
KASKYLEHTI 1 9 4 9 
Vlittaus Kliskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o f/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

H a k emisto 
VR Kaskylehdesta v . 19-!9. 

Lihavalla painetut numerot tarkoittavat Ki.iskylehden nume
roa ja laihalla painetut asianomaisen kirjoituksen numeroa. 

Aaltokartonki, tavaranluokitus 8.4. A 
Aaltopahvi, tavaranluokitus 8.4. 
Aaltopahvilaatikot, tavaranluokitus 8.4; 22.11. 
Ajokieltomerkki, veturille 21.1. 
Ajoneuvot, kilpa-ajorattaiden tariffipaino ja kappaletavara

luokka 42.4 ; tilastopainot 40.4. 
Alennukset, matkalipuille, ks. matkaliput. 
Aloitetoiminta, yleisen aloitetoiminnan jiirjestiiminen valtion

rautateillii 62.2. 
Aluevuokraryhmiit, toisen alueryhmiin vuosivuokra 34.4; Uuden-

kaarlepyyn aluevuokraryhmii 24.8. 
Aluevuokrat, periminen 46.8. 
Ammoniumnitraatti, tavaranluokitus 58.7. 
Apuliimmittiijiit, apuliimmittiijien kiiyttiiminen 2.2. 
Arsenikkirikaste, kuljetus ja tavaranluokitus 32.10. 
Asema- ja junapalvelussiiiinto, uusi kohta 23 §: n 2 kohtaan 21.5 . 
Asemakassat, tilitys ( ent. rahasaate) 11.2; vieraiden varojen 

tilitys 23.u. 
Asemat, ks. liikennepaikat. 
Asetyleenikaasu, opastinvalaistuksen 23.5. 
Asevelvolliset, uudet palvelukseenastumismaaraykset 47.8. 
Astiat, tavaranluokitus 12.6; tyhjien eetteriastioiden kuljetus 

62.8. 
Asuntoedut, vastikkeiden maiiraaminen 7.1 ; 43.1; 47.1. 
Asunto- ja retkeilyvaunut 21.3 . 
.ciutoliikenne, aikataulujen muutoksia 39.2; 45.4; 58.3; autolii

kenne Kajaanin, Iisalmen, Sotkamon ja Hyrynsalmen ase
milta 44.4 ; autolippujen myynti ja rautatielippujen kelpoi
suus linjalla Helsinki-Turku 41.4 ; erikoissopimuksen alaiset 
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A kuljetukset 57.3; henkilolinjojen siirron merkitseminen 58.3; 
kotiinkuljetuspaikat 28.1; kuljetukset Virasojan asemalla 
43.2; 46.4; linjat ja aikataulut alkaen 1. 6. 49, 28.1; miia
raykset matkatavarasta linja-autoliikenteessii 8.1; Oulun
Kuusamon tavaraliikenne 21.7; Oy Alkoholiliike Ab :n liihe
tyksien kotiinkuljettaminen vr: n autoilla 41.6; Oy Alkoholi
liike Ab: n palautuslaatikoiden kuljettaminen 45.9; Pohjolan 
Liikenne Oy: n kanssa tehty sopimus 33.11; Pohjolan Lii
kenne Oy: n rahtiluotto ja rahtiluottotilit 56.11; rautatielip
pujen kelpoisuus Pohjolan Liikenne Oy: n autoissa 58.3; ta
ri:f:fien muutos 39.2; tilitys Pohjolan Liikenne Oy: n hoita
massa kotiinkuljetuksessa 52.4; uusia autoliikennepaikkoja 
45.4; uusia linjoja 39.2; 5'8.3; yhdistetty rautatie- ja kotiin
kuljetus 3.11; yhdistetyn rautatie- ja kotiinkuljetustari:f:fin 
soveltaminen autokuljetuksiin 50.6; yhdistetyn rautatie- ja 
kotiinkuljetustari:fiin soveltaminen Oy Alkoholiliike Ab: n 
lmljetuksiin 49.6; yhdysliikenteen lopettaminen 39.2. 

Autolippujen myynti, autolinjalla Helsinki-Turku 41.4. 
Autorenkaat, jakelu 13.5. 
Avovaunutavara, vuotaviksi todettujen vaunujen kayttaminen 

avovaunutavaroiden kuljetukseen 53.5. 
Avustukset, rautatielaisille lomanviettoa ja reumaparantolahoitoa 

varten 16.4; rautatielaisjarjestojen kirjastoille 53.1; rautatie
liiisten lepokotiyhdistyksille 53.1; tekijiipalkkioiksi rautatie
alan ansiokkaista julkaisuista 53.1; virkapukuavustus 10.1. 

B Bensiini, bensiinikuponkien jakelu 13.5; ominaispaino 5.6. 
Betonoimislevyt, tavaranluokitus 8.4. 

D Dynamooljy, tavaranluokitus 12.6. 

E Eetteriastiat, tyhjien eetteriastioiden kuljetus 62.8. 
Elinkustannusindeksi 3.2; 7.1; 7.2; 18.1; 36.1; 36.2; 51.1; 62.1. 
Eliiinvaunut, vaihto liikennepaikoilla 25.5. 
Eliike, asetus valtion tyossii olevien tyontekijain oikeudesta eUik

keeseen annetun asetuksen muuttamisesta 37.2; asetus valtion 
ylimaiiraisen toimen haltij~ oikeudesta elakkeeseen annetun 
asetuksen muuttamisesta 37.2; elakekassoille tulevien maksu
jen pidattaminen vir an tai toimen haltijoilta 36.3; laki val
tion viran tai toimen haltijan oikeudesta eliikkeeseen annetun 
lain muuttaniisesta 37.2; valtion tyossa olevien tyontekijain 
elake-edut 9.2; valtioneuvoston paiitos valtionrautateiden ela
kelaitoksen ohjesiiiinnon muuttamisesta 54.1. 
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Eliikeluokat, eHikeluokkiin kuuluminen pal.kkausluokan mukaan E 
. 54.1. 

Eli:iviit eliiimet, kastematojen tavaranluokitus 43,9'; kerrointau
lukkojen poistaminen 32.6'; kuljetus 61.4; muutos hakissa, 
korissa ta~ munlaisessa paallyksessa lmljetettavien eUiinten 
tariffipainoihin 56.9; muutos tilastopainojen luetteloon 43.7; 
rapujen tavanranluokitus 43.9; tilastopainot 40.4. 

Eliiviit turkiseliiirnet, rahtietu valtakunnalliseen turkiselainten 
nayttelyyn osallistuville elaimille 58.6. 

Ennakkomaksumerkintii, tavarayhdysliikenteessa Euroopan mai
den kanssa 48.1. 

Ennakkoperinti:i, tulo- ja omaisuusveron, kunnallisveron seka 
kansanelakevakuutusmaksun 9.3. 

Ennakkopidi:itys takautuvasti suoritettavasta palkasta 34.2. 
Ensoniitti, tavaranluokitus 46.7. 
Erikoisliput, partiotyttojen Kolhon-Loilanniemen leirille matkus

tavien erikoisliput 15.5; Pelastusarmeijan Lohjan nuoriso
leirille matkustavien erikoisliput 29.9; perhe- ym. erikoislip
pujen myynti 12.12; pikajunan ·lisaliput erikoislippujen 
ohella 29.8-; Suo men Punaisen Ristin J oensuun leirille mat
kustavien erikoisliput 27.10; vanilientuneet 'Opiskelijaliput 
30.2; vesibussimatkan Hameenlinna-Tampere sisaltavien eri
koislippujen myynti 25.7. 

Erikoissopimusten perusteella vuokmtut ja liikennoitsijiin omis
tamat vaunut 4.12. 

Eristysmerkit, lisays jtmaturvallisuussaantoon 25.2. 
Erotettuja, Ahonen, Eino 20.11; Ahonen, Hugo Rikhard 16.1-8; 

Alava, Arv-o Matti 30,7; .Eskelinen, Pentti Einari 32.16; 
Eskelinen, Toivo J oh.annes 18.11 ; Glan, Nils Gunnar 34.12; 
Haapaoja, Kauko Kalervo 34.12; Hemming, Matti Kullervo 
34.12; Holappa, JU'ho Petter 32.16; Huovila, Usko Armas 
42.6; Hynninen, Aatos Kullervo 5.16; J okisaari, Paavo Ar
mas 32.16; J ·ousila, Kaar}o 1Mauri 10.10; Junnikka;la, Vaino 
Johannes 32.1-6; Kareinen, Aleksranteri 25.12; Kauppinen, 
Sulo Einar 52.12; Kel'kka, Veikko Matias 3.23; Kinnunen, 
Ju'ho 20.11; Korpela, Eero Antoo 58.13; Kortelainen, Alpo 
Felix 2.9'; Kruhkonen, M1kko J almari 50.14; Kayhty, Soini 
Kaleva 42.6; Leino, Veikko Eemeli 49.12; Leinonen, Ahti 
Ensio 32.16; Lindqvist, Sven Reinhold, syytteesta vapaut
taminen 39.9 ; Lindroth, Osvald Valentin 43.13; Loija, Veikko 
Ilmari 33.1&; Mikkouen, Erkki 31.8; ·Makeli:i, Arvi Emil 
18.11; Niemi, Arvo Ensio 16.18; Nieminen, La uri Henrik 
13.15; Piilikangas, J alo Mikael 50.14; J>il~kuaho, Valtteri, 
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p~ruutus 2~.11; Pulkkinen, Vilho Aukusti 32.16; Rajala, 
Emo Fredr1k 47.13; Roivas, Veikko 42.6; Rytlronen, E rkki 
Pentti 49.12; Raina, Esko Samuli 33.15; Ramo, Teuvo 
Arvid Mikael 43.13; Salmela, J aakko Salomon 47.13; San
tikko, Manno Sakari 16.18; Saraso·la, Jorma Aapo Iisakki 
32.16; Seppi, Frans Johannes 32.16; Siikanen, Vihtori 16.18; 
Siikavire, Eelis 24.14; Sormunen, Elna 24.14; Suoranta, 
Osmo Kalervo 39.9; Syrjalii, Holger Anselm 61.17; Taina, 
Vaino 47.13; Taivaloja, Arvo Johannes 42.6; Tammela, Alvi 
42.6; Tegelberg, Esko Risto 56.16; Tiihonen, Kaarlo 16.18; 
Tolonen, Pauli Antero 52.12; Tuura, Veikko J o·hannes 
52.12; Vataja, Yrjo Armas 16.18; Winqvist, Onni Oskar 42.£. 

Eurooppalaisen Tavara- ja Matkatavaravakuutusosakeyhtion lah
joitus 53.1. 

Filmit, kiitotavarakorttien luetteloiminen 32.9; kiitotavararah
din maksaminen 3.13; 32.9. 

Gg-vaunut, jaiisailioiden tayttaminen 33.6 . 

H allintoasetus, 50 § 7 mom. selventiiminen 34.1; 35.2; 37.3. 
H alot, halkoluokkien ja 10 lk: n tavaran saannolliseen kuljetuk

seen vuokrattujen vaunujen vaununvuokrat 12.7; kuormaus 
umpivaunuilhin 54.4 ; myynti elakkeellii oleville entisille rau
tatieliiisille 24.2; myynti rautatieliiisille 11.4; rahditus ja 
kuormaaminen 16.9•; sahaus 51.6. 

H arjoittelijan palkkaus 36.1; 36.2; 62.1. 
H edelmiisose, tavaranluokitus 16.13. 
H edelrniisiiilykkeet, tavaranluokitus 16.13. 
H edelmat, tavaranluokitus 16.13. 
H einiit ja oljet, kuljetusmaksut 45.11. 
H elsingin tyoli:iisjunat, ks. junat. 
H enkilOjunat, ks. junat. 
H enkilokohtainen palkanlisi:i 36.1. 
H enkiloliikenne, lakkauttaminen rataosalla Kemi-Veitsiluoto 

27.2; lopettaminen Ri1himaen-Lopen rautatielUi 22.4. 
H enkilOllisyystodistukset, henkilollisyystodistukset ja virkamer-

kit 35.3. 
H enkilOvaunut, lammitys 13.6·; 14.4. 
H eraliihetykset, pienliihetyksina 46.7. 
Hiihtoloma-alennus, koululaisille 8.6; 12.13 
Hillot, tavaranluokitus 16.13. 
Huonekalut, tavaranluokitus 16.13. 
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Hyvinkiian konepaja, rakennusurakoitsijan Holvi Oy:n rahti- H 
vapaus 39.u. 

Ikiilisat 36.1; 36.2; 62.1. I 
lmatran asemalle liihetettiiviin pika- ja mhtikappaletavaran kes-

kittiiminen Virasojan asemalle 60.5. 
l ndeksikorotus, ks elinkustannusindeksi. 
lnsuliitti, tavaranluokitus 46.7. 
lrtisanottu tyovoima, ks tyovoima. 
lrtokukkaliihetykset, kuormaaminen 46.9. 
lstumapaikat, kansanedustajain istumapaikkavaraus 3.20; varaa

minen pu.helimitse 33.3. 
ltseniiisyyspiiivii, liputuksesta yleensa 52.1; saannosten sovelta

minen 6.1. 

Jarrukengiit, maalaaminen 23.4. J 
Jarrulaitteet, venalaisten tavaravaunujen jarrulaitteiden kaytto 

yhdysliikenteessa 54.5. 
Julkaisut, tekijapalkkiot rautatiealan ansiokkaista julkaisuista 

53.1. 
Junaonnettomuudet, ks junavauriot. 
Junapainot, Vr 4-veturien junapainot 4.3. 
Junat, Helsingin tyoUiisjunien muuttaminen henkilojuniksi 1.5; 

junavaurioista ja junien myohastymisista Uihetettavat sah
kosanomat 9.7; junien valiaikojen laskeminen tyoaikaan kone
osastolla 54.2; moottorivaunun kytkeminen junaan ja irroit
taminen siita 15.1; neuvostolaisten automaattikytkinvaunu
jen sijoitus junissa 22.9; vaunujen liittaminen pika- ja hen
kilOjuniin 9.6. 

Junaturvallisuus, eraita toimenpiteita junaturvallisuuden tehos
tamiseksi 62 .4. 

Junatu1·vallisuussi.ii.into, elainvaunujen vaihto liikennepaikoilla 
25.5; eristysmerkkien kaytantoon.ottaminen 25.5; lisays 111 
§: aan 15.1; veturin ajokieltomerkki 21.1; Vr 4-veturien juna
painot 4.3; 108 § :n muuttamin.en. 50.4. 

Junavau1·iot, sahkosanomat n.iista 9.7; vaunujen kuormauksien. 
valvonnan tahden.taminen. 62.4. 

Juomavesiliihetykset, pien.liihetyksina 46.7. 
Junttapaalut, kuormaukset SNT-Liittoon 16.8. 
Juurikasviliihetykset, paperisakkien. kayttaminen paallyksen.a 

33.7. 
Jiilkivaatimus, kiitotavaralle 31.3; tavarayhdysliiken.teessa Ruot

sin ja Norjan kanssa 48.1. 
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Jiitekartonlci, tavaranluokitus 4.13. 
J iitepahvi, tava-ranluokitus 4.13. 
J iiii.siiiliot, Gg-vanujen jliasailioiden tayttarninen 33.6. 

Kaasulieriot, kotiinlruljetus 5.7; kuljetusmaksut 18.5; kasittely 
13.7; tavaranluokitus 3.14. 

Kaasunaamarin suodattirnet, tavaranluokitus 8.4; 46.7. 
K aasunaamarit, tavaranluokitus 8.4. 
Kaivinlconeiden kuljetus 45.8. 
Kalliinpaikanlisiit, 7.1; 7.2; 16.2; 36.1; 36.2; 47.1; ylim. sah

kottiijien ja liikenneoppilaiden 47.2; ylimaaraisen toimenhal
tijan ja tilapaisen toimihenkilon 62.1. 

Kansainviilinen sopimus tavm·ankttljetulcsesta 1·autateitse, muu
toksia I liitteeseen 14.10; krmmujen muuttaminen markoiksi 
kansainvilisessa tavaraliikenteessa 57.4. 

Kansainviilisten liihetysten merkitseminen e·rikoisluetteloihin 34.6. 
Kansanedustajaliput, kansanedustajain istumapaikkavaraus 3.20. 
Kansaneliikevakuutusmaksut, ennakkoperinta 9.3; tyonantajan 

kansaneliikemaksu 59 .1. 
Kappaletavaraliihetykset, kilpa-ajorattaiden kappaletavaraluokka 

42.4; pienUihetyksina Hihetettaviit kappaletavaraliihetykset 
43.7 ; punnitserninen 43.4; Tampereen lentokonetehtaalle lii
hetettavat 12.9; 37.9; SNT-Liittoon menevien painot 2.5; 
sotilaskappaletavaran kuljetusmaksut 32.6; tavarayhdyslii
kenne Euroopan maiden kanssa 48.1; Vuoksenlaakson lii
kennepaikkojen kappaletavaraliikenteen keskittaminen 43.2; 
46.4; 60.5; ks myos rahtikappaletavara. 

Karstauskoneet, tavaranluokitus 8.4; 46.7. 
Ka1·toittaminen, liihetysten kartoittaminen tavarayhdysliiken-

teessa Euroopan maiden kanssa 48.1. 
Kat·tonkilaatikot, tavaranluokitus 22.11. 
Kartonkirasiat, tavaranluokitus 22.11. 
Kassaki1·jat, liikennepaikkojen 2.1. 
Kastemadot, tavaranluokitus 43 .9. 
Kausa-rakennuslevyt, tavaranluokitus 53.10. 
Kauppaedustajat, kauppaedustajien matkatavara 46.6. 
Kenmali Mannerheimin Lastensuojeluliiton liihetysten rahtiva-

paus 4.14. 
Kermaliihetykset, pienlahetyksinli 46.7. 
Keskustaimisto, taimitilaukset 24.3. 
Kieliopas konduktoo1·eille 55.8. 
Kiitotava'ra, erikoisluetteloihin vieminen 32.6; filmien kiitota

varakortit 32.9; filmien kiitotavararahdin maksaminen 3 .13; 
32.9 ; j lilkivaatimuksen asettaminen 31.3; kansainvalisena Hi-
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hetyksena 34.6; kiitotavaraUihetykset Vuoksenlaakson liiken- K 
nepaikoille 46.4; kuljetus 6.3; kuljetuskirjojen rahtimerkeilla 
varustamisen tiihdentaminen 62.12; kuljetusmaksujen tilitys 
32.6; maaraykset kiitotavaran kuljetuksesta 35.'6; 46.2; nu
meroiminen 32.6; rruhdin maksaminen 3.,13; rahtimerkkien 
kayttaminen 46.7; ravut kiitotavarana 43.9; Saksan-Pohjois
maiden kiitotavarayhdysliikenne 54.6; vahimmat maksut 1.6; 
viihiropien maksujen aiheuttamat muutokset matka- ja kiito
tavaramaksuihin 4.11; yhdysliikenne Pohjoismaat--Sveitsi 
33.9; yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa 32.6. 

Kiitotavarakortit, Helsingin asemalle liihetettavien :filmien kiito-
tavarakorttien luetteloiminen 32.9. 

Kilpa-ajorattaat, ks rattaat. 
Kimpivanee1·i, tavaranluokitus 3.17. 
Kirjanpito, polttoainehuollon kirjanpito 20.8; ruplan ja markan 

valinen suhde Suomen ja Neuvostoliiton yhdysliikenteessa 
56.6. 

Kirjastot, avustukset rautatieUiisjarjestojen kirjastoille 53.1. 
Ki1·jatut liihetykset, Ruotsista saapuvat lahjapaketit 40.3. 
Kivihiili, anto vetureille 43.5. 
Koepunnitus, kappaletavaralahetysten koepunnitukset 43.4. 
Kokousvapaaliput, rautatielaisjarjestojen 25.8; 56.12; 61.14; VR 

sairaus- ja hautausavustuskassa Kaaren vuosikokousedusta
jille 13.12. 

Konduktoorin kieliavain 55.8. 
Koneenosat, tavaranluokitus 16.13. 
Konekirjoittajat, lisiipalkkion maksaminen konekirjoittajille 5.1. 
Konetelat, tavaranluokitus 16.13. 
J(oneoljyt l.e.m., tavaranluokitus 12.6. 
Konttoriapulaisen piitevyysvaatimukset 35.2; 37.3. 
Kookas tavara ja pitkiit esineet, tariffipainot 45.6. 
Korusiihkosanomalomakkeet, kappalehinta 61.12. 
Korvaukset, katetuissa vaunuissa kuljetettujen lahetysten kas

tumisen aiheuttamista vahingoista 53.5; puuttumisilmoituksen 
ja selostuksen tavaran vahingoitumisesta antaminen korvauk
senanojalle 14.7; makakustannusten korvaukset 36.4; viran
toimituksesta asemapaikan ulkopuolella suoritettava korvaus 
9.1; 57.1; viran tai toimen haltijain luottamusmiehille tehta
vassiian menettamastiian tyoajasta suoritettava korvaus 14.1. 

Kotiinkuljetus, autoliikenteen kotiinkuljetuspaikat 28.1; erikois
kuljetussopimusten alaisten lahetysten toimittaminen vas
taanottajille 57.3; kaasulieriOiden kotiinkuljetus 5.7; Pohjo
lan Liikenne Oy :n hoitama kotiinkuljetus 33.11; 52.4; Oy 
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K Alkoholiliike Ab: n Uibctyksien kotiinkuljettaminen 41.6; Oy 
Alkoholiliike Ab:n palautuslaatikoiden kuljettaminen 45.9; 
Tampereen Lentokonetehtaalle osoitettujcn kappaletavarallihe
tysten kotiinkuljetus 37.9; vaununvuokran tai siiilytysmaksun 
kantaminen VR:n toimesta kotiinkuljetettavasta tavarasta 
8.2; V. R. kotimkuljetuspaikat 4.10; Vuoksenlaakson liikenne
paikkojen kappaletavaraliikenteen keskittiimisen johdosta ta
pahtuvat kotiinkuljetukset 43.2; 46.4; 60.5; 61.5; yhdistetty 
rautatie- ja kotiinkuljetus ~.11; 9.13; yhdistetyn rautatie- ja 
kotiinkuljetustari.ffin soveltaL 'nen autokuljetuksiin 50.6 ; yh
distetyn rautatie- ja kotiinkulJ~< ~1stariffin soveltaminen Oy 
Alkoholiliike Ab:n Uihetyksiin 49. ,~ . 

Koululaisliput, hinta pikajunissa 13.9. 
Koululaisten suksien kuljetus 3.19. 
Koulupulpetit, tavaranluokitus 16.13. 
Kukkaliihetykset, erikoispakk:auksessa olevat kukkaHihetykset 

10.5; irtokukk:ien kuormaaminen 46.9; kiisittely 9.8. 
K uljetus, arsenikkirikasteen 32.10; autoliikenteen kotiinkuljetus

paikat 28.1; eliiinten kuljetus 61 .4; irtoku:kkien 46.9; kaasu
lierioiden kotiinkuljetus 5.7; kaasulierioiden kiisittely 13.7; 
kaivinkoneiden kuljetus 45 .8; katetuissa vaunuissa kuljetet
tujen liihetysten vahingoittuminen 53.5 ; kiitotavaran kulje
tus 6.3 ; koululaisten suksien 3.19•; kukk:aliihetysten kiisittely 
9.8; kuljetukset VR:n autoilla Virasojan asemalta vastaan
ottajille Vuoksenlaakson liikennepaikkojen kappaletavaranlii
kenteen keskittiimisen johdosta 43.2; 46.4; 60.5; 61 .5; leivon-

. naislahetysten kiisittely 33.5; luu- ja liimalappuliihetysten kul
jetus 33.4; lamminvaunutavaran 4.8; matka-, kiito- ja pika
tavaran sekii pienten elainten kuljetus 35.&; muutoksia kan
sainviilisen sopimuksen tavarankuljetuksesta rautateitse I liit
teeseen 14.10; muutoksia pikatavaran kuljetusmiiiiriiyksiin 
46.2; Oy Alkoholiliike Ab :n liihetyksien kotiinkuljettami
nen 41.6; Oy .Alkoholiliike Ab:n palautuslaatikoiden kulje
tus 45.9; pikatavaran kuljetus 12.5; 14.8; 18.4; Pohjolan 
Liikenne Oy :n hoitama kotiinkuljetus 33.11 ; 52.4; rahtikap
paletavaran kuljetus 3.8; 12.4; 24.7; Ruotsista saapuvien 
lahjapakettien 40.3; sopimuskuljetukset 57.3 ; sperman kulje
tus 11:6; suksien kuljetus rataosalla Pori-Miintyluoto 6.6; 
Tampereen Lentokonetehtaan kuljetukset 12.!}; 16.10; 37.9; 
tavaran antaminen vastaanottajalle 14.6; tavarayhdysliikenne 
Euroopan maiden kanssa 48.1 ; tyhjien etteriastioiden kul
jetus 62 .8; vaununvuokran tai siiilytysmaksun kantaminen 
VR: n toimesta kotiinkuljetettavasta tavarasta 8.2; vuota-
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viksi todettujen vaunujeu kayttaminen kuljetuksiin 53.5; yh- K 
distetyn rautatie- ja kotiinkuljetustarifiin soveltaminen auto
kuljetuksiin 50.6; yhdistctyu rautatie- ja kotiinkuljetill!tarif-
fin soveltaminen Oy Alkoholiliike Ab: n Hihetyksiin 49.6; 
yhdistetty rautatie- ja kotiinlmljetus 3.11; 9.13; ks myos 
yhdysliikenne. 

K uljetusneuvot, tilastopainot 40.4. 
Knljett~ssopimttkset, Pohjolan Liikenne Oy:n kan sa 29.6 ; 33.11; 

1~1.4; 44.4. 
K uljetussuunnitelma, eHiimiii lmljetettaessa 61.4. 
Kuluttajien tekemiit kiiteisostot ohi varastojen 39.5. 
Kunnallisverot, ennakkoperintii 9.3. 
Kuoppakorotukset, aikapalkalla tyoskentelev;]le tyontekijoille 

13.1; 50.1. 
Knorrnaaminen, vaunujen kuormaulcen valvomi.sen tiihdentami

nen 62.4; vatmun kantavuuden ylittiiminen 62.5. 
KuonnattS- y. m. miiiiriiykset, 2 § 7 kohta selventiiminen 37.6; 

2 § 7 kohta muutos 62.5; 3 § 10 kohta tebo taminen 13.7; 
4 § lisiiys 54.4; SNT-Liittoon liihetettiivien tavaroiden lmor
mausobjeiden 28-32, 42, 30 ja 3 §§ tiihdentl:iminen 52.6. 

Kuukausiliput, hinta pikajunissa 13.9; myynti 12.11; tarkastus 
jtmissa 21.5. 

Kuulalaake1·irasva, tavaranluokitus 12.6. 
KuttSen ja pajunpa1·kki, kuljetusmaksut 45.12. 
Kuutiopainojen kokonaispainot, taulukkojen poistaminen 32 .6. 
K ynttiliivaravalaisim~t, siibkovalovaunujen kynttilii varaval ai.si-

met 56.3. 
Kiiskylehti, toimitus 3.1· 55.1. 
Kiiteisostot, ohi varastojen 39.5. 

Laatikot, tavaranluokitus 22.11; Oy Alkoboliliike .Ab : n palautus- L 
laatikkoihin sovellettava yhdistetty rautatie- ja kotiinlmlje
tustariffi 45.9; 49.6. 

Lahjapaketit, Ruotsista saapuvien labjapakettien kuljetus 40.3. 
Lahjoitus, Eurooppalaisen Tavara- ja Matkatavaravalmutus-Osa-

keyhtion 53.1. 
Lahoratapolkkyjen ja lahopylviiiden myynti mutatieliiisille 18.3. 
Lahti-levyt, tavaraluokitus 8.4. 
Laitttrit, ks liikennepaikat; laiturit ja seisakkeet sekii niiden 

luona olevat samannimiset syrjiiraiteet 22.5. 
Laiturivaihteet, ks. liikennepaikat. 
Laivaliikenne, satamissa 24.5; 25.4; 27.3; 29.4; 32.4; 59.6; 61.7 i 

Jaivali.njojen Turku-Maarjap.hamina aikataulu 62.10. 



-10-

L Lapsilisii, tyonantajan lapsilisamaksu 59.1. 
Lasi, vaihdelyhtyjen 4.5. 
Lastuvilla, tavaranluokitus 37.7. 
Leivonnaisliihetykset, kasittely 33.5. 
Lenniitinliikenne, eraiden toimipaikkojen avaaminen 4.7; lenna

tintulojen tilittaminen 7.5. 
Lenniitinpylviiiit, vuokramaksun periminen posti- ja lennatinlai

toksen lennatinpylvaiden sailyttamisesta rautatien alueella 
13.3. 

Lenniitinteknikkopiirit, rataosan Orivesi-Evajarvi lennatintek
nikkopiiri 51.2; Tampereen lentokonetehtaan haararadan len
natinteknikkopiiri 51.3. 

Lennatintulot, tilittaminen 7.5. 
Lepokotiyhdistykset, avustukset rautatielaisten lepokotiyhdistyk

selle 53.1. 
Liikatavara, ilmoittaminen 14.5; myytavaksi lahetti:iminen Hel

sinkiin 62.9. 
Liikenne, henkilojunaliikenteen lakkauttaminen rataosalla Kemi 

-Veitsiluoto 27.2; henkiloliikenteen lopettaminen Riil1imaen 
-Lopen rautatiella 22.4; Hillon liikenteen hoito 5.5; 23.3; 
rataosan Kovjoki-Uusikaarlepyy avaaminen liikenteelle 20.5; 
rataosan Lankipohja-Evajarvi avaaminen liikenteelle 49.2; 
51.2; tavaraliikenne Oulu-Kuusamo 21.7; ks laivaliikenne. 

Liikennehakernisto, yleinen 24.9. 
Liikennepaikat, Ahlstromin raide (Iisvesi) 52.2; Ahonpaa se 

(Vihanti) 35.5; Asemaki a 12.2; 27.2; Askon raide (Lahti) 
50.3; Enso (venal. raja-asema) 49.7; 56.4,5; Enso-Gutzeitin 
raide (La:hti) 60.3; Etusimola a 54.3; Eura lv (Kauttua) 
34.3; Evajarvi lv (LankipO'hja) 49.2; Ferrarian raide (Jo
kioinen) 35.5; Haistila lv (Ulvila) 42.1; Haistila p 42.1; 
Hakepatka (Uusikaupunki) 27.2; Hankkijan raide (Mik
keli) 20.6; Hanko a 4.6; Hanko-Pohjoinen lv (Hanko) 
7.9; Hatanpaa se (Tampere) 25.3; Heinamaki se (Korkea
koski) 34.3; Hellaksen raide (Riintamaki) 13.2; Hellas Oy :n 
raide (Riintamaki) 13.2; Hepola se (Kemi) 27.2; Hillo 5.5; 
23.3 ; Hinkka se (Viiala) 13.2; Hoivala se (Torkkeli) 4.6; 
Hollo se (Lempaiila) 25.3; Hovila se (Kymi) 44.2; Huikko 
se (Jokela) 25.3; Huuska Oy:n raide (Toijala) 60.3; Huu
tomaki se (Vaasa) 57.2; Hyrynkankaan raiteet (Hyryn
salmi) 52.2; Iinati se (Pikkarala) 4.6; Iinatti se P ikkarala) 
4.6; I matran Voima Oy :n raide (Kuopio) 1.4; Imatran 
Voima Oy:n raide (Petajavesi) 40.2; Isokylii lv. (Kemijarvi 
27.2 ; Isokyla se (Kemijiirvi) 27.2; Ita.harjun raide (Kupit
taa) 42.1 i Joutsenisen s.oraraide (Vihtari) 45.2 i Ju.nkkari se 
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(Toijala) 34.3; Jarvilinna se (Leppavesi) 35.5; Kaarela se L 
(Kolho) 52.2; Kainumnaki lv (Kauppilanmiiki) 12.2; Kai
nuunmaki lv (Kauppilanmiiki) 12.2; Kalarannan raide (Uusi
kaupun1:i) 27.2; Kalkh.~ lv (Nokia) 59.2; Kankijarvi se 
(Lankipo:hja) 49.2; Karijoki lv. (Perala) 47.7; Karijoki p 
47.7; Karpiiditehtaan raide (Voikka) 58.4; Kauniainen a 
1.4; Kauppa1an raide (Seinajoki) 51.5; Kaupungin raide 
(Hanko) 51.5; Kekomaki se (Hikia) 61.3; Kera se Kau
niainen) 4.6; Keskon raide (Mikkeli) 20.6; Kiisuraide (Por-
voo 25.3; Kilo lv (Kauniainen) 4.6; Kiramoraide (Kaurila) 
lv60.3; Kil'kkomaki lv se vh (Hietamaki) 32.3; 54.3; Kir
vesportti se (Pulsa) 25.3; 55.7; Kivipiste (Uusikaupunki) 
27.2; Koitsanlahti lv (Simpele) 22.5; Kojola se (Voltti) 
35.5; Kokko se (Riihimaki) 49.4; Konna se (Viekki) 58.4; 
Kortejarvi se (Orivesi) 6.5; Korvenlaita se (Selanpaa) 59.2; 
Kotka a 4.6; Krogars se (LappO'hja) 25.3; Ku<hajarvi se 
(Laukaa) 42.1; Kukk/puro se (Sukeva) 7.9; Kulma se 
(Kemi) 27.2; Kuparitehdas se (lmatra) 12.2; 27.2; Kupa
ritehtaan raiteet (Imatra) 49.4; Kuusankoski a 33.2; Kyl
lii.styslaitoksen raiteet (Herttoniemi) 39.1; Kymin Oy :n rai-
teet (Kuusankoski) 35.5; Kymin Oy :n raiteet (Voikka) 
35.5; Kyrola se (Jii.rvenpii.ii.) 42.1; Kytoojan raide (Juo
jarvi) 45.2; Kyyronkosken raiteet (Imatra) 49.4; Kyyron
koski se (Imatra) 12.2; 27.2.2; Koykkari lv se (Voltti) 22.5; 
Laajakangas se (Kontiomiiki) 35.5; Lahden sahan raide (Ve
sijarvi) 9.9; Lahden sahan raide II (Vesij~irvi) 9.9; Lapin
niemi se (Runni) 4.6; Lehmisaari se (Pyhasalmi) 34.3; 
Lelkola se (Hietanen) 42.1; Linnanaukon raiteet (Turun sa
tama) 15.2; Linnanaukon syrjaraide (Turku) 15.2; Lukus 
se (Kovjoki) 22.5; Luukkaan raide (Hiimeenlinna) 57.2; 
Luzhaika (venal. raja-asema) 45.5; 56.4,5; Lankipohja p. 
49.2; Lapisaari se (Lappi) 6.5; Maanviljelystkauppa Oy :n 
raide (Hillo) 3.5; Maksniemi I (Kemi) 4.6; Mankki se 
(Kauklahti) 4.6; Merikosken tyoraide I (Oulu) 23.2; Me
tallikutomon raide (Malmi) 14.3; Mets~iliiton raide (Ha
mina) 57.2; Monni l (Hyvinkaa) 9.9; Mutka 1 (Muurola) 
4.6; Myllyn raide (Jokioinen) 35.5; Mynamaki a 5.4; 
Mantti:i a 1.4; N avettaoja se ( Oksava) 9.9; Niinisalo a 5.4; 
Niirala se (Uusi VartsiUi.) 30.1; Nobel Standardin raide 
(Seinajoki) 51.5; N o<bel Standard Oy :n raide (Kuopio) 
1.4; Nuppulinna l. lv ja v 60.3; Nurmi (venal. raja-asema 
45.5; 56.4,5; Nykarleby p 20.5; Nalli se (Kemi) 27.2; Oja
korpi se (Pomarkku) 54.3; Ojamaa se (Kouvola) 54.3; Osuus-
liike Tammen raide (Forssa) 35.5; OTK :n raide (Jyvas-
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kyla) 52.2; P ailia lv (Maanselka) 9.9; Pakkahuoueen raide 
(Uusikaupunki) 27.2; Palosuo p 5.4; Pansion Telakan raide 
(Turku) 40.2; Pehkutehtaan raide (Jokioinen) 35.5; 37.4; 
Pellonraivaus Oy :n raide (Koria) 27.2; Periiiinen se (Raja
maki) 34.3; Pihlavan Hoyrysahan raide (Pihlava) 23.2; Pih
lavan Tehtaitten raide (Pihlava) 23.2; Pirhiii.nniemi se (Kal
lislahti) 16.5; Pirttijarvi 1 (Misi) 4.>6; Pirttiselka lv (Suo
nenjoki) 4.6; Pitkaniemi lv. (Nokia) 59.2; Piuha se (Rai
sio) 32.3; Pohjakoski lv (Maanselka) 9.9; Pohjolan Voima 
Oy :n raide (Laurila) 40.2; Poril1 Konepajan raide (Ruos
niemi lv) 47.7; Porttinotko se (Rautjarvi) 34.3; Puttilan 
raide (Joroinen) 42 .1; Pyoree se (Kauppilanmaki) 42.1; 
Rwhkola p 4.6; Ra'htula 1 (Aavasaksa) 4.6; Raippo a 54.3; 
Rautatehtaan raide (Imatra) 1.4; Rennela se (Sukeva) 7.~; 
Ristimaki p 5.4; Ristiniemen Sahan raide (Hamina) 33.2; 
Ristinpohja lv (Juojii.rvi) 5.4; Ritikka se (Kemi) 27.2; Ro
tiala se (Orivesi) 6.5; Oy Rudus Ab :n raide (Tikkurila) 
7.9; Rytikari se (Kemi) 27.2; Ronkka a 12.2; Saillan raide 
(Forssa) 35.5; Sahan raide (Jokioinen) 35.5; Sahan raide 
(Raahe) 29.3; Sahan raid.e (Vuoksen satama) 57.2; Saksan
aho se (Kymintehd.as) 4.6; Sammon Rulla Oy :n raide (Kuo
pio) 53.3; Santti se (Kuurila) 57.2; Satamaraide (Forssa) 
35.5; Satamaraiteet (JyvaskyH.i) 14.3; Saunasilta (Uusikau
punki) 27.2; G. A. Serlachius Oy :n raide (SuolaJhti) 40.1; 
Seximon raid~ (Malmi) 7.9•; Siirappitehtaan raide (Jokioi
nen) 35.5; Sinilahde se (Heinola) 25.3; S.M.K :n raide (Kou
vola) 51.5; Soidinkai:J.kaan sorakuopan raiteet (Koivumaki) 
45.2; Sokeritehtaan raide (Salo) 42.1; S .O.K :n raide ('Mik
keli) 20.6; SOK :n raiteisto (Vallila) 32 .. 3; Sokojoki se 
(Lie'ksa) 41.3; Soraraide I (Niinisalo) 42.1; Soraraiteet 
(Huovintie lv) 49.4; Sotilasraide (Harjavalta) 39.1 ; Sotilas
raide (Niinisalo) 42.1; Starckjohannin raid.e (Lahti) 50.3; 
Stromberg se (Pita.janmaki) 57.2; Stromberg se (Vaasa) 
57.2; Surhkola lv (Suonenjoki) 4:6; Sulkuniemi se (Joen
suu) 58.4; Suo Oy :n raide (Aitoneva lv) 49.4; Sutela se 
(Kymi) 44.2; Svetogorsk (venal. raja-asema) 49.7; 56.4, 5; 
Sateri se (Valkeakoski) 52.2; Tainionkoski a 12.2; 27.2; 
Takomon raide (Kyro) 5.4; Tall bergin raide (Malmi) 7.~; 
Tammelan Osuuskaupan raide (Forssa) 35.5; Tampellan 
uusi raide (Iisvesi) 52.2; Tanttari se (Kouvola) 4:6; Teh
taanportti 1 (Kyminte'hdas) 4.6; Telll!kkaraide (Sornainen) 
13.2; Toikko se (Inkeroinen) 4.6; Tolva se (Kylmakoski) 
25.3; Tornatorin raiteet (Vuoksen satama) 50.3; Traskkulla 
se (lPiinniiinen) 41.3; Tukon raide (Turku) 15.2; Tukon 
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raide (Turun satama) 15.2; Uudenkaupungin aseman alaiset L 
syrjliraiteet 27.2; Uusikaarlepyy p 20.5 ; Vaalan hotelli se 
(Vaala) 12.2; Vaalan,kurkku se (Vaala) 12.2; Vaasan Hoy
rymylly Oy :n raide (Toppila) 9.10; Vallilan alaiset syrja
raiteet 4.6; Vallinkosken raide (Imatra) 43.3; Valtion Vilja
varaston raide I (Loimaa) 50.3; Valtion Viljavaraston raide 
II (Loimaa) 50.3; Vanattara se (Lempaala) 57.2; Varpasuo 
se (Kontiomaki) 25.3; Vehmaan Osuuskaupan raide (Vin'k-
kila) 42.1; Veitsiluoto se (Kemi) 27.2; Viiala a 33.2; Vika 
lv (Misi) 4.ti; Viljavaraston raide (Loimaa) 9.9; 60.3; 
Voikka a 22.6; 32.3; Voltti p 5.4; Vuoksenniska a 12.2; 27.2; 
Vuoksen satama a 12.2; 27.2; Yliopiston raide (Turku) 43.3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia, ks liikennepaikat. 
Liikennesiiiinto, 25 § muutos 38.1; 29 § muutos 38.1; 32 § :n 3 

kohta selventaminen 35.1{); 42 § tahdentaminen 52.5; 45 § :n 
1 lm muutos 6.3; 45 § :n 4 lm muutos 6.3; 45· § :n 7 lm uusi 
sanamuoto 3.13; 45 § :n 7 lm muutos 31.3; 57 § :n 3, 5, 6, 7 
kohta tl:i:hdentaminen 61.4; 65 § :n 2 c tahdentaminen 29.5; 
'67 § :n 1 kohta tahdentaminen 43.4; 67 § :n 8 a ja b sovel
taminen 35.7; 68 § :n 11 lm c tahdentli,minen 33.7; 7t> § :n 
2 lm muutos 31.3; 83 § :n 3 lm muutos 42.2; I liitteen 20 § :n 
4 kohta tehostaminen 13.7; I liitteen t> luku selvennys 32.10; 
I 8 16 § selvennys 18.5. 

Liikennetulot, paatili 11.1. 
Liimalappuliihetykset, kuljetus 33.4. 
Linja-autoliikenne, ks autoliikenne. 
Linjakuormaus 13.11. 
Liput, ks matkaliput. 
Liputtaminen, Suomen lipun kayttaminen liputuspaivina 52.1. 
Lisenssi, valtion lisenssitoimikunnan maaraykset ulkomaille me-

nevista lahetyksista 56.7. 
Lisiilaidat, vaunujen lisiilaitojen palauttaminen 13.8. 
Lisiiliput, lisamaksusta vapauttaminen eraissa tapauksissa 13.10; 

33.8; pikajunan lisiiliput erikoislippujen ohella 29.8; Pm-V s 
makuuvaunussa 46.3. 

Lisiipalkkiot, konekirjoittajien 5.1. 
Lisiirahdin kantaminen 35.7; 43.4. 
Lomakkeet, liikennepaikkojen tilityslomake 2.1; lomake virka

maaraysten antoa varten 22.2; puhelintilauslomakkeet paik
koja varattaessa 33.3; vanhamallisten rahtikirjalomakkeiden 
kaytto 53.7. 

Lomanvietto, avustuksien myontaminen rautatieHiisille loman
viettoa ja reumaparantolahoitoa varten 16.4 ; lomanvietto
kurssit 62.17. 
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Loviisan rautatie vahimmiit maksut 1.6. 
Luontoisedut 7.1; 43.1; 47.1. 
Luottamusmiehet, korvaukset viran tai toim.en haltijain luotta

musmiehille 14.1. 
Luu- ja liimalappuliihetykset, kuljetus 33.4. 
Luvattoman rautatiealueella kulkemisen ja oleskelemisen estii-

minen 55.4. 
Lyijyttaminen, vaunujen 27.5. 
Lysoolilahetykset, paallystiiminen 55.10. 
Liihetykset ulkomaille, valtion lisenssitoimikunnan maaraykset 

niista 56.7. 
Liimminvaunutavara, kukkalahetysten kasittely 9.>8; lamminvau-

nutavaran kuljetus 4.8; kasittely 59.5. 
Liirnmittiijat, apuUimmittajien kayWiminen 2.2. 
Liimrnitys, henkilovaunujen 13.6; 14.4. 
Liiiikiiripii1·it, ks rautatielaiikaripiirit. 
Loytotava1·a, VR: n ja Pohjolan Liikenne Oy: n autoihin lmohde-

tut ja talteenotetut esineet 52.5. 

Maarianhaminan laivalinja, ks yhdysliikenne 26.1; 31.5. 
Maitoliihetykset, pienlahetyksina 46.7. 
Maksut, maksujen tasoitus kansainvalisessa tavaraliikenteessa 

57.4; puhelumaksujen periminen rautateiden puhelinkeskuk
siin liitetyista kotipuhelimista 4.4; maksu ylimaaraisesta van
'kivaunusta 3.16. 

Maksumerkit, maksumerkkirullat ja -arkit 55.9; maksumerkki
rullien sailytys 55.9; ks myos rahtimerkit . 

Makuupaikat, 1 1. makuupaikkojen varaaminen ja myynti 7.8; 
62.7; makuupaildramaksun kantaminen paikkaa tilattaessa 
53.4; 55.12. 

Makuupaikkaliput, tilaaminen puhelimitse 33.3; tilitys 9.14. 
Makuupaikkamaksut, makuupaikkamaksun kantaminen paikkaa 

tilattaessa 53.4; 55.12. 
Makuuvauntmhoitajat, virantoimitusmatkojen valmistus- ja lo

pettamisajat 45.1. 
Makuuvaunut, Hki-Sl-Hki, Hki-Par-Hki 44.1; Hki-Sk 

55.6; pika.junan lisa1ippu makuuvaunussa Pm-V s 46.3. 
Malmit, wolframi, tavaranluokitus 27.6. 
Marjat, tavaranluokitus 16.13. 
Masoniitti, tavaranluokitus 46.7. 
Matkaliput, autolippujen myynti ja rautatielippujen kelpaavai

suus autolinjalla Helsinki-Turku 41.4; asemien, pyslikkien 
ja matkatoimistojen vuosi-ilmoitukset matkustajalipuista 
61.11; haltijalle asetettu yleislippu 61.8; hiihtoloma-alennus 
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koululaisille 8.6; 12.13; kansanedustajain istumHpaikkava- M 
raus 3.20; kuukal.tsilippujen myynti 12.11; kuukausilippujen 
tarkastus juuissa 21.5; makuu- ja istnmapaikkojcn -var aa
mineu puhelirnitse 33.3; maknupaikkalippujen tili 9. H; mat
kalil)pujen hinnat rataosilla KouYola-Voildm ja Kou\ola
Kuusankoski 3.18; matkalippujen mitati.iiminen 18.7; matka-
lipun hinnan takaisin maksamincu 38.1 ; mulkalipun tarkas-
tus 38.1 ; matkaliput yhdysliikeuteessa Pohjoismaat-Bveitsi/ 
Italia 63.1; pahvilippujcn paivays 52.3; paikallisliikennelip 
pujcn myyminen rataosalla J\Ii:intyluoto-Pori 5.11; partio
tytti.ijen Kolhon Loilanniernen lciril'le matknstavicn erikois-
liput 15.5; Pelastnsarrneijan Lohjan uuorisoleirille matkusta-
vien erikoisliput 29.9; perhe- ym erikoislippujen myynti 
12.12; pikaj1man kuukausi ja koululaislippujen hinta 13.9; 
pikajunan lisaliput erikoislippujen ohella 29.8; pikajunan 
lisamaksusta vapauttaminen eraissa tapauksissa 13.10 j 33. ; 
paakaupuukiliput 61.9; r:.mtatielippujen kelpoisuus Pohjolan 
Liikenne Oy: n autoissa, jotka liikennoivi:i.t Kajaanin, Iisal-
men, Sotkamon ja Hyrynsalmen asemilta 44.4; rengasmatka
lippujen myynti, tarkastus- ym ml:Ui.rayksia 17.C; rengasmat-
kan n : o 42 lipun k.clpoisuus Pohjolan Liikenne Oy : n aut oissa 
29.7; shekkilipun kirjoittamiuen 2.7; Suomen Punaisen Ris-
tin · Joen nun leirille matlmstavien erikoisliput 27.10; talvi
loma-alennus 11.9; 50.7; tiemerkirmat 24.G; vanhcntuneet 
opiskclijaliput 30.2; vesibussimatkan Iliimeenlinna-Tampere 
sisalti:ivien erikoislippujen my-ynti 25.7; ks m~·os vapaaliput. 

Matkatavara, kauppaedustajien matkatavara 46.6; matkatavara 
linja-autoliikeuteessa 8.1; muutoksia kuljetusmaarayksiin 
46.2; ml:Hiriiykset matkatavaran kuljetuksesta 35.6; pcrimat
tomi:in matkatavaran ilmoittamincn 14.5; Pohjoismaiden
-Englannin valinen matkatavarayhdysliikenne Goteborgin
Tilburyn kautta 34.5; r<wnt matkatavaraua 43.9; Salrnan
Pohjoismaiden matkustaja- ja matkatavarayhd~·sliikenne 54.7; 
suksien mtkatavaramaksu yksit~risilli:i rautateilHi 12.8; vahim
miit maksut 1.6 ; viihimpien maksujen ai11euttamat muutokset 
matkatavaramaksuihin 4.11; yhdysliikenne Pohjoismaat
Sveitsijltalia 63.1 ; ks myos yhd,\7 Sliikenuc. 

M atkatoimistot, lip1mmyy·nt ioikeuksien myonti:iminen 26.2. 
Matlmstajat, Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen 

matlmstajain lmljelnstariffi 22.10. 
,1£ atlmsf1lsluokat, virkamatkojen rr.atkakuRtannuksia korvattaessa 

36.4. 
Jllclassi, tavaranluokitus 52.7. 
J1 oottori'L'n1.Ln1t, kytkeminen JUnaan ja inoi11.amincn siiUi 15.1. 
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M Moottoriveneyhteys Vuonislahdesta J(olille 32.5. 

N 

0 

p 

Moottorivoiteluoljy, tavaranluokitus 12.·6. 
llfuuntajaoljy, tavaranluokitus 12.6. 
Myohiistyrniset, junien myohastymisista Hi.hetettavat sahko~ano

mat 9.7 . 
.llaiiriiyksiii tavcwm~ kuorrnaarnisesta ym, 

2 §: n 7 kohta selventaminen 37.6; 2§ :n 7 kohta muutos 62.5; 
3 § :n 10 kohta tohostaminen 13.7; 4 § lisays 54.4; SNT
Liittoon lahetettiivien tavaroiden kuormausohjeiden 28-32, 
42, 30 ja 3 §§:ien tiihdentiiminen 52.6. 

Miiiiriiyskokoelrna, I: 10. I: 1 ja 2 kappaleet kumoaminen 35.2; 
I :80 tiihdentiiminen 22.2; IV ;46. I.5 § 4 muuttaminen 16.7; 
VI: 49. I. f tlrhdentiiminen 24.4; V: 44. I tii'hdentaminen 
29.5; V :44. II. 2 ja 3 kohta lisiiys 35.8; V :55 tiihdentii
minen 59.4. 

N ostokuljetusvaunut, tavaranluokitus 16.1 3. 

Oljet, kuljetusmaksut 45.11. 
Orninaispaino, bensiinin 5.6. 
Ornpelukoneoljy, tavaranluokitus 12.6. 
Onnettornuustapaukset, ks junavauriot. 
Opaskirja, yleisolle 24.9. 
Opastimet, opastimien sahkovalot 2.3; opastinvalaistuksen ase

tyleenikaasu 23.5. 
Opasvihko konduktooreille vieraita kieliii varten 55.8. 
Opintomatkat, Skandinavian maihin 35.4; suosituskirjeet ulko-

maisia opintomatkoja varten 35.4. 
Opiskelijaliput, vanhentuneet 30.2. 
Oppikurssilaisten virkalorna 1.2. 
Oppikurssit, ks rautatieopisto. 
Osoitelaput, hinta 10.3. 
Osoitteet, Pieksiimiien vaununkorjauspajan 9.4; rautatielaisjiir

jestojen 23.8; tavaralahetysten 29.5; Yhtyneitten Paperiteh
taitten tavaraoso~te 3.10. 

Ovikilvet, veniiliiisten viljavaunujen 49.8; 53.8. 

Pahvilaatikot, tavaranluokitus 22.11. 
Pahvilippujen piiiviiys 52.3. 
Pahvirasiat, tavaranluokitus 22 .11. 
Paikalliskuljetusrnaksut, taulukkojen poistaminen 32.6. 
Paikallisliikennealueet, tilastorajat 7.12. 
Paikallisliikenneliput, Porin ympiiristossa 5.11. 
Paikkaktmtaluokat, eri paikkakunni1la tyoskentelemiiiin joutuvien 
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tyontelrijiiin 29.1; kalliinpaikanlisia ja asuntoetujen vastik- P 
keita miiiirattaessa 47.1; tyopalkkojen sliannostelyssa kii.ytet-
tiivat 3.3; viran tai toimen haltijain paikkakuntalnokat 7.1; 
virastojen, laitosten ja viranomaisten 43.1; 49.1; 55.2. 

Paikkalippujen -myynti Helsingin asemalla 57.6. 
Paikkavaraukset, kansanedustajain istumapaikkavaraus 3.20; ma

kuupaikkamaksun kantaminen paikkaa tilattaessa 53.4; ma
kuupaikkojen varaaminen 7.8; 1 l. makuupaikkojen varaa
minen ja myynti 62.7; paikkojen numerointi ja myyminen 
CEm-vaunuissa 50.5 ; puhelintilauslomakkeet makuu- ja istu
mapaikkoja varattaessa 33.3; pikajtmapaik!kojen varaaminen 
sairaille, invaliideille, virkamatkalla matkustaville ja Liittou
tuneiden Valvontakomission jiisenille 62.6'; yleislipun haiti
jan istumapaikkavaraus 61.8. 

Pa·inon rniiiiTiiiiminen, elavien eUiinten ja kuljetusneuvojen tilas
topainot 40.4; kappaletavaraliihetysten punnitseminen 43.4; 
kilpa-ajorattaiden tariffipaino 42.4; kookas tavara ja pitkat 
esineet 45:6; punnitusasemien merkitseminen vaunukuorma
Hi.!hetysten rahtikirjoi'hin 35.8; romulii!hetysten punnitusmak
sut 62.11. 

Painorajat, taulukkojen poistaminen 32.6. 
Painotuotteet, luettelo 11.8; muutoksia ja lisayksia painotuot

teiden luetteloon 43.6 ; 58.9 ; myynnista kertyneiden varo
jen tilittiiminen 7.5; vanhamallisten rahtikirjalomakkeiden 
kaytto 53.7. 

Pajtmparkki, kuljetu~maksut 45.12. 
Pakettikortit, kayttam'inen ja numeroiminen 32.6; pakettikorttien 

kayttiiminen kuljetuskirjana 46.7. 
Pakettimerkit, kansainviilisissa rahti-, pika- ja kiitotavaraliihe

tyksissa 34.6; tilitykset niiden avulla 32.6; ks myos rahti
merkit. 

Paketit, Ruotsista saapuvien lahjapakettien kuljetus 40.3. 
Palautustavarat, m·iiiden palautustavaroiden rahdinmaksupaikka 

10.4; palautustavarat pienllihetyksina 46.7; Porin konepajalle 
palautettavien tyhjien piiiillysten palautusmaksut 5.12; tyh
jien eetteriastioiden kuljetus 62.8; tyhjat piiallykset 18.6; 
tynnyrit 16.14; vaunujen lisiilautojen palauttaminen 13.8 ; 
yhdistetyn rautatie- ja kotiinlruljetustariffin soveltaminen 
Oy Alkoholiliike Ab :n palautustavaroil1in 45.9; 49.6. 

Palkinnot, kayttokelpoisista alotteista 62.2; rikollisten kiinnisaat
tamisesta 20.4. 

Palkkaki1·janpito, indeksikorotuksen kirjaaminen 7.2; 36.2; poltio
ainehuollon palkkakirjanpito 20.8; valrinaisten ja. ylimiiaritis. 
ten vi:r~amiesten palkkausten seka tilapaisten vi:r;kam.iesten 

929/ 50 2 
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P ja harjoittelijoiden palkkioiden kirjaaminen 36.2; takautu
vasti maksettavien korotusten kirjaaminen 36.2. 

Palkkalistat 36.2. 
Palkkasiiiinnostelypaiitos, 7 §: n soveltaminen Lappilan aseman 

henkilokunnan palkkaukseen 49.1. 
Palkka1M, 

a untoedut, vastikl{eiden mi:Uidiiimincn 7.1; 43.1; 47.1; 
elin·kustannusindeksi 3.2; 7.1; 7.2; 18.1; 36.1; 36.2; 51.1; 

62.1; 
harjoittclijan palkkans 36.1; 36.2; 62 .1; 
'henkilokohtaiuen palkanlisii 36.1; 
ikali. iit 36.1 ; 36.2; &2.1 ; 
indQksikor·otus. ks dinkustannusiucld< i; 
kaUiinpikanlisat 7.1: 7.2; 16.2; 36.1; 36.2; 47.1; :vlim. si.ih

koWijicn ja liikenneoppilaiden 47.2; ylimi.iiirii iscn toi
menhaltijan ja tilapiiisen toimihenkilon 62.1; 

lwrvau. , Yirantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella 9.1; 
57.1; vi ran tai ioimenhaltijain Iuottamnsmiehille tchUi
viissiHin menetUimastiiiin tyoajasta 14.1; matkakustan
nuksista 36.4; 

lisapalk!kiot, konekirjoittajien 5.1; 
luontoisedut 7.1; 43.1; 47.1; 
paikkakuntaluokitus 3.3; viran tai toimen haltijain 7.1; eri 

paikkakunnilla tyoskentelemaiin joutuvien tyontekijain 
29.1; virastojen, laitosten ja Yiranomaisten 43.1; 49.1; 
55.2; kalliinpaikanlisia ja asnntoetujen va tikkeita miia
rattaessti 47.1; 

palkkakirjanpito, indeksikurotuksen kirjaaminen 7.2; 36.2; 
poltto·ain~huollon palkkakirjanpito 20.8; vakinaisten ja 
ylimaiiriiisten virkamiesten palkkausten seka tilapaisten 
virkamiestcn ja harjoittelijoiden palkkioiden kirjaami
nen 36.2; takautuvasti maksettavien korotusten kirjaa
minen 36.2; 

palkkalistat 36.2; 
palkkausa.setus 7.1; 24.1; 36.1; 
palkkauslaki 36.1; 
palkkausluokat 24.1; 36.1; 36.2; ylimiiaraisten toimien 36.1; 

36.2; 62 .1; sopimuspalkkaluokat 36.2; 
peruspalkat 36.1: 36.2; 
paiviirahat 36.4; Pohjois-Suomen havitetyn alueen 7.-l; 47.3; 

Yirantoimituk ·est a a emapaikan ulkopuo1ella 9.1; 
sairausajan palkan maksaminen 55.3; 56.1; 62.1; 
sivutoimi. ta maksettavien palkkioiden korottamincn 36.2; 
sopimuspalkka 36.1; 36.2; 
sunnuntaityokornn1s 7.3; 22.1; 
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takautuvasti suoritettavan palkkauksen maksaminen 34.2; 
36.2; 

tapaturma-asiamiesten palkkio 47.4; 
tilapaisen toimilienkilon palkkio 7.1; 7.2; 36.1; 36.2 ; 62.1; 
tyonantajan lapsilisa- ja kansaneUikemaksu 59.1; 
virantoimitnsrahat 16.1; 20.2; 
vi1~kapnkuavustus 10.1; 
yksilollinen kuoppakorotus aikapalkalla tyoskenteleville 

tyontekij{iille 13.1; 50.1; 
ylimaariiisen toimenhaltijan palkkio 36.1; 36.2; 62.1. 

Palkka.usaset1ts 7.1; 24.1; 36.1. 
Palklrausluokat 24.1: 36.1; ~6.2; 62.1. 
Palklwuslaki 36.1. 
J>aperinkuljct?.tsvaunu.ien kiiytto 60.4. 
Pa]Jerisiikit, peruna- ja junrika viUihetyiQ;issii 33.7. 
Parafiinioljy, tavaranluokitns 12.6. 
Pasilan varaston siihko- ja tu1·valaite'1.mrasto, Riihimiiki 41.1. 
Passimiiii?·iiyksiii yhdysliiken teessii Pohjoismaat- veitsi-Italia 

63.1. 
Perhe- ym. erik~islippujen tnyynti 12.12. 
Perimiittomiin ?natkatavaran ilmoittaminen 14.5. 
Penma- ja juurikasviliihetylcset, paperisiildden kiiyttiiminen patil-

lyksena 33.7. 
Pemspalkat 36.1; 36.2. 
Pesuainect, maksuttoman saippuan ja suovan jakaminen 27.1. 
Pienet eliiimet, kuljetus 35.>6. 
Pienliihclykset, kookkaan pientava1·aHihetyksen ku]jctusmaksun 

tilitti:iminen 46.7; kuljetuskirjojcn rahtimerkeilHi varustami
sen tahdentiiminen 62.12; lruljet usmaksnn oikein laskemisen 
tiihdenhiminen 59.8; luetteloimiuen 32.6; maito-, piima-, 
kerma-, juomavesi-, hera- ja palautustavaraliihet:vsten rahti 
46.7; rahdinmak npaikka 45.7; rahtien tilitys 32.6; rahtiluo
ton alaisten liihetysten rahtimerkkicn kiinnittiiminen 46.7; 
tilasto 33.12; 43.7; vankeinhoitovira ton rahtiluotto 55.11; 
yhd.vsliikennc ~~ksityisten rautateiden kanssa 32.6. 

Piimi:iliihetykset, pienlahetyksina 46.7. 
Pikajunaliput, kuukausi ja koulnlaislippujcn hinta pikajunissa 

13.9; lisamaksusta vapauttaminen eraissa tapauksissa 13.10; 
33.8; lisaliput erikoislippujen ohella 29.8; pikajunan lisa
lippu Pm-Vs makuuvaunussa 46.:3; vesihussimatkan IIameen
linna-Tampere sisaltiiYat erikoislipnt 25.7. 

Pikajunapaikat, k.'l paikkavaraukset. 
Pikajwwt, ks j1mat. 
Pikatavara, kansainYliliset Hihetykset 34.6; kulj<>tus 12.5; 14. ; 

18.4; 46.2; 61.6; pienliihetykset 32.6; ravnt 43.9; tavara
yhdysliikelmc Euroopan maiuen kanssa 48.1; tyhjiit ectteri-

p 

• 
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P astiat 62.8; Vuoksenlaakson liikennepaikkojen pikatavara-
liikenne 43.2; 46.4; 60.5; 61.5; vahin maksu 4.11. 

Pinotavara, kuormaus urnpivaunuihin 54.4. 
Pitkiiet esineet, tariffipainot 45.6. 
Pohjoismainen henkiloyhdysliikenne 32.7. 
Pohjoismainen vapaalippu 1.7. 
Pohjolan Liikenne Oy, kuljetussopimukset 29.6; 33.11; 41.4; 

44.4; 52.4; raili.tiluotto 56.11; vaunummokrat ja sailytys
maksut 59.7; VR :n ja Pal1jolan Liikenne Oy :n autoi1hin 
unohdetut ja talteenotetut esineet 52.5. 

Poliisiviranomaiset, rautatieviranomaisten apuna radalla liikku
miskiellon noudattamista valvot\aessa 55.4. 

Polkupyoriit, rautatieHiisten polkupyorien sailytys liikennepai
koilla 53.'6. 

Potkttkellcat, rautatieUiisten potkukelkkojen sailytys liikennepai
koilla 53.6. 

PoUtoainehuolto, palkkakirjanpito 20.8; polttoaineiden an to ve-
tureille 43.5. ' 

Polttotttrve, anto vetureille 43.5; rahtialennus 37.8; tavaranluo
kitus 32.8; 37.8. 

Porkkalan vuokra-alue, tavararalahetykset sinne 33.10. 
Postiliihetykset, Neuvostoliittoon 27.8; Rautatieliiisten Kristilli

sen Yhdistyksen oikeus kayttaa VR:n virkapostia 22.12. 
Puhelin, puhelintilauslomakkeiden kayttiiminen makuu- ja istu

mapaikkoja varattaessa 33.3 ; puhelumaksujen periminen rau
tateiden puhelinkeskuksiin liitetyista kotipuhelimista 4.4. 

Ptthelintilauslomakkeen kiiyttiiminen 33.3. 
Pnllot, yhdistetyn rautatie- ja kotiinkuljet.ustariffin soveltami

nen Oy Alkoholiliike Ab: n tyhjiin palautet.taviin pulloihin 
49.6. 

Pulpetit, koulu-, tavaranluokitus 16.13. 
Ptmnitseminen, ks painon mliaraiiminen. 
Purlcamismiiiiriiajat 42.2. 
Pttuhioke, tavaranluokitus 46.7. 
Pttumassa, tavaranluokitus 46.7. 
Pttuselluloosa 46.7. 
Puutavara, sahatun puutavaran kuutioimisen lopettaminen 58.5. 
Putdavara- ym. varastoimisalueet, vuokrien periminen niista 46.8. 
Puuttumisilmoitukset, antaminen korvauksenanojalle 14.7. 
Puttvanuke, tavaranluokitus 46.7. 
Puuvilla, tavaranluokitus 8.4. 
Puuvillatyyppinen silla, tavaranluokitus 8.4. 
Pylviiiit, lahopylvaiden myynti rautatie~(iisUle 1~ .a, 
Pusak~t~ ks liiJ:r~:rm~paikat. 
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Piiiviirahat, 36.4; Pohjois-Suomen havitetyn alueen 7.4; 47.3 ; p 
virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella 9.1. 

Piirepuut ja -polkyt, tavaranluokitus 46.7. 
Piitevyysvaatim.ukset, konttoriapu.laisen 35.2; 37.3. 
Piidkaupunkilliput, myyminen ja tilittiiminen 61.9. 
Piiiillykset, lysoolilahetysten piUillystaminen 55.10; palautettavaf 

tyhjiit paallykset 18.6 ; paperisillien kayttaminen peruna
ja juurikasvilahetyksissa 33.7; Porin konepajalle palautetta
vien tyhjien paallysten palautusmaksut 5.12. 

Rahalaki, valiaikainen muuttaminen 25.1. R 
Rahasaate 11.2. 
Rahdinmaksupaikka, pienlahetysten 45.7. 
Rahditus, ks tariffisaanto ja tavaranluokitustaulukko. 
Rahti, laskeminen vienti- ja tuontitavaroille, joiden purkaus- tai 

kuormaussatama on lakon johdosta muutttmnt 43.8; 44.3; 
lakon johdosta myonnetyn rahtitasoituksen perunttaminen 
47.10; rahti pienlahetyksille Hihetysasemalla maksettaessa 
45.7; rahtien oikein laskemisen tahdentiiminen 56.8. 

Rahtialennus, Kirjoja sokeille yhdistyksen 5.9; 61.13; polttotur
peen 37.8; Sokeain Keskusliitto r.y: n 5.9; 61.13; Sotasokei
den Harjatehtaan 61.13; turvepehh."l.m 37.8. 

Rahtietu, heina- ja olkiliihetyksille 45.11; jakaliiHihetyksille 39.4; 
kauppaedustajien matkatavaralle 46.6; kuusi- ja pajun
parkkiUihetyksille 45.12; Oy Kylmakoski Ab: lle 10.5; pien
lahetyksille -kun rahti maksetaan Uihetysascmalla 45.7; valta
kunnalliseen turkiseliiinten nayttelyyn osa1listuville eliiimille 
58.6. 

Rahtikappaletavara, lruljetus 3.8; 12.4; 24.7; tavaraliikenteessa 
Euroopan maiden kanssa 48.1; Vuoksenlawkson liikemlepai
koille 43 .2; 46.4; 60.5; 61.5. 

Rahtikirjat, Oy Alkoholiliike Ab: n autokuljetuksista tehtavat 
merkinniit kuljetuskirjoihin 45.9; 49.6; huomauttaminen rah
dinmaksupaikasta pienliibetysten liihettiijille 45.7; kotimaisten 
rahtikirjojen kiiytto SNT-Liittoon meneville Uihetyksille 2.4; 
merkinniit rahtitasoitusta annettaessa 43.8; merkinnat eri
koissopimusten alaisten kuljetusten rahtikirjoihin 57.3; Neu
vostoliittoon HiheteWivien lahetysten yhdysliikennerahtikirjat 
10.7; pienlahetysten rahtikirjojen numeroiminen 32.6; Pork
,kalan vuokra-alueelle menevien lahetysten kotinlaiset rahti
Jkirjat 33.10; puutteelliset merkinniit lahetyksen painosta ja 
;tisarahdin kantaminen 35.7; SNT-Liitosta saapuneiden lahe
tysten kuljetuskirjat 7.10; syrjaraidemaksun merkitseminen 
42.3; vanhamallisten rahtikirjalomakkeiden kiiytto 53.7; vau-
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R nukuormalahetysten punnitusasemien merkitseminen 35.8; 
yhdysliikennerahtikirjoilla liihetettavat postiUihetykset Neu
vostoliittoon 27.8. 

Rahtil1wkat, ks tavaranluokitustaulukko. 
Rahtiluotto, IIelsi11gin Yliopiston kirjaston Vapaakappaletoimis

ton 54:8; kirjanpito ja tilitys 16.12; Kirjoja Sokeille yhdis
tyksen 60.9; Pohjolan Liikennc Oy: n rahtilnotto ja siihen 
sovellettavat tilitystli koskcvat mi:Hiraykset 56.11; rahtiluotto
jen korvanksen merkitseminen 41.5; rahtiluoton alaisten. enin
Hian 100 kilon, sotilastarii£in mukaan rahditettujen lahetys
ten kuljetusmaksujen tilittaminen 46.7; rahtimerkkien kiin
nittliminen rahtiluoton alaisten pientavaraliihetysten lmljetus
kirjoihin 46.7; rajavartiolaitoksen rahtiluotto 8.3; tavara
yhdysliikenne Euroopan maiden kanssa 48.1; Valtion Poltto
ainetoimiston rahtiluotto 5.8; Valtion Viljavaraston 5.8; Van
keinhoitoviraston, pienHihetyksille 55.11; yleisia maiirayksia 
3.12. 

Rahtime1·kit, kiinnittaminen lmljetuskirjoihin 46.7; kookkaan 
pientavaraliihetyksen kuljetusmaksun tilittaminen 46.7; kiiyt
taminen kiitotavaraliihetyksissa 46.7; kayttaminen yhdyslii
kenteessa yksityisten rautateiden kanssa 46.7; maito-, piima-, 
kerma-, juomavcsi-, hera- ja palautustavaraHihetysten rahtien 
tilittaminen 46.7; pientavaran ja kiitotavaran lmljetuskirjo
jen rahtimerkeilla varustamisen tlihdentaminen 62.12; rahti
merkit rullissa ja arkeissa 59.8; sotilastari££in mukaan rah
ditettujen, enintaan 100 kilon Hihetysten kuljetusmakmjen 
tiliWi.minen 46.7; toisiinsa kiinniliimauttmeet merkit 59.8; 
ks myos pakettimerkit. 

Rahtisopimukset, tavaran mahclollisimman nopeasta kuljettami
sesta vastaanottajalle 57.3. 

Rahtitasoittts, rahdin laskeminen vienti- ja tuontitavaroille, joi
den ptukaus- tai kuormaussatama on lakon johclosta muut
tunut 43.8; 44.3; peruuttaminen 47.10. 

Rahtitavara, kansainva1isena lahetyksena 34.6; ravut rahtititva
rana 43.9; tavarayhdysliikentecssa Euroopan maiden kanssa 
48.1. 

Rahtit,apaus, llolvi Oy: n 39.6; Kenraali 1\Iannerheimin Lasten
suojeluliiton 4.14; Suomen Kirkkojen .Jalleenrakennuskomi
tean 5.10. 

Raja-asemat, ks yhdysliikenne. 
Rajasopimus, ks. yhdysliikenne. 
Ralwnnttslevyt, tavaranluokitus 45.10; 53.10; 56.10. 
Rasic£t, tavaranluokitus 22.11. 
Ratapolkyt, lahoratapolkkyjen myynti rautatielaisille 18.3. 
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Rattaat, kilpa-ajorattaiden tariffipaino ja kappaletavaraluokka R 
42.4; 47.9. 

Rauta-astiat, tavaranluokitus 46.7. 
Rauta- ja teras, romun myynti 25.6. 
Rautatiealan julkaisut, tekijapalkkiot ansiokkaista julkaisuista 

53.1. 
Rautatiekuljetus, ks kuljetus. 
Rautatieliput, ks matkaliput. 
Rautatieliiisjiirjestojen kirjastot, avustukset niille 53.1. 
Rautatieliiisjiirjestot, avustukset rautatielaisjarjestojen kirjas-

toille 53.1; jarjestojen kayttoon luovutetut vaunut 23.9; ko
kousvapaaliput 25.8; 56.12; 61.14; osoitteet 23.8. 

Rautatieliiisten lepokotiyhdistykset, avustukset niille 53.1. 
Rautatieliiiikiiripiirit, 59. piirin rajojen muuttaminen 16.3; eral

den ylim. rautatieUiakaripiirien rajojen muuttaminen 47.5. 
Rautatien virkaposti, ks virkaposti. 
Rautatieopisto, oppikurssilaisten virkaloma 1.2; syyslukukauden 

1949 kurssiohjelma 32.13; kevatlukukauden 1950 kurssioh
jelma 60.13. 

Ravintolavaunut, virvokkeiden myynti junissa 21.4. 
Ravut, tavaranluokitus 43.9. 
Rengaslipttt, moottoriveneyhteys Vuonislahdesta Kolille 32.5; 

rengaslippujen myynti 17. C; rengasmatkan n: o 42 lipun 
kelpoisuus Pohjolan Liikenne Oy:n autoissa 29.7; tarkastus 
ym. maarayksia 17. C; tilitys 17. C; rengasmatkalippujen 
myynnin lopettaminen 43.10. 

Rengasmatkat, korjaus ja lisays 22.13; liittymis- ja lisamatkat 
17. B; moottoriveneyhteys Vuonislahdesta Kolille 32.5; ren
gasmatkan n: o 42 osittain kulkeminen Pohjolan Liikenne 
Oy:n autoissa 29.7; varsinaiset rengasmatkat 17. A; vesi
bussireitin Hameenlinna-Tampere liittaminen rengasmatkoi
hin 25.7. 

Retkeilyvaunut 21.3. 
Reumaparantolahoito, avustuksien myontaminen rautatielaisille 

lomanviettoa ja reumaparantolahoitoa varten 16.4. 
Riihimiien siihkokonepajan ja turvalaitteiden varaston nimi 41.1. 
Rikostapaukset, palkinnot rikollisten kiinnisaattamisesta 20.4; 

varkauksista tehtavat ilmoitukset 20.3. 
Rirnalevyt, tavaranluokitus 56.10. 
Romut, rauta- ja terasromun myynti 25.6; romulahetysten pun

nitusiD;aksut 62.11; vaunujen romuttaminen 24.4. 

Sahatavara, kuormaukset SNT-Liittoon 16.8; 52.6; sahatun puu- S 
tavaran kuutioimisen'lopettaminen 58.5; vaunupylvaiden pois-
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S taminen Neuvostoliiton kuormauksiin annettavista vaunuista 
53.9. 

Sahaus, rautatieHiisille myytavien halkojen 51.6. 
Saippua ja suopa, maksuton jakaminen 27.1. 
Sairaspaarit, omistajaliikennepaikan merkitseminen 7.11. 
Sairausajan palkan maksarninen 55.3; 56.1; 62 .1. 
Sairaustapaukset, kiireellista apua vaativat sairaus- ja tapatur-

matapaukset 58.1; sairausajan palkan maksaminen 55.3; 56.1; 
62.1; sairausajan vaikutus tyontekijan vuosilomaan 32.1. 

Scheliittirilcaste, tavaranluokitus 27.6. 
Seisaklceet, ks liikennepaikat; seisakkeiden luona olevat saman-

nimiset syrjaraiteet 22.5. 
Selcarnassa, tavaranluokitus 10.6; 32.'6. 
Selluloosa, tavaranluokitus 46.7. 
Shekkiliput, ks matkaliput. 
Silla, tavaranluokitus 8.4; 46.7. 
Sirkus- ja tivolitavam, tavaranluokitus 3.15. 
Sivutoimista rnaksettavien pallckioiden korottaminen 36.2. 
Srnyrnaoljy, tavaranluokitus 12.6. 
SNT-Liittoon meneviit liihetykset, kappaletavaralahetysten painot 

2.5; rahtikirjat 2.4. 
Sopirnattornia valtionrautateiden palvelukseen, ks. erotettuja. 
Sopirnuskuljetukset, tavaran mahdollisimman nopea toimittami-

nen vastaanottajalle 57.3. 
Sopirnuspalkka 36.1; 36.2. 
Sotavarnmaiset, vuosiloma 23.1. 
Sotilastariffit, 7 § muutos 32.6; sotilastariffin mukaan rahdi

tettujen, enintaan 100 kilon lahetysten kuljetusmaksujen 
tilittaminen 46.7. 

Soutuveneet, tavaranluokitus 32.6; 46.7. 
Sperma, kuljetus l Ui. 
Strong (kylliistysaine), tavaranluokitus 12.6. 
Sulcset, koululaisten suksien kuljetus 3.19; suksien kuljetus mat

kustettaessa talviloma-alennuksella 50.7; rataosalla Pori
Mantyluoto 6.6 ; suksien matkatavaramaksu yksityisilla rauta
teilla 12.8. 

Sunnuntaityokorvaus, laskeminen 22.1; suorittaminen 7.3. 
Suopa, maksuton jakaminen 27.1. 
Sylinterioljy, tavaranluokitus 12.6. 
Syrjiiraidemaks·ut, Imatralla olevan Rautatehtaan syrjaraiteen 

syrjaraidemaksu 58.8; merkitseminen rahtikirjaan 42.3; tau-
lukkojen poistaminen 32.6. · 

Syrjiiraiteet, ks liikennepaikat; laiturit ja seisakkeet seka nai
den luona olevat samannimiset syrjaraiteet 22. .. 5;, r;;~..hditus 



Imatralla olevalle Rautatehtaan syrjaraiteelle 58.8; tariffien S 
oikein soveltamisen tiihdentaminen syrjaraiteita llikenn6i
t~essli. 56.8. 

Siihko, opastimien sahkovalot 2.3; rakennuksen siihkoosetelmien 
ja sahkolaitteiden korjaukset 16.7; sahkosilitysraudan kulut
taman siihkovirran laskuttaminen 5.3 ; siihkotarvikkeiden va
pauttaminen siiiinnostelysta 29.2; siihkovalovaunujen kynttiUi
varavalaisimet 56.3; siihkovirran kulutuksen siiannostely 1.3; 
siihkovoiman kulutuksen siiannostelyn kumoaminen 6.2. 

Siihkoasetelmat, ks siihko. 
Siihkokonepajan ja turvalaitteiden varaston nirni 41.1. 
Siihkolaitteet, ks siihko. 
Siihkosanomat, junavaurioista ja junien myohastymisista liihe

tettaviit sahkosanomat 9.7; korusiihkosanomalomakkeiden kap
palehinta 61.12; sahkosanomavaihto 3.7. 

Siihkotarvikkeet, vapauttaminen siiiinnostelystii 29.2. 
Siihkovirta, ks siihko. 
Siihkovoima, ks siihko. 
Siiiliovaunut, kaytto 3.9; vuokratut sailiovaunut 11.5; 21.2; 22.7; 

60.6. 
Siiilykkeet, tavaranluokitus 16.13. 
Siiilytys, rautatien palveluksessa olevien henkiloiden polkupyo

rien ja potkukelkkojen sailytys liilcennepaikoilla 53.6. 
Siiilytysmalcsu, VR: n toimesta kotiinkuljetettavasta tavarasta 

8.2; Oy Pohjolan Liikenne Ab:n sailytysmaksut 59.7. 

Taimitilaukset, keskustaimistosta 24.3. T 
Takautuvasti suoritettavan palkkauksen maksaminen 34.2; 36.2. 
Takuu, Hi.hettajaWi kannettava takuusumma tavarayhdysliiken-

teessa Euroopan maiden kanssa 48.1. 
Talousvapaaliput 12.10. 
Talteenotettu tavara, VR: n ja Pohjolan Liikenne Oy: n autoihin 

unohdetut ja talteenotetut esineet 52.5. 
Talviloma-alennus 11.9'; alennukset yksinkertaisten lippujen hin

noista 50.7; suksien kuljetus 50.7; yhdysliikenteessa yksityis-
ten rautateiden kanssa 50.7. . 

Tampereen lentokonetehdas, kuljetukset 12-9; 16.10; 37.9; haara
radan lennatinteknikkopiiri 51.3. 

Tapaturrna-asiamiehet, toimipiirit ja palkkiot 47.4. 
Tapaturmalainsiiiidiinto, uusiminen 1.1; 3.4; valtionrautateiden 

tapaturma-asiamiehet 47.4. 
Tapaturmatapaukset, kiireellista apua vaativat sairaus- ja tapa

turmatapaukset 58.1. 
Tariffipainot, elavien elainten ja kuljetusneuvojen 40.4; kilpa-
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T ajorattaiden .42..4; kookkaan tavaran ja pitkien esineiden 
45.6; muutos hlikissa, korissa tai muunlaisessa pliiillyksettsa 
kuljetettavien elliinten tari£fipainoihin 56.9 . 

Tariffisii.iinto, 9 §: n 1 lm lisiiys 3.18; 5..11; 11 §: n 6 1m muutos 
12.11; 12 § soveltaminen 61.8; 21 § :n 5 lm selventliminen 
55.12; 21 §: n 6 lm tiihdentiiminen 65.12; 29 § lislimaarliys 
3.19; 29 §: n 1 lm tahdentaminen 43.9; 29 § : n 7 lm muutos 
1.6; 30 § :n 2 ja 4 1m muutos 1.6; 30 § tiihdentaminen 43.9; 
32 § :n 4 lm tlihdentaminen 59.8; 38 § :n 7 lm lisays 46.5 ; 
41 § lisamlilirliys 4.12; 41 § :n 8 lm selventaminen 11.7 ; 41 § :n 
8 1m uusi sanamuoto 16.11; 41 §: n 9 lm a taydennys 12.7; 
41 § C lm selventaminen 60.8; 42 §: n 1 1m uusia alakohtia 
4.12; 43 §: n 1 1m lisiiys 16.14; 43 §: n 1 lm muutos 18.6; 
43 § :n 3 ja 5 lm tahdentiiminen 59.4; 43 § :n 4 lm lisiiys 
10.4; 13.1:8; 43 § :n 4 lm poistaminen 18.6; 44 § uusi lisii
miiariiys 45.6; 48 § :n 2 lm soveltaminen 16.9; 51 § huomau
tus 42.3; 51 § :n 2 lm ti:Chdentiiminen 46.7; 52 § :n 5 lm lisiiys 
2.6; 52 § :n 6 lm muutos 32.6; 53 § :n 2 lm muutos 32.6 ; 
57 § :n lm I muutos 3.12; 57 § uusia maiiriiyksiii 16.12; 57 § 
huomautus 41.5; 57 § IV. 7 soveltaminen 60.9; 58 § :n 1 lm 
uusi sanamuoto 13.9; 58 § :n 1 lm uusi kohta 13.10; 58 § :n 
1 lm 4 huomautus 29.8; 58 § :n 1 lm 4 lisii.ys 46.3 ; 5& § :n 3 
lm uusi kohta 3.19,; 58 § :n 3 lm ta•hdentaminen 61 .8; 58 § :n 
5 lm muutos 13.11 ; 58 § :n 6 lm muutos 60.8; 58 § :n 7 lm 
uusi sanamuoto 4.12; 5& § :n 13 lm B muutos 24.8; 58 § :n 
17 lm 3 muutos 10.3; 58 § :n 18 lm B ta•hdentaminen 46.8; 
uusi tariliisiianto 31.4; lisii.yksiii muutoksiin 32.6; viides lisli
~e'hti siv 35 korjaus 34.4. 

Tariffit, soveltaminen 46.7; oikein soveltamisen tiihdentii.minen 
66.8; tari£fiyksikki5 Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdys
liikenteessii 56.4. 

Tariffitaulukot, muutoksia matka- ja kiitotavaramaksuihin 4.11; 
muutoksia tariffitaulukkoihin 32.6; tariffien soveltaminen 
46.7. 

Tat·kistuspunnitus, kappaletavaraliihetysten 43.4. 
Tavaraliihetykset Hyvinkiiiin uudelle konepajalle 39.6. 
Tavaran antaminen vastaanottajalle 14.6. 
Tavaraliikenne Oult1r-K Uttsamo 21.7. 
Tavaralista, siihen tehtiiviit merkinnlit tavarayhdysliikenteessii 

Euroopan maiden kanssa 48.1. 
Tavaranluokitustaulukko, tavaranluokitus 8.4; 12.6; 16.13; 22.11; 

27.•6; 45.10; 46.7; tavaranluokitustaulukko 31.4; tavaranluo
kitustauhrkkoon te'htiivlit lisiiykset 32.{) ; aaltokartonki 8.4; 
aaltopahvi 8.4; aaltopahvilaatikot 8.4; 22.11; arsenikki-
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rikaste 32.10; astiat 12.•6; betono·imislevyt 8.4; dynamoi:iljy T 
12.6; ensoniitti 46.7; halot 16.9; hedelma ose 16.13; hedelma-
ililykkeet 16.13; hedelmat 16.13; hillot 16.13; huonekalut 

16.13; insuliitti 46.7; jakaHi'39.4; jatekartonki 4.13; jate
pahvi 4.13; kaasulieriot 3.14; 18.5; kaasunaamarin suodatti
met 8.4; 46.7; kaasunaamarit 8.4; karstauskoneet 8.4; 46.7; 
kartonkilaatikot 22.11; kartonkirasiat 22.11; kilpa-ajorattaat 
42.4; kimpivaneeri 3.17; koneenosat 16.13; konetelat 16.13; 
konei:iljyt l. e. m. 12.6; koulupulpetit 16.13; kuulalaakeri
rasva 12.16; laatikot 22 .11; lastuvilla 37.7; malmit, wolframi 
27.6; marjat 16.13; masoniitti 46.7; melassi 52.7; moottori
voiteluoljy 12.6; muuntajaoljy 12.6; nostokuljetusvaunut 
16.13; ompelukoneoljy 12.6; pa:hvilaatikot 22.11; pahvira
siat 22.11; parafiinioljy 12.6; polttoturve 32.8; 37.8; pul
petit, koulu- 16.13; puuhioke 46.7; puumassa 46.7; puusellu
loosa 46.7; puuvanuke 46.7; puuvilla 8.4; puuvillatyyppinen 
silla 8.4; parepuut ja -pi:ilkyt 46.7; rakennuslevyt 45.10; 
53.10; 56.10; rasiat 22.11; rauta-astiat 46.7; ravut 43.9; ri 
malevyt 56.10; scheliittirikaste 27.6; sekamas a 10.6; 32.6; 
selluloosa 46.7; silla 8.4; 46.7; sirkustavara 3.15; smyrna
i:iljy 12.6; sotilaskappaletavara 32.6; soutuveneet 32.6; 46.7 ; 
strong (kyllastysaine) 12.6; sylinterioljy 12.6; sailykkeet 
16.13; telat 16.13; tivolitavara 3.15; tomaatit 16.13; transfor
maattorii:iljy 12.6; trukit (nostokuljetusvaunut) 16.13; tur
vepehku 32.8; 37.8; tynnyrintekijanteokset 12.6; tynnyrit 
12.6; uurreastiat 12.6; vakemol 12:6; vaseliinioljy 12.6; vau
nuoljy 12.6; villa 8.4; voi ja voimapaperivilla 46.7 ; voima
pahvi 8.4; 46.7; voimapahvilaatikot 8.4; 46.7; voiteluoljyt 
l. e. m. 12.6; wolframimalmi ja rikaste 27.6; varttinaoljy 
12.6 . 

Tavaran tiedustelusaiinto 33 § tahdentaminen 62.9. 
Tavaran vahingoittttminen, selostuksen antaminen korvauksen

anojalle 14.7. 
Tavaraosoite, llilietykset Pieksamaen vaunukorjauspajaan 9.4; 

tavarallilietysten osoittaminen 29.5; 1.7fityneitten Paperiteh
taitten tavaraosoite 3.10. 

Tavarastwjat, tarkastaminen sekii liikatavaran ja perimattoman 
matkatavaran ilmoittaminen 14.5. 

Tavaratm·iffi, uudet tariffit 31.4. 
Tavaravaunut, kunnossapitiiminen 37.6; kaytto rautatien omaan 

tarpeeseen 59.3. 
Tavarayhdysliikenne, ks yhdysliikenne. 
Tekijapalkkiot, rautatiealan ansiokkaista julkaisuista 53.1, 
Telat , tavaranlu,okitus 16.13, 
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T Terveyden- ja sairaanhoidon ohjesiiiinto, valtion tyossa olevien 
tyontekijain terveyden- ja sairaanhoidon ohjesaannon 8 § :n 
1 momentin selventl:iminen 55.3; 56.1. 

Tiernerk-inniit, matkalipuissa 24.6. 
Tilapiiisen toirnihenkilon palkkio 7.1; 7.2; 36.1; 36.2; 62.1. 
Tilapiiiset toimihenkilot, asetus valtion ylimaaraisista toimenhal-

tijoista ja tilapiiisistii toimihenkiloistii 62.1. 
Tilasto, eliivien eliiinten ja kuljetusneuvojen tilastopainot 40.4; 

43.7 ; kookkaan tavaran ja pitkan esineen tariffipaino 45.6 ; 
maidon merkitseminen tilastolomakkeisiin 60.7; muutos ela
vien eUiinten tilastopainojen luetteloon 43.7; muutokset tilas
totietojen antamismaarayksiin 33.12; pienll:ihetyksina ll:ihetet
tiivat kappaletavaraliihetykset 43.7; tilastollisten paikallislii
kennealueiden tarkat rajat 7.12. 

Tilastopainot, elavien ell:iinten tilastopainot 40.4; 43.7; kookkaan 
tavaran ja pitkan esineen tariffipaino 45.6; kuljetusneuvoj en 
tilastopainot 40.4; 43.7. 

Til it ja tilitys, asemakassan tilitys ( ent. rahasaate) 11.2; asema
kassojen vieraiden varojen 23.6; kiitotavaraliihetysten kulje
tusmaksujen 32.6; kiitotavaran kantosummien 23.7; Kirjoja 
Sokeille yhdistyksen rahtiluottovelan periminen 60.9 ; kook
kaan pientavarall:ihetyksen kuljetusmaksun tilittl:iminen 46.7; 
lennatintulojen, painotuotevarojen ja tulli- ja kaupunl{imak
sujen 7.5; liikennepaikkojen uusi kassakirja ja tilityslomake 
2.1; liikcnnetulojen piiiitili 11.1; maito-, piimii-, kerma-, juo
mavesi-, hera- ja palautustavaralahetysten rahtien tiliWimi
nen 46.7 ; maksujen kanto ja tilitys Pohjolan Liikenne Oy: n 
hoitamassa kotiinkuljetuksessa 52.4; maksujen lasku ja t ili
tys Pohjoismaiden-Englannin vl:i.lisessii matkatavarayhdyslii
kenteessa G-3teborgin-Tilburyn kautta 34.5; maksujen lasku 
ja tilitys yhdysliikenteessa Pohjoismaat-Sveitsi/Italia 63.1; 
makuupaikkalippujen tili 9.14; pienliihetysten rahtien tilitys 
32 .. 6; Pohjolan Liikenne Oy: n rahtiluottotilit 56.11; rahtiluot
tojen korvauksen merkitseminen tileihin 41.5; 54.8; rengas
matkalippujen tilitys 17.D ; ruplan ja markan viilinen suhde 
Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteessa 56.6; 
Saksan-Pohjoismaiden kiitotavarayhdysliikenne 54.<6; Sak
san- Pohjoismaiden matkustaja- ja matkatavarayhdysliikenne 
54.7; sotilastariffin mukaan rahditettujen, enintaan 100 kilon 
liihetysten kuljetusmaksujen tilittaminen 46.7; tarkastustoi
misto III: n veloituslaskut 6. 7 ; 20.7; 56.8; tavarayhdyslii
kenne Euroopan maiden kanssa 48.1; yleislippujen myynti
varojen tilittiiminen 61 .8. 

J'ilit_yslomakkee~, liilrenne;paikkojen 2.:t_ 
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Tivolitavara, tavaranluokitus 3.15. T 
Toja (rakennuslevyt), tavaranluokitus 45.10. 
Tomaatit, tavaranluokitus 16.13. 
Transformaattorioljy, tavaranluokitus 12.6. 
Trukit (nostokuljetusvaunut), tavaranluokitus 16.13. 
Tullaus, Saksan-Pohjoismaiden kiitotavarayhdysliikenteessa 

54.6; tavarayhdysliikenteessa Euroopan maiden kanssa 48.1; 
yhdysliikenteessa Pohjoismaat--Sveitsi/Italia 63.1. 

Tulli- ja kaupunkimaksut, tilittaminen 7.5. 
Tulliviilitysmaksu, Tornion kautta menevista Uihetyksistii tavara

yhdysliikenteessa Euroopan maiden kanssa 48.1. 
Tulo- ja omaisuusvm·o, ennakkoperinta 9.3. 
Tuontitavarat, rahdin laskeminen, kun purkaussatama on lakon 

johdosta muuttunut 43.8; 44.3 ; lakon takia myonnetyn rahti
tasoituksen peruuttaminen 47.10. 

Turvalaitteet, jarrukenkien maalaaminen 23.4. 
Turvalaitteiden varaston nimi 41.1. 
Turvepehku, rahtialennus 37.8; tavaranluokitus 32.8; 37.8. 
Tynnyrintekijiinteokset, tavaranluokitus 12.6. 
Tynnyrit, palauttaminen 16.14; tavaranluokitus 12.6. 
Tyoaika, junien valiaikojen laskeminen tyoaikaan koneosastolla 

54.2; valtion virastojen tyoaika 20.1 ; 37.1. 
Tyoaikalaki, muutos tyoaikalain soveltamismaaraysten 8 § : aan 

54.2; sunnuntaityostii suoritettavan korotetun palkan laske
minen 22.1. 

Tyokirjat, merkintojen tekeminen ja kirjan palauttaminen tyon-
tekijalle 61.1. 

Tyoliiisjunat, ks. junat. 
Tyonantajan lapsilisii- ja kansaneliikemaksu 59.1. 
Tyontekijiin terveyden- ja sairaanhoidon ohjesiiiinto, 8 §: n 1 

mom. soveltaminen 55.3; 56.1. 
Tyopalkkojen siiiinnostelyssii kiiytettiivii paikkakuntaluokitteZu 

3.3. 
Tyovoima, hankkiminen ja vapauttaminen 47.6. 

Vlkomaille meneviit liihetykset valtion lisenssitoimikunnan maa- U 
raykset niista 56.7. 

Ulkomaiset opintomatkat, suosituskirjeet niita varten 35.4. 
Urheilukurssit, rautatieliiisille Suomen Urheiluopistolla 16.4. 
Urheilutoimikunta, kokoonpano 4.2. 
Uudet tavaratari{fit 31.4. 
Uudet viihimmiit maksut, ks tariffisaanto; Loviisan rautatien 1.6. 
Uurreastiat, tavaranluokitus 12.6. 
Uusi kassakirja, liikennepaikkojen 2.1. 
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V Vaatekaappien tilaarninen 12.1. 
V ahingot, katetuissa vaunuissa kuljetettujen lahetysten kastumi

misen aiheuttamat vahingot 53.5. 
Vahtimestarit, asetus eraiden vahtimestarintoimien muuttami-

sesta 40.1. 
Vaihdelyhdyt, lasit 4.5. 
Vaihtotyot, eUiinvaunujen 25.5. 
Vajaapainoluokka, lisaykset hinnoituslulruun 46.7 . 
Vakernol, tavaranluokitus 12.6. 
Valaistus, opastimien sahkovalot 2.3; opastinvalaistuksen asety

leenikaasu 23.5; siihkovalovaunujen kynttilavaravalaisimet 
56.3; vaunuvalaistuksen vikailmoitukset 9.11. 

Valtion Polttoainetoimisto, siirtaminen lrnlkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion alaiseksi 60.1; vuokrien kantaminen Vapon 
varastoimisalueista 46.8. 

V altionrautateiden autoliikenne, ks autoliikenne. 
Valtionrautateiden hallintoasettts, ks hallintoasetus. 
v altionratdateiden sahkokonepajan ja tu?·valaitteiden vamston 

nimi 41.1. 
V altionmutateiden urheilutoimikunta 4.2. 
Valtion tyossii olevien tyontekijiiin te1·veyden- ja sairaanhoidon 

ohjesiiiinto, 8 § :n 1 mom. soveltaminen 55.3; 56.1. 
Valtion viran tai toimen haltijain palkkaus, ks. palkkaus. 
Valttuttarniii.iriiyksiii yhdysliikenteessii Pohjoisrnaat-Sveitsijlta

.lia 63.1. 
Vankeinhoitovimsto ja vankilat, rahtiluotto pienlahetyksille 

55.11. 
Vankivaunu, malmu ylimlHiraisesta vankivaunusta 3.16. 
Vapaaliput, kesakausivapaaliput 23.10; pohjoismainen vapaa

lippu 1.7; rautatielaisjarjestOjen kokousvapaaliput 25.8; 
56.12; 61.14; rautatielaisten leskien vapaaliput 49.9 ; talous
vapaaliput 12,10; ylim. kokousvapaaliput VR sairaus- ja hau
tausavustuskassa Kaaren vuosilwkousedustajille 13.12; ylim. 
vapaaliput SLR r. y. :n jiisenille 34.7. 

V apo, ks Valtion Polttoainetoimisto. 
Varastoimisalueet, vuokrien periminen niistii 46.8. 
Varastot, kuluttaj ien tekemiit kateisostot ohi varastojen 39.5. 
Varkaudet, palkinnot rikollisten kiinnisaattamisesta 20.4; var-

kauksista tehtiiviit ilmoitukset 20.3. 
Varava-laisirnet, sahkovalovaunujen kynttiliivaravalaisimet 56.3. 
Vaseliinioljy, tavaranluokitus 12.6. 
Vaunuktwnnaliihetykset, heinien ja olkien kuljetusmaksut 45.11; 

Imatran aseman alaiselle Rautatehtaan raiteelle osoitettu jen 
va1.mukuormalahetysten kuljetusmaksut 58.8; kuusen- ja pa
junparkin kuljetusmaksut 45.12; punnitusasemien merkitse-
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minen rahtikirjoillin 35.8; rahdin laskeminen vienti- ja V 
tuontitavaroille, joiden purkaus- tai kuormaussatama on la-
kon johdosta muuttunut 43.8; 44.3; lakon takia myonnetyn 
rahtitasoituksen peruuttaminen 47.10; tavaraylldysliikenne 
Euroopan maiden kanssa 48.1. 

Vaununpeitteiden palauttmnine1~ 59.4. 
VaUr!'l£1Wtt.okra, halkoluokkien ja 10 lk: n tavaran saiinnolliseen 

kuljetukseen vuokrattujen vaunujen vaununvuokrat 12.7; Oy 
Pohjolan Liikenne Ab: n vaununvuolrrat 59.7; vaununvuokran 
tai sailytysmaksun kantamincn VR: n toimesta kotiinkuljetet
tavasta tavarasta 8.2. 

Vaunupylviiiit, poistaminen Neuvostoliiton kuormauksiin annet
tavista valinuista 53.9. 

Vaun·ut, asunto- ja retkeilyvaunut 21.3; elainvaunujen vaihto 
liikennepaikoilla 25.5 ; erikoissopimusten perusteella vuokra
tut ja liikennoitsijiin omistamat vaunut 4.12; eraiden Gb- ja 
Gbp-vaunujen uudelleen numerointi 49.5; Gg-vaunujen jaa
siiilioiden tiiyttaminen 33.6; halkoluokkien ja 10 lk:n tavaran 
saam1olliseen kuljetukseen vuolrrattujen vaunujen vaunun
vuokrat 12.7; henlrilovaunujen lammitys 13.6; 14,4; ilmoituk
set epalwhdista 15.3; kielto Ga-vaunujen kayttamisestii. yh
dysliikenteessa 22.8; kuormauksen valvmman tiihdentii.minen 
62.4; laskenta, ks yhdysliikcnne; lisalaitojen palauttaminen 
13.8; maksu ylimiHiraise tii vankivaunusta 3.16; moottorivau
nun kytkemincn jtmaan ja irroittaminen siita 15.1; neuvosto
laisten automaattikytkim·aunujcn sijoitus jtmissa 22.9; paik
kojen numerointi CEm-vaunuissa 50.5; paperinkuljetusvau
nujen kiiytto 60.4; pinotavaran kuormaaminen umpivaunui
hin 54.4; rautatielaisjarjestojen kayttoon luovutetut vaunut 
23.9; SNT-Liittoon liiheteWivien, katettujen vaunujen ikku
naluukkujen sulkeminen 15.4; sahkovalovaunujen kynttiliiva
ravalaisimet 56.3; sUiilovaunujen kaytto 3.9; tavaravaunujen 
kunnossapitaminen 37.6; tavaravaunujen kaytto rautatien 
omaan tarpeeseen 59.3; tavaravaunujen tarkastus liikennepai
koilla 53.5 ; vaunujen hylkaiiminen 24.4; vaunujen liittaminen 
pika- ja henk:ilojuniin 9.6; vaunujen lyijykkeet 27.5; vaunun 
kantavuuden ylittliminen 62.5 ; vaununpeitteiden palauttami
nen 59.4; vaunupylviiiden poistaminen Neuvostoliiton kuor
mauksiin annettavista vaunuista 53.9; vaunuvalaistuksen vi
kailmoitukset 9.11; veniiUiisten tavaravaunujen jarrulaittei
den kiiytto yhdysliikenteessii 54.5; venaHiisten viljavaunujen 
ovikilvet 49.8; 53.8; vuokratut sailiovaunut 11.5; 21.2; 22.7; 
60.6 ; vuotaviksi todetut vaunut 53.5 ; yhdysliikennevaunujen 
teknillinen tarkastaminen 19.1. 
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V Vaunuvalaistus, vikailnioitukset 9.11. 
Vaunuiiljy, tavaranluokitus 12.6. 
Vauriotapaukset, ks junav~uriot. 
Velotuslaskut, Trt III:n velotuslaskut 6.7; 20.7; 56.8. 
Verotus, tulo- ja omaisuusveron, kunnallisveron seka kansan

elli.kevakuutusmaksun ennakkoperinta 9.3. 
Vesibussit, vesibussireitin Hameenlinna-Tampere liittliminen 

rengasmatkoiliin 25.7. 
Veturinkuljettajat, virkamerkit 22.3. 
V eturinliirnmittiijiit, apulammittajien kaytUiminen 2.2. 
Veturimiehet, junien vliliaikojen laskeminen tyoaikaan koneosas-

tolla 54.2. 
Veturit, polttoaineiden anto vetureille 43.5. 
Veturien junapainot, Vr 4-veturien 4.3. 
Veturimaksut 2.6. 
V eturin ajokieltomerkki 21J. 
Vienti- ja tuontitavarat, rahdin laskeminen, kun purkaus- tai 

kuormaussatama on Jakon johdosta muuttunut 43.8; 44.3 ; 
lakon takia myonnetyn rahtitasoituksen peruuttaminen 47.10. 

Vikailmoitukset, vaunuvalaistuksen 9.11. 
Viljavaunut, venalliisten viljavaunujen ovikilvet 49.8; 53.8. 
Villa, tavaranluokitus 8.4. 
Virantoirnitus, korvaus asemapaikan ulkopuolella suoritettavasta 

9.1 ; 57.1. 
Virantoimitusmatkat, makuuvaununhoitajan virantoimitusmatko

jen valmistus- ja lopettamisajat 45.1. 
Virantoimitusrahat, junahenkilokunnan virantoimitusrahasaan

non muuttaminen 16.1; virantoimitusrahasaannon soveltami
nen 20.2. 

Virastojen tyoaika 20.1; 37.1. 
V irkalorna, ks vuosiloma. 
Virkamatkat, matlrustusluokat ja paivarahat 36.4. 
Virkamerkit, veturinkuljettajain 22.3; virkamerkit ja henkilolli

syystodistukset 35.3. 
Virkamiiiiriiykset, lomake 22.2. 
Virkaposti, entisen Viipurin junamiehiston kesarantayhdistys 

r. y.: n oikeus kiiyttlia VR: n virkapostia 60.2; Rautatielaisten 
Kristillisen yhdistyksen oikeus 22.12. 

Virkapukuavustns, liikenneosaston linjahallinnossa 10.1. 
Virvokkeidcn myynti junissa 21.4. 
V oi- ja voimapaperivilla, tavaranluokitus 46.7. 
Voimapahvi, tavaranluokitus 8.4 ; 46.7. 
Voimapahvilaatikot, tavaranluokitus 8.4; 46.7. 
Voiteluoljyt, l. e. m., tavaranluokitus 13.6. 
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Wolfrarnimalmi ja 1·ikaste, tavaranluokitus 27.6. 

VR autoliikenne, ks autoliik:enne. 
VR urhllilutoimikunta, kokoonpano 4.2. 

Vuokramaksu, posti- ja lennatinlaitoksen lennatinpylvliiden slii
lyttamisesta rautatien alueella 13.3; puutavara- yrn varastoi
misalueista 46.8 ; takaisinsuorittaminen 46.8; Vapon varastoi
misalueista 46.8. 

V uokrasopimttkset, varastoalueista 46.8. 
V uokratut ja liikennoitsijan omistamat vaunut, erikoissopimus

ten perusteella vuokratut 4.12; vuokratut si.iiliovaunut 11.5 ; 
21.2; 22.7; 60.6. 

Vuoksenlaakson liikennepaikkojen kappaletavaraliikenteen kes
kittiiminen 43.2; 46.4; 60.5; 61.5. 

Vuosi-ilmoitukset, matkustajalipuista 61.11. 
Vuosilomat, harjoittelijan 37.1; oppik:urssilaisten 1.2; sairaus

ajan vaik:utus tyontekijan vuosilomaan 32.1; sotavammaisten 
23.1; tilapliiseen tehtaviilin otetun henk'ilon 37.1; viran tai 
toimen haltijain 20.1; 37.1. 

Viihimmiit maksut, ks tariffisiUinto. 
Viilimatkan laskeminen Voikkaan asemalle 22.6. 
Viilimatkat Simpeleen-Parikkalan kautta 61.10. 
Viirttiniioljy, tavaranluokitus 12.6. 

v 

Yhdistetty rautatie- ja kotiinkuljetus 3.11; yhdistetyn rautatie- y 
ja kotiinkuljetustariffin soveltaminen Oy Alkoholiliike Ab: n 
llihetyksiin 45.9; 49.6; autokuljetuksiin 50.6. 

Yhdysliikenne, junttapaalujen ja sahatavaran kuormaukset Neu
vostoliittoon 16.8; kielto Ga-vaunujen kliyttamisestli yhdys
liikenteessli 22.8; kiitotavara ja pienllihetykset yhdysliik:en
teessli yksityisten rautateiden kanssa 32.6; kiitotavaray'hdys
liik:enne Pohjoismaat.-Sveitsi 33.9 ; kotimaisten rahtikirjojen 
kaytto SNT-Liittoon meneville lahetyksille 2.4; kruunuissa 
ilmoitettujen maksujen muuttaminen markoik:si 67.4; kulje
tusmaksujen laskeminen kansainvalisessa yhdysliikenteessa 
32.6; maksujen suoritus Suomen, Ruotsin ja Norjan vlili
sessa tavarayhdysliik:enteessa 48.1; muutoksia kansainvlilisen 
sopimuksen tavarankuljetuksesta rautateitse I liitteeseen 
14.10; neuvostolaisten automaattik:ytkinvaunujen sijoitus ju
nissa 22.9; Neuvostoliiton rautateiden ilmoitus Nurmin ja 
Enson raja-asemien nimien muuttamisesta 45.5; 49.7; 56.4, 5; 
Neuvostoliittoon lliheteWivien katettujen vmmujen ikkuna-

929/50 3 
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Y luukkujen sulkeminen 15.4; Neuvostoliittoon lahetettavien 
Uihetysten yhdysliikennerahtikirjat 10.7; Pohjoismaiden
Englannin valinen matkatavarayhdysliikenne Goteborgin
Tilburyn kautta 34.5; pohjoismaiden henkiloyhdysliikenne 
32.7 ; Porkkalan vuokra-alueelle menevat tavaralahetykset 
33.10; rahtimerkkien kayttiiminen yhdysliikenteessa yksityis
ten rautateiden kanssa 46.7; ruplan ja markan valinen uhde 
Suomen ja Neuvostoliiton rautaticyhdysliikenteessa 56.6; 
sahatavaran kuormaukset Neuvostoliittoon 52.6; Saksan
Pohjoismaiden kiitotavarayhdysliikenne 54.6; Saksan-Poh
joismaiden matkustaja- ja matkatavarayhdysliikenne 54.7; 
SNT-Liittoon menevien kappaletavaraHihetysten painot 2.5; 
SNT-Liitosta saapuneiden liihetysten kuljetuskirjat 7.10; 
Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen matkusta
jain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariifi 22.10; Suomen 
ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen rautatierajasopimus 
27.7; Suomessa olevien venalaisten vaunujen laskenta 27.4; 
talviloma-alennus yhdysliikenteessa yksityisten rautateiden 
kanssa 50.7 · tariffiyksikko Suomen ja Neuvostoliiton vali
sessa yhdysliikenteessa 56.4; tavarayhdysliikenne muiden Eu
roopan maiden kuin Ruotsin ja Norjan kanssa 48.1; vaunu
pylvaiden poistaminen Neuvostoliiton kuormauksiin annetta
vista vaunuista 53.9 · venalaisten tavaravaunujen jarrulaittei
den kaytto yhdysliikenteessa 54.5 ; venalaisten viljavaunujen 
ovikilvet 49.8; 53.8 ; yhdysliikenne Pohjoismaat-Sveitsijlta
lia 63.1; yhdysliikennerahtikirjoilla lahetettiiviit postilahetyk
set Neuvostoliittoon 27.8; yhdysliikenne valtionrautateidcn ja 
Turun-Maarianhaminan laivalinjan valilUi. 26.1; 31.5; yh
dysliikennevaunujen teknillinen tarkastaminen 19.1. 

Yhteisliihetykset 11.7; 16.11; 46.5. 
Y htyneitten Paperitehtaitten tavaraosoite 3.10. 
Yksilollinen kuopzJakorotus aikapalkalla tyoskenteleville tyonteki

joille 13.1; 50.1. 
Yksityiset rautatiet, kiitotavara ja pienliihetykset yhdysliiken

teessa yksityisten rautateiden kanssa 32.6; Loviisan rauta
tict vahimmat maksut Ui ; rahtimerkkien kayttaminen yhdys
liikenteessa yksityisten rautateiden kanssa 46.7; suksien mat
katavaramaksu yksityisilla rautateilla 12.8; talviloma-alennus 
yhdysliikenteessa yksityisten rautateiden kanssa 5_0.7. 

Yleinen liikennehakemisto, opaskirja yleisolle 24.9. 
Yleislippu, myyminen ja tilittiiminen 61 .8. 
Ylimiiiiriiisen toimenhaltijan palkkio 36.1; 36.2; 62.1. 
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Ylimiiiiriiiset toimenhaltijat, asetus valtion ylimiHiriiisista toimen- Y 
haltijoista ja tilapiiisi ta toimihenkiloista 62.1. 

Ylirniiiiriiiset vapaaliput, Suomen Rautatielaisten Liitto r.y: n 
jiisenille 34.7. 

Ylirniiiiriiinen vankivaunu, siita suoritettava maksu 3.16. 
Ylimiiiiriiisen toimenhaltijan piitevyys 34.1 ; 62.1. 

• 
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KASKYLEHTI N:o 1 
19 4 9 

Vllttaus Kaskylehd essa julkaistuun maa raykseen merkitaan: 
Kl . N:o 1/49. 2 ( = lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on t ehtava painatus jaostoon. 

Sislillys: 1. Tapaturmalainsii.iidii.nnon uusim.inen. - 2. Oppikurssilaisten virka
loma. - 3. Siihkovirran kulutuk en sii.ii.nnostely. - 4. Liikenne· 
paikkoja koskevia muutoksia. - 5. Helsingin tyoliiisjunien muut
taminen henkilojuniksi. - 6. Uudet vii.himmiit maksut. - 7. Poh· 
joismainen vn.paalippu. - 8. Kadonneita matkalippuja, virkamerk
kejii. ym. - 9. Avoimia virkoja ja toimia. 

Tapaturmalainsaadannon uusiminen. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraavat lait, a etukset ja 1 
valtioneuvoston paatokset: 

Tapaturmavakuutuslaki. 

Annettu Helsingissii 20 pii.iviinii elokuuta 1948. 

1 luku. 

Yleisiii siiiinnoksiii. 

1 §. Silla, joka sopimuk en perusteella, tyontekijana, va tik
keesta tekee tyota toiselle, tyonantajalle, taman johdon ja val
vonnan alaisena, on oikeus saada korva.usta tyotapaturmasta, sen 
mukaan kuin tas a lai sa siiadetaan. Vastikkeeksi katsotaan jo
kainen etu, jolla on taloudellista arvoa. 

Tyontekijiia kohdanneesta tyotapaturmasta suoritetaan kor
vausta myos hanen omaisilleen seka haut~usapua, niinkuin tiissa 
laissa siiiidetaii.n. 

Mita 1 ja 2 momentissa on sanottu, koskee myos tyonteki
joitii, jotka yhteisesti tyokuntana ovat sitoutuneet tyonantajan 
johdon ja valvonnan alaisina tekemiiii.n jonkin tyon, seka heidan 
tyonantajan ~mostumuksella avuksensa tyohon ottamiaan tyonte
kijoHa. 

49. 7. 1. 49. 
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1 Silla, joka taman lain mukaan voi saada korvausta tyotalJa-
turmasta, on oikeus saada taman lain mukaista korvausta myo 
arnmattitaudista, sen mukaan kuin siita on erikseen saiidetty. 

2 §. Oikeutta korvaukseen tyo~apaturman johdosta ei kui
tenkaan ole, jos tyontekijii: 

1) elaii vakinaisesti tyonantajan taloudessa ja on hanelle tai 
hiinen aviopuolisolleen sukua suoraan takenevassa tai eteneviissii 
polvessa tahi on hiinen ottolapsensa tai ottovanhempansa tahi 
jonkun tiissa tarkoitetun henkilon puoliso; tahi 

2) satunnaisesta syystii tekee hyvin lyhytaikaista tyotii. tyon
antajalle, jolla muuten ei ole taman lain mukaiseen korvaukseen 
oikeutettua tyontekijaa. 

3 §. Julkisoikeudellisen virkasul1tecn osapuolista on voima sa., 
mita tiissa laissa on tyonantajasta ja tyontekijiistii saiidetty. Jos 
loinen osapuoli on valtio tai evankelisluterilainen seurakunta, 
noudatettakoon kuitenkin, mitii. erilcseen on siiadetty. 

1\:Iilloin koulussa, laitoksessa tai opetuslrnrsseilla opiskeluun. 
liittyy olennainen tapaturmanvaara, voidaan a etuksella miia
riitii, ettii opetusta saavaa henkiloa kohdannut tapaturma, jota e.i 
muuten korvattaisi tiimiin lain mukaan, on korvattava tyotapa
turmana, ja etta koulun ja laitoksen pitiijaan ynnii kurssien toi
meenpanijaan on sovellettava, mitii tiissa laissa on tyonantaja ta 
siiadetty. 

4 §. Tyotapaturmalla tarkoitetaan tiissii laissa tapaturmaa, 
joka aiheuttaen ruumiinvamman on kohdannut tyontekijiia: 

1) tyossa; 
2) tyostii johtuvissa olosuhteissa: a) tyopaikalla tai tyopaik

kaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnosta tyopaikalle tai 
piiin vastoin; tai c) hanen ollessaan tyonantajan asioilla; tahi 

3) hiinen yrittiiessaiin varjella tai pelastaa tyonantajansa 
omaisuutta tahi, tyotoimintansa yhteydessa, ihmishenkeii. 

Tyontekijan 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa saama 
vamma, joka on syntynyt lyhyehkona, enintaiin yhden vuorokau
den pituisena aikana ja jota ei korvata ammattitautina, voidaan, 
sen mukaan kuin . asetuksessa miiiirataan, katsoa tyotapaturman 
aiheuttamaksi. 

Tyotapaturmaksi katsotaan myos sellainen tyontekijaii. 1 mo
mentissa mainituissa olosuhteissa kohdannut tapaturma, joka on 
aiheutunut sodasta tai aseelli esta selkkauksesta. 

5 §. Korvausta ei suoriteta vammasta, jonka tyontekijii on 
aiheuttanut itselleen tahallisesti. 

Korvaus voidaan eviitii tai sita vahentaa: 
1) jos tyontekija tapaturman sattuessa on ollut rikollisessa 

teossa; 
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2) jos tapaturman syyna on ollut tyontekijan paihtymys tai 1 
torkea huolimattomuus; tahi 

3) jos tyontekija tapaturman sattuessa on toiminut vastoin 
kaytanno sa noudatettuja, asianmukaisesti vahvistettuja jarjes
tysohjeita tai tyo aantoja tahi esimiehensa tapaturman vli1Wimi
seksi antamia, tyopaikalle julkipantuja tai muutoin todistetta
vasti tiedoitettuja maariiyksiii. 

6 §. Tyontekijiin omaisella tarkoitetaan tassa laissa, mikali 
17 §:n 4 momentin, 23 §:n 3 ja 4 momentin ja 25 §:n i:Hinnok
sistii ei muuta johdu: 

1) seits.e.miiatoista vuotta nuorempaa lasta sekii puolisoa, joka 
on elatuksen turvaamisen tarpeessa; seka 

2) seitsemaatoista vuotta vanhempaa lasta seka vanhempia, 
otto- ja isovanhempia, lapsenlapsia ynna seitsemaiitoista vuotta 
nuorempia sisaruksia, jos mainittujen henkiloiden tyo- tai ansio
kyky ja varallisuus ovat niin viihii.iset, etta he elatukseensa nab
den ovat olleet huomattavasti riippuvaisia vahigoittuneesta. 

7 §. Edella 6 §: n 1 momentissa tarkoitettuna lapsena pide
taan myos ottolasta, avioliiton aikana aviopuolison lasta, jonka 
huoltaja aviopuoliso on, seka sellaista avioliiton ulkopuolella yn
tynytta lasta, johon niihden tyontekijiin elatusvelvollisuus on 
oikeuden piiati:iksella tai sopimuksella vahvistettu. 

Lasta, jonka molemmat vanhemmat on kuolleet, sanotaan tassa 
lais a taysorvoksi. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi katso
taan tii.ysorvoksi, kun hii.nen aitinsa ja 1 momentissa tarkoitettu 
elatusvelvollinenkin, jos sellainen on ollut, ovat kuolleet. 

8 §. Korvauksen suorittamista Yarten tulee tyi:inantajan, mi
kiili 9, 10 tai 12 § :n saannoksista ei muuta johdu, ottaa vakuu
tus vakuutuslaitokse ta, jolla on oikeus taman lain mukaisten 
valru u tusten antamiseen. 

Jos tyontekijii.lla on miiaratyssa tyossa useita tyonantajia, he 
vastaavat yhteisvastuullisesti tassa laissa siiadettyjen tyonanta
jan velvollisuuksien tayttiimisesta. 

9 §. Valtiolla ei ole tiissii laissa s1Uidettyii vakuuttamisvelvoW
suutta, mutta valtion varoista on valtion tyossa sattuneen tyo
tapaturman johdosta taman lain mukaan suoritettava korvaus. 

10 §. Tyonantaja on vapaa vakuuttamisvelvollisuudesta, kun
nes hanen kalenterivuoden aikana yhdenjaksoisesti teettiirniensa 
tyi:ipaivien lulmmii.ara on neljaa suurempi. Myos sellainen tyi:in
antaja, joka ei ole yhteiso tai saiitio ja jota viimeksi toimitetussa 
kunnallisverotuksessa on verotettu enintaan kuudenkymmenen
tuhannen markan tulosta, on vapaa vakuutusvelvollisuudesta, 
kunnes hanen kalenterivuoden aikana teettiimiensa tyopaiviP.n 
1 ukumiiarii on enemmiin kuin kolmekymmentii. 
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Edellii. 1 momentissa tarkoitetun tyoantajan tyontekijiille sat
tunut tyotapaturma korvataan tii.miin lain mukaisesti valtion va
roista, ottaen huoinioon 12 § :n 2· ja 3 momentin siiannokset. 

11 §. Jos tyotapaturma sattuu sellaiselle Suomessa asuvan tai 
tliallli elinkeinoa harjoittavan tyonantajan tyossli olevalle tyon
tekijiille, josta vakuutusmaksu on jaa.nyt suo.rittamatta, valtiolla 
on oikeus 36 §: ssii sanotun ma.ksun lisaksi perHi vakuutusmak-
un laiminlyoneeltii tyonantajalta takaisin, mitii tiiman lain mu

kaan on rmiiliratty korvauksena suorit ettavaksi, kuitenkin enin· 
taiin kaksikymmentiituhatta markkaa tapaturmaa kohti. 

12 §. Vakuuttamisvelvollisen tyonantajan on itse kwhdentu
hannen markan miiiiriiii.n asti suoritettava korvauf;ta kustaltin 
ty{)tapaturmasta, jollei vakuutu ta ole vapaaebtoise ti ulotettu 
kiisitt.iimaiin myos tiitii korvausvelvollisuutta. 

Tyonantaja, joka 10 §: n mukaisesti on vapaa Yakuuttamis
velvollisuu.desta, on kuitenkin velvollinen suorittamaan 1 momen
tissa sanotun korvauksen tuhannen markan mli.iiraiin asti kusta
kin tyotapatnrmasta. 

Jos tyonantaja jattiiii suorittamatta 1 momentissa mainitun 
korvauksen tai jos syntyy erimielisyyttii sellaisen kor.-auksen 
suuruudesta, on vakuutuslaitos, jossa tyontekija on vakuutettu 
tyotapaturman varalta, velvollinen lain mukaisesti suorittamaan 
sanotun korvauksen. Vastaava vel vollisuus on valtiolla, jo 2 
momentissa mainittu tyonantaja laiminlyii korvausvel vollisuu
tensa. 

V akuutuslaitoksella ja valtiolla on oikeus peria t.yonantajalta 
3 momentin mukaisesti suoritettu korvaus. 

Taman pykiiliin 2 momentissa mainittu tyonantaja voidaan 
kuitenlrin sosiaaliministerion vahvistamien perusteiden mukaan 
todetun varattomuuden vuoksi vapauttaa korvauksen suorittatill 
sesta. 

13 §. Hallituksella on valta vasta vuoroisuuden perusteell a 
tehdii sopimus toisen valtion kanssa siita, minkii maan lakia on 
noudatettava tyotapaturmiin nahden sellaisissa suomalaisen tyon
antajan toissii, joita tilapiiisesti tai osittain suoritetaan toisen 
valtion alueella, tai sellaisissa ulkomaalaisen tyonantajan ttiissii , 
joita tilapiiisesti tai osittain suoritetaan Snom en alueella. 

2 luku. 
Tapaturmakorva1.1s. 

H §. Korvauksena tyotapaturman aiheuttamasta ruumiin
vammasta annetaan: 

1) vahingoi ttuneelle sairaanhoi to a, pai varahaa, elinkor koa' 
niihin Jiittyvia lisiii ja kertakaikkista korvausta; 
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2) vahingoittuneen omaiselle huoltoelaketta; sekii 1 
3) h.autall.iapua, niinkuin jaljempana siUidetaan. 
Sen lisaksi, mitii 1 momentissa on sanottu, on elinkoronsaa

jalle annettava korvauksena invaliidihuol toa, niinkuin siitii erik
seen on saadetty. 

15 §. Sairaanhoitoon kuuluu: 
1) Hial{arin antamu tai maaraama tarpeellinen hoito taikka, 

jollei sellaista ·l10itoa ole saatavissa, konlutetun sairaanhoitajan 
an tam a tai mu.u tarpeellinen hoi to; 

2) laakarin maaraiimat liiiikkcet ;'-'11Ua tarpeelli ·et puhdistus
aineet ja sidostarpeet; 

3) tarpeellisten tekojasenten ja muiden apuneuvojen hankki
minen om.aksi tai kiiytettiiviiksi seka niiden korjaaminen ja uusi
minen, milloin se olosuhteisiin katsoen on kohtuullista; sekii 

4) harkinnan mukaan opa koiran antaminen sokean kaytettii
viiksi. 

flairaanhoitona korvataau myos avuttomassa tila sa olevalle 
va.hingoittuneelle erityisessii laitoksessa annettu pysyvii huolto. 

Sairaanhoitona korvataan niin ikiiiin siiHi aiheutuvat viilttii
miittomiit matkakustannukset. 

Sairaanhoitoa on annetta va tarpeettornia kustannu.ksia viilt
taen vahingoitttmeen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta. 

16 §. Rahana maksettava korvaus miiariitiiiin korvausluokit
tain paiviirahan ja hautausavun osalta alempana olevan taulukon 
perusteella seldi elinkoron ja huoltoeHikkeen osalta ldiytUien tau
lnkossa olevia lukuja laskuperusteena: 

Pii.iviiraha, kun Huoltoel/.lke 
vahingolttu- Elinkorko, 

Ieske lie lap eil• Vuo•ltylianslo Kor-J neella kun vahin· Hau· 

1~g~~ , ei olo on omai· golttuueella tal tai tausapu mk el ole omal. tlLye • muulle mk omalsla ala sla mk orvoUc omalscl· 
mk mk mk I ~ mk 

en int'liiin 72,000 I 110 150 40,200 24,120 12,060 20,000 

" 
90,000 II 125 170 45,000 27,000 13,500 20,000 ,, 120,000 III 150 200 54,000 32,400 16,200 20,000 ,. 155,000 IV 190 255 69,000 41,400 20,700 20,000 

195,(}00 v 230 305 4,000 50,400 25,200 30,000 

" 
240,000 VI 275 370 99,000 - 59,400 29,700 30,000 

" 
290,000 VII 315 420 114,000 68,400 34,200 30,000 

" 
350,000 vrn 360 480 129,000 77,400 38,600 4(},000 , 420,000 IX 400 530 144,000 86,400 43,200 40,000 

ene=ii.n 
kuin 420,000 X 440 580 159,000 95,400 47,700 40,000 

17 §. Paivarruhaa suoritetaan tapaturman sattumispaiviista, 
tiita paiviia lukuun ottamatta, jokaiselta paivalta, sunnuntai- ja 
juhla'Piiivat niihin luettuina, kunnes tapaturmasta ai:heutunut 
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vamma on parantunut ta.i siWi jobtunut sairaus paattynyt, kui 
tenlrin enintiUin yhden vuoden ajan tapaturmapaivasta lukien. 
Paivarabaa ei kuitenkaan suoriteta, jollei vabingoittunut ole ollut 
joko kokoaan tai osittain kykenemiiton tekemii.an tyotaan vli.hin
taan kolmena perakkaisena paivana, tapaturmapaiviia lulmun 
ottamatta. 

K1.m vrubingoitt1.mat on kokonaan kyl<enem.iiton tekemiian tyo-
taiin, on paiviirahaa annettava 16 §: ssa sanottu maara. 

l\1moin vahingoittunut on vain osittain kykenematon teke
m.J:Uin tyotaan, tuJee paivarahan olla tyokyvyn vi.i.hennysUi vas
taava suMeellinen osa 16 § :ssa sanotusta maarasta. Paivarahaa 
ei kuitenka_an anneta, jollei vahingoittuneen kyky tehdii tyotaii.n 
ole vahentynyt ainakin kahdellakymmenella sadalta. 

Sen estamatta, mita 6 § :n 1 momeniin 1 kohdassa on saa
detty, katsotaan paivarahaa maiirattaessa pu.oliso aina omaiseksi. 

18 §. Elinkoron muodostavat peruskorko ja taydennyskorko. 
Peruskorko on haitta-asteen o. oittama osa 16 § :ssa main;itun 
elinkoron puobkkaasta. Haitta-astcclla tarkoitetaan lulrua, joka 
osoittaa, minka verran vammasta tai sairaudesta on katsottava 
vahingoittuneen sita ennen vallinneeseen tilaan ·verrattuna 
yleensa koituvan haittaa. 

Taydennyskorko on puolet 16 §: ssa mainitusta elinkorosta, 
jos vahingoittuneen yksilollisista ominaisuuksista riippumatta ja 
ottaen huomioon hanen ikansii, terveydentilansa ja ammattitai
tonsa sekii.. ne yleiset olosUJhteet, jois a han eUia, vamman tai sai
rauden on katsottava tekevan mahdottomaksi vahingoittuneellc 
hankkia ansiotuloja aikaisemmalla tai muulla hanelle soveltu
valla tyolla .. Milloin vamman tai sairauden on katsottava ainoas
taan vahentavi.in vahingoittuneen mahdollisuuksia hankkia enti
sia tuJoja vastaavat tulot, on tiiydennyskorko oleva vahennysHi. 
vastaava osa taydesta taydennyskorosta. 

Jos vahingoittuneella _tapaturman sattuessa oli ja edelleen 
on omaisia, lisataan htinen taydeunyskorkoaan kolmellakymme
nella sadalta yhdesta omaisesta ja, jos heitii on useampia, kah
dellakymm.enella sadalta jokaisesta hii.nella sen lisaksi olevasta 
omaisesta, kuitenlrin niin, etta. elinkorko on enintiian 16 §: ss~ 
mainitun elinkoron kaksinkertainen maarii. 

Kaksikymmentiiyksi vuotta tayttaneella elinkoronsaajalla, joka 
ei tyoskentele oppiakseen jotakin ammattia, alkoon kuitenkaan 
olko oikeutta suurempaan elinkorkoon, kuin mita hanen vuosi
tyoansionsa on ollut. 

19 §. Elinkorkoa on annettava vahingoittuneelle ensimmiii
sesta paiviista sen jalkeen, kun piiivarahan maksaminen on piiat
tynyt, taikka, jollei pi.iivarahaa ole lainkaan suoritettu, siita ajan-



-7- 1 

k.ohdasta lu.kien, jolloin tapaturmasta aiheutunut vamma on pa- ·1 
rantunut tai siitii johtunut sairaus paattynyt, viimeistaan kui
tenkin yhden vuoden kuluttua tapaturmapaivastii lukien. 

Elinkorkoa ei kuitenkaan suoriteta, jos 18 § : n 2 momen
tissa tarkoitettu lopullisesti vahvistettu haitta-aste on pienemp1 
kuin kolmekymmenta sadailta, jollei erityisestii syysta toisin maa
rata. Talloin tai jos haitta-aste alenee pienemmaksi !kuin kol
mek ikyrnmenek i sadalta, annetaan vahingoittuneelle, jonka 
haitta-aste on vahinta~in kymmenen sadalta, elinkoron sijasta 
kertakaikkisena korvau.ksena euraavat sadannesmaarat 16 §: sa 
mainitu ta elinkorosta: 

Haitta·aste 
f}o 

10-l:l· 
15-19 
20-24 
25-29 

Kertaknlkkin~n korvans % elin· 
korostll, kun vallingoittuneella 

Pi ole o1na.isin 

30 
60 

100 
150 

on omalsia 

40 
80 

135 
200 

Siina tapauksessa, ceta vahingoittuneen haitta-aste myohcm
min miiaditaan vahintaan kolmeksikymmeneksi sadalta, saakoon 
han kertasnorituksesta huolimatta elinkoron vahentamattomana 
iita ajankohdasta alkaen, jolloin haitta-aste on katsottava muut

tuneeksi, ei kuitenkaan ennen kuin kertasuorituksesta on kulu
nut kolme vuotta tai erityisestii syysta maaratty lyhempi aika . 

. Jos suoritettava elinkorko on pienempi kuin kolmekymmentii 
sadalta 16 § :ssa sanotusta e1inkorosta, saakoon elink01·on saaja 
vakuutusoikeuden suostumuksella vaihtaa elinkoron sen paaoma
arvoa vastaava:ksi paaomaksi. Mikali vahingoittuneen haitta-aste 
myohemmin vamman pahentumisen takia muuttuu olennaisesti 
suuremmaksi kuin se haitta-astc, jonka mukaan elinkoron paa
oma-arvo laskettiin, olkoon vahingoittuneella oikeus saada uudel
leen elinkorkoa muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti; kuitenkin 
on talloin elnikorosta vahennettiiva maksettua piHioma-arvoa vas
taavan elinkoron maara. 

20 §.. Jos vahingottunnt saaman a vamman johdosta on jou
tunut niin avuttomaan tilaan, ettei han voi tulla toimeen ilman 
toisen henkilon hoitoa, voidaan silta ajalta, minka sellaista avut
tomuutta kestaa, sanotun hoidon kustantamiseksi hanelle antaa 
avuttomuuslisaa, joka paivaa kohti on enintiian 250 markkaa. 
'rata lisaa ei kuitenkaan anneta silta ajalta, jona vahingoittu
neelle annetaan hoitoa sairaalassa tai muussa laitoksessa. 

Elinkoron saaja, joka otetaan sairaanhoitolaitokseen sen 
vamman tai sairauden takia, mika on syyna elinkoron 
antamiseen, saakoon tiiltii ajalta elinkoron entisen suu-
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Tuisena, mutta on laitoksessaoloajalta kahdeksannesta paivasta 
lukien, tama mukaan luettuna, vahingoittuneelle maksettava Bai
raalalisana 16 § :ssa sanotun elinkoron ja hiinen lisiiyksettoman 
elinkorkonsa erotus lisattyna elinkorkoon sisiiltyvalla, omaisista 
tulevalla lisayksella. Kun oleskelu sairaanhoitolaitoksessa on kes
tanyt yhdenjaksoisesti vahintaan yhdeksiinkymmenta piiiviiii tai 
jos siihen on erityista syytii, lopetetaan sairaalalisiin maksami
ncn ja elinkorko muutetaan olosuhteita vastaavaksi. 

Vahingoittuneelle, jonka tekojiisen tai muu apuneuvo aiheut
taa pitovaatteiden erityista kulumista tai jolla on opaskoira, voi
d\tan antaa lisiikorvanksena enintiiiin 50 markkaa paiviissa. 

21 §. Milloin vahingoittuncelle annettavan korvauksen suo
rittaminen 22 §: n 1 momentissa tai 51 §: n 1 momentissa maini
tui sa tapauksi sa on keskeytetty, suoritetaan keskeytysajalta 
vahingoittuneen puolisolle, lapselle tai heille yhteisesti seitse
mankymmenta sadalta tahi, milloin heita ei ole, harkinnan mu
kaan myos muille omaisille yhteensa viisikymmenta sadalta siita 
paivarahasta tai elinkorosta, joka vahingoittuneelle olisi keskey
tysajalta ollut maksettava. 

22 §. Vahingoittunut on velvollinen alistumaan liHikiirin 
maaraamaan hoitoon, joka tarkoittaa hiinen tyokykynsa paranta
mista, ei kuitenkaan hengenvaaralliseksi katsottavaan hoitotoi
menpiteesecn, niin myos invaliidihuoltoon, sen mukaan lmin siita 
on erikseen sii~detty. J os vahingoittunut ilman hyvaksyttaviia 
syytii kieltiiytyy mainitusta hoidosta tai in valiidihuollosta, voi
daan hanelle annettavan piiivarahan tai elinkoron suorittaminen 
k eskeyttiiii. 

Jos vamma on pahentunut tai sairaus pitkittynyt sen joh
dosta, etta vahingoittunut ei ole alistunut Uiiikiirin miiiidiamaiin 
hoitoon taikka eWi han on tahallisesti estanyt parantumistaan 
joko jiittiimiilla noudattamatta laakiirin maadiyksen tai muulla 
tavoin, voidaan hiinelta miHiriiajaksi pidiittiia korvaus joko koko
naan tai osaksi. 

23 §. Jos tapaturman seurauksena on ollut tyontekijan kuo
lema taikka jos merimiehentoimessa oleva henkilo on kaclonnut, 
on sen lisiiksi, mita edellisten pykiilien nojalla saattaa tulla mak
settavaksi, suoritettava: 

1) hautausapuna vainajan kuolinpesalle tai kadonneen omai
sille 16 § :ssa sanottu miiiirii, jos kuolinpesiin varoista on suori
tettu hautauskustannukset tai jos ha"Lltausta katoamisen talria ei 
ole voitu toim.ittaa, mntta muus a tapau.ksessa niille, jotka ovat 
pitaneet huolta vainajan hautaamisesta, siita aiheutuneiden kus
tannusten maiira, ei kuitenkaan enempiia, !min lmolinpesalle olisi 
ollut uoritettava; 
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2) kuolin- tai katoamispiiivan jiilkeisestli piiivastii jatkuvana 1 
huoltoelakkecna leskivaimolle, niin kauan kuin han elaa naimat
tomana, ja lapselle seitsemiintoista vuoden ikaan asti seka hake
muksesta muulle omaiselle 16 § :ssii sanottu maara, kuitenkin 
niin, ettl:i huoltoeHilrkeiden yhteismiiara on enintaan kahdeksan
kymmenta sadalta siitii, mita vainajalle olisi maksettu, jos han 
olisi saanut mainitussa lainkohdassa sanotun elinkoron lisattynii 
18 § :n 4 momentissa saadetylHi. maariilla. 

Leskimiebelle suoritetaan huol toeliiketta samojen perusteiden 
mukaan kuin lcskivaimollekin, jos vaimo miehen tyokyvytto
myyden takia on ollut miehen paaasiallisena eliittiijana. 

Sellaisen elinkoron saajan kuolema, jonka haitta-aste on va
hintaan ybdeksankymmenta sadalta, katsotaan tapaturman seu
raukseksi, jollei voida pitlia todennakoisena, ettii tapaturman 
aibeuttamalla vammalla tai sairaudella ei ole ollut siihen olen
naista vaikutusta. 

Lapselle, joka seitsemiintoista vuotta taytettyalin ansiotyossa 
olematta vielli opiskelee kehittylikseen vastaista arnmattiaan tai 
tointaan varten tai joka sita ennen syntyneen ruumillisen tai 
henkisen vajavuuden takia on kykenematon itsensa elattiim.i
seen, pitkitetaan huoltoelakkeen antamisaikaa hakemuksesta har
kinnan mukaan edellisessa tapaukscssa enintaiin yhdeksantoista 
vuoden ikiian asti ja jalkimmaisessa tapauksessa niin kauan kuin 
mainittua tilaa kestaa. 

Huoltoelakkeestii kuuluu puolisolle ja taysorvolle kaksi osaa 
seka muulle lapselle ja omaisclle yksi osa. 

24 §. Jos puolisonsa jalkeen huoltoelliketta saava leski menee 
uuteen avioliittoon, on hancllii oikeu.s avioliittoon mennessaan 
saada kolmen vuoden elaketta vastaava kertakaikkinen raha
maara. 

25 §. Jos avioliitto on solmittu tai lapsi siitetty tyotapa
turman jalkeen, on tallainen puoliso ja lapsi paivarahaa ja elin
korkoa maarattaessii otettava hakemuksesta huomioon samoin 
edellytyksin kuin ne omaiset, jotka vahingoittuneclla oli tapa
tu:rman sa ttumishetkella. 

Jos avioliitto on solmittu sen tyotapaturman jiil'keen, jonka 
seurauksena sittemmin on vahingoittuneen kuolema, alkoon les
kelle ja taman lapsilla olko oikeutta korvaukseen kuoleman joh
dosta. Sarna olkoon lakina tyotapaturman jiilkeen ottolapsiksi 
otetuista lapsista. 

26 §. Jos tyonantaja on sel?- tyosuhteen perusteella, johon 
sisaltyvassa tyossa tapaturma sattui, maksanut tyontekijalle sel
laiselta ajalta palkkaa, ennakkoa tai muita maksuja, jolta taman 
lain mukaan annetaan korvausta, on tyonantajalla oikeus vii.hentaii 
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se 12 § : n mukaisesta llanen suoritettavastaan korvau osuudesta 
ja Himan osuuden ylittiiviiltii osalta saada suoraan vakuutuslai
tokselta sille annettavaa tilitysta vastaan suorittamastaan maa
rasta takaisin, mita vakuutuslaitoksen on tyontekijalle makset
tava vastaavina korvau erina va taa\-alta ajalta. Tyontekijallc 
vuosiloman ajalta annettavia etuja alkoon kuitenkaan luettako 
niiihin maksuihin. 

Kunnan oikeudesta saada takaisin vahingoittuneelle suori
tettu koyhiiinhoitoavustu on voimas a, mita siita erikseen on 
siiadetty. 

Vakuutuslaitoksen tulee antaa tyontekijalle tillt:vs 1 ja 2 mo
mentin mukaan pidatetyistii korvau eristii. 

27 §. Jos korvaukseen oikeutettn on vilpillisesti ilmoittanu~ · 
va.iirin tai salannut jorrkin seikan, jolla on merkitysHi korvauk
seen nahden, mtmetUikoon han harkinnan mukaan kokonaan tai 
osaksi oikeutensa korvauksecn. 

Korvaukseen oikeutettu, joka vaarin tai puuttccllisia tietoja 
antamalla on tuottanut vakuutuslaitokselle vahinkoa siten, etta 
korvaus on maaratty sum-ernmaksi, lmin mihin tamii laki olisi 
oikeuttanut, korvatkoon iten aiheuttamansa vahingon. 

28 §. Vuosityoansiota laskettaessa on otettava huomioon tyon
tekijiin saama rahapalkka, Juntoisedut, voitto.-o;mu tai lahja
palkkio ynna muut vastikkeeksi katsottavat edut. Luontoisetu
jen rwha-arvo on laskettava sosiaaliministerion va;hvistamien pe
rusteiden mukaan. 

Jos vahingoittunut tyotapaturman sattuessa oli tyonantajansa 
Yakinajsessa tyossii, on l1iinen palkkansa vuoden kuluessa tai, 
jollei sita oltu maaratty, sc palkka, rminka han tapaturman sat
tuessa saamansa ansion mukaan olisi vuoden pitui en ajanjakson 
lruluessa todennakoisesti saanut, pidettiiva hiinen vuosityoansio
naan. 

Jollei vahingoittunut tyotapaturman satuessa ollut tyonanta
jansa vakinaisessa tyossa, lasketaan hanen vuosityoansionsa siten, 
etta se miiara, minka han tapaturman sattuessa saamansa ansion 
mukaan olisi saanut tyossiioloajaltaan, jaetaan niiden pai~en 
luvulla, jotka han on sanotussa tyossa ollut, sunnuntai- ja ju:hla
piiivat niihin luettuina, ja osamaa.ra kerrotaan kolmcllasadalla
kuudella kymmenella. 

Jos vahingoittlmnt tyotapaturman sattuessa oli sellaisessa 
. kausi- tai tilapaistyossa tahi hanen tavalliselle tyoskentelylleen 
vieraassa tyossa, etta hiinen silloin saamansa tyoansio tasta 
syysta tai muusta erityisesta syystii. huomattavasti erosi hanen 
tavallisesta tyoansiostaan tai iitii ansiosta, minka tyokyvyltii.iin 
tai -taidoltaan haneen Yerrattava tyontekija samalla paikkakun-
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nalla samaan aik:aan yleensa ai, on hanen vuosityoansionsa 1 
edella sanotun perusteella arvioitava kohtuullisen harkinnan mu
kaan. Samoin on meneteltava, kun tyontekijalla on ollut jat
kuvasti tyoansiota muustakin tyostii, kuin missa tapaturma sat-
tu.i, tai kun palkkatasossa on vuoden kuluessa tapahtunut huo
mattava muutos. 

Sosiaaliministerion antamien yleisten ohjeiden mukaan miili
rii.tiian, mika on pidettava rahapalkatta tai alhaista palkkaa va -
taan tyoskentelevan seka ammattioppilaan , harjoitte1ijan ja rnU'un 
nuoren henkilon vuosityoansiona. 

3 luku. 

Vaku1,tuslaitokset sekii niiden ja vakt~utukser110ttajain viiliset 
oikeudelliset suhteet. 

29 §. Vakuutuslaitokset, joilla on oikeus myontaa ta sa laissa 
. sanottuja vakuutuksia, ovat valtion vakuutuslaitos, jos sellainen 

perustetaan, seka kotimainen valmutusyhtio, joka on saanut val
tioneuvostolta edella sanotun vakuutusliikkeen harjoittamista var
ten toimiluvan. 

Toimilupa voidaan peruuttaa, jos valtioneuvo to katsoo siihen 
olcvan pakottavia syita. 

30 §. Niissa tapauksissa, joi sa valtio on korvausvelvollinen, 
suorittaa korvauksen valtion tapaturmatoimisto, josta soveltuviu 
kohdin on voimassa, mita ta ·sa laissa siHi.detaan vakuutuslaitok
sesta. 

Jos valtion tapaturmavaknutuslaitos perustetaan, on valtio
ncuvostolla valta sille siirta~i tassa laissa valtion tapaturmatoi
mistolle saadettyja tehtavia. 

31 §. Vakuutuslaitos alkoon kieltaytyko antamasta ja voi
massa pitamasta siWi hacttua vakuutusta, jos vakuutus koskoo 
sellaista yritysta tai tyotii, jota varten Iaitos vahvistetu:n yhtio
jarjestyksensa mukaan on oikeutettu vakuutuksia myontamiian, 
ja jos vakuutuksen hakija, milloin .-akuutuslaitos on keskinainen 
yhtiO, sen yhtiojarjestyksen mukaan voidaan hyvii.ksyii yhtion 
jaseneksi. 

32 §. Vakuutussopimus tehtakoon yhdeksi kalenterivuodeksi 
tai kuluvan ja seuraavan kaleiterivuoden loppuun siten, etta se 
jatkuu edelleen vuoden kerrallaan, jollei vakuutuksen ottaja sitii 
irtisano sovitussa ajassa, vahintiian kuukautta ja enintiian viittii 
kuukautta ennen vakuutusvuoden piHittymista . Vakuutuksen ylei
sille ehdoille on hankittava sosiaaliministerion vahvistus. 

Vakuutuksen irtisanominen on piiteva vain, jos samalla nay
tetaan, etta vakuutus on otettu toisessa vakuutuslaitoksessa alka
vaksi silloin, kun irtisanotun vakuutuksen voimassaolo paattyy. 
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Vakuutussopimus mlii:irii.ttyii. tilapii.istii. yritystii. tai tyotii. var
ten, joka todennii.koisesti kestliii. vuotta lyhyemmlin ajan, katso
taan olevan voimassa, Jrunnes tyo on piUittiinyt. 

Jos muu kuin 3 momentissa mainittu yritys tai tyo lakkaa 
tai ellei vakuutuksenottaja eniiii ole vakuuttamisvelvollinen, on 
vakuutuksenottajan ilmoitettava vakuutuksen raukeamisesta va
kuutuslaito'kselle viihintiHin kuukautta cnnen vakuutuskauden 
piHittymistli, uhalla, ettii. vakuutuksenottaja muutoin on velvolli
nen suorittamaan kohtm:tllisen korvaul en vakuutu laitoksclle ha
nen laiminlyontinsii. johdosta aiheutuneista kustannuksista. 

Jo vakuutuksenottaja vakuutusmak ua ulosmittauksella pc
riWies ii havaitaan varattomaksi tai hanen oleskelupaikkansa on 
tii.ytiintoonpanoviranomaisillekin tuntematon, katsotaan vakuutu -
sopimus mainitusta toteamishetkestii lukien rauenneeksi. 

33 §. Vakuutuksenantajan va ·tuun kat otaan alkavan, paitsi 
2 momentis a mainituissa tapauksi sa, siit.ii ajankohdasta, jolloin 
,·akuutuslaito tai sen asiami<'s todistettavasti on vastaanottanut 
laitoksen vahvistaman kaavan mu'kaisen vakuutushakemuksen, 
ellei muusta vastuun aHmmisajasta ole sovittu. 

J os haettu valrnutus eviitiian siitii. syystii., ettei laitos 31 §: n 
mukaan ole velvollinen vakuutusta myontiimaiin, on siitii. laitok
sen toimesta kolmen pliivan kulues a, luettuna hakemuksen saa
pumisesta laitokselle, liihetettii vii todisteellinen tieto valtion tapa
turm.atoimi tolle, joka ta1loin hankkii valmutuksen jostakin va
kuutuslaitoksesta tai, ellei tiitii voida tehda, perii tyonantajalta 
vakuutusmaksun ja valtion varoilla vastaa hanen tyossiilin sattu
vicn tapaturmien korvaamisesta. 

3± §. Tyonantajan yritystlian tai tyotiilin varten ottaman 
vakuutuksen katsotaan koskevan kaikkia hlinen tyontekijoitiiiin, 
ellei yrityksen mliariittyii osaa tai miiartittyii tyotii varten ole 
otettu eri vakuutusta. 

35 §. Valrnutusmaksu on maariittiivli sellaiseksi, etta se riit
tiiii vakuutctnn vastuun peiWi.miseen sekii kohtuullisiin hoitO'kus
tannuksiin, ja sen perustcella on hankittava sosiaaliministerion 
vah vistus. .J o perusteita muutetaan, tulevat uudet perusteet 
noudatetta viksi sosiaaliministerion miilirliiimlistii ajankohdasta 
ltliden. 

Yakuutusmaksu uudesta vakuutuksesta on, ellei sen erlilinty
misajasta ole toisin soviitu, suoritettava, niin pian lmin vakuu
tnssopimu on piilitetty. 

Jos vakuutusmaksu on suoritettava ajanjaksoittain taikka va
kuutussopimus jatlrnu sen johdosta, ettei sitii. ole irtisanottu, 
criia.ntyy Yakuutusmaksu h:ultakin ajanjaksolta sen ensimmaisenii 
piiiviina. · 
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36 §. Tyonantaja, jonka tyossa olevat tyontekijat on vakuu- 1 
tettava, mutta jonka on todettu Jaim.inlyoneen vakuuttam.isvelvol
lisuutensa, on velvollinen valtiolle suorittamaan tapaturmatoimis-
ton miiaraa:man maksun, joka vastaa kohtuulliseksi harkittua va
kuutusmaksua enintaan nelinkertaisena silta ajalta, jota laimin
lyonti koskee, ei kuitenkaan pitemmaltii ajalta kuin kulumassa 
olevalta ja kolmelta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta. 

37 §. Jos vakuutuslaitos siiUi syystii, etta tyonantaja on an
tanut vaaria tietoja tai laiminlyonyt vakuutusmaksun mi:iiiraa
mistii varten tarpeellisten tietojen antamisen, ei ole voinut panna 
hanen maksettavakseen vastuun mukaista vakuutusmaksua, ol
koon vakuutuslaitoksella oikeus tyonanta;i.alta perii:i vakuutus
maksu eninti:ian nelinkertaisena silUi osalta, jota vi:iara ilmoitus 
tai laiminlyonti koskee. 

38 §. Tyonantajan maksettava vakuutusmaksu on ilman tuo
miota ja paatosta ulosottokelpoinen. 

SamaHa tavoin Uiytantoonpanokelpoisia ovat vakuutusoikeu
den ja vakuutuslaitoksen lainvoimaiset paatokset tyonantajan 
suoritettaviksi maiiratyista maksuista ja korvauksista. 

4 luku. 

Tapaturmakorvauksen hakerninen, miiiiriiiiminen ja maksaminen. 

39 §. K~ tyontekijaa on' kohdannut tyotapaturma, on siita 
heti annettava tieto tyonantajalle tai hanen edustajalleen, jonka 
tulee vaadittaessa antaa todistus tiedonannosta. Ilmoitus tapa
turmasta, jonka johdosta voidaan otaksua vakuutuslaitoksen jou
tuvan suorittamaan korvausta, on viipymattii tyonantajan toi
mesta, vakuutusoikeuden vahvistaman kaavan mukaan, tehtavii 
vakuutuslaitokselle. 

Jos tyotapaturman seurauksena on ollut kuolema tai vaikea
laatuinen vamma, on tyonantajan heti tehtava tapaturmasta il
moitus paikkakunnan poliisi viranomaiselle, jonka tulee viipy
mattii toimittaa siita tutkimus tapaturmapaikalla seka k~hdeksan 
vuorokauden kuluessa lahettaa tutkintapoytakirjasta oikeaksi to
distettu jaljennos lunastuksetta vakuutuslaitokselle. Vahingoit
tuneelle tai, jollei han voi olla lasna, hanen omaisilleen on, mikali 
se viivytyksettii saattaa tapahtua, annettava tilaisuus olla tutki
muksessa saapuvilla. 

Valrnutusoikeudella ja vakuutuslaitoksella on oikeus vaatia 
poliisitutkinnan toimeenpanemista muunkin kuin 2 momentissa 
mainitun tapaturman johdosta. 

40 §. illkomaalla sattuneesta tyotapaturmasta on ilmoitus 
t chtava joko 'akuutuslaitokselle tai sille Suomen lwnsulivira!';-
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tolle, jolle se lyhimmlissii. ajassa voidaan tehdii.. Konsulinviraston 
on huolehdittava tarpeellisen selvityksen hankkim.isesta asiaan ja 
toimitettava asiakirjat vakuutuslaitokselle. 

Jos tyotapaturma on sattunut laivalla, on ilmoitus tapatur
masta Uihetettii.vii. vaku11tuslaitokselle ensimmaisesHi. satamasta, 
josta se voi tapahtua, ja 39 §: n 2 momentissa mainittu ilmoitu 
on tehtava asianomaiselle poliisiviranomaiselle siina Suomen sata
massa, missa laiva tapaturman sattuessa on iai johon se tapa
turman satuttua ensiksi saapuu, taikka jos laiva ensiksi. saapuu 
ulkomaan satamaan, jossa on Suomen konsulinvira to, Hille vi 
rastolle. 

41 §. Tassa laissa saadettya korvausta on, uhalla, etta oikeus 
en saamiseen muutoin on menetetty, kirjallisesti haettava vakuu

tuslaitokselta tai tapaturmasta tehtava kirjallinen ilmoitus va
kuutuslaitokselle yhden vuoden kuluessa tapaturman sattumis
paivasta lukien taikka, jos tapaturmasta on aiheutunut kuolema 
tai merimiehentoimessa oleva henkilo on kadonnut, yhta pitkassa 
ajassa kuolinpiiivasta tai siita paiviista lukien, jolloin merimie
hentoimessa oleva 59 § :n mukaan on 'katsottava kadonneeksi, 
mainittuja paivia lukuun ottamatta. 

Vakuutuslaitokselle ja konsulinvirastolle sekii 39 §: n 2 mo
mentissa ja 40 §: n 2 momentissa mainituissa tapauksissa poliisi
viranomaiselle tehty tapaturmailmoitus on katsottava hakemuk
seksi, ei kuitenkaan sellaiseen korvaukseen niihden, joka nimen
omaan on maiiratty hakemuksesta suoritettavaksi. 

Tapaturmailmoitus ja vahingonkorvaushakemus katsotaan 
tehdyksi vakuutuslaitokselle myo silloin, kun se on annettu va
'kuutuslaitoksen asiamiehelle tai, mikiili koskee valtion toita, va
hingoittuneen lahimmiille esimiehelle. 

Tapaturmailmoitus ja korvaushakemus on katsottava miiara
ajassa tehdyksi, jos ilmoitus tai hakemus on ennen miiiiriiajan 
umpeenkulumista pantu postiin vakuutuslaitokselle lahetettiivaksi. 

Korvauksen saamista varten on vakuutuslaitokselle toirnitet
tava laiikiirin antama tai, vamman laadusta riippuen, muu luo
tettava selvitys vahingoittuneen tilasta sekii lisaksi, milloin va
kuutuslaitos sita vaatii, vakuutuslaitoksen miiaraamiin Uiiikiirin 
antama selvitys. Selvityksen kustannukset maksaa vakuutus
laitos. 

42 §. Jollei vakuutuslaitos myonnii korvausta sen vuoksi , 
ettei se katso olevansa velvollinen suorittamaan korvausta tapa
turman johdosta tai etta hakemus on saapunut miiiiraajan urn
peen kuluttua, on paiitos alistettava vakuutusoikeuden harkitta
vaJksi. Piiiitoksestii. vakuutuslaitoksen on annettava tieto vahin-
oitt1me~1le ta·i sille, jonka oikeudesta on 'kysymys, ja toimitta-
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koon tama, jos niin haluaa, muistutuskirjelmansii vakuutusoikcu- 1 
teen niin hyvissa ajoin, etta se voidaan ottaa huomioon alistettua 
asiaa vakuutusoikcudessa kiisiteltiiessa. 

Milloin vakuutusoikeus on 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk
·issa hankkinut tarpeelliseksi katsottua selvitystii asiaan, vakuu
tuslaitos on velvollinen korvaamaan siita aiheutuneet kustan
nukset. 

43 §. Kun jollekin vakuutuslaitokselle on tehty ilmoitus tyo
tapatur.rnasta ja vahingoittuneen tai hanen omaisensa oikeus kor
vaukseen on riidaton,, mutta vakuutuslaitos katsoo korvausvelvol
lisuuden kuuluvan toiselle vakuutuslaitokselle, on ensiksi mai
nittu vakuutuslaitos velvollinen viipymatta korvausvelvollisen 
vakuutuslaitoksen puolesta suorittamaan asianomaiselle korvauk
sen ennakkona maariin, joka suuruudeltaan likimaaraisesti vastaa 
korvauksen maiiriiii, seka alistamaan 42 §: n 1 momentin mukai
sesti korvausvelvollisuuskysymyksen vakuutusoikeuden ratkaista
vaksi. 

Sitten kuin korvausvelvollisuus on lainvoimaisella paatoksella 
vahvistettu, on vakuutuslaitos, jonka tulee korvaus suorittaa, vel
vollinen heti suorittamaan ennakkoa maksaneelle vakuutuslaitok
selle, mita tama on 1 momentin nojalla suorittanut, ja on enna
kon maara viihennettiivii lopullisesta korvauksesta. 

44 §. J ollei ruumiinvamman lopullisia seurauksia void a riit
tavan varmasti arvostella asiaa kasiteltaessii, maariittakoon kor
vaus maiiriiajaksi, jonka kuluttua vahingoittunut on velvollinen 
esittiimaiin uuden selvityksen tilastaan. Taman selvityksen kus
tannukset suorittaa vakuutuslaitos. 

Vahingoittunut, joka ei Uitii selvitysta esitii vuoden kuluessa 
maiiraajan paiittymisestii lukien tai, milloin vahvistettavana on 
kuluneelta ajalta maksettava korvaus, siitii paivastii lukien, jona 
han on saanut tiedon vakuutuslaitoksen tai vakuutusoikeuden 
piiiitoksestii, mencttiiii oikeuden korvaukse;n saamiseen lmluneelta 
ajalta, jollei hanen laiminlyontiinsii ole ollut hyviiksyttiiviiii 
syytii. 

45 §. Jos se selvitys, johon vakuutuslaitoksen tai vakuutus
oikeuden antama piiatos korvaul{scsta perustuu, jaljestapiiin ha
vaitaan olennaise ti vaaraksi tai puutteellise'ksi, olkoon vakuutus
oikeudella valta, mikiili on kysymys korvauksen suuruudesta, ha
kemuksesta ja asianosaisia kuultuaan, poistaa aikaisempi paatos 
ja ottaa asia uudelleen kasiteltiivaksi. 

46 §. Jos ne seikat, joista elinkoron, sen yhteydessii makset
tavan lisan tai huoltoelli'kkeen suuruus riippuu, olennaisesti 
muuttuvat, voidaan korvausmiiiira oikaista. Samoin voidaan me
netella, milloin elinkoronsaajan ansaitsemiskyky on lisiiiintynyt 
hiinelle annetun invaliidihuollon johdosta. 



1 

-Hi-

J o vak~utuslaitos katsoo tarpeelliseksi, tulee elinkol'on saajan 
vakuutusla1toksen vaatimuksesta, uhalla eWi. han muutoin me
nettii.a oikeutensa elinkoron saamiseen, ~listua vakuutuslaitoksell 
tai, jos elinkoronsaaja niin haluaa, va.Jmutusoikeuden mii.ii.rii.ii
mii.n lii.akii.rin tarkastettavaksi. 

Kun vakuutuslaitos on vaatinut Hiakii.rintarkastuksen toimit
tamista, tulee sen suorittap tii.sta tarkastuksesta ja muusta tar
peellisesta selvityksesta aiheutuvat kustannukset. 

47 §. Paiviiraha ja sen yhteydessa maksettavat lisat on va
hingoittuneen vaatimuksesta maksettava ainakin kerran kuukau
dessa sita ennen kuluneelta ajalta, ei ku.itenkaan useammin kuin 
kerran viik<>: sa. Elinkorko, sen yhteydessa maksettava avutto
muuslisa ja huoltoeliike maksetaan, jolleivat asianosaiset toisin 
sovi, ennakolta neljiisti vuodessa yhta pitkin vii.liajoin. :Milloin 
lruitenkin elinkoron tai huoltoeliikkeen maksettava era olisi kym
mentiituhatta markkaa pienempi, voidaan se maksaa puolen vuo
den tai vuoden vii.liajoin. 

Suoritettava korvaus on, jolleivii..t asianosaiset toisin sovi, 
vakuutu: laitoksen toimesta ja kustannuksella pidettii.vii korva'llk
seen oikeutetun saatavana siinii. kotimaisessa post.itoimistossa, 
jonka koryauksensaaja mii..ii.rii.ii... 

Valtion tyossii. vahingoittuneelle voidaan korvaus kuitenkin 
suorittaa sen viranomaisen viilitykselli:i, jonka alaisessa tyossa 
tapaturma on sattunut. ' 

48 §. Kun tyontekijii.ii. on kohdannut vakavanlaatuiseksi kat
sottava tyotapaturma ja >ailiingoittuneen tai hanen omaisensa 
oikeus korvaukseen on ilmeinen, on tyonantaja velvollinen kor
Yauksensaajan pyynnostii suorittamaan korvauksen ennakkona 

1) sairaahoidon antamisesta aiheutuvat vii..lttii..mii.ttomii.t mat
kakustannukset, ja 

2) korvauksensaajan elatuksen turvaamiseksi vii.lttii..mii.tti:imii.n 
mii.ii.din, kuitenkin enintii.ii.n kolmet<lhatta markkaa. 

Edellii.. 1 momentin mukaan suoritcttu ennakko viihennetaiin 
korvauksesta, niinkuin 26 § :s ii. on sii.lidetty. 

49 §. Jos elinkorko tai huoltoeliike lakkaa, keskeytyy tai pie
nenee sellaisesta syystii, jonka sattumisen ajankO'htaa ei etukii..teen 
voida tietii..ii, on mu.utoksen ajankohta oleva se erii.ii.ntymispiiivii, 
joka lii.hinnii seuraa sanotun syyn ilmenemisen jii.lkeen. 

50 §. Jollei maksettavak i langennutta korvauserii.ii.. ole nos-
1.ettu kolmen vuoden kuluessa, on oikeus siihen meuetetty. 

51 §. Vapausrangaistukseen tuomitulle taikka yleiseen tyo
tai ka vatuslaitokseen tahi muuhun vastaavaan laitokseen mii.ii
rii.tylle tai otetulle korvauksensaajalle ei makseta paiviirailiaa, elin
korkoa, sii,hcn liittyviiii lisiiii., sairaalalisii.ii. eikii. huoltoeliikettii 
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siltii ajalta, minltii. vapausraugaistuksen kiir imineu tai laitok- 1 
seSBaolo kestiia kolmea kuukautta kauemmin. 

l\filloin vakuutuslaitoksella ei ole ollut tiedossaan 1 momen
tissa tarkoitettuja olosuhteita eika se taman takia ole voinut 
sanotun lainkohdan mukaisesti keskeyttaa korvauksen suoritta
mista, saakoon se viihentiiii liikaa suorittamansa miiiiriin myo
hemmin ehkii suoritettavasta korvauksesta. 

52 §. Sosiaaliministerio voi antaa korvausasiain valmistelusta 
vakuutu laitoksille tarkempia ohjeita ja mliJ:i,riiyksiii. 

5 luku. 

M U'u,toksenhaku. 

53 §. Jo~a ei tyydy vakuutuslaitoksen antarnaan piiiitokseen, 
saa hakea suhen muutosta vakuutusoikeudelta viimeistiian kol
mantenakymmenentena piiiviinii ennen kello kahtatoista sen piii
van jiiJkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutuslaitoksen 
piiatok esta. 

Vak:uutusmaksun ulosmittausta koskeva valitus, joka teiidaan 
sillii. perusteella, etta maksuunpano on ollut lain toi sopimuksen 
vastainen, on toimitettava valmutusoikeudelle viimeistaan kolman
tenakymrnenentenii paiviinii ennen kello kahtatoista ulosmittauk
sen toimittamisesta. Muutoin noudatettakoon, mitii verojen ja 
yleisten maksujen ulosmittauksesta on erikseen siiiidetty . 

• Joka ei tyydy vakuutusoikeuden piiat.Okseen, mikiili on kysy
mys sihii, oikeuttaako vamma, sairaus tai kuolema taman lain 
mukai een korvaukseen, tahi siitii, kenen on korvaus suoritet
tava, taikka 2 momentissa mainitussa asiassa annettuun pii.iitok
seen, milloin ulosmitattujen vakuutusmaksujen miiiirii ylittiia 
kaksikymmentiituhatta markkaa, saa hakea siihen muutosta kor
keimmalta oikeudelta viimeistiiiin kuudentenakymmenentena piii
viinii ennen kello kahtatoista sen piiiviin jalkeen, jona valittaja 
on saanut tiedon vakuutusoikeuden piiiitoksestii. 

J ollei valituksen yhteydes ·a muuta niiytetii, katsotaan valit
tajan saaneen piiatoksesta tiedon seitsemantenii paiviina sen jiil
keen, kun piiiitos on vakuutu laitoksesta tai vakuutusoikeudesta 
hanen ilmoittamallaan osoittcella varustettuna pantu postiin. 

54 §. Jos vakuutuslaitok elle miil:iraajassa tehtavii hakemus 
tai ilmoitus on saapunut perille taman ajan paatyttyii, iiJkoon 
tiima seikka olko esteenii korYauksen myontiimiselle, jos myohas
tymiseen on ollut painavia syitii. 

Jos vakuutusoikeudelle maii.raajassa annettava valitus tai ·ffiUU 

kirjelma on saapunut perille taman ajan paii.ttymisen jiiJkeen, 
voidaan se tasta huolimatta, 1 momentissa mainituin edellytyksin, 
ottaa tutkittavaksi. 

249. 7. 1. 49 . 
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6 luku. 
Rangaistusrni:iiiriiy ksia. 

55 §. Jos tyonantaja tai hiinen edustajansa laiminlyo hanelle 
taman lain tai sen nojalla annetun asetuksen tahi tapaturman 
selvittamista tarkoittavan muun lailliscn maarayksen tai ohjeen 
mukaan kuuluvan velvollisuuden, rangaistakoon sakolla. 

56 §. Joka tahallisesti antaa taman lain mukaan tarvittavan 
tiedon vaiil'in tai kieltaytyy tietoa antamasta, rangaistakoon 
sakolla, jollei teosta muussa laissa ole aadetty ankarampaa 
rangaistusta. 

8 luku. 
Eriniiisiii siiiinni)ksiii. 

60 §. Karvauksen suorittaminen voidaan keskeyttaa, jos sen 
saaja vuotta kauemmin oleskelee ulkomaalla, kunnes oleskelu 
siella piiattyy. 

Hallituksella on valta vastavuoroisuuden perusteella sopia, 
etta oleskelua vieraassa valtios a ei ole pidettava 1 momentissa 
tarkoitettuna oleskeluna ulkomaaUa. 

61 §. Sillii, joka on saanut korvausta taman lain mukaan, 
on oikeus muun lain nojalla saada vamman seurauksista kor
vausta sen tuottajalta tai muulta korvausvelvolliselta. .Alkoon 
lruitenkaan sillii. tavoin maarattako maksettavaksi enempaa, kuin 
minka verran taysi korvaus on taman lain mukaan myonnettya 
korvausta suurempi. 

Vakuutuslaitoksella, joka on joutunut taman lain mu:kaan 
korvaamaan vahingon, on oikeus saada SUOI'ittamansa maara ta
kaisin 1 momentissa tarkoitetulta :Jwrvausvelvolliselta, ei kuiten
kaan silta, joka jo oli korvausvelvollisuutensa vilpittomassa mie
lessa tayttiinyt. Vakuutuslaitokselle tulevaa korvausta alkoon 
maarattako suuremmaksi, kuin mita vahingoittunut tai hanen 
omaisensa olisivat olleet oikeutctut saamaan . 

. 62 §. Sopimus, jolla vahenneaan korvaukseen oikeutetulle 
taman lain mukaan tulevia etuja, on mitiiton. 

63 §. Vahingoittuneelle tai hanen omaiselleen taman lain 
nojalla myonnettyja henkilokohtaisia koTvauksia lHkoon toisclle 
iirreWi.ko alkoonldi pantako ulosmittaukseen. 

Asianomaisen hnoltolautakunnan esityksesta voidaan kuiten-

• 
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kin maii.rata, etta korvaus tai sen osa maksetaan huoltolauta- 1 
lrunnalle korvaukseen oikeutetun tai hiinen omaisensa vastaiseen 
huolt<>on kiiytettiivaksi. 

64 §. Jos taman lain mukainen rahasuoritus ei ole kymme
nella tasan jaollinen markkaluku, se tasoitetaan Hihimmaksi tkym
menella jaolliseksi markkaluvuksi. 

65 §. Jokaiseen teollisuuslaitokseen ja tyohuoneistoon on 
tyonantajan toimesta pantava julki tlimii laki ja tiedonanto siita, 
kenelta tyotapaturman sattuessa korvausta on haettava. Muilla 
tyomailla on tama la:ki ja mainittu tiedonanto pideWiva tyon
johtajan luona nahtavana. 

66 §. Tarkemmat maiirliykset taman lain tliytantoiinpanosta 
annetaan asetuksella. 

67 .§. Tlima laki tulee voimaan 1 pliivana tammikuuta 1949, 
ja silla kumotaan 12 paivana huhtikuuta 1935 annettu tyiinteki
jiiin tapaturmavakuutuslaki (152/ 35). 

Ennen taman lain voimaantuloa sattuneen tapaturman joh
dosta myiinnettya elinkorkoa alkoon tyontekijiiin tapaturmava
kuutuslain 59 §: n nojalla viihennettiiko. (Asetus N: o 608, 20/8 
1948.) 

Laki valtion vi·ran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvanksesta 
annetun lain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 20 paivanii. elokuuta 19±8. 

Eduskunnan piiiitt:iksen mukaisesti knmotaan valtion viran
ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta 12 paivlinii huhtikuuta 
1935 annetun lain (154/ 35) 4 ja 5 § seldi muutetaan sarnan lain 
2 ja 6 § nain kuuluviksi: 

2 §. Korvausoikeuden edellytyksistli, annettavista korvauk
sista ja niiden suorittamise.sta seka korvausasiain kasittelystli on 
voimas a, miklili tassa laissa ei toisin salidetii, mitli valtion tyossli 
sattuneesta tapaturmasta tai ammattitaudista on saiidetty. 

6 §. Jos viran tai toimcn haltija kuolee sina aikana, jolta 
han edeltakasin on nostanut palkan, on taman lain mukaan hanen 
omaisilleen mak ettava buoltoeUike laskettava mainitun ajan piiiit
tymisesta. 

Tiima laki tulee voimaan 1 paivanii tammikuuta 1949. Ennen 
taman lain voimaantuloa sattuneen tapaturman johdosta suori
tettavaa elin:korkoa alkoon kumotun 5 §: n tai sitii vasiaavan 
aikaisemm.an lain saanniiksen nojalla vahennettako. ( A.c:;etus 
N: o 609, 20/8 1948.) 
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Laki tapaturmavakuutuslaissa siiiidettyjen mm·kkamiiiirien 
korottamisesta. 

A.nnettu Helsingillsii 20 pii.ivii.nii. elokuuta 19~8. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti, joka on tehty valtiopaiva
jarjestyksen 67 § :ssa maaratylla tavalla, saadetaan: 

1 §. Valtioneuvostolla on valta, milloin palkkataso olennai
esti nousee, korottaa tapaturmavakuutuslaissa (608/ 48) saadet

tyja markkamaaria niin, etta ne nousevat suhteellisesti palkka
tason nousua vastaaviksi. 

2 §. Tama laki on voimassa 1 paivasta tammikuuta 1949 
vuoden 1955 loppuun. (Asetus N: o 610, 20/ 8 1948.) 

Asettts tapatut·mavakuut·uslain ja ammattitautilain tiiytiintoon
panosta. 

Annettu Helsingissii 3 pii.iviinii joulukuuta 1948. _ 

Sosiaaliministerin esittelysta saadetaa.n 20 paivana elokuuta 
1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/ 48) ja 12 pa.ivanii 
toukoknuta 1939 annetun ammattitautilain (139/39) nojalla: 

Tapatwrmak01·vav.sten jiit·jestely. 
4 §. Kun poliisiviranomainen on saanut tiedon tapaturman 

aiheuttamasta kuolemasta tai vaikeanlaatuisesta ruumiinvam
masta, hanen tulee viipymatta toimittaa asiasta tutkimus. 

5 §. Tapatur.mavakuutuslain 39 §: n ja taman asetuksen 
4 §: n nojalla toimitettavassa tntkimuksessa, josta ammattien
tarkastajalle tai muulle tyotnrvallisuutta valvovalle viranomai
selle seka tutkimuksen toimittamista vaatineelle on annettava 
tieto ja johon tyonantaja tai hanen edustajansa on kutsuttava, 
on selvitettava tapaturmailmoituksen oikeellisuus seka tarpeen 
mukaan sita oikaistava ja tiiydennettava. Jollei tapaturmailmoi
tusta ole tehty, poliisiviranomaisen on hankittava sita vastaavat 
tiedot. 

Jiiljennos tutkintapoytalrirjasta on toimitettava valtion am
mattientarkastajalle tai muulle tyoturvallisuutta valvovalle val
tion viranomaiselle, valruutuslaitokselle seka pyynnosta myos 
muulle asianosaiselle maksutta. 

6 §. Milloin maalla poliisiviranomainen tai kunnan ammat
tientarkastaja taikka muu tyoturvallisuutta valvova viranomai
nen on lrutsuttuna tai .miilirayksesta saapunut 5 §: ssii tarkoi
tettuun tutkimukseen, on hiinellii oikeus saada yleisista varoista 
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sellainen korvaus kuin matkakustannusten korvauksesta ja piii- 1 
varahasta annetussa asetuksessa siilidetaan. 

Poliisiviranomainen saa oman piirinsa sisii.puolellakin suorite
tusta matkasta seka paivii.rahaa etta korvausta matkasta sen 
estamaWi, mita edelUi mainitussa asetuksessa saadetaan. 

Todistajain kuulustelu tapaturman johdosta Yoidaan toi
mittaa silHi paikkakunnalla, missii. todistaja asuu, jollei kuu
lnstelun toimittamista tapaturman sattumispaikkakunnalla pideta 
valWimattOmana. Todistajalle, joka asuu toisella paikkakun
nalla tai jolla muutoin on pitka matka kuillustelupaikkaan, suo
ritetaan kohtuullincn korvaus menetetysta tyoansiosta ja matka
kuluista. 

Tassa pykalassa mainitun korvauksen suorittaa laaninkont~ 
tori, jolle lasku on sitii varten Hihetettii.va. 

7 §. Tapaturmailmoituksen saatuaan vakuutuslaitos on vel
vollinen pitamaan huolta siita, etta poliisitutkinta viipymatta toi
mitetaan, milloin se on tarpeellista eika sitii. tapaturmavakuutus
lain 39 §: n 2 momentin mukaan ole toimitettu tai jos toimi
tettu tutkimus jossakin suhteessa osoittautuu puuteelliseksi. 

Samoin vakuutuslaitoksen on 'huolehdittava siita, etta muut 
korvauksen jarjestelya vartcn tarvittavat asiakirjat mahdolli
simman nopeasti sille toimitetaan . Jollei valruutuslaitos yrityk
sisHian huolimatta ole asiakirjoja saa:nut, silla on oikeus saada 
tarvittavaa apua vakuutusoilmudelta. 

8 §. 1\lilloin tapaturman ja kuoleman syy-yhteys ei ole selva. 
laiikarin tai poliisiviranomaisen tulee heti ilmoittaa siita asian
omaiselle vakuutuslaitokselle tai vakuutusoikeudelle tarpeellisen 
oikeuslaakeopillisen ruumiinavauksen suorittamista varten. 

9 §. Jollei korvaukscn jarjestelya varten tarvittavaa laaka
rinlausuntoa voida saada vamman laatuun nahden kohtuutto
mitta kustannuksitta, saadaan sen sijasta hankkia muu luotet
tava selvitys. 

10 §. Klm vakuutuslaitoksen on suoritettava korvausta tyo
tapatutman johdosta, tyonantajan tulee viipymattii. toim}ttaa 
asianomaiselle vakuutuslaitokselle selvitys niistii. suorittamistaan 
maksuista, jotka lain mukaan on otettava huomioon korvausta 
maksettaessa. 

11 §. Vakuutuslaitoksen on viipymatta toimitettava korvauk
' esta tekemansa paatos vahingoittuneelle tai hanen omaiselleen 
ja, jos pli.atos saattaa koskea t.yonantajan tai muun henkilon 
etua, myos tii.Ue. 

Piiatos on kirjoitettava suomen tai ruotsin kielella sen mu 
lman, mika on vahingoittuncen tai , jos a, ia koskee hanen omais-
1 aan, taman kieli. 
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Vakuutuslaitoksen tai vakuutusoikeuden piiiitokseen on tapa
! urmawakuutuslain 53 §: n 4 momentissa mainitussa tarkoituk
cssa leimasimella tai muulla tavalla merkitUi.va paivamiiiirii, 

jona piUitos on postiin annettu, seldi vastaanottajan nimi ja 
osoite. 

12 §. J-ollei vakuutuslaitos tyydy vakuutusoikeuden anta
maan paatOkseen, sen on ennen valitusajan piiiittymista ilmoi
tettava siitii asianosaiselle. 

13 §. Va:kuutuslaitos on velvollinen valruutusoikeudelle toi
mittamaan sen tilaamat korvausta koskevat asiakirjat. 

Vakuutuslaito · on myos velvollinen vaadittaessa antamaan 
korvaukseen oikeutetulle sekii tyonantajalle tilaisuuden laitok
sen paakonttorissa tutustua paatokscn perusteena oleviin a ia
kirjoihin. 

14 §. Tapaturmavakuutuslain 12 §: n 1 ja 2 mom en tin no
jalla suoritettava korvaus samoin kuin vakuutuslaitok en paiit
tama korvaus on viipymiittii suoritettava huolimatta siitii, etta 
vakuutuslaitoksen paatokseen on haettu muutosta. 

15 §. Korvaukseen oikeutetuJ_le ulkomaalla asuvallc henki
lolle suoritetaan korvaus, jollei toisin ole sovittu taikka muuta 
tapaa mainita vieraan vallan kanssa tehdyssa sopimuksessa, Suo
men sen konsulinviraston valityksella, jonka korvauksensaaja 
maariiii. 

16 §. Korvau on mak ettava, tapaturmavakuutuslain 63 §: u 
2 momenti sa mainittua tapausta lukuunottamatta, siihen oikeu
tetulle taikka taman valtuuttamalle. Kuitenkin maksetaan viit
Hitoista vuotta nuoremmalle vahingoittuneelle tuleva korvaus 
hanen holhoojalleen. 

17 §. Kun elinkorko tai huoltoelii:ke on suoritettava, vakuu
tuslaitos voi vaatia, etta rekisteriviranomaisen todistuksella osoi
tetaan korvaukseen oikeutetun olleen elo ·sa lwrvauksen eraanty
mispiiivanii tai, mikali on k:ysymys leskestii, hanen silloin olleen 
leskena. Tallaista todistusta iilkoon vaadittako useammin kuin 
kerran vuodessa. 

Jos korvauksen. aajan olosuhteissa ta_pahtuu sellainen muutos, 
etta se aiheuttaisi hanen korvauksensa lakkaamisen tai sen miia
riin oikaisemisen, tulee hanen viipymattii ilmoittaa siita vakuu
tl,lslaitokselle. Tiillaisen ilmoituksen laiminlyomisen vuoksi liikaa 
maksettu maarii voidaan hanelta periii takaisin, myos myohemmin 
maksettavasta korvauksesta. 

Todistus, joka mainitaan 1 momentissa, tulee korvauksen saa
,ian omaHa lmstannuksellaan toimittaa va:kuutuslaitokse1le. _ 
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'l'yonantajan velvollisu1tdet. 
18 §. 'l'yonantaja on Yelvollinen palkasta ja muista eduista, 

joita tyontekija on saanut, pitamai.in kirjaa tai muulla tavoin 
huolehtimaan siiti.i, etta saadaan Hiysi selvyys tyontekijiin tyo
ansiosta, kunkin tyontekijan tyossaolon ajasta seka tyi:in laa
dusta. 

Vaadittaessa on 1 momentissa mainittu palkkakirja tai muu 
selvitys neljan viimek i kuluneen vuoden ajalta esitettiiva am
mattientarka tajalle tai muulle tyoturvallisuutta valvovalle vi
ranomaiselle seka siihen perustuvat tiedot annettava vakuutus
oikeudelle ja vakuutuslaitokselle. 

19 §. Tyi:inantajan tulee pitaa tapaturmaluetteloa., jos. a on 
mainittava : 

tyopaikka, tyon laatu ja tapaturman aika; 
vahingoittuneen tai kuolleen tyontekijan nimi, ikii ja am

matti; 
mikali mahdollis-ta ainakin kahden tapaturmatilaisuudes ·a 

li.isniiolleen henkilon nimi ja osoite; 
tapaturman syy, vamman laatu ja hoitoa antaneen llHild:irin 

nimi; 
tyonantajan tapaturmavakuutuslain 12, 26 ja 48 § :n nojalla 

suorittamat korvaukset ja ennakot; 
mita korvaukseen oikeutettuja omaisia vahingoittuneella tai 

kuolleella on; 
piiivamaara, milloin tyi:inantaja on saanut tiedon tapatur

ma ta sekii milloin tapatt· . .cmailmoitus on lahetetty vakuutuslai
tokselle; 

suojelulaitteet siina tyossa, jossa tapaturma sattui; sekii 
muut seikat, jotka ovat omiaan valaisemaan tapaturmaa. 
Tapaturmaluettelo on pyydetUiessa niiytettava ammattien-

tarkastajalle tai muulle tyoturvallisuutta valvovalle viranomai
selle ja poliisiviranomaiselle seka tyi:intekijain ja vakuutuslai
toksen edustajalle ja on siita vakuutusoikeudelle toimitettava 
sen pyytamat tiedot. 

20 . M:illoin vakuutussopimus on tapaturmavakuutu lain 
32 §: n 3 momentin mukaan tehty maarattya tilapaista yritysta 
tai tyi:ita varten, on tyi:inantajan viimeistaan kuukauden kuluessa 
tyon piiii.ttymisesta ilmoitettava siiti:i valmutu laitokselle. 

Jos tyi:i jatkuu yli vakuutussopimu:ksessa edellytetyn ajan, 
on tyonantajan siita viipymatta ilmoitettava vakuutuslaitokselle. 

21 §. Tapaturmavakuutuslain 65 §: ssa tarkoitetussa tiedon
annossa .on mainittava: 

1) miltii vakuutuslaitokselta korvausta on haettava ; 

1 
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2) kiisittiiliko vakuutus myos tyonanlajan kornlll:S\·elvolli tl\1 -

den; seka 
3) vakuutuslaitaksen lahimman asiamiehen nimi ja osoite. 
22 §. Ammattientarkastajan ja muun tyoturvallisuutta val

vovan viran6rnaisen tulee tarkastuskaynneilUiiin valvoa, etta tyon
antajat ovat tayttaneet vakuuttamisvelvollisuutensa. Jos viran
omainen havaitsee, ettei tyonantaja ole vakuutusta ottanut, vaikka 
han tapaturmavakuutuslain mukaan olisi ollut siihen velvollinen, 
tulee asiasta viipymatta ilmoittaa valtion tapaturmatoimistolle 
tapaturmavakuutuslain 36 §: ssa saadettyja toimenpiteita varten. 

Edella 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen on pidettava 
huolta siita, etta tyonantaja tayWia tapaturmavakuutuslain 
65 §: ssa siHidetyn jullcipano- ja tiedonantovelvollisuuden. 

E1·iniiiset siiiinnokset. 
23 §. 1ita tassa asetU'kse. sa on saadetty tyotapaturmasta, on 

soveltuvin kohdin voimassa myos ammattitaudista. 
24 §. Niita korvausasioita varten, joissa yksityisten tyonan-

-tajien toissa sattuneet tapaturmat tapaturmavakuutuslain 10 ja 
11 § :n nojalla korvataan valtion varoista, tulee jokaisessa kun
nassa olla tarpeellinen miiadi valtion tapaturmatoimiston asia
miehia. 

Tar<kempia maiiriiyksiii asiamiehista ja heidan tehtavistaan 
antaa sosiaaliministerio tapaturmatoimiston ehdotuksesta. 

25 §. Selostus ja todistus tapaturman aibeuttamasta ruu
miinvarnmasta tai kuolemasta tulee liiakiirin antaa kaavakkeel1a, 
jon•ka vakuutusoikeus vahvistaa. 

Muutkin kaavakkeet vahvistaa vakuutusoikeus, milloin se kat
soo sen tarpeelliseksi. 

26 §. Tarkempia maiiriiyksiii tapaturmavalmutuslain tiiytan
toonpanosta valtion tOissa antaa valtioneuvosto. 

27 §. Tama asetus tulee voimaan 1 piiiviina tammikuuta 
1949. (Asetus r :o 850, 3/12 1948.) 

Asetus opiskelutapatunnan kor-vaamisesta. 
Annettu Helsingissii. 10 pii.ivii.nii. joulukuuta 1948. 

Sosiaaliministerin esittelysta siiadetiiiin 20 piiiviina elokuuta 
1948 annetun tapaturmava:kuutuslain (608/48) 3 § :n 2 momen
tin nojalla: 

1 §. Laboratorio- tai kenttiityossa tai muussa kiiytannollisessa 
harjoittelutyossii sattunut ja kysymyksessii olevalle opiskelumuo
delle ominaisten olosuhteiden aiheuttama tapaturma korvataan 
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tyotapaturmana, jos opiskclu on tapahtunut 2 § :ssa mainitussa 1 
tai tarkoitetussa koulussa, laitoksessa tai opetuskurssilla. 

Niin ikaiin korvataan sellainen tapaturma, joka voimistelun 
tai urheilun opiskelulle ominaisten olosuhteiden aiheuttamana 
on kohdannut Helsingin Yliopiston voimistelulaitoksen tai Suo
men Urheiluopiston oppilasta. 

2 §. EdelHi 1 § : n 1 momentissa tarkoitetut koulut, laitokset 
ja opetuskurssit ovat: 

sisaasiainministerion alaiset: 
valtion poliisikoulu, 
poliisien erikoiskurssit, 
palopaallystokurssit, 
sairaanhoitaja-, terveyssisar- ja katilokoulut seka -opistot, 
mielisairaanhoitajakurssit, 
lastenhoi t;:tj akurssit, 
apuhoitajakurssit; 

opetusministerion alaiset: 
korkeakoulun liiliketieteellinen, maatalous-metsiitieteellinen, mate

maattis-luonnontieteellinen ja ik:emiallis-teknillinen tiedekuta 
tai osasto ja farmaseuttinen laitos, 

sokeainkoulut; 
maatalousministerion alaiset: 

metsakoulut, 
kalastuskoul u t, 
pienviljelijiineu vojaopistot, 
maanviljelyskoulut, 
pienviljelijakoulut, . 
kaytannollistietopuoliset karjanhoitokoulut, 
puutarhakoulut, 
emiin tii:koul ut, 
mieskotiteollisuusoppilaitokset; 

kauppa- ja teollisuusministerion alaiset: 
Teknillinen korkeakoulu seka valtion ja yksityiset teknilliset op-

pilaitokset, 
valtion keskusammattikoulut, 
valmistavat ammattikoulut, 
erikoisamma ttikoul u t, 
a mma ttienedistamislai tokse t. 

3 §. Edell a 1 §: n 2 momentissa ja 2 § : ssa mainitun tai tar
koitetun koulun ja laitoksen pitiijaan ynnii kurssin toimeenpani
jaan on sovellettava, mita tapaturmavakuutuslaissa on tyonanta
jasta saiidetty. 

4 §. Tiima asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1949. 
(Asetus N:o 851, 10/ 12 1948.) 
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1 Asetus eriiistii tyotapatunnina korvattavista vamrnoista. 
Annettu Helsingissii. 10 pii.ivii.nii. joulukuuta 1948. 

Sosiaaliministerin e ittelysta saadetiian 20 paivanii elokuuta 
1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 4 § :n 2 momen
tin nojalla: 

1 §. Tapaturmavakuutuslain 4 § :n 2 momentissa tarkoite-
tuksi tyotapaturman aiheuttamaksi vammaksi katsotaan: 

1) hiertyma tai hankautuma; 
2) syovyttavan aineen aiheuttama vamma; 
3) terveydelle vaarallisten kaasujen hengittiimisesta aiheutu

nut vamma; 
4) polvilmnpi<Jn tai kyynarpaan tulehdus, jos sen on aiheut

tanut mainittujen kohtien jatkuva tai tavan takaa toistuva tahi 
tyontekijii.lle poikkeuksellinen puristus; 

5) ritiseva jannetupen tulehdus, jos se on aiheutunut tavan 
takaa toistuvan ja yksipuolisen tahi tyontekijalle oudon liikkeen 
suorittamisesta; 

6) tavallisuudesta poikkeavan lampotilan aiheuttama vamma, 
kuten paleltuminen ja auringonpistos; seka 

7) ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta syntynyt vamma. 
2 §. Tama asetus tulee voimaan 1 piiivanii tammikuuta 1949. 

(Asetns N :o 852, 10/ 12 1948.) 

V altione1woston piiiitos tapaturrnavakuut'uslain tiiytiintoon
panosta valtion toissii. 

Annettu Helsingissii. 9 pii.ivii.nii. joulukuuta 1948. 

