin: 

Tornio 
Tornio-Roytta 
Oy: n raitcet 

Tor 12. Tt Tornio--Roytta Oy: ta 
varten. Luk. 15. 11. 
51. (Lko.i n: o 2362, 
23. 10. 51) . K1 n:o 
49/ 51. 4. 

Puukarin pysiikin alainen Kiusanmaen laitcll'i alennetaan 
marraskuun 15 paivasta 1951 lukien saman aseman alaiseksi sei-
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akkeeksi entisin va.J.imatkoin, liikcnnoimi tapana H. Julkaisuun 4 
Liikennepaikkojen va.J.imatkat on tehtiiva asianmukainen korjaus. 
(Lkoj n:o 2218, 22. 10. 51) Kl n:o 49/ 51. 4. 

Eraiden tilastotietojen hankkiminen 
tavarallikenteesta. 

Koska Kl n:o 48/ 51. 4:ssa olevas a lomakemallissa u:o ~ on 5 
osas a paiuoksesta useita painovirheita, jnJkaistaan se oheisena 
nudelleen: 

llfalli 2 
RIIHlllfliKI 

Liikennepaikan nimileima 
Perjantai 16. 11. 51. 

Til as to saapuneesta ka ppaletavarasta 

1 , 

1 

Umpivaunutav . 
.. Lahetys- Kulje- Lahe- Kulie- . ~ '" ., ,.- ' 

lukennepalkat 
1 

tus- I tys- tusaika g ~ =;'g,o;·g, 
asema- matka a' 00 ••t aa .,. - _ ... ~. 

J arjestyksessii I km ll tva pa v I ;: i ;;' t.-g ~ 
;3 .... 0 ' 

1 2 3 4 5 -~~ 

Paiva 

Pikatavara 
Liihetystapa 

H <lsi•<i 71 1::lJ\ l ~ ~I ~ ~ ·I ~ 
Yhteensa I 1 l4.1l 

21 J~-1 - 111- 5 ;I -J!:--1~1 
TikkU?'ilCI II 55 1 1~Ji i ~I ~ I ~I ~1 ~ I ~ ~ 

Yhteensa I 31 41 3--5 61 9 

jne. I I I I 
Lomake on viivoitettava n.orrnaalia I' kin suuruisell e rtmdt~lli

selle papenlle sovittamalla samkkeiden levcydet pape1·in ?m~kaan. . 

Kl n: o 49/ 51. 5. 

IVIatkustajien lukumaaran laskerninen. 
( Julketiswt ,,Asr;mta- ja junapalve~us
siiiinnon" 27 § :n 1-kohta.) 

.J ulkaisun ,Asema- ja junapal velussaanni:in" ~7 §: n 1-kohta 6 
muutetaan kuulumaan seuraava.sti: 

,1. Junan paiillikki:inii toimivan kondukti:ii:irin tulee laskea 
;jokaisen junan matkustajat vuo ittain helmi-, heina- ja lokakuun 



6 

7 

8 

9 

49 -6-

11-17 paivina seka lisaksi jokaisen paikallisjunan matkustajat 
viela kesa- ja syyskuun 11-17 paivina (lorn. 4426). Jo kuiten
kin naina aikoina jollakin seudulla pidettiiviit markkinat, nayt
telyt t .ID.S. tilaisuudet nayttiiisivat Yaikuttavan sen, etta matku -
tajien maara on tavallista suurempi, on laskeminen toimitettava 
sellaisena asianomaisen liikennejakson piiiillikon maariiamanii 
myoha!sempiina aikana, jolloin tassii tarkoitettu tilaisuus ei enaa 
vaikuta matkustajien maaraan. Kuljetustoimisto maaraa tarpeen 
vaatiessa, mita junaa on pideWiva paikallisjunana seka, onko 
laskeminen toimitettava myos muina, kuin tiissa tarkoitettuina 
aikoina. (Lkoj n:o 2382, 13. 10. 1951) Kl n:o 49/ 51. 6. 

Pakettikortit . 

Vuoden 1943 mallisia pakettikortteja saadaan Kl n: o 50/ 50. 
8: ssa anne tun maiirayksen mukaan kayttaa vain vuoden 1951 
loppuun rinnan uusien kaavakkeiden kanssa pikatavarana lahe
tettavain pienlahetysten kuljetuskirjoina. Sen sijaan vuoden 19±8 
mallisia pakettikortteja aadaan kayttaii mainitussa tarkoituk
sessa vieli:i vuoden 1952 aikana, ja on asemien sopiviksi katso
millaan tavoilla ilmoitettava tasta omia kuljetu kirjojaan kaytti:i
ville valtionrautateiden asiakkaille. (Lkoj n: o 2166, 15. 10. 51) 
Kl n: o 49/ 51. 7. 

Matkalippualennuksia. 

Scura·avat alennukset on myonnctty yksi11kcrtaisten lippujcn 
hinnoi ta seuraaviin tilaisuuksiin osallistuville: 
Vaasa : 15-20. 11. 1951; Kuuromykkiiin Urheiluliiton koripal
loilumestaruuskilpailut; lruurot osanottajat; 25 %, myos pikaj. 
Helsinki : 22-27. 11. 1951; Finlands Svenska Scout:forbunclin 
liittokokous ja johtajapaivat; alle 20-vuotiaat partiolaiset; 25 %, 
ill?OS pikaj. 
Myllykoski ja. Toijala : 22-27. 11. 1951; Suomen Nyrkkeily
komitean toimesta jarjestettavat Nuorten Suomen mestaruuskil
pailut; alle 20-vuotiaat kilpailijat; 25 %, myos pikaj. 

VR palvelukseen sopimattomia. 
Pasilan aseman alokas Kauko Olavi Ronkko (synt. 10. 1. 29) on ero· 

tettu 11. 10. 51 lukien ja saman aseman alokas Yrjo Pakarinen (synt. 2. 5. 
28) 21. 10. 51 lukien sopimattomina rautateiden palvelukseen. (Ljp 1 
n: o R. 813/3555, 20. 10. 1951.) 
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Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Koulupoika Veijo , airaselle 4/9 -51 kirjoitettu koululaislippu n:o 10 
345 73 matkalle Turku-RauhakyUi, voimassa taman vuoden loppuun, on 
kadonnut ja. kuoleteta.an. (3. ljp n:o 1004/1467, 16. 10. 1951.) 

Tampereen asemalla palvelevan alokas Emil Paavo Harisen vaimolle 
Liisalle kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 207477, 17/8 -51 matkalle 
Tampere-Jiimsii on kadonnut ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 597/3 23, 16. 10. 
1951.) 

Vaiht. korjaaja Anton ViitOlle 1. 5. 1951 kirjoitettu kesiikausivapaa
lippu n:o 45098/902 matkalle Helsi.nki-Nastola on kadonnut ja kuolete
taan. (1. rtjp n:o 1097, 19. 10. 1951.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Oulun varikossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.vii.t toimet: 11 
seitsemiintoista veturinliinnmittiijiin tointa (11 01, 3 Kern, 1 Roi, 1 Kjii., 1 
Yw); yk i 2 l. vaununtarlcastajan toimi (01); nelja vaununvoitelijan tointa 
(3 Ol, 1 Roi). Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset jiitettii.vii Oulun 
varikon pii.iillikolle viimeistii.ii.n 8. 11. 1951. 

Seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet 5. liikennejaksossa: 
1 l. vaihdemiehen toimia: yksi Seinii.joella; 2 l. vaihdemiehcn toimia: yksi 
Vaasassa ja kaksi Seinii.joella; junamiehen toimia: kuusi Kokkolassa; 1 l. 
asemamit hen toimia: ko1me Vaasas a, kolme Seinajoella ja ka.ksi Pietarsaa
ressa; 2 l. asemamiehen toimia: kaksi Piinniii.sissii.. Liikenneosaston johta
jalle osoitetut hakf:'mul{set. on jatettiiva asianomai.sen liikennepaikan pii.iilli
kolle viimci.stiiiin 15. 11. 51. 

Yleisen vaikean asnntopulan takia kehoitetaan hakijoita cnnen hake
musten jiittiimistii. ottamaan selvii.ii asunnonsaantimahdollisuuksista. 
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KASKYLEHTI N:o 50 
1 9 51 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/51. 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. Halkojen myynti rautatielaisille. - 3. 
Muutoksia aikatauluun 11 . - 4. Lii),ennepaikkoja kosl>evia muutoksia. -
5. Liikennepaikkojeu samnnkaltaisten nimien kirjoittaminen. - 6. Aluevuokrat. 
7. Syrjiirui<lemaksut Hillon liikenteessa. - 8. Eraitten autokuljetusten vabim
mii.t maksut. - 9. VR palvelukseen sopimattomia. - 10. Loppuopastelybtyjen 
etsintii.. - 11. Avoimia virkoja ja toimia. - 12. Osoitetiedustelu. 

Virkapuku. 

Viitaten 25 paivana heina:kuuta 1950 annettujen valtionrauta- 1 
teiden viran ja toimen haltijain virkapukum1Hiraysten 7 §: aan 
rautatiehallitus ilmoittaa, etta asemakassanhoitaja luetaan kuu
luvaksi kahdeksanteen (8) virkapukurylunaan. (Rh/ Hlo n: o 
II. 54, 30. 10. 1951) Kl n :o 50/ 51. 1. 

Halkojen myynti rautatielaisille. 

N"ojautuen kuJkulaitosten ja yleisten toiden ministerion paa- 2 
tokseen on rautatiehallitus kumonnut kaskylehdissa N: o 58/ 48. 3, 
11/ 49. 4 ja 50/ 50. 3 annetut maaraykset ja piiattanyt, etta ha-
loi ta, jotka valtionrautateiden varastoista myydiian rautatielai-
sille. on 1 piiiviisUi marraslmuta 1951 lukien toistaiseksi perit-
tavii allaolevassa luettelo.s~ a mainitut kuutiometrih1nnat. 

Allamainitut hinnat ovat valtionrautateiden liikennepaikorJla 
halkomittoihin ladottujen l / 1 m sekahalkojcn hintoja. 

l / 1 m havuhalkojen hinta on mk 50: - ja 1/ 1 m koivu
halkojen hinta 130: - sekahalkojen hintaa kalliimpi m3: Ita. 

Rataosat ja liikennepaikat: 

IIelsinki-Sorniiine.n-Tikkurila ............ . .. . 
(Tikkurila)-Kerava-Porvoo- (Riihimaki) .. . . . 
(Hyvinkaa)-(Lohja) .................. ... .. . . 
Lohja-Lohjan kauppala-Keskilohja ......... . 

7744 - 8. 11. 1951. 

1 / 1 m seka hul o t 
mk m3 It a . 

1,775:-
1,720:-
1,680:-
1,720:-
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2 
(Keskilohja)-(Karjaa) .. . ................... . 
Karjaa-I1appohja . . .............. . ........ . . . 
(Lappohja)-Hanko .. ... . ... . ... . ....... .. .. . 
IIuopalahti-Luoma .... . ......... . ....... .. . . 
TahteUi-Kauni lahti ..... .. .... . .. . . . ....... . 
Riihimti:ki .. .... .. . . . .. . ..................... . 
CHiihimaki)- ( Toij ala) .. .... . . ............... . 
(Riihimaki)-La11ti .................... . . . ... . 
(Lahti)-lleinola .............. . ........ . ... . 
(Lahti)-Koria ......... . .. . ................. . 
Turku .. . .... . .................... . ......... . 
(Turku)-~aantali-Nousiainen ...... . ....... . 
(Nou iainen)-Uusikaupunki .. ... ............ . 
(Turku)- alo . . . .. . . ... ...... .. ........... . . 
( alo)-(Karjaa) ..... . ........ . .. . ..... . ... . . 
(Turkll)-lluu·a ........... ... .......... .. ... . 
(Aura)-Toijala ...... . .... . . . . . · ............. . 
( Toij ala)-V alkea koski . . ........... ... ...... . 
(Toijala)-(Tampere) .......... . .. . ........ . . 
Tampere-Siuro .. . ............. . .... ..... ... . 
(Siuro)-Karkku . .. . . .. . .......... . ........ . . 
(Karklm)-Peipohja-Ilarjavalta ....... .. .... . 
(Peipohja)-Kiukainen-Kauttua-Rauma ..... . 
(Harja,'alta)-Ulvila- (Pori) ........... .. ... . 
Pori-1\Iantyluoto .. .. .... ....... . ........... . 
(Tampere)-Suinnla ....... .. .. .. .. . .... . .... . 
( uinula)-Orivesi-Ji:iJ,tsii . .. .... .. ..... . . . .. . 
Orive i-(Vilppula) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vilppula-~Ianttii . . ....... . . ..... .. .... . . . . . . 
(Vilppula)J._HaapamiHti ................. . .. . . 
( IIaa pamaki) --Kotala . . ....... .. ............ . 
(Kotala)-Kovesjoki ...... .. . .. ......... . .... . 
Kovesjoki-(Pomarkku) ...... . ....... . ....... . 
Pomarkku- (Pori) .. . .. . ............ .. ... . .. . 
(Ilaapamiiki)- ( Seinajoki) .. ........ . ........ . 
Seinajoki-Laihia .... .. . ... .... .. . .... . ..... . 
(JJaihia)-V a a sa-V askil uu to ......... . .... . .. . 
(Seinajoki)-(Teuva) ...... . . .. ......... . ... . . 
'l'euva-(Kt'istiinankaupunki) .......... . . .. . .. . 
Kristiinankauplmki .... . ....... . . .. .... .... .. . 
Perala-(Ka kinen) .. . .......... .' ... .. . .. .... . 
Kaskinen .. . .. .......... . ............. .... .. . 
(Seinajoki) -Pannainen .... . ....... .. .... . .. . 

1/1 m sekahulot 
mk m~:ltii: 

1,690:-
1,680:-
1,77fi: -
],775:-
1,680:
] ,750: -
1,705 : -
1,7011:-
1,675:-
1,675:-
1,800:-
1,750:-
1,720:-
1,750:-
1,705:-
1,750:-
1,715:-
1,680:-
1,720:-
1,750:-
1,705:
],675:-
1,730:-
1,700:-
1,730:-
1,735:-
1,690 : -
1,690:-
1,675:-
1,650:-
1,640 : -
1,625:-
1,650:-
1,665 : -
1,625:-
1,690 : -
1,735:-
1,640: -
1,700: -
1,700:-
1,670: -
1,700:-
1,640:-
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( Panniiinen )- Pietar.saari . . . ........ . . . ...... . 
Piinnainen-(Kokkola) ......... . ............. . 
Kokkola-Ykspihlaja .................... ..... . 
( Kokkola)-(Kannu ·) ....................... . . 
Kannus-Ylivie ka- ( Oulainen) ..... ........ . . . 
Oulainen-(Lappi) .............. . ........... . 
Lappi-(Raahe) ... .. . ...... ... ....... . . . .... . 
l~aahc .. . · ...... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lappi-(Kempele) · ....... .... .. .. ............ . 
Kempele . . .. ... ............................. · 
(Kempele)-Oulu ........................... . 
(Ylivie ka)-(Oksava) ....................... . 
Oksava-(Runni) ...... . ..... .... ...... .. .... . 
Runni-(Iisalmi) . .. . ........ ..... ........... . 
(Oulu)-Muhos ....... . .......... . .. . ....... . 
(Muhos)- (Nuojua) .................. . .. .... . 
Nuojua-Vaala ........ . .... . . . . ... .... . ..... . 
Onlu-Tuira .. .... . ........ ....... ... .... . . . . 
(Tuira)-Haukipudas ......... . ..... . ........ . 
(Haukipudas)-Kuivaniemi ................... . 
(Kuivaniemi)-Laurila ... . ........ . .... . .... . 
(Laurila)-(Tornio) .................... .. ... . 
Tornio .. . ....... ....... . .................... . 
(Tornio)-Kauliranta ... . ............. . ...... . 
(Laurila)-Koivu . . ............ .. ........... . 
(Koi~)---:-(Rovaniemi) ............... . ....... . 
Rovamem1 . . . .. . . .. ..... ............ . ....... . 
(Rovaniemi)-(Kemijarvi) . . ... . .. . .. .. ...... . 
Kcmijarvi-KelloseD{a .... ..... ........... . .. . 
Ilyrynsalmi-(Kontiomaki ) . ... ....... . .... . . . . 
Kontiomaki-Kivcsjii.rvi .. .... . ............... . 
(Kivesjarvi)-(Vaala) ......... ... ........... . 
(K?nti~miiki)-(Kajaani) ........ .. .. ... .... . . 
KaJaanl ......... . ........ .. . . ..... . ........ . 
(Kajaani) -(Soinlahti ) . ........ .. ... .. ...... . 
Soinlahti-Iisalmi .. ... ...................... . 
Kontiomiiki-:Maanselka . . .. ... . .. ..... .. ..... . 
(:;}Iaanselka)-Nurmes . . ... ........... .. ...... . 
Nurmes-(Lieksa) ...... .. .... . .......... .. . . . 
r .. ieksa .... ... . ... . ............. ... .......... . 
(Lieksa)-Kaltimo .. ................. ... .... . . 
(Kaltimo)-(Joensuu) . . .... ....... .... .. . ... . 
J oensuu-Hammaslahti ........... . ....... . ... . 

50 

1/1 m sekahnlot 2 
mk m3:Jtii: 

1,670:-
1,640:-
1,670:-
1,640:-
1,625:-
1,650:-
1,665:-
1,700:-
1,665 : -
1,720:-
1,750:-
1,585:-
1,610:-
1,575:-
1,680:-
1,650:-
1,630:-
1,750:-
1,690:-
1,750:-
1,760:-
1,625:-
1,660:-
1,610:-
1,700:-
1,625:-
1,660:-
1,625:-
1,660 : -
1,575:-
1,590:-
1,625:-
1,600:-
1,630:-
1,610 : -
1,590:-
1,590:-
1,535:-
1,535:-
1,575:-
1,550:-
1,575:-
1,590 : -
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(Hammaslahti)-Kaurila ..... .... ............ . 
(.Joensuu)-Viinijarvi-Outokumpu .. . ..... ... . 
Viinijarvi-(Vark,aus) ....... . ............... . 
(lisalmi)-(Kuopio) .. .... ................... . 
Kuopio .... . .. . .. ........ .......... · ... · · · · · · 
(Kuopio)-IIaukivuori . . .... ................. . 
(Haukivuori)-(Mikkeli) . . ................... . 
:Th'i.ikkeli-Selanpaa ........ ................... . 
(Seli:inpiia)- Voik:ka-Kouvola-Kunsanko.>ki . . . . 
Kouvola-Inkeroinen ................ . .. . ..... . 
( Inkeroinen)-(Kymi) ...... .. ....... . .. . .... . 
Kymi-(Kotka) ..................... .... ... . . 
J<:otka ... .. ......... ..... ...... .. ... . ....... . 
(Inkeroinen)-(Hamina) : . . . . .............. . . . 
IIamina ... . .. ...... .. . .... . · · ·. · · · · · · · · · · · · · · 
(Kouvola)-(Pulsa) ................... ...... . 
Pulsa-Laurit ala ............ . ..... . .. .... .. . 
(Lam·it ala)-(Tainionkoski) .. . .............. . 
Tainionkoski-Vira oja-Vuoksennislm ......... . 
(Virasoja)-Imrnola .......... . ........ ..... . . 
(lmmola)-Simpele . . . .................... . . . . 
Virasoja-Vallinkoski ........................ . 
Raippo-V ainikkala ........ ....... ... ........ . 
Tiusala-1\sunta ... .. .. ...................... . 
( Pl8m1ta)- ( J yvasky la) .. . ................... . 
(JyvaskyJii)-.Aiinekoski ........ . ... .. .. ... . . . 
Jyva kyla-Vaa.ja,koski ...... ... . . . . ...... .... . 
(Vaajako.ski)-(IIankasalmi) .......... .. ..... . 
Hankasalmi-Pieksimaki-Tiuutokoski-Varkaus . 
Huutokoski-Savonlinna . ..... ................ . 
(Savonlinna)-Tivia .. .. . ... . ... . ............ . 

1/1 m seka.halot 
1nk m3:Jtii: 

1,575: -
1,575:-
1,575: -
1,570:-
1,610:-
1,590:-
1,570:-
1,625:-
1,680:-
1,680:-
1,700 : -
1,720:-
1,750:-
1,700:-
1,720:-
1,630:-
1,625:-
1,590:-
1,625 : -
1,625:-
1,590:-
1,625:-
1,625:-
1,615:-
1,590:-
1,600:-
1,640:-
1,600:-
1,!'590:-
1,590:-
1,575:-

IIalot jaetaa.n hilmoittelua varten puulajeiltaan euraaviin 
ryhmiin: 

1) koivuhalot, joiden joukossa ei saa olla muita puulajeja; 
2) havuhalot, joiden jou.kossa saa sekapuuna olla ainoastaan 

koivua; 
3) sekahalot, jotka saavat olla koivu-, havu-, leppii- ja haapa

pui-sta tehtyjii; haapahalot katsotaan sekab.aloiksi .. 
Koivuhalkoja myydaiin rautatiela.isille ainoastaan silloin, kun 

niita on paikkakunnalla saatavissa. Yksinomaan myyntia varten 
niiUi ei muua1ta kuljeteta. 

Kl n: o 51 /49. 6 mukaan voidaan halot myyda rautatieUiisille 
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Jyhycmpiniikin lmin 1 m:n pituisina, jolloin on cdella mainittu- 2 
jen hintojen lisaksi maksettava: 

1/ 2 m pituisiksi katkotuista haloista mk 70: - lmutiometrilta 
1/ 3 " " " " " 100: - " 
J/ 4 " " " " " 130: - " 
Varastojen on kuukau ittain hyvitettava memorialilla liikenne-

tulojen tiliii tilikunkauden aikana myydyista haloista mk: lla 
85:- m3 :Ita. 

Rautatiehallitus on amalia muuttanut maarayksensa Kl n: o 
11/ 48. 3 siten, eWi se hinnankorotus, jonka valtionrautateiden 
halkoja ostava rautatielainen on velvollinen suorittamaan, ellei 
han kuljetuta ostamiaan polttopuita varastopaikalta pois osto
kuukauden k-uluessa, on oleva 125 markkaa kuukautta kohti kuu
tiometrilta. (Rh n: o 856, 1. 11. 1951) Kl n: o 50/51. 2. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

1. 11. 1951 lukien pysahtyy j. 453 tarpeen vaatiessa (S) 3 
Jussilan seisakkeella. (Kut n:o 2075, 1.11. 1951) Kl n:o 50/51.3. 

2. 11. 1951 lukien pysahtyvat junat n: o 313 ja 316 tarpeen 
vaatie a ( S) Pelion seisakkeella. (Kut n: o 2078, 1. 11. 1951) 
Kl n: o 50/51. 3. 

5. 11. 1951 lukien pysiihtyy juna 384 tarpeen vaatiessa (S) 
.Maarjarven seisakkeella. (Kut n: o 2079, 1. 11. 1951) Kl n: o 
50/51. 3. 

12. 11. 1951 lukien .muutetaan junan 558 aikataulu seuraa
vaksi: 

Pietarsaari 
Pannainen 16.49 
Kovjoki 17.05 
Uusikaarlepyy 17.20 

16.30 
16.50 
17.06 

(Kut n:o 2061, 31. 10. 1951) Kl n:o 50/51. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia mu ut oksia. 

Marraskuun 1 piiivasta 1951 lnkien on Haminan Hillo a 4 
avattu liikenteelle J alokoivun raida, josta julkaisuun Liikenne
paikkojen valimatkat on tehtava seuraavat merkinnat: 

H illo 
Jalokoivun 

raide 

Tt Jalokoivu Oy:ta ja 
Hamin.an Saha Oy: tii. 
vartcn. Luk. 1. 11. 
51. (Lkoj n: o 2541, 
31. 10. 51) . Kl n:o 
50/51. 4. 
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,Julkaisussa :Giikennepaikkojen valimatkat, sivulla 120 Hertto
niemen aseman alaisen SOK:n raiteen kohdalla sarakkeessa 8, 
poi tetaan merkinta Herttoniemen Lautatarha Oy: ta varten ja 
lisat1Uin Metsapuu Oy:ta varten. (Lkoj n:o 2466, 26. 10. 1951 ) 
Kl n: o 50/ 51. 4. 

Kauppilanmaen aseman alaisena, km: lla 575 + 720 m, ava
taan mar:raskuun 15 paivasta 1951 lukien liikenteelle Saviharju- 1 
niminen seisake seuraavin julkaisuun Liikennepaikkojen valimat
kat tehtavin merkinnoin: 

I se l Saviharju I 143 ! K auppilanm.aki I H I Luk. 15. 11. 51. (Lkoj 
7. Sukeva 13. n : o 2483, l. 11. 51 ) . 
Ilm 26. Kon 83. Kl n: o 50/51. 4. 

Sei ·akkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) junat n:o 77, 
701 ja 702. 

Onkamon pysakin alaisena, k:rn: lla 586 + 20 m, avataan mar
raskmm 15 paivasta 1951 lukien liikenteelle Lapinaho-niminen 
seisake seuraavin, julkaisutm Liikennepaikkojen viilimatkat teh
tavin merk:innoin: 

I 
se 

1 

Lapinaho I 125 1 I O~lkamo 2. I HI Luk. 1~. 11. 51 . (Lkoj I 
T1kkala 5. n:o A41, 3. 11. 51 ) . 
Krl 26. J ns 38. Kl n: o 50/ 51. 4. 

Sei akkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) junat n: o 
881-888. 

Julkaisu a Liikennepaikkojen valimatkat, Valkeako ken a e
man alaisen Savilahden raiteen kohdalla lisataiin 8. sarakkeessa 
oleviin merkintoihin: 

. Raidetta liikennoi· 
daan viihintiian 3 
vaunun erissa ker· 
rallaan. Kuljetus· 
maksut lasketaan si· 
ten, etta Valkeakos
kelle tai Valkeakos
kelta laskettuun kul· 
jetusmaksuun lisii.
tii.lin TS:n 51 §:n 
mukainen syrjiiraide· 
maksu. Nii.in las· 
kettu kuljetusmaksu 
merkitliiin rahtikir· 
jaan Hihetysasemalla. 
Puuttuvista vaunu · 
kuormista kantaa 
V alkeakosken asema 
TS:n 53 §:n mukai· 
sen maksun. Luk. 
15. 11. 51. (Lkoj 
n:o 2502,31.10. 51). 
Kl n:o 50/51. 4. 
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Liikennepaikkojen samankaltaisten nim.ien 
kirjoittaminen. 

Kun samankaltaiset liikennepaikkojen nimet, 'kuten Siuro- 5 
Simo, Karldm-Kalklru, Kokkola-Kukkola, Roykkii-Royttii jne. 
<tihcuttavut huolimattomasti kirjoilettuina viUirinkasityksiii ja 
,·alitettavia tavarain harhaantumi. ia, miiarataan, etta miiara
asemasarakkee een on vaakalapuissa, kuljctuskirjoissa ja osoite
lapuissa mainitunla.i et liikennepaikkojen nimet kirjoitettava 
tekstaamalla. (Lkoj n: o 2510, 26. 10. 51) Kl n : o 50/ 51. 5. 

Aluevuokrat. 

TS: n 58 & : n ] 5 1m: n 11 kohdassa olevaan luetteloon on 6 
1. J 1. 51 luk.ien lisattava 

Yliimylly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. 

Taman alueryhman mukaUa aluevuokria ryhdyUian Ylamyl
Jyssi:i vuDkratuista alueista kantamaan sitii mukaa kuin entiset 
s'opimukset uusitaan tai uusia opimnksia tehdiiiin. (Tfo n: o 1475, 
31. 10. 1951) Kl n:o 50/ 51. 6. 

Syrjaraidemaksut Hillon liikenteessa. 

E. iint~'1Ieesta s:vystii huomautetaan, ettii kun Hillossa ei ole 7 · 
mal uttomia purkami.<n·aiteita, tiiytyy jokaiseen rabtikirjaan mer-
kita purkami.' raitcen nimi ja asiamnukainen syrjaraidemaksu. 

Tiista on tehtava merkinta valimatkakirj aan. (Tfo n:o 1487, 
3. 11. 1951) Kln:o 50/ 51. 7. 

Eraitten autokuljetusten vahimmiit maksut. 

Tehtyjen tiedustelujen johdosta huomautetaan, etta tariffi- 8 
taulukkojen siv. 25 ole van taulukon ,Viihimmlit maksut" ala
rcunassa olevan mi:i.ariiyksen mukaan on vi:ihin mak u yhdistett~·ii 
rautatie- ja autotariffia sovellettaessa 40 markkaa muuten sovcl
lettavaa vab.inta malrnua suur€mpi. Yhdistetylla rautatie- ja 
autotariffilla on tiilloin tarkoitettu kaikkia niita tapauksia, jol-
loin r abti autolruljetuksen osalta sisaltyy rahtikirjaan liibety -
asemalla merkittyyn ybteen ainoaan rahtimaksuun . Tavallisim-
mat nykyisin esiintyvkit tiillaiset tapaukset ovat: 1) rahtiJ opi
muksiin perustuva kotiinkuljetusmaksun laskeminen lisaamalla 
rautatier ahtia laskettaessa kayteWivaan hinnoituslukuun jokin 
miiariitty luku, 2) Virasoj aJ1e o oitetut kappaletavaralii.hetyk et ja 
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3) Oy Pohjolan Liikenne A'b: n tavara-autolinjoille menevat 
kappa] eta varaUihetY'ksct. 

Mikiili rahtisopimuksen mukaan autokuljetuksen osuus laske
taan maaratyn hinnoitu luvun perusteella ja nliin saatu maksu 
merkitaan rahtikirjaan erillisena maksueriina, on taman erillisen 
maksueran oltava vahintaan 40 markan suuruinen. (Tfo n: o 1488, 
3. 11 . 1951 ) Kl n: o 50/51. 8. 

VR palvelukseen sopima ttomia. 

Rautatien palvelukseen sopimattomina on erotettu Picksamaen ase· 
man a lokkaat Erkki Kalervo Pirinen 28. 10. 51 lukien varkauteen syyllis
tyneena ja Veikko Mikael Poyhonen 31. 10. 51 lukien jatkuvan juopot
telun takia. (9. ljp n:o Y. 1861, 1893/2800, 1. 11. 1951) 

Loppuopastelyhtyjen etsintii.. 

Iisalmen varikolta on kateissa 30 kpl junan loppuopastelyhtyja, joissa 
on merkinta ,llm varikko". Pyydetaan etsimiUi.n ja palauttamaan kii
reimmiten Iisalmen varikolle. (Ilm vrp n: o 436, 30. 10. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

1. Varikkojaksossa sem·aavat esityksen perusteella taytettavat toimet: 
seitsemi:intoista vetwrinliimmitti:iji:in tointa, joista 10 Tunm varikolla ('l'ku) 
ja 7 Riihimiien varikolia (Ri) ; yksi pumppukoneenkiiyttiijiin toimi Pasilan 
varikolla (Psl) ; viisi 1 l. vaununtarkastajan tointa, joista 4 Pusilan va
rikolla (Psl) ja 1 Turun varikolla (Tku) ; viisi 2 l. vaununtaTkastajan 
tointa, joista 2 Pasilan varikolla (Psl), 1 Riihimaen varikolla (Ri), 1 Turun 
varikolla (Tku) ja 1 Karjaan varikolla (Kr). Koneo aston johtajalle osoi· 
tetut hakemukset jatettiiva asianomaisen varikon piiallikolle viimeistiiiin 
20. 11. 1951. 

£ l. liikennetarlcastajan viran viransijaisuus valtionrautatoillii. Viran 
hoitaja toimii toistaiseksi yliopcttajana rautatieopistossa. IIakemuks!'t rauta
tiehallituksellc 24. 11. 51 mennessii. 

1 l. koneinsinOOTin Vi1·ka (orikoistehtavtt : sahkotekniJlisct tyot) kf>skus· 
hallinnon kon~osastossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset toimi
tettuva rautatiehallituksen kirjaajalle viimoistiiiin 3. 12. 1951 enn('n kdlo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
mustcn jii.ttamista ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Viilttaakseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus taten kaik
kia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietavat alla
mainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymiittii ilmottamaau rautalehallituksen 
kir j aajalle, os. Helsinki : 

nimi . 
Laurila, Olavi 

ammatti 
ylim. j unamies 

syntymiiv11osi 
1921 

Hels inki 1951. Valtlonenvoston kirjap s lno 

aikaisempi osoite 
Tarupere 
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KASKYLEHTI N:o 51 
1 9 5 1 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallltus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Tyonantajan lapsilisii· ja kansaneliikemaksu. - 2. Muutoksia 
aikatauluun llS. - 3. Liikennepaikkoja koskevia rouutoksia. - 4 . .Junaturval
lisuussaannon muutos. - 5. Paristokiiytto kiisiopastelyhdyissa. - 6. Vuokra
alueiden roerkitseminen liikennepaikoilla. - 7. Makasiinikiirryjen pidatinlaite. 
- 8. Valtionrautateiden tavaranhankkijoiden rabtivapaus. - 9. Rahtietu. - 10. 
Palautustariffin sovelta.minen. - 11. Satama-aluemaksu eriiissa tapauksissa. -
12. Lahdesta lahetettii.van hiivan rahditus. - 13. VR palvelukseen sopimattomia. 
- 14. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 15. Avoiroia virkoja ja 
toimia. - 16. Englanninkielen kirjeopetus rautatieopistossa. - 17. Osoitetiedus
telu. 

Tyonantajan lapsilisa- ja kansanelakemaksu. 

.Asetuskokoelma.ssa Qn julkaistu : 
La lei 

tyonantajan lapsilisii- ja kansanelakernaksusta annetun lain 
voimassaoloajan pitentiimisestii. 

Annettu Helsingissii 26 paivanii lokakuuta 1951. 

Eduslrunnan paatoksen mukaisest i saadetaan: 
Tyonantajan lapsilisa- ja kansanelakemaksusta 22 pa1vana 

h.einakuuta 1948 annettu laki (544/ 48), sen 2 ja 9 § sellaisina 
!ruin ne ovat 30 paiviina syyskuuta 1949 anuetussa laissa (618/ 49), 
on ooelleen voimassa 1 paivasta tammilruuta 1952 saman vuoden 
loppuun. (TQj n:o To 2167, 6/ 11 1951. - .Asetuskokoelma n:o 
534/ 51. -Vert. Kl n:o 42/ 48. 2. ja 59/ 49. 1.) Kl n:o 51/ 51. 1 . 

Muutoksia aikatauluun 118. 

1 

11. 11. 51 lukien pysahtyy juna 4005 tarpeen vaatiessa (S) 2 
Tattaran seisakkeella. (Kut n: o 2023, 8. 11. 51) Kl n: o 51/51. 2. 

11. 11. 51 lukien pysahtyvat junat 9057 ja 9062 tarpeen vaa
tiessa (S) Itatalon seisa:kkeella. (Kut u :o 2043, 8. 11. 51) Kl 
n: o 51/51. 2. 

7917. - 15. 11. 1951. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Marraskuun 15 paiviistii 1951 lukien poistetaan julkaisusta 
Liikennepaikkojen valimatkat Oulaisten ja lin asemi<en ala.i.set 
Pi.storaiteet merkintoineen. (L'koj n:o 2534, 7. 11. 51) Kl n:o 
51/ 51. 3. 

Junaturvallisuussaannon muutos. 

Jru1aturvallisuussaannon A-liitteen 4. kohta on muutettu 
marra.skuun 15 piiivastii 1951 lukien lruulumaa.n seura.a.vasti: 

,4. Konduktoorittfunaiin tavarajunaa.n saadaan rauta.tiehaJli
tuksen kirjeissii n:o 1919/ 13650, 28. 10. 43, ja n:o 2018/ 9218, 
20. 1. 45, sallituin poikkeuksin liiWiii ainoastaan junan piiiitease
ma.Ue menevHi vaunuja.. Kaik.kien vaunujen tulee olla varustettu 
ilmajarrujohdolla ja. on ne kaikki kytkettii.Yii toisiinsa. niin, ettii 
ilma menee koko junan lapi. Viimeiseksi on pantava loppuopas
teiden kiinniWimiscen tarvittavilla koukuilla varu.stettu va1mu. 