Valtioneuvo to on sosiaalimini terion esittelysta, 3 pa1vana 
joulukuuta 1948 tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain tay
Hintoonpanosta annetun asetuksen 26 §: n nojalla antanut seu
raavat mlUiraykset: 

1 §. iissa valtion laitoksissa ja muissa tyopaikoissa, joissa _ 
on tapaturmavakuutu lain mukaan korvauk een oikeutettuja 
tyontekijoita ja joissa valtio vastaa tyotapaturman johdosta suo
ritettavasta korvauksesta, tulee olla valtion tapaturma-asiamies, 
joka huolehtii sanotun lain ja sen taytantoonpanosta annetun ase
tuksen mukaan tyonantajalle kuuluvista tehtavista. 

Sen laitoksen tai viranomaisen1 jonka alaisena tyo tehdaan 
tulee maaratii tyota varten tapaturma-asiamies ja hlinen toimi
piirinsa seka antaa tii.stii viipymii.tta kirjallinen tieto valtion 
tapaturmatoimistolle. 

Asiamiehe1le mahdollisesti suoritettavan palkkion miHiriia 
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asianomainen laitos tai viranomaincn, kuultuaan tapaturmatoi- 1 
mistoa, sekii suorittaa sen maariirahoistaan. 

Tarkempia ohjeita a iamiehelle antaa valtion iapaturmatoi
misto, jonka valvonnan alainen a iamies on. 

2 §. Laitos tai virasto, jonka tyo. sa sattuneen tapaturman 
aiheuttamasta ruumiinvammasta mak ettava korvaus on enin
tiian 5,000 markkaa, on velvollinen selvittiimaan ja suorittamaan 
sanotun korvauksen, mikali valtion tapaturmatoimisto ci toisin 
maaraa. 

3 §. Sen lisaksi mita tassii paatoksessa on maaratty, nouda
tettakoon soveltuvin kohdin, mita 3 paivana joulukuuta 1948 
tapatur.mavakuutuslain ja ammattitautilain taytantoonpanosta 
annetussa asetuk/3essa on saadetty. 

4 §. Tama paatos tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1949. 
(Asetus N :o 853, 9/12 1948.) 

Sosiaaliministerion piiiitos yleisista ohjeista oppilaiden ja eriiiden 
muiden henkiZOiden vuosityoansion laske?niseksi tapat1trma

korvausta miia1·iittaessa. 
Annettu Relsingissii. 10 pii.ivii.nii. joulukuuta 1948. 

Sosiaaliministerio on 20 paivana elokuuta 1948 annetun tapa
turmavakuutuslain (608/48) 28 § :n 5 momentin nojalla antanut 
seuraavat yleiset ohjeet: 

1) Rahapalkatta tai alhaista palkkaa vastaan tyoskentelevan 
vuosityoansio on kussakin tapauksessa harkinnan mukaan maii
rattava 50-100 prosentiksi siita vuo ityoansiosta, miksi keski
maarin samassa tai vastaavassa tyossa samalla paikkakul1llalla 
samaan aikaan tyoskentelevan, taysin tyokykyisen, saman sulru
puolisen tyontekijan vuosityoansio on tapaturmavakuutu lain 
28 § : n perusteella laskettava. 

2) Am.mattioppilaan, harjoittelijan ja muun nuoren henkilon 
vuosityoansioksi on kussakin tapauksessa maarattava se vuosi
tyoansio, minka asianomainen henkilo oppiaikansa paatyttyii to
dennakoisyyden mukaan olisi saanut. 

Tiima paatos tulee voimaan 1 paivana taiDlnikunta 1949. (Ase
tus N:o 855, 10/ 12 1948.) (Rh/to N:o 3383, 30/12 1948. ) Kl 
n :o 1/49. 1. 

Oppikurssilaisten virkaloma. 

Sen johdosta, etta viime syyslllikukauden oppikurssien erailla 2 
oppilailla oli jiiljella virkalomaa aina tayteen kuukauteen saakka, 
rautaticopiston johtokunta palitti kokouksessaan 22/12 48 lausua 
asianomaisille paallikoille toivomu.ksen, etta vast 'edes mahdolli-
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suuden mukaan entistiikin tehostetummin koetettaisiin jiirjestfHi 
1omat siten, ettei oppilaille, jotka syyslukukausina osallistuvat 
vasta jonkun verran ennen joulua piiattyviin kursseihln, olisi 
virkalomaa jill.jelHi 10 piiiviia enempiia. Rautatieopiston taholta 
pyritiiiin vuorostaan tiedoittamaan oppilaiksi hyvaksytyista sekii 
eri kurssien alkamis- ja piiattymisajoista mahdollisimman hyvissa 
ajoin. (Opj n :o 307/ 124:0, 28. 12. 1948.) 

Sa.hkovirran kulutuksen saannostely. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava valtioneuvoston 
piiiitos siihkovoim.an kulutuksen siiiinnostelystii annetun valtio
neuvoston paatOksen muuttamisesta: 

Valtioneuvosto on muuttanut siihkovoirnan 1kulutuksen saan
nostelysta 17 paiviina kesiikuuta 1948 antamansa plHitOksen 
(493/ 48) 1 §:n sekii 3 §:n 3 momentin nain lmuh1Yiksi: 

1 §. Valtaverkkoon liittyvien kuluttajien kii.yttamii.n siilhkon 
kulutus on saannostelty siten kuin tassa paat<iksessa miiariitaan. 
Tama paatos ei kuitenkaan koske joulukuussa 1948 tai sen jii.l
keen valmistuneeseen valtaverkon o aan liittyneiden tai liittyvien 
kuluttajien sahkon kii.yttoa. 

3 §. 

Jokainen rylhmaan III kuuluva kuluttaja, jonka sahkonkulu
tusta varten sahkolaitos siiiinnollisissa oloissa asettaisi eri mit
tarin, saa 20 paivana joulukuuta 1948 kulumassa olevan lukema
jakson alusta liilhtien ilman lisiimaksuvelvoJlisu.utta kiiyttaa 
ahkoa enintii.an 40 kilowattituntia lruukaudessa. Taman lisii.ksi 
aa ·kuluttajataloudessa, jossa ei ole muuta keittomahdollisuutta 

lmin siihkoliesi, kayttaii lruukaudessa 80 kilowattituntia ensim
maistii ja 30 kilowattituntia kutakin seu.raavaa jasentii. kohden. 
Jos ainoana keittomahdollisuutena on keittolevy, ovat vastaavat 
miiiirat enintaan 60 ja 20 kilowattituntia kuukaudessa. Yksin
omaan siihkolieden, keittolevyn tai puulieden varassa olevalle 
kuluttajataloudelle sahkolaitos on oikeutettu hakemuksesta myon
tiimaan vuonna 1947 tai sen jalkeen syntynytta lasta kohden 
30 kilowattitunnin lisakiintion kuuka:u.dessa. 

Tama paiitos tulee voimaan 20 paivani:i joulukuuta 1948. 
(Valtioneuvooton paatos 16. 12. 1948.) 

Edella olevan valtioneuvoston paatoksen johdosta muutetaan 
Maariiyskokoelman IV osan I kohdan 10 § :n a) kohta siiannos
telyaikana 20/ 12 -48-1/ 5 -49 seuraavasti: 
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a) Virrankaytostii kuluttaja maksaa seuraavan periaatteen 3 
mukaan: 

Kunkin lampun vuotuiseksi polttoajaksi lasketaan 2,000 tun
tia. Koska siilinnostelyaika kasittaa vuoden pimeimmiin ajan, las
ketaan sita vastaavaksi polttoajaksi 1,600 tuntia. Eri laitteiden 
lrulutus ml:iiiratiiiin niiden wattiluvun mukaan ja hinta on tyo
yksikoWi yleensa sama, mika asianomaisella paikkakunnalla on 
voimassa. (Esim. 25 W lampun vuotuinen kulutus on siis 
25 X 2,000 = 50,000 wattituntia =50 kWh.) 

Kuluttaja saa ilman lisiimaksuvelvollisuutta valita kulutus
laitteensa siten, ettei laskettu kWh-maara siiannoRtelyaikana 
yliHi. 287 kWh (30 kW!h kuukaudessa 1/9-19/12 -48 ja 40 kWh 
kuukaudessa 20/12 -48-1/5 -49). Tli.mii kulutus vastaa 150 W 
tehoa sina aikana, jolloin lruukausikulutus on 30 kWh ja 200 W 
tehoa sina aikana, jolloin kuukausikulutus on 40 kWh ollen koko 
polttoaika saannostelyaikana 1,600 tuntia. 

;Mikiili kuluttaja haluaa ikayttaa kulutuslaitteita, joiden yh
teenlaskettu tehomaiira ylittaa ylUi.mainitut tehomiia.rat, hanen 
on maksettava lisamaksua silta edellaselostetulla tavalla laske
tulta kilowattituntien osalta, mika aiheutuu ylittavasta tehosta, 
10 markkaa kwh: lta. Esim. yhteenlaS'ketun tehomiiarii.n ollessa 
250 W vuosimaksu lasketaan seuraavasti: 
Peruskulutus 250 X 2000 = 500.000 wattituntia = 500 kWh 

. 1600 
Yhkulutus (250-150) X 8 x 31/3 = 66,7 kWh 

, (250-200) X 
16~0 

X 4 2/ 3 = 46,7 , = 113,4 kWh 

Paikkakunnan virranhinnan ollessa k markkaa kilowattitun
nilta on 

vuosimaksu 400 X k markkaa 
ylikulutusmaksu 113,4 X 10 = 1134 markkaa 

Kuluttajan valitsemaa tehomiiaraa ei saa muuttaa saannos
telyaikana mutta kylliikin 1/5 -49 jiil.keen. (Stt N: o 1402/169-8, 
27. 12. 1948. Vert. Kl. N :o 42/48. 3. I. a.) Kl n :o 1/ 49. 3. 

Kansanhuoltoministerio on maarannyt ryhroaan II kuuluvien 
kuluttajien salli1mksi siihkoenergian kulutukseksi tammikuun 
1 paiviista 1949 lukien toistaiseksi 150 % peruserasta. (Vert. 
Kl. N :o 34:/48.2. 3 §.) (Stt N :o 1402/1701, 27. 12. 1948.) 
Kl. ll: 0 1/49. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kauniaisten kolmannen luokan asema alennetaan neljiinteen 4 
lunkkaan ja Mantan neljannen luokan asema korotetaan kol.man-
teen 1luokkaan tammikuun 1. paivasta 194:9 lukien. (Rh/Lko 
N :o 3203, 30. 12. 1948.) 
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Kuopion asemau alaisena avataan tamrnikuun 15 paivasta 
1949 lulrien tarvaraliikenteelle vaunukuorrnin (Tt) Imatran 
Y oima Oy: n raide mainitun toirninimen tarvetta varten, tari.fii
viilimatkana 4 km; sekii Nobel-Standard Oy:n raide taman toirni
nimen tarvetta varten, tariffivalimatkana 4 km. (Lkoj N: o 2894, 
3. 1. 1949.) 

Oikai. una ldiskylehteen 57/ 48 kohtaan 4 ilmoitetaan, ettii. 
Imatran alainen Rautatehtaan raide pysyteUian julkaisussa 
Liikennepaikkojen viilimatkat edelleen ensi tammikuun 1 piii
viista lukien. Huornautussarekkee een lisaUiiin: Kuljetusmaksut 
lasketaan lisiiiimallii Imatran viilimatkaan 3 km ja ilman syrja
raidemaksua. (Lkoj:n sahke n:o 25, 28. 12. 1948.) 

Helsingin tyoliiisjunien muuttaminen 
henkilojuniksi. 

Helsingin tyoHiisjunat N: rot 163, 165, 166, 319, 325 ja 
338 muutetaan helmikutm 1 piiiviista 19±9 lukien henkilojuniksi. 
Niiiden junien vaunustosta varataan tarpeellinen osa tyolii.isjuna
lipulla matkmstavia varten. (Rh/ Lko N: o 3341, 30. 12. 1948.) 

Uudet vahimmiit maksut. 

Rautatiehallitus on muuttanut jiiljempanii mainitut viihimmiit 
maksut 15. 1. 1949 lukien seuraavan suuruisiksi: 

Matkatavara, TS: n 29 §: n 7 lm .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 mk 
Kiitotavara TS:n 30 §:n 2 ja 4 lm: 

tavallisessa vaunussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 mk 
liimmitys- tai jiHihdytysvaunussa . . . . . . . . . . . . . . 80 mk 

Rahti- ja pikatavara, 'l.'S: n 38 §: n 
11 lm: 

Tavara yleensli. ............ . 
Helposti pilaantuva tavara .. . 
Palautustavara ............. . 
Elli.viit eliiimet ............ . 
Elli.viit eliiimet henkilojunassa , 

Tava Ulsessa vaunus..<a Liimmltys- ja 
j!li<lldytysvaunussa 

~:: I Pikatava-

---------,; -
Rahtltava-1 Pikatava· 

mna rana rana rann 

markkaa 

40 50 I 50 60 
40 40 50 50 
20 40 I - -
40 50 50 60 
- 60 - 80 

Loviisan mutatien viihimmat maksut. 

I 

I 

Matkatavara ................................... . 50 mk 
Kiitotavara: 

tavallisessa vaunussa ........................ . 
liimrnitys- ja jiiii.hdytysvaunussa ...... . .. . ... . 

75 mk 
100 mk 

• 



Tava.l.lisessa vauonssa Lll.mmltya- ja 
jiUilldyty&VIlUDUBII4 

Rabtitava-j Pikatriva-
ra.na. ra.na. 

Ita.htlta.va-j Plkatava.-
rann rann 

markkaa 
Rahti- ja pikatava,ra: 

Tavara yleensii. ............ . 
Helposti pilaantuva tavara .. . 
Palautustavara ............. . 
Elii.vii.t elii.i.met ............ . 
Elii.vat elaimet henkilojunassa . 

50 I 60 I 60 1 75 
50 50 60 . 

I 
60 

25 50 

I 
- -

:I 50 60 60 75 
- 75 - 100 

Vahimpien ma:ksujen muutoksista on tehtava korjaukset ta
riffisaannon mainittuihin kohtiin seka tariffitaulukkojen lisaleh
den n:o 1 sivulla 21 ja 24 oleviin taulukkoihin. (Rh n:o 3361, 
30. 12. 1948.) Kl n: o 1/49. 6. 

Pohjoismainen vapaalippu. 

6 

Huomautetaan vapaalippuohjesiHinnon mlHirayksista, joiden 7 
rnukaan sivulla 32 kuvatun pohjoismaisen va:paalipun suomalainen 
haltija saa kayttaa tata lippua kaikille radoille oikeuttavan vir
kavuosivapaalipun asemasta siina luokassa, johon hanen lippunsa 
maaraysten mukaan on kirjoitettava. Ulkomaalainen taman li-
pun omistaja on oikeutettu matkustamaan haluamassaan luo-
kassa kaikissa junissa. Ilman ma:knuvaunuleimaa talUi lipulia 
ei kuitenkaan saa tilata vapaata makuupaikkaa. 

Matkustaja sailyttaa pohjoismaisen vapaalipun erityisessa sita 
varten valmistetussa nahkakotelossa, jonka kanteen on painettu 
Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Suomen varilliset vaakunut. (Tfo 
n :o 1935/3191, 29. 12. 1948.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. 

3. liikennejaksossa palvelevalle liikenneoppilas T. IvL Rantala:lle kir- 8 
joitettu 2. lk:n virka-aikavapaalippu n: o 9165 kelpaava l. l.-2. 6. 1949 
Maarian-Helsingin viilillii. on kadonnut ja kuoletetaan. (3. ljp n :o 1563/ 
2572, 28. 12. 1948.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Kaksi ~ l. va7-a.stomesta1·i1L toimta, joista toinen Pasilan ja toinen Tu- g 
run varastossa. Tiiytetiian esityksen perusteella. Varasto-osaston johtajalle 
osoitetut ha,kemukset on toimi.tettava asianomaisen varastojakson piiiillikolle 
viimeistii.ii.n 22. 1. 1949. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia ·kehoitetaan hakijoita ennen lln.ke
musten jattiimistii. ottamaan selviia asunnonsaantimaltdollisuuksista. 
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lhH-fM ___ f'(_~1~r~-

PAA NORDlSKE BANERS VEGNE 

DonQe billett • beret,1ger: a) 
T• frl bdordrlna- i hvllkan 
aom he.1at tluae rned alle de 
toe. dampferje.r 01' dampak.ib, 
Som "utra.rl!r reaetmeu.ltr' 

tutu p& llnjer, aom tilhorer de baner, 
til hvllke frlbi!lettene gjelder. Nordlsk 
fribilleu fritu Jkke for ao.;evoem.a•cHt .• 
b) Ttl avjf!t'latri mcdtaftelee av 25 kl( relae~ 
&"Odt: under laktta;"el&e av de almlndeliir• 
ekspedi:ljona- oc zaranti-bulpnmela.er. 
c) Tll bulkt.l.cc!lse av banunlen:ene. 

Tilmln pJleUn haltijaUa on 
olkeua.: a ) matku.atila mak
auttoma-ati mlali luokaa .. 
tabanaa oUdan_ rautatelden 
sd~nniSIUalll m.atkoja tekevla-

ri, junaaaa, b!!yrylautoiua ja -laivolau, 
jollla pJlelti kelp ... ~blu,aupaJUopileUatii. 
on tlild~tty mallsu auonteu:.ava; t}) kul
jett.aa maJI.suttomasd 2.S kilo• malk..ata
v-ana:a, huor:aioonott1u!n yle.i•uri volmallll3. 
olevat toimirus" ja- .,.kUlHJmUrllykut i 
c) Jdlydii U~~le.rna,.a rau~tfcn ·hdtokaia. 

v 

lnnebafvaren av deona bllje.tt 
Ir bcriittipd tin: a) rrt I'UIII 

W~,W l vflken piau aom helat med 
alla de. bantAI'• An&fll"jor och 
lnKbbar, aom Clr:to rea:u1jil,.. 

1urer- l linju, tillhHrandc de Jtirnvi6[ar, 
l vUk• bltjettema rtlla. Nordisllfrlbllje.u: 
befriar letc !nS.n aovvq-nhVCt(t: b) av· 
C['i(tatritt medf'Unode av 25 k&: rua-oda 
under iaktta&"andc av i allmiinhet elUande 
e..xpe.ditions- oc;h ;:arantibntemttu!lll'er: 
e) be~eende av JlrnviipanlllifNUin~t.rn.a. 

Denne Billet liver Ret : Jl) 
Til (ri Beford rl.ng: I bvllken 
aom hcJt~t Klaste med arlo de 
Tol'• Dampf;rrpr oc Damp· 
sklbe, del' udlorer rca:etma-a

al~e Ture paa Lhller, aom tilhorer de 
Saner, til lnlili:t FnDflletterne £'tdder, 
Nordh,kJFrlbiUet frlt-cer ltl"..e !01 Sove· 
vocosafciO... b) Tllaf~riftdrl Medt•net.e ar 
2.,- kl' RejlltiJ'Odt under Iagtt I'O:lja al ,Jte 
atm. Ek.tpedltioo ... qe G;J'rftntl llelll t~mn'lel

•n. tJ TH BuiJ1i~C"I;.e at Bane~u'!l~ilJretie . 

Helsinki 1949. Valtloneuvoston kiTjaJ>aino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Sisii.Uys: 1. Liikennepaikkojen uusi kassakirja ja tility lomake. - 2. Apu· 
liimmittiijien kiiyttiiminen. - 3. Opastimien slihki:ivalot. - 4. Koti· 
maisten rahtikirjojen kii.ytto SNT-Liittoon meneville liihetyksille.-
5. SNT-Liittoon menevien kappaletavaralahetysten painot. - 6. 
Veturimaksut. - 7. Shekkilipun kirjoittaminen. - 8. Matkalippu· 
alennuksia. - 9. Sopimattomia VR palveluk een. 

Liikennepaikkojen uusi kassakirja ja 
tilityslomake. 

Kaikilla liikennepaikoilla otetaan helmikuun 1 paivasta 1949 1 
lukien kliytantoon uusimallinen kassakirja (lomako n: o 1504) ja 
uusi tilityslomake ( ent. rahasaate, lomake n: o 3114). 

Suurten asemien erikoiskassakirjoissa on tehtavli uuden ka a
kirjamallin edellyttamlit muutokset. 

Asemakassoi sa esiintyviit ulosottovarat ja ,Eurooppalaisen" 
valruutusmaksut, jotka tlihan asti on merkitty kassakirjaan, on 
belmikuun 1 pliivii ta lukien otettava my0s asemakas an tilityk
siin talousjaksolle. 

Uudet kassakirjat ja tility lomakkeet llilietetaiin painatusjaos
ton toimesta tilaamatta kaikille asemakassan hoitajille. Ka sa
kirjan mukana seuraa talousosaston johtajan antamat yksityis
kohtaiset ohjeet uuden kassakirjan kliyto. ta ja tilityksistli. 
(Rib/ toN :o 3387, 30/ 12 1948. ) 

ApuHimmittajien kliyttii.minen. 

Kumoten aikaisemmat maaraykset rautatiehallitus on maaran- 2 
nyt, etta apulammittajia saadaan kayttaii Hv 1, 2 ja 3, Hr 1, 
Tk 3, Tv 1 ja 2 seka Tr 1 sarjojen vetureissa, kun niiden hal
kojenkulutms ylittaa 2,5 m3 tai turpeenkulutus 10 dt tunnissa 
ajoaikaa kohden. 

Varikonpiiallikoiden on ratkaistava, milloin apullim.mittlijia 
saa kayttaa, ja tiista kulloinkin ilmoitettava asianomaiselle 
jaksonpaa.llikolle tarpeellisten muistiinpanojen tekemistli varten. 
(Rh/ko n:o 3291/ 12860, 16. 12. 1948.) Kl n:o 2/ 49. 2. 

132. 7. L 49. 
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Opastimien sahkovalot. 

Julkai. un ,YleisUi ohjeita turvalaitosten kayttiimisestii, hoi
closta ja kunnossapidosta" ('l'lj n: o 1, 0 n: o 1378) III luvun 
10 §: aa (siv. 45) taydennetaiin seuraavasti: 

10 §. 
Turvalaitosten hoitoon ja kunnossapitoon 

na.hclen on erikoisesti huomattava, etta 

12. opasti?nien sahkovalojen 
a) ilmai ilnena kaytetiHin valokytkimen la.hellii olevaan opas

timen kuvioon sijoitettua pienta lamppua, joka hohtaa 
vastaavan opastirnen kaikkien lamppujen palaessa, 

b) sarnmunut ilmaisinlampp u (sallkovirran olle sa kytket
iynii) osoit taa jonlnm opastelampuista tai itse ilmaisin
lampun olevan joko rikki tai irtaantunut, 

c) ri.kkipalanui ilmaisinlarnppu samoinlrnin opastimenkin 
lamput on asemahenkjlokunnan it e viipymiitta uusittaJVa 
(paitsi vail1donk:ielto-opa timissa, joiden lamppujen vaih
tamise ta huolehtii lenniitinteknikko) ; tarpeellinen rniilira 
varalamppuja tulee aiua olla saatavissa kiiyttopaikalla, 

d) siihkovirran katketessa jostakin syysta pitemmiiksi ajaksi 
on sahkontlaistus korvattava oljyvalai tuk ella niissa 
opastimissa, joissa se on niahdollist.a; tiilloin siihkolamppu 
poistetaan lyhdysta ja oljylampp.u a etetaan sinne taval
liseen tapaan. Ellei opaslimessa voi ldiytHia oljyvaloa, 
opastimen antamat opasteet on korvattava ka iopastein. 

(Rh 1 :o 3364, 29. 12. 48.) Kl n:o 2/ 49.3. 

Kotimaisten rahtikirjojen kaytto SNT
Liittoon meneville lahetyksille. 

Kl n:o 8/ 48. 13 viitaten iJmoitetaan, etta myoskin kauppa
tavarana S JT-Liittoon Uihetettiiva pyorea puutavara ja juntta
paalnt saadaan HihettiHi kotimaisilla rahtihlrjoilla laskemalla 
kuljetusmaksu suoraan valtakunnau raj all e. (Tftk n: o 381, 
30. 12. 48.) 

SNT-Liittoon menevien kappaletavara
lahetysten painot. 

S1 T-Liiton kulkulaitosministel'iou ia·holta on valitettu, ettii 
Suomesta Hihetellyjen kappa1etavaralahetysten painot oYat nsein 
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epatarkat aiheuttaen toimituspoyta.k:irjojeu laatimisia. Valitus- 5 
ten valttiimiseksi olisi kappaletavaralahetykset huolellisesti pun
nittava. (Tftk n:o 382,30. 12. 48.) 

Veturimaksut. 

Kl. 52/ 4:8. 6 olleen TS: u 52 § : n 5 lm: n ensinunainen kappale 6 
on sikali virheellinen, etta siita puuttuvat maariiykset sunnun
taisin, PY'hapaivisin sekii vaptm- ja itsenai yyspiiivina tyosken
ieleva tii veturista kannettavat lisamaksut. Naina paivinii tyos
kentelevasta veturi ·ta kannetaan 4:5 mk ntinuutilta, eli sama 
mak u lmin yoaikana tyoskenteleviistii veturi ta. Mainittuun lisii
m,ii.iira.ykseen on tehtava tallainen lisays. (Tfo n: o 1903/ 3156, 
22. 12. 1<948.) Kl. n:o 2/ 49.6. 

Shekkilipun kirj oittaminen. 

Huomautetaan, etta yksinkertaiselle tai meno- ja paluumat- 7 
kalle myytaviiii shekkilippua ei a.a kirjoittaa muuta kuin yhta. 
matkustajaa varten. Samaan shekkilippuun aadaan merkitii 
useampia henkiloitii ainoastaan silloin, kun nama ovat tilanneet 
ja aaneet yhteise ti kaytettavakseen er·i vaunun, Yaunun o aston, 
sairasvaunun, airasosaston tai ylimiiariiisen henkilojunan. Nais a 
ja muissa vastaavanlaisissa erikoi tapauksis a <Jn shekkilippuun 
selvasti merkittava, kuinka monta hen.k:iloii enintiiiin . aa ·illa 
lipulla ja siihen merkitylli:i. hinnalla matkustaa. (Tfo n: o 1934/ 
3190, 29. 12. 194 . ) 

Matkalippualennuksia. 

Kalevalaiset N aiset r·. y :n aitikoteihin matk11staville aideille 8 
on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertai ten lippujen, myos 
pikajunalippujen hinnoista Otalammelle, Luumaelle tai Tampe
reelle. Alennus on voimassa vuoden 1949 aikana, kunlrin mat
kustajan kohdalta kuitenkin enintaan 30 paivaii. (Tfo n :<J 
1932/3201, 30. 12. 1948.) 

Suomen K1turomykkiiinliiton allalueteltuihin hiihtokilpailui
hin <Jsallistuville kuuromykille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myo pikajunalippujen hinnoista kul
loinkin kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisin. Hiihtokil
pailut ovat Jyvaskyliissa 9. 1. 1949, Savonlinnassa 16. 1. 1949 ja 
Tampereella 26-27. 2. 1949. Alennus on voimassa 2 paivaii 
ennen ja 2 paivaa jiilkeen kunkin kilpailun. (Tfo n :o 1933/ 
:3193, 29. 12. 1948.) 
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Jyviiskyliin Hiihtoseul"an jarjestamiin Pohjoi mai iin Jyvas
kylan Hiihtoihin osallistuville kilpailijoille ja toimitsijoil1e on 
myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Jyvaskylaan. Alennus on voimassa 20. 
1-2. 2. 1949. (Tfo N:o 1925/ 3176, 28. 12. 1948.) 

Suon,en N aisten Liiktmtakasvatusliiton voimistelunjohtajien 
alkeiskurssille osallistuville on myonnetty 25 %: n alennus yk
sinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Vieru
maelle. Alennus on voimassa 5-28. 2. 1949. (Tfo n : o 1959/ 
3221, 30. 12. 1948.) 

Tyoviien Urheiluliiton jarjestiimiin naisten voimistelumesta
ruuskilpailuihin o allistuville kilpailijoille ja toimitsijoille on 
myonnetty 25 %: n alennus yksinkertai ten lippujen, myos pika
jtmalippujen hinnoista Lappeenrantaan. Alennus on voimassa 
4-8. 3. 19-19. (Tfo : o 1918/ 3170, 28. 12. 1948.) 

Scpimattornia VR palvelukseen. 
Joensuun asemalla palvellut alokas Alpo Felix Kortelainen (s. 2·2. 4. 

1915) on hanen periWivakseeu miiiirattyjcn kotiinkuljetusauton kanto
varojen vajaukseen syyllistyneena 25. 12. 1948 lnkien erotet.tu rautatien 
palvelukseen sopimattomana_ (8. ljp n: o H 495/ 4683, 29. 12. 1948.) 

H elsinki 1949 . Valtion euvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskyiehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o lf49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SislUlys: 1. Kiiskylehden toimitus. - 2. Valtion viran tai toimen haltijain 
palkkausten yleinen tarkistus. - 3. Tyopalkkojen siiannostelys a 
kliytettiivii paikkakuntaluokittelu. - 4. Tapaturmalainsaiidii.nnon 
uusiminen. - 5. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 6. Muu· 
toksia aikatauluun n:o 114. - 7. Siihkosanomavaihto. - s, Rahti· 
kappaletavaran kuljetus. - 9. Sii.iliovaunujen. kiiytto. - 10. Yhty· 
neitten Paperitehtaitten tavaraosoite. - 11. Yhdistetty rautatie· 
ja kotiinkuljetus. - 12. Rahtiluotto. - 13. Filmien kiitotavara· 
rahdin maksaminen. - 14. Kaasulierioiden kuljetusmaksut. - 15. 
Sirkus. ja tivolitavaran rahtiluokat. - 16. Maksu ylimiiiiriiisestii. 
vankivaunusta. - 17. Kimpivaneerin rahtiluokat. - 18. Matka· 
lippujen hinn.at rataosilla Kouvola-Voikka ja Kouvola-Kuusan· 
kosk.i. - 19. Koululaisten suksien kuljetus. - 20. Kansanedustaja· 
liput. - 21. Matkalippualennuksia. - 22. Kadonn.eita matkalip· 
puja, virkamerkkejii ym. - 23. Sopimattomia VR palvelukseen. -
24. Avoimia virkoja ja toimia. - 25. Osoitetiedustelu. - 26. Kil · 
pailukutsu. 

Kaskylehden toimitus. 
Kaskylehden toimitus siirtyy tk. 15 paivasta lukien hallinto- 1 

osastolle, jossa lehden toimit tamisesta tulee huolehtimaan kirjun 
Y. Ollilainen. Lehteen tarkoitetut kirjoitukset lahetettava osoit
teella: VR Kliskylehti, rautatiehallitus II kerros huone 6. Toirni
tuksen puhelinnumero on 20371/ 346. 

Valtion viran tai toimen haltijain palk
kausten yleinen tarkistus. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

V altiovarainrnin~'ste1·ion piiiitos 
ualtion vi·ran tai toimen haltijain palkkausten yleisestii 

tm·kistuksesta. 

An.nettu Helsingissii 21 pii.iviinii joulukuuta 194 . 

Yaltiovarainministerio on nojautuen valtion viran tai toimen 
haltijain palkkausten yleisesta iarkistuksesta 23 paivana joulu-

306. 13. 1. 49. 
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kuuta 1947 annettuun valtioneuvoston pii.atOkseen (987/47) to
dennut, etta virallinen elinkustannusindeksi, jonka perusteella 
yleinen tyopalkkojen tar1ristus toimitetaan, marraskuussa 1948 
oli 112. Taman vuoksi ja knn indeksi b.elmikuussa 1948 oli 114, 
minkii luvnn perusteella palkkoja viimeksi on muutettu, perus
palkkaisen viran tai toimen haltijain peruspalkka ja ikalisat seka 
sopimu.spalkkaisen viran tai toimen haltijain sopimuspalkka 
samoin kuin, tulo- ja menoarvion rajoissa, ylim.aarmsen toimen 
haltijain vuosipalkkio ja ildilisat suoritetaan 1 paivasta tammi
kuuta 1949 lukien edclleen sen suuruisina kuin ne ovat maini
tun valtioncuvoston paatoksen liitteenii olevan taulnkon sarak
keissa 7 (indeksin ollessa 110) eli siis saman suuruisina iruin 
edellisen vuosineljanneksen aikana. (Rb./ To N: o H. 42/ 77, 
7/1 1949. - Asetus N :o 901, 21/ 12 1948. - Vert. Kl. N :o 
3/ 48.1 . ja l :o 16/ 48. 1.). Kl. N:o 3/ 49.2. 

Tyopalkkojen saannostelyssa kaytett ava 
paikkakuntaluokittelu. 

3 Asetuskokoelmassa on j ulkaistu: 

Sosiaaliministerion piidtos 

t yozJalkkojen siidnnostelyssii k&ytettiiviistii paikkak'luntaltwkitte
lusta annetm~ sosiaaliministerion pi.iiitoksen ,nu nttarnisesta. 

Aunettu Helsingissa 18 piiiviinii marraskuuta 1948. 

Sosiaaliministerio on hinta- ja palkkancuvostoa ku.ultuaan 
valtioneuvoston lokakuun 3 paiviinii 1947 tyopalkkojen siiiinnos
telysta an taman piiiitokscn (738/47) 7 §: n nojalla muuttanut 
tyopal:kkojen saannostelyssii kiiyteWivasta paikkak:untaluokitte
lusta 30 paivanii tammiknuta 1948 antamaansa piUitosUi (84./48) 
si ten, etta 

1 ) N okian kauppalasta luetaan II paikkakuntaluokkaan lruu
Juviksi teollisuusalueen lisaksi Pitkiiniemen sairaala 1. 4. 1948 
lnkien seka Siuro ja Linnavuori 1. 11. 1948 lu.kien; 

2) J anakkalan maalaiskunnasta Turengin, Leppakosken ja 
Tervakosken asutuskeskukset luetaan 1. 4. 1948 lulrien kuulu
viksi III paikkakunlaluokkaan; 

3) Ottlunsalon maalaiskunnasta Pyydyskarin teollisuusalue 
luetaan 1. 10. 19-18 lukien kuuluvaksi II paikkakuntaluokkaan; 
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-!) Pietarsaaren maalaiskunnasta kirkonkyla ja Vastersundby 3 
luetaan 1. 11. 1948 lukien kuuluviksi III paikkakuntaluokkaan; 

5) Seiniijoen maalaiskunnasta Torniivii.n asutusseutu sekii 
.1 ouppilan ja J oupinkyliin kauppalan puoleiset osat luetaan 
1. 10. 1948 lukien kuuluviksi II paikkakuntaluokkaan; seka 

6) Siuntion maalaislnmnasta Nmnmelan radioaseman alue 
luetaan 1. 2. 1948 lukien kuuluvaksi III paikkalmntaluokkaau. 

Niiin muutettu paikkakuntaluokitu.s koskec mainituilla paikka
kmmilla ainoastaan t€ollisuus-, liike- ja niihin verrattavia lai
toksia ja toimistoja. (Rh/To N :o H. 82, 7/ 1 1949. - Asetu;:; 
N:o 7 9, 18/111948.- Vert. Kl. N:o 9/ 48.1.) Kl. :o 3/ 49.3. 

Tapaturmalainsaadannon uusiminen. 

Asetuskokoelmassa on j ulkaistu: 

La lei 
tapattM·mavak:utttuslain muuttamisesta . 

..innettu !Iels1ngissa 30 paiviina joulukuuta 194 . 

Eduskunnan piiiitoksen mukaisesti muutetaan elokuun 20 pai
vana 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 11 § sekii 
67 § :n 2 momentti seka lisatiian viimeksi mainittuun pykiiUi.iin 
uusi 3 momentti seuraavasti: 

11 §. Jos tyotapaturma sattuu sellai en tyonm!tajan tyossii 
olevalle tyontekijalle, joka on laiminlyonyt vakuuttami velvolli
suutensa, korvataan tapaturm.:'l tiimiin lain mukaisesti valtion 
varoista, ja valtiolla on oikeus 36 §: ssa sanotun maksun lisiiksi 
periii tyonantajalta, mitii nl:iin on miiiiratty korvauksena suori
tettavaksi, kuitenkin enintiiiin kaksikymmentiituhatta markkaa 
tr1paturmaa kohti. 

67 §. - -- - - - - - - - - - - - - -- -
Ennen tiimiin lain voimaantuloa sattuneen tapaturman joh

do ta suoritettavaa elinkorkoa iilkoon tyonteldjiiin tapaturma
Yakuutuslain 59 § :n tai sitii vastaavan aikaisemman lain siiiin
noksen nojalla viihennettako. 

Aikaisempien lakien mukai 'et korvau.sasiat kiisitelliiiin 1 plii
vi:iiin syyskuuta 19:1:9 saakk:a siinii jiirjestyksessii, jota oli nouda
tettava tiimiin lain voimaan tullessa . Sen jiilkecn noudatetaan 
taman lai11 mukaista. kiisittelyjarjestysUi, lmitenldn niin, cWi 
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vakuutusoikeus kasittelee loppuun siell8. 31 paiviina elokuuta 
1 949 vireilUi ole vat asiat. 

Tamli laki tulee voimaan 1 paivana tam.mikuuta 1949. 
(Rh/To N: o 3383, 7/1. 19-19. - Asetus N: o 954, 30/12. 19-18. -
Vert. Kl. N:o 1/±9. l.) Kl. N :o 3/49 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
HUlon alaisena avataan tammikuun 20 paivii tii 1949 lukien 

tavaraliikenteelle vaunukuormin (Tt) ,Maanviljelyskau,ppa Oy: n 
raide" Maanviljelyskauppa Oy:n tarvetta varten, tariffivalimat
kana 1 lrm. (Lkoj N :o 2845, 4. 1. 1949.) 

Muutoksia aikatauluun n : o 114. 
Tammikuun 16 paivastii 1949 alkaen muuletaan junan n: o 6 

aikataulu Parikkalasta klo 19.48 saapucn Virasojalle klo 21.25. 
Samasta piiivasta peruutetaan erinaisia paikallisjunia Immolan
Rautatehtaan valilUi ja korvataan linja-autoliikenteella. (Knt 
n:o 1979/v.48/20, 7. 1. 1949.) 

Sahkosanomavaihto. 
P ostilaitoksen taholta on viime aikoina useasti valitettu rauta

tieliikennepaikkojen suhtautuvan valinpitama ttomasti sahkosano
mavaihtoon ja siten huomattavasti viivastyttiivan si:ihkosanomien 
perilletoimittamista. 

Liikcnnepaikkoja kehoitetaan taman vuok ·i kiinuittamai:in en
tista vakavampaa huomiota sahkosanomien valit~·kseen ja noudat
tamaan siina asianvaatimaa nopeutta. Eritoten on huolchdittava 
siHa, ettii sahkosanomien vi.ilitys ja vertailu yhdy liikenteessa 
postilaitoksen lennatintoimipaikkojen kanssa, missa kohden on 
levaperaisyytUi cnitcn esiintynyt, tapahtuu vastcdcs ilman vais
tamattomia viivytyksia. (Lkoj n: o 1864, 8. 1. 49.) 
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Rahtikappaletavaran kuljetus. 
Maariiyksien 0. N: o 1237 4 ':l : n 4-kohdassa mainittu n. 4,000 8 

kg viihirnmaismiHirii on muutettava n. 3,000 kg: ksi . (Kut N: o 12, 
7. 1. 1949.) 

Samojen miiaraystcn mukaiscst i lahetettavicn vaunujen luet
teloon: 

Asemavaunut 
l.Jisii taiin : 
69 Voikoski-Varkaus 2417 Plh/ 8903 AP 
70 Voikoski-Karhula 2304 Kw/ 2203 AP 
85 Varkaus-Voikoski 902 Pm/ 2404 AP 

Siirtovannut 
Li ataiin: 
391 Voikoski-Lahti 2404 Kw/ 1202 AP Lh-Vj-Ha, Lh siir

tok.as ja Lva-rata 
396 Voikoski-Lieksa 2417 Pm/ 831 AP Nik-Kma ja Kop

Oku-Lis 
412 Voikoski-Iisalmi 2417 Pm/ 2403 AP Pth- Ilm 

Sttuntavaunut 
Ldsa tl:iiin: 
7 5 Voiko ki-Jyvaskylii 2417 Pm/ 904 AP Nri-Jy-..i\ki 
786 Voikoski-Kotka 2404 Kw / 2201 AP :i\Iki eteHip. 

54 JyvaskyHi-Voikoski 903 Pm/ 2404 AP 
38 Kuopio-Voikoski 2404 AP 

74!1 Kotka-Voikoski 2252/ 2403 AP lima li:ihettaa j. 272, Ilu 
siirtok.as 

750 Karhula-Voikoski 2204/ 2403 AP 
739 Lahti-Voikoski 1003/ 1001 AP 
Poistetaan: 
775 Kouvola-Voikoski 2±03 JP. Vain Woi. 
(Knt N:o 11, 10. 1. 1949. ) 

Sailiovaunujen kaytto. 
Koska uensiinin ja pct1·oliJJ y. m. samaan luokkaan kuuluvien g 

nesteiden lmljetukset tapahtuvat etupaiissa yksityi ten toimini-
mien omilla siiiliovaunuilla, on Taltionrautateiden omistamista 
sailiOvaunuista nyttcmmhl aiuoastaan 0 ob-vann u t n : 0 1 !l!l-107 -
] 99435 varattu tiihiin ta·.koitukseen. 
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Kaikki muut Gob-sarjaan taUi ennen kuulunect sa iliovauuu l 
varataan raskaampien oljyjen, lruten poltto- ja voiteluoljyjen kul
jetuk.siin, ja poistetaan naiden vaunujen laskuputkisto seka ku
vun valikannesta Davyn suojaverkot kehysrenkaineen. Valikansi 
ja kaikki muut osat sensijaan jatetaan paikalleen. 

Kyseisten vaunujen sarjamerkim1aksi tulee taman jiilkeen Go. 
Poistetut suojaverkot on lahetettava Pasilan konepajalle sai

lytettiivaksi ja niita pakattaessa sopivasti, esim. numerolappua 
kayttiien, varustettava ne kysymyksessa olevan vaunun numerolla. 
Taman lisaksi on rautatiehallituksen konetoimistoon ilmoitettava 
sarjanmuutoksesta kaavakkcella D n: o 464. (Koj n: o 1306/2958, 
31. 12. 1948.) 

Koska bensiininkuljetukseen mliiiriittyja Gob-vaunuja on kiel
losta huolimatta ki:iytetty m.m. raskaiden oljyjen kuljetukseen ja 
Hi.tcn aiheutettu valtiomautateille huomattavia lisakustannuksia 
vaunujcn erikoispuhdistuksesta, puhkai tujen varmuusverkkojen 
uusinnasta ja vioitettujen sulkuhanojen korjauksista seka vaunu
jen ylimi:iarliisesta seisonna ta puhdistusten ja korjaustcn takia, 
jotapait i sanotut vaunut epakuntoi ina (vioitettuine laskuput
ken varmuusverkkoineen y.m.) ovat liikenteelle vaarallisia, rau
tatiehallitus uudelleen huomauttaa, etta puheena olevien vaunu
jen kaytUiminen muuhun kuin niille maiirattyyn bensiininktuje
tukseen on ankarasti kielletty. (Rh/Ko n:o 3334113035, 17. 12. 
1948) Kl 11:0 3/ 49. 9. 

Yhtyneitten Paperitehtaitten tavaraosoite. 
10 Yhtynect Paperitchlaat Oy: n Jamsanko ken tchtaittcn lavara-

osoite on eTaiden Oriveden-Jam an radan liikennepaikkojen 
ava·amisesta huolimatta edelleen ManHin asema. Liikennepaiklwja 
kehoitetaan .tasUi ·huomauttamaan HiheWijille, jotka osoittavat 
mainituille tehtaille me.uevia Hihetyk iii muualle kuin Mlinttaan. 
(Lkoj n:o 3, 10. 1. 49.) 

Yhdistetty rautatie- ja kotiinkuljetus. 
11 Rautatiehallitus on vahvislanut erikoissopimu ten pel'Usleclln 

toimitettaville nmtatic- ja kotiinkuljetuksille . enranvat mi:ia
rayksei: 
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l. Jos rautatie opimuksen mukaan suorittaa Uih ty·a emalla 11 
lavaran noudon 1iikennoitsijan varastosta taikka maaraa emalla 
vie tavaran vastaanottajalle, lasketaan llihetyksen kuljetusmaksu 
lisaamalHi muuten kaytettavatin hinnoituslukuun luku 3. Jo rau-
tatie huolehtii seka tavaran noutamisesta ettii kotiinviemisestii, 
lisataan hinnoituslukutrn luku G. Tastii maksusta suoritetaan 
tavaran nouto ja kotiinvicminen a. o. paikkakunnan a emakaa
voitetulla alueella. 

2. Jos tavara on noudettava asemakaavoitetru1 alueen ulko
puolelta taikka vietava a emalmavoitctun alueen ulkopuolelle, 
kannetaan tallaisesta noudo ·ta tai viennista kuljet usmaksu VR : n 
autojen maantietariffin mukaan (Kl 7 ;.±8). 

3. Jos kuljetusmaksu kotiinkuljetuksen osalta on laskcttu hin
noituslukua suurentamalla, ci kuljctu kirjan kuljetwnnaksusta 
ilman muuta voida paatellii, cttii kuljetuk een si altyy kotiinkul
jetus: Tastii syysHi on kuljetuskirjan ylareunaan mcrkiWivii sa
nat ,Kotiinlruljetus maks<:}tlu . . . . . . . . . . . . . . . . (liikenncpaikan 
nimi) ". 

4. Hinnoituslukuja suurentamalla rahditetut kuljetukset on 
autojen toimintailmoituksiin merkittiiva yhtena summana. Tii
map_ summan la kemista varten on kaikki tallai et kuljetukset 
merkittavii erillisecn luetteloon, joka paiit0taiin kuukauden 
!opus a. Tahan luetteloon merkitiian sekii nond0aujen cWi kotiin
vietyjen Ui.hety ten kuljetu kirjojen numerot ja ltihetysten rahdi
tuspainot. Jos ltihetys seka noudetaan ettii kotiinviedaan, merki
taan nouto vain lahetysascmaUa ja kotiinvieminen vain maara
asemalla luctteloon. Kotiinkuljetu au toille lasketaan naista kul
jetuksista kuuk:auden lopussa korvausta 150 rnk tonnia kohden . 

5. Niiiti:i maarayksia ·ovelletaan niihin crikoissopimuksiin, 
joista tiedoitetaan eriksecn. (Tfo n:o 31/ 40, 7. 1. 19-J.!'l.) Kl n:o 
3/ 49. 11. 

Rahtiluotto. 

Hautatiehallitus on mnuttanut 1'S:n 57 §:n lm:n I kohdan 12 
scuraavaksi: 

I. Y I e i s i a m ii ii r ii y k i a. 

1. Liikennoitsijli. voi suorittaa kuljetus· ja muut ta\·arankuljetuksesta 
johtuvat maksut sekii jiilkivaatimusmaariit luottoa kiiyttiien ehdolla, ett.a 
hiin vaadittaessa antaa rautatiehallituk en hyviiksymiin vakuudElfl . 

2. Jos luotonsaajalta vaaditaan valmus, tulec htinelle myonnettli.viin 
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luoton suuruuden vii.hintii.ii.n vastata sita miiiiriiii, mihin luotonsaajan rau
tatieasemalla tai aseman toimi tooon suoritettavat maksut ja jiilkivaati
musmaiiriit yleensii. nousevat siltii ajalta, jolta luottovelka on sopimuksen 
mukaan maksettava. 

3. Luottovelka on makset tava kerran knukaudessa. 
4. Luottosopimus on voimassa toistai.sek~i. 
5. Luottosopimus peruutetaan: , 
a) yhden lruukauden h'Uluttua siitii, h-un sopimus rautateiden tai luo-

tonsaajan puolelta on irtisanottu; 
b) jos luottoa nauttiva toiminimi vaihtaa omistajaa; sekii. 
c) jos luotonsaaja laiminlyo sitoumustensa tii.yttiimisen. 
6. Kirjanpibo- ja tilityspalkkion vii.hin maksu on HlO mk kuukaudelta. 

(Rh/ tfo no 35. 8. 'i. 1949.) Kl n: o 3/ 49. 12. 

Filmien ki.itotavararahdin maksaminen. 

Rautatiehallitu.s on vahvistanut LS: n 45 §: n 7 lm: lle seu
raavan uuden sanamuodon: 

7. Kiitotavaran rahti on maksettava lii.hetysasemalla, jollei rautatie
hallitus erikoistapauksessa toisin miiii.rii.ii.. .JiUkivaatimusta ei saa kiito
tavaralle asettaa. 

Samalla rautatiehallitu.s on miil:irannyt, ettli Helsinkiin liihe
tettavien filmien kiitotavararahti saadaan suorittaa Helsingin 
as email a. Kii tota varakortin ,Laskelmaan" on tii.lloin san an 
,Rahti" periUin kirjoitettava sana ,Helsingissa ". (Rh/ tfo n: o 
40, 8. 1. 1949.) Kl n:o 3/ 49. 13. 

Kaasu}ierioiden kuljetusmaksut. 

14 Rautatiehallitu.s on miHirannyt, etta kaasulierioi sa ( -pul-
loissa) kuljetettavat kaasut 15. 1. 49 luk.ien vuodcn 1949 lo.p
puun luetaan kuljetusmaksuja laskettaessa luokkiin C 3. Palau
tettavat tyhjat kaasulieriot rahditetaan amana aikana liihetyk
sen painosta riippumatta pikatavarana kuljetettaessa luokan 5 
ja rahtitavarana kuljetettaessa luokan 10 mukaan. (Rh/tfo n: o 
3 , 8. 1. 1949.) Kl n:o 3/ 49. 14. 

Sirkus- ja tivolitavaran rahtiluokat. 

15 Rautatiehallitus on maiirannyt, etta rahiita\·arana kuljetet
tava. sirk11s- ja tivolitavara, tavaran laadusta riippumatta, 15. 1. 
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49 lukien vuoden 1949 loppuun luetaan katettua vau:nua kay- 15 
tettaes a luokkiin D 5 ja avovaunua kiiytettliessa luoklriin D 6. 
JJiihetykseen kuuluvat eliivat elaimet kuitenkin rahditetaan edel-
leen yleisen elaintariffin mukaan. (Rh/ tfo n: o 37, 8. 1. 1949.) 
Kl n: o 3/ 49. 15. 

Maksu ylimaaraisesta vankivaunusta. 

Sattuneesta syysta huomautetaan, etta TS: n 24. § : n 6. lm 16 
sisaWia maaraykset ylimaaraise ta vankivaunusta suoritettavasta 
maksusta. Ylimaarainen vankivaunu tilataan liikennepaikalta 
lomakkeella B N: o 252 ja tilaajalle kirjoitetaan matkalippu 
menolippujen shekkikirjasta. Lippu sisallytetaan tavallisessa 
jarjestyksessa liikennepaikan lipputiliin ja vankeinhoitovirastoa . 
veloitetaan viemiilla lippu loinakkeelle B N : o 135 h (Luettelo 
myonnetysta luotosta henkiloliikenteessa). (Yltr N: o Y. 4/12 
7. 1. 49.) Kl N :o 3/ 49. 16. 

Kimpivaneerin r ahtiluokat. 

Kimpivaneeri (kimpilevyt, puulevyt, rimalevyt, rimavaneeri, 17 
snickarplatta, sahatuista kimmista valmistettuja levyja, joiden 
kummallekin puolelle on liimattu vaneeriviilu) luetaan 1. 1. 
1949 lukien rahtiluokkiin D 5. 

1\IerkiWLvii aakkosellisecn tavaranluokitustaulukkoon . (Tfo 
11:0 14-/ 15, 4. 1. 1949.) 

Matkalippujen hinnat r ataosilla Kouvola-· 
Voikka ja Kouvola-Kuusankoski. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta rataosilla Kouvola- 18 
Voikka ja Kouvola-Kuusankoski sovelletaan 1. 2. 49 lukien 
toistaiseksi henkiloliikenteessa paikallistariffia. Taman mukai-
. esti on TS: n 9 § : n 1 Jm: een lisattava mainitut rataosat. 

SamaHa rautatiehallitus on maarannyt, etta talla uudella 
paikallisliikennealueella myytavien paikallisliikenteen yksinker
taisten ja meno- ja paluulippujen seka alennuskorttien hinnat 
lasketaan siten maarattyjen tariffivalimatkojen mukaan , eWi 
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Voikan, Snpanmaen ja Vessarin ctilisyytcna Haaraukalliosta ou 
1 km . Voik.an, Supan,maen ja Vessarin valimatka Kouvolaan OH 

mainittujen lippujen osalta nainollen 12 km. Voikan, Supan
maen, Vessarin ja H aarankallion keskiniiiset viilimatkat mainit
t ujen lippujen osalta ovat Hihto- ja maariipaikasta riippum~tta 
1 km :n pi tuiset. Kaukoliikennelippujen ja kaikkien kuukausi
lippujen hinnat samoinkuin matkatavara- ja tavaraliikennemak
sutkin lasketaan entisten vhlimatkojen mukaan. (Rb / tfo n:o 30, 
8. 1. 49.) Kl n: o 3/ 49. 18. 

Koululaisten suksien kuljetus. 
Rautatiehallitus on Yah vi taunt TS: n 29 §:a an ' euraavan 

nuden lisamaarayksen, jolm tulee voimaan 15. 1. Hl49 luk:ien: 

9. Koululaislipun haltijalla on oikeus a . o. Jiikennejakson pl.ilillikou 
mii.Maiim.issa ns. koululaisjunissa kuljettaa mukanaan matku tajavaunussa 
tai sen eteisessii. maksutta yksi pari suksia sauvoineen silla m.atkalla, jolle 
koululaislippu on ostettu. J'os suksien kuljetuksen voidaan katsoa hii.iritse
viin muita matkustajia, koululaisen on itse vietiiva uksensa konduktoorin 
osoittamaan vaunuun ja ml.iliraasemalle saavuttaessa ne itse sielta noudet· 
tava. Sukset on talloin varustettava osoitelapulla, johon on merkittava 
koululaisen ja hanen kotipaikkansa nimi . Kulj~tus tapahtuu lahettiijiin 
vastuulla. K l n :o 3/ 49. 19. 

'PS :n •58 § 3) lm :een on vahvistettu seuraava uusi koh1a, 
joka samoiu tulee voimaan 15. 1. 1949: 

6. Liil,enuejakson paallikko voi myontaa koululaislipun haltijalle oi
keuden jattl.ili kotipaikkakuntansa liikennepaikalle sailytettaviiksi yhden 
parin suksia sauvoineen yhden markan maksusta alkavalta vuorokaudelt11. 
(Rh/ tfo n :o 3159, . 1. 1949.) K l n:o 3/ 49. 19. 

Kansanedustajaliput. 

Edus.kunnan myonnettya maararahan kansanedustajien pai
kanvaraamismaksujen suorittamiseksi valtionrantateille kerta
kaikkisena erana rautatiehallitus on lrumonnut Kl n: o 54/48. 
13 kohdassa an tam.ansa maarayksen. Kansanedustajien lipuissa 
olcvasta merkinnastii huolimatta nama liput nainollen oikeutta
\"at Ynraamaan istumapaikau pikajunassa maksutta. (Tfo n: o 
:10/ 30, 7. 1. 19-:1,9.) Kl n:o 3/ 49.20. 
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Matkalippualennuksia. 

V aasan Hiihtajien jarjestiimiin ,Vaasan Hiihtoihin" osallis- 21 
tuville kilpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty 25 % :n alen-
nus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hlnnoista 
Vaasaan. .Alennus on voima a 28. 1-1. 2. 1949. (Tfo n:o 
1923/ 3184, 28. 12. 1948.) 

SUO'men Luistelttliiton jiirje Ui.miin allalueteltuihin Suomen 
luistelumestaruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoille ja toi
mit ijoille on myonnetty 25 %: n alennu yk inkertaisten lippu
jen, myos pikajunalippujen hinnoista knlloinkin kysymykseen 
tulevalle asemalle ja takaisin. 

Nama kilpailut ovat: 
1) Suomen pikaluistelumestaruuskilpailut (yleinen sarja) 

J oensuussa tammikuun 29-30 p: na 1949; 
2) Suomen ika.miesten ja naisten pikaluistelumestaruuskilpai

lut Kuopiossa. tammikuun 29---30 p:na 1949; 
3) Suomen nuorten pikaluistelumestaruuskilpailut Hyvin

kaalla tam.mikuun 29-30 p : na 1949 ; 
4) Naisten kaunoluistelun Suomen mestaruuskilpailut Ha

meenlinnassa helmikuun 5-6 p : na 1949; 
5) l\1iesten, poihen, tyttOjen ja pariluistelun Suomen kauno

luistelumestaruu kilpailut Hel ingissa helmikuun 12-13 p :na 
1949. .Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jii.lkeen 
kunkin kilpailun. (Tfo n:o 17/20, 5. 1. 1949.) 

Kokoomuksen Ntwrten Liit01t ohjaajakursseille osallistuviUe 
alle 20-vuotiaille hcnkiloille on myonnetty 2.5 %: n alennu' 
yksinkertaisten lippu_jen myos pikajunalippujen hinnoista Hel
sinkiin. Alennus on voimassa 2-8. 2. 1949. (Tfo n :o 20/29, 
fl. 1. 1949.) 

Tyoviien U1·heiluliiton painimestaruuskilpailuihin osallistu
ville painijoille ja toimitsijoille on myonnetty 25 % : n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista .A.ane
kosken, Kajaanin, Vuoksenniskan, Vaasan ja Iisalmen asemil1c 
ja takaisin. Alennus on voimassa 3-8. 2. 1949. (Tfo 11: o 21/ 24, 
5. 1. 1949.) 

V aasa11 Jl ess·uille ma tkusta valle y leisolle on myonne,t ty 
~5 %:11 alcnnus yksinkertaisteu lippujen, myos pikajunalippu-



21 

- 12-

jen hinnoista Vaasaan. Alennus on voimas a 7-22. 6. 194!L 
(Tfo n: o 22/25, 5. 1. 1949.) 

Kouvolan Hiihtoseuran jarjestarrriin Suomen Hiihtomesta
ruuskilpailuilrin osallistuville kilpailijoille ja toirrritsijoille OJl 

myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hhmoista Kouvolaan. Alenm1s on voimassa 14-
22. 2. 1949. (Tfo n: o 5/6, 3. 1. 1949.) 

Sotainvaliidien Veljesliiton jarjestiimiin talvikisoihi.n osallis
tuville sotainvaliideille on myonnetty 25 %: n alennus yksinker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Riihimaelle. 
Alennus on voimassa 17-22. 2. 1949. (Tfo n:o 1961/3226, 
31. 12. 1948.) 

Maatalottske1·holiiton ja Suomen Latu 1·.y :n jarjestamillc 
hHhto- ja maenlasku1rursseille osallistuville aile 20-vuotiaille on 
myonnetty 25 %: n alennus yk inkertaisten lippuje.n, myos pika
junalippujen hinnoista Vuokattiin. Alennus on voimassa 20. 1.-
5. 2. 1949. (Tfo n:o 4/5, 3. 1. 1949.) 

H elsingin Toverit r.y: n jarjestamiin ,He1 ingin Hiihtoihin" 
osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25% :n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajtmalippujen hinnoista Helsinkiin. 
Alennus on voimassa 27. 1.-1. 2. 1949. (Tfo n: o 31/ 43, 7. 1. 
1949.) 

Suomen Kirjatyontekijiiin Liiton jiirjestamiin hiihtomcsta
ruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoille ja toimitsijolle on 
myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pil~a
junalippujen hinnoista Joensuuhun. Alennus on voimassa 25. 2. 
-1. 3. 1949. (Tfo n: o 1956/3223, 31. 12. 1948.) 

Pohjois-Suomen Sokeainyhdistyksen vuosikokoukseen osallistu
ville sokeille on myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lip
pujen, myos pilmjunalippujen hinnoista Ouluun. Alennus on voi
massa 25. 2.-1. 3. 1949. (Tfo n :o 8/8, 3. 1. 1949.) 

Poikien · Keskus r. y :n allamainittuihin tilaisuuksiin osallistu. 
ville alle 20-vuotiaille henkiloille on myonnetty 25 % :n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippuje:n hinnoista kul
loiwnn kysymykseen tulevalle asemallc ja takaisin. 

Nama tilaisuudet ovat: 
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1) Poik.ien talvipaivat Varkaudessa 27. 2.-l. 3., 21 
2) Poikien talvileiri Partaharjulla 2-6. 3., 
3) Poikatyontekijain kurssit PieksamaelUi 10. 2.-G. 3. ja 
4) Veljespiiivat Hameenlinnassa 25-27 3. 1949. 

Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaii jalkeen kun
kin tilaisuuden. (Tfo n:o 9/9, 3. 1. 1949.) 

Pttijon Hiihtiijiit T.y:n jarjesHim.iin Puijon Talvilrisoihin osal
listuville kilpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty 25 %: n alen
nus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista 
Kuopioon. Alennus on voimassa 13--22. 3. 1949. (Tfo n: o 33/46, 
7. 1. 1949.) 

Kadonneita. ma.tka.lippuja, virkamerkkeja ym. 

'l'ampereen varikolla (Pori) palvelevalle veturinlii.mmittiija F.rans .Joo- 22 
seppi Ketoselle annettu virkamerklri n: o 625 on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Vrp Tpe n:o 8, 5. 1. 1949-) 

Iisalmen va.rikolla palvelevalle veturinkuljettaja Otto Uotiselle annettu 
virkamerkki u:o 17 on kaclonnut ja kuoletetaan. (3. vjp 01 n:o 743, 30.12. 
1948.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Helsingin aseman liikennetyolii.inen Veikko Matias Kelkka (s. 12. 2. 23 
1908) on rautatien palvelukseen sopimattomana erotettu lukien 3\l. 12. 1948. 
(1. ljp n:o H 5/33, 5. 1.1949.) 

Avoimia. virkoja. ja. toimia. 

Seuraavat esityksen perusteella. tiiytettii.vat ratavartijan toimet: 1 l. 24 
ratavartijan toinnia: yk i 4. ratajaksossa km 17Q-176 (Lempii.ii.lii); S l. rata
vartijan toi.mia: yksi 5. ratajaksossa km 3 7-394 (Sydanmaa), yksi 7. 
ratajaksossa ],m 637-645 (Kangas) ja yksi 10. ratajaksossa km 308-316 
(Hiirola). Rataosaston johtajalle osoitetut ha1:'6mukset on jii.tettii.va asian
omaisen ratajakson pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 29. 1. 1949. 

6. liikennejaksossa. seuraavat esityksen perusteella taytettavii.t toimet: 
JB l. va-ihde1niehen to-illnia: yksi Oulussa; jwna;miehen toimia: yksi Torniossa 
jo. yksi Ylivieskassa; 1 l. asemamiehen toinn:ia: yksi Kemijii.rvellii., yksi 
Rovaniemellii. ja kaksi Oulussa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on jiitettavii. asianomaisen liikcnnepaikan paallikolle viimeistiiiin 
31. 1. 1949. 
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Yleisen va.ikeau asuntopulan tak.ia kehoitetaan hak.ijoita ennen hake· 
rnusten jiittiimistii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 
Vii.lttiiiikseen turltaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tliten 

kailtkia hcnltilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietiivii.t 
jonlrun allamainitun hcnkilon osoitteen, siitii viipymii.ttii. ilmoittamaan rau
tatiehallituksen kirjaajalle, os: Helsinki: 

n4flni 
Kukkanen, 'l'auno. 

Kilpa.ilukutsu. 

ammatti 
rautatielii.inen. 

syntym&vuos i 
31. 7. 1926 

Kutsu=e tiiten kaikkia VR·Urheilun piirejii. j!isentensii. kautta osal· 
listumaan valtionrautateiden 3. hiihto· ja miienlash'llmestaruuskilpailuihin, 
jotka VR-Urheilutoimikunnan luvalla jii.rjest'!i.mme Outoku=ussa 12-13. 2. 
1949 seuraavasti: 

Lauantaina 12. 2. 49 klo 12.00. 

- Yhdistetyn hlilito, 
- Nuorten 10 km, 
- Viestinlliihto, piirienvii.linen, 4 X 10 km. 

Surmuntaina 13. 2. 49 klo 12.00. 

Yleisen sarjan 15 km, 
- Ikii.mies-sarjan yli 35 v. 15 km, 
- Yli-ikii.miessarjan, yli 45 v. 10 km, 
- Naisten 10 km, 
- Mii.enlasku, 
- Yhdistetyn mii.enlasku. 

Piirien osanottajamii.ii.rii tullaan mahdollisesti rajoittamaan ja tiistii. 
syystii. kehoitetaan piirejii. ensi tilassa jiirj<CStiimiiii.n karsintakilpailuja etta 
oikeat miehet paii.sevii.t mukaan. Kilpailut ovat samalla katsastuksena va· 
littaessa edustajia Ruotsissa 24-25 maaliskuuta 1949 pidettii.viin VR :n 
pohjoismaisiin hiihtoihin. Kui~a paljon joudutaan mii.ii.riiii.mii.iin rajoituksia 
riippuu ·siitii., mitenkii. suureksi osanottomii.ii.rii. tulee. Tastii. syystii. kehoite
taan piirejii. harkitsemaan tarkoin, keitii. ilmoitetaan kyseessii. oleviin kil
pailuihin. 

Piireja kehoitetaan huomioimaan jo osanottajia ilmoittaessaan, etta 
kilpailuissa noudatetaan kansainvii.lisiii. sii.iintojii. m. m. i-kii.rajoihin nii.hden. 

Kilpailuihin ilmoittautumiset pyydetii.ii.n tekemiiii.n 31. 1. 1949 mennessii. 
osoitteella : Kirjuri Sulo Halttunen, Joensuu as. 

Huomioiden erittii.in kireiin majoitustilantee=e kehoitetaan piireja 
hankkimaan makuuvaunuja k.ilpailijoiden matkaa ja majoitusta varten. Mi
l<iili piiritoimikunnat pakottavissa tapauksissa baluavat varata majoituksen 
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urheilijoilleen tiilillli. muuten kuin makuuvaunuissaan, pyydetiHin siitii. il- 26 
moittnmaan ilmoittnutumisen yhteydessii. _ 

Jo nyt voimme ilmoittaa, ettii. Outokumpu Oy on piilittii.nyt lahjoittaa 
lwmeat kunninpalkinnot miienlaskuun ja J5 l<m hiihtoon yleisessii. snrjassa. 

Urheiluterveisin 
Hiihtojaosto 

Pnheenj{)htaja: Sulo Haltt11flten. 
Sihteeri: U. Viinskii . 

• 
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KASKYLEHTI N:o 4 
19 4 9 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan : 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi . asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

SislUly s : 1. Vaatetustarvikkeiden pistevapautus ja -huojennus. - 2. Valtion
rautateiden urheilutoimikunta. - 3. Vr 4-veturien junapainot. -
4. Puhelumaksujen periminen rautateiden puhelinkeskuk.siin liite
tylsta kotipuhelimista. - 5. Vaihdelyhtyjen lasit. - 6. Liikenne
pai.k.koja koskevia muutoksia. - 7. Lenniitinliikeru1e. - 8. Lam
minvaunutavaran kuljotus. - 9. Autoliikenteen linjat ja aikataulut. 
- 10. V.R. kotiinkuljetuspailmt. - 11. Viihimpien maksujen ai
heuttamat muutokset matka- ja kiitotavaramaksuihin. - 12. Eri
koissopimu ten perusteella vuokratut ja liikennoitsijan omistamat 
vaunut. - 13. Jatepahviu ja -kartongin rahtiluokat. - 14. Ken 
raali ¥annerheimin Lastensuojeluliiton lahetysten rahtivapaus. 
15. Matkalippualennuksia. - 16. Avoimia virkoja ja toimia. -
17. Hiihtovirkistyskurssit. 

Vaatetustarvikkeiden pistevapautus ja 
-huojennus. 

Kansanhuoltoministerion tekstiiliosaston kiertokirjeen n: o 1 
383, 22. 12. 1948, perusteella ovat seuraavat U.S.A : n ylijiiiima
tekstiilit pistevapaita 1. 1. 1949 alkaen: 

alushousut, twilli . . . . . . . . . . . . . . . entinen pistemaarii 8 
takit, Mackninow . . . . . . . . . . . . . . , , 16 

, Cold climate . . . . . . . . . . . . , , 16 
, piiallys, kaannettavia . . . . . , , 5 

sotilaspuvut, siniset . . . . . . . . . . . . , , 20 
pK.~llyshousut, vuorilla . . . . . . . . . . , , 10 

seka asetuksen n:o 983/ 48 mukaan 1. 1. 1949 alkaen saadaan 
naisten kumisaappaat myy.da 10 pist. + 1 erik. kup. (ennen 
12 + 1). 

SamaHa ilmoitetaan, etta kansanhuoltoministerion tekstiili
osaston suostumuksella saadaan ompelulanka myyda pistevapaasti 
(ennen 2 + 1) . (Tthj:n n:o 1173/18, 12. 1. 1949.) 

Valtionrautateiden urheilutoimikunta. 

KirjelmaWian n:o H 427/1792, 16/2. 1946, (ks. VR Kiisky- 2 
lehti n:o 8/ 46) asetti rautatiehallitus erityisen valtionrautatei-

510. 20. 1. 1949. 
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den urheilutoimikunnan johtamaan valtionrautateiden urheilu
toimintaa. 

Tanaan tapahtunee · a esittelyssa oo rautatiehallitus eraiden 
toimikunnan jasenten pyydettya vapautusta tehtavistii.ii.n, muut
tanut sanotun toimikunnan kokoonpanoa, lisaten samalla jasen
lukua kahdella, nimittam yhdella rautatieballituks n ja yhdelUi 
Suomen Amm.attiyhdistysten Keskusliiton edustajalla. Nain 
ollen on urheilutoimikunnan kokoonpano toistaiseksi seuraava: 

Rautatiehallituksen edmtajina yli-insinoori A. Kuusisto, joka 
amalla toimii toimikunnan puheenjohtajana, ylim. h'lloltopaal

likko L. Sauren, ylim. osastosihteeri V. JHiettincn ja vahtimes
tari G. Westel'holm. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton 
edustajina viilaaja A. Stenman, asemantiesten esimies L. Kont
turi, veturinkuljettaja 0 . Mic.helsson ja ratatyomie M. Hiima
lainen . Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton edustajina kirjuri 
0 . Lehtoner>, kirjuri E. Petiinen ja jarjestelymestari T. Korkea
maki. Tyovaen Urheiluliiton edustajina ilma·jarruasentaja A. 
Leinonen, viilaaja E. Manni ja valaja E . Pastinen. (Rh/ Ttbj 
n: o II. 80, 1-l. 1. 1949.) 

Vr 4-veturien junapainot. 

Rautatiehallitus on tanaan tapahtuneessa esittelyssa maa
riilmyt, ettii Vr 4-veturien junapainot tonneina naiden veturien 
ollessa nykyisessa asussaan ovat seuraavat : 

Junan perus· 
nopeus 
km/t 

0-·15 

Radan junapainoon vaikuttava nousu enintiiiin 
- -- -.I 

10 o; 00 12,5 o; 00 15 Of oo 

1 2 -,-3- 1 2 3 1 2 3 

830 915 I 945 I 680 750 775 550 605 655 

(Rh n:o 3299/ 12 91, 17. 12. 19-:1:8. ) Kl. n:o 4/ 49. 3. 

Puhelumaksujen periminen rautateiden puhelin
kesk~siin liitetyista kotipuhelimista. 

4 Rautatiehallitus on maiidinnyt, ettp talllJlljkuun 1 paiviistii 
194:9 lukie.n kailrilla sellai ilia paikkakunnilla, joilh paikalliset 
~-leiset puhelinlaitokset perivat puhelimenhaltijoilta vuosimaksun 
lisiiksi erikseen puheluista maksun, on rautateiden puhelinkes
kuksiin Jiitetyista kotipuhelimista perittiiva kotipuhelimen hal
tijoilta pul1elumaksujen korvaukseksi 150 markkaa kuukaudessa. 
(Rh/ Stt n: o 3398/ 13249, 31. 12. 1948.) 
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Vaihdelyhtyjen lasit. 

Kun varastoihin on viimeaikoina hankittu sellai ia valkoi..\ ;,, 5 
lybdynla eja, jotka on valrn.istettu maalaamalla varittoman las:u 
toinen puoli valkoisek i, huomautetaan a. ianomaisille, etta Lal-
laiset lasit on asetettava vaihdelyhtyyn niin, etta la in m a a-
1 a am at on puoli jaa lyhdyn ulkoptwlelle. (Rtt n: o. ~3/27, 
13. 1. 19±9). 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Okeroisten pysilli avataan 1. 2. 49 lulrien vaunukuo.rma- 6 

liikenteelle, joten sen liikennoimistapa on sanotusta paiva Hi 
lukien K. (Lkoj n :o 60, 10. 1. 1949.) 

Julkaisuun ,Liikennepaikkojen Valimatkat" tehdaan seu
raavat korjaukset: 

a Hanko sarakkee een 7 muutetaan liikennoimi ta
vak i K, 

e Hoivala sar. 6 Hpk 2 muutetaan Hpk 82:ksi, 
se Kera ar. 6 pyyhitaan: Pitajiinmaki 7, tilalle: 

Leppiivaara 3, 
lv Kilo sar. 6 pyyhitaii.n : P;itajanmaki 5, tilalle: 

Leppavaara 2, 
a K otka Myllyniemen raiteiden kohdalla sar. 8 oleva 

huomautus pyyhitiian ja tilalle merkitiHin: 
T Kauppiaitten Mylly Oy :n lahtevaii k!ppale
tavaraa varten asema-, siirto- ja suuntavau
nujen rajoi sa, 

~e Lapinniemi sar. 7 poistetaan· R, 
se Mankki sar. 7 muutetaan liikennoimistavaksi H, 
p Mynamiiki sar. 1 muutetaan pa: ksi, 
p Niinisalo ar. 1 muutetaan samoin, 

lv Pirttiselkii sar. 7 muutetaan liikennoimistavaksi lllmTR, 
p Rahkola sar. 7 muutetaan liikennoimistavaksi ltenkilo-

liikenne ilman rajoitusta, 
p Ristimiiki sar. 3 nimilyhennykseksi Rnp, 

lv Ristinpohja sar. 7 muutetaan samoin, 
se Saksanaho sar. 6 muutetaan Kymintehdas Kuu aukos

keksi, 
lv Suihkola ar. 7 muutetaan liikennoimistavaksi HlmTR, 
se Tanttari sar. 6 muutetaan Kymintehdas Kuusan

koskeksi, 
l Tehtaanportti sar. 6 ja 8 muutetaan Kymintehdas Kuusan

koskeksi, 
se Toikka poistetaan, 
lv Vika ar. 7 muutetaan liikennoimistavaksi HlmTR, 
p Voltti sar. 1 muutetaan pa:ksi. 
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6. liikmmejakson liikenn paikkojen osalta tehdaan julkaisuun 
seuraavat muutokset: 

e Iinati nimeksi muutetaan Iinatti, 
1 Maksniemi muutetaan lv: ksi liikennoimistavan pysyessa 

cnnallaan, 
l l\Iutka muutetaan seisakkeeksi liikennoimistapana H, 
1 Pirttijarvi muutetaan samoin, 
l RahLula poi tetaan. 

,Julkaisuun kehoitetaan lisaamaiin sellaisten Vallilan alaisten 
syrjaraiteiden kohdalle, joiden valimatkoja ei ole julkaisuun 
merkitty, 8. sarakkee een huomautus: Syrjaraidemaksua ei kan
ueta. (Lkoj n:o 137, 17. 1. 1949.) 

Lennatinliikenne. 
arvilrumnmn ja Tikkalan asemat seka Kangaslammin, Kel

van, Koivumaen, Onkamon ja Syrjan pysakit avataan 1. 2. .49 
lukien kotimaiselle yksi yiselle sa.hko a.nomavaihdolle. (Lkoj n: o 
51, 11. 1. 1949. ) 

Lamminvaunutavaran kuljetus. 
Miiiiriiyk ·iin lamminvaunutavaran kuljetukse ta (Lom. N: o 

2655) Jisiitaan: 
Aurasta: 

l(CIUvolaan ti 3402 Tl, 
Tl k 1<042 Ri, 1205 tai 1003 Kw. 

Kw ja sen ohi menevaa tavaraa varten. 
(Kut 1994/ v. 48; 11. 1. 1949.) Kl n:o 4/ 49. ' 

Autollikenteen linjat ja aikataulut. 
9 Aikataulujen muutoksia (Kl 54/ 48. ) : 

21.30 
22.30 

23 .30 

0.00 
0.25 
0.45 

Henkilolinj a N: o 4: Tomio-Kauliranta. 
1) arkipaivisin. 

km 
Tornio 

29 Karunki 
1) 
.50 47 Pekanpaa 

1) 1) 
9.20 15.00 64 Ylitornio 13.30 
9.40 15.15 72 Aavasaksa 13.15 
9.55 15.30 80 Kauliranta 13.00 

:1 ) 
8.5{) 

8.20 
8.00 
7.45 

LinjoJen muutoksia (Kl 23/ 48. 1) : 

Tavaralinja N: o 9: Kajaani-Kuhmo. 
Liikennoidaiin ti. to. 1. 

Liihto Kaj 9.00 'l'ulo Kuhmo kk 14.30 
Kuhmo kk 15.30 , Kaj 21.00 

19.30 
18.40 

1 .00 

17.30 
17.05 
16.45 



• 

Paikka.kunta 

Kajaani 
Pirttimii.ki 
Pa.rkuo. 
Vuoka.tti 
Sotkamo 
Sotkamo kk 
Tikkanen 
Kuhmo kk 

5 

Autoliikennepaikka 

Tavaratoimisto 
Kaupp. 0 . F . Makinen 
Kaupp. A. Haataja 
Ra uta tieasem a 

,, 

4 

Tariffi vii.limatka. 
Kajaanista Kuhmosta 

10 
20 
40 
50 
50 
90 

110 

110 
100 
90 
'iO 
60 
60 
20 

Uusia autoliikennepaikkoja: 

T avarakaukolinja N : o 15: J yviiskyllir-Mikkeli. 

Hirvonsalmi Kauko Kalasmaa 
(Kut. auto N:o 8 0, 771/IV/ 3-±8, 16. 1. 19-!9). 

V .R. kotiinkulj etuspaikat. 
Esiintyneestii syystii. tiedoitetaan, etta V. R. kotiinkuljetuspaikat 

ovat nyl,yiiiin seuraavat: 

Asm 
Ha 
IIki 
IIys 
Hy 
Rl 
Imr 
Jns 
Jy 
Jp 

(Kut. auto N :o 

Kaj Lo Slo 
Klr Mi Sl 
Kern 01 Sk 
Kok Pm Sij 
Kta P ts Sko 
Kw P ri Tpe 
Kuo Prv Tor 
Lh Ri Tku 
Lr Roi Vs 
Lis Ron Val 

.Aki 
32/IV/6, 16. 1. 1949). 

Vahimpien maksujen aiheuttamat muutokset 
m.atka- ja kiitotavaramaksuihin. 

9 

10 

Va.himpien maksujen alentumisen takia muuttuvat tariffi- 11 
taulukkojen lisale.hdessa n: o 1 mainitut matka- ja kiitotavara
maksut seuraavasti: 

Vihetyksen painon ollessa enintii.an 

M::u, · 10 f 2o I 30 I 40 I 50 I 60 I 70 I 80 T 90 I 100 I 110 

kiloa, kannetaan maksu seuraavaan km:iin saakka 

Matkatavara, siv. 10 ja 11 
~ l-4-05-~1 1-1-1 ~,-5-4~,-3-7~, -26~~-2-0~-14~1 --8~,-4 
45 I 490 13-! 66 43 30 24 18 I 12 8 

60 
65 
70 
75 

405 I A ill 
545 147 
- 160 

54 
66 
72 
85 

Kiitotavara, siv. 14 ja 15 
- - ---,------;---

34 I 26 I 20 12 I 8 4 I - I -
40 I 30 22 I 16 10 I 6 2 I -
43 32 24 20 14 10 6 2 
50 I 34 ' 28 22 16 12 I 8 4 
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Sivujen 10 ja 11 alareunassa olevaan huomautuk een on pika
tavaran vahimmiiksi maksuksi merkittiiva 50 mk. (Tfo n :o 74/ 
107, 15. 1. 1949.) 

Erikoissopimusten perusteella vuokratut 
ja liikennoitsijan omistam.at vaunut. 

Rautatiehallitus on valnristauut TS :n 41 §: aiin seuraavan 
uudeu lisamaiirayksen, joka tulee voimaan 1. 2. 1949 lukien : 

9. Valtionrautateiden vaunuja vuokrataan liikennoitsijan kiiyttOon 
seuraavin sopimusehdoin: 

a) Siiiliovaunuista on suoritettava kuukausittain etukii.teen vuokra, 
jonka suuruus vaunun tilavuuden kutakln kuutiometria ja vuorokautta 
kohden on sama kuin Hl-luokan mulminf'n kuljetusmaksu kuutiometrilta 
2 km: n matkalla. 

Muista vaunuista on suoritettava kuukausittain etukateen vuokra, 
jonka suuruus vuorokautta kohden on sama kuin 5 §:n 4) lm:ssa mai · 
nittu ensimmiiisen vuorokauden vaununvuokra 20 %: n alennuksin. 

Vuokraa laskettaessa on vuorokautta kohden lasketto maksu tasoi
tettava 5 § :n mukaise ti, jonka jalkcen saatu Juku kerrolaan k. o. kuu 
kauden piiivien lukumiiariillii. 

b) Vaunuissa kuljetettavasta tavarasta lasketaan kuljetusmaksu kau 
koliikenteessa tiimiin pykiiliin 2 kohdan mukaan 5% :n alennuksin. Alen
nus myonnetiUin kuljetusklrjan loppusu=asta, joten se myonnet:iiin var
sinaiscn kuljetusmaksun lisiiksi myos syrjiiraide- ym. mahdollisista li ii
maksuista. Samansuuruinen alennus myonnetiiiin niiissii vaunuissa kul
jeteLLavalle tavaralle myos 52 ja 53 §: ssii tarkoitetussa paikallisliiken
teessiL Siiiliovaunu katsotaan kuljetusmaksua laRkettae~sa avovaunun 
veroiseksi ja 3-akselinen vaunu 2-akselisen veroisJlkSi. 

c) 'l'yhjiit vaunut kuljetetitan maksutta niille liikennepaikoille, joilla 
ne kuormataan. 

d) Vaunussa kuljetettavan tavaran kuljetuskirjoihin on ruerkittiivli. 
sana ,Sopimusvuokra". 

e) Vuokraaja ei ole oikeutettu n\Uuttamaan vaunujen rakennetta 
ilman rautatiehallitukselta saatua lupaa. 

f) Vuokraajan sijoittae sa omalla kustannuksellaan vaunuihin lisii
Jaitteita on vaunut rautatien koneosaston tarkastettava ja hyviik~yttiivii 
ennenkuin uiitii kiiytetii.ii.u liiken teessa. 

g) Vuokraajan on omalla kustannuksellaan maalattava vaunujcn 
kummallekin sivulle nimensii 125 mm:n korkuisin kirjaimin siten, ettei 
e pei~ii rautatien merkintojii. 

h) Rautatiehallitus kustantaa vaunujen kiskoilta suistumisen, yhteen 
tOrmiiyksen tai palon johdosta kohdanneen vahingon korjaamisen, sikiili 
kuin rautatievirkailijat ovat iihen syypiiiit tai vahingon voidaan katsoa 
aiheutunecn I'autatien kiiytostii. Samoin kustantaa rautatie vaunun voi
telemisen ja myos kuumaksi kiiymisestii. johtuneet korjaukset, jotavas
toin vuokraaja suorittaa muun korjauksen aiheuttamat kustannukset. 
Vaunujen korjausten ja miiiirliaikai ten tarkastusten suhte!Jn on nouda
tettava mitii siitii on erikseen mii.ii.riitty. 

i) opimus lakkaa yhden kuukauden kuluttua jommaltakummalta 
puolen tehdyn irti anomisen jiilkeen ja tulee vuokraajan viilittomiisti sen 
jii.lkecn luovuttaa vannut takaisin rautateiden kiiyttOon. Talloin on f
kohdassa mainittu tarkastus uudistettava, ja vuokraajan on suoritettava. 
ne mahdolliset korjauskustannukset, jotka aiheutuvat vaunun saattami
sesta jiilleen alkuperiiiseen liikennekuntoon. Kl n : o 4/49. 12. 

f 
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TS: n 42 §: n 1) lm: n loppuun on lisa tty seuraavat uudet 12 
alakohdat: 

£) ettii vuokraajan on huolehdittava kuljetettavaksi jiittiimisestii 
viihintii.iin puoli tuntia ennen junan Jiihtoaikaa sekii. vaunun puhdista
misesta miiiiriiasemalla. 

g) etta vuokraajalla ei ole oikeutta vaatia hyvitystii. hii.nelle mah
uollisesti aiheutuvista tappioiRta tai vahingoista, jos vaunuja jostakin 
syystii ei voitaisi sovituissa junissa kuljettaa. 

h) etta sopimus lakkaa yhden kuukauden kuluttua jommaltakum· 
malta puolen tehdyn irtisanomisen jii.lkeen, ja tulee vuoln·aajan tii.mii.n 
ajan kuluessa luo1·uttaa vaunut rautateiden kiiyttoon. Kl. n: o 4/49 . 12. 

TS:n 58 §:n 7) lm :lle on vahvisteUu seuraava uusi sana
muoto, joka tulee voimaan 1. 2. 1949 lukien: 

7) Liikennoitsijan omistaman ja valtionrautateiden liikenteeseen 
asettam.an henkilo- tai tavaravaunun kuljettaminen seka matku.stajain 
Ja tavaran kuljetta.m.inen niissii.. 

1. Liikennoitsijiin omistamassa vaunussa kuljetettavasta ta varasta 
lasketaan kuljetusmaksu kaukoliikenteessii. 41 §: n 2 kohdan ( eri van· 
nussa kuljetettava tavara) mukaisesti 5 %: n alennul{sin. Alennus myon
netii.iin kuljetuskirjan loppusummasta, joten se myonnetiiiin varsinaisen 
kuljetusmaksuu lisii.ksi myos syrjii.raide- ym. mahdollisista lisiimaksuista. 
Samansuurul.nen alennus myonnetiiiin niiissii vaunuissa kuljetettavallc 
tavaralle myos 52 ja 53 §: ssii tar koitetussa paikallisliikenteessii. 

2. Siiiliovaunu katsotaan kuljetusmaksua laskettaessa avovaunun 
veroiseksi ja 3-aksclinen vaunu 2-akselisen veroiseksi. 

3. Yksityisten omistamat vaunut kuljetetaan maksutta niille liiken
nepaikoille, joilla ne kuormatann. (Tfo n:o 79/ ll2. 11. 1. 1.949.) Kl 
n:o 4/ 49. 1~. 

Jatepahvin ja -kartongin rahtiluokat. 
,Jatepaperille Kl 54/ 48. 9. ilmoitettuja luokkia sovelletaan 13 

myos jatepahviin ja jatekartonkiin, joten ne vuoden 1949 lop-
puun luetaan paaleihin puristettuina luok.kiin D 10 ja paaleihin 
puristamattomina luokkiin D 9. (Tfo. n: o 76/ 109, J 5. 1. 1949. ) 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojelu
liiton lahetysten rahtivapaus. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on kirjelmiinsii 14 
mukaan n: o 588, 7. 1. 1949 myontanyt Kenraali Mannerheimin 
Lastensuojeluliitolle rahtivapauden vuoden 1949 aikana maini-
tulle liitolle ulkomailta tnlleiden tavaralahetysten kuljetusmak
suista purkaussatamasta liiton ilmoittamalle liikcnnepaikalle. 
Samalla huomautetaan, etta tiillaisia Hihety'ksia kuljetettavaksi 
ja tet1 aessa on liihettaji.in sam all a jiitetta vii asianmukaisesti tiiy-
tctt_\- tavallinen rahtikirja. Ellei li.ihettajiilla ole rahtikirjaa, 
laatii asema virkailija sen siii.idetysta maksusta. Erikoisluettc
loihin ei niiita rahtikirjQja luonnollisesti merkita. (Tfo n: o 50/ 
69, 12. 1. 1949.) 

Matkalippualennuksia. 
Fi:nlaruls Svenska Scoutfijrbund T. f.-nimisen partiojarjeston 15 

vuosikokoukseen osallistuville partiolaisi lle on myonnet ty 25 % : n 
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alcnnus yksinkertaisten lippuj_en, myos pikajunalippujen hin
noi ta Hcl·inkiin. AlenmlS on voima a 3-8. 2. 1949. (Tfo n: o 
±3/ 59, 8. 1. 1949.) 

Siniset Pa1'tiopojat 1·. y :n talvipaiville osallistuville partiolai
ille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, 

myos pikajunalippujen lrinnoista Helsinkiin. Alennus on voi
massa 3-8. 2. 1949. (Tfo n:o 69/104, 1'5. 1. 1949.)· 

,Pirkkalan Hiihtoihin" osallistuville kilpailijoille ja toimitsi
jome on myonnetty 25% :n alennus yksinkertai' ten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Nokialle. Alennu on voima . a 
10-15. 2. 1949. (Tfo n:o 66/ 99, 14. 1. 1949.) 

Vapaussodan Invaliidien Liiton llelsingissa 18. 2. 1949 pidet
tavaiin vuosikokoukseon osa1listuville invaliideille on myonnetty 
25% :n alennus yk inkertaisten lippujen, myos pikajlmalippujen 
hinnoista Helsinkiin. Alennu.s on voimassa 16-20. 2. 1949. 
(Tfo n :o 30/60, 10. 1. 1949.) 

Avoimia virkoja j a toimia . 

Tilapi.Usen k·i1·janpiti.iji:in toihni Hyvinkiiiin konepajan konttorit<iiden 
alkuunpano· yrn. jarjestolyt.ehtiivia varten. '1\Jimi on aluksi Hel ingissii ja 
palkka maariitiiiin myohe=in. Hakemukset on jiitettiiv'a rautatiehallituk
sen konetoimistoon viimeistaan 25. 1. 1949. 

9. liikonnejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettiiviit toimet: 
ju'Mmiehen toimia : yksi Kuopios a, yksi Suonenjoella ja yksi P iek. a
maellii.; 1 l . asemamiehM toillnia : kaksi Pieksiimii.ellii; 2 l. asem.a1niehen 
toimia : lmksi Parikkalassa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemuk et 
on jatettiivii. asianomaisen liikennepaikan paallikolle viimeistiiii.n 31. 1. 1949. 

3. liikennejaksossa seuraavat esityk en perusteella taytettiiviit virat ja 
toimet: asemamiesten esi.miehen vvrka Loimaalla; juna1niehen toilmict: 
kolme •ruru sa ja yksi Salossa; 1 l. asmna.miehen toi?nia: neljii Turn a, 
yksi Rii.ntiimiiellii ja yksi Salo sa; 2 l. asemmniehen toillnia: yksi Vinkk:i
lassa, yksi Aurassa, yksi KYJ·iissii ja yksi Koskella. Liikem1eosaston johta 
jalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii asianomaisen liikennepaikan paalli
koJle· viimeistaan 2. 2. 1949. 

Yleisen vaikean asunt(}pulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hah"tl
musten jattii.mistii ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Hiihtovirkistyskurssit. 

Jarjestelyvaikeuksien vuoksi on Vierumiien Urheiluopisto peruuttanut 
V'R :n Urheilutoimikunnalle myontiimansa luvan hiihto'lrirkistysh•ussien jar
j estii.miseen 7-14. 3. 1949. Tastii syysta Urheilutoimikunta kehoittaa tiille 
kurssille ilmoittautu neita osallistumaan joko 31. 1. 1949 tai 1. 4. 1949 jar
jes.tettavme kursseille, joilLa ()n vielii. hyvaii tila.a. 

Hels inki 1949. Valt ioneuvoston kirjapaino 

f 



VR KASKYLEHTI N:o 5 
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Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitiin: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosl, asiaR numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SisiUlys: 1. Lisapalkkion maksaminen konekirjoittajille. - 2. Jalkineiden 
pistemuutokset. - 3. Sahkosility. ruudan kuluttaman sahkovirran 
laskuttaminen. - 4. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 5. 
Hillon liikenteen hoito. - 6. Bensiinin ominaispaino. - 7. Kaasn
lierioiden kotiinkuljetus. - 8. Rahtiluottoja. - 9. Rahtialennuksia. 
10. - Raht ivapaus. - 11. Paikallisliikennelippujen paikallislii
kennetariffin kaytantoonotto Porin ymparistossii.. - 12. Porin kone
pajalle palautetta vi en tyhjien piiiillysten palautusmaksut. - 13. 
iiiatkalippualennuksia. - 14. Kadonnut rautakanki. - 15. Kadon
neita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 16. Sopimattomia. VR 
palvelukseen. - 17. Avoimia virkoja ja toimia. - 18. Osoite
tiedu telu. 

Lisapalkkion maksaminen konekirjoittajille. 

Eduskunnan myiinnettyii kuluvan vuoden tulo- ja meno- 1 
arviossa tarvittavat mliiiriirahat lisiipalkkioiden maksamiseksi 
Yaltion palveluksessa o1eville nopeille konekirjoittajille, valtio
varainm:inisteriii on valtioneuvoston paiitiiksen mrukaisesti anta-
nnt seuraavat miia.riiykset palkkioiden suorittamisestu: 

Konekirjoittajalle saadaan maksaa asianomaisen toimen palk
kausluokkaa li:ihinna ylemmiin palkkausluokan ja toimen palk
kauslnokan peruspalkan tai vuosipalkkion erotus cde1lyttiien, etta 

1. toimi on piiaasiallisesti konekirjoitustyiit~i edellyttiivii. 
toimi; 

2. toimi ci ole vakinai ten 7 tai ylimlil:i.riiisten 14 palkkaus
lnokkaa korkeammas a palkkausluokassa; 

3. toimcnhaltija voi virastossaan tai laitoksessaan suoritetta
vassa konekirjoitJUskokeessa niiyttiia omaavan a vahintiiiin 

500 nettolyiinnin nopeuden puolessa tunnis a. 
Valtion tilapaiseen tehtaviian otetun konekirjoittajan palk

kiota voidaan korottaa va taava ti. 
Kaikkien li iipalkkiota haluavien konekirjoittajien on suoritet

tava virastossaan tai laitoksessaan konekirjoituskoe. .Aikaisempia 
todisti:lksia ei hyvaksyta. 

Li apalkkio maksetaan vnoden 1949 alusta lukien, jos hyviik-

72 . '27 . 1. 1949. 
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sytty konekirjoituskoe on suoritettu vuoden 1949 helmikuun lop
puun mennessa, ID!Ilussa tapauksessa saadaan siUi maksaa kokeen 
suorittamista seuraavan kuul{auden alusta lu.kien . 

Kirjoituskokeet valtionrautateiden konekirjoittajille jarjeste
taan rautatiehallitul-.sen tyontutkimustoimiston toime~ta Helsin
gissa ensi helmikuun aikana. Kirjoituskokeisiin pyrkivien kone
kirjoittajien on jatettlivii tyontutkimustoimistolle osoitetut hake
muksensa lahimm~me esimiehelleen niin hyvissa ajoin, ettii ne 
ehtiviit helmikuun 10 piiivaan mennessa tyontutkimustoimistolle. 
(Rh/ To N :o H 193, 22. 1. Ul49. - Valtiovarainministerion kir
jelma N: o 21 vv., 14. 1. 1949.) 

J alkineiden pistemuutokset . 

K.ansanhuoltoministerion siilinnostelytiedoituksen n: o 20 
(1693), 7. 1. 1949, perusteella peritaan sanotusta paiviistii lah
tien : rasvanahkasaappaista 18 + 2 pistetta parilta ( entinen piste
m.iiiira 2.3 + 2). 

Samalla ilmoitetaan, etta kansanhuoltoministerion nahka- ja 
jalkineosaston suostumu]{sella saadaan kumipohjasaappaat myyda 
erikoiskupongeitta (en tin en pistemii.l:i.rii 23 + 2). ( Tthj : n n: o 
85/74, 22. 1. 1949.) 

Sa.hkosilitysraudan kuluttaman sahko
virran laskuttaminen. 

Rautatiehallitus on piiiitta.nyt, etta valtionrautateiden siiJ!-ko
johtovoerkkoon liitetyn sahkosilitysrauclan haltijalta, jolla ei ole 
kWh-mittaria, peritaan korvauksena sahkosilitysraudan kulutta
masta siihkovirrasta seuraava hinta: 

Yhden hengen ta~oudessa : 
Silitysraudat korkeintaan 500 W 3 kWh/kk 

, vli 500- 750 \V 5 , , 
" yli 75·0-1000 w 7 " . " 

Jokaiselta seuraavalta perheen jiiseneWi peritaan lisaii. 2 kWh 
kuukaudessa. 

SamaHa rautatiehallitus on ma.iirannyt, etta laskutus tapahtm; 
muun siihkovirran lask!utuksen yhteydessa noudattaen soveltuvin 
kohdin Maii.rii.yskokoelma IV: ssa, kohta 46, 10 §: ssa annettuja 
mii..iirii.yksHi.. (Vert. Kl. n: o 1/ 49 . 3.) (Rh 3422/ 13314, 31. 12. 
1948.) 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Palosuo-mminen py akki, joka sijaitsee km: lla 313 + 75 m 4 

:Mikkelin ja Hill·olan valiWi ja jota liikennoidaan Kl. 13/48. 6 
maaraysten mukaisesti junien kohtaus- ja sivuutuspaikkana, ava-
taan 1. 2. 49 lukien ylciselle liikenteelle seuraavin merkinnoin: 

p Palos:uo Pls 23 Pm 63. K w 121. H. Kl. n: o 5/49. 
Palo. uolla pysahtyviit muut k.o. rataosalla henkjloliikennetta 

YaliWivat junat paitsi n: o 71/72 ja 81/82. (Lkoj n: o 46, 22. 1. 
1949.) 

Kyron aseman alaisena avataan tammikuun 29 piiivasta 1949 
l•nkien tavaraliikenteelle vaunukuormin (Tt) Kyron Takomon 
tarvetta varten ,Takomon raide", tariffivalimatkana 1 km. 
(Lkoj n: o 41, 18. 1. 1949.) 

Ladontavirh€en oikaisuna ilmoitetaan alla viime kaskylehdessa 
julkaistut korjaukset ,Liikennepaikkojen Valimatkoihin" osittain 
nudelleen: 
p :Mynamiiki arakkeeseen 1 muutetaan p (pysakki) a:ksi 

( asemaksi) , 
p Niinisalo ar. 1 muutetaan samoin, 
p Ristirn.aJri sar. 7 muutetaan liikennoimistavaksi henkil<>

liikenne ilman rajoitusta, 
lv Ristinpohja ar. 3 nimilyhennykseksi Rnp, 
p Yoltti ar. 1 muutetaan p (pysakki) a:ksi (asemaksi). 

illuut korjaukset olivat oikein. 
Henkiloliikenne ilman rajoitusta merkitaan lyhennyksella Hi. 

(Lkoj n:o 137, 24. 1. 1949.) 
Hillon liikenteen hoito. 

Hillosta poistetaan virkamies kuluvan tammikuun 21 piiivastii 5 
lnkien, minka jalkeen Hilloon Uihetettavien Uihetysteu rahtikirjat 
on osoitettava Haminaan. (Lkoj n:o 169, 19. 1. 1949.) 

Bensiinin omin.aispaino. 
Rautatie-hallitus on maarannyt, eWi yhdenmukaisuuden vuok i 6 

on >ast edes muunnettaessa bensiinilitroja kiloik i aina kaytet-
taYa kerrointa 0,75. (Yo n:o V. 2013, v. 48/ 117, 19. 1. 1949.) 

Kaasulierioiden kotiinkulj etus. 
Rautatichallitus on maarannyt, etta niihin kaasulierioihin, ., 

jotka tyhjinii noudetaan laheWi.ii:in varastosta a cmalle Voikos-
kelle HihetettavikSi tai Voiko. kelta saapuneina viediian tay inai-
ina as-emalta liikennoitsijan vara :toon, sovelletaan Kl. 3; 49. 11 

mainittuja maarayksiii niilla liikennepaikoilla, joilla YR: n kotiin-
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lruljetus on jarjestetty. Autokuljet;uksen o uus la>~ketaan siis 
siten, etta muuten kaytettaviilin hinnoituslukmm lisiWian luku 3. 
Voikoskella huolehtii k.o. tehda · kaasupullojen kuljetuk e ta teh
taalle ja tehtaa1ta. (Tfo n:o 127/ 1 1, 21. 1. 1949. ) 

Rahtiluotto j a. 
KansanhuoltOministerion kaupallisellc osastolle on myonnetty 

oikeus nauttia rahtiluottoa kaikilla asemilla ja pysakeilHi sokeri-, 
ammoniumnitraatti- ja apatiittili:ihetyksista, jotka Yainikkalan 
raja-aseman kautta saapuvat Neuvostoliitosta. Rautatiehallituk
sen tilitoimisto per!i kuukausittain sanotuJta osastolta luotto
velan asemien ja pysiikkien laatimien luottoluetteloiden nojalla. 
Kl. n:o 5/48. 11 kohdassa oleva maaray peruutetaan. (Tfo 
n:o R. 20/ 180, 21. 1. 1949.) 

RautahehaUitus on myontiinyt Valtion Polttoainetoimistolle 
oikeuden nauttia valtionrautateiden kaikilla asemilla ja pysa
keillii tariffisiiannon 57 §: n mukaista rahtiluottoa tavaraliiken
teessa esiintyvistii maksuista helmilruun 1 paivasta 1949 lukien. 
Luottovelka on maksettava kateisellii ken·an lruukaudessa niillli 
asemilla, joilla rahtHuottoa on kaytetty. (T£o n:o R. 18/ 176, 
21. 1. 1949.) 

Rautatiehallitus on myontanyt Valtion \.~iljavara tolle oikeu
den nauttia valtionrautateiden kaikilla asemilla ja pysakeilla 
rahtiluottoa tavaraliikenteessa esiintyvista maksuista. Rautatic
hallituksen tilitoimisto perii kuukausittain Valtiou Yiljavaras
tolta luottovelan asemicn ja pysiikkien laatimien luot toluetteloi
den nojalla. (Tfo n : o R. 19/ 200, 21. 1. 1949.) 

Rahtialennuksia. 
Rautatiehallitus on myontiinyt niiden tavaraUihcty .. ten, jotka 

Sokeain Keskusliitto r. y . Hihettiia jasenjarjestoillecn tai yksityi
sille sokeille tai painvastoin, kuljetusmaksuista 25% :n alen
nuksen. 

Samoin rauiatiehallitus on myontanyt 25 %: n alennuksen 
niiden tavaraliihetysten kuljetusmaksuista, jotka Kirjoja okeille
niminen yhdistys lahettiiii yksityisille sokeille ja painvastoin. 
Molcmmat alennukset ovat voimassa vuoden 1949 aikana. (Tfo 
n:o 122/173, 20. 1. 1949.) 

Rahtivapaus. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on kirjelmansa 

mukaan n:o 759, 17. 1. 1949 suostunut siihen, etta Suomcri 
K irkkojen Jalleenrakennuskomitealle vuoden 1949 aikana osoite-

/ 
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tut seka komitean toimesta miUirapaiklmihinsa HiheteWivat tavara- 1 Q 
lahetykset saadaan kuljettaa rahtivapaasti valtionrautatema. 

Taman johdosta rautatiehallitus huomauttaa, c,ttii tiillaisia 
Uihetyksia kuljetettavaksi jateWiessii on Hi.hettajiin samalla jatet
tava asianmukaisesti taytetty rahtikirja. Ellei liihettlijiilla ole 
rahtikirjaa, laatii asemavirkailija sen saadetystii maksusta. Eri
koisluetteloihin ei naita rahtikirjoja merkita. (Tfo n: o 123/ 174, 
21. 1. 1949.) 

Paikallisliikenneli ppuj en paikallisliikennetariffin 
kaytantoonotto Porin ympiiristossa. 

RautatiehaUitus on mi:ii:irannyt, etta TS: n 9 §: n 1 1m: een 11 
011 1. 2. 1949 1ukien lisa.ttavii rataosa Mantyluoto-Pori. Talla 
rataosalla ryhdytaan nainollen mainitusta paivasta lukien myy
maiin paikallisliikenteen yksinkertaisia ja meno- ja paluulippuja 
seka alennuskortteja. (Rh/ tfo n: o 2.36, 21. 1. 1949.) 

Porin konepajalle palautettavien tyhjien 
paallysten palautusmaksut. 

Rautatiehallitus 011 maarannyt, etta Porin Konepajalle (W. 12 
Roscnlew & C: o Oy.) palautettavista tyhj istii paallyksista saa-
daan palautusrahti 1. 2. 1949 lukien suorittaa Porin asemalla. 
Tasta on tehtava merkinti:i TS:n 43 §:n 4 lm:een. (Tfo n:o 
136/ 1.94, 24. 1. 1949.) 

Matkalippualennuksia. 

Lomaliitto 1·. y :n lomakyliin matkustaville perheenaideille on 13 
myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Punkaharjun, Lappeenra1man, Keuruun, 
Kotkan, Mikkelin, Uudenkaupungin, Rauman, lin ja Heinolan 
asemille. Alennus on voimassa Punkaharjun, Lappeenrannan, 
l{euruun, Kotkan ja Mikkelin asemille 1. 5-S.O. 9._ 1949 ja 
Uudenkaupungin, Rauman, lin ja Heinolan asemille- 1. 2--31. 
12. 1949. (Tfo n: o 104/ 149, 19. 1. 1949.) 

Suomen Painiliiton painimestaruuskilpailuihin osallistuville 
kilpailijoille ja toimitsijoille ·on myonnetty 25 % :n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Mylly
kosken ja Isonkyron liikennepaikoille ja takaisin. Alennus on 
Yoimassa 3- 8. 2. 1949. (Tfo 84/119, 17. 1. 1949.) 

Suomen Partiotyttojiirjeston Hameen piirin hiihtokilpailui
hin osallistuville partiolaisille on myonnetty 25 % : n alennus 
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yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Val
keakoskelle. Alennus on voimassa 11-15. 2. 1949. (Tfo n: o 
103/ 148, 19. 1. 1949.) 

Sumnen pminimestwruuskilpailuihin 19-20. 2. Helsingissa, 
Suolahdessa ja Lapualla osallistuville kilpailijoille ja toimit
sijoille on my<innetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Helsingin, Suolahden ja La
puan asemille. Alennus on voimassa 17-22. 2. 1949. (Tfo n:o 
134/191, 32. 1. 1949.) 

Suomen Reserviupseeriliiton talvimestaruuskilpailuihin osallis
tuville lrilpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty 25% :n alen
nus yksinkertaisten lipprujen, myos pikajunalippujen hinnois.ta 
Ouluun. Alennus on voimassa 18-22. 2. 1949. ( 'l'fo n: o 102/ 
146, 19. 1. 1949.) 

SalpatUsseWn Hiihtoihin matkustaville kilpailijoille ja toimit
sijoille, mutt 'ei yleisolle on my<innetty 25 %: n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Laht€en. 
Alennus on voimassa 23. 2-1. 3. 1949. (Tfo n:o 49/ 72, 12. 1. 
1949.) 

Sumnen Oppikoulujen Urhei"W.tliiton L.appeenrannassa 27-
28. 2 pidettaviin talviurheilukilpailuihin, Lahdessa 1. 3 pidetili.
viin pujottelulaskukilpailuihin ja ViermnaelUi. 26. 2~5. 3. 1949 
jarjestettaville hiihtokursseille osallistuville koululaisille on 
myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lip_pujen, myos pika
jtmalippujen hinnoista kulloinkin kysymykseen tulevalle asemalle 
ja takaisin. Alennus on voim.assa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa 
jalkeen kunkin tilaisuuden. (Tfo n: o 77/110, 15. 1. 1949.) 

Tyoviien U1·heiluliiton nyrkkeilymestaruuskilpailuihin osallis
tuville kilpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty 25 % :n alen
nus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista 
Helsinkiin. Alennus on voimassa 25. 2-2. 3. 1949. (Tfo n: o 
113/ 169, 20. 1. 1949.) 

Suo,rnen Vapa.akirkon Nuorten talvipaiviin osallistuville aile 
20-vuotiaille henkiloille on myonnetty 25% :n alennus yksinker
taisten lippujen, myos pilmjunalippujen hinnoista Mikkeliin. 
Alennus on voimassa 26. 2-8. 3. 1949. (Tfo n:o 101/ 145, 18. 1. 
1949.) 

Tarinionkosken U1·heilijc~t r. y :n jarjestamiin .,ukonniemen 
Kisoihin" osallistuville kilpailijoille ja toimitsijoille on myon
netty 25 % :n alennus yksinkertaisten lippujen, myi:is pikajuna
lippujen hinnoista Tainionkoskelle. Alennus on voimassa 2-8. 
3. 1949. (Tfo n:o 85/ 120, 17. 1. 1949.) 

XXI Ounasvactmn Talvikisoihin osallistuville kilpailijoille ja 
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toimitsijoille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lip- 13 
pujen, myos pikajunalippujen hinnoista Rovaniemelle. Alennu.s 
on voimassa 21. 3-1. 4. 1949. (Tfo n:o 89/ 130 l7. ·1. 1949. ) 

Teollisuustyonjohtaja- ja -Virkailijaliitto r. y :n jarjestanUlle 
lomakurs eille osallistuville henkiloille on myonnetty 25 %: n 
alennus yksinkertaisten Uppujen, myos pikajunalippujen hin
noista Vieru.m.iielle. AJennus on voimas a 14-19. 4. 1949. (Tfo 
n :o 67/ 100, 14. 1. 1949.) 

Suo1nen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliid1:e.n !Aiton Helsin
gissa 16-17. 4 pidettiivaiin liittoneuvoston kokoukseen sekii Pun
kah.arjulla 3-10. 9 piclcttaville erikoiskursseille osallistuville 
invaliideille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaistcn lip
pujen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsinh'i.in ja Punka
harjulle. Alennus on 'voimassa Helsinkiin 14-19. 4 ja Punka
harjulle 1-12. 9. 1949. (Tfo n:o 98/ 142, 18. 1. 19-19.) 

K a.donnut rautakanki. 
Pasilan asemalta on 5. 1. 49 tuntemattomalla tavalla. ka.donnut uusi 14 

teriiskanki, jossa ei ole mitii.ii.n erikoista. tuntomerk.kiii.. Sen epaillii.iin 
joutuneen johonkin tyhjiiiin vaunuun. Pyydetiilin etsimii.an ja liiydostii 
ilmoittamaan 1. liikennejakson toimistoon. (1. ljp n:o 42/115, 12.1.1949.) 

Ka.donneita. matkalippuja, virkamerkkejli. ym. 
Helsingin a.semalla palvelevalle asemamiehelle Eero Tapio Kososelle 15 

annettu virkamerkki n:o 10 9 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 
23/74, 10. 1. 1949.) 

Pasilan konepajan tyiintekijalle Autti Ikoselle kirjoitettu virka· 
aikalippu n: o 011829/ 237 voimassa. 1. 1.-31. 12. 49 Helsingin-Pitajiin
maen vii1illa on kadonnut ja kuoletetaan. (Psi knp 12. 1. 1949.) 

Jarvelii.n asemalla palvelevalle asemamiehelle Sulo Viljam Santa
laUe kirjoitettu virka-aikalippu n: o 010129/ 203 voimassa 9. 1.-20. 5. 49 
Jarvelii.n-Helsingin valilla on kadonnut ja kuoletetaan. (2. !Jp n: o 
100/164, 17.1. 1949.) 

Kokkolan asemalla palvelevalle alokkaalle Eino Kustaa Hanhilalle 
annettu virkamerkki n: o 128 seka virka-aikalippu n: o 11234/225 voi
massa 1. 1.-30. 6. 49 Kokkolan-Harman viililla ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (5. ljp n:o 74/246, 20.1. 1949.) 

Vaasan konepajan tyontekijii.lle G. Kadenille 7. 1. 49 kirjoitettu tila
painen vapaalippu u:o 00294 9 matkalle Vaasa-Kotka on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Vs knp n:o 13, 22.1.1949.) 

Sopimattomia. VR pa.lvelukseen. 
Mikkelin aseman alokas Aatos Kullervo Hynninen on rautatien pal- 16 

velukseen sopimattomana erotettu Jukien 10.1.1949. (10. Ijp n:o H. 64/262, 
18. 1. 1949.) 
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Avoimia virkoja. ja. toimia. 
Seuraavat ylimaarliiset toimet ~·autatiehallituksen rautatierakennusosas

tolla, toistaiseksi Suolahuen-Haapajarven rautatiera,kennuksella (piiakont
tori Xiinekoskella), jotka. kuuluv~Lt alempana mainittuihin valtion ylimiiiiriii.s
ten tointen pa1kkausluok1:i.in: nelja ylilm. rakenwusmest01rin tointa (tyoko
kemukse ta riippuen 21, 23 tai 25 pl) ; ylwn. kassanhoitajwn toimi (24--
26 pl) ; ylwn. varast01~haitajan toimi (22-23 pl) ; ylim. huoltopM,llikon 
toi1ni (22-23 pl) ; sekiL kaksi ylwn. kontto1•iap~1la·isen tointa (12-14 pl.). 
Hakemukset kehoitetaan 1iihettiimaan ensi tilassa rautatierakennusosaston 
johtajalle, os. rautatiehallitus, Helsinki, ja toimet taytetaan, mikiili mah
clollista, 1. 2. 49 lukien. Uihempia tietoja voidaan antaa puh. 20371/391. 

1 pl. 1 l. mta1nestarin virka 8. mtajaksossa (ratajakson toimisto); 
2 1. ratamestarin. vi1·ka 5. ratajaksossa (Sydiinmaa) ; seka 2 l. rata?Mstarin 
virka 11. ratajaksossa (Keuruu) . Rataosaston johtajalle oaoitetut hake· 
muk et on jatettiiva rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 11. 2. 1949 
ennen klo 12. 

1. liikennejaksossn. seuraavat esityk en peru teella taytett'avat toimet: 
1 1. vaihde1niehen toimia.: kaksi Helsingissii ja yksi Pasilassa; 1 l. asema
miehen toi1nia : kaksikymmentiikahdeksan Helsingissii, yksi Sorniiisissa, yh
deksiin Vallilassa, yksi Leppiivaara sa, kaksi Pasilas a, yksi Malmilla ja 
yksi J okelassa; seka 2 l. asenuzmiehen taimia : yksi Anttilassa. Liikenne
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettiivii asianomaisen li.ikcnne
paiknu piiiillikolle viimmstiian 12. 2. 1949. 

Konttaripiiallikon virka rautatiehallituksen puutava.ratoimistossa. Rau
tatiehallitukselle osoitetut hakemukset on jatettava rautatiehallituk en kir
jaajalle viimeistaan 21. 2. 1949 ennen klo 12. 

Kirjanpitiijan vi1·lca 4. talousjakson toimistossa (:Mikkeli) seka kak i 
18 l. kirjuriln virkaa rautatiehallituksen talousosastossa. P'aajohtajalle osoi
tetnt hakemukset on jatettavii rautatiehallitukseu kirjaajalle viimeistiiiin 
~1 . 2. 1949 ennen klo 12. 

Ki1·janpitajiin virlca keskushallinnon rataosastossa, toistaiseksi ratatoi
mistossa. Paajohtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettav'a rautatiehallituk· 
sen kirjaajalle viimeistaan 28. 2. 1949 ennen klo- 12. 

Yleisen va.ikean asuntopulan talria kehoitetaa.n hakijoita ennen hake
musten jiittiiini ta t>ttamaan seh·iia asunnonsaantimahdollisuuk i ta. 

Osoitetiedustelu. 
Valttaakseen turhaa. kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tiiten 

kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietavat 
jonkun allamainitun henlrilon osoitteen, siit'ii. "·iipymii.ttii ilmoittamaan rauta
tiehallituksen kirjaajalle, os: Helsinki: 

nimi 
Rautavirta Yrjo 0. 

mnmatti syntymiivuosi aikaisempi osoite 
vet.liimm. 

H el•inki 1949. Ynltioneu,·oston kirjnpnino 



KASKYLEHTI N:o 6 
1949 

Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitiln: 
Kl. N:o lf49. 2 (- lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

SISAL L Y S: 1. It senaisyyspiiivii.ii koskevien slilinnosten soveltaminen. 
2. Si.ibkovoiman kulu tuk en saiinnostelyn kumoaminen. - 3. Kiitotavaran 

kulj etus. - 4. Muutok ia aikatauluun N: o 114. - 5. Liikennepaikkoja koske
via muutoksi a. - . 6. uksien kuljetus rataosalla P ori-Mii.ntyluoto. - 7. Trt 
II;[:n velotu ·laskut. - 8. l\latkalippualennuksia. - 9. Avoimia virkoja ja 
toimia. 

Itsenaisyyspa.ivaa koskevien saannosten 
soveltaminen. 

o iaalinrinisterio on antanut seuraavat ohjeet itseniiisyy~ 1 
paivaii. koskevien saannosten soveltamisesta: 

It enai yyspaivan viettiimi e tii. annetut siHinnokset sisaltyvat 
paaasiassa 26 paivanii. marraskuuta 1937 siitii. annettuun erityi
seen lakiin (3 8/ 37), jotapaitsi sanotusta pii.iviista on eraita 
siiiinnoksiii. myos mui sa ja:ljempanii. m.ainituissa laeissa. 

Itsen1iisyyspii.iv1ilain mukaan on joulukuun kuudetta pii.ivii.li 
eli itsenii.isyyspaivaii. vietettava yleisenii. juhla- ja vapaapaivana. 
Tata varten on tyot sina piiivana keskeytettii.vii. kuten sunnun
taina, mutta toiden keskeyttiimisesta huolimatta on tyo tii. va
paina oleville tyontekijoille lai sa siiiidetyin edellytyksin makset
tava tavallinen palkka sekii tyossii oleville tyontekijoille kaksin
kertainen palkka niissii tapauksissa ja niiden perusteiden mu
kaan, kuin sunnuntaina suoritetusta tyO.sta on saa.detty. 

Jfikii aika luetaan itsen)iisyyspaivaksi. 
Itsenai yyspaiviiksi luetaan vuorokausi eli 24 periikkaista 

tuntia, alkaen kello kahdestakymmenestaneljiista sanotun piiivan 
vastaiscna yona. Siiiinnollisessa kaksi- ja kolmivuorotyossa voi
daan kuitenkin tamii vuorokausi laskea alkavaksi 6 tuntia myo
hemmin eli kello 6 : sta itseniiisyyspai van a. Saii.nnos eroaa nain 
ollen tyoaikalain 18 § :n 3 momentissa-olevasta sunnuntaivuoro
kautta ko kevasta miiliritelmiistii. Itsenaisyyspii.iviin edellista 
paivaa eivat itsenii.isyyspaivalain siiiinnokset koske. Se on taval
linen tyopiiiva eika siis lauantaihin tai muihin aattopaiviin ver
l:attava, ellei siita ole tyoehtosopimuksissa tai muutoin toisin 
sovittu. 

8 09. 3. 2. 1949. 
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1 Toiden keskeyttiiminen. 
Arkipaiviiksi sattuvana itsenaisyyspaiviinii on tyot keskeytet

tava kuten sunnuntaina. Niita toitii, joita yleensii tehdiHin sun
nuntaina, ei niin muodoin tarvitse keskeyttaa tai olla tekemiiWi 
itsenii..isyyspaivana. Jos taasen itsenaisyyspaivii sattuu sunnun
taiksi, ei laki velvoita keskeyttamaan toita suure.ID.lrulssa miiarin 
kuin tavallisesti sunnuntaina. Tyontekija puolestaan voi kicl
tiiytya tekemi:i.sta tyota itsenaisyyspaiviina niissa tapauksissa. 
joissa hanella on oikeus kieltaytya sunnuntaityostiikin. T~isti:i. on 
meilla nykyisin sai:i.nnoksia vain ylei. en tyoaikalain 18 § : n 
4 momentissa ja kauppaliikkeiden ja toimistojen tyooloista anne· 
tun lain 8 §: n 5 momentissa. Naiden si:iannosten mukaan. jotb· 
ovat samansisaltoiset, tyontekijaii ei saa mainittujen lakien alai
sis~a yrityl sissa ja toissa pitaa vastoin hanen tah1oaan tyossii 
sunnuntaina. Tiimii ei kuitenkaan koske sellaista tyotH, jota :en 
laadun vuoksi tehdiiiin sai:i.nnollisesti kaikkina viikon paivinil. 
Samoja saannoksiii on edella sanotun mukaan sovellettava lllY(is 
it enaisyyspaiviina tehtavaan tyohon. . 

Edella mainitun toiden keskeyttami Hi koskevan niliarayh..:,l 
rikkomisesta on itsenii..isyyspiiiviilaissa siHidetty tyonantajalle ran
gaistus. 

Tyostii vapaa11Ut olevien palkka. 
Itseni:i.isyyspii..ivii on palkallinen vapaapa1va. Toiden keskeyt

tamisesta huolimatta on nimittiiin tyostii vapaana oleville tyon
tekijoille maksettava taltii paiviilta, jos se muuten olisi ollut tyo
paivii, taytta tyopaivaii vastaava palkka. Itsenii..isyysphlvan pal
kan saaminen ed~llyttaa kuitenkin, etta tyossii olo tai tyosuhde, 
mikali on kysymyksessa viikko-, paivii- tai urakkapalk.:1Jla tyos
kenteleva tyontekija, jo ennen itseni:iisyyspaivaa on keskeyty
mattii jatkunut m.iiiiriityn minimiajan. Tallaisen tyontekijiin on 
saadakseen sanotulta paivalta palkan tayiynyt lain ::;anojen m"G
kaan olla ,tyossa yhdenjaksoisesti viihintiian kuusi tyopiiivaa 
liihinna ennen itseniiisyyspaivaa". Tama koskee lahinna niita, 
joiden tyosuhde on alkanut vahan aikaa ennen itseni:iisyyspaiviUi. 
Tuleeko silloinkin, kun tyontekijan tyosuhde on alkanut mainit
tuja kuutta pi.iivaa aikaisemmin, hanen olla tyo sa kaikkina 
noina kuutena pa.ivana~ Tallainen vaatimus vanhoi.hin ~yon
tekijoihin olisi kohtuuton ja vailla peru tetta, ja onkin lakia 
tulk:ittu niin, etta milloin tyosuhde on alkanut aikaisemmin, pois
saolo jonakin puheena olevista kuudesta pii.iviista ei aiheuta oikeu
den menetysta palkan saantiin itsenaisyysphlviilta. Kuitenkin Oil 
mainittuun Wn saannoksoon nojautuen pidetty tiillaisi ·sakin 
tapauksissa palkan saami en edellytyksena, etta tyontekija tyo-
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suhteensa peru ·teella on itseniii yyspaiviian mennessa ollut 1 
yhteensii vahintiian kuusi tyopaivaa tyossa. Kuukau.sipalkkaa 
nauttivaa.n tyontekijaiin niihden sensijaan riittaa, etta tyosuhdc 
on alkanut ennen itsenaisyyspaivaii tai vasta sinii paiviinii. 

Paitsi edellii mainittua tyiissii oloa ennen itsenaisyyspiilviia 
vaaditaan palkan saamiseksi, ettii ty6suhde jatkuu myos itseniii
syy paivana. Jos iis tyosopimus toiden loppumisen takia tai 
muusta sellaisesta syysta on irtisanottu paattymiiiin esim. itse
niiisyyspaivan edellisena piiivana tai purettu ennen itseniiisyys
paivaa, ei tyonantaja Gle velvollinen suorittamaan tyontekijiille 
itsenaisyyspiiivan palkkaa. ltsenaisyyspaivan palkan maksamista 
koskevan siiiinnoksen kiertiimisen estiimiseksi on kuitenkin aa
detty rangaistus tyonantajalle, jos on ilrneista, etta han vapau
tuakseen puheena olevasta velvollisuudesta on irtisanonut tyi)n
tekijiin. Samalla kuin tyonantaja tuomitaan rangaistukseen mai
nitusta teosta, velvoittaa tuomioistuin hanet, jos tyontekija sitii 
vaatii, maksam.aan tyontekijiillle saam.atta jaiineen palkan. :Mil
loin lain kiertiiminen on kysymyksessa, on kussakin tapauksessa 
erikseen ratkaistava. Tallaisen tarkoituksen olemassaolo voidaan 
paatella esim. tyonantajan tahiin suuntaan kayvista puheista tai 
siitii, etta tyonantaja kohta itseniiisyyspiiiviin jaJkeen ottaa sa
maan tyohon, josta tyontekijoita ennen sanottua paivaa on irti
sanottu, uusia tyontekijoitii tai samoja tyontekijoitii uudelleen. 

I tsenaisyyspiiivan palkasta sanotaan laissa, etta se on toiden 
keskeyttamisestii huolimatta suoritettava, jos sanottu paivii 
,muuten olisi oUut tyopaiva". Arkipaiviithiin ovat yleensii tyo
piiivia, mutta laki ei tyopiiiviilHi ilmeisesti tarkoita tassa sellaista 
piiivaa, jota yleensa pidetaan tyopiiivana, vaan sellaista piiivaa, 
joka asianomaiselle tyontekijalle ilrnan toiden keskeytystii ·dlisi 
ollut tyopaiva ja jolta han niinollen olisi saanut palkan. Tyon
tekijallii voi olla esim. viikkoleponsa sina arkipaivana, joksi itse
naisyyspiiiva sattuu. Silloin ei itsenaisyyspiiiva olisi 0llut hanen 
tyopiiivan ii, eikii han ole oikeutettu saamaan palkkaa tiiltli pai
valta. .Jos tehtaa a ei tyoskennellii jokaisena viikonpiiiviina ja 
it eniiisyyspaiva sattuu tiillaisen, etukiiteen maaratyn jiirje te]yn 
edellyttiimaksi vapaapaiviiksi, eiviit iehtaan tyontekijiit saa palk
kaa itseniiisyyspiiiviiltii. Niin ikiiii.n jo esim. lauantaina kaksi
Yuoroi ·essa tyossa ei tehdii irtavuoroa, ei lauantaipaiva olisi o!llut 
iltavuoro a olevien tyopiiivii. Sen sijaan aamuvuoro sa olevat 
olisivat tehneet vuoronsa lauantaina, eUei toita itsenaisyyspaivan 
takia olisi keskeytetty. Heilla olisi lauantai ollut tyopiiiva ja 
heille oli i, - toisin kuin iltavuorolaisille, - maksettava itse
niii yyspaiviin palkka . 

. Jo tyontekija ennen itseniiisyyspiiivaa ja viela sen jalkeen
kin on poissa tyosta, on todennakoista, ellei muuta nayteta, etta 
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tyontekija ei itsenaisyy paivanakaan olisi ollut tyossa eika se 
niin ollen olisi ollut hanella tyopiiiva. Jos siis tyontekija ennen 
itsenliisyyspiiivaa esim. sairauden takia on ollut poi sa tyosta ja 
on edelleen itsenaisyyspiiivan jiilkeisena p1i.ivana, on [akia tul
kittu niin, ettei tyontekijiilla ole oikeutta itsenaisyyspaivi:in palk
kaan. Eri asia on, jos tyontekijiilUi, joka sairauden takia on 
poissa tyosta, tyosopimuslain 20 § : n tai sopimuk en perusteella 
on oikeus saada pallikansa sairausajalta ja itsenaisyyspaiva si
siiltyy tahan sairausaikaan. J os tyontekija on poissa tyostii joko 
itsenaisyysp1i.ivan edellisena tai sen jii.llieisena paivanii, mutta ei 
molempina, olisi han voinut olla tyossa itsen1i.isyyspaivana, ja 
niin ollen on katsottu, etta hanelle, jollei nimenomaan muuta ole 
naytetty, on maksettava itseniiisyyspaivan pallrka. 

Kun on sattunut tapauksia, joissa tyontekija, joka itsenai-
yyspaivlin johdosta on vapaana tyosta, on tiilloin ollut vaali

toimituksessa tai tehnyt jollekin muulle tilapaistyota, on hera
tetty kysymys, voiko tyontekijan varsinainen tyonantaja taman 
johdosta kieltaytyii maksamasta hanelle itsenaisyyspaivan palk
kaa. Kysymykseen on vastattava kieltavasti, koska tyonantaja 
ei voi maiirata tyontekijan toiminnasta hanen vapaapaivanaiin, 
jota ei ole edes saiidetty annettavaksi lepoa varten. 'l'i:imi:in tueksi 
voidaan viitata myos siihen, ettei itsenaisyyspiiiviilaissa ole sel-
laista tyoskentelyk:ieltoa kuin vuosilomalain 12 §: ssa. · 

Itsen1i.isyyspaivan palkasta sanotaan laissa, etta tyontekijiille 
on maksettava taytta tyop1i.ivaa vastaava palkka. Tlilla tarkoi
tetaan sita palkkaa, minka tyontekija tyossa o'ilessaan sina pai
vana olisi ansainnut. Jos tyopaikassa jatkuvasti on tyoskennelty 
lyhennetyin tyoajoin, maksetaan palkka tallaisen lyhennetyn 
paivan mukaan. Urakk:apalkan laskemisesta on erikoissii.iinnos, 
joka eroaa VlUOsilomapallian ja tyoaikalain yli- ja sunnuntaityo
korvaulrsen laskemistavasta. I tsenaisyyspaiviin pallllia la ketaa n 
nimittain sen keskimaaraisen p1i.ivaansion perusteella, mika t.ron
tek:ijiilla on ollut kuuden tyopaivan aikana ennen itsenai .rrs
piiivaa tai jollei tata perustetta voida kayttiia, sen muk.aan, mitli 
samanlainen tyontekija paikkakunnalla samaan aikaan ylcensa 
saa. Saannos ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan voivat asianomai
set sopia, etta se lasketaan muullakin ta>alla. 

'l'yossii olevien palkka. 
Itsenaisyyspaivana tyoHi tekevat tyontekijat on ta1ta paidi.Wi 

maksettavaan pallikaan nahden rinnastettu sunnunt"aityota teke
viiu tyontekijoihin. Rei1le on mainitulta juhlapaivaHta makset· 
tava korotettu palkka niissa tapauksissa ja niiden perustciden 
mukaan, kuin sunnuntaina suoritetusta tyosta on saadetty. Tama 
iiiinnos viittaa tyoaikalain 18 §: aiin ja kauppaliikkeiden ja toi

mistojen tyooloista anne tun lain 6 ja 8 §: liiin. Kun tyoailmlaki 
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on laajentanut myo sunnuntaityokorotusta koskevan iifumoksen 1 
soveltarni alaa, ovat itsenaisyyspaiva tii maksettavasta korotetusta 
palkasta piiasseet osal1isiksi entistii laajemmat tyontekijapiirit. 
Niissa yrityksissa ja toissa, joita edelHi mainjtut lait eivat koske, 
ei ole sunnuntaityostii siliidetty maksettavaksi tallaista korotusta, 
jotcn korotettu palkka itsenaisyyspaiviiltiikin on maro ettava vain 
sanottujen lakien alai is a yrityksissa ja tOissa. Itsenliisyyspai
valta maksettava korotettu palkka lasketaan sama!lla tavalla kuin 
edella mainituissa laeissa saadetty sunnuntaityokorotus. Tama 
korotus on siis 100% eikii 200 %, niinkuin eraissa tapauksissa 
on vaadittu. Itsenaisyyspaivana tehdystii yli- ja hatatyosta on 
lisaksi maksettava korvaus, joka lasketaan niinikaan samojen 
perusteiden mukaan kuin sunnuntaina tehdysta yli- ja hiitatyosta 
on aadetty. 

Huomattava on, etta tyontekija, joka on tyo sa itseniiisyys
paivanii ja o.n oikeuiettu korotuksee.n, saa taman korotuksen aina 
riippumatta siita, kuinka kauan han on ollut tyonantajansa 
ty6ssa . Tassa kohden tyo ·sa olevien a ema on erilainen_kuin 
niiden, jotka ovat olleet tyosta vapaina. 

Jos tyontekija on itseniiisyyspaiviina ollut tyiissii ainoastaan 
osan sen paivan siiannollisesta tyoajasta, on hiinelle taltii ajalta 
maksettava kaksinkertainen palkka ja loppuajalta, jonka han on 
vapaana, tavallinen palkka, edeNyttaen, etta han on niiihin palk
kaetuihin muuten, sen mukaan kuin eel ella on sanotl u, oikeutettu. 

Itsenaisyyspaiviiltii uoritettavi ta palkkaeduista paaseviit 
osallisik i lain mukaan tyontekijat. Talla tarkoitetaan tyosopi
mu suhtee. a .olevia henkiloiHi eika valtion, kunnan tai muun 
ju[kisen yhclyskunnan viran tai toimen haltijoita. Viimeksi mai
nituille, mikali tyoaikalakia heihin sovelletaan, on sanoJ;un lain 
perusteella suoritettava sunnuntaityokorotukset. Kun vastaavaa 
saiinniista ei ole itsenaisyyspaiviilais a, ei viran ja toimen haiti- • 
joilla ole ~a·kiin perustuvaa oikeutta ko. etuihin. Ilallituksen 
Eduskunnalle antamassa esitykse a uudeksi laiksi it eniiisyys
paiviistii ja vapunpiiiviistii on tiimii eroavai~us ehdotettu korjat
tavaksi ja kaytiinno ii on miiiiriityille viran ja toimen haltijain 
ryhrnille siita erikseen tehdyilla paatoksilla myonnetty nama 
edut. (Kts KL n:o 55/47. 1.) 

I tsenaisyyspai valain rangaistusmaiiriiykset eroa vat tyoaikalain 
vastaavista siiannoksista siinii, etta palkan tai korote1un palkan 
ma)rsamatta, jattiiminen ei ole kriminalisoitu. - Lai.<>sa mainitut 
rikokset ovat virallisen syytteen alaisia. 

Jos tyiiehtosopimuksessa on maarayksiii, jotka taydentiiYat 
itseniiisyyspaivalain aannok ia tai poikkeavat niisti.i lain salli
missa rajoissa, on naita maarayksia luonnolhsesti noudatettava. 
(Rh/ To N :o H. 238;'939, 2 . 1. 1949. - Sos.rnin. kiertokirje 20/ 48, 
30. 12. 194 .) Kl . n:o 6/ 49. 1. 
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Sii.hkovoiman kulutuksen saannostelyn 
kumoaminen. 

Asetuskolmelmassa on julkaistu seuraava valtioneuvoston 
paatos siibkovoiman kulutuksen siili:nnostelysta annetun valho
neuvoston paiitoksen lrumoamisesta: 

V altioneuvosto on kansanhuoltoministerion esittelysta klun.on
nut sahkovoiman kulutuksen saann0stelystii 17 paivana kesa
lmuta 1948 antamansa paatoksen ( 493/ 48) 1 paiviista helmikuuta 
1949 lukien. PiiatOkscn 3 § :n 2 ja 3 momentin maiiraysten so
veltaminen lakka.a kuitenkin 1 piiiviina helmikuuta 1949 kulu
m.assa olevan lukemajakson alusta Uihtien. (Vert. Asetuskokoelma 
4:93/ 48, Kl. n:o 34/ 48. 2.) (Stt N:o 127/ 117, 31. 1. 1949.) 

Kiitotavaran kuljetus. 
Liikennesaiinnon 45. § :n 1. lisiimiiiiriiyksen Yiimeineu lause 

muutctaan kuulumaan seuraavasti: 
Mikiiiin kuljetusesino ei saa olla 100 kiloa painavampi, mutta lii· 

kennejakson aisiiisessii liikonteessii tiimii painoraja saadaan ylittiiii kussa· 
kin eri tapauksessa liikonncjakson piiiillikoltii ja liikcnnejakson ulko· 
puololle tapahtuvassa liikenteessii kuljetustoimistosta puhelimitse ha.nki· 
tulla luvalla. (Kl. n :o 6/ 49. 3.) 

Saman pykaliin 4. lisamiiiiriiys muutetaan kuu1umaan. seu
ra.avasti: 

4. SamaHa kortilla kuljctetaan enintiiiin 10 esinettii. (Kl. n:o 6/ 49. 3. ) 
(Rh/ Lko N :o 280, 28. 1. 1949.) 

Muutoksia .aikatauluun N: o 114. 
Hj N :o 743 ja 746 sekii tj N: o 7101 ja 7102 pysahtyvat 

tammikuun 18 piiiviista 1949 alkaen tarpeen vaatiessa (S) Pyl
vasjoen sei akkeella. (Kut ~: o 60, 29. 1. 1949.) 

Sj N : o 971 pysiihtyy helmikuun 1 pai vasta 1949 alkaen . tar
peen vaatiessa (S) Hirviseliin ja :Markkalan seisakkema. (Kut 
1984/ v. 48, 29. 1. 1949.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Oriveden aseman alaisena avat.aan helmikuun 16 paiviistii 

19.£9 lulcien Oriveden-Torkkelin valilla liikeuteelle ,Rotiala''
niminen seisake merkinuiilla: 

se Rotiala 22 Orivesi 8 H 
Torkkeli 5 
Ov 8. Trk 5. (Kl. n:o 6/ 49. 5.) 
Tpe 50. Hpk 80. 
Tl 90. 

Seisakkeella pysii.htyvat matlmstajien jattli:mistii ja oltamista 
varten (S) toistaiseksi kaiklci matkustajia kuljettavat junat. 
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Samalta rataos·alta poi tetaan samasta paiva. ti:i lulrien Kottt•- 5 
jarven sci sake. (Rh/ Lko N: o 140, 28. 1. 1949.) 

Lapin a eman alaisena avataan helmikuun 16 paivastit 1049 
1 ukien Lapin-Raahen valillii lrilom. 703 + 950 m liikenteelle 
,Lapisaal'i"-niminen seisake merkinnalla: 

sc Liipi.c;;aari 52 Lappi 6 H 
Raahe 22 
Lpi 6. Rhe 22. (Kl. n: o 6/ 49. 5.) 
01 60. y,y 74. 

Seisakkcella py:ahtyvat matkustajien jattamista ja ottamista 
Yarten (S ) toistaiseksi kaikki matroustajia hllljettavat junat. 
(Rh/ Lko N: o 141, 2 . 1. 1949.) 

Suksien kuljEltus r ataosalla Pori-Mantyluoto. 
Rautatiehallitus on maadiunyt, eWi. rataosalla Pori-M:anty- 6 

luoto on matkustajilla oikeus maksutta ku.ljettaa muk:anaan yksi 
pari suksia sauvoineen. Sukset on matkustajan itsensa vieUi.vii 
omistajan nimeiJ.la varustettuina kondukt.Oorin osoitta.m.aan vau-
nuun ja maariipaikassa ne itse sielta noudettava. Rautat1e P.i 
vastaa nain kuljetettavista suk ·ista. (Tfo n: o 206/ 276, 29. 1. 
194!1. ) 

Trt III: n veloituslaskut. 
Tarkastustoimiston tavarajaosto on tahan asti 1ahettiinyt 1 

Yeloitusla kut l a he t y sa s em a 11 e, jotta a emat olisivat tie-
toiset tekemistaan rahditus- ym. virheistii. Tasta aiheutuu, jos 
kuljetusmaksu on suoritettu maaraasemalla, etta lahetysaseman 
on lahetettava lasku perittavaksi maariiasema.Ue, joka sitteu puo
lestaan Hihettaa veloitus1askun miiaran rautatien virkaposlisc;;a 
Hihetysasemalle . 

. Jotta veloituslaskujen kasittely asemilla tulisi joustavammaksi 
ja asemat vapautui ivat etenkin rahojen lahettamisesta, tullaan 
Yeloitus1asknt tasta lahtien lahettamaan m a k s u j en k ant o
a em a ll e, siis joko 1 a h e t y s- tai m a a r a a s e m all e. 

Trt: n ohjesaannon 50 § : n mukaan ovat asemat oikeutetut 
14 paivan kuluessa veloituslasktm saapumisesta valittamaan ·iltii 
Yltr : lle. SenviU.oksi kehoitetaan myoskin maaraasemia mahdol
lisuuden mukaan tarkistamaan aamiensa veloituslaskujen oikecl-
1isuus ja tarpeen tullen pyytamliiin niideu peruuttalll.ista. Jotta 
ta.as Hiheiysa emat aisivat tiedon tekemistalin varsinaisista rah
ditusvirheistii, tu1ee Trt . III Hihettamaan niisti:i huomautuksia 
asemille. 

Seka lahet)C ·- etta maaraa. emat tili ttavat saamansa veloitus
laskut tuloi:Jussupistelman B N: o 144 b sell\:a.puolella, lukuunotta
matta shekkikirjoista ja yhdysliikennelahetyksista yksityisratojen 
kanssa kirjoitettuja veloituslaskuja, jotka on tilitettava omissa 
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tilei~an, siis shekkikirjoista yhdistelmassa B N: o 151 a ja yh
dyshikenneliilietyksista tilissa B N: o 192, merkitsemalla niihin 
veloituslaskujen numero.t ja rahamaarat. Katso myos Kl. n:o 
57/48. 12. (Yltr N:o Y. 23/39, 29. 1. 1949) Kl. n:o 6/ 49. 7. 

Matkalippualennuksia. 
Suornen Sos.-De.m. Raittittrsliiton jarjestamille juhlah."Ulttuuri

kursseille osallistuville al!le 20-Villotiaille henkiloille on myonnetty 
25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippu
jen hinnoista H-elsinkiin. Al.ennus on voimassa 4-16. 2. 1949. 
(Tfo n:o 149/210, 25. 1. 1949.) 

Suomen Partiopoikajarj~sto r. y :n 11 ameen pi·i1·in jiirjesta
miin talvimestaruuskilpailuihin hiihdossa ja maenlaskussa osai
listuville partiolaisille on myonnetty 25 % : n alennus yksinker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen 1hinnoista Valkeakos
kellle. Alennus on voimassa 10-15. 2. 1949. (Tfo n:o 148/220, 
25. 1. 1949.) 

Svenska Finlands SkolidrottsfOrbund r. f.-nimisen yhdistyk
sen jarjestiimiin hiihtomestaruuslrilpailuihin osallistuville kilpai
lijoille ja :toimitsijoille on myonnetty 25% :n rulennus yksinker
taisten lippujen, myas pikajunalippujen hinnoista Tannnisaareen. 
Alennus on voimassa 17__...,22. 2. 1949. (Tfo n:o 177/249, 27. 1. 
1949.) 

Suomen Partiopoikajarjeston edustajiston kokoukseen osallis
tuville partiolaisille on myonnetty 25% :n allennus yksinkertais
ten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. Alen
nus on voimassa 18-22. 2. 1949. (Tfo n:u 166/229, 26. 2. 1949.) 

Avoimia virkoja ja toi.mia. 
4. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tayt~ttiivii.t toimet : 

1 z. vaihdemiehen toimia : neljii. Tampereella; 1 !. asemamiehen toimia: 
kolme Tampereella, kolme Porissa, yksi Haapamaella, viisi Toijalassa ja 
yksi Tyrvaallii.; seka jwnamiehen toimia: kaksi Tampereella ja yksi Haapa· 
mii.ellii. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. asian· 
omaisen liikennepaikan paallikolle viimeistii.ii.n 19. 2. 1949. 

7. liikenn~jaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettii.vii.t toimet : 
kaksi junamiehen toirnta1 joista toinen lisalmessa ja toinen Kajaanissa, sekii. 
yksi 1 !. asem011niehen toimi lisalmessa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hakemuk~t on jii.tettavii. asianomaisen liikennepaikan pii.ii.llikolle viimeistii.an 
21. 2. 1949. 

Rautatiehallituksen rautatierakennusosaston apulaisjohtajan vir'ka. Rau
tatiehallitukselle osoitetut hakemukset on jatettii.vii. rautatiehwllituksen kir· 
jaajalle viimeistii.ii.n 26. 2. 1949 ennen klo 12. 

Kaksi 2 l. kwjurin virkaa rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. Piiii· 
johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettii.va rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistii.an 28. 2. 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijaa ennen hakemus
ten jattii.mistii ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdoH.isuuksista. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 7 
19 4 9 

Vllt taus Kliskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiin: 
Kl. N:o lf49. 2 (- lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on teh(ava palnatusjaostoon. 

S IS aL L Y S : 1. Valtion viran tai ioimen haltijain palkkaus. - 2. Val 
tion virkarnissten kalliinpaikanlisien uudelleen jiirjestelya seka palkkausten 
suori ttarnista ja kirjaamista vuonna 1949 koskevia maarayksia ja objeita. -
3. Sunnuntaityokorvaus. - 4. Pohjois-Suomen havitetylla alueella suoritetta
vat paivarahat. - 5 . Lennatintulojen, painotuotevarojen ja tulli- ja kaupunki
mabujen tilittaminen. - 6. Vaatetuspistemaaraykset. - 7. Muutoksia aika
tauluun n : o 114. - 8. Makuupaikkojen varaaminen. - 9. Liikennepaikkoja 
koskevia muutoksia. - 10. SNT-Liitosta saapuneiden lahetysten kuljetuskirjat. 
- 11. Sairaspaarit. - 12. 'l'ilastollisten paikallisliikennealueiden tark at 
rajat. - 13. Matkalippualennuksia. 

Valtion viran tai tovuen haltijain palkkaus. 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 1 

Asetus 
valti01~ viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 

asetuksen muuttamisesta. 
Annettu HelsingisRa 21 paivanii tammikuuta 1949. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia erinaisia asioita 
kasittelemaiin maaratyn ministerin esittelysta muutetaan valtion 
viran tai toimen haltijain palkkaukses~a 19 paiviina tammikuuta 
1943 annetun asetuksen 12 §, sellaisena lmin se on 12 piiiviina 
joulukuuta 1947 annetussa asetuksessa (881/47), niiin kuulu
va'ksi: 

12 §. Valtiovarainministerio vahvistaa maan kaikkien kun
tien jaon elinkustannusten suhteellisen kalleuden perusteella nel
jaan ryhmaan, joista halvin on I ja kallein IV ryhma. 

Viran tai toimtm haltijalle maksetaan tulo- ja menoarvion 
rajoissa kalliinpaikanlisaa toimipaikan mukaan vuodessa seuraa
vasti: 

Palkka usluokissa 

1- 5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-38 
10%. 10. ~. 11141>. 

mk 

Kalleusryhmassa 
II III 

mk mk 

4,800 9,600 
6,000 12,000 
7,200 14,400 
9,000 18,000 

10,800 21,600 
13,200 26,400 
15,600 31,200 

IV 
mk 

14,400 
18,000 
21,600 
27,000 
32,400 
39,600 
46,800 
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Niin kauan kuin viran tai toimen haltijain pttlk.kaueten ylei
nen t arkistus toimitetaan virallisen elinkustannusindeksin perus
teella, suoritetaan tulo- ja menoarvion rajoissa myos kalliinpai
kanlisien yleinen tarkistus, valtioneuvoston antamien tarkempien 
ohjeiden mukaisesti, noudattamalla samoja perusteita. 

Jos toimipaikka kasiWi.a maaratyn piirin, miUiraytyy kalliin
paikanlisa sen paikkakunnan mukaan, jos.sa viran tai toimen hal
tija vakinaisesti asuu. Ellei viran tai toimen haltija asu toimi
piirissaan, suoritetaan hanelle kalliinpaikanlisaa ainoastaan, mi
kali hanen oikeutensa vakinaisesti asua toimipiirinsa ulkopuolella 
perustuu yleisen edun vuoksi annettuun maaraykseen tai lupaan. 
Kalliinpaikanlisa maaraytyy talloin sen paik:k:akunnan mukaan, 
jossa viran tai toimen haltija miHirayksen tai luvan perusteella 
asuu. 

Milloin 4 momentissa tarkoitettu viran tai toimen haltija 
muuttaa asumaan paikkakunnalta toiselle, maksetaan kalliinpai
kanlisa sen paik:k:akunn34.1 mukaan, jossa han asui kuukauden 1 
paivana. 

Jos sama henkilo hoitaa kahta valtion virkaa tai tointa, suo
ritetaan hanelle 'kalliinpaikanlisaa ainoastaan korkeampipalkkai
sesta virasta tai toimesta. 

Tata a etusta sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1949 alkaen. 
Kalliinpaikanlisien yleisessa tarkistuksessa katsotaan talla ase

tuk ella vahvistetut kalliinpaikanlisat siksi perustasoksi, josta 
silloin maksettavaan kalliinpaikanlisaan ehka tehtava 'korotus tai 
alennus lasketaan. Kalliinpaikanlisien yleisen tarkistuksen kat
sotaan ensimmaisen kerran tapahtuneen 1 paivana tammikuuta 
1949 iten, etta kalliinpaikanlisat siina on korotettu saman in
deksiluvun perusteella, jonka perusteella ·peruspalkatkin on palk
kausten yleisessa tarkistuksessa viimeksi korotettu. Korotettu 
tai alennettu vuotuinen kalliinpaikanlisa tasoitetaan lahimpaan 

·sellaiseen lukuun, jonl\.a kahdestoista osa on viidella jaollinen. 
(Asetus n:o 34, 21. 1. 1949.- Vert. Kl. n:o 60/ 47. 1.) 

V altionetwoston piiiitos 
vaUion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestii ta1·kis

tuksesta annetun valtioneuvoston piiiitoksen muuttamisesta . 
.A.nnettu Helsingissa 21 pii.iviinii tammikuuta. 1949. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta nojau
tuen valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 paivana 
tammikuuta 1943 annetun asetuksen 12 §: aan, sellaisena kuin se 
on 21 paivana tammikuuta 1949 annetussa asetuksessa {34/ 49), 
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lisannyt valtion Yiran tai toimen halti,iain pa. lkkaust en yl<•i e- Iii 1 
tarkistuksesta 23 paivana joulukuuta 1947 antamaan a piiiitok-
seen (987/47) uuden 1 a § :n scka muuttanut anotun paatoksen 
2 §: n, sellaisena kuin se on 18 paivana maali. kuuta 1948 anne-
tussa valtioneuvoston paatoksessa (236/ 48) osittain muutettuna 
16 paivana syyskuuta 1948 annetulla valtioncuvoston piiati:ikselUi 
(675/48), seuraavasti: 

1 a §. EdelHi 1 §: s a tarkoitetussa paatoksessaan valtiova
rainministerion on todettava myos peruspalkkai en viran tai toi
men sekii ylimaaraisen toimen haltijoille tulo- ja menoarvion ra
joissa suoritettavat uudet kalliinpaikanlisat joko viittaamalla ta
man paatoksen liitteena olevan taulukon asianomaiseen sarakkee
seen tai ottamalla paatokseensa luettelon uu ista kalliinpaikan
lisista. 

2 §. Milloin peruspalkkaisen viran tai toimen tahi ylimaa
riiisen toimen haltijain palkkausta voimassa olevien saannosten 
mukaan palkkausten yleisessa tarkistuk essa korotctaan, saadaan 
myos valtion tilapai een tehtavaan otetun J1enkilon, jonka tehta
van suorittaminen on kestanyt tai kestaa yhtajaksoisesti vahin
taiin kuusi kuukautta, palkldota, tulo- ja menoarvion rajoissa . 
korottaa enintaan samas ·a suhtee sa kuin va taavaa tai liihinna 
Ya taavaa alempaa peruspalkkaa tai vuo ipalkkiota samalla paik
kakunnalla ehka maksettavine kalliinpaikanlisineen korotctaan. 
Korotettu palkkaus ei kuitenkaan saa ylittiia vasiaavia tai vas
taavanlaisia tehtavia suorittavan peruspalkkaisen viran tai toi
men tahi ylimaaraisen toimeu haltijan palkkausta, ellei, poik
keustapauksissa erityisi ta syista, palkkiota ole aikaisemminkin 
valtiovarainministerion toimesta vahvistettu mainittua palkkausta 
suuremmaksi tai valtioneuvoston raha-a iainvaliokunta anna sii
hen suostumYStaan. 

Jos peruspalkkaisen viran tai toimen tabi ylimaiiraisen toi
men baltijain palkkausta voimassa olevien siiiinnosten mukaan 
virallisen elinkustannusindeksin alenemisen johdosta alennetaan, 
on myos 1 momentissa tarkoitetun .benkilOn palkkausta amassa 
suhteessa alennettava. 

Milloin palkkioon sisa1tyy sellainen erityi ella perusteella 
maaratty palkkionlisa, jo1a vastaava peruspalkkaisen viran tai 
toimen haltijoille maksettava palkkionlisa voimassa olevien saii.n
nosten mukaan ei ole kytketty elinkustannusindek in Yaihtelui
bin, on se palkkiosta vii.henneWi vii ja niiin vahentynyt maar a 
katsottava 1 momentissa tarkoitetuksi palkkiok i. 

Tata paatosta sovelletaan 1 pii.ivasta tammikuuta 1949 alkaen. 
(Asetus n:o 35, 21. 1. 1949. - Veri. Kl. n:o 3/ 48. 1, Kl. n:o 
16/ 48. 1 sekii Kl. n:o 46/ 48. 1.) 
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Valtion p&ruspalkkaisen viran tai toimen seka ylimaar&isen toimen 
haltijain ka111inpaikanlisat 1. 1. 1949 alkaen. 

Per us· 
palkka· 
luokat 

1-5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30· 
31-38 

1- 5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-38 

1- 5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-38 

Yliro. Kalliinpaikan· 
vuosi· Jisli mk Kalliinpaikanlisa kuukaudes~n mk 

palkkio- VUO· kuukau- incleksin ollessa 
luokat dessa dessa 

105 110 115 120 125 130 135 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II kal1e1b8Tyhmiiiim kwr~l1willa p(JA,"kkak'IIIYl!nilla. 

1-12 4 800 400 420 440 460 480 500 520 540 
13-17 6 000 500 525 550 575 qOO 625 650 675 
18-22 7 200 600 630 660 690 72(} 750 780 810 
23-27 9 000 750 790 25 865 900 940 975 1015 
28-32 10 800 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 
33-37 13 200 1100 1155 1210 1265 1320 1375 1430 1485 
38-45 15 600 1300 1365 1430 1495 1560 1625 1690 1 755 

Ill kalleus?·yhmi:Uitn k1Mbl1bv i lla paikkak1M1willa. 

1-12 9 600 00 840 880 920 960 1 000 1040 1080 
13-17 12 000 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 
18-22 14 400 1 20(} 1 260 1320 1 38(} 1 440 1 500 1560 1620 
23-27 18 000 1500 1 575 1 650 1725 1 800 1 875 1950 2 025 
28-32 21600 1800 1890 1980 2 070 2 160 2 250 2 340 2 430 
33-37 26 400 2 200 2 310 2 420 2 530 2 640 2 750 2 860 2 970 
38-45 31200 2 600 2 730 2 860 2 990 3 120 3 250 3 380 3 510 

IV kalle~bSryhmi:iiin kuuluvilla pai7c7cakU11nilla. 

1-12 14 400 1 200 l 260 1 32{) 1 3 {) 1 440 1 500 1 560 1 620 
13-17 18 000 1 500 1575 1650 1 725 1800 1 875 1950 2 025 
18-22 21 600 1 800 1 890 1 980 2 070 2 160 2 250 2 34{) 2 430 
23-27 27 000 2 250 2 365 2 475 2 590 2 700 2 815 2 925 3 040 
28-32 32 .wo 2 700 2 835 2 970 3 105 3 240 3 375 3 510 3 645 
33-37 39 600 3 300 3 465 3 630 . 3 795 3 960 4 125 4 290· 4 455 
38-45 46 800 3 900 4 095 4 290 4 485 4 680 4 875 5 070 5 265 

(Asetuskokoelma n:o 35, 21.1.1949.) 

Valtiovaminntinisterion paiitos 
va:Uion vira.n tai tm'mten ha:Uijain ka.llii11paikanlisien Ja asunto

etujen vastikkeiden nUii.iraiim-ise!!tii. 
Ann.ettu Helsingissli 21 piiivanii ta.rom.ikuuta 1949. 

Valtiovaraimninisteri.o on valtion vi.ran lai toimen haltijain 
palkkauksesta 19 pa.ivana tannnikuuta 1943 annetun asetuksen 
12 § :n nojalla, sellaisena .Julin se on 21 pa.ivana ta.mmikuuta 1949 
annetussa asetuksessa (34/ 49), paattanyt, etta vir an tai. toimen 
haltijoille suoritettavaa kalliinpaika.nlisaii miiarattiiesii. on nou.da
tettava sosiaaliministerion tyopalkkojen saannostelysta 3 paivana 
lokakuuta 1947 annetun valtioneuvoston paatoksen (738/ 47) 
7 § :n nojalla. vahvistamaa paikkakuntaluokittelua. sit-en, etta pa]k-
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kausasetu.ksen I kalleusryhmiili vaslaa sosiaaliministerion kulloiu- 1 
kin voimassa olevan piHitoksen IV paikkah.'Untaluokka, II kalleu.'>
ryhmlia III paikkakuntaluokka, III kalleusrybmaa II paik:ka
kuntaluokka seka IV kalleusryhmaa l paikkakuntaluokka. Sosiaall
ministerion paatOksen mu:kaan IV paikkakuntaluokkllan kuulu-
rissa kunni a tai klmtien osi. a ei viran eHffi toimen haltijoille 
suoriteta kalliinpaikanlisaii. Paikkakuntaluokassa III suoritetaan 
palkkausa etuksen 12 § : n mukaan II kalleu rybmassa :r:naksettava 
kalliinpaikanli a, paikkakuntaluoka a II kalleusryhmiissa III 
maksettava kalliinpaikanlisa ja paikkakuntaluoltas, a I kalleu::;
ryhmiissa IV maksettava kalliinpaikanlisa. 

Lisaksi valtiovarainministerio on valtion viran tai toimen 
haltijain virka-asunnoista ja luontoisetujen vastikkeista 19 pai
viina tammikuuta 1943 annetun valtioneuvoston paatoksen 3 § : n . 
nojalla, ·ellaisena kl1in se on 12 paiviina jouluku11ta 19-17 anne
tus, a valtioneuvoston piiatoksessa (883/ 47), paatHi.nyt, etta 
asuntoetujen vastikc on toi laiseksi laskettava sanotussa pyki:i
Uissa olevan I asuntoeturyhmiin mukaan niilla paikkakunnilla, 
jotka kuuluvat 1 momentis a tarkoitetun sosiaaliministerion vah
vi taman paikkakuntaluoJ..-ittelun I paikkakuntaluokkaan, II asun
toeturylun1i.n mukaan niillii paikkakunnilla, jotka kuuluvat It 
paikkakuntaluolclraan, ja III asuntoetmyhman mukaan niillii 
paikkakunnilla, jotka lmuluvat III ja IV paikkahmialuokkaan. 

Talla valtiovarainministerion pii.ii.toksellii, jota sovelletaan 
1 piiiviista tammikuuta 1949 lnkicn, kumotaan valtion viran tai 
toimen haltijain kalliinpaikanli ien ja asuntoetujen vastikkeid n 
mii.ii.raamisesta 18 piiiviina helmikuuta 1948 annet.tu valtiovarain
ministerion paatos (140/ 4 ) . (Asetu n :o 36, 21. 1. 1949. -
Vert. Kl. n:o 13/ 48. 1.) 

VabtiovaraimninisteTion piiiitos 
lisi:iohjeita valtion viran tai toimen haltijain palkkaruksesta annct
tujen miwriiAJsten soveltamisesta sisiiltiiviin valtiovarai""ministe?"ion 

piii.ifokscn mtttdfamisesta. 
An.nettu HelBingissii. 21 pii.iviinii ta.mmikuuta 1949. 

Valtiovarainministerio on muuttanut 29 paivanii ma.aliskuuta 
19-13 antamansa piiatOksen, joka si altaii lisaohjeita valtion viran 
tai toimen haltijain palkkauksesta annet tujen maaraysten ovel
t;amisesta, 14 § : n, sellaisena !min e on 28 paivii.na hubtikuuta 
1947 annetussa valtioYarainministeriou paatok. es."lii (321/47 ) , 
nii.in kuuluvaksi: 

14 §. Ylimiiaraisen toimen haltijalle suoritetaan kalliinpai-
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kauli aa huomioou ottaen, eWi ylimafu.·aisten toimien palkkaru;
luokat 1-12 va taavat palkkausluokkia 1-5, 13-17 palkkaus
luokkia 6-10, 18-22 palkkausluokkia 11-15, 23-27 palkkaus
luokkia 16-20, 28-32 palkkau luokkia 21-25, 33-:H palkkaus
lnokkia 26--30 ja 38-45 palkkausluok:kia 31-38 peruspalkkai
sen· viran tai toimen haltijain palkkau ·asteikQs a. 

Tata paatostii soYelletaan 1 paivast.a tammik'liuta 1949 alkaen. 
( Asetu~ n :o 37, 21. 1. 1949. -Vert. Kl. n:o 26/ 47. 1.) (Rb/ to 
n:o H. 282/ 1115, -!. :2. 1849. ) Kl. n:o 7/ 49. 1. 

Valtion virkamiesten kalliinpaikanlisien 
uudelleen jiirjest elyii sekii palkkausten 
suorittamista ja kirjaamista vuonna 1949 
koskevia miiiiriiyksiii ja ohjeita. 

2 Valhoueuvosto on ot ikkoa iassa antanut seuraavat mii.i:i rayk-
.·ct ja ohjeet: 

1. Valtion virkamiehilla tarkoitetaan tassa paatokse ·sa perus
ja opimu.spalkkaisen viran tai toimcn haltijoita seka valtion 
ylimaaraisistii toirnista annetussa asctuksessa (37/ 43) tarkoitetun 
ylimaaraisen toimen haltijoita samoin kuin myos tilapaista hen
k:ilokuntaa, joka ei ole tyosopimussuhteessa valtioon ja jolla teh
tava ei ole sivutoimena. 

2. Ed'l.lskunnan myonnettya vuoden 1949 menoarviossa tarkoi
tuJrseen tarvittavat varat on peru palkkaisillc ja ylimaaraisille 
virkamiehille suoritettavat kalliinpaikanlisa.t korotettu vuoden 
1949 alusa alkaen palk:kausasetuksen muuttamisesta 21 paivanii 
tammikuuta 19-±9 annetulla asetuksella (34/49) ja samalla kyt
ketty kalliinpaikanlisat tulo- ja menoarvion rajoissa, elinkustan
nusindeksin vaihteluihin. Samana paivana annethmn valtioneu
voston paatokseen (35/49) sisaltyy maarayksiii kalliinpaikanlisien 
:vlei esta tarkistuJrse ta. 

EdelUi. mainittujen saannosten mukaan on vuonn ~L 1948 suo
ritetut kalliinpaikanlisat vuoden 1949 alusta korotettu peru -
maaraltiilin sen suuruisiksi lmin ne ovat palkkausa ·eluksen 
muuttamisesta annetussa a etuksessa (34/ 49 ) . Kun kalliinpai· 
kanlisat samalla on kytk:etty elinlmstannu.sind:eksin vaihteluihin 
ja niiden yleisen tarkistuksen katsotaan ensimmiii~en kerran 
rapahtuneen 1/ 1 1949 siten, ett.a kalliinpaikanli at siina on koro
tettu saman indeksiluvun perusteella, jonka peru teella peruspal
ka,tkin on palkkau t<Cn ylei essii ta.rki tuksessa viimebi korotettu, 
mik.a indeksiluku on 114, uoritetaan kalliinpaikanlisat 1/ 1 1949 
·alkaen sen suuruisina kuin ne ovat edella mainitun valtioneUVQS-
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ton paatOksen (35/!9) liitteena olevan taulukon sarakkee sa 6 2 
(indeksin ollessa 110) . 

Milloin tilapa.isen virkamiehen palkkioon sisiiltyy kalliinpai
kanlislia vastaava era, saadaan se, mikali tilapaisen tehtiivlin 
. uorittaminen on kestanyt tai kestaa yhtiijaksoi ·esti viihintaiilt 
kuusi kuukau:tta, vuoden 1949 alusta lukien korottaa kalliinpai
kanlisien peruskorotusta vastaavasti, jolloin peruskorotuksella 
tarkoitetaan palkkausasetuksen muutoksella (34/ 49) vahvistettua 
kor<>tusta ilman indeksikorotusta. Nain korotettu kalliinpaikan
lisiiii vastaava era, joka ei saa ylittiia vastaavan tai lahinna vas
ta.avan a:lenun.an peruspalkan tai vuosipalkkion lisaksi makset
tavaa kalliinpaikanlislili, saadaan 1/1 1949 lukien koroltaa kal
liinpaikanlisiin samasta ajankohdasta alkaen myonnettya edellii 
mainittua indeksikorotusta (indeksin ollessa 110) vasta.avasti. 
l\1ikhli kalliinpaikanlisia taman jalkeen elinkustannusindeksin 
muuttumisen johdosta korotetaan tai alennetaan, noudatetaan 
tilapaisiin virkamiehiin nahden, mita valtioneuvoston v~Uitoksessii 
N: o 35/49 on slilidetty. 

Tilapa.iselle virkamiehelle suoritetaan kalliinpaikanli aa vas
taavan eran korotus takautuvasti 31/1 19-±9 aikaisemnJa]ta ajalta 
ainoastaan, jos han mainittuna paiviina on valtion palvclu.ksessa 
1ai saa valtiolta elaketta. 

4. Pahluokassa 1 olevista kiinteista palkkausmiUiriirahoista 
suoritettavat palkkaukset kirjataan vastaavasti siten, etta perus
palkat, vuosipalkkiot ja ikiilisat seka sopimuspalkat merlritaiin 
ilman indeksikorotuksia asianomaisen palkkausmomentin rasituk
s~ksi ja indeksikorotukset seuraaville 18 paaluokan momenteille: 
I luvun 13, II luVU11. 28, III luvun 16, IV luvun 11. - - -

Arviomaariirahan luonteisista palkkausmlilirarahoista makset
tavat palkkaukset merkitiiiin 18 pii.ii:luokassa indeksikorotuksineen 
kokonaisuudessaan asianomaisen palkkausmomentin rasitukseksi . 

5. - -- - - - - -- - ------- - -

Pahluokassa 18 olevista kiinteista palkkausmiiiidirahoista 
maksettavat peruspalkkaisten ja ylimaariiisten virkamie ten kal
liinpaikanlisat merkitlilin peruskorotuksineen asianomaisille palk
kausmomenteille. Indeksikorotukset sen sijaan merkiti:Uiu edella 
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4 kohdan 1 kappaleessa mainittujen momeuttien rasituk.seksi. 
Arviomaiidirahoista suoritettavat kalliinpaikanlisat kirjataan 
kokonaisuudessaan asianomaisille palkkau momenteille. 
6.--------------- -- ---

Paaluokassa 18 olevi ta palkkausmaararahoista waksettavat 
tilapi:i:isten virkam.iest.en palkkiot merkitiiii.n kokonaisuudessaan 
asianomaisen palkkausmomentin rasitukseksi, kui'tenkin niin, etta 
kiinteista maii.rii.rahoista suoritettavien palkkioiden kalliinpaikan
lisii.a vastaa vi en erien indeksikorotukset merkiUiii.n 4 kohdan 
1 kappaleessa mainituille momenteille. 

7. l\Hiiirattyyn tyohon tai tehtiivaan osoitetusta maii.rarahusta 
suoritett.avat t.ilapaisten virkamiesten palkkiot merkitiian koko
nai. uudessaan menok. i :aman maarara11an kohda1lc. - - - -

Indek.sikorotusta ei palliliali ·toissa eritelUi. etka merkitii. 
cri sarakkei iin, vaan se sisallyt,e1;iiii.n, kuten ta.hankin a.sti, a.sian
omaiseen perus- tai sopimuspalkkaan, vnosipalkkioon, ikalisii.iin 
eka kalliinpaikanlisii.an. 

Palkkaukseen sisii.ltyvii.t indeksikorotukset, jotka edelli.i olevien 
nU:idriiysten rn.tUJwan on kirjattava eri· mmnenteille, eroitetaan 
vasta palkkalistojen loppusummista siten, etta pertlS- tai sopi
muspalkkojen, vuosipalkkioiden, ikiilisien sekii. kalliinpaikanlisien 
loppusummista lasketaan niihin sisii.ltyvii.t indeksikorotukset kul
loinkin voimassaolevia indeksikorotuksia va taavien allamainittu
jen prosent'tien mukaan. 

Indeksikorotus % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 
Laskettuna korotuk ella lisatysta mii.ii.rastii 

(palkk.alistan loppusummista) % . . . . . . 4.s 9.1 

Nii.in saadut indeksikorotukset vahennetii.iin pall.M.alistan lop
pusummi ta, niin etta perus- tai sopimuspalkat, vuosipalkkiot, 
ikii.lisat ja kallHnpaikanlisat ilma.n indeksikorotuksia ltiiyva t 
palkkalistast.a selville. 

9. M.ikiili virallinen elinkustannusindeksi vuoden 1949 ku
luessa nousee niin, ettii siitii. aiheut.uu korotus palkkauksHn, nou
datetaan indeksikorotusten kirjaarnisessa, mita siitii edella on 
mii..ii.rii. tty. 

10. Ti1apaisia virkamieh.ia ei saa pitii.a enempiiii. lmin sellai
nen maii.rii., m.iikii vuoden 1948 jouluh"lllun palkkatason mukaan 
vastaa asianomaiselle momentille sitii. varten merkittya kiinteali 
mii.ii.rii.rahaa. 
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11. Miltii.li palkk.aukset on tammilruun palkanmaksus:sa kir- 2 
jattu tfunlin paatoksen maarayksista poiketen, on kirjaaminen 
oikaistava tlim1:in paatoksen mukaisesti. 

12. :MiUi edella tiissa paatokses a on maarlitty tilapiiisten 
virkamiesten pallddoiden maksami es.ta ja kirjaamisesta, sovelle
taan my<>s palkkioihin, jotka suoritetaan sellaisille oman kehi
tyksensa vuoksi valtion palvelukse a oleville harjoittelijoillc, 
jotka eivlit ole ylimliaraisiin toimiin miia.rlittyja eivailkii tyo- ta:i 
oppisopimussubtee a valtioon ja joilla tehtava ei ole sivutoimena. 

13. Valtiovarainministcr:io antaa tarvittaessa tarkempif1 
ohjeita edella olevien maadiy. ten 0\"Cltamisesta. 

8delU:iolevan johdosta rh ilnwittaa, etta indeksikoro.tukrct 
saadaan viihenta.ii myoskin palkkalistojen yhdistelmien loppu
summista (kts. . kohta) ja etta indeksikorot:uksia, .fotk.a tneTki
tiiiin scvrnalle momentille lntin varsinainen palkkaus, ei tarvitsc 
eri.tella eri alamomentille. !Rh/ to n: o H . 183/ 1269, 4. 2. 1949. 
- Valt. min. kirj. n:o 45, 21. 1. 19±9. ) . Kl. n:o 7/ -!9. 2. 

Sunnuntaityokorvaus. 

Valtiovarainministerio on valtioneuyoston raha-asiainvaliokun- 3 
nan lausunnon mukai esti paattanyt, etta sunnuntaityokorvauk-
sen suorittami essa vuoden 1949 aikana on edelleen noudatettava 
samoja toimeenpano- ja soveltamisohjeita kuin viime vuonna 
( valtiovarainministerion kirje n: o 612, 20. 1. 1(l49; IIloj n: o 
H. 213, 2. 2. 1949.) 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella suori
tettavat paivarahat. 

Valtioneuvosto on tammikuun 20 paivanii 1949 tapa,htuneessa 4 
esittelyssa paattanyt, etta Po-hjois-Suomen havitetylle alueellc 
virantoimitukseen vahintaii.n viidek itoista paivii.ksi muulta paik
kakunnalta maaratyille ja iella vakinai esti toimiville valtion 
viran tai toimen tabi valtion ylimaiiraisista toimista 19 paivanii 
tammikuuta 1943 annetnssa asetuksessa tarkoitetnn ylimaaraisen 
toimen haltijoille suoritetaan vakinaisen palkkauksen lisiiksi pai
varahaa seuraavien perusteiden mukaan: 

1. Po.hjois-Suomen havitetty alue jaetaan puheena olevassa 
tarkoituksessa kolmeen alueeseen. I alueeseen lmuluvat Lapin 
Hianista Enontekion, Inarin, Kittilan, Kolarin, Muonion ja Pel
kosenniemen kunnat, Rovaniemen maalai kunta, Sallan, Savu
kosken, Sodankylan, Turtolan ja Utsjoen kunnat seka RoYanie
men kauppala ja Oulun laii.nista Kuusamon kunta. II alueeseen 
kuuluvat Lapin laii.nistii Kemijar\en, Po ion ja Ylitornion knn-
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nat eka Oulun liHinista Hyrynsalmen, Suomussalmen ja Taival
kosken kunnat. III alueeseen kuuluvat Lapin liianistii Alatornion 
ja Karungin kunnat, Kemin maalaiskunta, Ranuan ja Tervolan 
kunnat sekii Kemin ja Tornion kaupungit. 

2. Pohjois-Suomen hiivitetylle alueeile virantoimitukseen vii
hintiiiin viideksitoista piiivaksi muulta paikkakunnalta miiariityile 
valtion viran tai toimen tahi ylimaiiraisen toimen haltijaile suori
tetaan varsinaisen palkkauksen lisiiksi piiiviirahaa seuraavasti: 

Peruspalkka tai vuosipalkkio 
I alueella II alueella ill alueella ilman elinkustannusindeksin 

kohoamisesta tai alenemisesta ole ville ole ville oleville 
iohtuvaa korotusta tai alennusta mk pv:ltii. mk pv:ltii mk pv:ltii. 

:vh 267,600 mk • 0 ••••• • •••• 100 90 80 
267,600-207,600 mk . ...... 80 70 60 
aile 207,600 mk mutta vii.hin-

taiin 151,800 mk . . . . . . . . 60 55 45 
alle 151,800 mk ............ 45 40 30 

3. Viran tai toimen haltijalle sekii ylimiiiiriiisen toimen halti
jalle, jonka vakinainen toimipaikka on Pohjois-Suomen hiivite
tyllii alueella, suoritetaan varsinaisen palkkauksen lisaksi paivii
rahaa, lukuun ottamatta jaljempiinii mainittuja tapauksia, to
siasiailisen toimipaikan mukaan seuraavasti: 

Peruspalkka tai vuosipalkkio 
Toimipaikka Toimipaikka Toimipaikka ilman elinkustannusindeksin 

kohoamisesta tai alenemisesta I alueella II alueella ill alueella 
johtuvaa korotusta tai alennusta mk pv:ltii. mk pv:ltii. mk pv:Jtii. 

yli 267,600 mk ..... . ... .. . 60 50 40 
267,600-207,600 mk .... . . 50 40 30 
aile 207,600 mk mutta viihin-

tiiiin 151,800 mk . . . . . . . . 40 30 20 
alle 151,800 mk ...... . .. ... 30 25 15 

Viran tai toimen tahi ylimiiiiriiisen toimen haltijalle, jonka 
toimipaikka on hiivitetylla alueella mutta joka on miiiiriitty vi
rantoimitul{seen viihintiiiin viideksitoista piiiviiksi tai poikkeuk
sellisten olojen vuoksi siirretty toiselta hiivitetyn alucen paikka
kunnalta toiselle, suoritetaan kuitenkin piiiviirahaa 2 kohdan 
mnkaan. 

4. EdelHi mainittua piiiviirahaa suoritetaan tammikuun 1 piii
vii.stii 1949 lnkien toistaiseksi ja enintiiiin vuoden 1949 loppuun 
saakka. 

5. Piiiviira:haa ei ~:>"Uoriteta, mikiili palkkaus on miiiiriitty 
ottaen huomioon, etta toimipaikka on bavitetyllii alueella. 

6. Matkakustannusten korvausta ja piiivarahaa puheena ole-
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valla alueella tehtavisHi virkamatkoista suoritelaan edelleenkin 4 
siltil. voimassa olevien maiiraysten mukaisesti. 

7. EdelUi. 2. ja 3. kohda sa mainittu paivaraha ·uoritetaan 
kerran kuukaudessa jalkeenpiiin muun palkkauksen yhteydessii 
ja merkitaan menoksi vuoden 1949 tulo- ja menoarvion 15 Pl. 
II luvun 31 momentille. Jos palkkaus suoritetaan maiidittyyn 
tyohon osotetusta miiararahasta, maksetaan piiiviirahakin samasta 
maararahasta. 

8. Tata paatosta sovelletaan myos sellaisiin valtion toimihen
k.ilOihin, jotka olematta valtion viran tai toimen tahi ylimiiaraisen 
toimen haltijoita taik:ka tyontekijoita, joihin on sovellettu valtio
neuvoston tyopalk:kojen saiinno telysta antamia maarayl{sia, suo
rittavat paatehtiivaniian pysyvaisia valtion tehtavia ja saavat 
niista Saannollisen kuukausipalk:kion. .J OS tailaisen toimibenkilon 
palkkaukseen sisiiltyy indeksikorotusta tai kalliinpaikanlisaa vas
taava palkkionlisa, on se paivarahan suuruusluokkaa miiarat
tiiessii ensin palkik:auksesta viihennetta.va. 

Samoin sovelletaan Hita piiatosta valtion oppilaitosten tunti
opettajiin, joiden opetus\'elvollisuus on vahintaiin 16 viikkotun
tia ja jotka hoitavat tuntiopettajan tointa paatoimenaan, kuiten
k.in niin, etta paivarahaa suoritetaan vain samoilta kuukausilta, 
joilta heille suoritetaan palkkausta t.untipalkkioiden muodossa. 
Tuntiopettajat sijoitetaan piiivarahojen suuruusluokkiin en mu
kaan, miten suuri heidiin tuntipalkkioidensa yhteinen vuotuinen 
markkamaiira on ilman tuntipalkkioihin suoritettavia indeksi
korotuksia. 

9. Valtiovarainminist.erio antaa tarvittae a tarkempia oh
jeita edella olevien maiiriiysten oveltamisesta. (Rh/to n: o 
H. 248/1113, 4. 2. 1949. - Kulk. n:o 1009, 29. 1. 1949. ) KJ. 
n:o7/49.4. 

Lennatintulojen, painotuotevarojen ja tulli- ja 
kaupunkimaksujen tilittli.minen. 

Sen johdosta, etta helmikuun 1 paivasta 1949 lukien on otettu 5 
kaytiintoon liikennepaikkojen uusi kassakirja uusittuine tilitys
ohjeineen, rautatiehallitus on muuttanut lennatintulojen ja painQ
tuotteiden myynnista kertyneiden varojen tilittamisestii annettuja 
ohjeita (MK I osa, siv. 12: 30 ja 12: 2 ) siten, etta puheenaole-
vat varat on kuluvan helmikuun 1 paivastii lukien tilitettiiva 
jaksonkassaan sita mukaa kuin niita kertyy eli jokaisessa tilityk-
sessii. Sarna koskee myos tulli- ja kaupunkimaksuja. (Rh/ to 
n:o 3387/1160, 4. 2. 1949. - Vert. Kl. n:o 2/4H. 1. ) Kl. 
n :o 7/49. 5. 
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Vaatetuspistemaaraykset. 

Kansanhuoltoministerion paiitoksen mukaan ou 7 pliiviistii 
helmilruuta 1949 alkaen useahkot vaatetus- ja kaikki nahka- ja 
kumitarvikkeet sekii jalkineet vapautettu pistesiiiinnostelystii. Ta
man jalkeen jaiiviit allamainitut, huoltojaoston taholta hankitut 
tiiyspuuvillaiset vaatetustarvikkeet pisteellisiksi: 

moleskikangas ..... .............. . a 5 pistetta 
imitaatti ,, 2 

" flanelli 
flanelliset '~lusp~ld~t. : : : :: : :: : ::::: " 

5 
" 

" " , alushousut .. . ..... . .... . 
" 

8 
sadetakit . ... .. .. ......... . . .. ... . 

" 
8 

SamaHa ilmoitetaan, etta nykyisissa vaatetuskorteissa olevien 
R-kirjaimella merkittyjen pistekuponkien voimassaoloaika paat
tyy 6. 2. 1949 ja uusi 40 kappaleen sarja S-kirjaimella merkittyja 
pistekuponkeja otetaan ldiytantoon 7. 2. 1949. Jokainen S-kirjai
mella merkitty pistekuponki vastaa 1 jakelupistettii. Kaikki vaa
tetuskorttien erikoiskupongit poistetaan kaytannosti:i helmikuun 
7 piiiviista 1949 alkaen. 

Edelleen ilmoitetaan, etta alitilittajien on jaksonhuoltopaalli
koille 15 paiviiiin ·helmikuuta 1949 mennessii toimitettava erilli
nen pistetilitys myynnistii, mika on tapahtunut ajalla 1. 2.-
6. 2. 1949 sekii suoritettava inventointi 6. 2. 1949 niista tarvik
keista, jotka jaavat 7. 2. 1949 pistcsaiinni:istelyyn. Jaksonhuolto
piiiillikoiden ja rautatiera:kennusten on taasen lahetettava vas
taava ,viilitilitys" sekii inventario huoltojaostolle 20 paiviiiin hel
mikuuta 1949 mennessii. (Tthj n: o 145/ 136, 7. 2. 1949.) 

Muutoksia aikatauluun n : o 114. 

Helmikuun 14 piiiviista 1949 alkaen pysiihtyvat aina (1:}) 
.hj n: o 116 Pasilan asemalla ja hj n: o 506 a Strombergin seisak
keella seka hj n:o 491 tarpeen vaatiessa (S) HaanpiU:ln seisak
keella. (Kut n: o 96 ja 63, 5. 2. 1949. ) 

Makuupaikkojen varaaminen. 

Vakinaiset makuuvaunut n:o 29 ja 30 1 CErn muutetaan 
Em-vaunuksi (a 36 p.): Helsi-ngista lahteva 11. 2. ja Iisalmesta 
liihtevii 12. 2. 49 lukien. (Kut n: o 133, 5. 2. 1949. ) 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisusta ,Liikennepaikkojen Yiilimatkat ' poi tetaan ::\Ial- 9 
min a eman kohdalta si>. 100 Tallber!rin raiclE' ja tilalle mE'r
kitaan: 

Seximon raide Ml 1 Tt Seximo Oy: n tanetta varten. 
(Lkoj n: o 202, 1. 2. 1949.) 

Tikkurilan aseman alaisena avataan 14. 2. 49 lukien 
Oy Rudu Ab: n raide Tkl 4 Tt Oy Rudus Ab:n tarvetta 

varten. 
(Lkoj n:o 104, 1. 2. 1949.) 

Hanko-Pohjoisen laiturivaihde avataan maali kuun 1 piii
vastii 1949 lukien R-liikenteelle, joten sen liikennoimistapa tulee 
sanotusta ajankohda ta alkaen olemaan HlmTR. (Lkoj n: o 152, 
3. 2. 1949.) 

Sukevan aseman alaisena avataan 16. 2. 49 lukien liikenteelle 
Sukevan-Murto:m:iien viilillii km:llii 591 + 317 m ,Kwkkopuro"
niminen seisake merkinnoin : 

se Kukkopuro 43 Sukeva 2. H 
Murtomaki 22. 
Ilm 41. Kon 6 (Kl. n :o 7/ 49. 9.) 

Seisakkeella pysahtyviit matkustajien jiittiimista ja ottamista 
Yarten tarpeen vaatiessa (S) toistaiseksi junat n : o 701/702. 

Mainitusta piiiviistii lukien lakkautetaan Sukevan alainen 
RenneUin seisake. (Rh/lko n:o 415, 4. 2. 1949.) 

SNT -Liitosta saapuneiden liihetysten 
kuljetuskirjat. 

Kun S T-Liitosla saapuneita Ui.hetyksiii koskevi ·>:a anom'llk- 1 O 
·issa usein on liitteena alk:uperiiinen matkakirja ja monet a emat 
liiWi.viit kuukausitileihin ii matkakirjanjliljennokset (tavaralis-
tat), huomautetaan, ettii SNT-Liitosta saapuneiden liihetysten 
kuljetuskirjoista on rahtikirja, jonka talcisivulle kannetut. mak-
sut on kuitattava, annettava va taanottajalle, alkuperainen mat
kakirja, jossa on painettu numero ja johon raja-asen1a on las
kenut. 111aksut, liitettiivii kuukausitiliin ja tavaral.istan lomak
keelle kirjoitettu matkakirjanjiiljennos, johon vastaanottajan on 
kuitattava tavara ja rahtikirja saaduksi, jaii asema lle, (Tf t k 
n:o 53, 7. 2. 1949.) 
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S&iraspMrit. 

Liikennepaikoille huomautetaau, etta kaikkiin liikennepaikko
jen sairaspaareihin on ekaannusten valttiirniseksi mer.kittiiva 
poolttamalla, maalamalla tai muuJla nakyvalla ja pysyvalla tavalla 
omistajaliikennepaikan nimilyhennys sekii, jos liikennepaikalla on 
useita paareja, myos jarjestysnumero. (Lkoj n:o ~47, 29. 1. 
1949.) 

Tilastollisten paikallisltikennealueiden 
tarkat rajat. 

Kl. n:o 53/47. 1 olevien tilastollisten paikallisliikennealueiden rata-, 
liikcru1e-, raide-, kisko- yms. rataa koskevan pituuden mittaam.ista ja las
kemista varten on niiiden alueiden tarkat rajat maaratty seuraavassa alue
ja rajaluettelossa ilmoitettuihin kilometripylviiisiin: 

1) Helsingin liikennealue, jonka 
pohjoinen raja on Monnin ja Riihimiien viilillii 
liintinen raja on Muijalan ja Lohjan valillii . .. . .. . .. . 

2) Riihimiien liikennealue, jonka 
pohjoinen raja on Iittalan ja Kuurilan viilillii ....... . 
itiiinen raja on Mankalan ja Kausalan viililUi . . .. ... . 
etelainen raja on Riihimiien ja Monnin vii.lillii. .. ..... . 

3) Hangon liikennealue, jonka 
koillinen raja on Lohjan ja Muijalan viilillii ......... . 
liintinen raja on Kuovilan ja Kosken viilillii. ........ . . 

4) Turun liikennalue, jonka 
koillinen raja on Humppilan ja Matkun viilillii. .... . .. . 
itii.inen raja on Kosken ja Kuovilan vii.lill'ii .... . ...... . 

5) 'fampereen liikennealue, jonka 
pohjoinen raja on Vilppulan ja Kolhon vii.lillii ....... . 
eteliiinen raja on Kuurilan ja Iittalan vii.lillii. . ...... . 
lounainen raja on Matkun ja Humppilan vii.lillii ..... . 
liintinen raja on Kiikan ja .Aetsii.n vii.lillii. ..... . ..... . 

6) Porin liikennealue, jonka 
·koillinen raja on Aitonevan ja Kortwen vii.lillii. ..... . 
itiiinen raja on A.etsiin ja Kiikan vii.lill'ii .......... . . 

7) Jyvii.skylii.n liikennealue, jonka 
luoteinen raja on Myllymiien ja Inhan vii.lillii. ... .. .. . 
itii.inen raja on Sauvamiien ja Venetmaen vii.lillii. . .... . 
etel'iiinen raja on Kolhon ja Vilppulan vii.lillii. ....... . 
liintinen raja on Kortteen ja Aitonevan viHillii. .... ... . 
Vaasan liikennealue, jonka 
pohjoinen raja on Voltin ja Jepuan vii.lillii. ....... . . . 
kaa.kkoinen raja on Inhan ja Myllymii.en vii.lillii. . . ... . 

9) Kokkolan liikennealue, jonka 
pohjoinen raja o;n Kanlman ja Oulaisten viilillii. ... . . . 
kaakkoinen raja on Haapajti.rven ja Kuonan vii.liilii. ... . 
etelii.inen raja on Jepuan ja Voltin vii.lillii. ..... . ... . 

k:ilometri
pylvii.ii.ssii. 67 

121 

., 

" 

" 
" 

., 

" 

" 

134 
164 

67 

121 
113 

1 3 
113 

280 
134 
183 
255 

452 
255 

338 
430 
280 
452 

4 9 
33 

648 
643 
489 
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10) Oulun liikennealue, jon.ka 
pohjoinen raja on Ol.h&van ja Myllykankaan "iilillii . . 
kaak.koinen 1·aja on Yaalan ja. Kankarin >'"!i.lillii. ..... . 
etelii.inen raja on Oulaisten ja Kankaan "l'ii.lillii . .... . 

11) Kemin liikennealue, jonlm 
eteliiinen raja on Myllykankaan ja Olhavan viililla . . . . 
koillinen raja on Tcrvolan ja Louen vii.lillii ..... .... . 

12) Rovaniemen liikennealue, jonka 
kaakkoinen raja on Louen ja Tervola.n vii.lillii. . . . .. .. . 

13) Kajaanin liikennealue, jonka 
kaakkoinen raja on Juurikkalahden ja Pahan viilillii .. 
eteliiinen raja on Murtomiien ja Rasimiien viilillii . . . . 
luoteinen raja on Kankarin ja Vaalan viilillli . ... . .. . 

H ) Joen uun liikennealue, jonka 
luoteinen raja on Pallan ja Juurikkalahden viilillii . .. . 
lounainen raja ()D Vihtarin ja Sapun valilHi . . ... . ... . 

15) Kuopion liikennealue, jonka 
pohjoinen raja on Rasimiien ja Murtomii.en vii.lillii. . . . . 
etelii.inen raja on Suihkolan ja Suonteen viilillii. ..... . 
luoteinen raja on Kuonan ja Haapajii.rven vii.lillii ... . 

1 6) Mikkelin liikennealue, jonka · 
pohjoinen raja on Suonteen ja Suihkolan viililla .. .. . . 
koillinen raja on Sapun ja Vihtarin viilillii ... . . . .. . . 
kaakkoinen raja on Kerisalon ja Kolkontaipaloen viilillii 
etelii.inen raja on Varpasen ja Mouhun viililHi. .. . ... . . 
liintinen :raja on Venetmiien ja auvamiien viilillii ... . 

17 ) Kotkan liikennealue, jonka 
pohjoinen raja on Mouhun ja Varpasen vii.lillii .. . ... . . 
itiiinen raja on Uron ja Luumiien viilill'a . .. . .. . .. . . . 
liintinen raja on Kausalau ja Ma.nkalan vii.lillii . . . .. . 

l ) Lappeenrannan liikennealue, jonka 
luoteinen raja on Kolkontaipaleen ja Kerisalon viilillii .. 
liintinen raja on Luumiien ja Uron viili!Hi .. . .... .. . 

(Rt n:o 3460, 24. 1. 1949.) Kl. n:o 7/ 49 12. 

7 

kilometri · 
pylvli.iiaeii .510 

846 
M 

" 

" 

" 

810 
9{)7 

907 

854 
606 
846 

54 
483 

606 
400 
643 

400 
483 
431 
251 
430 

251 
249 
164 

431 
249 

Matkalippualennuksia. 

12 

Kl. n: o 3/ 49. 21 3) alakohdassa mainitt.u Suomen Luistelu- 13 
liiton jarjestamat nuorten pikaluistelumestaruuskilpailut on 
siirretty pidet.taviksi 12-13. 2. 1949 Hyvinki:ialla. (T£o n: o 17, 
4. 2. 1949.) . 

Kl. n : o 5/ 49. 13 kohdassa mainittu matkalippualenuus Tai
nionkosken Urheilijain ,Ukonniemcn Kisoihin" on myi:innetty 
matkaa varten Asemaelle eika Tainionko kelle. (Tfo n:o 85, 
-!. 2. 1949.) 

Finlands Svenska Skidfij?·b1.md-nimisen yhdistyksen allamai
nittuihin kilpailuihin osa.llistuville kilpailijoille ja 1oimitsijoille 
on myi:innetty 25 % alennus yksinkertaisten lippujen, myo pika
junalippujen hinnoista kulloinkin kysymykseen tulevalle a.<;emaUe 
ja takaisin. J\'amli kilpailut ova.t: 
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1) ,l<'iskars-spelen ··, 12-13. :2. n1i.iaraasema .Poh jankuru .ia 
Fiskari, 

2) ,ojbergs-spelen", 5-6. 3, maaraasema Vaasa ja 
3) ,Gamlakarleby- pelen'', 5-6. 3. 1949, miilirii~sema Kokkola . 

. \lcnnus on Yoimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jaJkecn lnmkin 
ki lpailun. (Tfo n :o 251, -:1: . 2. 1949.) 

Suornen Pwrtiopoikajarjesto r.y:n Helsingin pii1'in talvilei
rille osallistuville partioJaisille on myonnett~· 25 %: n alennus 
yksinkert.aisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Her
ralaan. Alennus on voimassa 24. 2-6. ~- 1949. (Tfo n: o 1 R7 I 

255, 28. 1. 1949.) 

Helsinki 1949. YaJtjonetl\'oston kirjapnino 



KASKYLEHTI N:o 8 
1 9 4 9 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuu n maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SIS .ALLYS: 1. Maariiykset matkatavarasta linja-autoliikentees ii.. - 2. 
Vaununvuokran tai siiilytysmaksun kantaminen YR: n toime ta kotiinkuljetetta
yasta tavarasta. - 3. Rajavartiolaitoksen rahtiluotto. - 4. Tavaranluokitus. 
- 5. Ylim. >apaaliput. - 6. Hiihtoloma-alennus. - 7. Matkalippualennuksia. 
- 8. Kadonnut ilmai intaulu. - 9. Kadonnut sorkkarauta. - 10. Hallinto- ja 
talouso~astojen virkatutkintoon valmistavat luentokurssit. - 11. Vaunumies
oppikurssit kevii.tlukukaudella 1949. - 12. Ylemmiit liikenneoppikurssit. -
13. Alustavat liikenneoppikurssit. - 14. Kadonneita matkalippuja, virkamerk
kejii. ym. - 15. Avoimia virkoja ja toimia. - 16. Osoitetiedu telu. 

Maaraykset matkatavarasta linja
autoliikenteessa. 

Y.R. autolinjoilla saa matku taja ottaa ·mukaansa maksutto- 1 
mana kii.simatkatavarana cnintiiiin 10 kg scllai ta tavaraa, m.ik.a 
kokonsa ja laat.unsa puolesta soveltuQ autossa kuljetettavaksi 
eilrii tuota haJ.ttaa muille matkustajille. 

Taman miii.iriiyksen ylittiiviista matkatavara ta kannetaan 
maksu tavaratariffin mukaan '(Kl. n:o 7; 48). Polknpyorista ja 
koirista kannetaan puolot matkalipun hinnasta. 

Vahim.miit maksut ovat: tavalliscsta matkatavarasta ja pol:ku
pyoriistii. 30: -, matkustajan mukana seuraavista koirista 10:
ja koirista, jotka eiviit seuraa matku ·tajaa 20: -. (Rh n: o 378, 
1. 2. 1949). 

Vaununvuokran tai sa.il.ytysmaksun 
kantaminen VR :n toimesta kotiin
kuljetetta vasta ta varasta. 

Huomautetaan, etta nrilloin rahtikirjaan llihety asemalla on 2 
merkitty, etta tavara k.Ttlj-etetaan va taanottajan asuntoon rauta
teiden autoilla tai vastaanottaja on tii tii tehnyt sopimuksen tai 
i]moituksen tavaran aapumisesta saatuaan sitii pyytiiii, ei vau
nunvuok.raa hnneta purk.amismiiliriiajan eika siiilytysmaksua 
noutamis:miiii.raajan ylittiimisesHL (Tfo n: o 204/ 2 3, 31. 1. 1949.) 

1096. lJ. 2. 1949. 
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Rajavartiolaitoksen rahtiluotto. 

Kl. n:o 59/47. 9 ja 10 kohdi a annettuja kirjanpito- ja tili
ty ohjeita o ittain muuttaen on rajavartiolaitoksen rahtiluotosta 
m..1iiiriitty tulevan maaliskuun 1 paivasta lukien noudatettavaksi 
seuraavaa: 

Rajavartio tojen esilrunnan, Sisaasiainministcrion rajanrtio
asiain osaston ja kaikkien rajavartio ·tojen sotilaskuljetuskirja.t 
merkitaan rahtiluottoluetteloon aina liihetysasemalla, myos yksi
tyisten ratojen asemilla. 

Sotilaslruljetuskirja on merkiWiva lahetyskuukauden rahti
luottoluet ooloon. 

Henkilokuljetuksen ollessa kysymykses a on ku1jetuskirjan 
IV osa Hi.heteWi.va kirjehwressa miia.raa emalle, joten sitii ei saa 
antaa matku tajalle. 

Rahtiluottoluettelo on paatettavii kuukauden viimeisenii pai
viina ja on siihen merikittavii toimituspalkkio. Asema lii.hettaa 
rahtiluottolucttelon siiben lmuluvine rahtikirjoincen Rajavartio ·
iojen Esikunnalle Helsinkiin, os. Korkeavuorenkatu 21, liiWien 
mukaan valmiiksi taytetyn tilill€panokmtin, jonka kuponkiin on 
tehty elva merkinta siita, min.ka aseman hyviiksi ma.ksu 011 

talousjaksossa merkittii.vii. Maksettuaan velkamii.ii.riin talousjak
son tulotilille, rajavartiostojen esilmnta liihettaa postitoimipaikan 
antaman kuitin ennen saman ·lruukauden 10 piiivaa asianomaiselle 
asemalle til,eihin liitcttiivaksi. (Rh: n kk n: o 8/ 11!)2, 1;). 4. 1943, 
31. kohta.) 

Rajavartiolaitok en rahtiluotosta edellii mainilussa Kl. n:o 
59/ 47 . 9 ja 10 annetut muut mtiari.iykset, jotka eivat ole risti
riidas a ylli.i olevan kan sa, ji.i.avat eLlcllcen voimaa1.1. (Tfo n:o 
90/ 334, 3. 2. 1949. ) 

Tavaranluokitus. 

Aakkoselli een tavaranluokitustaulukkoon ( 0 n: o 1201 bs J 
lisi.itiian seuraavat uudct ha.kusanat : 

Aaltokartonki, arkke1na (ei pitemmalle jalostcttu) K D 5 
arkkeina, laattikkoaincina (ki.i ittaa painatul;:-
sen, taiv'l.ltuk en .ia avaukscn) ..... .. .... . . . 

A.altopahvi, myos yksipuolinen, rnllissa ... . . .. .. . 
Aaltopahvilaatikot, kokonai ina . .. . ........... . 

litteina ei K 
Kaasunaamarit .............. . .. . ... ... ..... . . 
Kaasunaamarin suodattimet . ........... . ... . . . . 

K C 4 
KDv 
KB2 

A1 
A 1 
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K arstauskoneet 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Voimapahvi, arkkeina ( ei pitemmi:Hle jalostettu) 

arkkeina, laatikkoaincina (ldisittaa painatuksen, 
taivutu.ksen ja avauksen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 

Yoimapahvilaatikot, kokonaisina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lit teina ei K. 

(Tfo n:o 170/ 233, 260 1. 19490) 

B 2 
D5 

C4 
KB2 

8 

Rautatiehallitus on n11iarannyt, ettii betonilaudoituksia var
ten lauclanpatkista valmistetut noso Lahti-l~Cvyt luetaan luolclriin 
]) 9 ja. merkitiiiin julkaisuun ,Aakkosellinen tavaranluokitustau~ 
lnkko" nimikkeella betonoimislevyt D 9. (Tfo n: o 224/291, 31. 
1. 19490 ) 

Rautatiehallitus on maariinnyt, etta puuvillatyyppinen silla 
10 20 49 lukien luetaan kuljetusmaksuja laskettaes..o;;a rahtiluokkiin 
K C 4, paaleHun puristettl.ma ~i K. 

Ehtona ta.Ilaiseen luokitukse n on, etta rahiikirjaan on tehty 
merkinta ,puuvillatyyppista sillaa"o Jos tiima merkinta puut
tuu, lasketaan ku1jetusmaksu luoklden K B 2 (paaleihin puris
tettuna ei K) mukaano 

Aakkoselliseen tavaranl uokitustaulukkoon on l:J.aJrusanoJen 
Puuvilla, Silla ja Villa kohdalle tehti:iva taman mukainen kor
ja.uso (Tfo n: 0 260, 40 20 19490) 

Ylimaaraiset vapaaliput. 

4 

Suomcn Rautatielaisten Liitou osastojen viilisiin hiibtokilpai- 5 
luihin .Jyva ·kyliissa 200 2. 1949 osallistuville kilpailijoille ja kil-
pail utoimitsijoille on myonnetty ylimi:Ui.raiset vapaaliput matkaa 
\·artcn .Jyvaskylaan ja takaisino (Tfo n :o 243, 20 20 19490) 

Hiihtoloma-alennus. 

Rautatiehallitus on myontanyt ainoastaan kaupunkikuntien 6 
koululaisille no so hiihtoloman aikana tehtavia rautatiematkoja 
varten myytavien Uppujen, myos pikajunaUppujen, ej kuiten-
kaan lastenlippujen hinnoista 50 %: n alennuksen, mikali oppi
laitoksen puolesta hiihtoloma jarjestetaano Alennuksen saami-
seksi on asianomaisen liikennepaikan lippukassaan jokaisen alen-
nuk een oikeutetun matkalippua ostaessaan annettava oppilaitok-
sen johtajan antama ja koulun leimalla va»ustettu hiihtoloona
todistus (B N: o 106), joka sisaltaa oppilaitoksen ja todi tuksen 
saajan nimen, laht<i- ja maaraaseman nimen seka h.iihtoloman 
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ajan. Todistus on kaksiosaine11. Toinen osa jaa lippn.kassaan, 
josta se lipputilin mukana laheteti:Ui11 tarkastustoimiston II jaos
toon. Toine11 osa annetaa11 matkalipun mukana matkustajalle. 
Todistuksen molempiin osii11 011 leimattava myyntipaikan nimi
ja paivaleima seka merkittavii mi11kii luokan lippu on myyty. 
Matkalippuja kootessaan on ko11dukti::ii::irin kerattiiva myi::is ·hiihto
lomatodistukset ja lahetettavii ne tarkastustoimisto II: een. 

Koululaiselle, jaka esittaa hiihtolomatodistuksen, myydiian 
yksinkertaine11 matkalippu, joka kelpaa edestakaista mathaa var
ten. (Vain menoma.tkaa varten ei alennusta myonneUi. ) .Tokai
see11 lippuun on leimattava. sana ,Hii.htolippu". Meno- ja paluu
matkaa.n kelpaava kokolippu 011 voimassa 10 paivaa leimaami ·
piiivii mukaanluettuna, kuitenkin vain 25. 2-12. 3. 1949 valise11ii 
aika11a. 

Alen11us 011 voimassa myi::is valtio11rautateide11 kans ·a yhdys
liikenteessii olcvilla yksityisillii rautateilHi. 

Suksista kannetaan siiadetty kuljetusmaksu. (Tfo n: o 245, 
2. 2. 1949.) 

Matkalippualennuksia. 

Oulun Py1·innon jiirjestiimiin painonnostome taru uskil pailui
hin osallistuville kilpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty 
25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myi:is pikajunalippujen 
hinnoista Ouluun. Ale1111us 011 voimassa 25. 2-1. 3. 1949. (Tfo 
n:o 249, 4. 2. 1949.) 

Nuoret Kotkat Keskusjohdon toimeenpanemille varhaisnuori
. on ohjaajakursseille osallistuville aile 20-vuotiaille henkiloille ou 
myo11netty 25 %: n alennus yksinkerta.i ten lippujen, myi::is pika
ju11alippujen hinno.ista Heinolaan. Alennus 011 Yoimassa 25. 2-
7. 3. 1949. (Tfo 11:0 235/315, 1. 2. 1949.) 

Posti- ja lenniitin1trhe~'lijat-nimisen yhdistyksen hiihto- ja 
miienlaskumestaruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoillc ja toi
mitsijoille on myi::innetty 25%:11 alennus yksinkertaisten lippu
jen, myi:is pikajunalippujen hinnoista Tampereelle. Alennus on 
voimassa 3-8. 3. 1949. (Tfo 11: o 238/ 314, 1. 2. 1949. ) 

Suomen Vankilavirkailijain Liitto r. y :n jarjestamiin talvi
urheilumestaruuskilpailu1hi11 osallistuville kilpaHijoille ja kilpai
lutoimitsijoille 011 myi::innetty 25 % :11 ale1111us yksinkertaisten 
lippujen, myi:is pikajunalippuje11 hinnoista Pieksamaelle. Ale11nus 
011 voimassa 3- . 3,. 1949. (Tfo 11:0 272, 5. 2. 1949. ) 

1.'yoviien U1·heiluliiton painonnostomestaruuskilpailuihin osal
listuville kilpailijoille ja toimitsijoille on myo11netty 25% :n 
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alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin- 'I 
noista Helsinkiin. Alennus on voimassa 4-8. 3. 1949. (Tfo n: o 
171/234, 26. 1. 1949.) 

Sumnen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liiton jiirjesta
miin hiihtokilpailuihin osallistuville kilpailijoille ja toimitsijoille 
on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos 
pikajunalippujen hinnoista Turkuun. Alennus on voimassa 4-
8. 3. 1949. (Tfo n:o 242/324, 2. 2. 1949.) 

Kolin !patti r. y :n jarjestamiin pujottelurmestaruuskilpailui
hin osalli tuville kilpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty 
25 %: n alennus y'ksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista Vuonislahteen. Alennus on voimassa 4-8. 3. 1949. 
(Tfo n: o 250, 4. 2. 1949.) 

Metodistkyrka1~ i Finland Sam,fundstyrelse-nimi en ybdistyk
sen jarjestamaan nuori ovuosikonventtiin osallistuville aile 20-
vuotiaille ib.enkiloille on myoru;tetty 25 %: n alennus yksinkertai -
ten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Pietarsaareen. 
Alennu on voimassa 8-15. 3. 1949. (Tfo n: o 192/ 260, 28. 1. 
1949.) 

Poikien Keskus r·. y :n kerbonjohtajien neuvottelupaiville osal
listuville on myonnetty 25 %: n alennus yksizrkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Oripohjan asemalle ja takaisin. 
Alennus on voimassa 23-29. 3. 1949. ( Tfo n: o 244/ 326, 2. 2. 
1949.) 

Invaliidijiirjestojen Keskttsliitto r. y :n jarjestamille jarjesto
kursseille osallistuville invaliideille on rmyonnetty 25 %: n alen
nus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista 
Hameenlinnaan. Alennus on voimassa 23-30. 3. 1949. (Tfo n:o 
186/254, 28. 1. 1949.) 

Suomen Saimanhoitajatat·yhdistyksen luentopaiville osallistu
ville sanotun yhdistyksen jasenille on myonnetty 25 % : n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Hel
sinkiin. Alennus on voimassa 27. 3-5. 4. 1949. (Tfo n:o 191/251, 
28. 1. 1949.) 

Kadonnut ilma.isintaulu. 

Helaingin asemalta kuljetussaatteella n: o Tlj 9, 20. 1. 49 Kotkaan 8 
Hihetetty rnskeaan paperiin ja puukehikkoon (noin 200 X 100 em) pakattu 
seka punaisilla ,varovasti"-lapuilla varustettu ilmaisintaulu on tuntematto-
m!lllla taval1a kadonnut. Pyyd-etii.an etsimiili.n ja loydettaessa heti lii.hetta-
maan asemapaallystolle Kotka seka ilmoittamaan turvalaitejaostolle puh. 
Hki 269. (Tlj n: o 205, 31. 1. 1949.) 
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Kadonnut sorkkarauta. 

Va1lilan asemalta on viime tammikuun aikana tuntemattomalla ta
valla hliv:innyt kirvesmiehen sorkkarauta, jossa on merkki Val. Sen epii.il
leen joutuneen johonk:in vaunuun. Pyydetlilin etsimiilin ja palauttamaan 
Vallilan asemalle. (1. ljp n.-:o 166/ 424, 5. 2. 1949.) 

Hallinto- ja talousosastojen virkatutkintoon 
valmistavat luentokurssit. 

Rautatieopiston johtokunnan · piiiitettyii. kuluvan kev'"atlukukauden ai
kana jiirjestettlivik i yllii.mainitut luentokurssit niihin liittyvine tutkintoi
neen, kehoitetaan asianomaisia toimistojen ja jaksojen piilillikoitii osasto
jensa johtajien vii.lityksellii helmikuun 19 pii..ivii.lin mennessii. nimeii.miilin 
ne alaisen a virkailijat, jotka alokkaiden ottamisesta ja ammattiopetuk
sesta aunetun ohjes'alinnon 38 § :ssii etlellytetyn viihintiilin 12 kuukauden 
konttorioppilas- tai konttoriapulaispalvelukseu viimeistiiii.n huhtikuun ku
luessa saavuttaen, ovat halukkaat osallistumaan mainittuihin kursseihin. ja 
tutkin'toon. Kurssit tullaan toimeenpanemaan rautatieopistossa maalis
toukokuun aikana tarkemman ajankohdan jii.ii.dessii myohemmin miiii.ratta
vii.ksi. 

Kun kursseihin osallistuminen virantoimituksen ohella vaikeuttaa opin· 
toihin keskittymista, ja "kurssien p itkittyminen lisiiii. rautateille pii.iviiraho
jen maksamisesta koituvia kustannuksia, on katsottu tarpeemseksi harkita 
myos hallinto- ja talousosastojen virkatutkintoon valmistavien kurssien jii.r
jestii.mistii. toisten osastojen kurssien tapaan. T'astii syystii. pyydetaiin asian
omaisia piiii.llikoitii. nimetessiiii.n osanottajat, myos ilmoittamaan, montako 
heistii. voitaisiin ty08kentelyu hii.iriintymii.ttii. luovuttaa, jos oppilaat jou
tuisivat olemaan kokonaan poissa vir-kateht'avistii.ii.n yhtlijaksoisesti esim. 
5 viikkoa. (Ropj n:o 24/57, 1. 2. 1949.) 

Va.unu.miesoppikurssit kevatlukukaudella 1949. 

Alkaneen kevatlukukauden aikana jarjestetiilin vaunumiesoppikurssit 
rautatieopiston huoneist.ossa Helsingissa. Kursseille paasemistii. on anot
tava kirjamsesti rautatieopiston johtokunnalta ja on anomukset esimiesten 
1ausuntojen seuxaamina lli.hetettii.vii. rautatieopiston johtajalle keskiviikkoon 
t. k. 23 pliiviiiin menne ·sa. Myohemmin ilmoitetaan sitten, ketkii haki
joista kutsutaan lauantaina maaliskuun 5 p :nii klo 11 pidettaviiii.n pii.ii.sy
tutkintoon, jos a kursseille pyrkijoitii. kuulustellaan suomenkielen oikein
kirj<>ituksessa, laskennossa ja tiirkeimmissii. ohje iiannoissii.. 

Anomuksien kasittelyyn, niihln liitettiiviin asiakirjoihin ja muihin 
kursseille pii.ii.syyn vaikuttaviin seikkoihin nahden viitataan alokkaiden 
ottamisesta ja ammattiopetuksesta annetun ohjesiiii.nnon 11, 18, 59, 62, 63, 
69, 70 ja 71 9 :ien maiirii.yksiin seka rautatiehallituksen toukolmnn 6 pii.i
vlille 1932 pliivattyyn kirjelmii.lin n: o H. 718/2524, jon&a mukaan vaunu
miesoppikursseille voidaan ottaa sellaisiakin oppilaita, jotka eivii.t ole tyos
kennelleet vuotta va.ununkorjauspajassa, mutta jotka ovat 4 vu<>·tta olleet 
vaununvoitelijan toimessa ja osoittaneet omaavansa edellytyksiii. vaunun
tarkastajan tehtiiviin. 

Kursseille hyvii.ksytyistii sekii kurssien alkamisajasta ilmO'itetaan tavan
mukaisessa jiirjestyksessii. aikanaan. (Ropj n: o 33/ 89, 2. 2. 1949.) 
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Ylemmll.t liikenneoppikurssit. 

Ylemmat liikenneoppikurasit paattyvat torstaina maaliskuun 24 p : na, 12 
johon mennessli. pyydetaiin kursseilta paasev_ille oppilaille mahdollisesti an
nettavat virkn.maarayks t liihettii.miiiin rautatieopiston joht~jalle. (Ropj 
n:o 27/ 61, 1. 2. 1949.) 

Alustav at liikenneoppikurssit. 

Alu.stavat liikenneoppikurssit allmvat tiistaina tulevan maali&kuun 13 
29 p :nii. klo 8.00 rautatieopiston huoneistossa. Tielsingissa ja kestii.vat 
loppututkintoineen torstaihin toukokuun 5 pii.ivii.iin saakka. 

Luettelot nii.ille kursseille aaapuvista liikenneoppilaista pyydetiiii.n lii.
hettiimaan rautatieopiston johtajalle maaliskuun 10 piiiviiii.n mennes a. 
(Ropj n:o 28/ 62, 1. 2. 1949.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Helsingin konepajan tyontekijrulc lmpi Kuopalle kirjoitettu virka- 14 
aikalippu n :o 012910/ 259 voimassa 1. 1.-31. 12. 49 llelsingin-Malmin 
viilillii. on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki knp 25. 1. 1949.) 

'rampereen a emalla palvelevalle asemamiehelle" Tauno Solalle 7. 1. 49 
kirjoitettu tilapainen vapaalippu n: o 0433982 matkalle Tampere-Lahti 
on kadonnut ja ·kuoletetaan. (4. ljp n :o 136/ 376, 27. 1. 1949.) 

Kouvolan polttoainevaraston tyontekijalle Heikki KangasperkQlle kir
joitettu virka-aikalippu n:o 004590/ 92 voimassa 3. 1.-30. 6. 49 Kouvol~ 
-Voikosk-en. valilla on kadonnut ja kuoletetaan. (5. vtjp n :o 115/ 73, 
27. 1. 1949.) 

Kouvolan varikolla (Vro) palvelevalle ylim. veturinkuljettajalle Arvid 
Vepsii.lle 26. 9. 44 anncttu virkamerkki n: o 307 sekii. 3. 1. 49 kirjoitettu 
tilapainen vapaalippu n : o 002347 matkalle Yirasoja-Lieksa ovat kadon
neet ja kuoletctaa.n. (Kw vrp n:o 68. H . VII. 2, 29 . 1. 1949.) 

Rautatierakennu tyontekija Matti Ronkaiselle 11 . 1. 49 kirjoitettu 
tilapainen vapaalippu n :o 0434839 ja hii.nen vaimolleen Maij a Ronkai
selle 11. 1. 49 k.irjoitettu tilapainen vapaalippu n : o 0434838, kumpikin 
lippu matkalle Hyrynsalmi-Helsinki, ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Rr-o 
94/ v. -49.) 

Jyvii.skyliin asemalla palvelevalle alokkaalle Ycikko Asikaiselle 14. 1. 
46 annettu virkamerkki n:o 302 on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n: o 
T. 72/ 359, 4. 2. 1949.) 

Avoimia virkoja j a toimia. 

10. liikennejakso . a seuraavat esityksen pe-rusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 15 
1 l. 'Vaihdemiehen t1>imia: neljii.toista Kouvolassa; 1 l. a.semamiehen toimi.a : 
kolme Kouvolassa; yk i Virasojalla ja kaksi Kotkassa; jwnamiehen toimia. : 
kaksi K ouvolassa ja yksi Mik·kelissii.; sekii. 2 l. ase?n.am~iehen t<Wmia : yksi 
Kantalassa ja yksi Inkeroisissa. Liikenneosaston johtajalle osoitctut hake
mukset on jatettii.va asianomaisen liikennepaikan piili.llikolle vi'imeistaan 
25. 2. 1949. 

2 l. ratainsiln.Oori?b v iT1ca keskushallinnon rataosastossa ( erikoisala t ur
valaitteet) . Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on jii.tettava ra.uta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistiili.n 14. 3. 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita enncn hake
musten jiittii.mista ottamaan selviia asunnonsaantimahdollisuuksista. 
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Osoitetiedustelu. 

Valttaa.kse('n turhaa kirjeenvruhtoa kehoittaa rautatiehallitus .taten 
kaikkia henki10- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotk."'. tietavat 
allamainitun henkilon osoitteen, siita viipymii.tt"a ilmoittamaan rautatie
hallituksen kirjaajalle, os: H elsinki: 

'7llitmi 
Konttinen V. 
Mustonen Vieno 

c£mmatti 
rautatieliiinen 
vet. Hi=. 

syntymavuosi aikadsempi osoite 
Tampere, Dmarink. 38. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 9 
19 4 9 

Vllttaus Kliskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiin: 
Kl. N:o lf-49. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Si s a 11 y s: 1. Yirantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella suoritettava. 
korvaus. - 2. Valtion tyossii. olevien tyontokijiiin eHike-odut. - 3. Tulo- ja. 
omaisuusveron, kuunallisveron sekii. kansanellikevakuutusmaksun eunakkope
rinUL - 4. Piekslimlien vaunukorjauspajan osoite. - 5. Muutoksia aikatauluun 
u: o 114. - 6. Vaunujen liittliminen pika- ja henkilojuniin. - 7. Junava.u
rioista ja junien myohlistymisistii. llihetettii.vlit slihkosanomat. - B. Kukka
llihetysten kii.sittely. - 9. ·Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 10. Toppi
la~ a olevat syrjliraiteet. - 11. Vaunuvalaistuksen vikailmoitukset. - 12. 
Autoaikataulujen muutoksia. - 13. Yhdistetyistii. rautatie- ja kotiinkuljetus
llihetyksistii. pideWivii.t luettelot. - 14. Makuupaikkaliput. - 15. Matkalippu
alennuksia. - 16. Avoimia virkoja ja toimia. - 17. Osoitetiedustelu. 

Virantoianituksesta asemapaikan plko
puolella suoritettava korvaus. . 

Lisayksena ja sel vennyksena ylla mainittua asiaa ko kevaan 1 
kirjelmaansa n: o 641/712-48. 2540, 22/4. 1948 (Kl. n: o 25/48. 
1), on kulkulaitosten ja yleisten ti.iiden ministerio ilmoittanut 
kirjelmalliiiin n: o 641/ 712-48. 965, 19/ 1. 1949, em·aavaa: 

1) Yaltioneuvosto on 19/ 1. 19-19 paattanyt, ettii pub.eenaole
Yaan korvaukseen oikeutettuihin toimen haltijoihin luetaan myos 
koneo ·aston ylimiHiriiinen teknillinen apulainen. Tamiin johdosta 
lis~itaan valtion uvoston maiiriiysten 1) kohtaan koneo aston koh
dalle (sivu 2): ylim. teknillinen apulainen. 

2) Yaltioneuvoston miiiiraysien 2) kohdan mukaan (sivu 2) 
on korvausmaara erilainen siita riippuen, onko asianomainen 
perheellinen vaiko perheeton. Tata uutta jaoittelua sovellettaessa 
on herannyt kysym.ys perheellisyydesta eraissa tapauksissa. Tli
m.ii.n johdosta kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio katsoo, 
etta korvauksen suuruutta miiarattiiessa on ratkaisevana se 
seikka, asuuko asianomainen henkilo yhdessa perheensa kanssa 
vai ei. 

3) Valtioneuvoston miiiiraysten 3) kohta (sivu 3) rakentuu 
niinikaan uusill-e perusteille. Tassa yhteydessii on herannyt kysy
mys, maksetaanko siina tapauksessa, etta virantoimitus asema
paikan ulkopuolella kesta.a vain piiiviisajan, jolloin ei mitaan 
yopymispaikkaa tarvita, paivaraha tiiysimiiiirai ena vaiko 25 %: lla 
alennettuna. Tahan nahden kulkulaitosten ja yleisten toiden 

1333. 17. 2. 1949. 
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ministeriO katsoo, etti:i paiYaraha on maksettava vahentamattO
mana, vaikka virantoimilus toisella paikka:kunnalla .ei kesHikaan 
piiivasaikaa pitemmalle . 

. Puheenolevien valtioneuvostDn maaraysten 11) kohdan no
jalla rautatiehallitus on maaraysten oveltamisesta ~isaksi anta
nut seuraavan taydentavan lisamaarayksen ja -ohjeen: 

Valtioneuvoston maaraysten 9) kohdassa (sivu 4) mainittua 
30 cnsimmiiista paivaa laskcttaessa ei oteta huomioon vuo ·i- tai 
sairauslDmasta, vapaapaivista t. m. s. aiheutuneita keskeytyksia, 
jos asianomaincn nailta ajoilta ei ole oil\ieutettu puheenolevaan 
paivarahaan, vaan jatkuu paivien laskeminen virantoimituksen 
samalla paikkakunnalla tiillaiscn tyo ta poissaolon 'jalkeen jal
leen alettua. (Rh/to n:o H. 234, 10. 2. 1949.) Kl. n:o 9/ 49. 1. 

Valtion tyossa olevien tyon
tekijain elake-edut. 

2 Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Asetus 
valtion tyossii olevien tyontekijiiin oikeudesta eliikkeescen annetun 

aseiluksen mt~tttta.rnisesta. 
Annettu Helsingissii 14 piiiviinii tammikuuta 1949. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia erinaisia asioita 
kasittelemiilin miiaratyn ministerin esittelysta rnuutetaan valtion 
tyossa olevien tyontekijain oikeudesta elilleeseen 17 piiivana kesa
kuuta 1925 annetun asetuksen (225/25) 6 a §, sellaisena kuin se 
on 16 paivana tammikuuta 1948 annetussa asetu:ksessa ( 50/ 48), 
nain kuuluvaksi: 

6 a §. Vuoden 1949 aikana myonnettii.vien eliik..~eiden suu
ruus lasketaan 6 § : ssa olevien saannosten estamattii. vuosien 
1935-1939 tyotulojen perusteella korottamalla tyotulojen vuo
tuinen keskimaara seuraavasti: 

Ty6tulojen vuotuinen keskimaii.lii. 
mk 

enintaan 16,000 
16,001-23,000 

yli 23,000 

Ty6tulojen vuotuinen 
keskima!>r!i on 

kerrottava luvulla 

7 
6 
5 

Tyotulojen vuotulnen 
keskimiUirii. korotetaal1 

v!ihjnt!i!in mk:aan 

112,000 
138,000 

Jos tyontekija, joka tayttiia eliikkeen saamiseen vaadittavat 
ehdot, ei Dle ollut jonakin tai joinakin vuosista 1935-1939 
1 § : ssa mainitussa nltion tyossa, lasketaan eUike jaljella olevien 
vuosien tyotulojen perusteella, ja jos han ei ole ollut sanottuina 
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vuo. ina lainkaan valtion tyo a, maaratlUin hiinelta saa.matta 2 
jaaneiden t~'otulojen uu.ruus harkinnan mukaan. (Rb/to n:o H. 
335/ 1365, 10. 2. 1949 - Asetus n: o 14:, 14. 1. 1949 - Vert. Kl. 
n:o 8/ '!8. 3.) Kl. n:o 9/ 49.2. 

Tulo- ja. omaisuusveron, kunnallisveron seka kansan
eliikevakuutusmaksun ennakkoperinta. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

V altionet~voston pootos 
ennakkoperintiila!in tiiytiintoonpwnosta ja soveltwrnisesta annetun 

valtioneuvoston piiiitOkse1t rnutdtamisesta. 
Annettu Helsingi sa 27 pai>anii. tammikuuta 1949. 

Yaltioneuvosto on valtionrainmini terion esittelystii muutta
nut 21 paivana marraskuuta 19-!6 ennakkoperintalain tiiytantoon
panosta ja soveltamisesta antamansa pantoksen (802/ 46) 4 § :n 
nain kuuluvaksi: 

4 §. Palkasta, jota tarkoitetaan ennakkoperintiilain 7 §: n 
2 momentissa, pidatetaan, m.illoin nostettava tai l1yvitettiiva 
miiara ei ylitii kahtatubatta markaa, kymmenen sadalta, milloin 
sanottu maara ylittaa kaksituhatta, mutta ei ka:hdeksaatubatta 
markkaa, kruksikym.menta sadalta, seka milloin nostettava tai 
byvitettava miiara ylitti:ia kahdeksantuhatta 1na1•kkaa tai mak.<!e
taan osapalkkiona taikka muuna ellaisena palkkac~una, jonka 
suuruus riippuu liikeyrityksen vuosituloksesta, kolmekymmenta 
sadalta. 

Tallliii piiatos tulee voimaan 1 paivii11a helmikuruta 1949. 
(Rh/to n:o 474/ 1364, 10. 2. 1949 - Asetus n:o 64, 27. 1. 

1949 -Vert. Kl. n:o 50/ 46. 1. ) Kl. n:o 9/ 49. 3. 

Pieksamaen vaunukorjauspajan osoite. 

3 

K1m on sattunut osoitesekaannusta Kuopion konepajan ja 4 
. en alaisena Pieksii.rnaella toimivan vaunukorjauspajan viililUi. 
on o oitteeseen niihden toi taisek i ja kunnes mahdollise ti Pieksii-
lilaen vaunukorjauspaja itseniiistetai:in noudatettava seuraavaa: 

Pieksii.miien vaunukorjauspajaan liihetettaviit tiedonannot ja 
kirjeet y.m. on osoitettava: Koneinsinoori Pieksii:miiki, Vaunu
korjauspnja ja Kuopion konepajaan tulevat konepajan osoitteeUa 
Kuopioon. 

Pieksiimaen vaunukorjauspajaan Hihetettl:i.vat vatmut ja tava
ralahetykset. osoiteiaan Pieksarniien uamnttkorja'l.lspuja, Pieksii
miiki ja varikolle lahetettaviit osoitteella Pieksiim i.icn varikko, 
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Pieksiimiiki. Sen SlJaan ei saa kayttaa harhauttavaa osoitetta 
,V aunujen korjausraide Pieksamaki" tai muuta sellaista ikuten 
ta'han mennessa usein on tchty. (Ko n: o 70/270, 7. 2. 1949.) 

Muutoksia aikatauluun n:o 114. 
1\'Iaaliskuun 1 paivasta 1949 alkaen pysiihtyvat tarpeen vaa

tiessa (S) sj n: o 903 l\'Iassilanmaen laiturilla seka Pirhianniemen 
ja Ruokosaaren seisakkeilla ja sj n:o 974 Lyytilanmaen seisak
keella. (Kut n:o 87, 11. 2. 1949.) 

Samasta paivasta lukien muutetaan hj n: o 901 aikataulu 
siten, ett.a Kohnionjarven pyslihtymismerkinHi 6 on oleva S 
seka hj n: o 909 aikataulu. siten, etta Paltascn, Palokin ja Naara
jarven pysahtymismerkintii. 6 on oleva S. (Kut n: o 175, 11. 2. 
1949.) 

Vaunujen liittaminen pika- ja henkilojuniin. 

SamaJ.la kun :kumotaan kaik:ki tilapaisluontoiset ja l)Oikkeuk-
sellisista oloista johtuneet maaraykset lisiihenkilovaunujen seld:i. 
muuttotavara-, elain- y.m. tavaravaunujen liittiimisesta matkus
tajia kuljettaviin juniin ilmoitetaan, etta juniin saadaan lisata 
vaunuja, sikali ku.in aikataulukirjaan Inerkitty junapaino ja kay
tettavissa olevan veturin vetokyky sallii, liikennejakson luvalla 
silloin kun on kysymykses a yhden tai kahden liikennejakson 
alueella tapahtuva lyhytmatkainen kuljetus. Kaukokuljetulrsia 
varten on vaummjakajien hankittava lupa kuljetustoimistolta. 
Tiista on tehtava merkinta. lorn. n :o 2654 = 0. n:o 12-37 a IV 
B-kohtaan, joka on jalleen voimassa. (Kut. n:o 169, 11. 2. 1949.) 

Junavaurioista ja junien myohastymisista 
liihetettavat siihkosanoma.t. 

7 Sen johdosta, etta junavau.riosahkosanomien lahettam.ista ja 
va.littamista on monis a tapauksissa viivytetty niin torkeasti, 
etta sanomat ovat tyystin kadottaneet mevkityksen a, kehoitetaan 
liikennepaikkoja kiinnittlimaan vastedes tiillaisten sahkosanomien 
kiireellisyyteen entista vakavam..r>aa huomiota ja ilman >aistama
tOnta viivytysta Hi.yttamaan velvollisuutensa niitten laatimisessa 
ja perilletoimittamisessa. 

Samalla huomautetaan niille rata verkollamme ole•ille ase
mille, joiden tulee ilmoittaa junien myohii t;ymisista rh: n kierfo
kirjeen n:o 45/ 1920 (MK V : 12. 3) mul{aisesti ylemmille rauta
tieviranomaisille, etta naissa myohastymissahk0sanomjssa on mai
nittava myos myohiistymiscn syy ldiyttiimiilla julkaisun Aakko
sellinen luettelo rautatieliikennepaikoista y.m. YIII. kohdassa 
lueteltuja kirjaim.ia. (J.Jkoj n:o 201, 11. 2. 1949.) Kl. n:o 9/ 49.7. 
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Kukkalahetysten kasittely. 

Liimminvaunutavarana ku.ljetetut kukat ovat leudosta talvesta 8 
huolimatta useasti saapuneet perille paleltuneina, millin on ollut 
paiiasiallisena syyna se, etta kukkapaketteja on siirtokuormaus
aRemilla siirtokuormausta odotettae ·sa seisotettu pitkia aikoja 
taivasalla. Myoslrin on lmkkalahetysten kiisittely tullut kovin 
varomattomaksi. Niinpii kukkapaketteja heitelliiiin ja pudotel-
laan laiturille niin huolettoma ti, etta kukkaruukut pehmusteis-
taan huolimatta siirkyvat. 

J_,iikennepaikkojen ja junahenlcilOlnmnan on vastcdes kiinni
tettiiva enti tii vakavampaa huomiota kukkaUihetysten :kasitte
lYJ'll ja lopetettava niitten heitteleminen ja pudotteleminen. 
Liimminva1mulahetyksina kuljetettavat kukat ja muutkiu lammin
vaunukappaletavarat on siirtokuormau asemilla vietava Himpi
miian suojaan, milloin niita ei voida purkamisen ja.lkeen valitto
masti uudelleen kuormata. (Lkoj u: o 287, 12. 2. 19-:1:9.) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisusta ,Liikennepaikkojen Valimatkat" poi j etaan \T e ·i- 9 
jarven kohdalta sivulta 86 TJahden sahan raide ja Lahden sahan 
raide II kaikikine merkintoineen 21. 2. 49 lukien. (Lkoj n:o 342, 
8. 2. 1949.) ' 

Ok:savan py akin alaisena avataan 1. 3. 49 lukien Oksavan
Nivalan valillii km:lUi 661 + 336 m liikenteelle ,}.;"avettaoja '
niminen seisake merkinnoin : 

se Kavettaoja 42 Ok: ava 4. H 
Nivala 16. 
Yw 43. Ilm. 111. (Kl. n:o 9/ 49. 9.) 

Seisakkeella pysahtyvat matkustajien jattamisUi ja ottamista 
Yarten tarpeen vaatiessa (S ) toistai eksi junat n:o 741/ 742 ja 
743/ 746. (Rh/ lko n:o 291, 10. 2. 1949.) 

Monnin laihn'i a.-ataan maaliskmm 1 paiviista 1949 lukien 
benkiloliikenteelle rajoitetuin lipunmyynnein (Hlm), joten ~fon
nin liikennoimistapa Dn sanotusta paivastii alkaen HlrnTp. (Lkoj 
ri.:o 344, .10. 2. 194.9.) 

Maanselan pysakin alaisen Pahan laiturivaihteen mm1 on 
J. 4. 49 lu.ltien ,Pohjakoski", nimil~·hennykseni:i ,Pjk". (Rhj lko 
11:0 470, 10. 2. 1949.) 

Loimaan asernan alaisena aYataan helmikuun 21 pi:iiviista 19-19 
lukien tavaraliikenteelle ,Yilja•araston raide" merkinnalHi: 
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Viljavaraston raide Lm 1 Tt Yaltion Viljavarastoa ja 
:Jlaamiesten Kauppa Oy: ta 
varten. (Kl. n:o 9/ 49. 9. ) 

(Lkoj n:o 384, 12. 2. 19.J:9. ) 

Toppilassa olevat syrjaraiteet. 

Sattuneesta syysta huomautetaan liikennepaikoille, eWi 
Vaasan Hoyrymylly Oy : lUi ei ole Toppilassa eniHi omaa raidetta 
(Ks. ,Liikennepaik.kojen valimatkat", siv. 120), joten sanotulle 
yhtiolle Toppilaan osoitetu.ista vaunulruormista ei kanneta syrja
raidemaksua. (Lkoj n:o 330, 10. 2. 1949.) 

Vaunuvalaistuksen vikailmoitukset. 

Vaunuvalaistuksen ohjesaannon 0 n: o 1263 kohdissa B 17 ja 
B 25 maarat.yn vikailmoituksen tarkoituksena on a.ntaa sa.hko
laitteita h11oltavalle henkilokunnalle ohje, mista vikaa ryhdytaan 
etsimiian. J os vikailmoitusten teko laiminlyodaan, kuten jatku
vastikin suuressa mii.ariu tapahtuu, on pakko tarkastaa poikkeu.k
setta ka:ikk:ien va1mujen sahkolaitteet, mikii varsinkin Hel ingissa 
on tavattomasti ai:kaaviepaa tyota. Talloinkaan ei saada kailclria 
mahdollisia vikoja selville, koska tiillainen tarkastus jaa pakosta
kin enemman tai vahemman pintapuoliseksi ja koska esiintyy 
vikoja, jotka ilmenevat vain vaunun kullriessa. 

Jotta sanottuun ohjesaantoun tii.hiinastista paremmin tutustut
taisiin ja vikailmoitusten tekoon totuttaisiin, velvoitetaan juna
.b.enkilokunta yhden ku11kauden ajan, 21 pv: sti:i helmikuuta 
20 pv : aan maaliskuuta 19-!9, tekem.ai:in joka matkalia asianmu
kainen merkinta kunkin vamum vikailmoituslehtioon D n: o 514. 
M e1'kiwti:i on si is tehti:ivi:i siiti:ik1'n, ettei vilwja ole oll?.~,t. 

Ilmoitukset to:imitetaan edelleen, lruten puheena olevan ohje
saiinnon pykali:issa B 17 on maaratty; Helsingi&sa ne siis jiite
tiiiin paikoilleen lehtioon. 

I lmoitusten tcon laiminlyonni ta huomauttaa huoltava varikko 
tai konepaja suoraan asianomaisen paatcaseman piiiillystolle toi
menpiteita varten. 

Varsinaiset vikailmoitukset voivat olla aivan lyhyitii,kin, esi-
merkiksi: 

1) Valo vilkkuu kulun aikana. 
2) Automaattikytltin kolkuttaa. 
3) Tarkkailulamppu ei pala, vaikka se ja ulake ovat ehyet. 
4) Generaattori pyorii vaunun eisoessakin. 
5) Hihna vaihdettu ..... . ... . .... : n asema lla j. n . e. 

(Lkoj n:o 338, 8. 2. 1949.) 



1) 1) 
9.00 15.00 
9.15 15.15 
9.30 15.30 
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Autoaikataulujen muutoksia. 

Henk:ilolinja. n: o 7: Tornio-Kauliranta. 
1) arkipiiiv isiu. 

km 
22.00 Tornio 19.30 
22.50 29 Karunki 18.40 
23.30 47 Pekanpiiii 18.00 

1) 
0.00 64 Ylitornio 17.30 13.30 
0.25 72 An.vasaksa 17.05 13.15 
0.45 so Kauliranta 16.45 13.00 

1) 
8.50 
8.30 
8.15 

(Kut auto n:o 151/IV/ 5a, 14. 2. 1949.) Kl n:o 9/ 49. 12. 

Yhdistetyista rautatie- ja kotiinkuljetus
Ui.hetyksista pidettavat luettelot. 

12 

Kl. n: o 3/ 49. 11 maarattyyn luetteloon yhdistetyi ta juna- ja 13 
kotiinkuljetuksista on vertailun takia merkiWiva myos painoa 
vastaava, voimassaolevan koliinkuljetustariffin mulminen maksu 
llihetyksittain. Asianmukaisesli yhteenlasketut luettelot Hihete-
taan kuukausittain toimintanmoituksien B 232 liitteeaa autojaos-
toon. (Kut auto n:o 152/ IV/ 6, 14. 2. 1949.) Kl. n::o 9/49.13. 

M-akuupaikkaliput. 

Esiintyneesta syysti:i huomautetaan, ettii makuupaikkalippujen 14 
tili on tehUiva lomakkeelle B n:o 270. (1\.Ik V. 46. 10 §). (Yltr 
n:o Y. 34/ 57, 10. 2. 1949.) Kl. n:o 9/ 49. 14. 

Matkalippualennuksia. 

Rwihitulen Ystiivien ntw1-iso-osastoihin, kuuluville alle 20-vuo- 15 
tiaille jlisenille, jotka osallist.uvat Kausalan lladansuu5tsa pidettii-
ville urheiluohjaaja- ja toimitsij kursseille seka Turussa pidet
taville kaytlinnollisen raittiustyon peruskursseille, on myiinnetty 
25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujeu 
him1oista Kausalaan ja Turku.un. Alennus on voimassa Kausa-
laan 17-25. 2. ja Turlnnm 1--8. 3. 1949. (Tfo n:o 296, 9. 2. 
1949.) 

Suomen Palloliiton piirivalmentajien neuvottelupaiville mat
kustaville osanottajille on myiinnetty 25 %: n alennus yksinker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. 
Alennus on voimas a 24. 2.-1. 3. 1949. (Tfo n:o 307, 11. 2. 
1949.) 

Suomen Partiopoikajii1·jesto 1·. y :n Sulkavan pattio-opistolla 
pidettlivalle talvileirille osallistuville partiolaisille on myiinnetty 
25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippu-
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jen hinnoista 1\iikkeliin. Alennus on voimassa 24. 2.- . 3. 1949. 
(Tfo n:o 302, 10. 2. 1949.) 

Tyoviien U·rheil1iliiton .Aanekoskella pidettiiviin voimistelu
mestaruuskilpailuihin ja Helsingissa pidettiiville poikien taito
Yoimistelupaiville osallistuville kilpailijoille seka kilpailutoimit
sijoille on myonnetty 25 % : n alemms yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajUJlalippujen hinnoista Aaneko. kelle ja Helsinkiin. 
Alennus on voimassa Aanekoskellc 10-16. 3. ja Helsinkiin 
24-28. 3. 1949. (Tfo n: o 439, 12. 2. 1949.) 

Nuoret· Kotkat Joensmm piirijaoston jarjestiimille varhais
nuorten talvipaiville osallistuville aile 20-vuotiaille kotkaohjaa
jille ja nuorisolle on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten 
lippujen, mytis pikajrmalippujen hinnoista J·oensuuhun. Alennus 
on voimassa 2--8. 3. 1949. (Tfo n:o 313, 14. 2. 1949.) 

Suomen Partiopoikajii?"jesto r. y :n hiihto- ja maenlaskumesta
ruuskil pail uihin osallistuville partiolaisille on myonnett.y 25 % : n 
alennrus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Lahteen. Alennus on voimassa 3-8. 3. 1949. ('rfo n: o 301, 
10. 2. 1949.) 

Svenska F'inlands Skolidrottsfijrbttnd r. f :n uintimestaruus
lrilpailuihin osallistiUville on myonnetty 25 % :n alennu~ yksin
kertaisten lippujen, myos pikajuna1ippujen hhmoista Helsinkiin. 
Alennus on voimassa 18-22. 3. 19-19. (Tfo n:o 300, JO. 2. 194!). ) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Lenniitinascntajan toilm1: 12. lennatinteknikkopiirissa. Tay;tetaan esi· 
tyksen peru teella. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatet· 
tavii. sahkokonepajan paallikolle viimeistiian 28. 2. 1949. 

4. liikennej.aksossa seuraavat esitykseu perusteella taytettavii.t toimet: 
1 l. konttoriapu!.ai.sen toillnia: yksi 4. liikennejakson paallikon toimistossa 
ja kolme Tampereella; seka t l. konttoriapulaisen toimia: nelja Tampe
reella. Liikenneosaston johtnjalle osoitetut hakemukset on jatettii.vii. asian· 
omaisen liikennep.aikan paallikolle iimeistaan 5. 3. 1949. 

J aksonkassanhoitajan vi1·ka, toistaiseksi 2. talousjaksossa (Tampere). 
Rautatiehnllitukselle o oitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituk· 
l'en kirjaajalle vilinei taan 12. 3. 1949 ennen klo 12. 

2 l. ki1·jtwim virka rautatiehallitukseu tarkastustoimi3tossa. Paajohta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii· 
meistaan 12. 3. 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean .asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jattami tii. ottamaan selvaii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Valttaakseen turhaa kirjeenvaihtoa kehQittaa rautatiehallitus taten 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii.vat 
allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymatta ilmoittamaan rautatie· 
hallituksen kirjaajalle, os: Helsinki: 

11Jimi ammatti syntymiiv1wsi ailcaisempi asoite 
Mononen Sulo A. ylim. asemamies 

Helsinki 1949 . Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 10 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun niaaraykseen merkitaan, 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaoscoon. 

SIS A. L L Y S: 1. Virkapukuavustus. - 2. Muutol,sia aikaiauluun n: o llJ. 
- 3. Osoitelaput. - 4. Era.iden palautustavaroiden rahdinmak.-;upaik.ka. -
5. Erikoispakkauksessa olevat kukkalahetykset. - 6. Sekamassan rahtiluokat. 
- 7. Neuvostoliittoon lahetettavien lahetysten yhdysliikenn.erahtikirjat. -
8. Matkalippualennuksia. - 9. Kadonneita matkalippuja, vi:rkamerkkeja ym.-
10. Sopimattomia VR palvelukseen. - 11. Avoimia virkoja ja toimia. 

Virkapukuavustus. 

Liikenneosaston linjahallinnon asianomaisen henkilokn11nan J 
tietoon ilmoitetaan, etta kuluvan vuoden tulo- ja menoarviossa, 
jonka edu~kunta on hyviiksynyt, on liikcnneosastolb virkapuku
avustus ko.rotettu 3,600 markkaan ja pnkuavustus I ,800 mark-
kaan vuodessa. (Lkoj n:o H. 180, 18. 2. 1949.) Kl. n:o 10/ 49.1. 

Muutoksia aikatauluun n: o 114. 

l\laali<;lruun 1 paivast~i 1n-HJ lnkien poistetaan jnnis!a n:o 703, 2 
706, 709, 710, 833, 834, 865, 866, 881, 882, 887, 888, 973 ja 914 
2. luokka. (Kut n: o 122, 18. 2. 1949.) 

Samasta paiYi;istii lukien pysahtyy hj n: o 298 tm·peen Yaa
tiessa (S) Raution seisakkeella. (Kut n:o 143, J8. 2. 1949.) 

Osoitelaput. 

'J'ari££.isaannon 58 § :n 17) lisarnaarayksen 3 kohta muute- 3 
taan maaliskuun 1 paivasta J 949 lnkien seuraavan sisaltoiseksi: 

3. Asemilla myytaviina olevista o oitolapuista kannetaan rautatie
laitokselle 3 markkaa kappalet-lta. (Tfo n:o 322, 14. 2.1949.) Kl . n:o 
10/ +9. 3. 

Eraiden palautustavaroiden rahdin
maksupaikka. 

Rautatiehallitus on maiirannyt, eWi TS:n 43 §:n 4 lisa- 4 
maariiyksessa olevaan sellaisten esineiden luetteloon, joiden pa
lautusrahti saadaan suorittaa myos mlHiraasemalla, on lisattavii 
kanannnmalaatikot, paperisakit ja katettujen vaunujen oville 
tavaran suojaksi asetettavat luukut. ('l'£o n: o 3:38, 18. 2. 1949.) 
Kl. n: o 10/49. 4. 

1 ~02. ~~- 2. 1949. 
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Erikoispakkauksessa olevat kukkalahetykset. 
Rautatiehallitus on myontanyt Oy Kylmiikoski Ab: lle sel

laisen rahtiedun, ettei sen kukkien kuljetukseen kaytUimia eei
koisia kukkienkuljetuslaatikoita 1. 3. 49 lukien lmljetusmaksuja 
laskettaessa katsota kookkaiksi, joten tallaisis. a ·Jaatikoissa 
kuljetettavien kukkien matka-, kilto-, pika- ja t·ahtitavara. 
maksut mainitusta paivasta lulden lasketaan Hihetyksen tod 1-
li en paincm mukaan. Myoskaan palautustavaraua ei naita laa
tikoita katsota kookkaiksi. jos laatikot ovat sisakkain pakatut. 
('l'fo n:o 261, 18. 2. 1949.) Kl. n:o 10/49. 5. 

Sekamassan rahtiluokat. 
R1141tatiehallitus on miiarannyt, etta valkaisematon, marka 

sekamassa 1. 3. 1949 lnkien luetaan kuljetusmak ·uja lasket
taessa rahtiluokkiin D 9 eli samaan luokkaan kuin oksamassa
kin. 'l'asta on Aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon tehtava 
lisays hakusanojen Oksamassa, Puuhioke, Puumassa, Puusellu
loosa, Puuvanuke j<-1 Selluloosa kohdalle. ('l'fo n: o 319, 14. 2. 
1949.) 

Neuvostoliittoon lahetettavien lahetysten 
yhdysliikennerahtikirjat. 

Liikennoitsijoickn varillisiii rahtikir·joja. joissa ei ole maksu
sarakkeita takasivulla, ei annettm sahkosanoman mukaisesti saa 
kayttaa Neuvostoliittoon menevien Hihetysten kuljetnskirjoina 
eika Netwostoliittoon menevinii rahtikirjanjaljermoksinii . 

:::lellaisia liikennoitsijii.n varillisia rahtikirjoja, joissa on 
mak. u arakkeet takasivnlla, saadaan kayttaa kuluvan helmi 
kuun aikana. Koska naissii. lomakkeissa ei ole saraketta Uihet
tiijiin ennakkomaksurnerkinti:iii. varten, on medcinta tehtaYii 
tal'iffin mukaisesti (16 al't. 2 §) esim. taYaran nimitysta kosk('
Yan saeakkeen alaosaan. :M:erkintii on ehdottomasti tehtaY~i 
myos matkakirjan asianomaiseen kohtaan. 

Maaliskunn 1 paivasta lukien tulee Neuvostoliittoon li:ihe
tettavan Hihetyksen l'ahtikirja ja kaksoiskappale, Jukmmotta
matta niita liihetyksia, jotka saadaan knljettaa kotimaisella 
rahtikirjalla raja-asemalle asti, olla laadittuna yhllysl.tariffin 
mulmiselle lomakkeelle (rautatien painattamat 0 n: o 1031 ja 
1032). Meilla nyt kaytossa oleva lomake 0 n:o 1031 on vanha>1 
painosta, m.utta saadaan siita kayttii.a painos loppmm. Liiken
noitsijan viirillisia., makst1sarakkeilla varustettuja lomakkeita 
saadaan edelleenkin kayttaii. jaljennoksinii, myos I~ euvostoliit
toon mrnevina. ('l'ftk n:o 659, 15. 2. 1949.) 
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Matkalippualennuksia. 

Finland.~ Svenska Hcoutforbund r. f :n talvileirille osallistu- 8 
ville partiolaisille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista -Fiska1·iin. Alennus on 
voimassa 26. 2.-7. 3. 1919. (Tfo n: o 353, 21. 2. 1949.) 

Nuo1·et Kotk{tt J[esln/.Sjohdon jiirjesHimiin hiihtokilpailuihin 
osallistuville kilpailijoille ja kilpailutoimitsijoille on myonnetty 
25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippu
jen hinnoista Jyvaskylaan . . Aleunus on voimassa 11--15. 3. 1949. 
('J'fo n:o 326,16. 2.1949.) 

Kadonneita matkalippu ja, virkama"kkaja ym. 

Suoma Nicmiselle, o. s. Mo.isio, kirjoitettu kuukausilippu n :o 317930 9 
voimassa 1. 2.-28. 2. 4!) Tampereon-Hokkarin valillii on kadonnul ja 
kuoletetaan. (4. ljp n:o 242/63fl, 17. 2.1949.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Helsingin asemalla palvellut alokas Kaarlo Mauri Jousila (s. 4. 8. 23) 1 Q 
on erotettu 6. 2. 49 sopimattomana rautatien palveluk een. (1. ljp n:o 
H.ll5/532, 17. 2. 1949.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

8. liikenuejaksussa seuraav.at esityksen perustoella tiiytettiivat virat ja 11 
toimet: 1 l. ·va.i"lulemiesten esilmiehen vilrka.: yksi J oensuussa; f8 l. va.ihde
miehen toimw: yksi (mahdollisesti kaksi) Joensuussa ja yksi (mahdollisesti 
kak i) Viinijarvellii.; junanniehen toimuia: neljii (mahdollisesti viisi) Joen-
uussa ;. seka ,1 1. asemamiehen toilmia.: viisi (ruahdollisesti kuusi) Joen· 

suussa. Liikenneosa ton johtajalle osoitetut hakemukset on jatettii;va asian
omai en liikennepaikan pli'iillikolle viimeistaau 5. 3. 1949. 

Konepajan konttoriorganisatioon, kirjanpitoon ja omakustannu lasken· 
taan tii.y in perebtynyt henkilo saa toimen valtiomautMeiclen Hyvinkiilin 
veturinkorjauskonepajan konttO'ripiiallikkiJnii., joka virka taytetiiiin toist.ai
seksi tilapii.isena. Hakemuhet palkkavaatimuksinO{'n OROitettava 'i. 3. 194\l 
menuessa raut!\ltiehallituksen koneosastolle, Iielsink.i. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettavii.t toimet: 
1 1. vaihde1n-iehen toi1n-ia: yksi Pieksamiiell'!i-; 2 l. 'l>a.ihde-mz:ehe?J. to-illnia: 
yksi Pieksamaella ja kaksi Suolahdes ·a; junamiehen to-i-mia.: kolme JyviL
kylii.ssa; sekii 1 l. a.semamiehen to-intia: yksi Kuopiossa, yksi PieksamiielHi. 
ja viisi Jyva kyUi. sii. Liikeuneo aston johtajalle osoi.tetut hakemukset on 
jatettii.va asianomaisen liikennepai-kan p'iiiillikolle viimeistiiiin 10. 3. 1949. 

10. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiivat toimet: 
1 l. lconttoria.pula.i-sen toilmia: yksi 10. liikennejakson paiillikon ~oimistossa: 
e l. konttor-wpula.isen toillnia.: yk j 10. liikelUleja.kson piiiillikon toimistossa, 
ka.ksi Kouvolassa ja -kaksi Kotkassa; f8 l. va.ihdemiehen toimtw: kaksi Etu
simolas a, kaksi Simola,~sa, kaksi Mantyharjussa ja kaksi Hru:ruinassa; juna.
miehen toilmi.a.: yksi Kouvolas a; sekii 1 1. a-sema.miehen toimia: kolme 
Kouvolassa, yksi Asemamii.ella, viisi Kotkassa ja yksi LoukolammeHa. Lii
kenneosaston johtajalle osoitetu-t hakemukset. on jiitettavii. asian()maisen 
liikrnnepaikan prui.llikolle- viimeistiian 10 .. 3. 1!-'149. 
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Kaksi 1 l. konttoric~pulltisen tointa, joista toinen Pasilan ja toinen 
'l'urun varastossa, seka ltaksi e l. kontto1·iapulai.sen tointa, joista toinen 
Oulun ja toinen Helsingin varastos a . Taytetiiiin esityksen perusteella. 
Varasto·o aston johtajallc o~oitetut hakemukset on to.imitettava a ianomais
ten vamstojabojen paallikoille ' ' iimeistiilin 10. 3. 1949. 

f8 l. lcottttor"iapulaisen toimi varasto-osaston keskushallinnossa. 'l'ayte
tiUin csityk~eu perusteella. Varasto-osa.ston johtajalle osoitetut hakemukset 
on t.oimitettava rautllltiehallituksen varastotoimistoon viimeistiiii.n 10. 3. 1949. 

f3 l. konttoriapulai>Sf'?l- toim.i rautatieha11ituksen sahkoteknillisessa toimis
tosRa. Tiiytetaiin esityksf'n perusteella. Koneosaston johta.jalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava mutatieha11itul<seu sii.hkoteknilliseen toimistoou 
viimeistiilin l 0. 3. 1949. 

1. liikennejaksossa seuraavat esityksen peru teella tii.ytettiivat toimet : 
1 l . lconttohapulai-sen toilmia: yhdeksii.n Ilelsingissii. ja kaksi Vallilassa; 
:e l. kontt01:iapulaisen toi11nia : kolme Helsingissii.; sekii. 1 l. ase'I?UIIIYIIi,ehen 
toimi.a: kaksikymmentii Helsingissii., ltahdeksan Vallilassa, yksi Leppii.vaa
rassa, yksi Malmilla ja yksi Palojoella. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on jatettava asianomaist'n liikennep-aikan piiii.HikOlle viimeis
;tii.ii.n 12. 3. 1949. 

3. liikmmejaksos .. a seuraava.t esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t to.imet : 
1 l. k01~ttot'iap1tla-iBe11 toimia: yksi 3. liikennejakson pii.allikon toimistossa 
ja nelja 'l'urussa; 1 l. vaihde1niehen toilmi<l-: yksi 'l'urussa; e l. vwihde-mlie
hl-n tqi'r711ia : kaksi Loimaalla; 1 l. c~.Semmniehen tcrimia: kolme 'rurussa, 
yksi Loiruaalla, yk:<i Kupitiaalla j.a. yksi ~alossa; 18 l. asemamiehen toimia: 
yksi Perniossii; sekii junamiehl'n to imia: yksi Turussa. Liikenneosaston 
johtajal1e osoitetut hakemukset {}U jiHettiivii. asianomais<•n liikennepaikan 
piiiillikolle viimei~t'iian 12. 3. 1949. 

5. liikennejaksos»a Reuraa vat esityk~cn perusteella tiiytettii.viit toimet: 
18 l. vaihdemieh61t - tointia: yksi :::leintijoella ja kaksi Kokkolassa; j1~namie
hfn toimia: yksi Seinajoellu.; 1 7. usemamiehf'n to·imia : kuusi Seinii.joella; 
sekii. 2 l. M61n(l1niehen tovmia: yk~ i Tcrvajoella ja yksi 'fuuri~sa. Liikenne
osaston jolttajallo osoitetu! hakemukset on jatetUi.va asianomaisen liiken
nepaikau piiii.llikolle viimeistiiiin 12. a. 1949. 

Heuraavat esityksen perus-teella !iiytetLii.viit ratavartijan toimet: 1 I. 
ratcwartijan toimia : yksi 9. ratajaksossa km 892-894 Nrm-Vaa ja 656 
-660 Ilm-Hys (Kontiomii.ki); sekii. 2 l. rat<wartijan toimia: yksi 3. rata
jaksossa km 93-98 (Pohjankuru), yksi 5. ratajaksossa km 380-387 
(Alavus), yksi 7. ratajaksossa km 804-811 (Utajii.rvi) sekii. kaksi 10. rata
jaksossa, joista toinen km 439,5-447 (Kurkimii.ki) ja toinen km 241-248 
(Mouhu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettii.vii. asian
omaisen ratajakson paiillikolle viimeistiilin 14. 3. 1949. 

Ki1·janpitiijiin (pwtarMa-) virka 5. varastojaksossa, asemapaikkana 
Pieksii.maki. Piiii.johtajalle <>soitetut hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 21. 3. 1949 ennen ldo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
mustcn jiittamista ottamn.an selvali asunnon~aantimahclolliRuuksist-a . 

11 e hlink1 19-HL \~ altionE>nvoston "hirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 11 
1949 

Vlittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o IJ49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaost oon. 

Sis ally s: 1. Liikennetulojen pii.iitili. - 2. Asemakassan tilitys (ent. 
rahaRaate) . - 3. 'fy onv ii.hyyden takia vapa.utuva tyovoima. - 4. Halkojen 
myynti rautatielii.isille. - 5. Vuokratut sii.iliovaunut. - 6. Sperman kuljetus. 
- 7. Yhteislii.hetys. - 8. Painotuotteiden luettelo. - 9. 'falviloma-alennus. -
10. Matkalippualen'nuksia. - 11. Sairaspaarit liikana. - 12. Kadonneita matka
lippuja, virkamerkkejii. ym. - 13. Avoixpia virkoja ja toimia. - 14. Kilpailu
kutsu. 

Liikennetulojen paatili. 

Aseman Liikennetulojen paatiliin merkitaiin liikennetulot ja 1 
niiden jaannos edelliselta kuulta a.<>emakassan tilityksesta 
(n:o 3114) . Otsake ,Liikennetuloja tilioott.y jakc;onkassaan" 
muutetaan otsakkeeksi: ,Liikennetuloja asemakassan tilityksissa". 
(Yltr n:o Y. 42/ 83, 21. 2. 1949.) Kl. n:o 11/ 49.1. 

Asemakassan t ilitys ( ent. rahasaate). 

Rh: n lriertolrirjeen n: o 8/ 1192, 15. 4. 43, 34. kohdassa maarii- 2 
taan nimenomaan, etta rahasaatt.een on oltava yhtapitava kassa
lrirjan kanssa. Lukuisat asemapaii.llikot ovat kuitenlrin jatt.aneet 
noudattamatt.a taman maarayksen aiheutt.aen siten sekavuutt.a kas
soissa ja tileissa. Uuden kassalrirjan tullessa kaytantoon kuluvan 
helmikuun alusta, korostettiin k.o. maaraysta asemakassan hoita-
jille annett.ujen ohjeiaen (Toj:n kirj. n:o To 2/ 1, 4. 1. 49) 
5. kohdassa, jossa sanotaan, etta tilitys on tarkka tiliote liikenne
paikan kassalrirjasta. 

Kun ensimmiiiset (uusimalliset ra;hasaatteet) 13. ~ - saapuivat 
jaksonkassoihin, havaittiin, etta kymmenet asemapaallikot olivat 
jatkuvasti jattiineet noudattamatta tata selvaa miiiiraystii.: Ylei
simpiina virheenii oli, etta 11. 2. postisiirtotilille maksetut varat 
oli merkitty 13. phlvii.n tilitykseen, vaikka tiima ti1itys, kuten 
Toj: n lrirjelmaan sisaltyviistii mallistakin selvasti nakyy, kii.sittaa 
ajan 1-10. 2. 

Kiinnitiin jiilleen kassanhoitajien huomiota siihen, etta tili
ty.ksen taytyy olla suoranainen kopio kassakirjasta ja etta rnaJksut 
postisiirtotilille ,on merkittava kassakirjaa;n sille paivalle, jolloiu 
ne on postitoimipaikkaan maksettu" (k.o. Toj :n kirj. 3. kohta). 

1643. 4. 3. 1949. 
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Jos jaksoukassa on korjannut asemaka san tiliiykscn, on Yas
taavat korjaukset tehtavii aseman kassakirjaan (Km II, 5. ~ :11 

3. kohta). (Yltr n:o Y. 43/84, 21. 2. 19±9.) Kl. n:o 11/ ±9. :2. 

Tyonvahyyden talria vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelmaan n: o 1710/ 13301, 3. 12. 19±8, 
viitaten ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten allamainitut tyon
tekijat, jotka vapautuvat tyonva.hyydcn vuoksi Hangen ratames
tarin alueella kuluvan helmikuun 2 paivasta lukien: 

kirvesmiehiii .... : . . . . . . . . . . . . . . 4 ammattitaito hyva 
ki vimiebia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

" " ekatyomiehia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
naisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Niitii valtionrautateiden viranomaisia, jotka mahdollisesti 
tarvitsevat yl'liimainittua tyovoimaa, kehoitetaan tiedustamaan 
sitii Hang-on ratamestarilta tai rautatiehallituksen talc,ustoimiston 
huoltojaostolta. (Tthj n: o 162/175, 21. 2. 1949.) 

Halkojen myynti rautatiela.isille. 

Sen johdo ta etta Valtion Polttoainetoimisto on nyt suostunut 
toimittamaan ensi maalisk11un alusta allmen valtiDnrautateille 
haJvemmalla .hinnalla halkoja sen verran lmin niita myydaan 
rautatielaisille valtionrautateiden halkovarastoista, on rautatie
hallitus tiinaan piiattiinyt kumota halkojen rautatielaisille myyn
tiii. koSkevan paatoksensii 21. 12. 1948 (Kl. n: o 58/ 48. 3) halkojen 
hintoja koskevalta osalta ja vahvistaa Valtion Polttoainetoimiston 
myontiiman hinnanalennuksen perusteella lasketut v.llaluetellut 
uudet kuutiometrihinnat rautatielai ille myytiiville haloille. 

Nama hinnat tulevat voimaan 3 paivanii maaliskuuta 19±~!. 
Allamainitut hinnat ovat valtionrautateiden liikennepaikoilla 

halkomittoihin ladottujen 1/ 1 m seka.halkojen hintoja.. 
1/ 1 m havu- ja leppa.halkojen hinta on mk 50: - ja 1/ 1 m 

koivuhal.kojen hinta mk 100: - sekahalkojen hintaa kalliimpi 
ms :lta. 

Rataosat ja liikennepaikat: 
Helsinki-Sorniiinen-Tik.h.'llrila ... .. ......... . 
(Tikkurila)-Kerava-Porvoo-(Riihimaki ) ... . 
(JI~ukaa)--(Lohja) ........ .......... .... . 
Lohja-Keskilohja .......................... . 
(Lohja)--(Karjaa} . ... ....... . . .. , ..... . · ·. · 
Karjaa--Lappol~a ......................... . 

Jfl m sekallalot 
mk m•:Jta: 

720:-
685:-
660:-
6 5:-
665:-
690:-
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(I.Jappohja)-Hanko ................ ... .... . . 
Huopalahti-Luoma ....... . . . .............. . 
Tahtelii-Kaunislahti .... ........ . .. .. ..... . . 
Riihimiiki ......... ... ......... . ............ . 
(Riihimaki)-(Toijala) .. .. .......... .. ..... . 
(Riihimaki)-Lahti ......................... . 
(Lahti)-Heinola . .. ....... . ... .... . . ....... . 
(Lahti)-Kausala ja Koria .... . .. · . . . .. ..... . 
Turku .......... ...... .... . ...... ....... . .. . 
(Turku)-~ aantali-~ousiainen . .. .......... . 
(Nousiainen)-Uusikaupunlri ..... . .......... . 
(Turku)-Salo ... . ........ ..... .. .. ........ . 
(Salo)-(Karjaa) ... ....................... . 
(Turku)-Aura .. .. .. ........ . ........ . . . .. . 
(Aura)-Toijala ..... ...... ............. .. . . 
(Toijala)-Valkeako ki ... . . . ... ...... ..... . . 
(Toijala)-(Tampere) ........ ............ .. . 
Tampere-Siuro . . .. .. ..... ..... ... . ... ... . .". 
(Siuro)-Karkku ...... . . ......... ..... .... . . 
(Karkku)-Peipohja-Harjavalta ............ . 
(Harjavalta)-Ulvila-(Pori) . ......... . .... . 
Pori-Mantyluoto .... . .... . . ... ... .... . ... . . 
(Tampere)-Suinula ......... ... ... . ........ . 
(Suinula)-Orivesi-Liinkipobja .... .... ..... . 
Orivesi-(Vilppula) ...... . ................. . 
Yilppula-Mantta .... ... .......... ... · ...... . 
Yilppula-Haapamaki . ... . . ... ...... ....... . 
(Haapamaki)-Kotala ... ... ................ . 
(Kotala)-(Kovesjoki) .. ..... .. ....... ...... . 
KoYesjoki-(Pomarkku) .. . ........... . ...... . 
Pomarkku-(Pori) .. .... .... ...... ......... . 
(~a~J?a.Ir_Jaki)-;-~Seinajoki) .......... . ....... . 
SemaJoki-Laihla .... .... ... ... .... .. . . .... . 
(Laihia)-Vaasa-Vaskiluoto ... . ........... . . 
(Seinajoki)-(Teuva) ... . . .... ........ ... ... . 
Tcuva-(Kristiinankaupunki) ........... .. . . . 
Kristiinankaupunki . ... ..................... . 
PeraHi-(Ka kinen) ... . ................. .. . . 
Kaskinen . .. ... .. .......................... . 
(Seinajolri)-Piinnainen ............ . ...... . . . 
(Pannainen)-Pietarsaari ................... . 
Piinnainen-(Kokkola) ............ . ........ . 
Kokkola-Ykspihlaja ...................... . . 
(Koklwla)-(Kannus) ......... . ... .. ...... . . 

720:-
720:-
660:-
700:-
675:-
675:-
655 : -
655:-
730:-
700:-
685:-
700:-
675:-
700:- · 
680:-
660 : -
685:-
700:-
675:-
655:-
670:-
690:-
695:-
665:-
665:-
655:-
655:-
650:-
640:-
655:-
665:-
640:-
680:-
710:-
650:-
670:-
690:-
670:-
690 : -
650:-
670:-
650:-
670:-
650 : -
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4 Kannus-Ylivieska-(Oulainen) ............ . . 
Oulainen-(Lappi) .................. ..... .. . 
Lappi-(Raahe) .... . .............. ..... ... . 
Raahe .. .. ......... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lappi-(Kempele) ............ . .... ..... ... . 
Kempele .. . .......... .. .... .. ............. . 
(Kempele)-Oulu .. . ......... .. . .. .. . ... ... . 

- (Ylivieska)-(Oksava) ....... . .............. . 
Oksava-(Runni) ........ . ................. . 
Runni-(Iisalmi) .. . .... .................... . 
(Oulu)-Muhos .................. . ......... . 
(Mcihos)-(~uojua) .. . ..................... . 
~uojua-Vaala .................. ... ....... . 

• Oulu-Tuira . .. .............. .. . .. ...... .. . . 
(Tuira)-Haukipudas ...................... . 
(Haukipudas)-KuiYaniemi ................. . 
(Kuivaniemi)-Laurila ..................... . 
(Laurila)-(Tornio) .... .................... . 
Tornio .. . ........ .... .... . ............... . · 
(Tornio)-Kauliranta ...................... . 
(Laurila)-Koivu ...... , ................... . 
(Koi~)---:-(Rovaniemi) ..................... . 
Rovaruenu ................... .. ......... ... . 
(Rovaniemi)-(Koemijarvi) ... . .............. . 
Kemijarvi-Kelloselka ...................... . 
Hyrynsalmi-(Kontiomaki) ........ ..... .... . 
Kontiomaki-Kivesjarvi ..................... . 
(Kivesjarvi)-(Vaala) ...................... . 
(K?nti~maki)-(Kajaani) ......... . .. ... .... . 
KaJaani ................................... . 
(Kajaani)-(Soinlahti) ..................... . 
Soinlahti-Iisalmi .......... .. ........ ...... . 
Kontiomaki-Maanselka ..................... . 
(Maanselka)-~urmes .... .... , ............. . 
~urmes-(Lieksa) ...... ... .......... .. ..... . 
Lieksa .................................. . . . 
(Lieksa)-Kaltimo ...................... .. . . 
(Kaltimo)-(Joensuu) ...... .. ......... . .... . 
Joensuu-Hammaslahti ..................... . 
(Hammaslahti)-Kaurila .................... . 
(Joensuu)-Viinijarvi-Outokumpn ......... . . 
Viinijarvi-(Varkaus) .... . ................. . 
(Iisalmi)-(Kuopio) .... ..... ..... ... ....... . 
Kuopio .............. . ........... . . .... .... . 

640: - . 
660:-
665:-
690:-
665: -
700: -
720: -
615:-
630:-
610:--
675:-
660:-
6-1:5:-
720:-
6 0:-
715: -
725: -
735:-
755:-
725:-
715:-
735:-
755: -
735:-
755:-
610:-
620:-
640:-
625:-
645:-. 
630:-
620:-
620:-
585:-
585:-
610:-
590:-
610: -
62.0:-
610:'-
610:-
610:-
605 : -
630 : -
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(K!uopio)-Haukivu01>j ...................... . 
(Hau.kivuori)-(Mikkeli) . ...... .. .......... . 
Mikkeli-Selanpaa ......................... . 
(Selanpaii)-Voikka-Kouvola-Kuusankoski 
Kouvola-Inkeroinen ....................... . 
(Inkeroinen)-(Kymi) ...... ~ ....... .. ..... . 
Kymi-(Kotka) ...... ......... ............. . 
Kotka ........................... · · · · · · · · · · · 
(Inkeroinen)-(Hanlina) .... . .. .... ......... . 
Harnina .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
(Kouvola)-.(Pulsa) ................... ... .. . 
Pulsa-Lauri1sala ....... ........ ... . ..... .. . 
(Lauritsala)-(Asemiilri) .................... . 
Asemiiki-Virasoja-Vuoksenniska ......... .. . 
Vira oja-Irnm.ola ..................... . . . .. . 
(Immola)-Simpele ........................ . 
Virasoja-Vallinkoski ....................... . 
Etusimola-V ainikkala . . . ...... ............. . 
Tiusala-Asunta ...... .... ... . .... .. ........ . 
(Asunta)-(Jyvaskyla) ..................... . 
(Jyvask:yla)-.Aanekoski .................... . 
.Jyviiskyla-Vaajakoski ................. ... .. . 
(Vaajakoski)-(Hankasalmi) ................ . 
Hankasalmi-Pieksiimaki-H u utokoski-V arkaus 
Huutokoski-Savonlinna ............ .. ...... . 
(Savonlinna)-Tivia ........................ . 

620:-
605:-
64{):-
675:-
675:-
685:-
700:-
720:-
685:-
700:-
645:-
640:-
620:-
640:-
640:-
620:-
640:-
640:-
635:-
620:-
625:-
650:-
625:-
620 : -
620:-
610:-

11 

1\.Iuussa suhteessa jaa alussamainittu rautatiehallituksen paatris 
21. 12. 19-± (Kl. ' n: o 58/48. 3) muuttumattomana .voimaa1~ 
(Rh;' ,·o. n :o 117, 24. 2. 1949.) Kl. n :o 11/49. 4. 

Vuokratut sailiovaunut. 

4 

Luettelo yksityisille toiminimille vuokratuista si:iiliovaunuista, 5 
jotka jo on luovutettu: 

Rikkihappo- jn sttpe?·[os[aattitehla<Lt Oy: 
kpl Uo n: o 199228, n: o 19933-!, 

199302, 199306, 
199307' 1993:19, 
199331, 199346. 

ruoksenniska Oy: 1 kpl XGo n:o 0199022. 
Tri.t.sfi1•apa(L, Bensiini Oy: 

16 kpl Go n: o 199301, 
199306, 

n:o 199353, 
199367, 
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199308, 
199333, 
199338, 
199341, 
199349, 
19!1351, 

5 kpl Go n: o 199001, 
199002, 
199003, 

(Kut n :o 220, 17. 2. 1949.) Kl. 

199382, 
199391, 
199392, 
199394, 
199395, 
199406. 

n:o 199004, 
199008. 

n:o 11/ 49. 5. 

Sperman kuljetus. 

Keinosiemennysyhdistysten spermalahetysten kuljetukset on 
naitten lahetysten kiireellisyyden takia hoidettava erityisen huo
lellisesti, niin ettei harhaanjoutumisia eikii viiviistymisia missaar1 
tapauksessa satu. Maaraliikennepaikan on, mikali mahdollista, 
puhelimitse viipymatta ilmoitettava vastaanottajallc lahetyksen 
saapumisesta. (Lkoj n : o 469, 22. 2. 1949.) Kl. n: o 11/ 49. 6. 

Yhteislahetys . 

HJuomautet.aan, etta TS 41 § :n 8 lm :n (Kl. n:o 52/ 48. 7.i 
tarkoittama yht.eisHihetys on pidettava vaunukuormana, joka 
liihettajan on itse kuormattava ja joita nain oUen saadaan ottaa 
vastaan myos kaikilla 'l't liik€nteelle avatullla SYJ.'jaraiteillu. 
(Tfo n:o 343, 18. 2. 1949.) Kl. n :o 11/ 49. 7. 

Painotuotteiden luettelo. 

Uuteen painotuotteiden luetteloon tehdaiin seuraavat lisaykset, 
muutokset ja painovirheitten korjaukset: 

1023 Tilitys autoasemalla vastaanottajille annetuista HihetykRistii. 
1206 Ilmoitus ajasta, jolloin Jiikennepaikka on suljettuna. 
1206r Sama, ruotsinkielinen. 
143± kohdalla on Utt, pitiia Glla Vtt. 
1653r kohdalta poistetaan sanat ,ohutta paperia". 
2684 Junamies, tunne ammattisi. 
2728r kohdalla suluissa olevfl. tMtt n :o 2) siinettiivii 2730 koh<lalle. 
2918 tilalla oleva numero 2818 korjattava 2918 :ksi. 
3618 T 8u. Vii.litettyjen yksityisten siihkosanomien luettelo, koko 

A 4, kaksilehtinen. · 
3618s p1tiiii. olla 3618/ 2, T 8/2, Rama, koko A 4. 
4255 kQhualla on lomakkeen vanha n: o B 154 c, pitii.ii. QUa B 154 e. 

(Tyt. 17. 1. 1949.) 
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Talvilom.a-alennus. 
Kun on esi.intynyt tapauksia, etta talviloman alennu todi~- g 

tuksia on annettu mm. Hel inkun lomanviettoon ma~irustaneHll', 
kiinnitetaan a ·emien huomiota tahiloma-alennuksesta Kl. n: o 
47/ 4 . 10. annettuihin maarayk;iin, joiden mukaan rataosillrr 
Hiihimaki-Porvo~Helsinki ja Helsinki-Luoma sijait eville 
liikennepaikoHle tehtavisUi lornanYiettoma tkoista ei myonnetii 
alennusta. (Tfo n:o 386, 25. 2. 19-19.) Kl. n:o 11/ 49. 9. 

Matkalippnalennuksia. 
Stwmen Painikomitean jarjestamiin Suomi-Norjan painimaa- 10 

otteluun osallistuville kilpailijoille ja kilpailutoimitsijoille on 
myonnetty 25% :n alennus yksinkertai ten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus on voimassa 3-8. 3. 
1949. (T£o n:o 370, 23. 2. 1949.) 

Sokeain Keskusliitto 1·. y-:n hallintoneuvoston kokrmkseen osal
listuville sokeille on myonnetty 50% :n alennus yksinkertaisten 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus 
on voimassa 10-15. 3. 1949. (Tfo n :o 366, 23. 2. 1949.) 

Svenska F'inland.s SkolidrottsforbwruclJ 1·. f. nimisen yhdistyk
sen hiihtomestaruuskilpailujen kilpailijoille ja toimitsijoille on 
myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Pietarsaareen. Ahmnus on voimassa 10.-
1-5. 3. 1949. (Tfo n:o 404, 26. 2. 1949.) 

Sotasokeille saattajineen, jotka osallistuvat Helsingissii 13. 3. 
1949 pidettaviiiin Sotasokeat r. y: n vuosikokoukseen on myonnetty 
50 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista Helsinkiin. Alennu. · on voimas ·a 11.-15. 3. 1949. 
(Tfo n:o 387, 25. 2. 1949.) 

Suomen ny1·kkeilymestarunskilpailt1ihin osallistuville kilpaili
joille ja kilpailutoimitsijoille on myonnetty 25 %: n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista. Hel ·inkiin. 
Alennus on voimassa 11-16. 3. 1949. (T£o n:o 357, 22. 2. 1949.J 

Amrnatfia-utoliitf o r. y :n jarjestamiin hiihtokisoihin osallistu
>ille kilpailijoillc ja kilpailutoirnit~ijoille on myonnctty 25% :n 
alocnnus yksin.kertaisten lippujen, myos pik:ajunalippujen hin
noista Sotkamoon. Alennus on Yoima . a 16-24. 3. 1949. (Tfo 
11:0 348, 19. 2. 194fl.) 

Suomen Rautatieliiisten Raittiusyhclistyksen jascnille, jotka 
eivat ol<l oikeutettuja saamaan Ynpaalippuja ja jotka osallistuvat 
Kouvola sa 20. 3. pidettavaan sa-notun yhdistyksen vuosikokouk
seen, on myonnetty 50 %: n alcnnu · yksinkertai ·ten lippujen, 
my()s pikajunalippujen hinnoista Kotwolaan. Alennu. on voi
massa 18-22. 3. 19-:19. (Tfo n: o 373, 24. 2. 1949.) 
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Sairaspaarit llikana. 

Ylivieskan asemalle on ilmaantunut liiat sairaspaarit, JOlSSa on 
n:o 29559. Omistaja-asemasta ei ole merkintii.ii. (6. ljp n:o 332/809, 
21. 2. 1949.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Oulun aseman 1 l. asemamiehelle Into Eemeli Lehtoselle 28. 5. 45 
kirjoitettu virkamerkki n: o 337 on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp 
n:o H. 196/917, 25 . 2. 1949.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Kaksi 1 pZ. 1 Z. rat011nestarin vilrkaa, toistaiseksi rautatiehallituksen 
rata.teknillisessa toimistossa (ratapihajaostossa ja sillanrrukennusjaostossa) ; 
yksi :e pl. 1 l. rat011nestarin vilrka, toistaiseksi rautatiehallituksen ratatek
nillisessa toimistossa (geoteknillisess'a jaostossa) ; seka yksi rataes-inniehen 
virk.a, toistaiseksi 12. ratajaksossa (Joensuu). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
19. 3. 1949 ennen klo 12. 

2. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella taytettii.vat toimet: 
:e l. konttoriapz~laisen toimi.a: ka.ksi Riihimaella; asetinlaitemiehen toilrrl4a: 
yksi Karjaa.lla; 2 Z. vaihde1niehen toimia: yksi Hyvinki.i.alli.i., kaksi Kirk
niemessa ja kaksi Lohjalla; 1 l. asem011niehen toimia: seitseman Riihl
mii.ella, kaksi Hameenlinnassa, kuusi Lahdessa ja yksi Tammisaaressa; 
:e l. asememiehen toimia : kaksi Leteensuolla; eeka junamiehen toi1nia: yksi 
Lohjalla ja yksi Riihimaellii.. Liikenneosaston johtajalle osrutetut hake
mukset on jatettiivi.i. asianomaiscn Jiikennepaikan pii.iillikolle viimeistaiin 
20. 3. 1949. 

:e l. tarkkaajan virka rautatiehallituksen hankintaltoimiston ulkomaan 
jaostossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 24. 3. 1949 ennen klo 12. 

Kaksi :e l. ratainsiniioriln virkaa keskushalllinnon rataosastolla (toisen 
erikoisala sillat) sekii yksi :e l. rataimsin60rin virka rataosastolla. Rauta
tiehallitukselle osrutetut hakemukset on toimitetitava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeist1i.iin 4. 4. 1949 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan :takia kehoitetaan hakijoita ennen hake- · 
musten jattiimistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Kilpailukutsu. 

Kutsumme kaikkia VR :n palvsluksessa olevia painijoita osallistu
maan Suomen VR:n painimestaruuskilpailuihin, jotka a. o. luvalla jiir
jestamme maaliskuun 26--27 piiivinii. 1949 Haapamiien ,Suojassa" alkaen 
ensimmaisenii piiiviina klo 19.00. Kilpailut tapahtuvat kaikissa sarjoissa, 
ja jaetaan niissii mestaruusmitalien lisii.ksi kolme palkintoa sekii. mah
dolliset kunniapalkinnot. Ilmoittautumiset pyydii.mme lahettii.mii.iin maa
liskuun 15 paivii.iin mennessa osoitteella Pauli Lehtinen, Haapamaki, 
asema. Majoitus jiirjestetiiiin pyydettiiessa. 

Pekka I konen 
puheenj ohtaj a. 

Paini terveisin 
P auli Lehtilnen 

siiliteeri. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 12 
1949 

Viittaus Kaskylehdessa fulkaistuun maaraykseen merkitaan. 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuos l, asi an numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SISAL L Y S : 1. Vaatekaappien tilaaminen. - 2. Liikennepaikkoja kaske
\"ia muutoksia. - 3. 1\luutoksia aikatauluun n:o 114. - 4. RahtikappaletavaTan 
kuljetus. - 5. Pikatavaran kuljctus. - 6. Tavaranluokituf!. - 7. Halkoluokkien 
ja 10 lk:n tavaran sii.annollise<'n kuljctuk!Seen vuokrat.tujcn vaunujen vaunun
Yuokrat. - 8. uksien matkatavaramaksu yksityisilla rautateilla. - 9. Tampe
reen lcntokonctehtaan kuljetukset. - 10. Talon vapaaliput. - 11. Kuukausi
liput. - 12. Perhc- ym. crikoislippujen myynti. - 13_ Hiihtoloma-alennus. -
14. Matkalippualennuksia. - 15. Seinii.joen vaununlukkojen etsinti.i.. - 16. Kadon
neita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 17. Avoimia virkoja ja toimia. 

Vaatekaappien t.ilaaminen. 

attuneesta syysta thuomautetaan, etta henkilokunnan puku- 1 
huoneisiin tarvittavia, rautatiehallituk en kirjelmiUlaan n: o 1551/ 
5768, 9. 5. 19-17, ki:iytiintoon otettaviksi miiiiraamia tyyppipiirus-
tuk en n:o 77, 17_ 4. 19-17, mukaisia vaatekaappeja em valrrilina 
Pa&'ilan varastos:a, jo ·ta niitii voidaan tilata tava11isessa jiirjes
tykse ii. Kahden hengen kaapin taman hetken hinta on mk 
3,325:- ja kolmen hengen kaapin mk 5,990:-. (Tthj n:o 43/ 
237, 3. 3_ 1949) Kl n:o 12/ 49. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Vaalan aseman alaisen ,Vaalan hotellin" seisak.kcen nimi on 2 
hllhtikuun 1 piiivasta 1949 lukien ,Vaalan'kurkku". (Lkoj n:o 
-177, 26. 2. 1949) 

Toukokuun 1 paivastii 1949 lukien on Ronki.in a eman ninti 
,Vuoksenniska", lyhennykseni:i , \Yuo", .Asemi.i.cn aseman nimi 
,.Tainionkoski", lyhennyk cni.i. ,Tos" ja Vuoksenrri kan aseman 
nimi ,Vuoksen satama", lyhennykc;;ena ,Wus", seki.i. Kupariteh
taan seisakkeen nirni ,Kyyronkoski". (Rhjlko n:o 618, 25. 2. 
1949) . 

Kainunmaen laiturivaihteen nimi on toukokuun 1 paiviistii 
1949 lukien ,Kainuunmi.i·ki". (Rh/lko n:o 617, 25. 2_ 1949) 
Kl n: o 12/ 49_ 2. 

1809. 10. 3. 1949. 
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Muutoksia aikatauluun n : o 114. 

lVJ aalislruun 15 rpli.iviista 1949 lukien pysahtyvat jlmat n: o 956 
ja 957 tarpeen vaatiessa (S) Lemettilan seisakkcella sekii junat 
n: o 903 ja 906 my<>s tarpeen vaatiessa (S) Oravakallion sei ak
keella. (K11.1t n:o. 241 ja 242, 5. 3. 1949) Kl n:o 12/ 49. 3. 

Rahtikappaletavaran kuljetus. 

MiUiriiY'ksien lorn. n:o 2652 (= 0. n:o 1237) mukaisesti lahe
tettavien vaunujen luetteloon tehdaiin seuraavat muutokset Ja 
lisaykset : 

Asemavaunut 
72 Kw-Hki 1002 

73 Kw-Val 1002 

Siirtovattnut 
418 Lr-Kw 2118 

412 W oi-Ilm 2417 Pm/ 971 

Suuntavaunut 
838 Kuo-Woi 
867 Sl-Hki 

874 Ilm-Hki 

900 Jns--H pk 

974/ 2404 
9081/ 2146/ 
2126/ 1208/ 
1102 
2±04/ 1018 

901 Jns-Hki 8902 Pm/ 
2404 Kw/ 1018 

JP Hlti, Psl, Val Ja Hrt osoi
tettua tavaraa vart.en 

TV 

TV Kw ja kauemmaksi. (Ei 
Hki, Psl, Val ja Hrt ). 

AP P th-Ilm 

AP 
AP SUASV. Kw itiipuolelta 

Hki, P sl, Val ja Hrt os. 
tav. varten 

JP Pm-Hj, Hki, Psl, Val ja 
H rt os. tav. varten. Kw 
saapuessa v:ssR saa olla 
vain Hk:i, Psl, Val ja Hrt 
tav. SUV Kw ja AS \ ffid 

poistetaan 
Vain Hki, P l, Val ja I-Irt os. 

tav. varten. SlJV Kw ja 
ASV Hki 

(Kut n:o 62, 7. 3. 1949) Kl n: o 12/ 49. 4. 

Pikatavaran kuljetus. 
P ikatavaran ikuljetusmaiidiyksiin (lorn. n: o 2654) on tehUi.vii 

seu·raavat muutokset: 
Siv. 13 Tampereelta 2 G Ilel inkiin j. n: o 1042 arkipiiivina, 

on oleva 1 G Helsinkiin j. n: o 406/ ±0 arkipnivinii "1"-ain Tam
pcreelta Helsinkiin osoitcttua tavaTaa varten. 
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Siv. H 1 G Pri-Pm junilla n:o ±004 Tpe/ !14 Ri/1205 5 
Kw/ 2±05 on kuljetettava seuraavilla junilla: n:o -:1:004 Tpe/53 
Hpk/ 9-09. 

Siv. 15 1 G 01-Val j. n:o 1062 poistetaan. 
Siv. 16 1 G Sl-Hk:i j. n:o 902 Pm on oleva Sl-Kw j. n:o 

904 Pm/ 1002 K w / 1004 arkipai vinii K w etcla- ja Hinsipuolelle 
osoitettua tavaraa varten. 

Siv. 17 1 G Jns-S1 poistetaan. 
(Kut n:o 226, 7. 3. 1949) Kl n :·o 12/ 49. 5. 

Tavaranluokitus. 

Rautatiehallituksen paa.t.Oksen mukaisesti on Aakkoselliseen 6 
tavaranluokitustauluikkoon lisiittiivii 15. 3. 49 lukien seuraavat 
hakusanat: 

Astiat: 'll'udet tervatynnyrit K D 5 
Strong (kylliistysaine) (LS I 4) B 2 .. 
Tynnyrintekijiinteo'kset : uudct tervatynnyrit K D 5 
Tynnyrit : uudet tervatynnyrit K D 5 
Uurreasiat: U'U'det tervatynnyrit K D 5 
Voiteluoljyt, l. e. m.: jiitooljysHi puhdistettu C 3 

muunlainen B 2 

Taman lisaksi on luokitustaulukkoon tehtiiva viittaus ,ks. 
Voiteluoljyt" haku anojen Dynamooljy, Koneoljyt l. e. m., Kuula
laakerirasva, ~tfoottorivoiteluoljy, :J1uuntajaoljy, Ompelukoneoljy, 
ParaEiinioljy, Smyrnaoljy, Sylinterioljy, Transformaattorioljy, 
Vakemo1, Vaseliinioljy, Vaunuoljy ja Varttinaoljy kohdalle. 

Strong-kyllastysaine on viihemmiin tule11arkaa 11estettii. (Tfo 
n:o 403, 26. 2. 1949) Kl n:o 12/49. 6. 

Halkoluokkien ja 10 lk : n tavara.n siiiinnol
liseen kuljetukseen vuokrattujen vaunujen 
vaununvuokrat. 

Taydennyikse11a TS: 11 41 §: n 9 lm: 11 a) -kohdan kolmantee11 1 
kappaleesee11 ilmoitetaa11, etta halkoluokkien ja 10 luoka11 mu. 
kaan rahditettavan tavaran aannolliseen kuljetuksf'en voidaa11 
Yaunuja toistaiseksi luovuttaa kantamalla vuokraajalta V11!0ro
kautta kohden 58 § : n 4 lm: ssii n1.ainittu ensimmiiisen vuorokau-
den vaummvuokra 50 %:n alennuksin. (Tfo n:o ±26, 2. 3. 1949) 
Kl n:o 12/ ±9. 7. 
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Suksien matkatavaramaksu yksityisilHi. 
rautateilla. 

Loviisan Rautatie Oy ja J okioisten rautatie ovat ilmoitta
neet, etta suiksien matkatavarama.ksu kannetaan naiden rauta
teiden osalta koroittamattomana, joten kaikkien yksityisten rauta
teiden osUJus matkatavarana kuljetettavist.a suksista sauYoineen on 
25 mk parilta valimatkasta riippumatta eli yhta suuri kuin val-
1i{)nrautateilla. (Tfo n: o 405, 1. 3. 1949) Kl n: o 12/ 49. 8. 

Talnpereen lentokonetehta.an kulj etukset. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta Tampereen lentokone
tehtaalle Tampereelle Hihetettaviin kappaletavaraliihetyksiitn so
velletaan maaliskuun 1949 aikana Kl n: o 3/ 49. 11 mainittuja 
maara.yksia. Taman m.ulkaisesti on Hillaisten Hihetysten kuljetus
maksu<t liihetysasemalla laskettava sen hinnoitusluvun umkaan, 
joka saadaan 1run iihen hinnoitw huruun, jota kiiytettaisiin, jo.~ 
lahetys olisi osoitettu vain Tarnpereelle tai Hihetettaisiin vain 
Tampereelta, lisa.taan luku 3. (Tfo n: o 304, 10. 2 .. 1949) Kl n: o 
12/ 49. 9. 

Talousvapaaliput. 

Julkaisuun ,M-aaraykset rautatiehenkilokunnan vapaalipuista '' 
siv. 80.9, muutetaan 4. liikenneja.kson kohdalla, rivilla Yltia
Ruosniemi, .Jyvaskylan tilalle Tampere, joten sanott11 ri\·i 1. 3. 
1949 lulkien tulee kuulumaan: Yltia-Ruosniemi - -- - Tam 
pere, Pori. (Tfo n:o 393, 26. 2. 19-!9) Kl n:o 12/ 49. 10. 

Kuukausiliput. 

TS:n 11 §:n 6 lm muutetaan 15. 3. 1949 lukien kuulumaan 
seuraavasti : 

Sellaiselle kuukausilipun haltijalle, jonka lipun voimassaoloaika pi:Uittyy 
Hppuun tehtyjen merkintojen mukaisesti seuraavan lmukauden toiHena arki· 
paiviinii, saadaan myyda uusi kuukausilippu etukateen edellisen kuukauden 
25 paivastii alkaen sanottu piiiva mukaanluettuna. Tiihan uuteen kuukausi
Hppuun merkitiian myyntipiiivaksi seuraavan kuukauden 1 paiva, mutta 
kelpaa se sii>ta hetlrestii alkaen, jolloin lippu nnn-etaan ostajalle. Vanha 
Hppu on samalla luovutettava lipun myyjalle mitatoitiiviik i ja T1•t II liihe
tettii,viiksi. (Tfo n:o 438, 4. 3. 19Ml) Kl n:o 12/ 49. 11. 

Perhe- y.m. erikoislippujen myynti. 

Koska liikennepaikk:ojen on useasti havaittu kaikenlaisin YC

rukkein valttcleviin perhe- y. m. erikoislippujen tilausten vastaan-
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ottami ta, kehoitetaan a. o.. virkailijakuntaa osoittamaan vastede 12 
Uissa kohden yleisonpalvelnssa suurempaa alttiutta ja tayttiimalin 
kunnollisesti ja jou<tuisasti tehtlivansa naitten lirppujen myyn-
nis a. (Lkoj n: o 415, 28. 2. 1949) Kl n: o 12/ 49. 12. 

Hiihtoloma-alennus. 

Oulussa toimivat ikoulut, joiden puolesta hiihtoloma poikkeuk- 13 
sellisesti jiirjesteta:an 12.-19. 3. valiseksi ajaksi ja Torniossa 
toimivat koulut, joiden hiilitoloma jiirjestetaan 18.-27. 3. vali-
seksi ajaksi, saavat saman 50 %: n matkalippualennuk.sen ja muu-
ten samoin ehdoin kuin koululaisille on myonnetty ns.' hiihto
loman ajaksi. Ks. Kl n:o 8/ 49. '6 maarayksiii. (Tfo ll ':o 408, 
28. 2. 194:9) Kl n:o 12/ 49. 13. 

Matkali ppualennuksia. 

Urheiluseum Vaalan Jylhii 1·.y:n hiihtokilpailuihin osallistu- 14 
ville kilpailijoille on myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaiste.n 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista 7aalaan. Alennus on 
voimassa 11.-15. 3. 1949. (Tfo n:o 428, 3. 3. 1949). 

Pesiipalloliiton piiriohjaajakursseille osallistuville on myon
netty 25 %: n alennus ytksinkertaisten lirpprtljen, myos pikajuna
lippujen hinnoista Viel'Umiielle. Alennus on voimassa 13.-24. 3. 
1949. (Tfo n:o 413, 1. 3. 1949). 

Suornen Poikaurheiluliitto T. y :n nuorisojohtajakursseille osal
listuville a'lle 20-vuotiaille nuorisojohtajille on myonnetty 25 % : n 
alennus y·ksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista ilwlloinkin kysymyk een tuilevalle asem.alle ja. ta!kaisin. 
Nama lrurssit ovat: · 

1) Suomen Urhdluopisto 15.-24. 3. 1949, maaraascma \ ieru. 
mliki, 

2) Helsinki, Saatytalo 25.-27. 3. 1949, maiiriiasema Helsinki, 
3) Suomen Urheiluopisto 30. 5.-7. 6. 1949, miiiiraasema 

Vierumiiki, · 
4) V.uokatti 13.-22. 6. 1949, maiiraasema Yuolkatti, 
5) Rokua 18.-27. 7. 1949, maiiraasem.a .Al1mas, 
6) Suomen Urheiluopisto 30. 7.-7. 8. 1949, miiarliasema 

Vierum.lilri 
7) Suo~en Urheiluopisto 10.-16. 8. 1949, maaraasema. Vieru

mii.ki. 
Alennus on voimassa 2 piii',aa. ennen ja 2 paiv"iia jalkeen kun

kin kurs.<sin. (Tfo n:o 44:7, 7. 3. 1949). 
J ii·rnvags.mann ens Kristligct ..Po1·ening-nimisen :vhdistyksen 

niille jiisenille, jotka eivii.t ole oikeutettuja saamaau vapaalippuja, 
on myonnetty 50 % :n alennus yksinkertaisten lippujen, m:ros 
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pikajunalippujen hinnoista matkaa varten sanotun yhd:ist:rksen 
Helsingissa 24.-25. 3. pid€ttavaan vc1osikokoukseen. Alennus on 
voimassa 22.-27. 3. 1949. (Tfo n: o 287, 8. 2. 1949). 

Tyoviien Urheiluliiton jarjesUimiin Suomen Painonnostomes
taruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoille ja kilpailutoimHsi
joiJrle on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalipipujen hinnoista Tampereelle. Alennus on voi
massa 2.2.-27. 3. 1949. (Tfo n:o 414, 1. 3. 1949). 

Nuoret Kotkat Joensu'nn piirijMston, jarjestamille kotkaohjaa. 
jien neuvottelupaiville osallistuville alle 2D-vu'Otiaille kotkaohjaa
jille on my'onnetty 25 %: n alennus yiksinkertaisten lippujen, myos 
pikajunalippujen hinnoista Lieksaan. Almmus on voimassa 23.
'27. 3. 1949. (Tfo n :o 312, 14. 2. 1949). 

Ortodoksisten Nuorten Liitto ?'. y :n vuosijuhlaan ja neuvot
telukokoukseen osallistuville opintokerhojen ed'ustajille ja ohjel
ma.nsuorittajille on myonnetty 25% :n alennus yksink€rtaisten 
lippujen, myos pikajunaHppujen hinnoista HaminaanL Alennus 
on vo.imassa 23.-29. 3. 1949. (Tfo n:o 279/383, 7. 2. 1949). 

Suo.men Demoh·aattisen Ntwrisoliiton liittokokoulmeen osallis
tuville alle 2D-vuotiaille henkilOille on myonnetty 25 %: n a len
nus yksinlkertaisten lippujen, myos pikajunalippuj€n hinnoista 
Vaasaan. Alennus on voimassa 23.-29. 3. 1949. (Tfo n:o 332, 
28. 2. 1949). 

Suomen Pcvrt';otyttojii1·jeston Helsingissa 25.-27. 3. pitamiin 
eri tilaisuuksiin osallisn1ville partiolaisille on myonnetty 25 %: n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajuna11ppujen hin
noista Helsinkiin. Alennus on voimassa 23.-29. 3. 1949. (Tfo 
n:o 423, 2. 3. 1949). 

Svenska Jilinlands Skolidrotts[01·bund r. f.-nimisen yhdistyk
sen voimistelumestaruuskilpailujen kilpailijoille ja toimitsijoille 
on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos 
pikaj'Ullalippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus on voimassa 
25.-2.9. 3. 1949. (Tfo n:o 385, 26. 2. 1949). 

, V Pohjoismaiset Po1·ohiihdot" nimisiin talvikisoihin osallis
tuvill€ k.ilpailijoille ja kilpailutoimitsijoille on myonnctty 25% :n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Kemijarvelle. Alennus on voimassa 31. 3.-5. 4. 1949. 
(Tfo. n:o 441, 5. 4. 1949). 

Swomen Nuori,sJon Liiton keviitpaiville ja h~mkisiin kilpailui
hin osallistuville alle 20-vuotiaill€ on myonnetty 25 %"·: n alennm 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajuna lippujen hinnoista Hel
sink.iin. Alennus on voimassa 14.-20. 4. 1949. (T..Eo n:o 367, 
23. 2. 1949). 
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Tampe?"eella 28.-29. 5. pidettiiL·ille kansakoulujtthlille osal- 14 
listuville <>pettajille, koululaisille ja kerhonuorisolle on myonnetty 
25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
him10ista Tampereelle. Alem1u on voimassa 25.-31. 5. 1949. 
(Tfo n:o 344, 19. 2. 1949). 

Seinajoen vaunun.J.ukkojen etsinta. 

Kaikki Seinii.joen aseman neljakymmentii. vaununlukkoa, jotka on va· 15 
rustettu merkillii. Sk sekii. juok evalla numerolla (1-40), on jii.tetty palaut
tamatta. Jokainen llikennepaikka rtarki&tanee Jukkonsa ja palauttanee Seinii.-
joen lukot viipymii.ttii. osoitteella: Tavaratoimiston pii.iillikko, einii.joki. (5. 
ljp n:o V. 105/807, 1. 3. 1949.) 

K adonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. 

Pieksiimii.en varikolla palvelevalle ylim. veturinlammittii.jii.lle L eo Nis- 16 
siselle annettu virkamerkki n:o 1057 ja 25. 2. 49 kirjoitettu vapaalippu 
n:o 107285 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Pm vrp n:o 178 .. 28. 2. 1949.) 

Helsingin kouepRjan tyontckijiille Helge Lagerroosille kirJOi-tettu virka· 
aikalippu n: o 013119/f.l63 voimassa 1. 1.-31. 12. 49 Helsingin-Pasilan 
vii.lillii. sekii. saman koruepajan tyontekijii.n M. Linnasaaren vaimolle Iua 
Linnasaarelle 26. 2. 49 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 0108763 mat· 
kalle Helsinki-Pori ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Hki knp 1. 3. 1949.) 

13. ratajakson ratamestarin E. Rusasen vaimolle Olga Rusaselle 17. 2. 
49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n :o 426448 matkalle Imatra- H elsinki 
on kadonnut ja kuoletctaan. lli>. rtjp n:o 247, 5. 3. H!-±9.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Y"ksitoista jiiTjesttlymestarin~irkaa, joista toistaiseksi yk i kullakin ase· 17 
malla: Helsinki, Hyvinkii.ii, Haapamiiki, Vaasa, Iisalmi, Kontiomii.ki, Jyviis· 
kyla, Lappeenranta, Virasoja, Kotka ja Mikkeli; yksitoista ylikonduktiiiirin· 
virkaa, joi ta toistaiseksi kolme Relsingin ja kolme Oulun asemilla seka 
yksi kullakin asemalla: Vaasa, Rovaniemi, Kemi, Jyviiskyla ja Kouvola; 
kahdeksankymmentiikuusi lconduktiiorinvirlcaa, joista toistaiseksi yksiltoista 
H elsingin, kaksi Pasilan, viisi Riihimiien, k<>lme Lahden, kaksi Karjaan, 
neljii. 'l'urun, neljii. Tampereen, nelj a Toijalan, kaksi Porin, nelja Seinajoen, 
kolme Ouluu, kolme Iisalmen, viisi Joensutm. neljii. Jyvii.skyliin, kymmen-en 
Kouvolan ja kolme Kotkan a~emilla, sekii. yksi kullakin asemalla: Siirniii· 
nen, Hiimeenlinna, alo, Miintyluoto, Vaasa, Kokkola Pietarsaari, Rova-
niemi, Kemi, Raahe, Ylivie ka, Kajaani, Kontiomaki, Suolahti, Yarkaus, 
Lappeeruanta ja Mikkeli; yksi 1 l. pakkamestarinrirka toistaiseksi Turun 
asemalla; yhdcksiintoi. ta IB l. pakkamestarinvin·kaa, joista rtoistai eksi kaksi 
Helsingin, kaksi Lahdenl kak, i Tampereen, kaksi Onlun ja kaksi Jyviisky· 
liin a emilla, sekii. yksi Jmllakin asemalla : Salo, Peipohja, Kokkola, Kemi· 
jii.rvi, Rovaniemi, Joensuu, SaYonlinna, Kouvola ja Kotka; sekii kaksi 
2 l. t;aaka,mestarinvirkaa, t<>inen toistaiseksi Kajaanin ja toinen toistaiseksi 
Kouvolan asemalla. Liikenneosaston johtaja1le osoitetut hak<'mukset on ja· 
tettii.vii rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistliii.n 23. 3. 19-19 ennen klo 12. 
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e l. kone~nsinooTin virka Pnsilan konepajassa. l'tautatieballitukselle osoi· 
tetut hakemukset on toimitebtava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 
31. :.; . 1949 ennen klo 12. 

1 l. lennatinteknik01~ v-irka, toistaiseksi siihkokonepajassa Rnhimiiellii. 
Pii.ii.johtajalle o oitetut hakemukset on toimitettava rautaJtiehnJli,tuksen kir
janjalle viimeistiian 31. 3. 1949 ennen klo 12. 

Kemin toisen luokan aseman asemapiiiillikonvi-1·ka. Rautatiehallitukseli<J 
osoitetut hakemukset on jatettiiva rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 
4. 4. 1949 ennen ldo 12. 

Kannuksen ja Virasojan kolruaDJlen luokan, Kauniaisten, Ilmajocn, 
dhtiitrin, Kaulul!Van, Piinniiisten ja P~dsan neljiinnen luokan~ Nikkiliin, Vil 
liihteen ja Ronkan v.lldennen luokan aseruien asemapiiiillikon vimt sekii 
apulailiasemapiiiill~konvi1·ka (y. p.) Tamper.een asemalla. Nimitety;t asema· 
paiillikot ovat vclvolliset vastaanottamaan Pannaisten ja Villahtecn a ·e
milla jo olevan eka Kannuksen, Virasojan, Kauniaistcn , Ilmajoen, .Ahtii
rin, Kauhavan, Pulsan, Nikkilan ja Ronkou ascmille vastedes mahdo!Ii · 
sesti sijoitetta van postitoimipaikan hoitajan toimcu. Rautatiehallitukselle 
oso~tetut hakemukset on jatettiiYii rautatiehamtul;seu kirjaajalle viimeis-
tiian 4. 4. 1949 ennen klo 12. . 

Kaksi y. p. 1 l. kirjurinvirkaa, toinen toistaiseksi ensimruaiseu liikenne
jakson paiillikon toimi tossa ja toinen toistaiseksi Helsingin a emalla; 
kaksi a. p. 1 l. ki1·j~~~·inviTkaa, toinen toistai eksi Turun ja toinen toiatai
seksi J oensuifi asemalla; kaksitoista y. p. i! l. lcirjuTinvirkaa, joista tois
taiseksi yksi kolmannen liikennejakson paallikon toimistossa ja yksi kulla
kin asemn.lla: Tamm..i ·aar.i, Mul>tio, Aura, Tampere, Kankaanpaa, Raabe, 
Savonlinna, Suonenjoki ja Kotka, seka yksi Lamminmaen ja yksi Metsa
kyliin pysiikillii; kaksi asema11nestarinvirkaa, toinen toistaiseksi Niinimaan 
ja toinen toistaiseksi Kuivaniemen pysakillii; seka yksi e l. lipunmyyjiin
rirka toi taiseksi Tampereen asemalla. Lamminmaen ja Metsakyllin pysa
keille nimitctyt 2 1. kirjurit (y. p. ) ja Kuivaniemen pysakille nimitetty 
asemamestari ovat velvolliset vastaanottamaan niiilla pysiikeillii. olevan posti· 
toimipaikan hoitajan toimen . Samoin on Niinimaan pysiikille n.i.Jnitetty 
asemamestari velvolllnen vastaanottamaun sanotulle pysakille vastedes mah
dollisesti sijoitettavan postitoimipaikan boitajau toimen. Paajohtajalle osoi
tetut hakemukset on jiitettava rautatiehallltuksen kirjaajalle viimeistaan 
4. 4. 1949 ·ennen klo 12. 

Neljii a. p. e l. linjalcirjurinvirkaa, joista tois1aiseksi yksi kolman
ne sa, yksi viidennessa (asuntopaikkana Vaasa) , yksi kuudennessa ja yksi 
kym:menenue~sa J.iikenneja:ksossa; vn ikymmeutiivii i (l. p. S l. kirjul·in
viTkaa, joi ta toistaiseksi kaksi Tikkurilan, kaksi Lohjan ja ·kaksi Oulun 
asemalla ja yksi kullakin asemalla: Korso, Hameeulinna, Riihimalci, Lal!ti, 
Villahde, Kyro, Ypajii, Littoinen, Siiaksjan·i, Siuro, Kolho, Vrilppula, Kor
keakoski, Suinula, Tyrvliii, Niinisalo, Vaasa, Ilmajoki, Tuw·i, Inha, Mylly
mtilki, Kauhava, HariiLo'i, Jepua, Sievi, Liminka, Oulainen, YJ.ivieska, Ka
jaarui., Nivala, Haapajiirvi, Siilinjiirvi, UimaJ1arju, Sarvikumpu, Liperi, 
J oensuu, Hammas~ahti, Suonenjoki, Putikko, Silvola, Petiijavesi, Rauha, 
Seliinpaa ja Ham ina, seka yk i kullakin pysakilHi.: Kuivaniemi, Siikamiiki, 
VuolinJ{o, Myn.ttilii. ja Varpanen; sekii kaksi siihkottiijiinvilrkaa, toinen 
toistuiselk&i Helsingin ja toinen toistaiseksi Joensuun asemalla. Piiii.johta
jalle osoitetut hakemukset on jatettiiva rautatiehallituksen kirjaajalle vii
mei tiilin 4. 4. 1949 ennen ldo 12. 

Yleisen vaikean asnntopulan takia kehoitetaan hakijoita enuen hake
musten jattiimista ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuukSiista. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



N:o 13 
1949 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiins 
Kl. N:o 1{49. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Si s a 11 y s : 1. N. s. yksilollisen kuopp.a.korotuksen myontii.minen ai.kapal· 
kalla tyoskenteleville tyontekijoille. - 2. Liikennepaikkoja koskevia muu
toksia. - 3. Vuokramaksun periminen posti- ja lennii.tinlaitoksen lennli.tinpyl
vii.iden sii.ilyttiimisesta rautatien alueella. - 4. Autoliikenteen linjat. - 5. 
Bensiinikuponkien sekii. autorenkaiden jakelu. - 6. Henkilovaunujen Hi.mmitys. 
- 7. Ka.asulierioiden kas.ittely. - 8. Vaunujen lisii.lautojen palauttaminen. -
9. Pikajunan kuukausi- ja koululaislippujen hinta. - 10. Pikajunan lisli.mak 
susta vapautt111minen erii.issa tapanksissa. - 11. Linjakuormaus. - 12. Ylim. 
kokousva.paaliput. - 13. Matkalippualennuksia. - 14. Kadonneita matkalip· 
puja, virkamerkkeja ym. - 15. Sopimabtomia. VR palvelukseen. - 16. A voi
mia virkoja ja toimia. - 17. Osoitetiedustelu. 

N. s. yksilollisen kuoppakorotu.ksen myon
taminen aikapalkalla tyoskent eleville tyon
tekijoille. 

Valtioneuvoston tyopalkkojen salinnostelystii. 3/10 1947 anta- 1 
man pruatOksen 5 § :n nojalla on sosiaaliministerion palkkaosasto 
helmikuun 1 pii.ivana 1949 antanut paatoksen n. s. yksilollisen 
kuoppakorotJu:ksen maksamisesta aikapalkalla tyoskenteleville 
tyontekijoille. Taman cpaatoksen sov>eltamisessa valtionrautatei-
den tyoehtoso.pimruksen alaisten sekii muiden tyooopimussuhteessa 
olevien, aikapalkalla tyoskentelevien tunti- ja kuukausipalkkaa 
nauttivien tyontekijoiaen pwlkkoihin noudatetaan seuraavaa: 

1) Palkkasaannostelypaatoksen 5 § :n nojaJla maksetaan n. s. 
yksilollista IJmoppakorotusta niille saannollisesti aikapalkalla tyOs
kente}evilJe tunti- tai kuukausipalkkaa nauttiville tyontekijoille, 
joiden palkka maaraytyy valtioneuvos1Jon tyopalkk:ojen saann<>s
telystii 3/10 1947 8illtaman paatOksen noja1la ja joiden palk:k:a 
sen jiilkeen, kun heidan nykyisin saamastaan kokonaispalkasta 
on viihennetty jiilempiina 2) kohdassa mainitut korotukset ja 
lisiit, ei nouse vahintaan 20% heille palkkasaann<>stelypaatoksen 
mukaisesti vahvistettuja ohjepalkkoja korkeammiksi. 15-17 vuo
tiaiden, oppilaiden ja heihin -verrattavien ohjepalkaJksi on katsot
ta-va heidan sopimuksenmukainen ohjepallclransa tai siihen verrat-
1 a va peruspalik.kansa. 

~04!. 17. 3 . 1949 . 
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1 2) Koklonaispalkasta vab.ennetyt korotlllkset ja lisat ovat: 
a) palkkasaannostelypaatoksen 3 § :n 3 momentin nojalla 

myonnetty n. s. erittliin raskaan tai erittain likaisen tyon lisa 
samoin !kuin tyon lyhytaikaisuuden tai ikausiluontoisuuden perus
teeUa myonnctty lisa; 

b) palkkasaan11i:istelY'Paatoksen 3 § :n 4 momentin perusteella 
mahd'ollisesti myonnetty vuorotyolisa samaten kuin ilt~ tai yo
tyosta .ma;ksettavat lisat; 

c) palkkasaann&telypaatOksen 8 ja 9 § :11 perustee1la myon-
11etyt n. s . indeklsilmrotukset; 

d) lainmukaiset ylityokorotukset; saka 
e) lainmukaiset sunnuntaityakorotukset. 

Ne koro.tu.kset ja lisat, jotka on huomioitava siina paJkassa, 
jonka perusteella maliraytyy, onko ja mirukla suuruisena p. o. 
ty.ontekijille ma~ksettava edelHi mainittua yksilollista lruappakoro
tusta, ovat valtioneuvoston tyopalk!kojen saannootelysta 3/ 10 1947 
antaman pliatoksen 3 § :n 2 mmnentin nojalla annettu n. s. hyviin 
miehen lisa, 3 § :n 5 momentin nojaHa runnctut n. s. vastuuHsa ja 
n. s. kiirkimieslisi:i, 4 §: n 2 momentin nojalla annettu n. s. urakka
kompensatio ja n . s. turo1:antopalkkio, 4 §: 11 3 momentin nojalla 
a1IUlettu n. s. erikoismiespalkka, 5 §: n nojalla ja tiitii ennen 
annettu n. s. tlruoppakorotus ja varikkotyonte!kijoiJle annettu 
15% :n erikoislisa seka muut ylla tassii kohdassa mainitsematto
mat karotu.kset. 

3) Korotuksen sU!Uruus on 1-5% riippuen siiUi, kuinlw 
paljon tyontekijan palkka edellii 2) kohdassa mainittujen vahen
nysten jiilJkeel!l jaa 1) lwhdassa mainittua 20% :Ha ohjepalkat 
y;Jrittiivaa rajaa alemmaksi. Korotus ei saa oJla suurempi lruin 
5% asianomaisen palkkasaannostelypalitoksen mukaisesti hyvak-
ytysta. ohjepaJkasta. 

Korotuksen suuruus tulee taman lkohdan nmkaan olemaan 
tasan 5 % ohjepal'kasta jos 2) kohdlan mukaan huomioitava osa 
palkasta 011 enintaiin 15% ohjepalkkaa ikorkeampi. Jos sen sijaan 
palkka on 15-20% ohjepalk!kaa korkeampi, on siihe11 annettava 
11iin suuri korotus, etta palkka korobu'ksen ja.Jkeen ylittaa ohje
palkan tasan 20 %: Ha. Sita korkeampaa palkkaa ei koroteta .. 

4) Ylla mainittuja yksilollisia kuoppakorotuksia maksetaa.n 
sen palkanmaksuk31uden alusta lukien, joka helmikuussa 1949 
ensiksi a1koi. 

Taman pa.lkan:lrorotuiksen · yksilollisesta luo11teesta johtuen se 
aiheuttaa vain ne koro.tukset, mitka edeHa on mainittu. (Rh/ hlo 
n:o H. 252, 11. 3. 1949) Kl 11:0 13/ 49. 1. 
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Liikennepai.kkoja koskevia muutoksia. 

Ranta.Jlliien aseman alaic;ta ,Bellas Oy:n raidetta" ko kevat 2 
liikennoiiD!ismli.iiraykset (Liikennepaik'kojen viilimatkat, siv. 148) 
muutetaan maaliskuun 14 paivasUi. 1949 alkaen kuulumaan seu
raavasti: 

IIellaksen raide ... Ram 2 ... Tt . . . Ruhtamli.ki-Yhtyma Oy:ta 
varten. T Hi.htevaa kap
paletavaraa varten ase
m.a-, siirto- ja suuntavau
nujen rajoissa. 

(Kl n:o 13/49. 2) 
(Lkoj n:o 311, 8. 3. 1949) 

Viialan aseman alaisena avataan hub.tikuun 1 pa.ivasta 1949 
lu!kien. Lempali.Hi.n-Viialan viililLa kilometrilla 156 + 272 m lii
kenteelle ,Hinkka "-niminen seisa.:ke mel'lkinnalU:i: 

se Hinkka 11 Viiala 2. H 
Lempa.a.La 10. 
Tl 9. Tpe 31. 
Hpk 145. (Kl n: o 13/49. 2) 

Seisakkeelia pysahtyvat matkustajien jattfunista ja ottami ta 
varten (S) toistaise.ksi junat n:o 402, 403, 40-1 ja 409. (Rhjlko 
n :·o 115, 11. 3. 1949) 

Sorni.iisten aseman alaisena avataan maaliskuun 21 paivasta 
1949 lukien vaunuku.armaliikenteelle ,Telak:karaide"-niminen 
raide merkinnoin: 

Te'lakkaraide So 3. Tt Kane- ja Siltarakennus Oy:ta varten. 
(Lkoj n:o 532, 11. 3. 1949) Kl n:o 13/49. 2. 

Vuokramaksun periminen posti- ja lenna
tinlaitoksen lennatinpylvii.iden sii.ilyttami
sesta rautatien alueella. 

Tiedoksi ilmoitetaan, etta rautatiehallituksen kirje n:o 2109/ 3 
5919 syyskuun 27 paiva.lta 1923, jossa miiarati.ian, etta aluevuok-
raa ei ole posti- ja lennatinlaitokselta velottava sellaisten lcn
natinpylviiiden sailytyspaikoista rautatien liikennepaikkojen 
alueilla, joita kaytetaan radan varressa ·nndatien altt,eella olevien 
lennatinlinjojen korjaamiseen tai uusien sellaisten rakentamiseen; 
on edelleen voimassa. (Rh/lko n:o 759, 11. 3. 1949) Kl n:o 
13/ 49. 3. 
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Autoliikenteen linjat. 

Uusia linjoja: 
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Henkilolinja N: o 17: Kuopio-Siilinjarvi. 

7.10 11.20 
7.20 11.30 
7.30 11.40 
7.40 11.45 
7.50 11.55 
7.55 12.00 
8.05 12.10 
8.10 12.15 
8.15 12.20 
8.30 12.30 

1) ·arkipaivisin, 2) sunnuntaiain. 

15.40 
15.50 
15.55 
16.00 
16.10 
16.15 
16.25 
16.30 
16.35 
16.40 

km 1) 

5 
0 
6 
9 

11 
16 
21 
25 
30 

Siilinjii.rvi 9.50 15.35 18.00 
Hamula 9.45 15.30 17.55 
Siilinjiirvi 9.40 15.25 17.50 
Tarinaharju 9.35 15.20 17.45 
Kasurila 9.25 15.10 17.35 
Jii.lii. U.20 15.05 17.30 
Toivala 9.10 14..55 17.20 
Sorsasalo !l.05 14.50 17.15 
Valkeinen 9.00 14.45 17.10 
Kuopio 8.50 14.35 17.00 

2) 
13.40 
13.35 
13.30 
13.25 
13.15 
13.10 
13.00 
12.55 
12.50 
12.40 

Linjalla kelpaavat myos vastaaville jwnamatkoille myydyt yksinker· 
taiset seka meno: ja paluuliput. (Kut/auto n :o 803/IV /3-1949, 13. 3. 
1949.) Kl n;'() 13/49. 4. 

Bensiinikuponkien seka autorenkaiden jakelu. 

Sattuneiden vaii.rinkiisitysten vuoksi huomam.tetaan, etta val
tioneuvoston va.pautettua paatOksellaan n:o 127, 17. 2. 49, neste
m1iiset polttoaineet sai.i.nn<istelysta allraen 18. 2. 49 kumoutuu 
bensiinikuponkien jakelua <koskeva Kut <k:irje 512/I/10, 25. 9. 46. 
Nain ollen ei bensiinilruponkien tarvetta enaa ilmaiteta kuljetus
toimiston autojaostoon. 

Valtioneuvoston vwpautettua myos kuorm.a- ja linja-autojen 
renkaat saannostelystii. paatoksellaan n:o 135, 17. 2. 49, ei knl
jetustoimiston autojaostosta enaa tilata autorenkaita m.uihin kruin 
liikenneo.sastO\ll auroihin. (Kut/auto n :o 285/III/6, 11. 3. 1949) 
Kl n:o 13/49. 5. 

Henkilovaunujen lMnmitys. 

:M:onissa yhteyiksissa on havaittu, ettei henk:il&vaunujen Him· 
mitysta junissa hoideta vaadittavalla huolellisuudeHa. Ta.vallisin 
virhe on, etta ll:i.m.po vaunuissa plil:i.stetaan vuoroin nousemaan 
lahelJe 30° 0 V'llOl"'in laskemaan alle maariitysten mukaise.n ala
rajan, minka vuolnsi matkustajien olo kay hyvin tukalaksi. 

KonduktOoreja kehoitetaan kiinnittamaan virantoimitukses
saan tarpeellisen huomion k. o. asiaan ja velvollisuutensa mukai
sesti vitamaan Uimpotila henkilovaunuissa sii.ikl.oetyissa rajoissa, 
jotka ovat rh:n lrirj. n:o 2982/15953, 2. 1'2. 43, mU!kaan mat
kustajajunissa 16-18° C ja paikallisjunissa 14-16° C, kauko
junissa yoaikaan kuitenkin korkeintaan 2·0° C. (Lkoj n: o 539, 
5. 3. 1949) KI n:o 13/49. 6. 
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Kaasulierioiden kasittely. 

Liikennepaikoille huomautetaan vakavasti siitli 'Vaarasta, mika 7 
kaasulierioiden varomattomasta ltiisittelyst.a Jruljetuksen aikana 
aiheutuu. Lieriot saavat usein kuormau:ksen tai purkauksen ai-
kana kolahduksia, joista saattaa seuraUJksena olla ·riijahdys tai 
sellaisen myohemmin aiheuttava vioittuma. Tuoreimpana esimerk-
k:ina ti:i.sta .on hiljattain Pohjankurun asemalla tapahtunut ra,jah
dysonnettomuw;;, jossa useita virkailijoita lou1ckaantui vaikeasti . 
Vain tinkimattii noudattamalla Liikennesaannon I liitteen 20 §: n 
4 kohdassa ja Kuormaus- y, m. mi:i.iirayksien 3 §:n 10 ' kohdassa 
annettuja ma:iirayksia, joissa erikoisesti korosteiaan varovaisen 
kasitteiyn valttiimattomyytta, void.aan vastaavanlaisten onnetto
mu'Uiksien uusiutuminen tulevaisuudessa ehki.iistii. (Lkoj n: o 281, 
12. 3. 1949) Kl n :o 13/49. 7. 

Vaunujen lisalautojen palauttaminen. 

Rautatiehallitus on miii:i.rannyt, etta TS :n 43 § :n 4 lisamaa- 8 
rayksessa olevaan sellaisten esineiden luetteloon, joiden palautus-
rahti saadaan suorittaa myos miii:i.raasemalla, on 1. 4. 194!:1 lukien 
lisattav~ hake- ym. vaunujen lisaJ.audat. (Tfo n:o 477, 11. 3. 
1949) K1 :n :o 13/49. 8. 

Pikajunan kuukausi- ja koululaislippujen 
hinta. 

Rautatiehallitus on vahvistanut TS:n 58 § :n 1) lm:n 2 koh- 9 
dan ka.hdelle viimeiselle kaptpaleelle seuraavan uuden sanamuo-
don, jota sovelletaan ensi kerran 1. 4. 1949 luJcien kelpaaviksi 
ostettavUn lippuihin: 

Pikajunan kuukausilipun hinta on 50% :a samana aikana, samalla 
matkalla ja samassa luokassa kelpaavan 11 § :n kuukausilipun hintaa kal
liimpi. 

Pikajunan koululaislipun hinta on puolet samana aikana, samalla mait
kalla ja samassa luokassa kelpaavan pikajunan kuukausilipun hinnasta. 
(Rh/tfo n:o 811, 11. 3. 1949) K1 n:o 13/49. 9. 

Pikajunan lisamaksusta vapauttaminen 
eraissa tapauksissa. 

Rautatiehallitus on vahvistanut 'rS:n 58 §:n 1) lm:een seu - 10 
raavan uuden kohdan, joka tulee voimaan 20_ 3. 1949. 

12_ Henkilojunaan oikeutttava matkalippu kelpaa pil,ajunassa ilman 
pikajunan lisalippua seuraavilla rataosilla: 

Riihimiiki-Hyvinkiiii 
Tampere-Toijala 
Lappeenranta-Etusimola 
Oulu-Lappi 
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Salo-Pernio 
Iisalmi-Lapinlahti 
Kuop.io-Siilinjarvi 

Miili.riiys ei kuitenkaan koske kuukausi-, tyoHiis- eika koululaislippuja. 
(Rh/ tfo n:o 809, 11. 3. '1949) Kl n :o 13/49. 10. 

Linjakuormaus. 

11 TS:n 58 § :n 5) •lm muutetaan Jukien 20. 3. 1949 nii.in kuu-
luvaksi : 

1. Vaunukuormia voidaan asianomaisen liikennejakson paallikon lu
valla jaljempii.na mainituin ehdoin h""llormata ja purkaa avoradalla tai 
pienen tavaran liikenteelle avatuilla liikennepaik'()llla. Tii.llaista kuormausta 
ja purkamista sekii. siita johtuvaa kuljetustyota sanotaan linja..kuormauk
seksi. 

2. Liikennejakson pii.ii.llilkon on linjakuormauslupaan me1·kittii.vii, mikii 
liikennepaikka on linjah""Uormauksen alkamis- ja mika sen paattymispa.ikka. 
Alkamispaikaksi on mii.ii.rii.ttii.vii. se kuormaus- tai purkamispaikkaa Hihinna 
oleva vaunukuormaliikenteelle avattu liikennepaikka, jolta vaunut viediiii.n 
kuormaus- tai purkamispaikalle. Pii.ii.ttymispaikaksi on miiaratttii.v'a se •h""Uor
maus- tai purkamispaikkaa Yahinnii. oleva vaunuh""Uormaliikenteelle avattu 
Uikennepaikka, jolla vaunut kuormauksen ta.i purkamisen jii.lkeen on en
siksi tuotava. Alkamis- ja piiii.ttymispaikaksi voidaan maarii.tii. myos sama 
liikennepaikka. 

Jos h""Uormaus- tai purkamispaikkoja on useamman vaunukuormaliiken
teelle avatun liikennepahl..-an viiU!Hi, on h""Uilakin vii.lillii. toimitettavalle 
linjakuormaukselle kirjoitettava erillinen linjah""Uormauslupa. 

Linjakuormauslupaan on merkittii.vii., miltii. liikennepaikalta linja.kuor
mauksessa kii.ytettii.vii. veturi saapuu kuormaus- tai purka.mispaikalle. Tiitii 
liikennepaikkaa kutsutaan veturin sijoituspaikaksi. 

3 .. Linjakuormauksessa kiiytetystii veturista kannetaan 1,500 markan 
perusmaksun lisiiksi veturin sijoituspaikan ja linjakuormauksen alkamis
paikan viilisen matkan kutakin km: ii kohden 100 mk. Jos vaunut viedii.iin 
kuormaus- tai purkamispaikalle ja noudetaan sierta muun junan veturilla, 
kannetaan veturista vain perusmaksu. 

Jos vaunut vain joko viedii.iin tai noudetaan vcturilla, kannetaan vetu
rista perusmaksua 750 mk. Jos vaunut viediili.u ja noudetaan miesvoimin, 
ei veturimak uja kanneta. 

Vaunuista kannetaan TS: n 52 § : n mukainen paikallisliikennemaksu 
linjalmormauksen alkam.is- ja pii.iittymis,paikan viiliseltii. matl-alta. Jos alka
mis- ja paattymispaikaksi on mii.iirii.tty sama liikennepaikka, kannetaan 
paikallisliikennemaksu kuormaus- tai purkamispaikan toisella puolen ole
van lii.himmiin vaunuh""Uormaliikenteelle a vatun liikennepaikan ja linj ah""Uor 
mauksen alkamispaikan viiliselta matkalta. 

4. Linjakuormauksessa h""Uormatun tavaran kuljettamisesta linjakuor
mauksen piiii.ttymispaikalta lopullisclle miiiiriiasemalle ja linjakuormauk· 
sessa purettavan tavaran kuljettamisesta lii.htOasemalta linjakuormauksen 
alkamispaikalle, kannetaan yleisen tariffin mukainen maksu. Nii.ita h""lllje
tuksia varten laaditaan tavalliset rahtikirjat. 

5. .A.s:i.anomainen liikennejakson piili.llikko ratkaisee kussaldn eri ta
pauksessa, onko linjakuormausmaksuja kannettava silloin, kun vaunukuormia 
kuormataan tai puretaan satamaradalla tai syrjaraiteella toisella paikalla 
kuin mikii on maariitty tiillaisen rad!!<n tai raiteen varsinaiseksi kuormaa
mispaikaksi, ja on asiaa ratkaistaessa otettava huomioon lii.h.inna se, missa 
miiiirin tii.llainen kuormaaminen tai purkaminen biiiritsee muuta liikennettii. 
tai vaatii erikoisia turvallisuustoimenpiteitii.. 
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J ollei liujakuormausmaksuja kanneta, on kuljetusmaksu las.kettavn ku· 
ten k. o. satamarataa tai syrjaraidetta liikennoitaessa. 

6. Linjakuormaustyolii.iset saavat matkustaa linjakuormauksen alkamis· 
paikalta kuormaus- tai purkamispaikalle ja sieltii. linjakuormauksen piliitty
rnispaikalle maksutta. Muista matkoista kannetaan yleisen tariifin mukaj
set maksut. (Rh/ tfo n :o 810, 11. 3. 1949) Kl n:o 13/ 49. 11. 

Ra·utatichallituksen paajohtaja on 
seuraavan vU1J)aalippuoikeuden: 

Ylim. kokousvapaaliput. 
myontanyt vuode.ksi 1949 

Valtion Rautateiden sairaus- ja hautausavru tu kassa Kaaren 
valtionrautateiden palveluksessa oleville vuosikokousedustajille 
vuosikokoukseen matkustamista varten. (Tio n : o 480, 9. 3. 1949) 
K1 n:o 13/49. 12. 

Matkalippualennuksia. 
Suornen Luisteluvaliokunnan jarjestamiin nuorten luistinkil

pailuihin o ·allistuville kilpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty 
25% :n alenams yksinkertaisten lippujen, myos •pikajunalippujen 
hinnoista Rovanicmelle. Alenm1s on voimassa 17.-22. 3. 1949. 
(Tio n:o 497, 12. 3. 1949) 

Kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerio on myontanyt 
Suornen SaimCI.nhoitajain Liiton toimesta H elsingissa 22.-29. 3. 
1949 jarjestettaville sairaanhoitajien ja terveyssisarien opintopai
ville osallistuville sairaanhoitajiUe ja terveySl isar:ille 25 %: n 
alennuksen yksin.kertaisten Hppujen, my6s pikajunalippujen hin
noista Helsinkiin. Alennu.s on voimassa 20.-31. 3. 1949. (Tfo 

11 : 0 475, 9. 3. 1949) 
Suornen Voirnistelu- ja Urhei'!!uliitnn piirikisojen voimistclu

ohjelmakursseille o allistuville on myonetty 25 %: n alennus yk
sinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsin
kiin. Alennus on voimassa 22.-29. 3. 1949. (Tfo n : o 493, 11. 3. 
1949) 

Sotaleskien ja Kaatuneitten Ornaisten If uolto r. y :n jarjesta
mille jarjest<:itoimitsijakur ·seille osallistuville e<1ustajille on myon
netty 25 %: n alennus yksinkcrtaistcn lippujen, my6s pikajuna
lippujen hinnoista 1-Himeenlinnaan. .Alennus on voima a 24.-
29. 3. 1949. (Tfo n:o 472, 8. 3. 1949) 

Kadonneita m atkalippuja, virkamerkkejii. ym. 
Alokas Onni Kalervo Sukaselle 27. 2. 49 kirjoitettu tilapii.inen va

paalippu n:o 0037491 matkalle Hyvinkii.ii.-Lahti on kadonnut ja kuole· 
te.taan. (2. ljp n: o 326/ 695, 5. 3. 1949.) 

Simon aseman ~ 1. asemamiehelle Marttj Anton Kivelalle kirjoitettu 
vinkamerkki n:o 6 on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp n:o H . 222/1020, 
7. 3. 1949.) 

Pasilan varikolla palvelevan ylim. veturinkuljettajan Hemmi Heinii.
sen vaimolle Armi Heinii.selle annettu 1ila.pii.inen vapaalippu n : o 51777 
matkalle Helsinki-'furku on kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp P~l n :o 
133, 7. 3. 1949.) 

11 
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Entiselle verajanval'tijalle Ida Maria Lempiselle 4. 3. 49 k.irjoitettu 
tilapainen vapaalippu n;o 0096967 matkalle Nikkila-Tampere on kadon· 
nut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 309/748, 9. 3. 1949.) 

Suolahden asemalla palvelevalle 1 I. asemamiehelle Aarne Laulai
selle ajaksi 7. 1.-31.5. 49 ma.tkalle Suolahti-Helsinki ·kirjoitettu virka· 
aikav.apaalippu n: o 52{)0/104 (oppikurssit) on kadonnut ja kuoletetaan. 
(9. ljp n:o 900, 10. 3. 1949.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Kouvolan varikon veturinliimmittiija Lauri Henrik Nieminen on 

rautatien palvelukseen sopimattomana erotettu lukien 2. 3. 1949 (Vrp 
Kw n :o 128. H. m. 1, 7. 3. 1949.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Polttoainetyonjohtajan toimi Ylivieskan polttoainevarastossa. Tiiyte· 

tiiii.n esityksen perusteella. Varasto·osaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava 4. varastojakson paiillikolle, Oulu, viimeistiiiin 28. 3. 1949. 

Yksi 1·auta.tierakennu.ste·n 1 l. ratamesta1·Vn. virka ja kolme 2 l. rata
mestaritn vvrkaa rautatierakennuksilla. Rautatierakennusosaston johtajalle 
osoitetut hakemu.kset on toimitettava rautllJtiehallituksen kirjaajalle viimeis· 
tiiii.n 28. 3. 1949 ennen klo 12. 

1 l. tyonjohtajan vilrka, toista.iseksi keskushallinnon koneosa.stossa (Ktt), 
nelja tyonjohtajan vilrkaa, joista kaksi toistaiseksi Helsingin konepaja.ssa 
(villa us· ja sorviosasto), yksi Turw1 konepajassa (viilausosasto) ja yltai 
Kuopion konepajassa (viilausosasto), alityonjohtajan vvtka, toistaiseksi 
Helsingin konepajassa (huolto·osasto), seka alikonemestaritn virka, toistai· 
seksi Helsingin konepajassa. (asematalon lii.mpo· ja voimakeskus) . Kone· 
osaston johta.jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta.tiehallituksen 
kirjaajalle viimeistii.iin 31. 3. 1949 ennen kello 12. 

2 Z. kirjurvn vi1·ka rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. P'aii.johta· 
jalle osoitetut hakemukset on lto.imitettava. rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeist'aii.n 7. 4. 1949 ennen .Iao 12. 

6. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettavii.t virat ja. 
toimet: 1 l. konttoriapulaisen toimia: yksi 6. llikenneja.kson toimistossa ja 
kolme Oulun .a.semalla; 2 l. vaihdemiestenesimiehen vilrkoja: yksi Kemissa; 
autonkuljettajaitn esillniehen toimia :· yksi Kaulirannalla; 1 l. autCYnCJ,Senta
jan toi1nia: yksi Oulussa; e l. a1~tonasentajan toillnia: )'lh"Si Kaulirannalla; 
1 l. autonkuljettajan toim4a : yksi Rovaniemella, kaksi Kaulir.aJl.Ualla ja 
kolme Oulussa; 2 l. autonkuljettajan toimia : yksi Oulussa; jtwunn;iehen 
toi1nia : yksi Oulussa; sekii 1 l. asemamiehen toimia: neljii. Rovaniemellii, 
yksi Torniossa, y.ksi Oulussa ja yksi Ylivieskassa. Liikenneosaston johta· 
jalle osoitetut hakemukset on jii.tettiiva asianomaisen liikennepaikan pii.iilli· 
kolle viimeistaan 9. 4. 1949. 

e l. kilrj~~rin virka rauta.tiehallituksen tarkastustoimistossa. Piiiijohta· 
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava. ra.utatie!J...q,llituksen kirjaajalle 
viimeistaan 11. 4. 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vailkean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake· 
musten jiittii.mistii ottamaan selviiii asunnonsaantimal1dolli uuksista. 

Osoitetiedustelu. 
Valttiiii.kseen turhaa kirjeenvaihtoa J!:ehoitt.aa. rautatiehallitus tiiten 

kaikkia henkilo· ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka. tietiiviit 
allamainitun henkilon osoitteen, siitii. vii:pymiittii. ilmoittamaan rautatiehal
lituksen kirjaajalle, os. Helsinki: 

nilmi OITI'l{fnatti syntymiivucs~ aika·isempi osoite 
Brusila, L. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 14 
1949 

Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaint 
Kl. N:o 1(49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SIS .ALLYS: 1. Viran tai toimen haltijain luottamusmiehille suori tet
tava korvaus tehtiivassiilin menettamastiilin tyoajasta. - 2. Paasiiiisliikenne. 
- 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. Henkilovaunujen li:i.mmitya. 
- 5. Tavarasuojatarkastusten toimittaminen seka liikatavaran ja perimli.tto-
man matkatavaran ilmoittaminen. - 6. Tavaran antaminen vastaanottajalle. -
7. Puuttumisilmoituksen ja selostuksen tavaran vahingo1ttumise ta antaminen 
korvauksenanojalle. - 8. Pikatavaran kuljetus. - 9. Au toliikenteen linjat 
ja aikataulut. - 10. Muutoksia kansaivalisen sopimuksen tavarankuljetuksesta. 
rautateitse I liitteeseen. - 11. Matkalippualennuksia. - 12. Kone- ja. 
varasto-ostojen virkatutkin toon valmistavat luentokurssit. - 13. K a donnut 
ruumiinkuljetuslaatikko. - 14. Avoimia virkoja j a toimia. 

Viran tai toimen haltijain luottamusmiehille 
suoritettava korvaus tehtavlissaan menettii.
masta.an tyoajasta. 

Rautatiehallitus on valtionrautateiden tyoaik:alautakunnan 1 
lausunnon mukaisesti maarannyt viran- tai toimenhalti ja-asemassa 
olevan tyoaikalain alaisen luottamusmiehen Jain edellyttiimien 
lu ottanmsmiestehtii.vien vuoksi menetti:i.mlin tyoajan hyvittamisessii 
nourlatettavaksi seuraavia ohjeita : 

1) jos piiiiltwttamusrnies joutuu hanelle niliiir atyn tyovuoron 
aikana kayttamaan koko vuoronsa tai osan siita joko paikallisiin 
neuvotteluihin paallystOnsa kanssa tai suorittru;naan taman maa
raamia tehtavia muualla, taten menetetty aika luetaan pai.iluot
tamusmiehelle tyoajaksi ; 

2) jos piii.il'l.Wttarnusmies suorittaa paaJ.lystOnsa mii.iiraamia 
tehtavia vapaa-aikana{ln, on tii.sta.kin suoritettava korvaus samalla 

· tavalla lukemalla taten kaytetty aika tyoajaksi ; 
3) luottamus·miehen menetta.maan ty(jaikaan na.hden noudate

taan samoja periaatteita, kuitenkin siten, etta hanen tyoajakseen 
luetaan vain se aika, jonka ·han on joutunut tyomwrostaan joko 
kaytt.iimiian paikallisissa neuvotteluissa paallystOn kanssa tai 
muuten toimittamaan vuo:ronsa ailmna paallyston maaraiimia, 
luo.ttamusmiestoimeen kuuluvia tehtavia; 

4) se aika, joka piiiilwttamusmieheUii kuluu piii.illyston maa
ra,yksesta ja sen antamien tehtii.vien su01·ittamiseksi tekem.iiiin 

2221. 24. 3 . 1949. 
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rnatkaan, lasketaan hanen tyoajakseen, kuitenkin korkeintaan 
6 tuntia 43 minuuttia vuorokautta kohden; tallai ·en matkan 
aiheutta.Ill8Jt l.is8Jku.lut korvataau . paaluottamusmiehelle suoritta
m.alla hanelle math.'liStussaiinnon m.ukainen paivaraha. (R!h/ hlo 
n:o 339, 18. 3. 1949) Kl n:o 14/ 49. 1. 

Paasiii.isliikenne. 

Paasiaisviikolla odotettavissa olevan lisai:i.ntyvan henkiloliiken
teen kuljetustarpeen tyydyttamiseksi rautatiehallitus on rnaarl.i.n
nyt tanaan tapahtuneessa esittelyssa asetettavruksi kulkuun seu
raavat lisajunat: 

huhtikwwn 13 ja 14 p :nii pj 67 liilit. Rki klo 21.05 saap. Kok klo 9.39 
huhtikuun 14 p:nii , 61 a , IIki , 12.05 , Sk , 20.28 
huhtikuun 14 ja 18 p :nii , 68 , Kok, 19.14 , Hki , 8.55 
huhtikuun 19 p:nii , 62 a , Sk , 8.05 , Hki , 17.30 
huht~lc'Wlm 14 1' :nii , 29 a , Hki , 11.05 Lo kautta saap. Tku klo 16.45 
huhtikuun 18 p :ni:i , 32 , Tku , 18.50 , , ' , Hki , ·0.14 
huhtilcuun 13 ja 14 p :nii , 71 a , Hki , 20.00 saap. Kuo klo 6.24 
huhtilC'Uil~n 14 ja 18 p :ni:i , 72 a , Kuo, 22.40 ., Hki , 9.50 
huhtikuun 18 p :nii hj 50 a , Tpe , 20.50· , Hki , 0.25 
huhtikuun 18 p:nii , 56 a , Ri , 18.50 , Hki , 20.45 

Poikkeuksena rautatiehallituksen kirjeesta n:o 3580/ 14230, 
29. 12. 47, junien suurimmasta akselimiiarasta, voi kuljetustoi
misto maariita tarpeen vaatiessa junan akselimaaran ja painon 
lisiiamisesta Jt: n siHinnasten mukaisesti. 

Helsingista Karjaalle tai sen ohl Kauklahd~n kautta ostetut 
pikajunaliput kelpaa:vat 14. 4. 49 myos pj n:o 29 a:ssa matkus
tettaessa Lohjan kautta. 

Sama etu myonp_etaan my()s rpaluumatkalla 18. 4. 49 j. n:o 32 
vastaavasti matkustaville. 

14. ja 18. 4. 49 lahetetaan j. n:o · 72:ssa Kuopiosta. alkaen 
vain istumavaunuja. Makuuvaunut liihetetiian j. n: o 72 a.. 

J. n: o 50 a aikataulu on jaettu viime joululiikenteen yhtey
dessa monisteena. (Rihjkut n:o 870/ 2366, 17. 3. 1949) Kl n:o 
14/ 49. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Tiedoksi ilmoitetaan, etta Jyviiskylan aseman alaiset ,Satama
l'aiteet" katsotaan sanotun aseman alaisiksi syrjaraiteiksi toistai
seksi vain purjehduskauden ajan, minka vuok i julkaisuun 
.,Liikennepaikkojen valimatkat" sivulle 50 tehdaan anottujen 
raiteiden kohdalle huomautussarakkeeseen merkintii ,Syrjaraide
maksut kanneiaan naiden raiteiden osalta toistaiseksi vain pur
jehduskautena". (Rh/ lko n:o 845, 15. 3. 1949) Kl n:o 14/ 49.3. 
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l\Ialmin aseman alaisena avata.an maaliskuun 28 paivastii 194!:> 3 
lukien vaunukuormaliikenteelle ,Metallikutomon raide"-niminen 
raide merkinnoin: 
1\[ctallikutomon raide 1\ll 2. Tt Suomcn Metallikutomo Oy:ta 

varten. 
(Lk.oj n:o 523, 17. 3. 1949) Kl n:o 14/ 49. 3. 

Hen.kilovaunujen Uimmitys. 

Polttoainepulan nyttemmin helpotuttua rautatiehallitus on 4 
17. 3. 49 peruuttanut kirjelmalla n:o 2982/ 15953, 2. 12. 43 anne
tut, henkilovaunujen lampomiiaran alentamista tarkoittavat ma·a
raykset, joten puheena olevien vaunujen Uimmitykscssa on jiilleen 
noudatettava, mita siita vaunujen Uimmitys- ja jiiabdytyslait
teiden selityksen ja kayttoohjeiden 122 kohdas a on miiaratty. 

Asianomaisten on otettava tama huomioon myi:is muutoksena 
Kl n:o 13/ 49. 6. kohtaan. (Rh/ko n:o. 890/2403, 17. 3. 1949) 
Kl n: o 14/ 49. 4. 

Tavarasuojatarkastusten toimittaminen seka 
liikatavaran ja perimattoman matkatavaran 
ilmoittaminen. 

Eri yiliteyksissa. on todettu, etta ljikennepaikat eivat aina riit- 5 
iavan usein ja huolelli. esti toimita tavarasuojatarkastuksia eivatkii. 
varsinkaan tee nili.iiraysten mukaisia ilmoituksia tarkastuksissa 
tavatuista liikatavaroista ja perimattomista matkatavaroista. 

Kun tiista on aibeutunut puuttumistapausten selvittelyn vai
keutuminen ja viivastyminen seka usein myos aiheeton korvauk
sen suorittaminen, huomautetaan, etta liikennepaikkojen on ehdot
tomasti kiinnitettava tavarasuojatarkastusten toimittamiseen va
kavaa huomiota sekli noudatettava puheenaolevissa tarkastuksissa 
todettujen liikatavaroiden ja perimattomien matkatavaroiden l:nuh
teen tavaran tiedu telusaannon 16 ja 17 §§ :ssa annettuja IIk=iii
rayksia. Tiedustelujaostolle Hihetettiivi:issa ilmoitukse sa n: o 3751 
(ent. B. n:o 277) on liikatavarasta ja perimattoma ta matkatava
rasta tarkoin annettava kaikki sellaiset tiedot, joista saattaa olla 
apua pyrittaessa selvittamaan Hihetyksen maaraasemaa ja vastaan
ottajaa. Nainollen ei riiUi, etta ilmoituksessa mainitaan vain se, 
mildi paallyksessa on nahtiivissa, vaan matkalaukun, laat~on, 
kaaron y. m. s. sisalto on myos tarka tettava ja todettava, loy
tyy'ko sielta jotain, joka mahdollisesti ilmaisisi tavaran omista
jan. (Lkoj n:o 717, 19. 3. 1949) Kl n:o 14/ ±9. 5. 
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Tavar an antaminen vastaanottajalle. 
Koska on ilmennyt, etta monilla liikennepaikoilla annetaan 

Hi.hetyiksien kuljetusk:irjat tavaran noutajille toteamatta :heidan 
henk:ilolli yytUian tai vaatimatta valtalcirjaa henkilolta, joka kul
jetusk:irjassa ei ole lahetyksen vastaanotta;jaksi merkitty, huomau
tetaan, etta rautatien velvollisuus on tutkia, lruka tavaran vas
taanottoon on oikeutettu. 

V astaanottaja on se, joka kuljetusk:irjaan on siksi merlritty 
tai Uiihettiijan uuden miiiirayksen nojalla myohemmin siksi ilmoi
tettu. Jos tavam on luovutettu vaaralle vastaanottajalle, rauta
tie on korvausvelvollinen Inli.arlii:imisoikeuden haltijalle vahin
gosta. Rautatiellii on vuoro taan oikeus saada karsimiista.iin va
hingosta syylliselta korvaus. (J.1koj n:o 718, 19. 3. 19±9) Kl n:o 
14/ 49. 6. 

Puuttumisilmoituksen ja selostuksen 
tavaran vahingoit tumisesta antaminen 
korvauksenanojalle . 

Rautatiehallitukseen saapuu usein korvausanomuksia, joihin 
on liitetty alkwperiiinen ilmoitus tavaran puuttumisesta (n : o 
37-17, ent. B n:o ~ 0) tai selostu.s tavaran vahinO'oittumisest..~ 
(n: o 37 48, ent. B n: o 2 2). Sen sijaan tied ustelujaostoon ei 
vastaavia ilmoituksia ole ollenkaan Uihetetty. 

Taman johdosta huomautetaan liikennepaikoille, ettei puuttu
misilmoitusta cika myOska.iin selostusta tavaran vahingoittumi
sesta saa luovuttaa korvauksenanojalle, vaan ne on ehdottomasti 
Hi.hetetllivii aikanaan tiedustelujaostoon noudattaen tavaran t ie
dustelusalinnon 6 § :11 ja 9 § :n 5 1whldan maarayksia. (Lkoj 11:0 
719, 19. 3. 1949) Kl n:o 14/ 49. 7. 

Pikatavaran kuljetus. 
P ikatavara11 kuljetusmaariiyksiin (lorn. 11: o 2654) 011 tehtiiva 

seuraavat muutokset : 
Siv. 6 H elsingista lisatiian : 

Junalla n:o 1041 : 
1 G Kw, edelleen Ri:lta j. 1205 ark:ipaivina, Hk-Okr ja 

Vlh-Kra osoitettua tavaraa varten. 
1 G Tpe, edelleen Ri:ltii j. 53 arkipiiivina, Ry-Hrv, P r l

Ku j a. \Va-Sj osoitettua tavaraa varten. 
1 G Hl, edelleen Ri :lta j . 53. (Kl n :o 14/ 4'9. 8.) 

Siv. 10 H elsingistii junaUa n : o 1103 arkipaivina poistetaan: 
1 G Lh 
1 G HI 

ja muutetaan: 
1 G Kw ooelleen Ri: lta j. 1003 arkipaivinii, Hk-Okr ja 
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Vlh-Kra osoitettua tav-araa Yarten. (Kut n:o 393, 19. 3. 194:9) 8 
Kl n:o 14/49. 8. 

Autoliikenteen linjat ja aikataulut . 
Aikataulujen muutok.'lia (Kl n :o 23/48. 1) g 

Tavaraka.ukolinja. n: o 13: L appeenrantar-Mikkeli. 
Liikennoidaan autoa vaihtamatta Lr: sta m. k. p. (Lcmin kk kautta k) 

ja Mi : tii ti. to. 1. 

Uusia. linjoja. 

m. k . p. km ti. to. 1. 
10.0-0 Lappeenranta 16.00 

Savitaipale 
Suomenniemi 
Ristiina 

16.0{) 140 Milkkeli 10.00 

T avarakaukolinja n :o 16: Joensuu-N urmes. 
Liikennoidaan Jns: sta m. k . p. Nrm :sta ti. to. 1. 

Lahto Jns 10.00 'l'ulo Nrm 17.00 
, Nrm 10.00 , Jns 17.00 

Tariffivii.limatka 
Paikkakunta Autoliikennepaikka Joensuusta Nurmek e~ta 

Joeusuu ... . ....... .. ......... 'l'avamtcimisto 
Lehruo ................................ . . ., .. . 
Kylm.iioja . . . .. . ..... . . . ........... . ....... . . 
Kontiolahti .................... Rautatieasema 
Kontiolahti kk ........................ . .... . 
Rcmppala .... . ..... .. .. .. ........ . ......... . 
Kopravaara ............................... . 
Ahmovaa.ra ................................. . 
Nunnanlahti ......... . .......... . .......... . 
Juuka kk . . .............. . . . ... . .......... . 
EteUi.-Vuokko tienhaara ..................... . 
P_?hj?is-Vuokko tienhaam ....... . . . . . ....... . 
Sarktvaara ....... .. .............. . .. . .. . ... . 
Salmi . ...................... . ..... . .. . .... . 
Sarvikyliin tienltaara ..... . ...... . .......... . 
Pcrokyla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rautatieasema 
Nurmes ...................... Tavaratoimisto 

10 
10 
20 
20 
50 
60 
60 
80 
90 

100 
120 
120 
120 
130 
140 
140 

Tavaralinja n :o 12: Heinolar-Joutsa. 
Liiken.noidiilin m. p. 

La.hto Ha 10.30 Tulo Joutsa 13.30 
, Joutsa 14.30 , . Ha 17.00 

Yhtp· Joutsassa tavarakaukolinja.an n:o 15. 

140 
130 
130 
120 
120 

90 
80 
80 
60 
50 
40 
20 
20 
20 
10 

Tariffivi.i.limatka 
Paikkakunta 

Heinola ....... . .....• 
Heinola kk ........ .. . 
Lusi ................ . 
Onkiniemi ........... . 
Kallio ............... . 
P ohjola ............. . 
Hartola kk ....... . .. . 
Kll-kkola ............ . 
Joutsa .............. . 

Au tohikennepai kka 
'l'avaratoim.i to 
Kaupp. Virtanen 

Kaupp. T. Aro 
Kaupp. Skog 
!Iartolan 0 uuskauppa 
Mankahuolto 
Kaupp. Kaipa.i,ten 
Kaupp. M. Ikonen ja 
Matkahuolto 

(Kut/ aut-o 
14/49. 9. 

n : o 208, 280/IV /5 b ja 149/IV / 5 c, 

Heinolasta Joutsasta 

10 
20 
30 
40 
40 
50 
60 

70 
19. 3. 1949) 

70 
60 
50 
40 
30 
30 
20 
10 

Kl n:o 
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Muutoksia kansainvii.lisen sopimuksen tavaran
kuljetuksesta rautateitse I liitteeseen. 

Kansainvalista tavarankuljetusta koskevan sopimuksen (K. S. 
T.) I liitt~seen (erityisin ehdoin kuljetettavat tavarat) on tchty 
rriuutoksia, jotka tulevat voimaan ensi huhtikuun 1 pii.ivii.sta 
lukien. Asemia, joilla on mainittu julkaisu, kehoitetaan tilaa
maan lisalehti tariffitoimiston kansainvaliseltii jaostolta. (Tftk 
n:o 108, 17. 3. 1949) Kl n:o 14/ 49. 10. 

Matkalippualennuksia. 
Suomen Pallcliiton jarjestiimille piirivalmentajien h.11rsseille 

osallistuville on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lip
pujen, myo pikajunalippujen hinnoista Vierumaelle. Alennus 
on voimassa 26. 3.-2. 4. 1949. (Tfo n:o 522, 16. 3. 194:9) 

Tyovaen U rheiluliiton edustuspainijoiden lei rille osallistuville 
on myonnetty 25% :n alennus yk ·inkertaisten lippujen, myos 
pi'kajunalippujen hinnoista Nastolaan. Alennus on voimassa 
30. 3.-9. 4. 1949. (Tfo n:o 488, 11. 3. 1949) 

Su01nen Palloliiton erotuomarikouluttajakurssien osanottajille 
on myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myi:is 
pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus on voimassa 
7.-12. 4. 1949. (Tfo n: o 536, 18. 3. 1949) 

V aasan ja EteliirPohjanmaan Sokeain yhdistyksen vuosiko
koukseen osallistuville sokeille on myonnetty 50 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista. Alen
nus on voimassa 8.-12. 4. 1949. (Tfo n:o 501, 12. 3. 1949) 

Tyoviien Urheiluliiton Tampereclla 16.-17. 4. jarjestfuniin 
nuorten henkisiin kilpailuihin osallistuville aile 20-vuotiaille on 
myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoi&'ta Tampereelle. Alennus on voimassa 14.-
19. 4. 1949. (Tfo n:o 499, 12. 3. 1949) 

Raittiuden Ystiivien nuorten talvipaiville osallistuville alle 
20-VlWtiaille henkiloille on myonnetty 25 %:ill alennus yk~inker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoi ta Ouluun. Alen
nus on voimassa 14-20. 4. 1949. (Tfo n:o 486, 11. 3. 1949) 

Sucmen VoimistelU- ja U rhet'luliiton seuratoimitsijain perus
kursseille osallistuville on myonnetty 25 % : n alennus yksinker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Vierumaelle, 
Vuokattiin ja Alavudelle. Alennus on voimassa 16. 4.-2. 5. 1949. 
(T:fo n:o 489, 11. 3. 1949) 

Pesiipalloilun Yhteistoirn,intavaliokunnan jarjestamiin pesa
pallomestaruuskilpailuihin osallistu ville kilpailijoille ja kilpailu
toimitsijoille on myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lip-
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pujen, myos rpikajunalippujen hinnoista kulloinkin kysymykseen 11 
tulevalle asemalle ja takaisin. Alennus on voimassa 1. 5.-15. 10. 
1949 2 paivlHi ennen ja 2 paivali jalkeen kunkin kilpailun. (Tfo 
n:o 476, 8. 3. 19-:1:9) 

Suomen Kiisipalloliit.on allalueteltuihin tilaisuuksiin osallistu
ville on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos 
pikajunalippujen hinnoista Vierurniielle. Nama tilaisuudet ovat: 

1) 3.-10. 5. 1949 propagandakurssit teollisuuslaitosten edus
tajille; 

2) 4.-11. 6. 1949 naisten maaotteluvalmennusleiri ja 
3) 23.-30. 7. 1949 ylhdistetty pelaaja- ja valmentajakurssit 

miehille ja naisille seka erotuomareille . 
.Alennus on voimassa 2 paiva.a ennen ja 2 paivaa jalkeen kun

kin kurssin. (Tfo n:o 492,_ 11. 3. 1r949) 
Suomen Palveluskoiraliitto r. y :n ja Suomen Kennil-Liitto 

1·. y :n opaskoiri~n opastuskokeisiin ja Opaskoirayhdistyksen vuo
sikokoulr,seen osallistuville sokeille on myonnetty 50 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Hel
sinkiin. Alennus on voimassa 5.-11. 5. 1949. (Tfo n:o 445, 
5. 3. 1949) 

Yleisurheilun Yhteistoimintavaliokunnan allamainittuihin Suo
men mestaruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoille ja toimitsi
joille on myonnetty 2.5% :n alennUB yksinkertaisten lippujen, 
myos rpikajunalippujen hinnoista kulloinkin kysymykseen tulc
valle asemalle ja takaisin. Alennus on voimassa 2 paivaa ennen · 
ja 2 paivaa jalkeen .kunkin kilpailun. Nama kilpailut ovat: 

1) maastojuoksu Jyvaskyla a 22. 5., 
2) v.iestinjuoksu Oulussa 16.-17. 7., 
3) maratonjuoksu Pihlavassa 31. 7., 
-!) nuorten mestaruuskilpailut Kokkolassa 6.-7. 8., 
5) 10'-0ttelu Outokummussa 6.-7. 8., 
6) naisten mestaruuskilpailut Varkaudessa 14. 8. ja 
7) Kalevan Kisat Karhulassa 20.-21. 8. 1949. 

(Tfo n:o 540, 18. 3. 1949) 
Savon Sokeat 1·. y :n vuosikokoukseen osallistuville sokeille on 

myonnetty 50% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Kuopioon. .Alennus on voimassa 1.-5. 6. 
1949. (T£o n:o 521, 16. 3. 1949) 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Nuorisoliiton 
kuorojen laulujuhlille Tampereelle 5.-6. 6. osallistuville alle 
20-vuotiaille kuorolaisille on myonnetty 25% :n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Tampe
reelle. Alennus on voimassa 3.-8. 6. 1949. (Tio n:o 446, 5. 3. 
1949) 
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Marttaliiton ja Finlands Svenska Mcwthafijrbundin toimesta 
Ilelsingissa ensi kesakuun 5-13 paivina jarjestettavaan kaikkien 
maakuntien yhteiseen tekstiilinayttelyyn ja sen yhteydessa vie
tettavaan sanottujen liittojen 50-vuotisjuhlaan matkustaville 1\Iart
taliiton ja Finlands Svenska Marthaforbundin jasenille on kulku
laitosten ja yleisten widen ministerio myontiinyt 25 % :n alen
nuksen yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista 
Helsinkiin. Alennus on voimassa 3.-15. 6. 1949. (Tfo n: o 491, 
11. 3. 1949) 
Kone- ja varasto-osastojen virkatutkintoon val
mistavat luentokurssit. 

Kone- ja varasto-osastojen virkamiehiltii. alokasohjesii.ii.nnon 40 §: n 
mukaan vaadittavlllan virkatutkintoon valmistavat kurssit alkavat rauta
tieopiston huoneisto sa Helsiugi.ssa maanan~tadtna tulevan toukokuun iJ p:na 
klo 8.00 ja kestii.vii.t lauantaihin toukokuun 14 pii.iviUin saa.kka. Vi.rka
tutkinto pidetii.ii.n ajalla 30. 5.-4. 6. 49. 

Luettelot nii.ille kursseille ja tutkintoon aikovista konttoriapulaisista 
j.a -oppilaista mahdollisimman tiiydellistcn nimilrirjaotteil!en seuraamina 
pyydetii.ii.n asian.omaisten esimiesten viilityksell ii. virkateitse liihettamiian rau
tatieopiston johtajalle tnlevan huhtikuun 11 pa.iv'liiin mennessii. Lisiiksi 
on osanottajien kursseille saapuessaan esitettiivii. esimie ten arvosano illa . 
varustettu sel1ainen harjoittelrukirja, j osta kii.y selville, etta oppilas on 
suorittanut sii.ii.detyn kiiytiinnollisen harjoittelun ja alu tavan kuulustelun 
sekii. on mainitun ohjesiiii.nnon 41 y. m. § :n mukaisesti muutenkin oikeutettu 
puheenaolevan virkatutkinnon suorittamaan. (Ropj n :{) 338/153, 14. 3. 1949) 

Kadonnut ruumiinkuljetuslaatikko. 
Helsingin asemalta on noin vuosi sitten kadonnut ruumiinkuljetus

laati.kko Hki 36. Laa.tikko harhautunut luultavasti sen johdosta, ettii. 
merkkimaalaus on .kulunut epaselvii.ksi . Laat ikon pituus 240 em, leveys 
92 em, kannen korkeus 47 em ja pohjan korkeus 47 em. Pyydetii.ii.n etsi
mii.ii.n ja loydostii. ilmoittamaan L liikenneja.kson toimistoon. (1. ljp n: o 
349/846, 19. 3. 1949) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
4. li ikeiUlejaksossa seuraavat esityksen perusteella rt:ii.ytettiivat toimet: 

18 l. konttoria'P'l~lai.sen toinnia : yksi liikennejakS{)n pii.ii.llikon toimistossa; 
1 l. -vaihdemiehen toinnia : yksi Toijalassa ja nel jii. Tampereella; 1 l. a.sema
miehen toin~ia: kiaksi Tampereella ja yksi Haapamaemi; iJ l. a.semamiehen 
toitmia: ka.ksi Viialassa; 1 l. a;u,tonkuljettajan toillnia: yksi Tampereella; 
sekii. e l. a;u,tonkuljettajO!n toinnia: kaksi Tampereella ja yksi Porissa .. Lii
kenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatettii.va asianomaisen 
liikennepaikan pliii.llikolle viimei.staii.n 6. 4. 1949. 

4. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet : 
Kowvolan varikolla: yksi veturinpuhdistajain esimiehen virka (1 Kw), 
kaksi 1 I. vaununtarkastajan tointa (1 Kw, 1 Hma), viisi 2 1. vaunun
t arkastajan tointa (3 Kw, 1 Hma

1
_ 1 "Lr), seitsemiin vaununvoi-telijan tointa 

(5 Kw, 1 Hma,.1 Mi) ja kaksi tauimiehen tointa (1 Kta, 1 Hma); Pieksii
m.aen vanikoll4: nelja 2 l. vaununtarkastajan tointa (2 Pm, 1 ,Ty, 1 Kuo) 
ja kolme tallimiehen tointa (2 Pm, 1 Jy); seka Joensuwn vl!ln"kolla : yksi 
1 I. vaunurutarkastajan toimi (1 J ns) ja yksi vaununvoitelijan toimi (1 Jns). 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on .iii.tettii.v'a asianomaisen va
rikon piihllikolle viimeistiiiin 9. 4. 1949. 

Helsinki 1949. Yaltioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 15 
1 9 4 9 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Sis a 11 y s: 1. Moottorivaunun kytkeminen junaan ja irroittaminen siitiL 
- 2. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 3. llmoitukse t vaunuissa havai· 
luista epii.kohdista. - 4. Neuvostoliittoon liihetettii.vien katettujen vaunujen 
ikkunaluukkujen sulkeminen. - 5. PartiotyttOjen Kolhon Loilanniemen leixille 
matku tavien erikoisliput. - 6. Matkalippualennuksia. - 7. Kadonneita mat· 
kalippuja, virkamerkkejii. ym. - 8. Avoimia virkoja ja toim.ia. 

Moottorivaunun kytkeminen junaan ja 
irroittaminen siita. 

Rautatiehallitus on lisayksena Junaturvallisuussaiinnon 111 § :n 1 
1 koh.taan miUirannyt, etta moottorivaunun kytkemisen junaan ja 
irroittamisen siita suorittaa junamies tai, ellei junamiesta ole, 
konduktOori tai hanen valvontansa alaisena joku asemahenkilo
kuntaan kuuluva. (Rh/lko n: o 772, 23. 3. 1949) IG n: o 15/49. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisuun ,Liikennepaikkojen Valimatkat" tehdaan seuraa- 2 
vat muutokset 4. 4. 49 1 ukien: 

Turku 
Poistetaan: LinnanaUik:on syrjaraide merkintoineen ja 

Tukon raide meclrintOineen seka 

Turun satanLa 
Usii.tiian: Linnanaukon raiteet Tkus-T Kuljetusmaksut samat 

kuin Tku satamaan ja 
satamasta, joten syr
jaraidemaksua ei kan-

Tukon raide 

(Lkoj n: o 623, 23. 3. 1949) 

2322 . 31. 3. 1949 

neta, 
Tkus 1 Tt Tukkukauppojen 

Oy: ta varten. 
(Kl n :<> 15/ 49. 2) 
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Dmoitukset vaunuissa havaituista epa.kohdista. 

Esiintullcesla syysta huomautetaan konduktOOreille, etta vau
nuissa havaituista vioista ja puutteellisuuksista on tehtava vika
ilmoitus kaavakkeella n:o 4484 (aikaisemmin p n:o 497) Asema
ja junapalveluso.hjesaannon 16 § :n 7 kohdan ja MK V: 56. 
II. 4 maaray ten mukaisesti. Tapa.htumailmoitus, kaavake n: o 
1315 (aikaiscmmin B n:o 104), on tasta huolimatta tehtava aina, 
rnilloin aihetta siihen ilmaantuu. Niissakin tapauksissa, jolloin 
tapahtumailmoitusta ei muuten tarvitsisi tehda mutta jolloin 
konduktoori katsoo jonkin seikan epakohtien tai puutteellisuuk
sien yhteydessa vielii kaipaavan tutkimuksia, on molemmat mai
nitut ilmoitulaset tehUivii ja tapa.htumailmoituksessa san1aila mai
nittava, etta vikailmoitus samasta asiasta on tehty. (Lkoj n:o 401, 
23. 3. 1949) Kl n :o 15/49. 3. 

N euvostoliittoon Iahetettavien katettujen 
vaunujen ikkunaluukkujen sulkeminen. 

Viime aikoina ovat venaliiiset kieliiiytyneet rajalla vastaan
ottamasta Suomesta euvostoliittoon lahetettyja umpivaunukuor· 
mia sen johdosta, elta vaunujen ikkunaluukut ovat olleet huoli
mattomasti suljetut. Epiikohta on ollut yleisin puutalolahetyk
sissa. Taman takia ke.hoitetaan liihetysasemia tarkoin valvomaan, 
etta katettujen vaunujen ikJrunaluukut on ennen kuormausta sul
jettu tiukasti molemmilla haoilla, niin kuin Neuvostoliittoon lahe
tettavien tavaroiden kuormausohjeiden 89 § :ssa on rnaaratty. 
(Kutjvienti n:o 16/ IV, 23. 3. 1949) Kl n:o 15/49. 4. • 

Partiotyttojen Kolhon Loilanniemen leirille 
matkustavien erikoisliput. 

Suo'rnen Partiotyttojiil'jesto r·. y :n toimesta Kolhossa ensi hei
nakuun 4-14 paivien valisena aikana jarjestettavalle partiotyt
tojen Loilanniemen suurleirille osallistuville, yhteensa n. 2,000 
partiotytolle, rautati~hallitus on suostunut Helsingin aseman 
matkapalvelun viilityksellii myyrnaan erikseen painettuja ,Partio
tyttojen Loilanniemen Suurleiri" merkinn~illa varustettuja III 
luokan meno- ja paluulippuja maiirattyyn hintaan kappale. Li
puista suorittaa Suomen Partiotyttojarjesto maksun yhdella ker
taa Helsingin aseman matkapalveluun. 

SamaHa rautatiehallitus on maarannyt, 
etta Suomen Partiotyttojarjesto huolehtii lippujen jakarnisesta 

leirille osallistuville partiolaisille, 
etta partiolaisten on ennen mat.kalle Hihtoa annettava lippunsa 

lahtoaseman virkailijalle 1eimattavaksi, 
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etta jokai en partiolaisen on iiista riippumatta esitettava koko 5 
lippu, 

etta lippu kelpaa 20. 6.-20. 7. 1949 matk:ustamiseen III luo
kassa, myos pikajunissa ilman pikajunan lisamaksua, (miiari:i
tysta paikasta on kuiten.kin suoritettava paikkalipun hinta) liihto
asemalta lyhinta tieta Kolhon asemalle ja takaisin, 

etta lippu ei oikeuta keskeyttamaan matkaa, lukuunottamatta 
niita keskeytyksUi, jotka aiheutuvat voimassaolevista junayhteyk
sista, 

etta lippu ei kelpaa valtionrautateiden autolinjoilla eikii yksi
tyisilHi. radoilla. (Tfo n:o 231/ 304, 31. 1. 1949) 

Matkalippualennuksia. 
Sumnen Kuuromykkiiinliiton allamainittuihin tilaisuuksiin 6 

matkustaviUe kuuromykille on myonnetty 25% :n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hlnnoista kulloinkin 
kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisin U:i.htOasemalle. Alen-
nus on voimassa 2 pliivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen kunkin tilai
su:uden. Nl:imii tilaisuudet ovat: 

1) Helsingissa 9.-10. 4. pidettava Kuuromykkain Urheilu-
liiton liittokokous, 

2) Kotkassa 9.-10. 4. pidettlivii.t kirkkopii.ivat, 
3) Oulussa 16.-17. 4. pidettii.vat kirkkopii.ivat, 
4) Porissa 17.-18. 4. pidettavii.t hengelliset jU'hlat, 
5) Seinii.joella 24. 4. pidettavat kirkkopiiivat, 
6) Turus a 30. 4. pidettlivat kansalliset murtomaajuoksukilp., 
7) Iisalmessa 4.-6. 6. pidettavat kirkkopiiivii.t, 
8) Hii.meenlinnassa 5.-6. 6. pidettaviit 30-vuotisjuhlat, 
9) Jyviiskyllissa 5. 6. pidettlivat murtomaajuoksumestaruus-

kilpailut, 
10) Kemi sa 11.-12. 6. pidettavat valistuspii.ivat, 
11.) Suonenjoella 23.-24. 6. pidettiivat valistuspiiivat, 
12) Vierumaella 23.-30. 5. pidetUi.vat kurssit Suomen Urhei

luopisto a. (Tfo n: o 561, 22. 3. 1949) 
Suomen Kristillisen YlioppiZasliiton toimesta jarjestettiiviin 

allalueteltuihin tilaisuuksiin osallistuville ylioppilaille, koululai
sille ja toimihenkiloille on myonnetty 25 % :n alennus yksinker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista ku1loinki11 
kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisin Uihtoasemalle. Alen
nus on voimassa 2 piiivaa ennen ja 2 paivaa jiilkeen kunkin tilai
suuden. Nama tilaisuudet ovat: 

1. Kristilliset ylioppilaskokoukset: 
Raumalla 29. 6.-4. 7., maaraasema Rauma, 
Seinajoella 5.-9. 8., maaraasema Seinajoki; 
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6 2. Kristillisen ylioppilastyon pohjoismainen johtajakokous 
(n. 40-50 osanottajaa): 

7 

8 

Eurajoella 27.-29. 6., maiiraasema Eurajoki; 
3. Krjstillinen teinikokous: 

Heinolassa 22.-26. 7., maaraasema Heinola; 
-±. Kristimset koulutyttoleirit: 

Nilsiassa 4. 7.-11. 7., maaraasema Siilinjarvi, 
Kustavissa 12. 7.-19. 7., maaraasema Turku, 
Houtskarissa 7. 6.-21. 6., maaraasema Turku, 
Punkasalmella 11. 8.-25. 8., maiiraasema Punkasalmi, 
Punkasalmella 2. 8.-9. 8., maaraasema Punkasalmi; 

5. Kristi1liset koulupoikaleirit: 
Perniossii 1~. 6.-25. 6., · miiiiriiasema Pernio, 
Rymiittyliissa 12. 7.-18. 7., maaraasema Turkn, 
Nilsiiissa 11. 7.-17. 7., maiiriiasema Siilinjiirvi, 
Punkasalmella 27. 7:-2. 8., maariiasema Punkasalmi; 

6. Ylioppilaiden Hihetyskokous: 
Lemilla 23. 7.-2. 8., maariiasema Lappeenranta; 

7. Tyoleiri naisylioppilaita ja koululaisia varten: 
Suomussalmella 15. 7.-29. 7., maaraasema Hyrynsalmi. 

(Tfo n: o 432, 4. 3. 1949) . 
Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Liikennetyolaiselle Yngve Hasselstrom 'ille 3. 1. 49 kirjoitettu virka· 
aikavapa.alippu n: o 013553/272 matkalle Huopalahti-Helsinki voimassa 
14. 5. 49 saakka on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 353/855, 21. 3. 
1949) 

Seinajoen varikolla palvelevalle veturinliimmittajalle Onni Kauko
selle 5. 1. 49 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n : o 0069182 matkalle 
Seinajoki-Vaasa ja virkamerkki n:o 588 ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(2. vjp n: o 298/318, 22. 3. 1949) 

Oulun varikolla palvelevalle veturinlammittajii.lle Karl Aksel Airiolle 
28. 2. 49 kirjoitettu tilapii.inen vapaa.lippu n: o 0154!)9 matkalle Oulu
Kelloselka sekii. samalla varikolla palvelevalle veturinkuljettajalle Mauri 
Kilpi Kemppaiselle annettu virkamerkki n :o 147 ja ylim. vaununv.oiteli
jalle Ville Toivai elle annettu virkamerkki n: o 708 ovat <kadonneet ja 
kuoletetaan. (3. vjp n:o 155, 23. 3. 1949) 

Tyontekijiillc Matti Nutikalle 1. 3.-30. 4. 49 valiseksi ajaksi kir
joitettu tyolaisaikavapaalippu n: o 31/748 matkalle Lappeenran ta-. 
Muukko on kadonnut ja kuoletetaan. (13. r.tjp n:o 318, 24. 3. 1949) 

Avoimia virkoja. ja toimia. 
3. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t virat ~a 

toimet: t l. konttoriapulaisen townia: yksi 3. liikennejakson toimistossa JO. 
kaksi Turussa; autonkuljettajain esi?niehen virkoja: yksi Turussa; fB l. 
autonkuljettajan toi?nia: kaksi Turussa; 1 l. vaihdemiehen toi?nict: kaksi 
Turussa; 1 l. asemctmiehen toi?nia: ka.ksi Turussa ja kaksi Loimaalla; sekii. 
IB l. asemamiehen toim·ia: yksi Pinjaisissa. Liikenneosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on jii:tettii.vii. asianomaisen lii<kennepaikan pii.ii.llikolle vii
meistaiin 14. 4. 1949. 

Yleisen vaikean asuntopulan ta<kia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jattii.mistii. ottama.an selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapalno 



KASKYLEHTI N:o 16 
1949 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o l f49. 2 (= lehden numero, vuosl, as ian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoit ukset on teht ava palnatusjaostoon. 

SI S A. L L Y S : 1. Ya.Jtiont;aulatciden junahenkilokunnan virantoiruitusraha
~iiiinnon muuttaminen. - 2. Kalliinpaikanlisiin mak amincn. - 3. 59. rauta
tieliUikiiripiirin rajojen muuttamiuen. - 4. Avu tuk~i en myontiinunen rauta
tieliiis ille loman viettoa. ja reumaparantol ahoitoa vartcn. - 5. Liikennepaik
ko,ja ko. kevia muutok. ia. - 6. Muutoksia aikatauluun n :o 11-i. - 7. Raken
nuk en siihkoa etelmien ja sahkolaitteiden korjaukset. - 8 .• lunttapaalujen ja. 
sahatavaran kuormauk et Neuvostoliittoon. - 9. Ralkoliih e tysten rahditus ja 
kuormaamiuen. - 10. 'l'ampereen lentokonetehtann kuljetuk~et. - 11. Yhtei -
liihetykset. - 12. Rahtiluotto ('1' :n 5i §) . - 13. 'favaranluokitus. - 14. 
'l'ynnyrien pa.lauttaminen. - 15. Ylim. vapaaliput. - 16. Matkalippualennuk
sia. - 17. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ;vm. - 18. Sopimattomia 
\'R palveluk een. - 19. Avoimia virkojn ja toimia. 

Valtionvautateiden j unahenkilokunnan 
virantoimitusrahasaannon muuttaminen. 

Valtioneuvosto on kullmlaitosten ja yleisten toiden ministe- 1 
riosta -ma~liskuun 17 paivana 1949 tapahtunee ·a esittel~'ssa paiit
tanyt muuttaa toukokuun 23 paivana 194:6 antaman. a valtionrau
tateiden junahenkilOkunnan virantoirnitusrabasaiinnon, sellaisena 
lmin se on muutettuna valtioneu,·oston paatoksellii hein~ikuun 2-! 
paivalta 19-!7 3,7, ja !) pykii1at niiin kuuluviksi seka kumota 
10 pykalan: 

3 §. Tuntirahaa maJ\: etaan 6 markkaa 7!) pem1iii tunnilta. 
Paivy. tyspalvelukse ·a toimivalle konduktoorille maksetaan lmi
tenkin rautatiehallituksen hatkinnan mukaan tuntirahaa enin
Uian 11 .markkaa 25 pennia ja paiv~·styspalveluk. e · a toimivalle 
junamiehelle eni..ntiilin 9 markkaa 75 pemua tunnilta milloin 
tyon suorittaminen vaatii erikoista jarjestelykykya ja milloin 
tyotii on pidettiiva kiihkeana ja ra. ittavana . 

7 §. Yorahaa maksetaan 90 mat,kkaa yolta virantoimituk
sesta, joka sattuu kello 22 ,00-6,00 valille ja kestaa joko yhUi.
jaksoisesti tai eri osis a samana yona Yiihintaiin kak i taytta 
tuntia, siis ilman 6 § :ssa tarkoitettua korotusta. Tiihan oikeut
tavana yotyona ei kuiten·kaan pideta asemat>aikalla tai muualla 
sattuvaa valiaikaa, eika myo kiiiin 1 § : n 2 mome11t issa tm·koi
lettua matkustajana tehtya matlcaa. 

2.i :li". I.-+. l!l-+0. 
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§. Veturirahaa mak ·ctaan kuljettaji1lc ja Himmiitiijillc 
!)0 pennia veturikilometrilti.i, mi.Jdili virantoimitns on kestan:vt 
niin pitkan ajan, etta , ·e 6 · : n muka<m oikeuttaa tuntirahaan . 

D §. Veturikilometrit ruaaraytyvat kultakin matkalta Uihtii
ja tulopaikan valisen matkan mukaan, kuitenkin siten ettii niilta 
tyotunneilta jiirjestelyjunissa, jotka matkalla oltaessa ylittliviit 
vastaavan aikataulun mukaiset yhteenlasketut kulimajat, veturi
k:ilometrit maaratiian samojen perusteiden mukaisesti lmin pai
vystyspalvelu'ksesta. 

Paivystyspalveluksesta ja muustakin virantoimitusrahaan oi
keuttavasta veturipal veluksesta, joka snoritetaan yksinomaan tai 
paaa iallisesti vain miiaratyllli asemalla tai muulla 'Paikallise. ti 
rajoitetulla aluee11a, miiar-iitaan veturikilometrit tuntirahaan oi
keuttavan virantoimitusajan mukaan siten, etta yhden tunniil 
lasketaan vastaavan kahtakymmentii veturikilometria. 

Tallipaivystyksesta ei veturirahaa ma:kseta, mutta Baavat talli
paivystyksessa toimivat ·lmljettajat ja lammiWijiit edella olevan 
mukaan laskctun virantoimitusrahan lisaksi 1,125 m.arkan suu
ruisen vakioeran 3-viikkoiskaudesta virantoimitusrahaa. 

Muutokset ja 10 pykaliin kumoaminen tulevat voimaan tam
mikuun 17 paivasta 1949 lukien. 

Koska ylla olevan mukaisesti virantoimitusrahasaiinnon 10 py
ldiUi on kumottu tammikuun 17 paiviistii 1949 alkaen, ei veturin
ja moottorivaununkuljettajalle seka veturinlammittajalle makset
tavan virantoimitusrahan vahimmaismaariia, 1,125 mark•kaa 
3-viikkoiskaudessa, voida enii.a suorittaa sanotusta paivamaaras .ii 
lukien. 

Taman johdosta rautatiehallitus on myos kumonnut virantoi
mitu TahasaarulOll soveltamisesta antamiensa maaraysten, sellai
sina kuin ne ovat muutettuina rautatiehallitu.k:sen paatoksella 
elo-lmun 1 paiviilta 1947, 5 pykaHin tammikuun 17 paivast-a 1949 
lukien. 

Viihimmaismaaran muodossa mahdollisesti Iiikaa maksetut vi
rantoimitusrahat on huomattava seuraavien erien tilaamisen 
yhteydessa. 

Taannehti vasta korotuksesta aiheutnvat lisamaksut on suori
tettava ensi tilassa. 

Taman rautatiehallitus ilmoittaa kaikkien a ianomaisten tie
doksi ja noudatettavak i. (Rh/ to n: o H 490, 1. 4. 1940. - Kulk. 
n:o 234 , 17. 3. 1!)49 - Ks Kl n:o 28/ 46 . 1 ja Kl n:o 38/ -17. 1.) 
Kl n: o 16/ 49. 1. 
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Kalliinpaikanlisan maksaminen. 

Kalliillvaikanlisi:ill mak::;amiscf>sr~ toi.ru.ipiiriusa nlkopuolella 2 
a ·uvalle valtion virau tai toimen haltijalle on val1 ionta loudeu 
tarkastusvirasto ilmoittanut havaituu crilaista tulkinta- ja mc
nettelytapaa ja sen vuoksi esittiinyt annettavak i viranomaisille 
asiasta ohjeita. 