Kun junaan liitetiiiin e r i k o i s h u o 1 t o a v a at i v i a 
va1muja (kuten Ui.mmin- ja jiiii.hdytysvaunuja), on noudatettava 
seuraavaa: 

a ) Tarvittaessa on maarattiiva milla liike.nneparkoilla junan 
on pysiihdytti.iva niiiden vaunujen huoltoa varten. 

b) Veturilioyryllii liimmitettavat Gg-vaunut on sijoitettava 
junaan ensimmai.siksi. Niiden lii.mpfuniiiiran tarkkailusta mat
kalla huolehtii veturinlammittiijii. 

c) Jos erikoi.shuoltoa vaativia vaunuja on junassa nmsaasti 
tai ellei matkan varrella jarjestetyillii huoltopaikoilla niista 
voida huolehtia, on alkuasemalta maarattiiva junamies niiden 
huoltajaksi." (Rh/ lko n:o 2297, 7. 11. 51) Kl n:o 51/ 51. 4. 

Paristokaytto kasiopastelyhdyissa. 

Osa kii.siopastelyhdyista tullaan Hihiaikoina muuttamaan sel
laisiksi, etta nii.ssa voidaan oljy- tai karbidilampun tilalla kiiyt
taii myas sahkoparistolamppua. Lyhdyn pohjaan tehdaiin tiilloin 
paristolampun kiinnittii.mistii ja valon kytkintii vart.en reijat ja 
lyhdyn lasin tilalle muutetaan hajoittava linssi. 

Pari.stokiiyttoisia kiisiopastelyhtyja saadaan lkiiyttaa vain niissa 
tapauksi.ssa, joissa valoa tarvitaan lyhyen aikaa kerralla.an. kiisi
opasteiden niiyttiimiseen, k:uten junanlii.hettajilla, asemamiehilla 
matkajunien suorituksessa liikennepaikalla, asetinlaitemiehillii ja 
vaihdepiireissii luvanantavilla vailidemiehilHi. Sensijaan niissa 
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ldi.yttotapauksissa, joissa kasiopastelyhtya on totuttu pitiimaan 5 
pimeiilla pala.massa jatkuvasti, kuten esim. vaihtokoruiu'ktooreilla, 
jarjestely- ja kappaletavarajunien konduktooreillii ja vaunun
siivoojilla, on karbidikaytto toistaiseksi sailyoottavii. 

Paristokayttoisiin kasiopastelyhtyihin nallden on huomattava 
mm. seuraavaa: 

Zantppu on pidettiivii palama.ssa vain opasteenantoajan 
(tfuna on tiirkein inuutos entiseen kiiyttoon verratttma; 
esimiesasemassa olevia kehoitetaan tarkkailemaan ja tar
peen vaatiessa muistuttamaau tastii); 

- tarpeen vaatiessa voidaan paristolamppu irroittaa kiertii
mallii lyhdyn pohjasta kiinnitysruuvi auld ja lamppuko
telo vaihtaa olJY- tai karbidilamppuun, joita siksi on aina 
pidettava helpo ti kiisille saatavissa; 

- lyhdyn pohja ja valokytkin on pidettiilva puhtaana hie
kasta, lumesta yms.; 

- hehkulamppuna saa kayttiiii vain a ianomaista r31'ikoi'
lampJYIW ( ei missaiin tapaukse!'.! a esim. polkupyoralyhtyjen 
tai taskulampun polttimoita), varaJamppuja voidaan tilata 
Sah'ko- ja turvalaitevarasto ta, Hiil1imaki, nimikkeellii 
Sahkot. hehkulamppuja, kasiopastelyhdyn, lukit 236 k; 

- paristot tulea asettaa lampun paristoputkiin s1ten, etta 
toisessa putkessa paristojen messinkinastat ( +) tulevat 
ylOs-, toisessa al{LSpain, paristoja voidaan tilata Helsingin 
varastosta nimikkeella Siihkot. paristoja, ldisiopastelyhdyn, 
1,5 V, Sp-1 (tarvitaan 4 kpl lyhtya kohti) tai samoja, 
3 V, SPVR (tarvitaan 2 kpl lyhtya kohti) : 

- mikali jossain lyhdyssa paristdkulutuk..<>en todetaan nons
seen maariittya kannattavuusrajaa ~uuremmaksi, voidaan 
·lyhty muuttaa jalleen karbidikayttoon ja paristolamppu 
siirtaa muualle. 

Kasiopastelyhtyjen muutostyo paristokayttOon suoritetaan lii
kenneosaston johta.jan sopivaksi katsomassa laajuudessa liikenne
osaston kayttokaluston lrunnossapitovaroilla . (lJmj n : o 1552, 
2. 11. 51) Kl n: o 51/ 51. 5. 

Vuokra-alueiden merkitseminen liikenne
paikoilla. 

Esiintyneenta syy tii huomautetaan, etta liikennepaikkojen 6 
paallikoiden on huolehdittava siita. etta vuokratut aJueet on kun
nollisesti paalutettu ratame tarin toimesta ja merkitty sekii eri
tyiseen luetteloon etta kai:kista vuokra-alueista pidettavi:ilin yhtei-
seen karttaan. knten voimas aolevat maara~·kset edellyttavat. 
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Toim.itettwvissa tarkastuksissa o.n valvottava, etta vuokraajat ei
viit 'kayti:i suurempia alueita, kuin mita sopimuksien mukaan 
heiUe kuuluu. (I,koj n: o 1803, 6. 11. 1951) Kl n: o 51/51. 6,· 

Makasiinikarryjen pidatinlaite . 

Varastoihin hankittiin aikoinaan makasiinildirryjen pidiitin
laitteita kiinniteWivaksi vanlwihin ki:irryihin. Asemat ovat tilan
neet niiHi. itselleen melkoisen mi:iaran, mutta ei kuitenkaan siina 
laajuudessa lmin suotavaa olisi. 

Pidiiti:nlaite oikein kiinnitettyn~i helpottaa tuntuvasti 'kiirry
jen vippaamista kuormanoton jallreen karri:iysasentoon. Karri:ii:iji:i 
vi:ilttyy siten ottamasta tukea a;kseli ta, mika asentona on epi:i
mukava ja heikkotehoinen ja ailieuttaa helposti kengi:in pohjan 
murtumisen. 

Snosittelemme pidiitinlaitteita hankittavaksi makasiinikarryi
hin kaikille sellaisille liikennepaikoille, joilla karriiystyoti:i esiin
tyy vahiinkin mainittavassa miiarii.ssa. Laitteen kiinnittaminen 
on suoritettava huolellisesti siten, etta picli:itinlevy lepoasennossaan 
asettuu aisojen suuntaiseksi eikii k~Hinny aisojen vii.lipuiden va
liin. Taten on levy helposti kengan karjelli:i kaapattavissa kaytto
asentoonsa. Laitteen liiklmvat osat on silloin talloin voideltava., 
jotta ne eiviit jaykistyisi. 

Uusissa mr.kasiinikiirryissii kuulun pidatinlaitc va.kiovarustei
siin. (Tyt, 7. 11. 51) Kl n:o 51/51. 7. 

Valtionrautateiden ta varanhankkij oiden 
rahtivapaus. 

Rautatiehallitus on pai:ittiinyt, ettei kuluvan marraskuun 15 
paivan jalkeen tavaraa valtionrautateille tilattaessa tahi hankin
tasopimuk ia tehtiiessa tavaran hanld!:ijoille enaa saada myon.taa 
oikeutta lahettiia tavaroita va taanottajille rautateitse rahti
vapaasti. Rahtivapaustodistuksia saadaan nainollen sanotun pai
vi:in jalkeen kiiyttai:i vain sellaista tavaraa lahetettaessa, joka on 
tilattu tai jonka hankkimisesta on tehty sopimus ennen. 15. 11. 
1951. (Rh n: o 1176, 6. 11. 51) Kl n: o 51/51. 8. 

Rahtietu. 

Rautatiehallitus on myontiinyt Hangon ja Turun satamiin 
\'aunukuormin lahetettavalle'vientitavaralle seuraavan rahtiedun : 
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Jos liihetyspaikalta Turun satamaan on lyhyempi matka kuin 9 
Hangon satarrnaan, peritaan myos Hangon satamaan liihetetta-
vasta ta:varasta Tunm satamaan las1\:ettu rahti. Samoin jos Hi.he
tyspaikalta Han.gon satamaan on lyhyempi matka kuin Turun 
satamaan, lasketaan tavaraa Turkuun Hihetettaessa ra.b.ti Ilangon 
sataman valimatkan mukaan. Nain laskien myonnetty ra.b.tialen-
nus saa kuitenkin olla enintiian yhta suuri kuin oo alennus, joka 
todellisen maaraaseman raJhtia laskettaessa syntyy vahentamiilUi 
tari.ffitaulukon mukaisesta hinnoitusluvusta luku 5. Tamiin rajoi
tuksen tar'koituksena on estiia esim. Turun liib.iasernilta liihetta
masta tavaraa Hankoon samalla rahdilla kuin Turun satamaan. 

Rahtietu on voimassa 15. 12. 1951-30. 4. 1952 valisen ajan. 
Niiita rahtietuja ei myonnetii, jos liihettiija mahdollisesti on saa
nut ko. Hangon tai Turun kuljetuksista jonkin erikoisalennuksen. 
(Rh/ tfo n: o 2334, 6. 11. 1951) Kl n: o 51/51. 9. 

Palautustariffin soveltaminen. 

Koska jatkuvasti on sattunut tapauksia, etta muilla kuin 10 
VR:n kuljetusneuvoilla kuljetettujen lahetysten paallykset on 
palautettu rautateitse palautu tariffia soveltaen, kehoitetaan va
kava.sti asianomaisia noudattamaan TS :n 43 § :n 3. lisiimaaraysta, 
jonka mukaan palautettavia tyhjia paiillyksiii kuljetettavaksi ja
tettiiessii on liihettajan esitettavii a. o. lahetyksen kuljetuskirja, 
josta kay selville, etta tavara on saapunut rautatien kuljetlus
neuvoilla jne. (Lkoj n:o 2554, 7. 11. 1951) Kl n:o 51/ 51. 10. 

Satama-aluemaksu eriiissa t apauksissa. 

Esitettyjen tiedustelujen johdosta huomautetaan, etta TS: n 11 
51 §: n 7 lm: n mukainen satama-aluemaksu on kannettava myos 
TS: n 52 ja 53 §: n mukaisia paikallisliikennetariffeja sovellet
taessa, jos kysymyksessa on vientitavaran kuljettaminen valtion
rautateiden veturilla laivausta varten satama-alueelle tai tuonti
tavaran kuljetus satama-alueelta. Satama-aluemak u on tiilloin-
kin merkittiiva k. o. kuljetuskirjaan. 

Mikali satama-alueella kuljetetaan valtionrautateiden vetu
rilla paikallisliikenteessa muuta kuin tuonti- tai vientitavaraa ei 
satama-aluemaksua kanneta. Sensijaan voi tallaisten liihetysten 
osalta tulla kysymykseen TS:n 54 § :n 6 kohdan mukaisen siirto
maksun tai vaihtoehtoisesti sen kanssa 52 § :n 5 lm:n mukaisen 
minuuttitariffin mukaisen maksun kantaminen. ( Tfo n: o 1504, 
8. 11. 1951) Kl n: o 51/ 51. 11. 
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Lahdesta llihetettavlin hiivan rahditus. 

Rautatiehallitus on Oy Lahden Polttimo Ab: n ka.nssa tehnyt 
rahtisopimuksen, jonka mukaa.n sanotun yhtion Lahdesta Uihet
tamista hiivalahetyksista kannetaan rahdit kuukausittain jalki
kateen Hihetettyjen hiivalaatikoidcn lukumaaran perusteella. 
Taman vuoksi ei naiden Hihetysten rahtikirjoihin enaa merkita 
rahtimaksuja· eika Hihetyksiii vieda erikois1uetteloihin. Lahetys
ten kuljetuskirjana kaytetalin toistaiseksi tavallisia pikatwvara
rahtikirjoja, mutta tullaan myohemmin siirtymaan erikoisten 
hiivarahtikirjojen kayttoon. (Tfo n:o 1507, 9. 11. 1951) Kl !n:o 
51/ 51. 12. 

VR palvelukseen sopimattomia. 

Kouvolan varikolla palveleva ylim. veturinlii.mmittiija Pentti Matti 
Nikkanen (synt. 6/ 12 ·51) on erotettu 26/10 ·51 lukien sopimattomana 
rautatien palvelukseen. (Kw vrp n : o 881, 2. 11. 1951) 

Kadonneita matkalippuja, virk amerkkeja ym. 

Nurmeksen alavarikolta veturinkuljettaja T. Staap'in vaimolle Aino 
2. 8. 51 N: o 137114 ja 11. 9. 51 N: o 137138 kirjoitetut tilapii.iset vapaa
liput matkalle Nurmes-Helsinki ovat kadonneet ja kuoletetaan. (.Jns 
vrp n: o 722, 30. 10. 1951) 

Helsingin aseman 1 I. vaihdemies Toivo MaiitUi.selle 16. 10. 51 kir· 
joitettu virkamerkki n :o 636, matkalle Helsinki-Pori, 8. 10. 51 kirjoi
tettu tilapii.inen vapaalippu n: o 226680 seka matkalle Helsinki- Kuopio 
8. 10. 51 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 226682 ovat kadonneet ja. 
kuoletetaan. (Ljp 1 n : o 1295/3758, 31. 10. 51) 

Pasilan aseman jiirjestelymestarille Uno .Johannes Kiviniemelle kir· 
joitettu virkamerkki n : o 34 seka tilapainon vapaalippu n:o 121715, kir· 
joitettu 17. 10. 51 matkalle Helsinki-Vaasa, ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Ljp 1 n: o 1316/ 3836, 3. 11. 51) 

Koululaiselle Elna Ritarille 4. 9. 51 kirjoitettu koululaislippu N: o 
58905 matkalle Hulaus-Tampere, voimassa taman vuoden loppuun, on 
kadonnut ja kuoletetaan. ( 4. ljp n: o 1700/4034, 3. 11. 1951) 

Pieksamii.en varikolla (.Jy) toimivan ylim. veturinlii.mmittajlin Pentti 
Korhosen vaimolle Leilalle kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0287220 
Jyviiskyla-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm vrp n:o 749, 6. 11. 
1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Yksi tyonjohtajan viTlca, toistaiseksi Hyvinkiian konepajalla (villaus
osasto) . Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset toimitettava 
rauta,tiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 29. 11. 1951 ennen kello 12. 

Vaununvoitelijan toimi Riihimiien varikolla (Ri) . Koneosaston johta· 
jalle osoitetut hakemukset on jatettliva Riihimiien varikon pii.allikolle viimeis
tii.an 29. 11. 1951. 
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Oikaisu: EJ n: o 50/51. 11: ssii. esityksen perusteella tiiytettii.viksi luetel- 15 
tujen toimien joukossa on erhecllisesti 2 1. vaununtarkastaja.n toimi Riihi· 
mii.en varikolla. Sellaista tointa ei ole nyt avoinna. 

Linjahallinnon rataosastolla scuraavat virat: ylcs·i 1 pl. 1 l. ratamestarin 
virlca 1. ratajaksossa (Pasila) yksi ~ pl. 1 l. ratamestarin virlca 1. ratajak
sossa (Porvoo), sekii. kaksi ~ l. ratamestarin virkaa, joista yksi 12. ratajak· 
sossa (Juojii.rvi) ja yksi 10. ratajaksossa (Lapinlahti). Rataosaston johta
jalle osoitetut hakemukset jii.tettiivii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis· 
tii.ii.n 1. 12. 1951 ennen kello 12. 

Psykotelcnilli.sen laborat01·ion lcolceenohjaajan toimi rautatiehallituksen 
hallinto-osastolla. Rautatiehallituksen piiiijohtajalle osoitetut hakemukset jii.· 
tettii.vii. rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 5. 12. 1951 ennen kello 12. 
Kokeenohjaajan tulee olla sekii. tietopuolisesti etta kii.ytii.nnollisesti perehty
nyt psykologiseen soveltuvuustutkimukseen. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaa.n hakijoita ennen hakemus
ten jii.ttiimistii ottamaa.n sclviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

E nglanninkielen kirjeopetus rautatieopistossa. 

Kii.skylehdessii aikoinaan julkaistuun tiedusteluun saadut vastaukset 
osoittivat l aajojen rautatielii.ispiirien toivovan kirjeopetusta eri kielissii.. 
Englannin kieli sai kuitenkin muihin verraten ylivoimaisen kannatuksen. 

Venii.jiin kielen kirjeellisessii. opetuksessa vaunumiehille saavutettujen 
myonteisten kokemu ten nojall.a on tarkoituksena aloittaa liihiaikoina itse
opiskelijoita varten ja linjalla pidettiivien kielikurssien tueksi englannin 
kielen kirjeopetus, kii.sittiien aluksi laajan opetuskirjeen pari kertaa kuu
kaudessa. Kirjekurssi tulee pohjautumaan oppikouluissa 3 a 4 vuoden 
opiskelulla saavutettavaan tasoon sekii. liittymii.iin valmennuksena aika
naan jiirjestettiivien rautatien sisiiisten kielitutkintojen vaatimuksiin. 

Kirjekurssista kiinnostuneita rautatieliiisiii, jotka ov:J.t alkeisopinnoil· 
laan suunnilleen saavuttaneet liihtokohdaksi edellytetyn kielitaitoasteen, 
kehoitetaan ensimmii.isen opetuskirjeen saadakseen ilmoittamaan virka
postissa os. Eautatieopisto, H elsinki taydelliset nimensii, syntymii.aikansa, 
virka-asemansa tai tyonsii laadun sekii. tarkan toimipaikkaosoitteensa ja 
asunto-osoitteensa. (Ropj n:o 14/ 778, 9/11. 51). 

Osoitetiedustelu. 
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Viilttiiakseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tiiten 11 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietiivat 
allamainitun henkilon osoitteen, siitii viipymiittii. ilmoittamaa.n rautatiehalli
tnksen kirjaajalle, os. Helsinki: 

Nimi 
Mynttinen, Paavo 0. 

ammatti 
rautatiel. 

syntymavuos-i 
1924 

ailcaise1npi osoite 
Kemi 
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KASKYLEHTI N:o 52 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltliin: 
Kl n:o 1/51. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

T o i m I t u s : Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a ll y s: 1. Lii.ropiman veden ja.kelu ta suoritettava korvaus. - 2. Vir
kapukujen hankkiminen. - 3. Polttoaineiden siUistaminen valtion ldinteistoissa. 
- 4. l\Iuutoksia aikatauluun 118. - 5. Viikonloppujunien kulkuun asettaminen 
Hki-Tpe ja Hki-Kw viilille. - 6. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. -
7. Kappaletavaran kuljetu~ autoilla. - 8. Neuvostoliittoon Iahetettiivien uoma
laisten sahatavarakuormien kunto. - 9. Polttopuidcn myynti rautatielai ille. -
10. Vaunukuormalahetykset Vaskiluotoon. - 11. Virkakirjekuoret. - 12. Ko
kousvapa.a.liput. - 13 . .Aloitetoiminta.. - 14. Kadonneita matkalippuja, virka-

. merkkeja ym. - 15. Veturinkuljettajaoppikurssit keva.t,lukukaudella 1952. 

Lampiman veden jakelusta suoritettava. 
korvaus. 

A etuskokoelm.assa (528/51) on julkaistu lokakuun J9 pai- f 
vanii 1951 annettn osiaalimi.nisterion paatos Himpiman veden 
jakelusta suoritettavi ta korvauksista, minka paatoksen 1, 2 ja 
4 § kuuln vat seuraavasti: 

1 §. A<>uinhuoneistojen lammityskustannusten suorittami. esta 
annetun valtioneuvo ton paatoksen 3 § :n 1 momentissa tarkoi
tettuna korvauk.<~c.na Hi.mpiman veden jakelusta ajheutunei.c;;ta 
Himmitysku.<~tannuksista, johon sisaltyy myo. kin korval1S Himpi
manii. vetenii. jaetusta kylmastii vedesta, suoritetaan talon omis
tajalie, jos huoneistos a on lamminvesimittari, joka osoittaa lrulu
tetun vesimaaran, kaytetystii. Uimpimasta vedesta 22 pennia lit
ralta. 

2 §. Jollei huoneistossa ole lamminvesimittaria, suoritetaan 
1 §: sa mainittuna konauksena jokaiselta viikolta, jonka aikana 
lamminta vetta on jaettu kahtena piiivana, kutakin huoneistossa: 
talonkirjan mukaan asuvaa henkiloa kohden, jos huoneistossa 
on kylpyamme ja Uimminvesihana, 32 markkaa, jos huoneistossa 
on suihku ja Himminvesihana, 20 markkaa seka, jos huoneistossa 
on vain lammi.nvesihana, 17 markkaa. :Mikali lamminta vetta on 
jaettu viikon aikana vahintaan kolmena paivii.na, suoritetaan kor
vauksena, jos huoneisto sa on kylpyamme ja Uimminvesihana, 
45 m,arkkaa, jos huoneistossa on suihku ja lii.mminvesihana,, 
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30 markkaa seka, jos huoneistossa on vain Himmis·vesihana, 26 
markkaa. Miki:ili li:imminta vetta on jaettu viikon aikana vi:ihin
tiiiin neljana paivi:ina, suoritetaan korvauksena, jos huoneistossa 
on kylpyamme ja lamminve ihana, 54 markkaa, jos huoneistossa 
on uihku ja Hi.mminvesihana, 36 marl~kaa seka, jos huoneistossa 
on vain Ui.mminvesihana, 31 markkaa. 

Kultakin talonkirjan mukaan huoneistos ·a asuvalta lapselta, 
joka ei ole taytti:inyt 10 vuotta, suoritetaan korvauksena vain 
puolet 1 momentissa mainitu~ta maiiriista. 

4 §. T~ita paatosta, jolla kumotaan li:i,mpiman veden jake
Justa suoritettavista korvauksista l 3 paivana toukokuuta 1949 
annettu sosiaalimini'>terion paatos (378/ 49) (Kl 1/ 50. 2), sove1-
letaan myos niihin korvauksiin kuluma..c;sa olevalta Uimmitys
kaudelta, joita ei ole ennen taman paatoksen voimaan tuloa mii..1.
ratty maksettavik i. 

Lampiman veden jakelusta valtionrautateiden asuntotaloissa 
peritaan ylla olevien maaray ·ten mukaiset maksut. (Rh/ to n: o 
H. J655, 20. 11. 1951) Kl n:o 52/ 51. 1. 

Virkapukujen hankkiminen. 

Tehdyn sopimuksen perusteella 16. 10. 1951 on rautatiehal
litus paattiinyt antaa KestiUin Pukimo 0 / Y: lie valmistettavaksi 
sopimuksessa lahemmin mai11itun maaran virkapuh.ruja ja paa.I
ly takkeja viela taman vuoden kuluessa. 

Virkapuvut saa tilata joko shevioteista, Iaadut 6496 ja 6669, 
tai diagonaalista, laatu 6499. Piiallystakit valmistetaan paallys
takkikankaa ta, laatu 3710. Pukimien tilaaminen tapahtuu siten, 
etta tilaaja saapuu alempana mainittuihin mittojenottopaikkoihin 
samassa yhteyde ·sa mainittuina. aikoina sopimaan Kestilan Pu
kimo 0 /Y: n mestarin kanssa. tilauksesta. Samassa tilaisuu
dc.ssa tilaaja voi sovittaa. eri tyyppisia va.lmiita numeropU'kuja 
ja jos loytyy sopiva, tilata sellaisen. Ellei loydy sopivaa, voi 
tilaaja pyytaa joko tekemaan numeropukuun tarvittavat 'kor
jaukset tai kokonaan mittojen mukaisen puvun tai pai:illystakin. 
Jotteivat pukimien toimitukset viiviistyisi vaikeasti saatavien 
hihamerkkien vuoksi, valmistetaan puvut ilman hihamerkkeja, 
joiden hankkiminen ja pukuun kiinnittaminen jaa tilaajan huo-
1eksi. 

Sheviottipukujen hinta tulee olemaan ·9,700-13,000 markkaa, 
riippuen puvnn koosta seka siita, onko kysymyksessa numero
puku, ja onko puku tehty o ittain tai kokonaan mittojen mukaan. 
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Diagonaalipuh.--ujen hinta on jonkin verran suurempi, mika joh- 2 
tuu kankaan korkeammasta hinnasta. Paallystakkien hinta vaih-
telee 10,500 ja 13,000 markan vli.lilHi samoista syista ikuin virka
~ulrnjenkin. Valmistetut pukimet toimittaa KestiUin Pukimo 
0 / Y joko postiennakolla tai lli.himmiin oman myymaHinsa kautta 
tilaajan valinnan mukaan. 

Mittojen ottaminen tapahtuu . alla olevassa luettelossa maini
tun suunnitelman mukaan: 
Riihimaki ....................... 17. 11. 51 klo 11.00-18.00. 
Tampere, Kestilan Pukimo 0 /Y: n 

myymal,assa, IIameenk. 14 . . . . . 18. 11. 51 , 8.00-15.30. 
Ilaapamaki ......... . .. . .. . ..... 19. 11. 51 , 9.00-17.00 . 
• Jyvaskyla ...................... 20. 11. 51 , 7.00-14.00. 
Seinajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 11. 51 , 8.00-15.00. 
Vaasa, Kestilan Puk:imo 0 / Y: n 

myymiilassii, Hovioikeudenpuis-
tikko 21 ..................... 22. 11. 51 , 8.30-17.00. 

Kokkola ........................ 23. 11. 51 , 10.00-18.00. 
Oulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 11. 51 , 12.00-20.00. 
Kontiomaki ..................... 25. 11. 51 , 12.30-16.00. 
Komi .......................... 26. 11. 51 , 11.00-18.00. 
Rovaniemi ...................... 27. 11. 51 , 9.00-14.00. 
nsalmi ......... .. . , .... .. ...... 28. 11. 51 " 9.00-13.30. 
Pieksiimaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 11. 51 , 10 .00~18.00 . 
• Joensuu ........................ 30. 11. 51 , 7.00-15.00. 
Savonlinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 12. 51 , 9.00-15.00 
Virasoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 12. 51 , 8.00-14.00. 
Kouvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 12. 51 , 8.00-15.00. 
Helsinki, Kestilan Pukimo 0 / Y :n 

myymiilassii, Aleksanterink. 13 4-5. 12. 51 , 9.00-16.00. 
Karjaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 12. 51 , 11.30-14.00. 
Rauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 12. 51 , 12.00-17.00. 
Pori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 12. 51 , 9.00-14.00. 
Turku, Kestilan Pukimo 0/Y :n teh-

taalla, Brahenk. 20 . . . . . . . . . . . 10. 12. 51 , 8.00-16.00. 
Muilla kuin Tampereen, Vaasan ja Helsingin asemilla ylem

piina lueteltujen asemien asemapaiillikot ovat velvolliset jiirjes
tamiian asemalle luettelossa mainituiksi piiiviksi huoneen mitto
jen ottamista varten. 

Virkapukuja tarvitsevien rautatieHiisten on syyta ottaa huo
mioon, etta rautatiehallituksen huoltojaosto tuskin voi enaa ennen 
vuoden 1952 olympiakisoja muuta tiillaista virka:pukujen han
kintatilaisuutta jiirjestaa. (Tthj n:o 584, 9. 11. 1951) Kl n :o 
52/ 51. 2. 
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Polttoaineiden saastaminen valtion kiin
teistoissa. 

Asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi rautatiehallitus jul
kaisee seuraavan, otsakeasiaa koskevan lmlln1laitosten ja yleisten 
toiden mini" terion kiertokirjeen 11. 10. 51: 

Sen johdosta, etta valtion kiinteistojen lammityskustannu.k
sia on aina ja erityisesti nyt, vaikea.n polttoainetilanteen valli
tessa, pyrittava saastamaan, valtioneuvosto on kullmlaitosten ja 
yleisten toidcn ministerion esittelysta nahnyt hyvaksi kehoittaa 
valtion vira toja ja laitoksia ryhtymaan polttoaineiden saastami
seksi kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, mitka maararahojen puit
teissa voidaa.n toteuttaa ja mitka eivat tuota haittaa viraston tai 
laitoksen toiminnalle, ja anta.nut siina suhteessa seuraavat mlia
rliykset: 

Polttoaineet on varastoitaes.sa pyrittava suojaamaan sateelta. 
Esim. taivasaUe varastoitavat halot on suojattava latomalla pino
jen paiillimmaiset halot katteeksi. Pinojen viilit on jatettava 
vapaiksi, ja suurissa vara.stoissa on pinoihin tehtava ilmakanavia 
halkojen kuivumisen edistiimiseksi. 

Lammityslyossa ja lammitylaitteiden hoidos.sa on noudatettava 
ammattimiesten antamia ja eri yhteyksissa julkaistuja ohjeita. 

On valtettava tarpeettoman korkeita huonelampotiloja. Huo
neita Himmit€ttaessa on seurattava ulkoilman lampotila.nvaihte
luita ja li:immitettava vain tarpeGn mu.kaan niin, etta saavutetaan 
normaalina pidettavat huonelampotiJat, toimisto- ja asuinhuo
nei sa + 18° C. l\leidan maamme ilmastos a aiheuttaa jokainen 
huonelampotilan yhrnliiirainen aste kesk.im.iiarin 5.5 % :n lisiiyk
sen poltloainekulutukseen. 

Ikkunat on tiivistettava lammityskauden alussa. Tehokkaim
maksi keinoksi on o oittautunut ikkunain sisa- ja ulkopuitteiden 
tiivistaminen joko liimapaperilla, parafiinioljyyn tehdylla liitu
kitilla tai va.ltioneuvoston asettaman polttoaineiden saastotoimi
lmnnan suosittelemalla glyseriinin tai muun rasvan sekaisella ta
vallisella ikkunakitilHi. Tieteelliset ja kaytannolliset kokeet ovat 
osoittaneet ikkunain tilkitsemisen mainitulla tavalla vahentaviin 
rakennusten polttoainekulutusta 10-20 %. 

Polttoaineiden taloudellista kayttoa valtion kiinteistoissa edis
tavia ohjeita antaa Valtionrautateidan Polttoainetoimisto 
(VAPO), jonka tehtaviin on sisa1lytetty valtion laitosten lampo
talouden ohjaaminen ja valvominen. 

(Rh n :o V. 1571/ 2512, 13. 11. 1951) Kl n:o 52/ 51. 3. 
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Muutoksia aikatauluun 118. 

10. 11. 51 lulrien on asetettu kulkuun ,Tyvi:iskyliin ja Liwes- 4 
tuorecn valille lauantaisin ja pyhapaivien aattoina moottorijunat 
927; 928 seuraavasti: n:o 927 Jaht. Jy 13.23, "\Vlw 13.42, Mlh 
14.10, aap. Lvt 1-±.19 ja pysahtyy kaikilla muilla liikennepai
koilla tarpeen vaatiessa ( S) . T : o 928 Hiht. Lvt 14.25, Wko 15.02, 
saap. Jy 15.12 ja pysahtyy tarpeen vaatiessa (S) muilla paitsi 
Wko-Jy valilla olevilla liikeunepaikoilla. (Kut n:o 2069, 13. 11. 
1951) Kl n: o 52/ 51. 4. 

Alkaen 20. 11. 1951 muutetaan junan n: o 117 aikataulua 
seuraavasti: siv. Malmin 6.37 saap. Tapanilaan 6.39 laht. 6.40 
saap. Tiklrurilaan 6.45, josta edelleen entisella aikataululla. 

Alkaen 1. 12. 1951 on Tapanila puhelinvartiona junalle n: o 
125. (Kut n:o 2172, 19. 11. 1951) Kl ·n:o 52/ 51. 4. 

Viikonloppujunien kulkuun asettaminen 
Hki-Tpe ja Hki-Kw valille. 

Kolmena perattaisena lauantaina, ensi kerran l 7. 11. 1951, 5 
asetctaan kulkuun li~apikajuna n: o 45 valille Helsinki-Tampere 
seka li ahenkilojuna n :o 75 valille Ilelsinki--Kouvola ja va taa-
va ti euraavina sunnuntaina lisapikajuna n: o 98 valille Tam
pcre-llelsinki seuraavien aikataulujen mukaisesti: lpj 11 :o 45 
aikataulmm 118 tehdyn lisayksen n :o 3 mukaisesti, lhj n:o 75 
kulkce viilin Jlki-lly aikat. n: o 27, Hi.ht. Hy 13.43, Ri 14.05, 
Oi 14.24, La 14.38, Jr 14.47, Lh 15.22, Vlh 15.34, Uka 15.47, 
l\1ka 15.59, Ka 16.10, Fra 16.28, snap. Kw 16.35 ja lp,i n:o 98 
Hiht. Tpe 18.05, Tl 18.47, Lts 19.15, Ill 19.33, Ri 20,15, lly 20.29 
Ke 21.03, saap. Hlri 21.35. (Kut n: o 2157, 15. 11. 1951 ) Kl n: o 
52/ 51. 5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Rautatiehallitu on mutlttanut Virasojan aseman nimen 6 
Imatraksi ja nykyisen Imatran pysakin nimen Imatrankoskeksi 
tammilmun 1 paiva ta 1952 lukien. Jmatrankosken nimilyhennys 
on Imk. (Rh/lko n:o 103, 14. 11. 1951) Kl n:o 52/ 51. 6. 

Kappaletavaran kuljetus autoilla. 

Kappaletavaran kuljetus rataosan Pori-Mantyluoto liikenne- 7 
paikoille ja liikennepaikoilta muutetaan tapahtuvaksi valtion-
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rautateiden autolla Porista ja l\Iantyluodosta kasin 1. 11. 51 lu
kien. Tiissii liikenteessa noudatetaan Kl n: o 25/ 51. 4. annettuja 
maarayksia. (Kut n:o 2133/ 1!)87, 12. 11. 1951) Kl n:o 52/ 51.7. 

Neuvostoliittoon Hi.hetettavien suomalaisten 
sahatavarakuormien kunto. 

Neuvostoliitosta saapuneiden ilmoitusten mukaan on joissakin 
sahatavaralla kuormatuissa suomalaisissa avovaunuissa lautoja ja 
lankkuja luisunut pois paikaltaan ja aiheuttanut vahinkoa vie
reiselHi raiteella vastaantulevalle liikkuvalle kalustolle seka rai
teen viere a oleville valo-opa timille. 

EdelHi.olevan johdo ta maarataan kaikkien niiden, jotka jou
tuvat valvomaan tai tarkastamaan Neuvostoliittoon Uihetetta.via 
suomalaisia puutavarakuormia niin kuormaus- kuin rajaluovutus
asemilla seka matkan aikana, suorittamaan niimii tehtavii.t niin 
huolellisesti, etteivat vauriot enaii piiiise uusiintumaan. Havait
taessa kehnoja kuormauksia on nc viipymaWi toimitettava kun
nostettaviksi ennen rajan ylitysla. Ilmoitukset havainnoista on 
liihetettava paiillyston valitykselHi rautatiehallituksen kuljctus
toimiston vientijaostolle. (Kut n: o 2158, 15. 11. 1951) Kl n: o 
52/ 51. 8. 

Polttopuiden myynti rautatielaisille. 

1\Ik IV: n kirjoituksessa 28, kohdas a V: 31 on mii.aratty, etta 
sita, joka myy tai luovuttaa valtionrautateilta saamiaan tai osta
miaan polttopuita muille, rangaistaan asianhaarojen mukaan ja 
voi syyllinen sitapaitsi meneW.ia oikeutensa halkojen ostoon. 

Kun kuiten•kin on sattunut tapauksia, etta VR: lta ostettuja 
halkoja on kaikesta huolimatta luovutettu sivullisille, kehoitetaa.n 
asianomaisia esimiehia valvomaan, etta annettuja maaraybia 
noudatetaan, ja jos rikkomuksia saLtuu, ryhtyrnaan toimenpitei
siin syyllisten ojcntamiseksi. (Lkoj n:o 2612, 9. 11. 51) Kl n:o 
52/ 51. 9. 

Vaunukuormalahetykset Vaskiluotoon. 