Viran tai toimen haltijain palkkau:ksesia 22. 12. 19±2 anne
tun lain 2 §: n nojalla annetun pal'kkausasetuksen 12 §: s a, sel
laisena kuin se on 28. 4. 1947 ja 21. 1. 1949 annetuissa asetuk
sissa (316/ 47 ja 34/49)' maariitaan, etta jos viran tai toiruen 
haltijan toimipaikka kasiWiii ml:i:aratyn piirin, maaraytyy kalliin
paikanlisa sen paikkakunnan mukaan, jos a viran tai toimen hal
tija vakinaisesti asuu. Ellei viran tai toimen haltija asu toimi
piiri. siiiin, suoritetaan hli.nelle kalliinpaikanlisaii ainoastaan, mi
kali hanen oi'keuten a vakinaisesti asua toimipiirin a ulkopuolella 
perustuu yleisen edun vuoksi annettuun maii.Tiiykseen tai lupaan. 
Kalliinpaikanlisa maarii.ytyy tiilloin sen paikkakunnan mukaan, 
jossa viran tai toimen haltija maariiyksen tai luvan perusteella 
asuu. 

Milloin palkkoja maksattaville viranomaisille ei kuulu palkan-
aajien asuinpaikan maaraaminen, he eivat tietenkaan saa oman 

harkintansa perusteella ma:ksaa asuinpaikan mukaista kalliin
paikanli aa viran tai toimen haltijalle taman asuessa toimipiirinsa 
ulkopuol~lla, paitsi jos bima asuinpaikka voidaan katsoa aivan 
selviisti yleisen edun vuoksi maaratyksi tai hyvaksytyksi. Antaes
saan lu van tai mai.il'ay'ksen toimipiirin ul•kopuolella asumiseen 
viranomaisten on tastedes tarpeellista palkanmaksattajalle ilmoit
taa, onko tiimii lupa tai maii.rays annettu yleisen edun vuoksi . 
,J os asia tiihan menn~s."!ii jo annetun luvan tai maariiyk en osalta 
on tul.kinnanvarainen, tulee palkanmaksattajan pyytiia Jausunto 
);iltii viranomaiselta, jonka maarattiivana kysymyk ·essiiolcvan pal
kansaajan a uinpaikka on. 

Antaessaan palkanmak attajille puheenaolevia lau untoja on 
asianomaisten viranomaisten yyta huolellise ti harkita, onko 
ky ymyksessii oleva palkansaajan asuinpaikk:a juuri nykyoloi sa 
katsotta>a yleisen edun vaatimusten mukais~ksi. 

lVIyos valtiontalouden tarka. tusviraston on pyynnootiinsa saa
iava laustmto puheenaolevasta asiasta. 

Yhdenmukaisen ja asialliscen tulltintaan perustuvan menet
tclytavan ai'kaan aami eksi kysymyksessii olevassa asiassa rauta
tiehallitus kehoittaa kulkulaitosten ja yleisten tiiiden ministerion 
toimeksiannosta ryhtymaiin cllaisiin toimenpitei ·iin, etta val
iionrautateiden palkanmaksatta.iat seka Yit·an tai toimf'n haltijain 
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asuinpaikoista m~ii.il'iiii vii t viranomaiset noudatla ,·at rtlclHi csit ct
t.di mencttel~-tapaa. (Rh/ fo n:o II. fi{)O, 1. -1:. 19+9. - Yvm kil'j . 
u: o 43/ 2 6, 11. 3. l!l.J.D. - Knlk. 11: o :..312, 22. 3. Hl-:1:!1.) :F l 
n: o 16/ 49. 2. 

59. r autatieliiii.karipiirin r a jojen muuttaminen. 
' 

Rautatiehallitus on piHittiinyt, eWi 59. I·autati.eHHildiripiiri<>ta, 
joka on kasittiinyt rataosan Kauppilanmaki-J(ontiomaki, siine
taa.n Kontiomli.lri huhtikuun 1 paivasta 1949 Jukien Jmulumaan 
rataosa.n Paltamo-Rwno kii ittiivaan ylimaiiTai ·een rautatieHia
kiiripiiriin . (Rh/ to n:o 1033, 1. -:1:. 1949.) Kl n :o 16/ 49. 3. 

A vustuksien myontaminen r autatieUi.isille 
lomanviettoa ja reumaparantolahoitoa var
ten. 

Lomaliitto r. y : n, Rautatieliiisten Lepokotiyhdisty. · r. y: n ja 
Virkamiesliitto r . y :n kanssa on ovittu siitii, eWi rautatieliii ill c 
ja heidan perheensii jii enille varataan tilaisuus viettaa Joma
ajastaan 1.4 vuorokautta sanottnjen yhdist~'sten omistam issa lo
man viettopaikoissa. 

Lomaliitto r. ~- :n hallitsemia lomanvietto- ja terveydenhoito
pailclroja ovat: 

Punkaharjun lomakylii, 1% km Punkallarjun asemalta. 
Suur-Saimaan lomakyla, Taipalsaaren pitajassa, 35 'lrm Lap

peenrannasta. 
Kar'kisaaren lomakoti, 5 km Kotkasta. 
Liin.sirannan lomakoti, Pyharannan pita.jassii, n. 25 ·km . eldi 

udestakaupungista etta Raumalta. 
I llinsaaren lomakoti, 4 km lin asemalta. 
Kallioniemen lomakoti, Ristiina a 11. 40 lrm Mikkelista. 
Hei11olan Reumaparantola reumasairaita varten, avoinna 

kautta vuoden. 
Rautatieli:iisten Lepokotiyhdistys r. y : n omistama lepokoti 

,Kanervala" sijaitsee Siirkisalo a n. 30 km Pernio11 asemalta. 
Vir'kamiesliitto r. y:n omistama aimaanrannan lomakyla· si

jaitsee Taipalsaaren pita,jassa 11. 25 km Lappeenrannasta. 
Rautatielaisia ja heidan perheensa jase11Hi \'arten ovitut lo

manviettoYuorot ovat seuraavi11a aiko.ina: 

1. vuoro 30/ 5-12/ 6. 5. \'l10l'O 25/ 7- 7/ . 
2. 

" 13/ 6--26/ 6. 6. 
" 

8/ 8-21/ . 
<) 27 / 6---'10/ 7. 7. 22/ 8- 4/ 9. 0. 

" 
, 

4. 
" 

J l / 7-2±/ 7. 
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Kuluvana vuonua tullaau jiirjc::;tamaiin rautaticlaisillc m.\-Os- 4 
kin nomen Urheiluopi ·tolla, n. 7 km Yieruma n asemalta 
7 vuorokautta kesUivHi urhcilukurs eja lomanviettotarkoituksessa. 
Kurssiajoista ilmoitetaan erik een. 

Taysihoitomaksut, joihin sisalt~-y majoitus (jlman liinavaat 
teita, ,ioten nc on jokaiscn t uotava itl'e), nwka, saunavuoro ker
ran viikossa, maksutou osaHistwninon yhteisiin retkiin, vicrailui
hin ja ohjelmallisiin tilaisuuk:iin, peritaan vuorokaudelta seuraa
Yasti: 

Aikui~et 

]2 v. 
Lomaliitto r. y. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~90:- 1 0:
Ra\Jtatielii.i~ten Lepokotiyhdistys 

Lnp~c! alle 
!) v. 

r.y .. ....................... ~90:- ]4.):-

6 \'. 
100:-

\'irkamiesliitto r. y. . . . . . • . . . . . . . J!)O: - 160: - 110: -

.A.lle 6 lmukauden iki:ii~i 1a lapsista ei pcrita vtwrokau~-;i 
m.aksua. 

Heinolan Reumaparantola sa on tti.ysihoitomaksu - ilman 
l<Uilckciti:i, jot.ka a:ianomai en on itse erikseen korvattava - 1ois
tai. eksi 350 marlckaa ·vu01·okaudelta. 

Helpottaakscen henk:ilOkunnan mahdollisuuksia >rietUiii lo
maansa edellii mainituissa lomanvietto- ja terveydenhoitopaikoissa, 
on rautatiehallitus paiittiinyt kuluvana vl.lOnna ja'kaa bei.Jle lo
manviettoavustuksia seuraa,·ien perusteidcn mu.kaisosti: 

1) rautatieliiisille, joilla on eliitettaviinaiin 2 tai useampia 
alaikiiisia lapsia, 100%: n avustus t.ay ·ihoitokustannuk i ta, 

2) rautatieliiisillc, joilla on elatettaviinaiin 1 al~ikiiinen lapsi, 
75% :n avustus taysihoitoku tannuksista, 

3) naimisissa oleville rautatieliiisille, joilla ei ole eliitettiivii
niian alaikii.isiii lapsia, 50 %: n avustus tiiysihoitokustannuksista, ja 

4) harkinnan n1.n.kaan void-aan myontiia. enintaan 25 %: n 
11vustw taysi110itokustanm1ksista myos perheettomille rautatic
liiisille. 

uomen Lrheiluopi toon Jomaansa viettamiian aikovi!Je voi
daan myoskin myontiHi avustuk ia edella ,'elo tetun mukai esti, 
kuHenlrin enintaan niin paljon, kuin avustnsta makscttaisiin lo
maa vietett~· e ·a varsinai issa lomakylissa. 

l\fahdollisuus paasta osallisiksi avustuksista on valtionranta
teiden palvelukses a olev.illa viran ja toimcn haltijoilla seka t~·on
tek:ijoilUi, joilla ei ole maaseudulla omaa lomamri ttopaikkaa . 
• lvustus rn.yonrwtiiiitn vain raut(dieliiisille itsellecn, nwtta ei heidan 
p rhcensii .fiisenille ja suorittna rautatiehallitu sen laskua vas
taan suol'aan a ·ianomaisrllr I0]Wkodillr tai va.'!taavallc. eildi siis 
n nu>t nksPn sna.i<l lie . 



4 

5 

6 

16 - (j -

Lomanv:iettoavustusia ja lomauviettopaikan varaami ·ta koske
\'at anomukset, joina knytetaan ti:imiin kii kylehden liitteena olc
nta tai vastaavan kaavan muotoon laadittua lomaketta, on lahc
tetUiva 1·a1datiehallituksen 1woltojaostolle viimeistiUin tulevm1 
toukokuun 10 paivaiin mennessa, kuitenkin siten, etti:i ensim
maista eli 30/5 alkavaa lomavuoroa tarkoittavien anomu ·ten on 
oltava huoltojaostossa jo sanotun toukokmm 1 paivana. l\Iahdol
lisuuk ien mu:kaan koetetaan myohemminkin saapuneet anomuk-
ct ottaa huomioon. Mikali anojaa ei voida sijoittaa nimenomaan 

siihen lomanv:iettopaikkaan, johon han pyrkii, koetetaan hiinell-i! 
jiirjestaa tilaisun · viettiHi lomansa :jos:akin muussa lomanvietto
paikassa. 

Niiden rautatieHiisten, jotka 1·eumasairauten a vuok i halua
vat varata paikan Heinolan Reumapal'antolaan, tulce anomuk
l"een:a liittaa liiiikarintodistns potcmastaan taudista. Kysymyk
sessii oleva parantola ottaa hoidcttavaksi Yain remnatanteja vai
keasti potevia potilaita. 

l\'Iikiili lomanviettopaikan tilannut rautatieHi.incn tai hiiHea 
pcrheensii jasen on estynyt saaplUnasta varattuun· loman vietto
paikkaan, on ·hiinen ilmoitettava siiUi huoltojaostol1e viimeist,iian 
10 piiivi:Ui ennen tilatun oleskeluajan alkamista. Ellei peruutusta 
ole tehty edellii anotun mu.kaisesti, on hakija velvoUinrn mak
samaan 5 vuorokauden taysihoitomaksun jokaiscn varatun pai
kan o ·alta. Tiistl:i on asianomaisen henkilon anomukscnsa yht.e)-
dessa annettava sitoumns rautatiehallituksen huoltojaoslollr. 
(Rh/ tthj n:o H. 603, 23. 3. 1949) Kl n:o 16/ 49. 4. 

Liikennepaikkoja k oskevia muutoksia . 

Kallislahden ascman alai ·en Pirhianniemen seisa'kkeen liiken
noimistapa on 1. -± . ..J.!l lukien H1L (Uwj n:o 788, 1. 4. 1949) 
Kl n: o 16/49. 5. 

Muutoksia aikatauluun n : o 114. 

Huhtikuun 3 piiiva tii 19-±9 lukien py ahtyy hj. n:o 364 tar
peen vaatie. sa (S) IIevossaarcn seisakkeella kaikkina piiiv:i11i.i 
(vrt. Kl n:o 56/ 48. 4) K11t n:o 446, J. 4. 1949. _ 

Huhtilnnm l !l pai,·iistii J9+9 Juh'icn pysahtyy ll,i. n :o 508 
ta1'pcen nwtiessa ( ') 81 r·iimhcJ·~in ~ei~nkkocl la. ( Knt 11: o +.'3'2, 
1. 4. 194-D) Kl n: o lfi/ lD. 6. 
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Rakennuksen sahkoaset elmien ja sahko
laitteiden korjaukset. 

Hnutatiehallitu · on munttanuL :Maariiyskokoelman 1 V osan 'I 
46. kir,joituksen I. 5 § 4:n kohdan seuraavau sisii.ltoiseksi: 

-±) Kun sahkolaitteita ki.inteistoissa on korjattava, msittava 
tai pakollisesti muista toista ( esim. huonekorjauk ·ista) johtncn 
uudelleen asennettava, mutta niita ei kohdan 10 mukaan koko
naisuudessaan tarvit e uusia, siita johtuvat menot on suoriLet-
1ava rakennusten kunnos apitomlilirarahasta. (Rh n:o 975/ 25 1, 
2R 3. 194-H) Kl n :o J 6/ 4.9. 7. 

Junttapaalujen ja sahatavaran kuormauk
set Neuvostoliittoon. 

Viime aikoina on ~ eu \Ostoliittoon liihetettiivia j unttapaalu- 8 
ja ·ahatavarakuormia rajalla hyli:itty tavallista enemmiin, ·y;; tii 
rtta tavara on ollut vir heellisesti kuormattu tai etta vaunuissa 
t•n ollut teknillisia vikoja. Yleisimpia vi-koja on ollut, etta on 
k~ytetty liian ohuita vaununpylvaita ja etta yhteenkytketyis a 
.J unttapaal m·aunui ·sa ei kuorman alapinnan ja vaunujen lattia
pintojen vaJiin kytkimien kohdallc ole jatetty viihintain 100 
m/ m: n rakoa. 

Taman johclosta hhoitetaan asemia huolehtirnaan siita, ettii 
::'oJ'envostoliittoon mcnc\'lin Jahetyksiin aunettavat vaunut on tek
nillisesti tarkastettu ennen kuormau ·ta ja etta maarattyja kuor
mausoh.ieita tarkoi n noudatetaan . (K ut/ v:ienti n:o 18/ n '. 29 . 3. 
1 !l-±H) Kl n: u 16/ -±9. 

Halkolahetysten r ahditus ja kuormaami.l1cu. 

Sattunee ta :'l·~· stii huomautetaan, etta halkoliihety. , johon g 
kuuluvia cri halkolajeja ei ole vaunussa el viisti toisistaan eroi-
tett u, on rahclitettava lahetykseen isalty\'iin kalleimman halko
luokan mu:kaan. Halkojen lahettajille on taman vuok. i huo
mautettava, etta milloin he rahtikirjaan rahditnsta varten mer
kitsevat critelty:ina eri halkolajien lmutiomiiariit, on ne kuormat-
tava vlilipuilla merkiten toisistaan erilleen, siten etta ilmo:itetut 
eri halkolajit Yo:idaan myos rautatien toimesta vaunussa mittaa-
malla t.a.1'.kistaa. TS:n 48 §:n 2 lm:ssa maiiriitty aluspuiden ot-
tama tila vahennetiiiin tiillaisi sa tapauksissa Uihetykseen sisaJty-
van kalleimman Juokan halkolaj in kohdalta. ('J'fo 11:0 fi63, 2~. 3. 
J 949) Kl n: o 16/ -Hl. 0. 
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Tampereen lentokonetehtaan kuljetukset. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta Tampereen lentokoneteh
taallo Tampereelle HiheteWiviin kappaletavaraliihetyksiin sovel
letaan toistaiseksi Kl n: o 3/49. 11 mainittuja maaray'ksiii. Ta
man mukaise h on Hi llaisten lahct y ·ten knljetmanak ·ut lahetys
asemalla Ja ·kettava en hinnoitu ·luvun mukaan, joka saadaan kun 
siihcn hinnoituslukuun, jota ldiytettaisiin, jo · lahetys olisi osoi
tettu vain Tampereelle tai lahetetUiisiin vain Tampereelta, lisa
tiilin luku 3. (Tfo n:o 576, 28. 3. 1949) Kl n:o 16/ 49. 10. 

YhteisHi.hetykset. 

Hautatiehallitus on Yahvistanut TS:u 41 §:n 8 lm:lle (Kl 
n: o 32/4 . 7) seuraavan uuden sanamuodon, joka tnlee YOl

maan 10. 4. 49 lukien: 
. Jos liihettiij~i. kuormaa samaan 2-akseliseen Yaunuun H:tmalle maa

riiasemulle ja samalle tai eri Yastaanottajille o. oitett.uja Hihctyksia yh
teensii. vli.ltintiiii.n 12,000 kiloa tai 4-akseliseen vaunuun ahin-tiian 24,000 
kiloa, lasketaan Jiihetysten kuljetusmaksut vaunukuormaluokkien rnukaau 
vajaakuormamaksutta. Jos Hihet ·slen yhteiuen paiJ1o (ks 38 §:n 2 lm ) 
on mainittuja painomaliria piencmpi , kannetaan pnuttuvasta paioo. ta 
luokan 10 mukaan la.skettu vnjaakuonnamak, u. 

ii.itii. mii.ii.rliyk iii saa.daan liihetiiijii.n niio halut ssa soveltaa myos 
silloiu, kun osa llihetykRi~tii on osoitettu kuljfrtustieu varrella o]e,•ille 
liikennepaikoille. Kaikkien liihetysten kujetu maksut on tlilloin lasket
ttLva lahetyslii.kennepaikalta kauirnpana olevalle maii.riiliikennepaikalle mita
tun tienpituudeu perusteella. 

Yajaakuorma- ja mahdolli et syrjaraide-, peite ym yhtci ten mak
su,jen Bumma jaetaan yksityisten liihetystcn osalle seuraavan siiaoniiu 
mukaan: 

,)aettava makso haetaan tariffitaulukkojen maksutaulnkoi ta lii.he
tystcn yhteiseu painon sarakkeesta ja kat:otaan sita vastaava hiunoitus
lu ku. Kuo kin yksityiscn Hihetykson maksuo Utts saada.ao mn.ksu.taulu
koi ta en lwkooaispainou sarakkeesta nliin mii.aratyn hinnoitusluvun 
lwhdalta . 

. follei jaettavaa maksua ole liiltetysten yhteisen painon sar·akkeessa, 
kliytetaii.n Hihinnti suurempaa maksua vastaavaa hionoituslukua. 

Jos jaettava ma.k~u on llihetysten ybtei en pain<>n surakkeessa mai
oittua hinnoitusluvuo 10 mukai~ta ruaksua pienempi, on jaettava mak.qu 
kerrotta,·a 10 : lla, jon ka jiilkeen haetaan kunkio liihetyksen kymmen 
kertainen maksuosuus, kuten edellii. on selo. tettu. Niiin saadut mak o
osuuuet on jaettava 10: llii. .ia ta.~ojtettava ylO~pain Jahimpaan 5: llii 
jaolliseen markkalokuun. 

Hamal Ia. rautatiehallituB on kuroounut Kl n: o 52/ 4 . I kohda.~sa 
mainitut yhteislii.hetysten iiJityRobjeet ja maiirii.nny•t, etta yhtcislahe
tysten kuljetuskirjat on vietiivii jokaineo erikscen erikojsluetteloon. Kun
kiu rahtikirjao yliircunaa.u on merkittlivli kaikkieo yhleisliihetykseen 
kuuluvien Jab tysten mhtikir,joj('n 11UI11t•rot, csim. ,Yhteisliihetys. Rahti 
l<irjat 7S!i6-li0" . . Jos lahct~, k~<'l ou osoitettu u eille miiiiraliikennepal
koille, jok>\i~Cll rahtikil'jan yliireunuar1 ou liRii.ksi merkittiivii mi1lirii 
li ikennepaiklw,j<'n 11imcl, esim. , 'lhleisli.ihetys Kuo 7856- .17, Pi 711:38-
till". (RI1 / ffo 1r:o 100-}, 1.4.1940). Kl o:o Hi/J!l. 11. 
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Rahtiluotto (TS :n 57 §). 

Rautatiehallitus on miiadinnyt, etta rahtiluoton kirjaupi- 12 
clossa ja tilityksessii sovelletaan 1. :>. -1:9 lukien jaljempana mai
nittuja uu.;ia mlHi.riiyk ia. 

IV. K i r jan pi l o j a l i lit y ~ . 

1. AscmapiHi.llikon, toimiston piiii.llikon tai asemakassanho.itajan ou 
paivittain laskettava (k myos 7 kohtaa) kunkin luotonsaajan paivii.n 
aikana esiintyneiden rahtiluoton alaisten lahetettyjen ja Jiikennoitsi
jii.lle luovutettujen saapuneiden liihetysten lukumiiii.rii. ja niiden kuljetus· 
maksujcn summa. Samoin lasketaan pii.ivittain mainittui.hin saapuneisiin 
liihetyk, ii.n mahdollisesti i ii.ltyvien jii.llkivaatimusmaa.rien summa N"amii 
tiedot merkitii.iin kak in kappalein laadittaville rahtiluoton tilitodisteille 
( -!138), jotka kunkin rahtiluoton saajan osalta nurneroiclaan juoksevalla 
numerolla. Numeroi.nti aloitetaan alusta h.-unkin kuukauden alkaessa. 
1-8 piiivinii. saapuneiden eclellisen kuukauden aikana liihetettyjen rahti· 
l<i.rjojen summat on merkittavii. crilli elle tilitodi. teelle. Tilitouisteen 
toinen kappnle luo,·utetaan luotonsaajalle piiivittiiiu euraavana piiivii.nii 
ja samalla annetaan hiinelle k. o. kul jctuskirjat. 'l'ilitodisteen loinen 
kappale jiia asemalle sii.ilytettii ,·aksi. Tilitodisteen loppusumma dedaiin 
a . o. luotonsaajan rahtiluottotiliin (-!137), job on kuna kin pii.i vii.nii. tulee 
si is vain enintii.ii.n yk i vi en ti. 

2. Rahtiluottotili on aloitetta,' a kunkin kuukauden 1 piiivii.na ja 
piiii.tettii.vii. seuraavan kuukauden piiivii.nii. K uukauden 1- pii.ivinii. 
pidetii.ii.n siis kahta rahtiluottotili'a. Edellisen kuukauden tiliin viediiau 
sen kulue sa liihetettyjen 1- pii.ivinii. saapuneiden rahtikirjojeu um
mat. Kuukauden palkkio lisii.tii.iin rahtiluottotiliin ,·iimeiseksi ja tasoite
taan 5 §: n mukaisesti. 

3. Aaeman tai toimiston on annettava luotonsaajalle jii.ljenno raht i· 
luottoti listii. kaksin kappalein tilin pii.iittii.misen jii.lkeisenii.. arkipii.ivii.nii. . 
Luoton aajan on . a emalle tai: toim1stoon palaute.ttava ka:hden pii.ivii.u 
kuluessa molemmat kappaleet tarka tusmerkinnii.lliiii.n varustettuina sekii 
Hamalla suoritettava tilin miiii.rii., jollei rautatiehallitus erikoistapaukse sa 
toi iu miiiiriiii. . Asemapiiii.llikiin tai toirniston pii.iillikon on merkittiivii, 
kuittau. kumpaiseenkin kappalee een sekii. annettava. toinen nii..is.tii kuit · 
tina takaisin luotonsaajall . 

4. Luottovelka voidaan snorittaa edelli essii. koltda sa mainitun 
mii.iira.ajan kulue a myos posti iirrou Yii.lityksellii. talousjakson ,tulotilille. 
Rahtiluottotiliu jii.ljennosten mukana on liikennoitsijiille tii.lliiin lahetet
tiivii. valmiiksi tiiytetty .tilillepanokortli, jonka kuponkiin on: tehty selva 
merkintii. siitii., minka. aseman hyviik.si mak u on talousjaksossa merkit
tiivii. Mak ettuaan velkamii.iirii.n talou jakson tul(}tilille, joko mainittua. 
tilillepanokorttia tai omaa iirtokorttiaan kiiyttii.en, liikennoitsijii.n on 
palautettava tilijii.ljenno ten mukann asernalle po~tito~mipaikan tai posti · 
,o;iirtokonttorin kuitti liitettii.viiksi aseman tileihin ja S!k"'. itselleen rahti · 
luottotilin toisen kappaleen kuitiksi. Viimeksirnainitluun merkitiian, 
etta maksu on suoritettu postisiirron viiliiyk ellii.. 

5. Jollei luolQn aaja UQrita velkaansa 3 kohdassa mainitun ruii.iirii · 
ajan kuluessa, on luoton edelleen myiintii.minen toistaiseksi lakkautet
tava. Luotonsaajan on tii.lloiu maksettava korkoa 1 %: n mukaan kuu
kanclelta, kunnes velansuoritus on tapahtunut joko luotonsaajan toiruesta 
tai vn:knudestn. Viitlii markkaa pi.enempiili korkomaiiriiii ei oteta hno · 
mioon. 
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r :o 4138 

(Liittyy Kl n:o 16/ 49. 12) 
Valtionrau tatiet 

RAHTILUOTON TILITODISTE n:o 

p:na ______ kuuta 19 _ . 

---------------- - --
t ilinomistaja 

Ma.ksukui ttien laatu I Kpl 

Lahetetty tavara: 
Kiitota varakortteja ... . .... ~ ---

Pakettikorttej a . ..... . .... . -

Rahtikirj oja • • •••• • •• • • 0 • • -

Saapunut tavara: 
Ki.it ota varakorttej a ........ 

Pakettikortteja . . ... . ...... 

Rahtikirjoja 0 •• • • ••• • • ••• • • 

Jalkivaatimuksia ... . .... .. 

Muita maksukuitteja . . .. . . . 

Kaikkiaan 

Pyydetaan tarkastamaan ettii 
kuljetuskirj ojen ja muiden mak
sukuittien lukumaarat ja mak
susummat ovat oikein merkityt. 

I Yhteensii. mk 

I 

I 

-- --

-.-- ---

·I 

SiiilyWi.kaa tilitodi.steet nu
rnerojarjestyksessa, jotta voi
sittc seurata tiliasemaanne. Aseman nimi- j a pii.ivii.leima 

Virkailija 

Lomake tiiytetiHin paivitHiin kahtena kappaleena. Toinen an
netaan senraavana piiiviina tilinomistajalle yhdessa kuljetus
kh·jojen ja ma,ksulroittien kan sa, toinen jiiii asemalle. 
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G. Hahtiluoton tilitodisteita ko kcva.t malrclolliset ruuistulukset Iii- 12 
keanoitsijan on esitettavii. mo.hclollisimman pian. 'L'odetut vi rhet>t on 
mikiiJi mo.hdollista oikaistavo. asemapiUillikon tal ·toimiston piilillikon 
toimesta.. Jos luotonsaajaUa on muistutettavaa rahtiluottotilia vastaan, 
ei se vapauta bantii. suorittamasta '•elottua miiiiriili siilidetyn ajan ku · 
luessa, muHa hanella on oikeus pyytiii:i oikaisua rautatiehallitukselta. 
kuukauden kuiuessa rahtiluottotilin piiiYiiyk esta lukien. 

7. Jos rahtiluotto on myonnetty sellaiselle vo.ltion laitokselle tai 
julkiselle yhdyskunnalle, joka suorittaa rahtiJuottotilin miiaran tilitoi
miston valityksella, ei paivittiiisia tilitodisteita laadita. Tallaisten rahti
luottojen osalta laaditaan euraavan kuukauilen 8 paiviinii kolmin kappa· 
]Pin tilitodiste (loillillke n: o 4138) kaikista edellisen kuukauden liihetyk
~ista. Yksi o a liihett>taan tilien mukana tarkMtustoimiston III jaostoon 
ja kaksi osao. liihetetiilin jaksonkassaan yhrll'~~il rahtikirjojl'n kansl:'a. (Rh/ tfo 
11:0 27 ]].3.1949) Kl n:-o 16/49.12. 

Tavaranluokitus. 

Aakko ·elliseen tavaranJuokitu tauluk'koou on tehtava seuraa- 13 
vat lisayk et ja korjauk et, jotka tulevat voimaan 10. 4. 4!) 
lukien: 
Hedelma ose: sokeroitu A 1 

sokeroima ton B 2 
Hedelmasailykkeet, ks myos Hedelmiisose 
Hedelmat, ks myos Hedelmasose 
Hillot, ks myos Hedelmasose 
Huonekalut, iks my6s Koulupulpetit 
Koneenosat: kum.i- ja paperipaallysteiset rautaiset konetelat C 4 
Konetelat, rautaiset: kumi- ja paperipaa.llysteiset, 1: t.ta kumin 

tai paperin uusimista Yarten liihetettavia C 4 
M:arjat, ks myos Hedelmi:iso e 
~ostokuljetusvaunut C 4 
Koulupulpetit K B 2 
Pulpetit, koulu- K B 2 
Sailykkeet, 'ks myos Hedelmasose 
'relat, kone-, rautaiset: kumi- ja paperipaallysteiset, 1: tta kumin 

tai paperin uusimista varten lahetettavia C 4 
Tomaatit: tuoreet C 4 

sailotyt A 1 
•rrukit (nostokuljetusvaunut) C 4 

(Tfo n: o 605, 1. 4. 1949) Kl n: o 16/4!l. 13. 

Tynnyrien palauttaminen. 

Rautatiehallitufl on maarannyt, etta TS:n 4:3 §:n 1 lm:n 14 
toisessa kappalee.'lsa mainittujen f-lellaisten esineiden luetteloon, 
jotka saadaan palau ttaa HihetysasE'malle saapumisajasta l'iippu
matta, on Hsattavii ,Lyhjiit tynn~· rit''. Maarays on vuimassa 
10. 4. 49 lukien. (Tfo n: o 6D5, 1. 4. 1!)49) Kl 11: o 16/ 49. H. 
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Ylim. vapaaliput. 

Rautatieopistossa vuosina 1932-1933 ylemmat liikeuneoppi
kurssit suorittaneillc kurssilaisille rautatiehallituksen piiajoh1 aja 
on myonti:inyt ylim. vapaaliput matkaa varien sijoitu. paik'kalnm
nalta Helsinkiin ja ta-kai in, Helsingissa 9.-10. ±. 19±9 sanotuille 
kmssilaisille pidettaviin c itelma- ym. tilaisuuksiin o allistumista 
,-arten. (Tfo n: o 585, 30. 3. 1!+49) 

Matkalippualenn uksia. 

Lisays Kl n:o 14/49. 11 kohtaan: Vaasan ja EteliirPohjan
maan Sokeain yhdistykselle myonnetty 50 o/o :n alennus on voi
massa 8-12. 4. 1949 Vaasaan . (Tfo n:o 501, 28. 3. 194~J) 

Stwrnen Partiopoikajdrjesto 1·. y :n Pal'tio-Opistolla SulkavaJJa 
jarjestamille partiojohtajakursseille osallistuville partiolaisille on 
myonnetty 25 o/o: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen binnoista Kalli lahteen. Alcnnus ou voimassa 12--
20. 4. 1949. (Tfo n: o 586, 31.. 3. 1949) 

Suornen Partiopoikajii?'jeston Etela-Pohjanmaan Partiopoika
piiriin kuuluvan Vaa. an Met&aveikkojen retkinayttelyyn osallis
tu ville partiolaisille on myonnetty 25 o/o : n alennus yksinkertais
ten bppujen, myos pik:ajunalippujen hinnoista Vaa aan. Alennus 
on voimassa 13-20. 4. 1949. (Tfo n:o 587, 31. 3. 1949) 

Nuoret Hotkat Heskusjohdon jarjestamiin ohjaajien neuvot
tclulrokouksiin osallishiVillC' aile 20-nlotiaille on myonnett.\-
25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoi ta Vaasaan. Alennus on voimassa 14--19. 4. 1940. (Tfo 
n:o 565, 23. 3. 1949) • 

Stwmen Padiotyttojen hiljaisille paiv.ille osalli tuville partio
laisille on myonnetty 25 %: n alennus y'ksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Heinolaan, Ouluun ja Pieksa
maelle. Alennus on voimassa 14-20. 4. 1949. ( Tfo n : o 545, 
19. 3. 1949) 

Sotainvaliidien Veljesliiton Turussa 23-24. 4 pitamaan vuo
sikokoukseen osallistuville sotainvaliideille on myi:innetty 25% :n 
alennus yksirrkertaisten lippujen, myos pikajtmalippujen hin
noista Tmkuun. Alennus on voimas ·a 20-26. 4. 1949. (Tfo 
n: o 574, 28. 3. 1949) 

Suvrnen KtJ-ummykkiiinliiton jarjesUimille Naisten paiville ja 
20-vuotisjuhlaan osallistuville kuuromylolle on myonnetty 25 %: n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Tampercelle. Alennus on voima ·sa 5-10. 5. 19±9. (TEo 
n:o 570, 28. 3. 19±9) 

V- .itt Tl-.wmra J(mwntsa.n Pontct•a r.y:n .iiirjc.·1iimiin :vhtei.o:;-
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toimi.ntac;uunni:tamiskilpailuihin osalli ·tuville kilpaili.ioillc ja toi- 16 
mitsijoillc on myonnett~- 2:; 7- : n alennns ~-ksinkNtaisten lippll-
jcn, myii · pikajunaJippujen hinuoista Ri t eeu asemalle .ia takai-
·in. AJenm on voima. sa 6-10. G. 1949. (T fo n: o fi71, 2 . 3. 
1949) 

Forssan Salama. 1·. y :n kansallisiin yhteistoiminta~uunnista
miskilpailuihin o ·allistuville kilpailijoille ja toimitsijolle on myi:in
nett~· 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pjkajuna
lippujen hinnoista Forssaan.Alennus on voima sa 13-17. 5. 1949. 
(Tfo n:o 5 1, 30. 3. 1949) 

J(yrkans ngdom-nimisen yhdisty'ksen vuo ijuhlaan osalli tu
ville alle 20-vuotiaille henkiloille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertai ten lippujen, myo.' pikajunalippujen hinnoista Vaa
saan. AJennus on voimas a 21-28. 6. 1949. (Tfo n :o 542, 1 . 3. 
1949) 

Tyoviien Urheiluliiton allaluetelluilla paikkalmnnilla pidetUi
•iin 30-vuotisjuhliin o allistuville ohjelmansuorittajille, kilpaili
joHle ja toimitsijoille on myonnetty 2:5 %: n alennu ykl inker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoi. ta kulloinkin 
kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisin liihtoasemalle. Alen
nus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen kunkin tilai
snuden. 

Nama juhlat pidetiian seuraavilla paikkakunnilla: 
26. 15. Helsingissa, 28.-29. 5. Kotkassa, Kuopio a, Porissa 

ja Turns a, 6.-6. 6. IHimeenlinna a, J oensuussa, Keravalla, 
Kokkola ·sa ja Lappeenrannassa, 11.-12. 6. J:rvaskyUis..c:;i:i, Oulus. a 
ja Tampereella eka 18.--'19. 6. Kemi sii. (Tfo n:o .600, 31. 3. 
1949) 

Sos.lJem.. 1'yoliiisnuorisoliiton Turun Rui salos a 3.-26. 7. 
toimeenpanemalle Pohjoismaidcn nuorisoleirille o alli tuville aile 
20-vuotiailLe on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lip
J;ujen, myos rpikajunalipp1ljen hinnoista 'l'urlmun. Alennus on 
Yoimassa 1.-31. 7. 1949. (Tfo n:o 498, 18. 3. 1949) 

Su.omi-N euvostoUitto-Se.wYtn toimesta jarjestettaYaii.n III 
edu tajakokoukseen aapuville osanottajille on kulkulaitosten ja 
yleisten toiden ·ministerio myontanyt 25 %: n alennuk en yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. 
Alennus on voimassa 5.-13. !J. 1949. (Tfo n :o 573, 28. 3. 194-9) 

Kadonneita. matka.lippuja., virka.merkkeja ym. 
Ylim. veturinliimmittiijiille Matti Tosaavaiselle annettu virkamerkki 17 

u :o 1041 on katlonnut :W. :~. 49 ja kuoletetaan. (YrpPm n:o 255, 
2 . 3. 1949. ) 

einii.joen V'.nrikolln (Vs) palvelevalle veturinkuljettajalle K illan· 
pii.ii.lle 25. 2. 49 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n :o 04477 5 mntkalle 
V:Htsn-li<'lRinki on kadonnut ja kuoletetann. (2. Yjp n:o ilil2, ilO. 3. 
]!) .H), ) 
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Viktor Koivistoll ' k irj oit t'lt u l,viiHii sntpaa.lippu n:o 34/ H± matkallo 
Kouvo.ln-Kuus~tu kos ki \'Oima ~<~n 1. 3.-ilO. ~ - ±!l 011 l<aclonnut jf\ kuolC' 
lel~tun. (13. rtjp n :o 33 :>., 30. 3. l!l-!9. ) 

, or vaajan oppilanJl (• M11 tti Laitioll kirjoite tt1• v irka-aik:wa]Jaalippu 
n:•J 011811/ 237 malkallr P'as ila- Puistoln voimassa 1. 1.-31. 12. ±9 on 
kauonnut 30. 3. 49 ja lwoletetaan. (Knp Psl n:o 187, 1. 4. 19±9.) 

VaUilan asema n 1 I. a ema.ruiehelle Valdemar Teuro1alle kirjoitettu 
virkamerhld n:o 38 on kadonnul ja kuoletetaan. ( J. ljp n:o .J.O±/ lOOX, 
~. ±. 1949.) 

Sopima.ttomia VR palvelukseen. 
Porin aseman alokka.at. ~Iauno 8akari Santikko ( . J2. 1. 30) ja 

Yrjo Armas Vataja (s. 9. 12. 23 ) sekaantuneina Poriu asernakassan 
dynamiittimurtoon on erot&ttu 15. 3. 49 rautatien palveluksesta. (±. ljp. 
n:o H . 272/ 1109, 28. 3. 1949.) 

'l'ampereen aseman alokkaa:t Hugo Rikhard Ahonen (s. 27. 8. 22 ) 
ja Arvo Ensio Niemi (~. 3. 5. 22 ) on erot ettu 31. 3. 49 sopimattomina rauta 
tieu palvelukseen. (4. ljp n:o 313/ 1191, 1. 4. 1949.) 

J:>asilan varikolla palvelleet ylim . veturinlii.mmittiijii Vihtori iikanen 
ja ylim. veturinpuhdi taja Valtteri Pikkuaho on sopimattornina raula· 
tien palvelukseen crotettu, edelliuen 5 . .J.. 49 ja jii..lkimmiiinen 2. 4. ±!l 
lukien. (Vrp Psi n: o 186, 2. 4-. 19i9. ) 

Pieksamaen varikolla palvellut tilap. veturinlammittii.jii Kaarlo 'l'ii 
honen on sopimattomana rautatien pal velu kseen erotettu 3. 4. 4!l lukien. 
(Vrp Pm n:o 271, 2. 4. 1949. ) 

Avolmia virkoja. ja t oimia. 
Korjaus Kl n:o 1±/49. 14 avoinna olleisiin 4. varikkojakson toimiin: 

Kouvolan vm-ikolla viisi e l. vat~nuntm·Jcastajan tointa: (3 Kw, 1 Hma ja 
1 Kta). 

Linjahallinnon rataosastolla yksi 1 pl 1 l. mtamesta1·in viTk4, toistai
seksi 2. ratajaksossa (Hii.meenlinna); yksi 2 pl 1 l. mtamesta~·in virlca, 
toistaiseksi 3. ratajaksossa (Pohjankuru) ; ·eka kak i e l. mtamestari11 
virkaa, ·.wistaiseksi 4. r·ntajal<so sa (Tampere, toinen ratajak on tointis
tossa) . Rataosaston johtajalle o oitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehaUituksen kirjaajalle viirueistiiii.n 23. 4. J 949 ennen klo 12. 

t l. liikennetarkastajan Vi1'ka, jonka haJtija tulee toistaiseksi toirnirnaan 
yliopettajana rautaticopisto a, seka psykologiln virka. Rautatiehallitukselle 
osoitctut hailremukset on toimitettuva rautatiehallituk.sen kirjaaj,alle vii· 
meistiiiin 27. 4. 1949 ennen klo 12. . 

K i1·janpitdjdn viTkct rautatieba.lli tuksen hank intatoirnistossa . Pii.ii.j oh ta· 
jalle osoit&tut hakemuk.set on toimitettava rautatiehallituk.sen k,irjaajallP 
vi·imei tiiiin 30. 4. 1949 ennen klo 12. 

e l. kilrj'!lffin vi rka 5. varastojaksossa, asemapail<rlmna toistaiseksi Piek· 
siimii.ki. Piiii.johtalle osoitetut. hakemukset on toimitettava rautatiehallituk
sen kirjaajalle viimeistaiin 30. 4. 1949 ennen l<lo 12. 

Rautatiehallituksen talousosaston huoltopi:W.llikon virka. Rautatiehalli
tukselle osoitetut hakemwkset on toimitettava nautatiehallituksen kirjaajalle 
viimei. tiian 2. 5. 1949 ennen klo 12. 

:e l. kirjuriln vi1·ka rautatiehallituk en tariffitoimistossa. Piiiijohtajalle 
osoitetut hakemukset on toirnitet.tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis· 
tii.ii.n 2. 5. 1949 ennen klo 12. 

1 l. k&nein.simoo!'in vi1·ka (erikoistehtii.vii: konetekn.illiaet tyot) keskus
hallinnon koneosa.stossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimi 
tettn.va rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 4. 5. 1949 ennen kello 12. 

Yleisen wikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
rnusten ,iiittiintistii. ott:tmaan sclvii'ii a~unnon . :tnntimahdollisuuk~ista. 



I rtileikattava ,iu tiiytetta ·ii 
mieluummin kon£el1a tai 
tekstaten. 

Liite 11:7 ?UO 16'/19. f. 

Lomanviettoavustusanomus. 

1. A no jan tiiydellinen nimi ..... ................. .... ..................................... . 

·> Syntymaaika .................... ............................................................ .... . 

0. Yirka, toimi tai ammatti ............ ................................................. .. 

-1. Toimipaik:ka 

u. Ollct VR:n pah•eluk es a ....... .. ... .......... ..... .. ...... ............. vuot1a. 

G. Per he uhteet: naimisissa, le ki, perheeton. 1) 

7. Yahnon nimi .. ........... .... .............................. ... .................... ......... .... . . 

" 
syntymaaika ..................................................... .... ...... .... ... . 

n. Lasten nimet ..... ... ...................... ..... .............................. .. .............. . .. 

1{). La ten Hit ............... ..................... .... ................................................ . 

11. Hal uttu lomanviettopaikka ............ .......................... ..... .............. .. 

1'2. Ellei edeHii olevaan paikkaan ,~oicla jarje ·tiiii, haluaako 

muualle ja minne ................ .... .................................. : .................... . 

13. Toivottu lomanviett.oaika: 1, z, 3, 4, 5, 6, 7 vuoro. 1) 

14. .:vlyouuett.y kesaloma I I . valisek i ajaksi. 

15. Ottaako vaimon a mukaan ............ ....................... .................... ..... . 

16. Ottaako lapsensa mukaan ja kenet heista ....................... .......... . 

17. Onko aikaisemmin nauttinut lomanviettoavu, tusta valtiOJ1-

rautateilla ja mina vuosina .... ................... ..... .... ... ... ... ............... .. 

18. ~Iuita anomuksen peru teluiksi annettavia tietoja lyhye ti: 

I) Tarpe ton yliviivrttaan. 



Miltiili allekirjoittaneelle tai hanen perheensa ja. enille Yara
taan anottu lorrumviettopaikka, sitoutuu han mahdolli. en esteen 
sattuessa ilmoittamaan asiasta rautatiehallituksen huoltojaostolle 
viimeistaan kymmenen (10) paivaa ennen tilatun oleskt'luajan 
ali~amista ta.hi muussa tapaukses •a maksamaan viiden (5) vuoro
kanden taysihoitomaksun jokaisen varatun paikan o alta . 

............... .... .... .................. , ........ paivana .................... kuuta 1949. 

anojan allekirjoitus 

tarkio~ postiosoite 

Eclella ilmoitetut tiedot todistan oikeik i: 

.......................................... ... , ........ paivann ................ kunta 194~J . 

esim i!'hen nJ lckirjoitus ja vi rkn.l eimn 
ll el ~i nki J 949 . Valtionl.•U\'O&ton kh·jn.paino 



KASKYLEHTI N:o 17 
1 9 4 9 

Viittaus Kiskylehdessii julkalstuun miiiiriiykseen merkitiiiin: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtiivii painatusjaostoon. 

Rengasmatkat 1949. 
A. Varsinaiset renga.sma.tka.t. 

1. Kuluvan vuoden kesiikuun 1 p: n ja elokuun 31 p: n valisenii aikana 
myydaan valmiiksi painettuja kirjalipun muotoisia 2 ja 3 luokan renga matka· 
lippuja seuraaville rengasmntkoille: 

ffaopomam·~--------~ 
Jyvoskylo \ 

2468. 12. 4. 49. 

I 
,I 

' I 
I 

' ' I 
I 

' :~ 
' ' I 

I 
I 

' I 

Vesijoiv"f.. 
toht1 

Rengasma.tka. n: o 1: 
Helsinkir-Hameen£inna -1'ampere -1'urk'llr
Helsinki. Hinnat: 2 lk 1,340:- ja 3 lk 

890: -. 

Rengasmatka n: o 2: 

II elsinlcir-V esijiirvir-laivassa J yviislcy liir
Haapamii1cir-Tur1c'Ur-Helsin1ci. Hinnat: 2 lk 
2,070: - ja 3 1k 1,560: -. 
Molempiin yllii mainittuihln hintoihin sisiil
tyy laivamatka Vesijiirvi-JyvliskyUi. (tai 
painvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa. 
Jyviiskylii-Piiijlinteen Laiva Oy:n laivoissa. 
J os mallkustaja halurw. byttipaikan, on hii
nen suoritettava laivan piililly tOile lisiimak
suna 300:-. 
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I 

!J) 
I 
I 
I 
I 
I 

Lahti 

lfoopomaki Jyvosk a 

Rtihimaki 

Pieksomaki 

,Jyvdskylii 
I 
I ,, 

I 
I 
I 

I 

Mikkeli 

-2-

Rengasmatka n: o 3: 

Riihilmiikir-V esiji:irvir-laivassa J yviislcyliir
Haapa1nalcir-Riihim.i:iki. Hinnt: 2 lk 1,550: -
ja 3 lk 1,210: - . 
Ohjeet laivamatkasta ks. n: o 2. 

Rengasa:natka n :o 4: 

PMir- Tampere- ;Riihillniik·ir- V esiji:ilrvir-lai
vassa Jyviiskyliir-Haapamhkt---l'arlcano--l'o-
1'i. Hinnat: 2 lk 1,910: - ja 3 lk 1,450: -. 
Ohjeet laivamabkasta ks. n: o 2. 

Renga.smatka n:o 5: 

Kowvola-- Pieksii1niikir- J yviisktyliir- laivassa 
Vesijiirvir-Kouvola. Hinnat: 2 lk 1,460:
ja 3 lk 1,150: -. 
Ohjeet laivamabkasta ks. n: o 2. 



. ( 
It\• 

•• ·l .• l(okkolo 
~/ ··.~·l(orleby 

v~ii~o \ .... 
Voso ·~. 

Seinojoki\· .• 

... 
Jy~(i~kylii 

"• ) , 
I 

~1 
I 
I 

~Ves!,iaivi 
lohli 
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Rengasmatka n: o 6: 
Kouvola--Lappeewranta- 1 matJ·a-i:iavont'!lnna 
-Jyvii,slcyla- laivassa Vesijiirvi- KO'IJ/Vota. 
Hinnat: 2 1k 1,800: - ja 3 lk 1,370: -. 
Ohjeet laivamatlkasta ks. n: o 2. 

Rengasmatka n: o 7: 

Riihimiikir---Vesijii:rvir---laivassa J yvii..slcyliir
Pieksi:imiikir--- Kontiomiikir--- 01~l'lr-Riihimiiki. 
Hinnat: 2 lk 2,590:- ja 3 lk 1,900·: -. 
Ohjeet laivamatlkasta ks. n: o 2 . 

Rengasmatka n: o 8: 

Vaa.sa-autossa Kokkola-autossa Jyvi:islcyli:i 
-kzivassa Vesiji.irvir--- Riihimiiki- H elsinlcir--
Riihimiikir---V aa.sa. Hinnat: 2 lk 2,850: -
ja 3 lk 2,350: -. 
Automatka Vaasa-Kokkola (tai painvas
toin) suoritetaan Ab Haldin & Rose Oy:n 
ja automatka Kokkola-Jyvaskylii. (tai pain· 
vastoin) Postilaitoksen linja·autossa. 
Ohjeet laivamatlkasta ks. n: o 2. 
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Karis 

I 
\ .. , 

pjp)(3 timtiki 

~\ 
' ........ 12 - .. , 

\ 
I 
I 

loppeenronta 1 

Kouvola 

-4-

Rengasmatka. n: o 9 : 
H elsftnki. -K O'II!VOlar-..t'1eksi:inn4ktr-.Savoi•Lmna 
-Haapanni.iki-- Tampert?- Turk-ur--- Ilel.sinki. 
Hinnat: 2 lk 2,080: - ja 3 lk 1,500: -. 
Matka Mikkeli-Savonlinna (tai pamvas· 
toin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa joko 
Hoyryvenhe Oy Kertun tai Hoyrylaiva Oy 
Tii.hden laivoissa. Sekii. 2 luokan ettii. 3 luo
kan rengaslippu oikeuttaa matkustamaan 
lisii.maksuitta laivan 2 luokassa ilman hytti
paikkaa. Jos matkustaja haluaa hyttipaikan, 
on hii.nen suoritettava laivan pii.ii.llystOlle . 
lisii.mlliksuna 2 luokan hyttipaik·asta 200: -
ja 1 luokan 300: -. 

Renga.sma.tka n: o 10: 

RUhitmiiki- Kowvola- Pieksi.imiiki- Savon· 
liwnar--Haapami.ikir--Riihinni:iki. llinnat: 2 lk 
1,750:- ja 3 lk 1,270:-. 
Matka Mikkeli-8avonlinna (tai piiinva.s
toin) voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa lai
vassa. Ks. n: o 9. 

Rengasm.a.tka. n: o 11 : 

Kouvolar-Lappeenrantar-Imatrar-Savonlinna 
-laivassa Mikkelir--Kouvola. Hinnat: 2 lk 
1,300:- ja 3 lk 980: -. 
Molempiin ylla mainittuihin hintoihin sisal· 
tyy laivamatka Savonlinna-Mikikeli (tai 
piiinvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa 
joko Hoyryvene Oy Kertun tai Hoyrylaiva 
Oy Tii.hden laivoissa. Ks. n:o 9. 

Renga.sma.tka. n: o 12: 

Kouvolar-Lappeenranta-laivassa M ikkelir-
Kouvola. Hinnat: 2 lk 90{): - ja 3 lk 
710:-. 
Molempiin yllii. mainittuihin hintoihin sisii.l
tyy laivamatka Lappeenranta-Mikkeli (tai 
pii.invastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkoo 
Hoyryl&iva Oy Tii.hden laivoissa. 
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Pieksomulri 

Jyvoskylo 

13 

toppeenronlo 

Renga.sma.tka. n: o 13: 

RiihvmiilW-K ou,vola-Lappeenranta-laivassa 
Mikkeli MikkeU- Pieksiillniiki- Ilaapamiiki- Riihi-

' .. , miiki. Hinna.t: 2 lk 1,880:- ja 3 lk 
'~ 1,360:-. 

\ Ohjeet la,ivamatkasta ks. n :o 12. 
!ronto 

Rengasma.tka. n: o 14: 
Lappeenranta-lmatra-Hawmt~nna -Ptelcsa
miikir-Mikkelir-lO!ivassa Lappeenmnta. Hin
nat: 2 lk 1,230: - ja 3 lk 930: -. 
Ohjeet laivamatkasta ks. n :o 12. 

Renga.smatka. n : o 15 : 
Pieksomoki Helsinkir- RiihimiiJcir-- Lappeem·antm- Vuok

sen satama-Savonlin~Haapamilkir-Tam
pere-T'Uffku--Ilelsinld. Hinnat: 2lk 2,{)60 :
ja 3 1k 1,4 0: -. 
Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai 

if.' painvastoin) ja Vuoksen satama-Savonlinna 
Lahti LappN!nronfa ' Vtro.sojo (~ai pain~stoin) vo~_daan _vaihtoehtoi ~ti _suo-

~..._ _____ £/u.simola nttaa Sa1maan lloyryla1va Oy:n la1votssa. 
Sekii. 2 luokan ettii. 3 luokan rengaslippu 
oikeuttaa matkustamaan lisiimaksui·tta lai
van 2 luokassa ilman hyttipaikkaa. .Jos 
matkustaja haluaa hyttipaikan, on hanen 
suoritettav-a laivan pii-li.llystolle lisiimaksuna 
2 lu{)kan hyttipaika.sta 200: - ja 1 luoka.n Kot;joo Katjs 

300:-. 
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Rengasmatka n: o 16: 

Riihimi.ik~Lappeervrantar-Vuoksen satanw 
Punkohotjv -Savonlinna-Haap~iik~Riihimi.iki. Hin· 

nat: 2 lk 1,720 : - Ja 3 lk 1,260: -. 

Pieksomoi<i 

Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai 
pii.invastoin) ja Vuoksen satama-Savonlinna 
(tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa laivassa. Ks. n: o 15. 

Rengasmatka n : o 17 : 

K ouvol0r-Lappeenmntar-V uoksen satamOr
SavonlimnOr-Pieksiimiik~Kouvola. Hinnat: 
2 lk 1,320:- ja 3 _lk 950:-. 
Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai 
pii.inva.stoin) ja Vuoksen satama---8avonlinna 
(tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suoritta.a laivassa. Ks. n:o 15. 

Rengasmatka n: o 18: 

Por~T{Jflnpere-RidhVm<ik~LappeenrantOr
- Vuoksen satMna--Savonlinnar-H aapamiiki 
Pori. Hinnat : 2 lk 1,950:- ja 3 .!k 1,410:-. 

·,a Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai 
it/ pii.invastoin) ja Vuoksen satama-.Savonlinna 

Lappeenranla / Virasojo (tai pWinvastoin) voida.an vaihtoehtoisesti 
..,~~-----Et11s,mala suorittaa laivassa. Ks. n:o 15. 

RiihlmOki 
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Rengasmatka n: o 19: 

Riihimiiki--Lappeenmntllr-V110ksen satama 
-Savonlimz,a-Kuol.fio---K ontiqmiiki--OulUr
II aapamdki--Riihinnaki. Hinnat: 2lk 2,520:
ja 3 lk 1,890:-. 
Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai 
piilinvastoin) ja Vuoksen satama----Savonlinna 
(tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
uorittaa laivassa. Ks. n:o 15. 

Matka Savonlinna-Kuopio (tai painvastoin) 
voidaan samaten suorittaa vaihtoehtoisesti 
joko Heinaveden Hoyrylaiva {)y:n tai Lep
pii.vinan Hoyrylaiva Oy:n laivoissa. Sekii. 
2 luok,an etta 3 Iuokan rengaslippu oikeut
taa math-ustamaan lisii.maksuitta laivan 2 
luokassa ilman hyttipa.ilkkaa. Jos math-us
taja haluaa hyttipaikan, on hii.nen suoritet
tava laivan paallysWlle lisii.maksuna 2 luo-

.Lopp,,nronlrl 1 0"rosq,io kan hyttipaikasta 200: - ja 1 luokan 
Lahti Etusimolo 300 : -. 

R engasmatka n: o 20: 

Rvihimiiki--Lappeenmntllr-V uoksen satamllr
Savonlilnnllr- Kuopio--- Pieksiimiiki- Ha.apa· 
1niiki--RiihimUiki. Hinnat: 2 lk 2,260:- ja 
3 lk 1,630: -. 
Matka Lappeenranta.-Vuoksen satama (tai 
pli.invastoin) ja Vuoksen satama--Bavonlinna 
(tai plilinvastoin) voidaan vaihtoehtoises-ti 
suorittaa laivassa. Ks. n: o 15. 
Matka Savonlinna-Kuopio (tai painvastoin) 
voidaan samaten suorittaa vaihtoehtoisesti 
laivassa. Ks. n:o 19. 
Matka Kuopio-Jyva kym (tai painvastoin) 
voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa myos len
toteitse Aero Oy :n koneessa. Jos matkus
taj·a haluaa suorittaa tii.miin lentomatkan, 
on hii.nen vaihdettava rengaslipun rautatie
lehti Kuopio-Jyvii.skyla lentolippuun. Vaih-

Toijala don voi suorittaa kaikissa matkatoimistoissa 
Homeenlmna Lappeenranta 

1 
Virasojo ja Aero Oy :n toimipaikoissa. 2 luokan ren-

~::-:~----- Elusimolo gaslippu oikeuttaa vaih~oon lisii.maksuitta, 
mutta 3 luO<kan rengashpulla matkustavan 
on maksettava 300: - li iimaksu. Lento
paik.kojen rajoitetun mii.~Lrii.n ja vilkkaan 
kysynniin takia on paikk·a koneeseen tilat· 
tava varmuuden vuoksi hyvissa ajoin etn
kii.teen, !lli.nakin noin viikkoa ennen lii.htoii.. 
Paiklkatilauksia vastaanottavat kaik.ki mat
katoimistot ja Aero Oy :n toimipaikat. Len
topaikan peruutuksen, lentolipun hinnan ta
kaisin maksun ym. subteen noudatetaan 
Aero Oy :n yleisiii. mii.li>rii.yksiii.. 
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Renga.sma.tka. n: o 21 : 
Biihimakir-Lappettnranta--Vuoksen 8atama-
S.avonli:nna-- Kuopio- Kontiomiiki- Oultlr
Bovaniemi/tai A avasaksa--Oult~r-H aapamiiki 
-Biihimiiki. Hinnat: 2 lk 2,960:- ja 3 lk 
2,200:-. 
Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (tai 
painvastoin) ja Vuoksen satama-Savonlin· 
na (tai pii.invastoin) voiooan vailltoehtoisesti 
suorittaa laivassa. Ks. n:o 15. 
Matka Savonlinna-Kuopio (tai pii.invastoin) 
voidaan samaten suorittal<t vaihtoehtoisesti 
laivassa. Ks. n:o 19. 

Rengarunatka. n:o 22: 
Kuopio--Kouvola- Lappeenranta -Vuoksen 
satama--Savonlinna--Kuopio. Hinnat: 2 lk 
1,590:- ja 3 lk 1,200:-. 
Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (taJi 
pii.invastoin) ja Vuoksen satama-Savonlin· 
na (tai pii.invastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa laivassa. Ks. n: o 15. 
Matka Savonlinna-Kuopio (tai pii.invastoin) 
voidaan samaten suorittaa vaihtoehtoisesti 
laivassa. Ks. n:o 19. 
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Rengasmatka. n: o 23: 

Oult~r-Haapamii"kir--Savonlinna.--Pie"ksiimii"k£ 
-Kuopio-Kontiomiiki--Oulu. Hinna.t: 2 lk 
2,0 0:- ja 3 lk 1,500: -. 
Math Savonlinna-Kuopio (tai painvastoin) 
voida,an vaihtoehtoisesti suorittao. laivassa. 
Ks. n:o 19. 

Rengasmatka n:o 24: 

P ieksiimiiJ.:i-K uopio-la·iru.assa Kerm.ar-Pie"k
siimiiki. Hinnat: 2 lk 710 : - ja 3 lk 540: -. 
Molempiin yllii mainittuihin hintoihin sisiil
tyy laivamatka Kuopio-Kerma (ta.i piiin
va.stQin) 2 luokassa ilman hyttipaikka.a Rei
nii.veden Hoyrylaiva Oy:n laivoissa. Hytti
paikan subteen ks. n: o 19. 

Renga.smatka. n: o 25 : 

Pieksiinrt<iki- Kuopio - laiva.ssa V arkaus -
Pieksiim&ci. Hinnat: 2 lk 6{)0: - ja. 3 lk 
460:-, 
Molempiin yllii mainittuihin hintoih.in sisii.l
tyy laivamatka Kuopio-Varkaus (tai piiin
vastoin) 2 lu()kassa ilman hyttipaikka.a Lep
piivirran Hoyrylaiva Oy: n la.ivoissa. Hytti
paikan uhteen ks. n:o 19. 

Rengasmatka n: o 26: 

V aasar-autossa Ko"kkolar-Y!ivieskar-1 isal1ni 
-Kuopio-laivassa Varkau.s-Pieksiitmiiki
Haapamiiki--Vaasa. Hinnat: 2 lk 1,970:
ja 3 lk 1,470: -. 
Ohjeet automatkasta ks. n: o 8 ja laivamat
knsta ks. n: o 25. 
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Rengasmatka n : o 27: 

Riihimiikir-Lappeen1·anta--TT1tak f"n satama-
Savonlinna-- Hwutokoski -Joens"I~U -Vuonis
laht ir--m oottori ueneessa K olir-?noottm·iuenees
sii Vuonislahtir-Kontiomiikir-Oulu - Haapa
mii~·ir-Riihimiiki. Hinnat: 2 lk 2,660: - ja 
3 lk 2,060 : -. 
Matka Luppeenranta-Vuoksen sutama. (tai 
piilnvastoin) ja Vuoksen atama-Savonlinna 
( tai pain vastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suot,itt.aa laivttssa. K . n: o J 5. 
Matka ~avonlinna-.Joensuu (i!ti pa.1nva -
toin) voidaan samaten ~uorittaa vaihtoehtoi
sesti IIoyryvenhe Oy Kertun laivoi sa. Sekii 
2 luokan etta 3 luokan renga lippu oikeut
taa matdmstamaan lisiimaksuitta laivan 2 
luolnt.'lsa ilman hyttipaikaa . .Jos matku taja 
haluaa hyttipaikan, on hiinen suoritcttava 
laivan pii.ii.llystolle lisii.maksuna 2 luokan 
hyttipaikasta 200:- ja l Iuokan 300: - . 
Matka Vuonislahti-Koli-Vuonislahti uori
tetaan moottoriv,enee.'lsii. ,Turi ti" twi ,Mik
ki" (omistaja konemestari .Jussi Tolkki). 
Matka .Joensuu-Vuonislahti-Koli (tai pii.in
vastoin) vo1daan vaihtoehtois sti suol'ittaa 
lislimaksuitta joko Postilaitoksen tai .Joen
suun Auto Oy:n linja-autoi sa. 'Ya.l!Oin en 
auton rahastajalle luovutettavn rengaslipun 
rautatielehti .Joensuu-Vuonislahti ja moot
torivenelehti Vuonislahti-Koli. 

Rengasmatka n: o 28: 

Riihimdki -Lappeenranta -Vuoksen satama 
-Savo-nlilnna -Huutokoskh -J oensuu- V uo
nislahtir--moottori't·eneessa Kolir-1nootto1·iue· 

n 5 uu neessa Vuonislah ti -J oensuUr--Pieksiimiikir
Haapamiik·ir--Riihimiiki. Hinnat: 2 lk 2,290:
ja 3 lk 1,790 : - . 
Mntka Lappeeru-anta-Vuoksen satama (tai 
piiinvastoin) ja Vuok en satt<tma-Savonlin
na (tai piiinvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa laivassa. Ks. n :o 15. 
Matka Savonlinna-Joensuu (tai pliinv.as
toin) voidaan amateu suorittaa vaihtoehtoi
sesti laivassa. Ks. u : o 27. 
Ohjeet Kolin matkasta ks. u: o 27 . 
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Renga.sma.tka. n : o 29 : 

Riihimiilci-Lappcenranta- Vuok.~cn satama 
-Sat·onlinna-Huutokoski- Joensuu- Vuo
ni,•7ahti...--1noottorireneessii. J[oli-cnttos.w. K1w
pio- Pilksiimiiki- Haapamiiki- Riihimiiki. 
llinnat: 2 lk 2,400: - ja 3 lk 1,930: -. 
Matka Lappl'enrantn-Vuoksen ~atnma (tai 
painvastoin) ja Vuok. en satama-l::lavonlinna 
(twi p1iinvastoin) voidaan vaihtoehtoiseflti 
suorittaa laivas a. Ks. n : o 15. 
Matka Savonlinna-Joensuu (tai painvas
toin) voidaan amaten suorittaa vaihtoehtoi-
esti laivassa. Ks. n:o 27. 

Ohjeet Kolin matkaRta ks. n:o 27. 
Automatka Koii-Kuopio (tai painva toin) 
suorit~taan Savo-Karjalan Linja Oy: n au
toissa. 

Rengasmatka n: o 30: 

Oulu-Haapamaki--Sat·onlinna- IIuutokoski 
- Joenswu- Vuon~•lahti- mooltorit·eneessri 
Kol·i--1noottori•veneessii Vuonislahti-Kontio
miiki-O·ulu. Ilinnat: 2 lk 2,180: - ja 3 lk 
1,610: -. 
Matka Savonlinna-Joensuu (tai painvas
toin) voidaari vaihtoehtoisesti suorittaa lai
vassa. Ks. n: o 27. 
Ohjeet Kolin matkasta ks. n:o 27. 

Renga.smatka n: o 31: 

01~>1lu-- K qntiom<Oci-- K v..opio- P·ieksiimiiki-
Savonlinna-- 11U1tfo1toski- .J oensuu- V ·uonis
lahti- moottoriveneessii Koli- moottorive
neessii Vu<Jnislahti--Kontiomiiki-Oulu. Hin
uat: 2 lk 2,040:- ja 3 lk l,61JO:-. 
Matka Kuopio-Savonlinna (tai painvastoin) 
voiuaan vaihtoehtoise·ti uorittaa laivassa. 
K. n:o 19. 
Matk!a Savonlinna-Jocnsuu (tai pamvas
tO'in) voidn.an ~amaten suorittaa vaihtoehtoi
sesti laivassa. Ks. n:o 27. 
Ohjcet Kolin matlmsta ks. n:o '27. 
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Rengasmatka n: o 32: 

Ou!Ur- Kont imniikir-- Pieksiinnakir-- Mikkelir-
laivassa Savonlvnn{I.--H uutokoskir--J oensutlr
Vttmtislahti-?noottorive'TI.eessa Koli-?noot
toriveneessii JTv.ordslahtir--Kontiomiiki-ththt. 
Ilinnat: 2 lk 2,330: - ja 3 lk 1,790: -. 
:Niolempi in yllii. mainittuihiu hintoihin sisal · 
tyy laivamatka Mikkeli-Savonlinna (tai 
piiinvastoin) 2 luokassa ilman hyttipaik.kaa 
joko Hiiyryvenhe Oy Kertun tai Hiiyrylaiva 
Oy Tiihden laivO'issa. Ks. n: o 9. 
Matka Savonlinna-Joeusuu ( tai pamvas· 
toin) voidaan vaihtoehtoise ti suorittaa lai 
>assa. Ks. n: o 27. 
Ohjeet Kolin matkasta ks. ~ :o 27. 

Rengasmatka n: o 33: 

Ttb1'k11r-Uusilcauptmkir--autossa Ratwi.-Qr-Pe1·
pohjar-Tampere-Toijala-Turku. Hinnat: 
2 lk 1,090:- ja 3 lk 760:-. 
Automatka Uusikaupunki-Rauma (tai piiin
\'astoin) suoritetaan Pyhiirannan Linja-aut.o 
Oy : n au toissa. 

Renga.smatka. n: o 34: 

Porir--Tampere-laivassa Vi·rrat- Pori. Hin
nat: 2 lk 1,070:- ja 3 lk 810: -. 
Molempiin ylla mainittuihin hint()ihin sisii.l
tyy laivamatlm Tampere-Virrat (tai pam
vastoin) 2 luokassa ilman hyttipaikkaa 
1 fiiyrylaiva-Osuuskunta Ta.rjanteen laivoissa. 
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Rengasmatka n: o 35: 
Tampere- laivassa Virrat- Haapamaki
Tampere. Hinnat: 2 lk 750: - ja 3 Jk 
600:-. 
Ohjeet laivamatkasta ks. n:o 34. 

Rengasmatka n:o 36: 

1"11kkeli .Biihimiiki- Ko-uvola- Pieksiimaki- Haapa-'6 makir-Virrat-laivassa Tampere-Eiihimiiki. 
Hinnat: 2 lk 1,780: - ja 3 lk 1,290: -. 
Ohjeet laivamatkasta ks. n: o 34. 

tt....;.o;:t7P,.o;.;.m• o;.;'*;,;,i _____ ..;,;,; Rengasmatka n: o 37: 
Virrol r-' Jyvoslryla Eiihimiiki- Kcnwola- Lappeenranta- Vuok-

ID) . Pvnko-. sen s.atama-SavQnlinna-Pieksiimi:iki-Haa-
~~ Sovonlm';/ 110'1" pa?niikir- Virrat-laivassa Tampere-Biihi-

Tomp~r' 37 II? miiki. Hinnat: 2 ltk 1,990:- ja 3 lk 
Vvoksen so}0 0 1,540: -. 

,' Vi . Matka Lappeenranta-Vuoksen satama (ta.i 
Loppeenronfo lroso;o pii.invastoin) ja Vuoksen satama-8avonlinna 

--...---- Etvsimolo (ta.i painvastoin) voidaan vaihtoehtoisesti 
suorittaa laivassa. Ks. n:o 15. 
Ohjeet laivama.tkasta Virrat-Tampere ks. 
n:o 34. 
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Vaosa 

Rengasmatka n: o 38: 

V aasa--<:t~Utossa Porir-Tampere--laiva.ssa Vir
rat-Haapamiikir--Vaasa. Hinnat: 2 lk 

; Kristiinonkoupunki 1, 750: - ja 3 lk 1,410: - . 
... : Krisfine.sfotl Virrat Automailka Vaasa-Pori (tai pii.invastoin) 

, lfoapamo/Ji suoritetaan Postilwitoksen linja-autossa. Ren-
--'. gaslippu kelpaa Pirttikyliin kautta. 38 

: Ohjeet laiv111matkasta Tampere--Vil'rat iks. 
~/ n:o 34. 
, 
I 
I 

~ I 
• ' I 
~Tamper~! 

Oulu 

Pollasfunluri 

f'fuonia'~/! 
l ···· ... "'.Kifttlii ·. . 

lfolarl·. \ 

\\ 40 \~ 
f Rova\·eml 

A avo"salrso 

Oulu 

Rengasmatka n: o 39: 

Oulu--Aavasaksa--<:t~Utossa Rovaniemi--Oulu. 
Hinnat: 2 lk 1,310: - ja 3 lk 960: -. 
Automatka Aavasaksa-Rovaniemi (tai pii.in
vastoin) suoritetaan Postilwitoksen linja
autossa. 

Rengasmatka n: o 40: 

Oulu--Rovamiemir--autossa ( K ittilii-M uonw 
-Pallastuntu7·i--Muonio-Aavasaksa)-Oulu. 
Hinnat: 2 lk 2,130:- ja 3 lk 1,780 : -. 
Automatka Rovaniemi-kittilii.-Muonio (tai 
pii.invastoin), Muonio-Ballastunturi---,Muonio 
ja Muonio-Kolari-Aa.vasaksa (tai pii.in
vastoin) suoritetaan Postilaitoksen linja
autoissa. Matkaosan Muonio-Kolari-Aaro
saksa (tai pii.invastoin) voi suorittaa vailito
ehtoisesti myi:is valtionrautateiden linja-au
tossa. 
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Rengasmatka n : o 41: 

Oulu--Rovll!ll;iemi--autossa ( K ittilii.-M uonio 
-Kilpisjii;rvi--MuonM:J-Kotar~ - .!J.avasaksa) 
- Oulu. Hinna.t: 2 lk 2,830: - ja 3 Lk 
2,490:-. 
.A.utomatka Rovaniemi- Kittilii.- Muonio
Kilpisjiirvi- Muonio-Kolari.-Aavasaksa (tai 
pii.invastoin) ,suoritefr.lan P ostilwitoksen linja
autoissa. 

Rengasmatka n: o 42 : 

H aapamaki--Ot~lu--.A avasaksa,-autossa Ro
vanlie·mi-- Kemija1-vir- autossa (Kwu.samo-
Suo'f/1/USsalm·ir--Kajaani )- K twpio--l't-e_ksama
ki--Haapamaki. Hinnat : 2 lk 3,120 : - j a 
3 lk 2,500 : - . 
Ohjeet a utomatkasta Aavasaksa-Rovan1emi 
ks. n :o 39. 
Matka Rovaniemi-Kemi.jiirvi (tai piiinvas
toin) voidwan vaihtoehtoisesti suorittaa lisii
maksuitta Postila.itoksen linja-autossa. 
Automatka Kemijiirvi- Kuusamo-Suomus
salmi-Kajaani (tai piiinvastoin) suorite
taan Postilaitoksen liuja-autoissa. 
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B. Liittymis.. ja lisli.ma.tkat. 

1. Jot matka. aloitetaa.n jolta.kin muulta. kuin renkaalla. ol.evalta lii
kennepa.ika.lta., lisatiili..n rengaslipun hinta.an liittymisma.tkaan oikeuttavan 
lehden B (Br) hinta. Liittymismatkasta 3 luokassa kannetaan tariffisiiii.nnon 
mu.kainen meno- ja paluulipun hinta ja 2 luokassa kolmannen luokan meno
ja paluulipun hinta 50 % korotuksin. Mahdollista pikajunan lisamaksua ei kan
neta, koska se on sisiillytetty jo rengaslipun perushintaan. Rengaslippuun teh
diiiin, milloin liittymismatka halutaan, sita . vaJ"ten varatuille lehdille B (Br) 
ja C (Or) kalkiopaperia kiiyttaen merkinta, miltii liikennepaikalta matka aloi
tetaan, milla liikennepaikalla matka liittyy varsinaiseen rengasmatkaan seka 
liittymismatkan hinta. Lehti B (Br) jatetaan rengaslippuun ja lehti C (Or) 
liitetaan tiliin Trt TI:lle lahetettaviiksi. Ellei liittymismatka tule kysymyk
seen, irroitetaan molemmat lehdet B (Br) ja C (Or) lippuvihosta seka liitetiiiin 
tiliin osoituksena, ettei liittymismatkaa ole tehty. 

2. Matkustajalla on oikeus rengaslippunsa lisaksi lunastaa kiinteitii lisii-
lehtiii. seuraaville rengasmatkoihin liittyville lisamatkoille: 

1) Riihimaki-Helsinki-Riihimiiki, 2 lk 400:- ja 3 lk 265:-
2) Riihimiiki-Hameenlinna-Riihimaki, 2 lk 220: - ja 3 lk 145: -
3) Pieksiimaki-Kuopio-Pieksamaki, 2 Ik 490:- ja 3 lk 325:-
4) Toijala-Turku-Toijala, 2 Ik 700:- ja 3 lk 465:-
5) Toijala-Hameenlinna-Toijala, 2 lk 225:- ja 3 lk 150:-
6) Oulu-Rovaniemi-Oulu, 2 lk 1,215:- ja 3 lk 810:-. 
7) Seiniijoki-Vaasa-Seiniijoki, 2 lk 405:- ja 3 Ik 270:-. 

Lisiilehti sisiiltaa sekii meno- etta paluumatkan, ja on se voimassa saman 
ajan kuin itse rengaslippukin sekii kelpaa pikajunissa lisiimaksuitta. Asian 
omaisen rengasmatkan ja lipun numero merkitiiiin lisiilehteen, joka kiinnite
taan Iiimalla rengaslipun kulloinkin kysymyksessii olevaan lehteen ja kelpaa 
ainoastaan rengaslipun kera. 

Lisiilehtia voidaan myyda ja liittiili. rengaslippuun vain silla asemalla, jolla 
rengaslippu ostetaan. 

Lisii.lehden hinta huomioidaan rengaslipun kansilehdessli. ja Iasketaan yh
teen varsinaisen rengasmatkan ja mahdollisen liittyntismatkan kanssa. 

C. Lippujen myynti-, ta.rkastUS- ym. maarayksili.. 

1. Rengaslippuja ja lisii.lehtiii myydaan seuraavilla asemilla: Forssa, Haa
pamaki, Hamina, Hanko, Heinola, Helsinki, Hyvinkli.a, Hiimeenlinna, Iisalmi, 
Imatra, Inkeroinen, Joensuu, Jyviiskylii, Kajaani, Karjaa, Kauhava, Kemi, 
Kokkola, Kontiomaki, Kotka, Kouvola, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuusan
koski, Kymi, Lahti, Lappeenranta, Lapua, Lempuiilii., Lieksa, Loimaa, Loviisa, 
Mikkeli, Myllykoski, Mii.ntta, Nokia, Nurmes, Oulu, Pieksiimaki, Pietarsaari, 
Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Riihimaki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinii
joki, Suonenjoki, Tammisaari, Tampere, Toijala, Tornio, Turku, Tyrviia, Uusi
kaupunki, Vaasa, Valkeakoski, Varkaus, Vilppula ja Ylivieska sekii Suomen 
Matkatoimisto Oy: ssii, Matkatoimisto Kaleva Oy: ssii, Kansan Matkatoimisto 
Uy: ssii., Matkatoimisto Sveres Oy: ssii, Aero Oy: n matkatoimistoissa, Mikkelin 
Matkatoimistossa, Saimaan Matkatoimistossa, Vaasan Matkatoimisto Oy: ssii ja 
Kokkolan Matkatoimistossa. Muille asemille ja pysii.keille tilataan rengasliput 
sekii. lisalehdet ede!Hi. mainituilta ascmil ta tilausloma.ketta n: o 2412 (B n: o 279) 
kayttiien, jollaisia pidetaan kaikilla liikennepaikoilla saatavina. Tilauslomak
keessa on mainittava haluttu rengasmatka seka liittymismatka ja Jisii.lehti, jos 
sellaiset tulevat kysymykseen, vaunuluokka ja milia liikepaikalla lippu lunas
tetaan sekii. milloin matka llllkaa. 
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Edellii. luetellut lippuvarastoasemat tilaavat rengaslippuja ja lisiilehtili 
asianmukaisessa jarjestyksessii. Trt II: sta. 

2. Neljan ja kahdentoista vuoden vlililla oleville lapsille myydii.lin ren · 
gaslippuja seka lisii.lehtiii. puoleen hintaan. Lapsenlippuja myytiiessii on lippuun 
leimattava sana ,Lapsi" ehdottomasti joka lehteen. 

3. Rengaslippuja ei myydii. sotilashenkilOille matkalipun ostoluvan nojalla. 
4. Matka voidaan aloittaa milta liikennepaikalta tahansa matkalipun osoit· 

taman tien varrella matkustajan haluamaan suuntaan. Aloitettua matkasuuntaa 
ei 'kuitenkawn saa muuttaa. Kansilehden 1 sivulla tulee olla merkinta, milla 
renkaalla olevalta liikennepaikalta matka aloitetaan ja mihin suuntaan. Mat· 
kan suunta on merkittava selvyyden vuoksi rvuolella myos lippuvihkon viimeisellii. 
sivulla olevaan piirrokseen. Jos matka aloitetaan jonkin lippulehden viili
asemalta, on tii.mii.n lehden etusivulle tehtii.vii. seuraava lii.htoaseman virkailijan 
nimellii. ja aseman leimalla varmennettu merkinta: ,Matka aloitettu renkaalla 
...... . . , ......... as, suuntaan .................. as". Nii.in mer kitty lehti 
jatetiiii.n vihkoon kii.ytettii.vii.ksi paluumatkalla alkuperliiselle lii.htoasemalle. 
Tii.llainen lehti irroitetaan kansilehdestli siis vasta matkan pii.li.ttyessii.. 

5. Rengasmatkalippu oikeuttaa kii.yttii.mii.li.n vain sitii. reittili, jolle se on 
myyty. Yleinen mii.li.rii.ys, ettii. pitemplili tiEltii. ostettu lippu kelpaa myos ly
hyempii.ii. tietii., ei siis koske rengaslippuja. J os matkustaja poikkeaa rengas
lippuun merkityltii. reitiltii., on hii.nen lunastettava tii.yden tariffin mukainen 
lippu sille osalle matkaa, joka ei sisii.lly renkaaseen. Jos 3 luokan rengas
lipulla matkustava haluaa siirtyii. 2 luokkaan on han en suoritettava TS: n 
23 § :ssii. mainittu yleisen tariffin mukainen lisii.maksu siltii. osalta matkaa, 
jonka han matkustaa 2 luokassa. 

6. Vaihtoehtoisten rautatie- ja laivalehtien Mikkeli--8avonlinna, Lappeen
ranta-Vuoksen satama, Vuoksen satama--8avonlinna, Savonlinna-Kuopio ja 
Savonlinna-Joensuu suhteen on huomattava, etta matkustaja, joka lii.htee rata
osalta Mikkeli-Pieksii.mii.ki, Lappeenranta-Virasoja-Vuoksen satama, Vuok
sen satama-Virasoja--8avonlinna, Savonlin;na-Pieksii.mii.ki-Kuopio ja Savon
linna-Huutokoski-Joensuu ja aloittaa matkansa nii.itii. matkaosia vastaavilla 
lippulehdillii. rautateitse, ei voi en!iii. taman jlilkeen kii.yttii.li. hyvii.kseen lehteen 
sisii.ltyvii.li. vaihtoehtoista laivamatkaa, vaan on hii.nen, jos han nimenomaan 
haluaa matkustaa laivassa mainitut reitit, lunastettava liittymismatka 

rataosalta Mikkeli-Pieksii.mii.ki lii.htevii.n joko Mikkeliin tai Piekslimlielle, 
rataosalta Lappeenranta-Vuoksen satama llihtevii.n Lappeenrantaan tai 

Vuoksen satamaan, 
ra,taosalta Vuoksen satama-Savonlinna llihtevlin joko Vuoksen satamaan 

tai Savonlinnaan, 
rataosalta Savonlinna-Pieksiimii.ki-Kuovio lii.htevan joko Savonlinnaan tai 

Kuopioon ja 
rata.osalta Savonlinna-Huutokoski-Joensuu lahtevlin joko Savonlinnaan 

tai J oensuuhun. 
7. Rengasmatkoihin n:o 27, 28, 29, 30, 31 ja 32 liittyvii.n vaihtoehtoisen 

automatkan Joensuu-Koli (tai pii.invastoin) suhteen on huomattava seuraavaa: 
Jos matkustaja tulee pohjoisesta pii.in on hlinen matkustettava ensin moottori
veneessii. Vuonislahdesta Kolille ja sielta joko linja-autossa Joensuuhun tai 
moottoriveneessii. takaisin Vuonislahteen ja junassa Joensuuhun. Jos matkUB
taja tulee etelastii. pain, voi hiin matkustaa Joensuusta joko autossa Kolille 
ja sieltii. moottoriveneessii. Vuonislahteen taikka junassa Vuonislahteen ja Vuo
nisl'ahdesta Kolille ja takaisin moottoriveneessli. Matkustaja, jolla on rengas· 
matkalippu n: o 28, saa kuitenkin matkustaa edestakaisin J oensuusta Kolille 
linja-autossa. Automatkalla otetaan matkustajalta aina rautatielehti Joensuu
Vuonislahti ja toinen moottorivenelehdistii. Vuonislahti-Koli. 

8. Rengaslippu on voimassa yhden kuukauden leimaamispaiva mukaan 
luettuna. 



17 18-

9. Rengaslipulla matkustamisen saa rajoituksetta keskeyttaa lipun voi
massaoloaikana millii. matkan varrella olevalla liikennepaikalla tahansa, ehdolla, 
etta lippu heti annetaan asianomaiselle rautatieviranomaiselle matkan kes
keyttii.misestii. lippuuri tehtii.vii.ii. merkintii.ii. varten. Jos keskeytys tapahtuu 
lippulehteen merkityllii. paateasemalla, ei tii,tii muodollisuutta vaadita. 

10. Rengasliput kelpaavat kaikissa junissa - myos pikajunissa lisii.
maksuitta. Jos matkuataja haluaa varata itselleen pikajunassa istumapaikan, 
on hii.nen lunastettava paikkalippu tavallisessa jii.rjestyksessii. 

11. Makuuvaunua saa .kiiyttiiii. lunastamalla makuupaikkalipun tavallisessa 
jii.rjestyksessii. 

12. Matkustaja on velvollinen huolehtimaan matkatavaransa kuljetuksesta 
toisesta kulkuneuvosta toiseen. 

13. Junan konduktoori lovistaa kunkin matkan osalle kuuluvan lippu
lehden syrjii.ssii. olevan ruudun sitii. mukaa kuin matka edistyy. Irtonaiset leh
det ovat kelpaamattomat, ellei samalla voida nii.yttaa vielii. tekemii.ttOmii.n 
matkan lehtiii. ja · lipun kansilehteii.. 

D. Tilitys. -, 

1. Tili laaditaan lomakkeelle n:o 4012 muuttamalla otsake asianmukaiseksi. 
2. Kunkin rengasmatkan liput tilitetiiii.n lomakkeella erikseen merkitse

mii.llii. lipun a hinta sarakkeeseen ,asemalle". 2 ja 3 luokan lipuista laaditaan 
eri summat. Juoksevassa numerojii.rjestyksessii. myydyt samanhintaiset liput 
voidaan tilittliii. samalla rivillii. merkitsemlillii. numerosarakkeisiin myytyjen 
lippujen alku- ja loppunumerot. Sellainen lippu, joka on llihetetty saatteella 
n: o 4025 toiselle asemalle lunastettavaksi, on aina tili:tettlivii eri rivillli. Tiliin 
muistutussarakkeeseen merkitliiin sana saate, sen numero ja sen aseman nimi, 
jolle lippu on liihetetty. Tiillaisissa tapauksissa merlritaan maksu molempiin 
hin tasarakkeisiin. 

Siinli tapauksessa, etta lippuun sisii.ltyy liittymismatka, tilitetaan lippu ja 
liittymismatka eri riveillii, lippu kuten edeHli on mainittu ja liittymismatka 
siten, ettii sarakkeeseen ,Asemalle" merkitlilin ko. liittymismatka, esim. lm. 
Hki-Ri-Rki. Jos tlillainen lippu liihetetaan .saatteella n:o 4025 jollekin 
muulle asemalle lunastettavaksi, mer·ki.tii.ii.n lipun ja liittymismatkan hinta 
ensimmliiseen hintasarakkeeseen ja niitten yhteinen hinta sarakkeeseen ,saat
teen mukaan llih. lipun hinta". 

Regaslippu vastaa yhtii matkaa ja lii~tymismatka sekii. kiinteii. lisii.lehti 
kukin kahta matkaa. 

Lapsenlippu on tilitettiivii eri ri villa. 
Tiliin merkitliiin myos mitlittomliksi tehdyn rengaslipun numero. Tiillainen 

lippu lii·tetaan tiliin. 
3. Kiinteiit lisii.lehdet tilitetaan numero- ja luokkajiirjestyksessii eri sum

mina· samalla tililomakkeella rengaslippujen jii.lkeen siten, etta lisiilehden 
numero merkitiiiin renkaan numerosarakkeeseen ja numerosarakkeisiin myyty
jen lippujen alku- ja loppunumerot. Sarakkeeseen ,asemalle" merkitalin lisa
lehden a hillta. Makau merkitiiiin lipun hintasarakkeeseen. Siinii. tapauksessa, 
etta lisiilehti liittyy aellaiseen rengaslippuun, joka on saatteella lii.hetetty, on 
se tilitettii.va eri rivillii ja merkitiiiin maksu silloin molempiin hin.tasarakkei
siin, jQtapaitsi muistutussarakkeeseen merkitalin sana saate, numero sekli asema, 
jolle lippu on lii.hetetty. Myos lapsenlippuun liittyva lisiilehti on tilitettava 
eri ri villa. 

4. Kun kaikki rengas1iput ja lisii.lehdet on asianmukaisesti merkitty, laa
ditaan kunkin reukaan ja lisalehden summista yhdistelma huomioon ottaen, 
etta renkaan numerosarakkeeseen merkitaii.n ktmkin renkaan ja lisalehden nu
mero . Yhdistelman jalkeeu on ehdottomasti laadittava luettelo saatteella lahe
tetyistii lipuiata sekii lislilehdistii. huomioon ottaen, etta asemat on merkittava 
lomakkeella n: o 4110 olevassa jarjestyksessa. Luetteloon merkitaan lahetetyn 
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lipun numero, saate ja sen numero sek.ii. asema, jolle lippu on liihetetty. Lipun 
hinta merkitiiiin sarakkeeseen ,Saatteella liihetetty", jos ko. asemalle <Ill liihe
tetty vain yhdellii sa.atteella, mutta. jos sa.malle asemalle on liihetetty tilitys
kuukauden aikana. useammaJla saatteella, on kunkin lipun hinta merkittiivii. 
ensin ensimmii.iseen lipunhintasarakkeeseeen ja sitten yhteiuen maksu vasta 
toiseen hintasarakkeeseen. Lopuksi tiiytetiian lomakkee sa olevan yhdistelmiin 
tulotus- ja kantosarakkeet. 

5. Yllii. mainitun tilin laativat vain Jippuvara toasemat liittii.en tilliu 
tilaaja-asemilta palautetut saatteiden kuittipuolet. 

Tilaaja-asemat sita vastoin merkitseviit kantamansa maksut suoraan lo
makkeelle n :o 4020 kannon puoJelle siinii olevalle rengaslippujen riville liittii.en 
siihen saatteet. (Tfo n:o 598, 1. 4. 1949.) 



Helsinki 1949. Valtloneuvoston kirjapalno 



KASKYLEHTI N:o 18 
1 9 4 9 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maarliykseen merkitalin: 
Kl. N:o 1/49. 2 {= lehden numer.o, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtavli painatusjaostoon. 

Sis a 11 y s: 1. Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleinen tar
kistus. - 2. MuuLoksia ai.katauluun n:o 1H. - 3. Lahoratapolkkyjen ja laho
py!va.i.<len myynti rautatieHiisille. - 4. Pika.tavaran kuljctus. - 5. Kaasu
lierioiden kuljetusmruksut. - 6. Palauiettavat tyhjii.t pii.i:illykset. - 7. Matka
lippujen mitiitoiminen. - 8, Matkalippualennuksia. - 9. Kadonnut rautakanki. 
- 10. Kadonneita matkalippujn, virkan:nerkkeja ym. - 11. Sopimattomia VR 
palvelukseen. - 12. Avoimia ,-irkoja ja toimia. - 13. Keilailumestaruuskil
pailut. 

Valtion viran tai toimen ha.ltijain 
palkkausten yleinen tarkistus. 

Asetuskokoelmassa on julkaistn: 1 
r altirn·arainministe rion piiiito::; 

L'rtltion t•imn fai tvimen haltijain p11lkkcwsfen ylciscstii 
ta rkistu];:srsta. 

Annettu Helsingissii. 17 piiiviinii. maaliskuuta 1949. 

Valtiovaraimninisterio on nojautuen valtjon '\>iran tai toimen 
haltijain palkkau ten yleisesHi tarkistul?sesta 23 pi.iivana joulu
kunta 1947 annettuun valtioneuvoston pai.i.tokseen (D87 /-!7) to
clennut, etta virallinen elinkustannusindeksi, jonka perusteella 
yleinen tyopalkkojen tarkistus toimitetaan, helmikuussa 194:9 oli 
106. Taman vuo'ksi ja kun indeksi ei ole muuttunut siten, etta 
siita aiheutuisi palkkau lain 2 §:n·mukainen muutos pa1k:kauk
siin, peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain peruspalkka ja 
ikalisat seka sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltijain sopi
muspalkk.a samoin kuin, tulo- ja menoarvion rajoissa, ylimiiiirai
sen toimen haltijain vuosipalk1kio ja ikalisat suoritetaan 1 pi.ii
vasta huhtikuuta 1949 lukien edell€en sen suuruisina killn ne 
ovat mainitun valtioneuvoston pai.i.toksen liitteena olevan taulu
kon sarakkeissa 7 (indeksin ollessa 110) eli siis saman snnruisina 
kuin edellisen vuosinelji.inneksen aikana. 

Samoin, suoritetaan kalliinpaikanlisi.it peruspalkJmisen viran 
tai toimen seka ylimai.i.riiisen toimen haltijoille tulo- ja meno
arvion rajoissa edelleen sen uuruisina kuin ne ovat 1 niomen-

2723. - 14. 4. 1949. 
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tissa :mainitun valtioneuvoston paatOksen muuttamisesta 21 pal
vana tammikuuta 1949 annetun valtioneuvoston paatoksen 
(35/49) liitteena olevan taulukon sarakkeessa 6 (indeksin ollessa 
110) eli siis saman suuruisina kuin edellisen vuosinel jiinneksen 
aikana. 

(Toj n :o 733/1071, 9. 4. 1949. -A.setus n :o 213, 17. 3.1949.
Vert Kl n:o 3/48. 1. ja n :o 7/49. 1) Kl n:o 18/49. 1. 

Muutoksia aikatauluun n :o 114. 

Huhtikuun 20 piiiva tii 1949 asetetaan · Pietarsaaren-Uuden-
kaarlepyyn rataosalle kulkuun moottorivaunu seuraavan aika-
taulun mukai ·esti: 

552 554 556 558 As. 551 553 555 557 
M . :M. M. M. viiJi M. :lf. M. M. 

7.10 16.20 Pietarsaari 11.30 20.25 
7.29 16.39 10.2 Pannainen 11.11 20.06 
7.31 16.40 

" 
11.10 20.05 

7.46 16.55 9.7 Kovjoki 10.55 19.50 
7.56 9.50 16.56 18.55 

" 
.59 10.54. 18.04 19.44 

8.10 10.04 17.10 19.09 8.1 Uusikaarlepyy 8.45 10.40 17.50 19.30 

Moottorivaunu pysiihtyy tarpeen vaatiessa (S) Ruusulehdon, 
Hietasalmen ja Lehtisaaren seisak.keilla. 

Samasta pii.ivasta lukien muutetaan seuraavat veturijunat 
moottorijuniksi : 541, 542, 5-1:7, 548, 549 sekii 550, ja Helsingin
Pietarsaaren-Kok.kolan maku uvaun uliikennetUi lisa taiin si ten, 
etta Helsingista liihetetaan joka paiva 1 CErn seka Kok.kolaan 
etta Pietarsaareen seuraavilla junilla : Hki-Kok j . 65, Kok-Hki 
j. 66, Hki-Pts j . 51/ 64/ 5-1:3 ja Pts-Hki j. 546/ 64/ 52. (Kut 
n:o 450, 7. 4. 1949) Kl n:o 18/ 49. 2. 

Lahoratapolkkyjen ja lahopylvaiden 
myynti rautatielaisille. 

Rautatiehallitus on kumoten otsakeasiaa imskevan pai:iti:iksensa 
Kl n:o 20/ 48. 1 piiattanyt, etta vanhoja radasta murrettuja rata
polkkyja sekii lahojohtopylvaitii ja lahoaitapylvaita saadaan 
myyda, mikali niitii liikenee yli valtionrautateiden oman tarpeen 
ja t iilitehtaille y. m. tehUivien luovutusten, kaikille valtionrauta
teiden vakinaisille ja ylimaaraisille virkailijoille seka tyoHiisille, 
lahoratapolk.kyja 10 markan, lahojohtopylvaita 25 markan ja 
lahoaitapylvii.ita ,5 markan hinnasta kappaleelta seuraavin rajoi 
tuksiri ja ehdoin : 
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1) Ke iikuun 1 pliivi:ina 19-!9 alkavaa polttokautta varten saa- 3 
daan niille rautatieUiisillc, joilla on oma talous, myydli 
lahoratapolkkyja ja la:hopylvaita, edellisiii 2-! kpl ja jal
kimmiiisHi 2 m3 kutakin sekahalkokuutiometriii kohti, jonka 
rautatieliiinen on oikeutettu ostamaan valtionrautateiWL 

2) Ra11taticliiinen on siellii, missii lahoratapolkkyjl:i ja laho
pylvaitii voidaan myydii, oikeutettu vaihtamaan halkojen
osto-oikeutcn a joko kokonaan tai osittain lahoratapolkky
jen ja -pylviiiden osto-oikeuteen, ja saadaan lahoratapolk
kyja ja -pylvaWi myydli yhdellli kertaa k<>ko polttokau.tta 
varten annettava mlHira. 

3) Lahoratapolkkyjii ja lahopylvaitli myydiiiin kussakin rata
jaksossa vain sen verran, lruin niita liikenee tahan tarkoi
tukseen muualta siirtamattli, piiaasiallisesti ratapihoma ja 
raiteiden var ilta, laatuun ja paikkaan nahden valikoi
matta, ja o taja on velvollinen kuljettamaan ostaman.a 
polkyt ja pylviiiit poi omalla kustannuksellaan ratajakson 
paallikon maa.riHimlin toimenhaltijan valvonnan aJaisena. 

-1) Ratojen var ilta k rattyja, vaunuihin kuormattuja ja lii
kennepaikoille kuljetettuja lahoratapolkkyja ja -pylvaita 
luovutetaan rautatielii.isille m:yytavliksi vain poikkeus
tapauksissa silloin, kun niita ei tarvita muuhun tarkoituk
seen, ja on taten myytyjen lahoratapolkkyje.n ja lahopyl
viiiden myyntihintaan lisattiiva todellisia kerays-, ku<>r
maus- ja lruljetus- y. m. ku tannuksia vastaava k<>rotus. 

5) Lahoratapolkkyjen ja lahopylviiiden myynti ja iilitys on 
muissa suhteis a jarjestettava rautawehallituksen kierto
kirjeen n: o 2/ H. 162, 16. 1. 1931 miiii.riiysten mukai esti. 

Tiilla piiatok ella vahvistetut hinnat on kannettava kaikista 
lalwratapolkyista ja -pylviiistii, jotka taman piiiitoksen julkais~
misen jiilkeen myydiiiin rautatieliiisille. (Rh n: o 1096, 7. 4. 1949 ) 
Kl n: o 18/ 49. 3. 

Pikatavaran kuljetus. 

Pikatavaran kuljetu maariiyksiin (1om. n: o 2654) on tchtlivii 4 
seuraavat muutokset: 

Siv. 6 Hels1ngista lisiitiian: 
.Junalla n: o 35: 
1 Ge Tlru arldpaivisin, paitsi lauantaisin, Tku-Ukp-

Nnl-Mri <>sotettua tavaraa varten. 
J unalla n: o 1031 : 
1 G Tku vain lauantaisin. Entiset kuormausohjeet voi

massa. 
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Siv. 10 lisataan: 
Junalla n: o 39 arkipaivinii: 
1 (} Tl, Tl ja Wi osotettua tavaraa varten. Hki kuormaa 

Sot-Leo osotetun tavaran ju.nan rtmgossa olevaan Gc-vau
nuun. Linja lmormaa siihen myos kauemmaksi menevlEi 
tavaraa. 

P oi<>tetaan : 
1 G Tlm. 

Siv. 12 Turusta liihetetlian: 
1 Ge IIki j. n :o 3-± arkipaivina, paitsi lauantai in; 
muuteta.an: 
1 Ge Pm j. n:o .J.O Ri; 77. ::\l i-Pm ja kauemmaksi oso

tettua tavaraa varten. 

Junilla n:ot 35 ja 3-1 Hihetcttavien vauuujcn subteen on 
tarkoin noudatettava Porkkalan kauttakulkuliikenteesta annettuja 
maarayksia. (Kut n:o 426, 5. -±. 19-19) Kl n:o 1 / -19. -±. 

Kaasulierioiden kulj etusmaksut. 

Sattuneesta syy ta. huomautetaan, etta Kl n: o 3/ -19. H annettu 
maal'i:iys koskee seka hiilibappoa etta kaikkia muitakin LS, I, 8, 
16 §: s a mainittuja sellai ia kaasuja, joit.a kuljetet.aan LS, I, 8, 
18 § :n mukaisesti maaravuosin tarkastetui sa sfulioi si.i. (Tfo n: o 
612, 6. 4. 19-±9) Kl n:o 18/ -±9. 5. 

Palautettavat t yhjat paallykset. 

Rautatiehallitus on paattiinyt, etta TS:n 43 §:n 1 lm:ssa 
mainittu ail\a, jonka kulues a tyhjiit pliiillykset ja m u ut kul.ie
tukseen lciytetyt esineet on pa1autettava, jotta niihin sovellettai
siln palautustariffia, on pidennetL:-.' yhdek i kuukaudeksi, saapu
mispaiviia mukaanlukcmatta. 

Samal la rantatichallitus on mai:ir iinnyt sanotun pykiiUin 
4 lm:.n kokonaan poistettavaksi. Kaikenlaisista paiillyksi tii saa
daan kuljetusmak u. Himan jiilkeen uorittaa joko liihelys- tai 
1n.iiiiriiliikennepaikalla. 

:nfuutokset t ulevat Yoimaan 16. 4. 1!=149 lulden . (Tfo n :o 651, 
8. 4. 1949) K l n:o 18/ ±9. 6. 
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Matkalippuj en mitatoiminen. 

Niiden epa elvyyk ien valttami ek i, joita tarkastustoimisto 7 
on havainnut varsinkin kuukausilippuja tark.astaessaan, huomau
tetaan, ettii miUoin kirjoitettu ja kannastaan jo irroitettu shekki
lippu tai valmiiksi painettu ku.ukausilippu jostakin syystii jiiii 
myymatta ja mitatoityna liitetai.in tiliin, on sen virkamiehen, 
jaka tiillai en lipun m.itatoimisen suorittaa, heti siihen merkittiivii 
,m.itiiton" -sanan lisii.k.'i myos paivays, mikali mahdoJ}jstu leima-
sinta kaytHien, ja sen alle oma nimensa. Taman lisiiksi on nama 
merkinnat, jotka k:uukausilipuissa voidaan tehdii lipun taka
&ivulle, annettava jo paivatilien yhteydessii myos asianomai en 
asema- tai toimi topaallikon tai asematarkkaajan todettaviksi ja 
hiinen nimikirjoituksellaan varu.stettavik.'3i. Nain mitiitoidyt 
shekkiliput on kiinnitettii>ii vastaavaan kantaan. Valmiiksi pai
netut miUitoidyt lmukau.siliput on liitettiivii sen kUJukauden tiliin, 
jossa ne on kirjoit~ttu. Jollei kuukausilippuja ja kannastaan 
irroitettuja . hekkilippuja ole tallii tavalla nutiitoity ei tarkastu -
toimisto ota niiHi huomioon mitatoityina, vaan vaatii niiden 
hinnan tilitett.aYiiksi. (Yltr n:o Y. 73/ 128, 9. 4. 1949) Kl. n:o 
18/ 49. 7. 

Matkalippualennuksia. 

S1wmen PaUoilun Yhteistyovalioku.1l'nan jarjestamalle jalka- 8 
palloilun maajoukk11e-ehdokkaiden valmennusleirille osallistuville 
on myonnetty 25 % :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos 
pikajunalippujen hinnoista Vierumaelle. Alennus on voimassa 
17-25. 4. 1949. (Tfo n:o 623, 4. 4. 1949) 

Tuberkuloost1iitto r. y :n luento- ja neuvottelupaiville osal
listuville on myom1etty 25 %: n alennu yksinkertaisten lippuJen, 
myos pikajunalippujcn hinnoista Helsinkiin. Alennus on voi
massa 20--26. 4. 1949. (Tfo n: o 628, 5. 4. 1949) 

Tyovden Urheiluliiton jalkapalloilun seuraohjaajakurssien 
osanottajille on myi:innetty 25 %: n alennus yksirukertaisten lip
puj.en, myos pikajunalippujen hinnoista Vierumiielle. Alennus 
on voimassa 21. 4.-1. 5. 1949. (Tfo n:o 63 , 6. 4. 1949) 

Stwrnen Oppikoulujen U rheiluliiton jarjestamiin voimistelu
mestaruuskilpailuihin osalli tuville kilpailijoi1le ja kilpailutoi
mitsijoille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippu
jen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus on 
voimassa 22-26. 4. 1949. (Tfo n:o 625, 4. 4. 1949) 

Pwltl-Stusvoimain varttS11tiesten omaisille jarjestettaville n. s. 
omaisten paittilk osalli tuville varusmiesten omaisille on myon
netty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajuna-
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lippujen hinnoista kulloinkin kysymykseen tulevalle a emalle ja 
takaisin seuraavasti: 

1) Kokkola 23. 4. 49, mi.iariiasema Kokkola, 
2) Kauhava 27. 4. 49, 

" 
Kauhava, 

3·) Dragsvik 5.- 6. 6. 49, 
" 

Dragsviik, 
4) Turku 23.-24. 6. 49, 

" 
Turku, 

5) Hameenlinna 26. 6. 49, 
" 

Hii.meen linna, 
6) Ravijoki 23.-24. 7. 49, 

" 
Ha.mina, 

7) K uuskaj askari 14. 8. 49, 
" 

Rauma, 
8) Ranlclci 21. 8. 49, 

" 
Kotka. 

Alennus on voimassa 3 pi.iivaa ennen ja 3 paiYaa jiilkeen kun
kin tilaisuuden. (Tfo n:o 649, 8. 4.1949) 

J ott-tsenon Kullervo r. y :n jarjestiimiin kansallisiin suunnis
tamiskilpailuihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25 % :n 
alennus y;ksinkertaisten lippujen, my0s pikajunalippujen hin
noista Ahvenlammelle. Alennus on voimassa 28. 4.-3. 5. 1949. 
(Tfo n: o 658, 9. 4. 1949) 

Stwmen Sokeainliiton vuosikokoukseen osallistuville sokeille 
on myonnetty 50% :n alennus yiksinkertai ten lippujen, myas 
pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin tai KeravaUe. Alennus 
on voimassa 3.-8. 6. 1949. Samoin on myonnetty 50 %: n alen
nus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista 
niille sokeille, jotka ajalla 1. 6.-31. 8. 1949 matkustavat Tuusu
lan ikirkonkyli.issa sijaitsevaan sokeain lepokoti ,Onnelaan", 
matkaa varten Keravalle. (Tfo n :o 648, 8. 4. 1949) 

Sttomen Voimistelu- .ia U rheiluliiton allaluetelluilla paikika
kunnilla jarjestfuniin piirikisoihin · osallistuville kilpailijoille ja 
kilpailutoimitsijoille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertais
ten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista kulloinkin kysy
mykseen tulevalle asemalle ja takaisin. 

Piirikisat pidetai.in seuraavilla paikkakunnilla: 

1) Lohjalla 5 - 6. 6, maaraasema Lohja, 
2) Porissa. ·5 - 6. 6, , Pori, 
3) Tainionkoskella 5- 6. 6, , Tainionkoski, 
4) Joensuussa 18-19. 6, , .Joensuu, 
5) Seinajoella 29. 5, , Seini.ijoki, 
6) Seinajoella 2- 3. 7, , Seinajoki, 
7) Karhulassa 5- 6. 6, , Ky.mi, 
8) Mikkelissii 4-- 5. 6, , Mikkeli, 
9) Kalvii.i.Ua 5- 6. 6, , Ka.Ivia, 

10) Oulussa 2- 3. 7, , Oulu, 
11) Torniossa 2- 3. 7, , Tornio, 
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12) Turussa 5-6. 6, , Turdru, 
13) Tampereella 5-6. 6, , Tampere, 
14) SaarijarYella 5-6. 6, 

" 
Suolahti tai.Aaneko ki, 

15) Rautalammill a 5-6. 6, 
" 

Suonenjoki, 
16) Kiuruvedella 5-6. 6, , Kiuruvesi, 
17 ) He ina vedella 5-6. 6, , Heinavesi 
18) J uankosk-ella 5-6. 6, 

" 
Kuopio, 

19) Rovaniemella 9-10.7, 
" 

Rovaniemi, 
20) Kainuussa 5- 6.6, , Kajaani ja 
21) Lahdessa 2- 3. 7, , Lahti. 

.Alennus on voimassa 2 paivaa ·ennen ja 2 paivaa jalkeen 
kunkin tilaisuuden. (Tfo n :o 604, 31. 3. 1949) 

Suom.e1~ Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien lliitto r. y :n jar
jestamaan Invaliidien Pohjoismaiseen II Kongressiin osallistu
ville on myonnetty 25 % : n alennus yksinker taisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista H elsinkiin. .Alennus on voi
massa 25. 7.- 7. 8.1949. (T£o n: o 647, 7. 4. 1949) 

Kadonnut raut akanki. 

Korkeako ken asemalta on viime helmikuun alkupuolella tuntematto· 
malla tavalla kadonnut rautakanki, jossa ei ole mitaan erikoista tun to
merkkia. Sen epaillaan jiianeen johonkin vaunuun tavaraa purettaessa. 
Pyydetiian etsimaiin ja !Oydosta ilmoittamaan Kas. ( 4. ljp n: o 479/124 7, 
7. 4. 1949) 

Kadonneita matkalippuja, virk amerkkeja ym. 

8 
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Tariffitoimistossa entiselle viilaajalle Ivar Kauliolle 26. 2. 49 kir- 1 Q 
joitottu tilapainen vapaalippu n : o 96870 matkalle Hamina-Helsinki 
(kautta Sl-Hpj-Au-Klh) on kadonnut ja. kuoletetaan. (Tfo n:o 614, 
6. 4. 1949) 

Alokas Viiinii Toppilalle 30. 3. 49 kirjoitettu tilapainen vapaalippu 
n: o 0402650 matkalle Oulu-HelsinJd, meno Lpa---.m paluu Mi-Kaj
Mh kautta, on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp n:o H . 310/1448, 5. 4. 
1949) 

Seinajoen varikolla (Kok} pal velevalle veturinlammittajalle .Per 
Olov Backmanille annettu vil"kamerkki n: o 416 on kadonnut 3. 4. 49 ja 
kuoletetaan. (Vrp Sk n: o 208, 6. 4. 1949) 

Iisalmen varikolla palvelevan vaununtarkastajan V. Riiholan tytta
relle Helga Riiliolalle 2. 4. 49 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n: o 
130709 matkalle Iisalmi-Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan (3. vjp 
n:o 195, 7. 4. 1949) 

Sopimattomia. VR pa.lvelukseen. 

Kuopion aseman alokas Toiv o Johannes Eskelinen on sopimattomana 11 
rautatien palvelukseen erotettu 23 . 3. 49 lukien . (9. ljp n : o 202/ 1178, 
7. 4. 1949) 

Seinajoen varikon ylim. veturinla.mmittiija Ar i Emil Makela 
(s. Hl. 3. 04 ) on sopimattomana rautatien palvelukseen erotettu lukien 

.31. 3. 19-!9. (Yrp Sk u:o 207, 6. 4. J949) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

Kuusi ylinn. veturinkuljettajan, kuusi yli111-. vet~trwtliimmitti:ijiin, kuusi 
ynm. kond1~ktoorvn, kuusi ylim.. j'Una.miehen, ja viisi ?Jlim. vaihdemiehen 
tointa Oriveden-Jiimsan rautatierrukennuksella. Hakemukset on liihetettava 
23 . 4. 1949 menne sa Oriveden- Jamsan rautatierakennuksen rakennuspii.lil· 
likolle, os. Orivesi as. llllikemuksiin ou liitettava asianomaisen pii.l:iJlyston 
uostumus siit'a, etta hakija voi siil'tya hakemaansa toimecn kutsun saa

tuaan. Toimeen pyrkijiiltii vaac)itaan amat pii.tevyystodistukset kuin vas
taavassa toimessa valmiilla radoilla. Asianomaisen tulee silta ajalta, jol
loin hiin toimii rautatierakennuksella, luovuttaa kaikki varkinaiseen toi
meensa kuuluvat palkkaedut, mutta saa rautatierak.ennuksen varoista tointa 
vastaavan palkan, ikii.lisan vakinaisen toimensa mukaan, kalliinpaikanlisiin 
majoituspaikan mrukaan, kahdentuhannen markan e1·ikoislisau kuukaudessa, 
saastorahan, pukuralmu ja virantoimitus- ja vaunurahat kuten rautatie
rakenuuksella lasketaan. Lisiiksi huomautetaan vieHi, ettii. junamiehistolle 
kuuluu soran purkaus ja auttaminen vetureiden ottaessa polttoaineita. 

Kaksi ylim. veturink1bljettajan, kaksi ylinn, veturinliim-mittiijiin, kiaksi 
ylim. kondtbktoorin ja kaksi ylim. junamiehen tointa Pohjois-Suomen radan
korjausten Rovauiemen piirissii.. IIakemuk et lahetettava 25. 4. 1949 men
nessa radaukorjausten tyopaii.llikoll e, os. Rovan.iemi. IIakemuksiin on liitet
tava asianomaisen paallystOn suostumus siita, etta hakija voi siirtya hake
maansa toimeen kutsuttaessa 1. 5. tai 16. 5. 1949 alkaen. Toimeen pyrki
jalta van.ditaan samat patevyystodistukset kuin vasta.avassa toimessa val
miilla radoilla. Asianomai -en tulee siltli. ajal ta, jolloin han toiluii radankor
ja.uksilla, luvuttaa ·kaikki vakinaiseen toimeensa lruuluvat palkkaedut, mutta 
saa radaukorjau ten varoista radankorjauksilla l10itamaansa toi.nta ·vastaa
V'an palkan, ikiHisan vakinaisen toimeusa mukaan, kalliinpaikanlisan, iiii.stO
rahan, pukmahan, havitetyn a1ueen piiiviirahan ja virantoimitus- ja vaunu
rahat kuten radankorjauksilla lasketa>an. 

2 l. kontt01·iaptblai,sen toi1ni Turun varastossa. Taytetiian esityksen 
perusteella. Varasto-osaston jobtajalle osoitetut harkemukset on toiluitettava 
2. varastojakson piUillikolle, Turku, viimeistiiau 26. 4. 1949. 

1 l. konttoriap1tlaise1~ t oinnia: yksi 6. ratajakson toimistossa (Seinii.
jolti); seka re l . lconttoriap~laisen toinnia: yksi 2. natajakson toimistossa 
(Riihimaki ) , yksi 7. ratajaJ, on toimistossa_ (Oulu) ja yksi 13. ratajakson 
toimisto. sa (Kouvola). Toimet taytetl:ilin esityksen perusteella. Rataosas
ton johtajalle osoitetut hakeruukset on jatettiivii asianomaiselle ratajakson
paii.llikoille viimeistiiiin 30. 4. 1949. 

Kirjanpiti:ijan vimn.sijai$'111l8 1. ratajakson toiruistossa. Piiiijohtajalle 
osoitetut haJ,emukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistiiiin 30. 4. 1949. 

Y1eisen vaikean •asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jii.ttii.mista ottamaan selviHi. a uunonsaantimahdollisuuksista. 

Keilailumestamuskilpa.ilu~. 

V.R: n Urheilun keilailumestaruuskilpailut pidetiiiin Helsingissii 20 
pwiviinii. huhtikuuta 1949 rkJo 14.30 Ruusulankaclun keilaracloilla. Kaikkia 
val t.ionrautateiden keilaaj ia pyydetaii.n ru:nsaslukuisesti saapumaan nii.i.
hin kolmansiin mestatm1skilpailuihin . 

Helsinki 1949. Va lli onett\'OSton kirjapn ino 
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Vllttaus Kukylehdessa julkalstuun mUrll.ykseen merkltaan: 
Kl. N:o lf49. 2 (= lehden numero, vuosl, Hian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Sis a 11 y s: 1. Yhdysliikennevaunujen teknillinen tarkastaminen. 

Yhdysliikennevaunujen teknillinen tar
kastaminen. 

Koska itaisillii. raja-asemilla tuottaa suurta haittaa ja tarpeet- 1 
tornia kustannuksia yhdysliikenteessa kaytettavien vaunujen tek
nillisten vilrojen ailieuttama vaunujen purkaminen ja lahimmille 
varikko- tai konepaja-Memille palauttamincn, on tassa Kasky
lehdessa asianomaisten ohjeeksi lueteltu ue vaunuviat, jotka 
Suomen ja SNT-Liiton rautatierajasopimuksen mukaan kuuluvat 
vaunu'Vikojen ens i m m a i s e c n r y h m a an ja joiden perus
teella vaunut junaliikennetta vaarantavina hyljataan raja-ase
milla, seka ne vaunuvikojen t 0 is e en r y h m a an kuuluvat 
viallisuudet, jotka reivat vaaranna junaturvallisuutta eivatka 
tavarain sailyvaisyytta ja jollai in vioin vaunut luovutetaan toi-
sen puolen ra:utateille, laatien raja-asemalla poytiikirjan (kaav. 
n:o 4749), jonka allekirjoittaa seka luovuttavan etta vastaan
ottavan puolen teknillinen virkailija (vaunumestari tai muu tahan 
tehtavaan maaratty). 

Ennen kuin siis SNT-Liittoon liihe1Jettiiviia tavaraa kuorma
taan vaunuiliin, ne on ylla mainittujcn ohjeiden mukaan tarkas
tettava ja hyvaksyttava liikennekelpoisiksi. Tata varten pitaa 
jokaisella vaunumestarilJa tai muulla esimiehellii, joka joko itse 
tarkastaa naita vaunuja tai liihettaa vaunumiehia niita tarkasta
maan, olla paivakirja, johon merkitaiin yhdysliikenteeseen hyviik
sytyn vaunun numero, hyvaksymispaiva ja hyviiksyjan nimi. 

Yhdysliikennevaunuja tarkastamaan on maiirattava tiiysin 
arnm.attitaitoisia, kokeneita, mieluimm.in vaunumiestutkinnon suo
rittaneita vaunumiehia. 

2724. - 19. 4. 1949. 
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Suomen ja SNT-Liiton rautatierajasopimuksessa maliritellyt 
en si mm ad sen ryhm an vaunuviat: 

I. PyoriUcer1·at : 
1) Poikittaishalkeama akselin missa osassa tahansa. 
2) Akselissa 2,5 mm syva ta.i enemmiin kulunut kohta.. 
3) Pyoriinrenkaan irta.antuminen. Renka.an 'kiinnitys todetaan lyo· 

malla vasaralla renkaaseen tai tarkkailuviirujen samankohtai
suudesta. Lyotiiessii. tulee iiiinen olla puhdassointuinen ja kii.n· 
nitysrenkaan (telk.irenkaan) olla lujasti urassaan. 

4) Henkaanmuotoinen halkPama pyoranlevyssii tai -kehiissii.. 
5) Halkeama pyoriinnavassa tai -kehii.ssa. 
6) Pyorann:: -.;an siirtyminen tai i'taantuminen akselilta. 
i) Poikkivika yhdessii. ptH.Innjuuressn taikka kahdessa puolassa 

pyoriin.kehii.I, puoleisessa piia,sii tai keskiviilissii puolaa. 
S) Liukulovi pyoriin kulkupmnassa, yvyydeltiiiin yli 3 mm ta.i 

p1tuude!taan yli 7;j mm. 
!:1) Poikittaincu tai pitkittiiiuen halkeama pyoriin kullmpinnassa 

tai laipassa. (ll u om. I <'rkkopintaisuus tai valurypyt eiviit ai
heuta hylkiiii.mi~tli.) 

10) Laipan paksuus, mitat.luna 18 mm kohdalta sen harjasta Jukien: 
a) teriispyorissii yli 1\3 mm tai alle 22 mm. 
b) valurautaisissa (Griffin·) pyorissii. yli 36 mm tai aile 25 = · 

11) KuJuma kulkukehii.n kohdalt1: 
a) matkustajavaunuissa yli S rnm; 
b) tavaravaunuissa yli 9 =· 

12) Pyorii.nrenka.an paksuus (kulkukehiin kohdalta), kuluma pois 
luettuna: 
a) matkustajavaunuissa alle 30 mm; 
b) 2-akselisissa tavaravaunuissa alle 19 mm; 
c) 4 - , , , 22 =· 

13) Pyorien renikaiden tai- kehien sisiisii.rmien viilin pitii.ii. olla: 
a) Suomen rautateiden pyorii.kerroissa enintii.iin 1448 mm ja 

vii.h.intiiiin 1442 mm; 
b) SNT-Liiton rautateiden pyoriikertojen teriispyorissii 1440 

mm + 3 mm; 
c) SNT-Liiton pyoriikertojen valura.utaisissa (Griffin·) pyo· 

rissii 143i + 4 mm 
-3 mm. 

n. Telit: 
1) Telien pylvii.s- ja la.akeripesiipulttien ha.lkeamat. 
2) Telivoiden ha.lkeamat. 
3) Halkeamat jous.iston ja kehdon kanna.ttimien eri osissa ja vara

kannattimissa. 
4) Halkeamat tasapainoittamattomien telien laakeripesan yliipuo

leisten jousien tukikulmaraudoissa ja -laatoissa. 
5) Murtumat telin keskiossii tai sivutyynyissii sekii vaunun alus

rakenteeseen •kiinnitetyissii vastaosissa. 
6) Telin kehyksen palkkien poikittaismurtumat. 

TIL Laakerit ja ohjainnet : 
1) Rikkinii.inen tai sulanut valkometallitii.yte. 
2) Sii.rkynyt lankerinruruko (vaippa). 
3) , laakerinviililaatta (jos laakeri pii.iisee kallistumaan). 
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4) Laakeripeslin painuma tai vinous, kun laakeripesii hanka.a 1 
nkselia. 

5) La.ukeripesan rungon halkeama. 
6) , tiivisteuurteen rikkoontuminen. 
7) Laa.kerin ohja.inten poikkimurtuma tai taipuma, joka estiiii. laa

keripeRiin vapuan liikunnan. 

IV . • 1 011-set ja niiden ripu~tiflnet: 

1) Levyjou en ylimmii.n levyn murtuma tai halkeama. 
2) Levyjousen siteen rnUTtuma. 
3) .Tt>usikonsoolin murtuma tai irtaantuma. 

V . ..d.luskehys: 
1) Kebyksen rautapalkin murtuma. 
2) , puuparrun , 
3) Sivu·, puskin. ta.i vi.i.lipalkin poikittaismurtuma, joka ulottuu 

yli 100 mm kohtisuoraan. 
4) Jii.nneansaun, tangon, pylvliii.n tai tapin murtuma. 

VI. Puskimet : 
1) Puskimenjousen tukirenkaan tai jousen puuttuminen. 
2) Murtunut puskimenvarsi. 
3) Taipunut pusk.imenvarsi, jos varren taipuma estii.ii. sen vapaan 

liik.kum isen tuppilossa. 
4.) Irtaantunut tai tuppiloon juuttunut puskimenvarsi. 

VII. A utornaattikytkiflnet: 
1) Halkeama jo.ssak.in vetosangan osassa. 
2) Vetosangan kannatuskiilan pultin mutterin puuttuminen. 
3) Kitkakojeen vioittuma, josta voi aiheutua osien putoaminen tai 

kojeen kii.yttohiiirio. 
4) Kor kcusero yhteenlii tettyjen automaattikytkinten pituusakselin 

vii.l!Jiii. yli 100 mm. 

VIII. Ruuvikytkimet: 
1) Poikittuinen hall{eama tai murtuma vetolaitteessa (koukussa tai 

ru u vissn.). 
2) Hulkin, kiilan, mutterien ja sokkanaulojen puuttuminen veto

laitoksen osista. 
3) Koukun taipuma, jos toisen koukun kytkintii ei voi kiinnittiiii 

toiseen koukkuun. 
4) Koukun kii.rjen viiiintymli. suorassa kulmassa. 
5) Kytkimen ruuvin, aisojen ta.i sangan viiii.ntymii, joka estiili. vau

nujen sli.li.nnonmukaisen kytkemisen. 

IX. Vaununkori. 
1) Ovenkiskon tai ohjaustangon irtaantu.minen tai vii.ii.ntyminen, 

josta voi aiheutua oven putoaminen radalle. 
2) Kaksipuolisten ovien salpalaitteiden epii.kuntoisuus, josla voi 

aiheutua ovien itsestii.ii.n avautuminen. 
3) Vaunun.korin tai lattialautojen epa.kuntoisuus, josta voi aiheutua 

tavaran kastumista ja pilauntumista, tavara pudota vaunusta 
tai jon tua anastetuk&i.. 
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4) Puuttuva kattolaudoitus tai paallyste, minka johdosta tavara 
voi pilaantua tai joutua anastetuksi. 

5) Korin vinous enemman kuin 75 mm. 

J arrulaitteet : 
1) .Jarruvipujen epasiianno11isyys, josta aiheutuu akselien hankaa

minen. 
2) Epii.saannollisyydet vipuvalityksessa, suojalaitteissa (varakan

nattimet), konsoolien, jarruakselien ja kannattimien kiinnityk
sissa, jotka voivat aiheuttaa jarruosien putoamisen rada11e. 

XI. Tarkastusmiii:in·aaika: 
Viimeksi suoritetun maiiraaikaisen tiiys- ja valikorjauksen maii

raajan umpeenkuluminen, jos vaunu on matkalla sen omistaja
maasta pain. 

Sama.n sopimuksen muka.iset t o i s e n r y h m a n vaunu Vi at: 

I. Laakeripesat : 
1) Laakeripesiin tiivistekourun takaseiniiman lohkeama, jos kaula

tiiviste pysyy paikallaan jaljellaolevan osan varassa. 
2) Laakeripesan ohjainolaklkeen lohkeama, jos jaljelle jiianyt olak

keen osa on viihintiiiin 100 mm. 
3) Laakeripesii.n rungon sivuseiniiman hal keama, pituudeltaan yli 

100 mm. 
4) Laakerin ohjaimen (sarviraudan) murtuma, pituudeltaan enin

taan puolet ohjainraudan leveydesta tai paksuudesta. 

II. J ou.set : 
1) .T ousilevyjen siirtyminen paikaltaan. 

III. Telit: 
1) Diamond-telin enintii.ii.n kahden kierukkajousen puuttuminen 

diagonaalisesti. 
2) Kieru.kkajous.ien vastalevyn halkeama. 
3) Poikittaissiteiden pystyseiniimien ha1keamat, jotka eivat ulotu 

vaakasuoralle palkille saakka. 

IV. .A.l'USkehys : 
1) Kehyksen puupalkissa oleva poikittainen tai vino halkeama, 

joka on vioittanut palkkia enintaan puoleen miiiirii.iin sen Hi.pi
leikkauksesta. 

2) .Jarrupalklkien (viilipalkkien) kulmaraudan haaran murtuma. 

V. P'USkimlaitteet: 
1) Puskintuppilon yhden haaran tai korvakkeen murtuma. 
2) Puskinjousen murtuma tai kuoleutuma niin, etta puskimenvarsi 

menee jousen vastustamatta tuppilon sisiiiin enemmiin kuin 
50 mm. 

VI. R'111111Vikytki1net : 
1) Lapimenemiittomiin .kytkinlaitteen toisen jousen murtuma. 
2) Lapimeneviin vetolaitteen jousen murtuma. 

(Koj n: o Ko 386/622, 4. 4. 1949) Kl n: o 19/49. 1. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun miiraykseen merkltiln: 
Kl . N:o l/49. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

SIS .ALLYS: 1. Tyoaika valtion virastoissa seka valtion viran ja toimen 
haltijain vuosilomat. - 2. Virantoimitusrahasii.iinnon soveltaminen. - 3. Rau
tateillii tapahtuneista varkauksi ta tehtii.vii.t ilmoitukset. - 4. Palkinnon lu
paaminen rikollisten kiinnisaamiseen johtavista tiedoista. - 5. Ratao an 
Kovjoki-Uusi.kaarlepyy avaaminen liikenteelle. - 6. Liikennepaikkoja koske
via muutoksia. - 7. Trt ID:n velotuslaskut. - 8. Polttoainehuollon palkka
kirjanpito. - 9. Matkalippualennuksia. - 10. Kadonneita matkalippuja, virka
merkkejii. ym. - 11. Sopimattomia VR palvelukseen. - 12. Avoimia virkoja 
ja toimia. 

Tyoaika valtion virastoissa seka valtion 
viran ja toimen haltijain vuosilomat. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 1 
V altioneuvoston kanslian piiiitos 

tyoajasta valtion vira-stoissa seka valtion vi·ran ja toi·men halti
jain vuosilomista annehm asetttksen soveltamisesta. 

Annettu Helsingissii. 31 piiivanii. maahskuuta 1949. 

Valtioneuvoston kanslia on, nojautumalla tyoajasta valtion 
virastoissa seka valtion viran ja toimen haltijain vuosilomista 
9 paivanli toukokuuta 1947 annetun asetuksen (350/47) 14 § :aan, 
sellaisena kuin mainittu asetu muutettuna on asetuksis a 14 pi:i.i
vliltli toukokuuta ja 22 paivaltli hein~ikuuta 1948 (373/48 ja 
370/ 48), malirannyt seuraavaa: 

1 §. Tyoajasta valtion virastoissa sekii Yaltion viran ja toi
men haltijain vuosilomista annetun asetuksen aiinnoksia sovel
Jetaan niihin valtion virastois a ja laitoksissa palveleviin viran 
ja toimen haltijoihin, jotka eivat ole yksityisoikeudellisessa tyo
suhtee sa valtioon. 

2 §. vuosiloma lasketaan kalenterinwsittain, ja maaraa 
loman· pituuden ennen loman alkamista ja ennen 1 piiivaa loka
lruuta palveltu aika. 

2915. 22.4. 1949. 
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Milloin viran tai toimen haltija eroaa valtion palveluksesta 
tai virkasuhde valtioon muutoin katkeaa ennen 1 paivaa kesa
kuuta, ei han silta vuodelta ole oikeutettu vuosilomaan tai saa
maan siita korvausta. 

3 §. Vuosilomaan oikeuttavaksi valtion palvelukseksi luetaan 
valtion virkaan tai toimeen valtion tyostii siirryttaessa myos tyo
suhteen perusteella palveltu aika. 

4 §. Viran tai toimen haltija, joka valtion viran tai toimen 
haltijain palkkauksesta 22 paiviina joulukuuta 1942 (1030/42) 
annetun lain 11-13 §: issa mainituissa tapauksissa on estynyt 
virkaansa tai tointansa hoitamasta ja jolta sen johdosta pidiite
taan koko palkkaus, ei tana aikana ole oikeutettu vuosilomaan 
eika laskemaan tata aikaa vuosilomaan oikeuttavak ·i pa.lvelus
ajaksi. 

Milloin virkavapaus on myonnetty palkkauslain 11 § :n 2 mo
mentissa mainitussa tarkoituksessa, ei siihen kaytettya aikaa 
viihenneta vuosilomaan oikeuttavasta palvelusajasta. Vuosiloman 
myonUi.misesta piiiittiia asianomainen ministerio. 

5 §. l\'lilloin valtion viran tai toimen haltijalle tuomittu ran· 
gaistus ei katkaise virkasuhdetta valtioon, ei virantoimitul,sessa 
sen vuoksi tapahtunut keskeytys myoska.an katkaise vuosiloman 
e<lellytyksena olevaa valitonta palvelussuhdetta. 

6 §. Sotatilan aikana suoritettu sotapalvelus, saannonmukai
sen asevelvollisuuden suorittamiseen kiiytetty aika siita kuitenkin 
viihennettynii, luetaan vuosilomaan oikeuttavaksi palvelusajaksi. 

Sotapalveluksensa suorittanut on myos oikeutettu valtion vir
kaan tai toimeen siirtyessiian lukemaan 1 momentin mukaan las
kettavan palvelusajan valittomaksi valtion palvelukseksi. 

Rauhan aikana suoritettu asevelvollisuus ei katkaise palvelus
suhdetta valtioon jos asianomainen asevelvollisuutensa suoritet
tuaan valittomasti palaa virkaansa tai toimeensa. 

7 §. Viran tai toimen haltijain tehtiivien hoito vuosiloman 
aikana on jarjestettiiva vastavuoroisesti siten, ettei valtiolle 
ai,ht>udu tarpeettomia lisamenoja. 

l\Iilloin lomaa ei voida viran tai toimen haltijalle jarj~ taa ja 
asianomaiselle olisi sen johdosta suoritettava korvaus, on asia alis
tettava a ianomaisen ministerion harkittavaksi, joka samalla osoit
taa korvauksen suorittamiseen ehldi tarvittavan maararahan. 

Tallii piiii.toksellii kumotaan tyoajasta valtion virastoissa seka 
valtion viran ja toimen haWjain vuosilomista annetun asetuksen 
soveltamisesta 17 piiivana toukokuuta 1947 annettu valtioneuvos
ton kanslian pii.atos (439/ 47). (Kl n:o 28/ 47. 1.) (Rhjto n:o 
H. 771, 14. 4. 1949 - - Asetuskokoelma n: o 255/ c 1949 ) . Kl 
n:o 20/ 49. 1. 
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Virantoim.itusrabasaannon soveltam.inen. 

Rautatiehallitus on tanaan tapahtuneessa esittelyssii paattii- 2 
nyt, eWi rautatiehallituksen kirjelman n:o H. 508/2122, 4. 3. 
1949, 1. kohdassa mainituilla asem.illa valtionrautateiden juna
henkilokunnan virantoimitusrahasaannon 3 § :n nojalla suoritet-
tava korotettu tuntiraha maksetaan tammikuun 17 paivasta 1949 
lukien korotettuna 50 %: lla kirjelmassa mainituista maarista, 
eli ryhrnassa I konduktooreille mk 11: 25 ja junamiehille mk 
9: 75, ryhrnassa II konduktooreille mk 9: 75 ja junarniehille mk 

: 25 seka ryhmassa III konduktooreille mk 8: 25 ja junamiehille 
mk 7: 50. (Rh/ to n:o H. 508, 14. 4. 1949-- Ks. rh:n kirj. 
n: o H. 508/ 2122, 4. 3. 1949) Kl n: o 20/ 49. 2. 

Rautateilla tapabtuneista varkauksista 
tehtavat ilmoitukset. 

Koska on ilmennyt, etta annettuja maarayksia todettujen tai 3 
epailtyjen >arkaustapausten viipymattomasta ilmoittamisesta ei 
ole aina noudatettu, vaildm nopoo.t ilmoitukset tallaisi ta tapauk-
sista ovat ensiarvoisen tarkeat rikosten menestykselliselle selvit
tamiselle, huomautetaan, ettli aina milloin todetaan tai saadaan 
aihetta epailla, etta rautatien hallussa ollutta tavaraa on anas-
tettu, on siita ehdottomasti heti tehtava sahkeilmoitus ylietsivalle 
rautatiehallitukseen, Ui.himmalle rautatien riko tutkijalle, tiedus
telujaostolle ja asianomaisen liikennejak on paallikolle. Sa!hke
ilmoituksen tulee sisalHia lyhyesti seuraa vat tiedot: 

1. Selostus havainnoi ta, jotka antavat aihetta epailUi anas-
tukscn tapahtumiseen. 

2. Havainnon tekijii. 
3. Havaintoaika ja -paikka. 
4. Aika ja paikka, jos a anastuksen on todettu tai voidaan 

otaksua tapahtuneen. 
5. Anastetun tavaran laatu ja maadi. 
6. Kuljetu kirjan laatu, numero ja paivays. 
7. Tavaran liihettaja ja va taanottaja. 
8. l\Iilloin ana tus on tapahtunut vaunu ta, junan ja vaunun 

numero. 
Ellei ilmoituksen tekija viipymattii voi saada kaikkia edellii 

mainittuja tietoja, ei ilmoituksen H.ihettamista sen vuoksi tule 
viivyttaa. Sahkeilmoituksen jalkeen on mahdollisimman pian lii
hetettiiva ;vlietsivalle myos kirjallinen selo ·tus tapahtumasta tark
koine tietoineen kaikista seikoista, joista voi olla hyotya rikosta 
selvitettaessa. Tahan selostukseen on myos pyrittava saamaan 
ne edella. lnetellut tiedot, joita sahkeeseen ei ehkii ole voitu saada. 
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SamaHa tavoin on tehtiivii ilmoitukset kaikista rautatien 
alueelta loydetyista tavaroista, joita voidaan epiiillii varkaiden 
katkemiksi tai muuten heiltii jaaneiksi. Naista tavaroista on aina 
annettava myos tarkat tuntomerkit. 

Rautateiden rikostutkijoiden sijoituspaikat ovat Helsinki, 
Tampere, Oulu, Jyvasky]ii ja Kouvola. Milloin tapahtumapaikka 
on lahempana HelsinkHi kuin muita edellii mainittuja paikka
kuntia ei ylietsivalle Uihetettiivan siihkeilmoituksen lisaksi tar
vitse Uihettiia ilmoitusta rikostutkijalle. (Hloj n: o 24, 5. 4. 1949) 
Kl n: o 20/49. 3. 

Palkinnon lupaaminen rikollisten ki.inni
saamiseen johtavista tiedoista. 

4 Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on oikeuttanut 

5 

raut81tiehallituksen lupaamaan 10,000--20,000 markan suuruisen 
rahapalkinnon niille honkiloille, jotka voivat antaa tietoja val
tionrautateillii mahdollisesti sattuvien suurempien rikostapausten 
selvittiimiseksi, rikollisten kiinnisaamiseksi ja anastettujen varo
j en takaisinsaamiseksi. 

Tatii tarkoittavat mahdolliset esitykset on tehtiivii rautatie
hallitukselle. (Kulk n: o 928/ 712-49.2515, 23. 3. 1949. - Rh/ to 
n:o 814, 14. 4. 1949) Kl n:o 20/49. 4. 

Rataosan Kovjoki.-Uusikaarlepyy avaa
minen liikenteelle. 

Rautatiehallituk en ilmoitettua, etta Kovjoen-Uudenkaarle
pyyn viilinen 7,950 metrin pituinen rataosa on sellaisessa kun
nossa, etta se voidaan avata liikenteelle, kulkulaitosten ja yleis
ten toiden ministerio on kuluvan huhtikuun 9 paivanii maariin
nyt, etta sanottu rataosa kuluvan huhtikuun 20 paiviistii lukien 
liitetiiiin valmiisiin ratoihin ja luovutetaan yleiselle liikenteelle 
rautatiehallituksen maaraW:ivassii laajuudessa. Sen ohessa mi
nisterio on maarannyt, etta sanottu rataosa hallinnollisessa ja 
tilastollisessa suhteessa on kunluva Oulun rataan ja Kokkolan 
liikennealueeseen sekii muuten luettava kunluvaksi 

'J talousjaksoon, 
6. ratajaksoon, 
2. varikkojaksoon, 
3. varastojaksoon ja 
5. liikennejaksoon. 

SamaHa ministerio on oikeuttanut rautatiehallituksen kayttii
maiin asianomaisia mi:i.iirikahoja puheena olevan liikenteen hoi-
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toon s~kii muutenkin jarjestami:Uin llikenteen !hoidon sopivaksi 5 
katsomallaan tavalla. 

EdelHi olevan perusteella rautatiehallitus on maariinnyt, eWi 
mainittu Kovjoen-Uudenkaarlepyyn rataosa avataan kuluvan 
huhtikuun 20 piiivasta lukien tiiydelliselle henkilo- ja tavaralii
kenteelle (K), ja eWi se on luettava kuuluvaksi 33. rautatieUUi
karipiiriin ja 8. lennatinteknikkopiiriin. 

Rataosalla tulee olemaan toistaiseksi yksi liikennepaikka, 
U udenkaarlepyyn pysakki: 

p Uusikaarlepyy- Koi 8. K 
Nykarleby Pna 17. Sk 99. 

Yw 129. 

Uudenkaarlepyyn nimilyhennykseksi on vahvistettu Upy. 
(Rh/ hlo n:o 1019,14. 4. 1949) Kl n:o 20/49.5. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Julkaisuun ,Liikennepaikkojen Vii.limatkat" lisatii.an 1. 5. 49 6 
lukien Mikkelin aseman alaisten Hankkijan, Keskon ja S. 0. K: n 
raiteiden kohdalle sarakkeeseen 8: ,T. Uihtevaa kappaletavaraa 
varten asema-, siirto- ja suuntavaunuissa." (Lkoj n :o 473, 12. 4. 
1949) Kl n: o 20/ 49. 6. 

Trt III: n velotuslaskut. 

Velotuslaskulomake n: o 4263 on muokattu uudenmalliseksi ja 7 
otetaan uusi painos kiiytantoon heti kun vanhanmalliset ovat 
loppuneet. 

Uusi velotuslasku sisaltiia liikennoitsijille tarpeelliset tiedot 
ko. Hi.hetyksestii. ( tai Hihetyksistii.), joten rabtikirjan jii.ljennosta 
ei tarvitse eniiii kirjoittaa. Laskussa on myos paikka aseman kuit
tausmerkintaa \arten. Lasku annetaan kuitattuna maksajalle. 

Velotuslaskun alareunassa on irroitettava osa, joka ilia ase
malle tulotodisteeksi paivatiliii. varten. 

Jotta ascmilla voitaisiin valvoa velotuslaskujen saapumista, 
kantoa ja tilitysta, maarataan, etta lahetetyn tavaran erikoisluette
loiden loppuun Yarataan paikka otsikolla ,Velotuslaslrut ", johon 
velotuslaskujen saapuessa merkitiian niiden numerot ja rabamaa
riit. Kuukauden lopu sa ei naita lasketa yhteei1, vaan kuukausi
tilin t~kija ,kruksaa" luetteloon kannetut laskut ja vie ne tiliin 
lomakkeelle n: o 4109 samalla tavoin kuin tahankin saak:ka. Las
kut, jotka ovat kuukausitilia tehtl:iessa viela kantamatta, siirre
tiiiin seuraavan kuukauden erikoisluetteloon ja tasta tehdaan 
merkinta ensimmaiseen luetteloon. (Yltr n: o Y. 78/ 136, 13. 4. 
1949) Kl n: o 20/ 49. 7. 
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Polttoainehuollon palkkakirjanpito. 

Sen johdosta, etta palkkakirjanpito eri polttoainehuoltopai
koilla on monikirjavaa, osaksi hyvinkin suuritoista, on varasto
osaston asettama toimikunta yhteistoiminnassa tyontutkimustoi
miston kanssa laatinut yhtenaisen menettelytavan palkkakirjan
pitoa varten seka suunnitellut tarvittavat lomakkeet. Menettely
tapa on seuraava: 

K enttiikit·ja. Sellaisena voi esimies kayttaa joko taskukokoa 
olevaa tavallisesta ruudullisesta paperista yalmistettua muisti
kirjaa tai lomakkeista n: o 2943 ( ent. C. 327 ) valmistettua tyon
johtajan muistikirjaa. Esimies merkitsee siihen tyomaalla liik
kues aan piii vittain miesten tyosuoritukset mui tiinsa. 

Tyoet·ittelykm·tti n:o 2941. Jokaista miestii varten laaditaan 
eri kortti. Kortin ylaosaan merkiHian miehen nimi ja tilikauden 
rajapaivat. Sen alapuolella olevaan pitkaiin ruudukkoon merki
taa.n, mita polttoaineita tyo koskee (halkoja, ·hiilia, turvetta). 
Ruudukko voidaan pystysuorilla viivoilla jakaa halutun pituisiin 
osiin, mikiili sama mies joutuu tilikauden aikana kiisittelemaan 
erilaisia polttoaineita. Pitkiin ruudukon alla oleviin pieniin ruu
tuilim merkitaan tyomomentit ja niiden yksikkopalkat. Tyomo
mentteja voidaan tilikauden aikana lisiita sitii mukaa kuin mies 
joutuu erilaisia toitii suorittamaan. Tyomomentcille on varattu 
9 saraketta, mika yleensa riittiiii; poikkeustapauksissa voidaan 
merkintOja jatkaa kortin toiselle puolelle, jCYka muuten on varattu 
seuraavaa tilikautta varten. 

Kortit on valmistettu sfulytettavik i joko pystykortistona, yk
sinkertaisissa rengaskansis a tai Viscard-kansioissa. Suuria paik
koja varten suositellaan viimemainittuja, koska niikyva.t otsikot 
jouduttavat korttien kiisittelya. Viscard-kansioita on varastoissa 
vapautunut toimistotoissii suoritettujen uudistusten seurauksena. 

Tyovuoron piiatyttyii merkitsee esimies kenWikirjastaan kun
kin miehen kortille piiiviin tyosuoritukset a ianomaisen tyomo
mentin sarak:keeseen kuutioina, desitonncina, tunteina j . n. e. kul
loinkin kysymyksessii. olevan laadun mukaan. Urakkatyohon kii.y
tetyt tunnit merkitiiiin alussa olevaan tuntisarekkeeseen. Sarak
keeseen ,tyon laatu" kirjoitetaan tarpcen mukaan lyhyt selostus. 

Kortissa on varattu mahdollisuus piiivittiiin hinnoittaa tyo
suoritukset siltii varalta, etta joku pitiiisi tiita tapaa mukavam
pana. J os yksikkopalkka ei tilikauden aikana muutu, voidaan hin
noittaminen jii.ttaii tilikauden piiiityttyii. suoritettavaksi laskemalla 
yhteen lrunkin tyomomenttisarakkeen tyosuoritukset ja kertomalla 
ne yok. ikko,palkalla. Nain saadaan selville jokaisen tyfunrunentin 
tyosnoritus ja markkamaiirii. seka poikittain yhteenlaskemalla mie
hen bruttoansio. 
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Tt1iyhdistelma n:o 2942 ja 2942 s. Lomakkeet ovat irtolehtili. 8 
Ottamalla miesten lukumaaran edellyttama miiiirii ulkolehtia ja 
panemalla niiden viiliin tyomomenttien miiiiriin vaatima miiiirii 
kapeita sisalehW.i valmistetaan kutakin tiliviiliii varten nidos. 

YlhiiiilHi oleviin tyhjiin ruudukkoibin tehdaiin samanlaiset 
tyon laatua koskevat otsikot kuin tyoerittelykortteleihin: poltto
aineen laatu, esiintyneet tyomomentit, tyosuoritukset ja raha
miiiirii (mk). 

Kunkin miehen tyoerittelykortin loppusummat siirretiiiin vas
taavaan sarakkeeseen tiliyhdistelmiissii. Tiliyhdistelmiissii vara
taan TI.imei et oikealla olevat sarakkeet indeksilisiiii, veroennakkoa 
y. m. varten sekii miehelle maksettavan maaran merkit emista 
varten. Niimii loppusarakkeet sisiiltiivat siten kunkin miehen 
osalta palkkalistaan tarvittavat numerot ja voidaan palkkalista 
siis ilman eri konseptia kirjoittaa suoran tiliyhdistelmiistii. 

Tyomomentti- arakkeet lasketaan yhteen pystysuoraan suun
taan, jolloin saadaan viilittom.ii.sti selville palkkalistan momen
tointi. - Saralilkeiden alussa olevien tunti.merkintojen avulla voi
daan taikkailla tyoajan kiiyttoii sekii suorittaa urakka-ansioiden 
kehittymisen tarkkailua. 

Vastaanotto- ja lahetyskirja n:o 3008. Kirja on suunniteltu 
kiiytettiivaksi vastaanotto- ja lii.Jhetyskirjoina ( eri .kirjat) halko-, 
hiili- ja turvetoimituksia kirjattaessa. Siihen on yhdistetty myos 
vaunupaivakirjaa vastaavat sarakkeet. Sarakkeiden otsikot anta
vat tiiyttlimiseen tarvittavan opastuksen. 

Uudet lomakkeet valmistunevat painosta noin •kuukauden ku
luttua, jonka j>8Jkeen ne on otettava kiiytiintoon kaikilla poltto
ainehuoltopaikoilla, missii miesmiiiirii edellyttaii jarjestelmiillistii 
palkkakirjanpitoa. Lomaketilaukset on osoitettava painatusjaos
toon. (Voj n:o Y. 491/ 74, 12. 4. 1949) Kl n:o 20/ 49. 

Matkalippualennuksia. 

Laihian Ut·heilijat t·. y:n suunnistamiskilpailuihin osallistu- 9 
ville kilpailijoille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten 
lippujen, myo pikajunalippujen hinnoista Laihialle. Alennus 
on voimassa 20.-24. 5. 1949. (Tfo n:o 650, 8. 4. 1949) 

Suomen N1w1·ten Kristt'llisen Liiton allalueteltuihin tilaisuuk
siin osallistuville alle 20-vuotiaille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myps pikajunalippujen hinnoista kul-
loinkin kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisin: -

1) Tyttojen kesiipiiiviit Tampereella 2-4. 6. 49, 
2) Kirkon Nuori opiiiviit Porvoossa 4-6. 6. 49, 
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3) Kirkon Nuorisopiiiv&t Kajaanissa 4-6. 6. 49, 
4) TyttOleiri Keuruulla 20-25. 6. 49, 
5) Nuorisoleiri Keuruulla 23-26. 6. 49, 
6) TyttOleiri Keuruulla 29. 6-3. 7. 49. 
Alennus on voimassa 2 paivaii ennen ja 2 piiivrua jalkeen 

kunkin tilaisuuden. (Tfo n:o 680, 11. 4. 1949) 

Kadonneita ma.tkalippuja., Virka.merkkejlt ym. 

Hyvinkliiin asemalla palvelevalle asemamiehelle Vii.ino Johannes Sal
miselle annettu virkamerkki n: o 11 on kadonnut 12. 4. 49 ja kuoletetaan. 
(2. ljp n:o 536/1262, 13. 4.1949) 

Ulkotyontekijii Vaino Gronvallille kirjoitettu virka-aikavapaalippu 
n: o 013330/267 voimassa 13. 1.-31. 12. 49 matkalle Helsinki-Leppii.vaara 
on knrlonnut ja kuoletetaan. (Hki knp 14. 4. 1949) 

Sopima.tton:da VR paJvelukseen. 

Oikaisuna peruutotaan Kl n:o 16/49.1 ollut ilmoitus Pasilan vari
kolla pa.lvelevan ylim. veturinpuhdistaja.n Valtteri Pikkuahon erottami
sesta. VR pa.lveluksesta., mikii. ilmoitus hii.nen kohda.ltaan oli tullut epii.
huomiossa Kiiskylehteen. (Vrp Psl n: o 205, 13. 4. 1949) 

Helsingin a.seman a.lokas Juho Kinnunen (s. 29. 10. 18) on erotettu 
17. 4. 49 lukien sopimattomana rauta tien pa.lvelukseen ( 1. ljp n: o H. 
236/1086, 11.4. 1949) 

Iisa.lmen va.rikolla palvellut tilap. vaununvoitelija Eino Ahonen on 
erotettu 6. 4. 1949 lukien sopima.ttomana rautatien pa.lvelukseen. (Vrp 
01 n:o 208, 13.4. 1949) 

Avoimia. Virkoja ja toimia. 

18 l. konttor-ia.pulaisen toimh Pa.silan varastossa. Tii.ytetii.ii.n esityksen 
perusteella.. V a.rasto-osaston johtajrulle osoi tetut hakemukset on toimitet
tava 1. varastojakson pii.ii.llikolle, os. Pasila, viimeistiilin 29. 4. 1949. 

Seuraavat esityksen perusteella tii.ytcttii.vii.t ratavartija.n toimet: 
1 1. ratat•artijan toinnia: yk i 10. ratajak ossa (Pieksii.mii.ki) ja yksi 8. ra.
tujakso sa km 954-962 (Rahtula) ; sekii. 2 l. 1·atavartijan toimia: yksi 
8. ratajak ossa km 945-953 (Muurola), kaksi 9. rataja.ksossa, joista toinen 
km 677,5-685 (Jokikyl:.'i.) ja toinen km 662,5-670 (Hi.i.rmiinmii.ki), sekii. 
yksi 12. rata.jaksossa km 676-683,5 (Ukkola). Rataosa.ston johtajalle 
osoit tnt hakemukset on jii.tettii.vii. asianomaisille ratajaksonpii.ii.llikoille vii
meistii.ii.n 7. 5. 1949. 

9. liikenncjaJ.ksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
i! l. vaihdemiehen toinnia: yksi Pieksii.mii.ellii.; junmnieJum toimia: yksi Var· 
kaudessa, yksi J yviiskyliissii. ja yksi Suolahdessa; 1 l. asemamiehen to-i.mia.: 
yksi Pieksii.mii.ella, kaksi Suolahdessa ja neljii. Jyvii.skyliissii.; !8 l. asema· 
miehe11 toilrnia: yksi Airakselassa ja y1,si Huutokoskella; 1 l. autonlculjet
tajan toimia: yksi Jyvii.skyliis ii.; 2 l. a;u,tonkuljettajan toimia: yksi Kuo· 
piossa.. Liikenneosa.ston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. asian
omaisen liikennepaikan pii.ii.llikolle viimeistaii.n 10. 5. 1949. · 

Yleisen vaikea.n asuntopulan takia kehoitetaan hrukijoita ennen hak~ 
musten jii.ttii.mistii. ottamaan selvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

H elsinki 1949. Yaltionem·os ton kirjnpaino 
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Viittaus Kliskylehdess li julkalstuu n maliraykseen merkitiiin: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

S IS.ALLYS : 1. Veturin ajokieltomerkki (Vm) . - 2. Vuok.ratut ii.ilio
vaunut. - 3. Asunto· ja ret.keilyvaunut. - 4. Virvokk.eiden myynti junissa. 
- 5. Kuukausilippujen tarkastus junissa. - 6. VR autoliikenne. - 7. Oulun 
-Kuusamon tavaraliikenne. 

Veturin ajokieltomerkki (Vm) . 

v eturin ajokieltomerkki, jota kaytetaan nykyisten maarays- 1 
ten mukaan vain sellaisilla sivu- ja syrja ~aiteilla, joilla veturilla 
liikllmminen on kokonaan kielletty, otetaan ensi tilassa kiiytan-
toon jonkin verran muutettuna myoo sellaisilla sivuraiteilla. 
joilla raskaiden taiklka valira kaiden ja raskaiden veturien liik:
kuminen on kielletty. 

Tiista johtuen kumotaan veturimerkkia koskeva kirjelma n: o 
2789, 19. 12. 47 (Kl n: o 1/ 48. 2) ja asiassa annetaan seuraavat 
uudet miHiraykset lisayksena junaturvallisuussl:iantoon: 

Veturin ajokieltomerkki (Vm). 

1. Veturin ajokieltomerkkia kaytetaan sellaioolla sivurai-
teella, jolla liikkuminen on kielletty 

a. kaikilta vetureilta, 
b. seka vii.liraskaiden etta raskaiden sarjain vetureilta tai 
c. ainoastatan raSkaiden sarjain vetureilta. 

2. Ajokieltomerkkina on 2-4 metrin korkuiseen, etupinnal
taan vuorottaisesti puna-valkoiseen ja takapinnaltaa.n tumman
harmaaseen !pylvl:iiiseen kiinnitetty valkoinen, punareunainen ym
pyralevy, jossa on levea, punainen raita vaakasuorassa ooka 1 b
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa lisaksi iso musta \T-kirjain ja 
1 c-kohdassa tarkoitetusoo. tapauksessa Rkirjain. Levyn taka
pinta on tummanharmaa. 

3. Merkki asetetaan raiteen oikealle puolelle. (Rh/lko n: o 
774, 8. 4. 1949) Kl n: o 21/49. 1. 

2918. 23 . 4. 19J9. 



2 

3 

4 

5 

21 -2-

Vuokratut sii.iliovaunut. 

Seuraavat sailiovaunut on vuokrattu yksityisille toiminimille: 
Osakeyhtio N abeL-Standard Aktiebolag: 

Gob n: o 199417 11. 2. 49 alkaen 
-,- 199429 -,- , 
~,- 199412 19. 2. 49 " 
-,- 199427 -,- " 
-,- 199423 24. 2. 4H , 
-,- 199435 -,- " 
-,- 199424 8. 3. 49 ,, 
-,- 199434 
-,- 199409 
-,- 199421 

-,.,-
18. 3. 49 

8. 4. 49 
" 

" 
" 

(Vrl. Kl U:O 11/ 49. 5. 
n:o 21/ 49. 2. 

Kut n:o -!1 14. 4. 1949) IG. 

Asunto- ja retkeilyvaunut. 

Koska asuntovaunuiksi muutettavia Ei-vaunuj a n : o 22001-
22011 ei kayteta ylei:sessli liikenteessa, annetaan niille sarjamer
kinta XEi ja numerot 022001_,022011. 

Retkeilyvaunuiksi muuLettujen Ei.-vaunujen n: o 22046, 22049, 
22051, · 22052, 22053, 22055 ja 22057 sarjamerkinta on Eim, 
vaunujen numerojen py&yessa entisina. Sivuseiniin maalataan 
numeron alapuolelle merkinta: Retkeilyvaunu. (Koj n: o 361/ 
570, 30. 3. 1949) K1 n:o 21/ 49. 3. 

Virvokkeiden myynti junissa. 

Tiedoksi ilmoitetaan, etta junissa, J01.'lSa on Mat'karavinto 
Oy: n hallus.sa oleva ravintolavaunu (ns. lounasvaunu) tai Kan
sainvalisen Makuuvaunu- ja Euroopan P ikajunayhtion ravintola
vaunu, saadaan kahvin, teeu, voileipien, makeisten, hedelmien 
ym. virvokkeiden seka virvokejuomien myynti ulottaa Hi.sta 
ravintolavaunu ta (tai lounasvaunusta) sanottujen yhtioiden 
toimes.ta harjoitettuna myos junan mat!kustajavaunuihin. (Rh/ 
lko n:o 1154, 14. 4. 1949) Kl n:o 21/ 49. 4. 

Kuukausilippujen tarkastus junissa. 

Vaarinkasitysten ja vaarinkaytooten eh.kaisemiseksi rautatie
hallitus on maiiriinnyt, etta kuukausilippu on, silloin kun sita 
kaytetaan ensimmaisen kerran, junassa lavistettiiva ja etta lkon
duktoorin tulee tehda tama Ui.vistys lipun oi.kean reunan yla-
paahiin. 
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Kuukausilippmm merkitty vuosiluku voidaan viilirenUi.a, 
mutta tallii liivis.tyksella estetaiin vanhentuneen lipun kiiytti:imi
nen matkustamiseen vastaavassa kuussa seuraavana vuonna sa
moin kuin se, eWi tileihin merkitiilin peruutetuiksi niita kiiytet
tyja kuukausilippuja, jotka matku taja jattiia lipunmyyjalle 
uutta lippua ostaessaan. 

Edellaolevan johdosta lisatiiiin .Asema- ja junapalvelus iiiin
toon (A.J . . ) 23 §:n 2. kohtaan uusi !kohta: 

j. kuukausilippu on, silloin kun ita kiiytetaiin ensimmiiisen 
kerran, Uivistettavii, ja liivistys talloin tehtiiva lipun oikean reu
nan yHipiiiihiin. (Kl n: o 21/49. 5) 

(Rh/lko n: o 1122, 14. 4. 1949) Kl n: o 21/49. 5. 

VR autoliikenne. 
Uu ia linjoja: 

Henkilolinja n: o 19: Aavasaksa-Portimojarvi. 
Liikennoidaan m. to. 

km 
5.10 - Aa.vasaksa as 5.40 
5.20 6 Portimon silta 5.25 

Tavarakaukolinja n:o 4 a: Helsinki- Lahti. 
Liikennoidiian Hki: sta m. k. p. Lh: sta ti. to. I. 

Liihto Hki 11.00 Tulo Lh 19.00 
, Lh 11.00 , l!ki 19.00 

Paikkakun ta 

Helsinki 
Porvoo 
Kaarenky lii 
Monninkyla 
Vakkola 
Askola kk 
Tiiliia 
Juornaankyla 
Pakila 
Myrskyla 
Porlammi 
Artjarv1 
Ratula 
Kuivanto 
Uusikyla 
Lahti 

Autoliikennepaikka 

Pikatavaratoimisto 
Rautatieasema 

Raupp. Paulakoski 

" " 
Kaupp. Nirvi 

, Antman 
, Kemppila 

" 

" 
" 

Alanne 

Harjanne 
Kiviranta 

Rautatieasema 
VR autotoimisto 

Uusia kotiinkuljetu paikkoja: 
Iisalmi alkaen 15. 4. 49. 

Tariffi valima tka 
Helsingissa Lahdesta 

170 
50 120 
60 llO 
70 100 
70 100 
70 100 
80 90 
80 90 
90 80 

100 70 
110 60 
120 50 
130 ±0 
140 30 
J50 20 
] 70 

(Kut/auto 14. 4. 1949 n: o 65/IV /5 a, 424/IV /5 b ja 339/IV /6- Rh 
n:o 906/2430, HI. 3.1949) Kl n:o 21/49.6. 
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Oulun-Kuusamon tavaraliikenne. 

Tehdiikseen mahdolliseksi OuLun-Kuusamon ·dilisen tavara
liikenleen joustavan hoidon rautatiehallitus on miiiil'annyt Kuu
~ •a mooii 1. 5. 49 lukien autoliikennepaikan hoitajan, jonka teh
tavanii mm. on lkuljetusmaksujcn kantaminen ja tilittiiminen sekii 
lahetettiivien lllihetysten ralhdittaminen. 

MikaJi rautatierahdin laskemisessa Kuu. amossa syulyy epii
selvyylltii, voi Kuusamon autoliikennepaikan hoitaja jiittiiii rah
din laskemisen Oulun aseman tehtiiviiksi. Tallaisli·sa tapauk
sissa on autoliikennepaikan hoitajan Hihetettavii Ouluun myoo 
liihettajiille kuuluva kuJjetus.kirjan osa. Oultm aseman on tama 
osa palautettava Kuusamoon, jonka jalkeen autoliikennepailkan 
hoitaja kantaa kuljettusmaksun liihettiijalta, mikiili kuljetus
maksu on haluttu maksaa KuUStamossa. Naiden maksujen tilitys 
Oulussa tapahtuu kuten saapunei':lta liihetyksisHi jiiljempiinii on 
maariitty. 

Kuljetuskirjojen kirjaaminen toimitetaan Oulun asemalla. 
Taman mukaisesli vieditiin Kuusamosta Hihetetlyjen ja sinne 
osoitettujen lahetysten kuljetuskirjat erikoisluet'teloihin Oulussa. 
:Muilta asemilta Kuusamoon liihetettiivien Ui.hetysten kuljetu..o;;
kirjat viedaan erikoisluetteloihin Oulun kahdalle. 

Kuljet US- ym. maksujen tilitystii varten on Kuusamon auto
liikennepaikan hoitajalle Oulun asemalla avattu ra11tiluottotili, 
jolle merkitaan sellaiset maksut., jotka autoliikenncpaikan hoi
tajan on KuusamDS~>oa kannettava. Tiihiin rahtiluottotiliin sovel
letaan rahtiluotosta annettuja yleisiii miiiirayksia, kuitenkin siten, 
ettei rahtiluottopalkkiota kanneta. Jotta maksujen otilittiiminen 
helpottuisi, autoliikennepai1kan hoitajan on paivittain laadittava 
larutevist.ii maksetuista Uihetyksista kaksin kappalein rahtiluoton 
tilitodiste (lomakc 4138) . Samoin laaditaan Oulun asemalla 
Kuusamoon osoitetuista malks-ettavista liihetyksistii rahtiluoton 
tilitodiste kaksin kappalcin. EdeHisista lahetetaan toinen osa 
kuljetuskirjojen mukana Ouluun, toisen jaiide.ssa autolii'kenne
paikan ihoitajalle. .Jalkimmaisista toinen osa liihetetiiiin kulje
tuskirjojen mukana autoliikennepaikan hoitajalle, toisen jaa
dessa Oulun aremalle. Raihtiluotrtotiliin tehdaan viennit niiiden 
tilitodisteiden perusteella. 

Autoliil{ennepailkan 'hoitajan on piiivittain maksettava kanta
mansa maksut 3. talousjakson tulotilille n: o 3503 po tisiirron 
valityksella. Tilillepanokol'lttiin on 1.ehtavii merkintii, etta maksu 
tulee Oulun aseman hyvaksi. (Tfo n: o 693 , 13 .4. 1949) Kl 
11:0 21/49. 7. 

Hel sinki 1949. Valtion envoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Sis a 11 y s : 1. Tyoaikalain muutos. - 2. Lomake virkamiiiiray ten antoa 
varten. - 3. Yeturinkuljettajain virkame rkit. - !. Hen kiloliikenteen lopet· 
taminen Riihimaen-Lopen rautatiella. - 5. Liikennepaikkoja koskevia muutok· 
sia. - 6. Yii.limatltan Jaskeminen Voikkaan asemalle. - 7. Vuokratut siill.iii · 
vaunut. - 8. Kielto Ga-vaunujcn kiiyttamisesta yhdysliikenteessii.. - 9. Neu
vostoliittola.iseten automaatti.kytkim·aunujen sijoitus juni sa. - 10. Suomen 
ja Neuvo toliiton rautatieyhdysliikenteeen matku tajain, matkatavaran ja ta
varain kuljetustariffi. - 11. Tavaranluoldtus. - 12. Rautatien virkapo.st in 
kaytto. - 13. Renga matkat. - 14. :llatkalippualennuksia. - 15. Kadonneita 
matka•lippuja, Yirkamerkkeja ym . - 16. Avoimia Yirkoja ja toimia. - 17. 
Osoitetieduste I u. 

Tyoaikalain muutos. 

Yuoden 1 9-! 7 IGi kylchdessa n: o 2 julkaistun elokuun 2 plii- 1 
vana 1946 annet un tyoaikalain 18 § : n 2 momentti on mu ntettu 
1 paivana huhtikuuta 1949 annetulla lailla na.in kuuluvaksi: 

1 §. Mita 17 § : n 2 ja 3 momentissa on saMe tty ylityosta 
jb. hatatyosta suoritettavan korotetun palkan lasl-emisesta, on 
va taavasti nouclatettava myos sunmmtaityosk1. suoritettavaa 
koroteth1a palkkaa laskettaes ·a. 

(X: o IIloj 28, 14. 4. 19-!9) Kl n: o 22/ -!9. l. 

Lomake virkamaaraysten antoa varten . 

. Jaksoupaiillikoiclen ja va ·taavassa asemassa olevien kii.yttoii 2 
varten on yhteisymmii.rrykse sa liikenne- ja tariffio a tojen 
kanssa valmi tettu oheisen mall in mukainen lomake n: o 1153 
virkamaariiysten antami ta varten . Lomake on tarkoitettu kay
tettaviiksi mii.arattaessa henkilOknntaa tiJapaisiin virantekoihin, 
harjoittelupaikkoihin yms. 

Lornak.e on i3-osainen ja sidottn 25 kappaleen kirjoiksd, jotka 
tilataan asianomaisen osaston johtajalta. 

Paallimma.inen osa annetaan mliarattii.valle ja se kelpaa 
samalla virkavapaalippuna, myos pikajunissa ilman lisamaksua. 
Vapaalippua koskeYaan rnutuun on lipun kelpoisuusaika me.r-

3101. 28. 4. 1949. 
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N:o 1153 
Valtionrautatiet 

2 

(Liittyy Kl. n:o 2t/49. i) 

Annetaan maii.ratta\"i:ille 

Virkamaarays N:o 000000 

miiiiriitiian ....... .;. ....... 1D ..... klo ........ alkaen toistaiseksi 

........ ,r ........ HI ..... klo ........ saakka 

virantoimitukseen ....... ............. .... ............... ............ ... ......... . 

Kelpaa myos pikajunissa 

Kelpaa virkavapaalippuna matkoja varten 

viililli:i ........ luokassa ........ ;. ....... 19 ........ saakka . 

........ .. ........ .. ...................... ........ .. ........... ........ . ; ........ 19 ...... .. 

Tarpeeton 
ylipyyhitii.ii.ll. 

Virkamiiiiriiykseu antaja 
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kiWh"ii kulloinkin kysymyksessa olevan tapauk en mukaan joko 2 
siten, ettii lippu kelpaa vain matkaa varten virantek<>paikalle tai 
my()s virantekoajan kestaessa vapaapaivina snoritettavia m:at-
koja varten virantekopaikan ja kotiaseman viililla. 

Toinen osa laheteti:iiin uuden Yirantoimituspaikan esimiehelle. 
Kolmas osa jaa kantaan. Kaunat on liihel:etiliva asianomai

-,en osaston johtajan tarkastetta\'iksi :\IK I: O:ssa vapaalippu
kirjoista annettujen ohjcitten mukaisesti. (Tyt, 22. 4. 19±9) 
Kl u: o 22/ 49. 2. 

Veturinkuljettajain virkamerkit. 

Rautatiehallitu on taniian ma~irannyt, etta toistaiseksi ja 3 
kunnes uusi virkapuku::;iUinto on tullut voimaan vakinaiset vetu
rinkuljettajat, jotka ovat toimineet veturinkuljettajan tehtiivissa 
Yii.hintiian viisi vuotta, kaytta.vat virkamerkkeini.Uin valtionrauta
teiden viran ja toimen haltijain virkapuvusta annetassa asetnl~-
esr;;a mainittuja ensimmaisen luokan veturinkuljettajan virka

merkkeja ja muut veturinkuljettajat toisen luokan veturinkuljet
tajan virkamerkkeja. (Rh/ hlo 11: o 575, 8. 4. 19-19) Kl n: o 22/ 49. 3. 

Henkiloliikenteen lopettaminen 
Riihimaen-Lopen raut atielHi. 

Kulkulaito ten ja ylei. ·ten toiden ministerio on Riihimiien- 4 
JJOpen Rautatie 0 akeyhtio11 anomuksesta ma.iirannyt aikataulun
mukai en he11kiloliikentee11 mainitulla rautaticlHi toistaisek i lope
tettavaksi touk:okuun 15 paivasta 19±9 alkae11. (Kulk n:o 2935/ 
21. 4. 19±9 ja rh/ hlo 11 :0 919/ 22, 4. 19-19) Kl n:o 22/ -!9. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Simpeleen aseman alaisc11 Koitsanlahden lv: 11 liikennoimistapa 5 
on 1. 5. 49 luben IIImTR. (Lkoj n: o 937, 20. 4. 1949) 

Vol tin aseman alaisena avataan Voltin-J epua11 valilla kesa
kuun 1 paiva Hi 19-19 lukien kilometrilla 486 + .tO m liiken
teelle ,Koykkari "-niminen laituri vaihde, nim.ilyhen11yksenii ,Kok", 
liike11noimi tapana henkiloliikenne ilman lipunmyyntia ja tavara
liikenne vaunuk:ummin (HTt) seka tariffivalimatkoina 8 km 
Yolttiin ja 9 km Jepualle (Pna 31. Sk 69. Yw 143.). Koykkarin 
:ei ake poi tetaan sama. ta paiva ta lukien. 

lv Koykkiiri Kok 31 Voltti HTt (Luk. 1. 6. -1:9 ) 
.Jepua 9. 
Pna 31 . Sk 69. 
Yw 1-!3. 

(Rh/ lko 11: o 11 0, 22. 4. 19±9) (Kl 11: o 22/ 49. 5.) 
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Seisake Lukus (Liikennepaikkojen valimatkat sivu 96), joka 
poistettiin Kovjoen-Piilmiiisten valiltii kesakuun 1 paivasta 1948 
lukien, on avattu jall en liikenteelle huhtikuun 20 pi:ijvasti:i 194!) 
lukien Kovjoen aseman alaisena entisin valimatkoin. Seisakkeella 
p)·siihtyvat matkustajien jattamista ja ottamista varten (S), 
toistaiseksi junat n:o 552, 553, 556 ja 557. (Rh/ lko n:o 1181, 
:!2. 4. 1949) 

Kun rataverkolla on laitureita ja seisakkeita, joidcn luona 
sijaitsee viereisen, ta,·araliikenteelle aYatun liikennepaikan alai
nen samanniminen syrjaraide, on julkaisuun ,Liikennepaikkojen 
Yalimatkat" tehta-vli niitten kohdalle 8 sarakkeeseen seuraavan
lainen viittaus k. o. viereiseen liikennepaikkaan, jotta liikennoit
sijoiden halutes a lahettaa tavaraa naille laitureille tai seisak
keille huomattaisiin raiteen olcm:as ·aolo eika kieltaydytti:iisi otta
masta lahetyk Hi. kuljetettaYaksi raiteen liikennoimismaaraysten 
rajoi sa: 

se Dragsvik Ks.myos 
, Haimoo 

" 
" 

Hennala ,, 
" 

Impivaara 
" , Kalarauta 
" 

" 
Kaukas 

" ,. Kelkkamaki 
,. K uparitehdas 

" , Kuvelampi 
" ,, Marjoniemi 
" l Matii.svattra 
" e Oheumaki 

,, Paimenportti 
" l Pirttikangas 

se Pitkii.jarvi 

Tammi><aari 
Rovkka 
Lahti 
'einajoki 

Uusikaupuuki 
Lauritsala 
Lien:Jstuore 
lmatra 
Syrjii. 
Kouvola 
Vi•ekki 
Pelto almi 
Hovinsaari 

Lyly 
MU,keli 

se Rahkee 

, Rautatehdas 
, Rodbrott 
, Samma.llalt ti 

1 Savio 
se Stromberg 
, • ull{U 
l Tapanila 
, Vatiala 

(Lkoj n:o 137, 20. 4. 1949 ) Kl n:o 2:2/ 49.5. 

Valimatkan laskeminen Voikkaan asemalle. 

Ks. myos Uima· 
harju 

Rahkeis· 
jarven 
raide 

" 
Ima.tra 

" 
Tahtela 

11 Vaaja· 
koski 

" 
Kerava 

" 
Vaasa 

" 
Jyvii.skylii. 

" 
Malmi 

" 
Vt>hmai · 

nen. 

Koska useat Harjun aseman pohjoisptlolclla sijaitse\·at lii
kennepaikat rahdittaessaan Hihet~· ksia Voikkaan asemalle edel
leenkin laskc\·at ,·alimatkan inne Ilat·jun aseman kaut.ta ja 
saavat sen taten 4 km todellista valimatkaa pitemma.ksi, huomau
tetaan, etta vi.i.limatka Yoikkaan asemalle on nykyisin laskettava 
5iten, etta ensi.n maarataan valimatka sivuradan erkanemiskoh
taan, Haarankallioon, ja nain saatuun v·alimatkaan Ii -ataan 5 km. 
Haarankallion valimatkat ovat: Kw 11. Pm 173. (Lkoj n:o 63.1, 
~1. 4. 19<:1:9 ) Kl n:o 22/ 49.6. 
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Vuokratut sailiovaunut. 

Sem·aaYat sailiih·aunut on vuokrattu yksityisille toiminimille: 7 
Suomen Petrooli Oy : 

<ffib n: o 199432 18. 3. 49 
199413 8. 4. 49 
199431 8. 4. 49 
199419 20. 4. 49 
199420 20. 4. 49 

alk.aen 

" , 
, 
, 

(Yrt. Kl n:o 11/ 49.5 ja 21/ 49.2. - Kut n:o 70, 23. 4. 19-Hll 
Kl n :o 22 149. 7. 

Kielto Ga-vaunujen kayttamisesta 
yhdysliikenteessa. 

Ko ka on osoittautunut, "etta Ga-vaunu jen kayttO yhdysliiken- 8 
teessa Snomen ja Neuvostoliiton valilHi tuottaa erinaisia hanka
luuksia m.m. vaunuissa olevien irtolautojen palautuksen takia, 
ja koska sanotut vaunut suurimmaksi osaksi ovat sellaisessa kun
nossa, ettei niitii teknillisestikaan voida hyviiksyi.i yhd.rsliikell
teessa kiiytettiivii.ksi, on rautatiehallitus tanaan tapaht unees-.-.a 
esittelyssa paattanyt, etta Ga-vaunuja ei tasta lahtien saa lain-
kaan antaa kuorm.attavaksi Neuvostoliittoon menevalle 1avaralle. 
Taman johdo ta on lrunkin Ga-vaunun numeron al le maalattava 
vaakasuora •alkoinen >iiva, kuten on maaratty Kiiskylehden 
n: o 19/ 46. 2 kohdassa, osoitukseksi siita, etta naita vaunuja ei 
saa kayttiia y-hdys"liikenteessa. (Rh/kut n :o 1213/ 3-!29/ 49 ) Kl 
11:0 22/4-9 .. 

' Neuvostolaisten automaattikytkin
vaunujen sijoitus junissa. 

Sen johJosta, etta neuvostolaisten automaattikytkimilla nru-;- 9 
tettujen Yaunujen vaihtaminen ja sijoitus junan loppupiUihii:1 
aiheuttaa asemilla ai-kaa\'iepaa vaihtotyota, rautatiehallitu · on 
tanaan tapahtuneessa esittelyssa, muuttaen ke akuun n pibYana 
1945 pai,·at.r sa kir jelmiissa. 11:0 1621/ 6528 antamansa maa.rayk-
sen, paattiinyt, etta neuvostolaiset automaattikytkimilla n1rustetut 
vaunut saaclaan tasta lahtien ~ijoittaa joko junan allm- tai 
loppupiiahan, kunhan ne vain kaikki ovat yhclessa ryhmassi.i. 
(Rh/knt n:o 1214/ 3430, 22. 4. 1949) K1 n:o ~2/49 . 0. 
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Suomen ja Neuvost oliit on r autatieyhdys
liikenteen matkust aj ain, matkat avaran j a 
tavar ain kulj etustariffi. 

Tariffin 33 art. 8 b) kohta on muuteltava seuraavasti: 
h ) S~T-I.,iiton rautateilla - kuHmlaitosministerion kansoain

va!listen Jiikcnteiden hallitukselle Moskovassa, joka valvoo kaik
kien SNT-Liiton rautateiden etuja. (Tftk n:o 107, 14. 4. 1949 ) 
Kl n: o 22/ 49. J~O. 

Tavaranluokitus. 

11 Aaltopahvista valmistetut laatikot ja rasiat ovat 1. 5. 1940 

12 

13 

14 

lukicn k.ookkaita my5s litteina. Tasta. on tehtav[i merkinta aakko
selliseen tavaranluokitustaulu.kkoon seuraavien hakusanojen lmh
dalle: Aaltopahvilaatik.ot, Kartonkilaatilwt, Kartonkirasiat, Laa
tikot, Pahvilaatikot, Pahvirasiat ja Rasiat. (Tfo n: o 7 41, 25. -1: . 
1949 ) Kl n: o 22/ 49. 11. 

Rautatien virkapostin kaytto. 

Rawtatieliiisten Kristilliselle Yhdi tykselle on myonnetty 
oikeus maksutta ldi.yWia VR: n virkapostia piiatoimiklmnan ja 
piiTien valisessa kirjeenvaihdo.ssoa . Myi:is ylhdistyksen lehden 
,Siipipyoran" tilaukset ja siihen tarkoitetut 1kirjoitt1.k et saadaan 
toimittaa viekapostin valiJtyksellii. (Rh/ hlo n: o 1114, 14. 4. 1949) 
Kl n: o 22/ 49. 12. 

Rengasmatkat. 

Kaskylehdessa n: o 17/ 49 ollee een rengasmatkoja koskevaan 
kirjelmaan pyydetaan tekemaan seuraava korjaus ja lisa.ys: 

ivulla 15 olevan renga·matkan n:o 42 3 llcn hinta 
muutettava 2,520: - ja 

sivulla 16 olevaan rengaslippujen myyntipaikkojen 1 uet
teloon lisattii'Vii Koulumatkailutoimisto. 
Yleisi:ille jaettavan rengasmatkojen esittelyvihkosen sullteen 

ihnoitetaan, etta se ilmestyy painosta toukokuun alkupuolella. 
-Takeluiyon jouduttamiseksi pyydetaan asemia ja pysakkeja 
hyvissa ajoin Uil1ettamaan esittelyvihkosta koskevan tilauksen a 
mainosjaostolle. ('l\Ij, 25. 4. 1949) K l n :o 22/ 49. 13. 

Matkalippualennuksia. 

Kouvolwn U rheilijat 1·. y :n Kouvolassa 8. 5. 1949 jarjesUimii n 
:-mmni tamiskilpailuihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 
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25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 14 
hinnoista Kouvolaan. Alennus on voimassa 6-10. 5. 19-1:9. (Tfo 
11 :o 726, 21. 4. 1949) 

Sokeain Keskusliitto T. y :n vuosikokoukseen osallist.uville 
. okeille on myonnetty 50 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajtmalippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus on voimassa 
6-1'0. 5. 1949. (Tfo n :o 728, 22. 4. 19±9) 

Keravan '[; rheilijain 1·. y :n yhteistoimintasuunnistam:iskilpai
luihin osallistLlVille kilpailijoille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoi ta Kera
valle. Alennu on voimas a 13-17. 5. 1949. (Tfo n:o 739, 
23. 4. 1949) 

Tyoviien U1·heiluliiton jiirjestiim.alle pyorailijoiden leirille 
osallistuville pyorailijoille on myonnetty 25 %: n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Nastolaan. 
Alennus on voimas a 13. 5.-1. 6. 1949. (Tfo n:o 699, 21. 4.1949) 

S1wnte1~ Reserviupseeriliitto T. y :n maa tojuoksumestaruus
kilpailuihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25 %: n alen
nus yk inkertaisten lippujen, myo pikajunalippujen hinnoista 
Turkuun. Alennus on voimassa 24-28. 5. 1949. (Tfo n :o 740, 
23. 4. 1949) 

S1.wmen Nuorten Na.isten Kristillisten Yhdistysten allaluetel
tuihin tilaisuuksiin osallistuville aile 20-vuotiaille on myonnetty 
25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista kulloinkin kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisin. 

Leirinjohtajien valmennuspaivat Pieksamiiella 4-7. 6. 49, 
Suomen NNKY:n Liiton vuosikokous ja -jul1la Kuopiossa 

10-13. 6. 49, 
Tyoleiri Pieksamaellli. 14-22. 6. 49, 
Tyttojen le:iJ:i Pieksamaella 29. 6-4. 7. 49, 
Koulutyttoleiri Ruovedella 28. 6-5. 7. 49, maaraasema Tam-

pere, 
Askartelukurssit nuori ·o-ohjaajille Pieksamaellii 11-18. 7. 49, 
Koulutyttoleiri Orivedella 18-25. 7. 49, 
Lomaleiri PieksamaelUi. 22-28. 7. 49, 
Lom.aleiri Lopen Kaartsalo a 25. 6-31. 7. 49, maii.raasema 

Riihimiioki, 

Koulutyttoleiri Kivisaaressa 5-12. 8. 49, maaraasema Sa
Yonlinna. 

Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen 
kunlun tilaisuuden. (Tfo n: o 679, 11. 4. 1949) 

Idrotts{Oreningen KTaft 1·. f.-n:iJnisen urheiluyhdistyksen jar
jestamiin kansainv·alisiin suunnistamiskilpailuihin osalli tuville 
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kilpailijoille ja toimitsijolle on myonnetty 25 %: n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajtmalippujen hinnoista arpioon. 
Alennus on voimassa 9.-15. 6. 1949. (Tfo n: o 660, 11. 4. 1949) 

Porin piirin Sos. dem.. Nuorisojiirjeston 1'oimikunta r. y: n 
Raumalla pidetti:iville maakuntajuhlille osallistuville alle 20-vuo-
1 iaille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myo pikajunalippujen hinnoista Raumalle. Alennus on voimassa 
:}0. 6.-5. 7. 1949. ( T fo 11: o 708, 19. 4. 1949) 

Kadonneita. matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

'l'ariffito.imistossa entisen ratavartijan Juho Kankaan vaimolle Vii· 
helmiinalle 12. 3. 49 k.irjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 97126 matkalle 
Ruutana-Kuopio on kadonnut ja kuoletetaan. ('l'fo n: o 703, 19. 4. 1949) 

Avoimia virkoja. ja t oimia. 

1'ilapiiinen. kirjanpitdjiin towni Hyvinkaan konepajalla. Alansa hallitse· 
na henkili.iitli kiehoitetaan jattama.au hakemuksensa palkkavaatimuksineen 
konepajan piiiWikolle Ilyvinkiian konepajan toimistoou Helsingissa, o oite: 
\ ' .R. Hallintorakennus, Lantinen siipi, Ill kerros, viirneistii.iin i. 5. 1949. 

Tarpcen vaatiessa varataan valtionasunto. Lahempia tietoja antaa kjp 
Vuori, puh . 20371/558. 

1. liikennejaksossa seuraavat esityksen peru teella taytettavii.t toimet: 
2 l. ko?tttoriaiJ'ulaisen toim.ia: yhdeksau llelsingissa.; 1 l. vaihdemiehen toi
IJtia: yksi Hel~ingissii.; j1~1w.miehen toim ia: yksi Pasilassa; seka 1 l. asema
miehen toimi.a: yksi Sornaisissa, yhdeksau Ya!Wassa, kaksi Kauniaisi ·sa, 
yksi Leppavaarassa, yksi Herttoniemessa, yk~i Malmilla ja yhi Ristinum· 
mella. Lii.keuneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatett~b-a asian· 
omaisen liikeunepaikan paalhkolle viimeistaan 12. 5. 1949. 

1. v111rikkojaksossa seuraavat esityk en peru teella tii.ybettavat vi.rat ja 
toimet.: vctw'inliimmittajiin toimia: kolmekymment.U. Pasilan varikolla, 
kak itoista Karjaan varikolla ja kolme Riihimaen varikolla; veturiniJ'Uh
distaja,in esintiehen vi1·koja: yksi Pasilan vari.kolla; tallilmiehen toimia: 
yksi Pasilau varikolla ja yksi Riihimaen varikolla; sekii. pwmpiJ'Ukoneen
kiiyttajiiln toimia: yksi Karjaan varikolla. Koneosaston johtaja11e osoitetut 
hakemukset on jii.tettiiva asianornaisen varikou paallikolle viimeistaan 
12. 5. 1!149. 

Yleisen vaikean asuntopulan ta;kia kehoitetaan hakijoita ennen hake· 
musten jattamista ottamaan selvaa asunnon aant.imahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

YiilW.i.akseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus t'alen 
kaikkia henkilo· ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietii.vat 
allamainitun henkilon osoitteen, siita viipymi:i.tta ilmoittamaan rautatieballi· 
tuksen kirjaajalle, os.: Helsinki. 

1Wmi 
Varjus Vilbo 

ammatti syntymiivuosi aikaisempi osoite 
ylim. asemamies. 

Helsinki 1949. Valtioneu\'oston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 23 
1949 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitiiin: 
Kl. N:o 1{49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakeiua koskevat muutosilmoitukset on tehtava pai natusjaostoon. 

S I S X L L Y S: 1. Sotavammaisten vuosiloma. - 2. Liikennepaikkoja koskevia 
muutok.sia. - 3. Hillon liikenteen hoito. - 4. Jarrukenkien maalaaminen. -
5. Opastinvalaistuksen asetyleeni.kaasu. - 6. Asemakassojen vieraiden varojen 
tilitys. - 7. Kiitotavara. - 8. Rau~atielaisjiirjestojen osoitteet. - 9. Rautatie
liiisjarje tojen kayttoon luovutetut vaunut. - 10. Kesii.kausivapaaliput. - 11. 
:llatkalippualennuksia. - 12. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. -
13. Avoimia virkoja ja toimia. - 14. Lomakurssit Vierumaen Urheiluop:istolla. 

Sotavammaisten vuosiloma. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on kirjelmansa 1 
n: o 767/ 712-49, 2938, 21. 4. 1949, mukaan poi tanut sofavammais-
ten vuosilomasta 2. 10. 194 antamistaan miHiriiyksistli ehdon, 
jonka mukaan sotavammaisen on tiiytynyt joutua sotapalveluk-
. een -valittomasti valtionrautateiden tyostii ollakseen oikeutettu 
sumempiin vuosilomaetuihin. (Rh/ to n: o H . 502, 29. 4. 1949. 
- \ert. Kl n:o 47/ 48. 2) Kl n:o 23/49. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

PihlaYan pysakin alaisen Pihlavan hoyrysahan raiteen nimi on 2 
kesiikuun 1 piiivlista 1949 lukien ,Pihlavan Tehtaitten raide". 
(lkoj n: o 971, 30. 4. 1949) 

Oulun a eman alainen ,1\ferikosken tyoraide I" on purettu ja 
poistetaan niinollen merkintoineen Liikennepaik!k:ojen Valimatkat
julkaiosusta. (lJkoj n :o 1006, 30. 4. 1949) Kl n:o 23/49. 2. 

Hillon liikenteen hoito. 

Toukokuun 1 paiviistli 1949 lukien sijoitetaan Hilloon virtka- 3 
mies kuluvan vuoden purjehdus:kauden ajruksi. 1\Iainitusta pai-
vastii alkaen on !kuljetuS'kirjat osoitettava suoraan Hilloon, Hil-
lon liikennoimismaariiysten pysyessa muuten ennallaan. 

Liikennepaikkoja kehoitetaan ottamaan liihettiijalta tark!ka 
. elvyys, onko Haminaan liih€tettiivi:i!ksi ilmoitettu pyoreii puu
tavara tarkoitettu Haminaan vaiko Hilloon, jotta vli.ltyttiiisiin 

3292. 5. 5. 1949. 
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turhilta kuljetuk ilta Harninan ja Hillon vi.ililHi . amalla huo
mautetaan, etta kaukoliikentee a on jokaisesta Hilloon osoite
tusta tai sie1ta laheteWiviista lti;hetyiksesta ·kannettava raide
mruksu, mika lisataan Hilloon tai Hillosta la kettuun maksuun. 
(Lkoj n:o H. 879, 26 . 4. 1949) Kln:o 23/49. 3 . 

. J arrukenkien maalaaminen. 

Rautatiehallitus on pi.ii.ittanyt, cttii jarrukengat on nii:k;}"'ai-
yyden parantamiseksi vastedes maalattava ratateknillisen toimis

ton turvalaitejaostDn piirustuksen 1\I. 18 mukaisesti punai ·ik i ja 
ediilta osin va~koistksi. 1\Iaalauspintojen sailymiseksi on maa
lau'ksessa kaytettava vain puhdasta pohjamonjaysta ja lyij ,n ·al
koista. 

Vastedes valmistuvat jarrukengi.it on maalattava valmistajan 
toimesta. Varastoissa Dlevien jarrukenkien maalaami ·esta h no
lehtivat varastot ja jo ikayto sa olcvien maalaamisesta liikenne
jaksot. Ennen maalarumista on tervatuista jarrukengistii poistet
tava terva; tarkoituikseen sopii parhaiten triktor-etylen niminen 
neste. 

Tm'Valaitejaosto toimittaa tarpeellisen mi.iaran mainittuja pii
rustuksia hankintatoimistoon, varastoihin ja liikennejaksoihin. 
(Rhjl!ko n:o 781, 8. 4. 1949 ) Kl n:o 23/ 49. 4. 

Opastinvalaistuksen asetyleenikaasu. 

Toiminimi Oy AGA Ab : n ilmoitettua, ettii opastin •alaist u.k
seen tarvittavaa puhdistettua asetyleenikaasua on 15. 4. 49 liih
tien saatavissa kai1kilta mainitun toiminimen kaasuasemilta. 1 e
ruutetaan rautatichallituiksen kirj. n: o 2626/ 13903, 5. 10. -!5. 
maariiys, jonka mukaan ikaikki k o. sailiot oli lahetebtava Tampe
reen kaa uasemalle taytettaviksi. 