Esiintyneiden monien vi:U.i.rinrahditusten johdosta huomaute
taan, etta kaikki Vaskiluodon sataman syrjaraiteet ovat maksul
lisia, jonka talria sinne osoitetuista vaunukuormalahetyksistii on 
aina kannettava syrjaraidemaksu. Rahtikirjaan on ehdottomasti 



-7- 62 

merkiWiva myos ptmkamispaikka, mikaJ.i se on tiedossa. Jos pur- 10 
kamispaikka jatetaiin rahtikirjaan merkitsematta ja syrjaraide
maksu kantamatta, aiheuttaa se Va.<;kiluodo a huomattavasti lisa-
tyota, jonka lisaksi kuljetusmaksu muodostuu lahettajaJ.le kalliim
maksi kuin suoraan Hihetysasemalla perille saakka rahditettuna. 
(Tfo n: o 1535, 17. 11. 1951) Kl n: o 52/ 51. 10. 

Virkakirjekuoret. 

Ilmoitetaau, etta A 4-kokoa olevia paksuja llihetyksiii varten, 11 
jotka eivat mahdu C 4-kokoisiin kuoriin n: o 1720 ja 1723, on 
hankittu kirjekuoria n:o 1719, jotka ovat kokoa B 4 (250 X 353). 
Linjahallinto voi tilata niita tarpeen mukaan asianomaisesta 
varastosta ja keslrnshallinto painatusjaostosta. (Tyt 15. 11. 51) 

Kokousvapaaliput. 

IIuomautetaan, etta niiden rautatielaisjiirjesti.ijen, joilla ku- 12 
luvana vuonna ei ole ollut oikeutta saada ylimaaraisia vapaa
lippuja vuosi- ja johtokuntien kokouksiiu matkustami ta varten, 
on, mikali haluavat nauttia tiillaista oikeutta vuonna 1952, toimi
tettava vapaalippu iianni.in 5 §: n 3 lm: n mukaiset anomukset 
rautatiehallitnksen kirjaajan toimistoon ennen jonlukuun 1 pai-
viia 1951. 

Jlirjcsti.ijen, joilla tiina vuonna on edellamainittu vapaalippu
{)ikeus (Kl n: o 1/ 51. 40), tarvit ee mainitun oikeuden sailytta
miseksi Hihettiia tari££itoimistoon 1. 12. 1951 mennessa vain ilmoi
tus tapahtuneista muutoksista ( esim. alayhdistysten suhteen). 
Tama ilmoitus on ehdottomasti tehtava, vaikkei rn.itaiin rnuutoksia 
olisikaan tapahtunut. (Tfo n: o 1534, 17. J 1. 51) Kl n: o 52/ 51. 12. 

Aloitetoiminta. 

Seuraavat aloitteet on palkittu: 
Asemamiesten esimies V. Tarvainen, Jocnsuu: esitys vaunusiivoojien 13 

tyoohjeiden laatimiseksi: kunniakirja. 
1 l. kirjuri B. oblom, Helsinki: toisen Juokan paiviivaunujen istuma· 

paikkojen nurneroinnin uudistaminen; kunniakirja. 
Seuraavat aloitteet ovat saaneet kiitosmaininnan: 
Vaununtarkastaja T. K. Pukkila, Kouvola: ehdotus jarruttajan a ti

men kiinnityksen parantamiseksi tavaravaunuissa. 
2 l. kirjuri A. IIeikkila, Siuro: miiiirays toi iaan mui tuttavien lii

kennepaikkanimien kirjoittamisesta rahtikirjoihin ym. tekstaamalla. 
2 l. kirjuri R. Korhonen, Lauritsala: ehdotus Lauritsalan ja Munkon 

puhelinm er kkisoittojen y ksinkertaistam iseksi. 
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Lipunmyyja T. Poutanen, Kuopio: ehdotus muutokseksi shekldkir
jojen nidontaan. 

SiUi aloitteentekijaa, joka on liihettanyt aloitteen nimimerkillii ,Tur
vatkaa lapset ja aid it", pyydetiiiin Kl n: o 62/49 mukaisesti Hi.hettiimiian 
kirjekuoreeen suljettu oikea nimensa ja osoitteensa tyontutkimustoirnis
toon, jotta vastaus aloitteeseen voitaisiin antaa. Aloite saapui tyontutki
mustoimistoon 8. 11. 51. (Tyt, 16. 11. 51) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. 

Helsingin aseman tilapiiiselle vaununsiivoojalle Liisa Rake! Koivi
kolle matkalle Hel. inki-Puistola ajaksi 4. 5-31. 12. 51 kirjoitettu 
asuntovapaalippu n: o 42866/858 on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 
n:o 1367/3976, 13. 11. 51) 

Haapamiien asemamies Veikko Heikura on kadonnnt virkamerkkinsii 
n:o 78, joka kuoletetaan (4. ljp n:o 1755/4156, 14. 11. 1951) 

Veturinkuljettajaoppikurssit kevatlukukaudella 1952. 

Tulevan keviitlukukaudcn aikana jii.rjestettiivillc vcturinkuljettajaoppi· 
kurssdlle aikovien on jiitettlivii rautatieopiston johtokunnalle osoitetut oma
kiitiset hakemukscn a asianomaisille csimiehilleen niin aikaisin, etta nc 
lausuntojon sew-aamina eht.iviit rautat.ieopiston johtajalle joul1tkuun 10 piii
viiiin mennessii. Niiiden anomusten kiisittrlyyn, niihin liitettiiviin asialrir
joihin ja muihin kursseille piiiisyii koskeviin seikkoihin niihden on nouda
tettava, mitii konemestarien piitevyysldrjoista .ioulukuun 8 piiiviinii 1949 anne
tun asetuksen 8 §: ssii, koneosaston jolitajan kirjclmiissii n: o Koh 157/622, 
29. 3. 50, MK I: 12, opetustoimen ohjegiianniin 10, 11, 18, 59 ja 67 §§:ssii 
sekii koneosastoa koskevassa MK IV: ssa, kirjoitus 5. 2, miiiiriitiian. Ansio
luetteloa ei kuitenkaan tarvitse liittiia, mikiili piiiisyyn •aikuttavat seikat 
riittiiviin selviisti kiiyviit ilmi a. o. varikon hakemukscen liittiimiista viralli
sesta nimikirjan jiiljennoksesUi. Myoskiiiin konepiirustusniiyttcitii ci liihetctii 
tii.nne, vaan toteaa kukin varikonpiilWikko nlidcn olevan veturinlii=ittiijii
tutlrinnon yhteydessii virallisesti hyviiksyttyjii.. Kunl1in halrijan hakemus
kirjoihin on varikkojen liitettiivii yksityiskohtaiset laskelmat asianomaisen 
liimmitys- ja konepajakokemuksista mainiten myos moissii konepajassa v.m. 
tyokokemus on hankittu. Pelkkii kirjal!iuen !momus ja nimikortin jiiljennos 
riitUi.ii kuitenkin niiltii, jotka aikaise=in ovat puheenaoleville kursseille 
hakeneet ja saaneet oikeuden osallistua piiasytutkintoon. Viimeisestii pliii.sy
tutkintoon osanotosta on anomuksessa mainittava tarkka aikamiiiirii ja on 
asianomaiscn esimiehen myos tiissii tapauk essa hakemukseen merkittiivii, 
roinkii.laincn hakijan kii.ytos ja toiminta myohenunin on ollut. 

Piiiisytutkinto niiitii oppikursseja varten jiirjestetii.ii.n 1naanantaina, 
jouZ~1kuun 17 piiiviina klo 11 rautatieopistossa. 

Tiihii.n pi:iiisytutkintoon ja sittemmin kursseille hyviiksytyistii. scka lrurs
sien alkamisaja ta ilmoitetaan aikanaan. Erityisesti huomautetaan, ettei 
rautatieopiston tal1olta voida jiil".fastiiii <Vaunu- t?ns. majoitusta., vaan hoitaa 
kukin oppilas asuntokysymyksensii oma-aloitteisesti. (Ropj n: o 292/787, 
19. 11. 51) 

Helsinki 1951. Va.ltionenvoston kirja.pa.ino 
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Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl n:o 1/5 1. 2 (= lehden nu mero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on t ehtava painatusjaostoon. 

To i m i t u s : Rautatiehallitus, 2 kerros, huon• 14. 

Si s a 11 y s : 1. Matkakustannusten korvaus. - 2. Synnytyslaitoshoidosta 
aiheutuneiden kulujen maksaminen. - 3. Junien hoyryHimmitysjohdon ja let
kukytkimien l10ito seka alkuliimmityksen tehostaminen. - 4. Hankasalmen 
sahalla kertyvien rimahalkojen myynti. - 5. Muutoksia aikatauluun 118. -
6. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 7. Muutos Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n tavaralinjoihin. - 8. Vuokratut sailiovaunut. - 9. Halkolahetysten 
kuutiometrimiiarien merkitseminen kuljetuskirjoihin. - 10. Vaunukuormata
varan liihettii.minen Tornion raja-aseman kautta Ruotsiin ym. maihin. - 11. Va
polle vuokrattujen alueiden vuokrat. - 12. Tavaranluokitus. - 13. Miiiirayk
set oman tavaran kuljetuksista. - 14. Satama-aluemakst!. - 15. Kytkenta
tapaturmien ilmoittaminen tilastotoimistoon. - 16. Matkalippualennuksia .. . -:-
17. Tyonviihyyden takia vapautuva tyovoima. - 18. Kadonneet maknsum.
kihryt. - 19. Avoimia virkoja ja toimia. 

Matkakustannusten korvaus. 

Asetuskokoelmassa on ju1killstu: 

Asetus 

rnatkaku.stannusten korvauksesta ja piiiviirahasta annetun 
asetulcsen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 16 piiiviinii. marraskuuta 1951. 

V altiovarairuninist.erion esi.ttelysta mtmtetaan matkaikustan
nust.en korvauksesta. ja pa.ivarahasta 30 pa.ivana jouluk:uuta 1937 
annetun asetuksen ( 496/ 37) 5 §, ellaisena kuin se on muutettuna 
asetuksess:a 19 pa.i'Valta jotliukuuta 1947 (934/ 47), niiin kuulu
vak.si : 

5 §. 
Matkakustannusten korvausta snoritet.aan seuraa,van asteikon 

mu.kaan : 

8223. - 29. 11. 1951. 

1 



Matkustustapa 

Ra u taJticlHi . . . . . . . . . . . . . . 

Laivrulla ............... . 

Lentokoneella .......... . 
Ra1tiotiellii ja omnibus-

autohl.a ............... . 
Linja-autolla ....... . ... . 
Vuokra-autohla t.ai rruootto-

rivenool1a ............ . 

Om.a11la autolla tai moo.tto
ri ven ee1Ui . . . . . . . . . . . . . 

Ilevose1la . . ..... . ...... . 

Porolla ................ . 

Ven~ella ............... . 

MoottoripyoralHi ........ . 

l\Iuulla .tavalla .. : . ..... . 

I luokka 

Maksu I luokan pai
:kasta. 

Maksu I luokan yksi
tyisestii, enint.i:ian 2 
Jlengen hytmtiL 

Malksu 1 pai:kasta. 

Mruksu 1 pai:kasta. 
M rulmlu 1 pa.iikasta. 

23 markkaa k:iJ.omet
rilt.ii. 

19 madffi:aa kilomet
riltii. 

16 markkaa kilomet
ri1tii. 

16 markkaa kilomet
rilHi. 

16 markkaa kilomet
ri1tii. 

15 marklkaa kilomet
riLtii. 

10 markkaa ki<lomet
ril:Ui. 

II luokka 

l\1aksn II luo:kan pai
kasut. 

Maksu I luokan pai
k.asta. 

Mak.su 1 paikasta. 

i\Iaksu 1 paikasta. 
1\Ia.kJSn 1 paikast.a. 

23 markkaa hlomet
rilt~i. 

19 markkaa kilomet
riltii. 

16 markkaa kilom.et
ri1tiL 

16 markkaa kilomet
rilta. 

16 marldma kilomet
rilta. 

15 markkaa kilomet
·rilHi.. 

10 markkaa kilomet
rilta. 

... 
III luokka 

:\Iaksu III luokan 
paikasta. 

l\Ia.ksu II luokan tai 
turistiluokan pru-
ka ta. 

1-Iaksu 1 paikasta. 

1\Ia.ksu 1 paikasta. 
}fal{.Su 1 paikasta. 

23 markkaa kilomet
rilta. 

19 markikaa kilomet
riolta. 

16 markkaa kilomet
riHli. 

16 markkaa kilomet
rilta. 

16 markkaa ki1omet
rilta .. 

15 markkaa ki1omet
rilUi. 

10 markkaa ki1omet
rilta. 
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Tama asotus tuloo voimaan 1 paiviina joulukuuta 1951. 1 
(.Asetuskokoelma n:o 566/ 51. - Vert. l\fK II ·vu 1101. 

Toj n:o 2323, 26. 11. 1951 ) Kln :o 53/ 51. 1. 

Synnytyslaitoshoidosta aiheutuneiden kulujen 
maksaminen. 

ValtiO!ll toiden huol.totoimikunnan a.ntama.n lausunnon muka.an 2 
ei valtion tyossa olevien tyontekijain 1lerveyden- ja sairaanhoidon 
ohjesiiannon maariiyksia tyonantajan jarjestettavasta airaala
hoido ta. voida ove.ltaa. sellaisiin tapauksiin, jolloin nai puolinen 
tyontekija on ra kauden .tai ynnytyksen vuoksi hoidettavana 
sy1:myty laitoksessa. 

Va ta jo.s ynn;ytY'kseen liittyy mahdOO.lisia komplikaa.tioita., 
joiden johdosta tyontekija siirreti.i.i.i.n varsinaiseen sairaalahoitoon, 
on hanella oikeus a.ada sairaalahoitoa valtionrautateiden k:ustan
nuksella sil.ta ajalta, kuin airaus jart:.kuu yli mainitun ohjesaan
non 9 §: ... taJ:~koitetm1 2 kuukauden synnytysloman. (Rh/to n :o 
II. 1482, 20. 11. 1951) Kl n:o 53/51. 2 

Junien hoyrylammitysjohdon ja ·Ietkukytki
mien hoito seka alkulammityksen tehosta
minen. 

Noudattaen vaunujen Uin:m1itys- ja ja.ahdyty laitteiden seli- 3 
tys- ja kayttoohjeita on erittiiinkin ju.nien lammity kau.tena o.t.et-
t.ava hoomioon, etta !kuljettajan tulee ennen veturin kytkemlsta 
junaan ava.ta kuljettajasuojuksen hoyryliin:mlitysvoottiili, jotta 
johd0-'®1 mahdolli.sesti oleva ruo.ste ja lika puhaltrtisi ulo.s. Sa
malla on ennenkuin hop-ya Mmt.aan junan hOyrJ!liinlmitysjoh-
ltiO<m, vaunujen s3liltorenttiilit suajettava, jotta hoyry nopeasti 
kuJlcisi paajohdon lapi. K tm hoyrya ai1k:aa virrata junan viimei-
sesiti.i. avatusta hoyrJ71Uimmitysjohdon van.ittiilistii, on letkukytki-
meen hoyryllimmitysjohdon 'lrmpikytkin liitettiivi.i. tai sen puut
tuessa venttiilia km·istettava siten, etta ohut hoyrysuihku virtaa 
stiti.i. ulos. Tiimi.i.n ja1keen voida.an, ikun vaunuja aletaan lii.mm.ilt-
tiia, niiden siiatoventtiilit .avata parhaiten. viim.eisesta vaun.usta 
aJlkaen. 

J os veturin hoyryliimm.itysvenfbtiilissi.i. sa.ttuisi olema.an vuoto, 
on s:illoin kun junan Lfunmj,tyilmeen ci tarviJtse laslrea hoyrya, 
vetmin hoy1-yla.mmiltysjohdon kytkin irro.itettava ensirru:nli.i.s 
vaunun kyt:Jk.imestii, jotltei vet:Jtii kokoontuisi letkuun, j liaJtyi& 
si.ru11e ja ,tuJklk:isi koko Jii'J.'llllli.tysjoM.oa. 
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Kun veturi irroitetaan jU!lllaSta ja junan Uimmirtys lopetetaa.n, 
jo1k>in vaunujen sawt.Oventtiilit suJjetaan, on uJkoil:m.an lfunpo
'ti!lan o1lessa 0° C ta.i sen. alapuo1clla, ennenkuin vetu.rin hoyry
J.ammitysjohdon kytkin irroitet.aan, junan viimeinen hoyryliim.
mirt;ysjohdon venttiili tiiysin aV~attava ja kulj.etta.jan Lasloottam 
tiiydellii painoo1la hoyrya l.furum~tysjo:htoon, joltta s.:iinli ja sen 
kyt:Jk:im.issii oleva wsi puhaJJtu.isi ulos.. (Ko n:o 150/ 2629, 20. 11. 
1951) Kl n:o 53/ 51. 3. 

Hankasalmen sahalla kert yvien rimahalkojen 
,myynti. 

Peruu.utaJen otsakeasiaa. kosl(;evan maarayksen a n: o 981, 24. 4. 
51 (Kl n:o 21/ 51. 3) rautatieha:llit us on paa.ttiinyt, etta Hanka
sailun.en sahaJJta myyrt;avien rimojen hinta on 20. 11. 51 lwkien 
mk 320: - m3: ltii vapaa ti pinoosa sahaUa, ja etta niiili raUJta
tielliisilJ.e myytii.es.'Sa noudatetaan. rauta.tiehallituksen 'kier.tokir
jebtii n :o 2/H. 162, 16. 1. 1931, jonka mukaan rimoja saadaa.n. 
a.nta.a polttopu.iden ostoon oil\:eutetq.i.Jle rautatie.Uiisille 50 % emm
man kwi.n havuhalkoja. (Rh n:o 981, 20. 11. 51 ) Kl n :o 53/ 51. 4. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

MilJloin junat n: o 63 ja 64, jotka voimassa olevan a:ikataulun 
mtlllt~aan. pysahtyvatTupoksen laiturivaihteella vain rtarpeen vaa
tiessa (.S), eivi1t siruHi. pyslilldy, on niiden 20. 11. 51 lukien hiJ
jennettava vauh.tiaan pos.tinvailitoa vanten. (Kut n: o 2183, 20. 
11. 51 ) Kl ill :o 53/ 51. 5. 

Liikennepaikkoja kos'kevia muutokpia. 

Kun Iliirolan ase.man rulai!llen Vankisuon vail1cle on purettu, 
po.isteta.an mainittu vh me.rkintoin.e.en julka:isusta Lii.kennepaikko
jen valian.atka.t. (Lkoj n:o 2657, 20. 11. 51) Kl n:o 53/ 51. 6. 

Muutos Oy Pohjolan Liikenne Ab :n t avara
linjoihin. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab il.opett.aa liikem.teen rtavaralinja1La 
KUJOI!)i~Outtolkumpn 1. 12. 51 1UJ1rie:n, jolten Kaskylcl.den n:o 
10/51 rntlteesta II on poistettava maiillttna linjaa kosk.eva kouta. 
(K UJt n:o 2208, 26. 11. 51) Kl n:o 53/ 51. 7. 
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Vuokra.tut sii.iliovaunut. 

OuJu Osailreyhtion kayttOon bensi.inin kuljettarnist.a varten on 8 
8. 11. 51 aU:kaen vuOikrattu sailiovaunu n:o 199390. (Rh n :o 
2327/ 7130, 3. 11. 51. ) 

Kymi OsakeyhitiO.Lle vuokrruttu ailiova:unu n: o 199332 o.n 
1. 11. 51 luki.ren luovutettu takrusin rawtateiden JtiiyttOon. (Rh 
n:o 1756/ 7282, 5. 11 . 51 ) Kl n :o 53/ 51. 8. 

Halkolahetysten kuutiometriml:ilirien merkit
seminen kulj etuskirj oihin. 

Sen johdosta, etlti:i erliiJJ.li l.i.i.kennepaikoilla on ha1kolahety ten 9 
rahtiki.rjoihin jatetty merlrit:sematlili se lrnuJtiometrimiUira, jonka 
mu'kaan rahrutuspaino on laskettu ja koska rautatien asia.kkaat 
w rratessaan lahettiijan ilmo.ittamia pinoikuutiometrimoorili rah
diJtuspainoihin ovrut taJ.Iaisissa tapauksissa vaittaneet Uihetysten 
tulleen Yirheelli e ti rahditetuiksi, huomautetaan, etta kuljetus
kirjoihim. on merkittava tariffisaannon 38 § :n 14. lisamaarayk.sen 
4. kapp:11lees..<>a mainiJtulla tavalla mi:Uiratty, rahditu·painon perus-
tana ohwa lmutiOillletrima.iira. (Lkoj n:o 2561, 14. 11. 51) Kl 
n:o 53/ 51. 9. 

Vaunukuonnatavaran Hihettaminen Tornion 
raja-aseman kautta Ruotsiin ym.. maihin. 

Ruotsissa vaJlitsevan Yaunupulan ta.kia. on niiden a mien, 10 
joi1t.a lliht.ee vaunu.kuo:ruulltava.J:~aa Tornion l'aja-asmnan kautta 
Ruotsiin ym. maihin, i.J..moitettava sahkeellii viimeistailn vaunun 
tai vaunujen llihetyspaivanii seka Tornion asernapaallikolle etta 
6. liikennejak on paallikolle seuraavat ti-e-dot: Yauunjen Hihetys
asema, litiera ja lukumai.ira, ;tavaran la.atu sekii lopullinen maiirii
asema. On J.isa.k.si huomattava, etta tiillai ist.a Yannui'>'lia on 
;-arum- ym. ilmoituk. iin merkit.tava Tor-raja eika Tor. (Kut 
n:o 2179, 20. 11. 1951) Kl n:o 53/ 51. 10. 

Vapolie vuokrattujen alueiden vuokrat. 

Rauta;tieha.llitus on 1. 1. 52lukien peruuttanut Kl n:o 10/ 47. 11 11 
maiilltUJt VaJJtiomautateiden Polttoa.i.nJeto.im.istoLta (VapoLta) kan
nettavia aluevuokria koskevat erikoisjiirjestelyt. Tamiin mukai-
sesti on Vapon sanotusta pi.iivastii hukien suoritet;tava kaikista 
vuoln,aarrnistaan aJ.ueista tiiysi tariffin mukainen aluevuokra, siis 
myoo niistii alueista, joilla siiily;tetaan valtionrauta.tei.Lle luovu
tettavaa puwtavaraJ8. .. (Rh/ tfo n :o 2444, 20. 11. 1951) Kl n :o 
53/ 51. 11. 
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Tavaranluokitus. 

Rautatiehallitus on maara.u.nyt, etta rehuksi tms. kiiytattava 
jan:11ltettu ja murska,ttu puubiili on mhteja laskettaessa 1. 12. 51 
lukie.n luert.tava vmmukuormaluokkaan 5. Taman mukaises.ti on 
Aakkosell:iseen tav.aranluokitusta:uJ.ukkoon tehtavii curaa.vat li
sayk t ja korjaukset: 

Tiiili, ks. myi:is Hiilijauhe. 
Iliilijauhe: jauhettu ja murskattu puuhiili, rehu- tms. fl 

muunlainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hiilimurska, ks. myO.s Hiilijauhe. 
Hiilipulveri, ks. myos Hiilijauhe. 
Puuhiili, ks. myi:is Iliilijauhe. 
Sydet, ks. myiis Hiilijauhe. 

(Tfo n:o 1548, 21. 11. 1951) Kl n:o 53/ 51. 12. 

Maaraykset oman tavaran kuljetuksi5ta. 

Rawtabehahlituk.se.n Jruluvan marras1ruun 6 piiiviinii hyvaksy
mien, ensi vuoden alus.sa voimaan tulevien Olll1an tava:ro.n kulje
t.u.ksia koskevien miHiraysten IV. 5. kohdan mukaan antaa asian
omainen johtaja naiden mali.raysten ahlteuttamat kutakin os.a.stoa 
koskevat erhlcoismii.araykset. l\1ik.i:ili naita eriko.isrnaa.ray'ksia, esim. 
rahdin malmupa.ikkaa koskevia, jo nyt ennen .maara.ysten voi
m.a.antUiloa vo1taisiin, tarpeen vaa.tiessa neuvotteLemalJa muiden 
ky ymykseen tulevien osastojen kan.ssa, an.taa, keho1tet.c'llan ne 
liihettii..rnaan tkaskylehdessa ju1ka.istaviksi jouJulkuun alJk:uun men
nessa. Talli:iin voitaisiin selcii. varsina.iset 'l'Ililiiraykset ert.ta niima 
erilro:ism.li.liraytkset jUiltkaista samassa, vain oman t.avaran kuJje.. 
tusta llroskievia maarayiksia s.isiiltiiviissa kiiskylehdessa. 

Kuten mu.istetta.neen, hyvaksyttiin maarayk.set to:im.ikunnro1 
esittamiissii muodossa Vla.in silla poik!lreuksella, etta k.orjattavaksi 
liihert.ettaviista, orillJla pyi:irhlliiiin okultkevasta liikkuvlc'lSta kalustoota 
e.i kanneta kuljetusmaksUJa. (Tfo n:o 1554/2640, 22. 11. 1951) 
Kl n: o 53/51. 13. 

Satama-aluemaksu. 

Kcm satama-aluemaksun ika.rutarnisesta ede11eeruk:in on :iJ1men
nyt epi:.btieto.:isuutta, huomautetaan, etta satama..,aluem.aksu kalme
taan 'Vientitruvaran osalta vain silloin, kun tav.ara on oooioottu 
vi{mtisatam.aan, ts. joko suoraan '1aiva;ttavaksi tai sa.tanna-aluoolla 
oleva.an varastoon . Jos tavara siis Hihetetliliin esirn. sa.ta.:m.akau-
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ptmgi'l& nmuaJla kuin satama-a.lueclla olevaan varastoon, ei 14 
sata.ma-al uemaks ua kanneta. 

Kun vientitavar·a paikallisliikennckuljetuksena HihetetiUin sa
tama-alueella olevasta varastosta laivausta Yai'Iten, ei sa.tama
alucmruksua toi tamiseen kanneta. Ktm tavara sensijaan muualla 
kuin satama-alnoolla ijaitsevasta varastosta Hihetetlian paikal.lis
kuljetuksena satama-aJueelle, on satama-a.lucmaksu Kl n: o 51/ 51. 
11 olleen maiiraykse:n mukaise ti ka.nnettava paikallisliikennemak
sun lis~iksi. Periaattccna on su , ettii satama-aluemaksu kannetaan 
vain kerran. (Tfo n:o 1556, 22. Jl. 1951) Kln:o 53/ 51. 1±. 

Kytkentatapaturmien ilmoittaminen tilasto
toimistoon. 

Koska Kansaim·alinen Rautatieliitto (riC) tarvitsee erikoli>- 15 
tietoja kybkentatapa,turmista, on nc tilastotoimistoon liihebettavat 
onnettomnu "ahkosanomart, jotka aiherLtuvat edellamainituista ta
p-aturmista, laaruttava siten, etta niistli kliy selvasti ilmi tapatur-
man liittxminen vammjen tai vaumm ja veturin kytkemisee.n. 
(Tfo tit n:o 143, 24. 11. 1951) Kl n:o 53/ 51. 15. 

Matkalippualennuksia. 

Seura.ava;t alennukset on myonnetty )'lksinkerta:isten lippujen 16 
hinnoista seuraaviin tilaisuuksiin osaUistuvillc: 

Lahti : 4.-13. 12. 1951 ; Suomen Matkailijayhdistyksen neuvot
telup.ii.iviit; jasenyhdi tyst.en toimihenkilOt; 25 %, myos pikaj. 

Tyonvahyyden takia vapautuva t yovoima. 

Hautatiehallituksen kirjelmiUi.n n: o 1710/13301, 3. 12. 1948 viitaten 17 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta Riihimaen siihkokonepajan alai-
sista viesti- ja voimalinjatyokunnista korjaustoiden paattymisen takia 
vapautun 30. 11. 51 61 eri puolilta maata kotoisin olevaa linjatyontekijiia. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 
ylliimainittua tyovoimaa, kehoitetnan tiedustamaan sita Riihimaen sah
kokonepajalta tai rautatiehallituksen taloustoimiston huoltojaostolta. 
(Tthj n :o 1003/ 604, 26. 11. 1951) Kl n:o 53/ 51. 17. 

Kadonneet makasiinikarryt. 
Kuluvan vuoden marraskuun 7 ja 8 paivien valisena aikana katosi 18 

yhdet Kokkolan aseman makasiinikarryt tuntemattomalla tavalla. .Jiia· 
neet otaksuttavasti johonkin kappaletavaravaunuun. Kiirryjen aisoissa 
mPrkintli ,Kok 54'' . Pyydctaiin etsimaiin ja loydE>ttiiessii lahettiimiiiin Kok-
kolan ascmalle. (5. ljp n:o 864/3369, 20. 11. 1951.) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

Rautatierakennusten ylimiiiirainen lluoltopiiiillikiin toimi tyomaiden 
huoltotyosta kiinnostuneiden ja siihen soveltuvien sekii rautatielaitosta tun
tevien haettavana ja on rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset toimitet
tava rautatierakennusosastoon 8. 12- 1951 mennessii. Toimenhaltijan sijoi· 
tuspaikkana tulee olemaan rautatichallituksen rautatierakennustoimisto, mistii 
kiisin on tarpecn mukaan tehtiiva virkamatkoja rautatierakennustyomaille. 
Toimesta maksetaan vuosipalkkiota siiiidettyine lisineen valtion viran ja 
toimen haltijain palkkausten 21. palkkausluokan mukaan, minkii lisiiksi vir
kamatkoista suoritetaan korvausta matkustussiiiinnon perusteella. Toimeen 
otetun on rylulyttiivii tointaan hoitamaan ensi vuoden alusta lukien. 

7. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiivlit toimet: 
ku1tsi j1mamiehen tointa Iisalmen asemalla; kaksi e l. vaihdemiehentointa, 
joista toinen Kajaanin ja toincn Iisalmen asemalla seldi kolme 1 l. asema
miehentointa, joista yksi Kajaanin ja kaksi Iisalmen asemalla. Liikenne
osaston johtajallc osoitetut hakemukset jiitettiivii asianomaiselle asemapiiiil
likolle viimeistiiiin 10. 12. 1951. 

l. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiiviit virat ja 
toimct: e l. konttoriapulaisen toimia: kaksi Helsingissa; yksi asemamiesten 
esimiehen virlca Vallilassa; asetinlait emiehen toimia: kaksi Oulunkyliissa; 
1 l. vwi71demiehen toimia: kolme IIelsingissii.; e l. vanhdem·iehcn . toimia: 
yksi Tikkurilassa ja yk i K eravalla; 1 l. asemamichen toimia: kuusi Vai
Jilassa, yksi IIerttoniemessii ja yksi Pitii.jiinmiicllii. ja junamiehen toimia: 
yksitoista IIelsiugissii. ja viisi Pasilassa. Liikenncosaston johtajalle osoite
tut hakemukset on jatettiivii. asiauomaiseu liikeuuepaikan piiiillikolle viimeis
taan 14. 12. 1951. 

2. liikennejaksossa esityksen pcrusteella seuraavat toimet: junamiehcn
toimia: yksi llyvinkii.allii ja yksi Lohjalla; 1 l. vaihderniehentoimia: yksi 
Riihimaen asemalla; e l. vaihdemiehentoimia: yksi Hyvinkaiillii, yksi Hii.
mecnlinuassa ja yksi Lahdessa; 1 l. asemamiehentoimia: yksi Riihimaclla ja 
kaksi Hiimeenlinnassa; e l. asemamiehentoimia: yksi Sees tan laiturivaih
teclla; 2 l. autonkuljettajantoimia: kaksi Lahdessa. Liikenneosastou johta
jalle osoitctut hakemukset on jiitcttii.vii asianomaiscn liikennepaikau paiilli
kolle viimeistiilin 15. 12. 51. 

4. liikcunejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettavat virat ja 
toimet: asemamiestenesillniehonvirkoja: yk i Tyrviiiillii; 1 l. konttoriapulai
sentoimia: yksi Tampereella; e l. konttoriapulaisentoimia: yksi Tampereella; 
1 l. va·ihdemiehentoimia: ueljii Tampcreella ja yksi Toijalassa; e l. vaihde
miehentoi?nia: yksi Raumalla ja yksi Porissa; 1 I. ascmamiehentoimia: kuusi 
Tampereella, kaksi Toijalassa, kaksi Porissa ja yksi Haapamaellii.; it l. ase
mamiehentoimia: kaksi Parkanossa, yksi Siiyniijiirvellii, yksi Evajiirvella ja 
yksi Alhojii.rvella seka junamiehentoimia: kolme Porissa, yksi Raumalla ja 
yksi Haapamaellii. Liikcuneosastou johtajalle osoitctut hakemukset on jatet· 
tiiva asianomaisen liikennepaikau piiiillikolle viimeistiian 15. 12. 51. 

Rautatiehallituksen talousosaston kirjanpitiijiin virka sekii. valtionrauta
teiden linjahallinnon talousosaston kirjanpitiijiin virka, 2. talousjakson toi
mistossa (Tam perc). Rautatiehallituksen piiajohtajalle osoitetut hakemuk
set jiitettiiva rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.an 20. 12. 1951 ennen 
kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitctaan hakijoita enuen hake· 
musteu jiittiimistii ottamaan selviili asunnonsaantimhdollisuuksista. 

Helainld 1951. Valtioneuvoaton ldrja.paino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaaB: 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuos~. asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mit us: Rautatiehallitus, 2 kerros, huone 24. 

Sis li 11 y s: 1. Vr5-veturien kayton rajoitukset. - 2. Muutoksia aikatatJ
luun 118. - 3. Viikonloppujunien kulussa pitliminen toistaiseksi Hki-Tpe ja 
Hki-Kw valill:i. - 4 .. Joululiikenne 1951. - 5. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 6. Kuljetuksen aikana kadonneiden kuorruaussiltojen etsiminen. 
- 7. Vaunujen etsinta. - 8. Laivaliikenue satamissa. - 9. Muutos Oy Pohjo1an 
Liikenne Ab: n tariffisopimukseen. - 10. Tyonvahyyden takia V1ipautuva tyO
voima. - 11. Apukytkimien etsinta. - 12. Avoimia virkoja ja toimia. - 13. 
VR nyrkkeilymestaruuskilpailut. 

Vr5-veturien kayton rajoitukset. 

Rautatiehallitus on miHirannyt, etUi Vr5-sarjan vetureita, 1 
jobka lisaakselin kasittavalla rakennemuutoksella muodostuvat 
ulkomailta tuotetuista Vr4-vetureista, saadaan kayttaa viihintiiin 
30 kg/ m kiskopainoisilla raitet"lla alempana mainittuja paikan ja 
nopeuden rajoituksia noudattaen: 

1) Vr5-sarjan veturit saavat liikkua vaihtopalveluksoosa Hel
singin, Past"lan, Sorniiisten, Riihimiien, Karjaan, Turun, Toijalan~ 
Tampereen, Kouvolan, Kotkan, Hillon (Hami·nan), Lappeen
rannan ja Pieksii:m.iien (varikkoasemat kursiivilla) ratapihoilla 
ja satamaradoilla, joilla olevilla silloilla liikkumiseen nahden kui
tenkin ovat voimassa seuraavat lisiimaaraykset: 

a) H elsingin satamaradalla ne saa vat kulkea kaikilla silloilla 
korkeintaan 25 km/ t nopeudella; 

b) T'ttrussa ne eivat saa liikennoida .Aurajoen sillalla Tku
Kupi valilla; 

c) Tampe1·eella Porin suuntaan ne saavat liikkua Epilaarn 
saakka ja korkeintaan 25 km/ t ·nopeudella. 

2) Vr5-veturien suurin sallittu nopeus on 45 km/ t, mika kui
tenkin vaihtopalveluksessa ratapiho·illa on rajoitettava 25 km/ 
t:ksi. 

3) KayteWi.essa naita vetureita kuljettamaan junia tai niiden 
kulkiessa yksinaisena veturina 1)-kohdassa mainittujen asemien 
Hth.iasemille, ooim. vetoplii.vystajina Helsingin satamien ja Pasilan 
viililla, ne saavat kayttaa suurinta sallittua nopeuttaan 45 km/t:. 

8377 - 'i. 12. 1951. 
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jos radan kiskoitus on vlihintain 43 kg/m, mutta vain 25 km/t 
nopeutta, jos radassa on edellista pienemmat mutta vahintain 
30 kg/m kiskot. 