Tastii Hihtien on liilkennepaikkojen siis liiheteWiva opastin
valaistuksen ikaasusailiot ti.iytettaviksi lahimmi.ille kaasutehtaall e. 
joitten sijaitsemispaiJkat ovat Yallila, Kupittaa, Tampere, Vaa.-a. 
Oulu ja KotJka. (Rtt n :o 521/ 436, 27. 4. 1949) Kl n:o 23 1-!0. 5. 

Asemakassojen vierai.den varojen tilit ys. 

Valtiontalouden tal'kastusviraston asetuttua sille kaunalle, etta 
myo kin ulosotto- ja Eurooppalaisen vakuutusmaksuYarat ( kel
taisista mcrkeista kertyviii lukuunottamatta) on, kuten ji:ilki\'aa
timusvarat, merki1tava rautatiehallitUiksen tileihin, antoi ta1ous
osaston johtaja asema•ka san hoitajillc osoittamassaan, untta kassa
·kirjaa koskevassa kiertokirjeessaan n: o To 2/ 1, 4. I. 4!:1. ohjeet, 
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lminka mainitut vieraat varat nyt on merkittava a eman ikassa- 6 
kirjaan ja asemaka san tilitykseen (ent. rahasaate), jotta ne saa
taisiin rautatiehallituiksen kuukausitileihin yhta suurina seka 
tulo- etta menopuolelle. Ohjeet ovat kiertokirjeen 3. kohdassa. 
Siina mainitaan m.m., etta ,joka tapauksessa asema;kassan hoita-
jan tulee huolehtia siita, etta vieraiden varojen summat kassa
kirjan (ja tility:ksen) tulo- ja menopuolella ovat tilitys'kausittain 
yhta suuret". TaHi miHi.raysti:i on noudatettava, kunnes se mah
dollisesti muutetaan. Koska Eurooppalaisen on suori.tettava posti
siirtokulut, voidaan naiden vahentiimiseksi va.kuutusmel'lkkitulot, 
.;;illoin kun ne nousevat ainoastaan satoihin mark!koihin ikuukau
dessa, maksaa postisiirtotilille yhtena summana kuukauden vii
meisena piiivana, mutta ne on silloin myos mel'lkittava tuloina 
kassakirjaan kuukauden 21-viimeisen paivan valisena aikana. 
(Yltr n :o Y.B0/140, 25. 4. 1949) Kl n:o 23/49. 6. 

Kiitotavara. 

Yailkkakin filmeja y.m. saadaan poi!]{lkeuksellisesti toistaiseksi 'I 
lahetHia siten, etta kuljetusmaksu suoritetaan miiliraasemalla, on 
kuitenkin a eman tileissa kiitotavaran kan·tosumrna merkitt.ava 
eka kannoksi ettii tulotukstiksi, ~mten liikennetulojen paatilin 

alalaidassa olevassa 2. ohjeessa maarataan. (Yltr n: o Y.82/ 144, 
:20. -±. 1949) Kl n: o 23/ 49. 7. 

Rautatielii.isjarjestojen osoitteet. 

Yhteyden saamisen helpottamiseksi ikehoirtetaan rautatieliiisten 8 
keskuudessa toimiiVia yhdistyksia ilmoittamaan puheenjohtajansa, 
sihteerinsii ja taloudenhoitajansa nimet, osoitteet ja puhelinnu
merot rautatiehallituiksen ikirjaajalle. Liitot ja keskusjarjestot 
ilmoittanevat alaistensa yhdisty ten tai osastojen sanotuista toi
mihenkiloista edellii pyydetyt tiedot, mikali ikatsovll!t, etta se on 
tarpeellista. Kyseisten toimibenkiloiden kohdalla tapahtuneet 
muutokset saatettaneen niinikiilin rautatiehallituksen kirjaajan 
tietoon. (Hloj n: o 33, 29 . 4. 1949) Kl n: o 23/ 49. 8. 

RautatielaisjarjestOjen kayttOon 
luovutetut vaunut. 

Rautatiehallitus on paattanyt, ettei vaunuja vastaisuudessa g 
lnon1teta alennetuin maksuin rautatielaisjarjestojen :kayttoon 
joulun, nudennwden, loppiaisen, pi:Hisiiii en, helluntain ja juhan-
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nuksen aikana. ::\1:irklili rautatieliiisjiirjestot haluavat niiiden julr
lapiiivien aikana vaunuja kiiyttaii, on niistii uoritettava tayden 
tariffin mukaiset malksut. 

Kl n :o 30/ 48. 13 mainitut alennetut makuupaitlclramaik ut rau
tatieUiisjarjestojen ikiiyttoon luovutetuista makuuvaunuista ovat 
nykyisin: 

a) Vaunu liikkeella, kultakin vaunussa olevalta makuupai· 
kalta: 

maksu yolta 
mk 

2 lk 3 lk 

rautatien ma·kuuvaatteita kii.ytetii.an ...... :. . . . . . . . . . . 300 1.30 
, , ei kii.ytetii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 100 

b) Va!plu seisoo miiiirii· tai vii.liasemalla klo 23 ja 7 >iilillii 
vlihintiiii.n 4 tuntia tai· muualta tuotavaa makuuvaunua 
kiiytetii.iin ainoa taan yomajoitukseen, kultakin vaunussa 
olevalta makuupaikalta: 
rautatien makuuvaatteita kiiytetiiiin ............. . ... . 

, ,, ei kiiytetii ............... .. . 

e) .A.semaHa olevaa makuuvaunua kiiytetii.iin yomajoituk. E'en, 
kultakin kiiytetyltii. makuupaikalta: 
rautatien makuuvaattcita k~y~~tiiii.'?; ......... . ...... . . 

, , e1 ka }'teta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pikajunan li iilipun ja paikkn.lipuu hintaa ei kanueta. 

150 /3 
100 50 

l.JO / .3 
50 50 

Samalla rautatiehallitus on vahYistanut maksuperusteet rauta
tieUi.isjiirjestojen kiiyttoon luovutettujen piiiviivaunujen osalta. 
Naissa vaunuissa o:na.t.Jkustavilta kannetaan pi!k:ajunaa ikaytettiies a 
pikajunan lisiilipun hinta, mutta ei paiikikalipun hintaa. Jos tiil
laista <vaunua ikaytetiian yomajana jolla.kin ma.tkan varrella ole
valla tai miiiirii.lii:kennepaikalla, ikannetaan vaunusta TS: n 24 §: n 
3 kohdassa mainitut ma:ksut 50 o/o: n alennuksin. 

Eri vaunu .tai vaununosasto luovutetaan rautatieHiisjiirjes
toille vain siina ·tapauiksessa, etta kalustoa on tiihiin tarkoituk
seen lk:iiytettiiviina ei:ldi se hairit e muuta lii!kennettii. 

Jos paiviivaunua kiiyteUian ainoastaan yomajana kokous- tai 
re1lkeilypaiklmkunnalla, jossa on tarkoitukseen soveltuvia vau
nuja, ei vaunujen kii.ytostii perWi maksua. 

TS:n 24 §:n 5 lm:ssa mainittuja retkeilyvaunuja kiiytettiiessii. 
myonnetiian rautatieliiisjarjestoille 50 o/o: n alennu · vnorokausi
malksusta. Piikajunaa kaytettiiessa kannetaan pikajuuan lisa
hpun hinta jokaiselta vaunussa matkustavalta, mutta ei paikka
lipun hintaa. (Tfo n :o 804, 2. 5. 1949) Kl n:o 23/ 49. 9. 
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Kesakausivapaaliput. 

Kesakausivapaaliput ovat ikuluvana vuonna voimassa 15. 5.- 10 
31. 10. valisen ajan. Mikiili Kl n: o 57/47. 6 mainitun virka·aiika
lipun haltija haluaa kesakausivapaalipun, voidaan tfuna vaihto 
suorittaa. Jos han sensija;an haluaa ac~aJkautena pitiia vir1k:a
aikalipun, ei hiinellii ole oikeutta kesakausivapaalippuun. (Tfo 
n:o 774, 27. 4. 1949) Kl n:o 23/49. 10. 

Matkalippualennuksia. 

Kl n:o 18/49. 8 mainittu puol·ustusvoimain varusmiesten 11 
omaisille 23. 4. 49 Kokkolassa pidettaville n.s. ornaisten piiiville 
myonnetty 25 % : n alennus on siirretty olemaan voimassa KOik
k.olaan aikana 9.-15. 5. 49. (Tfo n:o 649, 27. 4. 1949) 

F'inlands Svenska Orienteringsfih·btmd 'in suuimistll!miskilpai
luihin osallistuville hllpailijoille on myonnetty 25 % :n alennus 
Y'ksin!kertaisten lippujen, myos piikajunalippujen hinnoista Poh
jankuruun. Alennus on voimassa 13.-17. 5. 49. (Tfo n:o 735, 
26. 4. 1949) 

IJlikkelin Hiihtajiit 1·. y :n jarjestii.rniin suunnistamiskilpailui
hin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25% :n alennus yk
sill!kertaisten lippujen, myos piikajunalippujen hinnoista Mikke
liin. Alennus on Yoimassa 13.-17. 5. 1949. (Tfo n :o 751, 26. 4. 
1949) 

Svenska F'inlands Id1·ottsjorbundin murtomaamestaruuskil
pailuihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25% :n alen
n;us ylksi:n!ker.taisten lippujen, my6s pikajunalippujen hinnoista 
Vir'kkalaan. Alennus on voimassa 13.-17. 5. 49. (Tfo n:o 803, 
30. 4. 1949) 

Suomen Luterilaisen Evankeliurniyhdistyksen allamainittuihin 
kerhOtyontekijii.in virkistyspaiville osallistuville aile 20 vuotiaille 
on myonnetty 25 % : n alennus Jiksin!kertaisten lippujen, my6s 
piikajunalippujen hinnoista kulloin.lkin kysymykseen tulevalle ase
malle ja trukaisin lii.htoasemalle. Niima tilaisuudet ovat: 

1. Lounais-Suomen Evankel. Kansanopistossa 20.-22. 5. 49, 
maariiasema Loimaa, 

2. Sairalan Evankel. Kansanopistossa Iitissa 20.-22. 5. 49, 
maariiasema Kausala, 

3. RautalamminKonnekoskella 17.-19. 6. 49, maiiriiasema Suo
nenjoki, 

4. Pyl:konmiien PiHijarwlla 12.-13. 6. 49, maiiriiasema '\iine
ko ki, ja 
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5 . .Alahiirmiin \~olti a 28.-29 .. ). 49. maaraasema Yoltti. 
Alennus on ,•oimassa 2 paiviHi ennen ja 2 paiYiia jalkeen kunkin 
tilaisuuden. ( Tfo n: o 706, 26. 4. 1949) 

Svenskct Finlands Skolidtottsfijrbtmd'in koulujen Yiilisiin 
smmnistamismestarnuskilpailuihin osalli tuville kilpailijoille on 
myonnetty 25 %: n alennus ~-k. inkertaisten lippujen. myos pika
jtmalippujen hinnoi ta Xikkiliian. Alennus on voimassa 20.
~4. 5. 49. (Tfo n:o 764, 26. 4. 1949) 

J{uopion Poliisi-Urheilijat r. y :n jarjesUimiin suunnistamis
kilpailuihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25 %n ale.n
nus yksinkertaisten lippnjen, myos pikajunalippnjen hinnoi ta 
Toi,·alaan. Alennus on voimassa. 24.-28. 5. 1949. (Tfo n:o 724, 
26. 4. 1949) 

I drottsklubben Ornen 1·. f: n jlirjestiimiin ikansainvalisiin suun
nistamiskilpailuihin osa.Uistuville ·kiljailijoille on myonne.tty 
25 %: n alennus yiksinikertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista Helsinkiin . Alennus on voimassa 24.-28. 5. 1949. 
(Tfo n:o 763, 26. 4. 1949) 

Utin Haukat r. y :n yhteistoimintasuunnistamiskilpailuihin 
osa.llistuville kilpailijoille on myonnetty 25 %: n alennus Y"ksin
kertaisten lippujen, myos pikaju~alippujen hinnoista Uttiin. 
Alennus on voimas a 24.-28. 5. 49. (Tfo n:o 766, 28. 4. 1949 ) 

Jyviiskyliin Kenttaurheilijat 1·. y :n yhteistoimintasuu.nnista
miskilpailuihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25 %: n 
alenn us yksinkertaisten lippujen. myos pi:kajunalippujen hin
noi~>ta J;Yviis:kylaan. Alennu on voimassa 27.-31. 5. 49. (Tfo 
11 :o 771, 28. 4. 1949) 

Stwmen Kttttromykkiiinliiton allamainittuihin tilaisuu!ksii'n 
osnllistuville kuuromykille on myonnetty 25 %: n alennus yiksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista kulloirrkin 
ky ~-mykseen tulevalle asemalle ja takaisin lahtoasemalle. Nama 
tilaisuudet ovat: 

1) Turussa 2 .-29. 5. 49 pidettiivat kil~lrlropaivat, 
2) .Joensuussa 11 .-12. 6. 49 pidettliviict esitelmapaivat, 
3) Suolahdessa 18.-19. 6. 49 pidettavlit esitelmapa.ivat, 
4 ) Pori· a 2.-3. 7. 49 pidettavat uinti- ja pyorailykilpailut, 
5 ) Kotka sa 9.-10. 7. 49 pide.ttavat liiton rata- ja kentta

urheilumestaruuskiljailut. Alennus on rvoimassa 2 pliivaa ennen 
jn 2 piiivlia jalkeen lmnkin tilaisuuden. (Tfo n: o 789, 29. 4. 1949 ) 

Suomen Ut·heiluliiton allamainittuihin mcstaruus.kilpailuihin 
osallistuville ilillpailijoille ja toimitsijoille on myonnetty 25 %: n 
a1ennu yksinkm'taisten lippujen . m~·os pikajunalippujen hin-
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noista 1kulloinkin kysymyrkseen tulevalle asemalle ja takaisin 11 
lahtoasemalle. ~a rna tilaisuudet ovat: 

1) 29. 5. 49 poikien maastojuoksumestaruuSikilpailut Loimaalla, 
2) 17. 7. 49 5-ottelun ja 3000m joukkuejuoksnmestaruuskilpai-

lut Lapinlahdella, 
3) 17. 7. 49 naisten ja tytti:ijen mestaruuskilpailut Raumalla, 
4) 14. 8. 49 poikien mestaruuskilpailut :Mikkelissii, 
5) 20.-21. 8. 49 liiton B. .. rnestaruuskilpailut JyvaskyUissii. 

Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 piiivaa jalikeen tkunkin 
tilaisuuden. (Tfo n:o 788, 29. 4. 1949) 

Su01nen T einiliitto r. y :n valtakunuallisille kulttuuripii.ivillc 
osallistuvillc alle 20-vuotiaille on myi:innetty 25 % : n alennus 
yksilllkertaisten lippujen, myi:is p1kajunalippujen hinnoista Hel
sin:kiin. Alennus on voimassa 31. 5.- 8. 6. 49. ( Tfo n : o 744, 
29. 4. 1949) 

Su01nen Sosialidernohaattisen Raittiusliiton Piiiviin Nuoret
jaoston retJkeilypliiville osallistuville alle 20-vuotiaille on myi:in-
11etty 25 % :11 alennus )"ksinkertaisten lippu jen, myos pibjuna
lippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus on voimassa 9.-14. 6. 49. 
(Tfo n: o 750, 25 . 4. 1949) 

Suornen Lt~terilaisen Evankeliwniyhdistyksen allamainittui
hin leireihin osallistuville alle 20.;vuotiaille on myonnetty 25 %:11 
alennus yksinkertaisteu lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Jmlloinkin 1kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisiu lah
toasemalle. Nama tilaisuudet ovat: 
1) Tyttoleiri t: 

28. 6.--4. 7. 49 Teuvan PeriiHissi:i., maiiraasema Perala, 
7. 7.-13. 7. 49 Enonkosken Simanalassa, miiiiraasema Savon

linna, 
27. 7.-2. 8. 49 K<Ykemaen Siifuksjarvellii, maariiasema Koke

malki. 

2 ) Poi:kaleirit: 
14. 6.-20. 6. 49 Kaustisten Jylhassii , mi:iariiasema Koldwla, 
6. 7.-12. 7. 49 Saamingin Kallislahdessa, mai:iraasema Kallis

lahd, 
27. 7.-2. 8. 49 Tervajoella, miiaraasema Tervajoki. 

3) liioppilas- ja lukiolaiskokous: 
20. 7.-26. 7. 49 Iitin Perheniemessa, maaraasema Kausala. 

Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 3 pi:iivaii ji:i.lkeen kunkin 
tilaibuuden. ( Tfo n: o 724, 26. 4. 1949) 

Stwrnen Oppik01tl1~.j en UrheilH.li1"tto r. y :n Vierumaen urheilu
opistossa jarjesHimille urheilukursseille osallistuville on myon-
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netty 25 o/o :n alennus yksinkertaisten lippujen, myi.is pikajuna
lippujen hinno:iJ ta Vierumaelle. Alennn on voima sa 2.-9. 7. 49. 
(T:fo n:o 790, 29. 4. 1949) 

K adonneit a matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Ratatyomies Eino Huukille 4. 1. 49 kirjoitettu virka-aikavapaalippu 
n:o 21 matkalle Kokkola-Kannus voimassa vuoden loppuun on kadonnut 
ja kuoletetaan. (6. rtjp n:o 222, 30. 4. 1949.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Korjauk ena Kl n:o 22/ 49. 16 avoinna olleisiin 1. liikennejakson toi
miin ilmoitetaan, etta Sornaisissa ei ole haettavaua 1. 1. asemamiehen 
tointa, sekii. 1. varikkojakson toimiin, etta Karjaan varikolla ei ole 
avoinna pumppukoneenkayttajiin tointa. 

Kirjanpitiijiin (pwutava1·a-) viffka 4. varastojaksossa, asemapaikkana 
Oulu. Piiiijohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta.tiehallituk

t>n kirjaajalle viimei tiian 28. 5. 1949 enen kello 12. 
ll.eisen vaikean a untopulan vuoksi kehoitetaan halcijoita ennen hakemus

h•n ja ttiimistii ottamaan selviiii asunnonsaan timahdollisuuk.sista. 

Lomak:urssit Vierumaen Urheiluopistolla. 

VR:n Urheilutoimikunta jarjestii.ii Suomen Urheiluopistolla Vicru· 
maellii kesiillii 194.9 seuraavat kur sit: uinti 23-30. 7. ja suunnistus 
-15. 8. Uintikurssilla maksaa oleskelu tyosihoitoineen 350 mk ja suun· 

nistamiskurssilla 330 mk vuorokaudelta. Halukkaita kursseille pyrkijoitii 
kehoitetaan liihettiimii.ii.n hakemuksensa kuluvan toukokuun loppuun men· 
nessii osoitteclla urheiluohjaaja V. Riisiinen, rautatiehallitu , huoltojaosto. 
Hakemuk.sesta on kiiytii.vii. ilmi hakijan ikii ja mahdolliset urheilulliset 
ansiot joko kilpailijana tai toimihcnkilonii. Niiille kursseille pyrkijiit voi· 
vat a no a myos loma-avustusta Kl n :o 16/ 49. 4 mukai esti. 

Helsinki 1949. Vallioneuvostoo kirjapaioo 



KASKYLEHTI N:o 24 
1949 

Vlittaus Kiskylehdessa Julkalstuun maaraykseen merkltlill: 
Kl. N:o lf49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmolt~kset on tehtava palnatusjaostoon. 

Sis a lly s: 1. Yaltion Yiran ta.i toimen haltijain palkkauksesta annetun 
a.setuksen muuttamiuen. - 2. Hal.kojen myynti eliikkeella .oleville entisille 
rautatieliiisille. - 3 . 'faimitilaukset Kesku taimistosta. - 4. Vaunujen kyl
kii.ii.miuen. - 5. Laivaliikenue satamissa. - 6. Tiemcrkinnii.t. - 7. Rahti
kappaletavarau kuljetus. - 8. uudenkaarlepyyn a.luevuokraryhmii. - 9. Ylei
nen liikennehakemi. to. - 10. :Uatkalippualennuksia. - 11. Alemmat liikcnne
oppikur sit (k<mduktoorikurs~it ) i'-yyslukukaudella 1949. - 12. Veturinkuljet
tajaoppikurssit syyslukukauuella 1949. - 13. Kadonneita matkalippuja, virka
merkkejii ym. - 14. Sopimattomia YR pa!Yelukseen. - 15. Avoimia virkoja 
ja toimia. 

Valtion viran tai toimen haltijain palkkauk
sesta annetun asetuksen muutta.minen. 

Asetuskokoelmas a on julkaistu 

Asetus valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 
asetuksen muuttamisesta. 

Anuettu Helsingis. ii. piii\'iinii. huhtikuuta Hl-Hl. 

\Taliiovarainministeriiin toimialaan kuuluvia erinaisi~i asioita 
kasittelemaan maiiratyn mini ·terin esittelysta nmutetaan valtion 
>iran tai toimen haltijain palkkanksesta 19 paivan~i. tammilruuta 
19-!;3 annetun asetuksen 1 §, sellaisena kuin e on 12 paivanii. 
jonJukuuta 1947 ja 1 pi:ii,ana lokakuuta 1948 aunetuissa ase
tuksissa ( 1/ 47 ja 722/ 4 ) , :euraava t.i: 

1 ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Paaluokka. 
Valtionrautatiet. 
Rantatieha.lliftLS. 

H a 11 i n t o-o • a s t o. Pnlkkan• - PerusJ alkka 
luokka mk 

Psykoteknillisen lahoratorion hoitaja . . . . . . . . . . 26 
Psykologj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

279,600 
235,200 

332-t. - 12. 5. 1949. 

1 
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Konein inoori, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2' 
Liikennetarkastaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Tyontutkimuspaallikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

1\:onttoriapulainen, 2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Puhelunvalittaja, y.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Puhclunviilittaja, a.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ylivahtimeslari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

T a l o u · o s a s t, o. 

Kamreeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-! 
lluolt.opaiillikk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

R a t a o s a s t o. 

Rakennusmestari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ratamestari, 1 1., 1 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
R_~tames~ari, 1 l., 2 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L .. 
PnrustaJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Linjahallinto. 

Yelurimestari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Jarjestelymeslari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Autonku:ljettajain esimies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Autonkuljettaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Kaasumestari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Asemamestari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 
Polttoainetyonjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Sahkottaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Sahkottaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Asemamiesten esimies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Puutarhuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Junamies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Tallinries .. .. . . ................. . ..... . .. .. . 
"airaanhoitajatar, y.p. . . .. . ..... .. . ... ..... . 

8 
9 

307,:200 
2:25,600 
270,600 

120,600 
120,600 
109,200 
13 ,GOO 

2;'6,200 
279 60() 

] !) ,600 
180,600 
172,800 
1±5,200 

1 9,600 
1 0 600 
172, 00 

115,200 
151,800 
15 ,400 
15 ,400 
145,200 
13 ,600 

145,200 
l.r ,200 
132,600 

i26,600 
132,600 
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Sai1·aanhoitajatar, a.p. . ........... . .. . ..... . 
V aumm voitelija ................ . ......... . . . ~) 

24 

126,600 
132,600 

Tiha asetusta sovelletaan \'altionrautateiden osalta 1 piiivii tii 
tammikuuta 1949 lukien. (Rh / to n:o H. 927, 6. 5. 1949 
.\setus n:o 309/ 49 Yert. Kl n:o 60/ 47 . 1 ja 49/48. 1) 
J\.1 n: o 24/ 49. 1. 

Halkojen myynti eUi.kkeellii. oleville 
entisille rautatielaisille. 

1 

Kulkulaitosten ja ylei:ten toiden mini terion oikeutettua lrir- 2 
jelmiissii.lin n: o 935/ 712--:1:9 2510, 23. 3. 1949, rautatiehallitutksen 
myymaan eliikkeella oleville entisine rautatieliii. ille halkoja val
iionrautateiden varastoista, on rautatiehallitu miUiriinnyt asiasta 
senTaavaa: 

Halkoja myydiiiin vuosittain polttokautena 1 piiivasta kesii
kuuta 31 paiviiiin toukolruuta m3 jokaiselle halkojen ostoon 
oikeutetulle eliikkeellii olevalle rautatieHi.iselle ja alkaa halkojen 
m:rynti ensi polttokautena. 

Halkojen hinta on ·ama knin virassa ole,-ille rautatielii.isille 
my)' tavien halkojen binta. 

ITalkojen myynti tapahtnu erikoista o. tolupatodistusta vas
taan, joka on voimassa 5 n10tta. en saamista varten ;tu·lee hal
koja haluavan antaa liihimmii.Ile polttoainevaraston boitajalle 
ostolupa-anonms, jossa on mainittava asianomaisen suku- ja ris
timanimet, s:--'ntymaaika, entinen virka tai amm.atti, toimipaikka
l<unta erottaessa, nyk;dnen po:tiosoite ja missii halot balutaan 
ostaa. Anomusta tulee c;;eura.ta talonomistajan tai isanni:iitsijan 
antama todistus siitii, etta haldjalla on om.assa kiiytOs.siilan asuin
huoneisto tai etta. han on kodin ainoa elattiijii (Rh: n kierto:k.irje 
n : o 2/ v. 1931). 

0. tolupa-anomu. liihetetaan rautatiehallituk en puutavara
toimistoon, joka hankittuaan tariffiosastosta selvityksen siitii, etta 
hakija on eHikkeellii oleva rautatieliiinen, mak utta antaa ooto
lupatodi tuk en. Ostolupatodi. h1s liihetetaan ille polttoaine
varaston hoitajalle, jolle ostolupa-anomu. on jii.tetty, edelleen 
hakijalle toimitettavak~i. Puu1aYaratoimisto pitii.B ostolupatodic;;
tul,sista aakkosellista lnet~eloa. 

Ka. anhoitajan on, ennenkuin han antaa maksukuitin haloista, 
merkitt.Bva o tolupatodi ·tukseen maksettu kuutiomiiarii. 

Halkoja saadaan luoYuttaa polttokaudeksi yhd:ella lrertaa koko 
maarii 8 m;3 joko seka-, hanl- tai koiYuhalkoja. Viihempiia 
miHiraa lmin 2 m3 kerralla ei myydii. 
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Ostolupatoclistus on rautatien Yirkapostis a palautettava rau
tatiehallituksen puutavaratoimistoon ·en haltijan kuoltua tai 
menetettya oikeuden halkojen ostoon valtionrautateilta. 

Halkojeu myynnissa elii:kkeellii oleville rautatielajsillc nouda
tetaan kaikissa mui ·sa suhtei sa virassa olevil'le rautatieliii ·ille 
myytavien ha:lkojen myynnista. annettuja miiariiyksia. (Rh n: o 
8-1:6, 28. -±. 1949) Kl n :o 24/49 . ~. 

Taimitilaukset Keskustaimistosta. 

Turhien tiedustelujen Yalttami ·eksi ilmoitet;aan, ettei kuJu. 
Yana vuonna Keskustaimisto ·ta voida lahettaii hedelmapuiden 
taimia rautatielaisillc. 1\fyoskaan aitapensaiden taimia ei rilt ~i 
myy.tavaksi. 

l\fuista taimist<>tuotteiden kaupa ta on Yoimassa, mit~ Kl n: o 
18/48. 4 on siita sanottu. Erikoisesti on huomattava, etta rauta
tieUiisille sovellettavan tukkuhinnoittelun perusteena on vahintain 
mk 500: - o t<>s, esim. yhteistilauksina H.ikennepaikoit1ain. Pie· 
nemmi ta eristii >eloitetaan >ahittiiishinnoittelun mukaan, jonka 
ylipuutarhuri maarittelee. 

Tilaukset allaluetelluista ryhmakasveista tullakseen huomioi
duiksi on lahetettava. towlrokuun 27 pa.ivaan mennessa ylipuu
tarhurille kaytta.en kaa-vakett-a A n:o 10 (uusi n:o 39lf>). Ti
laukset toimitetaan yleisiin i tutuksiin liihetettavicn taimien 
yhteydessa. 

Ryhmakasvien tuklnll1innoittelu tana kevaana on seuraa\·a: 

Antirrhinum, lcijonankita, eri vareja, vap. kasY. . .... . 
, ruukkutaimet . .... . .. ............. . . . . 

Asterit, eri vii rejii, vapaas·ti ka ·vaneet .. . .. ...... .... . 
Begonia semperfloren. , viistolehti, -.;apaasti kasvaneet .. 

, Vestnius, ruukkutaimia, kcYatpistokkaita ... . 
Chciranthus, leukoija, eri viiTeja, vap. kasv. . .... .... . 
Cineraria maritim, tuh:k.akasvi, rcunoihin, vap. kasv .. . 
Dahlia, m.atalia lajeja, ruukkutaimia ..... . .. . . ...... . . 
Puc hsia, verenpisara, ruukkutaimia, kevatpist.okkaist a .. 
Lathyrus, hajul1erne, sekaviireja, 4-5 taimea paakussa .. 
Lobelia, sinilobelia, reunakasv:i, vap. kas''· ..... ...... . 

, , riippu ,-a , ...... . .... . 
Pelargonium, ta•alliset, 4" ruukusta .... . ..... .. ..... . 

'' ,, 3' ' '' . .... . .. 0 ••••••••• 

Pentstemon, rihmakellokukka, ruukJmtaimia . ......... . 
Petunia, nystykoiso, er:i lajikkeita, vap. kasv . . ........ . 

" 
,, 

" 
ruukkutaimia . .. ... . 

nok 

.): -
8:-
3:-

1:2:
:30:-
4:-
3:-

60:-
30:-
20:-
,):-

6:-
100: -

60: -· 
30:

-! : -
6:-
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PYJ:'ethrwn, tarhapaivankakkara, reunakasd. Yap. kasv. 
Tagetes, samettiruusu, va.p. ikasv. . ................... . 
Tropaeolum, krassi, matalia- ja kti,vnnos. vap. ka ,-. . .. . 
Viola, orvokki, eri laj:ikkeita, kevattaimia, V"ap. kasv . .. . . 
Zinnia, oppineiden ku.kka., vap. kasv. . ............... . 
Tomaatin ta:imet, Ta.nskan v:ienti, vap. kasv. . ... . .... . 

" " 
ruukkutaimet ...... . 

24 

3:-
3: -
3:-
4:-
5:-

10:-
15 : -

Ellei t~isin ole miiaratty, liihetetiian puuttm-an lajin tilalle 
vastaavaa. Tiissa. mainit":>emattomia taimia 1'3-hmiikasveista ei 
voidta myydii. Puhelintilauks:ia naista taimi ·ta ei oteta vastaan. 
(Rt n:o 1318/ 1691, 9. 5. 1949 ) Kl n:o 24/ ±9. 3. 

Vaunujen hylkaaminen. 

3 

Esiinty:nee ta s,yystii rautatichallitu·s huomauttaa, etta van- 4 
nuja hyliittiiessii ja romutettaessa on tark.Din noudatetta-va miii:i
riiysJrokoelm.an I\ Dsan lmhdassa 49. 10. f annettuja mJ:iiiriiyksiii. 

Kaikki vauntri:sta irronneet osat, riltkiniiisetkin, on ensi tilassa 
Jiihetettiivii liihimpaiin konep.ajaan. (Rh n:o 1270/ 3517, 28. 4. 
1949) Kln:o 2±/ 40.4. 

Laivaliikenne sata.missa. 

Laivaliikenne Toppilan sataanassa on aLkanut keskivii'kkon~ 5 
4. 5. 1940. ( 6. ljp n: o 801/ 185-5, 4. 5. 1949) 

Laiv.aliikenne l\rikkelissa ja Vuoksen salamassa ou alkanut 
to.rst.aina 5. 5. 1!)49. (10. ljp n: o 955, 5. 5. 19-±9) 

Laivaliikenne Yesija.rven ja Tammisaaten :atami. , a on alka
nut perjan.taina 6. 5. 1949. Henkiloliikenteen alkamisesta. Paijan
teelle ilmoitetaan :myohemmin. (2. ljp n: o H 18, 4. 5. 1949) 

Laivaliikenne Otavan Matamassa on alkanut maanantaimt 
9. 5. 1949. (10. ljp n:o 967, 6. 5. 19±9) 

Tiemerkinnat. 

Koska on ilmennyt, etta sellais.ia mabkalippuja on Jdiytetty 6 
vaii:rin, joihiu e.i ole merkitty Liikennepaikkojen valimatkat jul
kaisun . iv. 6 ole.van 2 b) kohdan perusteeUa Keravaa, Kuopiota 
tai Lylya kulkutietii osoittavaksi a.qemaksi, rautatieh:allitus on 
miiarannyt. mainitusta julkaisusta poistettavaksi sanotun 2 b ) 
kohdan. Niiin ollen on matkalipuissa tastii alkaen aina tiemerkin-
toinii kaytettii'a Keravoo, Kuopiota ja Lylya, mikii.li lippu on 
ostettu na.iden asemien kautta. tehtiima ·mattkoja nrten. (Tfo n: o 
84'2, 5. 5. 1949 ) Kl n: o 24/ 49. 6. 
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Rahtikappaletavaran kuljetus. 
EI·ehdysten valtUimiseksi kappaletav.ara vaunujen vaih tami-

sessa ristey asem.iUa miiaraHiiin, etta sellainen siirtosuuntavamlll, 
johon on kuormattn vain miUiratylle siirtokuormaus- (risteys-) 
a. eman toisella puolella olevalle rataosaUe purettavaa 1avaraa, 
on kiisiteltava suuntavmunma (SUV eika SISUV) ja scllaisena 
merkittava asialrirjoihin (vaunu aatteeseen ym.). Tallainen Yaunu 
on kuitenkin osoiteftava st"lle mtaosalZe, joJle tavara pmetaan 
(esim. I-Dc-Okr). Osoite on tiilla tavoin selviisti (painokirjai
min) merkittava vaunun 01 oitelappulm, vaunusaatteeseen, jtman 
,.almuluetteloon ja vatmrm lmljet u kirjanippuun. 

Sita-vastoin sellainen si i1·1 osuuntavaunu, jossa on myos siirto
kuormausasemalle osoitettua tavaraa, kasitellaiin ja osoitetaan siir
tovaunui rta annettujen ohjei<.len mukaise. t:i. ( Kut n: o 665, 5. 5. 
19±9) Kl 11: o 24/ :1:9. 7. 

Uudenkaarlepyyn aluevuokraryhma. 
8 Rautatiehallitus on maarannyt, ella t Tudenka.arlepyyn pysakki 

9 

10 

on merkittava T'S: n 58 §: n 13 lm: 11 B 10 kohdassa olevassa 
luettelossa III alueryhmaan. (Rh n: o 1324, 5. 5. 19-!9 ) Kl 11: o 
2-i/49 . 8. 

Yleinen liikennehakemisto. 
Liikenneosaston johtaja on myi:intiinyt K us tannusosakeyhtio 

Fennialle, Helsingista, oikenden asettaa yleisi:ia -varten taJ'Ikoitet
tnja ,Yleinen liikennehakemisto" nimisia opaskirjoja esille Hel
singin aseman varustamien kaukojun:ien paiva- ja makuuvan
nuihin, kaksi kappaletta kuhunkin vaunuun. Sopimu, on voimassa 
15.5.1949-14.5.1950. (1\ij 3. 5.1949) Kl n:o 24/ 49.9. 

Matkalippualennuksia. 
1Iarneenlinn(m Tanno r. y:n jarjestiirniin viestisuunnistami en 

S~I-kilpailuihin osallishnille kilpailijoille on myonnetty 25% :n 
alennus yksinkertai ten lippujen, myi:is pikajunalippujen hin
noista Hiimeenlinnaan. Alennu on voima;;sa 20-24. 5. 1949. 
(Tfo n :o 869, 9. 5. 19:19 ) 

J{yron r oiman kansallisiin suunnistamiskilpailuihin o~-allistu 
'ille lcilpailijnille 011 myonnetty 25 % :n alennus yksinkertaisten 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Orismalaan. AlennllS 
on voimassa 24-28. 5. 194:9. (Tfo n:o 811, 2. 5. 1949 ) 

Lahden Suunnistajat -37-nirnisen yhdistyksen jarjestamiin 
stmnnistamiskilpailuihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 
25% :n ale11nus yksinkertai ten lippujen, myos pikajunalippujen 
him10ista H:iek:kanummen eisakkeelle. Al ennus on YOimassa 
27-31. 5. 1949. (Tfo n :o 26, 5. 5. 1949) 
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Pinlands Sven ska S lwlungclomsforbund 'in varsinaisille hi lto- 1 Q 
pahille osalli. tuvillc alle 20-vuotiaille on rny.Ounetty 25% :n 
alennus ~-ksi:n:kertai ·ten lippujcn, m~·os pikajunalJppujen hin
noista TanlJlli ·aar en. Al nnus on voim.a. ~a 1----8. 6. 1949. (Tfo 
ll :o 7 5, 3_ 5_ 1949) 

[_ 0 . U. T. Suomen Rrtiifi.t.tst•eljeslo r. y:n nuorisotyi:ikur. ' ien 
aile 20-vuotiaille osanottajillc on myonnetty 25 %: n alcnnus yk
sinkertaisten lippujcn, myi:is pikajunalippujen hinnoi ·ta Turkuuu. 
Alennus on voimassa 2-8. 6. 19-19. (Tfo n:o 53, 6. 5. 1949) 

I d rottsklubben K ronan r_ f :n kan:·ail1\"alisiin kilpailuihin osal
listuville kilpailijoille on myi:innett~- 2:5 7c: n alennus yksinker
taisten hppujen, myos pi.kajunalippnjen hinnoista Kruumm
k~·laan. AlennJJ.s on voimassa :3-8. 6. 1949. (Tfo n: o 855, 
G. :>. 1949) 

Alemma.t liikenneoppikurssit (konduktoorikurs
sit) syyslukuka.udella. 1949. 

Tulevalla yyslukuka udella jarjestettiixille uu ille alemmille liikenne- 11 
oppikursseille (ns. konduktoorikursseille ) aikoYien on jatettii.vii. rauta
tieopiston johtokunnalle osoitetut hakemuk~ensa asianomaisille e imiehil-
leen niin aikaisin, etta ne lausuntojen lleuraamina ehtivat rautatie
opiston johtajalle tk. 24 piiiviian menne sa. Xiiiden anomusten kiisitte-
lyyn. rriihin liitettaviiu asiakirjoihin ja muihin kursseille paasya ko ke-
viin eikkoihin nahden on noudatettaYa, mita alokkaiden ottamisesta 
ja am.mattiopetuk esta annetun ohjesaannon 10, 11, 17, 18, 45, 4 ja 
55 §§ : ssa sekii vaihdemiespatevyytta koskevassa rautatiehallituk en ki r
jelmassa n:o H. 797/3138, 3. 6. 3 , miiaratiian. K uitenkin riittiiii kir
jallinen anomus ja nimikortin jiiljenno niilta henkiloiltii., jotka aikai
semmin ovat vastaaville 1rursseille hakeneet ja kerran tai useammin 
jo saaneet osallistua paiisytutkintoon. Yiimeisesta osanotosta on tarkka 
aikamaarii. anomuksessa mainittava ja on asianomaisen esimiehen myoR 
tassii. tapauksesa hakemukseen merkittii.va, minkiilainen hakijan toiminta 
myohemmin on ollu t. 

Paasytutkinto, joka edelleenkin kasittaa ohjesii.antoj en, laskennon 
ja aidinkielen kirjalliset kokeet, pidetaan keski.vi.ilckona ensi kesiikwun 
1 piiwiin(i klo 10 (junan n:o 66 saavuttua) ja kestaa se vain sanotun 
piiivii.n. 

Tahii.n paasytutkintoon ja sittemmin siinii. kursseille hyvaksytylsta 
sekii. kurssien alkamisajasta ilmoitetaan aikanaan. (Ropj n: o 115/46 , 
3 . 5. 1949) 

V etur:inkuljettajaoppikurssit syyslukuka.udella. 
1949. 

Tulevan syyslukukauden aikana jarje. tetta,·ille veturinkuljettaja- 12 
oppikursseille aikovien on jii.tettih'a rautatieopiston johtokunnalle osoi-
tetut hakemuksensa asianomai ille esimiehilleen niin aikaisin, etta ne 
lau untojen Heuraamina ehtiviit rautatieopiston johtajalle tk. 24 piii>aan 
menne~sii. Xaiden anomusten kii.sittelyyn, niihin liitettii.viin asiakirjoihin 
ja muihin kurs eille pii.iisy~i koske\·iin tieikkoihin niil1den on noudatet-
ta\·a, mita alokkaiden ottnmisesta ja awmattiopetuksesta annetun ohje
saannon 3, 4, 10, 11, 18, 5!) ja Ill §§: csa. ja koneosastoa koskevasa 
MK IY :ssa kirjoi tus 5. ~. manriitaan. Kuitenkiu riittiia pelkkii. kirjalli-
neu anomus ja nimikori,in jal,jennos niilta ltenkiloiltii., jotka ailtaiHem-
min o~-at puheenaoleville klll'seillc hakeneet ]a saaneet oikeuden o al-
listua paii.sytuNcintoon. Viimcisc~tii piiiisytutkintoon o anotosta on tarkka 



12 

13 
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aikumiiiirii. anomuk t">~a uutllUttava ja ou asianoruuisen e~iruiehen ruyos 
tlis ii. tapaukseo:;sa hakemukseen merkittiiva, mink1ilainen hakijau kii.ytiis ja 
toiminta myiihemmiu on ollut. 

Paastotutkinto naitii. 16 ,·iikkoa ke~tii.viii. oppih-ursseja varten jl.irjes· 
tetii.Un to1·staina ensi ke iiku1m 18 pciit•iini.i klo 10 (junan n:o 66 :>aavuttua) 
ja ikestna se vain sanotun pii.iviin. 

Tiihiin paasytutkintoon ja sittemmin kursseille hyviiksytyistii. sekii. 
kurssien alkamisaJa~ta ilmoitetaan aikanaan . (Rop.j n :o U6/469, 3. 5. 
l!H9) 

Kadonneit a matkalippuj a, virkamerkkej ii. y m. 
Helsingin aseman 1 I. asemamiehclle Mauno Olavi Sas i!le 22. 4. 49 

kirjoitcttu tilapiiinen vapaalippu n: o 140528 matkalle Helsinki-Kurikka 
on kadonuut ja lmoletetaru1 . (1. Jjp n:o 532/1364, 5. 5. 1949) 

'l'ariffitoimistossa ,·eriijii.nvartija Helma Piiro elle 11. 4. 49 kirjoi
tettu vapaalippu n: o 97111 matkalle Helsinki-Ylitornio on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Tfo n: o 52, 6 . .3. 194!-'J) 

J oensuun varikolla palvelevalle ylim. veturinliimmittlijiille Veijo 
Pentti Iko elle 22. 5. 47 an net tu virkamerkki n: o 660 on kadonnut 
29. 4. -49 ja kuoletetaan. (\' rp .Jns n:o 276, 6. :3. J!l49 ) 

Mikkelin polttoaine\·araston halkotyiiesimiehelle A. :'>Jonoselle 26. -!. 
49 kirjoitettu tilapi:iinen vapaalippu n:o 012 978 ruatkalle Mikkeli-Turku 
on kadonnut ja kuoletetaan (5. vt,jp n:o 436/323, 6. 5. 1949) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Pieksii.maen ascman alokkaat Eelis Siikavire (s. 29. J 1. 2.1) .)a Elna 

Rormunen (s. 21. 10. ~0 ) OTat erotetut k umpaiuenldn J:). 3. 49 lul1ien 
sopimat.toruina rautatien palvelul>~e('n. (9. ljp n: o H. 255, 267/ 1454, 
2. 3. 1949) 

Avoimia virkoja j a t oimia. 
3. varikkojaksossa seuraavat e ityksen perusteella tiiytettiivii.t toimet: 

lallinni{'hen to-imi.a : yksi Oulun varikolla (01) ja kaksi Iisalmen varikolla 
(1 lim ja 1 Kaj); rahtimielwn to~mut: Jroksi Oulun varikolla (1 Kern, 
1 Yw); seltii va;ununroitelija,• toimia: kaksi Oulun varikolla (1 01, 1 Kern) 
ja ka.lrsi Ii almen Tarikolla ( 1 Ilm, 1 Kon). Koneosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on jiitettiivii. asianomaisen varikon piiiillikiille viimeistii.tin 
16. 5. 1949. 

7. liikennejaksossa seuraavu t esityksen perusteella taytettlivat toimet : 
t l. konttoriap-ulaisen toimia: yksi Ka.iaanin asemalla; jwnmmiehen toimia : 
kaksi Iis.almessa; sekii. 1 l. a.semamiehen toimia: yksi Kajaanissa ja yksi 
Iisalmessa. Liikenneosaston johtajalle osoitetu t hakemukset on toimitettava 
asianornaisen liikennepaikan piiii.llikolle viimeistii.ii.n 25. 5. 1949. 

2. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
Seinii.jo n varikolla veturinUimmittiijiin toimia: viisi Seinajoella ja kaksi 
Kokkolassa; tallvmiehen toimia: yksi Kokkolassa ja yksi Pietarsaaressa; 
1 l. 'Va'I.IJ711Untarka.stajan toimia: yksi Seinajoella; e l. VMl•ntmtarka.stajan 
toimia: yksi Kokkolassa; seka 'l'ampercen varikolla: z111mppukoneenkiiyttii
j(in toimia : yksi Pori a; tallimiehen toinnia: yk i 'l'ampereella ja yksi 
Pori:;sa; 1 I. t·aununtarka.stajan toimia: yksi Tampereella ja yksi Haapa· 
mii.ellii.; t l. t'£~untmtarkastajan toi1nia: 1{aksi 'l'ampereella ja yksi Haapa
miiella; ja vau.numroitelijan toimia: yksi Tarnpereella. Koneosa ton johta
,iall o oitetut hakt"mukset on jatettavii. asianomai en varikon piilillikiille 
viimeistiiii.n 31. 5. 1949 mennessii.. 

Ylei"en vaikean asuntopulan vuoksi kehoitetaan hakijoita ennen ha,ke
nm~t en jiittiimi~ta ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 25 
1949 

Viiu aus Kiiskylehdessa ju lkalstuun maaraykseen merkltU.: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosl, asian nu~. 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostooa. 

SISALLYS: 1. Rahalain viiliaikainen muuttaminen. - 2. Eristysmerkit (Erm). 
- 3. Liikennepaikkoja koskevia muutO'ksia. - 4. Laivaliikenne satamissa. -
5. Vaunujen vaihtotoissa noudatettava varovaisuu . - 6. Rauta. ja terasromun 
myynti. - 7. Vesibussireitin Hiimeenlinna-Tampere liittiiminen rengasmatkoi
hin ja kyseisen laivamatkan sisiiltiivien erikoi lippujen myynti. - 8. Rauta.
tioliiisjiirjestojen kokous·vapaaliput. - 9. Matkalippualennuksia. - 10. 'l'am
pereen vaununlukkojen etsintii. - 11. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja 
ym. - 12. Sopimattomia VR p3ilvelukseen. - 13. Avoimia virkoja ja toimia. 

Rahalain valiaikainen muuttaminen. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu 

Laki 
1·ahalain viiliailw.isesta rrnuuttmnisesta. 

Annettu HeLsingissa 22 piiivana huhtikuuta 1949. 

Eduslnmnan paatoksen mukaisesti saadetaan, etta rahaJain 
muuttarnisesta 27 paivana elokuuta 1943 annetuHa lailla (696/43) 
valiaikaisesti muutetut 21 piiivana jouluikuuta 1925 annetun 
rahalain (363/25) 6, 7, 8, ·9 ja 13 § seka lisatty 13 a § ovat edel
leen voimassa niiin kuuluvina : 

6 §. Va.itb:torahoina ovat kahdenkymmenen, kymmenen ja 
viiden ma1•kan raha, jotka lyodaan alumiinipronssista, sekii 
markan raha, joka lyodaan raudasta. 

Valtiovarainministerion maara.yksesta voidaan viid€n markan 
rahoja lyoda messingista ja mal"kan rahoja my& messingistii tai 
kuparista. 

13 §. Vaihtorahaa on rajoituk:setta otettava vastaan valtio!'); 
rahastoihin ja Suomen Pankilriin tapahtuvissa suorituksissa; muut. 
eivat ole velvolliset samassa maksussa ottamaan vastaan kahden
kymmenen, kymmenen ja viiden markan rahoja enempaa kuim 
viisisataa markkaa eika markan rahoja enempa.a kuin. sat1: 
markkaa. 

3754. 19. 5. 1949. 

1 
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Suomen Pankki on velvollinen maksutta vaihtamaan vaihto
rahaa noudattamalla pankin setelien lunastamisesta voima' ·a 
olevia slHinnoksia, ei kuitenkaan pienemmissii erissa kuin tiiy
sissa sadois ·a rnarkois a. 

13 a §. Jos vaihtorahaa kiiytettaessii maksettava era paattyy 
maiiriiiin, jonka suorittamiseen tarvitaan markkaa pienempii!i 
rahaa, 011 maiiriin paattyessa yhdesta viiteerikymmeneen penniin, 
se tasoitettava Hihinna alempaan markkaan. Miiiiran piiattyess~i 
viidestiikym.rnenestiiyhdesta yhdeksiiarik:ym.rneneenyhdekstian pen
niin se on tasoitettava liihinna ikorkeampaan markkaan. 

'l'iima laki, jolla kumotaan rahalain viiliaikaisesta muuttami
sesta 28 paiviinii joulukuuta 1945 annettu laki (1326/45), on 
voimassa 1 paiviist.a toulwkuuta 1949 luillen vuoden 1952 lop
puun, mirika jiilkeen 21 pfuviinii joulukuuta 1925 annetun raha
lain (363/ 25) siiannokset tulevat voimaan sellaisina, kuin ne oli
vat ennen rahalain valiaikaisesta muuttamisesta 30 paivanii joulu
kuuta 1940 annetun lain (801/ ±0) voimaantuloa. (Rh/ to n: o 
1416/ 4139, 14. 5. 1949- Asetuslwkoelma n:o 329/ 49) K1 n:o 
25/49. 1. 

Eristysmerkit (Erm). 

Eristysmerkit (Erm) otetaan kiiytantoon kesakuun 1 paiviistii 
1949 lukien, ja on rautatiehallitus antanut siitii seuraavat miiii
raykset lisiiyksena junaturvallisuussiiiintoon: 

Eristysmerkit (E1·m). 

1. Eristysmerkkia ldiytetiiiin osoittarnaan eristetyn kiskon tai 
raideosullden rajaa (sen alku- ja loppukohtaa). 

2. Eristysmermkinii on joko eristetyn kiskojatkoksen puna
k,eltaiseksi maalatut sidekiskot tai 1-1.5 metrin k01'kuiseen . ym
pariinsii vuorottaisesti mu,s.ta-punakeltaiJ een pylvabi.seen kiinni
tetty punakeltainen E-kirjain, joka asetetaan eristysjatkoksen 
koJ1dallc raiteen jommallekummalle puolelle. 

3. Ellei liikennettii ohjata valoraideopastimilla, on k e ski
t e t y n v a i h t e e n eristetyn raideosuudcn merklrinii kaytet
tiiva, milloin se katsotaan tarpeelliseksi, E-kirjainta osoittamaan 
vaihto.toissii sen raideosuuden kiskojatkosta, jonika ulkopuolelle 
jlman on siinyttava silloin kun vaihde on kii.ii.nnettiiva. 

Mttist. 1. Vaihdetta ei voida kiiii.ntiia, jos tii.Jlaisella eristetylla 
raideosuudella on yksikin pyoriipari. 

4. Eristetyistii raideosuuksista ja niiden merkitsemisesta 
miiaratiiiin tal'kemmin liikennepaikan turvalaitoksen erikoisjohto
siiannossii. (Rh/lko n:o 10'75, 13. 5. 1949) Kl n:o 25/ 49. 2. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kesalmnn 1 paivasta 1949 avataan liikenteelle scuraavat 3 
seisakkeet: 

se Huikko 2 Jokela 2. H (Luk. 1. 6. 49) 
Jiirvenpaii. 9. 
Hy 13. Ke 17. 
Ri 25. Psl 43. (Kl n:o 25; 49. 3. ) 

se Krogars 1 Lappohja 4. H (Lu.k. 1. 6. 49) 
Hanko 14. 
Kr 36. Ri 147. (Kl n: o 25/ 49. 3. ) 

se Tolva 11 Kylmako ki 3. H (Luk. 1. 6. 4-9 ) 
Urjala 3. 
Tl 16. Hp 26. 
Tlm 112. Kr 203. (Kl n: o 25/ 49. 3.) 

se Hollo 11 LempaaUi 2. H (Luk. 1. 6. 49) 
Saaksjarvi 10. 
Tpe 19. Tl 21. 
Hpk 133. (Kl n:o 25/ 49. 3.) 

se Varpasuo 4± Kontiomaki 4. H (Luk. 1. 6. 49) 
Vuokatti 20. 
Jns 265. (Kl n:o 25/ 49.3.) 

se Kirvesportti 13 Pulsa 2. II (Luk. 1. 6. 49) 
Luumi:iki 10. 
Etsi 10. Kw 68. JJr 28. 
Vro 67. Sp1109. Par 128. (Kl n: o 25/ 49.3) 

(Lkoj n: o 1122, 10. 5. 1949 ) 

Tampereen aseman alaisena avataan ikesakuun 1 paivasti:i 1949 
lukien Tampereen-Sfui.ksjii.rven valillii. ikilom. 185 + 700 m lii
kcnteelle ,Hatanpiiii"-niminen seisake, tariffivii.limatkoina 2 km 
Tampereelle ja 7 km Siii:i.ksjiirvelle. Seisa.kkeella pysahtyy mat
kustajien jattii.mistii. ja ottamista varten toistaiseksi tyoliiisjuna 
n:o 403. 

se Hatanpaa 11 Tampere 2. H (Luk. 1. 6. 49) 
Si:iiiksjiirvi 7. 
Tl 38. Hpk 116. 

(Rh/ lko n:o 1128, 13. 5. 1949) Kl n:o 25/ 49. 3. 

Heinolan aseman alaisena avataan kesakuun 1 piiiv~i.stl:i. 1949 
lu:kien Heinola.n-Vienunii.en valilla kilom. 164 + 276 m liiken
teelle ,Sinillihde "-niminen seisake, tariffi viilimatkoina 3 lrm Hei
nolaan ja 11 km Vierumlielle. Seisakkeella pysahtyvat matkus
tajien j·attii.mista ja ottamista varten (S) moottorivaunujunat. 
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se Siniliihd.e 12 Heinola 3. H (Luk. 1. 6. 49) 
Vierumaki 11. 
Lh 35. Ri 94. 
Kw 97. 

(Rh/ lko n: o 1266, 13. 5. 1949) Kl n: o 25/ 49. 3. 

Porvoon aseman alainen ,Kiisuraide" poistetaan julkaisusta 
,Liikennepaikk'()jen viilimatkat" 1. 6. 1949 lu.kien. (Lkoj n: o 
1072, 12. 5. 1949) Kl n: o 25/ 49. 3. 

Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne R:apasaar.en satamassa on alkanut maanantaina 
16. 5. 1949. (10. ljp n: o 1034, 14. 5. 1949) 

Vaunujen vaihtotOissa noudatettava 
varovaisuus. 

Liikennepaikoille huomautetaa.n, ettii eliiinvaunujen vaihto
tyot on junaturvallisuussiiannon 103 §: n 7 tk:ohdan maaray: ten 
mukaisesti suoritettava huolellisesti ja varovai esti seka erikoi
sesti varottava, etta vaunuissa '()levat elaimet eivat vahingoitu. 

Koska varomattomuuksista vaihtotoissa on aiheutUllut useasti 
mm. arvohevosten loukkaantumisia, on ihevosvaunujen kasittelyyn 
k:iinnitettava erityista huomiota. (Lkoj n: o 388, 12. 5. 1949) 
Kl n:o 25/ 49.5. 

Rauta.. ja terasromun myynti. 

Rauta.tiehallitus on paattanyt, ettii Oy Romurauta Ab: n 
kanssa 13. 2. 48 tehty sopimus V. 30/ 434, 13. 2. 48 (Kl n: o 11/ 
48. 4 ja Kl n: o 28/48. 11 ) jiiii muuttumattomana voimaan vuoden 
1949 ajaksi. (Rh/ vtt V. 30, 24. 2. 1949) Kl n : o 25/ 49. 6. 

Vesibussireitin Hameenlinn'llr--Tampere liitta
minen rengasmatkoihin ja kyseisen laiva.. 
matkan sisaltavien erikoislippujen myynti. 

Laiva Oy Matkailun ja rautatiehalJituksen kesken on sov~ttu 
siita, etta rengaslipulla n: o 1 matkusta vat voivat suorittaa rauta
tiematkaosuuden Hameenlinna-Tampere (tai piiinvastoin ) vaih
toehtoisesti myos vesiteitse Laiva Oy Matkailun vesibussilla. 1\fat
kustajan on tiillaisessa tapauksessa luovutettava vesibussin rahas
tajalle rengaslipun rautatielehti H ameenlinna-Tampere ja sen 
lisiiksi suor itettava lisama:ksuna 2 lk : n rengaslipulla matkustavan 
250:- ja 3 l.k:n lipulla matkustavan 300 : -. P aikka vesibussiin 
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on tilattava etukateen. Istuma·paiklkoja vesibussiin varaavat suun- 'f 
taan Hameenlinna-Tarnpere VR Matkapalvelu Helsingi a ja 
Aulangon Matkatoimisto Hameenlinnassa sekii uunta.an Tam
pere--Hameenlinna Aero Oy:n Matkatoimisto Tampereella. 

Edella olevan lisaksi on sovittu Edmonson mallisten meno- ja 
paluulippujen rnyynnista Helsingin-Tampereen ja Tampereen
Hameenlinnan viilille, joihin lippnihin sisaltyy menomatkalla 
tiima vesibussimatka. Meno- ja paluulippujen hinnat ovat 

Helsinki-Tampere 2 lk . . . . . . . . . . . . . . 1,400: -
3 lk . . . . . . . . . . . . . . 900: -

Tampere-Hameenlinna 2 lk ........ . 720:-
560: -3 lk ........ . 

Liput ovat pikajunalipptJ,ja ja on niiden suhteen voima a, mita 
meno- ja paluulipuista on saadetty. Lippuja myydlHi.n kesakuun 
alusta elokuun loppuun Helsingis ·a VR Matkapalvelussa ja yksi
tyisissli rnatkatoimistoissa, Tampereella rautatiea.seman lipputoi
mistossa ja Aero Oy: n Matkatoimistossa sekli. Hameenlinnassa 
raute.tieaseman lipputoimistossa ja Aulangon MatkatoimistoRsa. 
Lippuja myydli.iin vain, mikali samalla voidaan varata paikka 
vesibussiin. Helsingissa on yksityisten matkatoimi tojen tilattava 
paikat VR Matkapalvelusta, IJaroeenlinnan aseman Aulangon 
Matkatoimistosta ja Tampereen aseman Aero Oy: n Matkatoimis
tosta. Myyntipaikkojen on tilattava liput Trt II:sta. Liput on 
tilitettava erillali.n muista meno- ja paluulipuista matkustajalii
kennetili sa (lomake n : o 4003) eri si vulla otsa:fukeella , V esibussi
liput". (Tfo n :o 922, 13. 5. 1949) Kl n:o 25/ 49. 7. 

Rautatielaisjarjestojen kokousvapaaliput. 

Lisli.ykscnli Kl n: o ,57/ 48. 17 huomautetaan, etta rautatichalli- 8 
tu.ksen palijo.htaja on myi:intanyt ylimatiiriii iii vapaalippuja Suo-
men Rautatielaisten Liiton valtionrautateiden palveluksessa ole-
ville jasenille matkustamista varten myi:iskin liiton edustajako
koukseen, joka alkaa Helsingissa kuluvan tou.kokuun 26 paivlina . 
(Tfo n: o 906, 12. 5. 1949) 

Matkalippualennuksia. 

Suomen Pat·tiopoikaji.irjesto r. y :n Hollolassa pidettaville Hil- 9 
jaisille Paiville o allisluville partiolaisille on myi:innetty 25% :n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myi:is pikajunalippujen hin
noista La.hteen. Alennus on voimassa 23-28. 5. 1949. (Tfo 
n:o 858, 9. 5. 1949) 
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Suomen Pal'tiopoikajiirjesto 1·. y :n Satakunnan zmrtn kesa
juhliin osallistuville partiolaisille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pibjunalippujen hinnoista Rau
malle. Alennus on voimas a 23-28. 5. 1949. (Tfo n: o 908, 
12. 5. 1949) 

Simpeleen Urheilijat r. y :n suunnistamiskilpailuihin osallis
tuvi1le kilpailijoille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Laikkoon. Alennus 
on voimassa 27-31. 5. 1949. (T:f'o n:o 874, 10. 5. 1949) 

1Varkauden Urheilijat r. y:n 29. 5. 1949 pidettaviin yleis
urheilukilpailuihin ja 12. 6. Hl49 pidettaviin suunnistamiskil11ai
luihin osallistuville kil pailijoille on myonnetty 25 % : n alennus 
yk:sinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista War
kauteen. Alennus on voimassa yleisurheilukilpailuihin 27-31. 5. 
1949 ja suunnistamiskilpailuihin 10-14. 6. 1949. (Tfo n: o 896, 
12. 5. 1949) 

TUL:n naisten yleisurheiluleirin osanottajille on myonnetty 
25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista VierumaeHe. Alennms on voimassa 29. 5-6. 6. 1949. 
(Tfo n:o 857, 11. 5. 1949) 

TU L :n allam.ainittuihin mestaruusklipailuihin osallistuville 
kilpailijoille ja toimihenkiloille on myon.netty 25% :n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista mat
koja varten Jrulloinkin kysymykseen tulevalle asem.alle ja takai
sin Jrunkin lahtoasemalle. Nama tilaisuudet ovat: 

29. 5. 1949 maastojuoksumestaruuskilpailut Lohjalla, 
30-31. 7. 1949 poikaurheilupiiivat Turussa, 
31. 7-1. 8. 1949 yleisurheilumestaruu.skilpailut Tampereella. 
Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaii jii.l:.keen kun-

kin tilaisuuden. (T:f'o n :o 879, 12. 5. 1949) 
Poikien Keskus r·. y :n poika- ja nuorisoleirien aile 20-vuo

tiaille osanottajille on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Partaharjulle. Alen
nus on voimassa 1. 6-5. 9. 1949. (T:f'o n :o 783, 9. 5. 1949) 

Stwrnen Matlw,ilijayhdistylcsen toimesta 6. 6. 1949 pidettii.viin 
Suomen Retkeilyvii.en suunnistamiskilpailuihin osallistuville kil
pailijoille on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lipJ>ujen, 
myiis pikajunalippujen hinnoista Kuopioon. Alennus on voimassa 
4---8. 6. 1949. (Tfo n:o 907, 11. 5. 1949) 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio on myontanyt 
Iltturomylckiiin U rheiluliiton allamainittuihin kilpailuihin osallis
tuville lruuromyilrille 50% :n alennuksen yksinkertaisten lippu
jen, myos pikajunalippujen hip.noista lrulloinkin kysymykseen 
tulevalle asemalle ja takaisin Hihtoasemalle. Nama tilaisuudet 
ovat: 
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5- 6. 6. 49 maastojuoksumestaruu.skilpailut Jyviiskyliissa, g 
24--25. 6. 49 valintah~lpailut Tampereella VI kuuromykkien 

maailmankisoja varten, 
2- 3 .. 7. 49 v-alintapyoraily- ja uintikilpailut Porissa maail

mankisoja varten, 
9-10. 7. 49 yleism·heilumestaruuskilpailut Kotirassa, 

24--25. 6. 49 kaMalliset uinti- ja pyori:iilykilpailut Herralassa. 
Alennus on voimassa 2 paivi:ia ennen ja 2 paivrua jiilkeen lrun

kin tilaisuuden. (T£o n:o 843, 5. 5. 1949) 
Suomen Teiniliitto r. y :n jarjestanrille teinien kesakursseille 

osallistuville alle 20-vuotiaille on myonnetty 25 % : n a lennus 
yiksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Tul.·
kmm. Alennus on voirnassa 8-18. 6. 1949. (T£o n:o 817. 3. 5. 
1949) 

Vankeinhoitomiesten ykdistys 1·. y :n jarjesta.miin vankein
hoitolaitoksen ampumamestaruu.smpailui·hin osallistuville .k:ilpai
lijoille on myonnetty 25 % :n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Keravalle. Alennus on voimas.->a 
10-14. 6. 1949. (Tfo n: o 865, 9. 5. 1949) 

Kt··istillis-yhteiskunnallisen tyokeskuksen Kalliolan jarjestii
mien tyttO- ja poikaleirien alle 20-vuotiaille osanottajille on 
myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnojsta seka. Kausalaan etta Hyvinkaalle. Alen
nus on voimassa 13. 6.-2. 9. 1949. (T£o n:o 880, 12. G. 1949) 

Etelii-Ka?'jalan Nuorisoseura r. y :n toimesta jarjestetti:ivien 
etela~karjalaisteu maakuntajuhlien alle 20-vuotiaille osauotta.jille 
on myonnetty 25 %: u alenuus yksiukertaisten lippujen, myoa 
pikajunalippujeu illnnoista Lappeeurantaan. Aleunus on voi
massa 16-21. 6. 1949. (T£o n:o 833, 9. 5. 1949) 

J(ansan Raarnattuseum r. y:n nuorten raamattuleirin alle 20-
vuotiaille osauottajille on myonuetty 25 %: n alennus yksinker
taisten bppujen, myos pikajunalippujen hinnoista Suolabteen. 
Alennus on voimassa 20. 6.-1. 7. 1949. (T£o n:o 886, 9. 5.1949) 

Suornen Nuo1-ison Liitto ?'. y:n valtalrunuallisten suvipaivien 
aile 20.-vuotiaillc osauottajille on myonuetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten bppujen, myos pikajunalippujen h.innoista Tur
kuun. Alennus on voimassa 29. 6.-5. 7. 1949. (T£o n: o 854, 
6. 5. 1949) 

Suomen OpiskelevatJ~ Nuorison Raittiusliiton kesapaiv:ille osal
listuville alle 20-vuotiaille on myonnetty 25 %: n alcnuus yksin
kertaisten lippujen, myOs pibjuna1ippujen illnnoista 'l'urkm.m 
Alennus on voimassa 4--12. 7. 1949. (T£o n:o 900, 11. 5. 1949) 

Suome11 Yapaakirkon Nuorten Santalan nuorisoleirin alle 20-
vuotiaille osanottajille on myonnetty 25 % : n alennus · yksinker-
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taisteu lippujeu, myos pikajuualip[>ujeu hiunoista Santalaan. 
Alennus on voimassa 3-12. 7. 19-!9. (Tfo n :o 917, 13. 5. 1949) 

Tampereen vannunlukkojen etsinta. 

Tampereen aseman kuusikymmenta vaununlukkoa, jotka on varustottu 
morkilla Tpe s~ka juo·ksevalla numerolla (1--60), on jatetty palautta
matta. Jokainen liikennepaikka tarkistanee lukkonsa ja palauttanee Tampe· 
reen lukot viipymattii osoitteella: Asemapiiii.llikko, Tampere. ( 4. ljp n: o 
652/1758, 12. 5. 1949.) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

1. ratajakson ratatyontekijii.>lle Kalevi Pietikii.iselle 1. 4. 49 kirjoitettu 
virka-aikavapaalippu n:o 012778/256 matkalle Huopalahti-Luoma on 
kadonnut ja kuoletetaan. (1. l'ltjp n :o 374, 9. 5. 1949.) 

Haapamiien asemalla pailvelevrul.le alokkaalle Arvi Hanno'lalle annettu 
virkamerkki n: o 281 ja virka-aikavapaalippu n : o 8728 voimassa 1. 1.-30. 6. 
49 matkallle Haapam.iiki-Ristimii.ki ovat varkauden kautta kadonneet ja 
kuoletetaan. (4. ljp n:o 634/1707, 10. 5. 1949.) 

Iisailmen varikolla palvelevalle veturinkuljettajalle Lauri Kolehmaiselle 
kirjoitettu virkamerkki n:o 128 on kadonnut ja kuoletetaan. (vjp n:o 254, 
9. 5. 1949.) 

Am·an asemalla palvelevallle alokkaa1le Urho Orani Aleksanteri Suoja
selle 24. 4. 49 kirjoitettu vapaalipiJu n: o 0092667 matka:lle Aura-Oulu seka 
virkamerkki n: o 15 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (3. 'ljp n: o 490/995, 
11. 5. 1949.) 

Kouvolan variko1la palvelevan tilapiiisen veturinlii.mmiVtiijiin A . Kontu
~an vaimolle Sylvi Kontulalle 25. 4. 49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu 
n: o 0128115 matkalle Kouvola---.Helsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp 
Kw n:o 273 H. Vill. 2, 13. 5. 1949.) 

Sopimattomia VR pa:velukseen. 

Helsingin aseman alokas Aleksanteri Kareinen (s. 20. 7. 28) on ero
t ettu 8. 5. 49 lukien sopimattomana rautatien palvelukseen. (1. ljp n:o 
H. 335/1430, 11. 5. 1949. 

Avoimia virkoja ja tOimia. 

4. liikennejaksossa seuraavat e ityksen perusteella taytettii.viit virat ja 
toimet: a.semamiehen esinniehen viTkoja: yksi Valkeakoskella ja yksi Mii.nty
luodossa; :e l. vatihdemiehen toinnia: kaksi Toij rulassa; 1 l. asemam.tiehen 
toilmia: yksi Valkeakoskehla, kuusi Tampereella ja yksi Talviaisen lv:hla; 
seka jwnamiehen toill'wi,a: viisi 'l'ampereella, kolme Toijalassa, kaksi Porissa 
ja yksi Peipohjassa. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava a ianomaisen liikennepruikan paiiillikolle viimeistiiii.n 4. 6. 1949. 

:e l. kilrjwriln vilrka Pasilan varastossa. Paajothto.jaile osoiJtetut hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaaja>lle viimeistiiii.n 13. 6. 1949 
ennen klo 12. 

Yleisen vruikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hak~mus
·ten jlittamista. ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollisuuksista . 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



K!SKYLEHTI N:o 26 
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Vllttaus Kliskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusJ-ostoon. 

SISALLYS: 1. Yhdysliikenne va.ltionrautateiden ja Turun-Maarianhaminan 
laivalinjan viilillii.. - 2. Matkatoimistoille myonnc! tyjii lipunmyyntioikeuksia. 

Yhdysliikenne valtionrautateiden ja Turun
Maarianhaminan laivalinjan valilHi.. 

Rautatiehallitus ja HoJTylaiva Oy Aland, joka harjoittaa 1 
Viola, .Aland, Aland II, Aland III ja v. Konow nimisilla lai
voilla matkustajien ja tavarain kuljetusta reitilla Tur.h.-u-Maa
riaooamina, ovat keskeniilin sopineet yhdysliikenteen jarjestli.mi-
sesta va:ltion.rautateiden ja sanotun laivalinjan viilillii seuraavalla 
tavalla: 

H enkilO~iilcenne . 

7 §. Yhdysliikenteessa myydaan valtionrautateiden asemilla 
ja pysakeillii sekii laivalinjan asioimistossa Maarianham.inassa ja 
laivoilla va.Jtionrautateiden matkailulipun lomakikeelle (2236 kk 
ja 2237 lclr) kirjoitettavia yhdysliikennelippuja. Rautatiematka 
ja laivamatka samoinkuin niiden hinta on merkittiivii lipussa eri 
lehdille. Rautatiematkan osaUa kannetaan, matkailuUpun tarif
fista poiketen, sama malcsu kuin yksinkertaisesta lipttsta Turun 
aseman ja asiaMmaisen rautatieliikennepaikan viiliseltii rnatkalta. 
Laivamatkan osalta kannettavat maJnmt ovat seuraa; at: 

Turku-Korppoo . . . . . . . . . . . . . 3 luokka 300: -
, -Houtskiir . . . . . . . . . . . . 3 luokka 350: -
, -Kumlinge .... . ....... l 1 luokka 600: -
" -Lappo : · · · · · · · · · · · · · · J" 3 luoklka 400: -
, -Sottunga . . .......... . 
, -Hogholm . ............ 1 1 luokJka 700 : -
" -Degerby . . . . . . . . . . . . . > 3 l ,_,_ 450. 

V l! d" j UO.Ii!Ka < • -" - i:l.I' 0 .............. . 

3753. 20. 5. 1949. 
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Turku-La~niis ............. } 1 luokka 730:-
, Bomarsund . . . . . . . . . . . 3 luokka 480. -
, =Norr~y ... : .......... } 1 luok~a 795 ~ -
, Maar1anhannna . . . . . . . 3 luokka 545. -

1 luokan hintaan sisaltyy maksu ma,kuupaikasta. 
Matkalipun lisamaksua ei yhdysliikennelipuista kanneta.. Yh

dyslii:kennelippu 'kelpaa yhden kuukauden leimaamispa:iiva mu
kaanluettuna ja on sen suhteen hinnoittelua lwkuunottamatta 
voimassa, mita Valtionrautateiden Tariffisiiiinnon 13 § :ssa on 
matkailulipusta saadetty. 

8 §. Matkustaja, joka esiWi.a voimassa olevan yhdysliikenne
lipun, voi joltaJrin sopivalta asemalta tai pysakiltii tilata yhdys
liikennelaivassa yiliden .ma,lruupaikan ikutakin lippua kohden maa
ratylle, a:ikatauJun mukaiselle laivavuorolle Turun aseman vali
tyksella. 

Laivalinja sitoutuu pitiimiiii.n va.hintaiin kymmenen makuu
paikkaa laivan varattavissa olevien paiklkojen lukumaariistii va
ra,ttuna paikkwtilauksille, jotka saapuvat Turun asemalle viimeis
taan klo 12 laivan Hilhtopaivana. 

Makuupaik:k:atilauksen valittamisestii e1 kanneta eri maksua. 
9 §. Matkustajan on itsensa huolehdittava matkatavaran siir

rosta Turun asemalta laivalle ja pain vastoin. 

1' ava1·aliikenne. 

11 §. Yhdysliikenneasema.na tavaraliikenteessii toimii TUTun 
swtam.a, jonne kaikki laivalinjalla edelleen kuljetettava tavara on 
osoitettava ja joka vuorostaan vastaanottaa laivalinjalta tavaraa 
edelleen rautateitse kuljetettavaksi. 

12 §. Rautatie luovuttaa laivalinjalle ikuitta,usta vastaan 
edelleen kuljetettavaksi lmi.Jlrki rautateitse Turun sataunaan saa
puneet ikiito-, piJka- ja rahtitavaralahetykset seka elavat elaimet, 
joiden kuljetusk:irjat on varustettu lahettajiin tekemalla merkin
nalla ,edelleen Hoyrylaiva Oy Alandin laivalla" tai joiden Jrnl
jetuskirjoista muuten selvia.a, etta vastaanottaja on Nauvossa, 
Korppoossa, Houtskarissa tai Ahvenanmaalla. 

La;b.etykset, joille on pantu jalkivaatimus, laivalinja voj har
kintansa mukaan vastaanottaa ~eileen kuljetettavaksi joko heti 
niiden saavuttua tai vasta sen jihlkeen, ikun se on vastaanottajalta 
·aauut jiilkivawtimusta vastaavan rahamaariin. 

Rautatiekuljetus ja rautateiden vastuu katsotaan paattyneeksi 
silloin, kun tavara ja elaviilt eHiimet luovutetaan laivalinjalle. 
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13 §. Laivalinja ottaa reittinsa varrelta kuljetettavaksi rau- 1 
tateitse edelleen Hi.heteWivaa lriito-, pika- ja rahtitavaraa seka 
elii.via eUi.imia suorLttaen, lii.b.ettajan asi•amiehenli, rautateille ta
varasta ja elavista eUiimista lii.b.etysasemalla maksettavat maksut. 
Tfulsa pykallissii mainiturt liihetykset jatetiilin rautateille kulje
tettavaksi liikenne- ja tariffisiUinnon ehtojen mukaisesti ja niiden 
maaraysten mukaisella .paallyksella ja osoitteella varustettuina. 
Rautatiekuljetus ja rautateiden vastuu tkatsotaan alkaneeksi sil-
loin, kun lahetytkset on otettu rautasteille :Jruljetettavaksi. 

Tassa ja edelli essa pytkalassa mainitut llihetyksE>t on kulje
tettava ensimmaisella mahdollisella laivavuorolla. 

15 §. Kiito-, •pika- ja 1·ahtikappaletava1·an luovuttaminen rau
ttateilta laivalinjalle seka laivaJ.injalta rautateille tapahtuu Tu
russa siten, etta .tavarat k:Wljetetaan Turun satamasta laiturille 
laivam. ikylikeen sek6 pain vasto in rautateiden auto ilia. K uljetus
maksu autokuljetuksen osaUa lasketaan lisiiiimiiUd muuten kiiy
tettdviiiin hinnoituslukuun luku .3. Turun kaupungille menevistli 
liikennemaksuista h:uo,lehtii Iaivalinja. 

Vaunukuormalahetykset ja lirrallaan lruljetettava.t elavat eliii
met ttoimittaa rautatie vaunussa Turun satamaan, jossa ne laiva
linjan toimesta puretaan. Laivalinjan rautateille kuljetettavaksi 
jatti:i.miit vaunukuormalii.b.etykset ja irrallaan .kuljetettavat eliivat 
elaimet kuormataan vaunuun Turun satam.assa laivalinjan toi
mesta. 

16 §. ----------- - ------

Kuljetussopimukseen perustuvat vaatimukset voidaan aina 
esittai.i. rautatiehallitukselle. 

T oi mit us o h j e it a. 

Yhdysliikenne alkaa keslikuun 1 paivanii 1949. 
H enkiZOUikenne : Sopimuksen 7 §: ssa on selostettu yhdyslii

kennelippujen hinnoittelu. Liput tilataan TS 13 § 2 lm mukai
sesti. Matkailulipun kanteen ja tal'kastuslehteen merkitaan 
rnii.iiriiasemasarekkeeseen maiiriipaikka laivareitin varrella. Lai
voihin myydaan vain 1 ja 3 luokan lippuja. 1 luokan hintaan 
laivassa sisiiltyy myos hyttipaikka. Jos laivamatJkalle myydaan 
1 luokan lippu, on laivakuponlriin mel'kittiiva ,I lk'', sana:a 
,Laivamatka" jalkcen. Hyttipaikka voidaan tilata myyntiaseman 
vality.kselHi.. Laivan nimi, paivfunliadi ja hyttipaikan munero 
merkitaan laivakupongin k'tkasivulJe. Ellei vastaus enniita saa-
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pua eika hyttipai:kkaa saada, m.akseiaan hinnanero laivassa ta
kaisin. 

Yhdysliikenteessa myydyista lipuista on asemien laadittava 
erillinen tili lomakkeelle 4013, jonka loppusumma merkitalin 
matkustajaliiikennetulojen yhdistelmiian (1om. 4020) vielii vapaana 
olevalle riville nimityksin ,l\fa~ailuliput V.R.-Tku-Maarian
hamina". 

Tava,raliikenne: 'l'urun satama huolehtii tavaroiden siirtami
sesta rautatielta laivalinjalle ja piiinvastoin. Rautatielmljetuksen 
rahdituksen osalta noudatetaan sopimuksen 15 §: aa. Rahtikirjaan 
merkitaiin ,edelleen Hoyrylaiva Oy .Alandin laivalla". Ellei tati:i 
merkinti:L-1. ole tehty eika rahtikirjasta varmuudella selvia, etUi 
h.innoitusluku on miiaratty myos autokuljetusta Turussa silmallii
piHien, tulee autokuJjetusmaksu Turussa vastaanottajan maksetta
vaksi. Muussa suhteessa noudatetaan Kl n: o 3/ 49. 11 ja 9/ 49. 13 
annettuja maarayksiii. (Rh n: o 55/ 3762, 5. 5. 1949) Kl n: o 
2.6/ 49. 1. 

Matkatoimistoille myonnettyja lipun
myyntioikeuksia. 

2 Rautatiehallitus on myontanyt seuraavat lipunmyyntioikeudet: 

1) Opetusministerion ReikeA"lyZautakunnalle Helsingissa oikeuden 
myyda seuruelippuja (Rh n: o 3578/ 14227, 30. 12. 194 7) 

2) Snornen JJlatkatoimisto Oy:Ue oi.keuden myyda valtionrauta
teiden matkalippuja toiminimen Rovaniemen haarakonttorissa 
hotelli Pohjanhovissa (Rh n:o 1906/ 6800, 17. 6. 1948) sekri. 
Hiinueenlinnan haarakonttorissa hotclli Aulangossa (Rh n: o 
2099/ 7533, 12. 7. 1948) 

3) Sut~T-Savon Matkailijayhdistys 1·. y:lle oiikeuden myyda val
tionrautateiden matkalip.puja yhd.istyksen yllapitiimiissa 
matkatoim.istossa :i\Hkkelissa (Rh n:o 287/806, 27. 1. 1949) 

4) Savonlinnaqt S eudun Matkailijaqjhdistys r. y:lle oikeuden 
myyda valtionrautatciden matkalippuja yhdistykscn ylUi.
pitamassii m.atkatoimistossa Savonlinnassa (Rh n: o 286/807, 
27. 1. 1949) 

5) Saimaan Matkailijayhdistys r. y:lle oikeuden myyda valtion
rautateiden matkalippuja yhdistyksen yllapitamassii matk.:t
loimistossa I1appeenrannassa (Rh n:o 610/ 1740, 24. 2. 1949) 
Kl n: o 26/ 49. 2. 

H elsinki 1949. Valtionenvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltiin: 
KJ. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosl , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

S is a 11 y s: 1. Maksuttoman saippuan ja suovan jakaroinen. - 2. Lii
kennepaikkoja koskevia muutoksia. - 3. Laivaliikenne satamissa. - 4. Suo
messa olevien veniilaisten vaunujen laskenta 1. 6. 49 klo 7.00. - 5. Vaunujen 
lyijykkeet. - 6. Tavaran luokitus. - 7. Suomen ja Neuvostoliiton rautatie
yhdysliikenteen rautatierajasopimus. - 8. PostiHihetykset Neuvostoliittoon. -
9. Rengaslippujen myynti. - 10. Suomen Punaisen Ristin Joensuun le.irille 
matkustavien erikoisliput. - 11. Matkalippualennuksia. - 12. Myonnettyja 
palkintoja. - 13. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii. ym. - 14'. Osoite
tiedu~telu. 

Maksuttoman saippuan ja suovan jakaminen. 

Kirjelmalli.iiin n: o H. 867/3455, 22. 4_ 1949, kumosi rau.ta- 1 
tieha.llitus maksuttoman saippuan ja suovan j~kelusta aikaisem-
min kirjelmalla n:o 479/ 1359, 1. 2. 1946, antamansa maaraykset 
sekii kaikki mainittuun kirjelmaiin jalkeenpiiin tel1dyt lisaykset 
ja muutokset . 

• J otta puiheenaole-vien pesuaineiden j akamisessa saataisiin 
aikaan mahdollisimman suuri tasapuolisuus ja yhdenmukaisuus, 
on rautatiehallitus tii.niian tapootuneessa esittelys.sii taloustoimis
ton hu.oltojaoston esityksesta maarannyt: 

1) etta henkilokohtainen saippu~an ja suo van jakaminen lope
tetaan kaikkien muiden viran ja toimen haltijain seltii tyonteki
jiiin paitsi veturinkuljettajien ja -lammittiijien kohdalta, joiden 
jakeluannoksista koneosaston johtajan tulee antaa erikoiset 
ohjeet; 

2) etta saippuaa tai suopaa on pidettava toimistojen ja tyo
paikkojen pesey;tymislaitteiden lu<>na, samoinkuin konduktiiori
Yaunu.issa ja tyfunaasaunoissa rautatielaisten kaytettiivissa; 

3) etta tarpeellinen saippua ja suopa on t ilattava saannon
mu.kaisessa jiirjestyksessa asianomaisista varastoista, kuten tarve
aineet yleensa; ja 

4) jotta peseytymisaineiden kulutuksessa ei p-aasisi esiinty
maan tuhlausta ja viiarink·aytoksia, on toimistojen ja tyomaiden 
piiiillyston, huomioon ottaen paikalliset olosuhteet, harkittava 
sopivrut menettelytavat sellaisen estamiseksi. (Rh/tthj n: o H. 
867/ 4375, 20. 5. 1949) Kl n:o 27/49. 1. 

3921. - 27. 5. 1949. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Helmikuun 25 paivana 1949 tekemallaan paatoksella rautatie
hallitus maarasi, etta toukolrumn 1 paivlistli 1949 lukien on Ron
kan aseman nimi ,Vuo'ksennisl'-<'1.", Asemaen aseman nimi , Tai
nionkoski" ja Vuoksenniskan aseman nimi ,Vuoksen satama" 
seka Kuparitehtaan seisakkeen nimi ,Kyyronkoski". 

Tata m.iiii.raysta (Kl n:o 12/ ±9. 2) on tarkoin nouda.lettava . 
eika maaraaseman nimea, jonka lahettaja on kuljetuskirjoihin 
merkinnyt, saa muuttaa mmlten lmin yhteisymmarryksessa Uihet
tajan kanssa ja hanen nimenomaisella suostumuksellaan, lmska 
on ilmennyt, etta lahettlijan kuljetuskirjoihin merkitsemii mii.1.rn
asema on rau.tatieviranomaisten toimesta muutettu toiseksi lahet
tajaa kuulematta (esim. Vuokse.n satama Vuoksenniskaksi ) ja 
la.hetys siten ·harhautunut. (Lkoj n :o 1141, 18. 5. 1949) Kl n: o 
27/ 49. 2. 

Henkilojunaliikenne rataosalla Kemi-Veitsiluoto lakkaute
taan toukokuun 31 piiivasta 1949 lukien. Taman johdosta pois
tetaan sano,tulta rataosalta samasta paivlista lukien seisakkeet: 
Kulma, Ritikka, Niilli, Hepola, Rytikari ja Veitsiluoto. (Lkoj 
n:o 1221, 23. 5. 1949) Kl n:o 27/ 49. 2. 

Korian aseman alaisena avataan kesi:Ulruun 1 paivastii 194f) 
lukien tavaraliikenteelle vaunukuormin Pellonraivaus Ov: 11 tar
vetta varten ,Pellonraivaus Oy: n raide" mer'kinnoin: ' 

Pellonraivaus Oy:n raide Kra 3 Tt Pellonraivau Oy : n 
tarvetta varten. 

(Lkoj n:o 1167, 23.' 5. 1949) Kl n:o 27/ 49 . 2. 

Isokylan laiturivaihdetta liikennoidaan kesaiJ.rnun 1 'Pai vastii 
1949 lukien toistaiseksi ja kunnes toisin maarati:Uin seisakkeena. 
(Lkoj n:o 1197, 18. 5. 1949 ) Kl n:o 27/49. 2. 

Julkaisussa ,Liikennepaikkojen valimatkat" sivulla 175 ole
vat, Uudenkaupungin aseman alaisia syrjaraiteita koskevat mer
kinnat poistetaan ja niiden tilalle merkit&.1.n: 

Uusikaupunki 

Kalarannan raide 
Pakkahuoneen raide 
Kivipiste 
Hakepatka 

Ukp 1 Tt. 
IDtp 1 Tt. 
Ukp 2 Tt. 
1Jkp 2 Tt. 

Saunasilta Ukp 3 Tt. 

Zaehariassen c Co : n 
tarvetta varten. 

(Ilkoj n:o 1171, 18. 5. 1949) Kl n:o 27/ 49. 2. 
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Laivaliikenne satamissa . 

Laivaliikenne Kuopion ja "avonlinnan satamissa on alkanut 3 
torstaina 5. 5. 1949 li veden ja Jauholahden satamissa lauan-
t.aina 7. 5. 1949 ja JyvaskyHin satamassa 1\:eskiviikkona 4. 5. 194U. 
IIenkiloliikenne .Jyvaskyla-Lahti alkaa lauantaina 28. 5. 1949. 
~ensijaan henkiloliikenne .JyvaskyUi-Korpilahti ja JyvaskyUi
OittHa on alkanut jo torstaina 5. 5. 1949. (9. ljp n: o T. 263/ 
1619, 16. 5. 1949) 

Laivaliikenne Kemin ulko atamassa Ajoksessa on alkannt 
ke kiviikkona 1 . 5. 1949. (6. ljp n:o 37, 18. 5. 1949) 

Suomessa olevien ven3J.aisten vaunujen 
laskenta 1. 6. 49 klo 7.00 . 

. XT-Liiton kulkulaitosministerion pyynnosUi. toimitetaan 4 
Snome sa olevien Yenaliiisten vannujen laskenta ke akuun 1 pai-
van}i 1949 klo 7.00 Suomen aikaa. Lasken,ta toimitetaan VR 
Kaskylehdessa n : o 35/ 48. 1. B yleise~;ta vaunulaskennasta 5. 8. 4S 
annettuja maariiyksia noudattaen. Laskennassa on otettava huo
mioon kaikki Suomessa sa11ottuna hetkena olevat venaliiiset sekii 
tavara- etta matkustajavatmut. Laskentaan kaytetaiin kaavaketta 
B n: o 199 v, jata Hihetetiiiin painatnsjaoston toimesta ilman eri 
tilan ta kaikille liikennepaikoille, varikoille ja konepajoihin. 
Laskentaluettelat on laadittava kaksin kappalein, ku.ten e. m. 
kaskylehdessa on sanottu. Laskennan jiilkeen liihetetaan toinen 
kappale Yiipymattii liikennejakson paallikolle, joka varmistaudut
tuaan siita, etta kaikki liikennejakson alueella olevat mkenne
paika.t, .-arikot j. n. e. o·vat luettelot hiinelle liihettaneet, toimittaa 
ue edelleen Kut/vienti. Toinen kappale jaa laskentapaikalle. 

Ellei liikennepaikalla, varikolla j. n. e. ole laskettavia vaunuja, 
on lomake merkinnalla tii Ui joka tapauksessa liihetettava. 

H uomautetaan eri.koisesti, etta myos kaikki junissa matkalla 
oleva.t Yeniilii.iset vaumut on la. kennassa otettava huomioon . 

Liikennejaksojen konepajojen ja varikoiden paallikoitii. sa
moinkuin asema.paallikoitii. ja pyslikinhoitajia kehoitetaan valvo
maan, etta kailclci -venalaiset vaunut tulevat laskennassa tarkkaan 
huomioidnk i. (Rhjlko n:o 14 , 21. 5. 1949) Kl n:o 27/ 49.4. 

Vaunujen lyijykkeet. 

Rautatiehallitus on miiiidinn:rt otettaYaksi yleiseen kayttoon 6 
Yaltionrautateillii. 7.5 gramman painoisen vaunujen lyijykkeen. 

Lyijykepihtien muuttami en niiihin lyijykk.eihin soveliaiksi 
. uorittaa ii.hkokonepaja (Riihimaki), josta ilmoitetaan liikenne-
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jaksojen paallikoille, miWi rataosalta ja milloin pihdit on inne 
korjattaviksi toimitettava. (Llroj n :o 413, 18. 5. 1949) Kl n: o 
27/49. 5. 

Tavaran luokitus. 

Aakkoselliseen tavaranl uoki tusta ul ukkoon tehdaan seuraa vat 
korjaukset ja lisaykset, jotka tu.levat voimaan 1. 6. 49 lukien: 

Malmit, wolframi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8 
Scheliittirikasce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8 
W olframimalmi ja rikaste . . . . . . . . . . . . . . . . D 

(Tfo n :o 878, 17. 5. 1949) Kl n: o 27/ 49. 6. 

Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdys
liikenteen rautatierajasopimus. 

'I Rajasopimuksen 63 §:n 1)-kohta muutetaan seuraaYnsti: 

· 8 

9 

63 §. 1 ) Ellei -vaunuja vastaanoteta, sopivat molempicn puol
ten luov:utusvirkailijat naiden vaunujen luovuttavan puolen rau
tatielle palauttamiseen varattavasta maiira.aja.sta tai ke. kinaisella 
sopimu.ksella vahvi.stava t niiden viamsuuksien poistamismaara
ajan, joiden johdosta vaunuja ei vastaanotettu. Vastaanotostil 
kieWiytymi e.~ta on laadittava toimituspoytiikirja, jo n maini
taan sen vaunulucttelon numero, jolla asianomainen vamm e i.
tettiin luovutettavaksi, vaunujen va. taanotosta kieltayt~·misen sy~-. 
niiden luovuttavan puolen rautatielle palau.ttamista tai Yaunuje11 
hyl'kaamisen aiheuttaneiden ;ikojen korjaarista koskevau maarii
ajan alkamispaivii; vaunulnetteloon tehdaan merkintii toimitus
poytii:k:irjan laatimisesta. 

Toirrrituspoytakirja laadi.taan nelin kappalein, joista kumpikin 
puoli saa kaksi kappaletta. (T:ftk n:o 183, 17. 5. 1949 ) Kl n: o 
27/49. 7. 

Postilahetykset Neuvostoliittoon. 

Neu.vostoliittoon ylll.dysliikennerahtikirjoilla lahetetta \'istii posti 
liihetyksista ei kanneta tulliasioimiston viihtyspalkkiota. (Tftk 
n:o 185, 17. 5. 1949) Kln:o 27/ 49.8. 

Rengaslippujen myynti. 

Rautatiehamtus on maarannyt, etta rengaslippuja myydaan 
Kl n:o 17/49. C kohdan 1 alakohdassa mainittujen liikennepaik
lrojen lisa-ksi myos Koormarknn asemalla. Rataosan Piili-Ruo'5-
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niemi liikennepaikkojen on tilattava rengasmatkaliput Noor- 9 
markusta, mikali lippujen tilausaika S€n sallii. (T£o n: o 972, 
23. 5. 1949) Kl n:o 27/ 49. 9. 

Suomen Puna.isen Ristin J oensuun leirille 
matkustavien erikoisliput. 

S. P . R : n Karjalan piirihallituksen toimesta Niittylahdessa ja 1 0 
Yliimyllyssa 15. 6.-15. . 1949 jarjestettaville leireille osallistu-
ville, yhteensii n. 700 henkilolle, rautatiehallitus on suostunut 
.J oensuun aS€man Yalityksellii myymli.iin erikseen painettuja 
, .Suo men Pnnaisen Ristin J oensuun virkistysleiri" merlcinnalla 
Yamstettuja 3 luokan meno- ja paluulippuja mii:arattyyn hintaan 
kappale. Lipuista suorittaa S. P . R :n Karjalan piirihallitus mak-
. un yhdella kertaa .Joensuun a emalle. 

/ 

Samalla rautatiehallitus on maarannyt : 
S. P. R : n Karjalan piirihallitus 1hnolehtii lippujen jaosta 

leirin osanottajille. 
Leiriliiisten on ennen matkalle lii,htoa annettava lippunsa 

liihtOaseman virkailijalle liike1mepaikan 11imileimalla 
leim.attavaksi. Leimaus tehdiiiin lipun kaantopuolelle. 

Jokaisen leirilaisen on iiistii riippumatta esitettaYii koko 
lippu. 

Lippn kelpa.a 1. 6.-5. 9. 19-!9 valisena aikana matkusta
miseen 3 luokassa, my08 pikajunissa pikajuuan lisa
maksutta (ma.iiratysta paikasta on knitenkin suoriter
tava paikkalipun hinta) Hihtoasemalta lyhinta tieHi 
Niittylahteen tai Ylamyllyyn ja takaisin lipun kaantO
puolelle leimatulle liikennepaikalle. 

Lippu ei oikeuta keskeyttlimaan matkaa, lukuunottamatta 
niita keskeytyksii.i, jotka aiheutuvat voimassaoleYista 
junayhteyksista. 

Lippu kelpaa vaihtoehtoisesti semmoisenaan, vaikkei siin ii 
ole mitiiiin merkintiiii, v""R:n autossa vain llomant i ·ta 
pam Tiittylahteen ja Yla.myllyyn saapuville leiriliii
sille ja takai in Ilomantsiin. P aluumatkalla on lippn 
luovu,tett.ava auton rahastajalle. 

Lippu ei kelpaa muilla valtionrautateiden autolinjoilla 
eika ~··ksityisilla rautateilUi. (Tfo n:o 601, 5. 5. 1949 ) 

Matlmlippualennuksia. 

Etela-Savon Partiot-yttopii·r·in Savonlinnassa 1-4. 6. pidetta- 11 
ville Ya r tionjohtajakursseille osallistuvi11e partiolaisille on myon-
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netty 25% :n alennu yksinkertaisten lippujen, myos pikajuna
lippujen hinnoista Savonlinnaan. Alennus on voimassa 30. 5.-
6. 6. 1949. (Tfo n:o 949, 18. 5. 1949) 

S'tWmen f(t~>Ur·omykkiiinliiton Kokkolassa 5-6. 6. id.ettaviin 
20-vuotisjuihliin, Helsingissii 17-1 . 9. pidtlttii.ville nuorisopai
ville ja Lauritsalassa 24--26. 6. pidetta:ville esitelmii.piiivHle mat
kustavme kuuromykille on myonnetty 25 %: n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista kulloinkin 
k~- ymy·kseen tulevalle a emalle ja takaisin. Alennus on voimassa 
2 paivaa ennen ja 2. pa.iva.a jalkeen lmnkin tilaisuuden. (Tfo 
n: o 962, 20. 5. 1949) 

Suomen Kuuromykk4inliiton allalueteltui!hin tilaisuu:ksiin osal
listuville kuuromykille on myonnetty 25 %: n alennus yksinker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista kulloinkin 
kysymykseen tulevaHe asemalle ja takaisin. Alennus on voimassa 
2 paivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen kunkin tilaisuuden. 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 

) 
9) 

10) 

:Nama tilaisuudet ovat: 
K uuromykkain 

, 

, 

" 
, 
" 

kirkkopaivat ja raittiusjuhlat Iisalmess~ 
4--6. 6., 

25-vuotisjuhlat Hameenlinnassa 5-6. 6., 
esit.elmapaivat Kemissa 11-12. 6., 

.Joensuus a 11-12. 6., 
, uolahdessa 18-19. 6. , 

, ja 20-vuoti. jul1lat Seinajoella 
9-10. 7., 

., ja 5-vuotisjuhlat Kajaanissa 
2-3. 7., 

hengelliset km--ssit Jii.rvenpiiassa J 8-21. 8., 
esitelmapaiYat ja 25-vuotisjublat Porissa 

3-4. 9., seka 

" " Jyy.askylas&i 17-18. 9. 
(Tfo n:o 941. 16. 5. 1949) 

Suomen Ilnwilttliit01t Jamin Ilmailukoululla jarjestii.mille 
kursseille osallistuville oppilaille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Tam
pereelle tai Jiimijarvelle ja takaisin. Alennus on voimassa 14. 6.-
31. 8. 1949. (Tfo n:o 943, 17. 5. 1949) 

S·uomen Demokra.attisen Nuorisoliiton nuorisoleirille osallis
tuville alle 20-vuotiaille henkiloille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myi:is pikajunalippujen hinnoista Heino
laan. Alennus on Yoimassa 24. 6.-12. 7. 1949. (Tfo n:o 955, 
19. 5. 1949) 

S venska Gym.nastikfijrbundet 'in jarjestamiin voi.mistelujull
liin Tnkholmassa 27. 7.-13. 8. 1949 matkustaville osanottajille ja 
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edu tajille on m.ri.innetty 25 0{; :n alennus yksinkertaisten lippu- 11 
jen hinnoista UH1toasemalta Snomen raja- tai satama-a emalle ja 
takaisin. Alennus on Yoimas ·a :20. 7.-2 . . 1949. (Tftk n: o 
20/ 50, 1!J . 1. 1949) 

u.om en Ltderilainell Evwtkeliw niyhdistys r. y :n alaisen par
tioli•ppulmnnan .Janakkalassa pidettiiviUin leiriin osaaottaville 
partiolaisille on myonnetty 25 %: n alennus :-ksinkertaisten lip
pujen, myos pika.junalippujen hinnoista Turenkiin. Alennus on 
voimassa 21. 7.-7. . 1949. (Tfo n:o 84!, 9. ·5. 1949) 

Suetnen Yapaakirkon Xuorten jarjestamien varhai nuorison 
virkistysleirien aile 20-vuotiaille osanottajille on myonnetty 
25 %: n alennus yk inkertai~.en lippujen, myos pikajunalippujeu 
hinnoista seka Jyvaskylaii.n etta Joensnnhun. Alennus on voi
massa Jy-vaskylitiin 21-29. 7. 1949 ja Joensuuhun 2 . 7.-
5. . 1949. (Tfo n: o 920. 13. 5. 1949) 

Myonnettyja palkintoja. 

Rautatiehallitus on myontii.n;·t autonkuljettaja Vilho Miiki-selle, Porin 12 
kaupun.gista, 10,000 markan suu.ruisen rahapal.ki;nnon tunnustukseksi hiinen 
osoittamastaan valppaudesta ja antamistaan tiedoista, joiden nojalla Po:ciu 
asemakassaan 27. 2. 1949 vastaisena yona tehty dynamiittimurto saatiin el
vitetyksi, rikolliset pidatety1ksi ja suurin osa anastettuja varoja takaisin. 
(Rh/ to n:o H. 9il/ 4.170, 13. 5. 1949) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerk.keja ym. 

Pasilan konepajan tyontekijiille Roine Harkoselle kirjoitettu virka- 13 
aikavapaalippu n: o 010965/ 220 voimassa 1. 1.-31. 12 49 matkalle Pasila. 
-Kii.pyla seka sanotun konepajan tyontekijiille Karl Rosendahlille kirjoi-
tettu virka-aikavapaalippu n :o 01112±/223 Yoima,ssa 1. 1.-31. 12. 49 mat-
k!Wle Pasila-Purola omt kadonneet ja kuoletetaan. (Psl knp n :o 43, 
16. 5. 1949) 

Simpeleen-Parik"Kalan rautatierakennuksella ylim. konduktoorille Toivo 
Ilmari Langille annettu virkamerkki on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp 
n:o II. 472/ 2039, 17. 5. 1949) 

Helsingiu konepajan apumiehelle Onni Turuselle ltirjoitettu virka-ailka
vapaalippu n: o 01'3145/ 263 voimassa 1. 1.-31. 12. 49 matkalle Helsiuki
Kapyla on kadotettu ja kuoletetaan. (Hki knp, 17. 5. 19-!9) 

Helsingin aseman v. t. konduk:toori1le Yrjo Ii%rik Vanelle 18. 5. 49 
kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n:o 160014 matkalle Helsilllki-Oulu on 
kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 607/1540, 20. 5. 1949) 

Turun aseman a1okkaalle Harry Edvard Strandbergille 12. 3. 49 mat· 
kalle Turku-Helsinki .Au-ffi kautta kirjoitettu tilapii.ineu vapaalippu n:o 
45496 on kadonnut ja kuoletetaan. (3. ljp n:o 532/1082, 20. 5. 1949) 

Tampereen aseman konduktoorille Juho Kettuselle 9. 1. 1945 kirjoitettu 
virkamerkki n:o 546 on kadonnut ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 688/ 1866 
20. 5. 1949) ' 
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Konduktoori Juho Kettuselle 7. 4. 1949 ikirjoitettu tilapiiinen vapaalippu 
n:o 84168 maJtkaJ1e Ta.mpere--Han.ko, meno : Tvii.-Pko--Lpa.--Mh- Nrm
War-Mi-Lo kautta, paluu: Au kautta, sekii. hanen pojal1oon Pertille 
sama.na piiivii.na ja samalle matkalle kirjoitettu puolilippu n: o 84171 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 689/ 1867, 20. 5. 1949) 

Osoitetiedustelu. 

Valttaii.kseen turhaa kirjeenvaibtoa kehoittaa rautatiehallitus taten kaik· 
lria henkilo· ja palkkausasioita hoitavia virka.ilijoitaan, jotka tietaviit alia· 
mainitun henkilon osoitteen, siitii >Iipymii.ttii. ilmoittamaan rautatiehallituk
sen kirjaajalle, os : Helsinlci: 

nimt 

Oinonen, Eino Jalmari 

anvmatti syntym~vuosi 

15. 6. 1907 

Helsinki 1949. V:altioneu'l'oston kiriap&ino 

aikaisempi osoite 



KAS KYLEHTI N:o 28 
1 9 4 9 

Vlittaus Kliskylehdessa julkaistuun miaraykseen merkltiin: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Sis lt lly s: 1. VR autoliikenteen aikataulut alkaen 1. 6. 49. 

VR autoliikenteen aikataulut alkaen 1. 6. 49. 

Henkiloliikenteen linjat. 1 
Autoliikenteen benkiliitariffi on 2: -/km. Tor-Klr (H-linja n:o 4) ja Avs

Muonio (H-linja n:o 5) tariffi on 2: 14/km. (Kl n:o 58/4 7. 7 ja 1/48. 5). 
Matkatavarasta(kts. Kl n:o 8/49. 1) yli 10 kg:n kannetaan maksu tavaratariffin 

mukaan (Kl n:o 7/48). Polkupyiirasta ja koirista kannetaan Y2 matkalipun binta. 
Vabimmat maksut ovat: tavallisesta matkatavarasta ja polkupyiirasta 30: -, 

matkustajan mukana seuraavista koirista 10:- ja koirista, jotka eivat seuraa 
matkustajaa 20: -. 

Maksut kannetaan tasoitettuna yliispain labimpii.an viidella tasajaolliseen 
markkamaaraan (Kl n:o 51/48. 5). 

Henkllollnja n:o 1: Helsinki-Lohja. 
Linjalla kelpaavat myiis Hki map m y y m at y k sink e r t a is e t matka-

liput. 
km 

lO.oo 16.30 Helsinki 9.1& 16.oo 
10. so 17.oo 19 Bembiile 8.45 15.so 
10.40 17.10 25 Kauklahti 8. 35 15.20 
10.55 17.2 5 34 La pinky Ia 8. 20 15.05 
11.20 17. 50 46 Evitsko\ 7. 55 14.40 
11.85 18.05 56 Siuntio k 7.40 14.25 
11.40 18.10 61 Svartbii.ck 7. 85 14.20 
12.oo 18.30 73 Virkkala 7.15 14.00 
12.15 18.45 82 Lobjan kauppala 7.00 13.45 
12.25 18.55 85 Lohja as 6.50 13.35 

HenkiiOlinj a n:o 2a: Lohja--Kirkniemen tienhaara. 
1) kouluaikana arkipaivisin. 

km 1) 
Lohja as 6. 25 8.40 10.05 13.00 15.00 16.40 19.83 
Lobjan kauppala 3 6. 33 8.48 10.13 13.08 15.08 16.48 19.41 
Virkkala 12 6.53 9.08 10.30 13.23 15.2:8 17.08 19.56 
Kirkniemen thra 13 9.12 10.33 13.26 15.31 17.12 

km 1) 
Lobja as 7.48 9.43 11.0 3 13.53 16.18 17.43 20.28 
Lobjan kauppala 3 7.40 9. 35 10.55 13.45 16.10 17.35 20.20 
Virkkala 12 7.20 9.15 10.89 13.30 15.35 17.15 20.05 
Kirkniemen tbra 13 9.12 10.36 13.2 7 15.32 17.12 

~M\:? ~. 6. 1!149. 
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Henkilolinja n:o 2b: Lobja.-Kirkniemon tionba.ara--Paavolan silta. 
Liikenteen aloittamisesta ja aikatauluista ilmoitetaan myohemmin. 

km 

Lohja as 
3 LohJan kauppala 

12 Virkkala 
13 Kirkniemen thra 
23 Paavola 

HenkilOiinja n :o 3: Lohja.-Lohja.n kauppala. 
1) kouluaikana arkipaivisin. 

Lohja km 1) 
as - 4.25 5.06 6.30 7.55 9.45 11.40 12.22 14.4o 18.16 18.65 20.61 22.00 

Lohjan 
kaup-
pala 3 4.33 5.14 6.38 8.os 9.63 11.~8 12.so 14.48 18.23 19.os 20.59 22.08 

Lohja km 1) 
as - 4.43 5.24 6.48 8.13 10.oa 11.5812.4015.1318.3219.13 21.os 22.2s 

Lohjan 
kaup-
pala 3 4.35 5.16 6.40 8.05 9.55 11.60 12.32 15.05 18.24 19.os 21.oo 22.15 

Henkilollnja n:o 4: Tornio--Kauliranta.. 
Linjalla kelpaavat myos vastaaville junamatkoille m y y d y t rautatieliput. 

1) keskiviikkoisin 1. 6.-31. 8. 
2) koulupiiivina 1. 9.-31. 5. 

I) 1) 2) km 2) 1) 
21.20 Tornio 

2) 
19. so 

22.10 29 Karunki 18.40 
X 48 Pekanpaa 

23.3 5 15.oo 14.00 9.00 64 Ylitornio 8.50 10.30 
X 

13. so 17.15 
23.50 15.15 14.15 9.H 72 Aavasaksa 8.30 10.15 13.15 17.oo 
0.0 5 15. so 14.so 9.30 80 Kauliranta 8.15 10.oo 13.oo 16.45 

Honkilolinja n:o 5: Aavasaksa.--1\luonio. 
Linjalla kelpaavat myos my y d y t y h dis t e t y t juna- ja autoliput 

(seka yksinkertaiset etta meno- ja paluuliput). 
1~ kouluaikana 1. 9.- 31. 5. 
2 m. to. I. kesiiaikana 1. 6.-31. 8. 

1) 2) km 2) 1) 
7.1 5 9. 30 13. so 19.05 Aavasaksa 6.00 13.45 
7.30 9.45 13.45 19.20 8 Kauliranta 5.45 13.S5 

14.00 » 13.20 16.15 16.30 
8.00 10.15 14.35 19. 50 24 Juoksenki 5.15 12.50 15.45 16.oo 
8.20 10.45 14.55 20.10 34 Turtola 4.55 12.30 15.16 15. so 
9.00 ll.so 15.25 20.40 50 Pello 4. 25 12.oo 14.so 15.oo 

X X 52 Yliranta X X 
X X 66 Orajiirvi X X 
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5.50 
6.20 
6. 36 
6.45 
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16.66 21.66 96 Sieppijiirvi 3.06 10.46 
17.25 22.15 • 10.26 
18.oo 22.50 120 Kolari 2.30 9. 46 
18.26 23.16 137 Akiisjoensuu 2.00 9. I 5 

X X 146 Tat_rJiirvi X X 
X X 153 Ki anki X X 
X X 167 Eskelinen X X 
X X 179 Kangosjiirvi X X 

20.oo l.OO 203 Muonio O.oo 7. so 

HenkiiOlinja n:o 6: Kajaani-1\Iainua-Otanmiiki. 

10.20 
10.25 
10.55 
11.10 
11.20 

Joka arkipiiiva. 
km 

15.oo Kajaani as 7.~ 5 
15.05 1 Ka~aani tori 7.50 
15.36 22 Mamua 7. 20 
15.50 31 Vuottolahti 7.05 
16.00 38 Otanmiiki 6.5 6 

Henki!Oiinja n :o 7: Kajaani-Somerokoski. 

16.00 
16.05 
16.35 
16.40 
16.50 
17.15 
17.25 
17.30 
17.35 

km 

1 
22 
25 
35 
52 
53 
56 
59 

Joka arkipiiivii. 

Kajaani as 
Kajaani tori 
Mainua 
Pirttimiiki 
Hatulanmiiki 
Sukeva as 
Iskola 
Keskusvankila 
Somerokoski 

9. 35 
9.30 
9.00 
8. 55 
8.45 
8.20 
8.10 
8.0 5 
8.oo 

12.20 
12.15 
11.45 
11. so 
11.20 

Hen.kilolinja n:o 8: Kajaani-Hyrynsalmi- Juntusrauta. 

13.45 
13. 50 
14.45 
15.15 
16.05 
16. I 5 
17.16 
17.so 
I9.s5 

km 

1 
25 
44 
74 
76 

123 
128 
196 

Joka arkipiiivii. 

Kajaani as 
Kajaani tori 
Kontiomiiki 
Ristijiirvi 
Hyrynsalmi as 
Hyrynsalmi kk 
Haukiperii. 
Suomnssalmi 
J nnt usrant a 

11.25 
11.20 
10. so 
lO.oo 

9.10 
9.00 
8.00 
7.6 5 

5. 40 

28 

1 

17. J 5 

17.10 
16.40 
16.25 
16.16 
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Honkiliiltnjl\ n:o 9: Hyrynsalmi-J,einonkylii. 
.loka arkipaivii. 

km 

12.oo ~~ yrynsalm i 8. a~ 
13.0 6 44 Ammansaari 7. 2~ 
13.15 49 Haukipcran lossi 7.1 b 

13.35 54 Suomussalmi 7.0 6 
14.20 81 Vaakio 5. 50 
14.50 100 Levakoski 5.20 
14.56 105 Niiljanka 5.10 
15.10 115 Leinonkyla 5.00 

Henki!Olinja n:o 10 a: Kajaani-Sotkamo. 
Linjalla kelpaavat myos my y d y t yhdistetyt juna- ja autoliput 

yksinkertaiset etta meno- ja palnuliput). 
1) jolm arkipaiva. 

Lumettomana aikana. 
tt. to. I. 1) m. k. p. km 1) ti.to.l. 

12.55 14.25 12.55 Kajaani as 9.05 9.35 
13.oo 14.30 13.oo 1 Kaiaani tori 9.00 9.30 
13.20 14.50 13.20 13 Ku untalahti 8.40 9.10 

13.30 19 Jormua 
13.45 15.15 13.50 28 Pohjavaara 8.15 8.45 
14.00 15. 30 14.06 38 N aakurivaara 8.00 8.:30 
14.15 15.45 14.21 41 Vuo atti 7.45 8.15 

X X X 46 Sotkamo as X X 

14.30 16.00 14.35 48 Sotkanro kk 7.30 8.00 

Henkilolinja n:o 10 b: Kajaani-Sotkamo. 
Linjalla kelpaavat myos m y y d y t yhdistetyt juna- ja autoliput 

yksinkertaiset etta meno- ja paluuliput). 
Joka arkipaivii. 

Lumikelin aikana. 
km 

12.55 14.25 Kajaani as 9.10 9.40 
13.0 5 14.35 1 Kajaani tori 9.05 9.35 

X X 13 Kontinjoki X X 

14.oo 15. so 29 Mustolanmutka 8.10 8.40 
14.25 15.55 42 Vnokatti 7.45 8.15 

X X 47 Sotkamo as X X 

14.40 16.10 49 Sotkamo kk 7. 30 8.00 

Henkilolinja n:o 11: Sotkamo-Vuokatti. 

(sekii 

m.k.p. 

9.35 
9.30 
\),15 
9.05 
8.45 
8.30 
l:l .l 4 

X 
8.00 

(sekii 

Linjalla kelpaavat myos my y d y t yhdi stetyt juna- ja autoliput (sekii 
yksinkE>rtaiset etta meno- ja palnulipnt). 

km 

9.35 11 . 35 15.15 17.15 
X X X X 2 

9.so ll. oo 15.so 17.ao 7 

Sotkamo kk 
Sotkamo as 
Vuokatti 

lO.H> 12.45 1G.2o 18.15 
X X X X 

lO.so 12.30 16.o5 18.oo 



Henkilolinja o:o 12: Sotkamo-Kuhmo-1.-ammasperii. (Kieklnkoski). 
lrm 

1 n. "' ilot kawu ~ k 7 Ill 

>- 25 Ontojoki 
35 Poytaaho 

X 47 'l'ikkancn 
18.0~ 65 Kuhmo kk 5.3fi 
18.40 70 Kontiosalmen lossi 5.16 
19.oo 83 Kahkiilan tienhaara 4.50 
19.35 106 Lammaspera 

(Kiekinkoski) 
4.00 

H11nkilolinja n:o 13: Sotkamo Lonttu.. 
km 

15.00 Sotkamo 7. so 
15.35 22 Ikola (j, 55 

16.00 30 Lontta 6. so 

Henkilolinja n:o 14: Jocnsuu-IIomantsi. 

kiD 
8.00 
8.45 25 
9.25 47 

10.15 77 

Joka arkipaivii. 

Joensuu as 
Heinavaara 
Metonlouhi 
Ilomantsi 

14.40 
13.15 
12. S5 
11.45 

Henkilollnja n:o lo : Lappeenranta as-kaupuoki. 
kill 

5.55 6.35 7.50 12.05 12.ss 16.oo 17.oo 23.1o 23.45- Lappcenranta as 
6.05 6.45 8.oo 12.1513.0516.1017.10 23.20 23.55 2 Lappeenranta kaupunki 

kill 
Lappeenranta as - 5.50 6.15 9.35 12.oo 12.40 15.50 16.50 23.o5 23.40 
Lappecnranta kaupunki 2 5.40 6.os 9.25 11.50 12.so 15.40 16.40 22.55 23.so 

Henkilolioja n:o 16: Nurmcs-Sotkamo. 
Linjalle kelpaavat myos vastaaville junamatkoille myydyt rautatieliput. 

1) liikennoidaan 1. 9.-31. 5. 

2) 
2) liikennoidaiin 1. 6.-31. H. 

1) km 
5.00 14.00 16.10 N llTlllPS 7.50 17. 2:> 
5.05 14.oa 16. 15 2 Porokyli:i 7. 45 17.20 
5. 25 14.25 16.35 16 Karhnnpaii 7. 25 17.oo 
5.40 14.40 16. 50 26 Valtimo 7.10 16. 4:, 
5.50 14.50 17.oo >) 6. 55 16.35 
6.10 15.10 17.20 .38 Pnukari 6. 35 16.1> 
6.25 15.2f> 17.35 4H Rumo (j, 20 16.oo 
6.40 15.40 17. flO 57 Maanselka (). 05 15.40 
(),45 15.4 5 17.55 59 Komula G.oo 15.40 
6.50 15.50 18.oo 60 Kynniis 5. 55 15. 3:> 
7.00 16.00 18.10 66 Saviaho 5. 45 15.25 
7. 25 16.25 18.35 83 J uurikkalah t i f>. 20 15.oo 

X X X 91 Vuokatti X X 
7.H 16. 4r> 18.65 96 Sotkamo as 5.00 14.40 
7. fi~ 16. ~0 19.00 B8 8ot.kamo kli 4. uo 14.36 

1 
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Benklliilinja n :o 17: Kuopio-Silllnjarvi. 

Linjalla kelpaavat myiis vastaaville junamatkoille myydyt rautatieliput. 
1~ arkipaivisin. 
2 sunnuntaisin. 

1) 2) 
8.oo 14.36 17.oo 12.40 Kuopio 12.so 8.25 16.40 
9.00 14.45 17.10 12.60 5 Valkeinen 12.20 8.15 16.35 
9.05 14. 50 17.15 12.55 9 Sorsasalo 12.15 8.10 16.80 
9.10 14.65 17.20 13.oo 14 Toivala 12.10 8.05 16.25 
9. 20 15.06 17.30 13.10 19 Jala 12.00 7.56 16.15 
9.25 15.10 17.35 13.15 21 Kasurila 11.55 7.50 16.10 
!). 35 15.20 17.45 13.25 24 Tarinaharjn 11.45 7.40 1&.oo 
9.40 15.25 17.50 13.90 25 Siilinjarvi 11.40 7.30 15.55 
9.45 15.30 17.55 13.35 30 Hamula 1l.so 7.20 15.50 
9.oo 15.35 18.oo 13.40 25 Siilinjarvi 11.20 7. 10 15.40 

BenkiWlinja n:o 18: Paikallisliikenne Imatra-Virasoja-Tainion
koski-Vuoksenniska. 

Katso julkaisua »Rautateiden aikataulull (•>Turisti•>), aikataulua n:o 151. 

Henkiliilinja n:o 19: .Aavasaksa-Portimojiirvi. 

Liikenteen aloittamisesta ja aikatauluista ilruoitetaan myohemmin. 
km 

Aavasaksa 
6 Portimon silta 

Henkiliilinja n :o 20: Lohja o.s.-llarjaa as. 

Linjalla kelpaavat myos vastaaville junamatkoille m y y d y t rautatieliput. 

16.20 
16.28 
16.41 
16.42 
16.44 
16.55 
17.00 
17.10 
17.30 

12.40 
12.50 3 
13.05 12 
13.06 13 
13.10 14 
13.20 21 
13.25 21 
13.36 27 
13. 56 35 

Lohja a,c; 
Lohjan kauppala 
Virkkala as 
Kirkniemen thra 
Kirkniemi as 
Mustio as 
i\1ustio tbra 
Meltola 
Karjaa as 

16.10 
16.02 
15.49 
15.48 
15.46 
15.35 
15.30 
15.20 
15.oo 

18.45 
18. 37 
18.25 
18.24 
18.22 
18.12 
18.08 
17. 59 
17.40 
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VH nutoli ikouteen tavaro.linjojen allkkosellinen palkkakuuta- ja auto- 1 
liikennepaikkalnottelo. 

Ellei luettelossa mainituilla paikkakunnilla ole autoliikennepaikkaa, 
on lahettajalta tiedusteltava, mihinka lin jan varrella olevaan liikkeeseen 
tai muuhun sopivaan paikkaan tavara voidaan jattaa lahettii.jan vas
tuulla. 

Liikennepaikkojen ni.mien jiiljessa olevissa m erkinn oissa tarkoittaa 
Tk tavarakaukolinjaa ja T tavaralinjaa. Esim. Tk 5 ta.rkoittaa linja
luettelossa olE>vaa tavarakaukolinjaa n:o 5. 

Aavasaksa T 5 Hauho kk 'fk 8/1, 8/3 
Ahkionlah ti T 7 Hankajarvi Tk 17 
Ahmovaara Tk 16 Hankamiiki Tk 17 
Aholahti Tk lla, llb Haukiperiin lClssi T3 
Ahtiala Tk 4b Heino Ia Tk4b,T1,12 
Ahvenkoski Tk 1 Reinola kk Tk 4b, T 1, 12 
Aitoo Tk 8/1, 8/3 Heimala Tk 12 
Alaskyla Tk 18 Heinlahti Tk 1 
Alas taro Tk 3a Heinakangas Tic /2, 8/3 
Alavetcli kk Tk 7 Heinavaara T 4 
Alho Tk 9 Helila Tk 12 
Alvettula Tk 8/1,8/3 Helsinki Tk 1, 2, 3a, 3b, 4a 
Anianpelto Tk 9 Hernejarvi Tk 17 
Arrakoski Tk 9 Hiekkanummi Tk 4b 
Artjarvi Tk 4a Hictama T 10 
Arvaja Tk 9 Hie tan en Tk 4b 
Asikkala Tk 9 Hiismiiki thra Tk lliJ 
Askola kk Tk 4a Hilliia Tk 9 
Aura Tk 14 Hiltula thra Tk 11u 

Hirsijarvi Tk 3a 
Dalback Tk 6 Hirvensalmi kk Tk 15 

Eskelinen T 5 
Hoikanlryla T 2 
Honkola T 10 

Eteliiinen Tk 8/2,8/3 Huljala Tk 8/1, 8/2 
Etela-V nokko Tk 16 1-Iulkko Tk 18 

thra 1-Inutijarvi Tk 8/1 , 8/3 
Eurajoki Tk 5 Tlyrsyla Tk 2, 3a 
Forsby Tk 1 Hyrynsalmi T 2,3 
Forssa Tk 3b 1-Iyonola Tk 3a 

Haijaa Tk 14 
Gammel by Tk 1 1-Ialvi.i.lii. Tk 8/1, 8/2 

Hiimeenlinna. Tk 8/2, 8/3 
Haapa-aho T3 1-Iameenkyro Tk 18 
Haapamaki T8 Harkiilii. Tk 11 b 
Haistila Tk 3a, 3b 
Rajala Tk 2 Ikaalinen Tk 18 
Halikko Tk 2 Iisalmi Tk 17 
Hal una T8 Iitii Tk 13 
Ham ina Tk 12 Ilmolahti T 11 
Harjavalta Tk 3a, 3b Ilmajoki kk Tk 18 
Harmoinen Tk 9 Ilola Tk 1 
Hartola kk T 1, 12 Ilomantsi T 4 
Hartosenpiia Tk 4b Irja~.ne Tk 5 
Hatsola Tk lla, 11 b Tso-.Ainiii Tk 9 



ttl - 8 

1 J<thkola Tk 8/1, 8 :! K.ilpolu Tk Jla, II h 
.J alasj iirvi Tk 18 Kinnul!UJhthti T 7 
Jokibaara Tk 7 Kipinii T 6 
Jokikyla T 6 Kirkkola T 12 
Jokipii Tk Hl Kivikangas 'l'k 7 
Joensuu Tk 16, 'L' 4 (Perho) ' I Joutsa 'l'k 15, T 12 Klaukkala Tk 3b 
.Juanlwski '1' 8 Klamila Tk 12 I 
Juoksenki T 5 Koijiirvi Tk 3b 
.Juokslaht i Tk \! Kokemaki Tk 3a, 3h 
J uornaanky Iii 'f'k 4a Kokkila Tk 8/3 
Jmmu T 6 Kokkola Tk 7 
.Juuka kk Tk 16 Kolari T 5 
Juva kk Tk lla, 11 b Kollola Tk 8/ 1, 8/3 
Juvela Tk 4b Kolkontaipale Tk 7 
Jyrii.nkii Tk 4b Kolkonpiiii. Tk llb 
Jyviiskylii. Tk 7, 9, 15 Konginkangas Tll 
Jam sa Tk 9 Kontiolahti Tk 12, 16 
Jii.msii.nkoski Tk 9 Kontiolahti kk Tk 16 
Jannevirta Tk 10 Kontunen Tk 13 
Jiirvenpiiii. (Juva) Tk lla Kopravaara Tk 16 
Jarven)aa (Ris- Tk 13 Korentokangas T 6 

tiina Korpilahti Tk9 
Kostia Tk 8f1, 8/3 
Koskenmylly Tk 4b 

Kaarela T 6 Koskenkorva Tk 18 
Kaarenkylii. Tk 4a Koski kk Tk 8/1, 8/2 
Kaihtula Tk 13 Koskue Tk 18 
Kainu Tk 7 Kotka Tk 1, 12 
Kajaani T 9 Kotimii.ki Tk 13 
Ka bo T 12 Kristiinankau- Tk 6 
Kallislahti Tklla,llb punki 
Kalaniemi Tll Kuhmoinen Tk 9 
Kalliola Tk9 Kubmo T 9 
Kalmari Tk 7 Kuikka Tk 7 
Kangasala kk Tk 8/1, Sf?, Kuisema Tk 8/1, 8/3 
Kangosjii.rvi T 5 Kuitula Tk 15 
Kaunas T 3 Kuivanto Tk 4a 
Kannonkosken Tk 7 Kukonkoivu Tk 8/1. 8/2 

tbra Knkkola Tk 8/1. 8/3 
Karkku Tk 14 Kuolio T 6 
Karstula kk Tk7 Kulovesi kk Tk 14 
Kaustinen kk Tk 7 Kuopio Tk 10 
Kaskii Tk lla Kuortti Tk 4b 
Kauliranta T 5 Ktuhila Tk 9 
Keikyii. Tk 14 Kurikka Tk 18 
Keljonkangas Tk 9 Kurenalus T6 
Kerii.lii. T 3 Kuusamo T 6 
Kerii.lii.nkylii T 2 Kuusjii.rvi Tk 10 
Keskijii.rvi T4 Kuuslahti T8 
Kihlanki T 5 Kuusimii.ki Tk 13 
Kiiminki T 6 Kuukanmiiki Tk 13 
Kiminki {K:trs- Tk 7 Kuvaskangas Tk 6 

tula(: Kyllo Tk 8/1, 8/3 
Kiiski iinniem i Tk lla Kylmii.joki Tk 16 
Kilvakkala Tk 18 Kyl iinpliii Tk lR 



Kyyjii.rvi (Kars-
tula) 

Kiiii.rmelahti 
Kiirnakoski 
Karkola "kk 

Laajarant a 
Laihia 
Lahti 
Laitikkala 
Laitila (Kovero) 
Laksiainen 
Lammi kk 
Lannevesi 
Lappeenranta 
Lapviiarti 
Lauttakylii 
Lautele 
Lehmo 
Leinonkyla 
Leipamaki 
Leivonmaki 
Lemi kk 
Levakoski 
Liimattala 
Linnankyla (Saa-

rijiirvi) 
Linnankylii 
Loimaa 
Lop pi 
Loubio 
Loviisa 
Luotolahti 
Lusi 
Luotonen 
Luumaki thra 
Luvia 
Langaminne 
Layliainen 
Loytola 

Maaninka 
Maakeski 
Maavelm1aa 
Marjovaara 
Marinkylii 
Masenmaki 
Massilanmaki 
Masku 
Maukkula 
Meittola 
Melalahti 
Mcssukylii 
Mctonlouhi 
Metsonit>mi 
Metsalmlman 

thra 

'1' 1< 7 

T 7 
Tk 13 
Tk 8/1. 8/2 

Tll 
Tk 18 

-- !I 

Tk 4a, 4b, 8/1.8/2, 9 
Tk 8/1, 8/3 
Tk 5 
Tk 13 
Tk 8/1.8/2 
Tk 7 
Tk 12, 13 
~k 6 
Tk 3a, 3b. 14 
Tk 11a 
Tk 16 
T 3 
Tk llL 
Tk 15 
Tk 13 
T 3 
Tll 
T 10 

Tk 18 
Tk 3a. 
Tk 3b 
Tk 11a, 11 b 
Tk 1 
Tk 13 
Tk 4b, T 1, 12 
Tk 12 
Tk 12 
Tk 5 
Tk 6 
Tk 3b 
1' 3 

T 7 
Tk 9 
Tk 8/1, 8/2 
T4 
Tk 12 
Tll 
Tk 11 b 
Tk 5 
T4 
Tk 18 
Tk 10 
Tk 8/ 1, 8/3 
T4 
Tk 18 
Tk 8/ ?. 

2X 

l\1etsaln Tk o 
Mihari '11t J fi 
Miehikkii.hi Tk 12 
111ieskonmiiki 'l'k 15 
Mikkeli Tk4h,11a,llh,l3,1f> 
lvlonninkyla Tk 4a 
Muonio T 5 
Muurame Tk 9 
Muurola Tk 12 
Muuruvcsi T 8 
Mynamaki Tk 5 
Myrsh;·Ia 'l'k 4a 
Makela Tk 4b 
Miimmenkylii. T 11 
Miintlahti Tk 12 
MyllykyHi Tk 4b, 8/1, 8/2 
Miintyharju Tk 4b 
Mottiinen (Perho) Tk 7 

Nakkila 
Neuvoton 
Niinilahti 
Nilsia 
Nokia 
Noonnarkku 

ousiainen 
N nmmenkvla 
Nummi kk 
1'\ unnanlahti 
' uoramoinen 

NUTmes 
Nyystola 
Narpio 

Tk 3a, 3b 
Tk 12 
T11 
T8 
Tk 14 
Tk 6 
Tk 5 
Tk 2 
Tk 2, 3a 
Tk 16 
T 1 
Tk 16, 17 
Tk !,l 
'l'k 6 

Oksakoski Tk 7 
(Perbo) 

Ohtaansalmi Tk 10 
Oilrari (Karstula) Tk 7 
Ollikkala Tk 4 b 
Olosjoki T 5 
Onkiniemi T 1, 12 
Ontojoki T 9 
Orajilrvi T 5 
Oravala Tk 12 
Oripaii Tk 14 
Ostolaht i Tk 13 
Otava Tk 4b, lf> 
Oulu T 6 
Outokumpu Tk 1 0 

l'aaso 
Paatela 
Padasjoki 
Paimela 
Paimio 
Pakila 

Tk 41J 
Tk 11b 
Tk 9 
Tk 9 
Tk 2 
Tk 4a 

1 



2~ 10-

1 Paksalo (Hiiden- Tk 2, 3a l{istiina 'l'k 4b , 13 
vesi) Romppala Tk 16 

Paloranta Tk 10 Ruokola Tk 8/1, 8/3 
Parantala T 10 Ruosniemi Tk 6 
Parkano Tk 18 Rutalahti Tk 15 
Parkua T 9 Rutola 'fk 13 
Partakoski Tk 13 Rayrinki (Veteli) Tk 7 
Parkumaki Tk llb Riiykka 'l'k 3b 
PeWohja Tk 3a, 3b 
Pe o T 5 Saarijarvi kk Tk 7, T 10 
Pelonniemi T 8 Sairakkala Tk 8/1, 8/2 
Perho kk Tk 7 Salmenkyla Tk 12 
Pertunmaa Tk 4b Salo Tk 2 
Perttula Tk 3b Salmi Tk 16 
Pcrnaja Tk 1 Sand Tk 6 
Pielavesi T 7 Sarvilahti Tk 1 
Pihlaja Tk 12 Saukkola Tk 2, 3a 
Piblajalahti Tk lla. (Nummi) 
Piikkiii Tk 2 Savajarvi Tk 12 
Pintamo T 6 Savenaho Tk 15 
Pirttikyla Tk 6 Savikyla Tk 17 
Pirttimaki Tk 8~, 8/2, T 9 Savil)'lii. thra. Tk 16 
Pitajanmaki Tk 3 Savitaipale Tk 13 
Pohjola T 12 Savonlinna Tk lla, llb 
Pohjoinen Tk 8/1, 8/2 Seesta Tk 4b 
PohJois-Vuokko Tk 16 Selkaharju Tk 12, 13 

thra ~!mP~).an;i T 5 
Poitsilta Tk 12 I lll]arvl T 7, 8 
Pori Tk 3a, 3b, 5, 6 Siltakyla Tk 1 
Porlammi Tk 4a Siuro Tk 14 
Porras Tk 8/1, 8/3 Sokkalanrnaki Tk 13 
Porrassalmi Tk 13 Somerniemi Tk 3a 
Porokyla Tk 16, 17 Somero Tk 3a 
Porvoo Tk 1, 4a Sotjala Tk 8/1, 8/3 
Pudasjarvi kk T 6 Sotkalampi Tk 13 • 
Pulkkinen (V e- Tk 7 Sotkamo T 9 

teli) Sotkamo kk T 9 
Punkalaidun Tk 3b s u.holanm aid T 8 
Pu.ukkoinen Tk 9 Sulkava kk Tk lla 
Puuppola Tk 7 Summa Tk 12 
Pyhtaa 'fk 1 Suomu~arvi Tk 2 
Piilkane Tk 8/1, 8/3 (Kit a) 
Parnamaki Tk 15 Suomusjarvi Tk 2 
Piiyry Tk 15 (Laperla) 
Piiytyii Tk H Suomussalmi T 2 

Suomenniemi Tk 13 
Sutela Tk 1 

Rantsilanmaki Tk 12 
Raisio Tk 5 Sydanmaa ( Ris- Tk 4b 
Ratula Tk 4a tiina) 
Rauma Tk 5 Sydarunaa Lhra TR 
Ravijoki Tk 12 ~Nilsiii) 
Rautavaara Tk 17 Sy vanii. Tk 3a 
Reiju Tk 7 Syrjantaka Tk 8/1, 8/2 
Riihikoski Tk 14 Sysmii T 1 
Riistavesi Tk 10 Siirkivaara Tk 16 



ll- 2~ 

Taavetti Tk 12 Ylil<yla Tk 6 1 Taipale Tk lla Ylimarkku Tk 6 
Taivalkoski thra T 6 Yliijiirvi Tk 18 

(Siekkinen~ Ypaja Tk 3a 
Taivalkoski k T 6 Yttermark Tk 6 
Tammela ~rras) Tk 3b 
Tammela Tk 3b 
Tammilehto Tk 15 Vaasa Tk 6, 18 
Tampere Tk 8/1, 8/3, 14, 18 Vaajakoski Tk 15 
Tanttila Tk 8/1, 8/2 Vaaraniva T 3 
Tapojiirvi T 5 Vahteristo T 1 
Tarvaala Tk 7 Vakkola Tk 4a 
Taulu Tk 9 Vallila Tk 1, 2, 3a, 3b, 4a 
Telamii.ki Tk 13 Valittula T 1 
Tennilii. Tk 8/1, 8/2 Vamrnala 'l'k 14 
Tessjoki Tk 1 Varnpula Tk 3a, 14 
Tiilikkala (Mynt- Tk 4b Vanha Vaasa Tk 6 

tilii) Vantaa Tk 3b 
Tiiliiii. Tk 4a Varhokylii Tk 5 
Tikkanen T 9 Varislahti Tk 10 
Tiukka Tk 6 Vebmaincn Tk 8/1, 8/3 
Toivakka Tk 15 Veikkola Tk 2, 3a 
Toivala Tk 10 Vesala Tk 8/1, 8/2 
Toivola Tk 4b Vesivehmaa Tk 9 
Topeno Tk 3b Veteli kk Tk 7 
Torittu Tk 9 Vierumiiki Tk 4b 
Toukkala Tk 13 Vihijarvi Tk 15 
Tuovila Tk 18 Vihtijiirvi Tk 3b 
Tuovilanlahti T 7 Viitasaari Tll 
Turtola, T 5 Viipcri Tk 7 
Tuorila Tk 6 Virojoki Tk 12 
Turku Tk 2, 5, 14 Virtaa Tk 14 
Tunkkari Tk 7 Visulahti Tk 11a, lfb 
Tuukkala Tk 15 Vitsiala Tk 13 
Tuulos kk Tk 8/1, 8/2 Voistio Tk 8/1, 8/2 
Tuusjii.rvi Tk 10 Vojakkala Tk 3b 
Tuusnierni kk Tk 10 Vuokatti T 9 
Tylkkii Tk 8/1, 8/3 Vii.bii.-Sattiala Tk 8/1, 8/2 

Viibarauma Tk 5 
Ulvila Tk 3a, 3b ViUiksy Tk 9 
Unaja Tk 5 Vaakio T 3 
Uurainen kk Tk 7 
Urjala Tk 3b 
Urjala kk Tk 3b ~kiisjoensu~ T 5 
Uusikl'ii Tk 4a Ammiinsaan T 2 
Uusi avola Tk 13 Aanekoski T tO, II 
Uussilta Tk 8/1, R/2 
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'1' 1\ r a r a 11 i k o n t e o n 1 I n j a t. 

(Tariffit kts. Kl n:o 7/48. 1 ja 3 ja Kl o:o 17/48.4. 

I. Tavarakaukolinjat. 

Tavarakaukolinja n:o 1: Helsinki-Kotka. 

l'aikkakunLa 

Helsinki 
Vallila 
Porvoo 
llola 
Gammel by 
Forsby 
Pernaja 
Sarvilahti 
Loviisa 
Tessjoki 
Ahvenkoski 
Pyhtiiil 
Siltakyli.i. 
IIeinlahti 
Sutela 
Kotka 

Liikennoidaan joka arkipaiva. 

Lahto Hlci ll.oo Tulo Kta 16.oo 
Kta 17. oo Hki 22. oo 

Autolilkennepalkka 

V. r. autotoimisto 
Tavaratoimisto 
Rautatieasema 
~aupp. T. Lindholm 
dstra-Nylands Handelsla{; 
Toiminimi Joh. Askolin 
Pernajan Osuusliike 
Kaupp. Laurit Thessman 
Loviisan Osuuskauppa 

Teutjiirven Osuuskauppa 
Pyhtiian Talouskauppa 
Kaupp. Yrjo Taussi 
Osuusliike Liitto 

~ ~ 

· Pikatavaratoimisto 

Vii.Jhnatka 
llelsinl!ista Kotkasta 

147 
147 

50 97 
60 87 
76 71 
80 67 
88 59 
94 53 

100 47 
106 41 
114 33 
120 27 
130 17 
140 7 
143 4 
147 

'l'avarakaukolinja n:o 2: Helsinki-Turku. 
Liikennoidiian joka arkipiiiva. 

Lii.bto Hki lO.oo 17.3o Tulo Tku 16. oo 23.ao 
Tku 17.30 l.oo Hki 23.ao 7.oo 

Pnlkkakunta 

Helsinki 
v allila. 
Veikkola 
Nummenkyli.i. 
Paksalo (Hiidenvcsi) 
Hyrsylii 
Saukkola (Nummi) 
Nummi kk 
Suomusjiirvi, (Kitula) 

(Laperla) 
Salo 
Ilalikko 
Hajala 
Paimio 
Piikkiii 
Turkn 

Au to!Ukennepalkka 

V. r. autotoimisto 
Tavaratoimisto 

Nummen Osuuskauppa 

Kaupp. J. Leino 
R.antatirMrmn 

V. r. lUit.Otoimi~tu 

Viilimntka 
Helslnglstii. Tuxusta 

179 
179 

35 144 
47 132 
54 125 
63 116 
67 112 
71 108 
96 83 
98 81 

123 5G 
127 f\2 
134 45 
149 30 
160 19 
179 



- 13 - 28 

Tavauakaukollnja n:o 8 a: Helsinki-Pori. (Loimaan kantt&) 
Liikennoidiian m. k. p. 

Anton tai kuorman vaihto Loimaolla niin, etta lahto sieltii. tapahtuu 
sekii. Hki etta Pri klo 16.oo 

Palkkakuuta 

Helsinki 
Vallila 
Veikkola 
Paksalo ( lliidenvesi) 
Hyrsylii 
Saukkola (NummiJ 
Nummi kk 
Hyonola 
Somerniemi 
Hirsjiirvi 
Soruero 
Sylviinii 
Ypaja kk 
Loimaa 
Alastaro 
Vampula 
Lauttakylii 
Kokemaki 
Peipobja 
Harjavalta 
Nakkila 
Haitsila 
Ulvila 
Pori 

Lii.hto Hki 11.oo Tulo Pri 22.oo 
Pri 10.oo Hki 21.oo 

Autoliikennepalkka 

V. r. autotoimisto 
Tavaratoimisto 

N u m men Osuuskauppa 
& 

Osuusliike Tuki 

Sorueron Osuuskauppa 

Loimaan Osttusliike 
)) . 

Vampulan Osuusliike 
Kabvila Keskus 
Rautaticasema 

• 
Pikat avaratoimisto 

Vlillmatka 
HelHinglatii Porista 

291 
291 

35 256 
54, 237 
63 228 
67 224 
71 220 
78 213 

110 181 
113 178 
118 173 
129 162 
155 136 
172 119 
187 104 
209 82 
222 69 
247 44 
250 41 
260 31 
270 21 
275 16 
280 11 
291 

Tavarakaukolinja n:o 3 b: Helsinki-Pori. (Urjalan kautta) 
Liikennoidaan ti. to. I. 

Auton tai kuorman vaihto Urjalassa niin, etta liihto sielta tapahtuu seka Hki 
etta Pri klo 16.oo. 

Palkkaktlllt.a 

Helsinki 
Vallila 
Pitiijiinmaki 
Vantaa 
Klaukkala 
Perttula 
ROykka 
Vihtijii.rvi 

Labto Hki 1l.oo Tulo Pri 22.oo 
Pri 10.oo Hki 22.oo 

Autoliikenoepaikka 

V. r. autotoimisto 
Tavaratoimisto 
Rantatieasema 

Valimatka 
Helslngiata Porista 

293 
293 

8 285 
17 276 
30 263 
38 255 
44 249 
ll~ 2~0 

1 
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Palkkakunta AntollJkennepalkka ViUimtkaa 
Helslnglst Po1lsta 

Layliiiinen 65 228 Lop pi 77 216 Topeno 89 204 Vojakkala 98 195 Ta=ela (Porras) 114 179 Tammela kk 
Forssa 
Koijarvi 
Urjala 
UrJala kk 
Punkalaidun 
Lauttakylii 
Kokemiild 
Peipohja 
Harjavalta 
Nakkila 
Haistila 
Ulvila 
porj 

Paikkakunta 

Helsinki 
Vallila 
Porvoo 
Kaarenkylii 
111onninkyla 
Vakkola 
Askola kk 
Tiiliiii 
Juornaankylii 
Pakila 
Myrskyla 
Porlammi 
Artjarvi 
Ratula 
Kuivanto 
Uusikyl~ 
Lahti 

125 
134 
152 

Rautatieasema 169 
174 
199 

Kahvila Keskus 224 
Rautatieasema 249 

• 252 
262 
272 
277 

» 282 
Pikatavaratoimisto 293 

Tavarakaukolinja n:o 4 a: Helsinkl-Lahtf. 

Liikennoidiian Hki:stii m. k. p. Lh:sta ti. to .l. 

Liihto Hki 11.oo Tulo Lh 17.oo 
Lh ll.oo Hki !7.oo 

168 
159 
141 
124 
11'9 

94 
69 
44 
41 
31 
21 
16 
11 

Autoillkennepalkka YIUimatka 
Ffelsinglsta J.ahdeeta 

V. r. autotoimisto 164 
Tavaratoimisto 164 
Rantatieasema 50 114 

60 104 
Kaupp. Paulakoski 65 99 

69 95 
71 93 

Kaupp. Nirvi 77 87 
• Ant man 82 82 

Kemppilii 88 76 
Ala nne 96 68 

109 55 
Harjanne 120 44 
Kiviranta 125 39 

136 28 
Rautatieasema 144 20 
V. r. autotoimisto 164 
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•ravarukaukolinja n :o 4 b: Lahti-1\likkeli. 
LiikE>nnoidiiiin Lh:sta m. k. p. Mi:stii. ti. to. l 

J,ii.bto Lh lO.oo Tulo Mi 17.ao 

P.tlkkakuntll 

Lahti 
Ahtiala 
Hiekkanummi 
Seesta 
Makela 
Vierumiiki 
Myllykylii 

MilO.oo Lh I7.ao 

Autoltlkennepalkku 

V. r. autotoimisto 
Ra.utatieasema 

Rautatieaserna 

Jyriinko 
Heinola Pikatavaratoimisto 
Heinola kk Kaupp. T. Virtanen 
Lusi Heinolan Osuuskauppa 
Koskenmylly Kaupp. Saima Vekkeli 
Paaso Niilo Tuusjiirvi 
Kuortti A. Vesalainen 
l'ertunmaa • E. Puisto Oy. 
I ' utosenpiiii 
'J oivola (eroaa Mii.ntyharjun ja Ristiinan 

mutka) 
Miintyharju Rautatieasema 
Ollikkala 
Sydiinmaa (Ristiina) 
Juvela 
Ristiina 
Mikkeli 

Toivola 
Tiilikkala (Mynttilii) 
Hietanen 
Otava 
1\'likkeli 

Pikatavaratnimisto 

Rautatieasema 
» 

Pikatavaratoimisto 

Vllllmatka 
Lahdesta 111lkkellsti1 

148 
10 13 
12 136 
15 133 
19 129 
28 120 
36 113 
39 109 
40 108 
46 102 
52 96 
59 89 
65 83 
78 70 
87 61 
95 53 

106 43 

119 
129 
133 
137 
142 

105 43 
111 37 
124 24 
133 16 
148 

47 
37 
33 
29 
24 

Tavarakaukolinja n:o 5: Pori-Turku. 

Palkkakunta 

Turku 
Raisio 
Maskn 
Nousiainen 

Liikennoidiiiin joka arkipiiivii. 

Liihto Tku 10.oo Tulo Pri 1S.oo 
Pri 10.oo Tku lS.oo 

Autollikennepaikka 

V. r. autotoimisto 

Rau tatieasema 

Vii.llmatka 
Turusta Pori.Sta 

162 
8 154 

18 144 
23 139 

1 
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Pnik.kakunta .I utnliikcnncpaikkn Viilimatka 
'l'urusta 

Mynarniiki 
Laitila (Kovero) 
Varhokylii 

Laitilnn Osunsl;auppa 
34 
64 
77 

Unaja 92 
Rauma 99 
Eurajoki 114 
Irjanne 120 
Luvia 140 
Viiharauma. 158 
Pori Pikatavaratoirnisto 162 

. Tavarakaukollnja n:o 6 : Pori-Vaasa. 

Liikenne Pri-Kst viilillii aloitetaan myohemmin. 

Auton tai kuorman vaihto Kst niin, etta liihto sieltii. tapahtuu 
sekii. Pri etta Vs klo 14. ao. 

Liikeru1oidii.iin m. k. p. 

Liihto Pri 10.oo Tulo Vs 17.3o 
Vs 10.oo Pri 17.30 

Pori•ta 

128 
98 
85 
70 
63 
48 
42 
22 
4 

Palkkn.kunta Autoliikeuncpalkkn Vii.llmatka 

Pori 
Ruosniemi 
Noormarkku 
Ylikyla 
Tuorila 
Kuvaskangas 
Metsala 
Lapviiii.rti 
Knstiinankaupunki 
Tiukka 
Niirpio 
Yttermark 
Ylimarkku 
Pirttikylii. 
Dalback 
LAngaminne 
Sand 

• Vanha Vaasa 
Vaasa 

Pikatavaratoimisto 

Rautatieasoma 

Rautatieasema 
t 

Rautatieasema 
Yttermark Andelshandel mbt 
Eskil Berglund 

Pikatavaratoimisto 

l'orlsta Vaasasta 

5 
16 
26 
52 
60 
76 
97 

104 
109 
129 
141 
149 
163 
178 
181 
197 
204 
211 

211 
206 
195 
185 
159 
151 
135 
114 
107 
102 
82 
70 
62 
48 
33 
30 
14 

7 
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'l'nvurnknnkolinja n:o 7: li.okkoln-Jyvliskylii. 

Liikt>nnoidaiin tt. to . I 

l.lll)'UI u~aa )..lnt.toncn (PC'rhu)-Karstula liikcnniiirliiiln I uiHtaisl'hl 
tarp<'cn vaaticssn . 

Paik.ka.kulat.;t 

Kokkola 
Alavetcli kl; 
Viiperi 
Kaustinen kk 
Tunkkari 
Veteli kk 
Kainu 
Rii.yrinki (Veteli) 
Pulkkinen ~ 
Kivikangas (Perbo) 
Oksakoski • 
Perho kk 
Mottonon (PerhoJ 
Kyyjiirvi (Karstula) 

Oikari 
Kiminki 

Karsatu.la kk 
Kannonkosken thra 
Kalm.ari 
Kolkontaipale 
Saarijii.rvi kk 
Tarvaala 
Lannevesi 
Uurainan kk 
Jokihaara 
Kuikka 
Puuppola 
Reiju · 
Jyviiskylii. 

l.iihtii Kok 8. :1o Tulo .Jv 1\J.oo 
Jy 9. :Ju l(ok 20. ou 

.-\ totolllkcuncpaikka 

Pikatavaratoimist 11 

\'iitimatka 
Jyvi.iB

KokkolaHa kyliiBtii 

258 
19 239 
37 221 

1\eski-Pohjanmaan Osuuskauppa 49 209 

• 
Karst ulan Os u uskau pva 
Kaupp. Juho Tuokko 
Erkki Jokinen 
Karstulan Osuuskanpp<t 
E. Pynnonen 
Karstulan Osuuskauppa 

Saarijii.rvt-n Osnuskanppa 

Kaupp. E. Ilonkanen 
Uumisten Osuuskanppa 

Kaupp. l\1. Pohjolainen 

Pikatavaratoimisto 

55 203 
59 199 
60 198 
70 188 
80 178 
86 172 

100 158 
107 151 
114 144 

130 128 
140 118 

143 115 
158 100 
168 90 
176 82 
188 70 
194 64 
201 57 
209 49 
222 36 
232 26 
238 20 
246 12 
252 6 
258 

Tavarakaukolinja n :o 8: Lahti-TamJiel'tl. 

Liikonnoidii.an m. k. p. 

Auton tai kuorman vaihto Hii.meenlinnassa niin, etta lii.htii siPlt.a tapahtun 
sekii. Lh etta Tpe 14. so. 

Lahto Lb 9.oo Tulo Tpc 19.oo 
Tpe 9.oo • Lb 18.ao 

1 
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1 I ) linjalle Lh- T pe osoitetut trwornt. 
Vii lim atka 

Paikkakuut.n A u toltikennopalkk:o 
l .ahdcst.Jl 'l'ampe· 

reelta 
Lahti v. r. au totoimisto 136 
Pirttimaki 6 130 
Vesala 12 124 
Halvala 13 123 
Kukonkoivu (eroaa Kiirkoliin mutka) 14 122 
Sairakkala 1\J 117 
Iluljala 27 109 

Kukonkoivu 14 
Tennila 22 129 
Voistio 23 ] 28 
Maavehma.a 25 1'!6 
Karkola kk 30 Ll 
Myllykylii 32 123 
Karkola kk 30 121 
Vaha-Sattiala 32 11\J 
Huljala lOU 

Hu.l~la (eroaa. Karkolan mutka) 27 1G9 
Kos i kk 31 105 
Jahkola 41 95 
Lammi kk 42 94 
Tanttila 46 90 
Pohjoincn 51 85 
Uussilta. 1 51 85 
Syrjantaka 54 82 
'l'uulos kk 59 77 
Sotjala 67 69 
Porras] 70 66 
Hauho kk Etela-Hameen Osuusliike Eho 

Kaupp. V. Niemi 73 63 
Alvettula 79 57 
Kuisema (eroaa Aitoon mutka) 90 46 
Kyllo 91 45 
Laitikkala Osuusliike Tuotanto 92 44 
Ruokola 95 41 
Kollola 97 39 
Kostia 100 36 

Kuisema 90 
Aitoo 105 52 
Kukkola 108 49 
Kostia 36 

Kostia (eroaa. Aitoon mutka) 100 36 
Piilkanc kk Kaupp. E. H. Harkonen 100 36 
Tylkka 110 26 
Huutijarvi 116 20 
Kangasala kk 118 18 
Vebmainen Rauta.tieasema 127 9 
Messukyla ~ 130 6 
Tampere V. r. autotoimisto 136 
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2) linjalle Lh-H l osoiwtut tavarat. 

P&lkkl\kUlltn Au toltikenneplllkkl\ 

Lahti V. r. autotoimisto 
Pirttimiiki 
Vesala 
Hiilvalii 
Kukonkoivu (eroaa Karkiiliin mutka) 
Sairakkala 
Huljala 

Kukonkoivu 
Tennilii 
Voistio 
Maavebmaa 
Karktilii kk 
Myllykyla 
Karkola kk 
Vahii.-Sattiala 
Huljala 

Huljala (eroaa Karkiilan mutka) 
Koski kk 
Jabkola 
Lammi kk 
Tanttila 
Pobjoinen 
Uussilta 
Syrjantaka 
Tuulos kk 
Syrjantaka 
Heiniikangas 
Eteliiinen 
Hameenlinna Pikatavaratoimisto 

3) linjalle Tpe-Hl osoiwtut tavarat. 

Palkk.akuota Autollikennepalkka 

'!'ampere V. r. autotoimisto 
Messukylii Rautatieasema 
Vebmainen 
Kangasala kk 
Huutijii.rvi 
Tylkkii. 
Piilkii.ne kk Kaupp. E. H. Hiirkiinen 
Kostia (eroaa Aitoon mutka) 
Kollola 
Ruokola 
Laitikkala Osuusliike Tuotanto 
Kyllo 
Kuisema 

Kostia 
Kukkola 
Aitoo 
KuiRf'ma 

28 

VliUmatka 

Lahdesta =~t~." 
81 

6 75 
12 69 
13 68 
14 67 
19 62 
27 54 

14 
22 
23 
25 
30 
32 
30 
32 

27 54 
31 50 
41 40 
42 39 
46 35 
51 30 
51 30 
54 27 
58 23 
54 27 
65 16 
68 13 
81 

74 
73 
71 
66 
68 
66 
64 
54 

VaUmatka 
Tampe- Hameen
reelta llnnasta 

96 
6 90 
9 87 

18 78 
20 76 
26 70 
36 60 
36 60 
39 57 
41 55 
44 52 
45 51 
46 50 

36 
49 56 
52 53 

50 

1 
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\' iilimatka 
J>alkk&kunta ~ 11 tolllkeJmcpaikka ' l 'am pc- Hamecu -

Kuisema (eroaa Aitoon mutka) 
Alvettula 
Hauho kk Etelii-lliimcen Osuusliike Eho 

Kaupp. V. Niemi 
Porras 
Sotjala 
Kokkila 
Metsiikulma thra 
Heinakangas 
Etelaincn 
Hameenlinna l'il1ata varatoi mist o 

reelta liunaata 
46 50 
57 39 

63 33 
66 30 
69 27 
72 24 
78 18 
80 16 
83 13 
96 

Tavarakaukolinja n:o 9: Lahti- Jyviiskylii. 
Liikennoitlaan Lh- Jy-Lh: 

m. k. p. Liihto Lh 9.oo Tulo Jy 18. 3o 

Auton tai kuorman vaihto Jiimsassa niin, etta lahto sielta ta.pahtuu 
Jy klo 16.oo 

l'alkkakuntll 

Lahti 
Kallio Ia 
Pairnela 
Vesivehmaa 
Anianpelto 
Vaaksy 
Asikkala kk 
Hillila 
Kurhila 
lso-A.iniii 
Maakeski 
Nyystola 
Padasjoki kk 
Taulu 
Arrakoski 
Torittu 
Harrnoinen 
Kuhmoinen kk 
Punkkoinrn 

m. k. p. Lahto Jy klo ll.so Tulo Jamsa 14.so 
ti. to. I. ,, Jamsii 8. oo & Lh 13. oo 

Lh-Kuhmoinen- Lh ti. to: 

LahtO Lh 9.oo Tulo Kuhmoinen 13. 30 
Kuhmoincn 14.so Lh 18.oo 

Jy-Korpilahti-Jy ti. to. 1.: 

Lahto Jy lO.oo Tulo Korpilahti 11.20 
Korpilahti 12. so Jy 13. H 

Autollikennepaikk• 
\ 'iilimatkn 

Jvvas-
J .~ilrlcsta kylastii 

V. r. autotoimisto 

Kaupp. Aleks Helotie 

l<aupp. Lyyli palkela 

Padasj(>Cn 0 suuska uvpa 

Kaupp. Edv. Hakala 
l{uhmoi~ton Unsi Os1mskauppa 

193 
12 181 
16 177 
21 172 
27 166 
29 164 
36 160 
36 157 
39 154 
44 149 
51 142 
58 135 
61 13~ 
63 130 
65 128 
79 114 
84 109 
94 99 

117 76 
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VIUimatka 
l'•dkkakuula Au tolllkcnnep"lkk• IM'lhdesi.A 

JyviiS-
ky!ll.Sta 

Alho 129 64 
Arvaja. 130 63 
Jii.msii. Arvio & Lindgren 136 57 
Jii.msiinkoski 143 64 
Jams a Arvio & Lindgren 136 57 
Juokslahti (Jamsii) Kaupp. Tauno Koskinen 148 45 
Korpilahti kk 164 2\l 
Muurame kk Muuramen Osuuskauppa 180 13 
Keljonkangas 187 6 
Jyvaskylii. Pikatavaratoimisto 193 

'l'avarakaukoliuja n:o 10: Kuopio- Outokumtm-(Joeusuu). 

Palkkakuni.A 

Kuopio 
Toivala 
Jii.nnevirta 
Riistavesi 
Melalahti 
Tuusjiirvi 
Tuusniemi kk 
Ohtaansalmi 
Varislahti 
Paloranta 
Kuusjii.rvi 
Outokumpu 

Liikcnnoidaan ti . p. 

Lii.bto Kuo 8.oo Tu1o Oku 13.oo 
Oku 14.oo Kuo 19.oo 

Kuo-Oku (Oku- Jns rautateitse). 

-~ 11 toWkennepalkka 

Pikatavaratoimisto 
Rautatieasema 

Osuuskauppa Harju 

Osuuskauppa Harju 

Rautatiea~ema 

Vl1limatka 
Kuopiosta Joensuusta 

100 
13 87 
20 80 
40 60 
40 60 
50 . 50 
64 36 
77 23 
82 18 
88 12 
92 8 

100 

Tavarakaukollnja n:o 11: 1\likkeli-Savonlinna. 
a) Mi-Sulkava-Sl liikennoidaan: Mi:stii. m. p. Sl:sta ti. l. 

Palkkakunta 

Mikkeli 
Visulahti 
Louhio 
Kilpola 
Hatsola 
Juva kl• 
1'aipale 
Jii,rvcnpaii. ( J II v a I 
K.iiskilii.nniPmi 
T,antPlP 

Lii.hto Mi 10.oo Tu1o Sl 16.oo 
Sl 10.oo Mi 15.oo 

Autolllkennepalkka 

Pikatavaratoimisto 

l'oiminimi K. V. Kaipainen 

Viillmatka 
Savon· 

Mlkkellsta linn lUI lA 

142 
7 135 

23 119 
35 107 
42 tOO 
50 92 
55 87 
59 83 
66 76 
fi!\ 73 

1 



1 

28 

PalkkaJrun t.a 

Kaskii 
Sulkava kk 
Pihlajalabti 
Kallislahti 
Abo Iahti 
Savonlinna 

Mikkeli 
Visulabti 
Loubio 
Kilpola 
Hatsola 
Juva kk 
Paatela 
Hii.rkiilii 
Lei amiiki 
Kolkonpiia 
Hiismii.ki tbra 
Hiltula tbra 
Parkumaki 
Mass ilanm ii.ld 
Kallislahti 
Abolahti 
Sa.vonlinna. 
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Autollikennepalkka 

Sulkavan Osuuskauppa 

Rautatieasema. 
t 

Pikatavaratoimisto 

b) Mi-Harkalii.--Sl liikennoidiiin: 
Mi:stii. k. Sl:sta to. 

Liihto Mi 10.oo Tulo Sl 16.oo I 
Sl 10.oo t Mi 15.oo 

Pikatavaratoimisto 

Toiminimi K. V. Kaipainen 

Rautatieasema 

• 
Pikatavara.toimisto 

Vlillmatka 
'"'·'· llstlL Savon· nLULILe Unnasta 

72 70 
92 50 

116 26 
126 16 
135 7 
142 

7 
23 
35 
42 
50 
58 
70 
75 
78 
84 
86 
92 
94 

101 
110 
117 

117 
110 

94 
82 
75 
67 
59 
47 
42 
39 
33 
31 
25 
23 
16 

7 

Tavarakaukolinja n:o 12: Kotka--Lappeenranta. 
Liikennoidiiii.n ti. p. 

Auton tai kuorman vaibto Virojoella niin, etta lii.bto sieltii. tapabtuu 
sekii Lr etta Kta klo 13. so. 

Palkkakunta 

Kotka. 
He lila 
Oravala 
Marinkylii 
Neuvoton 
Summa 
Poitsilta 
Salmenkylii 
Hamina · 
Mantlabti 

Lab to Kta 9. so Tulo Lr 17. oo 
Lr 10.oo Kta16.so 

Autollikennepaikka 

Pikatavaratoimisto 

Rautatieaserna 

V!illmatka 
Kotkas•- Lappeen... rannasta 

8 
11 
14 
17 
20 
23 
26 
28 
40 

151 
143 
140 
137 
134 
131 
128 
125 
123 
Ill 
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l'aikkaktlloLII 

Klamila 
Ravijoki 
Pihlaja 
Virojoki 
Ilfiehik.kal 
Savajarvi 
Muurola 
Luotonen 
Heimala 
Taavetti 
Rantsilanmak i 
Luumaki tbra 
Selkaharju 
Lappeeuranta 
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~utnlllkennepalkkn 

Rautatieasema 

Rautatieasema 

Pikatavaratoimisto 

Vlilimatka 

K.otkastn ~=el'.; 
47 104 
52 99 
56 95 
66 85 
76 75 
87 64 
93 58 

103 48 
109 42 
112 39 
117 34 
123 28 
143 8 
151 

Tavarakaukolinja n:o 13: Lappeenranta-1\Hkkeli. 
Liikennoidaan Lr:sta ro. k. p. (Lemin kk kautta k). 

Mi:sta ti. to. I. 

Lahto Lr 10.oo Tulo Mi 16.oo 
Mi 1 O.oo •> Lr 16, oo 

Viilimatka 
Palkkakunta Autollikennepaikka Lappeen-

ranuasta. Mikkelistli 

Lappeenranta Pikatavaratoiroisto 120 
Kuusimii.ki 2 118 
Uusi Lavola 5 115 
Selkiiharju 8 112 
Rutola 10 110 
Iitia (eroaa Lemin mutka) 12 108 
Kuukanmii.ki 17 103 
Telamii.ki 23 97 
Kotimii.ki 28 92 
Savitaipale Vilho Kontion perilliset 40 80 

Iitia 12 
Lemi kk 25 105 
Toukkala 27 103 

' Laksiainen 34 96 
Kontunen 37 93 
Kaibtula 40 90 
Savitai~ale Vilho Kontion perilliset 80 

avitaipa e (eroaa 40 80 

Kii.rnii.koski 
Lemin mutka) 

48 72 
Partakoski Osuusliike Onni 50 70 
Luotolahti Suomenniemen Osuuskauppa r 56 
Snomenniemi • uomenniemen Osuuskauppa 68 52 
Jii.rvenpaii. (Ristiina) :s2 38 
Ostolahti 89 31 
Ristiina 96 24 
Vitsiii.lii. 102 18 
Sokkalanmii.ki 105 15 
Porrassalmi 112 8 
Mikkeli Pikatavaratoimisto 120 

1 



1 'l'llvl\raknukolinjn n:o 14-: 'J'amperj'-'l'nrku. 

Liikennoi!lii.iin joka arkipliivii 

l.iihtf1 'l'po 1 O.oo Tuln Tku 18. ao 
Tkn H . oo Tpe 22.so 

Palkkakuutn Autolllkennrp,.lkkll 
Vfi.Umatka 

Tampe· 
reelta Turns LH 

Tampere 
Nokia 
Siuro 
Kulovesi kk 
Haijaa 
Karkku 
Varrunala 
Keikyii. 
Lauttakyla 
Yam pula 
Virtaa 
Oripaa 
Poytya 
Riihikoski 
Aura 
Turku 

V. r. autotoimisto 
H.antatieasema 

Rautatieasema 

Rautaticasema 
V. r. <tutotoimisto 

16 
26 
31 
41 
50 
62 
87 
98 

117 
133 
144 
156 
163 
171 
203 

Tavaro.kaukolinja u:o 15: Jyvii.skylii.- Mikkell. 

Li ikenniiidaan m. k. p. 

203 
187 
177 
172 
162 
153 
141 
116 
105 

86 
70 
59 
47 
40 
32 

Auton tai kuorman vaihto Joutsassa niin, etta lahtii sielta tapahtuu 
Jy, Mi (ja Ha; kts. tavaralinjaa n:o 12) klo 14. so. 

Lahto Jy 10.oo Tulo Mi 18. ao 
• Mi 9. so * Jy 18.oo 

1) Ila- Joutsa linjalta tai Joutsasta lahetettiivien t.avaroitten km:t. 
Vallmatka 

Pnikknkuntn Au toUikenuepalkka Jyvas-
l\1.\kkelista 1) 

kyliista 
Jyvaskyla Tava ratoimisto 147 76 
Vaajakoski 9 138 67 
Vihijarvi 36 111 40 
Toivakka 36 111 40 
Rutalahti 41 106 35 
Leivonmaki (eroaa Joutsan mutka) 55 92 21 
Mi eskonmaki 66 81 

Leivonmaki 55 21 
Savenaho 61 111 15 
Tammilehto 70 102 6 
Joutsa 76 0 
Joutsa 96 0 
Mieskonmiiki 81 15 

Mieskonmald (eroatt .lnutsan mut.ka) 66 81 15 
Parnamaki 80 67 29 
Kuitula 86 61 35 
Tuukkala 91 56 40 
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Vkllmatk& 
I•,.JkkllkltiiiH A llt,•lilkCIIIIt>p'l ikkn Jyvi\s. 

kyliistli Mlkkcllsla 
I) 

Poyry !05 42 54 
Hirvcnsalmi l<k 1\:a.nko Kalasrnaa 109 38 58 
Otava 132 15 81 
Mikkcli Tavaratoimisto 147 96 

'l'avarakaukoUnja n:o 16: Joensuu-Nurrues. 
Liikennoidiilin Jns:sta m. k. p. Nrm:sta ti. to. L 

Linj~nosa Nrm-Juuka liikeennoidaan toistai~eksi tarpeen vaatiessa. 

Palkk&kunta 

Joensuu 
Lehmo 
Kylmajoki 
Kontiolaht.i 
Kontiolahti kk 
Romppala 
Kopravaara 
Ahmovaara 
Nunnanlahti 
Juuka kk 
Etelii-Vuokko thra 
Pohjois-Vuokko thra 
Siirkivaara 
Salmi 
Savikylii thra 
Porokylii. 
Nnrme~ 

Lahto Jus 10.oo Tulo Nrm 17.oo 
Nrm lO.oo Jns 17.oo 

Autollik~nnepaikka 

Tavaratoimisto 

Rautatieasema 

Rautatieasema 
l'avaratoimistn 

Viil!Jnatka . 
Joen· Krumek· 

suusta. sesta 
140 

7 133 
9 131 

18 122 
21 119 
46 94 
56 84 
64 76 
78 62 
90 50 
99 41 

115 25 
117 23 
120 20 
128 12 
138 2 
140 

'l'avarakaukolinja u:o 17: lisalmi-Nurmes. 

Palkkakuula 

Iisalmi 
Hankajiirvi 
Hernejarvi 
Rautavaara 
Hankamaki 
Savikyla 
Porokylii 
Nnrmr~ 

Liikenne aloitetaan myohemmin. 

Lii.hto 11m lO.oo Tulo Nrm 16.3o 
Nrm 7.oo Ilm 13.so 

Autoliikennepaikka 

Tavaratoimisto 

Rautatieasema 
l'avarn.toimisto 

ViHima.tka 
Nurmek· 

llsalmesta sesta 

168 
29 139 
44 124 
96 72 

117 51 
151 1' 
166 2 
168 

1 
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'l'avarakaukolinja u :o 1 : 'l'ampere- Vaa n. 

Liikenne aloitetaan myohemroin . 
Liikennoidaiin ti. to. 

Liihto Tpe 10.oo Tulo Vs 20.oo 
Vs lO.oo Tpe 20.oo 

Viilim11tkn 
l'aikkakUIIWI Autolilkennopaikka ' L'am~· 

rrcl V tt.a!:H\8tU 

Tam perc V. r. a.utotoimisto 266 
Ylojarvi 7 259 
Mihari 24 242 
Hiimeenkyrii 36 230 
Ik:aalinen 56 210 
Kilvakkala. 61 205 
Metsoniemi 72 194 
Meittola. 79 187 
Alaskylii 92 174 
Parkano Rautatieasema 95 171 
Linnankyla 102 164 
Koskue 136 130 
Hulkko 142 124 
Jalasjarvi 153 113 
Joki ii 159 107 
Kur~ka Rautatieascma 178 88 
Koskenkorva 188 78 
Ilmajoki kk 198 6 
Kylanpaa 232 34 
Laihia Rautatieasema 243 23 
Tuovila » 252 14 
Vaasa Pikatavaratoimisto 266 

II. Tavaralinjat. 

Tavaralinja n:o 1 : Heinol~Sysma-Hartola. 

Paikkakunta 

Heinola 
Heinola kk 
Lusi 
Vahteristo 
Onkiniemi 
Nuoramoinen 
Sysmii kk 
Valittula 
Hartola kl< 

Liikennoidaiin lla- Sysmii-Ha ti. 1. : 

Lahto Ha 7.oo Tulo Sysma 10.oo 
Sysma U.oo Ha 13.oo 

Ha-Hartola- Ha to: 

Labto Ha 7.oo Tulo Hartola ll.oo 
Hartola 12.oo Ha 15.oo 

AutolUkennepalkka 

Pikatavaratoimisto 
Kaupp. Virtanen 

Kaupp. T. Aro 

Vallmatka 
Helnolasta Hartolasta 

52 
6 70 

12 64 
20 56 
27 49 
41 35 
54 22 
66 10 
52 

" 
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Tavarallnja n:o 2: Hyrynsalml-Suomussalmi. 
Liikennoidii-ii.n joka arkipii.ivii. 

Liilito Hys ll.oo Tulo Suomussalmi 13.oo 
Suomussalmi 15.oo Hys t7.oo 

PalkkaJrunta 

Hyrynsalmi 
Hoikan1.-ylii. 
~eriiliinkylii. 
Ammii.nsaa.ri 
Suomussalmi 

Autollikennepalkkn 

Tavaratoimisto 

Vlillmatka 
Hyryn- Suomus · 
salmelta salmelta 

44 
10 34 
26 18 
44 
44 

Tavaralinja n:o 3: Hyrynsalmi- Suomussalml-Leinonkylii. 
Liikennoidiiiin seka-autolla H-linja n:o 9:ssii. mainitun aikataulun mukaisesti ja 

lisaksi tarpeen vaatiessa kuorma-autolla seuraa.vasti: 

Liihto Hys 9.oo Tulo Leinonkyla 13.oo 
Leinonkylii. 14.oo Hys 18.oo 

PalkknkUnta 

Hyrynsalmi 
Kerii.lii. 
Ammii.nsaari 
Haukiperii.n lossi 
Suomussalmi 
Haapa-aho 
Kaunas 
J,oytola 
Vaakio 
Levakoski 
Vaaraniva 
Levii.koski 
Leinonkyla 

Autotllkennepaikka 

Tavaratoimisto 

V!i.limatka 
Hyryn· Leinon-

•nlmelta kyllistii 

105 
26 79 
44 61 
49 56 
54 51 
64 41 
68 37 
76 29 
81 24 

100 5 
103 8 
100 5 
105 

Tavaralinja n :o 4: J oensuu-Ilomantsi. 

PalkkaJrunta 

Joensuu 
Heinavaara 
Kesk-ijii.rvi 
Metonlouhi 
Marjovaara 
Maukkula 
Tiomantsi 

Liikennoidiian joka arkipiiivii. 

Liihto Jns 8. ao Tulo llomantsi 12. so 
Ilomantsi 13. so Jns 16. so 

Viillmatka 
Autoliikennepaikka Joen- Do-

suusta mantsista 

Tavaratoimisto 77 
25 52 
31 46 
47 30 
57 20 
66 11 

Kaupp. S. Mikkilii 77 
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1 1'avaralinja n:o 5: Aavasaksa--Pello-(Muonlo). 
Avs-Pello liikennoidaii.n joka arkipii.ivii. . 

.Pello-Muonio viilille osoitetut lahetykset kuljetetaan kotiinkuljetusmaisesti 
Aavasaksalta. Kuitenkin voidaan pieniii. lii.hetyksiii. helposti pila.antuva.a tai 
kiireellistii. tavara.a kuljettaa linja-autolla joka arkipii.ivii. Muonioon asti, mikiUi 
kuljetus on kuljetuskirjassa erikoisesti pyydetty linja-autolla tapahtuvaksi. 

Paikknknntn 

Aavasaksa 
Kaulirantn 
Juoksenki 
Turtola 
Pello 
Orajarvi 
Olosjoki 
Sieppijii.rvi 
Kolari 
Akii.sjoensuu 
TapoJii.rvi 
Kihlanki 
Eskelinen 
Kangosjii.rvi 
Muonio 

Palkkakuota 

Oulu 
Kiiminki 
Kaarela 
Kip ina 
Kur<>nalus 
Pudasjarvi kk 
Kurenalus 
Korentokangas 
Pintamo 
Jurmu 

Lii.hti:i Avs lO.oo Tulo Pello 12.oo 
Pello 14.oo Avs 16,oo 

Autolllkennepalkka 

Tavaratoi misto 

Kaupp. Otto Castren 

Toini Niskanen 
E. Nnora 

Hevelina Vnollo 

Tavarallnja n:o 6: Oulu-Kuusamo. 
Liikenni:iidii.iin joka arkipii.ivii.. 

Lii.bti:i OJ 8.oo Tulo Kuusa.mo 17.oo 
Kuusamo8.oo 01 17.oo 

AutolUkennepalkka 

\' r. autotoimisto 

Taivalkoski thm (Sir.kkincn) 
Taivalkoski kk 
Taivalkoski thra (Sielddnen) 
Jokikylii. 
Kuolio 
Kuusamo V. r. autoast'IIHt 

Vlillmatka 

.:~~fta Muoniosta 

8 
24 
34 
50 
66 
82 
96 

120 
137 
146 
153 
167 
179 
203 

203 
195 
179 
169 
153 
137 
121 
107 
83 
66 
57 
50 
36 
24 

VaUmatka. 

Outusta 
Kuusa· 
mosta 

240 
22 218 
39 201 
67 173 
97 133 

102 138 
97 133 

120 120 
135 105 
152 88 
173 67 
180 74 
173 67 
181 51 
214 26 
240 



Siilinjiirvi 
Kiiiirmelahti 
Kiiiirmelahti 
Kirmulanlahti 
Maaninka 
.M:aaninka 
Ahkionlahti 
Tuovilanlaht i 
Tuovilanlahti 
Pielavesi 

PaikkakUUt.'l 

Siilinjarvi 
Kuuslahti 
llaapamiiki 
Hal una 
Subolanmiiki 
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'l'av1Lmlloja n:o 7: Silllnjlirvi-Plelavesl. 
LiikPnnoiclii.ii.n joka arkipaivii. 

l,iibt;o Sij 8. so Tuln l'inlavr>si I::!. au 
Pielave~1 13. ao Sij 17. ao 

Au t.ullikcnncpai k kn 

Tavaratoimisto 
Kaupp. Martta ~liettiJtcn 
Kaupp. Kaarin RissanE'n 
Osuusliike Kalla sh·umyymiilii 
Kuopiou Osuusliike 
Maaningan Talonskauppa 
Kaupp. E. Hiltunen 
Kuopion Osuusliike 

avon }{ylly 
Otto Silvasvuoren korjaamo 

Yiillmatk" 
S i!Un- Plela-

jiirveltii vede!Ui 

63 
12 51 
14 49 
15 48 
20 43 
22 41 
28 35 
as 2o 
38 25 
63 

Tavaralinja n:o 8: Siilinjarvi-Juankoski. 
Liikennoidiian joka arkipaivii. 

Liihtii Sij 8. ao Tulo Juankoski 12. oo 
Juankoski 12.ao Sij 16.oo 

Antolilkennopaikka 

Tavaratoimisto 
Kuuslahden Talouskauppa 
Kaupp. V. O!Hkainen 

T. J. Pentikiiinen 
Seth Pitkiineri 

Viilimatka 
S iii in- Juan-

jiirveltii koskelta 

52 
9 43 

15 37 
23 29 
26 26 

Sydanmaa thra (Nilsiii) 
Nilsiii Nilsiiin Osuusliilu• 

30 22 
3-1 26 

Sydiinmaa thra (Nilsiii) 
Pelonniemi Muuruveden Osuusliike 

30 22 
46 6 

1\fuuruvesi 
Pelonniemi 
Juankoski 

l'alkkaku nt.a 

Kajaani 
l'irttimiil<i 
Parkua 
Vuokatti 
Sofkamo 
Sotkamo kk 
Ontojoki 
TikkaJlCII 
Kuhmn 

l\1 uuruvcden Osuusli ike 
Juankosken Osuusliike 

53 13 
46 6 
52 

Tnyaralinja n:o 9: l{ajaaui-l{uhmo. 
Liikenniiidaan ti. to. I. 

Liihto Kaj 9. oo 'l'ulo Kuhrno kk 14. ao 
Kuhmo kk 15.ao Kaj 21.oo 

Autoliikennepaikkn 

Tavaratoimisto 
Kaupp. 0. F. Makinen 

• 0. Haataja 
Rautatieasema 

» 
Osuusliike Maakunta 

~ & 

Kaupp. Jussi Tervo 
Kaupp. Hannes Heikkiltmt 

Viilimntka 
Kajaanista Kuhmosta 

112 
14 98 
19 93 
40 72 
45 67 
47 65 
74 38 
94 18 

112 

1 



1 

Aanekoski 
Uonkola 
Hietama 
Parantala 

80-

TavaraUnla n:o 10: Aiinekoskt-Saarijiirvi. 
Liikenniiidii.ii.n joka arkipaivii.. 

Lii.btii Aki 8.so Tulo S_aar;jarvi lO.ao 
Saarijiirvi 12. so • Aid 14. so 

Antoillkennepaikkn 
Viillmatk.a 

Aiine· Saari-
koskeita jiirveltii 

Tavaratoimisto 36 
9 27 

10 26 
18 18 

Linnankyla (Saarijarvi) 
aarijiirvi kk 

26 10 
36 

A.anekoski 
Miimmenkyla. 
Laajaranta 
Liimattala 
Konginkangas 
Masenmaki 
Kalaniemi 
Niinilabti 
llmolahti 
Viitasaari 

Paikkakunta 

Heino Ia 
Heinola kk 
Lusi 
Onkiniemi 
Kalbo 
Pohjola 
Hartola kk 
K.irkkola 
Joutsa 

'ravaralinj a n :o 11: Aiinekoski-VUtasaari. 
Liikennoidaan joka arkipaivii. 

Liihto Aki 8.so Tulo Viitasaari 12.oo 
-• Viitasaari 13.oo A.ki 15.oo 

ViUlmatka 
Autoilikennepaikka ii.ane Vlita-

Tavaratoimisto 
koskeita saareita 

6 
9 

19 
27 
30 
35 
44 
51 
61 

61 
55 
52 
42 
34 
31 
26 
17 
10 

Tavaralinja n:o 12: Heinola--Joutsa. 
Liikennoidaan m. p. 

Liibto Ha 10. so Tulo Joutsa 13. so 
Joutsa 14. so » Ha 17. oo 

Yhtyy Joutsassa tavarakaukolinjaan n:o 15. 

Autollikennepaikka 

Tavaratoimisto 
Kaupp. Virtanen 

Kaupp. T. Aro 
Kaupp. Skog 
Hartolan Osuuskauppa 
Matkahuolto 

Viillmatka 
R einolasta Joutsasta 

72 
66 
60 
45 
34 
31 
20 
8 Kaupp. Kaipainen 

Kaupp. M. Tkonen ja Matkahuolto 

6 
12 
27 
38 
41 
52 
64 
72 
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V Ll. autoliiken~eeo kotiinkuJjetuspail•at. 1 
Tos (ent . Asm) Klr Pm Tpu 
Ha K elll Pts Tor 
Hki Kok Pri Tku 
Hys Kta Prv Vs 
Hy Kw Ri Val 
HI Kuo Roi Al<i 
lim Ll1 Wuo (ent. Ron ) 
Imr Lr Slo 
Jns Lis Sl 
Jy Lo Sk 
Jp Mi Sij 
Kaj OJ Sko 
(Kut.fauto 64 7 / IV /5 a, b 24. 5. 1949) Kl n:o 28t49. 1. 
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KASKYLEHTI N:o 29 
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Viittaus Kaskyl~hdessa julkaistuun maaraykseen merl<t tun: 
Kl. N :o 1{49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero1. 
Jakelua koskevat muutosllmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

SIS .ALLYs.: 1. Valtio~rautatei?en palvcluk essa yksityi oikeudcllisessa tyo· 
u~tcessa olevten en pa1kkakunnilla tyo kentelemii.iin joutuvien tyontokijain 

pa1kkakuntaluokka. - Z. Sahkotarvikkeiden vapauttaminen siiannostelystii.. -
3. Liikennepaikkoja koskeYia muutoksia. - 4. Laivaliikcnne atamis a. - 5. 
Tavaraliihetysten osoittaminen. - 6. Pohjolan Liik nne Oy:n kanssa tehty 
kuljetus opimu . - 7. Rcngasmatkat. - 8. Pikajunan lisii.liput. - 9. Pelastus· 
a1'meijan Lohjan nuoTi.~olcirille matkustavien erikoisliput. - 10. Matkalippu
alennuksia. - 11. Kadonncet makasiinikii.rryt. - 12. Kadonneita matkalippuja, 
virkamerkkeja ym . - 13. Avoimia virkoja ja toimia. - 14. Lomanvietto 
Tanskassa. 

Valtionrautateiden palveluksessa yksityis
oikeudellisessa tyosuhteessa olevien eri 
paikkakunnilla tyoskentelemaan joutuvien 
tyontekijai.n paikkakuntaluokka. 

Sosiaaliministerion palkkaosasto on rautatiehallituksen tekc- 1 
m~ia tiedustelun johdoota antanut hinta- ja palkkaneuv<Jstoa kuul
tuaan eri paikikakunnilla tyoskentelemiian joutuville tyontekijoille 
palkanmaksus a noudatettavan paikkakuntaluokan suhteen seu
raavat o.hjeet: 

J os tyontekijat jo.utuvat tyoskentelemiiiin piiiiasiallisesti asem.ct
paildransa ( tyohOnottopaikkansa) ulkopuolelJa, maaraytyy heidan 
palkkansa sen paikkakuntaluokan mukaan, missii beidiin t.yosken
telynsa asianomaisena pal'kanma.ksukautena paaasiallisesti on ta
pahtunut . 

Rataosastoon kuuluvat konemiehet, peltisepat, maalarit, kivi
miehet , kiryesmiehet y.m. erikoisammattityontekijat, koneosastoon 
kunlmrat variklrojen pumppuasentajat, viilaajat, vaunutyonteki
jat, veturi.miesharjoittelijat, pii.3:konepajojen putki-, sa1hko- ja 
lmneasentaja.t, viilaajat, hitsaajat, levy- ja kattilasepa;t, putki
tyontekija.t ja sabko-konepajatyontekijat seka liikenneosastoon 
lmuluvat liikennetyontekijiit, jotka joutuvat vain tila·P'aisesti, 
lyhyen ajan kerrallaan, tyo kentelemaan asemapaikkansa (varsi
naisen tyopaikkansa) ulkopuo.lella, saavat asemapaikkansa paikka
kuntaluokan mukaan maaraytyviin palkan. 

Rautatierakennusosaston tyontekijoita ei edella rmainittu koskc_ 

40:..9. 2. 6. )949. 
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(So~. min. palkkaosaston kirj. n:o 8"' 171 K / -!!J/139, 22. -!. 1!14!1 
ja 8 / 171 K / 49; 169, 12. 5. 19-!9. H.h n: o H. 582/ 4500, 27. 5. Hl-19) 
Kl n: o 29/ 49.]. 

Sahkotarvikkeiden vapauttaminen 
saannostelysta. 

Knn kaikkia s&hkotarvik.keita ji:i1leen al'kaa olla :;aata,·is-,a. 
lopetetaan sabki:itarvikkeiden saannostely 1. 6. 1949 lukien. 'l'~i
man ajankohdan jhlkeen siihkotar'l·iketilauksia ei enaa tan·it.~f' 
lahettaa sa.hkoteknilliseen toimistoon h~·vaksytta vaksi. (Stt n: v 
1371 151'\!) , 27. fi. 1949) Kl n: o 29i 49. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Haahen aseman alaisena avataan kesakuun 10 paivasta 19-1!) 
lukicn A. Santaholma Oy: n tan·etta varten ta \'araliikenteelll' 
,-aunukuormin (Tt) ,Sahan raide". tar iffiYiilimatkana -1 lo\1, 
merkinnoin: 

Rahan raide Rhe 4 Tt A. Santaholma Oy :n tanetta vaeten. 
(Lkoj n:o 125-1, 2:'. 5. 194~!) Kl n :o :?9/ -Hl. 3. 

Laivaliikenne satamissa. 

],aivaliikenne SuolaJhden satamassa on alkanut maanantaina 
23. G. 19-!9. (9. ljp n:o T. 803/ 17l:Z, 24. 5. 19-!9) 

Laivaliikenne Raahen satamassa Lapaluodossa on alkanm 
keskivii.kkona 25. 5. 19-!9. ( 6. ljp n : o -10, 27. 5. 19-!9) 

Henki li:i laiva.lii.kenne Vesijiirven satamassa on alkanut lauan
taina 28. 5. 1949. l\'Iatkustajat kuljetetaan sanotusta paivasbi 
lukien J.~h-Vj-Lh aikataulun n:o 115 mukaisesti. (2. lj~l 
n:o II. 21, 25. 3. 1949) 

Tavaralahetysten osoittaminen. 

Lahetti:ijiit ovat monin paikoin ottaneet tavakseen m<"rkil ii 
kuljetuskirjoihin .ia -csineisEn vastaanotta,·an toiminimen Yai11 

alkukirjaimin silloiukin, kun toiminimi ei ole ainakaan a.JknkiJ·
jaimiltaan laajemmalti tunnettu. Yiitaten liikcnnesaiinnon 65 § :n 
2. c-kohdan ja l\IK V: H . I :n maiira~·ksiin kehoitetaan iiikenn~
paikkoja scm'1.10ksi. tnrhi.en etsi><kelrjen viilttiimiseksi vastedr-. 
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tarkoin valvomaan, etta Hihettajat mm·kit. eva.t vastaauottajaB 5 
nimen taydellisesti 1) kuljetu kirjoihin kaikissa tapauk issa ja 
~ ) lmljetuses:ineisiin tai osoitelappuihin aina silloin, lnm vastaan
ottajalla ei ole aivan yleisesti tunnettua ja kaytettyi:i nimilyhen
n~rsla kuten esim. OK tai OTK. (Lkoj n:o 1162, 24. 5. Hl..J-9) 
Kl n :o 2D/ 49. 5. 

Pohjolan Liikenne Oy:n kanssa 
whty kuljetussopimus. 

Rautatiehallituk en .ia Pohjolan I1iikenne Oy:n kesken on 6 
teht.v kuljetussopimus, jol'"''l tulee voimaan 1. 6. 19-J.~) lnkicn ja 
joka . i. altaa ll1.lll. seuraavai maiiraykset: 

1. Pohjolan l.Jiikenne 0.'· huolehtii autoillaan rataosan Kemi
.iihvi-Kello elka liikennepaikkojen matka-, kiito-, paketti -. pika
ja rahtitavaraliikenteesta. Silili a1kana, jolloin junaliikenne Ronl
niemelta Kemijarvelle on novaniemelHi olevan Ounasjoeu rauta
tiesillan purettuna olon takia keskeytyksi a, Pohjolan T.Jiikenn P 
Oy lmolehtii autoillaan ratao an Rovaniemi-Kelloselka liikenne
paikkojen mainitunlai e ta Jiil,entee ta. 

2. Pohjolan Liikenne Oy huolehtii tavaran rrurkamL esta 
raut.aticvaunuista autoihin ja sen kuormaami esta aut·oista ranta
tievaunuihin . Rautatiehenkilokunta on kuitenkin velvollinen 
mahdolliim"Llksien mukaan auttamaan Pohjolan Liikeune I J~· : n 
hmLI{ilokuntaa tavaran siirti:imisessii au1oihin ja autoista. 

8. opimuksen voima ,a ollessa myydlian rataosan KemijarYi 
(Rovaniem.i )-Kelloselka liikennepaikoille muilta rautatleliikenne
paikoilta ,·ain yksinkertai ia ja matkailulippuja. Samaten myy
daan mainitun rataosan liikennepaikoilta rautatieliikennepaikoill c 
vai11 yksinkert.ai ia ja matkailulippuja. Viimeksimainittuja yksin
kertaisia lippuja myytlie ·a on auto- ja rautatiematkoja ;-arten 
m.y;vtava erilliset yk inkertaiset liput. Matkaihuippuihin on nina 
kirjoitettava eri lehclet kutakin autolla uoritettavaa matkaa 
,·art en. 

Lippu.jen hinnat la ketaan katkotariffin muka•an eriksePn 
rautatic- ja autokuljetuksen osalta. Lipun hinta autokulj etuk en 
osalta lasketaan rautatieYalimatkojen ja rautatietariffien mu
kaan. 

Rengaslippu n:o ±2 kelpaa myo PO'hjolan Liikenne Oy:n 
autoissa matkalla Rovaniemi-Kemi.jarvi. tai painvastoin. 

-1-. Tavaralathet.rksille laaditaan tavalliset rauta.iiekuljctus
ki.rj&t. Kuljet.usmaksut lasketaan katkotariffin mukaan eriksren 
rautatie- ja erikseen autokuljetn&ien osalta . K1m1Jpikin osuus 
merkitaan hujetu. kirjoihin erikseen. Kuljetusmaksut autokuljc-
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tuksen o··alta lasketa.an rautatievalimatkojen Ja rautalielariffieu 
muka.an. 

Ei. :\iatkalipuista suoritetaan Pohjolan Liikenne Oy:lle kor
vaus yhtii:in keraam.ien matkalippujen perusteella. Suoritus ta
pahtuu rautatiehallituksen tilitoimiston valityksellii, jolle Pohjo
Jan Liikcnne Oy: n on kunkausittain laadittavan laskun ohell.t 
toimit{)tt.a,·a laskuuu sisaltyvat matkaliput. 

6. 'l'a var.an kuljetuskirjat viedaan erikoisluetteloihin llihetys
ja maiiraasemilla valtionrautatei len tilityssiHinni:in miiar1HimalUi 
tavalla lmten tavalliset rautatielruljetuskirjat. Taman Jisiiksi 
laaditaan Kemijiirven (Rovaniemen)-KelloseHin liikennepaikoilla 
yhdistelma autoilla la.hetetyista ja autoilla saapuneista Hihet?k-
isUi. Yhdistclmaiin tarvittavat tiedot otctaan erikoisluetteloist:l. 

Erikoislnetteloihin on Kemijarven (Rovaniemen)-Kelloselan lii
kennepaikoilla vietav~. rahtima"ksujen lisfuksi myi:is lii·betysten 
painot. Sellaisista Ui,hetyksista, joita ei vieda erikoisluetteloihin, 
on t.arvittavat tiedot poimittava kuljetn~kirjois1la. indistelmaan 
merkitaan autokuljetuksen alk.amis- ja paattymispaikat, tariffi
viil·imat'kat ja labetysten yhteenlasketut painot. Lisaksl merk:i
taan yhdistelmaan antoilh1. suoritettujen kilo-kilometrien lnln.1-
miiarii, joka aadaan kcr.tomalla lahetysten paino tarifUkjlomet
reilla. Ybdistelma laaditaan tnistai eksi vaunukum·matila to
lomakkeelle n:o 3 4.5. (Rh n:o 1169, 25. 5. 1949) Kl n:o 2Q/ 49. 6. 

Rengasmatkat. 

Rencra ·mrutkan n: o 42 k{)hdalla on mainittu, etta m.a.tka Ro\·a
niemi-Kemija.rvi ( tai piiinva toin) V'Oidaan vaihtoehtoisesti uo-
1·ittaa lisannaksuitta Postilaito'ksen linja-autossa. Kun PfJ tilaito:
on ilmoittanut, ettei sillii olekaan mahdollisuutta saada autoaan 
1lille linjalle. koska liikenniij_mislupa kyrsei elle linjalle on annettu 
Pohjolan Liikenne Oy : lie, tiedoitetaan, etta edelUi mainittn rengas
lippu kelpaa postiauton sijasta Pohjolan Liikenne O:v: n autoissa. 
(Mj. 30. 5. Hl49") Kl n: o 29/ 49. 7. 

Pikajunan lisa.liput. 

Sattuneesta syystii huomautetaan 'l'S: n 5 §: n 1 lm: n 4. koh
clan miiariiysten mu_kaan, etta matkailu-, ·eurue- ja perh~lippu
jen kayttajien on ostettava pikajunan lisalippu jo"kaiseen kaytti.i
maan a 'Pikajunaan. (Tfo n:o 1007, 27 . 5. 19-19 ) Kl n:o 29/ 49 .. 
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Pelastusarmeijan Lohjan nuorisoleirille 
matkustavien erikoisliput. 

Pela ·tusarmeijau toimesta LohjaUa ensi heiniHruu a jarjes- g 
tetUiva.JJe nuori 'oleirille osallistuville, yhtecnsa n. 500 nuorelle, 
rautatiehallitus on ·uostunut Helsingin aseman matka.palvelun 
valityksellii lllJ:I"lTTiiiin erik 'Nm painettuja ,Pelastusarmeijan 
nuori oleiri" merkinnhlUi verustettuja III luokan meno- ja palmi
lippuja maarattyyn hintaan kappale. Lipui ta suorittaa Pelastus
arm<:ija maksun ;-.·hdella kertaa Helsingin a ·eman matkapah-e-
luun. 

amalla rautatiehallitus on maariinnyt, 
etta Pelastusarmeija huolehtii lippujen jakamise ta leirille 

osallistu ville; 
etta matlrustajien on ennen matkalle Uihtoa annettava lip

punsa lahtoaseman virkailijalle leimattava:ksi; 
etta jokai en matku tajan on iastii rii'ppumatta itettava kok0 

lippu; 
etta lippu kelpaa 7.-29. 7. 1949 matkustamiseen III luoka a, 

myos pi'kajunissa ilman pikajunan lisamaksua, (maaratysta pai
ka ta on kuitenkin suoritettava paikkalipun hlnta) liihtoasemaJta 
lyhinta tietii Lohjan kauppalaan ja takaisin; 

etta lippu ~i oikeuta keskeytta.miiiin matkaa, lukmmottarnatta 
niitii ke keytyksiii, jotka a•i:heutuvat voimassaolevista junayhteyk
sista; ja 

etta lippu ei kelpaa valtionrautateiden autolinjoilla (lukuun
ottamatta Lohja-Lohjan 'kauppala) eika yksityisillii radoilla. 
(Tfo u:o ±22, 2. 3. 1949) 

Matkalippualenn uksia. 

Voimisteltt- ja Urheiluseu1·a Epili:in Esan jarjestiimiin maa- 10 
otteluJmt astussuunnistamiskilpailuihin osallistuville kilpailijoille 
seh kilpailutoimitsijoille on myonnetty 25% :n al~nmlJ • yksin
kertaisten lippujen, my()s pikajunalippujen hinnoi ta Tampe
reelle. Alennus on voimassa 3-7. 6. 1'949. (Tfo n:o 1031, 27. 
5. 1949) 

Sosiaaliministerion toimesta Suomenliima.· ·a 8-22. 6. 19-!!-l 
jarje tettaville kttnnallisten raittiuslautakuniien ooimihenkiliiille 
ja ja enille eka muille raittit~-: tyontekijoille tarkoitetuille ohjaus
km. eille o allistuville on myonnetty 25 %: n alennus yksinker
taisten lippujen, my0s pikajtmalippujen hlnnoista Helsinkiin. 
Alennu on voima sa 5-25. 6. 1949. (Tfo n: o 984, 28. 3. 1949) 
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Sumnen Partiotyttojiirjesfon allalueteltuihin tilaisuuksiiu osal
Jistuville partiotytoille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkcr
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista kulloinkin 
k,vsymykseen tu.Im·alle asemalle ja takaisin. 

Xama tilai uU'det ovat: 

1 l Peruspartiojohtajalaussit Porvoon Sondbyssa 1-10. 8, 
asema Porvoo; 

2) Peruspartivjohtajakurssit Sotkamon Rytilahdcs a 1:2-:22. 
8, asema Vnokatti; 

:1) Partiotyttoleiri Nokialla 20-27. 7, a. ema Nokia; 
4) Sat.alrunnan piirin leiri Repo ·aarella 7-14. 6, ascm::t 

:Vlantyluoto; ja 
5) E tela-Karjalan piirin leiri Lappeemannassa 13-20. 6, 

asema Lappeenranta. 

Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen kun
kin tilaisuuden. ('l'fo n:o 978, 23. 5. 1949) 

S·uomen Suunnistamisliiton jarjestamiin viestisuunni tamis
kilpaihu·hin osallistnville kilpailijoille on myormett~- 2Fi ~( : n 
alennus ~rksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippu.ien hin
noi ·ta Helsin:kiin. Aleunus on voimassa 10-14. 6. 194~J. (Tt·) 
n:o 1025, 30. 5. HJ49) 

n eisw·h eil1m Yh teistoimintavalioktt?tnall e Kl n: o 14 4!1. 
11 kohclassa myonnetty 25 % matkalippualennus Pihlavassa pitlet
taviin maratonjuoksun Snomen mestaruuskilpailuihln on siirretty 
31. 7. asemasta jo 26. 6. (Tfo n: 6 540, 27. 5. 1949) 

1\.ytkans Ungdmn-nimisen :vhclistyksen ji:irjestiimi:ille nuoriso
leirille osallistuville alle 20-vuotiaille benkiloille on myonnett.v 
:25 o/c :n alennus yksinkel'taistcn lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista Uuteenkaarlepyyhyn. Alennus on voimassa ±-13. 7. 
194!J. (Tfo n:o 1011, 27. 5. 1949) 

Padiolippukunta 1'oimen Poikien kesaleirille matkusta,·ille 
pa1·riolaisille on myonnett.v 25% :n alennu yksinkertaisten lip
pujen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. Aiennus ou 
\Toimassa 12. 7-13. . 1949. (Tfo n: o 971, 23. 5. 19-H)) 

Kadonneet makasiinikarryt. 
Oripohjan a.~eman makasiin.ikiirryt ovat lkadonneet. 'l.'odenn.iikiiise ti ne 

o'·at ji:Ui.neet johonkin ohi menevii.ii.n tavaravaunuun. Kii.rryt ovat vanhah· 
kot, n. s. loivanokkaiset, aisojen asento yHi.pii.ilstii tavalli~ta leveampi. Pyy
detii.ii.n etsimii.iin ja tavattaessa liihettii.miiii.n Oripohjaan. ( 4. ljp n: () 
i22/1937, 2 . 5. 1949.) 
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Kadonneita matka-ippuja, virka.merkkejli. ym.. 

Hel ingin aseman 1 L aseruamiehelle Bruno Rikhard Vilenille kirjoitettu 12 
kesiikausivapaaJjppu n: o 26/235 matkalle Helsinki-Porvoo seldi. virkamerkki 
n :o 753 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 615/1558, 23. 5. 1949.) 

Rautatiehallituksen koneteknillisen toimiston tilapiii8elle apulaiselle Gus-
tav Walfrid Winqvistille 24. 4 . .J.7 kirjoitebtu virkamerkki n: o 44 on ka· 
dounut ja kuoletetaan. (Ktt n:o 583, 25. 5. 1949.) 

Kouvolan aseman junamieheUe Erkki A..rmas Hintikalle kirjoitettu virka
merkki n :o 99 on kadonnut ja kuoletetaan. (10. ljp u: o 993/2512, 27. 5. 
Hl49.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

3. liikcnnejaksossa seuraa \7 at esityksen perusteella tii.ytcttiiviit vi- 13 
rat ja toimet: 1 l. vaihdemiehen esimiehen rirkoja: yk i Turussa; 1 L 
rai}ul.em-ielum toimia: kaksi Turussa; asemMniesten e.simiehen vilrkoja: yk~i 
Humppilas a; 1 l. asemamiehen toimia: yksi SalQ sa; seka junamiel<en t(}i-
mia: kolme Turussa ja yksi Salossa. Liikenneo aston joh.tajaile osoitetut 
hakemukset on jiitettiivii asianomaisen liikennepaikan pii.li.llikolle viimeistaan 
11. 6. 49. 

Kirjall'l.pitiijiin. (pwutaJVa?·a-) vimn viransijaistvu.s 4. varastojaksossa, ase
mapaikkana Kerui. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemuk~et on toi 
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 13. 6. 1949 ennen klo 12. 
Virka-asunto on aatavi sa. 

6. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettavM toimet: 
f!J 1. konttori,apulaisen toinnia: yksi 6. ljp: n toimisto>sa ja yksi Ou1ussa; 
2 Z. t•wilul&mieh~m toim•ia: yksi Rovaniemellli; 1 l. a-semamtiehe-n toimia: 
yksi Kemijarvellii, yksi Rovaniemella, yksi Kemissii ja kolme Oulussa; 
2 l. asemmniehen to-ilmia: yk i Haukiputaalla; sekii jumamiehen toimia: yksi 
Ke1nijiirvellii, yksi Rovaniemellli, kaksi Kf'nl.issii, kolme Oulu sa, yksi Raa
he,oa ja yk~i YHvieskassa. Liikenneosaston johtajalle osoitettavat hakemuk
set on toimitettava asianomaisen liikennepai kan piiiillikolle viimeistiiiin 15. 6. 
1949. 

10. liikennejaksossa Fenraavat esityksen peru teclla tliytettiiviit virat ja 
toimet: :e !. kontt(}riapulaisen toimia: yksi 10. lj p: n toimistossa; ase~na
mie.sten tsimiehen ·vi1·koja: kaksi Kouvola~sa, yksi Lappeenrannassa ja yksi 
Kotkassa; 1 l. autonkuljettajan toimia: yk,i LappeenrannaRsa, yksi Mik
keli gii, ja yksi Kotkassa; 2 Z. autonhbljettojan toimia: yksi Kouvola sa ja 
yksi Mikkelissa; 1 l. vaihde-miehen toi1nia: k.nksi Kouvolassa ja yksi Lap
peenrannassa: 2 l. va.ilulcmiehen toimia: yk i Mikkelil;sa. kaksi Mii.ntyhar
jussa ja yk i Inkeroisi sa; junamiehen. toiJmia: kymmenen Kouvolassa, yksi 
Lappeenrannas·a ja kolme Kotkassa; 1 l . asemmnieJum toi1nia: neljatoista 
Kouvola sa, ykii Mikkelis ii., yksi Haminassa ja kaksi Kl)tkassa; sekii ie l. 
asemamiehPn toillnia: yksi Haukivuorella. Liil>enneosaston johta.jalle o oite
tut hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepaikan piHillikolle vii
meistaan 16. fi. U149. 

Kolm £ alityonjohtajan viTkaa, joista kaksi toista.iseksi Helsingin konepa
ja~sa (Yiilaus- ja oppilawsa.~to) ja yksi toistaiseksi Kuopion konepajas~a 
( viilau~o~asto 1 ; kolme t'eturime.~tarin rirkaa, joista yksi toistaiseksi Tampe· 
reen (Tl), yksi Iisalmen (Kon) ja yksi Pieksiimaen (Pm) varikossa; vi·isi
kymmenti:i.kwu,si vetw'inkuljettajan virkaa, joi ta toistaiseksi kaksi Pasilan 
(Psl ), ybdeksan Riihirrilien (Ri) . kaksi Karjaan (Kr), kaksi Turuu (Tku). 
vii~i Tampereen (3 Tpe, 2 Pri), kaksi Seinajoen (1 Sk, 1 Pts), ~aksi 
Oulun (01), kunsi IisaJmen (4 Ilm, 2 Kon), kuu~i Pieksiimiien (.J. Pm, 
~ .Ty1, yhdek iintoista Kou,·olan (12 Kw, 1 Mi. ~ Hma, 1 Kta. 3 Yro) ja 
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yksi Joensuun (Jns) varikos a: kaksi 1 l. t·aunumestarin virkaa, joi. ta 
toistai cksi toinen 1'urun ('l'ku) ja toinen Tamper€'en (Hpk) varikossa.; 
seka Y~' i !! l. vaunumestarin virka., toistaisek i Pieksamaen (Par) varikos a, 
jota v1rkaa hakevat esittiikoot m. m. toui tuksen venajankielen toidostaan. 
Koneosa ton johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaan 16. 6. 1949 ennen kello 12. 

2. liikenne,jaksossa seura1wat esityksen perusteella tiiytE'ttaviit toimet: 
!! l. va.ihi/.e?niehen toi1nia: yksi Karja.alla ja yksi Lahdessa; 1 l. a..~ema.m.~e
hen toitmia,: yk"i Hyvinkaami. ja yksi Lohjan kauppalan pysakilUi; 2 1. 
a.sentamiehen toimia: yksi Lappilassa, yksi Mommilas a, kaksi Karjaalla ja 
kaksi Lohjan asemalla; junamiehen toilmia: kaksi KarjaaJla, nelja Lahdessa 
ja viisi Riihimaella; 1 l. Cll!btonkuljettajan toimia: yksi Lahdessa; te I. 
autonkuljettajan toimia: kolme LaltclPssa; seka 1 l. autona.~entajan toimia: 
yksi Riihimli.ella. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jatet
tiivii a ianomaisen liikennepaikan piiiillikolle viimei tiilin 25. 6. 1949. 

Yleisen vaikean asuntopuJ.an takia kehoitetaan hakijoita ennen hakeruus
ten jattamista ottamaan. srlviili asunnousaantimalldolli uukslsta. 

Lomanvietto Ta.nskassa. 

Tanskan rautatieliil ten Urheiluliitto on liihettanyt VR:n Urheilutoimi 
lmnualle kutsun kuuden heukilon liihebtiimiseksi lomanviettoon ,,Knudshoved '' 
nimiseen rautatielaisten lepokotiin Nyborgissa. Oleskelu lepokoclissa kestaa 
20. 8.-28. . 49 ja mak aa 85 Tanskan kruunua, eli uoin 2,400 mk. Ano
muk et on liihetettii.va kuluvan kesii.kuun loppuun mennessa osoitteella: ur
heiluohjaaja V. Riisanen, Rautatiehallitus. Etusija annetaan VR: n Urlteiluun 
osali L tuville. 

Helsinki J 949. Valtioneu,•oston kidapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N :o 1/49. 2 (= lehden numero, vuos i, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

S 1 s a 11 y s : 1. Liikennepa.ikkoja koskevia. muutoksia. - 2. Vanbentuneel 
opiskelija.liput. - 3. 1\fatkalippualennuksia. - 4. Kadonneet lippupihdit. -
5. Riihimiien aseman ruumiinkuljetuslaat:ikko. - 6. Kadonneita matkalippuja, 
virkamerkkejii. ym. - 7. Sopimattomia VR palvelukseen. - 8. Avoimia vir· 
koja ja toimia. 

Liikennepaikkoja koskevia muutok.sia. 

lTusi-Vartsiliin aseman alaisen Nih·alan seisakkeen liikennoi- 1 
mj~<tapa on 16. 6. 49 lukien Hl\L (Lkoj n : o 1292, 2. 6. 1949) 
Kl n :o 30/ 49. 1. 

V anhentuneet opiskelij ali put. 

Sattunee. ta syysta huomautetaan, etta milloin matkustaja 2 
esittiHi junassa konduktoorille opiskelijalipun, jonka kelpoisuus-
aika, 10 paivaa leimaallispiiiva mukaanluettuna, on jo paattynyt, 
konduktoorin on pidettavii hantii liputtomana matlrustajana ja 
meneteWivii hanen suhteensa kuten liikennesiiannon 25 § :n 
8 kohdassa ja liili:enneosaston johtajan kirjeessii Lt n : o 2131/ 5795, 
9. 6. 19-!8, on maliriitty. (Lkoj n: o 1348, 3. 6. 1949) K l. n: o 
30/ 49. 2. 

Matkalippualennuksia. 

Oulun ja Lapin p~,w~n Sos. dem. Nuorisojiirjesto r. y :n KUJh- 3 
mon pitiijan Lentuan kyHi..<;sii 12-19. 6 . valisenii aili:ana pidettii-
valle lasten ja varhaisnuorten virkistysleirille osallistuville aile 
20 nwtiaill~ <Jn myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lip
p·ujen, myos pikajunalippujen hinnoista Sotkamoon. A.lennus 
on voimassa 10-21. 6. 1949. (Tfo n:o 1056. 4. 6. 1949) 

4255. - 10. 6. 1949. 
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Suornen Partiopoikaji:kjeston Snlkavan Partio-Opisto. sa jar
jestiim.ille teireille osallistuvilla partiolaisille on myonnetty 
:25 %· :n alennus yk ·inker1aisten tippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoi ·ta Kallislahteen. Alennus 011 voimassa 11. 6.- 31. 8. 194fl. 
('l'ro n :(). 1057, 4. 6. 1949) 

01'toclolcsisten Nuorte;n Liilon jiirje.<;;tiimille ohjaajnlmr~:;seillc 
osallistnvmc allc 20-vuotiaille J1enkiloille on myonnetty ~5 %: n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippn,jen hin
Jloista Kuopioon ja SuQnenjoelle. Alennus on voimassa 25. 6.-
10. 7 _ 1949. (Tfo n: o 1033, 31. 5_ 1949) 

twmen PriUoliiton Savon pii1·in alla luetelluille poikien jalka
palloleireille osallistuville alle 20 VUQtiame on myonnetty 25 %: n 
alennus yksinkertaisten m.a.tkalippujen, myos pikajunalippujcn 
hinnoista kulloinkin kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisin. 
Alennus on voQimassa 2 paivaa eru1en ja 2 .paivaa jiillreen kunk.in 
kurs in. 

Nama kurssit ovat: 1) 27. 6-3Q_ 6. 49 poikien jalkapallo
leir1 YUimyllylla, 2) 30. 6- 3. 7_ 49 poikien jalkapalloleiri Keu
ruulla, ja 3) 12. 7-15. 7. 49 poikien jalkopalloleiri Suonen
joella. ('l'fo ~:o 1058. 4. 6. 1949) 

Kuopion Kuuromykkii-Urheilijain seuraottelu- ja urheilu
vali tuspiiiville osallistuville kuuromykille on myonnetty 25%:11 
alennus yksinkertaisten lippujen, my<is pikajunalippujen hin
nois1a Kuopioon. Alennus Qln voimassa 30. 6-5. 7. 1949. (Tfo 
11:0 1042, 1. 6. 1949) 

Stwmen Palloliiton jarjestamille nuorten pelaajien kursseill e 
o allistuville alle 20 vuotiaille thenki!Oille on myonnetty 25 %: n 
alennu yksinkeriaisten J~ppnjen, myos pikajunalippujen hin
noista Vierumaelle. Alennus on voimassa 6-14. 7. 1949. (Tfo 
11:0 1034, 31. 5. 1949) 

Sumnen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitto 1·. y :n 
nintimestaruuskilpailuihin osalli tuville kilpailijoille ja kilpailu
loimitsijoille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lip
pujen, myos pikajunalippujen hinnoista Lahteen. Alennus on 
voimassa 7-12. 7. 1949. (Tfo n:o 1060, 4. 6. 1949.) 

Ratttatieli:Yisten Kristillisen YhdistyksM~ jlisenille, jotka osa.!-
1istuvat Kuopiossa 16-18. 7 vietettlivaan jatkovuosikokoul;:seen 
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ja ke ajuhlaan ja jotka eiviit ole oikeutettuja saamaan vapaa- 3 
Jippuja, on myonnetty 50% :n alenuu yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Kuopioon. Alennu, on voi
massa H - 20. 7. J!l+!'l. ( 'l'fo n :o 1006, 7. 6. 19-J.9 ) 

Kadonneet lippupihdilt. 

'l'oukokuun lopulla ovat Hel~ingiu nseman Jippupihdit n: o 102 tun- 4 
tematlomalla tavalla kadonneet. Pyydetaan etsimiiii.n ja loydii. tii. ilmoit
tamaan J. liikennejakson toimistoon. (1. ljp n:o 660/ 16 7, 2. 6. 1949) 

Rii.him.li.en a seman ruumiinlruljetuslaatikko. 

Riihimii.en asemnn ruumiinkuljetuslaatikko n : o 2 ei ole kii.ynyt koti- 5 
asemallaan puoleen vuoteen . P yy(lelaau etsimii.ii.n ja ilmoittamaan siitii 
Riihimii.en nsemapii.allikolle. (2. ljp 4. 6. 1949 ) 

Kadonneita matkalippuja., virkamerkkeja ym. 

10. liikennejaksossa palvelevalle ylim. asemamiehelle .Aleksancler 6 
'l'oyrii.iinvuorelle annettu virkamerkki Kta n: o 144 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (10. Jjp n:o 1018/ 2563, 31. 5. 1949) 

Kouvolan varikolla pa.lvelevalle ylim. veturinliimmittii.jiille Lauri 
Hatarall e 30. 3. 49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n :o 127738 matkalle 
Kouvola-Helsinki sekii. hii.nen vaimolleen 'l'yyne Hataralle samana piii
viinii ja samalle matkalle kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 12i739 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Vrp Kw n : o 305. H . VII. 2, 1. 6. 1949) 

'l'oijalan aseman vaihdemiehelle M. Autiolle kirjoitettu kesiikausi
vapaalippu n : o 3 / 1 73 matkalle Toijala-Kumpu on kadonnut ja kuole
tetaan. (4. ljp. n:o 755/ 1994, 3. 6. 1949) 

Kouvolan asemalla pal velevalle alo kkaalle Veikko Miettiselle 28. 5. 
49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 1509-!0 matkalle Kouvola
Kuopio Mi, War, Nrm, Kaj kautta on tuntemattomalla tavalla. kadonnnt 
ja kuoletetaan. (10. ljp n :o 1040/2625, 3. 6. 1949) 

Ratatyomies Georg Lundstrornille 14. 5. 49 kirjoitettu kesii.kausi 
vapaalippu n:o 49/ 194 ruatkalle Hanko- Malmi on kadonnut ja kuole
tetaan. (2. rtjp n:o 291, 3. 6. 1949) 

Sopimattomia VR p alvelukseen. 

Kouvolan varikon tilap. veturinlii.mrui ttiijii. Arvo Matti Alava on 'J 
raulatien palvelukseen sopimattomana erotettu lukien 31. 5. 49. (Vrp 
Kw n:o 300. H . III. 1, 31. 5. 1949) 
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Avoillllia. virkoja ja toimia.. 

e l. kir jurin vilrka rautatiehallitukRt>n puutavaratoimist.ossa. Paajohta
jalle osoitetut bakemukset on toimitettava rautatirhallituk~eu kir-jo.ajalle 
viimci>1ii.an 30. 6. 19-±9 e11nen !do 12. 

llelsinkl 194 9 . Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SISA.LLYS : 1. Juhannusliikenne. - 2 .Muutobia aikatauluun n:o 115. -
3. Jalkivaatimuksen asettaminen kiitotavaralle. - 4. Uudet tavaratariffit. -
5. Yhdysliikenne valtionrautateiden ja •rurun-Maarianhaminan laivalinjan 
viililla. - 6. Myonnettyja palkintoja. - 7. Kadonneita matkalippuja, virka
merkkeja ym. - 8. Sopimattomia VR palvelukseen. - 9. Avoimia virkoja ja 
toimia. - 10. Uusien liikenneoppilaitten ottaminen. - 11. VR Uintimestaruus
kilpailut. 

Juhannusliikenne. 

Rautatiehallitus on taniiiin tapahtuneessa esittelyssa paattiinyt 1 
asettaa :k""Ulkuun seuraavat lisajunat juhannuksen aikana: 

Kesiikuun 22 p:nii: 
I.Jisapih.-ajuna n: o 65a Helsinki-Oulu, laht. klo 19.00, saa.p. klo 11.20. 
Lisapikajuna n:o 79 Helsinki-Kuopio, liiht. iklo 19.20, saap. kJo 5.11. 

Kesakuun 23 p :nii: 
Lisapika.juna n: o 31 Helsinki-'l'ur·ku, Lohjan ka.utta, la.ht. klo 11.10, 

saap. klo 16.42. 
Lisapika.juna n: o 57 Helsinki-Seinajoki, liiht. klo 12.05, saap. klo 20.25. 

Kesiikuun 26 p:nii: 
Lisiipikajuna n:o 66a Oulu-Helsinlci, laht. klo 17.35, saap. klo 10.15. 
Lisiipilkajuna n: o 70 Kuopio--Helsinki, laht. klo 23.10, saap. klo 9.31. 
Lisiipika.juna n: o 32 Turku-Helsinki, Lohjan kautta, liiht. klo 18.30, 

saap. klo 0.14. 

Kesiikuun 27 p :nii: 
Lisapikajuna n:o 58 Seinii.joki-Helsinki, liiht. klo 7.20, saap. klo 16.17. 

22. 6. 49 U.ihetetaan j: ssa n: o 65 vain paivavaunuja ja j: ssa 
n:o 65a vain makuuvaunuja. Samoin 26. 6. 49 j :issa n:o 66 ja 72 
vain paivavaunuja ja j: issa n :o 66a ja 70 vain makuuvaunuja. 

Helsingista Karjaalle tai sen ohi Kauklahden kautta ostetut 
pikajunaliput kelpaavat 23. 6. 49 myi:is j: ssa n: o 31 matkustet
taessa Lohjan kautta. Sarna etu myonnetaan myos paluumatJkalla 
26. 6. 49 j: ssa n: o 32 vastaavasti matkustaville. 

4372. 17. 6. 1949. 



1 

2 

3 

31 -2-

Poikkeuksena rautatiehallituksen kirjeestii n: o 3580/14230, 
29 . 12. 47, junien suurimma ta akselimli.iirastl:i, voi kuljetustoi
mi to miiiiriita tarpeen vaatiessa junan akselimiiiiriiu ja painon 
lisiiiimisestii J t: n saann6sten mukaisesti. 

Lisiipikajunien aikataulut sisaltyvat aikat. n: o 115 li iiY'kseen 
n:o 2., joka jaetaan kuljetustoimi ton toimesta. (Rh n:o 16':13/ 
4 65, 10. 6. 1949.) 

Muutoksia aikatauluun n: o 115. 

Sekajuna n:o 704 pysahtyy tarpeen vaatiessa (S) Takasalon 
seisakkeclla 8. 6.-31. . 49 valisenii aikana. (Kut n:o 865, 7. 6. 
194:9.) 

Kesiikuun 11 p:stii 1949 lrnkien on hj n:o 147 kulussa joka 
pai vii ktJsiillii. 

Kesakuun 13 p: stii 1949 lukien pysahtyy hj n: o 63 tarpeen 
>'aatiessa (S) Purolan laiturilla. 

Kesiikuun 20 p :stii 19':1D lukien pysiihtyy ·tj n: o 7802 tarpeen 
vaatiessa (S) Paakin ja Vihtamon laitmivaihteella. (Kut n: o 
724/929, 11. 6. 1949) Kl n:o 31/49. 2. 

J alkivaatimuksen asettaminen kiitotavaralle. 

Kiitotavaralle saadaan vastedes asettaa jiilkivaatimus. Liiken
nesiiiinnon 76 §: n 2. lisiimaarayksestii pyyhita.an senvuoksi sanat 
,ja kiitotava.ralle" ja 45 § :n 7. lisamaariiys muutetaan semaavan 
si altois-eksi; 

7. Kiitotavaran rahti maksetaan lahetysasemalla, jollei rautatiehallitus 
erikoistapauksessa toisin maarii.ii. Kiitotavaralle, lukuunottamatta elavia elli.i· 
miii. saadaan asettaa jalkivaatimus. (Kl n: o 31/49. 3.) 

Liihettiijiin on merkittiivii kiitotavarrukorttiin tavaran nimi
tyksen alle jiilkivaatimusmaarii kirjaimin ja numeroin, mahdol
linen postisiirtotilinsii numero ja postitoimipaikka. Lii..hetysase
man on merkittiivii korttiin silmiiiinpistiivi:illii tavalla vinottain 
punai ·ella tai leimasinta kayttiien san.a ,J A.LKIV AATIMU S" 
sekii kortin laskelmaosaan jalkivaatimuspalkkio. 

On huomattava, etta jalR.ivaatimuksen asettamise ta huoli
matta kiitotavaran rahti on perittavii siis edelleen li.i.hetysase
malla, ellei rh ole joihinkin liihetyksiin niihden myontanyt poik
keusta. Milloin miiiiriiliikennepaikka julik:aisun ,Liikennepaikko
jen Vii limatkat" mukaan ei ole avattu jhlkivaatimusten kannolle, 
ci jalkivaatimusta luonnollisesti kiitotavarallekaan voida asettaa. 
(Rh/lko n:o 1308, 3. 6. 1949.) Kln:o 31/49. 3. 
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Uudet tavaratariffit. 
Koska tavaratariffeihin 1. 7. 49 lukien suunniteltujen muutosten kii.sit- • 

tely valtioneuvostos a on vaatinut odotettua pitemmiin ajan, rautatiehal
lituksen on tiiytynyt ryhtyii eri.tyisiin toimenpiteisiin muutosten tiedoit
tamisekfli rautatievirkailijoille. Tiissii. mieles ii. tullaan kuluvan kesii.kuun 
loppupuolella ja ensi heiniikuun alkupiiivinii pitii.mii.iin jii.Ijempiinii. maini-
tuilla paikkakunnilla esitelmiii uusista tariffeista. Tii.miin lisiiiksi on sen · 
raavassa tii.rkeimpiii. tariffimuutoksia selostettu. 

1. Tarif f:is1Ui.nt0. 

1. Uuden tariffisiiiinnon mukaan tulee rahtita.varan ka.ppaleta.varaJuokkia 
olema.an vain yksi. Tii.ma luok.ka on nimitetty luoka.ksi A. Vaunukuorma
luokista on luoldrn. R3 poistettu kiiytiinnostii ja tiihiin luok.ka.a.n kuulnneet 
tavarat siirretty luokkaan H2. Muuten ovat va.unukuormaluokat samat kuin 
ny 1.-yisinkin. 

2. Kappaletavara jaetaan pienlii.hetyksiin ja varsinaiseen kappaletava
raan. Pienliihetyksillii tarkoiteta.an sella.isia. liihetyksiii. joiden pa.ino on enin
taan 100 kiloa ja joiden kuljetusmaksu suoriteta.an liihetysasemalla. Kap
paletavaran ja vaunukuormata.varan painoraja. on 5,000 kiloa.. Pienliihetykset 
voiva.t olla joko pika- tai rahtitava.ralii.hetyksili. Niiden kuljetusma.k;mt tilite
taan ma.ksumerkkien avulla, ja niitii ei enaa viedii erikoisluetteloihin. Maksu
mei'kkeinii kiiytetaan toistai eksi pakettimerkkejii. J os aile 100 kilon pika
to:i rahtitavara.liihetyksen kuljetusmaksu haluta.an suor~ttaa maariiasemalla, 
on kuljetusma.ksu laskettava viihintaan 100 kilosta. Tiillaiset lii.hetykset on 
vietiivii. erikoisluetteloon sekii lahetys- _etta maaraliikennepaika.lla entiseen 
tapaan. 

3. Pakettitariffi on lakka.utettu. Nykyisiii. pa.kettikortteja saadaan 
kiiyttaa pikata-varana liihetettiivien pienlii.hetysten kuljetuskirjana nii a 
tapauk.~if!sa, jolloin liihetykseen kunlun vain yksi ~noa knljetusesine. 
Muuten on kuljetuskirjana kiiytettiivii rahtikirja.a. 

4. Pienlii.hetysten kuljetusmaksut lasketaan pikatavarana luokan P ja 
rahtitavarana luokan A mukaan . Pienliihetysten rahdit saa.daan suoraan 
f ariffitaulukoissa olevista ta.ulukoista.. Mikii.li tavaranluokitustanlukossa 
on miiii.rii.tty kiiytettiivii.ksi tiistii. peikkeavaa rahtitavaran kappaletavara
luokitusta on pienliihety ten kuljetusma.ksut laskettava sen muka.ise ti. 
Pikatavara.n osalta. on poikkeusmaariiykset mainittu TS:n 39 §:ssii. 

5. Varsinaisen ka.ppaletavaran ja va.unll'kuormien rahditus tapahtuu 
nykyiseen tapaan joko kappaleta.va.ra.- tai vaunukuormaluokkien mukaan 
riippuen siitii. kumpiko laskuta.pa on halvempi. Jos liihetyksen paino on 
2-akseli essa. vaunu sa al1e 13,000 kiloa ja. 4-akselise sa vaunussa aile 
26,000 kiloa., kannetaan vaunukuorma.luokan mukaan lasketun. kuljetns· 
maksun lisii.ksi puuttuvasta pa.inosta luokan 11 muka.an laskettu vajaa
painomaksu. Nykyiseen verrattuna on siis eroa vain vaunukormaluokan 
soveltamiseen va.jaapainomaksutta. oikeutta.vien painora.jojen ikohdalla. 
Vajaakuormama.ksun nimi on muutettu vajaapainomaksu>ksi. 

6. Eriiille tava.ralajeille va.hvistetut painorajat, joista alka.en vaunu
kuorma.luokkaa. sa.adaa.n soveltaa va.jaa.painomaksutta., on poist6ttu. Tii.llai
sia tavarala.jeja ovat mm. heinii.t, oljet, parkki ym. Nii.iden kulj6tusmaksut 
lasketa.an siis yleisten mli.iirii.ysten muka.isesti va.jaapa.inomaksuineen, mil
loin vajaapainomaksun kantaminen tulee kysymykseen. 

7. Yhteisliihetyksiin sovelletaan nykyisiii. maariiyksiii. Vaja.apaino
maksu lasketaan kuitenkin luokan 11 mukaan lisiilimii.llii. hinnoituslukuun 
Juku 5. 
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8. Kun avovaunutavaraa liikennoitsijan vaatimuksesta kuljetetaan 
katetussa vaunussa, lisii.taan hinnoitusluh-uun Juku 5. Luokkien 6 ja 7 
tavarasta kannetaan luokan 5 mukainen kuljetusmaksu. Lii.mmitys- ja 
jaahdytysvaunukorotukset lasketaan lisaamalla hinnoituslukuun edelleen
kin luku 5. 

9. Kookkaan tavaran paino korotetaan kaksinkertaiseksi, kuitenkin 
·siten, etta suurin painon lisii.ys lahetysta kohden on 2-akselisessa vaunussa 
1,000 kiloa ja 4-akselisessa vaunussa 2,000 kiloa. Pitkiksi esineiksi katso
taan yli 7 .s m :n pituiset esineet. Tii.llaisten esineiden kuljetusmaksut 
la.sketaan samoin kuin kookkaan tavarankin. Suojavaunua ·koskevat 
maaraykset ovat muuten entiset paitsi, etta maksu lasketaan luokan 10 
mukaan. 

10. Eri vaunua koskevat maari:iykset ovat suunnilleen entiset. Vara
tusta vaunusta kannetaan niinikaan suunnilleen nykyisten perusteiden 
mukainen maksu. 13,000 (26,000) kilosta puuttuvasta painosta lasketa:an 
vajaapainomaksu kuitenkin lisi:ii:imiillii. luokan 11 hinnoituslukuun luku 5. 

11. Palautustavara rahditetaan ra:htitavarana luokan 10 mukaan ja 
pikatavarana luokan 5 mukaan. Vajaapainomaksua ei kanneta. 

12. Kuljetusneuvot rahditetaan tavaranluokitustaulukos.sa mainittujen 
tariffipainojen perusteella. Tariffipainoja on huomattavasti alennettu 
pieni.kokoisten kuljetusneuvojen osalta. Maksu lasketaan kut~n muustakin 
tavarasta joko kappaletavara- tai va1;1nukuormaluokan mukaan. 

13. Halkoluokkiin H1 ja Ii2 kuuluvien tavaroiden kuljetusmaksut 
lasketaan kuutiometrien perusteella. Tariffipaino saadaan kertomal!a 
kuutiometrin tariffipaino (500 kiloa) kuutiometrien lukumii.i:iri:illii. Jos 
2-akselisessa vaunussa ni:iin laskettu tariffipaino on pienempi kuin 13,000 
kiloa ja 4-a:k:selisessa vaunussa pienempi kuin 26,000 kiloa, on puuttuvasta 
painosta kannettava luokan 11 mukaan Jaskettu vajaapainomaksu. 

14. Eli:ivien eli:iinten tariffipainot on mainiJttu tavaranluokitustaulu
kossa. Elii.inlii.hetyksen tariffipaino saadaan kertomalla kunkin eliiin
lajin tariffipaino elii.i;nten lulrumi:iii.ri:illii. ja laskemalla tulot yhteen. Nain 
saatuun summaan lisii.tai:in vielii. 500 kiloa kutakin liihetystii. kohden. 
Elii.inlahetysta seuraavan kunkin hoitajan osalta lisii.tii.ii.n tariffipainoon 
100 kiloa. Rahtitavaramaksu lasketaan aina luokan 5 ja pikatavara
maksu luokan 3 mukaan vajaapainomaksutta. Eraiden elii.inlii.hetysten 
kuljetusmaksut lasketaan kaksinkertaisen tai kolminkertaisen todellisen 
painon mukaan. 'l'ii.lloin ei mainittuja painon lisii.yksia suoriteta. Tal
laistenkin eUiin·lii.hetysten kuljetusmaksut lasketa,an rahtitavarana luo 
kan 5 ja pikatavarana luokan 3 mukaan vajaapainomaksutta. Nykyiset 
maii.rii.ykset eli:iinlii.hetysten suuri=ista tarif£ipainoista on poistettu. 

15. Jos tavara kuljetetaan linjalla olevalta vain vaunukuormaliiken
teelle (Tt) avatulta liikennepaikalta tai tii.llaiselle paikalle, lisii.taii.n 
yleisen tariffin mukaan laskettuun kuljetusmaksuun 10 markkaa kutakin 
sellaista alkavaa 100 kiloa kohden, jryka Hihetyksesta 2,000 kiloon ver
rattuna puuttuu. 

16. Syrjaraiteita liikennoitaessa lisiitiii:in tariffivii.limatkaan syrJa· 
raiteen pituus, sekii. lisii.taan muuten kii.ytettaviiii.n hinnoituslukuun luku 
1, jos syrjii.raide on vain toisessa paiissii.. Rinnoitusluvun lisaystii. ei 
suoriteta kuitenkaan, jos hinnoitusluku on suurempi kuin 79. Jos mo
lemmissa pii.issii. on syrjii.raide, lisatii.i:in hinnoituslukuun luku 2. Jos 
hinnoitusluku kuitenkin on suurempi kuin 79, lisii.tii.iin hinnoituslukuun 
tii.lloin vain luku 1 ja jos hinnoitusluku on suurempi kuin 89, ei hin
noitusluvun lisiiystii. lainkaan suoriteta. Hinnoitusluvun lisii.ys suorite
taan kaikkiin sellaisiin hinnoituslukuihin (myos vajaapainoluokan 11 hin
noituslukuun), jotka ovat enintii.ii.n mainittujen suuruiset. 
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Jos kappaletavaraa kuljetetaan vaunukuormaliikenteelle (Tt) ava- 4 
tulla syrjaraiteella, lasketaan kuljetusmaksu kuten edellii. on mainittu, 
jonka lisaksi kannetaan 10 marllaa kultakin sellaiselta alkavalta 100 
kilolta, joka Hihetyksen tariffipainosta 2,000 kiloon verrattuna puuttuu. 
'rama li amaksu kannetaan kaksinkertaisena, jos liihetys seka liihetys-
ettii. maarli.liikennepa.ikalla kuljetetaan syrjii.raiteella. 

17. Paikallisliikennemaksut lasketaan tavaran laadusta riippumatta 
luokan 10 mukaan. 2-akselista vaunua kaytettli.essa on maksu laskettava 
vahintaan 13,000 kilosta ja 4-akselista vaunua kli.ytettii.essii. viihintaan 
26,000 kilosta. Kaukoliikenteeseen liittyvassa paikallisliikenteessii vii
]lennetii.iin varsinaista paikallisliiken_nemaksua laskettaessa kii.ytettii.viista 
hinnoitusluvusta luku 2. Vaunun siirtomaJksut jaaviit entiselleen. 

1 . Rautatiehallituksen miiii.riittii.viin maksuihin ('r8: n 58 §) on 
tehty vain vii.hii.isili muutoksia. Mainittakoon niiistii, etta vaununvuokra 
kannetaan ensimmii.isenii. vuorokautena alkavalta 3 tunnilta, nykyisen 
yhden tunnin asemasta. Vuorokausivuokrat jaaviilt entiselleen. Alue
vuokriin on tehty vii.hiiisiii. muutoksia. 

2. Tavaranluok:itustaulukko. 

1. Ryhmittiiinen tavaranluokitustaulukko on siirretty aakkosellisen 
tavaranluokitustaulukon liitteeksi. Toisena liitteenii tulee olemaan luet
telo kookka.ina rahditetbavjsta tavaroista. 

2. Tavaranluokitustaulukossa on mainittu vain eri tavarala,jien vaunu
kuormaluakat. Sellaisten ·tavaroiden kohdalle, joihin sovelletaan poik
keuksellista kappaletavaraJuokitusta, on merkitty, miten kappaletavara
rahti lasketaan. Tii.llaisia tavaralajeja ovat toistaiseksi vain maito, 
piimii., juomavesi ja hera. Pikatavaran poikkeukselliset luokitukset on 
mainittu TS:n 39 §:ssii.. Tarkei=iin poi'kkeuksen muodostavat pian 
pilaantuvat tavarat, joiden kuljetusmaksut loasketaan luokkien A 1 mu
kaa,n, 

3. Halkoluokkaan H3 kuuluneet tavar111t on maariitty luokkaan H2. 
4. Riijiihdysainekorotuksista on 2 luokan rii.jiihdyBaineiden 50 o/o: n 

korotus poistettu. 1 luokan rii.jiihdysaineiden korotus lasketaan lisiiiimiillii. 
hinnoituslukuun luku 10. Miiiiriiys 500 kilon viihimmii.is·painosta on pois
tettu. 

5. Kuljetusneuvojen ja eliivien eUiinten tariffipainot on mainittu 
tavaranluokitustaulukossa. 

Uusia tariffimaariiyksiii v111lmistelleen tariffitoimikunnan jiisenet tule
vat eri paikkakunnilla pitiimiiii.n esitelmiii. tariffeihin tehdyistii. muutok
sista. Niiissli esitelmii.tilaisuuksissa on varattu tilaisuus myos ke&kuste
luun ja kysymysten esittrumiseen. Esitelmiii. tullaan pitamaii.n seuraavilla 
26 paikkakunnalla seuraa,vina aikoina: 

Pi:iivii. Kello. Paikkakunta. 

20. 6. 11.30 Tampere 
21. 6. 10.00 Vaasa 
21. 6. 11.00 Rovaniemi 
21. 6. 18.00 Tornio 
21. 6. 19.00 Seinii.joki 
22. 6. 13.00 Ylivieska. 
22. 6. 17.00 Oulu 
22. 6. 17.00 Kokkola. 
27. 6. 9.00 Riihimiilki 
27. 6. 14.00 Lahti 
27. 6. 18.00 Kouvola 



4 

5 

6 

31 -6-

27. 6. 19.00 Mik.keli 
28. 6. 9.00 Joensuu 
28. 6. 11.00 Kotka 
28. 6. 18.00 Virasoja 
28. 6. 20.00 Pieksiimaki 
29. 6. 12.00 Savonlinna 
29. 6. 16.30 Haapamii.ki 
30. 6. 9.00 Pori 
30. 6. 16.00 Kajaani 
30. 6. 19.00 Toijala 
1. 7. 9.00 Turku 
1. 7. 13.00 Kuopio 
2. 7. 12.00 Jyvii.skylii. 
4. 7. 15.00 Helsinki 

Kullakin paitk.kakunnalla on asemapii.allikon varattava tarvittava huo
neisto ja ilmoitettava se liikennejwksonsa pii.i;i,llikolle. M.ikii.li paikka· 
kunta on sellainen, etta siella pidettavaan tilaisuuteen voi saapua osan
ottajista useamman jakson alueelta, asemapaallikon on tama iLmoitus lahe. 
tettava kaikkien niiden liikennejaksojen pii.ii.llikoille, joiden jaksoista 
osanottajia voi s,aapua. Liikennejakson paallikon on tiedoitettava ko· 
koontumispaikat jaksoissaan. Helsingissa pidetiiii.n esitelmat Rautatie· 
opiston huonei<Stossa. 

Naihin tilai suuksiin matkustaville antavat jaksonpaiWikot ylim. va
paalippuja. (Tfo n: o 1092, 9. 6. 1949) Kl n: o 31/49 4. 

Yhdysliikenne valtionrautateiden ja Turun
Maarianhaminan laivalinjan valilla. 

Liikennepaikoille huomautetaan, ettli yhdysliikennesopimuk
sen 11 § : n mukaan (Kl n: o 26/ 49. 1) on tavamliikenteessii 
yhdysasemana T urun satama, jonne siis rahtikirjat on o oitettava. 
Rahdituksessa on aina muistettava lisiitii kaytettiivaan hinnoitus
lukuun luku 3, joka saman sopimuksen 15 §: n mukaan kanne
taan autokuljetuksesta Turun satama-asemalta laivalle. (Tfo n: o 
1132, 14. 6. 1949) Kl n: o 31/ 49. 5. 

Myonnettyja palkintoja. 

Rautatiehallitus on myontii.nyt Pernion asemalla palveleville asema
miehille Arvo Haapasalolle ja Jalmari A. Laiholle kummallekin 1,000 
markan suuruisen palkinnon tunnustukseksi siitii. oma-aloitteisesta toimin
nasta, minkii. ansiosta huomattava mii.ii.rii. 9. 12. 1948 tapahtuneessa juna
varkaudessa anastettua, kuljetettavana ollutta tavaraa saatiin takaisin. 
(Rh/ to n:o H. 1066/ 4665, 3. 6. 1949.) 

Rautatiehallitus on myontii.nyt 'fampereen varikolla palvelevalle vetu
rinkuljettajalle Juho Eino Vuoriselle 1,000 markan suuruisen palkinnon 
tunnustukseksi siitii rohkeasta ja pii.ii.ttii.vii.isestii toiminnasta, jota han 
osoitti pelastaessaan helmikuun 4 pii.ivii.nii. 1949 lapsen Hiimeenlinnan ase
malla uhkaavalta nii.yttaneeltii. onnettomuudelta. Samalla rautatiehallitus 
on ilmoittanut veturinkuljettaja Vuoriselle, etta Hameenlinnan kauppa
kamariosasto on pyytii.nyt toimittamaan hii.nelle parhaat kiitoksensa edellii 
mainitun teon johdosta. (Rh/to , n: o 1067/4666, 3. 6. 1949.) 
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Kadonneita m atkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Konepajan tyontekijiiJ!e Einar Tomeilille 14. 5. 49 kir,joitettu ke ii- 7 
kausivapaalippu n: o 25/ 165 voima sa 15. 5.-31. 10. 49 matkalla Helsinki 
-Lohja on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki knp 7. 6. 1949.) 

Tilastotoimiston 2 l. kirjuriile Edit Lindbergille kirjoitettu kesa
kausivapaalippu n:o ±/ 390 matkalle HeL inki-Lohja, tilapll.inen vapaa 
lippu n:o 0075135 iHelsinki-Turku seka virkamerkki n :o Tit 60 O\·at 
varkauden kautta kadonneet ja kuoletetaan. (Tit n : o 71, 9. 6. 1949.) 

Hyvinkaiin aseman 2 l. vaihdemiehelle Ernest Emmanuel EravistOlle 
7. 2. 49 kirjoitettu tilapaineu vapaalippu matkalle Hyviukaii.-Tampere, 
12. 5. kirj oitettu kesiikausiva.paalippu n: o 28/ 201 matkalle Hyvinkaa
Tii.htela ja virkamerkki ovat varkauden kautta kadonneet ja kuoletetaan. 
(2. ljp n:o 243/49, 7. 6. 1949.) 

Sahkokonepajan lennatiutyon tekijalle Viii no Saariselle kirjoitetut tyo
liiisaikavapaaliput n:o 904/ 47 voimassa I. 6.-30. 6. 49 matkalle Kemi
Kouvola ja n:o 905/!;l voimassa 1. 6.-30. 6. 49 matkalle Kotka-Hamina 
-Kouvola seka 4. 4. 49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n : o 0145301 
matkalle Kemi-Riihimaki ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Skpp n: o 
1458, 8. 6. 1949.) 

Tampereen asemalla palvelevalle lii.betille Vilho Kuopiolle kirjoitettu 
virka-aikavapaalippu n:o 16542/ 331 voimassa 31. 12. 49 saakka matkalla 
Tampere-Orivesi on kadonnut ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 776/20-l-3, 
9. 6. 1949.) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Kajaanin aseman a lokas Erkki Mikkonen (s. 3. 9. 26) on erotettu 8 
4. 6. 49 lukien sopimattomana rautatien palvelukseen. (7. ljp n:o H. 
301/ 1130, 9. 6. 1949.) 

Avoimia Virkoja ja toimia. 

1 l . liilcennetarkastaj.an virka keskushallinnon llikenneosastossa. Rauta- g 
tiehallitukaelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli
tuksen lrirjaajalle viimeistiiii.n 9. 7. 1949 ennen klo 12. 

ApulaisvarilconpaanilcOn virlca, toistaiseksi Tampereen varikolla (mahdol
lisesti myohemmin Hpk). Rautatiehallitukselle o oitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 11. 7. 1949 ennen 
kello 12. 

te l. lennatintelcni lcon virlca, toistaiseksi 10. lennatinteknikkopiiris a 
(Kuo). Paaj{)htajalle osoitetut kirjalli et hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen lcir jaajalle viimeistaan 11. 7. 1949 ennen kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemus
ten jii.ttii.mistii. ottamaan selvaa a unnonsaantimahdollisuuksista. 

Uusien liik:ennoppilaitten ottaminen. 

Ensi lokakuun I paiviista lukien otetaan rajoitettu mik'l.rii uusia 1 Q 
miespuolisia liikenneoppilaita 1., 2., 3., 6., 7. ja. 9. liikenneja.k oon. Lii
kenneosaston j<lhtajal1e osoitetut bakomu kse-t on j atettavii. viimeistaiin 
kuluvan kesiikuun 30 pii.ivanli j oilekin asemapii.ii.llikolle tai liikennejak-
son paii.llikolle. Yksityiskohtaisempi ilmoitus a.siasta on julkaistu Hel-
singin pii.i vii.lehdissii 11. 6. 49. 
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VR Uintimestaruuskilpailut. 

Kutsumme tii.ten kaikkia VR:n palveluksessa olevia uimareita osal· 
listumaan Suomen VR:n uintimestaruuskilpailuihin, jotka a. o. luvalla 
jii.rjestii.mme heinii.kuun 3 pii.ivii.nii. 1949 Humallahden uimalaitoksella, 
Helsingissii. Kilpailut ovat samalla karsinLakilpailut Pohjoismaisiin ran· 
tatieHi.isuintimestaruuskilpailuiliin, Kristiansandissa Norjassa 24. 7. 1949. 

Alkukilpailut suoritetaan klo 10 ja loppukilpailut klo 18. Alku· 
kilpailujen yhteydessii. suoritetaan myos hyppykarsinta (5: stii metristii.) 
pohjoismaita varten. 

Miesten 100 m vapaauinti 
naisten 50 m vapaauinti 

Lajit : 

miesten yli 35 v. 50 m vapaauinti 
miesten 100 m selkii.uinti 
naisten 100 m rintauinti 
suorat kerroshypyt 
miesten 4 X 50 m viesti 
naisten 3 X 50 m viesti 
miesten yli 35 v. 100 m rintauinti 
miesten 400 m vapaauinti. 

Osanottoilmoitukset lii.hetettii.vii. kesii.kuun 30 p: ii.ii.n mennessii. osoit· 
teella Toivo Virtanen, Humallahden Uimalaitos. 

Toivo Virtanen 
puheenjohtaja. 

Uin titerveisin: 

Helsinki 1949. Val t.ioneuvoslon khjapaino 

Ole J iiderholm 
sihteeri. 
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Viittaus Kiiskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Sis allY s: 1. Sairaussjan vaikutus tyontekijan vuosilomaan. - 2. Muu
toksia. aikatauluun n :o 115. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. -
4. Laivaliikenne satamissa. - 5. Moottoriveneyhteys Vuonislahdesta junalta 
n :o 8~~ Kolille. - 6. Tariffisii.ii.nnon muutokset. - 7. Pohjoismainen henkilo
yhdysh~:--enne ... --:- 8. ~olt_toturl?~en ja turvep~hkun rahditus. - 9. Hel ingin ase· 
ma.lle lahetettav1en f11m1en khtotavarakorttien vieminen erikoisluetteloihin. -
10. Arseniikkirikasteen kuljetus. - 11. Uusien ta.riffien esitelmatilaisuudet. -
12. Matkalippualennuksia. - 13. Rautatieopiston syyslukukauden 1949 kurssi
ohjelma. - 14. Vaunumiesoppikurssit syyslukukaudella 1949. - 15. Kadonneita 
matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 16. Sopimattomia VR pah·elukseen. -
17. Avoimia virkoja ja toimia. 

Sairausajan vai.ku~us tyotekijii.in vuosi
lomaan. 

Kulkulaioosten ja yleisten tOiden ministerion tyovoima-a ·iain 1 
o asto on otsi.Jk:koasiassa ilmoittanut seuraavaa: 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriolle on tehty u ·eita 
t iedusteluja siita, katsotaanko vuosilomaan oi!keuttavalksi sellainen 
sairausaika, jolta voimassa olevan valtion tyontekijain ten·eyden 
ja sairaan.hoidon o.hjesaannon mukaan mruksetaan potilaalle palk
kaa, tai seurataanko vuosilomalain 6 § :n subteen yleensa otettua 
tu1kintaa, joruka mukaan ikerrallaan yhta kuulkautta pitempaa 
sairausai!kaa ei ili.uo.mioida vuosiloman pituutta maariittaessii. 

Edelllimainittujen tiedustelujen johdosta kullkulaitosten ja 
yleisten tOiden ministerio valtion toiden huoltotoimikunnan otta
maan :kantaan yhtyen ilmoittaa, etta sellainen sairausaika, jolta 
voimassa olevan valtion tyontekijain terveyden ja sairaanhoidon 
ohjesaiinnon muka.an. maksetaan pallt~kaa, otetaan huomioon vuo
. iloman pituutta maarattliessa kun taas sellainen sairausaika, 
jolta ei palkJkaa mak eta, vaikuttaa vuosilomalain 6 §: n mukai
se ti vahentlivasti vuosiloman pituutta miUirattaessa. 

Esim. 1.: Tyon.tekija A, joka on oikeutettu sairausajan palk
kaan 60 pa~valta, sairastuu ja sairaus lkestaii. yhteen.mittaan 
45 paivaa, jonka jlilkeen paiaa toibin. Koko sairausaika huo
mioidaan vuosilo.man pituutta mii.arattaessa . 

.J.,j 2/. - 23. 6. 1949. 2 
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Esim. 2. : Tyontekija B on oikeutettu sairausajan paUffi:aa.n 
60 paivaltii. Han sairastuu ja sairaus ikestaa 95 piiiv·aa. Aika 
(60 paiviiii), jolta B on saanut saira~ajan palkk:aa, huomioidaan 
vuosiloman pituutta maiirattaessa. Loput 35 paiva.a vaikuttaa 
vahentavasti vuosiloman pituuteen. 

Vuosiloman jiirjestelyn su'hteen saa ministerio ihuomauttaa, 
etta milloin tyontekijiin vuosiloma-aitk:a jo on maiiriitty ja siita 
hiinelle lainmwkaisesti Hmoitettu ja hiin tiilksi ajak:si sairastuu, 
voidaan tiista huolimll!tta katsoa hiinen lom.ansa tulevan vietettyii 
ja on hiinelle siis loma-a1kaansa vastaavalta ajalta maksettava 
patkka taysirrnaiiriiisenii. Ellei tyontekijan vuo iloma-aikaa ennen 
hanen sairastumistaan ole maariitty eiika sitii hanelle ilmoitettu, 
ei ole syyta vuosilomaa sairausajaksi maaratii jos se on mahdol
list.a ja.rjestaa rvuosil.omalain 3 §: n 3 mom. maiiriiiimanii ai:kana 
hanen parannuttuaan. (:Rih/to n : o H 1119, 18. 6. 1949- Kulk: n 
tyovoima-asiain osaston lkiertokirje n :o 16, 18. 6. 1949) Kl n:o 
32/ 49. 1. 

Mu.utoksia a ikata uluun n :o 115. 

20. 6. 49 lulrien muuteta:an junan n: o N 11 aiikataulu seu
raavasti: Jii.ht. TJru 12.15 Rai 12.29/ 12.30 saap. Nnl 12.42 pysah
tyen kaikilla liikennepaikoilla. 

Juna 389a aap. Rai 15.00. 
18. 6. 49 lulrien lisataan junalle n :o 3410 Pv Lieto. (Kut 

n :o 1000/ 980, 18. 6. 1949) K'l n :o 32/49. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia . 
• 

Kuten ju]ikaisuun ,Liikennepaiikkojen viilimatkat" on sivulle 
186 merkitty, on Voikan aseman liikennoimistapa T (tavaraJii
kenne ilman rajoi tusta), minkii vuoksi Voik!kaan ei voida 1kirjata 
eik.li osoittaa matkatavaraa eika myoskiiiin myydii matkalippuja. 
(IJkoj n:o 982, 16. 6. 1949) Kl n:o 32/49. 3. 

Jul!kaisusta ,Liiikennepaik:kojen valimatkat" poi tetaan sivulta 
180 Vallilan aseman kohdalta ,SOK :n raiteisto" merkintoineen 
heiniiikuun 1 paivasta 1949 'iukien. (Lkoj n: o 1096, 18. 6. 1949 ) 
Kl n: o 32/ 49. 3. 

Kirk:komaen laiturivaiihde ja Piuhan laituri muutetaan sei
sakkeiksi heiniiikuun 1 paivasta 1949 lukien entisin tariffivali
matkoin, liikennoimistapana H. Samasta paiviistii lwkien avataan 
liikenteelle Ki1."1klkomiien vaihde, liikennoimi tapana Tt, samoin 
viil1matkoin kuin Kirkkomaen seisake. 

Julkaisuun ,Liikennepaikkojen viilimatkat" me1~kitiiiin sivulle 
~5 KirJclwmaen tilalle: 
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Hietamaki 4. H (Luk. 1. 7. 49 ) 
VinklkiHi. 5. 
Ukp 25. Rai 32. 
Tku 40. Kr 153. 
Tl 168. 

32 

d1 Kirkko.mlidri Kma 10 HietamiiJki 4. Tt Hpk 322. Ilm 654. 

(Kl n :o 32/49. 3) 

Vinkkila 5. Jns 663. Kon 763. 
Ukp 25. Rai 32. Kw 365. Ol 774. 
'l'llm 40. Kr 153. Pm 480. Ri 244. 
Tl 168. Sk 440. 

Yw 652. 
(Luk. 1. 7. 49 ) 

Sivulle 132 merkitaan P iu:han tilalle: 

se Piuha P iu 0 Raisio 5. H . (Luk. 1. 7. 49) 
Nousiainen 8. 
Rai 5. Uikp 52. 
'Dku 13. Kr 126. 
Tl 141. 

(Kl n:o 32/49. 3) 
(lJkoj n :o 1362, 13. 6. 1949) 

Laivaliikenne satamissa. 

3 

Laivali!ikenne Toi"nion saJtamassa RovrlliiSS<1- oo alkanut tors- 4 
taina 2. 6. 1949. (6. ljp n:o 48, 17. 6. l949) 

Moottoriveneyhteys Vuonislahdesta junalta 
n: o 863 Kolille. 

'I' U'l'.istin muilnuan ei jrmailita n: o 863 ole moooori \""eneyh.terttii 6 
Koli]i]e: juna saapuu Vuoni lwhteen M10 19.29 ja veneen Hihti) .. 
ajaksi on merkitty 19.25. Taman aikatauluvi1•heen johdo ta 
moottorivencenom.listaja on ilmoittanut muuttaneen a veneen Hih
toajan Vuonislruhdesta siten, etta ko. junalta on yhtey Kolille. 
Korjau!k:sesta on tiedoitettava rengasmatkalaisille. (Mj, 16. 6. 
19-HJ ) Kl n:o 32/49. 5. 

Tariff isaannon muutokset. 

'Tariffisaiinltoon, taVJaranluokitustaulukikoon, tari£fitaulukkoi- 8 
hin .ia liiklell.'l.1iCSiianltoon o.n tehty ne muUJt.okset, jotka on mainittu 
naci.den jullikaisujem l.isi:ilehdmsa. Muutok<ret tul~wat voimaan 
1. 7. 49 lukiem. 
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6 :\lainituissa lisalehdissa oilevioo muutooten lisaksi rniiarataan 
setuaavaa: 

1. Pienlahetysten ra:hdit tilitetiian pakettimer:l~kien avulla. 
Aikaiselll.IIri,n ltiiytii.nnossii <illeiden 10, 20 ja. 50 markan pruketti
merkkien lisaksi on otettu kaytiintoon myos 5 ja 100 ma:rikan 
m!ffi'kmeja, jotlka an tilattava tavallisessa jarjestykBessa. 

:?. PienUihetyksia ei vieda erikoisluettelioihin. Ta1l!aisten 1ahe
tysten rabJ1Jiik!i.Tjojen B-osaJt on maarli!ase[D'alta 1tiihetettava aooma
ja numerojarjootyikseen jarjestettyioo taTkastustoimiS'Wn III jaoo
toon yhdmsa muiden rahtikri.rjojen kanssa. Niim.a rahtikirjat 
numeroidaam. Ni:hetysasemal!la sa.m.oon nume:rooarjaan muiden 
raMikirjojen kanssa. 

3. KiitotaJVaralah.etysten ku!ljetuSIIIIalkswt tilri:tetoon 1. 7. 49 
lukien pakettime111clrioo. avu'H.a. Pakettime11kit on kiinn1tettava 
lrortin B-osarun. Nama osat on rniiiiraasemal!lla U.'ii:hetettava tar
k·astnstoimriston III jaootJoon asema- ja nuJmerojarjestyksoon jar
jestettyina. Liihetysasema ei elliiii lamata A-osi.a tarkJastustoim.is
·toon. Kiitotav.aran er.ilroisliuletteloita ei enaa la~dita. K uiltenkin 
on :,-elliaiset kiiootav.rura,lahetykset.joiden lruljetusmalksu.t saadaan 
liiken:n.esOOnnon 45 § : n 5 lm: n mukaan suoritta:a maariiasemalla, 
edelleenkin vietava erikoisluetteloihin. 

4. Tariffistilinnon lisalehiti 5:n ·52 §:n 6 llrrn:ssa ja 53 §:n 
2 lm :ssa o1eva mairrrinta, etta ooissa pyikiill!issa ol.ev.at maksutt on 
me1'kittava paika;lliskuljetuskirjoon, on muutettava maininnaksi 
,ylim. liikennetulojen kirjaan (lomake n:o 1816)" 

5. Pakettilrorttia saadaan tOOstaiseksi lciiyttaa sel1aisten pika
tavarama ku!Jjetettavien pi.enliihetysten kuiJ.jetuBlrirjana, joihin 
kuuluu vain yksi kuljetusesin.a. Jos eninltii.ii.n 100 ki.lon lii-he
tyk~en kuJjetnmmalksu halutaJan sumi.ttaa ma8Jrali!ikennep-aitkaHa, 
on lmljetuskil'jana kaytettava rahtikirjaa. Tii:l'llaisten lahetysten 
kuljetusma:ksu~ l!aslootaan. 100 kHosta. Nruma Uiilietyikset on vie
tava erikoisluettelo1hin. 

6. Kiitotavarrail~hetykset numeToida&l liihetysasema.lJa juokse
V'aan numerojiirjestytkseen. Jos kiitotavaraLah'Citytksen kulljebus 
maksu suoritetoon m~ema:lla, on tiianliiJn numeron a1le mer
kitHivii erilko-is1uettel~ saoaJtava numero . 

.Pakettikor.tit numeroidaan samaan nUJllerosarjruan Jruin pika
tav"Uran rahtiJlciTja!t. 

'i. AaJkJroooHisen ·taViaranluoki.tustalliu:kon li.s&leh!Jeen 1 on teh
tiivii seuraa'VIaJt lrorjaukset: 

Siv. 13 ·hlOOt.a.iiin haJk:usanan SekaJIIlJassa peroon ,tlltatlm, vrul
kaisem3Jton ". 

Siv. 13 'lisataiin uusi haJkusana 
So.ut~:.eneet, vaneeriset pienoisveneet, pituus 
enmltaiin 3.5 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 1 
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8. 'l'ariffilaululroista on poistettava euraava1t ta.ulukot: 6 
P.ainoo:-ajat, PailOOJLliskwLjetl.lS!lla:ksut. Syrjtii.raiderna:ksut, Elii.vien 
elainten ker oo~t ja lmut.iopainojcn Irolronaispainot. 

9. &>tilast.ariffin (0 n:o 1208) 7 § :ssii mainittujen sotilas
kappalletava.rruUihetysten lmljetusrnaksu.L lasiket.a<~m rahtit.avarm111 
liU!dkan A mu.k:.aan. 

10. Yhdyslii.Jkenlteessa yksityisten rnutateiden lmnssa on kiito
tavm'a- ja pienllihetytk. et vietava erikloish1etteloihin. Pa.kettimerk-
kej~ ei kaYJtetii.. · 

11. Kam;ainvllilisessa yhdysli.ih."'l():ruteessa la8ketoon kuljetus
m.aksut uusien tari.ffien muik'!llall. Tm~n atamau-Tuklli>lman 
kiautta tapa.hltltlvassa .tavarayhdyslliiken1.eessii sove1tavwt tariffiase
mat ooi taiseksi ku~ten'kin juil!kai ·um. 0 n: o 1416 rna.aTa~ Hi. 

(Tfo n :o 1167, 18. 6. 1949) Kl n:o 32/ 49. 6. 

Pohjoismainen henkiloyhdysliikenne. 

PohjoiSJlllausessa yili.dysiliilrentJees&a otetaan kfayt.:~nlt<Wn uudet, 7 
alempama rt.iiiilla sivwla olevien mailil!ien mulmis:et avolipUJt yksin
loortai ·ia ja nrerwpaluu-In.aJtlroja varten. 

Y-leensa saa 1rukin l!lli1tkl.l'S'taja eri lipun, mutta l>apOOt jOitka 
seuraawt aJikui ta rruatlrustajrua, voida.an merikit>ii swmaan J·ippuun. 
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Lipu.t sopivart mrutkoja va1)t.en kaikma juniUa tai vain m.at
kluB.tajajunil1a; sovel!t umaton juna;1ajin ilmo1'tussrureke yoli vii
vataan. 

Lipuissa ei ol-e mi'truan kontr{)IN:i'lwponkia TlllrU'Jl satMnan
Tukhooirnan }ruivamartJkia:a Vlal'iten, joten nirirta voidMn k!ayttaa sekli 
Turun etta T.ornion kaiutta t~htliviin ma:tkloihln. 

NratkalipUJt voida.an lunastaa aiklai·sirutJaoan 1kuulmutta ennen 
mat'ka:lie lfuhtOli. Myyn:tipaiva merkirtJa1an mtr.Yllltitolimistxm paivli
leimalla ilt:i:i varten varattuun rUIUtm.un. Ens.imrrn.ainen kelpoi
sUJuspiiiva merkita.run, mrutknsllajan Hmoituksen nuukaisesti, kasin 
lrirjoitta:IllJalll:a lipun ·rulaosan samojen ,a~lkruen, fr. o. m. den" jal
k-een. ,Jos IDJYtUtipliivli on m.yo kin en'sirrnmi:iJinJen kielpoisUJus
paiva , oo. •tfunii koht:a selV'asti yliviivattava. 

Lipuilla srua SuomteS.~ keskreytta'li !IIllaJtaro.n kerran meno- ja 
kerran pwlmJu.mlatka!IJ1a. 

Lopu.ksi huomaJUJt:etaan, etta Suomen Pank:in paaltokseru mu
lman saa kolmanteen ltwkkaan p'Ohjoismaiden rautwteiilHi. kelpaa
via matJkalippuja myyda ilnwn ostolupaa. (Tftk n:o 537. 17. 6. 
194D) Kl n:o 32/ 49. 7. 

Polttoturpeen ja turvepehkun rahditus. 

Rwutatielualliltus 0>11 n1,&irannyt polttotmpeen ja 'bur1repehkun 
Vlaun'Uiknlwm.aJluOilmk i 1. 7. 49 luki('n vuoden 1950 loppuun luo
lmn H 2. KuutioiiilJeit,rin ·baJriffipaino on 5{)0 k:iJ.oo. (Tfo n: o 1156, 
16. 6. 1949) Kil. n: o 32/ 49. 8. 

Helsingin asemalle liihetettavien filmien 
kiitotavarakortt ien vie:rninen erikoisluette
·Ioihin. 

9 Kl n:o 3/ 49. 13 .muk.aa,n saada,an Hel.sinki:in lahetetilivien 
fi1lm:Len kiiwtJava.rerahti su'orittaa Helsingin •asem:a!lla. Kiito 
tavaral«mtJin 'llaskelma:an on HiUoin sanan ,Rah.t.ri." pera:a.n kirjoi
tettava sana ,Hel ingissa" . Kun klajlkfki ase:m:at eivat nouda,ta 
nliita 'IIllii&,ay'ksii:i,, ei Hel&ingin asema o1e val'lllllUUJdelJ1a. tiermyTt, 
mistit fi1lnl'i1li.hetY'ksistli kn.lijetusma;ksut jo omt k:annetm.t lahetys
aoomi•lJla. J otta fii!Jm.i,l:ahetysten tilityspuo1i saataisi.in taysin sel
valksi, Ql1 lli.hetysaserruien ta.sta Hihiti·en V'ietiiva sell-aisc·t kiito
:t'avaralrortit, joista kuljetusmaJmuJt on suO'I"itettu lliiihetysasemaHa, 
eri•koisLuettcl~aram. Heilsingin ilrohc1aJllle numeroimaJlla nr 1, 2, 3, 
jne., ja ne kiiltotaV'M'allrortit, joista ilrulje.tusmaksu soori.OOtaan 
Helsingin asemaJlila, Helsinki A: n Jrohdalle V'aJI"Ust'all'llalla vii
mle'ksimaini1:Jut IIJUII'l1Jerosali'joil!la 1 A, 2 A, jll!e. Ve:r1tJaa vastaavan
uia maarayksi'li K1 n:o 55/ 47. S:ssa. (Y1tr n:o Y. 122/ 168, 
8. 6. 1949) IG n :o 32/ 49. 9. 
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Arsenikkirika.steen kuljetus. 

Liikienlllep'a:iko~lle ilmoitetoon1, etta al''Seniklci.rikaste on luet- 1 Q 
tava jahmeisiin arsenikk.iyhdistyksiin ja on sen kmJ.jet.ulme.ssa 
niilin dl.lJen noudia;t.ettava, mi'bii mainittujen yhdisty'ksien kruljetmk-
sesta lliken;nesliriiamon I li.itteen 6. luvu a on maiiratty . 

.. .:\.rsen:i.kkiri:klasteen rahtiluoklka on kappalellavaii1anJa laili.etet
't18.essa D ja vaUllilllkruorroona lli:hetefuie~:sa 8. (Lkoj n: o 1311), 
1 0 6. 19±9) Kl 11:0 32/49. 10. 

Uusien tariffien esitelmatila.isuudet. 

Kl n: o 31/49. 4 mainittu.ihin esitelmiiti laisuuksiin lisiitii.ii.n: 
Paiva. Kello. Paikkakunta. 

2. 1. 9.oo Ka.rjaa 
('ffo n :o 1171, 20. 6. 1949) 

Matkalippu81lennuksia. 

11 

Finlatnds venska Soout[o1·btt1Ul r. f :n Si'Ulltl:.ioosa pidett.aviile 12 
partioklursseilile osruEI.i.s.tuvilJlle partiola;isille on myonnetty 25 % : n 
aJ!.ermus yilmin!kertaM>t.en lipp'lljoo, myos pikajuna:li:pp:ujen hin
noista Lohjrul!le. Alennus on voim~a.sSa 27. 6.-13. 7. 1949. (Tfo 
n:o 1130, 13. 6. 1949) 

Rautatieopiston syyslukukauden 1949 kurssiohjelma. 

Rautatieopist.on johtokunnan 4. 6. 49 hyvii.ksymii syyslukukauden 1949 13 
kurssiohjelma rautatieopistossa on seuraava: 
Ylemmiit liikenneoppikurssit: syyslukuk!audella 12 viikkoa 26. 9.-17. 12.49 
Alemmat liikenneoppikurssit: aile 22. 8. 49 piili.tt. 10. 12. 49, 

tutkinlo , 12. 12. 49 , 21. 12. 49, 
tulosten julistus 22. 12. 49. 

Veturini.""Uljettajaoppilvurssit: alk. 22. 8. 49 piiatt. 10. 12. 49, 
tutkinto , 12. 12. 49 , 22. 12. 49, 
tulosten julistus 23. 12. 49. 

Va1MI'Ithniesoppikurss;t: alk. 19. 9. 49 piiii.tt. 30. 11. 49, 
tutkinto , 1. 12. 49 , 9. 12. 49, 
tulosten julistu 10. 12. 49. 

(Ropj n:o 1/656, 7. 6. 1949) 

Vaunumiesoppikurssit syyslukukaudella 19-!9. 

19. 9.-10. 12. 49 valisenii aikana jiirjestetiili.n vauuum.iesoppikurssit 1 .. 
rautatieopiston huoneistossa Helsingissa. Kurs eille paiisemistii on anottava • 
kirja.llisesti rauta.tieopi -ton johtokunnalta ja on anomukset esimiesten !au· 
suntojen seuraamina lahetettavii. rautatieopiston johtajalle maanantaihin 
elokuun 1 piiiviiiin mennessii. Myohemmin ilmoitetaan sitten, ketkii hiaki· 
joi. ta kutsutnan lauantaina elokuun ~0 p :na !do 11 pidettiiviili.n pii.aaytut-
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kintoon, jossa kursseille pyrkijO.itii. kuull.L!3tellaan suomenkielen oikeinkirjooi.
tuksessa, laskennossa ja tii.rkeimmissii. ohjesii.ii.nnoissa. 

Anomuksien kii.sittelyyn, niillin liitettii.viin asiakirjoihin ja muihin kurs· 
seille pii.ii.syyn vaikuttavi.in seikkoill1in nii.hden viitataan alokkaiden obtami
sesta ja a.mmattiopetuksesta a.nnetun ohjesii.ii.nnon 11, 18, 59, 62, 63, 69 
ja 71 § :ien mii.ii.rii.yksiin sekii. rautatiehallituk9en toukokuun 6 pii.i.vii.lle 1932 
p'B.ivii.ttyyn kirjelmii.ii.n n:o H. 718/2524, jonka mukaan vaunumiesoppi.kurs
seille voida.an ottaa sellais1akin oppilaita, jotka eivii.t ole tyOskennelleet 
vuotta. vaununkorjauspaja.ssa, mutta jotka ovat 4 vuotta olleet va.unun· 
vo.i.telijan toimessa ja osoittaneet oma.a.vansa edellytyiksiii. vaununtarkasta.jan 
tehtii.viin. 

Kursseille hyvitksytyistii. ilmoitetaan ta.vanmukaisessa jarjestyksessii. 
aikanaan. (Ropj n:o 139/ 655, 7. 6. 1949) 

Ka.donneita. ma.tkalippuja, virkamerkkeja ym. 

La.ppeenrannan asemalla 10. 6. 48 myydyt seuraavat rengasliput ovat 
varkauden kautta. kadonneet ja kuoletetaan: Rengasmatkan n:o 3 toisen 
luo"kan lippu n:o 385 ja toise:n luokan lapsenliput n:ot 383 ja 384. Osta
jat Sylvi, Ritva ja Risto Koli. (1. ljp n:o 697/1796, 13. 6. 1949) 

Kuopion konepajan konepajatyolii.iselle Arvo Kokolle 15. 5. 49 kir
joitettu kesii.kausiv·apaalippu n:o 4/142 matkalle Kuopio-Hiirola on ka
donnut ja kuoletetaan. (Knp Kuo n:o 182, 14. 6. 1949) 

Kotkan asemalla palvelevalle alok.kaalle Toivo L. Lindholmille kir· 
joitettu kesii.kauaivaapalippu n: o 18/274 matkalle Kotka-Lappeeru·anta. 
on kadonnut ja kuoletetaan. (10. ljp n: o 1901/2760, 16. 6. 1949) 

Sopima.ttomia. VR palvelukseen. 

Varkausri·koksiin syyllistyneinii. ovat seuraavat Oulun aseman alok
kaat erotettu : Pentti Einar E skelinen pvm:llii. 7. 5. 49, Juho Petter 
Holappa. 7. 5. 49, Paavo Armas Joklsaari 7. 5. 49, Vii.ino Johannes Jun
ni.klm.la 7. 5. 49, Ahti Ensio Leinonen, 7. 5. 49, Esko Samuli Rii.inii. 7. 5. 49, 
5. 5. 49, Vilho Auk.usti Pulk.kinen 7. 5. 49, Esko Samuli Rli.inii. 7. 5. 49, 
Jorma Aapo Iisakki Sarasola 28. 4. 49 ja Frans Johannes Seppi 7. 5. 49. 
(6. ljp n:o H.289/2423, 14. 6. 1949) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

1. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.vii.t virat ja 
toimet: 

1 !. vaihdemiesten esirniehen virkoja: yksi Helsingissii. ja yksi Pasila.ssa; 
asemamiesten esimiehen virkoja: kaksi Helsingissii. ja y.ksi Jii.rvenpii.ii.ssa; 
1 l. vaihdemiehen toimia: kaksi Pasilassa ; junamiehen toimia: ko!me
toista Helsingissii. ja yksi Pasila.ssa; seka asemamiehen towni<t: kahdeiksan
toista Helsingissii., viisi Vallilassa ja yksi Espoossa. Liikenneosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on jatettiiva asianomaisen liikennepaikan piiiilli
kolle viimeistii.iin 30. 6. 1949. 

e l. konttoriapt~!aisen toimi 10. ratajakson tointistossa (Kuopio). Tii.y
tetaii.n esityksen perusteella. Rataosaaton johtajalle osoitetut hakemuk
set on jii.tettlivii. a.sianomaiselle rataja.ksonpii.alli'kOlle viimeistii.iin 11. 7. 1949. 

Yleisen vaikean .asuntopulan takia. kehoitetaan hakijoita ennen hD kern us
ten jii.ttii.mistii ottamaan selvii.ii asunnonsaantimuhdollisuuksjsta. 

lfelsinki 1949. Valtioneuvoslon kirjapaino 
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Vii ttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaari: 
Kl. N :o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SIS A. L L Y S: :r. Muutoksia aikatauluun n : o 115. - 2. Liikennepaikkoja 
koskevia muutoksia. - 3. Puhelintilauslomakkeen kayttaminen . - 4. Luu- ja 
liimalappuliihetysten kuljetus. - 5. Leivonnaislahetysten kasittely. - 6. Gg
vaunujen jaasailiOiden tayttaminen. - 7. Paperisakkien kli.yttaminen peruna
ja j uurikasvilii.hety ten palillyksena. - 8. Pikajunan lisamaksusta vapautta
minen eraissa tapa)J.ksissa. - 9. Kiitotavarayhdysliikenne Pohjo.ismaat
Sveitsi. - 10. P orkkalan v uokra-alucelle menevat tavaralii.hetykset. - 11. Poh
jolan Liikenne Oy:n kanssa tehty kuljetussopim us. - 12. Muutokset tilasto
tietojen antamismaarayksiin. - 13. Matkalippualennuksia. - 14. Kadonneita. 
matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 15. opimattomia VR palvelukseen. -
16. Avoimia virkoja ja toimia. 

Muutoksia ai.katauluun n: Q 115. 
H einailmun 1 paivasta 1949 lukien pysab.tyvat: hj n :o 77 1 

toistaiseksi 'kokooksi J oen polven se, hj n :o 211 K rog.ars 'in se, 
hj n:o 74.-3 Luu.pujoon se ja hj n :o 903 P alvajarven se, kaikki 
tarpeen vaatiessa (S), seka p j n:o 4.-4 ja 82 aina ( b,) Hyvin
kaalla. 

H j 11 : o 237, 241 ja 2-12 muutetaan veturijuni'ksi: 2. ja 3. lk, 
vet. Hk 2, 250 t . j 11 : o 238 'li ataan 2. !lk. 

Syysik.uun 1 paivasta 1949 lu1lrien pysfub.iyy pj n : o 45 aina 
( D, ) Hy-vi11ka~ma.. (Kut 11:0 1037, 27. 6. 1949) Kl n :o 33/ 49. 1. 

Liikennepaikk:oja koskevia muutoksia. 

Yiialan kolmannen ·1uok.an asema alen11etaan neljanteen luok- 2 
kaan ja Kuusankosken neljannen Luokan asema :korotetaan kol
manleen lruokkaan heinakuun 1 paivasta 1949 lukien. (I .. koj n:o 
H. 1127, 27. 6. 1949) 

Haminan ase:man alaisena avataan heinakuun 1 paivasta 194~ 
Jukien vaunukuormaliikenteehle , Ristiniemen ahan raide" -nimi
nen raide merkinnoin: 

Ri tiniemen sa.han raide Hma 1. 'l't Ristiniemen Oy: tii 
varten . 

(Lkoj n:o 1463, 22. 6. 194.-9) K'l n:o 33/ 49. 2. 

4586. 30. 6. 1949. 
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Puhelintilauslomakkeen kayttaminen. 

Kun maJruu- ja isturnap.aikkojen varaami essa sattl.meita se
kaaJmuksia tutkittaru;.'Sa on todettu, etta klaik!lri liikennepaikrut ei \'at 
pu'heenaolevia .paikkoja puhelimitse tilatessaan vieHiltiHi-n lciivtii 
pulhelintilaJtlSI.o:m.alketta (n: 0 2414) ' huomautetatan vakavasti etta 
liikcnnepaiklmjen on paiklkoja pu.helimitse •tilatessa.an aina' kii v
tetUiva mainittua lomak:etta, kuten Kl n:o 10/ 48. 8 on mali:iratt)7. 
(JJkoj n:o 1475,27. 6. 1949) Kl n:o 33/ 49. 3. 

Luu- ja liimalappulahetysten kuljetus. 

Kulkul•aitooten ja yleisten toi1dien ministerio miili.riisi kirjel
mallii.iin n : o 1091, 31. 5. 19-±4, etta luita ja liimalappuja eli kal
kittuja na;hka:jiitteitii saadaan toistaiseksi ja lrunnes toisin 11llliara
tali.n ffiuljettaa vta.ltionrautatei1lii liikennesaannon rnli.iirayksistli 
poilketen avovoonussa kautta vuoden ilma;n suojapeitettii. siten, 
etta va;unun pohjalle kwormattavan taval'an aile aseltetaan P'aksua 
pinkopa.peria ja etta vaunu kuljetuksen paatyttya vastaanottajan 
toime -tJa ja asemapaaJlystOn va'lvonnan alaisena heti desinfioi
daan ja pohj•alla oHut PaiP'eri poltetaan. 

run kiiytannossli. on todcttu, etta luu- ja liimaJappiU'liihetykset 
eiviit avovaunUJSSa lruJjetettaessa sam.assa mli:arin levita ym.paris
toonsa inhottav.aa hiajua kuin umpivaunussa lrnljetettaessa, lii
kennepaikikojen on kehoitettava asianoonaisia liikennoitsijoilii 
p.UJ'heenaolevia J1i,hetyiksia lliliettiiessaan kayttiilrn.iialn ed.ellamaini
tuS&a kirjelmli.ssa tarko.iJtettua kuormausta:paa ja tiissii mielessa 
liikennepai'kkojen on myos niiiden lfuhetysten iJruJ.jetuksessa lffiy
tettavaksi ensisijassa asetettava avovaunuja ilman vaununpeit
teHa. 

Sarrual1a huoma'lltetaan liikennepaikoille, etta lm1.- ja liima
lap:pullilhecyk et on pyritti:i va toimittamaan viivy;tyksitt.1. perille ,ja 
etta milloin ne syystii tai toisesta jaa:vat liikennepaikalle pitem
miiksi aikaa ·eisomaan, vaunut on ma;hdolli-suuksien mU'kaan ase
tettava syrjaiseen paikk.aan ratapihalla. (Lkoj n:o 1267, 22. 6. 
194!1 ) K1 n :o 33/ 49 . 4. 

Leivonn-aislahetysten kasittely. 

I Jaihden kaupungista oleva Oululainen Oy-niminen 1eipomo
l.iike on vcalittanut, etta ythtion raUitatien lruljetettavaksi .iiittiimia 
-pahvilaatikoihin pakattu:ja p iparik.akl.mlahetyksia on poaa llykseen 
kiir,nitetystii varoitusla])'USta huolimatta jatkuvasti klisiteN;y ku:l
,jetuksen ai1kana siina miili.rin varomattomasti, etta liihetylkset ova.t 
saapuneet perille pahoin mu.rskautuneina. 
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'l'am.iin johdoota huomautetaan asianomaisel1e asema- ja juna- & 
henkilokunnalle, etta leivonnaisliihetY'ksien kasittelyn on ehdotto-
ma.c;ti tapa!bduttav.a varova.Sti ja hu<J'lelli esti ja ettii mi lloin lii.he
tyben pii:i:Hlry~a on ik.i:i.,r;ittelyii varten annettu erik:oisdhjeita, 
myoskin niita on t:ark<Yin noudatettava. (Lkoj n: o 1326, 22. 6. 
1949) K1 n :o 33/ 49. 5. 

Gg-vaunujen jaiisailioiden taytta.minen. 

Kooka jiiiden mukana. Gg-vaunujen jaas:iiilioi1hin joutuneet 6 
sahanpuru.t tu:kkivat siijlioiden la kuputket ja tii1en ailieuttava.t 
vaikeita ja aikaa vieviii pUJh.distustoimeDJ)iteitii, huomautet.a.an 
liikennepaikoille, etta jaat ennen siiilioon as:ettamist.:1. on sopivalla 
taval!la kunnollisesti puh!dlirstettava. (Lkoj n: o 1449, 22. 6. 1949 j 
K,l n:o 33/ 49. 6. 

Paperisakkien kayttii.m.inen peruna- ja 
juurikasvilahetysten paallylmena. 

Kun on todettu ik:ruppaletavarana paperisiikeissii Uih•~tettyje.n 7 
pel"UD.a- ja jumikasvila.hetyksien rautatiekuljetuksen aikana ha
joamisen u.seassa tapauksessa aihR-u:tuneen siitii, etta sak'keihin on 
vantu enernmii.:n ikiuin 35 kiloa 1tai etta tarkoitu!kseen on kaytett.-.
rik_lrin.aisia siikkeja, huomautetaan lllJrennepaikoille, etta ~1iiden 
on ehdottomasti valvottava, etta perunoiden ja juurikasv.ien liihet
tiim~<>estii liikennesiia:nnon 68 § : n 11. lisiimaarayksen c. kohdass-a 
.annettuja miiiiray'ksia noudatetaan. (Lkoj n:o 1082, 27. 6. 1949) 
KiJ. n:o 33/ 49.7. 

Pikajunan lisamaksusta vapauttaminen 
eraissa t apauksissa. 

J\1 n: o 13/ 49. 10 nm.inittU'un luetteloon lis'ii:ti.ilin rata.osa 8 
Tiihteliir-Karjaa. 

Lisa.ys ttrulee v<Yima.an 5. 7. 1949 a1kaen. 
(Tfo n:o 1144, 20. 6. 1949) Kl n:o 33/ 49.8. 

Kiitotavarayhdysliikenne 
Sveitsi. 

Pohjoismaat-

Yllamainittu UJusi kiit.otavarayhdysliikenne aloitetaan heina- g 
lnmn 1 paivailla 1949. Yihdysliikente~a noudateta.an Krulsain
v·alistii S01pimusta tavarankuijetuksesta rautt;a;teitse, yili.teisine lisii
maaTiiyik.sineen. Erityiset kuJjetusEfudot ja hiinnat si.saLtyV'iik seu
raarvaan monislettm.n1 juilika;Jsurun: 
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Provisori her intern:ationaler Tarif fur die Befordenm.g von 
Expressgut zwischen Diinemark, Schweden, Norwegen und l!'inn
land einerseits und :cler Schweiz ander eits, III Nachtrag gtiltig 
vom 1. Juli 1949 an. 

N110men tariffiasemat oyat Helsinki ja TUI·un srutama. 

Yleiset ohjeet. 

1. Kulj et.ettavaksi ei oteta KST :ssa kiellettyja tai erinaisin 
ehdoin kUJlj·otettavia tav.a.roita, ydi. 100 ikg painavia esineita, 
kultaa, bopcaa, platinoo , jaJO'kivia, arvopapereita eika ka:Uiita 
t.aide- ja muinaisesineitJii. 

~elluloiditavaroita ja filmeja ote1Jaan lmritenikin lwljetetta
vaksi valkattuina vahvoihin, tiiviisiin, varm.asti suljettuihin p:uu
saiEoihin. Rahtilrirjaan on tavaranimitytksen aBe merk:ittii,'a 
euraava, ipunaisella al-leviiYattava huomautu · : , Gut der Anlage I, 

Klasse III b, lOG". 
2. Kiitotavara jl:htetiian kuljetettavaJksi kansainvii.liseUa kiito .. 

W.vararahtikirjalla (1om. 4602) . Kant a (Stamm) jaa lalhetys
a:semalle tiliin Hi,t.ettavii.k i. K u 1 j e tusk i r j a (Begleitschein) 
ja l uov u tusk i r j a (Auslieferungssdhein ) seuraavaJt tavaraa 
maiiraasemalle, jossa vasta;anottaja merlritsee h11ittauksensa kul
jetuskirjaan ja saa haltuunsa luovutu:skirjan. KuJjetettavaksi
jattotodistus (Annalunebesc.heinigung) •annetaan li:hhettii.jiiille to
di. tukseksi tavaran k;t:ulje.tettava1ksi ottamisesta ja mak u.jen suori
tuksesta. 

3. Satmadl1a rahtikirjaHa void:aan Lahettiia korkeintaan 5 esi
netta. 

4. Lab.e.ttajan on taytettii:vii rahtikirjan ne osat, joita ei rue 
kehystetty paillmiil!la vii voilU..a. Ellei ra!htikirjaa ole Uiytetty 

aksan kielellii, on kiilinnoo &llksan kioelelle oheistettava. 
fi. Lahety\Sasem.alla on ta:rkistettava, etta mhtikirjan sare.k

keeseen ,Ilmoitus oheenliitetyista tulli-, vero- ynna muista asia
kljrjoistla" mahCLolli c ti merkittyt asi:aJkirj'3.1t ovat oheenliitetyt, 
1nin ka jaJkeen ne pannaan kirjekuoreen, johon merlrita.iin ilaihetys
ja maariiaseman nimi eka lfuhety!ksen kollinumero. Tama kirje
lruori kiinnitetii:iin lujasti kuljetuskirja:an. 

6. J okaisessa esineessa tai siihen kiinnitetyssa oso~telapus;.;a 
tU!lee olla selYasti ja pysyvasti merkittyna vastoonoitajan nimi ja 
osoite, seka lahetys- ja maiiraaseman 'Dimet. 

I. KUJhnmJkin esineeseen lahetysaseman tulee kiinnitLaa kan
saim·iiilinen numerola:ppu (lorn. 4&03), mikaJ.i mahdollist.a esineen 
kaitasivu1Jle. NUlllerolapun irroiitettava liuska liimataJan kuiJ.jetus
kirjan yl~, sitii varten varattuun pailkkaan. Jos n eampia 
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esineita kuuluu amaan lalletytkseen, on eri liuskat liimattava 9 
nrumerojarjestyksessii, siten etta kaikki num.erot jaavwt nrukyviin. 
Rlahtikirjan muihin osiin on liuskojen num.oerot mer.kittava ltiUn. 

. Jos ltavaran laatu va8Jtii piial~y tamista , on Ui.bettaja vel
vollinen pa.ail.l.ystiiimaan Hi.hetyksen niin etta se on su(Y,jattu kaltoa
misel.t.a, vruhenemiselta ja yaJhingoittu.m.ise1ta lruljetuksen aikana 
eikii itse oaillheuta v.ahinkoa. Ellei paru[ys ole tyydyttava, voi 
ramtatie kielrtayJt!Ya 1·astaanottamasta tavaraa tai vaatia liioottajiiii 
rahtikirjassa tunnustama..an ~iiUY'ksen puuttoollisuus. 

9. Jiilkiv:aatimru.kset ja hankintaed'un ilmoittaminen eivat ole 
sa~Ll i tt.uj.a. 

10. J os ta'Varan vastaanottajalle anltlamisen SUihrteen ilmaan
tuu esteita, on nriiiiriiaseman viiJpyoniitta laili.etett.::-t.va siitii. ilmootus 
(lorn. 4637) lahettajii.Ue postit e kirjatussa Jri.rjeessii. 

11. Liibettaja:Ua on tiis&li yhdys1i:ikenJtleessa oiikeus tehda ai-
noastaan seuraawtt muutokset kuljeLusoopimuiks.een: 

a) ltavaTa on annettava talkaisin lahetysasema11a; 
h) tav:ara on pySiiiy~t:ettava mikali . e viel'ii on lahtOmaa a; 
c) tavare 0'11. annettava toisel~e vastaanottajaJle maaraa e

maJla; 
d) tavaran ulosanrtoa on lykattava. 
12. Puuttuvan, liian, vahingoittuneen ja v>ahentyneen Jriito

tavaran suh·t.een menetellaan kotimaistfen O'hjeitten muJk:aan. 

Maksujen lasku ja t~'litys. 

Tariffin lisiiLehdJessa III on pohjoismaiden kuljetusrnak u
osuus ilmoitettu Suomen markkoina Padboi'"'/F!lensb'Urg rajalle, 
j.a tariifin sivull!a 28 Sak an Hi.pikuhlwosuus Basel DRB a ti 
Arneri:kan dohlareina, j'a ivruUa 29 Sveitsin osu.udet Svei'tsin 
fTangeina. Dollarin kurssina kay.tetlian toistaiseksi m!k 136: - , 
ja Sveitsin frang;in km ina mk 31: 75. SaJksa.n ja Sveitsin osuu
det tas'oitet~n muunnettu:a tiiyteen ma'!1IDk:aJlukuun, ja lopullinen 
rahti tasoitetaan ,tJiy:teen 5 markkaan. 

Esim. 20 kg Hel inki-Ziiri0h: pdhjoismaiden osuus mk 675. -
+ Sa'ksan osuus $ 1.50 + Sveit in osuus Sfr. 1.95 = 965 mk. 

Kaiki ta k!ansainvalisi 'tii llriitot.aV'ara1ahetY"ksista laaditaan 
Jlhtcilllren ltili, kut~n Kl n:o 16/ 46. 11 on maiiriitty. 

T1lUaus. 
Helsingjstii liilhetettii<essii on ·liithtotullaus suoritettava ennen 

kuljetettava.'ksi ottamista. 
Kaupprutavar'aJn 'tiUlli elviJty -ta va.vten ta~elliset asiakirjat 

on mainittu Kl n:o -54/ 48. 10. (Tfo n:o 1177, 21. 6. 1049 ) K1 
n:o 33/ 49.9. 
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Porkkalan vuokra-alueelle menevat tavara
lahetykset. 

Porkkalan vuokra-aluoolle menev:i'H.e 1li:hetyksille on laailittava 
kotim.ruiset raili.ti.Jlcirjrut maarii;asern.ana Kaukla:hti. Kruljetusmaksu 
lasketaan KaukllalbJt.e.en ja lisiiksi lasketaan tullirusio.illtisoon vii.li
tysmaksu. 1\faksut on kannetta va la hetY'Sasenl!alla. ( Tftk n : o 239, 
22. 6. Hl49) KJl. n: o 33/ 49. 10. 

Pohj olan Liikenne Oy: n kanssa tehty 
kuljetussopimus. 

Heina,kuun 1 ;paiviisUi 1949 lukien toista.iseksi koti.in.kuljetus 
Kaulirannan, Tornion ja Rovaniemim asemiUa seka henltilo- j-a 
1avarankuljetus linjoilla AavasaiG.a-1\tluonio ja Tornio-Kauli
nanta siirt~ tilill'pidollises.ti Pohjalan Liilk:enne Oy:n hoitoon. 
Aavasaksan, Kaullirannan, Rovaniemen j•a Tornion ase.mrut luo
vutta>"ru~ Pohjolan Liikenne Oy: lle kuittia vast.aan aloittamatto
rnat autoliippu.n;iput ja autolml.jetuskirj·at. Sanotut kuitit ja aloi
tetut lippuniput se1di aloitetut autalruljatuskirjat on kesakufllll 
ti'lien mwkana iJ.Ji.hetettava tarkastustoimistoon. Y.ksinkertaristen-, 
matkailu- ja rengaS!ippU'jen myynti asemilla jalttku.u entisoon 
tapaan, ja yMio pterii matkustajillta talij;een ottamiensa lippuje:>1 
perug!j;eelJa korvau.h."'Sen !'autatiehallitJukselta. (Yltr n: o Y. 130/ 
182, 23. 6. 1949) K•l n:o 33/ 49. 11. 

Muutokset tilastotieto jen antamismaarayksiin. 
Ileinii.1:uun 1 p :na 1949 voimaa.ntuleva.t tavarata.riffien muutok.set 

ailieuttavat Kl n:o 53/ 47. 1 julkaistujen tilastotietojen antam.isnili.ii.rii.yksiin 
seura.avwt muutokset, jotka on huomioonotettava ensi ikerran ensi heinii.kuun 
.tietoja tilastolomakkeille merkittii.essii.: 

1) Kl n:o 31/ 49. 4 kohdassa 1:2 mainittuja ,pienlii.hetyksiii.'' 
(<enilnt. 100 kg)' ei enii.ii. merk:itii. loma:kkeille n :o 3802 (B n:o 174) ja. n:o 
3803 (B n:o 174 a) lrlikenneyhteyksittii.in ja tavara.ryhmittain ja. -lajeittai-n 
kuten nykyii.ii.n, vaan annetaan nii.st'li. tiedo:t samaa. menetelmii.ii. nouda.ttaen 
kuin kiitotava.rastakin, jolloin siis n:o 3803 o~k-eaan ylii.kulmaan kirjoiteta.an 
asetelma 

1. P·ienlii.hetyksiii. (enint. 100 kg, .. kg 
Niistii. pikatavaraa ............ , , 

ra.htita.varaa ........... , , 
2. Kiitotava.raa .................. , , 

2) Lomakkeelle n:o 3845 (B n:o 273) ei euii.a menlcita tietoja ma.a- · 
talouskappaleta.varoista (maito, voi, j. n. e.), vaan anneta.an niista tiedot 
vain kappaletavar.aJoonak>keilla. n:o 3802 (B n:o 174) ja n:o 3803 (B n:o 
174 a), ooudattaen samoja men<etelmiii. kuin muustakrin kappaleta.varasta. tie-
toja annettaessa. . 

3) Kun elii.vistii, eliiimistli on poistetltu elii.ionryhmii.n. tunnuslcirjain, on 
niiden erottamiseksi toisista.an ta.varan nimi·sarakkeeseen elii.inlajrln nimen 
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peraan kh-joitettava tavaranluolcitustaulukon siv. 7-8 olevat suuruus. ja 12 
ikii.merkinnii.t, . o. noudatettava .samantapaista menetelmiiii. kuin kuljetus
noovojakin tii.hii.n lomalili.eeseen merklittii.essii.. 

Tii.mii.n lisiiksi Hmoittaa tilastotoimisto, etta pa.ina.tuskustannusten sii.i:i.s
tiimiseksj, lahe-tetiiii.n kullek!in tilastotietoja antavalle liil!Jennepaikalle lhlken
nepaikan vuoden 1948 tammi-kes"likuun tiedot sisiiltii.vii. kappaletavara
loma.ke n: o 3 02 (B n: o 174) siinii. tarkoituksessa, etta sen takapuolella 
oleviin tyhjiir:. saraikkeisiin merkitii.iin vuoden 1949 heinii.-joulukuun tiedot, 
ja etta tii.tii. me-netelmii.ii. noudatetaan vastedeslrin seuraavina vuosipuolis
ik:oina. Tii.lloin on, mikii.li mahdollista, kunkin lomakkeen takapuolelle an
nettava tiedot .samalta liikenneyhteydeltii. kuin etupuolellakin on ja Jomak
keen nimessii. oleva vuosiluku on ehdottomasti ja selvli.sti merkittii.viL J o 
jotakin lomaketta: ei voida kii.yttaa, sentii.hden ettii. "Stinii. olevaa Uikenne
yhteyttii. ei kulu\'ana vuonna <e5iinny, ei lomaketta saa hii.vitiiii., vaan on -
ehdottoilll!Sti palautettava muiden mulmna tilastotoim1stoon, ja jos taas 
kuluvana vuonna esiintyy joitakin uusia liikenneyhteyksiii., joLta edellisenii 
vuonna ei ole ollut, kii.ytetiiii.n tietenkin uutta lom'lketta. (Tfo n: o 1195, 
23. 6.1949) K1 n:o 33/49. 12. 

Matkalippualennuksia. 

Poikien Keskus 1·. y :n Lappiin jarjestamien leirien osanotta- 13 
ji!lle on my.onnetty 25 % : n alennus yksin%-el'ltaisten lippujen, 
myrJS pikajunalippujeu hinno-ista Rwaniemelle ja Aavasaksalle. 
Mennus on voi:rn.a.ssa Rov.aniemelle 22. 7.-2. 8. 49 ja 12.--24. 
8. ~9 eka AavasaksaJle 27. 6.-26. 7. 49. (T£o n:o 1122, 13. 6. 
1949) 

• 1wmen NJlKY :n Urheiluliitto r. y:n Tarrupereella pidetUi
viin yleisu:rtheilumest.ar.uuskilJpailuihin sek.ii Oulussa pidettaviia 
Pohjoismaisiin N!JiJ(Y -kisoihin osalllistuvil•le kilpamjooiUe O!'l 

myonnetty 25 %: n alennus y\ksinkertaisten l1ippujen, myiis p-1ka
junalippujen hinnoista Tamp-ereeJle ja Ouluun. Alennus on 
voimassa Ta:rnpereel1e 7-12. 7. 49 ja OU!luun 25. 7.-1. 8. -19 
(Tfo n:o 1192, 23. 6. 1949) 

Nuorten Kotkien J oensm~n PiirijaosfO'n va;rhaisnuorten vir
k:istysleirin aolle 20 vuotillJille osanottajille on myannetty 25 % : n 
aoonnus yksinker:tlaisten :Lippujen, myos pikajunalip.pujen hin
noista Honkav.a.aran se:is:akkeelle. Alennus on voimassa 21. 7.--
2. 8. 49 ( Tfo n: o 1'095, 15. 6. 1949) 

Su01nen Uinulliitto r. y :n jarjesta.miin rn.a:akun1lain mestaruus
uinteihin Joensuussa ja num,ten uin1:JimestarlllU.Ski1l!paNJuihin Tam
perool;Jta osallistuvilJ e blpoailijoille ja toimi·heruk.Uloi1le on myi:in
netty 25 %: n alennus yksinker1aisten lipprujen, my<is p.iikajuna
liPJ>ujen hinnoista Joensuuhun ja Tampereelle. Alennus on voi
ma...~ Joensu:wllinn 28. 7.-'2. . 4:9 ja Tampereelle 211-26. 7_ 40. 
(T<'o n:o 1163, 18. 6. 1949 J 
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, 'uomen Vcmkilavi1'kailijuin .Liitto r. y: n jarjestiimiin Vla111.

keinh.00tovi:ilen yll.eisurheilu- ja viestinjuoksuki'lpai1uihin osaililis
tuville kilp.ailijoille on myonnetty 25% :n alennus yk inker.tais
ten Ji.ppujen, my& pi:kajunalippujen hinnoista Helsin!kin. Men
nus on ,~oimassa 28. 7-2. 8. 49. (Tfo n:o 1178, 21. 6. 194!:1) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Jyvaskylan polttoainevaraston halkotyontekij1ille V•ilho Reinikaiselle 
J5. 5. 49 kirjoilltettu iloosiikausivapa.aJippu n:o 47/1851 matkalle Jyvii;skylii.
Kurk.imaki on kadonnut ja kuoletetaan. (5. vtjp, 16. 6. 1949) 

'einii.joen varikolla (Ksk) palvelevaill pumppuJwneenkii.ytt;i,jii.n Thure 
Kambin vaimolle Lyyli Kambille ju. tyttii.relle Eva Kambille 9. 6. 49 .krllrjoi
tetut tilapiiriset vapa.a.hput n:o 43 722 ja. 438723 ovat 14. 6. 49 kadonnoot 
ja kuolet.etaan. (Vrp Sk n:o 349, 18. 6.1949) 

Relsingin aseman ylim. 1 pl. vaununsiivoojalle Lama Liesm~~ 
15. 5. -!9 kirjoitettu virka-aik.avapaalippu n:o 18820/377 ma.tkalle Helsinki 
-Rekola on kadonn.ut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 724/1 50, 20. 6.1949) 

Hiirolan a eman a emapaallikon J. Onikin pojalle Pentti On.ilcillJe 
(15 v.) 21. 5. 49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n:o 0110895 matkalle 
Hiirolar-Pori kautt.a.kulk\IJt.ien'ii. Kaj-Wa.r-Sl-Rah-Klh-Au on kadonnut ja 
kuoletetaan. (10 ljp n:o 1132/2839, 21. 6.1949) . 
Sopimattomia VR palvelukseen. 

Selvennyksenii. ja lisii.yksenii. .Kl n: o 32/ -!9. 16 olleeseell 6. ljp :n k.irj. 
n: o H. 289/2423, 14. 6. 1949, iln10itet.a.an, etta Oulun a.seman alokas Esko 
~amuli Rainii. on erotettu 7. 5. -!9 ja aman asema.n alokas Veik.ko Ilmari 
LOijii. 5. 5. 49. 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Linjahallinnon rataosastolla euraavat avoinna olevat virat: yksi 
ralcennusmestarin virlc.a, toistaiseksi 6. ra,tajaksossa (Seiniijoki) ; yk.si rata
esimiehen 11irka, toistaiseksi 1. rataja.ksossa (Kauklahti) ; sekii kaksi rata
esimiehen 11irkaa, toistaiseksi 4. ratajaksossa (Tampero, toinen ra.tajakson 
toimi tossa; valtion a.osuntoa ei o!Je). l'Ul>taosaston johtaja!Je 10soitetwt hake
mukset on jatettiiva rauta.t.iehallituksen k:irjaajalle v.iimeistii.iin 11. 7. 1949 
ennen kello 12. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen peru teeUa. tii.yrtettii.vat toi
met: 1 l. konttoriavul.aisen toimia: yksi · 9. lii!kennejaikson piiii.llikon toi
m.i.stossa; !8 l. vaihdemiehen toimia: yks.i Kuopiossa, yksi Varkaudessa ja 
yksi Jyvaskylassii; juMmiehen toimi.a: yksi Kuopiossa ja y>ksi Varkaudessa; 
st>ka 1 l. asemamiehen toimia: yksi avonlin.nassa ja yk.si Jyvaskyliissa.. 
Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemuk.set on toimi.tettava 1 I. kont
toriapulaisen kohdalta 9. l.iiken:n.ejak on piiiillilkolle ja muitten toimien osalta 
asianoma.isen 1iikennepaikan paii.llikolle vi.imeistaiiu 3{). 7. 49. 

2. varikkojaJGossa esityksen perusteella tay>tettiivii.t seuraavat 1leturin-
liimmittajiin toi1net Tampereen varikolla: kuusitoista Tampereella, tkymme
nen Haaparnaella, yksi Vilppulassa., krukJsi P eipohjassa., yksi Miintyluodossa 
ja kaksi Orivedellii. Koneos.a.ston joht.ajalle osoitetut hakemukBet on jii.tet
tii.va asianomaisen varikon pii.ii.llikolle viimeista'ii.n 31. 7 . 1949. 

Yleisen vaith.16an a.suntopulUill takia keho.itetaan hakijoita ennen hakemus
ten jiittii.mistii ott.amaan elvaa asunnonsa.antimahdol1· uuksista. 

Helsinki 1949. Vnltioneu,·oston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 34 
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Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Sis all y s : 1. Ylimaii.I-aisen toimen haltijan patevyys. - 2. Ennakko
pidatys takautuvasti uoritettavasta paJka ta. - 3. Liikennepaikkoja koskevia 
muutok ia. - 4. Aluevuokrat. - 5. Pohjoismaiden-Englannin viilinen matka
tavarayhdysliikenne Goteborgin-Tilburyn kautta. ~ 6. Kansainviilisten liihe· 
tysten merkit eminen erikoisluetteloihin. - 7. Y1imaaraiset vapa.a.liput. -
8. Matkalippualennuksia. - 9. Konepajojen seisonta-ajat. - 10. Kadonneet 
kuormaussillat. - 11. Kadonneita matkalippuj a, virkamcrkkeja ym. - 12. So
pirnattomia VR palvelukseen. - 13. Avoimia virkoja ja toimia. 

Yl.imii.a.rli.isen toim.en haltijan patevyys. 

Valtionrantateiden hallinnosta 21 paivana joulukuuta 1933 1 
-ann etun asetnksen 50 §: n 7 momentin noja.lla, sellaisena kuin 
e on 12 paivana marraslmuta 1948 annetussa a.setukses a, 

rautatiehallitus on maarannyt, etta ylimaarais en toimeen vaa
ditaan sama kelpoisuus kuin vastaav3ian vakinai een virkaar1 
tai toimecn. Ellei vastaavaa vakinaista virkaa tai tointa ole, 
rautatiehallitus maaraa ylimaaraisen toimen haltijan pi.ite''YY
den edelHi mainitun § :n nojalla kussakin yksityistapankse ·a 
erikseen. (Rhjhlo n:o II. 1177, 1. 7. 194:9) Kl n:o 34/49. 1. 

Ennakkopidatys takautuvasti suoritet tavasta 
palkasta. 

Ktm valtiovarainmin.isteriolta on tiedusteltu, milla taYoin 2 
on toimi tettava ennakkopidi.itys valtion virkamiehille takautu-
valta ajalta viime helmikuun 1 paivasta lahtien palkankoro
tukscn johdosta maksettavista lisapalkoi ta, va1tiovarain
ministerio ilmoittaa, etta mahdollisimman oikeudenmukais(>Jt 
lopputuloksen ,saavuttamiseksi ennakkoperinnassa olisi pidaiys 
laskettava siten, etUi kultakin kysymykseentuleva'lta kuukau-
delta pidatetaan korotettua palkkaa vastaavan pidatyksen ja 
aikana.an toimitet1m pidatyksen erotus. Yksinkertaisimmin ta
pahtuu p idatyksen suuruuden laskeminen siten, etta korotettua 
koko palkkaa vastaavasta pidatyksesta vahennetiian viimei-
sessa varsinaisessa palloonmaksussa teh ty pidatys ja erotus 

47 0. - 7. 7. 1949. 
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kerrotaan niiden kuuklausien luvulla, joilta lisiipalkkaa takau
tuvasti maksetaan. Tta~'koitusta vootruamattoman lisatyon viilt
tli.mi eksi voidaan edellii esitettya menettelya sovdtaa siinakin 
tapaukse a, etta palkia.nsaajan palkkla ja toimitetut pidatyk
set kysymyksessaolevien kuukausien aikana ovat vaihdetleet, 
vaikka pidatys siina tapauksessa ei tulisikaan tiismalleen vas
taa:rruaan kultakin kuukaudelta toimitettavaa pidatysta. (Valt. 
var. min. n: o 5400, 28. 6. 1949. - To 11: o 1220, 4. 7. 1949) 
Kl 11: o 34/49. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Euran laiturivaihteen (julkaisussa ,Liikennepaikkojen vali
matkat" sivulla 19) liikennoimistapa on oleva HT. (I_;koj 
n: o 1526, 2. 7. 1949) K1 n: o 34/49. 3. 

Korkeakosken -aseman alaisena avataan heinakuun 16 pai
vasta 1949 hl.kien Korkeakosken-Lylyn valilla kilometrilHi 
252 + 70 m Korkeakosken alaisena liikenteelle ,ITeinlimaki"
niminen seisak.e, tariffivalimatkoina 3 km Korkeakoskelle ja 
7 km Ly'lyyn. Seisakkeella pysahtyviit matkustajien jatta.n1isHi 
ja ottamista varten (S) toistaiseksi juuat u: o 45.4 ja 455 . 

se Heiniim&ki 22 Korkeakoski 3. II (Luk. 16. 7. 49.) 
Lyly 7. 

(Lkoj n:o 732, 2. 7.1949) Kl n:o 34/49.3. 

Pyhasalmen a eman alaisena avata.:1.n heinakuuu 16 pal
va.sta 1949 lukien PyhiiJsalmen-KuQinan valilHi liikenteellt> 
,.Lehmis.:'Ulri" -niminen seisake, tariffivalimlatkoina 4 km Pyha
salmelle ja 18 km Kuonaan (Yw 84. llm. 70.). Seisakkeella 
pysahtyvat matkustajien jattamista ja ottamista vart('ll (S) 
toistaisek i jlmat n: o 743 ja 744. 

se Lehmisrua.l'i 42 Pyhiisalmi 4. IT (Luk. · 16. 7. 49.) 
Kuona 18. 
Yw 84. Illn. 70. 

(Lkoj n:o 1415 2. 7. 1949) Kl n:o 34/49. 3. 

Rajamaen aseman alaisena avataan heinaknun 16 piiiYa.stii 
1949 lukien Rajamaen-Hyvinkaan valilla kilometrilla 70 + 
l 59 m Rajamaen alaisena liikenteelle ,. Periainen "-niminen ~i
sake, t,a.riffivalimatkoina 2 km Rajamaelle ja 11 km Hyvin
kaalle (Lo 53. Ri 23. Kr 88.) . Seisakkeella pysahtyvat matku ·
tajien jattam1sta ja ottamista Yarten (R) toistaiseksi junat 
n: o 204, 20.S ja 206. 
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se Periainen 2 Rajamaki 2. II (Luk. 16. 7. 49. ) 3 
Hyvinkaa n . 
Lo 53. Ri 2:3. 
Kr 88. 

(Lkoj n:o 397, 2. 7. 1949 ) Kl n:o 34/ 49 . 3. 

Rautjarven ru;eman alaisena aVJata.an heinakuuu 16 pal
vasta 1949 lukien Rautjarven-Laikon valilHi. kilometrillii H52 
Rautjiirven a~aisena liikenteelle ,Porttinotko" -11iminen seisake, 
tariffivalimatkoina 6 km Rautjarvelle ja 7 km Laikkoon (Kw 
160. Pm 201. ) . Seisakkeella py ahtyvat matkustajien j attamist~i 
ja ottami.sta va.rteu (S ) toistaiseksi ju11at 11 :0 097 ja 098. 

se Portt.inotko 14 R.:1.utjarvi 6. H (Luk. 16. 7. 49. ) 
Laikko 7. 
Kw 160. Pm 201. 

(Lkoj n:o 1243, 2. 7. 1949 ) Kl n:o 34/ 49. 3. 

ToijaLa11 aseman alaisena avataan heinakuu11 16 paivasUi 
1949 lukie11 ToijaJ.an-Viialan valilla kilometrilla 149 + 371 m 
Toijalan alaisena liikenteelle ,Junkkari" -niminen eisake, ta
riffivalimatkoina 2 km Toijalaan ja 5 km Viialaan (Tpe 38.). 
Seisakkeella pysahtyvat matkustajien jattiimista ja ottamist1. 
var-ten (S) toistaiseksi jtmat n: o 403, 404, 404 a ja 401. 

e .Junkkari 11 Toijala 2. H (Luk. 16. 7. 49.) 
Vjjala 5. 
'l'pe 38. 

(Lkoj 11: o 906, 2. 7. 1949 ) Kl n: o 34/ 49. 3. 

Alue vuokrat. 

Tariffisaan11on hei11akuun 1 p~nvana voimruan tulevan vii- 4 
dennen lisalehden . ivulle 35 tehdiian k orjaus : toisen ::tlueryh-
man vuosivuokra neliometrilHi. on edelleen 20 mk. (Lkoj sahk. 
n:o 7, 1. 7. 1949 ) Kl n:o 34/ 49. 4. 

Pohjoismaiden-Englannin valinen matk.atavarayhdys
liikenne Goteborgin-Tilburyn kautta. 

YlHi.mainittu yhdy. liikenne on aloitettu jalleen heiniikuun 5 
1 paivastii 1949. Yhdysliikenteen kulje1n ehdot ja hiunat sisal 
tyvat seuraavaan ,julkaisuuu: 

J ntemationaJ Tariff for the registration and conveyance of 
passengers' luggage between Great Britain on one hand anJ 
Sweden, Norway and Finl.and on the other Vla Tilhury
Gothenburg. 
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'l'oimitusohjeet sisiiltyvat julkaisuun ,Service Instructions 
relating to the international tariff ... " 

Yleiset ohjeet. 

1. Matkatavar.aa kirjataan Hels:ingin ja 'rurun (Turun 
satama) asemilla kuiljetettavaksi seul"aavaa tieta Lontooseen: 
Stockholm-Goteborg-rrilbury-London St. Pancras Station, 
talle matkalle kalpruavan kuponkivihkon perusteella. Kuljetus
tie on taten merkittava rnatkatavaratodistukseen ja · numero
lappuihin. 

2. KSM: n mukainen matkatavaratodistus on kiiytiinnossii 
myos tiissa yhdysliikenteessii. 

3. Kirjattaessa on kuponkivihkon paallykseen lcimattava 
tai merkittii vii ,Resgods" (Luggage) . Vii.liasemalle kirjattaessa 
on merkittiiva ,Resgods till .. ...... " (aseman nimi). 

4. Kuljetusmaksua laskettaessa on eroitettava tavallinen 
matkatavara, tavalliset polkupyorat, tandempyorat ja lasten
vammt. 'l'avallisen matkatavaran vapaapaino on valillii 'l'uwn 
satama-Goteborg 25 kg kokolippua kohti ja 12 kg puolilippua 
kohti, seka viililla Goteborg-London St. Pancras 45 kg koko-
1ippua ja 22 kg puolilippua kohti. 

Pyorista kannetaan tariffissa ilmoitetut kappalemak.·ut. 
J..Jastenvauuuista lasketaan Goteborgin satamaan a. ti tavallinen 
matkatavaramaksu sarakkeiden 4 ja 6 mukaan ja sielta cdelleen 
!.Jontooscen maksu on 6 sh. 11 d. kappaleelta. 

Ylimaarainen maksu: Englannin rautateitii. varten on kan
nettava 1 sh. matkatavarakollilta, polkupyoraltii tai lasten
vaunulta. 

5. Koiria ja muita pieniii elaimia ei kirjata suoraan. 
6. HankintJaetua ei tassii yhdy liikenteessii voi ilmoittaa. 

llfaksujen laskn ja tt'l£tys. 

7. l\Iak ut on ilmoitettu tarifussa (lisalehti 3) Englannin 
puntina suoraan koko lmljetusmatkalle. Eri yksikkohinnat 
nnmtetaan ensi.n pence'iksi (£ 1 = 20 sh. , 1 sh. = 12 d.). Ta
vallisen rnatkatavarau malt.su 1a ketaan kertomalla kilojen to
luvulla yksikkohinnat sarekkeista 4, 5 ja 6, laskemalla tulok ·el 
yhteen, lisaamallii kollimaksu, ja muuntamalla Suomen rahaksi 
(1 d . = nyk mk 2: 28) . 

Esimerk.ki : 176 kg, 1 % lippua. 4 kollia . Hel inki-I.Jondon 
Rt. P ancra. 
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sareke 4 : 18 X 17 d.= ......... 306 d. 

" 
5: 11 X 62 d.= • •• 0 •••• 682 d. 

" 
6: 14 X 62 d.-

••••• 0 •• 868 d. 
kollimaksu: 4 X 12 d.= . . . . . . . .. 48 d . 

Summa 1,904 d. = mk 4,345:-

8. Kannetut maksut tilitetiUin lomakkeella 4644 m1.1un kan
sainvalisen matkatavartan yhteydessa. 

E rinaisiii miiiiriiy ksiii . 

9. Tullau.s Suomen osalta on toimitettava lahtoasemalla 
ennen kirjausta. Englannin o alta toimitetaan tullaw ain.a 
Tilburyssa, mista matkustajalle on huomautettava. 

10. Matkatavara luoV1.1tetaan Turun satamassa (samoin 
Tukholmassa, Goteborgis a, Tilburyssa) rautatieltii 1aivaan ja 
painvastoin kuittausta vastaan. Jos matkatavara huomataan 
vahingoittuneeksi tai .jos on aihetta otaksua en vanbingoittu
neen tai vahentyneen, on siita laadittava kirjallinen selostus 
(lom. 3748 kk), mikaJi mahdollista matkustajan Hi naollessa. 
Selostuksen jaljennos on liitettava kuljetusseteliin. 

Nama toimitusohjeet kumoavat kiertokirjeen n: o 8/165(J. 
kesakuun 17 paivalta 1938. (Tfo n:o 1236, 2. 7. 1949) Kl 
n: o 34/49. 5. 

Kansainvalisten lii.hetysten merkit seminen 
erikoisluetteloihin. 

5 

Kaikiki kansainvaliset rahti-, pika- ja kiitotavarala.hetykset on 6 
edelleenkin merkittava erikoisluctteloihin. Pakettimerlrkeja ei 
kay1eti:i. (Tftk n:o 253, 29. 6. 1949) Kl n:o 34/49. 6. 

Ylimi:.Ui.rii.iset vapaaliput. 

Suomen Rautatieliii:ten Liitto r. y:n Joen uu.ssa 3G-31. 7. 7 
1949 pidettiiviin kesaurheilukilpailu.ihin ja esitelnUipillville osal
listuville sanottm liiton ji:isenille on myonnetty ylim. vapaalipu+ 
m.atkaa varten .Joen u·u:h.un tai Yuonislahteen. (Tfo n · o 1:23:2. 
1. 7. 1949) 

Matka.lippualennuksia. 
Suomen Pyoriiilyn yhteistoimintavaliokunnam, jarjestiimiin 8 

pyorailymestaruuskilpailuihin osallistuville k:ilpailij.oille ja toimit
sij<Jille on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Koldmlaan ja Helsinkiin. Alen-
n'l.r on voimassa Kokkolaan 8-12. 7. ja Helsinlkiin 14-H). 7. 
1949. (Tfo n:o 1206, 28. 6. 1949) 
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Stwmen NNKY :n Liilto r·. y:n jiirjestamiille t~·ttoleirille 
osallistuvil"le aile 20 vuotiaille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myo. pikajunalippujen hinnoista H a<!.
vistoon. Alennus on voimassa 16--28. 7. 1949. (Tfo n · o 1215, 
29. 6. 1949) 

f(ottvolan PyoriiuysetH·a r·. y: n jarjestamiin p.yorailykilpailtti
,hin osallisturviUe lrilp.ailijoille on myonetty 25%: n alennus yk
sinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista. Alen
nuR on voimassa 22-26. 7. 1949. (Tfo n:o. 1193, 23. 6. 1949) 

StWrne·n Pm·tiopoikajiirjesto 1·. y :n Keslri-Suomen Partiopoika
piirin kesiileirille osallistuville partiolaisi'lle on myonnetty 
:25 % :n alennus ytksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
h.innoista Lievestuoreelle. A·Jennus on voima a 2 . 7. - 10. 8. 
1949. (Tfo n:o 1187, 22. 6. 1949) 

U rheiltt-Seura Kokkolan Veikot 1·. y :n yhteistoimintasuunnis
tamiskilpailuiliin o allistuville kilpailijoiUe on myonnett~- 25 %: n 
aJennus yksinkerta.isten lippu.jen, myos pikajunalippujen 'hin 
noista Kokkola~11. Al'e11nus on voimassa 29. 7.-1. 8. 194U. (Tfo 
n:o 1217, 1. 7. 1949) 

'PU L :n naisten yleisu?·heilum.esta?"'.tuskt"lpCIIiluihin osa llist u
villc ki1pailijoille on myfumetty 25% :n alennus yksinkertais:ten 
lippujen, myO.S pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus 
on voimassa 29. 7.-2. 8. 1949. (Tfo n:o 1161, 21. 6. Hl-!fl) 

Sotainvaliidien Veljesliilto r. y :n kooa- ja mheilujuhliin osal
listuville otai11vali.ideille on myonnetty 25 % :n alennus ybin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Saloon. 
AlC'nnus 011 voimassa 4-9. 8. 1949. (Tfo 11:0 1135, 14. G. 1H49 ~ 

Suo1nen uinti·rnestarutt.skilpailuihin ooaliistuville kilpailijoille 
on myollil!etty 25 %: n alennuts Yksinkertaisten lip,pnjen, myos 
pikajunalippu.je11 hinnoista Valkeakoskelle. Alennus on voimassa 
4-9. . 1949. (Tfo n:o 1143, 16. 6. 1949) 

Partiolipp11.k.unta 'Poirnen Tyttojen kesiileirille osallistuville 
pa rtiolaisille on myonnetty 25 % : n alennu yksinkertai ten 
lippujen, myO.S pikajunalippujen illnnoista Hiimeenlinnaan. Alen-
111ll.'l on voimassa 17-29. 8. 1949. (Tfo n :o 1227, 1. 7. 1949) 

Sumnen Kuu·romykkiiinliitto r. y :n allamainittttihin tilai-
uuksiin o allistuville kuu.rom)'lkille on myonnetty 25 %: n alen -

11US yksi11kertaisten lippu:jen, myos pikajunalippuje11 hinnoista 
kulloinkin kysymy1kseen tuleva1le asemalle ja takaisin setn'aa
vast:i: 

Rauma 20-21. 8. 1949 kuuromyikkiiin esitelmapaiviit, 
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Kuopio 7. 9. 19-±9 Kustaa Killisen syntyman 100-vuotis- 8 
muist.ojuhla, 

Varkaus 10--11. 9. 1949 kuuromykkii.in esitclm.lipiiivat, 
'I'ur<ku 24-25. 9. 1949 kuuromykkain esitelmapaiviit. 
Alennrus on voimassa 2 piiivaa ennen ja 2 paivaa jalkeen 

kunkin tilaisuuden. (Tfo n :o 1188, 22. 6. 1949) 

Sum? a Sis1t 1·. y :n jarjestiimiin suunnist.a.miskilpailuihin o al
listuville ki1pailijoi11e on myonetty 25 % :n alennus yksinkee
taist en lip.pujen, myoo pikajunalippujen hinnoista Kyminlinnaan. 
Alennu on voimassa 26-30. 8. 1949. (Tfo n : o 1230, 1. 7. 1949) 

Konepajojen seisonta.-ajat. 

Yaununkorjauksia. uorittavien konepajojen sei:sonta.-ajat ovat vuosi· g 
Jomien ta.kia euraavat : 

Pasila.n konepaja 4/7- 16/7, osittain kaynnissa 1 /7-23/7, 
Turun , 11/7-23/7, , , 25/7-30/7, 
Vaasan , 11/7-23/7, , , 4/7- 9/7, 
Oulun , 25/7- 6/8, 
Pieksamaen , kiiy jatkuvasti vahintiian yhdessii vuorossa. 
Korjattavien vaunujen Jahettiimista konepaja·asemille seisonta-ajalla 

vi:iltettiivii. Vaunut korjattava mahdolli.suuksien muka.an varikoilla. (Koj 
n :o Koh 360/357, 29. 6. 1949) 

Ka.donneet kuormaussilla.t. 

Herttoniemen pysiikiltii. on tuntemattomalla tavalla kadonnut kaksi 10 
kuormau iltaa: koko 87 X 87 em, reunat raudoitetut. Jii.aneet otaksutta-
vasti johonkin kpl·tavaravaunuun. Pyydetiiii.n etsimiiii.n ja lOydettaessii 
lahettiimiiau Herttoniemen pysiikille. (1. ljp n: o 737/1903, 27. 6. 1939) 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkej li. ym. 

PaFtilan konepajan tyontekijii.lle Hannes Eskeliselle 27. 4. 49 kirjoi- 11 
tettu tilapainen vapaalippu n: o 0142696, matkalle Helsinki-Kuopio, meno 
Mi-War-Nrm-Kaj ja paluu Mi kautta, ja 15. 5. 49 kirjoitettu kesa-
kau iv-apaalippu n : o 12/22 matkalle Helsinki-Toijala ovat kn.donneet 
ja kuoletetaan. (P l. knp 53, 20. 6. 1949) 

Kouvolan Yarikolla palvelevalle ylim. veturinlii.mmittajalle Leevi Sor· 
salle 31. 10. 41 kirjoitettu virkamerkki n: o 617 on kadonnut ja kuolete
taan. (Yrp Kw n :o 333, 22. 6. 1949) 

Kouvolan varikolla (Vro) palvelevalle ylim. veturinliimmittii.jiille Arvo 
Penttiselle 21. 12. 4 kirjoitettu virka-aikavapaalippu n: o 14724/295 
matkalle Yira oja-Immola on kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp Kw n:o 
334. H. YII. 2, 22. 6. 1949) 

Kotkan a eman vaibdemiehen Paul Narskeen vaimolle KeTttu Nar.s
keelle 25. 5 49 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu matkalle Kotka-Hel
sinki on kadonnut ja kuoletetaan. (10. ljp n: o 1159/2887, 23. 6. 1949) 

IIalkotyomies Hannes Hyvoselle kirjoitettu tyolaisaikavapaalippu 
n :o 12/ 937 voimassa 10/6-10/7 1949 matkalla Ruukki-Haukipudas sekii 
20. 6. 1949 kirjoitetut tilapii.iset vapaaliput n :o 010811776 ja n:o 
01081777 matkalle Nivavaai·a-Helsinki ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(4 . \' tjp n :o 675/ 362, 23. I . 1949) 
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Tyontekijii. Jarl Lautamii.elle 28. 5. 1949 kirjoitettu tilapii.inen vapaa
lippu n: o 0100806 matkalle Lappeenranta.---.Kemi on k~donnut ja kuole
taan. (13. rtjp n :o 952, 27. 6. 1949) 

Tariffitoimistossa ent. ratavartijan Joha.n Ekbergin leskelle Vivi 
Ekbergille 13. 5. 49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 0129762 mat
kalle Pinjainen-Hanko .Au-ID-Klh kautta on kadonnut ja kuolete-
taan. (Tfo n: o 2085, 28. 6. 1949) . 

Tariffitoimistossa ent. tyonjohtajan Karl Julius Kinnusen leskelle 
Martta Kinnuselle 23. 6. 49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n:o 0180 16 
matkalle Loimaa----<Suolahti Ly-Jy kautta on kadonnut ja kuoletetaan. 
(Tfo n: o 2089, 29. 6. 1949) 

Ylim. asemamiehelle Ida Maria Nykiiselle 16. 6. 49 kirjoitettu virka.
miilirii.yslippu n: o 000/999 Loukolampi-Vii.ralii. voimassa 18. 7. 49 ~aaJw 
on kaclonnut ja kuoletetaan. (10. ljp n: o 1191/2976, 29. 6. 1949) 

Pasilan a,seman tilapii.iselle konttoriapulaiselle Toini Kaarin Nurme
lalle 23. 4. 49 kirjoitettu kesii.kaus.ivapaalippu n:o 14/205 matkalle Hel
sinki-Nastola on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 759/1942, 2. 7. 
1949) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Inhan aseman ylim. asemamies 1\fatti Kullervo Hemming on erotettu 

30. 6. 49 lukien opimattomana rautatien palvelukseen (5. ljp n: o H. 
687/2165, 9. 6. 1949) 

Kok.kolan aseman ylim. asemamiea Kauko Kalervo Haapoja on ero-
tettu 30. 6. 49 lukicn <~opimattomana rautatien palvelukseen (5. ljp. n: o 
H. 736/2348, 25. 6. 1949) 

Helsingin aseman alokas Nils Gunnar Glan (s. 15. 27) on erotettu 
16. 6. 49 lukien sopima.ttoma.na rautatien palvelukseen. (1. ljp n:o n. 
449/1943, 2. 7. 1949) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
SeiJtsemlintoi.sta ylikonduktoo1·in vw·kaa, joista toistaiseksi kwksi Helsin

gin, ilmk i Riil:ti.mlien ja kaksi Lisalmen asemilla sekii. yksi k:ul1ruk:in ase
malla: Ka.rjaa, Turk:u, Tampere, Haapamii.ki, Vaasa, Kokkola, Joensuu, 
Savonlinna, Jyvliskylii., Lappeenranta ja Virasoja; kahcleksantoista lconduk
toorin virkaa, joista toistaisek:si kolme Helsingin, kaksi Rovaruemen, -kolme 
Oulun, ikaksi Iisalmen ja. kolme Jyvaskylii.n a emilla sekii. }'lksi kullakin aae
malla: Tampere, Vaasa, Kemi, Outokumpu ja Kouvola; !e l. pakkamestalrin 
virkaa, toinen toistruisek i Turun ja ooinen toistaiseksi Lahden asemalla; 
sekii. kaksi !e l. vaakamestarin virkaa, toinen toistaiseksi Turun ja toinen 
toistaiseksi Jyvliskylii.n asemalla. Li.ilren.neosaston johtajalle osoitetut hailre
mukset on jii.tettavii. rautatiehal1ituksen kirjaajalle vi:imeistii.lin 19. 7. 1949 
ennen klo 12. 

euraav.at esityksen perusteella tii.ytettlivlit virat ja 1toimet 5. liiklenne
ja;kaossa: asemantiesten esi4niehen vi1·koja: )"kai Vaasal:lsa; 2 l. autonku'l
jettajan toVInia: yksi Vaasas a ja yksi Seinii.joe11a; junamiehen toillnia: 
y:ka~ Vaasassa, viisi Seinajoella, kaksi Kokkolaasa ja yksi Piletarsaaressa; 
1 l. asemamiehen toi4nia: yksi Vaasasaa, kaksi Seinlijoella ja kaksi Kok
kolassa · sekii. !e l. asemamiehen toVInia: yksi Ylistarossa, yksi .A.htarillSii. ja 
ykai Sievissii.. Lukenneosa.ston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.v'a 
a.sianomaisen liikennepaikan paii.lli-ki:ille viimeistii.ii.n 25. 7. 49. 

Yleisen va.ikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen ha.ke
muaten jii.ttii.mistii. ottamaan s('] vali asunnonsaantimahdollisuul<sista. 

Helsinki l 949. Valtionenvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden .numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Sis 11.11 y s: 1. Soteva. kiittii.ii.. - 2. Konttoriapula.isen piitcvyysvaatimuk
;;ct. - 3. Henkilollisyygtodistuksct ja 'Viitiromerkit. - 4. Ulkomaitie-t opintomat
kat. - 5. Liikennepaikkoja koskevia. muutoksia. - 6. Matka- ,ia kiitotavara.n 
kuljetus. - 7. Lisarahdin kantaminen. - 8. Painou miiariiiimiuen . - 9. Mat
kalippualennuksia. - 10. Myonnettyja palkintoja. - 11. Kadonneita matka
lippuja, vir.kamerkkeja ym. - 12. Avoimia virkoja ja toimia. - 13. Kilpailu
kutsu. 

SOTEV A kiittaa. 

,Jo viiden sotakorvausvuoden aikana Suomen rantatielaitos 1 
ja .en henkilokunta ovat joutuneet kantamaan osan siitii kuor
masta, mita sotakorvausten suorittaminen on maallemme mer
kinnyt. Sotakorvaustuotteiden kuljetukset ovat erainbi. ajan
kohtina a.settaneet rautateittemme henkilokunnan ja liikkuvan 
kaluston erittain raskaan kuormituksen alaiseksi. Uhrautuvalla 
tyolla ja joustavilla jarjestelyilla kuljetukset on voitu hoitaa 
niin etteivat kuljetuspulmat ole aiheuttaneet myohastymi iii. 

Viidennen sotakorvausvuoden piiattyessii Sotakorvausteolli
sunden valtuuskunta esittaa parhaat kiitoksensa Rautatiehalli
tukselle seka koko rautatielaitoksen henkilokunnalle siita ta
vasta, milla he ovat huolehtineet SOTEV .An kiireellisi ta ja 
usein suuria vaikeuksia tuottaneista kuljetuksista." 

Konttoria;pUJlaisen patevyysvaatimukset . 

Valtionrautateiden hallinnosta 21 piiivana joulukuuta 1932 2 
anne tun asetuksen 50 §: n 7 momentin nojalla, sella isena kuin 
se on 12 paivana marraskuuta 1948 annetussa asetuksessa, 
rautatiehallitus on maariinnyt, etta konttoriapulaisen toimeen 
pyrkivalta vaaditaan asianomaisen johtajan harkinnan mukaan 
keski- tai tyttokoulun taikka taydellisen kauppa- ja telmillisen 
koulun oppimaara tai vastaavat tiedot. Samalla kumotaan 
maarayskokoelma I: n 10. kirjoituk en I luvun 1 ja 2 kappa
leeseen otetut, rautatiehallituksen kirjelmitla II. 87 vuodelta 
192~~ ja II. 848 vuodelta 1924 annetnt konttoriapulaisen kelpoi-

·k 94. - 14. 7. 1949. 
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suu ehtoja koskevat mi:Hiraykset. (Rh/hlo n: o H. 462/5217, 
1. 7. 1949) Kl n:o 35/49. 2. 

Henkilollisyystodistukset j a virkaanerkit. 

· Sitteu kuu rautatiehallituksen kiertokirjeessa n: o 14/H. 
1121, 10. 8. 1944, maiuittu sisaasiainministerion kesakuun 20 
paivana 1944 antama paatos on tullut kumotuksi, rautatiehalli
tus on muuttaeu sanottua kiertokirjettaan maarannyt, ett~i 
kaikkien valtiourautateiden palveluksessa olevieu ja heidan 
perheenjasentensa, samoin· kuin elaketta nauttivienkin, on 
henkil0'1lisyystodistuksena esitettava todistuslomakkeelle n : o 
1127 ( ent. u: o A. u: o 48 a) kirjoitettu virkamerkki, henkilo
todi tuksesta joulukuun 21 paivana 1939 annetun a etukser! 
mukainen poliisiviranomaisen antama henkilollisyystodistus t11i 
siihen v rrattava muu julkisen viranomaisen antama henkilolli
syyden selvittava asiakirja, jossa on omistajan nimi ja valokuva 
seka antajaviranomaisen virkaleima ja allekirjoitus yJma pai
vays. Ede'lla mainitussa kiertokirjeessa olevat virkamerkke;ja 
koskevat salinnokset jliavat edelleenkin voimaa:n, joten virka
merkki siis annetaan vain palveluksessa oleville eika esim. per
heeujiisenille. (Rh/hlo n:o H. 1183, 1. 7. 1949) Kl n :o 35/49. 3. 

Ulkomaiset opint omat ka.t . 

Ulkomaisille opintomatkoille aikovilla tulee olla o. astonsa 
johtajan suosituskirje esitettiivliksi asianomaisen maan rautatic
viranomaisille. Jotta matkaohjelmasta voitaisiin etukateen 
ilmoittaa a . o. maau rautatiehallinnolle, on suosituskirjettli pyy
dettiiessii samalla selviteWi.va, milloin, mil'lli paikkakunnalla ja 
mihin vieraan maan rautateiden laitoksiin tai asioihin matkalle 
aikovalla on tarkoitus perehtyli. Edellli olevat mliaraykset kos
kevat myos sellaisia yksityismatkoja, joihin on yhclistetty opin
tokiiynteja vieraan maan rautatie1aitoksissa. 

Samalla rautatiehallitus ilmoittaa, etta Skandinavian maat 
ovat pyytaneet rajoittamaan niihin suuntautuvia opintomatkoja. 
(Rh/hlo n:o H. 1080, 8. 7. 1949) Kln:o 35/49. 4. 

Liikennepaikkoja koskevia muutokP>ia. 

Vihannin aseman alaisena avataan syyskuun 1 paivasta 
1949 lukien Vihannin- Lapin viililla kilom. 688 + 696 m liiken
teelle ,Ahonpaa"-niminen seisake, tariffiviilimatkoina 4 km Vi
hantiin ja 10 km Lappiin. Seisaketta liikennoidiian vain aikana 
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1. 9.-31. 5. matkustajien jattamista Ja ottamista varten (S) 5 
junilla n: o 623 j a 624. 

se Ahonpiia 52 Vihanti 4. H (Liikennoidaan vain aikaua 
1. 9.-31. 5.) 

Lappi 10. 
(Lkoj n:o 1535, 6. 7. 1949) Kl n:o 35/49. 5. 

Kesakuun 1 piiivasta 1949 lukien on Leppavedeu--Laukaan 
valilla kilom. 392 + 192 m avattu Leppaveden aseman alaisena 
liikcnteelle ,Jarvilinna "-nimiuen seisake, tariffiva"limat]wina 3 
km Leppavedelle ja 8 km Laukaaseen. Seisakkeella pysiihtyvat 
matkustajien jattamista ja ottamista varten (S) toistaiseksi 
junat n:o 955 ja 958. 

se Jarviliuna Leppavesi 3. H (Luk. 1. 6. 49.) 
Laukaa 8. 
Hpk 93. Pm 95. 

(Lkoj n:o 570, 6. 7. 1949 ) Kl n:o 35/49. 5. 

Kuusankosken aseman alaiset ,Kymin Oy:n raitee1" ja sa
moiu Voikan aseman alaiset ,Kymin Oy:n raiteet", joita liiken
noi.diiiin Kymin Oy:ta varten, on Tt-liikenteen "lisaksi avattu 
heiuiikuun 1 'Piiivasta 1949 lultien T-liikentee.lle liiihtevii<li kappale· 
tavaraa varten asema-, siirto- ja suuntavaunujen rajoissa. 
(Lkoj n: o 1524, 6. 7. 1949) Kl n: o 35/49. 5. 

Kontiomaen aseman alaisena avataan elokuun 1 paivastli 
1949 lukien Kontiomaen-Ristijarven valilla kilom. 664 + 30 m 
liikenteelle ,Laajakangas" -niminen seisake, ta.riffivali.matkoina 
5 km Kontiomaelle ja 13 km Ristijarvelle. Seisakkeella pysiih
tyvat matkustajien jattamista ja ottamista varten (S) toistai
seksi kaikki moottorivalmujunat. 

se Laajakangas 54 Kontiomaki 5. H (I1uk. 1. 8. 49. ) 
Ristijarvi 13. 
Hys 41. 

(Lkoj n:o 955, 6. 7.1949) Kl n:o 35/49.5. 

Voltiu aseman alaisena avataan elokuun 1 paivasta 1949 
Voltin ja Jepuan valillii kilom. 482 + 816 m liikenteelle , Ko
jola"-niminen seisake, tariffivalimatkoina 4 km Vo'lttiin ja 
13 km Jepualle. Seisakkeella pysahtyvlit matkustajien jiitta
mistii ja ottamista varten (S) toistaiseksi junat n: o 561, 562, 
565 ja 566. 

se Kojola 31 Voltti 4. H (Luk. 1. 8. 49.) 
Jepua 13. 
Pnii 35. Sk 65. 
Yw 147. 

(Lkoj n:o 1490, 6. 7. 1949) Kl n:o 35/49. 5. 
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Julkaisuun ,Liikennepaikkojen valimatkat" muutetaan ,Jo
kioisten ja Forssan alaisia syrjaraiteita koskevat merkinniit 
seuraa viksi : 

Jokioinen Ferrarian raide 1 Tt Oy Ferraria Ab: Ui varten. 
Siirappitehtaan raide 1 'l't Jokioisten Tarkkelys j:t 

Siira ppi Oy: ta va.rten 
Myllyn raide 1 Tt Jokioisten kartanoita var-

ten. 
Sahan raide 1 Tt J okioisten kartanoita \'8t'-

ten. 
Pehkutehtaan raide 1 Tt Jokioisten kartanoita var

ten. 

Kaikki edellamainituille vastaanottajille liihetettaviit vaunu
kuormat on aina rahditettava ktmkin omalle syrjiiraiteelle. 
(Lkoj n:o 1551, 6. 7. 1949) Kln:o 35/49. 5. 
Forssa Osuusliike Tammen raide 1 Tt Ouusuliike Tammea 

va.rten. 
Tammelan Osuuskaupan raide 1 Tt Tammelan Osuus

kauppaa varten. 
Satamaraide 1 Tt 
Sahan raide 1 Tt Oy Finlayson- Forssa Ab: n ja Wiik 

& IIoglundin tarvetta varten. 

Kaikki edellamainituille vastaanottajilie liihetettavat. vaunu
kuormat on aina rahditettava kunkin omalle syrjaraiteelle. 
Poikkeuksena on Oy Finlayson- Forssa Ab, jolta raidemaksu 
kannetaan vain Sahan rai.teella kuormattavista Hihetyksista. 
(Lkoj n:o 1551, 6. 7. 1949) Kl n:o 35/49. 5. 

Matka- ja kiitotavaran kuljetus. 

Kirjeella Lt. n: o ·1973/6426, 23. 8. 1944 miiarattiin, etta sil
loin valli1meissa poikkeu.ksellisissa olosuhteissa saatiin ottaa 
matkata,·arana kuljetettavaksi vain varsinaiseksi matkatavaraksi 
katsotta Yia, mutta ei Liikennesaannon 32 §: n 3 kohdassa lue
teltuja esineita. - Samoin miiiirattiin kir.jeellii Lt. n: o 210:1; 
6736, 11. 9. 1944 rajoituksia kiitotavaran kuljett.amiseen 
nahden. 

K1m asemilla varsin yleisesti vallitsee se kiisitys, etta niimli 
rajoitukset ovat edelleenkin voimassa, kumotaan edellamaini
tut kirjeet, joten matka- ja kiitotavaroiden kuljetuksessa on 
llOUdatettava kuljetustoimiston V. ] 948 antamia maariiyk iii 
matka-, kiito- ja pikatavaran seka pienten elainten kuljetuk
sesta (0. 1237a). (Lkoj n:o 656, 7. 7. 1949) Kl n:o 35/49. 6. 
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Lisarahdin kant aminen. 

Koska on ilmennyt erilaisia tulkintoja Liikennesal:inni)n 1 
67 § :n 8 a. ja b. kohtien sovelluttamisesta, ilmoitetaan tiiten, 
eWi jos Uihettiija pyytaa rautatien tarkistamaan Uihetyksen 
painon, niin vapautuu hiin lisarahdin maksamisesta seka silloin, 
kun han on rahtikirjaan merkinnyt painon vaarin, etta myos-
kin silloin, kun han ei ole siihen merkinnyt arviopainoa olleen
kaan. (Vrt. MK.V: 44. II. 3) (Lkoj n:o 490, 7. 7. 1949) Kl 
35/49. 7. 

Painon maaraaminen. 

lJi iiyksena MK. V : 44. II. 2 ja 3 kohtien maarayksiin ilmoi- 8 
tetaan, etta punnitusasemien on vastedes merkittava punnitse
miensa vammkuormalahetysten rahtikirjojen B-osaan nimily
hennyksensa osoitukseksi siita, missa punnitus on t apahtunut. 
(Lkoj n: o 490, 7. 7. 1949) Kl n: o 35/49. 8. 

Matkalippualennuksia . 

Lah,den ktturojen urheilijoiden jarjoestamiin uintikilpailuihin I 
osallimuville kiJ.pailijoille on myonnetty 25 % :n a:lennm: yksin
kertaisten lippujen, my.OS pikajunali,ppujen hinnoista Lahteen. 
Alennus on voimassa 29. 7.-1. 8. 1949. (Tfo n:o 1238, 4. 7. 
1949) 

Hiimeenlinnan Tanno r. y :n jarjestaaniin yhteistoimintasmm
nistamiSkilpailu.ili.in osallistuvill-e kilpailijoihle on myonnetty 
25 % :n alennus yksinkertaisten lippujen, 111IYOS p~kajunalippujeu 
hinnoi ta Hfuneenlinnaan. Alennus on voimassa 5-9. 8. 194!"). 
(Tfo n: o J.266, 8. 7. 1949) 

Myonnettyja palkintoja. • 

Rautatiehallitus on myontii.nyt 1,000 mankan suuruisen pa1kinnon Pyhii· 1 0 
salmen a eman alokkaalle Niilo Piiii.kkoselle tunnustuk ek i siitii. ripeii.stii. 
toiminnasta, jota han osoiJtti srummruttaessaan Pyhii.sa1men aseman asema
rakennuk essa sijaitsovassa postitoimi.sto a syttyneen tuJipalon enuen-
kuin palo ehti saada a~kaan mainittav!limpia vaurioita. (Rh/to n:o H . 
1208/ 53 7, 1. 7. 194.-9. ) 

Rautatiehallitus on myontanyt Helsingin ascmalla palveleville 2 l. 
pakkamestarille Bruno Konrad .Jyvamiehclle ja liikennetyolliisell Hilja 
Rodille kumm.allekin 500 markan suuruisen pa1kinnon tunnustukseksi .siitii. 
oma-aloittei e ta toiminnaata, jonka aus.iosta varas sa.a.tiin pidii.tetyksi ja 
luovutetuik.si poliisiviranoma1sille. (Rhf to n:o H. 1209/5386, 1. 7. 1949.) 

RautMiehallitus on myonltii.nyt Mik•kelin asemalla palvelevalle konduk
toorille Yrjo MikRRI Pylvanii.isellc 500 markan suuruisen palkinnon tun-
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nu.stukeeksi hanen osoittam!llstaan valppaudesta, jonka ansiosta ~uljetetta
vana olevaa tavama anastanu.t varas sa.atiin pidatetyksL (Rh/ to n:o 
H. 1210/ 5385, 1. 7. 1949.) 

RautatiehalliJtus on myonrtanyt 500 mankan suurui en palkinnon Porin 
asemalla palvelevalle ylimiiaraiselle •kondukrtoorille Johan Vilhelm Korpe
lalle tunnustukseksi siitii. neuvok>kaasta ja ripeii.sta rtoiminnasta, jonka 
ansiosta eras junaval'a.s saa.tiin pidatetyksi. (Rh/ to n :o H. 1211/ 5384, 
1. 7. 1949.) 

Kad'onneita matkalippuja, virkanlerkkeja ym. 

TariffiJtoimistossa .kansanedustaja Atte Pa.k.kaselle kirjoitettu 2 luo.kan 
vuosivapMilippu v . 1949 n:o 158 ,ka1ki!Ja radoilla, on kadonnut j& •kuole
teta.an. (Tfo n:o 2086, 28. 6. 1949.) 

Helsingin asemalla palvelevalle 1 J. asemamiehen Olavi Krogerin ·vai
molle Liisa Maria Krogerille 15. 6. 49 kirjo1tettu tilapiiinen vapaalippu 
n:o 0160881 ma.tka.lle Helsinki-Kemijar.vi kautta Klh-Au-Tvii.-Pko
Lpa ja paluu kautta Mh-Nrm-Jns-Rah on ikadonnut ja ikuoletetaan . 
(1 . ljp n:o 770/ 1959, 4. 7. 1949.) 

H~lsingin asemalla palveleva.lle liihertille Kalevi Lindholmille matJialle 
Helsinki-Leppiivaara JiirjoiJtettu virka-ai.kav!llpaalippu n:o 018915/ 379 
V'01mas.~ 1. 6. 49-31. 8. 49 on •kadonnut ja ikuole;tetaan. (1. ljp n:o 
773/1971, 5. 7. 1949.) 

Hii.meenlinnan ·31 eman alokJiaalle Einari Kii.elle 1. 5. 49 kirjoitettu 
kesii.kausivR>paalippu n:o 20/ 1533 voimassa 15. 5.-31. 10. 49 mrutkalla Ha
meenlinna-Luoma on kJ~,donnut ja ikuoletetR>an. (2. ljp n :o 994/ 2452, 5. 7. 
1949.) 

Tyonte<kija Viljo Tujulalle 15. 5. 49 tkirjoitetrtu ·kesakausivapaaJ:ippu 
n :o 45/ 431 mat kalle Lauritsala-Paimenpoi'tti on ikadonnurt ja ikuoletetaan. 
(13. 11tjp n:o 977, 6. 7. 1949.) 

Ent. s:semMi:ivoojalle Maria V:bkmanille 15. 6. 49 •kirjoiJtettu tilapai
nen vapaalippu n:o 155272 matkalle Helsinki-Joensuu on ·kadonnut ja 
kuoletetaan. (Tft n:o 1261, 7. 7. 1949.) 

Enrt. rtyonjohtajan J. A. H'!igglundin va.imolle Ida Hagglundille 8. 6. 
49 kirjoiterttu tilapliinen vapaalippu n :o 155092 matkalle Villii.hde--Oulu 
on kadonnut ja kuolete.taan. (Tft n:o 1262, 7. 7. 1949.) 

Helsingin aseman junamiehelle Jalmari Liuktkoselle 11. 6. 49 kirjoi
tettu •tilapainen vapaalippu n:o 0160766 ma'tlkalle Helsinki-Mikkeli, 
28. 4. 49 kirjoirtettu okesiilkausivapaalippu n:o 17/ 228 matkalle Helsinki
Na.stola seka 2. 10. 44 kirjoitettu virkamerkiki n:o 360 ovat kadonneet ja 
kuoletertaan. (1. ljp n:o 797/1985, 7. 7. 1949.) 

Helsingin a seman ent. juna.miehelle Albinus 0 sian Johanssonille 30. 6. 
49 ikirjoiJte.ttu rtilapii.inen vapaalippu n :o 0190172 ma.tkalle Helsinki
Turku, 30. 6. 49 'kirjoiJtettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0190173 ma.tkalle 
Helsinki-Kristiinankaupunki, 11. 6. 49 kirjoirteotitu tilapii.inen vapaalippu 
n :o 160752 mwlikalle Helsilllki-Porvoo se.kli hanen vaimolleen Ida Irene 
Johanssonille 30. 6. 49 kirjo1tettu tilrupii.inen vapaalippu n:o 0190175 mat
kalle Hel inki-Turku ja 30. 6. 49 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 
0190174 ma.tkalle Helsinki-Kristiinan.kaupun•ki ovat kadonnoet ja kuole
tetaan. (1. ljp n :o 797/1985, 7. 7. 1949.) 

Y1im . •konduk.toorin Yrjo Vilhelm A.ijalan poj:a.lle Mauno A.ijalalle 7. 6. 
49 kirjoitelttu -tilapii.inen vapaalippu n:o 0057916 matkalle Torni<>-Hel
sinki on Joo.donnurt ja kuo•letetaan. (6. ljp n:o 1129/ 2745, 7. 7. 1949.) 

Helsingin aseman rnakuuvaununhoitajalle Helmi Hiimalaiselle 23. 4. 49 
kirjoitettu ·kesrukausivrupaalippu n :o 49/ 203 mrutka.lle Helsinki-Toijala on 
kadonnut ja. •kuoletetaan. (1. ljp n: o 784/ 1993, . 7. 1949.) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

Yksi kilrja:n;piti.ijiin ja yksi 1 l. kilrjurint vilrka rautatiehallituksen hallinto· 12 
osastolla. Piii:i.johtajalle osoitetut h!\lkemukset on jii.tetti:i.vii rau.taltiehallituk-
sen kirjaajalle viimeistiii:i.n 5. 8. 1949 ennen klo 12. 

Ta:mpereen ensimmi:i.isen luokan aseman asemapiiiiUikonvirka (:e pl) ja 
Kotkoo toisen luokan aseman asem<tp(iiillikowvi1·ka. Rautatiehallitukselle o oi
tetut hak6lllukset on jiitebtiivii rautatiehall1tuksen k:irjaajalle viimeistaiin 11. 
8. 1949 ennen klo 12. 

Pitii.jii11111U'ien ja Kilrkniemen kolmann.cn luokan, Lawritsalan, HG!Ukivtwren 
ja Viialam neljiinnen luok:an, Niinisalon, Koskenk01·voo, Kempeleen, Pitkii· 
lahden, Voikoo ja Lipe1·in viidenn.en luokan asemien asemapiiiiUikanvirat 
seki:i. asemakassanhoitaj£11T1iVilrka RiihVmi:ien asemalla. Nimitetyt asemapiiiilli
kot ovat velvolliset vastaanottamaan P~tiijiinmiien, Kirkniemen, Laurmsalan, 
Viialan, Niinisalon, Koskenkorvan, Pitkiilahden ja Liperin asemilla jo ole· 
van sekii Hauk.ivuoren, Kempeleen ja Voikan asemille vastedes mahdollisesti 
aijoitettavan postitoimipaikan ho1tajan toimen. Rautatiehallitukselle osoite
tUJt hakemukset on tO'imitettava rautatiehallituksen tkirjaajalle viimei tiii:i.n 
11. 8. 1949 eilJII!en klo 12. 

Yksi y. p. 1 l. kirjurinvilrka toistaiseksi 10. liikennejakson piiiillikon toi· 
mistos a; kolme y. p. 1 l. kirjurinvirkaa, joista ;toistaiseksi yksi Hyvinkii.iin, 
yksi Lapuan ja yksi Haapamaen a.<lelllalla; kolmetoista y. p. :e l . kilrjwrin
virkaa, joi&ta toistaiseksi kaksi Helsingin ja kaksi Turun asemalla sekii yksi 
kullakin asemalia: Sorniiinen, Villiihde, Mo=ila, Karjaa, Porj, Kauhava, 
Joensuu, Taavetti ja Pulsa; kolme asema:mestarinwkaa, jomta ·toistaiseksi 
yksi Koivion, ykai Rahkolan ja )'lksi Uudenkaariepyyn pysii:lcillii.; y1\si 1 l. 
lipunmyyji.invirka toistaiseksi Helsingin asemalla; kaksi :e l. lipwnmyyjan· 
virkaa to:istaiseksi Turun 3.S6lll3.lla; kaksi a. p. :e l . linjakirjurinvirkaa, toi· 
nen toistaiseksi 3. liikennejaksossa ja toinen 5. llikennejaksossa; kuusito~ta 
a. p. :e l. kilrjurinvilrkaa, joista toistai eksi yksi 9. liikennejakson piiallikon 
toim.istossa, yksi kullakin asemalla : Kauklahti, Jiirvenpiic'i., Lappila, Aura, 
Mellilii, Pomarktk:u, Vaasa, Laihia, Pihlajavesi, Haukipudas, Raahe, Oubi· 
nen, SuoilJElnjoiki ja Taavetti sekii Y'ksi Vuolingo.u. pysii.killi:i.; ja yksi siihkot
ti.ijii1wilrka toistaiseksi Oulun asemalla. Koivion pysiikille mmitetty asema
mestari on velvollinen vastaanottamaan pysiikilli:i. olevan postitoimipaikan 
hoitajantoimen. amoin on Uudenkaarlepyyn pysiikille nimitetty asemamestari 
velvollinen vastaan:o.ttamaan sanotulle pysiikille vastedes mahdollisesti sijoi· 
tettavan postitoimipaikan hoitajantoimen. Piiiijohtajalle oso1tetut hakemuk
set on toimitettava rautatieha.llituksen kirjaajal1e viimeistiiiin 11. 8. 1949 
ennen klo 12. 

Yleisen vai,kean asuntopulan ltakia kehoitetaan hakijo.iJta enn.en hakemus· 
ten jiittiirnistii ottamaan selviia asunnonsaantimahdollimuksista. 

Kilpailukutsu. 

Kutsumme tiiten k&ikkia VR-urheilun piirejii jaserutensl.i kautta osallistu· 
maan valtionrautateiden 

t e n n i s m e s t a r u u s k i I 'P a i I u i h i n, 
jotka VR Urheilutoim.ikunnan luvalla jiirje taru.mc Hango sa, ulkokentilla 
eioomun 5-7 piiivini:i. 1949 seuraa.vi sa sarjoi sa: 

a) miesten k&ksinpeli 
b) naisten kaksinpeli 
c) miesten nelinpeli 
d) naisten nelinrpeli 
e) sekanelinpeli 

13 
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f) ikamicsten yli 45 v. •ka.ksinpcli 
g) a.lokass:arja, nais- ja miespelaajille, jobka eivat osallistu mestaruua

sarjoihin ja jotka eivat ole sijoit:tuneet pruJ.kinnoiJle tenni-Sikilpwi.luissa, 
lukuuno,ttamatta i.krumiehiii.. 

Kilpailumwk.su on sarjoissa a, b, f ja g 100 mJk. sekii sarjoissa c, d 
ja e 50 mk. 

Kilpailuissa nouda.tetaan SVPL:n kilpailusaaDJtojii.. Kilpailun joh.ta.jana 
toimii tkirjuri Eino Nojd Lappohjasta.. Kirjalliset Hmoi<ttautumiset pyy
detiian lah~ttii.maan 28. 7. 49 tklo 15.00 mennessii. linja.k.irjuri K. E. Fran
zenillc, Hki 1 ljp:t (puh. 538), jonka jiii1keen viilittomii.sti suoritetaan 
arvonta 1. liikcnnejwkson .toim:istossa. Kilpailussa tkayrt;etiiiin Tr~torn 
1949 paJloja. Ottelut rntkaistaan kahdclla voitetulla ~tuerii.llii. Majoi.tus 
jiirjestetaan pyydettaessii. 

V. R. TENNIS r. y. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapait>o 



KASKYLEHTI N:o 36 
1949 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltain: 
Kl. N:o 1/-49. 2 (= le hden numero, vuosl , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SISA.LLYS : 1. Valtion viran tai tQimen tahi ylimaariiisen toimen haltijain 
ps.lkkaus. - 2. Valtion virkamiesten pal.kkau.sten jarjestelyii. sekii. niiden kir
jaumista vuonna 1949 koskevia maarayksiii. ja ohjeita. - 3. Eliilkekassoille 
tuievien maksujen pidattii.minen viran tai toimen haltijoiLta. - 4. Vinkamat
kc,jen matkudtusluo-kat ja piiivii.raha. - 5. Matkalippualennuksia. - 6. Ka
<1 •;nneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 7. Kilpailu.kutsu. 

Valtion viran tai toimen tahi ylimaariiisen 
toimen ha.ltijain. palkkaus. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu senl'aavat Jait, asetukset ja 1 
\·alt ioneuvoston paatokset: 

Laki 
valtion viran tai toimen haltijain palk:kauksesta annetun lain 

muuttamisesta. 
Annettu Naantalissa 22 piiiviina ke ii.kuuta 1949. 

J!}duskunnan piHiti:iksen mukaisesti muutetaan valtion vit·an 
tai toimen haltijain palkkauksesta 22 paivana joulnkuuta 194:2 
annetun lain 2 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat 4 paivana joulu
kuuta 1947 annetussa laissa (861/47), 2 § :n 1 momentti kuiten
kin muutettlma 22 paivana heinakuuta 1948 annetulla lailla 
(542/48), nain kuuluviksi: 

2 §. Viran tai toimen haltijan varsinaisena palkkauksena 
on peruspalkka ikalisineen. 

Viran tai toimen haltijaii1 palkkausten ylei.nen tarkistus 
toimitetaan neljannesvuosittain kunkin vuosineljanneksen 
alussa valtioneuvoston antamien tarkempien ohjeiden mukai
sesti. J os tarkistuksessa havaitaan edellisen vuosineljanneksen 
toisen kuukauden virallisen elinkustannusindeksin nons eeu 
vuoden 1947 lokakmm tasosta 5 prosenttia tai sita enemman , 
suoritetaan peruspalkka ja ikalisa vastaavasti korotettuna 5.::; 
prosentilla vuoden 1947 lokakuun peruspalkasta ja ikalisasta 
kutakin elinkustannusindeksin 5 prosentin nousua kohden sen 

4910. 21. 7. 1949. 
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vuosineljarmekseu alu::;ia lukieu, jona tarkistus on toimitettu. 
Elinkustannusindeksin aletessa viihintiian 10 pro enttia siita 
lun1sta, jonka perusteella palkkoja viimeksi on muutettu, alen .. 
netaan tarkistettua peruspalkkaa ja ikiilisiiii G prosentilla kuta
kin Uillaista tiiyWi. kymmenta prosenttia kohden. J os indeksi 
jalleen kohoaa, peruspalkka ja ikalisa suoritetaan niiden korot
tamista koskevien slii:innosten mukaisesti vain, m ikali snnottuja 
sa.liJmi:iksia SOVellettaessa alennettU pallrka ja ikl:iiisa 110US€\'Ut. 

Viran tai toimen haltijalle, jonka toimipaikka on vinlli., ''l 
elinku tannusindeksin mukaan uhteellisesti kalliilla puikka
kuunalla , voidaan, sen mukaan kuin asetuksell<J 1 r rkeru lUin 
mal:irii.taiin tulo- ja menoarvion rajois a suoritt'l" '.trsinaisen 
pa'lkkauksen lislinli kalliinpaikanlisiili . 

. Tos viran tai toimen haltija asetetaan sopimukse!l peru::;. 
teella, maksetaan hlinelle varsinaisena palkkauksena sopimus
palkkaa hanen kanssaan tehdyn sopimuksen mukaan. Sopimus
palkkaisiksi ei kuitenkaan voida jarjestli.a tuomarinvirkoja. 

3 §. Viran tai toimen vastunllisuuden ja tyomaaran sekii 
siihen vaadittavan taidon ja kyvyn mukaan mliaratli.an perus
palkkaiset virat ja toimet asetnksella tu'lo- ja menoardon ra
joissa palkkausluokkiin , joi. sa 11eruspalkan ja yhden ikiilisiin 
maa t•ii. vuodessa on : 
Palkkaus· P~ru~lfcalkka Jkali.a Palkkallo· Peruspa'kka Ika'iba 
luokka mk luokka mk mk 

1 90,000 5,400 21 225,600 11.880 
2 94,200 5,640 22 235,200 12;240 
3 99,000 5, 80 23 245,400 12,600 
4 103,800 6,120 24 256,200 .12,960 
.) 109,200 6,420 25 267,600 13,320 
6 114,600 6,720 26 279,600 l3,680 
7 120,600 7,020 27 293,400 14.040 
H 126,600 7,320 28 :307,200 J 4,400 
9 132,600 7,620 ~9 321 600 14,760 

JO 138,600 7,920 :30 336,000 15,120 
11 145,200 8,2 0 31 :351,600 15,480 
12 ] 51,800 8,640 :32 369,600 15,840 
13 158,400 9,000 33 387,600 16,200 
14 165,000 9,360 34 +OR,600 16,560 
15 172,800 9 720 3!'5 429,600 16,920 
16 180,600 10,080 36 453,600 17,280 
17 189,600 10,440 37 -+89,600 17,880 
J8 198,600 10,800 38 :>28,600 18,840 
19 207,600 11,160 :39 .)79.600 20,280 
:.:o 216,600 11 ,fi20 
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Asetuksella voidaan tulo- ja menoarvion raJOissa miiiiriitii. 1 
etta maiiratynlaisen viran tai toimen haltija on, oltuaan maii.ra-
ajan saman tai vastaavanlaisen viran tai toimen tahi ylirniUi
raisen toimen haltijana, sHrretUiva ylempiHin palkkausluokkaan. 

M:illoin valtioneuvosto katsoo Yaltion edun vaativan miia 
t"atyn vir an tai toimen haltijan pysyttamista Yaltion palveluk · 
sessa taikka maaraty:n benkilon :nimittiimista valtion Yirkaall 
tai toimeen, valtioneuvosto voi tulo- ja menoarvion rajoi. a 
miiarata, etta sanotulle viran tai toimen haltijalle, jollei virka 
ole tuomarinvirka, on suoritettava henkilo"'kohtaista palkanlisaa . 
Tii.llainen miiaravs annettaloo.on eninti:Ui:n viideksi Yuodck i ker-
rallaan. · 

•raman lain 2 §: n 2 momentissa tarkoitetussa palkkau ten 
ylei ·essa tarkistuksessa lasketaan peruspalkkoihin ja ikalisiin 
tehtava korotus 3 : ssa vahvistetuista peruspalkoista ja ikii
lisistii. Korotettu tai alennettu vuotuinen peruspalkka tasoite
taan lahimpaan sellaiseen lukuun, jonka kahdestoistaosa on 
kahdellakymmenelliiviidel'la jaollineu, ja ikii.lisa vastaavasti st>l
l.aiseen lukuun, jouka kahdestoista o a on viidella jaollinen. 

'rata lakia sovelletaau 1 piiivasta helmikuuta 1949, josta 
lukien taman lain 3 §: ssa vahvistetut peru palkat ja ikiilisa1 
suoritetaau korotettuina saman indeksiluvtm perusteella, jonka 
nojalla peruspalkat ja ikiilisiit on palkkausten yleise~si:i tar
kistuksessa 1 paivana huhtikuuta 1948 korotettu. 

Taman lain 2 § :n 2 momentti ja soveltamissaiinnoksen 1 mo
mentti ovat noudatettavina nin niin kauan, kuin yleinen tyo
palkkojen tarkistus voimassa olevien iii:innosten mukaan toimi
tetaan viral'lisen elinkustannusindeksin perusteella. (Asetu ·kok. 
n:o 474/v. 1949. - Vert. K1 n:o 60/ 47.1 ja Kln:o 42/48. U 

Asetus 
valtion vira.n tai toimen haltijain palk.kauksesta a.nnetun ase

tuksen muuttamisesta. 

Annettu Naantalissa 30 p'ii.ivauii. kesiikuuta 1949. 

Eduskunnan myonnettya palkkausluokkien korotukseen tar
vittavat varat muutt>taan valtiovarainministerion toimialaan 
kuuluvia eriniiisia asioita kiisittelemiian maari:ityn ministerin 
esittelysta valtion viran ja toimen haltijain palkkauksesta Hl 
paiviina tammikuuta 1943 annetun a ·etuksen 1 §, sellaisena Jmjn 
e on 12 paivana joulukuuta 1947, 1 piiiviiuii lokakuuta 1948 jn 

8 paivana huhtikunta 1949 annt>tniss11 aseh1ksissn (RRl / -+7, 1'22/ 
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48 ja 309/49) ja 5 § seka 12 §, sellaisena kuin se on 21 pii.ivii.nii 
tammikuuta 1949 annetussa asetuksessa (34/49), niiin kuu
luviksi : 

1 §. Peruspalkkaiset virat ja toimet kuuluvat palkkaus
luokkiin seuraavasii : 

18. P aaluokka. 

V altionrautatiet. 

Rautatiehallitus. 

Hallin to-o sa s to. 

Peruspalkka 

Palkkaus-
ilman in-

dekqikoro· 
h:okka tusta 

mk 

.Tohtaja . . ..... . . ... .... .... ..... . ..... . .. . . 
Asianvalvoja ..... . .... .. ... . .. ... . . . . . . . .. . 
ApuJaisasianvalvoja . . ..... . .... . .... . . ... .. . 
Psykoteknillisen "laboratorian hoitaja . . ..... . . 
Psykologi .... . . .. . ........ . .... .. . .. . . .. .. . 
Rautatieopiston johtaja . .. .. . . .. .... ... . .. . . . 
Koneinsinoori, 1 1. .. ........... .. .. .. . . .... . 
Liikennetarkastaja, 2 1. ... . ........ .. . . .... . . 
'l'yontutkimuspaallikko . . . ... . .. .. . ........ . . 
Ap_l:llaisty.~ntutkimuspaallikko ... ....... . ... . 
TyontutkiJa ... . .... . ..... . .. . . . .. . .. .. .... . 
Osastosihteeri, y. p. . .. . . . . ... . .. ..... . .. . . .. . 
Kirjaaja .. . .... ... . . . . . .. . ......... . . · · · · · · 
Kirjanpitaja ... ... .. ... . . .. .. . . .. .. .... . ... . 
Kanslisti .. . .. . . .... . ...... . .......... . .... . 

32 369,600 
30 336,000 
26 279,600 
27 293,400 
23 245,400 
27 293,400 
29 321,600 
22 235,200 
27 293,400 
21 225,600 
19 207,600 
23 245,400 
20 216,600 
18 198,600 
15 172,800 

Kirjuri, 1 1. ... . ... .. ... . . . ...... . .. . .. . . . 
Kirju.ri, 2 1. . .. . ... .... ... . . . .. . ........ . .. . 
Psykoteknillisen laboratorian kokeenohjaaja .. 
Konttoriapu:lainen, 1 1. . ... .. .. . .. . . . .. .... . . 
Konttoriapulainen, 2 1. ....... . . . ... . ... . ... . 
Puhelunvalittaja, y. p. . . .. . ... . . . . . . ........ . 
PuhelunvaliWija, a. p. . .. .. . . ..... . .... . . . . . . 
Ylivahtimestari . . ......... . .... . . . .. . .... .. . 
Vahtimestari, y. p. . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. ... . 

18 198,600 
15 172,800 
12 151,800 
10 138,600 

8 126,600 
8 126,600 
6 114,600 

12 151,800 
9 132,600 

T a l o u s o s a s t o. 
Johtaja . . ... . ... . .. . .. . . . . .... . . . . . .. . . . . . . 
Ylilaakari ...... .. ... . . . ....... . ....... . . .. . 
Ylikamreeri . ..... ...... .. ... . . . . . .... . .. . . . 
Huoltopaallikko .... .. . . . ... . ... . .... .. .... . 

32 369,600 
29 321,600 
28 307,200 
27 293,400 



- b- 36 

Kamreeri ... . . ... .. ..... . .. . ......... . .. . . . 
Kassanhoitaja ..... .. .. . . ... .. . . . .......... . 
Osa~~osi~teeri, a. p ....... . ...... .. ........ . 
Revnson . . . .. .. .... . . . .......... . .. . . ..... . 
PiUikirjanpitaja . .. . ............ . . . .. . .... . . . 
Tarkkaaja, 1 l. , y. p . . . ... .. ........ .. . .. . . . . 
Tarkkaaja, 1 1., a. p. . ......... . ... . .. . . . . . . . 
Kirjanpitaja .. ... ... .. . ..... . . . . . ....... . . . . 
Kirjuri, 2 'l. .. . . . . ... . . .. . . . . .. .. .. ... .. . .. . 
Teryeysol~~-e"?- t arkaaja . ... . .. .. ............ . 
Desmfektoor1 .. . ... . ......... .. .... .... .. .. . 
Konttoriapulainen , 1 l. ... . .... . . . .. . ....... . 
Konttoriapulainen , 2 1. .. . .. . .... .... . ... .. . . 
Vahtimestari, y. p. . ... .... . .. . . . ... . .. .. . .. . 
Talonmies . . .. . ... . ... ... ........ . .. ... .... . 

25 267,600 1 
21 225,600 
22 235,200 
21 225,600 
24 256,200 
22 235,200 
21 225,600 
18 198,600 
15 172,800 
14 165,000 
12 i51,800 
10 138,600 
8 126,600 
9 132,600 
9 132,600 

R a t a o s a s t o. 
Apulaisjohtaja . .. .... . . . ... ... ........... . . 
Geologi . . .. . . .... ...... ....... .. . . . . . . . . .. . 
Ratainsinoori, 1 1. . .. . .. . . .. .. . ... ... . . . . . . . 
Ratainsinoori, 2 1. .. ... . ... .. .. .. . . ... . .. . . . 
AI"kkitehti, 1 1. . . . ... .. .. . . .. .. . .. .. .. . . ... . . 
Arkkitehti, 2 1. ..... . . . .... ... .. ....... ... . 
Osastosihteeri, a. p .. . . .... . .. . . .... .. . ... . .. . 
Kirjanpitaja .. . . .... . . ....... .. .. . . . .. . . .. . 
Telmikko ..... . . .. . .. . . ... .. .. . .. .. . . .. . .. . 
Rakennusmestari .. .. . .. . . .... . .. . . . ........ . 
Ratamestari , 1 1., 1 pl. . .... .... . . . . .. ... . . . . 
R_~tame~tari, 1 1., 2 pl. ........ .. .. ... ...... . 
PurustaJa .. . . . . . . . . .. . . . . ... . .. . . . ...... . . . 
Kirjuri, 2 l. ... . .. .. . . . .. . .. .. .. . . ... ... . .. . 
Konttoriapulaj.n.en, 1 1. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. . 
Konttoriapulainen, 2 1. . .. . . . .. . ... .. .. .. ... . 
Ylipuutarhuri .... . . . ...... . . . ... . . . ....... . 

31 351,600 
29 321,600 
29 321,600 
27 293,400 
29 321,600 
27 293,400 
22 235,200 
18 198,600 
21 225,600 
19 207,600 
17 189,600 
16 180,600 
12 151,800 
1u 172,800 
10 138,600 
8 126,600 

17 189,600 

K o n e o s a s t o. 
Apul~isj_o~.~~j.a . . ... ... . ...... . . .. . . .... . ... . 
Kone~ns~n??r~, 1 l. ... . .. .. .. . ... . .... . . ... . . 
Konerns!n~~r1! 2 .. L ....... . .... . . ..... .. . . . . . 
Konttor1paalhkko ............. . .. . . .. . . . ... . 
Osastosihteeri, a. p .... ... . .... . ... . . . .. . .. . . -. 
Apulaisinsinoori .... .. .. . . .. .. .... ..... . . .. . 
Kirjanpitaja . ..... . . ... . . .. . . . . . . ... ... . . .. . 
Kirjuri, 1 1. . . .. . . . . ... . ... .. . . . . ......... . . 

31 351,600 
29 321,600 
27 293,400 
25 267,600 
22 235,200 
24 256,200 
18 198,600 
18 198,600 



1 
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Kirjuri, 2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Piirustaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Tyonjohtaja, 1 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Tyonjohtaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Konttoriapulainen, 2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

V a r a s t o-o s a s t o. 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
K . . .. .. . 1 l 29 
one~s~n~~r~, . . ..... . . .. ...... .. . ...... . 

Konemsmoor1, 2 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Kemisti-insinoori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Tarkkaaja, 1 1., y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Tarkkaaja, 1 l., a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Tarkkaaja, 2 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Os~st~~teeri, a. ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
T?u~ntSI~~- .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
KirJanpitaJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 2 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Konttoriapulainen, 1 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Konttoriapu:lainen, 2 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

L i i k e n n e o s a s to. 
Johtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Liikennetarkastaja, 1 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Liikennetarkastaja, 2 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
O~a~tosi_h~~~ri, a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
KirJanpitaJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 1 J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Konttoriapulainen, 1 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Konttoriapulainen, 2 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

T a r i f f i o s a s t o. 
Apnlaisjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Liikennetarkastaja, 1 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Liikennetarkastaja, 2 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Ylitarkkaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
KonttoripiHillikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Osnstosihteeri, a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Aktuaari ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Tarkkaaja, 1 L, y. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Tarkkaaja, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Kirjanpitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 1 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

172,800 
151,800 
207,600 
198,600 
138,600 
126,600 

351,600 
321,600 
293,400 
307,200 
235,200 
225,600 
207,600 
235,200 
235,200 
198,600 
172,800 
138,600 
126,600 

369,600 
351,600 
293,400 
235,200 
235,200 
198,600 
198,600 
172,800 
138,600 
126,600 

351,ooo 
293.400 
235,200 
293,400 
293,400 
235,200 
225,600 
235,200 
207,600 
198,600 
198,600 
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Kirjuri, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Ironttoriapulainen, 1 1 ....................... 10 
Ironttoriapulainen, 2 1. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 8 

R a u t a t i e r a k e n n u s o s a s t o. 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Iramreeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Osnstosihteeri, a. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Varastonhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Iranslisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Irirjanpitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Irirjuri, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Ironttoriapulainen, 1 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Li-njahallinto. 
Ratainsinoori, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Ratai~s~no_or\ ~ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Apula1smsmoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Kone~s~n~~r~, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Ironemsmoor1, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Lukennetarkastaja, 1 1. . .. . ....... .. . .... ·. . . . 27 
Lnkennetarkastaja, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Asemapaallikko (Helsinki) , 1 1., 1 pl. . . . . . . . . 26 
Asemapaallikko, 1 1., 2 pJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Asemapiiallikko, 1 1., 3 pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Asemapaa:llikko, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Asemapaallikko, 3 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Asemapi:il:illikko, 4 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Asemapaallikko, 5 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Apulaisaseillapaiillikko, y. p . •) . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
.ApulaisasemapMJ.likko, a. p. •• ) . . . . . . . . . . . . . . 21 
J aksonkamreeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
VarastonplUil'likko, 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Varastonpaallikko, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Ap~ais~arastonpaallikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Revnsor1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
.Jaksonkassanhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Apulaiskassanhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Ase~~~oit~ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Var~konp~~.ll~kk~ , 1 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Var1konpaallikko, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Ap~lais:r~;!~onpaallikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
KirJanpitaJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

*) Asetukseasa a.sema.piiiillikon apuJa.inen , y. p. 
•• ) " a. P· 
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172,800 
138,600 
126,600 

351,600 
267,600 
235,200 
216,600 
172,800 
198,600 
172,800 
138,600 

321,600 
293,400 
279,600 
321,600 
293,400 
293,400 
235,200 
279,600 
267,600 
256,200 
235,200 
216,600 
207,600 
198,600 
245,400 
22.5,600 
267,600 
256,200 
225,600 
207,600 
225,600 
225,600 
207,600 
207,600 
256,200 
235,200 
225,600 
198,600 

1 
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1 Kit·juri, 1 1., y . p . . ......... .. ..... . . . . . .. . . 
Kirjuri, 1 1., a. p . . . ..... . . . ....... .. ... .. . . 
Kirjuri, 2 l., y. p . . .... . .... .. .. ... . . . .. . . . . 
Kirjuri, 2 l., a. p .. . . . ... ..... ... . . . . . . . . .... . 
Lennatinteknikko, 1 L ............. . .. .. .. . . 
Lennatinteknikko, 2 l. ............ .. ....... . 
Rakennusmestari .. . .... . ... ... . . .. . .. . . . . . . 
Tyonjohtaja . ........... . ..... . . .. . .. ..... . . 
Alityonjohtaja .. . .... .. ... . . . . . . . ...... . ... . 
Veturiruestari . ... . . .. . . .. . ....... . . .. .. . . . . 
.Jiirjestelymestari . . .. .. .... . . . . .... .. ... . .. . 
Aui:onku1jettajain e ·imies . . ... . .. .... ..... . 
Autonasentaja, 1 l. ...... .. ... .. . .. ..... .. .. . 
Autonasentaja, 2 L . . .. . .. ... . . . . . ... ... . ... . 
Rautatierakennusten 1 L ratamestari . ... . . . .. . 
Ratamestari, 1 l. , 1 pl. . .... ..... . ... . . . .. .. . 
Ratamestari, 1 L, 2 pl. . .... . .... . . .. . .. . ... . 
Ratamestari, 2 1. .. . ... . . . .. . . .. . .. . ... . .. . . . 
V eturinkuljettaja . ......... . . . ..... . .. .. . .. . 
Vannumestari, 1 l. .......... . . . .. . . . . ... ... . 
Vaunumestari, 2 1. . ... .. ... . . .. . .. .... . .. . . . 
Konemestari .. ... . . .. .. . .. . . .. .. . . .... . . . . . . 
Alikonemestari . .. . . ...... . . . .. . . . ... .. . .. . . 
Lipunmyyjii, 1 l. , .. . .. . .. .... ... . . ... ..... . 
L ' ... 2 l I:punmyyJ~ ....... .... . ... . . .. . ... .... . . . .. . 
Yhkonduktoor1 .. . ..... . . . .. .. . . . . ... . . ... . . 
Konduktoori . . . ..... . ..... . . .. . .... .. . . . ... . 
Autonkulj ettaja, 1 L . . .......... .. .. . .. . . .. . 
Autonkuljettaja, 2 l. . ... . ... . . ... . . . .... .. . . 
Kaasumestari . .. .. .. . ..... . .. . .. .. .. .. .. .. . . 
Asemamestari .. .... . ...... . .. . .. . ... .. .. . . . 
Polttoainetyonjohtaja .... .. . .. . ..... . ..... . . 
Sahkottiija . . . . . ..... ... ..... .. .. . . . . . . . . .. . 
Sahkottaja ..... .... . . . .. .. .... ... .. .. . . ... . 
Pakkamestari , 1 l. .... . . .. . . .. .. . .... .. . . .. . 
Pakkamestari, 2 l. ...... . .. . .. . . ... . . ... . . . . 
V aakamestari, 1 1. ... . . .. .. . .. . . .. . . . . .. ... . 
V aakamestari, 2 1. . . .. .. . . .. ... . . . . . .. .. . . . . 
Rataesimies ... ...... . . .. . . . .. .. . . .. .. .. . .. . 
Vaihdemiesten esimies, 1 l. .... . .. .. . . . . . . . . . 
Vaihdemiesten esimies, 2 l. . . . . .... .. .... . . . . 
Asetinlaitemies . . .. ... .. ... .. ... . . . . . . .... . . 
Lenniitinasentaja .. . . ... .. ..... .. ........ .. . . 
Konttoriapulainen, 1 l. .... . . . .. ... . . . .. . ... . 

18 
17 
15 
13 
19 
17 
19 
18 
17 
18 
17 
16 
15 
14 
18 
17 
16 
15 
14 
J4 
13 
15 
14 
14 
13 
14 
13 
13 
12 
13 
14 
H 
12 
11 
13 
12 
13 
12 
13 
13 
12 
13 
13 
10 

198,600 
189,600 
172,800 
158,400 
207,600 
189,600 
207,600 
198,600 
189,600 
198,600 
189,600 
180,600 
172,800 
165,000 
198,600 
189;600 
180,600 
172,800 
165,000 
165,000 
158,400 
172,800 
165,000 
165,000 
158,400 
165,000 
158,400 
158,400 
151,800 
158,400 
165,000 
165,000 
151,800 
145,200 
158,400 
151,800 
158,400 
151,800 
158,400 
158,400 
151,800 
158,400 
158,400 
138,600 
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Konttoriapulainen, 2 1. ..................... . 
VeturinHimmittaja ......................... . 
Veturinpuhdistajain esimies ................. . 
V aununtarka.staja, 1 1. . ..................... . 
Vaununtarkastaja, 2 l. . ................... . . 
Vahtimestari, y. p. . ........................ . 
Vahtimestari, a. p. . .... . ........ ... ........ . 
Asemavahtimestari, y. p. . .... ....... ..... .. . 
Asemavahtimestari, a. p. . .................. . 
Varastomestari, 1 l. . ...................... . 
V a rastomestari, 2 1. . . .. ... ........ ........ . 
Vaihdemies, 1 1. ........................... . 
V a!hdemies, 2 1. ..... ........ ............ . . . 
Asemamiesten esimies ....... . ....... ... . .. . 
Puutarhuri .......................... . ..... . 
J llllamies ........ .. ... ....... ............. . 
Ratavartija, 1 L .............. ............. . 
Rata vartij a, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pumppukoneenkayttaja .................... . 
Asemamies, 1 l. ...... .. ... . ........... .. .. . 
Asemamies, 2 1. ........ .. ......... . . ... ... . 
Tallimies ............................... .. . . 
Sairaanhoitajatar, y. p. . ................ : . .. . 
Sairaanho~taj~tar, a. p. . ........ . .... . .... . . . 
VaununvoitehJa ............................ . 
'I' a lonmies ................................. . 
Vahtimies ................................. . 