4) Siirrettiiessa niiita vetureita varikk:oasemaltaan toiselle, on, 
jotta myos mahdollisten heikkorakenteisten siltojen asettamat 
rajoitukset tulisivat huomioonotetuiksi, niiden kulkua varten 
niilla rataosilla, joilla on keveammiit kuin 43 kg/m kiskot, ham
kittava lupa rataosaston johtajalta. (Rh n:o 2499/7880, 15. 11. 
1951) Kl n:o 54/51.1. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

3. 12. 51 lukien pysiihtyy juna 912 tarpeen vaatiessa (S) 
l\Ia.ssilanmaen seisakkeeila ja vastaavasti juna 9057 Kallislahden 
asemalla seka Oravakallion seisakk:eeila. 

3. 12. 51 lukien pysiihtyy juna 9062 tarpeen vaatiessa (S) 
Oravakallion seisakk:eella. 

3. 12. 51 lukien pysiihtyy juna 704 tarpeen vaatiessa (S) 
Solansuun seisakkeeila. (Kut n: ot 2199, 2206 ja 2220, 28. 11. 51) 
Kl n: o 54/ 51. 2. 

15. 12. 51 lukien asetetaan kulkuun viilille Tornio-Kauli
ranta sekajunat n: o 651/652 seur.: j. 651 liiht. Tor 15.45, saap. 
Klr 18.12 ja j. 652 Uiht. Klr 5.48, saap. Tor 8.12 (aikataulut 
lisiiyk essii n:o 4). (Kut n:o 1852, 29. 11. 51) Kl n:o 54/ 51.2. 

Viikonloppujunien kulussa pitaminen tois
taiseksi Hki-Tpe ja Hki-Kw valillli.. 

Kl n: o 52/ 51. 5. kohdassa mainitut lisiipikajunat n: o 45 ja 98 
valillii Helsinki-Tampere sekii lisahenkilojuna n: o 75 valillii 
IIelsinki-Kouvola ovat lrulussa toistaiseksi siten, ettii juna 45 
liihetetaan lauantaisin ja pyhapaivien arkiaattoina, juna 98 sun
nuntaisin ja muina pyhapaivina paitsi periiWiisistii pyhapaivistii 
vain viimei enii ja juna 75 lauantaisin ja arkiaattoina. (Kut 
n:o 2157, 29. 11. 51) Kl n:o 54/51.3. 

Joululiikenne 1951. 

Rautatiehallitus on tiinaan tapahtuneessa esittelyssii paiittii.nyt 
asettaa kulkuun joululiikennetta varten seuraavat lisiijunat: 

J oulukuun 14--31 paivina paitsi 24--25/12: 
Helsingista: 
Lisiipikajuna 51 klo 21.20 Vaasaan. 
Lisiipikajuna 81 klo 19.30 Pieksiimiielle (edelleen Joensuuhun) . 
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J ottlukuun 15-31 sekii tammikuun 1 piiiviinii paitsi 24--25/12: 4 
Vaasasta: 
Lisiipikajuna 52 klo 21.00 Helsinkiin. 

J oulukuun 16-31 ja tammikuun 1-2 piiivinii paitsi 25-
26/12: 

Pieksiilmi:ielti:i: 
Lisiipikajuna 82 klo 2.20 Helsinkiin. 

J oulukuun 18-22 piiivina: 
H elsingisti:i: 
Lisiipikajuna 65 a klo 18.55 Ouluun. 

Joulukuun 20-22 piiivinii: 
H elsingisti:i: 
Lisapikajuna 61 a klo 14.05 Kemiin. 

Jottlukuun 19-22 ja 26 paivina: 
Ou,lusta: 
Lisiipikaj tma 66 a klo 17.50 Helsinkiin. 

Joulukuun 21-22 ja 26 piiivinii: 
Kemisti:i: 
Lisapikajuna 62 a klo 19.33 Helsinkiin. 

J oulukuun 21 piiiviinii: 
H elsingisti:i : 
Li iipikajuna 73 a klo 13.40 Kouvolaan ( edelleen Kuopioon). 
Lisapikajuna 71 a klo 20.00 Iisalmelle. 
Lisahenkilojuna 169 b klo 17.15 Keravalle (edelleen Riihimiielle j. 169). 
Tmnpereelta : 
Lisiipikajuna 42 a klo 20.58 H elsinkiin. 
Jyviiskylasta: 
LisiihenkilOjuna 96 a klo 22.20 Haapamaelle. 

J oulukuun 22 piiiviinii: 
II elsingisti:i : 
Lisiipikajuna 41 a klo 8.00 Tampereelle (edelleen Vaasaan) .. . 
Lisapilmjuna 45 klo 12.30 Tampercelle ja Poriin. 
Lisiipikajuna 27 klo 12.40 Tmkuun ja Hankoon Lohjan kautta. 

Junat 27 ja 75 liihetetiiiin tiilloin yhtena junana HelsinJd--Hy
vinkiia, josta juna 27 edelleen lisapikajunana Lohjan kautta Turkuun 
ja juna 75 lisahenkilojunana omalla aikataulullaan ~delleen Kouvolaan. 

Lisiipikajuna 73 a klo 13.40 Kouvolaan ( edelleen Kuopioon). 
Lisapikajuna 35 klo 18.05 Turkuun Kauklahden l•autta. 
Lisapikajuna 71 a klo 20.00 Iisalmelle. 
Lisiipikajuna 5 a klo 22.40 Kouvolaan (edelleen Ouluun Kontiomii.en 

kautta). 
Lisiihenkilojuna 169 b klo 17.15 Keravalle ( edelleen Riihimaelle 169). 

Karjaalta: 
Lisiihenkilojuna 213 klo 15.08 Hankoon. 
Lisiihenkilojuna 213 a klo 16.15 Hankoon. 
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Hangosta: 
Lisiihenkilojuna 216 klo 18.45 Karjaalle. 
Turusta: 
Lisa.henkilojuna 34 k.lo 17.44 Helsinkiin. 
Lisiipikajuna 370 klo 19.10 Toijalaan. 
Riihimi.ielti.i: 
Lisli.henk.ilojuna 253 b klo 15.32 Lahteen. 
Tampereelta: 
Lisii.henkilojuna 42 a klo 20.58 Helsinkiin. 
J yvi.iskyliista: 
Lisii.henkilojuna 96 a klo 22.20 Haapamiielle. 
I isalmelta: 
Lisii.pikajuna 72 a klo 21.50 Helsinkiin. 

J oulukuun 23 piiiviinii: 
Toijalasta: 
Lisapikajuna 369 klo 9.05 Turkuun. 
Tampereelta: 
Lisiipikajm1a 98 klo 18.Q5 Helsinkiin. 
Tun£sta: 
Lisli.pikajuna 370 klo 19.10 Toijalaan. 

J oulukuun 24 piiiviinii : 
Helsingisti.i: 
Lisii.pikajuna 45 klo 12.30 Tampereellc. 
Lisiipikajuna 75 klo 12.40 KouvolQan. 
Lisiipikajuna 73 a ldo 13.40 Kouvola.c'Ul (edelleen Kuopioon). 
Toijalasta: 
Lisii.pikajuna 369 klo 9.05 Turkuun. 

J oulukuun 26 piiiviina: 
Ilels-ingisti.i: 
Lisiihenki.lojuna 35 klo 18.05 Turkuun . 
Ilangosta: 
Lisiihenkilojuna 216 klo 18.45 Karjao.lle. 
T!wusta: 
Lisiihenkilojuna 34 klo 17.44 Helsinkiin Kauklahden kautta. 
Lisahenkilojnna 28 klo 18.45 Helsinkiin Lohjan kautta. 
Lisiipikajuna 370 klo 19.10 Toijalnan. 
Riihimiielti.i: 
Lisiihenkilojuna 16 a klo 17.15 Hrlsinkiin. 
Lisiihenki!Ojuna 40 a klo 21.10 llelsinkiin. 
H einolasta: 
Lisiihenkilojuna 244 klo 16.45 Lahtccn. 
Kouvolasta: 
Lisiipikajuna 74 klo 17.20 Helsinkii.n (Kuopiosta ja Lappeenrannasta). 
Lappeenrannasta: 
Lisiipi.kajuna 2 a klo 15.15 Kouvolaan (edelleen Helsinkiin). 
Iisalmelta: 
Lisiipikajuna 72 a klo 21.50 Helsinkiin. 
'1.' ampenJelta: 
Lisiipikajuna 42 a klo 20.58 Helsinkiin. 
Li.siipikajuna 98 klo 18.05 Helsinki.in. 
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Jyvaskyliista : 4 
Lisii.henkilojuna 96 a klo 22.20 Haapamiielle ( edelleen Helsinkiin). 

J ottlukuun 27 piiiviinii: 
Toijalasta: 
Lisiipikajuna 369 klo 9.05 Turkuun. 
Kouvolasta: 
Lisii.pikajuna 6 a klo 2.35 Helsinkiin. 

Junissa 51 ja 52 kuljetetaan Helsingin-Vaasan vakinaiset ja 
ylimiiadiiset makuuvaunut seka paiviivaunut. Junissa 95 ja 96 
kuljetetaan talloin Jyvaskylan ja Porin makuuvaunut s~ka paiva
vaunuja Jyvaskylaan. 

Junassa 96 a JyvaskyHista Haapamaelle kuljetetaan vakinai
set ja ylimaarii.iset makuuvaunut Jyvaskyla-Helsinki seka suora
naiset paivavaunut Helsinkiin. Junassa 96 on Jyvaskylii
Haapamaki ainoastaan paivavaunuja. 

Junissa 61 a ja 62 a kuljetetaan paivavaunuja seka lisamakuu
vaunuja Tampereen-Oulun valilla. Makuuvaunut kaytetaan 
paivavatmuina IIelsingin-Tampereen viililla. Junissa 61 ja 62 
kuljetetaan Haapamaen-Kemin vakinaiset makuuvaunut ja 
paivavaunuja. 

Junissa 65 a ja 66 a kuljetetaan vah.~aiset Helsingin-Kokko
lan ja Helsingin-Oulun makuuvaunut seka lisfunakuuvaunuja. 
Junissa 65 ja 66 on ainoastaan pai.vavaunuja. 

Junassa 41 a kuljetetaan suoranaisia pajviivaunuja Vaasaan 
seka tarvittaessa lisavaunuja Tampereelle. 

Junassa 45 on suoranaisia vaunuja Tampereelle ja Poriin. 
Junassa 27 on suoranaisia vaunuja Turlruun ja Hankoon. 
Junassa 73 a kuljetetaan Hclsingin-Kuopion piiivavaunut. 
Juni a 81 ja 2 kuljetetaan Helsingin-Joensuun vakinaiset 

Ja lisamakuuvaunut seka paiva\'aunuja. 
Junissa 71 ja 72 kuljetetaan vain Pieksii:miicn pohjoispnolelle 

meneyiit seka ielta tulevat makuu- ja paivavaunut, kun 81 ja 82 
on kulussa Hki-Pm-Hki valillii. 

Juni sa 71 a ja 72 a kuljetetaan ainoa taan Kuopion ja Kajaa
nin makuuvaunut seka lisamakuuvaunu Iisalmelle. Niiiden ju
nien kulussa olle a kuljetetaan juna. a 71 ja 72 ainoastaan Piek
samaen pohjoispuolelle menevia paivavaunuja eka lisiiYatmuja 
tarpeen vaatiessa J oensuuhun ( edelleen Piek amiielta junalla 81) . 

. Junissa 5 a ja 6 a kuljetetaan Savon radalle menevia ja ielta 
tulevia vatmuja seka juni~sa 5 ja 6 Kouvolan itlipuolelle mene
,·ia ja sielta tulevia vaunuja. 

Junan 2 a vaunusto liiteUian Kouvolassa junaan 74. 
Junan 16 a vaunusto otetaan junasta 16. Riihimaellc on va

rattava eri vaunusto junaa 16 "Varten. 
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Junan 40 a vaunustona kaytetiiiin junaa 40. Riihimaelle on 
varattava eri vaunusto vakinaista junaa 40 varten. 

Suunniteltaessa lisajunien kokoonpanoa samoinlruin vakinai
siin juniin lisattii,vaa vaunustoa on otettava huomioon, ettei kii.y
tettlivien vetureiden vetokykya saa ylittaa. Sen vuoksi on kone
osa ton ka.nssa hyvissa ajoin sovittava siiUi, minkiilainen veturi 
saadaan vetiimaan junaa. ja milloin kaksoisvetoon on mahdolli
suuksia. 

Kauklahden kautta Karjaalle tai sen ohi o tetut mat'kaliput 
kelpaavat myos junassa 27. Sa.moin kelpaa.vat Karjaa.lta. tai siUi 
pitemmalta Helsinlciin Kauklahden kautta ostetut ma.tka.lipu.t 
junassa 28. 

Matkustava.lle yleisolle on huomautettava, etta kaluston punt
teen vuoksi pikajuniin varataa.n va.unustoa vain se miiara, minka 
tilattujen paikkojen lulrumaara edellyttaa, jonka vuoksi paikko
jen varaaminen etukateen nilihin juniin on valttiimiitonta. (Kut 
n:o 2083, 1. 12. 51) Kl n:o 54/ 51.4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Joulukuun 1 paivasta 1951 lukien on muutettu seuraavien 
asemien luokitusta: 

Taavetin asema kolmannesta luokasta neljiinteen luokkaan, 
Otalammen asema neljannestii. luoka ta. pysakiksi, 
Kaunislahden, Hajalan, Valtimon, Kauppilanmaen, Simolan 

ja Tainionkosken asemat viidennesta luokasta pysakeiksi, 
1\.anekosken asema neljannestii luokasta. kolmanteen luokkaan, 
Voikan asema viidennestii luokasta neljantcen lnold<aan, 
Jamsau asema (luokaton) viidenteen luokkaan ja 
Lohjan kauppalan pysiikki viidennen luokan 3'Wmaksi. (Lkoj 

n:o 260, 30. 11. 51) Kl n:o 54/ 5J. 5. 

Kuljetuksen aikana kadonneiden kuormaus
siltojen etsiminen. 

Liikennepaildwja kehoitetaan etsimaan 1\Ii ista ~iinisaloon 
lahctettyjii sotilaskuljetuk e sa ki.iytettyja 12 nmtaista kuormaus
siltaa. Sillat on kiiantopuolelta vahvistcttu rautapalkilla ja to
denni.ikoisesti ei niissa ole osoitetta. (Lkoj n:o 2756, 28. 11. 51) 
Kl n:o 54/ 51. 6. 

Vaunujen etsinta. 

Viitaten Kl n :o 39/ 51. 2. kohtaan maari.itiUin vic Hi tarkoin 
etsimiHin seuraavia vaunuja ja tavattacssa lahettiimiian ne heti 
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liihimpaan konepaja.an tai va.rikkoon uudelleen numeroimista 7 
varten: 

Gd 39754, 44949, 45642, 45653, 
H 61516, 62955, 64634, 

Ok 70789, 
Hdk 101038, 102491, 
Hd 153016, 153036, 153052. 

Vaunujen liihetHimisesta on 15. 12. 51 mennessa ilmoitettava 
asianomaisen konepajan. tai va.rikon paallikolle, kuljetustoimis
toon seka konetoimistoon, joka antaa vaunuille uudet numerot. 
Vaunuja ei sa.a kayWiii yhdysliikenteessa. (Kut n: o 1600, 26. 11. 
1951) Kl n :o 54/51. 7. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Iisveden ja Jauholahden satami.ssa on p~iatty- 8 
nyt 10. 11., Suolahden satamassa 16. 11. seka Tornion aseman 
alaisessa Roytan satamassa 23. 11. 

Muutos Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
tariffisopimukseen. , 

Kun tavarajunaliikenne 1. 12. 51 lukien on ulotettu Kauli- 9 
rannan asemalle sa8)kka, on Oy Pohjolan Liikenne Ab: n yhdys
asemaksi Kl n: o 10/51. 7 mainitulla Aavasaksan-Muonion 
tavara-autolinjalla maaratty Kauliranta. Taman mukaisesti on 
tavarankuljetusmaksut yhdysliikenteessa mainitun autolinjan 
osalta laskettava Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa tehdyn 
tariffisopimuksen miUidiyksia soveltaen Kaulirantaan mitatun 
rautatieviilimatkan ja Kaulirannasta lopulliselle autolinjan var-
rella olevalle miUirapaikalle mitatun autokuljetusmatkan perus
teella. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kanssa tehdyn tariffisopimuksen 
Liitteen II kohta 2 on 1. 12. 51 lukien muutettu seuraavaksi: 

2. Kaulirantar-Muonio. 
Km Tarlffiviilimatka 

Kauliranta Oy Pohjolan Liikenne A.b 
42 84 Pello Lansi-Lapin Osuusliike 
88 176 Sieppijarvi 

" 112 224 Kolari 
" 195 390 Muonio 
" 

Kun myos henkilojunaliikenne 15. 12. 51 lukien ulotetaan 
Kaulirantaan saakka, on Kl 48/51. 5 julkaistu ma.iiriiys rautatie
lippujen kelpoisuudesta Oy Pohjolan Liikenne Ab: n autoissa 



9 

10 

11 

12 

13 

-8-

Kanmgin-Aavasaksan viililla kumottu mainitusta piiiviista lu
kien. Autoliikenteen ei siis talloin enaa katsota korvaavan koko 
henkilojunaliikennetta sanotulla valilla, vaan sovelletaan henkilo
yhdysliikenteeseen tariffisopimuksen yleisia maarayksiii. (Tfo 
n: o 1588, 1. 12. 1951) Kl n: o 54/51. 9. 

Tyonvahyyden taltia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmiian n: o 1710/13301, 3. 12. 1948, viitaten 
ilmoitetaan tyohOn sijoitusta varten, etta valtionrautateiden Eskolan 
halkovarastolta vapautuu 19. 11. 51 10 tyontckijiiii. tyonvii.hyyden takia. 

Niita valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 
yllii.mainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedust·amaan sita asianomaisen hal
kovaraston esimieheltii., polttoainetyonjohtaja Peralahdelta tai rautatie
hallituksen taloustoimiston huoltojaostolta. (Tthj n: o 20/610, 28. 11. 
1951.) Kl n: o 54/51. 10. 

Apukytkimien etsinta. 

Koska kateissa olevia Kuopion aseman venaliiisten vaunujen apukytki
miii. n:o 229 ja 231 ei ole vielii. ilmaanttmut, pyydetiian vielii. tarkoin niita 
etsimii.ii.n ja loydettii.essa viipymattii. lii.hettlimaan Kuopioon. Etsinnan tulok
sesta pyytletaan ilmoittamaan oman liikennejakson paii.llikon kautta 9. lii
kennejakson paallikolle 31. 12. 51 mennessii.. (9. ljp n: o Y 2115/ 3132, 
30. 11. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Rautatichallituksen hallinto-osaston y. p. osastosihtee1·inviTlca. Rauta
tiehallitukselle osoitetut hakemukset jatettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistaan 31. 12. 1951 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean •asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen 
hakemusten jii.ttamista ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuk· 
sista. 

VR nyrkkeilymestaruuskilpailut. 

Vuoden 1951 valtionrautateiden nyrkkeilymestaruuskilpailut jii.rjeste
taii.n asianomaisella luvalla Toijalassa sunnuntaina, joulukuun 30 pna 
J.951 alk. klo 13, kilpailupaikkaua Toijalan Pirtti. Mestaruuksista kil
paillaan kansainvalisen nyrkkeilyliiton saantOjen mukaan 10 sarjassa. 
Punnitus tapahtuu klo 10-11 valisena aikana I'autatieaseman laheisyy
dessii sijaitsevassa valtiomautatei den saunassa. .Jokaisessa sarjassa jae
taan valtionrautateiden mest-aruusmitalit seka lisiiksi kunniapalkintoja. 
Osanottoilmoitukset pyydetaan lii.hettii.maan alue- tai piiritoimikuntien 
valityksella 18. 12. mennessa os.: kirjuri A. Syrjii., Toijala, Asemakassa. 
Kilpailut ovat samalla katsastuksena Suomi-Itiivalta nyrkkeily-maa
otteluun rautatielaisten kesken. Maksullinen majoitus varataan pyydet
taessa sita haluaville. Palkintojen jako suoritetaan valittomiisti kU:pai
lujen jii.lkeen. 

Nyrkkeilyterveisin ja erittain runsasta osanotLoa toivoen 

VR Urheilun Toijalan aluetoimikunta 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltain: 
Kl n:o 1{51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehall itus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Rautatielaisten marras-jou1ukuu8sa 1951 valtionrautateilta 
ostamista haloista myonnetty alennus. - 2. 1\fuutoksista aikatauluun 118. -
3. Yaunujen siirtomaksujen ja satama-aluemaksujen kantaminen. - 4. Vau.nu
jen vapaiksi jlUivien kytkimien ja letkukytkinli.en ripustaminen. - 5. Timoitus 
asemalla tarvittaYien aikatauJujen miHi.rista. - 6. Lai.valiikenne satamissa. -
I. Talviloma-a1ennus. - 8. Hiihtoliput. - 9. Yhdy~lii.kenne Loviisan rautatien 
kans a. - 10. Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoima. - 11. Englannin
kielen kirjeopetus rautatieopistossa. - 12. VR palvelukseen sopimattomia. -
13. Loppuopastelyhtyjen et11intii. - 14. Kadonneita matkalippuja, virkamerk
kejii ym. - 15. Osoitetiedustelu. 

Rautatielaisten marras-joulukuussa 1951 val
tionrautatei'lta ostamista haloista myonnetty 
alennus. 

Rautatiehallitus on 8. 12. 1951 suostunut siihen, etta ma.rras- 1 
jouJ.ukuun aika.na 1951 rautatieliiisil:le myydyista ja myytavigt;a 
haloista myonnetiilin 20 % aJennus VR Kaskylehdessa n: o 50/ 51. 2 
main:i.tuista metrin pituisten halkojen hinnoista. 

Taman johdo:sta annetaa.n tiiten twlousjaksonpaalJikoiden teh
tiivii.ksi huolehtia siita, etta lisamenolistat heti laaditaa.n niille 
rautati,elai iJle my6nnettavan 20% :n ailennuksen palautta.misesta, 
jotka viime marraskuun 1 paivan jhlk:een ovat jo maksaneet yllii
mainitun KiiskyU.ehden maaraysten muka.iset hinnat valtionrauta
teilta <>stamistaa.n ha.loista. Lisi:i.menolista.t on Hihetettiiva asian
oma.isen varastojakson paallikolle varaston tileihin merkitsemista 
ja -ma.ksumiiaraylmen antamista varten seka en jiilkoon makset
tava tavanmuka.isessa jarjestyks~. 

Huoma.urtetaa.n, etta a.lennus Jroskee ainoasta.an ha1lkojen hin
taa metrin pituisina, eika siis sa.hauspa.lkkoja ym. ma.hdollisia 
ma•ksuja. (Rh n:o 856, 10. 12. 51) Kl n:o 55/51. 1. 

15. 12. 51 lukien pysahtyy 
( S) Hepoka.nkaan eisakkeella . 
n:o 55/51. 2. 

8511. - 13. 12. 1951. 

Muutoksia aikatauluun 118. 

juna n :o 704 tarpeen vaatiessa 
(Knt n: o 2187, 10. 12. 51) Kl 
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15. 12. 51 lukie.n pysahrtyy juna n: o 255 tarpeeu vaatiessa 
(S) .Avannin seisak:keeLla. (Kut n:o 2272, 10. 12 . 51 ) Kl n:o 
55/51. 2. 

Vaunujen siirtomaksujen ja satama-aluemak
sujen kantaminen. 

Koska on todettu levaperaisyytta vaunujen s iirtomaksujen 
seka tuonti- ja vientita.varasta kannettavie.n satama-aluemaksujen 
kantamisessa, huomautetaan, etta TS :n 54 § :ssa ja VR Kasky
lehdissa :n :o 46/ 51. 13 ja 51/ 51. 11 a.nnettuja maarayksiii on 
ehdotto:masti noudatettava.. (Lkoj n: o 2820, 4. 12. 51 ) Kl n : o 
55/ffi. 3. 

Vaunujen vapaiksi jaavien kytkimien ja letku
kytkimien ripustaminen. 

Jt:lll 111 §':n 5. ja 6. kohdassa on maarat ty vapaiksi jiiiivien 
kytkimien ripusta.misesta niita varten varattuihin koukkuihin 
tai vetolaitteeseen, ilmajarrun letkukytkimien ripustamisesta. um
pik:ytkimiin ja liirnpojohdon kytkimi·en ripustamisesta niita var
ten varattuihin koukkuihin. 

Kun naita maarayksia rikotaan varsin y.leisesti, velvoitetaau 
liik:e.D.ll1epaikkojen paiillikot tinkimatta vaatimaan ja itse tai maa
raiimie.nsii alaisten avulla valvomaan, etta annettuja miiiirayksia 
t.00e1la noudatetaan. (Lkoj n: o 2635, 5. 12. 51 ) Kl n: o 55/ 51. 4. 

Dmoitus asemalla tarvittavien aikataulujen 
lukumaarasta. 

Maarayskokoelmassa I : 16. 236 olevan painovirheeu johdosta 
ilmoitetaan, etta otsakkeessa mainittu ilmoitus on vuosittain jou
ilukuun 15 paivaksi liihetettava ljp: lie. (Lkoj n :o Lt 2821, 7. 12. 
1951) Kl n :o 55/ 51. 5. 

Laivaliikenne satamis'sa. 

Laivaliikenne on paattynyt Kuupion sata.massa 5. 12. 51, Ve
sijarven satama.ssa 7. 12. 51 ja .Savonlinnan satamassa 8. 12. 51. 

Talviloma-alennus. 
Rautatiehallitus on myontanyt talvilomaUe matkustav1Ue 

25 % :n aLe.nnuksen menolippujen (myas pikajunalippujen4 hin-
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noista. valtionrauta.teilla, jos lippu lunastetaan v3hlntiian 200 7 
k:m: n matkaJlle menosuuntaan laskettuna ja matJrn taja viipyy 
perilla vahintiian 5 paivaa, seuraavasti: 

1) tammi-maaliskuun aikana 1952 lomanviettopaikasta riip
pumatta kaikkialle muualle maassa paitsi liikennepaikoille, jotka 
sijaitsevat rataosilla Helsinki-Porvoo-Riihimaki ja Uelsinki
l.Jumna, seka lisaksi 

2) huhtikmm alusta toukokuun 15 piiivaan 1952 t.alviloma
matkoista lllikennepaikoille, jotka sijaitsevat rataosil.la Kauliranta 
-Laurila-Hovaniemi-Kemijarvi, Kajaani-Hyrynsalmi ja Kon
tiOJlliiki-Vuokatti-Maanselka. 

Lapsille, joilla on oik:eus matkustaa puolella lipulla, ei alen
nusta. myonneta. 

Lahtoasemalla myydiiiin matkustajalle menolippu, jonka etu
pu011elle leimataan Uihtoaseman nimi1eima ja jota konduktoori me
nomatkalla ei saa ottaa pois. Matkalipun ohella annetaan mat
kustajalle Uihtoaseman nimi- ja piiiviileimalla varustettu alennus
todistus (Jomake 2426 tai 2426 kk), johon liihtoaseman on mer
kittava matkustajan nimi, myydyn menolipun numero seka lii
kennepaikat, joiden viililHi se kalpaa. Saadakseen alennuksen 
matkustajan on heti maiiriiasemalle saavuttuaa.n esitettava alen
nustodistus asemapaallystolle leimattavaksi. Leiman paiviimaara 
on todistuksena siitii, milloin matkustaja on saapunut lomanviet
;topaikkakunnal1e. 

Esittiimalla menolippunsa seka edallisessa lrohdassa ma.initulla 
tavalla lcimatnn alennustodistuksensa matkustajalla on oikeus 
lunastaa puolilippu paJuumatkaa varten edeJ.lyttaeJl, etta lippu 
lunastetaan aikaisintaan 5 paiviia maaraasemalle aapumisen jiil
keen tulopaivaa mukaan lukematta. Alennustodistus leimataan 
aseman nimi- ja paivaleimalla osoittamaan, milloin paluulippu 
on myyty. Lunastettu puolilippu yhdessii menolipun ja alen
nusrtodistuksen kanssa oikeutta.a paluumatkaan ja on konduktOo
rin matka1lippuja 'kootessa.an kerattava my5s alennustod.is.tu.kset 
ja lahetettiiva ne tar'kastustoimiston II jaostoon. 

Alennuslippu on voimassa 20 .piiivaii, menolipnn myyntipiiiva 
mukaan ·lueutuna. PaluuJipun kelpoisuusai:ka paattyy viimeisena. 
kelpoisuuspiiivana klo 24. Paluumrutk.a on .kokonaisuudessa.an suo
ritettava talviloma-alennuksen voimassaoloaikana, mista on huo
mautettava alennuskauden. loppupuoleJ,la alenlll.uslippuja ostavalle 
yleis01le. Alennu.skauden loputtua ei paluul:Lppuja enaa saa 
myyda. 

Matkan saa keskeyttaa kerran meno- ja kerran paluumatkalla. 
Talvilomamatkaa varten liihtoasemalla ostettu kokoilippu seka 

maariisemalla ostettu puolilippu on. Jrumpikin liivistettava meno
lipuista voimassa olevien maiiraysten mukaisesti. 
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Talviloma-alennus on voi.massa my&; valtionrautateiden kan ::.a 
yhdysliikent.eessa oleviHa yksityisilUi rautateilHi. (Rh/ tfo 11: o 
2548, 4. 12. 51) Kl n:o 55/ 51. 7. 

Hiihtoliput. 

8 RaUJtatieha.llitus on paattanyt, etta 1. 1-31. 3. 1932 va.li ·eni:i 

9 

aikana myydaan ·hiihtolippuja llelsingin, Joensuun, Lappeenran
nan, Tampereen ja Oulun asemilla samoiJJe viileille kuin tariffi
taulukossa mainittuja. SU11Jltmtailippuja. 

Hiihtoil.ippujen hinnat O\'at sama:t kqin sunmmtailippujen. 
Hiihtoliput kelpaavat lauan.taista tai juh.lapiiiviin aattopai

vJ:ista lclo 0.01 maanarut.aihin tai juhla,pa.ivan ja.Jkeisoon ensimmai
seen arkipaivaan 'ldo 24. (Tfo n:o 1601, 4. 12. 1951 ) Kl n:o 
55/ 51. 8. 

Yhdysliikenne Loviisan r autatien kanssa. 

Rauta.tiehallitus on Loviisan rautatien kanssa sopinut ~-hd?s
.liikennesopimu:ksen 1, 2, 19, 21 ja 22 § :n muuttamisesta 1. 1. 5:2 
.lukien seuraavan sisaltoiseksi (muutokset on tehtava yhdysliiken
nesopimukset sisaltavii:n julkaistm 0 N :o 1405 ko. kohtiin siY. 1-1: 
ja 17): 

1 §. Valtionrautaf!:eiden ja Loviisan rautatieu valisessa ~-hdys
liikenteessa noudatetaan Ya.ltionrautateiden liikenne- ja tariffi
saanto j a. 

2 §. l\1atkalippujen hinnat lasketaan eritkseen kummankin 
rautatien osa1ta niilla kulloinkin voimassa olevia tarifreja so
velta.en. 

Matka-, kiito-, pika- ja ral1titavaramaksnt la ketaan, jollei 
erikoistapau:ksissa toisin maara,ta., vaJ.tionrautateiden f!:ariffien mu
kaan suoraan yht.eenlasketulta lmljetusmatkalta lahet;rspaikasta 
maiirapaikkaan . Loviisan rautatieNa suoritettavan kuljetusmat
kan pituutena pidetaan ,tiilli:iin kuitenkin kollninkertai ta todel
lista kuljetnsmatkaa. Nain saadu:n. va.limatkan pernsteella ma.ii
ratt.yihin hinnoituslukuih:hn lisataan ,luku 2. 

MaksUJt jaetaan rautateiden kesken siten, etta Loviisan rauta
tie saa matkalipputnloista sen hyvaksi kannettm osuuden ja 
matka-, 'kiito-, pika- ja rahtitavaratuloista 33.5 o/o. Nain jaetta
viksi maksuiksi katsotaan varsinaisten kuljetusmaksujen lisak i 
myO.s ji:ilkivaat:imuspaJlkkiot, vaumwpeite-, ?rjiiraide-, sartama
alue- ym. rahtikirjoihin merkityt lisamal<:sut. Siir,tO'kuormaus
maksuista ovat maara~'kset 1.0 §: ~ sa. 
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19 §. Kuljetusmak ujen kanno.< a sovelletaan valtionrauta- 9 
teilla kulloinkin voimassa olevia mi.ii:irayksia. Loviisa.n. rautatien 
on kaytettiiva omanmallisia rahtime1•kkeja, jotka muodoltaan ja 
variltaan eivat aa olla valtionrautateiden rahtimerkkien nakoisiii. 

21 §. Maidonku:ljetusastioiden palautusmaksut kuuluvat ja
kamattomina liihettiivalle rautatielle. 

22 §. Raut~~Jteille kuuluvia vaummpeitteita ei luovuteta ran
tatie1ta toiselle, vaan kumpildn rautatie kiiyttiUi tavaran peittfuni
seen omia vaununpeitteitiUin. 

Tehtyje.n muuto ten johdo ta rautart;iehallitus on vahvistanut 
seuraavat tarkemmat miiiirayl· et: 

1. Yhdy liikentee a lasketaan m8Jtkalippujen hinnat katko
tariffia ove1taen todellisten valimatkojen mukaan erikseen kum
ma;nkin ranta,tien o uudelta. K.s. tariffitaulukkojen ivu 27, tau
lukko 19: 1. 

2. l\Iatka-, kiito-, pika- ja rahtitavaramaksut maarataiin va.l
tionrautateiden tariffien mukaan ilta yhteen lasketu1ta va.limat
lmlta, joka saadaan kun valtionrautateilla suoriltettavan kuJjetus
matkan pituuteen lisataan Loviisan rauta.tiella uoritettavan kul
jetusmatkan pi,tuus ko1lminkertaj ena. Nain aadun valimatkan 
.peru teella maarautyy:n hinnoitu lukuun on lisattava 1uku 2. Lo
vii an rautatien liikennepaikkojen kolminkertaiset viilimatkat 
Lahden a emalta ovat: 

Anterus - Ander by 177 
(Vain matkaJt.avaraa ) 

Artjarvi 108 
E kilom 156 
Kugg'Oilll 204 
Lapinjarvi- Lapptra k 165 
Loviisa 216 
Miche1spiltom 147 
MyrskyUi- Morskom J20 
Niemi 12 

Orimattila 63 
Palma 87 
Pat.una 225 
Pennala 30 
Porlammi 129 
Skinnarby 189 
Valko - Valkom 234 
Virenoja 45 
.:V11miila 15 (Vain matkataYaraa ) 

Jotta raJ1dinla lm ·a ei tapahtu· i virheitii, kehoitetaan Lii
ke.runepaikkojen ,-alimatkoihin 0 ~: o 1177 tekemaan ko. liikenne
paikkojen kohdalle huornautn · mainitu· ta tariffivalimatkoi ta. 

3. Yhteise.t vahimmiit maksut ovat amat kuin t.~hiina ti et 
Loviisan rautatien vahimmat. mak ·nt . Ne on mainittu tariffitau
lukkojen siv. 31 ole,·assa vahimpien maksujen tauJ.uko a. 

4. Rahdin li aksi kannetaan vaunukuormaJahetyksista TS: n 
58 § :n 5 lm :.n mukaiset siirtokuormausmaksut. Siirtokuormaus
maksu on merkitti:hTa ralltikirjoihiln erill~'M.a maksueranii. 

5. :.\Iatlmlippujen tilitys tapahtuu entiseen tapaan. 
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6. Matkatavaramaksut jakaa sopimusrautateiden 'keskon rau
tatiehallituksen tarka tustoimisto, joten a.semilla merlritaan vain 
maksuje.n yht~ismaara titlin n: o 4030 tulo'tuiksen ja kanno.n puo
l~lle. 

7. Jos valtionrautateiJ.ta Lovi' an rau>tatielle menevrun kiito-, 
pika- tai rahtitavaran kuljetusmaksu ma:ksetaan lahetysa.semalla 
ja on enintlHin 1,000 markkaa. tilitetai:in se rahtim€rkk:eja tai 
maksuleimaa kayttaen eika lruljetuskirjoja silloin vieda erikois
luetteloihin. Loviisan rautatie lahettlk1. rahtimerkeilla ja maksu
leimalla ttilitmtyjen rahtikirjain B-osat a emajarjestykiseen pan
tuina ja nippuihin sidottuina tilien mukana trt III: een maksujen 
jakami· ta rvarten. ,Jos kuljetusmak u maks ;taan maiiraasemalla 
t.ai on 1,000 markkaa suurempi, viedaan se erikoisluetteloon ja 
t.ilit.etliiin entiseen tapaan. 

Loviisan rautatielta va1tionrautateiden (tai toi ten yhityisten 
rauiateiden) liikennepaik<>ille menevie.n lahetysten lmljetuskirjat 
on edelleenkin vi cUi vii erikoisluetteloihin (myos rabtimerkeilJii 
tilitetyt) seka liihetys- etta miiiiriiliikennepaikoilla. 

Erikois.luetrt:elon n: o 4105 ja tililomakkeen n: o 4115 jakosarak
keisiin merkiitiian siirtdkuormausmaksut lahety, rautatie.n puolelle 
ja tul.liasioirniston valitysmaksut valtionrautateiden pu()lelle. 
Muita maksuja ei vieda jakosaraklreisiin, koska niiden jaon sopi
musrautateiden ke ken suorittaa tarka~n toimisto. (Tfo n :o 1613, 
5. 12. 1951) Kl n: o 55/ 51. 9. 

Tyi:invahyyden takia vapautuva tyi:ivoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmaii.n n: o 1710/ 13:101. 3. 12. 1948, viitaten 
ilmoitetaan tyi:ihi:in sijoitusta varten . ettii. Kera\'an ratame8tarin alueelta 
vapautuu 5. 12. 51 raiteen sepeli:ijmistyi.istii. 20 sekatyontekijii.ii. tyi:in
v[ihyyden takia. Samaten vapautuu Rauman ratamehtarin alueelta 16. 12. 
51 7 Rekatyi:intekijii.ii sekii. 1 kirvesmies niinikiHin tyi:invii.h:yden takia. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka rnaltdolli . esti tarvitse
vat yllii.mainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustamaan itii asianomai
Rilta ratamestareilta tai rautatiehallituksen taloustoim i ton huoltojaostolta. 
(Tthj n : o 20/623, 4. 12. 1951). 

Rautatiehallituksen kirjelmiiiin n: o 1710/ 13301, 3. 12. 1948, viitaten 
ilmoitetaan tyohi:in sijoitusta varten, etta Kangasalan ratamestarin 
alueelta vapautuu 17. 12. 1951 27 tyi:intekijii.ii. tyonvahyyllen takia. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitse
vat yllamainittua tyi:ivoimaa, kehoitetaan tiedustamaan sitii. asianomai
Relta ratamestarilta tai rautatiehallituksen taloustoimistou huoltojaostolta. 
(Tthj n :o 20/624, 5. 12. 1951 ) . 

Englanninkielen kirjeopetus rautatieopistossa. 

Sattuneesta syysta huomautetaan, etta englanninkielen kirjeellinen 
jatko-opetus on toi. taiseksi pysyviisti rautatieopiston ohjelma sa, joten 
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kurssille voi jatkuvasti ilmoittautua. Kukin osanottaja maiiriiii. itsc opis- 11 
kelunl!a tahdin. (Ropj n: o 14/825, 4/12. 51). 

VR pal veluk seen sopimattomia. 

Hclsingin aseman aloka. Aatos Yillia.lll Ranta (s. 21. 12. 2, ) on 12 
erotettu 30. 11. 1951 lukien sopimattomana rautateiden palvelukseen. (Ljp 
1 n :o H. 944/!191, 29. 11. 51). 

Seiniijoen varikolla, Seiniijoella palvellut y limii.ii.riiinen tallimies Yiljo 
Johannes Lat~Ja ( syn tynyt 10. 8. ~5) on erotettu sopimattomana VR: n 
palvelukseen 30. 11. 51 lukieu. ( k vrp n:o 673;'574. 30. 11. 1951). 

Loppuopast elyht yjen etsint ii.. 

Karjaan varikolta on kateiR a 30 kpl junan loppuopastelyhtyjii, joissa 13 
on merkintii. ,Kr vr." Pyydetiiiin etsimiiii.n ja palauttamaan kiireellisesti 
Ka.rjaan varikolle. (Kr vrp n:o 328, 4. 12. 1951). 

Turun varikon veturin kalustoon kuuluvia loppuopastelyhtyj ii on kulu
van syksyn aikana jii.iinyt palauttamatta 30 kpl. Lyhdyt ovat merkityt 
,Vr, Tku." Lyhdyt on ensi tilassa palautettava. (Tku vrp n: o 398, 5 . 
12. 1951). 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkej a y. m . 

Helsingin asemau 1. luokan asemamies •r auno Aarne Laaksoselle 25. 14 
10. 50 kirjoitettu virkamerkki n : o 1362 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Ljp 1 n: o 1388/4041, 19. 11. 51.) 

Tampereen varikolla (Hpk) palvelevan veturinlii.mmittiijii. Yii.ino Leh
don vaimolle Ellille 1. 11. 51 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 0273231 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Tpe vrp 20. 11. 1951.) 

Kuopion konepajan konepajatyomiehelle Martti Tuomennorolle kir
joitettu asuntovapaalippu n :o 012122/243 matkalle Kuopio-Hukankoski, 
voimassa 1. 1-31. 12. 51, on kadonnut ja kuoletetnan. (Kuo kpp n: o 
383 20. 11. 1951.) 

6. ratajaksossa tyoskentelevii.lle maalari Arvo llitolalle matkalle Sei
nii.joki-Koskenkorva ajaksi 21. 11.-12. 12. 51 kirjoitettu tyoliii. aika
vapaalippu n:o 14784/296 on kadounut ja kuoletetaan. (6. rtjp n:o 7/576, 
23. 11. 1951.) 

Helsingin aseman junamiehelle Yii.ino Kaartiselle 12. 8. 1950 anneitu 
virkamerkki n:o 1464 on kadonnut ja kuoletetaan. (Ljp 1 n : o 1429/4176, 
28. 11. 1951.) 

J oensuun varikon veturinlii.mmittajii. Kauko Esko Hariselle 22. 5. 51 
kirjoitettu virkamerkki n: o 525 on kadonnut ja kuoletet!l!an. (Jns vrp 
n:o 819, 1. 12. Hl51.) 

12. 10. 51 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 02003 6 vaunutyom . 
Y . Hyvii.risen vaimolle Ainolle matkalle .Jyvii.sk_ylii-Helsinki on kadon
nut ja kuoletetaan. (Pm vrp n: o 811, 1. 12. 1951.) 

Rautatiepostissa kadonneet seuraavat tyoli:iisaikav£~paaliput kuoleteiaan: 
Polttoaiuetyontekijii. Lauri P<>riilahdelle 1/12 -51 kirjoitettu lippu n:o 

020782 matkalle Kanuus-Eskola, polttoainetyontekijli Lal!ja Perii.lahdelle 
1/12 -51 kirjoitettu lippu n:o 020783, Kannus-Eskola, polttoainetyontckija 
Sulo Perii.lahdelle 1/12 -51 kirjoitettu lippu n: o 020784, Kii.lviii-Eskola ja 
polttoainetyontekijii. Vilho Niemoselle kirjoitettu 1/l 2 -51 lippu n: o 020785 
matkalle Kannus-Eskola. (3 vtjp n: o 560/405, 7. 12. 1951). 
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Sekatyontekijii Vilho Kivimiielle 13. 11. 1!131 mntkall\' llel~iuki
.Jokela kirjoitettu virka·aikavapaalippu 11: o -±9!)26/ 99!) 011 kadonnut ja kuo· 
letetaan. (1. rtjp 1\: o 1302, :3. 12. 1951 ) . 

· Pasilan aseman 1 lk vaihdem.iehc>lle Niilo 0 . kari Mikael Kurmirnnnalle 
kirjoitl'ttu virkamerkki n:o t:i6 on ka.lonnut ja kuolet<'taan. (Ljp 1 n:o 
1-4-63/4298, 8. 12. 51.) 

Osoitetiedustelu. 

YiilttiHi.kseen turhaa kirjeem·aihtoa kehoittaa rauiatiohallitus tii.t.en 
kaikkia henkilo· ja palkkausasioita hoitavia virkailijoita, jotka tietii.vii.t 
allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymattii ilmoittam1l.an rautatie· 
hallituksen kirjaajalle, OR. Helsinki: 

Simi 

:Makkonen, Eelis 

ammatli 

ylim. asemamies 

syntymiiruusi 

1927 

Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino 

aikaiscmpi osoitr> 

Putikko 



KASKYLEHTI N:o 56 
1 9 5 1 

Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan : 
Kl n:o 1/51. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muut osi lmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehal litus, 2 kerros, huone 24. 

Sis a 11 y s: 1. Jiirjestysohjeet rakeunusten katoilla suoritettavia to ita 
varten. - 2. Jokioisten Rautatien aikataulu . - 3. Liikennepaikl5-oja koskevia 
muutoksia. - 4. Junaohjaajajiirjestelman kliytiintOonottaminen ratao,illa Riihi
mii.ki-Kouvola j a Lahti-Heinola. - 5. Junaohjaajien ohjesiiii.nrron 7. kohdan 
muuttaminen. - 6. Oy Pohjolan Liikenne Ab : n joululiikenne 1951. - 7. Oy 
Pohjolan L iikenne Ab:n henkilOautolinjat. - 8. Laivaliikenue satamissa. -
9. Vuokratut sii.iliovanut. - 10. Henkiloliikenteen rahhluotto. - 11. Tavara
liikenteen rahtiluotto. - 12. Asemakassanhoitajien kas:-ojen tarkastus_ - 13. 
Maksumerkkien, rahtimerkkien ja maksuleiman kiiyttiimisestii.. - 14. Tihtusta 
veniiliiisestii vaunusta kannettava tilausmaksu. - 15. Asemien, pysii.kkien ja 
matkatoimistojen vuosi-ilmoitukset rnatku tajaFpuista. - 1~. 'l'avarain kulje
tukset Suomesta Unkariin SNT-Liiton ],autta. - 17. YeniiUi.isten viljaukuljetus
k ilpien palautus. - 18. 'l'urkisvirkalakkieu tilaaminen . - 19. Matkalippualen 
nuksia. - 20. Avoimia virkoja ja toim ia. 

Jarjestysohjeet r akennusten katoilla 
suoritettavia toita varten. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 
Valtionetwoston piiiitos, 

joka sisiiltiiii jiirjestysohjeet mkennusten katoilla suo1·itettavia 
toitii varten. 

Anncttu HC'lsingiR~ii 29 }Jiiivanii rtt&l ra;;kuuta 1951. 

Valtioneuvosto on 28 paivana maaliskuuta 1930 annetun tyo
turvallisuuslain (10-!/ 30) 21 § :n nojalla sosiaaliministerion esit
telysta vahvistanut rakennusten katoilla suoritettavia toita varten 
seuraavat jarjestysohjeet: 

1 §. Tamli. paatoo koskee sellaisen rakennuksen katolla suori
t ettavaa tyota, jonka harja 011 enernman kuin viiden metrin kor
keudella maasta tai muusta vastaavasta tasosta. 

P aat& ei kuitenkaan koske tyota katolla, jonka raystas on 
varustettu kaiteilla, eika tyota raysUiskourulla varustetulla ka
tolla, jonka kaltevuus vaakasuoraan tasoon verrattuna on enin
taan 30 astetta, ellei lumen tai jaan muodostuksen takia tahi 
muusta erityisesta syysta ole liukastumisen vaaraa, ei myoskaan 
tyota r akenteilla olevan rakennuksen katolla eika nuohoustyota. 

8757 - 20. 12. 1951. 

1 
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2 §. Putoamisesta aiheutuvien tapaturmien estamiseksi on 
tyonantajan huolehdittava siita, etta tassa paatoksessa tarkoi
tettua tyotii suorittava tyontekija on varustettu sellaisella var
muuskoycfella voineen, joka aineeltaan, suunnittelultaan ja val
mistukseltaan on tu.rvallinen. Varmuuskoysi voineen on ennen 
kayttoa tarkastettava. 

Jollei katolla ole sellaisia rakennelmia tai laitteita, joihin 
varmuuskoysi voidaan 1:arkoituksenmukaisesti kiinnittiia, on tyon
antajan jiirjestettiivii katolle sopiva henkilo turvallisella tavalla 
huolehtin1aan koyden kiinn.ipitamisesta. 

Tyontekija iilkoon suorittako alkoonkii hantii vaadittako suo
rittamaan tassa piii:itoksessa tarkoitettna tyota ilman 1 momen
tissa tarkoitettua varmuuskOyWi voineen. 

3 §. Joka rikkoo naita jarjestysohjeita, rangaistakoon enin
tai:in sadallaviidelli:ikymmenella piiiva alwlla. 

4 §. 'rama paato tnlee voimaan 1 paivana tammilruuta 1952. 
(Asetuskokoelma n:o 588/1951. - IIloj n:o 46, 15. 12. 1951) 
Kl n: o 56/ 51. 1. 

Jokioisten Rautatien aikataulu. 

Lipunmyyjille, junailijoille ym. huomautetaan, etta Jokiois
ten Rautatien aikataulu muuttuu 1. 1. 52 ja eWi voimassa ole
vassa ,Suomen Kullnmeuvoissa" oleva aikataulu ei tiilta osalta 
pida paikkaansa sanotun piiivan jalkecn. - Asemille liihetetaan 
uudet aikataulut aikoinaan. (J 13. 12. 1951) Kl n:o 56/51. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

J ulkaisussa Liikennepaikkojen viilimatkat, Toijalan aseman 
alaisten Oy Sotkian ja Toja Oy: n raiteiden kohdalla lisiitaan 
8. sarakkeessa oleviin merkintoihin: 

Yahint!iau 3 vaunuu 
ens a kerrallaan . 
Kuljetusmaksut las· 
kotaan siteu, etta 
Toijalaan tai 'foija· 
lasta laskettuun 
kuljetusmaksuun li
siitiian TR:n 51 §:n 
mu kainen syrjarai· 
<lemakRu, Niiin las· 
kcttu kuljetusmak· 
su merkitaii.n rahti
kirjaan Hihetysase
malla. Puuttuvista 
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vaunukuormista kan
taa 'I'oijalan asPma 
TS: 11 53 § mukais!'n 
m..'lkDU11. (Luk. l. 1. 
52. Llwj n:o 2676, 
10. 12. 51). Kl u:o 
.36/ 51. :l. 

Rauman aseman alaisena avataan tammikuun 1 paivastii 1952 
lukien liikenteelle Satavehniin raide seuraavin julkaisunn ,Lii
kennepaikkojen va1imatkat" tehtavin merkinnoin: 

Rauma 
l:la.tavphuan 
raiue 

Ra ~. Tt Lnk. 1. 1. 52. Sata· 
vehnii. Oy: Ui va rten. 
(Lkoj n': o 2816, 14. 
12. 51 ) . Kl n:o 
56/ 51. 3. 

Tammikuun 1 piiiviista 1952 lukien muutetaan Vuokatin ase
man alainen Juurikkalahden lv l\faanselan pysakin alaiseksi, 
Kajaanin aseman alainen Kivimiien lv 1\Iurtomaen pysiikin alai
seksi j a J aalangan pysiikin alainen Kankarin l v V aalan asemru1 
alaiseksi. Muutoksista on tehtava asianomaiset korjaukset julkai
suun Liikennepaikkojen va.limatkat. (Lkoj n:o 2860, 12. 12. 51) 
Kl n: o 56/51. 3. 

Junaohjaajajarjestelman kaytantoonotta
minen rataosilla Riihimaki-Kouvola ja 
Lahti-Heinola. 

3 

Tulevan tammih.11un 1 piiiviistii lukien otetaan rataosilla 4 
Riihimiiki-Kouvola ja Lahti-Heinola kaytiintoon taydellinen, 
lapi vuorokauden jatkuva junaohjaajajiirjcstelma ja kehoitetaan 
kaikkia asianomaisia antamaan tarvittavaa apua kulloinkin vuo-
rossa olevalle junaohjaajalle. 

Junaohjaajien toimipaikka sijaitsee Lahden asemalla ja ovat 
he 2. liikennejakson piiiillikon alaisia. Toiminnassaan tulee hei
diin noudattaa jnnaohjaajien ohjesiia.ntoii sekii niita ohjeita, joita 
mainittu liik:ennejakson piiiillikko heille antaa. 

Taman lisiiksi tulee junaohjaajien pitl:ia k:irjaa niista muutok
sista, joita han maariiii normaaliliikenteeseen niihden, k:uten 
esim. muutetuista junakohtauksista ja -sivuutuksista, kulkutie
muutoksista, juna ma.lirataa.n odottamaan toista junaa jne. Jos 
juna jostakin syystii joudutaan peruuttamaan ja jattii.miiiin •iili
asemalle, on junaohjaajien tasta viipymattii ilmoitettava a. o. 
varikk:oon veturin hyodyllista kiiyttoa varten. J unaohj aajien tu
lee merkita kaikki k:ulussa olevat junat graafillisen aikataulu-
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kaavakkeen paaJle asetetulle kuultopaperille, jotta he kaiken 
aikaa olisivat rtilanteen tasa!Ja ja pystyisivat nopeasti haJ.litse
maan ja ohjaamaan junien kulun. (Rh n: o 2611, 14. 12. 1951) 
Kl n: o 56/51. 4. 

Junaohjaajien ohjesaiinnon 7. kohdan 
muuttaminen. 

Kiertokirjeella n:o 1/105 tammikuun 13 paiviina 1944 anne
tun ,Junaohjaajien ohjesaannon" 7. kohta muutetaan ikuulumaan 
seuraavasti: 

7. Junaohjaajan tulee olla selvilla kaikista toimialueellaan 
kulussa olevista junista seka niista raiteista, joita tiilla alueella 
olevilla liikennepaikoilla on junaliikennetta val'ten kaytettavissa. 
Lisaksi tulee hiinen yksityiskohtaisesti perehtya toimialueellaan 
junanlahetyksen ja junien kulun tiismhllisyyteen vaikuttaviin 
seikkoihin ja tekijoihin, ratapihojen laatuun ja varusteisiin, rai
teistojen kayttoon ym., jotta han pystyisi tehokkaasti ohjaamaan 
liikennetta ja junien kulkua. Rauen tulee myos olla kiinteassa 
yhteydessa seka oman etta naapurijaksojen vaununjakajiin ja 
jarjestelymestareihin kuin myoo junien mii.iiraasemiin, jotta han 
olisi selvillii siita, mita junia on joudutettava. Havaitsemiensa 
epakohtien poistamiseksi on hiinen ryhdyttava toimenpiteisiin 
joko itse a;ntamalla tarpeellisia ohjeita, mikali se on hiinen toimi
val1assaan, tai tekemalla asiasta esityksen liikennejakson paalli
kolle. (Rh 11:0 2612, 14. 12. 1951) Kl n:o 56/51. 5. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n joululiikenne 1951. 

Joulupyhien ailmna on Oy Pohjolan Liikenne Ab:n henkilo
liikenteessa peruutettu seuraavat ajonwrot: 

Linja Hh-Tlm: 24. 12. llelsingista !do 16.30 Hihteva auto 
" " 19.30 " " 

Turusta , 17.00 , , 
" " 19.00 " " 

25. 12. ,Laivavuoroja" lukuunottamatta 
kaikki ajovuorot. (Laivavuoro Hili
tee HelsingisUi 13.45 ja Turun sata
masta laivan saavuttua). 

Linja Hkir-Hnk: 24. 12. Hangosta klo 19.00 lahteva auto 
25. 12. Kaikki vuorot. 

Linja Hkir-Imr: 2-!. 12. Imatralta klo 16.15 Ji:Lhteva auto 
25. 12. IIelsingista , 8:00 , , 

Linja K uo-Ilm-
Kaj: 25. 12. Kaikki vuorot. 
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Lamrn.asperii: 

Lin.ia Kaj-Sko
Lontta : 
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25. 12. Kaikki muut vuorot paitsi Lammas
peralta ldo -!.30 otkarnoon ajettava 
vuoro. 

26. 12. Larnmasperalta klo 4.30 Sotkamoon 
lahteva vuoro. 

2:'5. 12. Kaik.ki muut vuorot pait ·i Lontasta 
klo 7.15 Rotkamoon ajettava vuoro. 

:26 . 12. r~ontasta klo 7.15 Sotkamoon Hihteva 
vuoro. 

Lin.iat V uokatti
Sotlcamo, Sotkamo 
-Nurrnes ja J(a-
jaani-Otanmiiki: 25. 12. Kaikki ajovuorot. 

L in.fa Kern-Roi
Kjii-Saija : 2-:l. 12. Kemijarveltii Saijaan klo 1 .00 Hih

teva. auto. 
Rovaniemelta Kemijanelle klo 23.20 
lahteva auto. 

25. 12. Kaikki muut vuorot paitsi Kemijar
velta Saijaan klo 18.00 ajettava 
vuoro. 

Lin .ia Kemi--'IJor-
Muonio: 25. 12. Kaikki ajovuorot. 

R.OO 
0.05 

J0.05 
10.35 
11.00 
11.10 
J1.25 
12.00 
12.3:1 

(PL 13. 12. 1951) Kl n :o 56/ 51. 6. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n henkiloautolinjat. 

II elsinki--Po1·voo- KouvolGr--- lrnatm: 

• 
AIKATAULU 

joka paiva alkaen 10. 12. 51. 
km 

Helsinki 
fi-:l Porvoo 

102 La pinjani 
125 Elimaki 
lH Koria 
150 l(om·ola 

" 17-1: Kaipiainen 
Hl9 Taavetti 

t 22.35 
21.30 
20.30 
~0.00 
19.35 
19.25 
19.10 
18.35 
18.00 

7 
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12.50 I 210 .Turvala 17.45 
13.25 

I 
237 Lappeenran ta I, 17.10 

13.30 
" 17.05 

13.55 256 Joutseno 16.40 
14.20 + 274 Imatra • 16.15 

Uel ·inki-Kouvola ja Lappeenranta-Imatra valilla auto kul
kee pikan10rona pysahtyen vain aikatauluun merkityilla paikka
kunnilla. 

Kouvola-Lappeenranta valillii. auto pysahtn' rajoituksctta. 
Kln:o56/ 51. 7. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Raahen aseman alaisessa Lapaluoclon satamassa 
on paattynyt 6. 12 ja .JyvaskyHi.n ·atamassa J.!. 1:2. 1951. 

Vuokratut sailiovaunut. 

Suomalainen Gulf Oil Company 0 / J' :lle vuokraiut siiiliovau
nut n:o 199411,199421, 199..J.30·, 19H409 ja 1!19-!33 luovuietaan 1. 1. 
52 lukien takaisin rautateiden ldi?ttoon. ( Rh n: ot 2476/ 7804, 26. 
11. 51 ja 2476/ 796 , 1. 12. 51 ) . Kl n :o 56/ 51. 9. 

S~uraavat sailiovaunut on vuokrattu yksityisille toiminimillc: 
0 / Y Petko Ab:lle: 

n:o 199002 15. 12. 51 alkaen 
" 199308 
" 199342 
" ] 99368 
" 0199021 

0199027 
" 0199035 

" 

" 
" 

0 / Y Nob el Standard Ab :lie: 
n: o ] 99411 1. 1. 52 alkaen 

" 199421 
199430 

" 199409 
199433 

F esih uolto 0 / Y: ne: 

" 

(Rh n: o -HJ1 / 8Hl2, 11. 12. 51 ). 

( Rh n:o 2575/ 81!11, 11. 12. 51 ) . 

n:o 199345 15. 1:2. 51 alkaell (Hh n:o 2!)76j 8:J.07, 12. 12. 51 ) 
Kl n:o 56/ 51. !1 , 
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Henkiloliikenteen rahtiluotto . . 
Henkiloliikentcen rahtiluottoa koskevat maaraykset on 1. 1. 52 10 

lukien muutettu seuraaviksi: 

I. Ylcisii.i mi:ii.iriiyksiii. 
1. Valtion laitokset ja julkiset yhdyskunnat voivat rautatic

hallituksen kanssa tekemansa sopimuk ·en perm;tcella suorittaa 
henkiloliikcnnemaksut rahtilnottoa l}ayttlien. 

2. Luotto YOidaan myontaa koskevaksi maarattyja tai kaikkia 
valtionrautateiden asemia ja pysiikkejii. 

3. Luottosopimus on voima sa toi taiseksi. 
4. Ijuottovelka on maksettava kerran kuukandessa. }fak. u voi

daan :sopia suoritettavaksi joko asemakassaan tah1 rautatiehalli
tuksen tilitoimistoon. 

5. Rahtiluotosta peritiUin tariffisaannossa miiliratty korvaus. 

II. Luoton kiiyttiimincn. 
1. Matkalippua ostaessaan tai matkatavaraa Hi.hettae~saan on 

luotonsaajan jatetti:iva asemapiiallystolle asianmukai.sesti Uiytetty 
ja laitoksen tai viraston leimalla varustettu matkalipun tilallS 
(n:o 4046) tai matkataYar.an knljetustilaus (n:o 40-!7). 

2. Tilauslomakkeessa on yarsinaisen tilanksen li'liiksi kanta, 
joka jiia tilauksen kirjoittajall<'. Puutteclli ~;csti tai vi.Hil'in tiiy
tett~' taikka korjattu tilau on kelpaamaton. Kantaosaa ei mic;
siUi.n tapauks sa saa hyvaks~·a tilaukseksi. .Jos lipun ostajalla on 
·cka tilaus etta kanta, on molemmat otcttava hiineltii. poi .. 

3. l\Iatkalippu on ostettava r;,ellaisclta liikcnnepaikalta, joka 
voi sen antaa maaraasemalle saakka. 

4. l\Jatkalippuihin on leimattava sana ,Lnotto'·. Nain lei
mattu lippu voidaan ennen matkalle Uihtoii matkasuwmitelman 
muuttues a Yaihtaa toiseen lippuun (LS 22 §) vain ehdolla, etta 
aikaisempi tilans peruutetaan ja sen tilalle annctaan mnntettua 
matkaa varten uusi tilaus. 

5. Makuupaikka- .ia paikkalippu on mnk«cttava katcisemi. 
6. Matkatavaraa tilauksen perusteella liihetettaessa on esitet

tii.va samalle matkalle kelpaava matkalippu . 

III. l{irjanpilo ja lHottovelan malcsamincn. 

1. Kuukaudcu aikana lnotolla myydyt matkaliput ja lahete
tyt matkatavaralahctykset merkiti:ii:i.n tilausten perusteella kutakin 
luotonsaajaa varten pidetUi.vaan rahtiluottotiliin (n: o 4050). 
Kuukaudcn lopussa lasketaau nautitun luoton summa ja lisi:i.taan 
siihen korvaus, Jos luottovelka maksetaan tilitoimis on viilityk-
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10 sella, tapahtuu koryauk ·en laskeminen lruitenkin vasta tilitoimis
tossa. 

11 

2. Jos luottovelka on sovittu makset.tavaksi asemakassaan, an
netaan luotonsaajalle kaksi o aa rahtiluottotilista tilin paattii
misen jalkeisena arkipaivana. Luotonsaajan on kahden paivan 
kuluessa palautcttava molemmat kappaleet tarkastusmerkinnallaiin 
Yarustettlma sckii samalla suoritettava tilin maiirii. Tilin molem
piin kappaleisiin merkitiifin kuittaus mak usta. Toincn kappale 
ynna iihen kuuluvat tilaukset annetaan kuitik ·i maksajalle. 

3. Jos luottovelka on sovitLu maksettavaksi tilitoimistoon, Uihe
tetaan rahtiluottotni kaksin kappalein ynna tiliin sishlt.vvat tilauk
sct kuukausitilityksen mukana rahana talousjakson ka saan, joka 
laheWia ne edelleen tilitoimistoon. Tilitoimistossa yhdistetfuin 
kunkin luotonnauttijan tilit, laskctaan rahtiluoton kor,·aus yhteis
summan perusteella ja laskutetaan luotonnauttijaa nain saadulla 
luottovelan lopullisella mi.iiirallii. Luottovelka on makscttava kuu
kauden kuluessa laskuttamisesta joko rautatiehallituksen posti
siirtotilille n: o 3500 tahi kateisellii rautatiehallituksen paiikassaan. 

TV. Tilitys- ym. miiiirii.yksia. 
1. Kannetut rahtiluoton korYaukset tiliteti.ian tavaraliikenteen 

shckkikirjoilla kannettujcn maksujen yhdistclmassa (n:o 4125) 
me:rtkitsemiilUi lomakkecseen siUi varten varattmm kohtaan luoton
nauttijan nimi, nautitun luoton miiari:i ja en perusteella kannettu 
korvaus. 

2. Milloin lnottovelka maksetaan a~'<emakassaan, lahetetaiin 
rahtiluottotilin se osa, jos. a on kuittausmerkinta luottovelan mak
susta, tavaratilien mukana tarkastustoimistoon. 

Nykyisin kaytannossa olevia lomakkcita kiiytetaan niin kauan 
okuin painosta riittaa. 1\Iatkalipun tilanslomakkeen (n: o 4046 ) 
A-osaa kaytetaan varsinaisena tilauksena ja B-osaa kantana. 
Koska nykyinen matkatavaran kuljetustilaus (n:o 40-17) on yksi
osainen, kaytetaan kanta.na toista kappaletta samaa lomaketta. 
Tilauksen voimas. aoloaikaa ei ole eni.ia rajoitettu, joten lomkkeissa 
olcva me11ldntii voimassaoloajasta on merkit~'kseton. (Tfo n: o 1573. 
27. 11. 51. ) Kl n:o 56/ 51. 10. 

Tavaraliikenteen rahtiluotto. 

Tavaraliikenteen rahtiluottoa koskeYat miiaraykset on 1. 1. 52 
lnkien muutettu seuraaviksi : 
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I. Luoton myontiiminen ja ehdot . 11 
1. Liikennoitsija voi suorittaa kuljetus- ja muut rt:avaraliiken

teen maksut seka jalkivaatimukset rahtiluottoa kayttaen ehdolla, 
etta han noudattaa rautatiehallituksen luotosta antamia miUi
rayksia ja vaadittaessa asettaa rautatiehallituksen hyvaksymiin 
vakuuden. 

2. Anomus luoton saamiscksi on asemilta saatavalle lomak
keelle (n: o 1673) laadittuna jatettava a. o. asemalLe tai liihetet
tava rautatiehallitukselle. 

3. Luotto voidaan myontaa koskevaksi maarattyja tai kaik
kia valtionrautateiden asemia ja pysakkeja. 

4. Oikeus luoton kayttOon myonnetaan maadiajaksi tai tois
taiseksi. 

5. Luottovelka on maksettava, ellei toisin sovita, ken·an kuu
kaudessa. M:aksu suoritetaan, jalempana mainitulla tavalla joko 
asemaka aan, a. o. talousjakson postisiirtotilille tai rautatiehalli
tuksen tilitoim.iStoon. 

6. Jos luotonsaaja laiminly..O luottovelan maksamisen, on 
rautatiehallituksella oikeus ilman tuomiota tai pa.31tosta peria 
vakuudesta taysi suoritus saatavastaan korkoineen ja kuluineen. 

7. Rahtiluotosta peritaan tariffisaannossa maaratty korva1.1S. 

II. Kirjanpito ja luottovelan maksamine?t. 
1. Jos luottovelka on sovittu malalettavaksi asemaka.ssaan tahi 

talousjakson postisiirtotilille, laaclitaan paivan aikana esiinty
neiden luoton alaisten Hihetysten perusteella luoton nauttijalle 
rahtiluoton tilitodiste (n :o 413 ) . Tilitodiste eldi sen oheen lii
tetyt luotonnauttijalle lmuluvat kuljetuskirjan osa·t ja muut 
maksutositteet luovutetaan luotonsaajalle seuraavana arkipaiviina. 
Saapuvan tavaran osalta on kuitenkin, luotonsaajan niin halu
tessa, tilitodiste laadittava ja luovutettava joka kerta kun kulje
tuskirjoja kaydaan noutamassa. 

Tilitodisteiden loppusummat viedaan kutakin luotonsaajaa 
varten pidettavaan rahtiluottotiliin (n : o 4137). Luottokauden 
paattyessa lasketaan tili yhteen ja lisataan loppusummaan rahti
luoton korvaus. 

Rahtiluottotili annetaan luotonsaajalle kaksin kappalein tilin 
paattii.misen jii.lkeisena arkipaivana. Lu{)tonsaajan on kahden 
paivan kuluessa palautettava tilin molemmat kappaleet tarkastus
merkinnillaan varustettuna seka, jos luottovelka on sovittu mak
settavaksi asemakassaan·, samalla suoritettava tilin miHira. Tilin 
molempiin kappaleisiin merkiUilin lrnittaus maksusta. Toinen 
kappale annetaan kuitiksi maksajalle. Ta lonsjakson siirtotilille 
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maksettaessa on luotonsaajan palauttaessaan tilit merkittiivii nii
hin maksun tapahtuneen sanotulle tilille. Tilin toinen kappale 
1iilietetiian talloin kuukausitilityksen mukana rahana talousjakson 
kassaan. 

Jos liikennoitsija nauttii luottoa kahdessa tai useammassa toi
mistossa samalla asemalla, Hihetetaan toimistossa pidetyt tilit 
1uottokauden loputtua asemakassanhoitajalle, joka yhdistaii kun
kin luotonnauttijan tilit, laskee rahtiluoton korvauk en yhteis
summan perusteella ja perii luottovelan liikennoitsijalta. 

2. Jos luottovelka on sovittu maksettavaksi rautatiehallituk
Ren tilitoimistoon, merkitaan piiivan aikana esiintyneet luoton 
alaiset liihetykset luotonnauttijaa varten luottokausittain pidettii
vaan rahtiluottotiliin (n: 0 4137) ja liitetaan tilin oheen tosit
tecksi maksajalle kuuluva o a kuljetuskirjasta tai kuitti. Tili 
lasketaan yhteen luottoka11den lopussa ja lahetetaan kaksin kap
palein tositteineen rahana talousjakson kassaan, joka lahettaa 
sen edelleen tilitoimistoon. 

Tilitoimistossa yhdistetaan kunkin luotonnauttijan tilit, laske
taan rahtiluoton korvaus yhteissumman perusteella ja laslrute
taan luotonnauttijaa niiin saadulla luottovelan lopullisella maa
rallii. Luottovelka on mlllksettava kuukauden b1luessa Iaslrutta
misesta joko rautatiehallituksen postisiirtotilille n: o 3500 tahi 
kateisellii rautatiehallituksen p~Uikassaan. 

3. Tilitodi!'iteita ja ralltiluottotilia koskevat muistutukset on 
esitettava oikaistaviksi mahdollisimman pian. Muistutukset eivat 
lruitenkaan Yapauta luotonsaajaa suorittamasta luottovelkaa miia
ratyssa ajassa. 

4. Jos luottovrlka kesken luottokauden non ec myonnetyn 
lnoton m~Hiraiin, on velka mak..<Jcttava tai sita lyhennettava, ennen
kuin lisaa luottoa voirlaan myontiia. 

5. Jos luottovelkaa ei makseta mii.aratyssa ajassa, lakkaute
~aan luoton m~'ontaminen sik i kunnes velka suoritetaan. Viivas
tyneesta suorituksesta on makscttava korkoa tariffisaannon maa
raysten mukaisesti. 

Ill. Tilitys- ym. miia1·ayksia. 

1. Kannetut rahtiluoton korvaukset tilitetaan tavaraliikenteen 
hekk:ikirjoil1a kannettujen maksujen yhdistelma sa (n: 0 4125) 

merkitsema1la lomakkeeseen sita varten varattuun kohtaan luo
tonnauttijan nimi, asemalla yhteensa nautittm luoton maara ja 
sen perusteella kannettu korvaus. Jos luotonnauttijoita on ase
malla niin paljon, ettei lomakkeen tila riita, on 1uette1oa jatket
tava eri paperille. 
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2. Milloin luottovelka maksetaan asemaka.ssaan tahi talons- 11 
jakson siirtotilille, Uihetetaiin rahtiluottotilin se osa, jossa on 
]rujttausmerkinta tahi merkinta luottovelan maksu ta iirtotilille, 
tavaratilien mukana tarkastustoimistoon. 

3. Kun luottovelka II. 4. kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
maksetaan asemalle tai sita lyhennetaan kesken luottokauuen, an
netaan luotonnauttijalle maksetusta maarasta irtokuitti n: 0 3118. 
Nain maksettu maara va:hennetaan rahtiluottotilin loppusum
masta senjalkeen kun raht:iluoton korvaus on tiliin lisatty. 