8 126,600 1 
11 145,200 
11 145,200 
12 151,800 
11 145,200 
11 145,200 
10 ' 138,600 
11 145,200 
10 138,600 
13 158,400 
12 151,800 
12 151,800 
11 145,200 
12 151,800 
12 151,800 
11 145,200 
10 138,600 

9 132,600 
10 138,600 
10 138,600 

9 132,600 
9 132,600 

10 138,600 
9 132,600 

10 138,600 
9 132,600 
6 114,600 

Piiiikonepa.jat. 
Kor.e~ns~n?.?.r~ (Pasila) ..................... . 
Kone~ns~~~r~, 1 l. .. .. ... ............ ...... . 
Konemsmoor1, 2 l. ...... . .. ....... ..... .... . 
Kouttor~p~~ll!kk~ (Pasila ja Helsinki ) ..... . 
Konttor1paalhkko . .. .... ... .............. .. . 
Kirjanpitaja ............................... . 
Tyonjohtaja ........... .... ... . ............ . 
Alityonjohtaja ............................. . 
Kirjuri, 2 I. . .............................. . 
Konemestari ............................... . 
Alikonemestari ............................ . 
Konttoriapulainen, 1 l. . . . ...... .. .......... . 
Konttoriapulainen, 2 I. ..................... . 
Vahtimestari, y. p. . .. .... ......... .. ...... . 
Vaptimies .................. ... ...... .. .... . 

30 336,000 
29 321,600 
27 293,400 
21 225,600 
20 216,600 
19 207,600 
20 216,600 
19 207,600 
15 172,800 
16 180,600 
14 165,000 
10 138,600 
8 126,600 
9 132,600 
6 114,600 



1 
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Puutavaraliike. 
Konttoripaallikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
T~r~ka~j~' ... 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
KirJanpitaJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kirjuri, 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Konttoriapulainen, 2 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

293,400 
207,600 
198,600 
172,800 
126,600 

5 §. Palkkauslain 4 §: n 4 momentin nojalla. suoritetaa!1 
ika'lisaa jaljempana mainituille viran ja toimen haltijoille seu
raavasti: 

henkikirjoittajalle 22. palkkausluokan mukaan, 
1 luokan maanmittausinsinoorille 24. palkkausluokan mu

kaan, 
2 luokan maanmittausinsinoorille 22. palkkausluokan mu

l}aan, 
3 luokan maanmittausinsinooril'le 19. palkkausluokan mu

kaan. 
12 §. Valtiovarainministerio vahvistaa maan kaikkien ktm

tien jaon elinkustanuusten suhteellisen kalleuden perusteeUa 
neljali.n ryhmaan, joista halvin on I ja kallein IV ryhma. 

Viran tai toimen haltijal'le maksetaan tulo- ja menoarvion 
· rajoissa kalliinpaikanlisaa toimipaikan mukaan vuodessa seu
raavasti : 

Kalleu s ryhmissi 
Palkkaus- I II m IV 
tiuoklssa mk mk mk mk 

1- 5 4,800 9,600 14,400 
6-10 6,000 12,000 18,000 

11-15 7,200 14,400 21,600 
16-20 9,000 18,000 27,000 
21-25 10,800 21,600 32,400 
26-30 13,200 26,400 39,600 
31-39 15,600 31,200 46,800 

Niin kauan kuin viran tai toimen ha.ltijain palkkausten ylei
nen tarkistus toimitetaan virallisen elinkustannusindeksin pe
rusteella, suoritetaan tulo- ja menoarvion rajoissa myos kalliin
paikan:lisien yleinen tarkistus, valtioneuvoston antamien tar
kempien ohjeiden mukaisesti, noudattamalla samoja perusteita. 

Jos toimipaikka kiisiWia maaratyn piirin, maaraytyy kalliin
paikanlisa sen paikkakunnan mukaan, jossa viran tai toimen 
haltija vakinaisesti asuu. Ellei viran tai toimen haltija asu 
toimipiirissii.iin, suoritetaan hanelle kalliinpaikanlisaa ainoastaan, 
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mikali hii.nen oikeutensa vakinaisesti asua toimipiirinsa ulko- 1 
puolella perustuu yleisen edlm vuoksi annettuun maii.raykseen 
tai lupaan. Kalliinpaikanlisa maarii.ytyy talloin sen paikka
kunnan mukaan, jossa viran tai toimen haltija miiiirayksen tai 
luvan perusteella asuu. 

Milloin 4 momentissa tarkoitettu viran tai toimen haltija 
muuttaa asumaan paikkakunalta toiselle, ma.ksetaan kalliin
paikanlisa sen paikkakunnan mukaan, jossa han asui kuukau
den 1 paivana. 

Jos sama henkilo hoitaa kahta valtion virkaa tai tointa, 
suoritetaan hanelle kalliinpaikanlisiUi ainoastaan korkeampi
palkkaisesta virasta tai toimesta. 

Taman asetuksen 12 §: ssa tarkoitetussa kalliinpaikanlisien 
yleisessa tarkistuksessa lasketaan kalliinpaikanlisiin tehtavn 
korotus sanotussa pykalassa vahvistetuista kalliinpaikanlisista. 
Korotettu tai alennettu vuotuinen kalliinpaikanlisa tasoitetaan 
lahimpaan sellaiseen lukuim, jonka kahdestoistaosa on viidellii 
jaollinen. 

Tata asetusta sovelletaan muuten 1 paivasta helmikuuta 
1949 lukien, paitsi etta muutokset 7. paaluokan - Vaeston
suojelukohdalla tulevat sovellettaviksi 29 paivasta maaliskuuta 
1949 ja etta matkakustannusten korvauksen ja paivarahan 
suhteen sovelletaan taman asetuksen mukaisia pa'lkkausluokkia 
1 paivasta heinakuuta 1949 lukien. 

Taman asetuksen 12 §: ssa vahvistetut kalliinpaikanlisii.t 
suoritetaan 1 paivasta helmikuuta 1949 lukien tulo- ja ;meno
arvion rajoissa korotettuina saman indeksiluvun perusteella, 
jonka nojalla palkkaukset on yleisessa tarkistuksessa 1 paiviina 
huhtikuuta 1948 korotettu. 

Taman asetuksen sove'ltamissaii.nnoksen 1 momentti on nou
datettava vain niin kauan, kuin yleinen tyopalkkojen tarkistus 
voimassa olevien sii.annosten mukaan toimitetaan virallisen 
elinkustannusindeksin perusteella. (Asetuskok. n: o 476/v. 1949. 
-Vert. rh:n kiertokirje n:o 1/H.122, 29. 1. 1943, Kl n:o 60/ 
47. 1, Kl n:o 49/48. 1, Kl n:o 24/49. 1 ja Kl n:o 7/49. 1.) 

A set us 
valtion ylimaarli.isiJSta toim.ista annetun asetuksen 

muuttam.isesta. 
Al'nettu Naantalissa. 30 pli.ivanii. kesakuuta 1949. 

Valtiovarainministerion toimia1aan kuulu via erinaisia asioita 
kasittelemaii.n mii.arii.tyu ministerin esittelysta muutetaan val -
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tion ylimiiiidiisista toimista 19 piiiviina tammikuuta 1943 anne-
tun asctuksen 4 ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat 12 piiivana 
joulukunta 1947 annetnssa asetuksessa (882/47), nain kuulu-
viksi: 

4 §. Ylimaiiraiset toimet jaetaan palkkausluokkiil1, joissa 
palkkion ja yhden ikalisiin maara vuodessa on: 

Palkkaus - Vuoslpalkkio Ikii.lisii Palkkaua- Vuoslpalkkio Ikii.lisii. 
luokka mk mk luokka mk mk 

1 63,600 3,900 24 189,600 10,440 
2 68,400 4,080 25 198,600 10,800 
3 72,000 4,260 26 207,600 11,160 
4 75,600 4,440 27 216,600 11,520 
5 79,200 4,680 28 225,600 11,880 
6 2,800 4,920 29 235,200 12,240 
7 86,400 5,160 30 245,400 12,600 
8 90,000 5,400 31 256,200 12,960 
9 94,200 5,640 32. 267,600 13,320 

10 99,000 5,880 33 279,600 13,680 
11 103,800 6,120 34 293,400 14,040 
12 109,200 6,420 35 307,200 14,400 
13 114,600 6,720 36 321,600 14,760 
14 120,600 7,020 37 336,000 15,120 
15 126,600 7,320 38 351,600 15,480 
16 132,600 7,620 39 369,600 15,840 
17 138,600 7,920 40 387,600 16,200 
18 145,200 8,280 41 408,600 16,560 
19 151,800 8,640 42 429,600 16,920 
20 15 ,400 9,000 43 453,600 17,280 
21 165,000 9,360 44 489,600 17,880 
22 172,800 9,720 45 528,600 18,840 
23 180,600 10,080 46 579,600 20,280 

9 §. Niin ka.uan kuin peruspalkkaisen viran tai toimen hal
tijain pa'lkkausten yleinen tarkistus toimitetaan virallisen elin
kustammsindeksin perusteella, suoritetaan tulo- ja menoarvion 
rajoissa myos ylimaaraisen toimen haltijain palkkioiden ja ika
lisien yleinen tarkistus samojen perusteiden mukaan. 

Ylimaaraisen toimen haltijalle voidaan tulo- ja menoarvion 
rajoissa maksaa kalliinpaikanlisaa ja muita palkkionlisia. 

Kalliinpaikanlisa suoritetaan samojen perusteiden mukaan 
kui1, peruspalkkaiselle viran tai toimen haltijalle. 

'raman asetuksen 9 §: ssa tarkoitetussa palkkausten yleisessa 
tarkistuksessa lasketaan vuosipalkkioihin ja ikalisiin tehtavii 
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korotus 4 §: ssa vahvistetuista vuosipalkkioista ja ikalisistii. 1 
Korotettu tai alennettu vuotuinen palkkio tasoitetaan Hihim-
paan sellaiseen lukuun, jonka kahdestoistaosa on kahdellakym
menelliiviide1la jaollinen, ja ikalisa vastaavasti sellaiseen lu
kuun, jonka kahdestoistaosa on viidella jaollinen. 

Tata asetusta sovelletaan 1 paivasta helmikuuta 1949, josta 
lukien taman asetuksen 4 §: ssii vahvistetut vuosipalkkiot ja 
ikalisiit suoritetaan tulo- ja menoarvion rajoissa korotettuina 
saman indeksiluvun perusteella, jonka nojalla vuosipalkkiot ja 
ikiilisiit on palkkausten yleisessii tarkistuksessa 1 paiviina huhti
kuuta 1948 korotettu. (Asetuskok. n:o 477/v. 1949. - Vert. 
Kl n: o 60/47. 2.) 

Va.ltioneuvo s ton paatos 

valtion vira.n tai toimen haltijain palkkausten yleisestii 
tarkistuksesta. 

Annettu Helsingissli. 1 pii.ivana heinlikuuta 1949. 

Valtioneuvosto on nojautuen valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta 22 paivanii joulukuuta 1942 annetun lain 2 §: aan, 
sellaisena kuin se on 22 paivana kesiikuuta 1949 annetussa laissa 
(474/49), seka 'Valtion ylimaaraisista toimista 19 paiviina tammi
kuuta 1943 annetun asetuksen 9 §: aan ja valtion vir an tai toi
men haltijain pahlclrauk esta 19 'Piiivana tammikuuta 1943 anne
tun asetuksen 12 §: aan, sellaisina kuin ne ovat 30 'Piiivanii kesii
kuuta 1949 annetuissa asetuksissa ( 4 77 ja 476/ 49), valtiovarain
ministerii:in esittelysta piiattanyt: 

1 §. Valtiovarainministerii:i toteaa ennen kunkin vuosinel
janneksen paattymista antamassaan paatOkse sa, onko virallinen 
elinkustannu indeksi, jonka perusteella yleinen tyi:ipalkkojen tar
kistus toimi1etaan, muuttunut siten, etta siita aiheutuu valtion 
vir an tai toimen haltijain pa}kkauksesta annetun lain 2 §: n mu
kainen muutos palkkauksiin. Jos palkkoja seuraavan vuosinel
janneksen alussa ta;pahtuvassa .palkkau ten tarkistuksessa on ko
rotettava tai alennettava, valtiovarainrninisterion on samalla to
dettava uudet peruspalkat ja ikalisat joko viittaamalla taman paii
ti:iksen liitteena olevan taulukon (N :o 1 ja 2) asianomaiseen sa
rakkeeseen tai ottamalla paati:ikseensii luettelo uusista perus
palkoista ja ikalisista. Niin ikaan valtiovarainministerii:in on to
dettava uudet sopimuspalkat sekii ylimaariiisen toimen haltijain, 
tulo- ja menoarvion rajoissa uoritettavat, uudet palkkiot ja ika
lisiit. 
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EdelUi. 1 momentissa tarkoitetussa paatokses iHin valtiovarain
ministerion on todettava my<>s peruspalkkaisen viran tai .toimen 
seka ylimaiiraisen toimen haltijoille tulo- ja menoarvion rajoissa 
suoritettavat uudet kalliinpaikanlisat joko viittaamalla taman 
piiatoksen liitteena olevan taulukon (N: o 3) asianomaiseen sa
rakkeeseen tai ottamalla paatokseensii luettelo uusista tkaHiinpai
kanlisista. 

2 §. Milloin peruspalkkaisen viran tai toimen tahi ylimaariii
sen toimen haltijain palkkausta voimassa olevien siHinnosten mu
.kaan palkkausten yleisessa tarkistuksessa korotetaan, saadaan 
myos valti.on tilapaiseen te.htaviiiin otetun henkilon, jonka tehtii
viin suorittaminen on kestiinyt tai kestiia yihtiijaksoisesti viihin
tiiiin kuusi kuukautta, palkkiota, tulo- ja menoarvion rajoissa, ko
rottaa enintiian samassa suhteessa kuin vastaavaa tai Hihinna vas
taa vaa alempaa peruspalkkaa tai vuosipalkkiota samalla pa~kka
kunnalla e.hka maksettavine kalliinpaikanlisineen korotetaan. Ko
rotettu palkkio ei kuitenkaan saa ylittaa vastaavia tai vastaavan
Jaisia tehtiivia suorittavan peruspalkkaisen viran tai toimen tahi 
ylimaaraisen toimen baltijan paLkkausta, ellei, poikkeustapauk
sissa erityisista syistii, palkkiota ole aikaisemminkin valtiovarain
ministerion toimesta vabvistettu mainittua palkkausta suurem
maksi tai valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta anna siihen suos
tumustaan. 

J os peruspalkkaisen vi ran tai toimen tahi y limiiaraisen toimen 
haltijain palkkausta voimassa olevien saiinnosten mukaan viral
lisen elinkustannusindeksin alenemisen johdosta alennetaan, on 
myos 1 momentissa tarkoitetun benkilon palkkausta samassa swh
teessa alennettava. 

Milloin palkkioon sisaltyy sellainen erityisella 1perusteella maii
riitty palkkionlisa, jota vastaava peruspalkkaisen viran tai toi
men lb.altijoille maksettava palkkionlisa voimassa olevien saannos
ten mukaan ei ole kytketty elinkustannusindeksin vaihteluihin, 
on se palkkiosta vahennettiiva ja niiin viihentynyt maara katsot
tava 1 momentissa tarkoitetuksi palkkioksi. 

3 §. Mita 2 §: ssa on maiiratty, sovelletaan myos sellaisiin 
oman kehityksensa vuoksi valtion palveluksessa oleviin harjoit
telijoihin, jotka eivat ole ylimaariiisiin toimiin maiirattyjii eivatkii 
tyo- tai oppisopimussuh·teessa va1tioon ja joilla tehtiivii ei ole 
si vu toimena. 

Samoin sovelletaan 2 §: n mlUiriiyksia sellaiseen valtion palve
lukse8sa olevaan henkiloon, joka olematta valtion viran tai toimeh 
tahi yiimiiaraisen toimen baltija .taikka sellainen tyontekija, jonka 
palkkaa on valtioneuvoston tyopalkkojen siiiinnostelysta anta
mien piiiitosten nojalla korotettu, suorittaa piiiitehtaviiniiiin pysy
vaisia valtion tflhti:iviii ja saa niistii, siiiinnollisen kuukausi
pal-1\>kion, 



4 §. Valtiovatainministeriu antaa tardttac ·sa tarpeelli ia nh- 1 
jeita edelHi olevien miiaraysten oveltamisesta. 

Tata piiatosta sovelletaan 1 ,paivastii helmikuuta l!:l4!:l, Justa 
lnkien peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain peruspalkat 
ja ikiilisat sekii sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltijain so 
pimuspalkat samoin 1min, tulo- ja menoarvion rajoi sa, ylimaii 
diisen toimen haltijain vuosipalkkiot ja ikiilisiit suoritetaan koro
tettuina saman indeksiluvun perusteella, jonka nojalla palkkauk
set on .rlei ·es a tarkistukse sa 1 .paivanii huhtikuuta 1948 koro
tettu, eli sen sumuisina 'kuin ne ovat taman paatoksen liitteenii 
olevien taulukoiden ( 1 :o 1 ja 2) sarakkeissa 7 (indeksin ollessa 
110). 

Samoin suoritetaan kalliinpaikanlisiit peru palkkaisen viran 
tai toimen ekii ylimaariiisen toimen haltijoille, tulo- ja menoar
vion rajoi a, sen suuruisina kuin ne ovat taman piiiitoksen liit
teena olevan taulukon (N: o 3) sarakkeessa 6 (indeksin olle sa 
110). 

Niin ikiiiin aadaan taman piiii.toksen 2 ja 3 §: ssii tarkoitetut 
palkkiot tulo- ja menoarvion rajoissa suorittaa korotettuina aikai
sintaan 1 piiivastii helmikuuta 1949 lukien enintiiiin soveltamis
saiinnoksen 1 ja 2 momentin mukaista indeksikorotusta vastaa
vasti, kuitenkin niin, etta palkkiot saadaan suorittaa tiiten koro
tettuina 1 piiiviili heiniilkuuta 1949 aikaisemmalta ajalta ainoas
taan, jos mainituissa pykalissii tarkoitetut henkilot ovat viimeksi 
mainittuna piiivanii olleet valtion palveluksessa tai saaneet val
tiolta eliiketta. 

TiilHi piiiitoksellii kumotaau valtion Yiran tai toimen haltijain 
palkkau ten ylei e. ta tarkistuk esta 23 piiivana joulukuuta 1947 
annettu valtionenYo ·ton paatos (987/ 47) sekii sen muuttami ·esta 
annetut valtio:nemoston ·piiatokset 1 pa.ivalta maaliskuuta 194 
(236/ 4 ) , 16 piiiviilta yy kuuta 1948 (675/48) ja 21 piiivaltii 
tammi'kuuta 1949 (35/ 49 ) . (Asetuskok. n: o 4 0/ v. 1949. 
Ve1-t.. Kl n:o 3/4 . 1, Kl n :o 16/ 48. 1, Kl n :o 46 +8. l ja Kl 
n:o 7/ 49. 1. ) 

V a 1 t i o v a r a i n m i n i st e r i o n p a a t o s 
lisaohjeita valtion viran. tai toimen haltijain palkkauksesta 
annettujen maaraysten soveltamisesta sisliltavan valtiovarain

mfuisterion piilitoksen muuttamisesta. 
Annettu H el:;.ingissa ~ pah·iinn heinakuutn 19-Hl. 

\' altiovarainrninisterio on m u uttan ut 29 piiivanii maali kuu i<t 
1 !l-l-3 antaman. a piiatok en, joka sisfiltiHi li . aohjeita valti on viraH 
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tai toim<m haltijain pal.kkaU!ksesta annettujen miUiraysten sovel
tamisesta, 14 §: n, sellaisena kuin se on 21 .paiviinii. tam.mi'kuuta 
1949 annetussa valtiovarainministerion paat6ksessii. (37/49), nii.in 
kuuluvaksi: , 

14 §. Y1imiUiriiisen toimen haltijalle suoritetaan kalliinpai
kanlli!iUi huomioon ottaen, etta ylimaariiisten toirrnien palkkaus
luokat 1-12 vastaavat palkkausluokkia 1-5, 13-17 palJklkaus
luokllci.a 6-10, 18-22 palkkausluokkia 11-15, 23-27 palkkaUS
luokkia 16-20, 28-32 paliklkausluokkia 21-25, 33-37 pa1kkaus
luokkia 26-30 ja 38-46 palkkausluokkia 31-39 peruspalkikaisen 
viran tai toimen haltijain palkkausasteikossa. 

Tata piiat5stii. sovelletaan 1 ~aiviista helmikuuta 1949 alkaen. 
(AsetUSikok. n:o 481/v. 1949 - Vert. Kl n:o 7/49. 1) (Rh/to 
n:o H. 1244, 11. 7. 1949) Kl n:o 36/ 49. 1. 

Valtion virkam.iesten pa.lkkausten jarj~stelya seka niiden 
kirjaamista vuonna 1949 koskevia maarayksia ja ohjeita. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta pii.attii
nyt antaa 1/2 1949 lukien toimeenpantavasta valtion vir.kami€S
ten palkkausten jarjestelystli seka niiden kirjaamisesta vuonna 
1949 seuraavat maiiraykset ja ohjeet. 

1. Tartkeimmlit palkkausten jarjestelya koskevat saannokset 
sisaltyvat 22/6 1949 annettuun lakiin paliklkauslain muuttamisesta 
(474/49) ja 30/6 1949 annettuihin asetuiksiin palkkausasetuksen 
ja ylimiUiraisasetuksen muuttamisesta (476 ja 477/49) seka 
1/ 7 1949 valtion viran tai toimen haltij1ain palkikausten J71leisestii. 
tarkistuksesta annettuun valtioneuvoston paatokseen ( 480/49). 
Ha.Uituksen lisamenoarvioesitys (44/49 vp.), johon suunnitelma 
palk:kausten uudelleen jarjestelystii. sisaltyi, annettiin 6/5 1949 
ja Eduskunta myonsi tarkoitukseen t.arvittavat varat 14/ 6 1949. 

2. Palkkausten jiirjestely sisaltiUi 1) vir1kojen ja toimien 
pal'k.kausluokkien korottamisen, 2) ikalisien korottamisen ja 3) 
in.deksi!korotusprosentin muuttamasen 5lj2 :ksi , mista aiheutuu 
indeksikorotusten nousu. 

Kalliinpaikanlisia ei ole palkkausten jarjestelyn yhteydessii. 
korotettu muuten kuin, etta niiden indeksikorotus nousee. Kal
liinpaikanlisa saattaa kuitenkin nousta myos sen johdosta, e.tta 
vi!1ka tai toimi on siirretty sellaiseen ylempal.in palklkausluokkaan, 
jossa kalliinpaikanlisii. on suurempi kuin entisessa palkkaus
luokassa. 

Uudet peruS- ja sopimuspalkat, vuosipa1Mciot , ikii.lisat ja kal-
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liinpaikanlisat ilmenevat valtioneuvoston paaooks·en : o 480/ 49 2 
liitteena olevista taulukoista, jotka on erikseen jaettu virastoille 
ja laitdksille. 

3. Peruspalkkaisten virkojen ja toirnien uudet palkkausluo
kat ilmenevat palkkausasetulksen muuttarnisesta annetun asetuk
sen (476/49) 1 §:sta.-------------

4. Sopimuspalkat suoritetaan nykyisten sopimusten oll€Ssa 
voimassa 1/ 2 1949 lukien seuraavien sopimuspalkkaluoklkien mu
kaan. 

18 P l. I. 

Rautatiehalli tus. 
Paajohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Ylijo.htaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Rataosaston, koneosa ton, varasto-osa ton, tariffi-

osaston ja rautatiera:kennusosaston johtaja . . 15 
Rataosaston yli-insinoori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

684,600 
579,600 

489,600 
429,600 

5. Ylimaaraisilla virkamiehilla tarkoitetaan tassa paatok
sessa 19/ 1 1943 annetussa yli.n:iliaraisasetubessa (37 /43) tarkoi
tetun yl:imliarais€n toimen haltijaa. 

Eduskunnan myonnettyii. tarkoitukseen ikuluvana vuonna tar
vittavat varat korotetaan ylimaaraisten virkamiesten kuluvan 
vuoden erikoismenoarvion mukaisia palkkausluokkia 1/ 2 1949 
lukien yhdella luokalla. Mikali 1 kohdassa mainitussa lisiimeno
arviossa on myonnetty varat m>eamman palkkausluokan korotuk
seen (mm. vahtimestarit, junamiehet), on asia alistettava valtio
neuvo ton raha-asiainvaliokunnan hyvaiksyttavaksi. Vahtimesta
reiden osalta noudatetaan palkkauskomitcan 30/ 3 1949 tekemaa 
ehdotusta. 

Matka!kustannusten korvausten ja paivarahan suhteen sovel
letaan nii.in korotettuja palkkausluokkia 1/7 1949 lukien. 

6. Peruspalikkaisten vir!kamiesten peruspalkat ja ikalisat seka 
sopimuspalkkaisten virkarniesten sopimuspalkat samoin lku.in, 
eduskunnan myonnettyii tarkoitukseen ik:uluvana vuonna tarvit. 
tavat varat, ylimaariiisten virkamiesten vuosipalkkiot ja ikalisiit 
suoritetaan 1/2 1949 lukien sen suuruisina ikuin ne ovat valtio
neuvoston piiiitOksen N: o 480/ 49 liitteena olevien taulu!koiden 
N: o 1 ja 2 sarak!keissa 7 (indeksin ollessa 110). Samoin suori
tetaan kalliinpaikanlisat, edus.kunnan myonnettya tarkoitukseen 

2 - 4910. 21. 7. 1949. 
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kuluvana vuonna tarvittavat varat, sen suurmsma kuin ne ovat 
mainitun valtioneuvoston paiitOksen liitteena N: o 3 olevan tan 
lukon sara.lclreessa 6 (indeksin ollessa 110) 0 

Valtiovarainministerio toteaa aikanaan piiatoksessaiin, onko 
virallinen elinkustannusindeksi elokuussa 19°49 muuttunut niin , 
etta siitii aiheutuu 1/ 10 1949 lukien muutos palkkauksiin . 

70 Tilapaisillii vir-kamiehilHi tarkoitetaan tassii paatokses.-;ii 
tilapliista henkilokuntaa, joka ei ole tyooopimussuhteessa va ltioon 
oja jolla tehtiivii. ei ole sivutoi.rruenao 

Eduskunnan myonnettyii tarkoitukseen kuluvana vuonna tar
vittavat varat voidaan tilapiiisen virkamiehen palkikiota kotoot 
taa, mikali tehtiivan suorittaminen on ikestiinyt tai kestaii y:htii 
jaksoisesti viihintiiii.n kuusi kuukautta, ai.lkaisintaan 1/ 2 19-Hl 
lukien enintaiin vastaavan tai, ellei sellaista ole, Hihinna. vastaa 
van alemman entisen peruspa1kan tai vuosipa1kkion ja samalla 
paikkakunnalla ma!ksettavan kalliinpaikanlisan seka yhta pal.k 
kausluokkaa ylemman uuden peruspalkan tai vuosipalkkion ja 
kalliinpaikanlisan erotuksen suuruisella eralHi. Korotettu palk
k:io ei kuitenkaan saa ylittaa vastaavia tai vastaavanlaisia teh 
tii.via suorittavan peruspal:k'kaisen tai _ylimaaraisen virkamiehen 
peruspalkkaa tai vuosipalkkiota kalliinpaikanlisineerl, ellei, poilk
keustapawksissa erityisista syistii., palkkiota ole aikaisemminkin 
valtiovarainministerion toimesta vahvistettu mainittua palik:kausta 
suuremmaJksi tai vaJtioneuvost<>n raha-asiainvaliakunta anna 
siihen lupaao 

Korotusta laskettaessa on arvioitava, mika osa palkkiosta 
vastaa peruspalkkaa tai vuosipalklriota ja mika osa kalliinpaikan
lisii.iio Tii.lloin on palkkiosta vahennettii.va siihen eh:ka sisa.ltyva 
muulla erityisellii. perusteella maariitty pa1lclcionlisa. 

Jos tilapaisen vi'Vkamiehen palkkio on esimerkiiksi ollut Hel
singissa indeksikorotu:ksineen 14,350 markkaa kuukaudessa, vrus
taa se entista 10 palkkauslUOikan peruspalikkaa lkalliinpaikanlisi
neen (12,700 + 1,650) 0 Kun uusi peruspalkka lkalliinpaikan
lisineen on 11 palkkausluokassa 15,425 markkaa (13,425 + 2,000) 0 

on korotus nain ollen enintaan 1,075 mark1kaa kuukaudessa 
(15,425-14,350) 0 

Mikiili tilapaisen virkamiehen palkkiota sen johdosta, etta 
vastaavaa peruspallkkaista virkaa tai tointa tahi ylimaaraista 
tointa korotetaan useammalla kuin yhdella palkkausluokalla 
tailkika etta pal!kkioon sisaltyy ikiilisaa vastaava era, halutaan 
nostaa enemman kuin 2 kappaleessa on miiaratty, on asia alis
tettava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan hyvalksyttavaksi . 

8. Edella 7 kohdassa ta1"1toitetulle tilapaiselle virkamiehellc 
voidaan suorittaa palkkion korotus takautuvasti 1/ 7 Hl49 aikai-
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-;emmalta ajalta ai.nuastaan, jos han on mainittuna paivana ollut 2 
\'altion palwlukse a tai saanut valtiolta ellilketta. 

9. SivutQimista maksettavia pallclrioita ei koroteta, elleivat 
erityiset yyt sitii. vaadi, jolloin korotusehdotu on alistettava 
\'altiovarainministerion hyvaksyttiiviiksi. 

10. Takautuvasti suoritettava palilffiausten korotus maksetaan 
asianoma.isille yhdella kertaa. 

12. Indeksikorotusta ei palkkalistoissa eritella eika merkita 
eri sara:kkeisiin, vaan se sisiillytetaan, kuten ta·hankin asti, asian
omaiseen perus- tai sopimuspal'kkaan, vuosipalk:kioon, itkalisiUin 
eka kalliinpaikanlisii.iin. 

PalkkaU'kseen sisiiltyvat indeksikorotukset, jotka edella olevien 
mliaraysten muk.aan on kirjattava eri momenteille, eroitetaan 
vasta palkkalistojen loppusummista siten, etta perus- tai sopimus
palkkojen, vuosipalik:kioiden, ikiilisien seka kalliinpaikanlisien 
loppusummista lasketaan niihin sisaltyvat indeksiikorotukset kul
loiil!kin voimassaolevia indeksikorotutksia vastaavien allamainittu
jen prosenttien mukaan. 
Indeksikorotus % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 11 16.5 
Laskettuna korotuksella lisatysta maarastii 

(palkkalistan loppusummista) % . . . . . . . . 5.::! 9.9 14.2 
Nain saadut indeksikorotukset vahennetii.iin palkkalistan lop

pusummista, niin etta perus- tai sopimuspalkat, vuosipal:klkiot, 
ikalisat ja kalliinpaikanlisat ilman indeksikorotuksia ilmenevat 
palkkalistasta. 

13. Paiiluokassa 18 olevista kiinteista palkkausmiiararahoista 
suoritettavat vakinaisten ja ylimaarai ten virkamiesten palkkauk
set kirjataan seuraavasti: 

18 paiiluokan kiinteistii palkkausmii.iirarahoista suoritettavat 
peruspalkat seka niihin maksettavat ikii- ja kalliinpaikanlisiit sa
moin ikuin sopimu palkat merkitaan ilman indeksikorotuksia 
asianomaisen palkkausmomentin rasitukseksi ja indeksikorotuk
set seuraaville 1'8 piL:~luokan momenteille: I luvun 13, II luvun 
28, III luvun 16, IV luvun 11. - - - - - - - - - - -

-----Sen sijaan ylimaiiraisten virkamiesten palkkaukset 
kirjataan indeksikorotuksineen kokonaisuudessaan asianomaisten 
palkkausmomenttien rasitukseksi. 

ArviomaariiraJhan luonteisista palkkausmiiiirarahoista makset
tavat palkkaukset merkitaan 18 piialuokassa indeksikorotuksineen 
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kokonaisuudessaan asianomaisten palkkausmomenttien rasituk
seksi. 

14. Tilapaisten virkamiesten palkkioihin on maariirahat ku
luvan vuoden menoarviossa osoitettu viime vuoden joulukuun 
palkkatason mukaisina ja on niihin sisiiltynyt 10% indeksiko-
ro~-------------------

Paaluokassa 18 olevista pa1kkausmaararahoista mruksettavat 
tilapaisten virkamiesten palkkiot merkitii.ii..n >kokonaisuudessaan 
asianomaisen palkkausmomentin rasituks~ksi. 

15. Maarattyyn tyohon tai tehtiivii.iin osoitetusta maii.rii.ra
hasta suoritettavat tilapiii ten virkamiesten palkkiot merkitii.an 
kokonaisuudessaan menoksi saman mii.ii.riirahan kohdalle. ---

16. Tilapaisia virll:amiehia ei saa pitaii enempaa kuin sellai
nen maiirii., mikii. vuoden 1948 joulukuun palkkatason mull:aan 
vastaa asianomaiselle momentille sitii. varten mer.kittyii kiinteiiii. 
mii.ararahaa. 

17. Sellaiselle valtion pal·veluksessa olevalle !henkilolle, joka 
olematta valtion viran tai toimen tahi ylimaariiisen toimen hal
tija tai!kka sellainen tyontekija, jonka palkkaa on valtioneuvoston 
tyopalkkojen saannostelystii antamien paiitosten nojalla !koro
tettu, suorittaa paatehtiiviiniian pysyvaisia valtion t~htaviii. ja 
saa niistii. saii.nnollisen h-uull:ausipalk!kion, suoritettavaa palkkiota 
saadaan, eduskunnan myonnettya rtar!koituk een kuluvana vuonna 
tarvittavat varat, korottaa ainoastaan indek ikoro.tusta vastaa
vasti niin •kuin valtioneuvoston paatoksessii N: o 480/ 49 on mii.ii.
ratty. Taman indeksikorotus merki.tii.an saman maararahan rasi
tu!ksek i, jolta palkkio suoritetaan. - - - - - - - - - -

18. Mikali virallinen elinkustannusindeksi vuoden 1949 ku
luessa nousee niin, etta siita aiheutuu korotus .palkkauksiin, nou
datetaan indeksikorotusten kirjaamisessa, mitii siitii. edellii. on 
maii.ratty. 

19. V·akinaisten, ylimaaraisten ja tilapaisten virkamiesten 
palkkaukset maksetaan eri palkkalistoilla. 

20. Taikautuvasti suoritettavat palkkausten korotukset mak
setaan erillisilla palkkalistoilla. - - - - - - - - - - -

Maarattyyn tyohon tai tehtavaan osoitetusta maiirarahasta suori
tettaviin palkkioihin takautuvasti malrsettavat korotlllkset kirja
taan kuitenk:in kokonaisuudessaan asianomaiselle momeutille. 
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Takautuvat korotukset 18 piUiluokan palkkausmaariirahoista 2 
suoritettaviin palJkikauksiin kirjataan edellii 13 kohdassa ja 14 
kohdan 2 kai)paleessa miiiiratyllii tavalla. 

21. Mitii. edella tassii piiatOksessa on maariitty tilapiiisten vir
kamiesten .palkkioiden korottamisesta ja ik:irjaamisesta, sovelle
taan myos .:palkkioihin, jotka suoritetaan sellaisille oman kehityk
ensii vuoksi valtion palveluksessa oleville harjoittelijoille, j{}tka 

eiviit ole ylimaaraisiin toimiin maariittyjii. eivatkii tyo- tai oppi
sopimussuhteessa valtioon ja joilla tehtiivii ei ole sivutoimena. 

22. Valtiovarainministerio antaa tarvittaessa tarkempia ob.
jeita edellii olevien mliaraysten soveltamisesta. 

23. Tlilla ,piiiitoksella ik:umotaan 21/1 1949 annettu valtio
neuvoston paiitOs (valtiovarainministerion yleiskirje N: o 458), 
mikii.li se koskee palkkausten kirjaamista vuonna 1949. (Rh/to 
n:o H. 1245, 11. 7. 1949.- Valt. var.min. yleiskirje n:o 3650, 
1. 7. 1949.- Vert. Kl n: 7/49. 2) Kl n:o 36/ 49. 2. 

Eliikekassoille tulevien maksujen pidiittiiminen viran 
tai toimen haltijoilta. 

Valtiovarainministerio on ilmoittanut, eWi. 1 paiviistii helmi- 3 
kunta 1949 liihtien voimaan tulleen valtion virkamiesten palk
kausjarjestelyn yhteydessa tapahtuneella viran ja toimen ha:lti-
jain palkkausluokkiin sijoittelun muutoksella, sikiili kuin siinii. 
on kysymys yleisestii yhtli palkkausluokkaa vastaavasta koro
tuksesta, ei ole tarkoitus aiheuttaa muutosta aikaisempaan eHi.
kekassojen jasenten sijoitukseen niiden elii.kekassojen elake
luokissa, joille tuleva elii.kemaksu pidiiteUiiin viran tai toimen 
haltijoilta palkanmaksun yhteydessa, vaan etta kysymyksessii 
olevien eri eUikekassojen ohjesaantojii on tarkoitus muuttaa 
takautuvasti 1 paiviistii. helmikunta 1949 lukien siten, etta 
yhden palkkausluokan korotus ei aiheuta muutosta asianomai-
sen viran tai toimen haltijan sijoitukseen eHi.kekassan elii.ke
luokassa. (Rhjto n: o H. 1247, 8. 7. 1949) Kl n: o 36/49. 3. 

Virkamatkojen matkustusluokat ja paivii.raha. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 
Valtioneuvoston piiiitos 

virkamatkojen matkustusluokista ja piiiviirahasta. 
Annettu HelsingissiL 29 paiviinii. kesli..kuuta 1949. 

Matkukustannusten korvauksesta ja piiiviirahasta 30 piiivanii. 
joulukuuta 1937 annetun asetuik:sen (496/ 37) 15 § :n siiannok-

4 
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sen nojalla on valtioneuvosto valtiovarainministeriOn esittelystii. 
antanut seuraavat maliraykset: 

Matktustusluokat. 
1 §. Martlkakustannusten korvaukseen nruhden viran tai toi

men haltija;t jaetaan matJrustusluakkiin seuraavasti: 
1) Ensimrnaiseen matkustusluokkaan luetaan valtioneuvoston 

jasenet ja seuraavat viran tai toimen haltijat: 
oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri, maaherra, korkeimman 

oikeuden presidentti ja oikeusneuvos, korkeimman hallinto
oikeuden presidentti ja hallintoneuvos, hovioikeuden presi
dentti, arkkipiispa, piispa, tasava:llan presidentin kanslian 
kansliapaallikko, valtioneuvoston kanslian ja ministeriou 
kansliapliallikko, tilastollisen paatoimiston ylijohtaja, vankein
hoitolaitoksen ylijohtaja, ylipoliisipali'Uikko, rajavartiostojen 
pliallikko, laakintohallituksen paajohtaja, maan vliestosuojelu
paallikko, tullihallituksen paa.johtaja, va1tiontalouden tarkas
tusviraston ylijohtaja, kenraalimajuri ja hlintli korkeammassa 
virka-asemassa oleva upseeri ja naihin verrattava, sotatalous
plilillikko, sotaylioikeuden puheenjohtaja, vakuutusoikeuden 
puheenjohtaja, kenttlipiispa, yliopiston kansleri ja rehtori, 
kouluha'llituksen plilijohtaja, valtionarkistonhoitaja, valtion
arkeologi, maanmittaushallituksen palijohtaja, maataloushalli
tuksen plilijohtaja, ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtaja, 
geodeettisen laitoksen johtaja, tie- ja vesirakennushallituksen 
pliajohtaja, merenkulkuhallituksen paajohtaja, teknillisen kor
keakoulun rehtori, geologisen tutkimuslaitoksen johtaja, meren
tutkimuslaitoksen johtaja, patentti- ja rekisterihallituksen yli
johtaja, valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja, posti
ja lennatinhallituksen plilijohtaja, sopimuspalkkaisen Viran tai 
toimen haltija, joka kuuluu sopimuspalkkaluokkaan 15-20, 
pankkiylitarkastajan ja saastOpankkien ylitarkastajan sopimus
palkkaisen viran haltijat sekli ylimalirliisten toimien haltijat, 
jotka kuuluvat palkkausluokkiin 44--46. 

2) Toiseen matkustusluokkaan luetaan 1 1mhdassa mainittuja 
viran tai toimen haltijoita tukuunottamatta seuraavat viran 
tai toimen haltijat: 

Peruspalkkaisen viran tai toimen haltija, joka kuuluu 
palkkaus1uokkaan 18-39, sopimuspalkkaisen viran tai toimen 
haltija, joka kuuluu sopimuspalkkaluokkaan 1-14 sekli yli
malirliinen toimen haltija, joka saa sopimuspalkkaa tai joka 
kuuluu palkkausluokkaan 25--43. 

3) Kolmanteen matkustusluokkaan luetaan peruspalklk:a.isen 
viran tai toimen haltija, joka kuuluu palkkausluokkaan 1-17 
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ja ylimliii.raineu toimen haltija, joka kuuluu palkkausluokkaan 4 
1-24. 

2 §. Peruspalkkaisen viran tai toimen haltija, joka kuuluu 
18 palkkausluokkaa alempaan palkkausluokkaan ja jolta vaadi
taan yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu tutkinto, apu
laisnimismies, poliisikomisario, 18 palkkausluokkaa alempaan 
palkkausluokk.'lan kuuluva upseeriviran haltija seka puolustus
laitoksen sotilasvirkamies, jolla on· luutnanttia vastaava virka
asema, on oikeutettu saamaan matkakustmmusten korvausta 
toisen matkustusluokan mukaan. 

Mita 1 momentissa on saadetty, sovelletaan vastaavasti 
myos 25 palkkausluokkaa alempaan palkkausluokkaan kuu.ln
vaan y:limaarliisen toimen haltijaan. 

p aiviimha. 
Viran tai toimen haltijat kuuluvat paivarahan suoritukseen 

nahden luokkiin sen mukaan kuin 1 ja 2 §: ssii on matkakustan. 
nusten korvauksesta maariitty. 

4 §. Matkasta kotimaassa suoritetaan piiiviirahaa seuraavan 
asteikon mukaan: 

I luokassa ................... . 
II luokassa ... . .. . ...... . .... . . 

nr luokassa .................. . . 

650 markkaa 
550 
450 " 

" 
Toimitusmies on oikeutettu laskemaan piiiviirahan korote

tuin maarin seuraavien perusteiden mukaan: 
1) kaupungissa, kauppalassa ja taajaviikisessii yhdyskun

nassa korotetttma 50 %:lla, huomioonottamalla, etta milloin 
matka tapahtuu valtion kaytettiivanii olevalla laival'la tai ju
nasc;a, jossa rmatlrustajalla on tilaisuus asua, tiillaista korotusta 
ei suoriteta; ja 

2) Lapin liiiinissii, Pudasjiirven, Taivalkosken ja Kuusamon 
kunnissa Oulun kihlakuntaa sekii Puolangan, Suomussalmen, 
Hyrynsalmen, Sotkamon, Ristijarven ja Kuhmon kunnissa Ka
jaanin kihlakuntaa korotettuna 25 %: lla, ei kuitenkaan 1 koh
dassa miiiiratyn korotuksen ohella. 

5 §. Matkasta ulkomaalla suoritetaan paivarahaa valtio
varainministerion kutakin maata varten vahvistaman asteikon 
mukaan. 

Matkalla kotimaasta ulkomaaha.n tai piiinvastoin tahi u:iko
maasta toiseen sovelletaan saapumismaata varten vahvistettua 
piiiviirahaa sen matkavuorokauden alusta alkaen, jonka ku
luessa toimitusmies on tullut taman maan meri- tai lentosata-
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maan tahi rajarautatieasemalle taikl\a muul1a tavoin matkus
taessaan mennyt rajan yli. 

Jos 1aivalippuun sisaltyy ruoka, suoritetaan laivamatkan 
aikana p1Ui.ttyva1ta matkavuorokaudelta kuitenkin ainoastaan 
4 § :n 1 momentin mukainen paivaraha. ·· 

Matkavuorokaudet luetaan lahtomaan kelloajan mukaan, 
mikali niissa maissa, joissa matka tapahtuu, noudatetaan eri 
aikaa. 

6 §. Talla paatOksella, joka tulee voimaan 1 paivana heina
kuuta 1949, kumotaan valtioneuvoston 8 paivana huhtikuuta 
1948 virkamatkojen matkustusluokista ja paivarahasta antama 
paatos (278/48). Kuitenkin jaavat aikaisemmin annetut, ulko
maal1a suoritettavaa paivarahaa koskevat maariiykset edelleen 
voimaan, kunnes valtiovarainministerio ehka toisin maaraa. 
(Rh/to n:o H. 1246, 11. 7. 1949.- Asetuskokoelma n:o 4 2/ 
v. 1949.- Vert. Kl n:o 21/48. J.) Kl n:o 36/49.4. 

Mat.kalippualennuksia. 

Posti- ja lenniitinurheilijain ikOilw maata kasiWi.viin kesamesta
ruUSikilpailuihin osallistuville ikilpailijoille ja ikilpailutoimitsijoille 
on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen myos pika
junalippujen hinnoista Turkuun. Alennus on voimassa 4-9. 8. 
1949. (Tfo n: o 1296, 15. 7. 1949) 

Kajaanin Suunnistajat 1". y :n kansallisiin suunnistamiskilpai
luihin osallistuville ikilpailijoille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksin!kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hlnnoista Ka
jaaniin. Alennus on voimassa 5-9. 8. 1949. (Tfo n:o 1307, 
15. 7. 1949) 

Tampereen Pyrinnon jarjestamiin yhteistoimintasuunnistamis
kilpailuihin osallistuville ikilpailijoille ja •lcilpailutoimitsijoille on 
myonnetty 25 %: n alennus yksinikertaisten lippujen, myos pilka
junalippujen hinnoista Vatialaan. Alennus on voimassa 12-16. 
8. 1949. (Tfo n:o 1290, 14. 7. 1949) 

H elsingin Yliopiston Voimistelulaitoksen oppilaille, jotka osal
listuvat Vie1·umaen Urheiluopistossa 22-31. 8 ;pidettamlle kesa
kursseille, on myonnetty 2·5% :n alennus yksin.kertaisten lippu
jen, myos piikajunalippujen hinnoista Vierumaelle. Alennus on 
voimassa 20. 8-2. 9. 1949. (Tfo n:o 1270, 9. 6. 1949) 

TUL:n naisten voimistelunjohtajaku1·sse~"lle osallistuville on 
myonnetty 25% :n alennus ybinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Nastolaan. Alennus on voimassa 7. 10-
22. 11. 1949. (Tfo n :o 857, 11. 5. 1949) 
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Kadonneita. matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Rakenn.usmestari Eino Lehto ~e ann.ettu virkamerklci n:o 49 ekii ha- 1 
nelle :ratamestarin vil'kaa toimittavana kirjoitettu ikesiikalll!ivapaalippu 111: o 
38/12.17 voimassa 15. 5-31. 10. 49 ovat kadonneet 5. 7. 49 ja kuoletetaan 
(Rtt, 12. 7. 1919). 

Karjaan variikolla palvelevalle veturinlii.mmittajiille Arvo Oiva Karjalai
selle annettu vil'kamel'llcld n:o 41, 4. 10. 44 seka kesakausivapaalippu n:o 
44/14017 ont kadonneet ja kuoJetetaan. (1. vjp n:o 734/553, 13. 7. 1949) 

Helsingin aseman konduktoorhlle Soini Armas Virtaselle kin-jo:itettu vir
kamerkki n:o 758 ja kes'tikausivapaalippu n:o 23/ 220 kirjoitettu 27. 4. 49 
matka.lle Hel inki-Toijala sekii. tilapii.inen 2. luokan vapaalippu n:o 189866 
kirjoitettu 20. 6. 49 matkalle Helsinki-Oulu ovat ikadonn.eet ja 1.-uoletetaan. 
(1. Jjp n: o 794/2<03 , 14. 7. 1949) 

Ent. ra;tamestarille Henriik Putkoselle 17. 6. 49 kirjoitettu tilapainen 
vapaalippu n:o 1553 7 mwtlkallc Kantala-.Alinekoski on kadonnut ja kuo
letetaan. (Tfo n: o .12-99, 15. 7. 1949) 

K.ilpa.ilukutsu. 

Kutsumme tii.ten kai.kkia VR U.rheilutoimiikunnan alaisia -piireja jii.sen- 'J 
tensii. kautta osallistumaan valtio:rurautateiden yleisurheilumestaTUuskilpailui-
hin·, jotka VR Urlleilutoimhlrunnan ~uvalla jii.rjestii.mme Kurikan urheiluken-
tallii. elokuun 7 p:nii. 1949 seuraavalla ohjelmalla: 

Yleisessii sarjassa: 100, 400, 1,500 ja 5,000 m juoksut, ikuulantyonto, 
moukarin·, kiekon - ja lkeihii.ii.nheitot, kolmiloikka, pitulll!- ja ikol'keushypyt 
sekii. 100X2.QOX300X400 m piirienvii.linen viesti. Yli 35 v. sarjassa 3-ot
telu (100 m, ikuula ja pituus), yli 45 v. ja alle 19 v. sarjoissa 3-ottelu 
(samat lajit, kuula ·kevyt), sekii. 35 v. erikoi matkana 1,500 m juoksu. Kil
pailut alkavat iklo 8,30 alkukilpailuma ja jatikuvat klo 13 ioppukilpailuina. 

Piirien osanottajamliii.rli on rajoitettu (2 miestii. Jaji.insa paitsi 5,000 m 
ja 1,500 m juoksuissa rajoittamaton sekii. viestissa 1 jouklkue). Tlistii. syystii. 
kehoitetaan piirejii. jii.rjestlimii.an ensi tilassa karsintoja oikeiden miesten 
mukaan saamisek i. Nii.mii. kilpailut ovat ikatsastuksena valittaessa. osanotta.
jia pohjoismaisiin rautatielii.isurheilukisoihin mi'lkii. pidctaan Tanskassa 
yyskuun 4 p:nii. 1949. 

Majoitus jiirjestetiiii.n., mutta suotavaa on, ettii. piirit pystyisivii.t hank
kimaan ~ilpailijoilleen makuuvaunuja matkaa ja majoitusta varten. Kilpai
luihin iimoittautumiset pyydetli.lin tekemii.lin 28. 7. 1949 mennessi:i. os. linja
kirjuri U. Luhtanen, Seinii.joki. 

VR Urheilwn Seitniijoen alu.eto-imikwnta. 



!.tiite Kl n:o 36/49. 1. ~ 
~ 

Taulukko N: o 1. Peruspalkat, sopimuspalkat ja vuosipa.IWdot. 
Peruspalkka. vuoslpalkkJo tal soplmuspalkka:kuuka.udessa, mk, indeksin ollessa 

Perus- Ylim. Soplmus-
Peruspalkka, vuoslpatkkio 106 110 116 120 126 130 136 

palkka- V llOSi· • tal sopimuspalkka korotusprosentiu ollessa tii.lloln 
luokka palkkio- palkka- vuodessa kuukaudessa 

luokka Juokka mk mk 6,5 11,0 16,5 22,0 27,5 33,0 38,6 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 63 600 5 300 5 600 5 875 6175 6475 6 750 7 050 7 350 
2 68400 5 700 6025 6 325 6 650 6950 7 275 7 575 7 900 
3 72000 6000 6325 6 650 7 000 7 325 7 650 7 975 8 300 
4 75 600 6 300 6 650 7000 7 350 7 675 8025 8 375 8 725 
5 79200 6 600 6 975 7 325 7 700 8050 8425 8 775 9150 
6 82800 6 900 7275 7 650 8 050 8425 8 800 9175 9550 
7 86400 7 200 7 600 8000 8400 8 775 9175 9 575 9 975 00 

8 90000 7 500 7 925 8 325 8 750 9150 9 575 9 975 10400 
c:> 

1 
2 9 94200 7 850 8275 8725 9150 9575 10000 10450 10875 
3 10 99000 8 250 8700 !)150 9 600 10075 10525 10975 11425 
4 11 103 800 8 650 9125 9 {)00 10075 10550 11025 11500 11975 
5 12 109200 9100 9 600 10100 10600 11100 11600 12100 12 600 
6 13 114 600 9 550 10075 10600 11125 11650 12175 12700 13 22·5 
7 14 120 600 10050 10600 11150 H 700 12250 12 825 13 375 13925 
8 15 126 600 10550 11125 11700 12300 12 875 13 450 14025 14600 
9 16 132600 H050 11650 12 2/75 12875 13475 14100 14700 15300 

10 17 138 600 11550 1-2 175 12 82·5 13450 14100 14 725 15 350 16000 
11: 18 145 200 12100 12775 13425 14100 14750 15 425 16100 16 750 
12 19 151800 12650 13 350 14050 14 725 15 425' 16125 16 825 17 525 
13 20 158 400 13 200 13925 14 650 1'5 375 16100 16 825 17 550 18275 
14 21 165000 13 750 14 500 15275 16 025 1'6 775 17 5215 18 300 19050 



15 22 172 800 14400 15 200 15 975 16775 17 575 18 350 19150 19 ~50 
16 23 180 600 15 050 15 875 16 700 17 525 18 350 19 200 20025 20850 
17 24 189 600 15 800 116 675 17 550 18400 19 275 20150 21025 21875 
18 25 198 600 16 550 17 450 18 375 19275 20200 21100 22000 22925 
19 26 207 600 17 300 18250 19200 20150 21100 22 050 23000 23 950 
20 27 216 600 18050 19050 20025 21025 22025 23 025 24000 25000 
21 28 225 600 18 800 19 825 20875 21900 22 925 23 975 25 000 26050 
22 29 235 200 19 600 20675 21750 22 825 23 900 25000 26075 27150 
23 30 1 245 400 20450 21' 57·5 22700 23 825 24 950 26075 27 200 28325 
24 31 2 256 200 21350 22 525 23700 24875 26 050 27 225 28400 29 575 
25 32 3 267 600 22 300 23525 24750 25 975 27 200 28 42.5 29 650 30875 
26 33 4 279 600 23 300 24575 25 875 27150 28425 29 700 31000 32275 
27 34 5 293 400 24450 25 800 27150 28475 29 825 31175 '32 525 33 875 
28 35 6 307 200 25600 27000 28425 29 825 31225 32 650 34050 35450 
29 36 7 321600 26 800 28 275 29750 31225 32 700 3417·5 35 650 37125 !>:> .., 
30 37 8 336 000 28000 29 550 31075 32 625 34150 35 700 37 250 38775 
31 38 9 351600 29 300 30900 32 525 34126 35 750 37 350 38 975 40575 
32 39 10 369 600 30800 32 500 34200 35 875 37 575 39 275 40 975 42650 
33 40 11 387 600 . 32300 34075 35 850 37 625 39400 41175 42 950 44725 
34 41 12 408 600 34050 35 925 37 800 39 675 41550 43 425 . 45 275 47150 
35 42 13 429 600 35 800 37 775 39 750 41700 43 675 45 650 47 625 49 575 
36 43 14 453 600 37 800 39 875 41950 44025 46125 48 200 50 275 52 350 
37 44 15 489 600 40 800 43050 45 300 47 525 49 775 52025 54275 56500 
38 45 16 528 600 44050 46 475 48 900 51325 53 750 56175 58 575 61 ()()() 
39 46 17 579 600 48 300 50 950 53 625 56275 58 925 6157•5 64250 66 900 

1-8 630 600 52550 55 450 58 325 61225 64100 67 000 69 900 72775 
19 684 600 57 050 60200 63 325 66 475 69 600 72 750 75 875 79025 

( Asetuskokoelma n: o 480/49.) ~ =-
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Taulumko N: o 2. Ikalisat. 

Yksi iklilisa kuukaudessa, mJr, indeksin olles.;a 

Perus- Ylim. Pernspalkka tai Yksi ikalisii 105 110 115 120 125 130 135 
vnosi- vuoslpalkkio vuodessa kuukau- ~rotusprosentin ollessa talloin palkks- palkkio- vuodessa dessa 

luokka luokka mJr mk mk 5,5 11,0 16,5 22,o 2?,5 33,o 38,6 
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 63 600 3 900 325 345 360 380 395 415 430 450 
2 68400 4080 340 360 3·75 395 415 435 450 470 
3 72000 4260 355 375 395 415 435 455 470 490 
4 75 600 4440 370 390 410 430 450 470 490 510 
5 79 200 4 680 390 410 435 455 475 495 520 540 1><1 

00 

6 82800 4 920 410 435 455 480 500 525 545 570 
7 86 400 5160 430 455 475 500 525 550 570 595 

1 8 90000 5 400 450 475 500 525 550 575 600 625 
2 9 94200 5 640 470 495 520 550 "575 . 600 625 650 
3 10 99 000 5 880 490 515 545 570 600 625 650 680 
4 11 103 800 6120 510 540 565 595 620 650 680 705 
5 12 109 200 6 420 535 565 59·5 625 655 680 710 740 
6 13 114 600 6 720 560 590 620 650 685 715 745 775 
7 14 120 600 7 020 585 615 650 680 715 745 780 810 
8 15 126 600 7 320 610 645 675 710 745 780 810 845 
9 16 132 600 7 620 635 670 705 740 775 810 845 880 

10 17 138 600 7 920 660 695 735 770 805 840 880 915 
11 18 145 200 8 280 690 730 765 805 840 880 920 955 
12 19 151 800 8 640 720 760 800 840 880 920 96{) 995 



13 20 158 400 9 000 750 790 835 75 915 955 1000 1040 
14 21 165 000 9 360 780 825 865 910 950 995 1035 1080 
15 22 172 800 9 720 810 855 900 945 990 1 035 1075 1120 
16 23 180 600 10 080 840 885 930 980 1025 1070 1115 1165 
17 24 189 600 10440 87'0 920 965 1015 1060 1110 1155 1205 
18 25 198 600 10800 900 950 1000 1050 1100 1150 1195 1245 
19 26 207 600 11160 930 980 1030 1085 1135 1185 1235 1290 
20 27 216 600 11520 960 1015 1065 1120 1170 1225 1275 1330 
21 28 225 600 11880 990 1045 1100 1155 1210 1260 1 315 1370 
22 29 235 200 12 240 1020 1075 1130 1190 1245 1300 1 355 1415 
23 30 245 400 12 600 1050 1110 1165 1225 12 0 1 340 1395 1455 
24 31 256 200 12 960 1080 1140 1200 1260 1320 1375 1435 1495 
25 32 267 600 13 320 1110 1170 1230 1295 1355 1415 1475 1 535 
26 33 279 600 13 680 1140 1205 1265 1330 1390 1455 1515 1 580 
27 34 293 400 14040 1170 1235 1300 1365 1425 1490 1555 1620 . ~ 

28 35 307 200 14400 1200 1265 1330 1400 1465 1530 1595 1660 
29 36 321600 14760 1230 1300 '1365 1435 1500 1570 1635 1705 
30 37 336 000 15120 1260 1330 1400 1470 1535 1605 1675 1745 
31 38 351600 15 480 1290 1360 1430 1505 1575 1645 1715 1785 
32 39 369 600 15 840 1320 1395 1465 1540 1610 1685 1 755 1830 
33 40 387 600 16 200 1350 1425 1500 1575 1645 1720 1795 1870 
34 41 408 600 16 560 1380 1455 1530 1610 1 685 1760 1835 1910 
35 42 429 600 16 920 1410 1490 1565 1645 1720 1800 1 75 1955 
36 43 453 600 17 280 1440 1520 1600 16 0 1755 1835 1 915 1995 
37 44 489 600 17 880 1490 1570 1655 1735 1820 1900 1980 2065 
38 45 528 600 18 840 1570 1655 1745 1830 1915 2 000 2 090 2175 
39 46 579 600 20280 1 690 1785 1875 1970 2 060 2155 2 250 2340 

( Asetuskokoelma n : o 480/49.) ~ 
~ 
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TatUlukko N: o 3. Kalli.inpaikanlisat. 

Kallilnpaikanlisi kuukaudes. a, mk, indeksin olle.;sa 

Peru• · 
Ylim. Kallilnpaikanlisii. 105 110 115 120 125 130 13/) 

palkka · vuosi· vuodessa kuukau- korotusprosentin ollessa tilloin 
palkkio· dessa Juokka luokka mk mk 5,, 11~0 16,6 22,0 27,» 33,0 38,5 Cl: c 

2 3 4 5 6 8 9 10 1 I 

II kalleusr·yhmiiiin kuuluvt"ll,a paikkakunm"llo,. 

1- 5 1-12 4800 400 420 445 465 490 510 530 555 
6-10 13-17 6000 500 530 555 585 610 640 665 695 

ll-15 18-22 7 200 600 635 665 700 730 765 800 830 
l6-2.0 23-27 9000 750 7>90 835 875 915 955 1000 1040 
n-25 28-32 10800 900 950 1000 1050 1100 1150 1195 1245 
26-30 33-37 13 200 1100 1 H30 1220 1280 1340 1405 1465 1525 
31--39 38--46 15 600 1300 1370 1445 1 515 1 585 1 660 1 730 ] 800 



I I I kalleusryhmiiiin lruuluvula paikkakurmilla. 

1- f) l- 1:2 9 600 800 845 890 930 975 102.0 1065 1110 
6-10 13- 17 12000 1000 1 055 1110 11r65 1220 1275 1330 1385 

11- 1!3 1 22 14400 1 200 1 26fi 1330 1400 1465 1530 1595 1660 
16---20 ~3-~7 18 000 1500 1585 1665 1750 1830 1915 1995 2 080 
21- 25 :28- 32 21600 1 00 1900 2 000 2 095 2195 2 295 2 395 2 495 
:!6---30 :33-37 26400 :? 200 2 320 2440 2 565 2 685 2805 2 925 3 045 
11- 3!-l 3 6 31 200 2 600 2 745 2 885 3 030 3170 3 315 3460 3 600 

/\' kaJ I e-usryhrniiiin kuuluvilla paikkalrunnilla. 
~ 

1- ;:; 1- 1:2 14400 1200 1265 1330 1400 1465 1530 1595 1660 
(~10 13- 17 18 000 1500 1 585 1665 1750 1830 1 915 1995 2 080 

11- 1.5 18--22 21600 1800 1900 2 000 2 095 2195 2295 2395 2495 
16- :W 23-27 27 000 2 250 :2 376 2 500 2 620 2745 2 870 2 995 3115 
21- 25 28- 32 32400 2 700 2 850 2995 3145 3 295 3445 3 590 3740 
Z6-30 33-37 39 600 3 300 3480 3 665 3 845 4025 4210 4390 4570 
31- 39 38--46 46 800 3 900 -1115 4 330 4 545 4760 4975 5185 5 400 

1 _\~tuslrokoelma n :o 480/ 49.\ 
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KASKYLEHTI N:o 37 
1 949 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SIS A. L L Y S : 1. Tyoaika valtion vira toissa seka valtion vi ran ja toimen 
haltijain vuosilomat. - 2. Valtion viran ta-i toimen tahi ylimii.ii.riiisen toimen 
haltijain seka valtion tyossa olevien tyontekijain eliike·edut. - 3. Konttori· 
apulaisen piitevyysvaatimukset. - 4. Liikennepa1kkoja koskevia muutoksia. -
5. Muutoksia aikatauluun n:o 115. - 6. Tavaravaunujen kunnossapitiiminen. 
-7. Lastuvillan rahtiluokka. - 8. Polttoturpeen ja turvepehkun rahtialennus. 

9. Tampereen Lentokonetehta.nn kuljetukset. - 10. Matkalippualennuksia. 
- 11. Avoimia vir.koja ja toimia. 

Tyoaika valtion virastoissa seka valtion viran 
ja toimen haltijain vuosilomat . 

. .\.setuslwkoelmassa on ju.llraistu seuraava asetus ja valboneu- 1 
voston kanslian paatOs: 

Asetus 
tyoajasta valtion virastoissa selcii valtion viran ja toirnen haHijain 

mwsil01nista a'IVItettm asetuksen 1nuuttamisesta. 
Annettu Naantalissa 22 paivana kesii.kuut>a 1949. 

Paarninisterin esittelysta muutetaan tyoajasta valtion viras
toissa sekii valtion viran ja toimen haltijain vuosilomista 9 pai
viinii toukokuuta 1947 annetun asetuksen (350/47) 1, 3, 7 ja 
7 a §, viimeksi mainitut pykaliit sellaisina kuin ne ovat asetuksissa 
14 piiiviinii tou'lrokuuta (373/48) ja 22 paivanii heiniiikuuta 1948 
( 570/ 48), eka 8 § niiin kuuluviksi: 

Virastojen tyoaika. 

1 §. Tyoailm valtion virastoissa on kello 8,30-16 muina arki
pruvma paitsi lau.antaisin seka pyha- ja juhlapaivien aattoina, 
jolloin se paattyy kello 13. 

Kesakuun 1 paivii.n ja elokuun 31 paivan viilisenii aikana on 
paivittiiinen tyi:iaik.a ikello 8,30-115. Lauantaisin seka py.ha- ja 
juhlapiiivien aattoina paattyy virka-aika keJ.lo. 13. 

5008. 22. 7. 1949. 
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Rahastot ja kirjaajien ja liihettiijien kassat saadaan snlken 
tuntia cnnen varsinai':len virka-ajan piUittymist~i. 

3 ~. YiJ:aston toimintaa kesk:eyttiimatta on vil'an tai toimen 
haltijalle varattava kello 11-13,3{) viilisenii aikana 1 tnnnin pi
tu.inen virkisty tauko muina a.rltipiiivina paitsi lauantai<sin ekii 
pyhii- ja juhlapaivien aattoina, jolloin tyo kentely jatkuu keskej·
tymi:itta koko virka-ajan. 

Vtwsilomat. 
7 §. \Tiran tai toimen haltija saa vuosittain yhden viikon 

pituisen vuosiloman, jos hii.n ennen loman alka.mista on viilitti:i
ma ti o.llut valtion palvelu.k e a 'ii:hintiiiin kuusi kuukautta, ja 
30 [Jiiiviia, jos valiton palvelussuhcle on ke'tiinyt yhclen vuoden, 
. eka kuusi viikkoa, jos ltan on ollut \'altion palveluksessa yhteen. a 
val1intaan viisitoista vuotta. 

Yuo iloma on sovitetta-va. mahdollisuuk ien mukaan kesa.kuun 
1 paivan ja syyskuun 30 piiiviin viiliseksi ajaksi. Mikiili kuiten
kin tyon laatu tai muut syyt niin vaativat, voidaan n10siloma 
j~ko kOikonaan tai osittain sijoittaa muu!ksikin kuin edclHi sano
tuksi ajaksi. 

Palvelusvuosiksi luetaan myos e aika, minkii asianomainen 
ennen palvelukseen tuloa on sotatilan aikana ollut otapalvelul\

a. 
Kmman, lmn.tien k.eskusjarjeston, kuntien yhtyrnien tai us

k<mnollisen yhd'ysk:unnan toimesta taih.i valtion avustusta nautti
van jii.rjeston taikJ.ra yksityisen laitoksen palveluksesta valtion 
virkaan tai toimeen siirtynyt on oikeutettu vuosiloman saamista 
varten lukemaan hyvakseen aikai emmin palvelemausa ajan sa
moilla ehdoilla, tkuin mita ikalisiin saamista varten on saiidetty. 

7 a §. Valtion tila.paiseen tehtiivaiin otettu hen.kilO saa ka
lenterivuosittain vuosilomaa: 

a) yhden viikon, joo asianomainen viilittom.ii ti ja kesk:eytyk
setta ennen loman alkamista ja viimeistaan lokalmun 1 paiviiiin 
mennessii. on ollut va ltion palvelu.ksessa viihintai:in i]ruu i kuu
kautta. 

<b) kaksi viik:koa, jos valiton palvelus on kestanyt vuoden, ja 
e) 30 paivaa, jos viiliton palvelus on kestiinyt viisi vuotta, 

tai jos han on ollut valtion palveluksessa :yhteensa kymmenen 
vuotta. 

Milloin viran tai tQtimen haltija on maariitty hoitamaan val
tion tilaplii ta tehtavaa, on han oikeutettu saamaan vuosi.Joman a 
varsinaisen virkansa tai toimensa mu:kaan. 

Oman lkehity'ksensa vuoksi valtion palvelu:k essa oleva harjoit-
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telija, joka ei ole ~·lima~1~aiseen toimeen ma·iiratty eika ole tyo- tai 1 
sopimussuht.ee sa valtioon, aa vnosilomaa tamiin pykaUin saan
nosten mUJkaisesti. 

l\Iita 7 . : ssii 011 aadetty ajasta, jona vuosiloma annetaan, 
;.eka sotapalveh.~ ajan palvelusvuo. iksi lukern.ista samoin kuin 
kunnan, krn1tien ke kusjarjeston, kuntien yhtymi~n tai u ·konnol
lisen yhdysktmnan tahi valtion avustusta nauttivan jarjeston 
taikka ylksityi en Jaitoksen palveluk essa palvellun ajan lukemi
;::esta vuosiloman aa1nista varten, on voimassa tilapiiiseen tehtii
Yiian otetun henikilon osalta. 

·. Milloin vuosilomaa ei ole voitu vi ran tai toirnrn halti
jalle kalenterivuoden aikana jarje taa tai 1nilLoin virkasuhde val
tioon on katkennut cnnen vuosiloman saamista, on han oikeu
tettu sellai een korvauklseen, joka kutakin taytta kuukautta kohti 
m.in.kii han edellisen vuoden toukokuun 1 p.iiivan jiilkeen on ollut 
,·irassaan tai toime saan, vastaa yhta kahdestoistaosaa taytti:i. 
vuosilomaa va taava ta korvauksesta. 

l\:Iikii.li eroaminen valtion palveluksesta tapahtuu a ianomai en 
·aavutettua eroamisian, on korvauk en suuruutta m.iiarattaessa 
otettava huomioon sr osa eroa:m.is:kuukaudelta nostetusta palkasta, 
joka tulee eroam.i paivan ja sanotun kuukauden viimeisen paiviin 
Yali~lle ajalle. (Asetus n:o 432/ v . 19-!9. -Vert. Kl n:o 26/ 47. 
2, Kl n :o 28/ 18. 1 ja Kl n :o 40/48. 1.) 

r a l t i 0 11 e t~ t• 0 s t 0 n k (t n s l i a n p i.i at 0 s 

tyoa,ja.sta valtion vimstoi sa seka valtion viran ja toimen halti.iain 
t•uosilomista annetnn asetuksen sovelta.rnisesta. annetun va.ztio

neu voston ka.nslian pi.iiitoksen muuttamiscsta. 
Annettu Helsingjssii 22 paivanii kesiikuuta 1949. 

'T altioneuvoston kan lia on muuttanut tyoajasta valtion Yiras
tois a se~ valtion viran ja toimen haltijain vuosilomi ta 9 pai
Yana to:nkokuuta 1947 annetun asetuksen (350/47), sellaisena 
kuin e muutettuna on asetuksessa 22 piiivalta kesiikuuta 1949, 
oveltalni ta 31 paiv~na maali kuuta 1949 antalllansa piiatok. en 
(2·55 / 49) 2 §: n nain kuuluva.ksi: 

2 §. Yuosiloma lasketaan kalenterivuooittain , ja mliariiii. lo
man pituuden ennen loman alkamista palv.eltu aika. (Asetlr n: o 
433 / v. 1949. - Vert. Kl n:o 20/ 49 . 1.) 

RmdatiehaJlift~s ilmoittaa samalla, etta tyoaja ta valtion viras
toissa se'ka valtion viran ja toimen haltijain vuo ilolnista annetun 
asetuksen 7 a : n johdosta on rautatiehallituksen kirjel malla n: o 
H. 1067. 4. 7. 19-!1 (Kl n: o 34/ 47. 1), annetut miiiirayk. et kat
sottava lnunot.ui.lusi. (Rh;'to n:o H.771, 8. 7. 1949) Kl n:o 37/ 
49. 1. 
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Valtion viran tai toimen tahi ylimaa.ra.isen toimen haltijain 
seka valtion tyossa olevien tyontekijain ela.Ire-edut. 

2 Asetu$-okoelmassa on julkaistu seUTaavat lait ja asetukset: 

L aki 
valt1.on viran tai toimen haltijan oikeUJdesta eldkkeeseen anneftm 

lain muuttam.isesta. 
Annettu Ta.'tntalissa 22 piiivii.na kesakuuta 19±9. 

Eduskunnan paatOksen mukaisesti muutetaan valtion viran 
tai toimen haltijan oikeudesta elakkeeseen 30 paivfuna joululmuta 
1924 annetun lain 5 §, sellaisena kuin se on 23 paivana joulu
lmuta 1947 annetussa laissa (970/ 47), n ii.in kuuluva'ksi: 

5 §. Tayden el:amkeen miiara on kuusikymmenta sadalta val
tion viran tai toim.en haltijain palkkauksesta annetu sa laissa 
vahvistetui ta pel'l.lSpalkoista, Jruitenldn siten, etta korkein elake 
on kaksisataakolmekymmentiineljatullatta marldtaa . 

Kymmenen eUi.kevuotta oikeuttaa kymrrneneen kolmaskymme
neso.'iaan ti.iyden elakkeen maarasta ja jokainen niita seura.ava 
taysi eliikevuosi lisaksi yhteen kolmaskymmenesosaan siita, kun
nes taysi eli:ilkemaara saravuteta.an. Sen jalkeinen paJvelusaika ci 
tuota oikeutta suurempaan elakkeeseen. 

,Jos kuusikymrnenta sadalta valtion viran tai toimen haltijau 
pel'll palkasta on suure:mpi kuin kaksisataa.kolmekymmentaneJ ja
t uhatta markaa, annetaan osaeUi!ketta kultakin eHikevuodelta yksi 
kolmaskymmenesosa kahdestasadastakolmestakymmenestaneljasta
tU!hannesta markasta. 

Yil'lta tai toimi, joka siihen IJ.muluvien erityisten palkkaetujen 
JOhclo ta on sijoitettu alempaan palk:k!ausluokka!Un, lruin rnihin 
. e laatunsa perusteelJa olisi kuulunut, tai jonka haltijalla on 
elakeoikeus taman lain 1 § :n 2 m.omentin perusteella, on eUi
ketta miliiriittiiessa luettava sen laatua .-a taavan paLlrkausluak
lman. 

Tami:i Jaki tulee voimaan 1 paivana elokuuta 1949. 
(Ase1uskokoelma n:o :1:86/ v. 1!).19 - Vert. Kl n :o 8/ 48. 3) 

Asetus 
valtion ylirnddriiisen toim.en haltijan oikeudesta eldkkeeseen 

annetun asei1tksen nmuttamisesta. 
Annettu Naantalissa 30 paivana kesiilruuta 19±9. 

Valtiovarainmini terion toimialaan h."Uuluvia erinaisii:i asioi1a 
kasittelemalin maarat;vn mini terin esittelystii muutetaan nltion 
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ylimaarai en toimen haltijan oikeudesta e1iikk.eeseen 12 paivanii 2 
helmikuuta 1943 annetun asetuksen (152/43) 5 §, sellaisena 
!ruin se on 16 paivana tammikuuta 1948 annetussa asetuiksessa 
(49/ 48), nain kuuluvaksi : 

5 §. Ta.yden elii.kkeen miiiira on 'kuusikymm.enta sadalta val
tion ylimaarai ista toimista annetussa a.setuksessa vahvistetusta 
vuosipalkkiosta, kuitenkin siten, etta 'korlrein eliike on kak i
sataa!koJmekymmentaneljatu.h.atta markkaa. 

Kyrrrunenen elakevuotta oikeuttaa kymmeneen kolmaskym.m.e
n o. aan tayden eliik:keen rn.iiarasta ja jokainen niita seUTaa>a 
taysi ela.kevuosi lisa.ksi y'hteen ko.lrn.askymmenesosaan iita, kunnes 
taysi elakemaara saavutetaan. Sen jalkeinen palvelusaik:a ei 
tuota oikeutta suurempaan eUi:kkee een. 

J os kuusikyrnnnenta sad!alta ylimaaraisen toirnen hal.tijan 
VtUosipalkikiosta on suurempi kuin 'kla.ksisataakolmekymmenta
neljatulhatta markkaa, annetaan o aeUilketta kultakin eUikevuo
delta y'ksi lrolmaskymmenesosa k.ahdestasadastakolme takyrnme
nestanelj asta tuhannesta rn:a:rkasta. 

Ylimiiaraisen toimen haltijalle, jonka 'Pallclrio toimeen Jruulu
vien erityisten palkkaetujen jQohdosta on alempi kuirn mita toi
nwn laatu edellyttaisi, voi vaJtioneuvosto myontiHi eHikkeen toi
men laatua vasta.avan palkkion rnuk.aan. 

Niin kauan kuin valtion peruspalkkai en viran tai toimen 
haltijain eliikkeiden yleinen tarkistus toimitetaan virallisen eliu
kiustannusindeksin perusteella, uoritetaan myos tii.rrJ.an asetu.k
sen mukaan myonneWi:vien elakkeiden yleinen ta:rl.ld tus sarnojen 
perusteiden mukaan. 

Tama asetus tulee voimaa.n 1 paivana elokuuta 194-9. 
(A etuskok. n:o 448/ v. 1949 - Vert. Kl n:o 8/ ±8. 3) 

Asetus 
valtion tyossii olevien tyontekijiiin oikeudesta eliikkaseen 

anneft~n asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Na.antalissa. 30 paivii.nii. kesakuuta 19-19. 

Valtiovara.inministerion toirnialaan kuuluvia eriniiisi& a, ioita 
kasittelemaan maaratyn rninisterin esittelysta lllUUtetaan Yaltion 
ty0s&1 olevien tyontekijain oikeudesta eliikkee een 17 paivanii 
kesakuuta 1925 annetun asetuksen (225/ 25) 6 a §, sellaisena kuin 
se on 14 paiviina tammikuuta 1949 annetu a a etuksessa (14/ 19 ), 
nain kuuluvaksi: 
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G a §. Yuoden 1949 aikana 1 paivasta. elokuuta lukieu myon
nettiivien eliilk!keiden suuruus lasketaan 6 §: ssa olevien :>aanuos
teu estii.rni:itta VillDSien 1935-1939 tyotulojeu perusteella korotta
malla tyotulojen vuotuinen keskimiili.ra selrraavasti : 

Tyotulojen vuotuiuen 
• keskimliilrii 

mk ,.... ~:u 

enintaan 16,000 
16,001-23,000 

yli 23,000 

Tytitulojen vuotuiuen 
keskimiiiiru on 

kerrottava 
Juvulia 

7.35 

6.30 
5.2!1 

Tyotulojen vuotuiueu 
kesklmiiiirli korotetaan 

viihintiii\n 
mk;aau 

117,6{)0 
144,900 

.Jos ty.Ontekija, joka tayttiia elakkeen saam.iseen vaadittavat 
ehdot, ei ole ollut jonakin tai jainalcin YUOSi ta 193>5-1939 
1 §: a n1Jain.itussa valtion t~·ossa, lask:.etaan eHLke jiiljella olevien 
vuosien tyotulojen perusteella, ja jos han ei ole ollut sanottuina 
vuooina lainkaan valtion tyi:issii., miiarii.taan hanelta saamatta 
jiH:i.neiden tyotulojen suuruills harkinnan mu:kaan. 

Tamii asetus tulee voimaan 1 piiivanii clokuuta 194!1. 
(A-setuskok. n:o 389/ v. 1949- Vert. Kl n:o 9/ 49. 2 ) (Rh / to 

n:o H. 1264/ 5641, 15. 7. 1949 ) Kl n :o 37/ 49. 2. 

Konttoriapulaisen patevyysvaatimukset. 

Painovirheen korjauksena ilmoitetaan Kl n: o 35/ 49. 2 ollee
seen kirj. rh/ hlo n:o II.462/ 5217, 1. 7. 1949, etta konttoriapu
laisen t.oimeeu pyrkivaltii vaaditaan a. ianomaisen johtajan har
kinnan mukaan keski- tai tyttokoulun taikka taydellisen kauppa
tai teknillisen konlun oppimii.iira tai vastaa vat ticdot ( eikii 
kauppa- ja telmillisen koulu11 oppimaiiraa). (Hloj u: o H. 
462/ 679, 18. 7. 1949) K l n :o 37/ 49. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Korjaus Kl 11: o 35/ 4H . 5 olleesee11 kirj . lkoj 11: o 1551, 
6. 7. 1949 : 
Jokioinen Pehkut<'htaan Taide 1 Tt Jokioisten kartanoita 

varten. 
K l n:o 37/ ±9 . 4. 

Muutoksia aikatauluun n: o 115. 

Rautatiehallitns on asetta.uut kulkunn pikaju11a11 n: o 57, 
liihtO llki 12.05, laua11taisin I-Iki- Kok ja vastaavan paluujunan 
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n: o 66a, Hihto Kok. 22.10, sunnuntaisin Kok-Bk:i. Junat ovat 5 
ku1us a viikon1oppujunina aDmen heinakuun 16 pii.ivasta toistai-
seksi ja enintaan syy kuun 4 paivaan saaikka. Asiasta ilmoi
tettava matkustavalle yleisolle. (Rh n: o 1872/ 5595, 12. 7. 1949) 
Kl n:o 37/ 49. 5. 

Tavaravaunujen lrunnossapitaminen. 

Nykyisin Hiytyy tavaravaunuja Uihettaa korjauspajoille kor- 6 
jattaviksi suuressa maarin liikennoitsijoiden aiheuttamien viko-
jen takia. Tavallisimpia tallaisia vikoja ovat vaunun ovien oh
jausk:iskojen, askelrantojen ja jarruvipujen vaantymiset eka 
jarrujohtojen vioittumiset, mitka ovat johtuneet siita, etta lii
kennoitsija,t ovat vetaneet vaunuja autolla tai tralktorilla ja 
'kiinnittaneet hinausvaijerit tii1loin vaa-riin kohtiin vaunuihin. 
Samoin on tavallista, -etta liikennoitsijat kayttavat vaunujen puu-
ja rautapylvaita seka sivulautoja apuvalineina kuormaus_ ja 
purkaustoissa ja aiheuttavat siten niitten katkeamisia ja viian-
tymi. iii, jollaisiin vahinkoihin on osaltaan syynii myos se, etta 
pylvastuppiloitten puhdistaminen aivan yleise ti laiminlyodaan. 
Myoskin vatmujen kuormaaminen yli kantavuuden sekii siita 
aiheutuvat vaunujen kuumana kiiymiset ovat varsin tavallisia 
tapa wksia. 

Vaikkakin suurimmilla ratapihoilla saattaa joskus olla vai
keata aivan tarkoin seurata liikennoitsijoiden menettelytapoja 
lruormaus- ja purkaustoissa, osoitta:a edelliimainitun laatuisten 
tapausten yleistyminen, ettei liikennepaikoilla kiinnitetii tar
peellista huomiota tavaravaunujen kasittelyyn. Kailckia asian
omaisia kehoitetaan senvuoksi vastedes entista tehokkaammin 
valvomaan liikennoitsijoiden kayttiimia kuormaus- ja purkaus
tapoja, vaatimaan havaittujen vi1'heiden oikaisemi ta ja peri
maiin asiarunukaiset vahingonkorvaukset syyllisiltii. Erikoisen 
huolellisesti on valvottava, ettei vaunujen irto-osia jaii kuormaus
ja purkau paikoill-e sekii ettei vaunujen kantavuutta vahim
massakaan miUirin ylitetii. Kuormausmaiidiysten 2. §: n 7. koh
das a annettua maiiraystii, jonka mukaan vain sellainen liika
kuorma, joka ylittiiii vaunun kantavuuden enemmallii kuin 10 
%: lla, on purettava, ei ole kiisitettiivii luvaksi kantavuuden 
ylittamiseen 10% :n saakka. (Lkoj n:o 1505, 11. 7. 1949) 
Kl n :o 37/ 49 . 6. 

Lastuvillan rahtiluQkka. 

Rautatieb:allitus on miiiiriinnyt lastuvillan vaunukuormaluo- 7 
kaksi k\lluvan heinakuun 25 piiiviistii alkaen vuoden 1950 lop-
puun luokan 10. (Tfo n:o 1269, 8. 7. 1949) Kl n:o 37/ 49. 7. 
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Polttoturpeen ja turvepehkun rahtialennus. 

Rautatiehallitus on muuttaen Kl n: o 32/ 49. 8 mainittua 
paatostaan maarannyt, etta polttoturpeen (koneturpeeu ja pisto
turpeen) taril'fipaino ms: lta on 450 kiloa ja turvepehkun 
tariffipaino ms: lta 350 kiloa. Kuljetusmaksut lasketaan edel
leenkin luolron H2 mukaan. Alennus on voimassa 22. 7. 1949 
lukien vuoden 1950 loppuun. (Tfo n: o 1300, 15. 7. 1949) Kl 
n:o 37/ 49. 8. 

Tampereen Lent okonetehtaan kuljetukset. 

Tampereen Lentokonetehtaan kanssa on sovittu, etta sano
tulle toiminimelle Tampereellc osoitetut kappaletavaralahetykset 
1. 8. 49 rahditetwan vain Tampereelle. Tampereella suoritetta
vien kotiinkuljetusten osalta kanneta.an naista lahetyksista mai
nitusta paivasta lukien 25 pennia tariffipainon kiloa kohden. 
Taman maksun velottaa vastaanottajalta Tampereen asema. Kl 
n: o 116/ 49. 10 ollut .m.iiiirays perutetaan 1. . 1949 luk:ien. 
(Tfo n:o 304, 13. 7. 1949) Kl n:o 37/ 49. 9. 

Matkalippualennuksi.a. 

Svenska Finlands Idrottsfijrbund-nimisen urheiluliiton Pa
raisissa 30-31. 7. (maaraas. Turku) TcerjarvelUi (maaraas. 
Kokkola) ja 13-14. 8. 49 Helsingissa pidettaviin sanotun liiton 
mesta:ruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoille ja kilpailutoi
mitsijoille on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten, myos 
pikajunalippujen hinnoista kulloinkin kysymykseen tulevalle 
asemalle ja takaisin. Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 
2 paivaii jalkeen kunkin kilpailun. (Tfo n: o 1302, 15. 7. 1949) 

Avoimia. virkoja. ja. toimia. 

Painovirheen korjauksena ilmoitetaan Kl n: o 35/ 49. 12 olleisiin avoi
miin virkoihin, ett'a Hyvinlkaan, Lapuan ja Haapamiien asemilla on haet
tavana a. p. 1 l. lcirj-wrinvirat ( eikii y. p. 1 l. kirjurinvirat) . 

H elsink i 1949 . V al tioneu..-oaton kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merki taan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelu a koskevat muutos il moitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SIS A. L L Y S : 1. Matkalipun tarkastus. - Matkalipun hinnan ta'kaisin mak
saminen. - 2. Rautatieopiston ehtokuulustelut. 

Matkalipun tarkastus, - Matk:alipun 
hinnan takailsin maksaminen. 

Liiik:ennesaannon 25 ja 29 pykalien muutokset 1. 7. 1949 1 
lukien : 

25 §. 
Tama pykala lisamaarayk ineen on muutet tu settraavaksi: 

Matkalippnjen tat,kastu.s. 

1. Matkustajan tulee sailyttaa matkalippun.sa ja esittaa se 
vaadittaessa tai•k!astavalle virkailijalle sek:a antaa se matkan 
paattyessa asianom~iselle juna- tai asemavirkaili jalle . 

. 2. Thaaplllttam.alla tai muulla asiaan kUIUlumattomalla tavalla 
muutettu matkali.pJ)u on kelp3iaillaton_ J u.n.assa rankaisee junaa 
joJttava konduktoori ja asemalla asemapiially.sto, voidaanko va
hii+goittunutta matkalip'Pu.a pitaii kelpaavana. 

3. RautatiehallitUJksellJa on valta ma.aratii, minikalaiset lrsa
nul!lnmt matkustaja, joka tavataan junassa ilman asianmukaist·il 
matkalippua, on velvollinen soorittamaan. 

l\1ratlrustaja, jdka juna:ssa tavataan ilman asiaTI'lluJkait;ta mat
kalippua, voildiaan sita paitsi tuomioistuimessa saattaa laissa 
sa.iidettyyn rangaistukseen. 

4. Matkustaj·a, joka kieltaytyy heti mabamasta rautatiehal
litukoon maa:raamia lisamaJrnuja, w idaan poista:a jumasta. 

Kirjatun matlkatavaren ta.kaisinsaamisesta sellaisessa taparu.k. 
sessa sa.iiJdetafun 35 § :ssa.. Matkatavaramaksua ei maikseta ta
k.a.isin. 

5. Tiis.sa p·yik818ssa mainittuja maJksuja suoritettaessa on 
annettava lippu tai eri !kuitti. 

5009. 23. 7-1949, 
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Lisiimiiiirayksid. 

1. Jos ma.tkustaja tavat.aan junassa ilman k. o. matkalla kelpaavaa mat
kalippua ja on ilmeista, eitii. hii.n pynk:ii vilpillisessa mielessa valttii.maan 
konduktOoria tii.mii.n suorittaessa lippujen tarkastusta tai antaa konduk.toorin 
kulkea ohitseen huomauttama.tta olevansa i.Jman !ippua ja siten yrittii.a 
math.-ustaa ilmaiseksi, hanen on suoritettava yksinkertaiseu lipun kaksin:ker
tainen hinta junaan tulemaltaan liikennepaikalta sille liikelllll6tpaikalle, jolla 
juna ens1 kerran pysii.htyy. Jollei. saada taytta varmuutta siita, miltii. lii
kennepaikalta matknstaja on junaan tnllut, hanen on suoTitettava y'ksin
kertaisen lipnn kaksi:nkertainen hinta junan lii.htoasemalta sille lii:lrem.ne
paikalle, jolla juna tapanksen buomatuksi tnlon jii.lkeen ensiksi pysii.htyy. 
Kummassakin tapauJksessa matkustajan on lisaks~ suoritettava 50 markan 
suuruinen lisamaksn. 

2. Jos matlmstaja mahdollisimman pian ja viimeistii.an lwnduktoorin 
saapuessa hanen kohdalleen ilmoittaa, >ettei han ole ehtinyt matkalippua 
lunastaa, hanen on suoritettava konduktooi·ille yksin:kertaisen lipnn hinta 
junaan tulemaltasn liikennepaikalta sellaiselle liikennepaikalle jolla han 
voi ost!lla matkalipun jaljella olevalle matkrule. Sen lisaksi periUUin 10 
rruk :n lisii.maksu; lisii.maksua ei seisaklkeelta junaan tnlleelta matkustajalta 
Jmitenkaan peritii.. Lippu voidaan lunastaa myos lallimmalla sellaisella 
liikennepaikalla, jolla juna seisoo riittii.van kauan. Talloin matkustajan on 
lunastettava lippu sekii. liputta <kulkemalleen etta jii.ljella 10levalle matkal1e. 

3. Jos matkustajan mabkalippu on ostettu toista knin kuljettua matkiaa 
varten ja hii.nen voidasn katsoa tulleen erehdyksessii. junaan, ha:u.en on 
,suoritettava y.ksinkertaisen lipun hinta erehdyksessa kulkemaltasu ma.tkalta. 

4. Jos matih.-ustaja asettnu ylemmiin luokan vaunuun kuin mihin hiinen 
matkalippunsa oikeu,ttaa, hanen on suoritettava tariffisaauniissii. maarii.tty 
lisii.maksu. Jollei vaunussa ole paikkaa kaikille matkustajille, on sella-isilla 
matkustajilla, jotk.a .alun perin ovat lu_nastaneet ylemmiin luokan lipun etu
oikeus paiklroiliin. 

5. KonduktiiiiTishekkiliput kelpasvat vain siina junassa, jossa ne on 
ostettu. 

29 §. 
Tii.mii pykiilii lisamiiiirayksineen on muutettu seuraavaksi : 

111atkalipttn hinnan takaisin m.aksaminen. 

1. Jos matkaliprpua todistettavasti ei ole ltiiytetty tai on kay
tetty ainoasta;an osittain, on matkustajalla oikeus saada takaisin 
sen hinta joko koJmnaan tai osittain. Matkalipusta, jota ei ole 
oUenkaan kaytetty, suoritetruan takaisin iko:lw hinta, ja matka
bpusta, jota on ooaksi ldi:ytetty, lipun kokonaishinnan ja kulje
tulta matka.lta meneva.n yksinkertaisen matkalipun hinnan (nor
maalihinnan) ero.tus, jollei muualla ole toisin saadetty. Niiden 
matkaliprpn1jen hintaa, jotka kelpa:avat vain leimaam:ispfuvan ei 
kuitenkaan mwkseta t'3ik:aisin. 

Missa maarin mratusta vaunusta, vaununosastosta tai pai
kasta suoritetuista maksuista myonnetaan taJmisinmaksua, ilme
nee tariffisaannoota. 
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2. Jos matkalippua, jolm on myyty nimetylle henk:ilolle ja 1 
jokra maiiriityn ajan kuluessa kelpaa rajattomalle miiliriille mat
koja, todistettava.sti ei ole kiiytetty ik.oko ikelpaa.vaisuusui.kaa, 
maksetaan lipu.nhaltijalle takaisin erotus lipun kokonais:hinnan 
ja sellaisten mat'kalippujen hinnan viilillii, jotka saman tarif.fin 
mukaan vastaavat viihinti:iiiJn sita ajanjaksoa, jonka kuluessa 
osaksi kiiiytetty matik.alippu on lkaytetty. Haltijalle asetetusta, 
rajattO'lUalle 1naariille matkoja kelpaavasta lip'USta ei ta:kaisL.""l
maksua my{innetii. 

3. Kadonneesta ma.tkalipusta ei myonnetii takaisinmaksua. 
Kuiterrlrin voidaan seUaisesta yhta kuulmutta pitem.man ajan 
voima a olevasta matlkalipusta, jokla kelpaa rajattomalle maa
riille matkoja, myontaa ta:'ka.isiD.Illl8lksua sen mukaan kuin edella 
on sanottu, jos rkadonneen lipun tilalle on jalellii oleva:ksi kel
poisuusajakBi lunastettu UJUSi lippu. 

4. Jos matkalipusta on kannettu tilaus- tai kirjoitusmaksu, 
vahenneUian se takaisinma.ksett;avasta il11i:ii:Lriista. 

5. l\1atkalipun hinta maksetaan takaisin sille henkilolle, jaka 
on Junastanut matkalipiUn, tai, jos hli.n on lruollut, hanen oikeu
denomistajilleen. 

6. Vaatimukset, jotka koskevat matkalirpun hinnan takaisin
maksamista, on puhevallan meneWi.misen uhalla tehtavii kuu
kauden kU!luessa siita pa.ivastii lu:kien, jolloin lipun kelpoisuns
aik.a paattyi, lukiU!unottamatta kansainviilisessa liikenteessa myy
tyjii ma.tkalippuja, joista ~aisinmaksuvaatimukset on tehtav~'i 
lmuden kuukau:dJen kuluessa lipun voimassaoJoajan paattymi
sestii. Alennuskmtin osalta on vaatimus lipun hinnan takaisiu 
sa;amisesta tehtava viimeistaan lipun voim.assaoloajan viimeisena 
paivana. 

Lisiimaa1·ay lcsiii. 

1. MatkustajaHe, joka jii.ttii.ii ma.tkansa kokoooan bek.emii.ttii., makse
taan hii.nen ostamansa ma.tkalipun hinta m y y n t i as em all a lipun voi
massaoloaikana ta.kaisin. Asianoma.isen asema.virkailijan on vakuuttauuuttava 
siita, ettei lippua. ole kii.ytetty. Lippuun on merkittavii. anat ,Ei ole kii.y
tetty" ja piiivii.mii.ii.ra sekii. leimattava aseman nimileima. Liput huomata.an 
vahennyksenii. aseman kuukausitileissa samalla taroin kuin vaarin Jeimatut 
liput. 

2. Muut kuin 1 lisamii.ariiyksessii. mainittuja matkalippuja ·ko kevat 
t-akaisinmaksuvaatimuk.set on osoitettava rautatiehallituksen taJ·iffitoiru.il-<
toon. Anomukseen, joka on tehtava kirjallisesti ja joka on perusteltava, 
on liitettava vaatimwksen perustecna oleva asianomaisilla merkinnoilla 
varustettu matkalippu. 

3. Pyytii.essii.ii.n ta~aisinmaksua on matkustajan kalinnyttavii a ian
omaisen a emavirkailijan puoleen, jolle on ilmoitettava syy takaisinmak
suvaatimukseen. Todettuaan ilmoituksen todenpcrai yyden, on asema
virkailijan tehtii.vii. lipun tai vihkolipun lehden kii.iintopuolelle jii.ljem
piinii. mainittavat merkinniit, joiden alia tulee olla pii.ivays ja aseman 
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nimileima. Jollei merkintoja saada sopimaan lippuun, on ne kirjoitet· 
tava erilli elle paperille, joka lujasti l i imataan lippuun. Lippuihin teh
daan seuraavat merkinnat: 

a) Jos matka keskeytetiiii.n kokonaan jollakin vii.liasemalla, merki
tii.ii.n lippuun: ,Ei ole kii.ytetty N:n ja N:n viilillii.". Lipun etupuolelle 
vedetiiii.n musteella tai auiliinikynii.llii vinoristi ja kirjoitetaan sana 
,kiiii.nna". 

b) Meno- ja paluulippuun, jota ei kii.ytetii paluumatkalla, merkitii.ii.n: 
,Lippua ei ole kaytetty paluumatkalla". Lippu tehdiiiin mitiittomaksi 
~t) kohdassa mainitulla tavalla. 

c) Meno· ja paluulippuun, jota menomatkalla on kii.ytctty vain jol
le·kiu viiliasemalle asti ja jota ·amalta asemalta kiiytetiiiiu paluumat•kalla, 
merkitiiiiu: ,Ei kelpaa A:sta B:heu eikii. B:sta A :han". Lippuun vede
tiiiin viiva miiiiraaseman nimen yli ja kirjoitetaan sana ,kiic'innii" . 

d) Lippuun, jota ei kiiytelli jollakin matkan osalla, mcrkitiiiin: ,Ei 
kelpaa N:n ja N:n viilillii". Lipun etupuolelle kirjoitetaau sana 
,kiiiin na ". 

e) Jos kuukausi- yms. rajattomalle miiiirii.lle matkoja kelpaavasta 
lipusta, jota ei ole kiiytetty lipun voimassaoloajan loppnun saakka, halu
taan takaisinmaksua, on lippu esitettiiva lipun liihto- tai miiiiriiasemau 
asemapiiii.llystolle, jonka tulee tehdii siihen merkintii ,Lippua ei ole kiiy-
tetty .... piiiviin .. ..... ... kuuta 194 . . jii1keen". Lippn tehdiiiiu mi.tiit-
tomiiksi a) kohdassa mainitulla tavalla. Kts. myos tiimiin pykii.liiu 
3 ·kohtaa. 

f) Seurue- ja perhelippuun, jota kii.yttiiii pienempi miiiirii malikus
tajia, kuin mille se on ostettu, tehdiiiin asianomaisella asemalla merkintii: 
,N: n ja N: n vii Iilla on lippua kiiyttiinyt ainoastaan . . . . henkiloii". 

g) Makuupaikkalippuun, jota ei ole kiiytetty, merkitiiiiu: ,Ei ole 
kiiytetty". Kis. myos tariffisiiiinnon 21 § :n 7 lm. 

h) Jos matkustaja tilan puuttecn vuoksi siina vaunuluoka sa, johon 
han on lunastanut lipun, on kayttiinyt hiinelle osoitettua alemman luokan 
paikkaa, on konduktoorin tehtavii. lippuun merkintii.: ,Matkustettu .... 
luokassa : stii. N: ii.iin " . Merkinniin aile on konduktOorin kirjoitettava 
junan numero, piiiviimii.iirii. ja nimensii.. 

i) Jos matku taja keskeyttiiii. matkansa sellai ella liikennepaikalla, 
jo sa ci ole junaliihettiijiiii., tekec asianomainen kondukWori edellis.issii 
kohdissa tarkoitetut merkinnii.t matkalippuun. Merkinniin alle on kon
duktoorin kirjoitettava junan numero, piiivi1miiii.rii ja nimensii.. 

4. 'l'akaisinmaksua ei myonnetii matkalipu ta, joka kelpaa vain lei
maaruispiiivii.n, istumapa~kkalipusta, laiturilipusta, kadonneesta lipusta 
(kts. kuitenkin tiimiin pykiiliin 3 momenttia), makuupaikkalipusta (kts. 
kuitenkin tariffisiiiiunon 21 §: n 7 lm.), yleislipusta haltijalle, piiii.kau
punkilipusta oika sellaise ta alennuslipusta., jonka voimassaoloaika on 
piiii.ttynyt. 

5. Matkatoimistojen myymiii matkalippuja koskevat takaisinmaksu
anomukset on jii.tettiivii. rautatiehallitukselle. 

(Liroj n:o 1004, 15. 7. 1949) Kl n :o 38/ 49. 1. 

R a.utatieopiston ehtokuulustelut. 

Viime keviitlukukaudella ehtoja saaneille tiedoitetaan, etta uusinta
kuulustelut pidetiiiin rautatieopistossa tuJcvan syyskuun 12-17 pii.ivinii. 
siina jii.rjestyk essii kuin tii.iilta aikanaan asianomaisille ilmoitetaan. 
(Ropj n: o 174/806, H. 7. 1949) 

Helsink i 1948. Valtioneuvoston kirjapaino. 
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1949 

Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltliA: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostOOA. 

SIS .ALLYS: 1. Li.ikennepaik!koja koskevia muutokaia. - 2. VR autolii
kenne. - 3. Muutoksia aikatauluun n:o 115. - 4. JiiJdilii.n lkuljetusmaksut. -
5. Kuluttajien tekemii.t kiitoisosrtot ohi varastQjen. - 6. TavaraHihetykset 
Hyvinkii.iin uudclle konepajalle. - 7. Ma:bkalippualennuksia. - 8. Kadonneita 
matkalippuja, virkamerikkejii. y. m. - 9. Sopimattomia VR palvelukseen. -
10. Avoimia vitlkoja ja toimia. - 11. Kilpailu]mtsu. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Harjava11an aseman alaista Sotilasraidetta liikennoidaan vast- 1 
edes yh~ista tarvetta varten. Julkaisun ,Liikennepaikkojen Viili
matkat" sivulta 25 poistetaan sen vuoksi sanotun raiteen kohdalla 
8. sarakkeessa oleva huomautus ,Puolustuslaitosta varten " . ( Lkoj 
n:o 1587, 16. 7. 1949) Kl n:o 3-9/48. 1. 

Herttoniemen alaisena avataan 1. 8. 49 lukien liikenteelle 
KylHistyslaitoksen raiteet seuraavin merkin.nOin: 

Ky1lastyslaitoksen raiteet Hrt 4 Tt Helsingin ik:aupnngin kylHis
tyslaitoksen tarvetta varten. 

(Lkoj n:o 1613,21. 7. 1949) Kl n:o 3-9/ 49.1. 

VR autollikenne. 

'I'ariffit. 

v altionrautateiden autoliikenteen tariffeja koskevia maariiyk- 2 
siii muutetaan 15. 8. 49 luik:ien seuraavasti. 

1. Kl n:o 7/ 48. 3 mainittu maantie-enimm.li.istariffi on lakkau
tettu. Autokuljetuk.sct maanteitse rahditetaan rautatietariffi
taulukon 26 kohdassa olevia maksutaulukoita ja allaolevasta tau
lukosta saatavia hinnoituslukuja kiiyttiien : 

5090/ 49. - 28 . 7. 1949. 
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Ta vamkaukoliikenteessa noudatettavan autoku1jetustariffin 
hinnoitusluvut 

Matka Lahetyksen pai no Matka Lahetyksen paino 
km 1-100 101-1000 yli 1000 km 1-100 101-1000 yli 1000 

kg kg kg kg kg hg 
2 66 65 64 78 91 90 89 
4 67 66 65 85 92 91 90 
6 68 67 66 92 93 92 91 
8 69 68 67 100 94 93 92 

10 70 69 68 108 95 94 93 
12 71 70 69 116 96 95 94 
15 72 71 70 125 97 96 95 
17 73 72 71 134 98 97 96 
19 74 73 72 147 99 98 97 
22 75 74 73 160 100 99 98 
24 76 75 74 175 101 100 99 
27 77 76 75 191 102 1.01 100 
29 78 77 76 210 103 102 101 
31 79 78 77 228 104 103 102 
33 8D 79 78 247 105 104 103 
35 81 80 79 265 106 105 104 
37 82 81 80 283 107 106 105 
40 83 82 81 303 108 107 106 
43 84 83 82 335 109 108 107 
46 85 84 83 385 110 109 108 
50 86 85 84 435 111 110 109 
54 87 86 85 490 112 111 110 
60 88 87 86 545 113 112 111 
66 89 88 87 600 114 113 112 
72 90 89 88 

Kookas tavara rahditetaan kaksinkertaisen painon perusteella. 
Kookkaiksi tavaroiksi katsotaan valtionrautateiden aakkosellisessa 
tavaranluokitustaulukossa sellaisiksi maariityt tavarat, myos pa
lautettavat tyhjat paallykset, miklili ne mainitun julkaisun mu
kaan on katsottava kookkaiksi. Lahetyksia (esim. vaunu:kuQrmia) 
voidaan ottaa autoilla kuljetettavaksi sopimuskuljetuksina mai
nitusta tariffista poikkeavankin tariffin mukaan, kuten tahankin 
saakka. 

2. Kl n:o 31/47. 1 maarayksil:i. muutetaan sikali, etta tavaraa 
kuljetettaessa useammalla autolinjalla ,]asketaan autonkuljetus
maksu autok.uljetusmatkojen yhteenlasketun pituuden perusteella. 
Myos vahi.m.mlit maksut merkiHian erikseen rautatie- ja erikseen 
.autokuljetuksen 'Osalta. Autokuljetuksen vahin ma:ksu on 30 m~ 
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lahetykselta. Tavarakau.kolinjojen liikennepaikkojen valimatkat 2 
on mainittu Kl n:o 28/49. (Rh n:o 1887, 15. 7. 1949) Kl n:o 
39/49. 2. 

Uusia linjoja. 

H enkilolinja N: o 21: 11 elsinki--Turku. 
Liikenteen kaytiinno!linen hoito siirretty Oy Pohjolan Lii-

kenn e Ab :lie. 
13.45 16.30 

16.25 19.10 

km Helsinki 
35 Veikkola 
54 Hiidenvesi 
75 Nummi 
96 Kitula 
98 Laperla 

115 Salo 
149 Paimio kk 

12.40 

10.00 

17.45 20.30 170 Turku 8.40 
(Kut auto n:o 708/IV /3, 23. 7. 49) Kl n :o 39/49. 2. 

A.ikataulujen muutoksia. 

22.15 

19.35 

18.15 

H enkilOlinja N: o 18: Paikallisliikenne bnatrar--Virasoja
Tainionkoski--V uoksenniska. 

Imatra-Virasoja-Rautio autovuoro liilhto klo 4.45 uloitetaan 
alk. 1. 8. 49 Kyyronh.--oskelle ja Rautatehtaalle seuraavasti: 

LahtO Imatra klo 4.15 
, Rautatehdas , 4.25 
, Kyyronkoski , 4.40 
, Imatra , 4.45 ja edelleen entisen ai-

kataulun mwkaisesti. (Kut auto n:o 776/IV/5a, 23. 7. 49) 

Yhdysliikenteen lopettaminen. 

Yhdysliikennesopim us henkilolinjan Jarven paa-Man tsala
Orimattila kan a on irtisanottu tulevan syy lruun 1 paivasta 
lnkien. (Kut auto n :o 831/IV /5, 23. 7. 49) Kl n: o 39/49. 2. 

Muutoksia aikatauluun n: o 115. 

Heinilirnun 20 paivasta ·lukien pysahtyy juna n: o 368 kesii.- 1 
aikana ta11>een vaatiessa (S) Tolvan seisakkeella. (Kut n: o 1162, 
23. 7. 49) Kl n:o 39/49. 3. 
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Heiniik.uun 29 paivasta 1949 pysiihtyvat pikajunat 11 :o 61 jn 
62 Oulaisten asemaJla aina (A) tulevan syyskuun 30 paiviiih~ 
l'aakka. (Kut n:o 1143, 23. 7. 49 (Kl n:o 39/49. 3. 

Jaka.lii.n kuljetusmaksut. 

Rautatiehallitus on myontanyt jakalallihetyksille sellaisen 1. 8. 
49 lukien kuluvan vuoden loppuun voimassa olevan rahtiedun, · 
etta kuljetusmaksut vaunll!kuormaluokka.a sovellettaessa lasketaan 
sen hinnoitusluvun mukaan, joka saadaan, lnm muuten kaytet
tavasta hinooitusluvusta vahen.netaan luku 12. Nain lasketun 
rahdin lisaksi lruhetyksista on kannettava normaalitariffin mukai
nen vajaapainomaksu silta painolta, joka Uihetyksesta. 13,000 ( 4-
akselisessa vaunussa 26,000 ) kiloon verrattuna puuttuu. (Tfo 
n:o 1330, 21. 7. 1949 ) Kl n:o 39/ 49. 4. 

Kuluttajien tekemat kii.teisostot obi varastojen. 

Tavaroiden tarvitsijain ostaessa poikkeuksellisesti rautatie
hallinnon tyojarjestyksen edellyttamissa tapauksissa kasikaupalla 
tavaroita ohi varastojen ja liiheWi.essa laskut varastoihin hyviik.
syttaviksi ja kirjattaviksi on asianomainen tilauslippu liihetettava 
laskun mukana, koska tama on varastojen lrirjanpitojiirjestel 
mii.ssa valttamatonta. (Voj n:o V. 1188/ 1721, 19. 7. 1949 ) Kl 
11 : 0 39/ 49. 5. 

Tavaralii.hetykset Hyvinkaan uudelle konepajalle. 

Rautatiehallituksen ja Holvi Oy~n vii.liliii heiniikuun 4 pal
viinii 1949 tehtyjen Hyvinkaan konepajan kattilapajan ja kahden 
tiilisen asuinra:kennuksen rakentamista koskevain sopimusten 
2 § : n maaraysten mukarun on e:della mainitu]}a urakoitsijalla 
oikeus kuljettaa rahtivapaasti valtionrautateillii rakennustyohon 
tarvittavat rakennusaineet, koneet ja tyovlilineet. Palautetta,·at 
koneet, tyovalineet ja mahdolliset tarveaineidcn ylijaiimat kulje . 
tetaan ilmaiseksi Hyvinkiiiilta Helsinki.in tai rakennu.saineiden 
hankkijalle. Kuljetu.s twP'ahtuu valtionrautateillii kiiytettiiviiii 
tilauslomwketta vastaan. (Koj n :o Ko 6/ 1460, 16. 7. 1949) Kl 
n:o 39/49. 6. 

Matkalippualennuksia. 

Kl n:o 30/49. 3 mainittu Suomen Siviili- ja Asevelvollisu1ts
invaliidien Liitto r.y:lle myonnetty 25 %:n alennus uintimesta-
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ruuskiJ.pailuihin Lalhteen on muutettu olemaan voimassa Helsin- 7 
kiin aikana 4-9. 8. 1949. (Tfo n:o 1060, 21. 7. 1949) 

Suomen Sivi1."li- ja Asevelvollis·uu.sinvaliiilien Liitto 1·. y :n jar
jestamaan Invaliidien Pohjoism.aiseen II Kongressiin ja sen yh
teydessa pidettaviJJe retkeilypaiville osallistuville invaliideille on 
myonnetty 25% :n alennu.s yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Helsinkiin . .A.lennus on wimassa 28. 7. 
--4. 8. 1949. (Tfo n:o 1329, 21. 7. 1949) 

Tyoviien Ut·heiluliiton Nastolan Pajulahdessa jarjestiimille 
nuorten urheilijain leirille osallistuville aJJ.e 20 vuotiaille henki
lilille on myonnetty 25% :n alemms yksink:ertaisten lippujen, 
myoo pikajunalippujen hinnoista Nastolaan. Alennus on voimassa 
30. 7.-9. 8. 1949. (T:fo n:o 1337, 23. 7. 1949)• 

Tyoviien U1·heiluliiton allaluetelluille kursseille osallistuvillE} 
on myonnetty 25% :n alennus yJksinkertaisten Eppujer., myos 
pikajunalippujen hiru1oista matkaa varten asianomaiselle asemalle 
ja takaisin Ui.htoasemalle. Alennus on voimassa 2 paivaa ennen 
ja 2 paivaa jii..lkeen lmnkin kurssin. 

Nama kurssit ovat : 
Naiskoripalloilijoiden ohjaajakurssit .1-6. 8. Pajulahdessa, 

Na.srola. 
Mieskoripalloilijoiden ohjaajailmrssit 7-11. 8. Pajulahdessa, 

Nastola. 
Suunnistamisen ratamestari- ja seuraohjaajrukurssit 16-21. -8. 

1949 VierumaeUa. (Tfo n:o 1318, 19. 7. 1949) 

Jyviiskyliin TY :n V- ja V-Seum Veikot r. y :n jM-jestamiin 
kansaHisiin suunnistamiskilpailuihin osallistuville kilpailijoille on 
myonnetty 25% :n rulennus yksinkertaisten lippuj,en, myos pika" 
ju.n.alippujen !hinnoista Jyviiskylaan. A<lennus on vooimassa 5-9. 
8. 1949. (Tfo n:o 1316, 18. 7. 1949) 

Suunta Veikot 1'. y:n ji:irjestiimiin kansallisiin suunnistarrni3· 
kilpailuiliin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25% :n alen
nus Jlksinkertaisten lippujen, my<is pikajunalippujen hinnoista 
Harvialaan. Alennus on voimassa 19-23. 8. 194·9. ('Tfo n :o 1334, 
22. 7. 1949) 

Kuopion Suunnistajat r. y-nimisen yhdistyksen jiirjestii.miin 
kansaJlisiin suunnistamiskilpailuihin o,sallistuville kilpailijoille on 
myi:innetty 25% :n alennus yksinroertaisten lippujen, myos pik.a
junalippujen hinnoista Kuopioon .. Alennus on voimassa 26-30. 
8. 1949. (Tfo n: o 1310, 18. 7. 1949) 
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Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejli. y. m. 

PaJ~ilan varikolla tyoskentc1eviillle ylim. veturinlammittii.jalle Eino 
Kalevi Rii.sii.selle annettu virkamcrkki n:o 511 sokii. kesii,kausivapaalippu 
n :o 20/157 matkallo He1siruki.-Nastola ovat J.{adonneet ja ·kuolet~taan. 
(Vrp Kw n:o 353, 21. 7. 1949) 

Riihimii.en polttoainevaraston polttoainetyomies Reino Karjakosken 
vaimolle Martta kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 110154, 23. 6. 1949 mat· 
k!lllle Riihimii.ki-Helsinki on kadonnut ja •kuolotetaan. (Vtjp 1 n :o 
859/436, 25. 7. 1949) 

Toijalan alokas PeoJ&a Artturi Aallolle lkirjoitettu ·kesii.kausi vapaa· 
lippu n :o 315 matkalle Toijala-Na.antali on kadonnut ja lkuoletetaan. 
(Ljp 4, 18. 7. 1949) 

Helsingin lkonepajan tyonte:Idjii.lle A1eksi Salmiojalle 1. 7. 49 1cirjoi· 
tettu tilapii.inen vapaalippu n:o 206025, matkalle Helsinki-Kemijii.rvi, 
meno Ke-Ra.h-Spl-81-War-Nrm-Mh ja paluu 01-Pri-Tku kautta 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Hki knp 340, 18. 7. 1949) 

Helsingin konepajan oppilaalle Arvo Pohjoselle 14. 5. 49 kirjoitettu 
kesii.kausivapaalippu n:o 12/175 matkalle Helsinki-Nastola on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Rld lknp 340, 18. 7. 1949) 

Helsingin konepajan oppilarulle Toivo Renqvistille 14. 5. 49 lkirjoitettu 
kesii.kausivapaalippu n :o 30/174 matkalle Helsinki-Toijala on ikadonnut 
ja kuoletetaan. (Hki lknp 340, 18. 7. 1949) 

Tampereen varikolla palvelevalle ylim. veturinkuljettajalle Henrik 
Norrg!i.rdiloJe annettu lkesii.kausivapaalippu n :o 10/243 on lkadonnut ja 
Jwoletetaa.n. (Vl'lp Tpe n:o 433, 22. 7. 1949) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Oikaisuna Kl n :o 32/47. 7 . . olleeseen ilmoitukseen, jossa. mainitaa.n 
Karjaan aseman alokkaan Sven Reinhold Lindqvistin eroitetun VR pal· 
veluksesta syyllistyneenii. var'kauteen, ilmoitetaan, etJtii. Korkein Oikeus 
on nyttemmin vapauttanut Lindqvistin syytteestii.. (2. iljp n :o H. 510/2549, 
18. 7. 1949) 

Tampereen varikon tilapii.inen veturinlii.mmittii.jii. Osmo Kalervo Suo· 
ranta on erotettu 17. 7. 49 lu'kien sopimattomana rautatien palvelukseen. 
(Vrp Tpe n :o 420, 16. 7. 1949) 

Avoimia. virkoja ja. toimia. 

Yksi lenniitina.sentajam toimi toistaiseksi sii.hkokonepajalla Riihimaellii.. 
Tii.ytetaii.n esityksen perusteella. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemuk· 
set on jii.tettii.vii. sii.hkokonepajan piiiillikolle viimeistliii.n 15. 8. 1949. 

e. l. kirjwriln virka 4. varastojaksossa, asemapaikkana .toistaiseksi Oulu. 
Paii.johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli tuksen Jrir. 
jaajalle viimeistii.ii.n 22. 8. 1949 ennen klo 12. 

1 l. konttoriapulaisen toimi rautatiehallituksen varastotoimistossa. Tii.y· 
tetii.ii.n esityksen perusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemuk· 
set on toimitettava rautatiehallituksen varastotoimistoon viimeistii.ii.n 
22. 8. 1949. 
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t L. kontoriapulaisen toilmi rautatiehallituksen puutavaratoimistossa. 1 0 
Tii.ytetaan esityksen perusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hake· 
mukset on toimitettava rautatiehallituksen varastotoimistoon viimeistaiin 
22. 8. 1949. 

Yleisen vaikean asunopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemu 
ten jii>ttamistii. ottamaan selvaa asunnonsaantimahdollisuuksistaan. 

Kilpa.ilukutsu. 

Valtionrautateiden suunnistamismestaruuskilpailut ja samalla VR:n 11 
pohjoismaisen suunnistamiskilpailun katsastus rpidetii.ii.n Tampereen Py· 
rinnon kansallisten yhteistoimintakilpailujen yhteydessii. 14. 8. 1949. 

Sarjat: yleinen, 35 v., 43 v. ja 50 v. sekii. naiset. 
Osanottoma-'ksu kilpailuun 100 mk. Niilta. suunnistajilta, jotka halua· 

vat ottaa osaa kansalliseen yhteistoimintakilpailuun, on osanottoma!ksu 
50 mk suurempi e'li 150 mk. KOikoontuminen 14. 8<. ikello 7.00 Tampereen 
asema-au:kiolla, Vaunumajoitus pyydettii.essii.. Kilpailujen loputtua on 
va.ltionrautateiden suunnistajain yleinen kokQus. 

Ilmoittautumiset osanottom&ksuineen viimeistii.ii.n 8. 8. 1949 kello 18.00 
mennessii. osoitteella: Tampereen Pyrinto, Tampere, Suunnistamisjao· to. 
Alwanterinikatu 32. 

S. S. Tarpoja 
sihteeri. 



Helsinki 1949 . Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 40 
1 94Q 

Viittaus Kaskylehdess ii julkaistuun maaraykseen merkltiia : 
Kl. N:o 1(49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtava palnatusjaost ooa. 

SIS .AL L Y S : 1. Eriiiden vahtimestarintoimien muuttaminen. - 2. Liiken
nept~ikkoja koskevia muutoksia. - 3. Ruotsista saapuvien lahjapakettien kul
jetus. - 4. Eliivien eliiinten ja kuljetusneuvojen tilastopainot. - 5. Matka
lippualennuksia. 

Eraiden vahtimestaritoimien muuttaminen. 

Asetuslrokoolmassa on julkaistu 

Asel'tt s 
e1·iiiiden val!timestm,itoimien muttttamisesta. 

Annettu Naantalissa 30 pii.iviinii kesakuuta 1949. 

V rulttioTarai'I11Ilinister.ion toimialaan :Jruul uvia eri11~ii sia as10 it:1 
kasittele:rnii.an 1IlliiWratyn ministerin esittel~a mUiutetalfln 1 pii.i
viista helmilmuta 1949 lukien Vrult ioneuvo ton klansliassa ja jiil
,jemJpana mainitlrissa mjruisterioossa s~ka niiden allrusissa viras
toissa ja la itoksissca er i:Ui..t pel'tlspalkkaiset vahtim tarintoimet 
seuraa.vasti : 

V ahtirnestariksi, y. p . (9 plk .) 
--- - ------------ -- -- ~ --

18 Pl. Rautatiehallituksessa: 
5 vahtimestaria, a. p. 

18 Pl. Piiii.lronepajo[ssa: 
2 vaJltimestaria 

------------------ -
A semavahti1nestariksi, y. p. (11 plk.) 

18 Pl. Rau tatielaitoksen linjahallilmossa : 
6 vahtimestaria, y . p . 

A senw.vahti·rnestariksi, a. p. · (10 plk .) 
18 P l. Rautah elaitoksen linjahallinnossa : 

2 vahtimestaria, a. p. (Asetuskokoelnl'a N:o 475; v 1949) 
IG n:o 40/ 49. 1. 

5.157. 4. 8. 1949. 

1 
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Liikennepaikkoja koskevi.a muutoksia. 
2 "Petajaveden aseman alaisena avataan 1. 8. 49 hukieu liiken-

teelle Imatran V oim1a Oy: n Taide merkirmoin: 

3 

l llllatran Yoima O:v :n raid~ Pvi 3. Tt Imatran Voima Oy :ta 
varten. 

(lJlroj n:o 1668, 27. 7. 1949 ) Kl n :o 40/ 49. 2. 

'l'uruu aseman alaisenJa ·avataan 
Pansion Telrukan I'aide merkinnoin : 

8. 49 lU!kien liik.enteelle 

Pan.'l'ion Telrukan ra~de Tlru 7. 1' t Oljysatamassa. 
l\Ietallitehdasta 

(Lkoj n :o 1651 , 30. 7. 1949 ) Kln :o 40/ 49 . 2 . 

'\' alltion 
varten. 

• Jullkaisusta , Liil<;eunepaik!kojen Vii:limatkat" poi tetaan si
VUJlta 89 La,wrilJan aseman alaincn Pohjolan VO!i.:ma Oy:n raide 
nterkintOinoon. (Lkoj n :o 1658, 25. 'i . 19-±9 ) Kl n :o 40/ !9. 2. 

Ruotsista saapuvien lahjapa.kettien kuljetus. 
Ru:otsista TOII"'ll'ion kautta sa.apuvia lahjapa!kettJeja on k:atso · 

matta si'ih<en, mihlaisilla 1."'\Xlj etuskirjoill.:a n-e on lahetetty, lcisi
teltava kai:k:issa lmljetmsvaiheissa kirjattuiJl!ll. Ui.hetyksina, joten 
junamiestJe.n 0!11 merkittava ne kuittauski.rjaansa seka lruitatta va 
'l'orniossa ja junamiesten vaihdoissa matikan varrella. ( L·ko.i 
n :o 1515, 1. 8. 1949) Kl n: o 40/49. 3. 

EU:i.vien eHi.inten ja kuljetusneuvojen 
tilastopainot. 

KUJ11 ikrulluvan J1cinakunm alusta lahtien voimaan ast'Llnect 
tariffiuudistukset ovat tehneet nykyiset maarliykset eHivien eliiin
ten ja kuldetusneuvojen tilasto:painoista lcii.ytiintoful soveltu:mat
tomilmi, ma.arataan taten, etta naiden lahetysten pai!ll.o,ja llasket
truessa tilastotoimistoa va.rten ja niita merkittiiessa kaikille eri 
till.astol0'll118lkkeill~, on kliytettavli seurmvissa luetbeloi a ole•ia 
tilta."'!toyks~k!kopruinoja ja etta na.in on men.eteltavii jo kul uva11 
Yuoden iheiuailmmn tilastotietoja lomakkeili1e me1'kittiiessii: 

Elii.inlaji 

Aasi . .. .. .... .. .... ... ............. . ........ . 
Apina, suuri .......... . .. .... . . . .. . . .. . . . .... . 
Hevonen: 

enint. 1 v. va.nha .. . .......... . . . . . . .. . . . . . 
yli 1 v. vanha .. .. ..... .. ..... .. . . ..... . . . 
teUl'astuslaitokselle Hi.hetettii.vii . . . ... . ..... . 
ponihevonen .... . ... . ... . . . . . . . ..... .. ... . 

Hi rvfu~~~i~.6~ ••• •• •• •• •. •• ·. : :: ·• : : •• ·.: :: ·.: : :: : ·.:::: ·.: 

llylj e .... . ........ . .................. . .. . ... . 
llves . .. ..... . .. . .... . . . . . .. .. .... . .. . . ...... . 

Tca riffipaino Tilastopa.ino 
E lii.in.tii. kohden, kg. 
600 200 

2,000 200 

600 200 
1,000 250 

600 450 
600 250 

1,000 5{)0 
2,000 300 
1,000 30 
1,000 30 
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Kameeli ....... .. ............ .. .. .. ... ..... .. . 
Karhu ............ ....... . ... ............... . 
Kettu .. .. ................ .................. . . 
Kirahvi ................... ........... . ...... . 
Krokodiili ......... .................. ...... . . . 
Lammas .................. ........ · .. .. · · .. · ·. 
Leijona. . ............ ..... .... ..... .......... . 
Merileijona .. ... . ............................ . 
Muuliaasi .. ...... ................ . ..... ..... . 
Nauta: 

enint. 80 kg ................. ............ . 
yli 80 kg - enint. 2 v. vanha ........ . .. . 
Y:~ 2 v. ~anha ........ ....... ...... ..... . . 
sutossonm .. ... .......................... . 

Norsu .................... ........ .... ....... . 
Pantteri . . ... ......... .... ................... . 
Poro: 

enint. 80 kg .......................... ... . 
yli 80 kg - enint. 150 ·kg ......... ...... . 
yli 150 kg .. ............................. . 

&rviikuono . . .............. ... ...... .. ....... . 
Sika: 

enin.t. 80 kg ...... ....................... . 
yli 80 kg - cnint. 150 kg .......•.... . ... 
yli 150 kg .. ........................•..... 

Susi ............................... . . ..... .. . 
Tiikeri .. .................................... . 
Virtahevonen ................................ . 
Vuohi ........................... .. .......... . 

Kuljetusneuvolaji Suuruus 

A.suntovaunut, pituu-
den mukaan ....•. enint. 7,8 m 

ylii 7,8 m 
A.utot ja. auton.alustaL, 

pituuden mu·kaan .. euint. 3,5 m .. .......... . 
yli 3,5 m- ~mint. 5,0 m 
yli 5,0 m - enint. 7,8 m 
yli 7,8 m ... ..•......• 

Autojen perii.vaunut, 
pituuden mukaan .. enint. 3,5 m ............ . 

yli 3,5 m- enint. 7,8 m 

Huonekalujen kulje-
tus-, paJkkauskulje· 
tus· y. m. s. vaunut, 

yli 7,8 m ............ . 

pituuden muk.aan -. . enint. 7,8 m 
yli 7,R m 

Hoyry· ja moottorive-
neet, pituuden mu-
kaan ... . . ........ enint. 3,5 rn .. .......... . 

yli 3,5 m- enint. 5,() m 
yli 5,0 m- enint. 7,8 m 
yli 7,8 m, ks. Hoyry· ja 

mootttorilai vat 

40 

3,000 500 
2,{){}() 2{)0 
1,000 10 
3,000 500 
2,000 300 

100 30 
2,000 200 
1,000 100 

6{)0 250 

100 80 
200 200 
300 300 
600 500 

3,000 3,000 
2,{)00 80 

100 3{) 
200 150 
300 200 

3,000 2,{)00 

100 80 
200 150 
300 200 

1,000 40 
2,0{)0 170 
3,000 2,000 

100 3{l 

Taniffipaino Tilastopaino 
Kappaletta kohden, kg. 

3,000 
10,000 

5,000 
10,0~)0 
15,000 
2{),000 

1,500 
3,000 

1{),000 

600 
l,<JOO 

1,000 
1,500 
5,000 

1,000 
2,000 

1,500 
2,000 
3,000 

10,000 

500 
1,000 
1,500 

400 
600 

300 
700 

1,()00 
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Kuljetusneuvolaji Suuruus 

Tar.iffipaino Tilastopaino 
Kappaletta kohden, kg. 

Lentokoneet (myos pur
jelentokoneet) koko· 
nasina ta.i hajalloon 
otettuina, siipien pli.i'· 
den viilin mukaan .. enint. 7,8 m . ........... . 

yli 7,8 m ... . ... . . . . . . 
Purjeveneet, pituuden 

mukaan .......... enint. 5,0 m ............ . 
yli 5,0 m- enint. 7,8 m 
yli 7,8 m ............ . 

Raitiovaunut, pituuden 
mukaan .......... enint. 7,8 m ............ . 

yli 7,8 ill ........... .. 

Rattaat ..... . ... . .. 2-pyorii.iset ............. . 
4-pyorii.iset ......... ... . . 

Reet, hevo · . . . . . . . . yhden hengen ........... . 
suurempien ............. . 

15,000 
20,000 

1,500 
3,000 

20,000 

15,000 
20,000 

600 
1,{)00 

300 
600 

Soutuveneet, pituuden 
mukaan .......... ~mint. 3,5 m . . . . . . . . . . . . . 300 

yli 3,5 m- eruint. 5,0· m 600 
yli 5,0m-enint. 7,8 m 1,000 
yli 7,8 m . .. . .. .. .. . .. 5,000 

Tyorattaat ..... . .... 2-pyorii.iset . . . . . . . . . . . . . . 300 
4-pyorii.iset . . . . . . . . . . . .. . GOO 

Tyoreet (myos parireet ja trSJktorireet) . . . . . . . . 300 

('No n:o 1364, 29. 7. 1949) Kl n:o 40/ 49.4. 

Matkalippu:alennuksia. 

1,500 
2,000 

500 
1,000 
2,000 

6,000 
15,000 

200 
300 

50 
100 

50 
100 
500 

1,000 
200 
400 
100 

5 S1..wmerr- Kanoottiiiitto 1·. y :n ja,rjestamri.in melonnan Suomen 
m.esta1'111u.<$ilpahl'u.ihin osallistuville k:il'J)alilijo,ille on myonnetty 
25 %: n alennns Jlksinkertaisten li.ppujen, myos pikajUJI]alippujen ' 
hi.m1'0ista Hels~nkiin. Al'ennus on voimassa nuorten ja ikiillll.ies
ten lci.lp-ailru~hin 5-8. 8. ja miesten j·a naisten kilpail'U<ihin 11-
16. 8. 1949 (Tf<l n:<J 1356, 29. 7. 1949). 

Tyoviien Pyorii--Veik.kojen pyorailymesta-ruuskiil'Pailtuhin osa~
listmnille iklilpailijoi.B~ an myonnetty 25% :n alennus yksinkee-
1 aisten lippujen, myos pik.ajunaJlippujen hmnoista Helsinkiin. 
Allennns on voimassa 5-8. 8. 1949 (T£o n:o 1359, 30. 7. 1949 ). 

Tyoviien U1·heiluliiton Nastolan P•ajUJl.ahte.en jarj·estiim.ille 
nuorten sEmraohjaaji-e.n ja -nUJorten ohja;ajien jatkokursseiUe ooal
;istuiVIi:J:Ie rulle 20 vuotiaille ilTentkiHYil1le on myonnetty 25% :n alen
nrus y~sinlrertaisten lippuden, myos piikaju.n.ru1ip.pujen hinnoista 
N.astolaan. ALerunus on voimassa 13. 8.-12. 9. 1949 (T£o n: o 
1347, 217. 7. 1949 ) . 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 41 
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Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl . N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtavii painatusjaostoon. 

SISAL L Y S: 1. Riihimii.en s.li.hl!okonepajan ja turvalaitteidcn vara tonnimi. 
- 2. Muutoksia a~katauluun n :o 115. - 3. Liilkennepaikkoja •lwskevia muu · 
tO!ksia. - 4 . .A.utolippujen myynti ja rautatielippujen •kclpaavaisnu. auton 
linjaJla Helsinki-TurJw. - 5. Korvaus rabtiJuotosta. - 6. Oy .A.lkoholiliike 
Ab :n kuljetuksct. - 7. Matika;lippualeunuksia. - 8. Kadomwita matkalippuja 
ja virluvmerkkejii. ym. - 9. Avoimia vir!koja ja toimia. 

Riihimaen sahkokonepajan Ja turva
laitteiden varaston nimi. 

Itautatiehallilitus on vahvistanut. Riihimaellii :-;ijai1sevien val- 1 
tianrautateiden sahkokonepajan ,ja tm·valeitteiden varastou, 
joita 1 . 2. 1949 annetun rnaarayksen m:ukaan hoidetaan y;bdessa 
maali~kuun 21 p·iiivastii 1949 alkaen, nimeksi Pru ilan .-araston 
sa·hko- ja turvalaitevarasto, Riihim.aki. (Rih/ hlo n:o HJ, 5, :3. 
1949) Kl n :o 41/49. 1. 

Muutoksia aikatauluun n; o 115. 

Elokuun 15 pa.ivastii pysiihtyy juna n: o 907 tarpeen vaatiessa 2 
(S) Nujulan seisaklkeella. (Kut n :o 1223/ 1301, 2. H. 1949) 
Kl n: o 41/49. 2. 

Elolkuun 15 paivasta pysiihtyy junat n: o !151, 950, !J52 ja 95-! 
tarpeen vaatiessa (S) Jarvilinn..an seisa.kkeella. (Kut n :o 33-t 
1308, 3. 8. 1949) K1 n: o 41/49. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Piilnnaisten aseman al]_aisena avataan 15. '. 49 lU!ldeJt liikcn
teellc Pannaisten-Kovj en valilla km:lla 518 + 5 9 m ,,Tra k
lrulla "-niminen seisake, jolla py ahtyviit matkustajien ja Wimistii 
ja otta:rrllsta varten tat"})een vaaties..c;;a (S) toi 'tai ·eksi jw1a1 
n: o 552, 553, 556 ja 557. Seisakkeen liikennoimi merkinnat : 

se TraskJh.-u,llla 41 Pannliinen 2. H 
Kovjoki 7. (Luk 15. 8. 4D 1 

Pnii; 2. Sk 98. 
Yw 114. 

(Dkoj n :o 1654, 3. 8. 1949) Kl n: o 41/ -!D. 3. 

Lieksan aseman alaisena avataan 15. S. 49 lukien liikenteelle 
Lieksan-VUJOnislahden V'iiliW.i km: lla. 726 + 60fi m ,Sokojoki "-
5295. 11. 8. 1949. 

3 
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niminen sei a:ke, jolla pysahtyvat matkustajien jattiMnista ja otta
mista vart<m tarpoon vaatiessa (S) toistaiseksi kaikJri k. o. rata . 
osalla herukiloliikennetta valiWi.viit junat. Seisakk:een liikennoimis
merkinnat: 

se Sokojoki ~5 Lieksa 1. li 
Vuonislahti 22. (Luk. 15. 8. -Hi J 
Jns 103. Vkt 1-12. 
Kon 166. 

(ukoj n :o 16~5, 3. 8. 1949 ) l(l] n:o -11 / -!9. 3. 

Autolippujen myynti ja rautatielippujen 
kelpaavaisuus autolinjalla Helsinki-Turku. 

Liitteena rautatiehallitu.ksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 
kesken tehtyyn sopirrmkseen (Kl n: o 29/ 49. 6) ilmoitetaan, etta 
henkilolinjan Helsinki-Turlru kaytannollinen hoito ja jarjestely 
on siirretty edellamainitulle yhtiolle lukien 15. 7. 1949. Trulle 
linjalle aadaan myyda autolippuja Helsingin ja Turun sataman 
rautatiea.sem.iHa noudattaen autoyhtion antantia O'hjeina ja tilitys
mii'araJiksia. 

Autossa kelpaavat myoskin Helsingistii Turk:uun tai pain
vastoin sekli rataosalle Turku-Salo ja sielta Helsiniciin ta.yden 
tariifin muJman myydyt yksintkertaiset rautatieliput ja matka
toimistojen lrupongit, jotka on luovutettava auton kuljettajalle. 
Alennettuun hintaan myydyt liput ja rautatien vapaaliput eivat 
kelpaa tiilla DJutolinjrulla. 

Autolinjalla kiiytetyt •liput mWiti:iidiilin. yhtion toimesta. 
Yhtio perii matkustajilta talteen ottamiensa lippuj·en perusteella 
autotaksan mukaiscn korvauksen rautatiehallitukselta. (Rh/tfo 
n:o 2007, 4. . 1949) Kl n:o 41/ 49.4. 

Korvaus rahtiluotosta. 

Kl n:o 10/ 48 10. kohdassa maariittiin, etta rahtiluotoista, 
joiden perirnisen hoitaa tilitoimisto, ei lrorvausta merkWi asemilla 
rahtiluottoluetteloihin eiltii ti1leihin, vaan suoritetaan lk:orvauksen 
merkitsominen tilitoimistossa. Kun tama mii.ii.diys on jiiiinyt pois 
uuden tariffisiiannon 57 § : n mii<arayiksista, hoomauteta·an, etta 
sita on edelleenkin noudatettav<a, jotenka tilitodisteihin (lomake 
u: o 4138), jotka Jahetetaan jruksonkassaan ja joiden perimisen 
hoitaa tilitohnisto, ei siis saa mcrkita rahtilu.oton korvausta. 
(Yltr N:o Y. 158/ 197, 5. 8. 1949) Kl n:o 41/ 49.5. 

Oy Alkoholiliike Ab: n kuljetukset. 

Rautatiehallitus on Oy Alkoholiliike Ab :n kanssa sopinut, 
etta mainitun toiminimen Helsingista ja Rajantiielta ku[jetetta-
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viksi ja.ttfunlit 1a•hetykset toimitetaan 1. 9. 49 lukien Hihettajan 
nHn .mtii.i:iratessii mliliraasemilta Yastaanottajien varastoihin val
tionrautateiden autoilla niilHi. liikennepaikoilla, joilla kotiinkul.je
tu .. "! on jarjestctty. 

Tallai<Jten Hihetysten ku1jeLnsmaksut lasketaan en hinnoitus
tuvun mukaan, joka aadaan, kun muuten kaytettavaan hinnoitus
lulunun lisata.Un lruku 3. Jos hinnoitusluku kuiterukin on suurempi 
kuin 100, lisataan hinnoituslukuun vain lukn 2. 

Tasta l.ll'alksusta kuljetetaan liihetys maiirapaikkakunnan asema
kaavoitetulla alueella sijaitsevaan vastaanottajan varastoon. J os 
se on vietiiva asemakaavoitetun alueen u1kopuollella olevaan vas
taanottajan varastoon, Jasketaan kuljetusm.aJ.mu kotiinkuljetuksen 
osalta valtionrautateiden autojen maantietariffin mukaan. 

Kotiinkuljetettavien lahetysten kuljetuskirjoihin on merlrit
tava sanat ,KotHnkuljetus maariias malla maksettu". V.No n: o 
1390, 5. 8. 1949) Kl n:o 41/ 49.6. 

Matkalippualennuksia. 

B1wmen Sos.-Dem. Raittiusliitun Paiviin N1Wrten nuoriso- 'I 
ohjaajaknrsseillc osallistuviliJ.e alle 20 vuotia:iHe henbloille on 
myonnetty 25 %: n alennus yksinkcrtaisten lippujen, myos pika
junalippujen ·binnoista Helsinl,iin. Ale1mus on voimassa 12--
26. 8. 1949. (Tio n: o 13 5, 4. 8. 1949) 

Iloskenpiiiin Kiri r. y :n kansallisHn suunnistamiskilpailuihin 
osaHistnvil1e lrilp.a.ilijoille on myonnetty 2·5 %: n alerums yksin .. 
kertaisten lippuje:n, myos pikaj Lmalippujen hinnoista Petiija
vedelle. Alennus on voimassa 13-15. . 1949. (Tfo n:o 1353, 
1. 8. 1949) 

Tyoviien U·rheiluliiton Pajulahden Urheiluopistossa jarjestii
mien edustuspainijain leireille osallistuville painijoi!le on myon
netty 25% :n alennus yksinkertaisten 1ippujen, my5s pikajuna
lippujen lrinnoista Nastolaan. Alennus on voimassa 13-31. 8. 
1949. (Tfo n:o 1366, 1. 8. 1949) 

JyviiskyUin Kisa,..Toverit r. y :n kansallisiin suunnistamis
k:ill.pailuihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25 %: n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Jyvaskylaan. Al~mnus on voimassa 19-23. 8. 1949 (Tfo 
n:o 1358, 29. 7. 1949). 

Suomen Kirjatyontekijiiin Liiton yleismmeilumestarUruskil.pa.i
luihin ooallistuville kilpailijoille ja kilpailutoimitsijoill.te on myon· 
netty 25 %: n alennus yksin.kertai ten lippujen hinnoista, myos 
pikajunalippujen hinnoista Hameenlinnaan. .AI1e1mus on voirnassa 
25-31. 8. 1949 (Tfo n :o 1348, 27. 7. 1949). 

Suomen Sos.-Dem. Raittiusliiton Piiivan N1Wrten suunnista
mi.s.mestaru.uskilpailuihin osallistuville kilpailijoil1e on myonnetty 
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25 %: n alennrus y.ksinkertai.sten lippujen, myo pikajunalippujeu 
hil1!1Wista Helsi.nkiin. Alennus on vojma sa 2.6-30. 8. 1949 (Tfo 
n:o 1349, 26. 7. 1949). 

Kadonneita. matkalippuja, virkamerkkeja y. m. 

8 Tampereen varikolla (Pori) palvelevalle veturinlammittajii Esko 

9 

Ilmari Koivuniemelle kirjoitettu virkamerklti n:o 416 sekii. kesakausi· 
vapaalippu n: o 10/ 1H3 matkalle Pori-Kulju ovat kaclonneet sekii. •kuo · 
letetaan. (Vrp Tpe n :o 444, 29. 7. 1949) 

Turun varikon ylirn. vaununtarkastajalle Onni Emil Laineelle kir· 
joitettu tilap. vapaalippu 20/ 7. 49 matkalle Turku-Vilppula on kadon 
nut. (Vrp Tku n:o 435, 28. 7.1949) 

Helsingin asemasiivooja Aru1a Vinbergille kirjoitettu kesakausivapaa 
lippu n: o 37/230 matkalle Helsinki-Nastola on kadonuut ja lwoletetaan. 
(Ljp 1 u :o 830/2118, 27. 7. 1949.) 

Oulun kooopajan tyontekijan Kalle Eskelisen l<esiikausivapaalippu n: o 
47/393 matkalle Oulu-Tervola ja hiinen vaimolleen Elsa 16/7 49 kirjoitettu 
.tilap.vapaalippu u: o 2 Ll759 sekii. hiinen pojalleen 16/ 7 49 kirjoitettu tilap. · 
vapa.ail:ippu n:o 211760 molemmat matkalle Oulu-Kem:ijiirvi ovat kadonneet 
ja kuo!etetaan. (Kpp n:o 34/Vpl, 3. 8. 1949.) 

Helsingin aseman 1 lk asemamieheile Selmi Syrak Stigellille kirjoitettu 
kesii.kausivapaalippu n:o 12/231 Hki-'rl 29. 9. 44 ja virlmmerkki n:o 714 
ovat kadouneet ja kuoletetaan. (Lpj 1 n: o 856/ 2189 3. . l 949.) 

Kupittaan aseman 1 lk asemamies Sulo S. Saloselle kirjoitettu tilap.· 
vapaalippu n: o 0074887, 2. 7. 1949 ntatkalle Kupittaa Kemjjarvi, meno 
Au-Ly-Lpa-Lpi, paluu Mh-Kaj-Kuo-Mi-Ke-Klh on kadonnut ja 
kuoletetaan. (Ljp 3, 4. 8. 1949.) 

Pieksii.miieu varikon ylim. vet. Hi.mmittaja Mariti Olavi Jii.ppjsen kesii.k. 
vapaalippu n:o 18/ 349 voimassa 15/ 5-31/10 49 ja virkamerkki n :o 876 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Vrp Pm n:o 586, 5. 8. 1949.) 

Vallilan asema.n 1 ~- konttoriapulninen Lnina Wilhelmina Wahlberg 'ille 
k.irjoitettu kesii.kausivapaalippu n:o 28/ 229 Hel inki-Nastola ja virkamerkki 
n:o 55 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Ljp 1 u:o 867/2220, 6. 8. 1949.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Tilap. ap·ulais-varas-tonpiUillikon toiani 6. varnstojaksos a, asernapaik· 
kana Hyvinkii.ii.. Ainoa&taan varasto-osaston virkailijat otetaan huomioon. 
Hakijat voivat myoskin esittiiii oman palkkavaatimuksensa. Valtion asunto 
on saatavissa. Piiii.johta.jalle osoitetut hakemukset on toimi tettava rautatie· 
haHituk en kirjaajalle viimeiSitiiiin 19. 8. 1949. 

Tilap. IB l. k;i.rjuritn toimi 6. varastojaksossa, asemapaikkana Hyvin· 
kii.ii.. Ainoastaan varasto-osaston virkailijat otetaan huomioon. Varasto· 
osaston johtajalle osoitetut hakeruukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajallo viimeistiiii.n 19. 8. 1949. 

4. liilcemwjalc.sossa seuraavat esityksen perusteella >tiiytettii.viit virat ja 
loimet: a.semamie.stensimiehenvirlcoja: yksi Tmnperoella., IB l. vaihclem.iellen · 
toimia : ka.ksi Poris a ja yk i Peipohjns a I l. a.semamiehentoimia: neljii. 
Tampereella, vii i Toijalassa, yksi Vallieakoskella, yksi Miintyluodossa ja 
kaksi PoriBsa, t l. asemamichentoim.ia: yksi Peipohjassa, yksi Karkussa ja 
yksi Lempiiii.liis a kii. junmniehentoimia: yksi Toijalassa, yksi Haapa 
mibellii. ja yksi Pori sa. Ltikenneosastou johtajalle osoitetut hakemukset on 
jiitettiivii asia.nomaisen liikennepaikan piiiillikolle viimeistiiii.n 26. 8. 49. 

!B l. konttoriapulaisen toihni P~ilan konepajan konttorissa. Tii.ytetiiiin 
11sityksen perusteella. Kolli60saston johtajalle osoitetut hakemukset jiitettii.vii 
Pasilan konepajanpii.iUlikolle viimeistii.iin 3J. 8. 49. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 42 
1949 

Vilttaus Kiskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltiin: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutos llmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Sis a l l y s: 1. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 2. Purkamismii.li.rii.
ajat. - 3. Kilpa-ajorattaiden tariffipaino. - 4. Syrjaraidemaksun merkitse
minen rahtikirjaan. - 5. Matkalippualennuksia. - 6. Sopimattomia VR pal
velukseen. - 7. Ylemmat liikenneoppikurssit syyslukukaudella 1949. - 8. Rau
tatieopiston oppilaiden vaunumajoitus. - 9. Avoimia virkoja ja toimia. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
Hietasen aseman alaisen Lelkolan seisak!keen liikennoimistapa 1 

on elakuun 11 paivasta 1949 lukien HM. (Lkoj n:o 1700, 
10. 8. 1949) 

Kupittaan aseman alaisena avataan 1. 9. 49 lukien liikenteelle 
yleista tarvetta varten , I taharjun railde" merkinnoin: 

Itaharjun raide Kupi 1. Tt. (Luk. 1. 9. 49.) 
(Lkoj n:o 1716, 11. 8. 1949) 
Jarvenpaan asem.an alaisena avataan 1. 9. 49 lukien liiken

teelle Jarvenpaan-Ristinummen valillii km: llii 35 + 100 m 
,Kyrolii"-niminen seisake, jolla pysii.htyv-iit matkustajien jatti.i
mista ja ottamista varten aina ( 1:::. ) juna n: o 106 ja tar peen 
vaatiessa (S) junat n:o 108, 109, 110, 115, 116, 119 ja 121. 
Seisaklkeen mkennoimismerkinnat: 

se Kyrolii 2 J arvenpiiii 2. H 
Kerava 6. (b uk. 1. 9. 49.) 
Rnm 1. Psl 32. 
H ki 35. Hy 24. 

(Lkoj n:o 1704, 9. 8. 1949) 
Laukaan aseman alaisena avataan 1. 9. 49 1ukien liikenteelle 

f_;aukaan-Leppiiveden valillii km: llii 395 + 860 .m ,Kuhajarvi "
niminen seisak:e, jolla pysahtyvat matkustajien jattamista ja 
ottamista varten tarpeen vaatiessa (S) toistaiseksi junat n:o 9-51, 
!}52, 953, 954, 955 ja 958. Seisakkeen liikennoimismerkinnat: 

se Kuhajiirvi 22 Laukaa 4. H 
Leppiivesi 7. (LuJk. 1. 9. 49.) · 
Jy 19. Aid 31. 
Hpk 97. Pm 99. 

(Lkoj n :o 1646, 8. 8. 1949) 
53i9 - 18. 8. 49. 
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Niinisalon aseman alaisena avataan 1. 9. 49 lutkien liilrenteelle 
,Sotilasraide" merkinnoin : 

Sotilasraide Nns 1 Tt Puolustuslaitosta varten. 
Samalla poistetaan julkaisusta Liikennepaik!kojen Valimatkat 

Niinisalon asem.an alaisen Soraraide I: n kohdalta lmom.autus 
,Puolustuslaitosta varten". (Lkoj n:o 1667, 9. 8. 1949) 

VinkkiUin aseman alaisena avataan liikenteelle 1. 9. 49 luJ.uen 
,Vebmaan Osuus.kaupan raide" merkinnoin: 

V ebma.an Osuus- Wnl 1 Tt V ehmaan OsuuskaupP'aa 
kaupan raide varten. 
(Lkoj n :o 17H, 9. 8. 1949) 
Joroisten aseman alaisena avataan 1. 9. 49 lrnkien liikenteelle 

yleista tarvetta varten ,Puttilan raide" merkinnoin : 
Puttilan raide Jor 1. Tt. (likoj. n:o 1699, 9. 8. 1949) 
Kauppilan.m.iien aseman alaisen Pyoreen seisakkeen liikeu

noimistapa on 1. 9. 49 lukien HTp (Lkoj n:o 11639, 9. 8. 1949) 
Salon aseman alainen Sokeriteh';aan raide muuteta:an 1. 9. 49 

lukien maksutto.rnaksi. J ulkaisuun Uiikennepaikkojen Yiilim.atkat 
on sanotun raiteen kohdalle 8. sarak:keeseen lisiittava samasta 
paiviimaarasta lukien huomautus: ,Kuljetusmalksut lasketaau 
Salon asemalle tai asemalta". (Rh/ lko n :o 2055, 11. 8. 1949) 

llaistilan pysiikki alennetaan 1. 9. 49 lu:kien Ulvilan pysakiu 
alaiseksi laituri vaih teeksi liikennoimismer'kinnoin: 
lv Haistila Hla 10 Ulvila 4. HlmTR 11m 537. tTrls 546. 

Nakkila 6. Kon 646. Kw 3tH. 
Pri 11. Pe.j 27. 01 657. Pm 363. 
Tpe 124. Tl 164. Ri 240. Sk 323. 
Hpk 205. Yw 535. 

(Rh/ lko n:o 2053, 11. 8. 1949) 

Purkamismaaraaj at. 
Liikennesii.annon 83 § : n 3. lisamaarays muutetaan tfoj : n 

sahkosanoman n:o 26, 30. 6. 49, mukaisesti seuraavan sisaltoi
seksi: 

,3. Tii.miin pykiiliin 5. momentin ensi=iiisessa kobdassa mainittuja 
purkamismiiiirli.aikoja sovelletaan seuraavissa satamissa: Haminan, Hett
ton iemen, Hill on, Kotkan, Helsingin (Katajanokka ja Liinsisatama), 
Sornli.isten, Hangon, Turun, Uudenkaupungin, Rauman, Mantyluodon, 
Kristiinan.kaupungi n, Kaskisten, Vaskiluodon, Leppiiluodon, Ykspihlajan, 
Lapaluodon, Toppil an ja Ajoksen satamissa." (Rh/lko n:o 2034, 5. 8. 
49) K1 n:o 42/49. 2. 

Syrjaraidemaksun merkitseminen rahtikirjaan. 

3 Huomautetaan, etta syrjaraiteen osalta tehtava hinnoitus-
lumm lisays on TS :n 51 § :n mukaan merkittava rahtikirjaan 
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niin, ettii mruar3!llikennepaikan ei tarvitse ~askea kuljetusmaksua 
uudelleen todetakseen onko sanottu lisays rahtiin tehty vai ei. 
Muutkin hlnnoituslukujen lisaykset on merkittiiva erikseen csi
merkiksi seuraavasti: 70 + 5 + 1, jolloin syrjli.raidemaksua kos
keva lisays tehd&an viimeiseksi. Sitapaitsi tulee rahtikirjan eri
koismel'.kii.nnoista nak:ya, mitli. nliJma lisli.ykset tm:ikoittavat, esim. 
,vaa'dittu katettuun vaunuun, raidemaksu ikannettu". (Tfo n: o 
1429, 15. 8. 1949) Kl n:o 42/49. 3. 

Kilpa-ajorattaiden tariffipaino. 

Kilpa-ajorattaiden tariffipaino on 6'00 kg, kappaletavara- 4 
ludmka A. (Tfo n:o 1401, 8. 8. 1949) 

Matkalippuale:anuksia. 

Keski-Suomen Partiopoikapiirin jarjestli.m.ille retJkeilypiiiville 5 
osallistuville partio.laisille on myonnetty 25 % :n alennus- ykJ iu
kertaisten lippujen, my08 pikajunalippujen hinnoista Petaja
vedelle. Alennus on voim.assa 24-31. 8. 1949. (Tfo n: o 1416, 
11. 8. 1949) 

Swmen Partiotyttojiirjeston Etelli-Karjalan piirin ja Suom.en 
Partiopoikajiirjeston Saimaan piirin yhteisille piirip·aiville o al-· 
listuville partiolaisille on myonnetty 25 % : n aJlennus yksinker
taisten lippujen, myoo pikajunalippujen hinnoista Savonlinnaan. 
Alennoo on voimassa 25----,30. 8. 1949. (Tfo n: o 1424, 13. H. 19-:1:9) 

Suomen Siviili- ja Asevelvollisuttsinvaliidien Liitto 1". y :n 
Keuruulla 3-10. 9. jarjestiianille erikoisk:ursseille osallistuville 
invaliideille on my<innetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippu
jen, myos pikajunalippujen hinnoista Keuruulle. Alenm:is on 
voim·assa 1-12. 9. 1949. (Tfo n:o 1386, 4. 8. 194:9) 

Stwmen Suunnistamisliiton jarjestii.miJ]e naisten suunnistamis
ohjaaja- ja ratamestarikursseille osallistuville on myonnett.v 
25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myoo pikajunalippujen 
binnoista Vieru.mli.elle. Alennus on voima.ssa 6--14. 9. 194!'l. 
(Tfo n :o 1423, 12. 8. 1949) 

Suomen Oppikoulujen U rheilnliiton j<iirjestamiin yleisurheilu
mestaruuskilpailuihin osallistuville kilpailijoille ja kilpailutoimit
sijoille on myfumetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujcn, 
my& pikajunalippujen hinnoista Ii almelle. Alennus on voimassa 
15-2.0. 9. 1949. (Tfo n:o 1391, 5. 8. 1949) 

7. Pohjoisntaiseen Pttutarhaniiyttelyyn matkustaville kansa
koululaisille ja seminaarilaisille on myonnetty 25% :n alennns 
yksinkertaisten 1ippujen, myas pikajunalippujen hinnoista Hel
sinkiin. Alennus on voimassa 14--27. 9. 1949. (Tfo n:o 1398, 
6. 8. 1949) 
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Tube1·kuloost£iitto r. y :n jarjesti:ityi:intekijiikursseille osallistu
ville on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Kausalaan. Alennus on voi
massa 16-27. 9. 1949. (Tfo n:o 1406, 9. 8. 1949) 

Opaskoirwyhdistys - Ledm·hundfih·ening r. y :n yleisijn opas
tus'k:okeisiin osallistuville sokeille on myi:innetty 50%: n alennus 
ylrninkertaisten lippujen, myi>s pikajunalippujen hinnoista Hel
sinkiin. Alennus on voimassa 22--27. 9. 1949. (Tfo n : o 1392, 
5. 8. 1949) 

Suomen llnwiluliiton jarjestanniin lennokkikilpailuihin osallis
tuville kilpailijoille on myi:innetty 25% :n alennus yksinkertais
ten lippujen, myi:is pikajunalippujen hinnoista Twkiuun. A1ennus 
on voimassa 22--27. 9. 1949. (Tfo n:o 1409, 10. 8. 1949) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 
Helsingin aseman alokas Usko Armas Huovila on erotettu 22. 7. 49 

lukien sopim111ttomana rautatien palvelukseen. (Ljp 1 n: o H. 496/2122, 
27. 7. 1949.) 

Tampereen aseman alo'kas Arvo Johannes Taivaloja (.s. 31. 1. 30) ero
tettu 31. 7. 49 varkauteen syyllistyneenii. (Ljp 4 n :o H. 680/2557, 2. 8. 
1949.) 

Jocnsuun aseman ylim. asemamics Veikko Roivas (synt. 8. 6. 23 
Ruskealassa) on 20. 7. 49 Iukien erotettu rautatien palvelukseen sopi
mattomana. (Ljp 8 n:o H. 308/2243, 2. 8. 1949.) 

Kotkan aseman alokas Soini Kaleva Kiiyhty on erotettu 31. 7. 49 
lukien sopimattomana rautatien palveluk.seen. (Ljp 10 n:o H. 614/3361, 
4. 8. 1949.) 

Pasilan aseman alokas Alvi Tammela (s. 20. 11. 27) on erotettu 
lukien ll. 8. 49 sopimattomana rautatien palvelukseen. (1. ljp n:o H 
524/2226, 8. 8. 1949) 

Helsingin aseman alokas Onni Oskar Winqvist (s. 14. 3. 31) on 
erotettu lukien 12. 8. 49 rautatien palvelukseen sopimattomana. (1. ljp 
n:o H 535/2272, 12. 8. 1949) 

Ylemmii.t liikenneoppikurssit syyslukukaudella 1949. 
Ylemmiit liikenneoppikurssit alkavat rautatieopistossa syyBkuun 26 

piiiviinii. 1949 kello 11.00. (Ropj n : o 143/825, 10. 8. 49) 

Rautatieopiston oppUaiden v aunuma.joitus. 
Erityisesti huomautetaan kaikille rautatieopistos.sa pidettiiville kurs

seille saapuville oppilaille, ettei vaunumajoitusta nyttemmin eniiii. voida 
jiirjestiiii. (Ropj n:o 186/826, 10. 8. 49) 

Avoimia virkoja ja toimia.. 
1 l. varastomestarin toimi Kuopion varastossa. Tiiytetiiiin esityksen 

perusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava 5. varastoja.kson piiiillikolle, os. KUiOpio, viimeistiiiin 27. 8. 1949. 

S l. k\rjwrin virka toistaiseksi Karjaan varikolla. Piiiijohtajalle osoi
tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava .rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistii.iin 7. 9, 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jiittiimistii. otta.maan selvii.ii asunnonsaantimahdollisuuksista . 

• 
Helsinki 10411. Valtioneuvoston kirjapalno 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi. asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Sis li.ll y s: r. Valtion viran ta.i toimen ha.ltija.in virka-nsunnoi ta ja 
luontoiseduista. sekii. valtionra.uta.teidcn viran ta.i toimen haltijoille vuokra· 
tuista. valtion asunnoista kannettavat va.stikkeet. - 2. Vu01ksenla.akson lii 
kennepa.ikkojen ka.ppaletava.raliikenteen keskittaminen Virasojan asemalle. -
3. Liikennepa.ikkoja koskevia muutoksia. - 4. Kappa.letavaraUi.hetysten pun· 
nitseminen. - 5. Polttoaineiden auto vetureille. - 6. Painotuolteiden luettelo. 
- 7. Selvennytksiii. tilastotietojen antamismii.iirii.yksiin. - 8. Ra.htitasoitu . -
9. Ra.pujen rahditus. - 10. Rcngasmatkalippujen myynti. - 11. Ma.tkalippu
alennuksia.. - 12. ~a.donneet ruakasiinikii.rryt. - 13. opimattomia. VR palve
lukseen. - 14. Oy Pohjola.n Liikenne Ab:n ilmoitus. 

Valtion viran tai t oimen haltijain virka- 1 
asunnoista ja luontoiseduista seka va.ltion
rautateiden viran tai t oimen haltijoille 
vuokrat uista valt ion asunnoista kannetta-
vat vastikkeet. 

A.setuskokoe1massa on julkaistu seuraava valtion~m\·oston 
paaros: 

r aUionm.woston paatos 
valtion vi ran tai toirnen lwltijain virlca-aswnnoista ja lwmfoi. ·
etujen vastikkeista annetun valtioneuvoston paatoksen muutftt

misesta ja soveltamisesta. 
Annettu Helsingis ii. 14 paivii.nli heinii.kuuta 1949. 

Valtioneuvosto on valtiovarainndnisterion esittelFta -4nuutta . 
nut valtion viran tai toimen haltijain virka-asunnoi ta ja hwn
toil;etujen vastikkeista 19 paiva.nii tammikuuta 1943 antamaus!l. 
paatoksen (39/4.3) 2 ja 3 § :n, sellaisina kuin ne ovat 12 paiva.na 
joulU!kuuta 1947 annetussa paiitoksessa (883/47), niiin kuulu\iksi 
sekii miili.riinnyt sanottuun valtioneuvoston paatokseen 30 paivanii 
jouluiknmta 1947 annetulla valtioneuvoston plHiroksella (1013/47) 
Jisatyn 5 § :n 2 momentin soveltamisesta seuraavaa: 

2 §. Eri rpaJJkkauslu'Oikkiin lkuuluvien viran tai toim.en halti
jain virka-asuntojen normaalinen huoneluku on seuraava: 

.)477. - 25. 8. 49. 
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palkkausluokissa 
kaupungelssa ia 
kauppaiolssa. mna..<eudulla 

1- 9 1-2 huonetta 1-3 !!monetta 
10--15 2-3 3---4 ,, 
1&-2.2 3---4 4--5 

" 23---27 4---J5 
" 

5- 6 " 28--32 5-6 
" 

6-7 
" 

\ ' iran tai tolinen haatijoille, joilla on edustusvelvollisuuksia . 
voidaan jarjestiia1 sulll'empia!kin huoneistoja !ruin edelli on mai
nittu . Huoneeksi luetaan ainoastaan Uimmityslaitteella varustettu 
asuinhuone ja keittio. Jos asuiruhuoneen tai keittii:in pinta-wla on 
10 nelifunetria pienempi, ei sita yksiniHin lueta huoneeksi, mutta 
jos sellaisia huoneita on useita, la ketaan niiden yhtcisesta pinta
alasta 2{) neliometria yhdeksi huoneeksi. Nlaaseud'lllla voidaan 
virka-asunnon y1hteyteen jiirjest.i.ia. sauna- ja tarpeellisia ulko
rakennu.ksia selili v~Hrata ·pnutarham.aata. 

lVlil:UOin vil'ka-asunto on paikkaktmnalla, m1 a huoneistojen 
!tiiyton tehostamisesta annetuissa maarayksis a mainittu:ja tois
sijaisia toimenpiteita sovelletaan, ei virka-as.unnossa kuitenkaan 
sa.a olla useampia ltooneita 'kuin mitii a:sianomaisetUa vil·an t~1.i. 
toimen haltijalla on huonei tojen kayton tehostamisesta annet
tujen maaraysten mukaan oikeus pitaa omassa ja perheensii 
k.ii.yt&lsa. 

3 §. Virka-asunnosta la.mpoineen pidatetafun asianomaisen 
ministerion antamien m.iiaraysten perusteella vastiiketta huoneis
ton laadrm mukaan lk:uuJrau.sittain eri paikk:aJrnntaryhmii3Sa seu
raavasti: 

I ryhmii:;Sii II ryhmii.SSii. 111 ryhtuisSii 
mk mk mk 

1 huone . .. . .. 00-1,000 700- 900 5(){}..- 650 
') h'l.lonetta 1,200--1,5·50 950--1,200 750- 950 
:~ 1,760-2,150 1,300--1,600 1,000--1,200 
4 ,, 2,450-3,050 1,750--2,1.50 1,400-1;700 
v 3,100-3,900 2,300-2, 50 1,8()()_.2,150 
6 3,900--4,850 3,000--3;6-50 2,300-2,850 
7 2,850-3,G50 

Valtiovarainuninisterio maihiia enintaan kolmeksi YUodeksi 
kelTa.lloon, mihin paikkakuntaryhmaan viraston tai laitoksen tahi 
>iranoma.isen to:im:ipaiktk.a lk:uuluu. 

Ajanm ukaisesta huoneistosta on vuokran vastike edella ole
vassa tauluko a olevan enimmai maa.run suuruinen, mutta jos 
huoneisto on vanha tai sen mukanmdet puutt.eelliset, voidaan 
vastiketta vlihenta.~1 taululmn osoittamaru1 vii!bianmaismaaraan 
sa.a:kka. Jos huoneisto on erikoisin mukavuuksin varustettu ta1 
jos sita ka.ytetaan m~-·o ~-ksityi, een am;iotoimintaan, voidaan va ·
tiketta korottaa 170-1,000 mal'kaUa •kuu.kaudessa ~dlella maini-
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tu.ista enimmaismlUiri iii; jo · taas huoneisto on erittiiin puutteel
linen tai sijaitsee ulkosaaristos. a tai muualla syrjaseudulla tahi 
jos vastiklk~iden va.h:inmnaismilii·ria huonei ton sijairurin takia ra
kennUiksessa, valaistuksen tai muiden huoneiston kayttOOn vaikut
tavien seikkojen vuoksi on pidettii:va koihtuuttmnina, voidaa11 
taulukon osoittamista vah;immaismii<lirista vahentaa 17~00 
markkaa. 

Valtioneuvosto maariia 33 ja sitii !k.01'keampaan palkkausluok
lman Jruulu'V'ien viran tai toimen haltijain asuntoetuj~n snurml
den ja vastikkeen ikussakin tapauksessa erikseen. 

Kuukausittain .pidatettiiva. 1astike miHi.ratalin ta. aisin kym
menmarlroin. 

T.funan pii<liWksen 2 ja 3 § : li on sovellettava 1 vai \Tii.c;tii heinii.
kuuta 1949 lu.kien. 

Samasta paiviista lukien 5 § : n 2 momenttia sovelletaan siten, 
etta saman pykaUin 1 momentissa VJaltioneuVlOSton 12 paivani:i 
joululkuuta 1947 a.ntamalla plHitoksellii (883/47) vahvistetut 
rrmasta pidiitettavat va tikkeet on pidlitettiiva korotettuina saman 
indeksiluvun pel'USteel1a, jon!ka noja1la 'Peruspalkat ja ikii.lisat on 
palkikausten. ytlei essii tarkistll'ksessa 1 paivanii huhtilkuuta 194 ' 
korotettu eli siis korotettuina 11 prosentilla. (A.setus N: o 515, 
14/7 1949.) 

Edelliiolevan johdosta rautatiehallit·us ilmoittaa seuraavaa: 
Valtionraurtateiden virka-a~mnnoista ja valtionrautateicleu 

\'iran tai to.imen h.altijoille vuokratuista asunnoista 1 piiivasta 
heinarouuta 1949 lkannettavat vastikk:eet on miiii.rattiivii r:.mtatie
ha;llitulksen kiertokirjeen : o 2/H. 153, 21/ 1 1944, saannoksiii 
noudlattaen siten, etta. uusiin, yllaolevas a valtioneuvoston paa
tolnlessa mainittuihin va:himmaisvastikemaa.riin lisata@ piste
asetelman m.utkari.sten pisteidren u ud~t arvot ( enimmais- ja vahiun
m.iii~miiiirien viiliset erot jaettuna 10: lla) ja etti:i muussakin suh
iees a hoomioida.an uusien eninuniiis- ja vfuhimmai ·maarien vai
kutus vastik.ke~d~n mliariin. 

Saanalla rautatiehal1itus 011 harkinnut kohtuU!llisek i korottaa 
Uimpoii vastaavia .·uhdclukuja iten, eWi vuokramaksu asmmosta 
ilman lampoii lasketaan siten, etta bruttova tikemaarastii vahen
netaan: I vuiOO.craryluulis a 13{) marmkaa, II vuokraryhma ii 
105 markkaa. ja III vuokraryhmiissii 80 markkaa kultakin k.un
kaudelta ja huoneelta sekii lisiilrsi ku sakin ryhmassa l 0 10 mltio
ueuvoston yJUim.ainitussa piiiitokse ·a mainitl111 vastikkeen \'ahim
maismliiirastl:i. 

' riela huomautctaan, etta niiiden maaraysten mu!kaa.n koru
tetut va.stikkeet saadaan takautuvalta osaltR<'ln peria enintaiili 
kolmessa era sa perattiiisten kalenterikuukau ·ien aik.ana. 



2 

3 

43 -·-
Edell.iiolev~n johdosta kumotaan rautatiehallituksen :k.irjehnlin 

- · : o H. 230, 30/ 1 1948 (Kl n: o 8/ 48. 1), vastaavat kohdat. (V crt. 
myos Kl n:o 10/ 48.1 ) . (Rih/ to :o H. 2122, 19/ 8 1949) Kl n:o 
43/ 49. 1. 

Vuoksenlaakson liikennepaikkojen kappa.le
tavara.liikenteen keskittaminen Virasojan 
asemalle. 

Yuoksenla.akson Jiikennepaikkojcn saapuva ka,ppaletuvaralii
kenne keskitetiiii.n 1. 9. 49 1lukien kokeilu:mielessa Vira.c:;ojan ase
malle. Pika- ja rahtikappaletavaran Jahetiliminen Tainionkosk en, 
Vuoksenniskan ja Vuoksen sataman asemiJle, Kaulwpoon pysii
~{ille ja I rnrnolan laiturivaihteclle lo.petetaan sanotusta piiiviistii 
alkaen ja nii:ille Jiikennepaikoille tarkoitet;ut mainitunlaiset lahe
tykset osoitetaan ja 1mljetuslrirjat lrirjoitetaan siita lukien Viras
ojan asemalle. Vastrumottaja.n Hihemman osoitteen kohta o oit
teissa ja kuljetuslrirjoissa on huolellisesti taytetti:iva. 

Virasojan asemalta ·viedaan k. <>. Hihety'kset VR: n autoilla 
va taanottajirlle. Kotiin!kuJ.jetusmaksuja ei kanneta, mutta rahtw 
laskettaetl a lli.hetysasemalla on Virasojan hinnoituslukuja koro
tettava seuraavasti: 

-Tos hinnoitusluluu on 
enintlii:in 80 

" 
90 

yli 90 

lisataan siihen 
5 
4 
3 

Liih tevia pika- ja rahtikappaletavarala·hety'ksiii otetaan matm
tui11a liikennepaikoilla kuljetetta,aksi toistai ~ksi entiseen ta
paan . Samoin hoiddaan entiseen tapaan Imatran aseunan s<WJ:p11va 
ja lahteva. ikruppdetarva.raliikenne, .ioka jatetaan toistaiseksi p. o. 
keskit tarrniscn ulkopnvlelle. (Rh,!lko n: v 1834, 1'9. 8. 1949 ) 
Kl n : o 43/ 49. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Turm1 aseman alaiscn Yliopi'lton raiteen tariffiviilimatka 
mnutetaan 1. 9. 49 lukien 2 kilometriksi diikenno1mismiiiirayste~1 
p:vs:rm ii mnuten enn.allaan. (Lkoj n: o 1744, 16. 8. 1949 ) 

Imatran asema.n alaisena avataan liikenteelle 1. 9. 49 lulden 
, V a.llinkosken raide" mer.kinnoin: 

Ya'llinkos:ken raidle Imr 4 Tt Enso-Gutzeit Oy: n 
tiilitehdasta ¥arten. 

( Llwj n:o 1 02, 20. 8. 1949) 
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Ka.ppaletavaralahetysten punnitseminen. 

Liikenne a.ii.nnon ·67 & : n 1. kohdan mukaan rautaticHii on 4 
oikeus miHoin hyvfutsa. tarkastaa, ovatko lahetyksen si allys, paino 
ja kappalrelukn yilitapit.'i:vat rahtikirja.nilmoitusten kanssa. 

Liikennepa.ik:oilla on kuitenkin tullut taval\Si jattaa toimitta
m.atta niiden kappaLetavaraUihetysten tankistuspunnitw;, joiden 
painon lahettaja on ilmoittanut. Jopa silloinkin, 'kun Jlihetyksen 
paino on aivan il.meisesti poikemmt Ui:hettajan ilmoittama5ta pai
nosta, kuljetusmaksu on laskettu ilmoitetun painon mru!kaan. 

Taanlin johdosta rOO.ara.taan, eWi lahetysaseman on, huolimatta 
. iita, etta liilietta,ja on iJJmoittanut li.i.hety'ksen painon, ai'ka-'ajoin 
ja aina silloin, kun on ai1hetta epailla li:ilietyksen painon poik
keavan J.i.i.h.ettajan ilmoittamasta paino. ta, toimitettava kap,pale 
tavaralahetysten tarkistuspu1lllituksia. Niinik.ii.an m.ii..areaseman 
seldi TnaJhdollisuuksien muka.an muidenkin liilwnnepa~kkojen on 
toill'llitettava sellaisten kappaletavaraUihetysten koepunnitu.ksin., 
joiclen painoa lahetysasema ei ole tarki-;;tanut, ja, mikaJi punni
tuksessa todeta.an, etta k.uljoetusmaksu on lasketta Iii hetyksen 
tod.telli ta !{:minoa. pienemmiin painon muka!an, ryhdyttava asian
mukaisiin toinvenpiteisiin rwhtieron ja !Illahdomsen lisarahdin 
kantamisek.<>i. (JJkoj n :o 1144, 20. 8. 19-!9) 

Polttoaineiden a.nto vetureillc. 

Tehtyjen va'litusten johdosta rautatielliaJlitus huomauita::t 5 
asianomaisille: 

1) etta heidii:n on ehdottomasti huolehd!ittava siita, eWi vetu
l'it saaYat maksaanansa polttoaineet taysin mitoin, 

2) etta kivi'hiilen- ja polttoturpeenantomittoihin mahtuvau 
tavaramii.aran paino on o.hjesiilinnon muk.aisesti riittlivan usein 
ja ehdottomasti aina silloin, lnm ruv.etaan antamaan vesip;itoisuu
dleltaan tai muuten toisen.laatuista tavara.a, tar'kistettava, 

3) etta mittojen ulooanuonpuoleisiin kylkiin on maalattant 
mitan sisallon p·ainom18;iira, joka on aina muutettava, kun tar
kistusrnitta.us osoittaa sen tarpeelliseksi, 

4) ettei veturilJ.e saa antaa, osaa mitan si.sii'lloota ja jaWiii 
loput toiselle vetuTille annetta:val{si, vaan on mitta aina tylljeu
netta·v-3 kokonaan tenderiin. (R,h/ Vo n :o 2116, 18. 8. 1949) 

Painot uotteiden luettelo. 
Seuraavat muutokset tehdi:iiin painotuotteid('n luetteloon: 

1106 poistetaan 
1118 Pistelaskukortti, Ko 
1118 j Sama, ohuempi, jiiljennoksia val'ten 
1153 Virkamii.ii.riiys, tilataan asianomaisen osaston joh tajalta 
1155 ·poistetaan 

6 
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1119 Tyosopimus 
1216 ,Asiaton ole kelu tiiiUlii. kielletty" 
1216 kk Sarna, k!llksikielinen 
1427 poistetaan 
1428 Varastokortti 
1699 Diaari-kortti, Kt 
1926 poistetaan 
1926 kk poistetaan 
2016 Varaston ·lasku, koko A4 
2017/2 LasJm, yleinen, koko A5 
2±58 paikkaluku 56 korjattava 42: ksi 
2472 Paikkojen nwnerointi pii.ivii.- ja makuuvaunuissa 
2601 Hallintoasetus ja tyojii.rjestys 
2602 poistetaan (yhdistetty 2601: een) 
2656 Vaunuilmoitus- ja vaunuston kii.yttOmii.ii.rii.ykset 
2805 ,Tii.mii. puoli ylospii.in", Vto 
2911 Palkkalistojen yhclistelmii., koko A3, kaksilehtinen 
2911/2 Tyontekijiiin pallcl!:alistojen yhdistelma, koko A4, kaksileh tin en 
2918 'l'yontekijii.in pa:lkkalista, yleinen, koko A3 
2918 s poistetaan 
2918/2 poistetaan 
2918/4 muutetaan 2918/.2 : ksi 
2941 Tyoerittelykortti (polttoaine.varastot) 
2942 Tiliyhdistelmii. edellisistii. 
2942 s Sarna, sisii.arkki 
2958 Tyoa:ikakortti 
3008 Polttoaineiden vastaanotto/lii.hetyskirja 
3062 Halkojen ostolupatodistus ( elii.lcl!:eellii. oleville) 
3304 Sairaalakortti, Ttj 
3531 R-merkki (rikkinii.iseen vaunun sii.hkolamppuun kiinintetLB.vii.) 
3655 Kotipuhelinkortti, Stt 
3927 Osatyon miiii.rii.yskortti, Knp 
3928 Tyosaate, Knp 
4138 Rahtiluoton tilitodiste 
4138 kk Sarna, ka:ksi'kielinen 
±148 Velotus- ja hyvityslaskukortti, Trt ill 
-U50 A•luevuokrakortti, Trt III 
±471 Luettelo postitavaran kuljetukseen· kii.ytetyistii. vaunuista, tila

±617 
4618 
4680 

46 1 

4682 

4683 
4684 
±685 
4686 

±687 
4688 
4689 
4690 
46fll 

taan Trt I 
poistetaan (ks. 4680) 
poistetaan (ks. 4681) 
0 n: o 1021. Tavarailmoitus vii.litOntii. tullausta varten (Tullin 
lorn. n:o 1) 
0 n: o 1021 a . Sam a, vientia varten vapaasta liikkee.stii. (Tullin 
lorn. n:o 8) 
Sarna, tul•laamattoman tavaran palautusta varten (Tullio 1om. 
n :o 9) 
Sa.ma, yle.isestii. varastosta tullausta varten (Tullin lorn. n: o 5) 
Sama, yleiseen varastoon panoa varten (Tullin 1om. n:o 4) 
Sarna, vientili varten yleisestii. varastosta (Tullin lorn. n:o 11) 
Sama, yksityisestii. varastosta tullausta varten (Tullin 1om. 
n:o 3) 
Sam a, yksi tyiseeu varastoon panoa varten (Tullin lorn. n: o 2) 
.Sama, vientiii. varten yksityisestii. varastosta (Tullin lorn. n : o 10) 
Sama, kauttakulkuvarastosta tullausta varten (Tullin 1om. n: o 7) 
Sa.ma, kauttSJkulkuvarastoon panoa varten (Tullin •1om. n: o 6) 
Sarna, vientiii. varten kauttakulkuvara.stosta (Tullin 1om: n:o 12-) 
(Tyt, 19. 8. 1949) 
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Selvennyksia tilastotietojen antamis
maarayksiin. 

1. EsiintuH.eesta syysta s.aa tilastoroinli to tate11 huomauttaa. 1 
etta Kl 11: o 33/ 49. 12 kohdassa 1) mainituilla pienlahety'ksilla 
tarkoitetaan kaikkia. e11i11taan 100 kg: n painoisia kappalr,tavara
Uihety'ksia, jotka on merkiWi:va vain tilastolomaJ.Meid.en oikeaan 
Y'll:ilkuJmaan ja joista talloin on kiiytetta.va nimitysta: 1. Enin-
taa.n 100 kg:n painoisia kap·paletavara:laheWksia. 

2. Kl 11 :o 40/ 49. 4 . EHivien clainten ja kuljetusne.uvojen 
til a t.opainojen luettelosta poistetaan rivi: 

Tariffi pa.ino Tilastopaino 
Elii.intii. kohden, kg 

Hevonen : yli 1 v. vanha . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5{) 

(Tfo n:o 146.1, 20. 8. 1949) Kl n:o 43/ 49 . 7. 

Rahtitasoitus. 

V altioneuvosto on ma1irannyt, etta niista. '~aUilJukuormin lahe- 8 
teWi.vista vienti- ja tuontitavaroista, joiden. ·purkaus- tai kuor
maussatamaksi on lakon takia taytynyt anu.uttaa joko Hamina 
tai Hanko, saadaan rahti Jaskea alkuper aisen valimallkan hi11noi
tuslnkua kii.yttiien, kuitenkin V'ii.hintaan 100 k.m: Ita. 

Rahtitasoitusta annettaessa on rab.tikirjaan merkittavii my6s 
kuljetusrrnaJlmua ·laskettae a kaytetty va1imatka sck.a a1kuperai-
11en satama ja laiva, josta tavara on purettu tai joh:on se on 
osoitettu. RaJh.titasoitus on voimassa 20/ 8 1949 luUden. (Tfop: n 
, lihke n: o 29, 19. 8. 1949) 

Rapujen rahditus. 

Rav:ut rahditetaan samoin kuin aakko ellisen tavaranluo'kitus
taulukon lisii.lehdessa N : o 1 sivulla 7 mainitut vastaavanlaiset 
muut pienet elaimet kolminkertaisen bruttO!painon perusteella ja 
rahtitamrana 5, pikatavarana 3 seka ·pikatavarana henikilojlmassa 
Pv-ludkan mukaan lii.hetyksen suuruud ta riippumatta. 

V arsinaisesta aaik!koseNis ta 1uok:itustaulukosta, siv. 90, on 
taman vuoksi poistettava kokonaan nimike mvut, joka lisatii.iin 
edtellamainitttLun kohtaan s.anotun taulukon lisiHehdessa N: o 1 
sivulla 7 Eliivat eli:iimet, ryhmaan, jossa mainitaan nun., kaste
rnadot yms. pienet eliiimet. Myoskin vanha ninlike kasternailot "1 1 
poistetJaan aakkosellisen luokitustaulukon sivulta 36. 

Matka- ja 'kiitotavaran ikuljetusma!ksu lasketa~n todeJLi. ·en 
painon mukaan tavallisella tavalla, kuten Ts 2.9 ·§ 1 lm:ssa ja 
30 ~ :ssa on maaratty. (Tfo n:o 1450, 17. 8. 1949) Kl n:o43/ 49. 9. 

I 
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RengasanatkaJippujen myynti. 

Huomautetaan, ett..:'i rengasmatkalippujen rnyynti lopetetaan 
JU n :o 17/49 mukaisesti kuluV'an elo'kuun 31 piiiviiniL Elolrmm 
aikana ostetut renga liput oikm.1tta>at rnatkusta.maan vieHi syys
kuun poole'lla - a:ina syyskuun viimeiseen piiivaan riippuen o ·to
P'iiivastii - muita lippujen ostajille on kuitenk:in syytii huo
mauttaa, etta V es:ijiirven-Jyvash7liin laiV'alinjalla laivaliikenne 
palittyy cloktuun viimeise.na piiiviinii ja etta muilla laivalinjoilla 
kulkuvuorot supistuvat elo--syy ·kunn Yaibteessa. (jfj, 20. , __ lfl-1-9 j 

Matkalippualennuksia. 

I'- ja U -se·ura Rajamiien R ykmcntti r. y :n jarje: tiimiin kan
.sallisiin yhteiswimintas-uunnistamiskilpailuih:in o Hlli ·tuvill~ kil
pailijoille ja ki..lpailutoimitsijoille on myonnetty 25% :n alennu<; 
?ksinkertaisten lippujen, myos pik.ajunalippujen hinnoista Raja
nlc'ielle. Alennus on voimassa 26-:10. 8. 1949. (Tfo n:o 14-27, 
15. 8. Hl49) 

Nttorct J(otkat jiirjcston <ilijaajien nCLlvottelupaiv'ille osallis
t uville aile 20-vuotiail'le heukilOille on myonnetty 25 %: n alenm.t · 
yksinokertaisten lippujen, myoo pikajuua]jppujen hinnoistn .J oen
~ml!lmn. Alennus on ,·oimassa 2-5. 9. 1949. (Tfo 11:' 1-1:42, 
16. 8. 1949) 

Karjalan Liiton al.aisten scurojen vali iin ylcisunheilumesta
ruus'kilpailuih:in o allistu vil.le ltilpailijoille on myonnett:r 35 %:11 
alen11us yksinkertaisten lipp.u;jen, myos pikajunalip-pujc·n llin
noista Lahteen. Alennus on vojmassa 2-6. !)_ 1 !1-l-!1. ('J'fo 11: o 
1415 , 19. 8. 1949) 

Kadonneet makasiinikarryt. 

Peipohjan asemalta on kadonnu t makasiinikiirryt. Kiirryt jiiiineet 
todenniikoisesti johonkin vaunuun. Molempien aisojen ulkosivulle maa
Jattu punaisella Pej. Pyydetiiii.n etsimiili.n ja. loydettiiessa palauttamaan 
kotiasemalleen. (4. ljp n:o 1086/2727, 20. 8. 1949) 

&opimattomia VR palveluks:een. 

Vira ojan asemalla palvellut aloka Osvald Valentin Lindroth on 
el'Otettu lukien 24. 7. 49 rautatien palvelukseen sopimottomana. (10. ljp 
n: o H 661/3553, 19. 8. 1!J49) 

Oy Pohjola.n Liikenne Ab : n ilm.oitus. 

0/Y Pohjolan Liikenne A/B : n kanssa tapahtuvassa yhdysliiken
teessii m uodostuvien kuljetuspisteiden hoitajiksi (kuljetuspiiallikko) pys
tyvia, autoalaa tuntevia ja siihen kiinnostuneita rautatievirkamiehiii. 
pyydetii.an lli.hettiimiilin ansioluettelonsa ja muut tarpeellisiksi katso
mansa todistukset e. m. yhtion piiii.konttoriin os. Helsinki, E. Espla
naadink. 12. Toimipaikoista, palkkaeduista y. m . seikoista tulee yhtio 
sopimaan asianomaisten kanssa kussakin tapauksessa erikseen. 

Hels in k i 1949. Valtionenvoston k irj apai no 
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Vltttaus Klskylehdessi julkaistuun miirliykseen merkitiill: 
Kl . N:o 1/<49. 1 (= lehden numero, vuosl , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosllmoitukset on tehtlivi painatusjaostOOL 

S is a 11 y &: 1. Mrukuuvaunujen kulku. - 2. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 3. Rahtitasoitus. - 4!. Pohjolan Liikenne Oy:n kanssa tehty 
kulj etussopimus. - 5. Matkalippualennuk&ia. - 6. Kadonneet makasiinikarryt. 
- 7. Kadonneita ruatkalippuja, virka.mel'kkeja ym. - 8. Avoimia virkoja ja 
toimia. 

Makuuvaunujen kulku. 

Malut1uvaunu n:o 7/8 Hki-Sl-Hki kuJ.kee 1. 9. 1949 alkaen 1 
vain Hki-Par-Hki Hihtien Hki parittomina paivina. (Kut samke 
n:o 377, 25. 8. 1949) 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kymin aseman alaisen Sutelan seisakkeen nimi muutetaan 2 
1. 9. 49 lukien Hovilaksi. (Lkoj n:o 1764, 25. 8. 1949') 

Rahtitasoitus. 

RautatiehaJlitus on n:Ui.arannyt, etta myoskin Uuteenkaupun- 3 
•kiin, Kristiinankaupunkiin, Tammisaareen ja Leppaluotoon tm 
naista satamista lakon tak:ia laihetettlivien vaunukuormien rahti 
saadaan laskea kuten sabkeessli Tfop 19/ 8 n:o 29 on Ham.inaan 
ja Hankoon nahden sanottu. Myos Valkon satamaa lriiytettliessii 
myonnetaan tama rahtitasoitus, kuitenkin vain Lailiteen saakka, 
josta alkaen l..JOviisan radan osuus ti:i..c;;sa tapaukses a lasketaan 
VR: n tariffin mukaan tode1liselta valimatkalta. (Tfop: n sii:b.ke 
11; 0 31, 25. 8. 1949) 

Pohjolan Liikenne Oy:n kanssa tehty 
kuljetussopimus. 

Syys:kuun 1 pi:i.ivi:i.sHi lukien siirtyy Kajaanin, Iisalmen, Sot- 4 
kamon ja Hyrynsalmen asemilta harjoitetlm valtionrautateirlen 
autoliikenteen hoi to Pohjola.n Liikenne Oy: lle. Nama asern.at 
luovuttavat tlimiin johdosta sano.tulle yhtiolle lruittia vastaan 
kaikki aloittamattomat a.utolippuniput ja autOikuljetu..'lkirjat. 
Sanotut kuitit ja aloitetut lippuniput seka auto!kuljetuskirjat on 
elokuun tilien mukana lahetettava tarkastustoimistoon. Yhtion 
autoissa ikelpaavat vain sellaiset rautatieHput, jotka matkustaja 

5590. - 1. 9. 49. 
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voi jattaa autonkiuljettajalle. 1\Iuunlai et rautatieliput ja vapua
Jiput kelpaavat vain linjalla Sotkamo-Vuokatti. (Yltr :o Y. 
130/ 215, 29. 8. 1949) Kl n :o 44/49. 4. 