Jos maksu taikka lyhcntaminen tapahtun talousjakson posti
siirtotilille tai tilitoimistoon, on maksnsta hcti ilmoitettava a e
malle luoton jatkuvaa myontami ta varten. 

Lnottovelkaa nain kesken luottokanclen lyhennettaessa katso
taan liikennoitsija oikeutetuksi nauttimaan k. o. luottokautena 
luottoa siihen maaraan, joka saadaan, kun vahvistettuun luoton 
maaraan lisataan lyhennyksen malira. 

4. Rahtiluottotilin valityksellii alennuksia myonnettaessa on 
meneteltiiva siten, etta. rahtiluottotilin loppusummasta viihenne
taan myonnetty alennus. Rahtiluoton korvaus la.sketaan naiQ. 
saadun jaannoksen perusteella. Kuukausitileissa alennu maiira 
huomataan tileistii poi tona. Taman mukaisesti alennusmaara on 
merkittiiva tulotussupistelman sarakkeisiin ,Hyvityslash."l.lt ja 
hyviiksytyt tileista poi<stot". Alennusmaariin eteen on merkittiiva 
alennuksen saajan nimi. 

Alennuksen alaiset llihetykset on merkittava lornakkeeseen 
4139. Tata lornaketta on kaytettiiva seka alennuksen saannin eh
tona olevan vahimman kuljetusmaaran toteamiseksi etta alennuk
sen alaisten lahety&ien luettelona. Lomake Uiytetaan otsakkeiden 
jo lomakkeessa olevien ohjeiclen mukaisesti kahtena kappaleena. 
Toinen osa Jahetetaan a. o. liikennoitsijalle ja toinen tarkastus
toimistoon. 

Kun lomaketta 4139 kavtetaan alennuksen saannin ehtona 
olevan va.himman knljetns~1aliran toteamiseksi, se piUitetaan 
vasta vahimman maaran tultua kuljetetuksi, jonka jalkeen lomak
keen osat lahetetaan liikennoitsijalle ja tarkastustoimistoon. 

Kun lomaketta kiiytetiiiin alennuksen alaisten lahetysten luet
telona. se paiitetaan lrunkausittain yhta aikaa kuin rahtiluotto
tilikin. Siihen merkitaan tiedot nii ta lahetyksista, joiden lrulje
tusmak ut on merkittv vastaavaan rabtiluottotiliin. J..~omakkeen 
osat Hihetetaan talloin liikennoitsijalle ja tarkastustoimistoon 
ra~htiluottotilin liitteina. Jos luottovelka maksetaan tilitoimis
toon, on tarkastustoimi, toon talloin lahetettavii se rahtiluotto
tilin osa, joka muuten jaa asemalle. 
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5. Luottokausi kasittaii ajan kuukauden 1 piiivasta seuraa
van kuukauden 8 paivaiin. Kuukauden 1-8 piiivina saapuneet 
edellisen kuukauden ailmna liihetetyt lruljetuskirjat viedaiin Uihe
tyskuukauden rahtiluottotiliin. 

Kuten yllaolevista maariiyksisUi ilmenee, merkitaiin, milloin 
luottovelka maksetaan tilitoimistoon, lruljetuskirjat piiivittiiin 
rahtiluottotiliin. Rahtiluottotilin ( n: o 4137) nykyistii lomaketta 
kaytetiiiin tahiin tarkoitukseen siten, etta sarakkeeseen ,Tili
todiste n: o" merkitaiin kuljetuskirjan tai kuitin n: o ja sarak
keeseen ,Paiva" vastaavasti liihetysasema tai ascma, jolla ikuitti 
on kirjoitettu. (Tfo n:o 1573, 27. 11. 51) Kl n:o 56/ 51. 11. 

Asemakassanhoitajien kassojen tarkastus. 

Sen johdosta, etta rautatiehallituksen viime marraskmm 6 
paiviinii tekemiilla pi:HitokselHi on rautatiehallinnon tyojar,jes
tyksen 34 § :n 10 kohta muutettu siten, etta asemakassanhoitajien 
kassat tarkastetaan rautatiehallituksen tarkastustoimiston toi
mesta vain kerran puolessa vuodes.sa ( ennen kerran k:uukau
flessa), velvoitetaan asemapaiillikot (asematar]d{aajat) tammi
kuun 1 piiivana 1952 voimaan tulevan asemapaallikoiden ohje
siiiinnon 29 § :n mukaisesti toimittamaan asemakassanhoitajien 
kassojen tarkastus kerran kuukaudessa ja lahettamaiin kassan
tarkastuspoytakirja ylitarkkaajalle. (Tfo n: o 1650, 14. 12. 1951) 
Kl n: o 56/51. 12. 

Maksumerkkien, rahtimerkkien ja maksu
leiman kayttamisesta. 

Sen johdosta, etta lii.hitulevaisuudessa lopetetaan maksumerk
kien ( 0. n: o 890) Jdiytto kokonaan, kiiytetaiin painatusjaostossa 
jiiljella olevat maksumerkkikirjat yksinomaan konduktoorishekki
lippukirjoina. Kirjat tilataan trt II: sta ja tilitetaiin lomakkeella 
n : o 4014 tiiysin kirjoin, kuten kond. shekkilippukirjat. 

AsemiJla olevat mal'-'Sumerkkikirjat kaytetaan entiseen tarkoi
tukseensa (Kl n: o 28/ 46. 7, 30/ 46. 8 ja 20/ 48. 7) ja tilitetaan 
kuten tahiinkin asti. Taman vara ton loputtua on maksumerk
kien asemesta kaytettavii maksuleimaa tai rahtimerkkeja siten, 
etta sopivan kokoiselle valkoiselle paperille lyodiilin kannettavan 
maksun suuruinen maksuleima tai kiinnitetaan siihen maksua 
vastaava maara rahtimerkkeja, jotka mitatoidiian aseman nimi- ja 
piiivaleimalla. Nain laadittu lruitti annetaan maksajalle. (Tfo 
n: o 1625, 11. 12. 1951) Kl n: o 56/ 51. 13. 
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Tilatusta venalaisestii. vaunusta kannettava 
tilausmaksu. 

Korjatakseen sen cpasuhteen, mika nykyisin ,-allitsec venalais- 14 
ten vam1Ujen kiiyttiijien rautatiellc maksamien ja rantatien eu
vostoliitolle niiisUi vaunuisla maksamien vaunuvuokrien kesken, 
rautatiehallitus on maiirfumyt, etta Kl n:o -!G/ 50. !) maiuittu ti
Jausmaksu 1. 1. 1952 lukien toistaiseksi on saman suurninen kuin 
uaistii vammista NeuvostoJiiton rautateiJJe suol'itcttava vnokra 
seitsemalUi ja puolelta vuorokaurlelta. Taman mukaisesti on 
tilausmruksuna ·iis mainitnsta paiviisHi lukien kannettava knstakin 
2-aksclisesta vaunust~ 1,500 mk ja ku takin -1-akselisesta vaunusta 
3,000 mk. TilausmakSu on merkittii.va rahtikirjaan. 

Tilausmaksu kannetaan edelleenkm vain nii ·sii tapanksissa, jol
loin Kem·ostoliittoon liihetettiiviin tanran kuljetu.~ta varten ni
menomaan vaaditaan venaliiinen vaunu . ::\Iilloin tilausmaksua ei 
kanneta, rahtildrjaan on merkittava sanat ,Tilaftu suomalainen 
vaunu". 

Rautatiehallitukscn 13. -t. 51 paiviityssii kirjelmassa tfo 552/ 
1009 annetut, kaksinkertaisen vaunumai:iran toimittamista Y.enii
laisten vaunujen tilaajille koskevat ohjeet peruutctaan 1. 1. 1952 
lukien. (Rh/ tfo n :o 1913, 11. 12. !) 1) Kl n:o 56/ 51. 14. 

Asem.ien, pysakkien ja matkatoim.istojen 
vuosi-ilmoitukset matkustajalipuista. 

Vuosi-ilmoitus (lomake nr 4035, vanha B m 173) py'J·detaiin 15 
lahettanii:Uin Trt II : ecn mahdollisi.nunan pian tammikuun alus ·a 
ott amalia huomioon Kl. nr 1/ 51 kohClassa ~1 annet nt ohjeet. 
Tariffien korotuksen johdosta v. 1952 alnsta voimaan tulevat 
1tudet lippujen hinnat on merkitti:ivii asianomaiscen sarakkeeseen. 
(Yltr n :o Y . 112/ 338, 14-. 12. 1951) Kl n:o 56/ 51. 15. 

Tavarain kuljetukset Suomesta Unkariin 
SNT -Liiton kautta. 

Tavarain h'·uljetuksia "Cnkarin Kansanta ·avalla ·ta kolmansiin 16 
maihi:n ja painvastaiseen :uuntaan S~T -Liiton kautta koskcvien 
saantojen 19 § :n 11eljiintcen kappalceseen on tcht,\- sellainen poik-
keus, etta Suomesta Unkariin menevaa tuvaraa voidaan liihettaa 
myos SNT-Liiton 4-aksclisi.ssa vaunuissa. (1.'flk n: o 273/ 456, 10. 
12. 1951) Kl n:o 56/ 51. 16. 
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Venii.liiisten viljankuljetuskilpien palautus. 

Vainikkalan aseman ilmoituksen mukaan on viljavammjen 
mukana saapuneita viljankuljetuskilpia huomattava maarii palaut
tamatta. Kun mainitut kilvet ovat vuokranalaisia rautateittemme 
kiiytossa ollessaan, kchoitetaan asemia palauttaman ne viipymattii. 
P alauttamisesta kts. kl n : o 38/50. 7. ( Tftk n: o 462, 15. 12. 1951) 
Kl n:o 56/ 51. 17. 

Turkisvirkalakkien tilaaminen. 

18 Rautatiehallitus ja Rantalan Lakkitehdas Oy, Seiniijoki, ovat 

19 

tehneet soplmuksen, jonka mukaan mainittu lakkitebdas sitoutuu 
toimittamaan tam.mikuun 15 paivaan 1952 mennessa 1,000 kpl. 
rautatlelfusten tmkisvirkalakkeja kokardeineen ja siipipyoralaat
toineen ilman erikoismel'lilleja. Lakit valmistetaan tilaajan toivo
muksen mukaan joko sheviotti- tai diagonaalipaallisellii, seka 
koneosastolai ille, jos haluavat, nahkapaallisella. JunanlaheWi
janii toimivan virkamiehen lakki valmistetaan punai'3ella verka
piiallisellii. Malli tilaajan valinnan mukaan joko n. . jahti- ta i 
pystykorvamallia. Uinta koosta ja paallisesta riippumatta ~ ,000 
mk kappaleelta + liihetyskulut. 

'rilausaikaa on pidennetty, joten ne, jotka eivat ole ehtineet 
tilata lakkia huollojaoston 11. 12. 1951 antaman sahkeen nojalla, 
voivat tilata sen vielii. tiiytHimalla taman kaskylehden liittcena 
olevan tilauskaavakkeen ja labettamalla sen liikeunepaikan, vari
kon tai alavarikon paallikon tai ratamesiari.n valityksellii rauta
t iehallituksen huoltojaostoon kuluvan joulukuun loppuun men
nessii. Lakit toimitetaan tilaajille tehtaasta suoraan joko rauta
teitse jhlkivaatimuksella iai postit , e postie1makolla. ( T thj n : o 
984/ 652, 15. 12. Hl51.) h'1 n:o 56/ 51. 18. 

Matkalippualennuksia. 

Senraavat alennukset on myonnetty yksinke1taisten lippujen 
hinnoista seuraaviin tilaisnuksiin osall istnville: 
Seinajoki : 3- 8. 1. 1952; RautatieUiisten Kristillisen Yhdis
tyk:sen vuosikokouksen .·ellaisct osanottajat, jotka eivat saa vapaa
lippuja; 50%, myos pi.ka j . 
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Avoimia virkoja ja toimia. 20 
Seuraavat esityk. en peru toPlla lliytet tiivii.t ratavartijan toimet: 1 I. rara

vartijan toimia: yksi 2. ratajaksossa km 196,5-205 (Tianko) , yksi 5. rata
jaksossa km 275, 092-276 Mantan r . ja km 271-:!77 (Vaasan r. (Vilppula), 
yksi 8. ratajak~ossa km 99 ,5-lOOi (Kulus) , yksi 9. ratajaksossa km 8!)2-
894 Vaa ja 656-660 Tlm-Ilys rataa (Kontiomaki) ja yksi J3. ratujak
sossa km 190-192 paiirataa (Kouvola); 2 I. mtarartijan loimia: lwlme 4. 
ratajakso. sa, joista yksi km 312, 4:38-31!1, 438 (Vuojoki) , kaksi Orivedcn
.Tiimsiiu nttlalla (Alhojarvi) ja (Nytkymc, ...-altion a~untmt Pi oh•). kak~i 
5. ratajaksossa, joista yksi km 352- il59 (Pomarkku) ja yk;.i km :3S0-3H7 
(Niinimaa) ja yksi 9. ratajaksos~a lun 6$19,5-707,5 (Hyryn~almi) _ Hata
o~aston johtajalle osoiwtut hakemukset on JiitPtta,-a a~ianomaisill\• rata;jak
sonpiiiillikoillc viimcistiiiin 4. ]. 19.32. 

Esitykscn perusteella tiiytetiian 4. varikkojaksossa KouYolau varikolla: 
yhdeksiintoista vc-tul'inliimmittiijiintoiuta (16 Kw, 1 1\ta, I Hma, 1 Yro); 
Joensuun varikolla: lcuusitoista veturinliimmitti.ijiintointa ( 1:3 Jn.~. ~ Nrm, 
1 Smj) . Koneosaston johtajalle o~oitetut hakcmukset on j~itt•tt<i1· [i asian
omaisellf' varikonpiiallikolle viimeistiiiin 4. L 1952. 

Kirjanpiti:ijiinvirlca Turun varastos. a. Paajohtajalle osoitl'tut hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen ldrjaajalle viimcistatin 10. J. J 952 
ennen klo 12. 

1 l. ~·aTastomesta.1·in to·imi 6: nnessa vnrasiojaksossa, asem:q,mikkana Ily
vinkiia. Taytetiiiin esitykseu peru. teclla. Yarasto-osaston johtajallP osoitetut 
hakemukset on to.imitettava 6 :nncn varastojakson piitillikolJ ,•, o~. Helsinki, 
vii.metstiiiin 10. 1. 1952. Yaltionrautateiden asuuto on saatal' issa. 

Yleiscn vaikc>an asuntopulan takia kehoitc>taan hakijoita PnnPn hakt'
mustC'n jattiimistii. ottnmaan Sl,lviiii asunnons::mntimahdollisuuk~i ta. 
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L i it e Kl n :o 56/ 51. 18. 

Irtileikattava ja taytetUiva mieluimmin 
koncella tai tekstaten ja Hihetettava 
virantoimituspaikan esimiehen valityk
selhi rautatieha1litukscn huoltojaostoon. 

Turkisvirkalakkien tilaus. 

Tilaajan taydellinen nimi: ................................................................... . 

Virka tai toimi ( virkapukumaiiriiy~ ten 6 § : n mukaan) : ..... ....... .. . . 

Virantoimituspaikka: ............................................................................ . 

Postiosoite: .............................................................................................. . 

Lakin malli: n. s. jahtimalli, pystykorvamalli.l') 

" 
numero: ....................................................................................... . 

Lakin paallinen: sheviotti, diagonaali, punainen verka, nahka.•) 

Siipipyoralaatta: a) yleinen, lmusenhavukoristeinen, ilman kuu

senhavukoristetta *) 

Kokardin viiri: 

b) veturimiesten: kuusenhavukoristeinen, i)

man lmusenhavukoristetta •) 

'l'i!aajan aiiPkirjoittos 

* ) Tarpf'eton y]jpyyhitiilin. 

Helsinki 1951. ValtioneuYoston kirjapaiuo 
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Viittaus Kaskylehdessa fulkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl n:o 1{51. 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. Tariffien muutokset. - 2. Rautatiehallituksen ja Oy Poh· 
jolan Liikenne Ab:n kesken tehdyn tariffisopimuksen muutos. - 3. .Alem· 
mat liikenneoppikurssit keviitkaudella 1952. - 4. Rautatieopiston kurssioh· 
jelma keviit1ukukaudeksi 1952. - 5. Tyonviihyyden takia vapautuva. tyovoima. 
- 6. M:yonnettyjii pa1kintoja. - 7. Paloruiskun etsinUi.. - 8. Avoimia virkoja 
ja toimia. - 9. VR hiihtomestaruuskilpailut. 

Tariffien muutokset. 

Valtionrautateiden tarirffisaantoon on 14. 12. 1951 annetulla 1 
asetuksella tehty huomattavi:a muutoksia. Muutokset .tulevat voi
maan 1. 1. 1952 lukien, kuitcnkin siten, etta jaljempana koh
dassa 5 mainittujen halkojen ja viljalajien vaunukuormarahdit 
kohoavat vasta 1. 4. 1952 lukien. Tehtyjen muutosten takia on 
koko tariffisaantO pailnettu uudelleen. 

Tariffi'3alintoon tehdy.t muutokset ovat aiheut.taneet muutok
sia myos Tariiffitaulukkoihin ja Aakkoselliseen tavaranluokitus
taulukkoon. Nama muutokset kayvat selville Tariffitaulukkojen 
lisalehdestli n: o 1 ja Aakkosellisen tavaranluokitustaulukon. lisa
lehdestii. n: o 3. 

Uusi tariffisaanto ja mainitut lisalehdet jaetaan lahipaivinli. 
a. o. kaytettaviksi. 

Truriffien muutokset merkitsevat matkalippujen hintoihi'D. 
keskim. 18.5 % :n ja tavaratariffeihin 23%: n korotusta. Kuu
kausi- ja koululaislippujen korotus on keskim. 33.7 % ja muiden 
lippujen keskim. 17.6 %. 

Tariffien muutosten voimaan. tullessa on erikoisesti huoma.t
tava: 

1. Pahvilippuihin on uudet hinnat merkittliva viirikynalla. 
Kuukausi- ja koululaislippuihin on leimat lyotliva sinisella varilla. 

2. .Matkalippujen hinnat miiiirataan myyntipaiviinli. voimassa 
olevien tariffien mukaan. Jos lipun kelpoisuusaika alkaa vasta 
1. 1. 1952 tai sen jalkeen, on hinta laskettava uuden tariffim. 
mukaan. 

8782 - 21. 12. 1951. 
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Ensi vuonna kelpaavia kuukausi- ja koululaislippuja saadaan 
nyt ryhtya myymaii.n. Niiden paivi~n osalta, joina lippu ke1paa 
kuluvan vuoden joulukuussa, lasketaan hinta nykyisen tariffin 
.mukaan. Ensi vuoden osalta lasketaJan. hilllll®t uuden tariffin 
mukaan. 

Kaikilla radoilla kelpaavan kahdentoista kukauden kuukausi
lipun hinta on sama kum kaikilla radoilla kelpaavan yhdentoista 
kuukauden kuukausilipun hinta. 

Lipuista, jotka osittain kelpaavrut 1. 1. 1952 jalkeen lasketaan 
takaisinmaksut siten, ettii kii.ytettyj en matkan osien hinna;t las
ketaan uuden tariffin mukaan. 

3. Pikajunam. lisalippujen ja paikkalippujen hintoja ei ole 
muutettu. Makuupaikkalippujen uudet hinnat ovat I luokassa 
1400 mk, 2 luokassa 700 mk ja 3 luokassa 400 mk. 

4. Tilatusta eri vaunusta ei en1:iii 1. 1. 1952 lukien voida 
maksua laskea seuruelipun tarif:fin mukaw, vaa.n se on lasket
tava meno-, meno- ja paluu- tai matkailulipun tariffin mukaan. 
Sensijaan voidaan maksu vaunun osastosta ja retkeilyvaunusta 
laskea edelleenkin myos seuruelipun tariffia soveltaen. 

5. TavarataJriffien korotus on saatu aikaan lisaii.mallii kaik
kiin hinnoituslukuihin luku 4. 

Vaunukuormaluokan 1 asemasta kaytetaan edelleenkin rfl!h
teja laskettaessa luokkaa 2. 

Kun havu-, koivu-, seka- ja jatepuuhalkojen sekii jauhamat
tomrun ohran, rukiin ja vehnan vaunukuormarahdit kohoavat 
vasta 1. 4. 1952 lukien, on mainittujen tavaroiden osalta rahdi
tus suoritettava siten, etta uusien tariffien mukaisista hinnoitus
luvuista vahennetiiiin luku 4. Nain myonnettiiva alennus koskee 
vain mainittuja tavaroita, joten mm. hakkeiden ja muiden sa
:hausjiitteiden, hirssin, kauran, maissin ja riisin rahdit on kan
nettava a1entamattomina. 

Nain myonnettii.vat alennukset korvat3Jan rautatielle valti..on 
muista varoista. .Alennusedit lasketaan rtilastotoimistossa vaunu
kuormatilastojen perusteella. Tii.stii syystii kehoitetaan lii.hetyksia 
koskeva;t tiedot merkitsemiiiin tilastoloma.kkeisiin erikoisen huo
lellisesti. 

6. Yhteislii.hetysten tariffii.n on tehty eraitii selvennyksia, 
jotka koskevat vaununvuokria ja syrjliraidemaksuja. Lisaksi on 
samaan yhteislahetykseen kuuluvien liihetysten mahdolliset mii.ii
riiliikennepaikat rajoitettu kahdeksit (nykyisin niitii voi olla eninr
tiiiin kolme). 

7. Tuontitavaran rahdituksesta konossementtipainon perus
teella on a.nnettu entistii yksityiskohtaisemmat maarii.ykset, jonka 
lisaksr nain rahditettavi•en tavaroorien piriria on entisesUUin laa
jen.nettu. 
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8. ErillistaJvaroo painoraja on korotettu 4 000 kiloksi ( enti.- 1 
nen 2 500 kiLoa). Muuten ovat maaraykset erillistavarasta entiset. 

9. Kookkaan tavaran lisaksi tulee kiiytii.ntoon myos erittiiin 
kookkaan tavaran kas1te. Kookkaiden tavaroiden (K) ra.hti .las
ketaan kaksinkertaiselta painolta ja eriWiin kookkaiden tava
roiden (KK) rahti kolminkertaiselta painolta. Suurin kookkaan 
tavaran lisiiys on 2-akselisessa vaunussa 2 000 kiloa ja 4-akseli
se.ssa vaunussa 4 000 kiloa. Er1ttain kookkaan tavaran vastaavat 
enimmaislisaykset ovat 4 000 ja 8 000 kiloa. J os lahetyksen paino 
naim korotettuna on vahintaan vajaa.painon laskemisessa kaytet
tavien rajapainojen 13 000 tai 26 000 kg tai vaunun kantavnu
den suuruinen, ei naiden rajojen yli menevaii kookkaan ·tai erit
tiiin kookkaan tavaran .paioonlisaa oteta rahdi'n1askussa huo
mioon. 

Mikali tavara tayWi.ii koko vaJunun ~Cikii siihen voida kuor
mata muuta tavaraa, on liihetyksen rahti laskettava vruhintiian 
4 000 kilon mukaan 2-akselista vaunua ja vahintiian 8 000 kilon 
mukaan 4~akselista vaunua kiiytettaessii. 

10. Eliivien elamten rahdit lasketaan entiseen tapaan. Tari£
£]p3Jinoon tehtiivii lisiiys (nyt 500 kiloa) on korotettu 1000 ki
loksi. Henkilojunassa kuljetettavista elainlahetyksistii kannetaan 
tari££ipainon mukaan l3JSkettava kiiwtavararahti. 

11. Muutt.otavaravaunun rahti henkilojunassa kuljetettae.ssa 
La.sketaan 2 500 kilon mukaan sen hinnoitusluvnn perustoolla, 
mikii saadaan kun luokan P hilliliOttuslukuun lisataan luku 8. 
Ta.llaista Uihetyksistii kannetaan siis tari££ipailnon mukaan las
k.ettu kii1totavararahti. 

12. Syrjaraidemaksujen laskemisperusteet ovat muuten enti
se't, paitsi etta suurimmat hinnoitusluvut, joihiln asti vaunukuor
maliikenteelle avatun syrjaraiteen takia tehdaiin llisayksii.i ovat 
90 ja 100. 

13. Var inainen paikallisliikennemaksu lasketaan lahetyksen 
paimost.a riippumatta aima vaunun kantavnuden ,mukaiselta pai
nolta, kuit'Cnkin 2-akselista vaunua kiiytettii.essii enintaiin 15 000 
kilolta ja 4-llikselista vaunua kayteWiessii enintaan 30 000 kilolta. 
Kaukoliikenteeseen liittyvan paiklllllisliikenteen maksut lasketaan 
varsinaisen kaukoliliken'been tari£fin perusteella vahentiimallii 
hinnoitusluvusta luku 2,kuten tii.hlinkin saakka.. 

14. Va.unun siirtoma.ksua ja satama-aluemaksua. ei ole koro
tettu. Iiin ikiiiin on jatetty korottamatta TS: n 52 §: n 5 lm : n 
mukaiset veturin minuuttimaksut. Perusmaksu sensijaan on ko
rotettu 2 000 markaksi alkavalta 8 tunnilta. 

15. Ylimaariiisen junan veturima.ksu on korotettu 3 000 mru.·
kaksi ja seisonta-ajan korvaus 1 000 markaksi. Tilausmaksut 
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ovat ylim. junasta 3 000 mk ja moottoriva.unusta 1 000 mk. 
Linjakuormauksen veturianaksu on korotettu 3 000 markaksi. 

16. Siirtokuormausmaksu yhdysliikenteessa Loviisan rauta
tin kanssa lasketaan hinnoitusluvun 34 mukaan entisin perustem. 
(Rh/T:fo n:o 2121, 18/ 12 1951) Kl n :o 57/ 51. 1. 

Rautatiehallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne 
Ab :n kesken tehdyn tariffisopimuksen muutos. 

Rautatiehallitus ja Oy Pohjolan Liikenn<e Ab ova.t keskenalin 
sopineet 15. 5. 50 voimaan tulleen tari:f:fisopimuksensa II 
(kiito-, pika.- ja rahtitavara) 11 lrohdan ja tariifisopimuksen 
liitt.een V ( Suoran tari:ffin hinnoituslukutaulukko) muuttami
sesta 1. 1. 52 lukie.n seur.aavan sisaltoiseksi : 

11. Kiito- seka pika- ja rah'titavaralah:etyksista suoritetaan 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: l1e kuuluva tulo-oouus s1ten, etta suo
ran tariffin mukaan rahd1tettujen lii.hetysten tariffipainoill kuta
kin kiloa kohden maksetaan 57.5 p. kotiillikt11ljetusliikentee.ssa ja 
linjwliikenteessa sen lisliksi ku1ta1tin: lrilokilometrilta l.ss p. 

Kuljetetut kilot ja suoritetut kil.okilometrit lasketaan Oy Pdh
jolan Lijk<enilie Ab:n. toimesta kuormakirjojen. j a niihin merkit
tyjen autokuljetusma.tkojen perusteella. Maksut .tasoiteta.an val
tionr.autateiden tariffisaannon 2 § :n mukaisesti. 

Ka.tJkotariffin rrnuka.an rahrditetuista Uihetyksista suoritetaa.n 
Oy P ohjolan Liikenne Ab: l!l<e kuuluva tulo-{)suus kuormabrjo jen 
perusteella ja sen suuruisena kuin maksut on kann.ettukm. 

Suoralla tariffi,lla tarkoitetaan rahditusta, jossa kuljetus
maksu on laskettu joko yhdysliikennetJta varten .laadittua suora.n 
tariffin hinnoi.tustaulukkoa (Liite V) kaytt8Jen tai lisaamlilla 
rautatierahti:a laskettaessa kaytettyyn hinn<>ituslukuun maii.ratty 
luku. Katkota.riifia kay.tettaessa oili Oy Pohjola.n Lii•ken.ne Ab: n 
maksuosuus merkittu kuljetuskirjaam, eriJllisena erlina. 

Samalla kumotaan Kl n: o 44/51. 5 seka siihen liityva, tarif
finkoroituksen johdosta vanhentun'llt hinn·oitusluku.tau.luklro 
(Liite V) . (Rh/tfo n :o 2·616. 14. 12. 51). Kl n :o 57/~1. 2. 
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Liite V . Liite Kl N :o 57/ 51. 2. 2 
Stwran tariffin hinnoitustaulukko 

Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab :n viilisessii 
yhdysliikenteessii 1. 1. 1952 lukien. 

Tariff!- Tar! ill-
ViU!matka K!lto- Pika- Ro.htl- valimatka. Klito- Pika.- Ra.htl-

km tav. ta.v. tav. km tav. tav. tav. 
2 91 84 77 116 121 114 107 
4 92 85 78 125 122 115 108 
6 93 86 79 134 123 116 109 
8 94 87 80 147 124 117 110 

10 95 88 81 160 125 118 111 
12 96 89 82 175 126 119 112 
15 97 90 83 191 127 120 113 
17 98 91 84 210 128 121 114 
19 99 92 85 228 129 122 115 
22 100 93 86 247 130 123 116 
24 101 94 87 265 131 124 117 
27 102 95 88 283 132 125 118 
29 103 96 89 303 133 126 119 
31 104 97 90 335 134 127 120 
33 105 98 91 385 135 128 121 
35 106 99 92 435 136 129 122 
37 107 100 93 490 137 130 123 
40 108 101 94 545 138 131 124 
43 109 102 95 600 139 132 125 
46 110 103 96 675 140 133 126 
50 111 104 97 760 141 134 127 
54 112 105 98 850 142 135 128 
60 113 106 99 950 143 136 129 
66 ' 114 107 100 1050 144 137 130 
72 115 108 101 1160 145 138 131 
78 116 109 102 1270 146 139 ·132 
85 117 110 103 1380 147 140 133 
92 118 111 104 1500 148 141 134 

100 119 112 105 yli 1500 149 142 135 
108 120 113 106 

Alemmat liikenneoppikurssit (kondukti:ii:irikurssit) 
kevll.tlukukaudella 1952. 

Mikii.li riittii.vii. mii.ii.rii. pyrkijoitii. tulee pii.lisytutkin.nossa hyvaksytyksi, 3 jii.rjestetaii.n tulevana kevii.tlukukautena ale=at liikenneoppikurssit (kon-
dukti:ii:irikurssit). Niille aikovien on jiitettii.vii. rautatieopiston johtokunnalle 
osoitetut hakemuksensa asianomaisille esimiehilleen niin aikaisin, etta ne Iau-
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suntojen kera ehtivat rautatieopiston johtajalle ensi tammikuun 4 pa1vaan 
menncssa. Naiden anomusten kasittelyyn, niihin liitettaviin asialdrjoihin ja 
muihin kursseille piiasyii koskeviin seikkoihin nahden on noudatettava, mita 
opctustoimen ohjesaiinnon 10, 11, 17, 18, 45, 48 ja 55 §§:ssii seka vaihde· 
miespiitevyyttli. koskevassa rautatiehallituksen kirjelmiissii n:o H. 797/3138, 
3. 6. 38, miiiiriitiiiin. Ansioluetteloa ei tarvitse liittaa, mikali mainitun ohje
siiiinnon 54 §: ssii edellytetyt seikat riittiiviin selvasti ilmeneviit virallisesta 
nimikirjakortin jiiljennoksestii. Joka tapauksessa riittiiii kirjallinen anomus 
ja nimikortin jiiljennos niiltii, jotka aikaisemmin ovat hakeneet vastaaville 
kursseille ja saaneet jo osallistua piiiisytutkintoon kerran tai useammin. 
Viimcisestii osanotosta on mainittava anomuksessa tarkka aikamiiara ja on 
asianomaisen esimiehen myos tiissii tapauksessa merkittiivii hakemukseen, 
minkiilaincn hakijan kiiytos ja toiminta myohemmin on ollut. 

Rautatieopiston johtokunnan piiiitoksen mukaan on suomeukielella koulu
sivistyksensa saaneiden hakijoiden tiillii kertaa liitettiivii mukaan jaljennok
senii todistus ruotsinkielen suullisesta taidosta, mikii vaaditaan ylikonduk
toorin, konduktoorin, asemavahtimestarin, pakka- ja vaakamestarin seka ase
mamiesten esimiehen virkoihin kaksikielisillii liikennepaikoilla. Liihempiii 
ohjeita kielitodistuksen hankldmiseksi saadaan asemapiiiillikoilta. 

Piiiisytutkinnosta, joka edelleenldn kasittii.ii ohjesiiiintOjen, laskennon ja 
iiidinkielen sekii ruotsinkielisiin niihden myos suomenkielen kirjalliset kokeet, 
sekii mahdollisten kurssien alkamisajasta ilmoitetaan myohemmin. (Ropj 
n:o 317/842, 15. 12. 51) Kl n:o 57/51. 3. 

Rautatieopiston kurssiohjelma kevatlukukaudeksi 
1952. 

Ylemmiit liikenneoppikurssit (2 luokkaa) : 

opintomatka . .. . .... .... ....... .. . 
piiiisiaisloma . . .................. . 
tutkinto ................. .. ...... . 
erikoisluentoja ja tutustumiskayntejii 
todistusten jako ..... . .......... . . 

Alustavat liikenneoppikurssit (1 luokka) : 

tutkinto ....... . ................. . 
tutustumiskiiyntejii ja todistusten jako 

Veturinkuljettajaoppik'UII"ssit (2 luokkaa): 

piilisisiiisloma . . .. .... ............ . 
tutkinto .. .. ... ................ .. . 
tutustumiskiiyntejii ja todistustcn jako 

jatk. 
alk. 

" 
" 

alk. 

" 

7/1 
6/4 

10/4 
15/4 

2/5 
26;"5 

klo 8.10 

" 
8.10 

klo 8.00 

pii.iitt. 5/4 

" 
9/4 

" 
14/4 

" 28/4 
29/4 
30/4 

paiitt. 25/5 
" 30/5 

31/5 

piiiisytutkinto 17/12. 51 klo 11.00 
alk. 14/1 klo 11.00 piiiitt. 9/5 

" 10/4 " 14/4 
" 12/5 " 20/5 

21/5 

Ma7ldolliset alemmat liikenneoppikurssit, joille 
kielen suullinen taito (1 luokka) : 

pyrkivilta vaaditaan ruotsin-

paiisiiiisloma . . . . .. .. . ... .... .... . 
tutkinto ........................ . 
tutustumiskayntejii ja todistusten jako 
Kurssit ovat suomenk•ieliset. 

paiisytutld.nto 11/1. 52 klo 11.00 
alk. 21/1 klo 11.00 pii.iitt. 17/5 

" 10/4 " 14/4 
" 19/5 " 29/5 

30/5 
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Oppilasasuntola on vuorollaan varattu kevii.tlukukaudeksi alempien lii- 4 
kenneoppikurssien oppilaille. 

Mahdolliset vwtmwmiesoppt?curssit (1 luokka): 
paiisytutkinto 8/2 klo 11.00 

alk. 18/2 klo 11.00 pii.iitt. 3/5 
paasiaisloma .................... . " 10/4 " 14/4 
tutkinto ............. - .......... . " 5/5 " 9/5 
tutustumiskiiyntejii. ja todistusten jako 10/5 

Tariffiosaston seka hallinto- ja tal0'11ososastojen oppikursseja ei jiirjestetii. 
Kone- ja va1·asto-osastojen oppikurssit siirtyvat syksyyn. 

Oppilaiden kuukausilomat rautatieopistossa 23/2, 24/3 ja 10/5. 
Vusitun Junaturvallisuussiii.inniin selostustilaisU1lS rata-, liikenne- ja varikko

jaksoista maiirii.ttii.ville virkamiehille rautatieopistossa 3/1-5/1. 
Rakennus- ja mtamestarien seki:i rataesillniesten luentopiiivi.it ryhmille II-V 

myohemmin ilmoitettavina aikoina laajennetun ohjelman valmistuttua 
ratatoimistossa. 

Ratavartijain htentopi.iivien jiirjestii.rninen siirtynee niiinollon senraavaan 
lukuvuoteen. 

Englanninkielen kiTjeellinen jatko-opetus ja veni.iji.inkielen ki1·jeopetus yhdys
liilcennevaunumiehille jatkuvat koko lukukauden. 
Opettajan ohjaamia kielikursseja pannaan toimeen sekii. llelsingissii. etta 

linjalla liiltennejaksojen piiii.llikkojen kaikille osastoille tiedoittama,ssa jii.r
jestyksossii.. 

Mahdollisista turvalaitekursseista, joita eri jaksot ovat toivoneet, ilmoite
taan aikanaan erikseen. 

V et'IL7'inldmmittiijiikursseja eri varikoilla pannaan toimeen vielii. entisellii. 
ohjelmalla s. o. 6 viikkoa kestii.vinii. . 

.tl.lokas- ja ilmajarruk'U7'sseista tiedoitetaan jaksoittain. .Alokaskurssit 
kestii.viit kaikissa jaksoissa 4 viikkoa. 

Jarrujen koettolupii.tevyyttii. silmii.llii. pitiien Iiikenneosaston virkailijoille 
suunnitellut laajennetut ilmajarrukurssit odottavat koneosastossa valmistel
tavana olevaa ja jiirjestettii.vien kurssien oppilaille etukii.teen tutustuttavaksi 
jaettavaa luentomonistetta. 

Ehtokuuhtsteluihin nii.hden viitataan miiiirayksiin Kl n: o 57/50. 15. (Ropj 
n:o 318/843, 17/12. 51) Kl n:o 57/51. 4. 

Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmiiiin n: o 1710/13301, 3. 12. 1948, viitaten il- 5 
moitetaan tyohon sijoitusta varten, etta Keravan ratamestarin alueelta va
pautuu 20. 12. 1951 raiteen sepeloimistyostii. 40 sekatyontekijiiii. tyonviihyyden 
takia. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mabdollisesti tarvitsevat 
ylliimainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustamaan sitii asianomaiselta rata
mestarilta tai rautatiehallituksen taloustoimiston huoltojaostolta. (Tthj n: o 
20/642, 13. 12. 1951) K1 n: o 57/51. 3. 

Rautatieballituksen kirjelmiiii.n n: o 1710/13301, 3. 12. 1948, viitaten 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta J oensuun ratamestarin alueelta 
vapautuu 1. 1. 1952 9 tyontekijiia tyonviihyyden takia. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti tarvitsevat 
ylliimainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustamaan sitii. asianomaiselta rata- · 
mestarilta tai rautatiehallituksen taloustoimiston buoltojaostolta. (Tthj n: o 
20/653, 17. 12. 1951) Kl n:o 57/51. 5. 
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Myonnettyja palkintoja. 

Rautatiehallitus on myontanyt Turun ascmalla palvelcville ylim. auton
kuljettajalle William Virtaselle 2,000 markan ja autonapumiC'hcnii toimi
valle alokas Tauno Enok Avulallc 3,000 markan suuruiscn palkinuon tun
nustukseksi slita ripeiistii ja rohkeasta toiminnasta, jota he osoittivat sam· 
muttaessaan uhkaaavalta naytttii.neen autopo.lon Piikkiosssii. 16/11 1951. 
(Rb n:o II. 1807/8206, 11. 12. 1951) Kl n : o 56/51. 6. 

Paloruiskun etsinta. 

Kymin aseman ns. palovakuutusruisku on kadonnut lii.hetettiiessli viime 
kesiikuun 9-10 pii.ivii.n paikeilla Kouvolaan korjattavaksi. Tama ruisku, 
jossa ei ole mitliii.n omistusmerkkej~i ja jonka vesisailio on maalaamatonta 
alumiiuipeltia, on ehka voinut sekaantua jonkun liikennepaikan oman ka· 
luston joukkoon. Pyydetliiin etsimii.iin. (10. ljp n:o 2163/5261, 13. 12. 1951) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Ylimliiiraiseen konttoriapulaisen toimeen rautatiehallituksen rautatie
rakennusosastolle, paaasiallisenR. tehtii.vli.na konekirjoitus, otetaan nuorempi 
konekirjoitusta..itoinen, keskikoulututkinnon suorittanut henkilo. IIo.kemukset 
koulu· y . m. todistuksincen on osoitettava rautatiehallituksen rautatieraken· 
nusosaston johtajalle tulevan tammiku1m 5 piiiviWn mennessii. Lii.hempiii. 
tietoja palkkasuhteista y . m. on saatavissa puJt. 20371/391. 

VR hiih tomest aruusk ilpailut. 

Kutsummc tiiten ka..ikkia VR Urheilun piireja jii.sentensa kautta osallis· 
tumaan valtionrautateiden kuudcnsiin hiihto· ja rnii.cnlaskumestaruuskilpa..i
lnibin, jotka VR Urheilutoimikunnan luvalla jiirjestetii.iin Savoulinnassa 
12-13 pii.ivina tamrnikuuta 1952 seuraavasti: 

Lauantaina 1e. 1. 195£ klo 11.00 : 
yleinen sarja 17 km hiihto 
yhdistetyn 17 km , 
yli 35 v. 17 km " 
yli 45 v. 10 km " 
nuortcn (aile 21 v.) 10 km , 

S1mnuntaina 19. 1 . 195£ klo 10.00 : 
yleinen ja yhdistetyn mii.enlash.-u 
naisteu 10 km hiihto 
piirien vii.linen 4 X 10 km viestinhiihto 

Piirien osanottajamaariia jodutaan mahdollisesti rajoittarna::tn ja tli.sUi 
syystii kchoitetaan uiitii. ensi tilassa jarjestiimiiii.n karsintakilpailuja tai 
viimevuotisten tuJosten perusteella maariiii.miiii.n piiricdustuksen . Osanotto· 
mii.iiriin rajoitus riippuu kilpailuihin ilmoitettujcn osanottajien lukurniiii.rastii. 
Tii.sta syysta kehoitetaan piireja tarkoin harkitsemaan, keitii. ne ilmoittavat 
naihin kilpailuihin, jotta rajoituksista pli.ii.staisiin. Kilpailuissa noudatetaan 
kansainvii.lisen hiihtoliiton sii.ii.ntiija mm. ikiirajoih.in nii.hden. 

Dmoittauturniset pyydetli.an liihettii.mii.an viimeistaan tamrnikuun 7 pai
vli.ii.n 1952 mennessa osoitteella: Junamies 0. Paljakka, Savonlinna asema. 

Kireii.stii. majoitustilanteesta johtuen kehoitetaan piireja mahdollisuuk· 
sicn mukaan varaamaan makuu- tai retkeilyvaunuja matkaa ja majoitusta 
varten. 

Urheiluterveisin 
VR Urheilun Savonlinnan aluetoimikunta. 

Helsinki 1 951. V altion euvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkit1Hin : 
Kl n:o If 51. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

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

Sisallys: 
1. :M:iHiriiykset valtionrautateiden oman tavaran kuljetuksesta. 

I. Kuljetuskirjat. 
II. Kuljetus- ja muut maksut. 

ill. Maksujen kantaminen ja tilitys. 
IV. Erinaisia saannoksiii.. 

2. Yleiset soveltamisohjeet. 
Kuljetuskirjat. 

A. Oman tavaran kuljetuskirja. 
B. Kuljetussaate. 

Kuljetus- ja muut maksut. 
Maksujen kantaminen ja tilitys. 

3. Rautatierakennusosaston kuljetukset. 
4. Tilastotietojen antaminen oman tavaran lahetyksistii.. 
5. Rataosastoa koskevia erikoismaiirayksia. 
6. Varasto-osastoa koskevia erikoismaiirayksia. 
7. Liikenneosastoa koskevia erikoismiiiiriiyksiii.. 

Valtionrautateiden oman tavaran kuljetukset. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta tammikuun 1 paivlista 
1952 lukien on myoskin rautatien omista varsinaisista tavara
lahetyksista laskettava ja kannettava eriiin poikkeuksin yleisen 
tari.ffin mukaiset kuljetus- ym. maksut ja vahvistanut samasta 
piiiviista noudatetta viksi jalempana julkaistut ,Miiiiraykset val
tionrautateiden oman tavaran kuljctuksesta." Naiden miiadiys
ten nojalla on annettu samoin jiilempiina esitetyt yleiset ja Hi
hinni:i. vain lwtakin osastoa koskevat oveltamisohjeet. 

Maaraykset valtionrautateiden oman tavaran kuljetuksesta. 

I. K uljetuski1·jat. 

1. Valtionrautateiden oman tavaran liihetysten kuljetuskir
jana kiiyteUian -,VR oman tavaran kuljetuskirjaa" (lomake n: o 
1921 ja 1922). Samaa lomaketta kaytetaiin seka kiito-, pika- etta 
rahtitavaraUihetyksia varten. Kulloinkin kiiytettiiva kuljetus
tapa merkitiHi.n lomakkeeseen sitii varten varattuun kohtal!n. 

8803. 20. 12. 1951. 

1 
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2. Kuljetuskirja on 5-o ainen ka. ittaen osat E, B + C, A, F 
ja D tahan jarjestykseen nidottuiua. F-o aa kaytetiian tilitys
osana jalempana mainitulla tavalla. 1\luiden osien suhteen me
netelHiiin samalla tavoin kuin yleise!>'i:ii rahtikirjasta on maa
ra.tty. 

3. Kuljetu kirja taytetaiin tavaran lahettiijan toimesta ja 
luovutetaan asianomaiselle asemavirkailijalle tavaraa lmljetetta
vaksi ja tettaessa. 

4. Kuljetussaatctta (lomake n:o 1906) saadaan kayttaii Tain 
sellaisten oman tavaran Hi.hetysten kuljetnskirjaua, jotka naiden 
taikka II. 9. kohdan mukaisesti anncttujen maaray ten perus
teella saadaan lahetHUi kuljetusmaksna stlorittamatta. 

II. K1djetus- ja mutd rnaksut. 

1. Oman tavaran lahetyksistii kannetaan, jalempanii illanu
tuin poikkeuk 'in, tariffisaannon mukaiset kuljetu -, vaunun
vuokra- ja muut maksut. 

2. Seuraavia tavaraliikentcen maksuja koskevia miiadiyk:siii 
ei sovelleta oman tavaran Hihetyksiin: 

- Ts: n 58 §: n 1. lm: n maaTiiyksiii tavaran punnit emisesta 
ja kappaleluvun toteamisesta siltii osalta, joka koskee kappaleta
varalahetyksiii seka 2. lm: n maarayksia tavaran si:iilyttamisesta. 

- Ts:n 58 §:n 12. ja 13. lm:n mai:iriiyk iii rullaYaunujen ja 
nos to ku rkien kayWi.misesta. 

- Ts:n 58 §:n 16. lm:n maarl:iyksia rantalaiturien ja ran
tojen kayttamisesta. 

- Ts: n 58 §: n 17. lm: n miHiriiyksia aapuneen ja perimat
toman tavaran ilmoittamiscsta. 

- Ts:n 58 §:n 19. lm:n maariiyksia kuljetuskirjoja ja nii
deu kayttamista koskevista maksuista. 

Ts:n 58 § :n 6. lm:n mai-iriiyksi~i liikeunoimisesta liikennoit
sijan omistamalla tavara ,·aunulla soveUetaau Yaiu 6. kohdassa 
mainitus a tapauksessa. 

3. Rakentcilla olevilla mutateilla toimitettavista oman tava
_ran kuljetuk ita ci kanneta maksua. 'l's:n 58 §:n 7. lm:n 
1. kohdan mukaisissa lmljetuksissa kannetaan kuljetusmak u vain 
siltii osalta kulj~tnsmatkaa, joka koskce valmiita ratoja. 

4. Sora-, sepcli-, ratapolkky-, kisko-, lumi- ym.s. yksinomaan 
tilaajan ldiyttoon luovutetuista tyojunista kannctaan kuljetus
maksuna veturista Ts:n 52 § :n 5. lm:n mnkainen vaihtotyohon 
luovutetun veturin maksu scl~~i vaunuista kultakin vuorokaudelta 
Ts:n 58 § :n 3. lm: n mukainen en immaisen vuorokauden vau
nnnvu<.'lua. 

/ 
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Tyojunassa olevasta lumiaura.sta, radankasteluvaunusta ja 1 
raiteen puhdistajasta seka konduktoorivaunusta ei kanneta 
maksua. 

Kuljetusmaksut kannetaan ylimaaraisten liikennetulojen kir
jalla junan Hihtoaseman toimesta. 

5. Korjattavaksi Hihetettiivan, omilla pyorilliH.in kulk:evan 
liikkuvan kalusion kuljettamisesta ei kanneta rahtia. 

Maksua ei kanneia myoskaan koeajovaunuista ja -vetureista 
cika apujuni ta. 

- 6. Yksinomaan valtiourautateiden omaa kayttoa varten tar
koitettujen vaunujen (X-vaunut ja yleiseen liikenteeseen kel
paamattomat vaunut) kuljettamisesta kannetaan kuljetusmaksu 
kaukoliikenteessa Ts:n 58 § :n 6. lm:n 1-3 kohtia soveltaen. 
Paikallisliikenteessa ei naista vaunuista kanneta kuljetn&- eika 
muita maksuja. 

7. Liikennepaikoilla olevien maa-alueiden luovuttamisesta 
oman tavaran tilapaistii varastointia tai muuta sen laatuista tar
vetta varten on aina sovittava asianomai en asemapaallikon 
kan sa. Jos luovutettava alue on sovelias myoskin yksityisten 
liikennoitsijoiden vuokrattavaksi ja voidaan olettaa, joko sillli 
perusteella, etta alue on aikaisemminkin ollut vuokrattuna tai 
muusta syysta, eWi se tultaisiin vuokraamaan, mi:k'iraii liikenne
jakson piiallikko, on.Ko luovutuksesta laadittava vuokrasopimus 
(lomakc n:o 3730) ja alueesta kannettava Ts:n 58 §:n 15. lm :n 
mukainen aluevuokra vai luovutetaanko se vuokravapaasti. 
NiisUi alueista, jotka ovat luovutettuina tai luovutetaan pysy
viksi varastopaikoiksi tai muuta senlaatuista tarvetta varten, ei 
kanneta vuokraa. 

Milloin erityistii syytii on, voi liikennejak ·on paiillikko maii
ralii my5s liikennepaikan ulkopuolella olevasta alueesta kannetta
vaksi vuokraa 1 kappaleen mukaisesti. 

8. Joko kokonaan tai osittain autolla linja- tai kotiinkulje
tusliikenteessa lmljetettavien oman tavaran Hihetysten rahdittami
seen sovelle.taan VR:n atttoilla tapahtuvien tavaraliihetysten rah
dittamHa koskevia maiiriiyksia. 

9. Milloin erityistii syyta lmtsotaan olevan, voi tariffiosaston 
johtaja maariita oman tavaran rahdit ja muut naistii kuljetuksista 
aiheutuvat maksut laskettaviksi naista maiirayksi. tii poikkeavalla 
tavalla. 

III. Jlaksujen kantami:nen ju tilitys. 

1. Kaikki kuljetus- ja muut maksut suoritetaan rahtiluottoa 
kayttaen. l\Iaksujen suorittamista varten avataan kaikilla ase-
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milia ja pysakeilHi. rahtiluottotilit seuraaville rautatieviranomai
ille: 

Keslmshallilmossa: toimistojen paii.llikot, 
Linjahallinnossa: jaksojen paalliki:it, 

paakonepajojen paallikot, 
sahki:ikonepajan paallikko, 
rakennuspaalliki:it, , 
tyopaallikot, 
tutkilnuspaalliki:it, 
IIankasalmen saha, 
polttoturvevalmistamo, 
puutavarakylliistamot. 

Tavaran lahettiijan tai vastaanottajan ollessa edella mainitw1 
viranomaisen alainen merkitaan lahetyksesta aiheutuva maksu 
jalempana mainitulla tavalla a. o. edellamainittm viranomaisen 
rahtiluottotiliill. 

2. Kuljetusmaksu voidaan maksaa Uihettaji.in miUirayksen mu
kaisesti joko Hihetys- tai maiiraasemalla. Lahetysasemalla mak
settaessa merkita~ kuljetusmaksu Hihettiijiin rahtiluottotiliin 
(lomake n: o 4137). l\Iii.iiraasemalla maksettaessa merkitaiin kul
jetusmruksu vastaanottajan rahtiluottotiliin. Kuljetuskirjan F-osa 
liitetaan rahtiluottotilin tosit.teeksi. 

3. Kannettaessa kuljetus- tai muita maksuja ylimaaraisten 
liikennetulojen tai sekalaisten tulojen kirjoilla merkitaiin maksu 
asianomaiseen rahtiluoitotiliin ja liitetai:in maksajalle aJmettava 
osa tiliin tositteeksi. 

4. Rahtiluottotili aloitetaa11 kuul\:auden 1 paiviina ja paate
Hian seuraavan kuukauden 8 paivi:i.na. Tili kaksin kappalein sii
hen liitettyine tositteineen liihetetii.iin rahana 13 paivan raha
Uihetyksen mukana talousjaksoon, joka liiheWia sen edelleen tili
toimistoon. 

5. Tilitoilnisto laskuttaa kutakin rahtiluottotilin haltijaa 
kertyneiden rahtiluottotilien yhteissUl1lll1alla liittaen laskun mu
kaan t ilien oheen liitetyt tositteet. Palauttaessaan laskun hyvak
syttyna ja maksumaariiyksella varustettuna on tilin haltijan 
momentoita va se sit en, etta kunkin tositteen osoittama maksu 
merkitiiiin menoksi sille tilille tai momentille, jonka miiararahaa 
maksun on katsottava rasittavan. 

6. Muilla kuill oman tavaran kuljetuskirjoilla rautatieviran
omaisille Uihetettyjen miHiraasemalla maksettavien lahetysten 
kuljetusmaksujen kantamisen ja tilityksen subteen on voimassa 
samat miiliraykset lruin oman tavaran kuljetuskirjoilla tapahtu
vien liihetysten. 

7. Korvausta rahtiluoton kayttamisesta ei kanneta. 
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IV. Eriniiisiii siiiinnoksiii. 

1. J\Iikali naissa maarayksissa tai muuten ei ole toisin maa
ditty, on oman tavaran llihetysten rahdittamisen ja tilityksen 
suhteen voima sa yleiset salinnokset. 

2. Oman tavaran lahetyksista annetaan, muusta tavarasta 
erillaan, tilastotiedot tilastotoimi ton antamien maiiraysten 
mukaan. 

3. Kaikista kohdassa II. 4. tarkoitettujen tyojtmien kulussa 
oloa koskevista sahkCisanomista on lahetettavii jiiljennoo tarka -
tustoimistolle. 

4. Nama maaraykset eivat koske rauta.tien virkapostilahetyk
siii (ks. l\IK I. 51.). 

5. Naiden miil:iriiysten aiheuttamat kutakin osastoa koskevat 
erikoismaiirl:iykset antaa asianomaincn johtaja. 

6. Nama maii.rayk et tulevat voimaan tammikuun 1 paivana 
1 !)52. (Rh/ tfo n: o 1176, 6. 11. 51.) Kl n: o 58/ 51. 

Yleiset S'oveltamisohjeet. 

Kuljetuskirjat. 

Oman tavaran lahetystcn kuljetuskirjana kliytetaan joko 
oman tavaran kuljetuskirjaa tahi kuljetussaatetta . Oman tava
ran kuljetuskir,jaa kaytetaiin aina silloin, kun lahctyksista on 
edella annettujen maara~·sten mnkaan Ia kettava kuljetusmaksu 
sel.di. myoskin silloin, knn ~·leensa maksunalainen oman tavaran 
lahetys on erityisen maiira~·ksen perusteella rahtivapaa. Kulje
tussaatetta ldi.ytetaan vain j~ilempiina mainittujen rahtivapaiden 
Jahetysten kuljetuskirjana. Kaikillc muille liihetyksille paitsi 
siina mainituille on siis kirjoitettava rahtikirja . 

.tl. Oman tavaran kuljetuskirja. 
1. Oman tavaran kuljetuskirjat seka niiden tayttamisessa 

ka~·tettavat kalkkiopaperit tilataan painatusjaostosta. Kuljetus
kirjat ovat kahdenlaisia. I1omake 11: o 1921 on tarkoitettu H.i
hinna varastojen ka~iet.tiivaksi, t. "· silloin, kun kuljetuskirjan 
Ui.yttamine11 tapahtun koneella 11. s. Speed Feed-ji:irjestelmaa 
kiiytUien. lJomake n: o 1922, jossa kuljetuskirjat on nidottu 
50 kpl :n kirjoihin, on tarkoitettu yleisHi. kayttoa varten. Yksi
tyisille rantatielaitoksen tavaranhankkijoille ja muille ulkopuo
lisille ei oman taval'an lml,jetuskir:jnlomakkeita saa luovuttaa 
tayttamattomina. 

1 

2 
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2. Oman tavaran kuljetuskirjan taytUimisessa on huomat
tava seuraavaa: 

- tavaran lahettaja. tayttaa kaikki muut rahtikirjan osat 
paitsi paksulla mu.stalla viivalla ymparoityja osia, jotka taytetiii:in 
kuljetusmaksua laskettaessa sitten kun tavara on jatetty kulje
tettavaksi. 

- ikuljetustapaa tarkoittava merkinta on t·ehtava ta.ta tarkoi
tusta varten kuljetu.skirjan yliiosassa olevaan kohtaan suurin 
kirjaimin. Kysymykseen tulee siis jokin sanoista: KIITO-, 
PIKA- tai RAIITI-. 

- purkauspaikka merkiHU:iJ1 silloin knn vaunukuormaUiheLys 
halutarun purettavaksi jollekin muulle raiteelle lmin aseman ylei
selle pmkauspaikalle. 

- vastaanottaja ja lahetHija on ilmoitettava niin taydelli
sesti ja selviisti - tarpeen vaatiessa postiosoite-rivejii apuna 
kayttaen - ettei paiise syntymiian cpaselvyytta siitli, minka 
maaraysten III. 1. kohdassa tarkoitetun viranomaisen alainen 
vastaanottaja tai lahettaja on. 

- kohtaa.n ,Missii rahti maksetaan" on merkittiiva joko ,la
hetysasemalla" .ta.i ,maaraasemalla" riippuoo siitii, suorittaako 
kuljetu.smaksrm lahettajii vai vastaanottaja. Liihenunat maa
raykset kuljetusmak.sun suorittamisesta antaa knkin o asto sovel
tamisdhjeissaan. 

- tavaran nimitykseksi on merkitta vii tavaranluokitu.staulu
kon, taTif:fisiiannon tahi kauppatavan mukainen nimi. 

- eri tavaralajit on merkittava eri riville ja kunkin tavara
lajin paino on erilteltava kokonaispainosarakkeessa. 

- sarakkeet ,Paljouden laatu ja nettomaara" scka ,Yksik
kohinta" tay.teta.iin vain silloin kw1 vastaanottaja tarvitsee niiitii 
tietoja. 

- jos tavara on palautustavaraa tai se muusta syysta saa
daan liihettiia tavallista kuljetusmaksua alhaisenunaUa rahailla 
taikka kokonaan rahtivapaasti, on tasta .tehtavii selva merkinta 
kulj etuskirj aan. 

3. Kuten maiirayksista. ilmenee, voidaan myoski.n oman tava
ran lahetyksiin soveltaa Ts: n 38 §: n m~iaraykRia koko laivan
lastin ja koko junan ltiisittiivien lahctysten rahdittamisesta. Tal
laisissa tapauksissa .saadaan myos oman tavaran lahetyksille kir
joittaa vain yksi rahtilcirja. 

4. Edelleen voidaan, mikiili ha vaitaan tarkoituksenmukai
seksi, useammille lahetyksille kirjoittaa vain yk i rahtil~;irja sil
loin, lnm miiaratylUi valilla esiintyy toistuvasti, esim. p.iiivittiiin, 
samanlaisia lahetyksia seka silloin, kun maiiratylla valilla kulje
tetaan ennakolta tarkalleen tiedetty painomaiirii. jotakin ta varn<1, 
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vaikkei kysymyksessli olisikaan edellisessa kappaleessa tarkoite- 2 
tun koko laivanlastillisen tahi koko junallisen kuljettaminen. 
Ajanjakso, jonka aikana esiintyneistii Hihetyksista yhteinen rahti-
kirja laaditaan, ei kuitenkaan saa olla pitempi kuin kalenteri
kuukausi. Toistuvien lahetysten k:vseessi:i ollen lasketaan rahti 
tiilloin rahtikirjas a siten, etta se on eri lahetysten rahtien 
summa, kun taas kuljetettavan tavaran painomi:Hira ennakolta 
tiedettaes a rahtikirjan kuljetmnnaksu maiirataan tuon kokonais
painon perusteella. Yksityisten lahetysten kuljetuskirjana kay
tetaan lmljetussaatetta, joten rahtikiTja voidaan kirjoittaa nai-
den kanta.osien pen:us.teella. 

B. Kuljetussaate. 
Kuljetus.saatetta (lomake n: o 1906) kiiytetaan kuljet\1Skirjaua 

seuraavissa tapauksissa: 
1. Rautatienvirkapo.<s.tia lahetettaessa sen mukaan kuin maii

rayskokoelman I ooa.n kirjoitukse.s&'L 51 on sanottu. Virkaposti
lahetyksiii ovat tavalli ten kirje- yms. li:ihetysten lisaksi myoolrin 
laatikois.sa, paketeissa ja pusseissa lmljetettavat asemie.n ja tar
kastustoimiston viiliset Uihetykset, mainosjaoston ja asemien va
liset mainosten ja mainoskehysten lahetykset sekii painatusjaos
ton ja asemien valiset liihetykset; kaikki nama myos sima ta
paukses.sa, etta ne kiiyUinnollisistii syista liihetetaan kiito-, pika
tai rahtitavaratoimistojen kautta. 

2. Tnllilukkoja, yksityisten omistamia lukkoja ja yksityisten 
omistamia vaununpeitteita Ts :11 43 §: n nojalla malrnutta palau
tettaes..'la. Kuljetussaatteen sijasta voidaan tarpeen vaatiessa 
kayttiiii myos oman tavaran lmljetuskirjaa. Talloin on rahti
vapausperusteesta tehtiiva kuljctuskirjaan selva merkinta. 

3. Vapaalippusaannon 18 §: n nojalla matka- ja muuttota
varaa seka ruumiita rahtivapaasti lahetettaessa. 

4. Edclla A. 4. kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yksityis
ten lahetysten kuljctuskirjana. 

5. VR: n vatmtmpeitteitii, lukkoja, rnnmiinknljetuslaatikoita, 
venalaisten vaunujen ovildlpia ja apukytkimHi, loppuopastinle
vyja ja -lyhtyja )""Ima muita naihin verrattavia valittomasti kul
jetustehta viss.:1. kiiytettavia yksityisia esineita asemalta -toiselle 
siirrettaessa tai palautettaessa, niin myos kaclonneita asemien 
t:vovalineita ja muita esineita kuten makasiinikarryja, kankia, 
pihteja, lukkoja, peitteita yms. niille palautettaessa. 

6. Liikatavaraa, perimatonta tavaraa ja loytotavaraa tiedus
lelu aannon mi:iaraystcn mnkaan liihetettaessa. 
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J( uljetus- ja 1mmt maksut. 

1. Rahditukse.n subteen katsotaan maksunalaisiksi sy-rJarai
teiksi, kuten yleisessa liikenteessakin, vain ,Liikennepaikkojen 
valimatkat" julkaisussa mainitut syrjiiraiteet. Muille syrjarai
teille j·a purkamispaikoille viedaan vaunut maksutta riippumatta 
siitii, onko ne ilmoitettu rahtikirj·assa tahi ovatko ne vain maa
riiaseman tiedossa. 

2. Maariiysten lrohdassa II. 4. tarkoitetuista tyojunista kan
netaan maksu kulkunnilmoittamissahkeessa mainitun Hihtoajan 
ja junapaiv•akirjaan matkan pi:iliittyessa merkityn saapumisajan 
viilise.n ajan perusteella. Yksinomaan Uihtoaseman ratapihalla 
tyoskentelevaii.n tyojtmaan nahden ovat miiiiriiavinii tyoskentelyn 
alkamis- ja paattymishetket. Myoskin tiillaisten tyojunien kulus
saolosta on ilmoitettava asianomaisille siihkeella. Tiedot vaunus
rt;osta saadaan tyojunan konduktOorin laatimasta junan vaunu
luetteloota. Kuljetusmaksua ylimiiiiriiisten liilrennctulojen kirjalla 
kannetta.egsa on maksun perusteena oJevat aika ja vaunusto siina 
mainittava. 

3. Oman tavaran liihetyksille ei voida asettaa jiilkivaatimusta. 

Maksujen kantaminen ja tilitys. 

1. Kaikista sellaisista tavaraliikenteen mal>.:suista, joista ylei
sessii liilrenteessii annetaan maksajalle kuitiksi eri paperille lii
mattuja rahtimerkkejii tahi eri paperille lyoty maksuleima (tois
taiseksi myos maksumerk.kejii), on oman ta varan liikenteessii 
kirjoitettava ja rahtihwttotilin tositteeksi liitettavii kuitti ylimiia-
raisten liikennetulojen kirjasta. ' . 

2. Kun yleisessii liikenteessii kiiytettiivilla Jmljetnskirjoilla 
lahetetaiin tavaraa rautatieviranomaiselle ja kuljetoomaksu on 
maksettava miiaraasemalla (III. 6.), liitetiian kuljetuskirjan osa 
C rahtiluottotili:n tositteeksi. Kiitotavara- ja pal{ettikortin ky
seessii ollen on tiilloin, jos vastaanottaja halua.a itselleen kuljetus
lrirjan ooan, hanelle sellaiseksi annettava oman tavaran kuljetus
kirjalomakkeelle kirjoitettu oikeaksi todistettu jiiljennos. 

3. Kulj·etussaatteiden kantaosat on taysin kirjoin lahetettiivii 
tavaratilie.n mukana tarkastustoimistoon. 

Rautatie akennusosaston kuljetukset. 

Rautatierakennu:sosas.toon n.:'ihden on yleisten miiiiraysten li
~aksi erityisesti ,yhdysasemien" (asem~t , joilta rakenteilla oleva 
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rata alkaa tahi osan rakenteilla olevsta radasta ol1essa avattuna 3 
va.J.iaikaiselle liikenteelle, ulommaisin liikenteelle jo avattu asema) 
hu.o.mattava seuraavaa: 

1. Rahditukse.n subteen katsotaan valmiiksi radaksi myos ra
lro:nteilla olevan radan valiaikaiseLle liikenteelle avattu osa. 

2. Llilietettaessa tavaraa viela liikenteelle avaama.ttomalta 
osalta rataa merkitaan lahetysasemaksi yhdysasema. Rautatiera
kennukselLe saapuvan tavaran Ill<1.iil'a.asemaksi merkitaan vastaa
vasti yhdysasema. Jos tavara on tarkoitettu kuljetettavaksi 
kauemmaksi, merkitaan ,purkauspaikka" riville lopullinen rn.aara
asema, esim. ,edelleen Laaja". 

3. Ra.uta:tierakennus katsotaan periaatteellisesti yhdysasemaan 
nahden yksi.tyiseksi asiakkaaksi, t. s. sen on noudettava, pu
rettava seka kuormattava tavara yhdysasemalla ja, ellei toisin 
maii:rata, noudatettava samoja kuormaamis- ja purkamismoora
aikoja kuin yksityistenkin. Rautatierakennus on kuitenkin oikeu
tettu maksutta kuljettamaan sille saapuneet va:u.nukuormaUi.he
tykset omilla vetureillaan edelleen kauempana purettaviksi sa
moinkuin yhdysasemalta tilaamansa vaunut kaue.mpana kuormat
taviksi. Vaunu:nvuokraan niihden on ta.J.loin ratkaisevana ajan
kohta, jolloin vaunu on jalleen yhdysasemalla, purettava vaunu 
tyhjiina ja kuormattava vatmu valmiina edelleen liihetettavaksi. 

4. Rantatierrukennuksen omilla junillaan ja junahenkilokun
nallaan tapahtuvasta liikennoimisestii ei myoskiHin liikenteelle 
avattujen ratoje.n osalta kanneta maksua. 

5. J os yleisen liikenteen juni:lla p.Qikkeuksellisesti liikennoi
daan rautatierakiennuksen tarvetta varten radan vieHi. 1iikenteelle 
avaamatromalla osalla, ikannetaan siita yhdysaseman t'Oimesta kul
jetusmaksu lmten Ts:n 58 §:n 7. lm:ssa on maaratty. 

6. Rautatierakennusosaston kaytO.ssa. vakinaisesti oleviin vau
nuihin, jotka on varnstettu merlcinniillii ,Rautatierakennusosasto", 
lmo.rmatuista Hihetylmista kannetaan kuljetusmakiSIU kuten yksi
tyisten omistamista vaunuista on Ts:n 58 §:n 6. lm:ssa miiii
ratty. Tyhjinii la'het.ettavis1;~ vaunuista ei kanneta ku~jetus
maksua.. 

7. Yleisen liikenteen vaunmm kuormatusta. llihetyksesta, 
jonka rautatierakennus omalla jm1allaan kuljettaa liikenteelle 
avatulla radalla, ei kanneta kuljet.usmaksua. Asemien on. ikui
tehikin huolehdittava siita, eWi .saadettyja kuormaus- ja purka
misaikoja noudatetaan myoskin taHaiste.n vaunujen osalta. 

8. Yhdysasemien on va.nnnpiiivakirjan avulla tai muuten 
pideWiva kirjaa kaikista rauta.tierakennuksel1e nwu.n~i.sta yleisen_ 
liikenteen vaunuista. 
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Tilastotietojen antaminen oman tavaran Hihetyksista. 

4 Jokaisen omat tilit telrevlin liikennepaikan on kuulkausittain 
Hihetettava tilastotoimistoon tiedo.t VR: n eri osa tojen oman 
tavaran kuljetuksista kayttamallii. uudistettua vammkuorma-, 
elain- ja kuljetUBlleuvolahetysten til a tolomaketta N: o 3845 ja 
noudattama:lla seuraavia ohjeita: 

1) Paallystoliikennepaikka laa.tii til aston ja si.sallyttaa siihen, 
paitsi silHi, myoskin kaikilta sen alaisilta liikennepaikoilta lahe
tetyt oman tanran hihetykset seldi silla ja alaisilla liil"ennepai
koilla kannet.ut muut maksut . 

2) Tilasto laaditaan kuljetnskirjojen ja muiclen maksujen 
osalta niiden kru1.tokirjojen tahi rahti luot tot.ilin tosi t teina olevien 
kuittien perust-e.ella. 

3) Kaiklri TS:n 32 §:n vaunulmo:mniksi maiiritteleml:it liihe
tykset O\at vaun.ukuormatavaraa, muut Hihet~-kset ovat kappale
tavaraa. 

4) Lahetyksia ei merkita lomakkeelle maliriiliikcnnepaikoit
tain cildi .tavaralajeittain ryhmiteltyina, vaan sen sija.an siten, 
ctUi lnmkin VR:n osaston li:ihettamien lahet)"ten tilastotiedot. 
viediUin lomakkeelle asianomai.sen osaston ryhrnaan, missi:i ne eri
telli:ian a) vaunukuormatavaran, h ) kappa.letavaran ja c) mui
den rnaksujen (katso kolltaa 2) alaryhmiin. Kukin niistli merki
taan omalle ri villeen. 

Osastot merkitaan seuraavassa jarjcstyksessa: I II allinto
osasto, II Talousosasto, III Rataosasto, IV Koneosasto, V Va
rasto-osasto, VI Liikenneosast.o, VII Tariffiosasto ja VIII Rau
tatiera.kennusosasto. 

Seuraavassa esitetaan nay,te era an VR: n osaston lahetysten 
ja maksujen me11kintatavasta: 

Ill. Rataosc~ston liihetykset. 

1. Vaunukuo.rmatavara. 
2. Kappaletavara. 
3. l\Iuut maksut. 

~~~-----------------------------
Yhteensa 

Knn kaikkien osastojen lahetykset on nain merldtty lornak
keelle, ki.rjoitetaan siihen lopuksi seuraa·va yhdi.stelma: 
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IX. Yhdistelmii. 

1. Vaunukuo.rmatavara. 
2. Kappaletavara. 
3. Mllllt maksut. -----------------------------------

Kaikkiaan 

5) Sa.r. 7 merkWHin liihetyslen todellinen lulm. 
6) Sa.r. 9 merkitiii:in alcnnusluo.kkien II 1 ja II 2 mukaan 

rahditetuista lahetvksisUi. kuutiometrimiUira. 
7) Sar. 10 merkitaiin vaunukuorma- ja kappaletavaran kulje

tukseen kiiytettyden vannujen Juku nouda.ttamalla yleisesta tilas
tosta annettuja miiarayksia (Kl 53/ 47. 1:3: 8). 

8) Sar. 11 saadaan kuljetnsmaksut valmukuorma- ja kappa
l~tava.ran kuljetuskirjoista ja muut :rnaksut niiden kantokirjo.:ista 
tahi rahtiluottotilin tositteina olevista lmitellita. . 

9) Sar. 13 merkitiilin lahetys~n todellincn paino. IIaloista, 
imljetusneuv<mta yms. tavaroista merkitii.an kuitenkin tariffi
paino . 

10) Sar. 12 ja 14 kirjoitetaan vajaapainomaksu ja vajaapaino. 
11) Sar. 15 me1•kita.an kilokilometrit. Niiden laskemin.en suo

ritetaan apupaperiHa erikseen kunkin VR: n eri osaston alaryh
mien 1) ja 2) .puitteissa (katso kohtaa 4) seuraa,-ien objeid.en 
mnkaan. Kaikkien saman va.limatkan kulkeneiden lahctysten 
pa.inot lasketaan jokaise ~a eclellii.mainitu. a alaryhma ··a yhteen 
ja lrnkin summa •kerrotaan vastaavalla v~ilima.tkaluvulla . Niiin 
saadut tulot lasketaan ~-hteen ja summa siirretaiin apllpaperilta 
lomakkeelle a.sianomaisen alaryhmiin rivi·Jle. 

12') Senjalkecn kun lomakkeella on kaikkicn alaryhmien rivit 
t.ayt~Stty, 1lasketa.an ne kunkin VR:n eri osastojen ryhmien puit
teissa yhteen ja merkitaiin alla01levalle ,, Yh teensa "-riville. Lo
puksi lasketaan ja tayt.eUian ,Yhdistclmii"-ryhmii (Vertaa 
lrohtaa 4). 

13) Sar. 1, 2, 3, 4, 6 ja 8 jateHHin tyhjiksi. 
14) Lomakkeet, joiden etu.sivnn yliireunaan kirjoitetaan 

otsake: ,Omaa tavaraa", on hnolellisesti taytettyinii liihetetti:iva 
tilastotoimistoon viimeistiian tili.kuuka nt.ta seuraara n kuukanden 
15 paivaksi ja ka.yteUia.n tii.ta uutt.a menetelmiia oman taYaran 
tilastoilmoituksessa ensi kerran ensi tammikunn kuljetnksista 
tietoja annettae.ssa. 

NiiiHii miiarayksilHi. kumota.an kicl'tokirjeen n :o 3; 347, 30. 1. 
1931, maaraykset tilastotietojen antamisesta va ltionrant ateiden 
omak.;;i tarpeeksi knlje.tctnista taYaroistu . 

4 
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Kut.en yllii jo on san.ottu, kiiytetiian oman tavaran tilasto
tietoja annettaessa lomakkeen n: o 38-!5 uutta painosta. Liikenne
paikkojen on sanottua lomaketta omaru tavaran tilastoa varten 
tilattaessa kirjoitettava .tilauk een ,Kaytetiian VR: n oman tavaran 
tilastoimisessa." - Yleiseen tila toon kuuluvaa vaunukuoNna-, 
clain- ja kuljetusneuvolahetysten tilastoa laadittaessa on edelleen 
toistaiooksi kaytetta vii lornakkeen n: o 3845 va:nhaa painosta. 
(Tfo n:o 1671, 14. 12. 51.) 

Rataosastoa koskevia erikoismaarayksii:i. 

1. Kuljetu kirjoja saavat kirjoittaa rakcnnus- ja ratamcs
tarit seka heidan maii.riUimansa hcn•killot. 

2. AlueideUJ luovuttamisesta varasrt.o- ym. 'Paikoiksi sopii 
asemapaallikon kamsa ratajakson paii.llikko tai hanen valtuutta
mansa paikallinen ratamestari. 

3. Kuljetusmaksut maksaa vasta.anottaja, eUei toisin so-rita, 
joten rabtikirj•aan merkitiHin kuljetusmaksu maksettavaksi miHi
rii.asemrulla. 

4. Kuljetusmalumt merkiti:Hin sille momentille tai tyoUe, 
missa tav~ra kaytetaiin. Rahtimaksujen t.arkistus ja momentointi 
suoritetaa.r11 rat~jaksojen toimistoissa. Tatii varten on rakennus
ja ratamestareiden merkittava saapnneesta tava.r~sta saamaansa 
kuljetuskirjan A-kappaleeseen tavaran kay.ttomoment.ti tai -titli 
ja lahetct.tavii. nama kappaleet knukausittain ratajakson toimis
toon . Samoin on kuukausittain lahetettiiva ratajakson piHillikolle 
ilmoitus kuukauden ~ikana kulu sa olleista tyojuni..<;t.a. Tassii 
ilmoituksessa on mamittava, mihin tarkoitukseen tyojunaa on 
kay;t,etty, junan ld:iyttoaika. ja vaunujen lukurrnaara. 
, 5. Kustannusa:rvioita laadittaessa on olettava huomioon tar-
vittavien tavaroiden kuljetuskustannukset. 

Varasto--osastoa koskevia erikoismaarayksili.. 

1. Kulj•etuskirjasta ei ta Yaran Ja.hettajii. sa a enaa mitaiin 
kuittikappaletta vastaanottajal.ta kuten aikaisemmin. 

Ha1loista on kuitenlcin vastaanotta,jan aina Uihetettiiva tavaran 
liihettajalle erillinen ilmo1tus (kuitti) tilikuukauden aikana vas
taanotetuista haloista lomaketta n: o 3008 'kayttaen. 

2. Joko kokonaan tai osittain varaston autolla .kuljel!ettavien 
oman tavaran tlahetysten rahdin laskemiseen soveJlletaan VR: n 
autoill~ ta:pahtuvien tavaralahet~rsten r~h<lit.tamista ko kevissa 
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maiirayksissii mainittuja .tariffeja. Kuitenkin on yleisista maa- 6 
ri:ilyksista poikl()ten naiMa kuljetustu1oilla hyvitettava varastojen 
, Autotilia". 

3. Kaiki~ asemilla j.a pysakeilla avataan seuraava.t varasto
osastoa koskevat rahtiluottotilit: 

Puutavruratoimiston pai:illlikko 
Hankintatoimiston 
1. varastojakson 
2. 

" 
3. " 
4. " 
5. " 
6. " 
Ilankasalmen s.aha 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Polttoturv.evalmistamo 
Mikkelin puutavaraky'llas.tami:i 
Somerharjun , 

4. Varastoista liih€tettavien tavaroiden kulj~tusmaksut ma'k
saa yloonsa aina vastaanottava osasto, joten kuljetuskirjaan on 
merkittava t'ahti maksettavaksi maarruasemalla. Poikkeuksia ovat 
kuitenkin kiinteiit polttoaineet (halot, kivihiilet ja po1ttoturve) 
ja mtaosaston raporttitavMat (puutavarat .ja raidetar,peet), 
joiden kulj·etusmruksun maksaa lahettava varasto. 

Varastosta ooiseen varastoon lahetettiivien lahetysten kwlje
tusmaksun maksaa vastaanottava varasto. 

Tyhjien astioiden y. m . . paiilllysten kuljetusmaksun maksaa se 
osasto, jonka hyvaksi niis<>ii kuljeoottu tavara tulee. 

Nama mruaraykset kuljetusmaksujen maksamisesta eivat koske 
rautateiden ulkopuolisia tavara~n toimittajia (hankkijoita), vaan 
on hank.in:tartoimiston, :puutavaratoimiston ja varastojen niiille 
Uihetettaviin hankintasopimuksiin j:a tavaratilauksiin ai·oo. sel
viisti merkittava, .kuka maksaa .tavarain ja paa.Jlysten kuljetus
maksu t rautatiekulj etuksista. 

5. T:i:liooimiston varasto-osastoltle lahettiimat kulj.etusmaksu
laskut merhltaan han:kinta- ja puutavaratoimiston seka varasto
jen asianomaisiHe .tileille (.tuontitavaroiden tili, Ham.kasalmen 
saha, polttoturvetili, kylliistystitli, halkojen-, kivihiilie1'1-, poltto
turpeell1 kust. tili, kustannus- ja taso1tustih) tavahlisessa jiirjes
tyksessa. 

Ha..nkasalmen sahan, poltt.oturrevallmistallllon seka Mikkelin 
ja Somerharjun puutavarakylUistfunojen rahtilaskut lahettaa titli
toimisto naiJ.le, jotka palaUtttavat laskut todistettuina puutavara
toimiston kaut.ta. 
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6. Muissa suh.t·eis,sa nondatetaan tastii .asiru c,a annettuja yoLei
siii malirayksiii. 

Epiiselvissa tapauksi.<>sa ja tulkiutakysymyksissa on pyydet
tavii ohjeita rautart.iehallituksen varastotoimist01lta. 

Liikenneosastoa koskevia erikoismaarayksia. 

1. Yleiseuii periaa>tteena on pitle.Wivii, etta kulj.etettavan 
tavaran kuljetuslmstann ukset on merkittava sen viranOIIIlaisen 
menoiksi, jonka kiiyttoon 'kuljet.ett.ava tavara Qn .tarkoitett.u. 
Mikiilli muuta ei ole maaratty, merkitiiiin rahti ooella san.otun 
periaat.t,een mnkaisesti joko Hi>hto- tai ~aaraasemalla rmak.sett.a
vaksi. 

T~imiin periaatteen muka.isesti myoskin tavaran kuljetuksee.n 
liittyV'ien tyhjien astioiden yms. paallys~en Hihettamisesta tai 
pa<lauttami esta aiheutuvat rahdit maksaa se, jonka kay;ttoon 
kuljetettava tavara on tarkoitet.tu. 

2. Kulje.tu.skust.annust.en vahentam.iseksi OllJ kunkin lliikenne
jakson toiunistoon perustetta va crityinen 1()•imistotarvikkeiden 
ka ·ivara.o;to, josta ja'kelu 1iik.enn.epaikoille voi tapah.tua virka
postia hyvii.ksi kayNaen. Kasivarasto saa enintaan ol·la niin 
suuri, etta se Yastaa liikennejakson tarvetta vaoostovuodesta Jru,l_ 
loinkin ja1ljellla olevana aikana. 

3. Tyo- yms. juniin asetehm junami.ehistOn palkkauksen 
suori,ttaa liikenneo.s,asto. N e maaraykset (vert. esirm. Rh N: o 
8-t!l/ 1502, 20. 2. 41), joiden mukaan palklkamenoilla oli rasitet
ta\'a junan tilannuHa osastQa, on katsoNava kumoutuneiksi. 

±. Alnevuokrasopimuksis.sa ei tarvita takaajia . 



KASKYLEHTI N:o 59 
1 9 51 

Yiittaus Kiiskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl n:o IJSI. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatlehallitus, 2 kerros, huon• 24. 

Sis ally s: 1. Eraiden nimilyhennysten vahvistaminen. - 2. Verojen 
ennakkoperinta. - 3. Tapaturmavakuutuslaissa siiiidettyjen markkamiiarien ko· 
rottaminen. - 4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. La.ivaliikenne 
satamissa. - 6. Virkatarvekayttoon luovutettavat vaunut. - 7. llmajarrutto
mien va.unujen kii.ytto pika- ja kiitotavaravannuina. - 8. Elainten kuljetukseen 
kaytetyt tyhjat hakit ja laatikot. - 9. Oy Alkoholiliike Ab:n kuljetukset 
kuormalavoja kayttaen. - 10. Kaasulierioiden kuljetusmaksut. - 11. Halkojen 
erikoisalennus. - 12. Lennatinmaksut. - 13. Rautatielaisjarjestojen kayttoon 
luovutetut vaunut. - 14. Rautatielaisjarjestojen kokousvapaaliput. 

Eraiden nimilyhennysten vahvistaminen. 
Rautatiehallitus on vahvistanut seuraavat nimilyhennykset: 1 
Liiketaloudellinen tutkimuselin . . . . . . . . . . . . . . . . Lte 
K~n.et~~t?n saastopalkkiojao to . . . . . . . . . . . . . . K~sj 
Yh-mslnoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . YI 
Geoloogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gi 
Ratava1·tija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rtv 
Junaohja.aja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jno 
RautatieraJrennusosaston varastonhoitaja . . . . . . . . Rrvth 
(Rh/hlo n:o 2621, 18. 12. 1951) Kl n:o 59/51. 1. 

Verojen ennakkoperinta. 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtiovamimninisterion piiiitos 
ennakon pidiittiimisestii ennakkoperintiilain 4 § :n 3 momentissa 

mainitussa tapauksessa. 
Annettu Helsingissa 22 paivana ma.rraskuuta 1951. 

Valtiovarainministerio on 4 piiiviina lokalmuta 1946 annetun 
cnnakkoperintiilain (696/46) 4 § :n 3 momentin nojalla maaran
nyt, etta palkansaajan palkkaa sanotun lain edellyttiimiissii tar
koituksessa laskettaessa on, jos pa1kkaan .sisaltyy korvaus palkan
saajan tyOssii kayttamasta hevosesta, moottoriajoneuvosta tai 
muusta tyoviilineesta, noudatettava seuraavia perusteita: 

8882. - 28. 12. 1951. 

2 
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Hevosmiehen, moottoriajoneuvon kuljettajan ja muun tyo
vlilineen kayttajan kokonaisansiosta lasketaan henkilokohtaiseksi 
palkaksi se maara, jota voidaan pitaa paikkakunnalla kaypiina 
palkkana asianomaisesta tyosta. Milloin palkka ei ole nain maa
rattavissa, lasketaan kok<maisansiosta hevosmiehen palkaksi metsii
toissa neljakymmenta sadalta ja muissa toissa puolet, moottori
ajoneuvon kuljettajan palkaksi kaksikymmentaviisi sadalta seka 
moottorisahan kayttajan palkaksi metsatoissa viisikymmenta 
sadalta. 

T<>imitettaessa pidatysta tassa paiitoksessa tarkoitetusta pal
kasta verokirjaan on merkittava pidiityksen alaisen palkka
maaran ylapuolelle sulkeisiin myi:)s palkansaajan ko.konaisansion 
maar a. 

Tiilla paatoksella kumotaan palkan laskemisperusteista ennak
koperintalain 4 § :n 3 momentissa mainitussa tapauksessa 7 pai
viina kesiikuuta 1947 annettu valtiovarainministerion paatOs 
(491/47). (Asetuskokoelma n:o 578/51. - Vert. Kl n:o 50/46. 1. 
ja 35/47.1. - Toj n:o To 2437, 14/12 1951) Kl n:o 59/51. 2. 

Tapaturmavakuutuslaissa saadettyjen 
markkamaarien korottaminen. 

3 Asetuskokoelmassa on julkaistu: 
Valtioneuvoston piiiitos 

tapatu1·mavakuutuslaissa siiiidettyjen markkamiiiirien k01·otta
misesta. 

Aunettu Helsingissa 29 pli.ivana mar.r.askuuta 1951. 

Valtioneuvosto on tapaturmavah.-uutuslaissa siiiidettyjen mark
kamaarien korottamisesta 20 paivanii elokuuta 1948 annetun lain 
(610/ 48) nojalla sosiaaliministerion esittelysta miiiiriinnyt, etta 
sovellettaessa 20 piiivana el<>kuuta 1948 annetun tapaturma
vakuutuslain (608/48) 10, 12, 16, 20 ja 48 §:iii: 

1) 10 § :n 1 momentissa mainitun 60,000 markan sijasta on 
kiiytettiivii. 96,000 markkaa. 

2) 12 § :ssa sii.iidettyjen markkamiiiirien sijasta on kaytettiivii. 
sanotun pykalii.n 1 momentissa mainitun 2,000 markan sijasta 

3,000 markkaa ja 2 momentissa mainitun 1,000 markan sijasta 
1,500 markkaa. 

3) 16 §: iiiin sisliltyvii.n taulukon sijasta <>n kaytettava alla
olevaa taulukkoa 
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32.000 
32.000 
32.000 
32.000 
48.000 
48.000 
48.000 
64.000 
64.000 

64.000 . 

4) 20 § :ssa mainittujen markkamaarien sijasta on kayteWiva 
sanotun pykalan 1 momenti&sa m.ainitun 250 markan sijasta 

400 markkaa ja 3 momentissa mainitun 50 markan sijasta 
80 markkaa. 

5) 48 § :n 1 momentin 2 kohdassa mainitun 3,000 markan 
sijasta 4,800 markkaa. 

Tfuna paatos tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1952 ja 
silla kumotaa.n sanotusta paivasta lukien valtioneuvoston 14 pai
vana joulukuuta 1950 antam.a paati:is tapaturmavakuutuslaissa. 
saadettyjen markkamaarien korottamisesta (642/ 50). (A.setus
kokoelma n:o 583/51. - Vert. Kl n:o 1/49.1. ja 5/ 51.3. seka 
piakkoin ilmestyvan MK II:n jatko-osan siv. 4.234-236, 4.238-
239, 4.247, 4.260, 4.268-270 ja 4.273.- Toj n:o To 2438, 14/12 
1951) Kl n:o 59/ 51. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat muutetaan Kuopion 4 
aseman alainen Sammon raide Sammon raiteiksi 1. 1. 52 lukien. 
(Lkoj n:o 2668, 18. 12. 51) Kl n:o 59/51. 4. 

Julkaisussa Liikennepaikkojen valimatkat, Aitonevan laituri
vaihteen alaisen Suo Oy :n raiteen kohdalla merkitaan 8. sarak
keeseen: 

Vlihintiiiin 5 vaunun 
enssa kerrallaan. 
Kuljetusmaksut las
ketaan siten, etta 
Aitonevalle tai Ai
tonevalta laskettuun 
kuljetusmaksuun li-
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sataan TS:n 51 §:n 
mukainen syrjarai
demaksu. Niiin las
kettu kuljetusmak
su merkitaan rahti
kirjaan liihetysase
malla. Puuttuvista 
vaunukuormista 
kantaa Kihnion ase
ma TS:n 53 §:n 
mukaisen maksun. 
Luk. 1. 1. 52. (Lkoj 
n : o 2798, 20. 12. 51) 
Kl n: o 59/51. 4. 

Laivaliilkemii1le Kemin alaiseS"Sa Ajoksen sa:tamassa on paatty
nyt 10. 12 selka Toppila111 satam.as.sa 13. 12. 1951. 

Virkatarvekayttoon luovutettavat vaunut. 

Rautart.ielhahli.tus on mailir3..nln(}rt virkatarvekayttoon luovutetta
v.iJem. vaunujen suhteen nouda:tettava,ksi seura.a.vaa: 

Yleiseen li.iJkellit'eeseen k€lpaavia henkilo- ja ,ta.vaxruv.aunuja ei 
saa Juovuttaa rautateiden omaan virkatarV'ekayttOon (asunto-, 
huolto-, varasto- yms. ta·r1lro1tukseoo) iJmaJJJ kuljetustoimiston 
lu.paa. 

Va.unut edehla mai.nirttu.un tarkoitulkseoo oo t.ilattava kirjalli
sesti ·as:iJamomaisen osaston johtajan vhl1tykseHa kuljetus1oimis
tosta ja on tilruu.ksessa mainittava. vaunuj.oo l:aatu, mihin tarkoi
tukseen niitru kiiYitetiiJan, mika •tulee olema8JilJ niideru sijo1tuspaikka 
sekii onko ta:rve .pysyvainen v.ai tilaiPainen. 

Mikiili t:arve on pitlldiaika.inen, kulj:etustoimist.o tiuaa rtarvit
ta vat vaU!lJJurt koneto1mistostru ja pyytaa o:Le X-merk.i.lla varustet
tuina virkataxvevaunuina ,lahet.tiimaal)]; tilla,aja:Ue. Tal\Poon o'lless·a 
ti·lapa.iillen, ku1j€rtust.oimisto voi osoitta:a .tarkoirt:.u.lrseen liiken tee
seen kel.paa:via hei.kik:okun'toisia vaunuj:a.. Tilaad·at ovat V'el volli
set saadessa;an tila.am:alllsa vau.mut kaybtoorusii viipymiirttii ilmoit
tamaan niiden numerot seka luovutuspaiviin kuljetustoimistoon. 
Kun vaunut Juovutetaan rtalkaisin y1e1seen Uiken1Jeeseen, on ttastii 
saJIDaten ltehtiivru liJ.rrnoitus kuljetustoimistoon. 

Ku1jeltustoimiston on ·pidettiiva luettcloa kaikist:a v:iJrkatarv.e
kayttO.O:n lu.ovutetuista v.al1Il1Uista. (Rh tDJ: o 2307/ 7092, 19. 12. 
1951) KJ n:o 59/51. 6. 
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Ilmajarruttomien vaunujen kaytto pika- ja 
kiitotavaravaunuina. 

Koska on sattunut pika- ja kii:totavara!Hihetystleln v:hlrvastymisia 7 
yysta, etta niita ow kuorm:rutJtu vauml!ihin, joirt.a J•t:n 108 § 

1. mom. perusteella ei ole voitu liittiia henlrilojuniin, huomaute
ta:an, etta ,pika- ja ki:irt:atavaravaunujen, jotka on tarkoite.ttu 
kuljet.ettavalksi henkHojulllli.ssa, o.n 'ehdQ!ttomasti o1tava .ilmrujax
rulUsia. (Kut 111:0 2303, 19. 12. 51) Kl n:o 59/ 51. 7. 

Elitinten kuljetukseen kaytetyt tyhjat 
hakit ja laatikot. 

SattuJMesta syystii huomautetaan, et't.i:il eHiinten kuJjetuklseen 8 
kruy·tettyja ltyhjiii halkkejii ja; laatikoita ote!taa;n p:alautJettavaksi 
tai kuljetettavaksi yleensa ehdolla, etta ne lahettiijan toimesta 
on tyihjen.netty lkuivikkeista ja mutista irtojiirt'tJeista. (Lkoj n: o 
2731, 18. 12. 51) El n :o 5·9/ 51. 8. 

Oy Alkoholillike Ab: n kuljetukset 
kuormalavoja kayttaen. 

R aUJt.aJtiehaJlitus oo. rrnyontfulyt Oy AJ!kohol1lhlke .Nb: l'le oikeu- 9 
den 27. 12. 51 luJrien toistaiseksi kayttaa •kuormalavoja Helsim,. 
gista ik.aupunki- ja lkaUtppaLa-a;semiil.le tapaMuvien kuljetusten 
osalta. Lavojen painoa ei menomatkrulla lueta la1betysten tariffi
paillloon ja lavat pa:laultetaa.n maksutta! takaisin 1ahettajii1Ue. 
KuormaJavoja ·p·alarutettaessa ki:iyteta.&n knlj1etuskirjan.a. rauta-
t.ien kuljat:ussaa.tetta.. (Tfo n:o 167•0; 19. 12. 1951) Kl n.:o 
59/ 51. 9. 

KaasulieriOiden kuljetusmaksut. 
RautaltirehaUitus o.n maihl'iin.nJ71t, etta lkaasulierioi a (kaasu- 10 

pulloissa) kuljetetta;v~en ikaasuj•eJll ra:hd~t 1. 1. 1952 lukien tois
taiseksi· lasJret,aal!1 luoklkien A 3 mu.kaan. Nai.n kuljetattavat 
ka.asulahetykset saavat si.is toi.staiseksi sama1J11 :aJennuksen, milrii 
niil'la parma viime vuonna on oHult. (Ttfo n: o 1696, 20. 12. 1951) 
Kl n :o 59/ 51. 10. 

Halkojen erikoisalennus. 
Tiiydennyksena lid 57/ 51. ju1kaistuiihi111 tari£fien muutoksia 11 

kookeviin ohjeisiin i·lmoit1eta.an, etlta kohda.n 5 mulkaisia havu-, 
lwivu-, sEfu:a- ja jarttepuUihaJkojen alennettua rahditusta- soveJ.:I.et-
tae a k.aiillll.ataan va.jaap·ainomaksu si.ten .aloeruoolituoo, atJt3. myO.s 
vajaapainoluokan 11 hinnoitusluvusta viihermeti:ian lnku 4. Nairn 
myi:i.nmetty li.s&etu on voimassa sarrnan :ajan kuim. mailn.ituille 
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haloill.e myon.netty rulennuskiln, eli 31. 3. 1952 sa!aJklka. Mikal.i 
sama.an liiihetyllr.seen kuuluu maitnittJtuj•en alennuksen aJaisten 
tavaroiden Ji iiksi muwta tavaraa, kau:metaaUl vaja.rupain.omruksu 
Uiysimaariiisenii. (Tfo n:o 1697, 2<>. 12. 1951) Kl n:o 59/51. 11. 

Lenniitinm.aksut. 
Ma!ksut Suomen sisiiisessa l:ennatinliilk:ente:essii oousevrut 1/1 

1952 wukien: 
Tava,llmen. siihkosallloma kultakin sanaltru . . . . . . 12: -
P.ikasii.hlkooa.IlJOma kultakin sanclt.a . . . . . . . . . . . . 24: - · 
Lehtisii.hkosali10ma , , . . . . . . . . . . . . 6: -
Siihkoosoiltteen. ikir.jaamun kailienterivuode!Lta .. 1200: -

(Yltr n :o Y. 117/345, 17. 12. 1951) Kl n:o 59/51. 12. 

Rautatielaisjiirjestojen kayttoon luovu
tetut vaunut. 

Raultatieliiisjii.rjestOjen kayttoon ·luovute'tui.s1:.a makuuvau
nu.ista kannett.avat alennetUJt ma!kuupaikikamaksUJt ovat 1. 1. i952' 
lukien : 

a) Vaunu liikkeellli, kultakin vaunussa olevalta makuu· 
paik:alta: 

Maksu yolta mk 
2 lk 3 lk 

rautatien mak:uuvaatteita k:aytetl:i.an . . . . . . . . . . . . . . . 525 300 
, , ei kayteta . . . . . . . . . . . . . . 350 200 

b) Vaunu seisoo maar a- tai valiasemalla k:lo 23 ja 7 
valilla vahintiilin 4 tuntia tai muualta tuotavaa ma
kuuvaunua k:aytetii.ii.n ainoastaan yomajoitukseen, kul
tak:in vaunussa olevalta mak:uupaikalta: 
rautatien mak:uuvaatteita k:aytetaan . . . . . . . . . . . . . . . 265 150 

, , ei k:ayteta . . . . . . . . . . . . . . 175 100 
c) Asemilla olevaa mak:uuvaunua k:aytetaan yomajoituk

seen, k:ultakin kaytetylta makuupaik:alta : 
rautatien makuuvaatteita kaytetaii.n . . . . . . . . . . . . . . . 265 150 

, , ei k:iiytetii. . . . . . . . . . . . . . . 100 100 
Pikajunan lisii.Hpun ja paikk:alipun hintaa ei k:anneta. 

Rautrutielaisjiirjestoj'elll kayttOO.n luovutetuissa .piiiviilvaun.uissa 
mrutklLSitaviLta lkannetarun IPikajtmaa kaytettii.essa pi<kajUJllalllJ Jisii
lipwn. hinta, mwtta ei' tPaiikkalipun hitntaa. Jos tiiLlruista v.aunua 
kiiytetii.lin. yomajan jol1aklin matk:an !Varrel•la olevalia Jtai maiirii
liikennepaikrulla, lkannetaan vau!D.Justa T1S : .n. 10 § : .n. 2 1m: ssii 
maim..iJtu.t maksut 50 %: n alennuksm. 

T.S:n 10 §:n 5 lm:ssa mamittuja retke:illyvaunuja kay.telt
iliessii. myonnetiHin r31utaltielii.isj ii.rj estoille 50 % : n al e.Ilii1JUS vuoro
kausimaksusta. Pbjunaa k~ytetJtiiessii krut1.11eta.a1I1 pilkajunan 
lisii.li{pun hilllJta jolreise1ta; :vaunussa matkustavaata, mu11ta ei pailk
ka1i{pulll hintaa. 

Eri vaun.u, r-etlreilyva,unu 'tai vaunwnooasto luoVlll.iteltaa.nJ rauta-
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tielai~jarjestoi:l1e vain snna rtapauksessa, -etta kalustoa on :tahan 13 
ta.rlroitwks-een kaytettavana eilk:a se ih.iiirirl:ooe mll'utta liiltennatta. 

Alennetuin maik:suin ei vaunuja [uovuteta rautamie!laisjarjes
tOjen lk~tOOO:t joulliD, uudeilliVUoden, loppiaisen, pali.siiilisen,, hel
lunJtaiin ja juhamnuksen ailkana. Miikali rlllUJtrut:iejiirjestot ih.alua
va1t niiideru juhlaJpaivie.n aikana vaUlliuja kfuylttaa, on nidsta suo
ritettlllva :Uiyden .tarilffin mu!kaiset maksut. 

Jos piiivavaunua Jdiyteti:i.ilinJ a:in.lJOast.a.run yomajana ikokous- ltai 
net!keiJypai.mk.wkU!D.nalla, jossa on tanko:ittukseen sove1tuvia va.u
nuja, eiJ Vllltmujen ikaytOOta. IPeritw ma'kisua. 

E.:l 14/ 51. 11 mai.niltut maarayk.set peruutEM..a.n 1. 1. 1!}52 
lukien. (Tfo n:o 1690, 21. 12. 51) Kl n:o 59/ 51. 13. 

Rautatielaisjlirjestojen kokousvapaaliput. 
Rautatiehallituksen paajohtaja on myontii.nyt vuodeksi 1952 ylimaa- 14 

raisiii. vapaalippuja seuraavasti: 
1. Finlands Svenska Lokomotivmannaforening r. f:n, 
2. VR Jarjestelymestariyhdistys r. y:n, 
3. Jii.rnvagsmannens Kristliga Forening r. f:n, 
4. Valtionrautatielliisten Keskusjli.rjesto r. y:n, 
5. VR KonduktOoriyhdistys r. y:n, 
6. Rautateiden Ensikirjurien kerho r . y:n, 
7. Suomen Rautatielliisten Kristillinen Yhdistys r. y: n, 
8. Suomen Rautatielaisten Raittiusyhdistys r. y:n, 
9. Svenska Kamratforbundet vid Statsjii.rnvagarna r. f:n, 

10. VR Varikonpaii.llikkoyhdistys r. y:n, 
11. VR Vaaka- ja Pakkamestariyhdistys r. y:n, 
12. VR Automiehet r. y:n, 
13. Suomen Rautatieliiisyhdistys r. y:n, 
14. Suomen Rautatielliisten Esperantoyhdistys r. y:n sekii. 
15. Valtionrautateiden Virkanaisten Oma Koti yhdistys r. y:n 
valtionrautateiden palveluksessa oleville vuosikokousedustajille vuosi-

kokoukseen ja johtokuntien jii.senille johtokuntien kokouksiin matkusta
mista varten; 

16. VR Junamiesten Avustuskassan valtionrautateiden palveluksessa 
oleville vuosikokousedustajille a.vustuskassan vuosikokoukseen sekii ha.l
lituksen jii.senille hallituksen kokouksiin matkustamista va.rten; 

17. Rautatieliiisten A vustuskassan hallituksen valtionrautateiden pal
veluksessa oleville maaseutuedustajille hallituksen kokouksiin ja piicien 
edustajille A vustuskassan edustajiston vuosikokoukseen matkustamista 
varten; 

18. Rautatierakennusmestariyhdistys r. y:n valtionrautateiden palve
luksessa oleville vuosikokousedustajille vuosikokoukseen ja johtokunnan 
jii.senille johtokunnan kokouksiin ynnii. osastojen jiisenille osastojen vuo
sikokouksiin ja niiiden johtokuntien jii.senille johtokunnan kokouksiin 
matkustamista varten; 

19. Rautatievirkamiesliitto r. y:n hallituksen ja tyovaliokunnan jlise
nille nii.iden kokouksiin ja heille sekii. jiisenyhdistysten edustajille Liiton 
liittokokouksiin, jii.senyhdistysten valtionrautateiden virassa oleville jase
nille jii.senyhdistysten ja osastojen vuosikokouksiin, jii.senyhdistysten ja 
niiden osastojen johtokuntien jiisenille johtokuntien kokouksiin sekii. Rau
tatieliikenteen toimituskunnan jiisenille toimituskunnan kokouksiin mat
kustamista varten; Rautatievirkamiesliittoon kuuluvat seuraavat yhdis
tykset: Asemapaii.llffioyhdistys r. y, VR Huoltovirkamiehet r. y, VR Ko-
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n?paja;~irka~ehet r. y, VR Lenniitinteknikkoyhdistys r. y, VR Liikenne
vukaiillesyhdlstys r. y, VR Rata· ja rautatierakennusosaston toimi!ltovir
kamiehet r. y, Rautatiehallituksen ,Virkamiehet r. y, VR Talousosastou 
Virkamiehet r. y, VR Varikkovirkamiehet r . y; 

20. Su?me~ .. Ra?-tati~_liiisten Liitto r. y:n valtionrautateiden palveluk
ses~a olev1lle .Jase~nlle h:ttoneuvoston_ kokouksiin kuin myos liittoou kuu
luvlen osastoJen JR yhd1stysten valt10nrautateiden palveluksessa oleville 
jiisenille osastojen ja yhdistysten vuosikokouksiin ynnii osastojen edusta
jille toimikuntien kokouksiin matkustamista varten. 

Suomen Rautatieliiisten Liiton seuraavilla osastoilla ja yhdistyksilHi. 
on edelliimainittu oikeus: 

Suomen Rautatielaisten Liiton Osasto N: o 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 
" 
" 

" " " VR Junamiehistoyhdistys r . y, 
VR Vaihdemiesyhdistys r. y, 
VR Asetinlaitemiesyhdistys r. y, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

18, 
33, 
45, 
73, 
82, 
83, 
87, 

VR RatavaTtijayhdistys r. y, jonka osastot ovat: 
Suomen Rautatieliiisten Liiton Osasto N: o 92, 

H JJ H " JJ 94, 
" " " " " 95, 
" " " " " 96, 
" " " " " 97' 
" " " " " 98, 
" " " " " 99, 
" ,, " " " 100, 
" , " " " 134, 
" " , " " 135; 

21. Suomen Veturimiesten Liitto r. y: n valtionrautateiden palveluk· 
sessa oleville liittotoimikunnan jiisenille hallinnon kokouksiin, ja liitto
valtuuston jiisenille liiton liittovaltuuston varsinaiseen kokoukseen seka 
Veturimiesten Avustuskassan hallituksen jasenille hallinnon kokouksiin 
ja piirien valitsemille edustajille kassan varsinaiseen edustajiston kokouk· 
seen matkUBtamista varten; 

22. Rautateideu Mieskuoroliitto r. y:n valtionrautateiden virassa ja 
toimessa oleville hallitukseu jiisenille hallituksen kokouksiin ja jiisen· 
kuorojen edustajille edustajiston kokouksiin matkustamista varten sekii 
jasenkuorojen vuosikokousedustajille vuosikokouksiin ja johtokunnan ja
senille johtokuntien kokouksiin matkustamista varten. Jasenkuoroja toi
mii seuraavilla asemilla: 
Helsingissa, Hyvinkiiiillii, Riihimaellii., Lahdessa, Kouvolassa, Pieksii.
maella, J oensuussa, Kuopiossa, Iisalmella, Turussa, Tampereella, Haapa
miiella, Jyviiskyliissii, Seinii.joella, Vaasassa, Oulussa ja Kemissii.; 

23 . Vaihdemiesten Avustuskassan valtionrautateiden toimessa oleville 
vuosikokousedustajille vuosikokoukseen ja hallituksen jii.senille hallituk
sen kokouksiin matkustamista varten; 

24. VR:n Konduktoorien Hautausavustuskassan valtionrautateiden toi
messa oleville vuosikokousedustajille vuosikokoukseen ja johtokunnan 
jasenille johtokunnan kokouksiin matkustamista varten; 

25. Entisen Viipurin junamiehiston Kesiiranta yhdistys r. y:n val
tionrautateiden toimessa oleville vuosikokousedustaji.llo vuosikokoukseen 
ja hallituksen jasenille hallituksen kokouksiin matkUBtamista varten. 
(Tfo n:o 1689, 20. 12. 1951.) Kl n:o 59/51. 14. 

Helsinki 1951. ValUoneuvoston kirjnpaino 
~;: 