Matk.alippualennuksia. 
5 H elsingin kuut·mnykkain urheil·useuran ,JI el"on" jarjestlimiin 

lransainvhlisiin mmeilukiLpailuihin osallistuville kilpa~lijoille on 
my.Onnetty 25% :n alennus :vksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen hinnoista Hel inkiin. Alennu.· on voimassa 2--5. 9. 
1949. (Tfo n:o 147-!, :n 8. 1949) 

Voim.isl elu- ja Urlteiluscul"n . !killeen jiirjestlimiin suunnista
miskilpai.luihin osallistmillc kilpailijome on myonnetty 25% :n 
alennus yksinkertaisten lippu_jen, myos pikajunalippujen hin
noisia Porvooseen. Alennus on voimassa 8-13. 9. 1949. (Tfo 
n :o 1489, 27. 8. 1949) 

Nuo1·et Kotkat jarjestOn ul'heilupaivilLe osallistuville alle 20-
V'uotiaille henki..loille on myonnetty 25 % : n alennus ytksinkertais
ten lipp.ujen, myi:is pikajunalip.pujen ·hinnoista JoonsuUJb.UJ.l. 
Alennus on voimassa 8-13. 9. 1949. (Tfo n:o 1443, 16. 8. 1949) 

ViAtavuoren Pamaus 1·. y :n jarjestamiin kansallisiin suunnis
tamiskilpaihu hin osallistuville kilpailijoille ja idlpailutoimitsi
joi1le on myonnett~' 25% :n alennus yksink:ertai ten lippujen, 
myos pi!kajunalipipujen hinnoista I1aukaan ase.m.alle j·a takaisin . 
Alennus on Vl()Jma.ssa 9-13. 9. 1949. (Tfo n: o 142•6, 15. 8. 1949) 

S1wmen suunnistamismestaruuskilpailuihin osa~listuville kil
pailijoille on myonnetty 25 %: n alennus y.ksink:erta:isten lippujen, 
my.O,' pilrajunalip.pujen hinnoisra TampereeUe. AJ.ennus on voi
ma ·a 16-20. 9. 19-±9. (Tfo n: ·o 1451, 17. 8. 1949) 

H1Wm n ResM·viupseeriliitto 1·. y :n suunnistamismestaruus
kilpailuihin osallistuville k:ilpailijoille <m myonnetty 25% :n 
dennus yksinkertaisten lippujen, myos pik:ajunalippu,ien hin
noista Kuopioon. Alennus on voim.assa 9-13. 9. 1949. (rr£o. n: o 
1473, 22. 8. 1949) 

Posli- ja lennii.tinlnitokse1~ k:o:ko maata kasiWiviin suunnis
tamiskilpailuihin osallistuville k:ilpailijoille on myonnetty 2.5 %: n 
alennus yksinkertaisten aippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Lap.peenrantaan. Alennu on voim.assa 22-27. 9. 1949. 
(Tfo n: o 1472, 22. 8. 1949) 

s~wmen Sttunnistamisliiton mestaruuskilpailuihin osallistu
ville kilpailijoille on myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Miikelali.n. Alennus on 
Vioimassa 23-27. 9. 1949. (Tfo n:o 1435, 16. 8. 1949) 

Suomen NuorisojiiTjestojen k:ulttuuripaiville osaJ.listuville a.J.l.e 
20-vuotiaille J:Jenk:ili:iille on myonnetty 25% :n alennus yksinkcr
taisten ilitppujen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsinkiin. 
AJ.ennus on V'O'im.assa 6-12. 10. 1949. (Tio n: o 1438, 16. 8. 1949) 
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K adonneet maka.sii.nikli.rryt. 

Karjaan asemalta on tuntemattQ1Ilalla tava.lla kadonneet maksiini- & 
kii.rryt, vasta korjauspajasta tulleet, joten n.iissii. olevat puuosat aivan 
uudet, maalaamattomat ja ilman merkkiii.. Jiiii.neet otaksuttavasti jo
honkin kpl -tavaravaunuun. Pyydetiiii.n etsimii.iin ja Hiydettii.essii. liihettii-
mii.iin Karjaa.n asemalle. (2. ljp n:o 1178/2849, 18. 8. 1949) 

Kadonneita matka.lippuja, virkamerkkeja ym. 

Helsingin konepajalla palveleva.lle vasarankiiyttii.jii. B . Ronnholmille 'l 
5. 7. 49 kirjoitettu tila.pii.inen vapaalippu n: o 212676 matkalle Helsin·ki-
Turku ja sama.ssa konepajassa palvelevalle valaja 8. Karjalaiselle 11. 7. 
49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 221196 matkalle Helsinki-8a.von-
linna ovat kadonneet ja. kuoletetaan. (Hki knp n:o 363, 8. 8. 1949) 

Iisalmen va.rikolla. palvelevalle vaununvoitelija Otto Huttuselle 15. 5 . 
.!9 kirjoitettu kesii.kausivapaalippu matkalle Iisalmi-Juurikkalahti on 
kadonnut ja kuoletetaan. (3. vjp. n:o 374, 5. 8. 1949) 

1. ratajaksossa palvelevalle hitsaaja Birger Hagmanille 15. 5. -!9 
kirj oitettu kesii.k.ausilippu n :o 41/333 matkalle Helsinki-Lohja on ka
donnut ja kuoleteta.an. (1. rtjp n:o 598, 9. 8. 1949) 

Kouvolan polttoainevaraston halkotyomiehelle Armas Saha.lalle kir 
joitettu kesii.kausi.vapaa.lippu matkalle Kouvola-Nuppulinna on kadon
nut ja kuoletetaan. (5. vtjp. n:o 694/542, 9. 8. 1949) 

Turun asemalla palvelevan pakkamestari H. Heikkilii.n vaimolle 
Kaisa 24. 6. 49 kirjoitettu tilapii.inen va.paa1ippu n : o 125519 matkalle 
Turku--8a.lo on ka.donnut ja kuoletetaan. (3. ljp n:o H 386/1574, 10. 8. 
1949) 

Helsingin asemalla pal velevalle liikennetyolii.iselle Katri Hynniselle 
kirjoitettu kesii.k.ausivapaalippu n:o 29/1964 matkalle Hesin:ki-Nastola 
on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 883/2252, 11. 8. 1949) 

J oen.suun varikolla. pa.lvelevalle vt. veturinlii.mmittii.jii. Eino llma.ri 
Rii.sii.selle 14. 5. 49 kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n:o 42/728 matkalle 
Joensuu-Kolma ja hii.nelle 4. 10. 44 kirjoitettu virka.merkki n :o 321 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (Vrp Jns n :o 383, 11. 8. 1949) 

Iittalan aseman ap. 2 l. kirjurille Reino Olavi Suoniolle 27. 6. 49 
kirjoitettu tilapii.inen va.paa.lippu n: o 0368798 matka.lle Iitta.la-Helsinki 
ja hii.nelle annettu virkamerkki n:o 280 ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(2. ljp n:o 1136/2776, 11. 8. 1949) 

Rovaniemen aseman konduktoorille Lauri Lamminaholle annettu vir
kamerkki n:o 3 on kadonnut jn. kuoletetaan. (6. ljp n:o H 692/3182, 
12. 8. 1949) 

Sapun laituriva.ihteella palvelevalle asemamies Vii.mo Jun.tusell.e an
nettu virkamel'lkk.i. n:o 1 on ikadonnut ja. kuoletetaan. (8. ljp n:o H 
344/2363, 12. 8. 1949) 

Helsingin asema.lla palvelevalle asemamies Heikki Simanaiselle 6. 7. 
49 kirjoitettu tila.pii.inen vapaalippu n: o 190767 matka.lle Helsinki
Seinii.joki ja kesiikausivapaalippu n: o 16/ 235 matkalle Helsinki-Lohja 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 891/2275, 13. 8. 1949) 

Hyvinlkiiii.n aseman alok.kaalle Rauli Backmanille 9. 8. 49 kirjoitettu 
tilapiiinen vapaa.lippu n: o 0228493 matkalle Hyvinkiiii--Kotka ja kesii
kausivapaalippu n: o 5/188 matkalle Hyvinkiiii-Tii.htelii. seka hii.nen vai
molleen Rakel Backmanille 9. 8. 49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu 
n: o 0228.!95 matkalle Hyvin.kiiii-Kotka ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(2. ljp n:o 1150/2823, 13. 8. 1949) 

Tariffitoimistossa kansanedustaja Sulo Sa.lolle kirjoitettu 2 lk. kan 
sanedustajan lippu n:o 1 9, voimassa kaikilla radoilla v. 1949, on ka
donnut ja kuoletetaan (Tfo n: o 2548, 15. 8. 1949) 
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1. ratajaksossa ptiJvelevalle ratatyontekijii. Eino Hautamii.lle 15. 5. 
49 kirjoitettu •kesii.k.ausi vapaalippu n; o 28/333 matkalle Kerava-Pernio 
on kadonnut ja kuoletetaan. (1. rtjp n:o 618, 18. 8. 1949) 

Helsingin asemalla palvelevalle alokas •rauno Johannes Loistiselle 
27. 4. 49 kirjoitettu kesli.kausivapaalippu n:o 9/217 matkalle Helsinki
Nastola ou kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 917/ 2327, 19. 8. 1949) 

Helsingin asemalla palvelevalle alolcliaalle Matti Ilmari Nokelaiselle 
3. 6. 1949 kirjoitettu vinka.-aikavapaalippu n; o 018929/379, voimassa H e!· 
singin-Malmin viilillli. 3. 6.-30. 9. 1949, on kadonnut ja kuoleteta.an. 
(1. ljp n:o 922/2352, 22. 8. 1949) 

Helsingin .konepajalla (Hy) "'Palvelevalle verhoilijalle I. Sikiolle 
14. 5. 49 kirjoitefltu kesii.kausivapaalitppu n:o 20/178 matkaJ!e Helsinki 
-Nastola ja 7. 7. 49 kirjoitettu til&pii.inen vapaalippu n:o 212876 mat· 
kalle Helsinki-Oulu seka hii.nen vaimolleen Helmi SikiOlle 3. 6. 49 
kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n ;o 179962 matkaJ!e Helsinki-Oulu 
ovat k&donneet ja kuoletetaan. (Hki iknp n :o 402, 22. 8. 1949) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Yksi valtionrautateiden rautatieraklffliWU.Sten 7 l. ratamestarin virka 
ja kolme rautatierakenwu..sten 2 l. 1·atamestarin virkaa. Ra.utatierakennus
osaston johtajaJ.le osoitetut ha.kemukset on toimitettava ra.utatiehallituksen 
lrirjaajralle viimeis"li.ii.n 9. 9. 1949 ennen klo 12. 

Ylimiiiiri.iimen m1~tatierakenwu..sten huoltopi.ii.illikiin toiml.i. Suolahden
Haapa.jii.rven rautatiera.lrenn.uksella (toimiprukka .Aii.nekoski) on ha.ettavana 
mutatiehallituksen rauta.tiera.kennusosaston johtajalta, jolle hakemukset on 
lii.hetefltli.va tulevan swskuun 1t pi.iivi.ii.in mennessi.i. Toimi ik:uuluu valti.on. 
ylimii..li.rii.isten. toin.ten 23. palkkausluokka.a.n ja. maksetaan siita va.hvitstetun 
vuosipa.lkkion ja. sli.iidetyn kalliinpaika.nlisii.n ob.ella. matkaoo.haa. Lii.hempiii. 
tietoja. toimeen kuuluVtista. tehtli.vista y. m. on saatavissa. puh. 20371/2.29 
tai 32016. 

t l. konttoriapulc:isen toimi Pasilan VllLl'ikolla. Tii.ytetli.ii.n esity.ksen 
perusteella. K1>neosa.ston johtajalle oooitetut ha.kemukset on jli.tettava 
Pa'!!'llan va.rikonpli.li.llikolle viimeistli.li.n 14. 9. 1949. 

Yksi 1 pl. 1 l. ratamestar-in virka, toistaiseksi 7. rataja.ksossa. (Oulu), 
ybi re pl. 1 l. ratannestarin virka, toistaiseksi 6. ratajaksoosa (E.skola), 
kaksi 2 l. ratamestarim. virkaa, joista toinen toistaiseksi 9. ratajalksossa 
(Murtomli.ki) ja toinen 4. ratajaksossa (Siuro), sekli. yksi mtaesimiehe?~ 
virka, toista.iseksi 3. ra.tajaksossa (Valkeakoski) . Rata.osa.ston johtajalle 
Olioitetut ha.kamukset on toimitettava ll'autatiehllitulksen kirjaajalle viimeis
tii.ii.n 19. !!. 1949 ennen klo 12. 

Seuraavat esityksen perusteella tli.y;tettii.v'!i.t ratavartijantoimet; 1 l. 
1·atavartijan toi?nia: kaksi 1. ra.taja.ksossa, joista rtoinen •kiln 9-13 (Malmi) 
ja toinen tyokalu- ja tarveainevarasto, (Huopalahti) , ykBi 3. ratajaksossa, 
km 188,5-193 (Littoinen) ja yksi 4. ratajakaossa, k:m 193-196,5 (Veh· 
mainen), sekii. re l. ratava?'tijan toimia: yilmi 2. ratajwossa, Ian 183,5--
190 (Skogby), yksi 3. ra.tajaksossa., Ian 157-162 (Rajala) • llr.a.ksi 6. rata· 
jahossa, joists. toinen Ian 478,2-479,8 (Kauhajoki) ja toinen Ian 474,75--
482 (Voltti) , Jro,ksi 7. rataja.ksossa, joista toinen ·Ian 813-819,5 (Mylly· 
kangas) ja toinen km 764--772 (Kelo) 1 sekii. yksi 12. ratajaksossa, Ian 
573- 581 (OWmmo). Rataosasllon johtaJalle osoitetut hakemukset on jii.
tettii.vii. asianomaisille ra.tajakson pli.li.llikoille viimeistli.li.n 19. 9. 1949. 

Helllnld 194.11. Valtioneuvoaton i;lrjr.prJDo 



KASKYLEHTI N:o 45 
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Vllttaus Kiiskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitiin: 
Kl . N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

SIS A. L L Y S : 1. Junahenki!Okunnan virantoimitus.matkojen valmistus- j a 
lopettamisaja.t. - 2. L iikennepaikkoja koskevia muutoiksia.. - 3. Muutoksia 
aikatauluun n:o 115. - 4. VR autoliikenne. - 5. Muutos Neuvostoliiton rau 
tateiden liikennepaikkojen aakkoselliseen luetteloon (n :o 4779) . - 6. Kookas 
tavara ja pitkiit esineet. - 7. P ienl ii.hetysten rahdinmaksupailDka. - 8. Kai
vinkoneiden kuljetus. - 9. Oy Alkoholiliike Ab : n noudettaviin palautuslaa 
tikkoihin sovellettavasta yhdistetyst ii. rautatie- ja kotiinkuljetustariffista. -
10. Tavaran luokitus. - 11. H einien ja olkien kulj etusmaksut. - 12. Kuusen
ja pajunparkin •kul j etusmaksut. - 13. P erunoiden ja muiden juurika&vien k ul
jetus Helsinkiin alkavana syyskau tena. - 14. Matkalippualennu.ksia. - 15. 
Kadonneet makasiinikarryt. - 16. Kadonneita matkalippuj a, virkamerkkejii. 
ym. - 17. Avoimia virkoja ja toimia. 

Junahenkilokunnan virantoimitusmatkojen 
val.mistus- ja lopettamisajat. 

11uutoksena IGiskylehdissa n: o 28/ 46. 3 ja 40/ 48. 3 miiariit- 1 
tyihin junahenkiliYkunnan virantoimitusmatko jen valmllitus- ja 
lopettami. alkoihin ilmoitetaan, etta makuuvaununhoitajalle saa-
daan laskea tyoajaksi valmistus- ja lopettamisaikaa, milloin 
hiinen hoitamansa vaunu Hilitee aikataulun mukaan matkalle 
klo 1 .00 jalkeen ja saapuu maara.asemalleen ennen klo 10.00 : 

valmistus
aikaa 

1) lmn hoidettavana on yksi vaunu 1 t . 3{) min. 
2) Jnm hoidettavana on kaksi vaunua 2 t. 30 min . 

lopettamis· 
aikaa 

30 min. 
45 min. 

. Jos makuuvaunu saapuu miiariiasemalleen ennen klo 7.00, 
lasketaan flopettamisaika alkavaksi klo 7.00. Helsingin asemalla 
aadaan edelHimainitut lop~ttamisajat lisata matka-aikaan myos 

klo 10.00 ja. sen jiilkeen saapuvien vatmujen osalta. 
Y1Hiolevat miiara,ykset tulevat voimaan 5. 9. 49 alkavan tyo

jakson alusta. (JJkoj n: o H. 905, 30. 8. 1949) Ki n: o 45/49. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Juojarven a.seman alaisen Kytoojan raiteen, Koivu.miien pysii- 2 
)\in alaisten Soi'<linkan'kaan sorakuo;pan raiteiden ja Vili.tarin 
pysakin alaisen J outsenisen soraraiteen liik~nnoimismaiirays 

5729. 8. 9. 1949. 
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,Viihintaan 3 vaunun erissa k€rral'laan" muutetaan 16. 9. 49 
lukien kuulumaan : ,Vahintiian 2 vaunun orissa kenallaan " . 
(Rh/ lko n:o 2225, 1. 9. 1949) Kln:o 45/ 49.2. 

Muutoksia aikatauluun n : o 115. 

3 Rautateiden aikataulusta 1. 9. 49 sivulta 29 poistetaan Naan-
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talin junat n:o 217/28. (Kut sahke n:o 378, 30. 8. 1949 ) Kl n:o 
45/ 49.3. 

VR autoliikenne. 

Aikataulujen muutoksia: 

Henkiliilinja n: o 4: Tornio-K auliranta. 

Linjalla ike1paavat myos vastaaville junamatkoille my y d y t rauta
tieliput. 

21.20 
22.10 

X-
23.10 
23.25 
23.40 

1) 

15.00 
15.15 
15.30 

1) kouluaikana arkipiiivisin. 

1) 

9.00 
9.15 
9.30 

km 
Tornio 

29 Karunki 
48 Pekanpiiii 
61 Ylitornio 
72 Aavnsaksa 
80 Kauliranta 

1) 

8.50 
8.30 
8.15 
(Kl 

1) 
18.30 
17.45 

X 
13.30 16.30 
13.15 16.15 
13.00 16.00 

n :o 45/!9. 4) 

Henkilolinja n:o 5: Aavasaksa-Muonio. 

Linjalla kelpaavat myo my y d y t y h dis t e t y t juna- ja auto
liput (sekii yksinkertaiset etta meno- ja paluuliput). 

1) 
7.15 
7.30 

8.00 
8.15 
8.45 

13.30 
13.45 
14.00 
14.35 
14.55 
15.25 

X 
X 

16.55 
17.25 
18.00 
18.25 

X 
X 
X 
X 

20.00 

1) kouluaikana arkipaivisin. 

10.05 
19.20 

19.50 
20.10 
20.40 

X 
X 

21.55 
22.15 
22.50 
23.15 

X 
X 
X 
X 

1.00 

km 
Aavasaksa 

8 Kauliranta 

" 24 Juoksenki 
34 Turtola 
50 Pello 
52 Yliranta 
66 Orajarvi 
96 Sieppijiirvi 

" 120 Kolari 
137 A.kiisjoensuu 
146 Tapojarvi 
153 Kihlanki 
167 Eskelinen 
179 Kangosjii.rvi 
203 Mu onio 

6.00 
5.45 

5.15 
4.55 
4.25 
X 
X 

3.05 

2.30 
2.00 
X 
X 
X 
X 

0.00 
(Kl 

13.45 
13.35 
13.20 
12.50 
12.30 
12.00 

X 
X 

10.45 
10.25 

9.45 
9.15 

X 
X 
X 
X 

7.30 

1) 

15.45 
15.20 
15.00 
14.30 

n :o 45/49. 4) 
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Henkilolinja. n : o 20: Lohja. a.s--Ka.r j a. a as. 

Linjalla kelpaavat myos va.staaville junamatkoille myydyt 
rautatieliput. 

km 
12.40 Lohja as 16.10 
12.50 3 Lohjan kauppala 16.02 
13.05 12 Virkkala as 15.49 
13.06 13 Kirkniemen thra 15.48 
13.10 14 Kirkniemi as 15.46 
13.20 21 Mustio as 15.35 
13.25 21 Mustio thra 15.30 
13.35 27 Meltola 15.W 
13.55 35 Karjaa as 15.00 

(Kl n :o 45/49. 4) 

"Cusia autoliikennepaikkoja : 

Ta.va.raJinja n :o 4 : Joensuu- Iloma.ntsi. 

Heinavaara Pohjois-Karjalan Osuusliike 
Keskijiirvi Pohjois-Karjalan Osuusliike 

(Kut/ aut.o n : o 868, 899/ IV / 5 a, 3. 9. 1949) Kl n: o 45/49. 4. 

Muutos Neuvostoliiton rautateiden 
liikennepaikkojen aakkoselliseen 
luetteloon ( n : o 4 779) . 

. Xeuvostoliiton rautateiltli saadun ilmoituksen mukaan on 5 
~mmin raja-aseman nimi 17. 8. 1949 lukien Luzhaika. (TEtk 
n:o 169/ 324, 31. . 1949) Kl n:o ±5/ ! 9. 5. 

Kookas tavara ja pitkii.t esineet. 

Rautatiehallitus on vahvistanut TS: n 44 §: aan nain kuuiuvan 
uuden lisa.maarayksen: 

2. Jos liihetyksen paino 2·akselista vaunua kiiy.tettiiessii on pienempi 
kuin 13,000 kiloa tai 4·akse1ista -vaunua kiiytettaessii pienempi kuin 26,000 
kiloa, koro~taan kookk:aan tavaran tai pitkien esineiden paino 3. kohdassa 
mainitulla tavalla, mutta enintiilin iten, ett'ii liihetyksen tariffipruin.oksi 
tulee mainitut 13,000 tai 26,000 kiloa. Jos liihetyksen tariffipaino on vii
hintiiiin mainittujen rajapainojen tai va.unun kantavuuden suuru.inen, ei 
kookkaan tavaran tai pitkien esineiden pain.oa lainkaan korotota. (Tfo n:o 
1540, 2. 9. 1949) Kl n: o 45/ 49. 6. 

Pienlii.hetysten rahdinma.ksupaikka. 

8 

J otta pienlahetyksia koskevat rahdinmaksurnaaraykset tulisi- T 
Yat kaik1J.rien liikennoitsijli.in tietOOll ja jotta maaraasemilla Val
tyttai iin erimielisyyksista vastaanotta jien kanssa, maarataan, 
etta Hihetysasemalla on huomautettava ellaisille Uih.ettajille, 
jotka aikovat lahettaa aHe 100 kilon lruhetyksia , maksettavina" 
lilietyksina, etta rahti on huomattaYasti halvempi, jos se suori-
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tetaan lahetysa emalla. Rahtikirjaan on teh.tava merkinta siita, 
etta Hihettaja.J.le on asiasta huomautettu. Tama voi tapahtua 
lyhyesti esim. seur aavia sanoja kayttaen: , Rahdinmaksupaika.-.ta 
huomautettu". Myohemmin tullaan hankkimaan erikoiset leima
simet taman merkinniin tekemista varten. (Tfo n: o 1554, 5. 9. 
19-!9) Kl n:o 45/49.7. 

Kaivinkoneiden kuljetus. 

V esiteknillisen Insinooritoimisto Oy Veston ,Lima 34 '-tyyp
pisia kaivinkoneita, mitoiltaan: leveys 2.60 m, korkeus 3.20 m, 
pituus 15.3o m ja paino n . 18 tonnia, saadaan kuljettaa rauta
teitse kuorrru;~,ulottuman 1 omaavilla rataosilla sem·aavin Phdoin: 

1) Kaivinkone on kuormattava Ok-vaunuun siten, eWi kaivin
koneen painosta tullee mahdollisimman suuri osa Yannun telillc, 
seka tuettava niin, ettei se kuljetuksen aikana piiase siirtymi:i.ii.n 
paikoiltaan. Kaivinkoneen puomi lukitaan vaunun suuntaiseksi 
ja tuetaan vaunun toisen telin kohdalta vaunnn la>aan. Koska 
kaivinkone ;puomeineen ylittaa Ok-vaunun pituuden, on kiiytet
tava lisaksi turvavaunua, josta samoinlruin Ok-vaunustakin on 
toinen pii.iity poistettava Uihettajiin kustannuksella. 

2) Kuljetus tapahtuu tavallisella junalla. 
Kuorntaulottum(J!n II omaavilla ra.taosilla tapahtuvia kulje

tuksia varten on lupa hank.ittava kirjallisesti kuljetustoimistos1·3-
eri:kseen kuta.kin liihetysta varten. (Kut n :o 1315, 2. 9. 1949) 
Kl n :o 45/49.8. 

Oy Alkoholiliike Ab:n noudettaviin palautus
laatikkoihin sovellettavasta yhdistetysta rauta
tie- ja kotiinkuljetustariffista. 

Niillii paikk:akunnilla, joilla VR: n kotiinh11ljetuksia suorite
taan, noudetaan Oy Alk:Oiholiliike .Ab: n palautuslaatikot VR : n 
autoilla. 

KuljetusmaJrsu. autokuljetuksen osalta lasketaan lisaamiilla 
muuten kaytettaviiiin hinnoi.tuslukunn luku 6, hinnoitusluvun_ ol
lessa uurempi kuin 80 kuitenkin vain lulkiu 5. J os lahetys on 
noudettava k. <0. paik:kakunnan asema:kaavoitetun alueen ullwpuo
lelta, kanneta.an autokuljetulrsesta lrorvaus VR: n autojen maan
tietariffin mukaan. Rahtikirjoil}in ei autokuljetu:ksesta tehda 
merkintaa. Mii.iirays tulee voimaan 10. 9. 1949 luk:ien. (Tfo n: o 
1503, 31. 8. 1949) Kl n :o 45/49.9. 
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Tavaran luokitus. 

Rautatiehallitus on maarannyt, etta Toja-nimiset rakennru
levyt luetaan 15. 9. 1949 lukien k.uljetusma'k.suja laskettaessa 
luokkaan 8. Tasta on tehtava Aakkoselliseen tavaranluokitu~
taulu.kk-oon korjaus haJm.sanojen Rakennuslevyt ja Toja(raken
nus)levyt kohldalle. (Tfo n:o 1492, 31. 8. 1949) Kl n:o 45/49. 10. 

Heinien ja olkien kuljetusmaksut. 

10 

Rautatiehallitus on myontanyt heinli- ja olkilaJhetyksille sel- 11 
laisen 15. 9. 49 lukien 31. 5. 50 saa:k.ka voimassa oJevan rahti
edun, etta kuljetusmak.sut vaunukuormaluoklkaa soveliettaes.sa 
lasketaan sen hinnoitusluvun mukaan, joka saadaan, kun muuten 
kaytettavasta hinnoitusluvusta vahennetaan luku 12. Nain laske-
tun ra:hdin lisaksi lahetyksista on kannettava normaalitariffin 
mukainen vajaapainoma'k.su siWi. painolta, joka la.hetyksesta 
13,000 ( 4-akselisessa va.unussa 26,000) kiloon verrattuna pnuttuu. 
(Tfo n:o 1530, 1. 9. 1949) Kl n:o 45/ 49. 11. 

Kuusen- ja pajunparkin kuljeiusiiJ.aksut. 

Rautatiehaliitus on myontanyt kuusen- ja pajunparkkilahe- 12 
tyksille sellaisen 15. 9. 49 lukien vuod'en 19·50 loppuun voima.s.sa 
olevan rahtiedun, etta kuljetusmaksut vmmukuormaluokkaa. ovel
lettaessa lasketaan sen hinnoitusluvun mukaan, joka saadaan kun 
lUU\lten Jiliytettiivasta hinnoitusluvusta vahennetaan luJm l2. 
Nain lasketun rahdin lisaksi lah{ltyksista on kannettava normaali
tariffin mukainen vajaapainoma.ksu silta painolta, joia Uihetyk-
sesta puuttuu 13,000 ( 4-ak.selisessa vatmussa 26,000) kiloon ver
rattuna. (Tfo n:o 1519, 1. 9. 1949) Kl n:o 45/ 49.12. 

Perunoiden ja muiden juurikasvien kul
jetus Helsinkiin alkavana syyskautena. 

Ruuhkaantumisen valWimiseksi on Helsinkiin lahetettiivien 
peruna- ja muiden juurilk:asviUihetysten suhteen noudatettavR. 13 
aikana 15. 9.--31. 10. 1949 va.staavana aikana viime vuonnn. 
voima.ssa olleita maadiyksia (kts. Kl n:o 40/ 48. 6). 

Mainosjaos1on toimesta tullaan mainitut maariiykset til3doitta
maan yleisolle sanomalehdissii.- TasUi.. huolimatta. on myo liikeu
nepaikkojen sopivalla tavalla levitettava asiasta tietoa. (Lkoj 
n:o 1849, 30. 8. 1949) Kl n:o 45/ 49.13. 
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Matkalippualennuksia. 

V alkeaiwsken Retkeilijat r. y :n jiirjestamiin yhteistoiminta
suunnistamiskilpailuihin osallistuville kilpailijoi1le on myonnetty 
25% :n alennus yksinkertaisten lip:pujen, my& pikajunalippujen 
hinnoista Valkeakos'kelle. Alennus on voimassa 9-13. 9. 1949. 
(Tfo n:o 1531, 2. 9. 1949) 

Ku:urojen K1·istillisen Yhdistyksen toimesta jarjestettii..ville 
Nuorten Kristil1isille paiville osallistuville kuuromykille on 
myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, my6s pika
junalippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus on voimassa 15--
20. 9. 1949. (Tfo n:o 1489, 27. 8. 1949) 

U rheiluseura J&rvenpiiiin Palon jiirjestamiin nuorten suun
nistamismestaruuskilpailuihin osallistuville lrilpailijoille on myon
netty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, my6s pilrajuna-
1ippujen hinno.ista Jarvenpaii.hiin. Alennus on voimassa 23-27. 
9. 194:9. (Tfo n:o 1502, 31. 8. 1949) 

Swmen vapaapainimestarut£Skilpailuihin Nurmossa ja Imat
ralla 1-2. 10 osallistuville kilpailijoille ja kil:pailutoimitsijoil1e 
on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen. myi.is 
pikajunalippujen hinnoista Nurmon ja lJJl.c'tiran asemil1e ja ta
kaisin. Alennus on voimassa 29. 9-4. 10. 1949. (Tfo n: o 1488, 
29. 8. 1949) 

Stwmen Kuttromykk(i1'nliiton r. y:n allamainittuihin tilaisuuk
siin osallistuville kuuromykille on myonnetty 25 % : n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista kul
loinkin kysymykseen tulevalle asemalle ja takaisin seuraavasti: 

Vaasassa 1-2. 10 pidettiiville esiteLmapaiville; 
Lahdessa 8-9. 10 
Tampereella 8-9. 10 
Oulussa 15-16. 10 

" 
" 
" 
" 

Kotkassa 15-16. 10 
Savonlinnassa 2.2-23. 10 , 

" 
" 
" 
" 
" 

Helsingissa 22-23. 10 pidettaviin ent. Viipurin kuueomyk-
kliinyhdistyksen 50-vuotisjuhliin ja Karjalaisten paiville: 

KokkDlassa 29-30. 10 pidettii.viUe esitelmapaiville; 
Helsingissa 2.9~30. 10 pideWiviin raittiusjuhliin; 
Kuopiossa 5-6. 11 pideWiviin 40-vuotisjuhliin: 
Mikkelissii. 19-20. 11 pidetti:i.ville esitelmapliiville; 
Iisalmessa 26-27. 11 , , 
Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 2 piiivlili jiilkeen 

kunkin tilaisuuden. (Tfo n :o 1485, 27. 8. 1949) 
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Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton jarje tam.ille 
raittiuskurssei'lle osallistuville alle 20-vuotiaille henkiloille on 
myonnetty 25% :u alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
junalippujen lrinnoista Helsink:iin. Alennus on voimassa 8-26. 
10. 1949. (Tfo n:o 1494, 30. 8. 1949) 

Snomen VoimistelU- ja Urheil1tliiton Torniossa 16-23. 10 ja 
Vierumi.iellii 2-1-28. 10 jarjestamille t~imitsijain peruskursseille 
osallistuville on myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lip
pujen, myos pikajuna1ippujen lrinnoista Tornioon tai Vieru
miielle. Alennus on voimassa Tornioon 14-25. 10 ja Viern
maelle 22--30. 10. 1949. (Tfo n:o 1533, 2. 9. 1949) 

Ka.donneet makasiinikltrryt. 

Sotkamon asemalta on kadonuut makasiinikii.rryt, jotka o,·at jiilineet 15 
todennii.koisesti johonkin vaunuun. Kii.rryt ovat harmaaksi maalatut, 
lyhytkii.rsii.iset, ilman aseman nimeii.. Pyydetii.'in etsimaan ja loydettii.essii. 
palauttamaan kotiasemalle. (7. ljp n:o 818/ 2187, 1. 9. 1949) 

Kadonneita. matkalippuja, virkamerkkejii. ym. 

Pasilan konepajalla patvelevalle konepajatyontekijii.lle Matti Kar- 16 
bulle 15. 6. 49 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 0176399 matkalle 
Helsinki-Kemijii.rvi sekii. kesii.kausivapaalippu n: o 26/ 9 matkalle Helsinki 
- Nastola, saman konepajan tyontekijii.n L. Vallin tyttii.relle Orvokille 
2-5. 6. 49 kirjoitettu tilapainen vapaali.ppu n:o 0200932 matkalle Helsinki 
-Heinola ja n:o 0200933 matkalle Helsiuki-Kuopio ja saman .kone-
rpajan tyontekijiille Yrjo Timoselle kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 
36/ 1473 ma~kalle Helsinki-Nastola ja 20. 6. kirjoit.ettu tilapiiinen va
paalippu n: o 0176817 matkalle Helsinki-Kotka sekii. hii.nen vaimolleen 

aimalle 13. 7. 49 kirjoitettu tilapii.i.nen vapaalippu n: o 0201247 matkalle 
Hel inki-Ri.ihimii.ki ovat ikadonneet ja kuoletetaan. (Psl knp n: o 77, 
23. 8. 1949) 

1. ratajaksossa pal.velevalle ra.tatyontekijiille Arvid Terii.svuorelle 
8. 8. 49 kirjoitcttu tilapii.inen vapaa.lippu n: o 248453 matkalle Helsinki 
--Qulu on kadonnut ja kuolstetaan. (1. rtjp n:o 629, 23. 8. 1949) 

Kouvolan va.rikoll~ pa.lvelevalle veturinliimmittii.jiiJle Esko Aaprolle 
26. 4. 49 kirjoitettu kesii..ka.usi vapaali!ppu n: o 46/56 ma.tkalle Kuusan
koski-Imatra on lmdonnut ja kuoletetaau. (V~rp Kw n:o 418. H. VII 2, 
24. 8. 1949) 

Kouvolan varikolla (Vro) palvelevalle veturinkuljettajalle Herman 
Nikodemus Leanderille 28. 9. 44 kirjoitettu virkamerkki n:o 482 on 
ka.dounut ja kuoletetaan. (Vrp Kw n:o 424, 25. 8. 1949) 

Pasilan lkonepajalla palvelevalle tyoutekijalle Valter Sorsalle 15. 5. 
49 kixjoitettu kesiikuukausivapaalippu n :o 23/ 1475 matkalle Helsinki-Nas
tola ja. samalla konepa.jalla palvelevalle tyontekijii.lle Johan Lofille 
15. 5. 49 kirjoi tettu kesii.kausi vapaalippu n: o 35/6 matkalle Helsinki
N astola ovat kadouneet ja kuoletetaan. (Psl knp n: o 65, 28. 7. 1949) 

8. ratajaksossa. palveleva.lle rata.tyomiehelle Antti Haa.taja.lle 12. 8. 
kirjoioottu tila.piiiuen vapaalippu n:o 0141439 matklalle Kemi-Helsinki 
on kadonnut ja kuoletetaan. (iRtm Kem 26. 8. 1949) 
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Tampereen polttoainevaraston halkotyomiehen Eino Vileniuksen vai
molle Sirk.a.lle 26. 7. 49 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 56938 mat
kalle Tampere-Kouvola on kadonnut ja kuoletetaan. (2. vtjp n: o 317/ 729, 
2. 9. 1949) 

3. varastoja.ksossa palvelevalle halkoesimiehelle Ka.arlo Huittiselle 
Seinii.joen varikolla 15. 3. 47 annettu virkamerkki n:o 629 on kadonnut 
ja kuoletetaan. (3. vtjp n: o 51±/ 347, 2. 9. 1949) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Painovirheen tk:orjaU!kisia ilm<liitetaan Kl n: o 44/ 49. 8 olleisiin avoimiin 
virlmihin, etta rautatierakennusosastolla on avoinna yksi r/1/Utatwrakennus
ten 1 l. ratamestarim virka ( eika 7 1. ratamestarin virka). 

V. t. 1 l . konttoriapulai.sen toilm·i 1. varilclroja.kson ioimistossa. Kone
osaston johtaj,alle osoitetut hakemukset on jii.tettiiva 1. variJdtojakson pii.ii.l
litk:olle viimeistiiiin 12. 9. 49. 

7. liilrennejaksossa sem·aavat esityksen perusteel.la taytettii.vii.t virat 
ja toimet: S l. vaihdem£esten es-ihniehen virkoja: yksi Kajaanissa; juna· 
miehen toihnia: kolme Iisalmessa ja yksi Kontiomii.es a; 1 l. asemamiehen 
toinnia: kaksi Iisalmes a; sekii. e l. ase1namiehen toimia: yksi Hyrynsal
mella, yksi Peltosalmella, yksi Alapitlilis a ja yksi Sottk:amossa. Liikenn.e
osaston johtaj•alle osoitetut ha!kemukset on jatettii.vii. asianomaisen liikenne
paikan pii.ii.llikolle viimeistiiiin 15. 9. 1949. 

Yleisen vaikean asunt opulan takia kehoitetaan hakijoita enneu hake
mu ten jii.ttamistii. ottama.an selvii.ii. asunnonsaantimahdol1i uuksista. 

H elsin ki 1114,;, Valtioneuvoat on k irj ap &l no 



KASKYLEHTI N:o 46 
1949 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maariiykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Sis ally s: 1. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 2. Pikatavaran 
kuljetus. - 3. Pikajunan li!>lilippu Pro - Vs makuuvaunussa. - 4. Vuoksen
laakson 1iikennepaikkojen kappaletavaraliikenteen keskittliminen Virasojan ase· 
malle. - 5. Yhteislii.hetykset. - 6. Kauppaedustajien matkatavara. - 7. Uusicn 
tariffien ovcltanrinen. - 8. Aluevuokrien iperiminen. - 9. IrlokukkaHihe
tykset. - 10. Matkalippualennuksia. - 11. Kadonneita matkalippuja, virka
merkkejii ym. - 12. A voimia virkoja ja toimia. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Suolahden aseman alaisena avataan syyskuun 21 paivastii 1 
1949 lukien vaunukuormaliikenteelle ,G. A. Serlachius Oy:n 
raid e "-niminen raide merkinnoin: 

I 
G. A. Serl::u:hiu& I 

Oy:n ra1de .. I I I Suo 2. I Tt I G. A. Serlachius Oy:n I 
tarvetta varten. 

(Lkoj n:o 1861, 8. 9. 1949) Kl n:o 46/49. 1. 

Pikatavaran kuljetus. 

Miiiiriiyksiin matka-, kiito- ym. tavaran kuljetuksesta on tehty 2 
seuraavat muutokset: 

Helsingista: 
Siv. 6: 
Vaunut n:o 21 ja 25 (junissa 71 ja 81) muutetaan Fo:ksi 
Vaunusta n:o 31 Hki-Kw poistetaan Uti-Wna 
Vaunut n:o 32 Hk:i-Vro ja 34 ffid-Sl poistetaan. 

Lisiitaan: 

1001 Kw{015 G 32 a Lappeenranta AP Uti-Wna I (Kl n:o 
Hti-Lr 46{49. 2) 

015 Vro 
1001 Kw/097 Par G 34 a Savonlinna AP Lrs-Sl 

917 Imr -Wus-Kap 

5907. - 15. 9. 1949. 
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Siv. 7: 
vaunuun n:o 38 Hki-Pm lisiitiHin Nik-Ahl. Pm siirtok. j. 903. 

Sa vonlinnasta : 
Siv. 18: 
vaunu n:o 1-99 Sl-Kw poistetaan. 

Lisataan: 
918 Par/098 Vro G 199 a Imatra 

paiv. 

6 Fo 200 Helsinki 

Kut n : o 1384, 9. 9. 1949. 

AP Sva-Vro 
Wus-Imr 

JP Vro lan
sipuol. 

Pikajunan lisalippu Pm-Vs makuuw unussa. 

Pky lahetta.a 
Sl siirtokuor
mattavaksi. 
(Kl n:o 46/49. 2) 

Rautatieha.Uitus on maarannyt, ettei pikajunan lisall.iptm 
hintaa kanneta sellaisilta matkustajilta, jotka Pieksamaen-Vaa
san-Pieksamaen makuuvaumrissa matkustavat pilkajunassa rata
osaila Haapamliki~Seinajoki. Taman mukaisesti lisataan T : n 
58 : :n 1. lm :n 4 kohdan luetteloon ('DS :n lishlehti n:o 5) : 

Haapamaki---£einajoki (Pieksamaen-Vaasan tai Vaasan-Pieksii
miien makuuvaun•ussa matkustavat). Kl n :o 46/49. 3. 

(Tfo n:o 1563, 6. 9. 19-!!:l) 

Vuoksenlaakson liikennepaikkojen kappale
tavaraliikenteen keskittammen Virasojan 
asemalle. 

'l'a.ydennyksena Kl n: o 43/ 49. 2 kohdan 1naarayksiin ilmoite
taan, etta sanotussa KaSkylebdessa orleita rahditusmali.r3Jyksiii 
sovelletaan myo Virasojalta liihetetta:viin ellaisiin kappaletavara
lfuhetyksiin, jotka VR:n autoilla on noudettu Virasojan asemalle. 

Samaten sovelletaan sa.notun Kaskylehden rahditusmaarayksia 
sellaisiin kiitotava.mliihetyksiin, jotka liihettaja nimenomaan 
maaraa kuljetettaviksi VR:n autoilil.a vastaanottajalle. Naidtn 
lruhetysten kuljetuskirjaan on merkittava sanat ,Kotiinkuljetus 
Vro ma:ksettu". Mikali painvastaisessa suunnassa esi.iintyy kiito
tavaralii>hetyksili,, jotka .siis halutaan 'ku'ljettaa VR: n autoilla 
Virasojan asemalle edelleen rautateitse 1iihetettaviksi, sovelletaan 
niidenkin ikuljetusmaksuja laskettaessa sam:oja ra:hditusmaii
rayksia. (Tfo n:o 1.559·, 6. 9. 194!9) K1 n:o 46/ 49 . 4. 
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Yhteislahetykset. 

Y.hteisUi.hetysten vastaanotossa ilmenneiden epiikohtien pois- 5 
tami eksi rautatiehallitus on m.aarl:innyt, etta samaan yhteisHihe
tyikseen voidaan sisal1yttaa ainoa taan kolmelle :rniilira.a.<:;emalle 
osoitettu.ja Uihetyksia. Maaraasemien pitaa olla saman kuljetus-
tien varrella. 

Tasta on tehti:i.vii lisays TS:n lisailehti ill:o 5:n iv. 9 olevaan 
38 §: n 7 lm: n toiseen kappaleeseen. 

1\la.B.rays tulee voimaan 19. 9. 1949 lukien. (T:fo n:o 1•58!), 
8. 9. 1949) Kl n :o 46/ 49. 5. 

Kauppaedustajien matkatavara. 

Rautatiehallitu on myontiinyt kau.ppaedustajien matkatava- 6 
rana iJ.aheWimille tavaranaytteille sellai en 1. 10. 49 luk:ien vuo-
den 1950 loppuun voimassa olevan ralltiedun, ettii matkatavara
ma.ksu niista. lasketaan sen hinnoitusluvun mukaan, jo~a saadaan 
kun muuten kaytettruva ta hinnoitusluvusta vahenneUUin luku 5. 
Vahimmi ta maksuista ei wlennusta myonnetii. 

Alennuk en aannin ehtona on, etta kauppaedustaja e ittliii. 
matkatavaraa kuljetettavaksi jiittiies iian maan jonkun kauppa
kamarin hanelle antaman, valokuvalla varustetun henkilotodi.-;
tuksen. Tallainen henkilotodistus ei saa ona vuotta vanhempi. 
::VIatkatavaran ilru9.jetuskirjaan on m-erk:ittava tiita alennu..,;ta. 
sovelQettaessa sana ,Niiytetavaraa", kauppakamarin antamun 
henkilotodistuksen numero ja henkilotodistuksen antaman kaup
pakamarin kotipaikan rautatieaseman nimilyhennys. (T:fo n : o 
1566, 6. 9. 1949) Kl n:o 46/49. 6. 

Uusien tariffien soveltaminen. 

I . Tar i :£:£it j a t i 1 it y s : 
1. Pienlahetysten raJlditusmiiiira.ystii, jonka mu:kaan ,mak e::- 1 

tavista" enintaan 100 kilon lahetvksistii on kannettava 100 ikilon 
rahti, ei sovelleta maito-, piima-: kerma-, juomavesi-, hera- eikii 
.palautustavaraliihetyksiin. Jos rahti niiistii iahetyksistii suorits-
taan liihety a emalla, on se tiliteWi.vii rahtimerkkeja. kayttiilma LUi. 

iillniil liihetykset kuljetetaan katetussa vaunussa samasta mak
susta lnlin avovaunussakin. 

2. Jos hinnoituslukuun tiiytyy lisiitii ja siitii viihentaii maa
riittyja lukuja, toimitetaan aina ensin kaikJci lisli!y'kset ja vasta 
sen jalkeen kaikki vii.hennykset. Lisay'ksia suoritettaessa toirni
tetaan syrjaraiteiden liikennoimisestii aiheutuvat lisaykset vii
meiseksi, joten ennen lkuin paatellaan ('I'S:n 51 § 2 lm.) onko 
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hinnoituslukua syTjiiraiteiden 'kayton takia suurennettava, on 
hinnoituslukuun lisaWiva katetun vaunun ja liimmitys.- t:ti 
jiiiihdytysvaunun kaytosta johtuvat hinnoitusluvun lisayk. et. 

3. V ajaapainoluokan 11 hinnoituslukuun tehdaan lisayksiii, 
kun kysymyksessa on varattu vaunu, yhteisli:ihetys tai kuljetus 
YTjiiTaiteella. Vajaapainoluokankaan hinnoituslUlkuun ei lisatii 

SJTjiiraitei ta johtuvia lisii..yksia, jos hinnoitusluku on raja
Ju'kuja 79 tai 89' suurempi (TS:n 51 § 2 lm.). 

4. Kook:kaan pientavaralahetyksen kuljetusmaksu tilitetaan 
rabtimcrkkeja kii..yttiimalla lii.hetyksen todellisen pain<m ollessa 
enintaan -50 k:iloa. 

5. Sotilastariffin mukaan rahditettujen, enintiiiin 100 kilon 
li:iJhetysten ikuljetusmaksut tilitetii..ii..n rahtimerkkeja kiiyttii.miilla. 
Nama liihetykset huomioidaan tavalliseen tapaan rahtiluotoss'3 
eikii.. niitii vieda erikois1uetteloihin. 

6. Rahtiluoton alaisten pientavarall.i:hetysten kcljetuskiTjoihin 
on rahtimerkit kiinnitettiiva lahetysasemalla. 

7. Rahtimerkkeja ei kayteta yhdysliikenteessa yksityisten 
rautateiden kanssa, joten kaikki tallaiset lahetykset on vietii..va 
erikoisl,uetteloihin. 

Rahtimerk:kejii.. ei kayteta jos kiitotavaralahetyksen rahti on 
tuhatta markkaa suurempi, joten tallaiset liihetybet on vietavii.. 
erikoisluetteloihin. 

Rabtimerkit on yleensa kiinnitettiiva ku:ljetuskirjan B-osun 
etusiVlrlle. l\1erkit saadaan kiinnittiiii.. kuitenkin myos sen kaii..nto
puolelle, jollei etusivulla ole riitti:ivasti tilaa tai merkit peittii..isi
viit kuljetuskirjan merkintoja. 

8. Pakettikorttia saadaan kii.yttiiii vain maksettujen, enin
tiiiin 20 kilon painoisten, pikatavarana liihetettiivien esineiden 
kuljetuskirjana. 

TI. 'l' a v a ran l u o kit us : 

Aaiklrosellisen tav.aranluokitustaulukon lisiilehteen n: o 1 o~ 
otettu kaikki sellaiset luokitusmuutokset, jotka Kiiskylehd.issii.. on 
ilmoitettu ennen 1. 7. 49. Lisiilehdestii ovat jiiiineet pois seu
raavat J:J.akusanat, jotka siis on luokitustaulukkoon lisiittiivii..: 

Ensoniitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Insuliitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Kaasunaamarin suodattimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Karstauskoneet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Masoniitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Puuhioke: markii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 

kuiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ks. my6s Selluloosa. 
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Puumassa: mekaaninen : marka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kuiva 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kemiallinen, kso Selluloo a. 
Puuselluloosa: mlicltii : valkaistu 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

valkaisema.ton . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kuiva: valkaistu 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

va:lkaisematon 0 •• 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P uuvanu:ke: mekaaninen: mlir.ka 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 

:kuiva 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 

kem.iallinen, ks. Selluloosa. 
Parepuut ja -polkyt: lehtikuusi 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sellu~oosa: lumppu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tpUU-: markii.: valkaistu o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o 
valkaisematon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kuiva: valkaistu 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

va1kaisematon . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Silla (ikeinotekoinen villa): puuvillatyyppinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

muunlainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paaleihin puristettu silla ei K. 
Voi- ja voimapaperivilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paaleissa tai laatikoissa ei K. 
Voimatpahvi: arkkeina ( ei pitemma'lle jalostettu) 0 0 0 0 0 0 0 0 

laatikkoaineina (kas:ittaen painatu:ksen, taiVll
tuksen ja avauksen) 0 0 0 0 0 0 0 

Voimapahvilaatikot: kokonaisina 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kookkaiden tavaroiden luetteloon (Aakkosellisen tavaranluokitus
taulu:kon ruu.si Liite I) on lislittava: 
R.auta-astiat, alle 3 mm vahvuisesta rautalevysta valmistetnt 

sailiot, l e mo 
Soutuveneet, vaneeriset pienoisveneet, pituus enintaan 305 mo 
(Tifo n:o 1574, 70 90 1949) Kl n:o 46/ 49.70 

Aluevuokrien periminen. 

Suoritetuissa tankastuksissa on todettu, etta liikennepaikn.t 8 
eivat monissa tapauksissa kanna vuokria liikennepaikoilla tai avo
radan varrella olevista liikennoitsijliin puutavara- ym. varastoi
misalueistao T.iima on epakohta, joka on korjattava. Liikenne
paikkojen on tarkoin valvottava alueittensa kayttoa ja varastoi
miseen kiiytetyista alueista aina kannettava maaraysten mukaiset 
vuokrato Liikennejaksojen johdon on puolestaan ainakin kerran 
vuodessa tarkastettava kaikkien liikennepaikkojen alueet ja oavo
radan varrella olevat varastopaikat vuolkrien perimista i'lmliJla
pitlieno Tarkastu:ksen tulokset on ilmoitettava rautatiehallituksen 
liikennetoimistoon. 
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Kun eritoten avoradan varrelle kertyneista liikennoitsijain 
pLmtavaravarastoista on vuokrat jatetty ikantamatta, (m rata
mestarien ensi lokakuun loppuun mennessa huolellisesti tarkas
tettava av<>radan varastopaikat, mitattava VR: lle kuulumatto
mien varastojen alueet, otettava selviHe nii.iden varastojen omis
tajat seltii. \k:uinka ka,uan varastot ovat olleet VR:n maalla ja 
ilmoitettava tarkastuksensa tulos paallystoliikenn epaikan paal li
k<ille vuo'krie.:n perimista varten. 'l'iiman jalkeen on ratamestarien 
jatkuva ti pidetta.va silmalla avoradan varreUa o'levia varastoja 
ja aina tehtava havait emistaan uusi ta varastoista edellamainitut 
tiedot sisaltava ilmoitus p~llystOliikenneparkan piilbllikolle. 

Liikennepaikoilla ja avoradan varrella jo olevista Yarasto
aluei ta, joista ei ole viela vuokria kannettu oo liikennepaik
kojen ne kannettava ensi tilassa takautuvasti niin pitkalta ajalta 
ku.i.n vat'astojen on todettu o1leen VR:n maalla. Vastaiselle 
ajalle on varastoalueista tehtava vuokrasopimukset varastojen 
omistajien kanssa_ Liikennepaikoilla olevista alueista laatii vuok
rasopimukset paally toliikennepaikan paallikko, mutta jos alueella 
on rakennuksia tai muita kiinteita laitteita, on liikennoitsijan 
anomus alueen vuo'kraamisesta Hihetettava virkateitse liikenne
osaston johtajalle. 

A voradam. varrella <>'levista vara toaluei ta laatii v.uokrasopi
mukset myos paallystoliikennepaikan paallikko (ks. tarif£i aan
non 68 § :n 18. lisi:imiiayksen B. 1-kohta), ja tulee hanen toimit
taa jokaisesta tallaisesta sopimuksesta ja:ljennas kahtena kappa
leena asia.nomaiselle ratajakson paallikolle, jotta han v<>i maari:Wi 
ratamestarin valvomaan sopimuiksen noudattamista. 

Asiassa viitataan viela Kaskylehde a n:o 24/ 46.10 ja n:o 
10/ 47. 11 annettuun maadiykseen, jonka mukaan Valtion Poltto
ainetoimist<>n ilrii.yttlimistii alueista on kannettava y'leisen t ariffin 
mu'kaiset vuokrat, seltii. viimeksimainitu.ssa Kliskylehden kohdassa 
annettuihin mlilirayksiin vuo'kramaksujen takaisinsuorittamisest~L 
(Rh n:o 2246, 8. 9. 1949) Kl n :o 46/ 49. 8. 

Irtokuldmlahetykset. 

Kau,ppapuutarhaliitto on rautatiehallitukselle lahettiimii aiin 
kirjeessii Vialittanut sitii, etta irtokuka.t ovat rautatiekuljetust<>n 
aikana myotaiinsa lakastuneet, mild tavallisesti on johtunut siiti:i, 
etta kukat on kuormattu samoihin vaunuihin omenaliihetysten 
kan_sa, joista Uihteville haihduntakaasui'lle irto'kukat ja erityi
sesti neilika.t <>vat arkoja. 

Junamiehistoja ja asemahenkilokuntia 'kehoitetaan ottamaan 
edellamainittn ihuomioon ja mahdollisuuksien mukaan valttamaan 
irtolmkka- ja omenalahetysten kuormaamista samoihin vaunuihin. 
(Lkoj n:o 1898, 7. 9. 1949) Kl n:o 46/ 49.9. 
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Matkalippualennuksia. 

SvettSka Finlands Slwlid1·ottsfijrbund r. /.-nimisen urheilu- 11 
liiton vapaaurheilumestaruuskiipailuihin o allistuville kilpaili-
joille on myonnetty 25. % : n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Tampereelle. .Alennus on voi
massa 15-20. 9. 1949. (Tfo n :o 1584, 8. 9. 1949) 

Hiimeen Partwpoikapii1·in suunnistamis-, partiotaito- ja vies
tinjuoksukilpailuihin osallistuville partiolaisille on myonnetty 
25 % :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista Oripo.hja:an. Alennus on voimassa 22-27. 9. 1949. 
(Tfo n:o 1567, 7. 9. 1949) 

Finlands Svenslca Oriente1·ingsfij1·bund 1·. f.-nimisen Lmheilu
liiton jarjestiimiin suunnistamismestaruuskilpailuihin osallistu
ville kilpailijoille ja kilpailutoimitsijoille on myonnetty 25 9-0: n 
alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Kristiinankaupunkiin. Alennus on V{)imassa 23-2,7. 9. 19±9. 
(Tfo n:o 1568, 7. 9. 1949) 

venska Finland Skolid1·ottsfijrbund r. f.-nimisen urheilujar
jeston uintimestaruuskilpailuihin osallistuville k.ilpailijoille on 
myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myo pik<~
junalippujen .hinnoista HeL<;inkiin. Alennus on voimassa 30. 9.--
4. 10. 1-949. (Tfo n: o 1553, 5. 9. 1949) 

Stwmen Poilcau1·heilult'iton seurojen edustajien neuvottelu
paivil1e osallistuville alle 20-vuotiaille henkiloille on myonnetty 
25% :n alennus ydrsinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
.hinnoista Vierumaelle. Alennus on voima a 6-11. 10. 1949. 
(Tfo n:o 1596, 9. 9. 1949) 

N okian Py1·y r. y :n kansallisiin yhte:i toimintasuunni tamis
kilpailuihin osallistuville kilpailijoille on myonnetty 25% :n 
alennus yksinkertaisten lip.pujen, myoo pi'kajunalippujcn hin
noista Nokialle. Alennus on voimassa 7-11. W. 1949. (Tfo n:o 
1585, 8. 9. 1949) 

Suomen Sokeairn K1·istillisen Yhdistyksen Kuopiossa 29-31. 
10. 49 pidettii.viin heno-elli en elaman syventii.mi piii.vien kakouk
siin osallistuville sokeille on myonnetty 50% :n alennus yksin
kertaisten lippujen, my6s pikajuna:l.ippujen hinnoista Kuopioon. 
Alennus on voimassa 27. 10.-2. 11. 1949. (Tfo n: o 1571, 
7. 9. 1949) 
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Ka.donneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Pieksauilien varikolla palvelevalle veturim.ieshrurjoittelija.lle Pentti Jii.n
tille kirjoitettu virka-aikavapa.alippu n: o 014838/297 matkalle Pieksii.
mii.ki-Venetmiiki on kadonnut ja kuoloteta.an. (Vrp Pm n:o 649, 5. 9. 
1949) 

Kouvolan varikolla palvelevalle ylim. veturinlii.=ittii.jii.lle Pauli 
Julius Helooiukselle 2. 7. 46 annettu virkamerkki n:o 893 ja 25. 4. 49 
kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n:o 19/50 ma.tkalle Kouvola-Kotka 
sekii. samalla varikolla (Vro) palvelevalle ylim. veturinlii.=ittii.jii.lle 
Lauri Asikaiselle 31. 8. 49 kirjoitettu tilapii..inen va.paalippu n:o 0145840 
ma.tkalle Virasoja--Oulu ovat kadonneet ja kuoletotaan. (Vrp Kw n:o 
448. H. VII. 2, 6. 9. 1949) 

Joensuun varilrolla palvelevalle ylim. veturinliimmittii.jii.lle Erkki Ju
hani Hartikoaiselle 11. 6. 1949 annettu virkamerkki n: o 677 on kadonnut 
3. 9. 49 ja kuoletotaan. (Vrp Jns n:o 417, 6. 9. 1949) 

Tariifitoimistos a kansanedu taja Heikki Simo elle kirjoitottu 2. 
luokan kansanedustajan iippu n: o 192, voimassa kaikilla radoilla v. 1949 
aikana, on kadonnut ja kuoletetaan, (Tfo n: o 1575, 7. 9. 1949) 

Avoimia. virkoja. ja. toimia.. 

3. varilkkojwossa seura.avat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
veturinlii/n1.tm.itti:ijan toVm.ia: viisi Oulun var:ik.ossa. (2 01, 1 Kem, 1 Kjii., 
1 Roi); bksi Iisalmen varillrossa (Kon); 1 l. vaununtarkastajan toimt'.a: 
kaksi Iisalmoo varikossa (1 Tim, 1: Kon); 2 l. vaununtarkastajan toinnia: 
ka.hdeksan Oulun varikossa (4 01, 3 Kem, 1 Roi); .kwksi Lisalmen vari
kossa (1 Ilm, 1 Kon) ; vaununvoitelijan toimia: yksi Oulun va:rikossa (01), 
yksi Iisalmen varikossa (Tim) ; sekii. vahtinniehen toVm.-w: ikaksi Oulun vari
lkossa (1 Roi, 1 Kem). Koneosa.ston johtajalle OSO!itetut hakemukset on 
jii.tettii..vii. asia.nOliU!lisen varikon pii.ii..llikolle viimeistii.ii..n 26. 9. 1949. 

1 l. konttoriapulaisen t<>'it~M Piek.sii.m.ii.en vaunukorjauspajan kontto
rissa. Tii.ytetii..ii.n esityksen peru&teella. Koneosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on jii.tettii.vii. Kuopion k.onepajanpaii.llikollte viim.eistii.iin 30. 9. 
1949. 

Yleisen vaikean asuntopulan taJtia kehoitetaan hakijoita ennen ha.ke
musten jii.ttii.mistii.. ottamaan selvii..ii. oasunnonsaantima.hdollisuuksista.. 

Halainkl 1 9(9. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 47 
1 949 

Vllttaus K!iskylehdessa julkalstuun maliraykseen merkltiiD: 
Kl. N:o lf49. 2 (== lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jt.kelua koskevat muutosilmoltukset on tehtiva palnatusjt.OStoon. 

Sis ally s: 1. Valtion viran tai toimen haltijain k~lliinpaikanlisien ja 
asuntoetujen vastikkeiden maariiii.minen. - 2. Y1im. siihkottiijien ja liikenne· 
oppilaiden kalliinpaikanli ii. - 3. Poh,iois-Buomen hiivitetyllii. alueella. suori
tettavat pii.iviirahat. - 4. Va1tionrautateiden tapaturma·asiamiehet. - 5. 
El'ii.iden ylim. rautatielaii.kiiripiirien rajojen muuttaminen. - 6. Irtisanottu 
tyovoima. - 7. Lii>kennepaikkoja koskevia muutok ia. - 8. Uudet palveluk
set•nastumismaariiykset. - 9. Kilpa-ajorattaiden tariffipaino. - 10. Ra.htita.soi
tuksen peruuttaminE'n. - 11. Sotilasliput. - 12. Kadoneita matkalippuja, vir
kamerkkejii ym. - 13. opimattomia VR palvclu·k een. - 14. Avoimia virkoja 
ja toimia. 

Valtion viran tai toimen haltijain kalliin
paikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden 
maaraaminen. 

Valtiovarainministerion piiiitos 1 
valfion 1·iran lai toimen haltijain kalli1'npwikanlisiML ja asunto

etujen vastikkeidcn rniiiiriiiirnisestii. 
Annettu Helsingissii. 31 pii.iviinii. elokuuta 1949. 

\T altiovarainministerio on valtion vir an tai toimen haltijain 
palkkauksesta 19 paivana tammik.uuta 1943 annetun asetu.ksen 
12 §: n nojalla, sellaisena k:uin e on 30 paivana kesi.ikuuta 1949 
annetussa asetu:ksessa ( 476/ 49), paattanyt, etta viran tai toimen 
haltijoille uoritettavaa kalliinpaikanlisaa maarattaessii on nouda
tettava sosiaaliministerion t:ropalkkojen saannostelysta 3 pii.ivana 
lokakuuta 1 9±7 annetun valtioneuvoston paatoksen (738/47) 
7 :n nojalla vahvi tamaa paikkakuntaluokittelua siten, etta 
palkkau:sasetuksen I kalleusry'}unaa va taa sosiaaliministerion k:ul
loinkin voima sa o'levan paatoksen I\~ paikkakuntaluokka, II kal
leu:sryhmaa III paik!kaknntaluokka, III kalleusryhmaa II paikka
kuntaluokka seltii IY kalleusrylhmaa I paikkakuntaluokka. Sosiaali
mini terion piUi.toksen mukaan IY paikkakuntaluokkaan lmulu
Yissa kunnissa tai kuntien o issa ei viran tai toimen haltijoille 
suoriteta kalliinpaikanli-;aa. Paikkakuntaluokassa III suoritetaan 
palklkausasetul{sen 12 § :n mukaan II ka'lleusryhmassa. maksettava 

6082. - 22. 9. 1949. 
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kalliinpaikanlisa, ·paikkakuntaluokassa II kalleusryhma sa III 
maksettava kalliinpaikanlisa ja paikkakuntaluokassa I kalleu. ·
ry.hmassa IV ma'ksettava kalliinpaikanlisa. 

Lisaksi valtiovarainministerio on valti-on viran tai toimen 
haltijain virka-asunnoista ja luontoisetujen vastikkeista 19 pai
vana tarnm.ikuuta 19±3 anne tun va'ltioneuvoston pal:itoksen 3 § : 11 

nojalla, sella.isena kuin se on 14 paivana heinaikuuta 19±9 anne
tussa. valtioneuvo ton paatoksessa (515/49), paattiinyt, etti:i. 
asuntoetujen vastike on toistaiseksi laskettava sanotussa. pyka
H.i.ssi:i olcva.n I asuntoeturyhman muka.an niilUi paik!kakunnilla, 
jotka kuuluvat 1 momentissa tarkoitetun osiaaliministcrion vah
vistaman paikkakuntaludkittelun I paikkakuntaluokkaan, II asun
toeturyhrn.iin muk.aan niilla paik.kakunnilla, jotka kuuluvat II 
paikkakuntaluok!k.aan, ja III asuntoeturybman mukaan niilla 
paikkakunnilla, jotka 1muluvat III ja IV paikka.lruntaluoklkaan. 

Talla valtiovarainmini terion paatok emi, jota ·ovelletaan 
kalliinpaikanlisien suhteen 1 paivasta helrnikuuta ja virka-asun
tojen ja luontoisetujen vastikkeiden snhtcen 1 paivasHi. heina
kuuta 1949, kurnotaan va.ltion viran ta.i toimcn ha.ltijain kalliin
paikanlisien ja asuntoetujen vastilllieiden maaciiamisesUi 21 pi.ii
vana tammikuuta 1949 annettu valtiovarainministerion piiiitos 
(36/49). (Asetus n:o 5 8, 31. 8. 1fl±9. - Toj n:o To 1657, 
19. 9.1949.- Vert. Kl n:o 7/ 49. 1 ) Kl n:o 47/ 49.1. 

Ylim. sahkottajien ja liikenneoppilaiden 
kalliinpaikanlisa. 

2 Rautatiehallitus on, kurnoten vastaavilta osin 'kirjelmallaan 

3 

N: o H 980/ 5965, 25/ 5 19±5 an tam ansa ohjeet, katsonut, etti:i 
ylima.ii.riiisten sablkottajien ja liikenneoppi'laiden toimipail\lka 
kasittaa maaratyn ·piirin eli koko liikcnnejakson alueen, joten 
sanottujen toimihenkiloiden kalliinpaikanlisa maaraytyy palk
kausasetuksen 12 § :n 4. ja 5. rnomentin mukaan, t .s . vakinaisen 
a:suinpa:ilkkalmnnan rnu!kai esti. Tiita piiatosta sovelletaan loka
k·uun 1 paiviista 1949 lukien. (Rh/ to n : o H 1575/ 6910, 9. 9. 
1949) Kl n:o 47/ 49. 2. 

Pohjois-Suomen havitetylla alueella 
suoritetta vat piiivarahat. 

Valtioneuvosto on syyskuun 1 paivana 1949 tapahtuneessa 
esittelyssa muuttanut Pohjois-Suomen havitetyilla alueilla ole
ville valtion viran tai toimen tahi ylimaiiraisen toimen haltijoille 
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vuonna 1949 uoritettava ta piiivarahasta 20 paiVana tammi- 3 
kuuta 1949 antamansa piiatok, en 2 ja 3 k<>hdan nain lruuluviksi: 

2. Pohjois-Suomen ha vitetylle alueelle virantoimitukseen vii
h:inta.an v:iideksitoista piiivaksi muulta paikkakunnalta maaraty]le 
valtion viran ta:i toimen tahi ylimaara:isen toimen haltijalle 
suoritetaan varsinaiscn palkkauksen lisak i paiviira:haa seu
raavasti: 

Peruspalkka tai vuosipalkkio I alueella II alueella III alueella ilmnn elinkustannusindeksin ko· oleville ole ville ole ville hoamise ta tai alenemise ta joh· mk pv:ltli. mk pv:ltli. m.k pv:ltii. tuvaa korotusta tai alennusta 

yli 279,600 m'k .. . .... . ........ 100 90 80 
279,600-216,600 mk .......... 80 70 60 
alle 2.16,600 mlk mutta vahintaan 

158,400 mk • •••• • • 0 •• 0 ••••• 60 55 45 
alle 158,400 mk . ... . .......... 45 40 30 

3. Viran tai toimen haltijalle ekii ylimafu.·iiisen toimen hal
tijalle, jonka vakinainen to:imipaikka on Pohjoi<s-Suomen ihiivite
ty!Ui alueeJlla, suoritetaan varsinai en palkkaukscn lisiiksi piiivl:ir 
rahaa, lukuun ottamatta jaljempanii mainittuja tapauksia, tosi
a ialli en toimipaikan mu'kaan seuraavasti: 

Peruspalkka tai vuosipalkkio 
ilman elinku tannusindeksin ko· 
hoamisesta tai alenemisesta joh· 

tuvaa kowtusta tai aJennusta 

yli 279,600 mk • 0 0 ••••• 0 • ••••• • 

279,600-216,600 mk ... .. ..... 

Toimipaikka Toimipaikk:l Toimipaikka 
I alueella II alueella III aJueella. 
m.k 'P.V:lta mk pv::lta mk pv:ilta 

60 50 40 
50 40 30 

alle 216,600 mk mutta v'i:ihintii<w 
158,400 mk ••• 0 0 0 0 0 0 0. 0 •••• 40 30 20 

alle 15 ,400 mk •••• 0 ••• 0 ••• 0. 30 25 15 

Viran tai toimen tahi ylimiia'l'iiisen toimen ha~tijalle, jonk.a 
toimipaikka on havitetyllii alueella, mutta joka <>n maariitty 
virantoimitukseen vahinHian viidek itoista paivaksi tai poikk.eUlk
ellisten olojen vuoksi siirretty toi elta havitetyn alueen pailrlra

kunnalta toiselle, suoritetaan lruitenlrin paivarahaa 2 kohdan 
mukaan. 

Tata paatostii s<>velletaan 1 paiva ta helmikuuta 1949 lukien . 
(Rh/ to n:o H 1374/ £832, 9. 9. 1949. - Kulk. n:o 5079, 5. 9. 
1949. - Vert. Kl n:o 7/ 4:9. 4) Kl n:o 47/ 49. 3. 

Valtionrautateiden tapaturma-asiamiehet. 

Viitaten valtion viran- ja to:imenhaltijain tapaturmakorvaus- 4 
lain toimeenpanosta 25. 10. 1935 annetun valtioneuvoston paa,.. 
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toksen 2 § : aan ja tapaturmavakuutu lain tiiytantoonpano ·ta val
tion toissa 9. 12. 1948 annetun valtioneuvoston paatO'k en 
1 ·§ :i.Win rautatiehallitus on tana paivana antanut valtionrauta
teiden tapaturma-asiamich.istii ja heidan toimipiireisHiiin seuraa
vat maara.ykset : 

Tapat unna-asiamies 
Rautatiehallituksen hallinto

rakennuksen isannoitsija. 

Jaksojen ja paakonepajo,jen 
paiillikot, rautatieraken
nusten rakennus- ja tyo
paallikot sekii. tuotantolai
tosten csimjehet. 

Varikkojen ja siih!kokone-
najan pl:ilillikot. 

1. luakan asemapaallikot. 
PuutavarakirjanpiHijat. 
Y.lipuutarhuri. 

Toim,ipiiri 
Toimii tapaturma-asiamiehena 
koiko kesku ha<llintoon nii.hden 
sekii lisaksi ja;ksojen ja piiii- ja 
siihkokonepajojen piHillikoihin, 
rautatieratkennusten rakennus- ja 
tyopiiallikoihin seka valtionrau
tatei'd'en tuotantolaitosten esimie
hiin nahden. 
Toimivat tapaturma-asiamiehina 
kaikkiin alaisiinsa nahden alem
pana olevin poikkeuksin. 

Alaisiinsa nahden. 

Alaisiinsa niihden. 
Alaisiinsa nahden. 
Alaisiinsa nahden. 

SamaHa rautatiehallitus h uomauttaa, eWi tapaturma-asiamie
hen toimi on ·hoidottava vil•katohtavana ja siis ilman eri kor
vausta viran ja toimen haltijain sekii muiden julkisoikeudellisessa 
pallvelussuhteessa o.levien osalta. Sen palkkion suhtecn, mikii 
tulec tapaturma-asiamiehelle y:ksityisoikeudellises a tyosopimns
su:hteessa valtionrautateihin olevien tapaturma-asiaiu hoitami
sesta, viitataan rautatiehallituksen kirjelmaan n: o II -!67 / 30n, 
18. 3. 1948. 

Y1la olev.alla kumotaan rautatiehallituksen kiertokh·,jeilHi n: o 
5/1926 ja n: o 5/ 1927 asiassa annetut miU:iraykset. (Rh/ to n: o 
H 1577/ 6904, 9. 9. 19-!9 ) Kl n:o 47/ 49. 4. 

Eraiden ylim. rautatielarukaripiirien 
rajojen muuttaminen. 

Rautatiehallilus on piiaWinyt, etta rataosan Muhos- Pal
tamo kiisittavasta. ylimiial'ai•sesta laiikiiripii6sta siirretaan rata
osa. Kankari-Paltamo lokakuun 1 paiviistii. 1949 lukien rata
osan Paltamo- Rumo kasitHivii.iin ylimaiiriiiseen rautatielaiikari
piiriin. (Rh/to n:o 2299/6898, 9. 9. 1949) Kl n:o 47/49. 5. 
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Irtisanottu tyovoima. 

HuO'ltojaosto ilmoittaa, eWi illc saapuneen ilmoituk en mu- 6 
kaan Pieksamaella on noin 30 aikaisemmin linjalruormausjunassa 
ollutta tyoliiista tyon loppumisen talkia joutunut tyottomiksi. 
Mikali jo sakin esiintyy tyovoimantarvetta, huoltojao to ikehoit-
taa, ennenkuin uutta tyovoimaa ryhdytaan hankkimaan. asian
omaisia neuvottelemaan paikallisen .iaiksonhuoltopaallikon kanssa 
rautatiehallituksen kirjelman n: o 17-10/ 13301, 3. 12. 1949, 
mukaisesti. 

Viittaamalla edellii mainittuun kirjelmaan thuoltojaosto kehoit
taa kai'k!kia tyovojman kayttajiii ja tarvitsijoita seka han'kkiessaan 
etta vapauttaessaan tyontekijoWi noudattam.aan ylla mainitun 
kirjelman maara,yksia (Tthj n :o 162/ 683, 15. 9. J949 ). Kl n:o 
47/49. 6. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Ruosniemen laiturivaihteen alainen ,Porin Konepajan raicle" 7 
avataan lCJikakuun 1 paivasta J949 lukien T-lii·k<mteellc. 

Porin Konepa· 
jan raide .. I Rsn 5. T Porin konepajaa var- 1 

ten luk. 1. 10. 1949. 

(Lkoj n:o 1871, 16. 9. 1949) Kl n:o 47/49. 7. 

Karijoen pysiikki muutetaan lokakuun 1 paiviista J 949 lukicn 
Peralan a. eman alai ·eksi laiturivaihteeksi entisin nimilvhennytk
sin ja tariffiva1imatkoin, 1iikennoimi. tapana JTJm T R. · (Rh;iko 
n:o 2337, 19. 9. 1949). Kl n:o 47/ 4!3. 7. 

Uudet palvelukseena.stumismaaraykset. 

Sotila ·piirien toimesta tullaan v. 1949 lopnlla kutsuntojen 8 
yhteydes a palvelu'kseen maarattaville asevelvollisille jakamaan 
uudet palvclukseenastumismaarayslomakkeet, jotka otetaan kayt-
toon rautateilla 1. 1. 50. Lomakkect eroavat enti esHi siinbi, etta 
ne ovat jaetut kolmeen toisistaan irroitettavaan osaan, joista 
j01kainen on varustettu samalla juoksevalla numerolla. Lisayk-
sena. entiseen on osa III (:vlaosa), ,jota kiiytetdiin nudkalipp·una 
muta.teillii matkustettae sa asuinpaikkakunna Ita joukko-osa ton 
sijoituspaikkakunnalle ja jonka kelpoisuusajm1 saa merkita alka-
vaksi 5 n<k. ennen palvelukseenastumispaivaa ja paatt~"Vaksi pal
velu:kseenastumispaivana. Osa III kclpaa nwtkalippuna ainoas-
taan osa I: ssa (keskiosa) kiinniole.vana ja aa sen vain konduk-
tiiori irroittaa matkan paattyessa. 
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Oheisena mallit palvelukseenastumismaarayk en o a III: 11 

etupuolelta ja ldUintopuolelta (St n:o 335/ 6, 13. 9. 1949 ). Kl 
n:o 47/ 49. 8. 

III luokka OSA III ..n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
z 

Maaraasema: G Kelpoisuusaik~: .. ·.·.·.·.-;.-.·.· ... ·~·~·.·.· .. ~·.::·.;-.·.·.·.·:;~:::: L E 1M: 
Ei oikeuta matkustamaan pikajunassa ilman 
kiiteisell.ii. ostettua lisalippua. 
Konduktoori irroittaa taman osan ruatkan 
pli,li,ttyessii. 

Tamli o a kelpaa matkalippuna toi. elle puolelle merkitylle maarli
asemalle silta asemalta, jolta matka aloitetaan, kuitenkin vain 
p.rulvelukseenrustumismiiaraykseen kiinnitettyna. Ainoastaan kon
duktoori saa irroittaa t aman osan matkan paattyessa. 
Milloin asevelvollinen laillisen e teen talria ei ole voinut uorittaa 
matkaan. a cnnen lipukkeen kclpoisuusajan paattymista, hyvaksy
truan se, jos han esittiia jako liiakarin tai poliisiviranomaisen anta
man todistuksen, mista ilmenee esteen laatu. 

Kilpa-ajorattaiden t ariffipaino. 

Rautatiehallitus on maarannyt kilpa-ajorattai:den tariffipai
noksi 1. 10. 49 lukien 300 kiloa kappaletta kohden. ~iikhli kilpa
ajorattaita lahetetc1.an hajalleen otettuina tai ilman pyoria., on 
kuljetusmaksu jO'ka tapauiksessa laskettava 300 kilon mukaan 
kappaletta lmhden. 

Ta ta on tehtava lisays Aakkosellisen tavaranluokitu taulukon 
hakusanan , Rattaat" kohdalle fT:fo n : o 757, 1'9. 9. 1949) Kl 
n:o 47/ 49. 9. 

Rahtitasoituksen peruuttaminen. 

Rautatiehallitus on malii.Tannyt, etta sanikeissa tfop n: o 29-, 
31 ja 33 lakon takia myonnetyn ra.htitasoituksen voimassaoloaika 
paattyy 20. 9. 1949. Kts. myos Kl n :o 43/49. 8 ja K l n :o 
44/ 49.3. (Tfop :n sahke n:o 35, 12. 9. 1949) Kl n:o 47/49. 10. 
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Sotilasliput. 11 
Puolustusvoimain Paaesikunta on ilmoittanut, etta kuluvaa 

vuolta varten maaratyt varusmiesten palvelukseen astumi paivat 
on jouduttu muuttamaan valtioneuvoston maiirattya uuden rpal
velusajan. \ arusmiehille ennakolta jaettuihin sotilaslippuihin 
on kelpoisuusajaksi tkuitenkin merkitty 1. 11. 49, mutta palveluk-
een a tumispa.iva onkin jo 3. 10. 49. Kun sotilaslippujen vaih

taminen tuottaisi ylivoimaisia vaikeuk ia, rautatiehallitus on 
maarannyt, etta niima liput ovat voima a jo 3. 10. 49 alkaen. 
(Tfo n:o 1612,19. 9. 1949) Kl n:o -!7/~9.11. 

Kadonneita. matkalippuja, virkamerkkeja ym. 

Lauritsalan asemaJla palvelevalle asemamiehelle Olavi Tirkkoselle 18. 'i. 12 
49 kirjoitetut tila;piiinen vapaalippu n; o 0127000 matkalle La uritsala
Porvoo seka kesli.kausivapaaJippu n:o 30/ 2i7 matkalle Lauritsala-Nastola 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (10. ljp n :o 1574/ 4003, 12. 9. Hl49.) 

Orivedeil-.Jiimsan rautatierakennuksella palvelevalle ylim. veturinliim· 
mi.ttii.jiille Erkki Dahlmanille 1. 7. ±9 kirJoitottu tilapli.inen vapaalippu n:o 
159845 In~Vtlka.Lle Orivesi-Xiinel~;oski seka hanen vaimoLleen Vuokko Dahl· 
manilla 1. 7. 49 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 159846 matkalle Ori· 
vesi-Xli.nekoski ovat kadonneet ja kuolctetaan. (Rkp Ov n :o 551, 12. 9. 
1949.) 

Oulun varikolla palYelevalle veturinlii.mmittiijalle Nii~o Takalolle kirjoi
tettu virkamcrkki n; o 187 on 26. 8. 49 kadonuut samoinkuin JDAiuitulla va
rikolla palvelcvalle tilap. veturinliimmittajiille Heikki Viljami Kekoselle 
kirjo1tettu kesiikausivapaalippu n; o 9/ 1663 matkalle Kemi-Liminka on 
kadounut ja kuoletetaan. (3 . vjp n:o 435, 14.. 9. 1949.) 

1 I. tarkkaajalle Frans Aleksander Virrallc annettu 2 1. vuosivapaalippu 
n:o 404 kaikille radoille v. 1949 on kadounut ja kuoletf'taan. Lipus a on 
leimat: Y.R. Makuuvaunu, Veturi ja Y.R. Autolinjat. (Rh/ vtt n:o V. 
1466/ 2191, 15. 9. 1949.) 

Onlun asemalla palvelevalle junamieltellc Antti Pakariselle J oensuun aoe· 
malla 2. 10. 44 kirjoitettu virkamerkki n; o 3 , kesiikau ivapaalippu matkalle 
Joensuu-Niirala ja Oulussa 24. 8. 49 kirjo1tettu Lilapiiinpn vapaalippu n;o 
0152 59 matkalle Oulu-Helsiuki ovat kadonneet ja kuoletetaan. (6. ljp 
n ;o H . 7±6/ 35 5, 16. 9. 1949.) 

. Sopirnattomia VR palvelukseen. 

Lappeenrannan asemalla palvellut alokas Vaini:i Taina on erotettu 19. 9. 13 
49 lukien sopimattomana rautatien palvelukseen. (10. ljp n; o H. 'i 2/4008, 
12. 9. 1949.) 

Toijalan aseman ylim. junamies Teuvo Arvid Mikael Riimi:i (s. 21. 11. 19) 
ja Porin aseman ylim. lii.mmityskattilan hoitaja Eiuo Fredrik Rajala (s. 10. 
4. 24) sekii. tilap. liimmityskattilan hoitaja Jaakko Salomon Salmela (s. 30. 
8. 09) ovat erotetut sorpimattomiua rautatien palveluk..een. ( 4. ljp n; o H. 
767/3044 14. 9. 1949.) 
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Avoimia virk:oja ja toimia. 

8. ~iikennejaksossa seuraavat esiiyksen perustcella tiiytettiiviit virat ja 
toimet : a,semamiesten esimliehen vi1·koja: yksi .Joensuussa; !C l. vaihdemie· 
hen toimia: kaksi .Joensuussa; junamiehen toimia: yksi Outokummussa; sekii 
!C l . a.sem111miehen toimia: yksi TohmajiirW~Uii. Liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jfutettiiva asianomaisen liikennepaikan paallikolle 
viimeistiiiin 5. 10. 1949. 

6. liikennejaksossa seuraavrut esityksen perusteella tli.ytettii.vat toimet: 
!C l. vwihdemiehen toilmia : yksi Rovaniemellii ja yksi Kem-issii; j1vnamiehen 
toimia: kalksi Rovaniemella,, yksi Kemissii, cviisi Oulussa j a yksi Yli vies· 
kassa; 1 l. a.senwmiehen toimia: kaksi Kemijarvella, yksi Rovaniemellii, yksi 
Torniossa, yksi Raahessa ja yksi Ylivieskassa. Liikenneosaston johtajaJle 
osoitetut hakemukset on jiitettiivii asianomaisen liikennepaikan piiilllikolle 
viimeisiiiiin 10. 10. 1949. 

Kirjanpitajam, virka 1. varastojaksossa, asemapaikkana toistaiseksi Riihi
maki. Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta.tiehaJlituksen 
kirjaajalle viimeistiiiin 13. 10. 1949 ennen klo 12. 

Kirjanpitaji:in virka rautatiehallituksen talousosastolla. Piiiijohtajalle 
osoitet11t hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajaJle viimeis
tiiiin 14. 10. 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kchoitetaan hakijoila ennen hakemus
ten jiittiimistii ottamaan l'elviiii asunnousaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1949. Valtloneuvoston ldrjapaino 



KASKYLEHTI N:o 48 
1949 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N!O 1/49. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutos ilmoitukset on tehtii.va palnatusjaostoon. 

Si s ii. ll l y s: 1. Maksujen suoritus Suomen, Ruotsin ja Nor jan valises ii 
tavarayhdyslii.kentee sii. - 2. Matkalippualennuksia. 

Maksujen suoritus Suomen, Ruotsin ja Norjan 
va.Iisessa tavarayhdysliikenteessa. 

Rautatiehallitus on 15 pna syyskuuta tekcmallaan plilitoksella 1 
muuttanut tulevan lokakuun 1 paivii ta lu'kien maksujen kantoa 
koskevia maaray!ksiii Suomen, Ruotsin ja Norjan valisessa tavara
yhdy liikenteessa ·iten, etta labettaja voi Suomesta Uihetetyisti:i 
Hihetyksista suorittaa kaild\:i maksut Ruotsissa tai Norjassa sijait
sevalle maaraasemalle saakka ja etta Suomeen saapuvista Uihe
tyksi tii saadaan maksut ko'ko kuljetusmatkalta siirtiia va-staan
ottajalta kannettaviksi. M:yos muista maista lmin Norjasta 
H.uotsin <kautta saapuvista lahetyksista saadaan niita rasittaval 
maksut siirtaa Suomessa k::mnettavik i, samoin kuin niiihin mai-
hin menevistii Hihetyksista saadaan mak ut suorittaa Hi.hety~>
asemalla voimassa olevien maksumliliray. ten puittcissa. 

Nama muutokset eivat koske Suomen kautta Ncuvostoliittoon 
menevi·ii lahetyksia, joista lahettiijan edelleen tulee suoritlaa 
kaikiki maksut Suomen tuloraja-asemalle saaikka. 

Jalkivaatimusten asettaminen on edelleen kielletty, Ruotsiin 
ja orjaan menevien liihetysten vlilityskului ta aiheutuvia, enin
tiian 500 mk suurui ia jalkivaatimuksia lukuunottamatta. 

Ilmoitus maksuista, jotka lahettii.jii ottaa suorittaakseen 
(ennakkomaksumerkintii), on tarkoin merkittava seka rahtikir
jaan eWi tavaralistaan. 

V astaanotettaessa lahet;y'ksiii muualle kuin Ruotsiin tai Nor
.iaan on huomattava seuraavaa: 

Tanska. Kuljetettavaksi otetaan pika- ja rahtitavara.a sekii 
kappaletavarana etta vaunu'kuormin. l\Taksut sua suorittaa joko 
lahetys- tai maariiasemalla. 

Saksan lii-nsiluyohyke .ia sen etelii- ja liinsipunlella olevcd nwat. 
Kuljetettavaksi otetaan rahtitavaraa sek.ii kappalctavarana ettii 

60 3. - 23. 9. 1949. 
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vaunukuormin ja pikatavaraa ainoastaan vaunukuormin. Alan
komaihin voidaan Hihetti:ia pikatavaraa myoskin kappaletavarana. 
Kuljetus tapahtuu Tanskan kautta kauttakul\kutiena 1\lalmo
Pald'borg transit. La.hettajan on suoritettava ka:ilk:k:i maksut Sak
san rajalle saalkka; enn~rkkorriaksumerkinti:i: ,Franko aller Kosten 
bis Pad!bo1~ transit". 

Alanlkomaihin, Belgiaan ja Sveitsiin voidaan lahettaa pika
ja rahtitavaraa vaunukuormin myos Trelleborg-Sassnitz llafe11in 
kautta. Liliettajiin tulee suorittaa maksut Sassnitz IIafeniin 
saakka; ennaomaiksumerkintli: ,Franko aller Kosten bis Sass
nitz Hafen". 

Espanjaan ja Portugal iin ei toistaiseksi saa ottaa vastaan 
Ia..hetyksiii. 

Saksan itavyohyke. Kuljetettavruksi otetaan pika- ja ralhtl
tavaraa vaunukuormin Trelleborg-Sassnitz Hafenin ikautta. 
Lahettajiin on suoritettava ma:ksut Sa snitz Hafeniin saakka; en
na:klkomalksumerkinti:i: .,Franko aller Kosten bis Sassnitz Hafen". 

Puo'la. Kuljetettavaiksi otetaan pika- ja ra'htitavaraa vaunu
kuormin Trelleborg-Odra Portin kautta. Li:i:hettajan on suori
tettava kailclri maiksut Odra Portiin saalk:ka; ennalt!komaksumer
kintii: ,Fran!ko aller Kosten bis Odra Port". 

Muut Saksan kaaklwis- ja itapuoleUa olevat maat. Kuljetet
tavaksi otetaan p~ka- ja ra;htitavaraa vaunukuormin joko Tanskan, 
Trelleborg-Sassnitz Hafenin tai Trelleborg-Odra Portin kautta. 
I.~iihettajan tulee suorittaa kaikki maksut Pad!borg transitiin, 
Sassnitz Hafeniin tai, Odra Portin kautta lahetetti:iessi:i, Puolan
Tsekkoslovakian rajalle; ennakkoma;ksumerkinta: ,Franko aller 
Kosten bis Padlborg transit (Sa nitz Hafen) polnisch-tschecho
slowaki che Grm1Ze". 

Romaniaan ja Tm-1driin ei toistaiseksi saa ottaa vastaan 
lruhetyksHi.. 

Muualle kuin Ruotsiin, orjaan ja Tanskaan menevien laille
tysten rahtrkirjat on Hi:hettajan varustettava sruk"'Sankieli ella 
ki.k~nn&ksella. 

M akS!ttjen las kent a ja li:ihetysten kartoittaminen. 
Kru1 lahettiija ottaa suorittawkseen maksuja, jotka han edella 

olevan mukaan voi suorittaa tai on velvollinen suorittamaan, 
m enetellaan seuraavasti: 

1. Turun sat.-Tuk!holman liikenteen tarif£iasemat laskevat 
yhdysliikennetariffin n:o 4668 (0 n:o 1416) mukaisen mak un 

a) Ruotsin ja orjan miiliraasemille, jos ne ovat tariffiase
mia, muussa tapau>kses a Tukholmaan. Liilletykset kartoitctaan 
tavaralistalla n: o 4639 tai 464-0, sen mukaan mihin saal_.ka 
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kuljetusmalksn on la kettu, joko suoraan :mliiirfutsemalle tai Tuk- 1 
holman eri asemille yhdyslii'kennetariffin F-osan mukaisesti Hi.he
tyksen laadusta riippuen; 

b) Tanskaan ja Tanskan kautta menevista laliety1ksistii. Malmo 
griinseniin, jonne lahetylkset myos kartoitetaan; 

c) Trelleborgin 'kautta menevat lahetykset Trelleborg griinse
niin, jonne liihety1kset myos kartoitetaan. 

2. l\'Iuut asemat laskevat kotimaisen tari£fin mu!kaisen maksnn 
Turun satamaan tai Tornio rajaBe. Tornion kautta menevista 
on lisiiksi laskettava tullivaJitysmaksu. Liihetyk et kartoitetaan 
tavaralistalla n :o 46-!1 tai 4642 Turun satama raja- tai Tornio 
raja-asemalle. 

Kaikik:i ne laihetta!jan suoritettavakseen ottamat maksut, jotka 
voidaan Ui:hetysasemalla tarkalleen laskea, kannetaan hanclUi 
katei ella ja merkitaan raihtikirjaan ja tavaralistaan maksetuiksi. 

Ne maksut taasen, jotka lii.hettaja on ottanut suoritettavak
seen, mutta joita liilietysasema ei voi tal"kalleen laskea, peritaan 
ennakkomaksuJaslrelmalla, lomake n : o 4626. Naid~n ma:ksujen 
vakuudeksi 'kannetaan l8Jhettajalta takuu. J os han nauttii rahti-
1 uottoa lii.hetysasemalla, ei takuuta kanneta. Takuu umman suu
ruus rruii;iirataa.n laskemalla kotimaisen tariffin mu'kainen kulje
tusmalksu lcyseelliseltii. matkal1a. Ruotsin, Norjan ja Tanskan 
rautatei:d'en valimatkoista saa tietoja Turun satamasta, Torniosta 
ja tariffitoimiston kansainvalisesta jaosto ta. Seuraavas a eraita 
kauttaku1kumatkoja: 
ITaaparanta raja-Vassijaure raja ................. . 568 km 

, , -Storlien raja ................... . 1028 
" , , -Oharlottenberg :~:aja . . ........... . 1-500 , 

, , -Trelle~org _ raja ................. . 
, , -Malmo raJa. .... . ............... . 

1700 
" 177!) 
" 'l'unrn satama-T<trlclwlman satama ................. . 280 
" 'l'ukholma-Storlien raja ............ . ....... . .... . 716 
" , ~Oharlottenberg raja ...... . ............ . 445 
" , -Ma'lmo raja ......... . ................ . 622 
" , - Trelleborg raja ....................... . 633 
" Trelleborg-Sassnitz Hafen ....................... . 100 
" , -Odra Port .............. . ............ . 22{) 
" Malmo raja-Padborg transit .. .. ..... . ...... . .... . 397 
" Odra Port-Puolan-Ts~kko lovakian raja .... keski.m. 470 
" 

Kannetusta takuusummaBta annetaan lallettajii.lle kuitti en
naJkkomaksulaskelman loma'klkeesta. Asianmukaisesti taytetty 
enna1rkoma:ksulaskelma liitetaan kuljetuskirjoihin ja tehdai:i11 
siitfi merkinta rahtikir;jan taknsivulle Ui,hettajiilHi kannet.tujen 
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maiksujen aHe seka tavaralistan sar8ikkeeseen ,rahtikirjan Hit
teet". 

Lop'Ullinen tilitys ltliliettajan ikanssa tehdlilin niin pian <Jru1n 
ennaiklkoma:ksulas'kelma on palautettu lahetysasemalle. 

Ulkomailta Suomen asemille saapuneet ennakkomak:sulaskel
mat on, sitten kun maksut Suomen rautateiden osalta on mer
kitty, palautettava takaisin ta-varalistalla joiko alkuperiiiselle Hi.he
tysasemalle tai uudelleenJkM'toitusasemalle, sen mu!kaan, m:ika 
asema on saapuneen ltiJ'hety!ksen kartoittanut. Ennakk:omaksu
laskellman loppusumma merkitaan esirahtina ,mak:settavan" puo
lelle. Kirjekuoreen on merkiWiva: ,Ennakkomaksula kelma 
n:o" tai ,Frankaturnota n:o". 

Kuulkausitileissa hyvittiia asema itseti,a.n kantotilin (n: o 4608) 
,vastaavan" puolella palautettujen enna'klromwksulaskelmien ko
konaissummall a. 

Ka.ikk!iin muihin paitsi Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan mene
viin ll:i;hetykslin on liitettava la.heW:iJjriin saksan tai ranskan kie
lella tayttama kansainvalinen tulli-ilmoituskirja (n:o 4620) 
vahintl:Ui.n seuraavin !kappalemariirin: Alankomaat, Puola ja 
Sruksa 2, Sveitsi ja Tsek.'koslovakia 3, Belgia, Bulgaria, Itavalta 
ja Unkari 4, Ita:lia 5, J·u.goslavia, LuxembU!rg ja H,anska 6 
(Tftk n:o 177/ 343, 16. 9. 1949) Kl n:o 48/ 49. 1. 

Matkalippualennuksia. 
Tyoviien U·rheiluliiton jarjestiimiin suunnistamismestaruus

kilpailuihin Fiskarissa 25. 9 ja aloikasnyrtkkeilymestaruusikilpai
lulihin 29- 3.0. W Raumalla ja J outseno, a osa:llistuville kilpai
lijoille ja kilpailutoimit ~joille on myonnetty 25 %: n alennus 
yksinkertaisten lippujen, myos pikajuna lippujen hinnoista Fis
kariin, Raumalle ja Joutsenoon ;ja takaisin. Alennus on voimassa 
Fis:kariin 23-27. 9 ja Raumalle ja Joutsenoon 27. 10-1. 11. 
1949 (Tfo n : o 1651, 19. 9. 1949) 

Sosia<iliministerion toimesta Suomenlinnassa 27. 9-13. 10 
1949 jiirjestettaville raittiuskwrsseille osallistuville kunnallisten 
raittiuslautakuntien toimihenkilOille ja jiisenille seka eriniiisiHe 
muille raittiustyontekijoille on myonnetty 25 % :n alennus y'ksin
kertaisten lippujen, myos pi'k:ajunalippujen hinnoista Helsinkiin. 
Mennus on voimassa 24. 9-16. 10. 1949 (Tfo n:o 1603, 10. 9. 
1949) 

VapatLSs.odan Iruv.aliidien Liiton karjalaisen alaosaston neuvot
telupaiville os-allistuville sanotun liiton karjalaisen alaosnston 
jiisenille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Mikkeliin. Alennus on voimassa 
28. !J-5. 10. 1949 (Tfo n: o 1630, 16. 9. 1!}49) 

Helsinki 1949. Valtionenvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= iehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilm oitukset on tehtava painatusjaostoon. 

Sis a 11 y s: 1. Paikkakuntaluokitus. - 2. Rataosan Lankipohja-Eva
j3.rvi a.vaaminen lilikenteelle. - 3. Muutoksia aikatauluun n:o 115. - 4. Lii
kennepaikkoja koskevia. muutoksia. - 5. Eri:i.iden Gb- ja Gbp·vaunujen uudel
leen numerointi. - 6. Alkoholiliikkeen kuljetukset. - 7. Muutos Jeuvosto
liitou ntutateiden liikennepaikkojcn aakkoselliseen luetteloon (n:o 4779). -
8. Venalaisten viljavaunujen ovikilvet. - 9. Leskien vapaaliput. - 10. Matka
li.I>pualennuksia. - 11. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja yrn. - 12. 
, op1mattomia VR palvelukseen. - 13. Avoimia virkoja ja toimia. - 14. Osoite
tiedu~telu. 

Paikkakuntaluokitus. 

So iaaliministerion palkkaosasto on ilmoittanut hinta- ja 1 
palkkaneuvo:toa kuultuaan palkkasaannostelypaatoksen 7 § :n 
nojalla paaWi111eensa, etta Karki:iliin kunnassa sijaitsevalla Lap
pilau asemas~udulla toimivissa teolJ.isuus- ja liikelaitoksissa seka 
toimistoi a ja virastoissa ja niiihin verrattavissa on 1. 4. 1949 
lukien maksettava III paikikakuntaluokan mukaisia palkkoja. 

Yllaolevan johdosta rautatiehallitus ilmoittaa, eWi piiati:is kos
kee sek1i virka- etta tyi:isuhteessa olevaa valtionrautateiden hen
kili:ikuntaa Lappilan asemalla. (Rh/ to n:o H. 1614/7171, 15. 9. 
1949. - Sosiaaliministerii:in palkkaosaston kirj. n:o 1/1 A/49, 
25. . 1949. -Vert. Kl n:o 9/48. 1) Kl n:o 49/49. 1. 

Rataosan Lankipohja-Evajiirvi 
avaaminen liikenteelle. 

Rautati~hallituksen ilmoitettua, etta Orived<ln-Jiimsiin ra- 2 
dasta on nyttemmin 6,4 km pituinen rataosa Ii.inkipohja-Eva-
jiirvi sellaisessa kunnos a, etta se voidaan avata yleiselle liiken
teelle, ku.lkuJaitosten ja yleisten ti:iiden ministerii:i on kuluvan 
syyskuun 17 paivana maariinnyt, etta mainittu rataosa lokakmm 
1 paivii.sta 1949 lukien liiwtiiiin valmiisiin ratoihin ja luovute-
taan yleiselle liikenteelle rautatiehallituksen maarattiiviissa laa
juudessa. Sen o:h()Ssa ministeri(i on maariinnyt, etta sanottu 
rataosa hallinnolli essa ja tilastollise sa suhteessa on kuuluva 

6261 - 29. 9. 1949. 
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Vaasan rataan ja Tampereen liikennealueeseen ja muuten luet
tava !kuuluvaksi 

2. talousjaksoon, 
4. ratajaru;oon, 
2. varikkojaksoon, 
2. varastojaksoon ja 
4. liikennejak:soon 

sekii etta rautatierakennusosasto edelleenkin toistaiseksi hoitaa 
rataosaston tehtavat radan vartiointia lulkuunottamatta, mi tii 
4. ratajakso huolehtii. 

Edella olevan perusteella rautatiehallitus on miiarannyt, 
etta mainittu Lankip-ohjan-Evajiirven rataosa avataan ensi loka
kuun 1 pa.ivasta lukien tii.ydelliselle henkilo- ja tavaraliiken
teelle. 

Rataosalla tulee olemaan seuraavat liikennepaikat: 

(p Liinkipohja) 
se K.ankijarvi Lankipohja 3 H 
lv Evajarvi , 6 Him & T 

Evajarven nintilyhennykseksi on vahvistettu Evj. 
Rataosa on maiiratty k.uulumaan 26. laf1karipiiriin. 
Kankijiirven seisake ja Eviijiirven laiturivaihde ovat Lanki-

pohjan alaisia. (Rh/'hlo n:o 2319, 21. 9. 1949) Kl n:o 49/ 49. 2. 

Muutoksia aikatauluun n: o 115. 

Liikenteen ulotuttua Evajarvelle saaklka. liikennoidaiin rata
osaa Orivesi-Rdijarvi henkilokuljetu.kseen 1nahden seuraava ti: 

Aikataulu Orivesi-Evajarvi, alk. 1. 10. 1949. 

ov 1 I ov 3 \ OV 5 \Kml I ov 2 I ov 4 I ov 6 

1) I 2) 
15.10 I - .+-Orivesi 1 .... .. +-t 

1) 2) I 
3.50 8.30 7.00 12.15 18.35 
s s s 1 4 Lyytikk.alii. .... s s s 
s s s 1 8 Rotiala ..... .. s s s 
s s s 10 Hoivala . ... . . s s s 

4.25 9.05 15A5 13 Torkkeli ..... . 6.30 11.45 18.05 
s s s 17 Eri:i.slahti . . . .. s s s 

4.40 9.20 16.00 20 Talviainen .... 6.15 11.30 17.50 
s s s 22 Solttila • 0 ••••• s s s 
s s s 25 Vil.klkiJii. . . . . 0. s s s 
s s s 27 Peltola .. .. . . . s s s 

5.05 9.45 16.25 28 Lii.nkipohja . .. 5.55 11.10 17.30 

5 .~0 I s I s I 31 1 
Kankijii.rvi ... s s s 

10.00 16.40 34 -+ETajii.rvi .. .... -+f 5.30 10.50 17.05 

1) Allk:ipiiivina. 2) Sunnuntai· ja pyhii.paivinii.. 

(Kut n :o 14!20/1528, QO. 9. 1949) Kl n:o 49/ 49. 3. 
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Syyskuun 2.6 paiviista 1949 pysi:iJhtyy hj n :o 8132 tarpeen 3 
vaatiessa (,S) arkipaivina 'koulukautena Kontkalan se. (Kut n:o 
14-:16, 23. 9. 1949) Kl n:o 49/ 49. 3. 

Rautateiden aikataulusta sivulta 19 poistetaan pysaysmerkinta 
Pajarissa junista n :o 5 ja 6. (Kut sahke ll1: o 379, 19. 9. 1949) 
Kl n:o 49/ 49. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Huovintien laiturivaibteen ala.isina avataan lo'Jcakuun 1 piii- 4 
viista 1949 luki€n tavaraliikenteelle vaunukuormin (Tt) ,Sora
raiteet" merkinnoin: 

Huovintie 
I Sorarai teet 

I 

I I 
I I 

Hvt 1 
I 
Tt /Luk. 1. 10. 49. (Lkoj/ 

I 
n : o 19:2e, 20. 9. 
1949) Kl n:o 491 
49 . 4. 

Riihimiien aseman alaisena avataan lokakuun 1;5 piiivasili 
19-49 lukien Riihimiien-HikHin valilla kilometrilla 73 + 563 m 
liikenteelle ,Kokko" -niminen seisake seuraavin merkinnoin: 

12 
I

Riihimaki 2 1 H 
Hikia 7. 

I
Ri 2. Kw 119. , 
Lh 57. 

(Lkoj n : o 1875, 21. 9.1 
1949) Kl n: o 49/ 49. 

4. I 

Seisak'keella pysiihtyvat tarpeen vaatiessa 
junat n :o 235, 242, 251, 252, 253 ja 254 . 

(S) toistaiseksi 

. Julkaisusta ,Liikennepaikkojen valimatkat'' poistetaan Aito
nevan laiturivaihteen alai sen ,Suo Oy: n raiteen" kohdalla sarak
keessa 8 olevat merkinnat lokakuun 1 paivasta 1949 lukien, joten 
puheenaolevan raiteen lii'kennoimismaaraykset ovat mainitusta 
paivasta lukien seuraavat: 

I Suo Oy: n raide 

II 
I Atn 5. 1 Tt I (Lkoj n:o 1818, 26. / 

9. 1949 ) Kl n:o / 
1 49/ 49. 4. 

Imatran aseman alaisten ,Kuparitehtaan raiteiden" mm1 on 
lo'k.akuun 1 piiivasta 1949 lukien ,Kyyronkosken raiteet" .. (Lkoj 
n:o 2011, 24. 9. 1949), Kl n:o 49/ 49. 4. 
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Eraiden Gb- ja Gbp-vaunujen 
uudelleen numerointi. 

Uudesti numerointia varten on alJa luetellut Gb- ja Gbp-
vaunut ensi tilassa Ui.hetettava lahimpaan konepajaan tai varik-
koon. 

-55502 55503 55 50± 55505 55507 5·5·508 
55151~ 55513 55514 55519 55520 55521 
65522 55523 55524 55527 55530 55602 
.55604 55677 55678 55679 55680 55681 
55683 55686 55687 55689 55690 5569 
55699 55700 55702 55703 55706 55707 
65708 55710 55712 55713 55715 55717 
55718 55719 55720 55724 55726 55727 
55728 55729 55730 55731 55732 55733 
155734 55735 55737 55739 55741 55742 
55743 55744 55746 55747 55752 55754 
55755 55756 55759 557160 55764 557·65 
'557,66 5.5769 55770 55772 5517<3 55775 
155777 55779 55780 55782 55784 55785 
5578{) 55787 55789 5579.0 55792 55793 
55796 55798 55801 55802 55800 55804 
5·5805 5·5807 55809 55811 

59015 59018 59020 59022 59025 59064 

(Koj n:o Ko 829/1824, 15. 9. 1949) Kl n:o 49/ 49. 5. 

Alkoholiliikkeen kulj etukset. 

Rautatiehallitus on Oy Alkoholiliike Ab: n lkanssa sopinut 
siita, etta kaikkiin yhtion ma,araamiim. lahetyksiin sovelletaan 
1. 10. 1949 lukien yhdistettyli rautatie- ja kotiinkuljetustariffia, 
milklili lmljetus lii.b.ettiijiin varastosta lahetysliikennepai'kalle tai 
maariiliiikennepaikalta vastaanottajan varastoon toimitetaan val
tionrautateiden autoilla. T•iiman mukaisesti naista Uihety'ksista 
on ku.ljetusmaksut laskettava jaljempooa mainitulla tavalla suu
rennettujen hinnoituslukujen perusteella. 

Tyhjistii palautettavista laatikoista, pulloista ja laatikoista 
p.ulloineen kannetaan kuljetusmaksu niiden saapumisajasta riip
pumatta 10 luokan mukaan. Mikali tallaiseen ik:uljetukseen sisal
tyy autoiruljetus, mutta vain toisessa paassa, lisataan hinnoitus
luiruun luku 6, hinnoitusluvun ollessa suurempi kuin 8Q kuitenkin 
vain lul--u 5. Jos autokuljetus on suoritettava molemmissa pli.issa, 
lisataan hinnoituslukuun luku 10, him.Joitusluvun ollessa suu
rempi kuin 80 kuitenkiln vain luku 9. 
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Mui ta tavaroista kannetaan kuljetusmaksu yleisen tariffin 8 
mukaan. Mildili ilillaiseen kuljetukseen sisaltyy autokuljetus, 
mutta vain toisessa paassa, lisataan hinnoitusluJmun luku 3, 
hinnoitu luvun ollessa suurempi kuiln 100 kuitenkin vain luiku 2. 
Jos autokuljetus on suoritettava molemmissa paissa, lisaUian 
hinnoituslukuun luku 5, hinnoitusluvun ollessa suurempi kuin 100 
1\iuitenkin vain luku 4. 

Jos tassa mainitut Hi.hetykset on noudettava a.o. paikkakunnan 
asemakaavoitetun alueen ulkopuolella o1-evalta paikalta tai vietavii 
tiillaiselle paikalle, kannetaan autokuljetuksesta 'korvaus VR auto
jen maantietariffin mukaan. 

Lii:htOliikennepaikalla suoritetusta autokuljetuksesta tehdaan 
asemalla rahdinla~n yhteydessii merkinta kuljetusmaksulaskel
maan. Miiiirali.ikennepaikalla suoritettavasta autokuljetuksesta on 
lahettajiin tehtiivii kuljetus:lrirjan yliireunaan merkinta ,Kotiin
kuljetus maksettu . . . . . . . . . . . . . . . . (liikennepaikan nimi) ". 

Kl n:o 41/49. 6 ja 45/4!9. 9 olleet maaraykset peruutetaan 
1. 10. 49 lukien. (Tfo n :o 1503, 19. 9. 1949) Kl n : o 49/ 49. 6. 

Muut os Neuvostoliiton rautateiden liikennepaik
kojen aakkoselliseen luetteloon (n : o 4779) . 

S T-Liiton kullrnlaitosministerion kansainvalisten lilkenteiden 1 
hallituksen ilmoituksen mu'kaan on Enson raja-aseman nimi tiista 
U1htien Svetogorsk (Ttftlk n:o 174/345, 16. 9. 1,949) Kl n:o 
49/49.7. 

Ven.iilii.isten viljavaunujen ovikilvet. 

'SNT-Liiton rautateiden taholta on ihuomautettu, etta Suomesta 8 
palautetuissa ovikilvissii on paljon ri'kottuja. Kun ra,utatiehalli-
tus on korvausvelvollinen tiia1la ri'kotuista ovikilvista, kehoitetaan 
asemia Kl n: o 8/48. 12 viitaten tarkasti valvomaan, etta tavaran 
vastaanottaja purkauksen jalkeen .Juovuttaa ovi'kilvet eheina 
rautatielle. Rautatien maksettavan korvau!ksen mii.iiriiamiseksi on 
vioittumat ryhmitelty seuraavasti: 

a) vioittumat, jotka vaativat taySkorj3!usta, jdhon kuuluu: 
kilven kokoonpano uudelleen tai ylimpien lautarivien ja luu'kku
pylvaiden asentaminen; 

b) vioittumat, jotka vaativat valikorjausta: tyhjermysau'kon 
sulkuluukun asentaminen uralistoineen; 

c) vioittumat, jotka poistetaan pika:korj3iuksessa: huopatiivis
teen ooittainen vaihto tai uuden asettaminen ja holtyneiden lau
tojen 'kiinninaulaaminen. 



8 

9 

10 

49 -6-

Korvauksen suuruus on a)-ryhman vioittumisista 60 %, b)
ryhman 25% ja c)-ryhman 15 % ovikilven hinnasta. I_-iikennoH,
sijan aiheuttamista vioittumista on kannettava taman mukainen 
korvaus edella mainitussa Ka ikylehdessa ilmoitetun hinnan 
(3000 mk) mukaan laskettuna. Ovikilpiii palautettaessa on kan
nettu korvaus merkittava kuljetusk:irjaan. 

Siina tapauksessa, etta ovi!Jrilpi on ollut rikkinainen jo maara
asemalle tullessa, on epalruntoisuudesta laadittava toimituspoyta
kirja lomrukkeelle n: o 4763. Vain ne asemat, joille viljavaunuja 
yleensa saapuu, saavat tilata lomaketta painatusjaostolta. Poyta
kirja on laadittava neljana kappaleena, joista yksi jaa asemalle, 
yksi on liihetettava tariffitoimiston kansainvaliselle jaostolle ja 
ika:ksi liitettava palautuskuljetuskirjaan. Epakootoisuuden laatu 
on metkittava mah<1ollisim.man tarkkaan, niin etta sen perus
teella voidaan paattaa, mihin edellamainittujen ryhmien vioittu
miin epaiJruntoisuus on laskettava. Jos huopatiiviste on korvattu 
paperilla tai rasyil1ii, on se ehdottomasti mainittava toimitus
poytakirjassa. 

Vai111ikkalan asemalla tarkastetaan tlista lahtien kaikki a&:l
mien palauttamat ovikilvet. Kaikista sellaisista ri:k:koutumisista, 
joista ei ole laadittu toimituspoytakirjaa tai te'hty palautus
'kuljetuskirjaan merkintaa kannetusta korvauksesta, veloitetaan 
palautusasemaa. (Tftk n:o 331, 26. 9. 1949) Kl n:o 49/ 49. 8. 

Leskien vapaaliput. 

Sattuneesta syystii huomautetaan, etta rautatielaisten leskien 
vapaaliput on tilattava tariffitoimistosta, ellei naidenkin lippujen 
saantipaikkaa siirreta muualle Kl n :o 25/ 46. 13 eliikevapaa
lipuista maariitylHi tavalla. 

Liikennepaikoilla ei niiin ollen ilman tariffiosaston apulais
johtajan eri lupaa saada antaa vapaalippuja sellaisellekaan les
kelle, jonka mies elakkeella ollessaan on anonut ja saJanut lip
punsa kirjoitetuiksi jolta!kim. miiiiriitylta ascmalta tai pysiikilta. 
(Tfo n:o 1664, 22. 9. 1949 ) Kl n:o 49/ J9. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Sairmaan Pat·tiopoilw,piit·in 2. 10. Imatralla jarjestiimiin partio
taitokilpailuihin seka Etelii-Pohjanmcum Partiopoikapiit·in 2. 10. 
Seinajoella jiirjestlimiin partiotaitomestaruuskilpailuihin osallis
tuville partiolaisille on myonnetty 25 % :n alen:nus yksinkertais
ten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Imatralle ja Seinii
joelle. Alennus on voimassa 30. 9.-4. 10. 1949. (Tfo n :o 1653, 
20. 9. 1949) 
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Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton ja sen alai en 1 Q 
Piiivdtn-Nuoret-jao.ston jarjestiimaiin raittiuspiirijarjeston neuvot
telutilaisuuteen ooallistuville allre 20-vuotiaille henkiJoille on 
myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
jum.alippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus on voimassa 30. 9.-
4. 10. 1949. (Tfo n:o 1669, 24. 9. 19Mi) 

Suomen Partiopoikajiirjeston partiotaitomestaruusk:ilpailuihin 
osallistuville partiolaisille on myonnetty 25% :n alennus yksin
kertaisten lippujen, my()s pikajunalippujen hinnoista Vaasaan. 
Alennus on voimassa 7-11. 10. 1'949. (Tfo n: o 1658, 21. 9. 1949) 

Stwrnen Oppikow:uje111 Ur·he{luliiton uintimestaruuskilpailuihin 
Helsingis&ii 9. 10. ja suunni tamismestaruuskilpailuihin Mik.ke
lissa 16. 10. osallistuville <kilpaiJijoille ja kilpailutoimitsijoille on 
myonnetty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
jrmalippujen hi1moista Helsinkiin ja Mi'kkeliin. Alennus on 
voimassa Helsinkiin 7-11. 10. ja Miikkeliin 14--18. 10. 1949. 
(Tfo n:o 1600, 21. 9. 1949) 

Kadonneita. matkalippuja, virkaanerk:k:eja ym. 

Helsingin asemalla palvelevalle ylim. 1 pl. konttoriapuLaiselle Maria 11 
Majurille 28. 9. 44 annettu virkamerkki on kadonnut ja kuoletetaan. 
(1. ljp n :o 1028/2654, 19. 9. 1949) 

7. ratajaksossa palvelevan ratatyomiehen E. Blomq.vistin tyttiirelle 
Elville 14. 9. 49 k.irjoitettu tilapii.i.nen vapaalippu n :o 0341.293 matkalle 
Oulu-Relsinki on kadonnut ja kuoletetaan. (7. rtj.p n:o 513, 19. 9 . 19±9) 

12. ratajaksossa palvelevalle ratatyomiehelle Vilho Tahvar.ai elle 
30. 5. 49 kirjoitettu kesii-kausivapaalippu n: o 45/505 matkalle J'oen uu
Kopras on varastettu ja kuoletetaan. (12. rtjp n :o 616, 19. 9. 1949) 

4. ratajruksossa. Tamperoolla p.alvelevalle ratatyon:tekijii.lle J'ouko Lam
pulle 7. 7. 49 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n.:o 39/1884 matkalle Tam
pere--J'iirV1e11pii.ii on kadonnut ja kuo-letetaan. (4. rtjp n:o 61/927, 20. 9. 
1949) 

Relsingin konepajan tyontekijiille Otto E. Elorannalle 14. 5. 49 kir
joitettu kesiikausivapaalippu n:o 15171 matkalle Relsinki-Nastola on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Hki knp n:o 480, 20. 9. 1949) 

Pasilan varikolla palvelevalle .kaasulaitoksen liimmittii.jiille Thure 
Rii.i.sii.selle kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n:o 22/149 matkalle Helsinki 
Na'Sto.la on .kadQn.nut ja kuoletetaan. (Vrp Psi n : o 448, 22. 9. 1949) 

Riihimii.en varikolla palvelevalle ylim. veturinlii.mmittii.jii.Ue Armas 
Siljanderille 10. 5. 49 kirjoitettu kesii.kausi vapaalippu n: o 15/34-5 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Vrp Ri n:o 307, 23. 9. 1949) 

Sopimattomia VR palvelUkseen. 

Kuopion asemalla palvellut alokas Erkk.i Pentti Rytkonen (s. 16. 6. 12 
19128) on erotettu 30. 9. 49 lukien sopimattomana rautatien palvelukseen. 
(9. ljp n:o H. 503/2357, 23. 9. 1949) 

Helsingin asemalla palvellut alokas Vei'.k!ko EemeJ.i Leino on ero
tettu 8. 9. 49 lukien sopimattomana rautatien palvelu.k.seen. (1. ljp 
n: o H. 645/2729, 24. 9. 1949) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

3. liilkennejrukso sa. seu.raava,t esitykaen perusteella t.liytetliivat toimet: 
1 l. vaih~emiehe-n toimia: yksi Turussa; 1 l. asemamiehen toimia: neljii. 
Tu:_u .a Ja yksi Salossa; :e l. asemmniehen toimia: yksi llumppilassa; 
seka JUnamiehen toi.mia.: ko1me Turu a. LiJikenneo aston johta.jalk osoi
te tut hakemukset on jatettii.va asianomaiselle Liikennepaikan piiii.llikolle vii
meistaan 10. 10. 49. 

2 l. konttoriapulaisen toimi Oulun J;:onepajassa. Tii.ytetiilin esityksen 
perusteella. Koneosaston johtajalle osootetut ha.kemu!kset on jiitottavii Oulun 
konepajan paallikolle viime.istii.ii.n 12. 10. 1949. 

1. liikennejaksossa seuraavat esitylksen perusteella tiiyt ttavat virat ja 
toimet: 1 l. konttoria.pulaisen toi.mia: yksi Helsingi a; 2 l. konttoriapu
la·i.sen toimia: yksi llelsingissa; asemamiest en esimiehen vi1·koja: yksi Ma.l
milla; asetinlai tentiehen toimia: yksi Pasilassa; junamiehen toimia: neljii. 
Ilelsin.gissa ja yksi Pasilassa; 1 l. ·vaihclemiehen toimia: kQlme IIelsi.n.gissii, 
)'lksi Sorna.isissa ja yksi Pasilassa; sekii 1 l. asemamiehen toim.ia: yksitoista 
Jlel ·!ngissii, viisi Vallilaasa, kaksi Pasilassa, yksi Oulnnkylii.s ii, yksi Jlirven
pii.ii.! ii. ja kaksi Huopalahuessa sekii ybi Nuppulinna.ssa. Liikenneosaston 
johtajalle osoitetut ha.kemukset on jiitettii.va asianomaisen liikennepai.ka.n 
piiamkolle viimeistaan 13. 10. 1949. 

9. li<ikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettliviilt toimet: 
jtvnamiehen toi?nia: vlisi J yvaskylii.ssli ja yksi Savonlinnasa; 1 l. ase~na· 
miehen toimia: kaksi Kuopiossa., Y'ksi Paaskylahdessa, kaksi Varkaudesaa 
ja ikaksi Jyvii.skylii.ssii; sekii 2 l. asemamieh&n toi?nia: )'lk.si Parikkalassa, 
yksi Huutoko kella ja yksi Naarajarvellii. Li.ikienneosaston johtajalle osoi
tetut hrukemwkset on jatettiivii asianom.aiaen liikennepaikan pii.iillikolle vii
meistaan 21. 10. 1949. 

Yleiooen vai.kean asuntopulan trukia kehoitetUiall hakijoita ennen hake
musten jattiimistii. ottamaan aelvaa asunnon.saantimahdollisuuksista. 

OsoitetiedustellL 

Vlilttlilikseen turhaa Jrirjeenvalihtoa kehoittaa. rautatiehallitus taten 
kaikkia henkilo- ja palkka.usasioita hoitavia virkailijoitaa.n, jot:Jka tietavat 
jonkun a.llamain.itun henkilon osoitteen, &iitli viipymiittli ilmoittamaan rau
tatieha.llitwksen kirjaajalle, os: Helsinik.i: 

nimi ammatti syntymiivuosi 
Leivisto, Osmo 
Ruusuvuori, Olavi V. S. 
Sal<>nen, Matti S. 
Martikainen, Miklko 

Olilcaise1npi osoite 
Tu.rku Brahenk. 11 A. 2 
Kang.a.sala P.irkonlinna 
Riihimliki 
Lempaalii, Kulju 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 50 
1949 

Vllttaus Kaskylelldessli julkaistuun malirliykseen merkltUn: 
Kl. N:o l f-49. 2 (- lehden numero, vuosl, asian numere). 
Jakelua koskevat muutosilmoltukset on teht livli painatusjaOit .... 

SISAL L Y S' : 1. N. s. yksilOllisen ku(}ppakorotuksen maksaminen tyonte.ki· 
jii.Jle, joka tekee sekii. aika- etta urakkatyotii. - 2. Muutoksia aikatauluun 
n: o 115. - 3. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. Junaturvallisuns-
ii.ii.nnon 10 § :n muuttaminen. - 5. Paikkojen numerointi CEm-vaunuissa.. -

6. Yhdi tetyn rautatie- ja kotiinkuljetustariffin soveltaminen. - 7. Talvi
loma-alennus. - 8. Ylimiiiiriiiset vapaaliput. - 9. Matkalippualennuksia. -
10. Virkamieshuoneet. - 11. Resinan etsintii.. - 12. Vaununpeitteiden etsintii. 
- 13. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkejii ym. - 14. Sopimattomia VR 
palvelukseen. - 15. Avoimia virkoja ja toimia. 

N. s. yksilollisen kuoppakorotuksen maksa
minen tyontekijalle, joka tekee seka aika
etta urakkatyota. 

Kaskylehdessa n:o 13/ 49. 1 olevien maaraysten mukainen 1 
n. s. yksilollinen kuoppakorotus maksetaan tyontekijlille, joka te-
kee seka aika- etta ura:kkatyota, jos urakkllltyon osuus koko pal
kanmaksukauden tyoajasta on ollut vahemman kuin lj3 . Kuop
pakorotus maksetaan vain silta ajalta, jolloin tyontekijli. on teh-
nyt aikatyota. Edella mainitu sa Kaskylehde sa olevien maa
raysten 1) kohdan tarko:Lttama:ksi kokonaispalkaksi katsotaan tiil-
tOin ainoastaan aikatyosta maksettu palkka. 

YlHi olevaa so.velletaan seuraavan palkanmaksukauden alusta 
lukien. (Rb/to n:o H 1167, 30. 9. 1949) Kl n:o 50/49. 1. 

Muutoksia aikatauluun n : o 115. 

Syyskuun 12 paivastii 1949: 2 
Hj n:o 437/ 438 aikatauluun lisiitaiin 'kiiynti Suoniemella arki

paivina koulukautena seur. : lliht. Siu 18.32 saap. Snm 18,45, 
liiht. Snm 18.52 saa,p. Siu 19.05; 

Hj n: o 44 pysiih tyy tarpeen vaatiessa ( S) J aakkolassa ark.i
paivinii, koulukautena; ja 

Hj n:o 43 pysiihtyy tarpeen vaatiessa (S) Suoniemellii aina. 
(Kut n:o 1295, 29. 9. 1949) Kl n:o 50/49. 2. 

6364. - 6. 10. 1949. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

L~h-den aseman alaisten Askon ja Starckjohannin raiteiden 
liikenni:iimismiiarayksei ovat lokakuun 10 paivii.stii. 1949 lukien 
seuraavat: 

.Askon raide 

Starckjohaunin 
raide 

Lh 2. Tt Tt-liikenteelle Askonl 
tehtaita ja Upo 
Oy :tii. varten seka1 

lisl:Lksi T-liikenteellel 
Upo Oy:n Ui.h tta
miii kappaletavara
lii.hetyksia ~arten 
asema-, s iirto- ja 
suuntavau nuissa. 
(Lkoj n : o 1998, 30. 
9. 1949) Kl n :o 
50/ 49. 3. 

Tt Oy Starckjohann & 
Co Ab : tii. varten. 

T-liikenteelle liihtcviili 
kappaletavaraa var
ten ascma-, siii·to
ja suuntavaunuis. a. 
(Lkoj n: o 199 , 30.

1 

9. 1949) Kl n:o 
50/ 49. 3. 

Loimaan aseman alaisen ,Viljavaraston raiteen" nimi on lo
kakuun 10 piiivasta 1949 lu:kien ,Valtion Viljavaraston raide I" 
ja lillienni:iidaiin pU'heenaolevaa raidetta mainitusta paivasta lu
kien seuraavin liikenni:iimismaiiriiyksin: 

'i yaitip~ Vilja-
varas ion 
raidc I 

1' 

I 

Lm 1. Tt Valtion Vilju\ arastoa J 
varten. 

I 
(Lkoj n: o 2044, 28. 
9. 1949) Kl n:o 
50/ 49. 3. 

Loimaan aseman alaisena avataan lokakuun 10 piiivii.sta 1949 
lukien vaunukuormaliikenteelle , Valtion Viljavaraston raide II"
niminen raide seuraavin liikenni:iirnismaarayk in: 

Valtion Vilja
varaston 
raide II 

I 
I 

I \ 

Lm 2. Tt Valtion Viljanuastoa , 
varten. I 
Luk. lQ,. 10. 1949. 
(Lkoj n: o 1990, 28. 
9. 1949) Kl n :o 
50/ 49. 3. 
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J ulkaisusta ,Liikennepaikkojen valimatka t" poistetaan Vu~k- 3 
sen sataman ascman alaisten ,Tornatorin raiteiden" kohdalla 
oleva merkinta ,T la.htevl:Ui ja saa.-puvaa kappaletavaraa varten" 
lokakuun 1 paivasta 1949 lukien, joten puheenaolevien raiteiden 
liikennoimista.pa on mainitusta paiviist~i lukien yksinomaan Tt. 
(Lkoj n:o 2020, 3. JO. 1949) Kl n:o 50/ 49. 3. 

Junaturvallli.·uus<S8.8.nnon 108 §: n muutta
minen. 

J tmaturvallisuussliannon 10 §: n Z...kohdassa olevasta jarru- 4 
akselien lukua o oittavasta taulukosta poistetaan sarakk:eesta. ,Ra
taosan maaraava lask:u o I 00 " merk:inta 15-20 siihen tauluk:on 
muis a sara:k:keissa 1iit,(yvine lukuineen ja tilaUe merkit.aan: 

Rataosan 
miiiirii.iivi 
lasku 0/ 00 

115 -17.5 

i 

I 
Junan 

perusnopeus 
km/t 

I
Enintiilin 36 

38-40 
42-48 

En intiian 36 
40-4 

Toimivalla lima-
jarrulla varus-

tettujen akseUen 
luku koko akseU-

Juvusta 

2/5 
1/2 
2/3 

1/2 
2/3 

Muistutuk s ia 

(Rh n:o 2394, 
29.9.1949) 
Kln:o 50/49. 
Kl n:o 50/49. 4. 

Paikkojen numerointi CEm-vaunuissa. 

li ja III luokan ma.kuuvaunujen, litt. CErn, pai!kkojen nume- 5 
rointi muutetaan seuraavasti: 

III luokan osasloissa jatek~iin paikkojen numerot muutta
matta, mutta II luokan o astoissa muutetaan numer01t sit.en, etta 
ne kaiki sa CEm-vaunuissa alkavat numerosta 19. Tiilloin tulee 
paikkojen numerointi olemaan: 

Vaunui. sa n: o 2423-2447, joissa on II luokan osastoissa 10 
paikkaa ja III luokan osastoissa 18 paikkaa, tulee numerointi 
olemaan III ltwkan osastoissa 1-18 ja II luokan osastois a 19-
2,8. Vaunuissa n: o 2451-2455, joissa on II luokan osastoissa 10 
paikkaa ja III luokan osastoissa 15 paikkaa, tulee numerointi ole
maan III luokan osa 'toissa 1-15 ja II luokan osastoissa 19-28. 
Vaunuissa n :o 2413--2420 ja 2448-2450, joissa on II luokan 
osastoissa 8 paiokkaa ja III luokan osastoissa 15· paikk.aa, tulee 
numerointi olemaan III luokan osastoissa 1-15 ja II lu<Ykan 
osastois a 19-26. 
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Nain ollen voidaan ikaikkien CEm-vaunujen paikkojen myyn
nissa kayttaa samanlai ta vaunukarttaa, jossa numerot ovat III 
luokan osastossa 1-18 ja II luokan osastossa 19----28. Myytaessa 
pairok:oja vahempipauaisiin CEm-vaunuihin, vedetaiin karttaan 
ristit ·korkeammilla numeroilla varustettujen liikojen hyttien koh
dalle. 

Naiden karttojen painatus on jo annettu painatusjaoston teh
tiivliksi, josta asianomaisten asemien tulee tilata niita tavalli
sessa jarjestyksessa. 

Mildili CEm-vaunuja luovutetaan liikenteeseen muutetuin nu
meroin ennen uusien k.arttojen valmistumista tai ennen kuin niita 
on ka:ikille asianomaisil'le toimitettu, tulee asiauomaisten ·asemien, 
naiden vaunujen pai•kikoja myydessaan, kaytti:ia tarkoitukseen ny
kyisia l.karttoja muuttamall.a niihin numerot sen mukaisirksi ikuin 
ylHi on selostettu. (Lkoj n :o 2054, 30. 9. 1949) Kl n :o 50/ 49. 5. 

Yhdistetyn r autatie- ja kotiinkuljetus
tariffin soveltaminen. 

Vaarinkasitysten valttfuniscksi huomautetaan, etta Kl n: o 
3/ 49. 11 olevaa yhdistettya rautatie- ja tkotiinkuljetustariffia, 
jonka mukaan autokuljetU'ksesta kannettava korvaus lasketaan 
hinnoituslukuja suurentamalla, sovelletaan vain nii a tapauk
sissa, joista on rautatielii!kennepaitkoille er~kseen ilmoitettu. Kai
kissa muissa tapauksissa kannetaan tavaran kotiinviennista ja 
kotoanoudosta korvaus yleisen kotiin'kuljetustariffin mukaan. 
(Tfo n:o 1709 1. 10. 1949) Kl n:o 50/ 49. 6. 

Talviloma-alennus. 

Rautatiehallitus on myontanyt ta1vilomalle matkustaiVille 
25 %: n a•lennuksen yksinker.taisten lippujen (myo pikajunalip
pujen) hinnoista V'altionrautateillii, jos lippu lunastetaan viihin
tlian 2-00 km:n matkalle menosuuntaan 133kettuna ja matkus
taja viipyy perilla. va.hintaan 5 piiivaa, seuraavasti: 

1) tammi-maaliskuun aitkana 1950 lomanviettopaitlmsta riip
pum.atta kaikkiall e muuatlle maassa pait i liikennepaikoille, jotJka 
sijaitseva t rata-osilla Helsinki___.Porvoo-Riihimiiki ja Helsin'ki
Luoma, seka 

2•) huhtikuun alusta toukokuun 15 paivaan 1950 talviloma
ma;tkoista liitkennepaikoille, jotJka sijaitsevat ratao ·illa Aavasaksa 
- Laurila-Rovaniemi-Kemijarvi, Kajaani-Kontiomiiki-Hy
rynsa lmi ja Kontioma<ki-Vuokatti-Maan elkii. 
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Lap ·ille, joilla on oikeus matkuslaa puolella lipulla1 ei alen~ 7 
nusta myonn.ota. 

Lahtoascmalla myydiil:in matkustajalle yks.inkertainen ma.tka
lippu, joll!lm etu,puolelle leimataan Hihtoa eman nimileima ja jota 
konduktoori menomatkalla ei saa ottaa pois. Matkalipun ohella 
annetaan matkustajalle Hihtoaseman nimi- ja paiviileimalla va
rustettu alennustodistu (lom~e 2426 tai 2426kk), johon lahto
aseman on merkitti.i.va matkustajan nimi, myydyn menolipun 
lu()lkka ja numero eka liikennepaikat, joiden valilla se kelpaa. 

SaadaJkseen alennuksen matkustajan on heti maaraasemalle 
·aa'VThttuaan €Sitettava alennustodi tus asemapruillystolle leirnat
tavlllksi. Leiman piiivamalira on todistuksena siitli, milloin mat
kustaja on aapunut lomanviettopaikkakunnalle. 

Esittamalla menolippunsa seka edellisessa kohdassa mainitulla 
tava1la leimatun alennustodistuksensa matkustajalla on oikeus 
lunastaa puolilippu paluumatJkaa varten edellyttiien, etta lippu 
lnnastetaan aika.isintaan 5 pliivana maaraasemalle saapumi en 
jiiltkeen tulopaiviili mukaanluikematta. Alennustodistus leimataan 
aseman nimi- ja paivii:leimalla oooittamaan, milloin paluulippu 
on myyty. Lnnastet,tu puoliJippu yhde sa menolipun ja alennus
todistlllksen kanssa o.ikeuttaa pahuunatkaan ja on konduktoorien 
matkalippuja kootessaan kerattiiva myi:is alennustodiBtukset ja 
Ui:hetettava ne tarkastustoimist.on II jao 1oon. 

Alennuslippu o.n voimassa 20 pliivaa, menolipun myyntipaiva 
mu:kaanluettuna. PaluuJipun kelpoisuusa:ika palittyy viimeisenii 
ke1poisuuspliiviina iklo 24. Paluumatka on kokonaisuudessaan suo
ritettava aflennulffien voimassaoloaikana. Alennuskauden loputtua 
ei paluulippuja enaa saa myyda. 

Matkan saa keskeytta :k:erran meno- ja kerran paluumatkalla. 
SU'ksista on maksettava tayden tariff:in mukainen maksu. 
TalNilomamatkaa. varten Ui!htoasemaJla ostettu kokolippu seka 

maariiasemalla ostettu puolilippu 011 kumpi·kin lavistettava yksin
kerta.isista lipuista voima. a olevien maaraysten mukaisesti. 

Talviloma-alennus on voimassa. m:vos valtionrautaJteiden kanssa 
y.hdysliikenteessii olevilla :y1ksit.yisilla rautateilUi. (Rh/ tfo n:o 
2409, 29. 9. 1949) Kl n: o 50/ -;1:9. 7. 

Ylimaaraiset vapaaliput. 

Rautatiehallituksen paajohtaja on myontanyt marr.as.k:uun 4- 8 
5 paivina 1949 rpidettavien ratavartijain luen.topliivien osanotta-
jillle ylim. vapaalipun asianomaisen ikotiasemalta. Helsinkiin ja 
taJkai in. ( Tfo n: o 1673, 24. 9. 1949) 



9 

10 

50 -6 ~ 

Matkalippualennuksia. 

Suomen Painik01nit can r ello a, Lapualla ja Valkeako k.ella 
-9. 10 ja Hclsingi sa 1-!-15. 10 ja.rjestamiin painin maaottelu

kar inta~Upruluihin osallistuville kilprulijo.ill.e ja kitpailutoimitsi
joille on myiinnet.t~- r % : l1 alennus yksirukertaisten li ppujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista kullekin ky ymykl>een tulevalle 
asemalle ja ta'kaisin. .Alennus on voimassa 2 paivaa ennen ja 
2 pa1vaa jaltkeen kunkin kilpailun. (Tfo n: o 1713, 1. 10. 1949 ) 

Suomen Nyrkk eilyliiton jarjestamiin nyrkkeilyme.'ltaruuskil
pailuihin osallistuville ·kilpailijoille on myi:inne.tty 25 % :n alennus 
yksinkertai ·ten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoi. ta Myily
ko ken, Oulun, Toija[an ja Kouvolan asemille ja ta~{aisin. Alenm.1s 
on voimassa 13-19. 10. 1949. (Tfo n: o 1-602, 10. 9. 1949) 

Raittittden Ystiivien nuoriso-osa.stoihin kuuluville alle 20-vuo
tiaille .henkili:ii.Ue, jot:ka osallistuvat 1:5-25. 10 valisenii aikana 
pide.'ttiiville raittiustyi:in peruskursseiUe ja sininuoriwtyon jatko
kur eille, on myonnetty 25 %: n a.lennus yksinkertaisten lippu
jen, myos p1kajunalippujen hinnoista Kausalaan. Alennns on 
voima a 13-217. 10. 1949. (Tfu n: o 165.(), 19. 9. Hl49 ) 

Toijalan 1' anllfi r. y :n jarjest.funiin kansa.Jlisiin suunnistam:is
mestaruuskilpailu~hin o rullistuv:illle kilpailijoille on myonnetty 
25% :n alennus y>ksill!kertaisten lippujen, myo pikajunalippujen 
hinnoista Toijala.an. Alemws on voimas: a 14-18. 10. J 949. (Tfo 
n: o ·1649 19. 9. 1949) 

V- ja TJ-seura Jyryn j'ii·rj stamiin suunnistatni kilpailuhllin 
osalJistuville kilpailijoille on myonnetty 25 %: n alenrius yksin
kert.aisten lippujen, myos pika.junalippujen hinnoista Helsirukiin. 
Alennus on voimassa H-18. 10. 19<19. (Tfo n: o 1674, 26. 9. 1949) 

Tyovaen Urheiluliiton jarjestamille na.i..sten voimi ·teluk'lll's
seille 31. 10-20. 11, nuorten nyrkkci1ijain leirille 7-13. 11 ja 
poikien taitovoimi.stelijain leirille 27-29. 12. 1949 osallistuville 
on myon.netty 25 o/o : 11 alennus yksinkertaisten lippujen, myos 
pikajunalippujen hinnoi'ta Nru tolaan. Alennus on voimassa 2 plii
vi.i.c1. ennen ja 2 paivaa jalkeen ikunkin tilaisuuden. (Tfo n: o 1659, 
21. 9. 1949) 

Virkamieshuoneet. 

Lappeenrannan vanhu.n asoma.n asemarakennuksos a on valmistunut 
virkamieshuone, jossa on lmksi vuodetta. (10 ljp n: o H. 859/ 4303, 
28. 9. 1949) 
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Resinan etsinta. 

Espoon a:;ema kaipaa uutta 3-pyoriiistu resinaan,;a, joka liihutettiin 11 
Tuna varastosta . . 49 vaunussa 102936 E. pooseen, mutta oi ole tullut 
perille. Pyydetiiiin etsimiiii.n ja loydettiiessi~ liihettiimiian Espoon a.se-
malle. (1. ljp n:o JO 1/2802, 30.9.1949) 

Vaununpeitteiden etsinta. 

Pyydetiiiin etsimiiiin Mikkeliu vaununpeittoa n: o 277 seka tiedoit- 12 
tamaan Ap Mi, onko peite esiintynyt jollakin liikennepaikalla 1. 1. 48 
jiiJ.keen. Peite palautettava Mi. (10. ljp n:o 1675/4305, 28. 9.1949) 

Pyydetaan etsimiiiin Lohjan Kalkkitehtaan Yaunuupeittoa n: o 572, 
joka on ollut kadok issa 11 .. 49 liihtien ja on jouLunut mahdollisesti 
johonkiu tyhjiian vaunuun. Loytymisestii. ilmoitrttava Ap Mi ja peite 
lahetettii.vii. Lob jan Kalkkitehtaalle. (10. ljp n: o 1674/ 4304, ~8. 9. 1949) 

Kadonneita matkalippuja, virka.merkkejii. ym. 

Kouvolan varikolla palvelevalle ylim. veturinlammittiijij,lle Osmo 13 
Vilkkumaalle 13. 9. -±9 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n: o 0242229 
matkalle Kouvola-Helsinki ja 26. 4. 49' kirjoitettu kesiikausivapaalippu 
n:o 21/56 matkalle Kouvola-Pitkiiaho seka 28. 2. 49 annettu virkamet·kki 
n:o 1236 ova:t kadonneet ja kuoletetaan. (Vrp Kw n:o 480, 26. 9.1949) 

Joensuun varikolla palvelevalle ylim. vaununvoitelijallo Pentti Jo
hannes Puujalalle 16. 1. 46 annettu virkamorkki 11: o 569 ja 14. 5. 49 kir
joitettu kesii.kau ·ivapaalippu n: o 19/37-± matkalle Joen~;uu-Kolma ovat 
21. 9. 49 kadonneet ja kuoletetaan. (Vrp Jns n : o HS, 28. 9. 1949 ) 

Kemissii asuvalle 12. lennii.tinteknik.kopiit·ill ylim. lennatinasen tajalle 
Viiino Aholalle annettu virka-aikavapaalippu n: o 012'263/246 voimassa 
1. 7.-31. 12 .. 1949 ratao illa Kemi----Dulu-Royttii-Kauliranta-Kelloselkii 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Sknp n:o Skpp 2457, 29. 9.1949) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajatyiiliiisclle Toivo :llehtiiliii
selle 12. 7. 49 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 02122 matkallc Hel
sinki-Naantali on kadonnut ja kuoletctaan. (Psl knp n:o 587, 30.9. 1949) 

Riihimlien asemalla palvelevalle nlokkaalle Reino Johannes Murto
koskelle 9. 5. 49 kirjoitettu kesiikausiYapaalippu n: o 23/ 195 matkalle 
l~iihimiiki-Kaunil'lahti on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp n :o 1371/3415, 
l. 10. 1049) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Vaasan asemalla palvellut ylim. autonh-uljt>ttaja Jalo :Mikael Piili.kan- 14 
gas on erotettu 30. 9. 49 lukien sopim.attomn11a rautatien pah·eluk.seen 
(5. ljp n:o II. 1032/ 3200, 23. 9. 1949) 

Oulun asemalla raivellut ylim. autonkuljPttaja ~likko Jalmari Kahko
nen (synt. 18. 9. 191 i ) on erotettu 30. 9. 49 lukil"'l ~opimnttomana rauta
tien palvelukseen. ( 5. ljp n:o H. 778/ 3766, 30. 9. Hl49 ) 

Avoimia virkoja ja toiruia. 

1 l. konttoria,pulaise-rL toimi Vaasan varastossa. Tiiyt~Hiii.n esityksen 15 
peru;;teella. Vara to-osa ton johtnjalle osoitetut hakemukset on toimitet-
tava 3. varastojakson pii.ii.lliko!Le, Vaas.a, ,-iimci. taiin 17. 10. 1949. 
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4. va!ri:k!koja.ksossa seuraa\'at esityksen perusteella lii.ytettii.vii.t toi.met; 
Kouuolan va1·ikolla; kaks~ 2 I. vaununtark.astajan tointa (2 Kw), yksi 
p"Ulllppuk,oneenkii.yttajan toomi (1 Hma); Pieksamiien wrikolla: yks.itoista 
veturin1iimmittii.jan tointa (7 Pm, 2 Jy, 2 War), kaks1 1 I. vaununtarkas
tajan tointa (1 Pm, 1 J y), yksi 2 1. vaununtarkastajan toimi (1 Pru), viisi 
vaununvoitelijan tointa (4 Pm, 1 Jy); sekii. Joenswum varikolla: yhdeksiin
toista veturinlii..mmittii.jii.n tointa (17 Jns, 1 Lis, 1 Smj). Koneo aston joh
taja.lle osoitetut ha.kemukset on Jii.tettava asianomaisen vari1wn piiiillikolle 
viimeistii.iin 22. 10. 1949. 

Apull!MvamstO?tpiii:illikkon vil"l;;a Oulun vara tossa. Rautatiehallitukselle 
osoitetut hakemukSet on: toimitetta.va rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistiiiin 29. 10. 1949 ennen klo 12. 

Kirjanpiti.£jan virka Turun vruras:tossa. Pii.iijohtajalie osoitetut hake· 
mukset on toim.itettava rarutatiehallituksen kirjaajalle TI.imeistiiiin 29. 10. 
1949 ennen klo 12. 

10. llikenneja:ks.ossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettavii.t virat 
ja t{)imet; 1 l. vaihdemieste-n esitlniehen virkoja: yksi Kouvolassa; 1 l. 
vaihdemiehen toitlnia : yksi Kouvolassa; junamiehen toimia : viisi Kouvolas.sa 
ja kolme c Haminassa; sekii 1 r. asemamiehen toillnia: yk<sitoista Kouvolassa, 
viisi Haminassa ja neljii Kotkas&'l.. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hwkemuk:set on jii.tettii.v'.i. asianomaisen liiloonnepaikan pii.ii.llikolle viimeis
taiin 22. 10 .. 1949 mennessii.. 

1 l. ratainsinoo1'in v»·ka (erikoisala sillat) ja 2 l. ratavnsinoo1·in. virka 
(erikoisala ratapihat) keslrnshallinnon rata<>sastolla. Rautatiehallitukselle 
osoitetut ha.k.emukset on toimitettava rautatiehallituksen •kirjaajalle viimeis
tiUin 7. 11. 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vaikeaJ,J. asuntopulan takia kehoitetaan hakij(}ita ennen hake· 
musten jattamistii. ott!IJJnaan selvaii asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Helsinki 1949. Valtioneu,·oston kirjapo i no 



KASKYLEHTI N:o 51 
1949 

Vlittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen mer kitUn: 
Kl . N:o 1{49. 2 (= lehden numero, vuosl , asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Sis a lly s : 1. Va1tion viran tai toimeu haltijain palkka.usten yleinen 
tarkistus. - 2. Rataosa Orivesi-Evajii.rvi . - 3. Tampereen lentokonetehtaan 
hu.a.rarata. - 4. Muutollllia aikatauluun n: o 115. - 5. Liikennepaikkoja koske
via muutoksia. - 6. Rautatiela'isille myytavien l13J1kojen sahans. - 7. Ma.tlm
lippualennuksi·a. - 8. Avoi.mia vir'koja ja toimia. 

Valtion viran tai toimen haltijain 
palkkausten yleinen tarkistus. 

Asetuskokoelmassa on ju'lkaistu: 

Valtiova r ain ·ministerii:in piiiitos 
va.ztion virrtn tcui toimen haltijain palkkausten yleisestii t.arkis

tuksesta. 
He<lsingi"Ssii lii pli.ivli.na syyskuuta 1949. 

Valtiovarainministerio on uojautuen valtion Yiran tai toimen 
haltijain palkkausten yleisa.-,;ta tarkistuksesta 1 paivanii heina
kuuta Hl:l:9 annettuun valti<meuvo ton piiatOkseen (480/ 49) to
dennut , eWi virallinen elinlkustannusindeksi, jonka perusteella 
~-leinen tyopaltlckojen ta:rkistus toimitetaan, elokuussa 1949 oli 110. 
Taman Yuok.-,;i ja kun indeksi ei ole muuttunut siten, etta siita 
aiheutuisi pallkkauslain 2 § :n mu:k:ainen muutos palkkauiksiin. 
peruspalkkaisen viran tai toimeu halti.jain peruspallclca ja ika 
lisat sekii sopimuspalkkai:en Yi1·an tai toimen haltijain sopimus
palk'ka samoin kuin, tulo- ja menoarvion rajoissa, ~·limaaraisen 
toimen thaltijain vuosipallclrio ja ikalisat suoritetaan 1 paivasta. 
loka1."lluta 1949 lukien edelleen sen suuruisina kuin ne ovat mai
nitun valtioneuvoston paatOksen liitteena olevien taulukoiden 
N: o 1 ja 2 sarwkkeissa 7 (indeksin ollessa 110) eli siis saman 
suuruisina kuin edellisen vuosineljanne'ksen aikana. 

Samoin suoritetaan kalliinpaikanlisat peruspalkkai ·en viran 
tai toimen seka ylimaariiisen toimen haltijoille tulo- ja meno
arvion rajoissa edelleen sen suuruisina kuin ne ovat 1 momen
tissa mainitun valtioneuvoston paatoksen liitteeni:i olevan taulu-

G:iSO - 13. 10. 1949. 

1 
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kon ~ :o R sarak>kee ·sa G (indcb;in ollcs..;a 110) ell siis sam an 
suuTuisina kuin edellisen vuo ·ineljanneksen aikana. 

(Asetu ko'k.oelma n :o 603, 15. 9. 1949. - Toj n :o To 1787/ 
3111, 6. 10. 1949. - Vert. K l n: o 36/ 49. 1) K l n: o 51/49. 1. 

Rataosa Orivesi-Evajarvi. 

Lisaykseksi rataos<m Liinikipohja-Evijar\'i liikenteelle a \·aa
misesta K l n:o 49/ 49. 2 julkai·tuun t iedoitu_ksecn ilmoitetaan. 
e1tl:i rataosa Orivcsi-Evii.iiirvi kuuh:tn 4. lennatinteknikkopiir iin. 
(Koj n: o Ko 90,'3/ HlU, ·s. 10. J !1-tH) Kl n: o 51/ .J.9. 2. 

Tampereen lentokonetehtaan haararata. 

'r ampct·ccn lentok011etchtaan haa rara \a on miHiratty kuuln
ntksi -+. lenniitintekni,kkopii!'ii n. (Koj n:o Ko !10;~ 197!1. , . 10. 
1!l.:J.9) J\ 1 n:o Gl / ! 9. 3. 

Muutoksia aikatauluun n : o 115. 

LokaJmun 6 paivast.ii 1949 pysahtyvat hj n: o 312. 333 ja 337 
tarpeen vaaties. a (S) Pelion se. (Kut n: o la-±4, 3. 10. 1949) 
Kl n: o '51/ 49. 4. 

Lokakuun 17 paiva tii 1949: 
lakkautetaan ~Iot n:o -!73 ja 47-1 Vilppulan-)HinUin valillii; 
mnutctaan ~Iot n :o +81 lahtemaan ViLpP'ulasta klo 11 .20. tulo 

::u anttaan klo 11.37 p~· . ( ) valiliikenne-paikoilla; 
Mot n:o -!83 ja -!84- n kulussH arkip., ei 1auantaisin cikii 

pyhap. aattoina; ja 
lisiitiiiin ~1ot u: o 48-:1: a: 'lahtO Man1.asUi !do 14.10, tulo Yilp

pul:aan klo 1-!.27, ja -!81 a: lahto Vilppulasta k1ro 14.55, tulo 
1\l anttaan klo 15.12; molemmat kulu."a. lauantaisin ja pyhap. 
a at toina, pys. ( S) viil iliikennepaikoilla. 

Ilmoitettava ~·lei ·iH ie :opivalla tavaJla. (Rb,'kut n: o 1490/ 
1618, 7. JO. 19-1:9) Kl n: o 51/-19. ·l. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Hangon aseman alaisena avataan 17. 10. 4-9 lukien vaunu
kuormaliikenteelle ,Kaupungin raide '' -niminen raj de merkinnoin: 

Ka.upungin 
1·aide Tt Hangon lmupungi11 

tarvetta varteu . Luk. 
17. 10, 49. (Lkoj n:o 
2012, 3. 10. Hl49) 
Kl n:o 51/49. :3. 
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Kouvolan ase:man alaiKena 11\'a ta·nn 17. 10. Jfl ltil<icn t:UI.K:n 5 
1·aicle euraavin merkinnoin: 

,·. M. K:n 
ra.ide Tt Suornen Maanviljeli· 

jain Kauppa Oy:nl 
tarvetta. varten .. Luk. 
17.10, 49. (Lko,] n :o 
20ll5, 5. 10. 19491 
Kl n :o 51 / 49. 5. 

,Julkaisusta ,Liikennepaikkojen Yi.ilimatkat" sivulta 152 ·pois
tetaan Seinajoen a ·eman alainen Nobel-Standarclin raide ja sen 
f.lijaan me1•kiHian Kauppalan raide seuraavin merkinnoin: 

I r<:auppal:m 
raide 

I 
Tt Seiuiijo<.'n kauppabn. j 

"'nten. (Lkoj n :o 
2077, -1-. 10. Hl-l!ll J 
KJ 11 :o 51 / 49 .. i. I 

RautatieUiisille myytavien halkojen sahaus. 

Muuttaen maariiy.ta Kaskyle.hdessa n:o 5 / !8. 3 on ranta- 6 
tiehallitu' tanaan pi.iaWinyt, eWi ellai i ta polttoainevaras
toista, joi& a ·halot 'katkai. taan konee.llisesti, aadaan, jos tami.i 
nikeuk:. itta voi tapahtua, vahYi. tettuja sahlllu. li ·a n taan 
mJ-ycla ilman erikoi ta lupaa rautatieliiisille ahauspaikalla Juo
Yutctta\riksi halk:oja J,,·hyempinakin kuin 1 m :n pitui, ina. (Rh 
n :o 2-J. -:1:, fi. 10. 19-±!l ) Kl n:o 51/±9. 6. 

Matkalippualenn uksia. 

Tyovi:ien l1 r"heiluliiton Suomi-Puola, Suomi-Italia nyrk- 7 
keilyjoukkneiden -.;-a lin takil j)'ai luihin osallistuville nyrkkeili,joillc 
ja toimit<>ijoille on my<innctt? 25% :n aleunus .}1ksinkertai ten 
lip.pujen, myos pilrojunalippujen hinnoista Turkuun, Tampereelle, 
Kotkaan ja Helsirrkiin. Alennus on voimassa 13-Hl. 10. l!l-:1:9. 
(TEo n:o 1702, 3. 10. 1!)4!l ) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Ylinn. konttoripiUillikon toi,mi Hankasalmen ahalla. Toime ta mak.s<.'· 8 
taan palkkiota mk 20, i5: - ikuukaudessa indeksikorotuksineen ynna mall
dolliset ikali at. Toimeen kuuluu 2 h. ja keittion asunto mk 94{): - kuu· 
k.ausivuoluasta sallkovaloineen, Varasto-osaston johta.jalle osoitetut hake
mukset on toimitettava naut~~tiehallitwksen vara totoimistoon \·iimeistaiin 
21. 10. 1949. 

Yk'Si ja.rjestelymestarim vi.rka toistaiseksi Pasilan asemalla; neljatoista 
ylikO'Iuhtlcloorin virka.a., joil'ta toil'taiseksi kolme HeLsingin ja llt'ljii Turun 
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::ISOmalla S<'kil. yk; i kuliRkin :J..!ll'mR lla: P11.~ila, Lahti, Seiniijl)ki, \ livi<>. kn, 
Iisalmi, J oensuu ja Kouvola; kaksi:h.J'Illillle:ntaseit.serniin konduktoo1:iri vi1·Tcq,a, 
jl):i.st.a toistaiseksi neljii. Helsingi.u, kolme Tampereen, kaksi Iisalmen, ikaksi 
.Toensuuu, kaksi Kouvolitn ja neljii Haminan asemalla aekii. yksi kulia.kin 
asemalla : Lallti, Karjaa, Turku, Pori, Toija1a, Haapamiiki, Vaasa, Kok>kola, 
Pieksiimiiki ja Jyvii&kylii; yksi. 1 l. pakkamesta1·im virka toistaiseksl Helsin· 
gin asemalla; yksi 2 l. paJck011nestarvn vilrka toistai!seksi Miintiin asema.lla; 
yks i 1 l. vaakamestarin t'il·ka ja Jm.ksi 2 l. va.a.kOIIMstm·in vi'l"kaa toistai· 
seksi Helsingi.n asemalla. Liikennoosaston johtaja11e oaoitetut hrukemukset 
on toimitettav~t rautatiehaUituksen kirjaajalle vi.imeistiiiin 27. 10.194-!:' t"1111<'11 

l<lo 12. 
1. vari.kkojaksossa aeuraavat esity.ksen perusteella tiiytettii.viit toimet: 

·vet·u,·inl&rnmittiijiim toimia: lrolmekymmentiiyksi Pasilan va.rikolla ( 31 Psi), 
ka.ksitoista RiiJLimii.en variikoJla (li2 Ri), lruusi Turun varikolla (6 Tku) 
ja kaksi Karjaan varikolla (1 Kr, l Lo); veturinpuhdi.stajain esimiehen 
toimia: yksi. •rurun variikolla (1 'l'ku); pwmppukoneenkiiyttiijan toinnia: 
yksi Pasilan varikolla (1 Psl) ja yksi Riihi.m.aen varikolla (1 Ri) ; 1 L. v=
nuntarkastajam toimia: ka!ksi Turun varikolla (2 Tlru); 2 l. vaununtar
lcastajan toimia: yksi. Riihim.aen varikolla (1 Ri)), kolrue 'furun var.iikolla 
(3 Tlcu) ja yksi Karjaa.n varikolla (1 Kr;; sel(ii vau1'1/Unuoite1ijan toimia: 
kolme Pasilan varikolla (3 P l) ja nelja Karjaan varikolla (4 Kr). Kone
osa.ston johtajalle osoitetut hakemukset on jat.ettiiva a iau001abelle varilkon
pii.iillidrolle viimeistiiiin 29. 10. 1949. 

Neljii. 2 l. kirjwrVn vi1·kaa rautatiehallituksen tarkastustoimi·stossa. Paa
johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii. rautatiehaUitu.ksen kirjaajalle 
viimeisiiiin 7, 11. 1949 ennen klo 12. 

Seiniijoen ensimmiH ·en luokan aseman asM!utpiiiillikon virlca (3 pl), 
K1·isliinanlc=pungin ja Suolahden ko·lmannen luokan, Ka1·kun neljiinneu 
luokan j:t Herral<~n, Ypii.jiin, Ki'ilcan, Ylito1•nion, Raudaskyliin ja Kurkimiien 
vi~dennen luokan a.l!emicn asmoopaiinilcon virat. Rautatiehallitu.kselle osoi
tctut htdmmukset on LO<imito~tava nmtat.iehallitukisen kirjaajalle viimels
ta-iiu 11. 11. 1949 ennen lklo 12. Nim.itetyt a emapii.ii.Uikot ov·at velvolliset 
va,.,;taanottamaan Kar.kun, ll r;ralan, Ypajii.u, Raudaskylau ja Kurk.i.rnaen 
asemiUa jo olev.a.n seka Kristiinankau.pungin, Suolahden, Kiika.n ja Yli· 
tornion asemiile vastedes ·mahdollisesti sijO<itettavan po!l'titoimipaika.n hoi· 
tajan toimen. 

Kolme y. p. 1 l. kvrjurin viR·kaa, joista toisLMsek:!i ybi IIelsingin, 
yksi 'l'ampereen j-a yksi Lappeeurannan a,<>emalla; kaksi ct. p. 1 l. kvrjwrin 
virkaa, toinen to.istai.seksi Kemin ja toinen Pieksiimaen asemalla; yksi 
y. p. 2 l. lVnjalci1·jm·in vir lea toistaiooksi: 10. liikennejaksossa; kolmetoista 
y. p. 2 l. lcirjU7'Vn drlcaa, joista toistaiseksi k.aksi. Hel8ingin ja kaksi Taru
pere.en asemalla sekii yksi .kullakin asemallt~-: Lahti, Hyvinkii.ii., Va.asa, 
Kolppi, Pann'li.inen, Kemijarv.i, Oulu, Oulainen ja Hietanen; yksi asema
mestarin vir lea toistaisaksi Mii.kelii.n pysakilla; kuusitoista a.p. 2 l. ki?'ju
rin viTkaa, joista toristaiseksi ·kruksi J oensuun asemalla sekii yksi: kulla.kin 
asemalla: Korso, Hyvinkii.ii., Ka.rjoo., 'l'=ku, Kyro, Kupittaa, Aavasruksa, 
Iis.almi, Piiiiskylahti, A.anekoaki, Kai-tjarvi., Luumiiki., Pu.Lsa. ja Rantasalmi; 
kaksi 2 l. bipunmyyjiin virkaa, toinen toi~taiseksi Helsingin ja toinen llii· 
meenlinnan asemalla; sekii kolme sii,hkottiijan virkaa, joista toista:i.seksi 
.lroJk!si Helsi:ngi.n ja yksi Joensuun asema.lla. llil.utatiehallitul(sen pii.ii.johta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kilrjru~.jalle 
viimeistiiii.n 11. 111949 ennen klo 12. Mii.keliiiin nimitetty asemamestari on 
velvollinen vastaanott4:urnaan pysakillii. <:llevan posbitoimlpruilka,n ltoitaja.n 
toimen. 

Yleisen vai'kean a:suntopulan talli:rl.a kehoiltetaan hak:ijoita ennen haJte· 
muSJten jattiimistii. ottam.aan selviia asunnonsaantimahdoihsuuksista. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaiuo 
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Vlittaus Kaskylehdessa julkaist uun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuos i, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

S I S A L L Y S : 1'. Liputtaminen. - 2. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 
- 3. Pahvilippujen piiivliys. - 4. Pohjolan Liikenne Oy:n hoitama kotiin· 
kuljetus. - 5. VR:n ja Pohjolan Liikenne Oy:n autoihin unohdetut ja talteen
otetut esineet. - 6. Sabatavaran kuormaukset Neuvostoliittoon. - 7. Melas-
in rahtiluokka. - 8. Matkal~ppualennuksia. - 9. Kadonneet kuljetuskirja

puesit. - 10. Vaununpeitteiden etsinta. - 11. Kadonneita matkalippuja, vir
kamerkkejii. ym. - 12. Sopimattomia YR palvelukseen. - 13. Avoi:nia vir
koja ja toimia. 

Liputtam.inen. 

Liputuspaiviin niihden ilmenneen epati€toisuuden vuo:ksi 1 
ilmoitetaan, ·etta Suomen lipun virallisesta kayttamisesta sekii 
jullrisesta liputu!ksesta mmmlaisilla lipuilla 27 paivana il:mhti
kuuta 1934 annet1111. asetuksen 1 § : n mukaan, sellaise:p.a ku:in se 
on osittain muuwttu 2 paiviina ik:esiik:Q.u ta 1-942 ja 18 paivana 
lmhtikuuta 1947 •annetuilla asetuksilla, valtion virastojen tai 
laitosten on nostettav.a ilippu lippusalkoon : 

1} tou:kokuun toisena sunnuntaina, jota vietetii:iin aitien
paivana, 

2) ik:esaikuun 4 paivana, armeijan lippujuihlan paivana, 
3) 'kesakuun 24 paivana, jota vietetaan Suomen lipun pai

vanii, ja 
4 ) jouluiJruun 6 piiivanii, Suomen itsenaiseksi julistautumisen 

vuosipaivanii. 

Asetuksen mukaan ovat siis vain yllii 1uete1lut pakollisia lipu
tuspaiviii, jolloin valtionrautateiden talotkin ehd~ttoma ti on 
liputettava. Asetu.ksessa saadetaiin edelleen, etta jos joJlakin 
pa.ikkakunna.lla toimeenpannaan yleinen liputus mnina paivinii 
kuin edellii oo. mainittu, olkoon myoskin paikka'kunnalla oleva 
valtion virasto tai laitos oikeutettu nostamaan lipun salkoon. 
Lisiiksi voi viraston tai laitoksen paiillikko ;q.iliiirata liputettavwksi 
Yira ton taikka Iaitoksen erik.oisena merkkipaivanii. 

Edellii mainittujen pB.Jkolli ten liputuspaivien lisiiksi liputetaan 
nyk:yis.in -.;-akiintuneen kaytannon mukaan seuraavina paivina: 

6 ~ 3:! . - 20. 10. 19±9. 
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a) hclmihcnm 5 pti.ivana eli Runebergin paivana, 
,b) , 2 , , Kalevalan , , 
c) toukokuun 12 , , Snellmanin , ja 
d) lokakuun 10 , , Aleksis Kiven , 

Mikali paikkakunnalla toimeenpannaan yleinen liputus muina
kin piiivina, on valtionrautateille lmuluvat ja lipputangoilla 
varustetut talo.t syyta myookin liputtaa. (Hloj n:o 51, 15. 10. 1949) 
Kl n:o 52/ 49. 1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Z Hyrynsalmen aseman a;laisena avataan 1. 11. 49 lukien liiken-
teelle Hyrynkan!kaan raiteet seuraavin merkinnoin: 

Hyrynkankaan 
raiteet Hys 3. Tt Luk. 1. 11. 49. (Lkoj 

n:o 2094, 13. 10. 
1949) Kl n :o 52/ 49. 
2. 

Iisveden a eman araisena avataaaJ. 1. 11. 49 lukien liikenteelle 
A. Ahlstrom Oy:n ja Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n 
raiteet seuraa vin merkinnoin: 

Ahlstromin 
raide 

Ta.mpellan 
uusi raide 

Isv 4. 

Isv 5. 

Tt A. Ahlstrom Oy:ta 
varten. Luk. 1. 11. 
49. (Lkoj n:o 2062, 
13. 10. 1949) Kl n:o 
52/ 49. 2. 

Tt Tampereen Pellava· 
ja Rautateollisuus 
Oy : ta varten. Luk. 
1. 11. 49 . (Lkoj n :o 
2062, 13. 10. 1949 ) 
Kl n:o 52/ 49. 2. 

Jyvaskylan aseman alaisena avataan 1. 11. 49 lukien liiken
teelle Osuustukkukauppa r. l: n raide seuraavin merkinnoin: 

I IO'l'K :n raide I 

I I I 

Jy 1. 

l 
Tt I Osuustukkukauppaa I 

varten. Luk. 1. 11. 

I 
49. (Lkoj n: o 2128, 
13. 10. 1949) Kl n: ol 
52/ 49. 2. 

Kolhon aseman alaisena avataan 1. 11. 49 bu!kien liikenteelle 
Kolhon ja Ristimaen valiHii ikilometrillii 287 + 984 m ,Kaarela "
niminen seisake seuraavin mel'kinn0in: 
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Kolho 2 
5

1 H 
Ristimaki 
Hpk 12. 

Wp 13. 
Tpe 102. 

Tl 142. 

52 

Luk. 1. 11. 49. (Lkoj 
n:o 2059, 4. 10. 
1949) Kl n:o 52/49. 
2. 

Sei akkeella pysii.htyvat tarpeen vaatiessa (S) toistais$si 
junat n:o 451 ja 452. 

Valkeakosken aseman alaisena avataan lokakuun 17 paiviista 
1949 'hlJlrien liikenteelle ,Sateri"-niminen seisake seuraavin mer
kinnoin: 

se Sa.teri 11 \Val:kealroski 21 

I I 
H Luk. 17. 10. 49. (Rh 

n:o 1179, 13. 10. 
1949) Kl n: o 52/49. 
2. 

Seisaketta liik:ennoivat arkipii.ivina junat TV 3/ TV 4, joka 
paiva junat TV 7/ TV 8 ja muina ar'kipaivina, paitsi lauantaina, 
junat TV 9/TV 10. 

Pahvilippujen paivays. 

I 

Matkalippujen tarkastu.lq3issa on todettu, etta pahvilippujen 3 
paivays usein on epii.selva ja vaikeasti luettavissa. 

Kun tiima hiodastuttaa ja vaikeuttaa konduktoorien tyota seki:i 
antaa sijaa vaarinkaytoksille, huomautetaan liikennepaikoille, etta 
pahvili!}pujen paivaJi on toimitettava huolellisesti. M:illoin pai
nimella ei saada paivaystii selvasti nak:yviin, liikennepaikan paal
likon on huolehdittava, etta painin korjataan asianmukaiseen 
kuntoon. (Lk:oj n:o 2152, 15. 10. 1949) Kl n :o 52/ 49. 3. 

Pohjolan Liikenne Oy : n hoitama 
kotiinkulj etus. 

Rautatieha'llituksen ja Pohjolan Liikenne Oy: n keske11 0'11 4 
sovittu maksujen kannosta ja tilityksesta sellaisessa kotiinkulje-
tuksessa, joka 011 siirtynyt Pohjolan Liikenne Oy:n hoidettavaksi. 
Sopimulksen mukaan kannetaan tallaisessa kotiinkuljetuksessa 
korvaus yleensa Poh.jolan Liikenne Oy: 11 vahvistaman tariffin 
mukaan. M:ikali rautatiehallitus on tehnyt erikoissopimuksen 
yhdistetyn rautatie. ja kotiinkuljetustariffin soveltami esta, mer
kitaan sopimuksen muk.ainen rahti kuljetuskirjaan erikoissopi
muksessa mainitulla tavalla liihetysasemalla (hinnoituslukuja 
. uurennetaan), eli siis aivan sa.moin lmin valtionrautateiden hoi-
dossa olevan kotiinkuljetuksen:kin osalta. Pohjolan Lii.k:enne Oy: lle 
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suoritctaan korvausta niiista kuljetuksista samojen pcrusteiden 
mukaan, kuin milla vastaavista kuljetuksista hyvitetii.iin valtion
rautateiden autoku.ljetustileja. Toistaiseksi Pohjolan Liikenne 
Oy: lie siis su.oritetaan sopimuskuljetuksista korvausta 150 mk 
tonnilta. Sopimuslruljetusten tilitykseen sovelletaan Kl n: o 
3/ 49. 11 miiariiybiii. 

Naita miiarii.yksia sovelletaan myos ta-annehtivasti. (Tfo n: o 
1779, 14. 10. 1949) Kl n:o 52/4·9. 4. 

VR:n ja Pohjolan Liikenne Oy:n autoihin 
unohdetut ja talteenotetut esineet. 

5 Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan, etta VR: n ja Oy 

6 

7 

Pohjolan Liikenne Ab: n autoihin unohdettuja ja talteenotettuja 
tavaroita on k.asiteltava samoin kuin rautatien alu.eelle, asemalle 
tai vaunuun unohdettuja ja sieltii talteenotettuja esineitii. noudat
taen liikennesiiiinnon 42 '§ : n miiiiriiyksiii.. Vrt. tav. tied. siiiinnon 
37-41 §~:n maii.riiyksiii. (Lkoj n:o 2138, 14. 10. 1049) Kl n:o 
52/ 49. 5. 

Sahatavaran kuonnaukset Neuvostoliittoon. 

Viime aikoina on raja-asemille ruvennut jiilleen aapumaan 
virheelUsesti kuormattuja Neuvostoliittoon meneviii. sahatavara
k:uonrnia, joita on ollut pakko korjata raja-a emilla. Taman joh
do.sta kehoitctaan ku.ormausasemia ta1•kenunin vah-omaan, etta 
Hihettiijiit noudattavat euvostoliittoon lii.het()ttii.vien taYaToi•d:en 
lruormausohjeita, erikoisesti niiden 28-32 ja 4'2 pykiiliii. 1\'Iyos 
sahatavaraa suomal:aisiin vaunuihin lruormattaessa on muistettava 
estiia lautojen luisuminen poikittaisen lautakiinnityksen avul•la 
( 30 §). Samail a huomautetaan m.yoo siita., etta 1 ii.hetHijan on 
itsensa hankittava kuorman tuikemiseen tarvittavat vaunupylviiiit, 
jotcnka VR:n pylvaii.t on Neuvostoliiton 'kuormauksiin annetta
vi. ta suomalaisista vaunuista poistettava ennen kiuormauksen 
alkamista, mikiili lahettajii ei ole ilmoittanut haluavansa lunastaa 
nii.ita pylvaitii. (3 '§). (Kut/ vienti n:o 40/ III, 10. 10. 1949) 
Kl n:o 52/ 49.6. 

Melassin rahtiluokka. 

Rautatiehallitus on miiiirii.nnyt Tahtitav.arana kuljetettavan 
rnelassin kappa:letavaraluokaksi 24. 10. 49 lukien vuoden 19:50 
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loppuun lu~kan 5. J\llelassin vaunu:kuor.malookkana on alennuk- 7 
sen voimassa oloaikanakin sen nykyinen luokka 9. (Tfo n:o 1768, 
11. 10. 1949) K1 n:o 52/ 49. 7. 

Matkalippualennuksia. 

Suomen Partiopoikajii1·jesto - Finlands Scouturvim~ r. y :n 8 
suunnistamismestarUJUs:lrilpailui:hin osallistuviHe partiolaisiHe on 
myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myos rpika
junalippujen hinnoista Pohjanlruruun. .Alennus on voimassa 
21__.!'2:5. 1.0. 1949. (Tfo n:o 1728, 4. Hl. 1949) 

Tap(Jffl,uan Erii 1". y :n jarjestiimiin ikansallisiin suunnistamis
kil<pailuihin osaHistuville idlpailijoille on myonnetty 25 %: n 
alennus yiksinkertaisten lip;pujen, myoo pikajiUnalip:pujen hin
noista T:ilk!kurilaan. .Alennoo on voiJmassa 22---24. 10. 1949. 
(Tfo n:o 1740, 6. 10. 1949) 

Suonte?t Partiotyttoji:i·rjeston tarpojapaiville osaHistuville par
tiolaisiUe on myonnetty 25 % : n alennus yksinkertaisten lip·pujen, 
myos pikajunalippnjen hinnoista Tampereelle. .Alennus on voi
massa 27. 10.-1. 1J. 1949. (Tfo n :o 1739, 6. 10. 1949) 

Suomen K uu1·omykki.iinliiton Helsingissa 5-6. 11. jarjesti:i
mille syysjuhlille ja Lap:peenrannru>'Sa 1'2-13. 11. seka Riihi
moolla 4. 12. 1949 jarjestfunille esitelmapliiville iffiatkustavil1e 
kum'Omykil1e ja esitelmlinpWijille on my.Onnetty 25 %: n alennus 
yksinlkertaisten lippuje.n, myos pikajunalippujen hinnoista Hel
sinkiin, Lappeenrantaan ja Riihimaelle. .Alennus on voimassa 
Helsinkiin 3-8. 11., Lappeenrantaan 10-15. 11. ja Riihimaelle 
2-6. 12. 1949. (T:fo n:o 1715, 3. 10. 1949) 

Si1~iset Partiopojat r. y :n jiirj·estiimille partiotyon syventymis
paiville ja kristillisen nuorisotyon 60-vuotisjuhlille osallistuville 
partiolaisille on myonnetty 25 %: n alennus yksinkertaisten lip
pujen, my6s pikajunalippujen hinnoista Helsirrlriin. .Alennus on 
voimassa 10--16. H. 1949. (Tfo n:o 1774, 13. 10. 1949) 

Lahden J[ uurojen Urheilijoiden jarjestrunille urheiluvalistus
paiville osallistuviMe kuuromykille on myonnetty 25 % : n alennus 
yksin:kertaisten lippujen, myos pikajnnalippujen 'hinnoista Lah
teen. .Alennus on voimassa 23-30. 11. 1949. (1'fo n: o 1749, 
10. 10'. 1949) 

K adonneet kuljetusk:irjapussit. 

Seuraavat ,Psl" merkiunallii. ja jarjestysnUilllerolla varu tctut Pasi- g 
Ian aseman aavejunien kankaiset kuljetuskirjapussit ovat kadonneet, .har
haannuttuaan ilmeisesti v.ie.raisiin jaksoihin: 
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N:o 2 lii.h. 1178 junalla 1051 Tpe 

" 
7 

" 17/8 
" " " 

" 
10 

" 18/8 
" " " 

" 
5 

" 
Hl/8 

" 
1003 Ri 

" 
9 

" 
19/8 

" 
Hl51 Tpe 

" 
4 

" 20/8 " 
1005 Kw. 

Pyydetiiii.n etsimiiii.n ja viilpymattii. palauttamaan kotiasemalle. (1. ljp 
n : o 1087/2858, 4 . 10. 1949) 

Vaununpeit teiden etsintli.. 

10 Pyydetiian etsimiiii.n Oulun aseman vaununpeitteitii. n :o 329 ja 338, 

11 

joista viimeksi saadun tiedon muka.an ensinmainittu on lii.hetetty 10. 3. 
1949 kuorman suojana Lahdesta Tohmajii.rvelle ja viimemainittu samoin 
kuorman suojana 10. 12. 1948 kotias€11Ilalta Iisalmelle. Peitteet pyydetiiii.n 
liihettiimii.ii.n Oulun apulaisasemapiiii.llikolle. (6. ljp n :o 1648/3991, 14. 10. 
19.Jo9) 

Kadonneita matkalippuja, virka.merkkeja ym. 

Riihimaen asemalla palvelevalle junamiehelle Arvo August Rannalle 
13. 9. 44 annettu virkamerkki n: o 126, 8. 8. 49 kirjoitett u tilapii.inen va· 
paalippu n :o 163347 matkalle Riihimruki-'l'u.rlw sekii. 9. 5. 49 kirjoi
tettu kesiikausivrupaalippu n:o 11/193 matkalle Riihimii.ki-8iitama ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (2 ljp n:o 1381/3449, 3.10.1949) 

Helsingin konepajan tyontekijii.lle Martti Marttiselle kirjoitettu 
virka-aikavapaalippu n :o 013311/267 voimassa 04. 01.-31. 12. 49 matkalle 
Rel inki-Rekola on kadotettu ja kuoletetaan. (Hki knp, 3. 10. 1949) 

Pasilan konepajal1a palvelevalle konttorioppilaalle Sinikka. Haavis
tolle 15. 5. 49 kirjoitettu kesii.kaus.ivapaalippu n: o 24/23 matkalle Hel
sinki-Toijala on kadonnut ja kuoletetaan. (Psl .knp n:o 600, 4. 10. 1949) 

5. varastojaksossa palvelevalle halkotyomiehelle Arvi Rii.isaselle 
kil-joitettu tyolii.isaikavapaalippu n :o 39/1060 matkalle Kurkimiiki-Tai
pale voimassa 01. 10.-31. 10. 49 on kadonnut ja kuoletetaan (5. vtjp n:o 
819/685, 5. 10. 1949) 

Mikkelin asemalla palvelevalle alokkaalle Pauli Armas Eroselle 
annettu virkamerkki n:o 77 on kadonnut ja kuoletetaan. (10. ljp, 8. 10. 
19.Jo9) 

Helsingin konepajan tyontekijii.lle Rakel Jiirvikarille kirjoitettu kesa· 
kausivapaalippu n: o 43/178 voimassa 15. 05 .-31. 10.49 matkalle Helsinki 
-Meltola on kadotettu ja kuoletetaan. (Hki knp, 8. 10. 194·9) 

Oulun ·varikolla palvelevalile ylim. veturinliimmittii.jii.lle Eino Heikki
lii.lle kirjoitettu virkamerkki n : o 70, kesiikausivapaa]i.ppu n: o 39/1665 
matkalle Rovaniemi-Aapajoki ja e3. 9. 49 kirjoitettu tilapiiinen vapaa
lippu n: o 0191989 matkalle Rovaniemi-Helsinki ovat kadonneet. ja kuo· 
letetaan. (3. vjp n:o 464-, 10. 10. 1949) 

Tampereen as€11Ilrulla palvelevan ylim. konduktoorin Aarne 0. Her
mion pojalle Tau nolle 7. 10. 49 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n : o 
7500 matkalle Tamp ere-Helsinki on kac10nnut ja kuoletetaan. ( 4 ljp 

n:o 1362/3403, 11. 10.1949) 
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'l'ampereen asemalla palvel<walle .alok.kaa.lle Pauli Sillanpii..a.Ile 15. 5. 49 11 
kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 32/318 matkalle Tampere--Jii.rvenpiili 
on kadonnu t ja kuoletetaan. ( 4. ljp n: o 1373/3427, 13. 10. 1949) 

Sopimattomia VR palvelukseen. 

Lautiosaaren laiturivaihteella palvellut ylim. asemamies Pauli Antero 12 
Tolonen (synt. 21. 11. 1924) on erotettu 30. 9. 49 lukien soipimattomana 
rautati~n palvelu.kseen. (6. ljp n:o H. 779/3848, 5. 10. 1949) 

Pasilan varikolla palvellut ylim. veturi.nlammittii.jii. Sulo Einar 
Kauppinen (synt. 22. 11. 1916) on erotettu 30. 9. 49 lukien sopimattomana 
rautatien palvelukseen. (Vrp Psl n:o 471, 4.10. 1949) 

Iisalmen varik{)lla K{)ntiomii.ellii. palvellut ylim. veturinlii.mmittii.jii. 
Veikko J(}hannes Tuum on erotettu 1.10. 49 lulcien sopimattomana rau
tatien palvelukseen. (3. vjp n:o 457, 5. 10. 1949) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Oikaisuna Kl n: o 51/49. 8 avoinna olleisiin veturinlii.mmittii.jli.n toimiin 
ilmoitetaan, etta Pasilan var1lmlla on haettavana yksi veturinliimmittiijiin 
tmmi (haJruaika paatt'yy 29. 10. 1949) eikii. kolmekymmentii.yksi. (1. vjp 
n:o 766, 17.1G.1949) 

2. liikennejak ·ossa seuraavat esitykisen perusteella tii.ytettii.vii.t vi rat ja 
toimet: t l. vO!ihdem-iesten esimiehen. vin'koja: yksi Hii.meenlinna a; t l. 
vaihdemiehen tmmia: yksi Hangossa; 1 l. asemanniehen toimia: nisi Lah
dessa, yksi Vesijii.rven satamassa, yksi Hii.meenli.nn.a.ssa, kolme Riihimii.ellii. 
ja kolme Ka.rjaalla; t l. asmnamiehen toimia: yksi Nummelassa, yksi Roy
kli.ssa, yk i Turengissa, y ksi Pa.rolassa ja yksi Leteensuolla; seki:i jun.a
miehen toi-mia: kak i Lalldessa, viisi Riihimii.ellii. ja kaksi Karjaalla. Lii
kenneosaston j<ilitaj-a.lle osoitetut ha.lrem.ukset (}U jii.tetta.vii. asianomaisen 
liikennepa.ilmn pilii.llikolle viimeistii.ii.n 1. 11. 49. 

Neljii. konduktoorin vin'ka.a ooistaiseksi Haminan asemalla. Liikenne
osaston johta.jalle OS(}itetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistii.ii.n 3. 11. 1949 ennen :klo 12 . . 

Kak i alityonjohtajam virkaa, joista toin.en toistaiseksi Turun kone
pa.jalla (v.iilausosasto) ja toinen Oulun konepaja.lla (sorvausosasto), yksi 
konemestarin vi-rka., toistaiseksi Helsingin konepa.jalla, kolmekymmentti.neljii. 
veturinkuljettajan vwka.a., joista toistaiseksi viisi Pasila.n (Psl)' VliSi Riihi
mii.en (Ri), yksi Turun (Tku), .ka.h~eksan Tampereen (6 Tpe,. 2 Wp), 
kolme Seinajoen (1 Sk, 1 Pts, 1 Kak), seitsemii.n Oulun (5 01, 1 Kem, 
1 Rhe), kolme Pieksii.maen (2 Pm, 1 Jy), yksi Kouvola.n (Kw) ja yksi 
J()ensuun (Jns) varik(}lla, k.ak:si 1 l. valll!nu-mestarin vin'k.aa., joista toist.a:i-
eksi toinen Seinajoen ( k) ja toinen Pieksii.mii.en (Pm) varikolla, sekii. 

yksi t l. 'UaununtestMin virka, toistaiseksi Karjaan (Kr) va.riJwlla. Kono
osaston johtajalle Gsoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle vii.meistii.ii.n 3. 11. 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaa:n hakijoita ennen hake
musten jii.ttii.mista ottamaan selvii.a asunnonsaantim11hdollisuuksi ta. 
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KASKYLEHTI N:o 53 
1949 

Viittaus Kaskylehdessa julkaist uu n maaraykseen merkitaan : 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi , asian numero). 
Jakelua koskevat muut osl lmoitukset on tehtav a painatusjaostoon. 

Si s ally s : 1. Eurooppalaisen Tavara. ja Matkatavaravakuutus-Osake
yhtion lahjoitu . - 2. Muutoksia aikatauluun n:o 115. - 3. Liikennepaikkoja. 
koskevia muutoks:ia. - 4. Makuupaikkamaksun kantaminen makuupaikkaa ti
lattaessa. - 5. Katetui.ssa vaunuissa kuljetettujen lailetysten vahingoittumi
nen. - 6. Polkupyorien ja potkukelkkojen sii.ilytys liikennepaikoilla. - 7. 
Vanhamallisten railtikirjalomakkeiden kii.yttO. - 8. Venii.liiisten viljavaunujen 
ov.ikilpien la.skenta 1. 11. 49 klo 7.00. - 9. Sahatavaran kuormaukset Neu
vostoliittoon. - 10. ,Kausa"-levyjen rahditu . - 11. Matkalippualennus. -
12. A voiania virkoja ja toimia. 

Eurooppalaisen Tavara- ja Matkatavara
vakuutus-Osakeyhtion lahjoitus. 

E urooppalainen TaVIara- ja Matkatavarava.kuutus-Osakeyhtio 1 
on asettanut ja'lleen ra.utatiehallituksen kaytettavaksi maara
rahan, joka jaetaan rautatiehallitu.ksen harlUnnan mukaan 
avustuksina seura:aviin tarkoituksiin: 

1) rautatielaisten lepokotiyhdistyksille niiden toiminnan tu
kemiseksi ja suhteessa lepokotien hoitopaiviin; 

2) rautatelaisjiirj estOjen kirjastoille, eritoten rautateita kos
kevan ammattikirjallisuuden bank.kimiseen, seka 

3) tekij apalkkioiksi rautatiealan ansiokkaista julkaisuista. 
Niiden rautatieUi.isjiirjestojen taikka muiden hakijoiden, 

jotka ha'luavat tulla huomioonotetuiksi maiirarahaa jaettaessa, 
on jatet tavii hakemuksensa l'autatiehallitukselle marraskuun 
loppuun 1949 mennessii. (Rhjto n: o 1784, 21. 10. 1949) Kl 
n: o 53/49. 1. 

Muutoksia aikatauluun n : o 115. 

Marraskuun 1 piiiva iii 1949 -pysiihtyy hj n: o 565 tarpeen 2 
v.aatie sa (S) Rimmin lv. (Kut n: o 1406, 21. 10. 1949) KJ 
ll: 0 53/49. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kuopion aseman alaisena avataan liikenteelle 1. 11. 1949 3 
lukien Sammon Rul'la Oy: n raide seuraavin meekinnoin: 

rl906. 27. 10. 1949. 
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Tt Sammon Rulla Oy:ta 
varten. Luk. 1. 11. 
49. (Lkoj n: o 2180, 
19. W . 1949) Kl 
n: o 53/ 49. 15 . 

Makuupaikkamaksun kanta;minen makuu
paikkaa tilattaessa. 

'fodettujen laiminlyontien johdosta liikennepaikoille huo: 
mautetam1, etta makuupaikkaa tilattaessa tilaajalta on aina 
kam10tta va makuupaikkamaksu. (Ks. 'l'S: n 21. §: n 2. lm.) 
(Lkoj n: o 2154, 17. 10. 1949) Kl n: o 53/49. 4. 

Katetuissa vaunuissa kuljetettujen lahe
tysten vahingoittuminen. 

Valtionrautat.iet joutuu jatkuvasti suorittamaan huomatta
via korvauksia katetuissa vaunuissa kuljetettujen lahetysten 
kastumisen aiheuttamista vahingoista. Suurelta osalta nama 
vahingoittumiset olisivat olleet estetiavissa, jos liikennepai
koilla olisi vaunujen tarkastus ennen niiden kuormattavaksi 
luovuttamista toimitettu kyllin huolellisesti. 

'l'aman johclosta huomautetaan liikennepaikoille, etta vau
nujen tarkastus on ehdottomasti toimitettava huole'llisesti ja 
etta vuoiaviksi todettuja vaunuja saada;an antaa ainoastaan 
avovaunutavaroiden kuljetuksiin. Vaunuihin, joiden katossa on 
havaittu vuotoa, on sivuoviin naulattava kilpi: ,Katto vuo
taa". Naita kilpia liikennepaikat voivat tilata lahimmasta 
varikosta. Vuotavasta vaunusta on myos tehtava ~asianmukai
nen ilmoitus, jotta sellaista vaunua ei erehdyksessakaan kay
tettai i katetussa vaunussa kuljetettavan tavaran kuljetukseen. 
(Lkoj n: o 1950, 21. 10. 1949) Kl n: o 53/49. 5. 

Polkupyorien ja potkukelkkojen sailytys 
liikennepaikoilla. 

Sen johdosta, etta rautatien palveluksessa olevat henkilot 
val'sin nmsaasti kiiyttavat tyomatkoja tehdessaan polkupyoriii 
ja potkukelkkoja, jotka on eri anomuksesta sallittu sailytHia 
rautatien liikennepaikkojen tavarasuojissa toistai eksi 1 mar
kan maksusta vuorolmuclelta tai sen osalta, ja kun naita ano
muksia tulee jatkuvasti esiintymaan lukuisasti seka kun niiden 
J'atkaisu yksinomaan riippuu paikalUsista olosuhteista, rautatie
hal'litus on valtuuttanut liikennejaksojen paallikot kasittele
mii:an ja ratk,aisemaan ne, minka vuoksi tallaiset anomu.kset on 
nyttemmin osoitettava asianomaiselle liikennejakson paallikolle. 
(Rh/ lko n:o 2588, 20. 10. 1949 ) Kl n:o 53/49. 6. 
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Vanhamallisten rahtikirjalomak.keiden 
kaytto. 

Sen johdosta, eWi erinaisillii kirjapainoilla ja hikkei'llii on 7 
vieHi varastossa hnomattavan suuret maarat wmhamallisia 
rahtikirjalomakkeita, rautatiehallitus on tehtysHi t>s ityksesta 
suostunut siih~n, etta vanhamallisia rahtitav;ara- j.a pikatavara
rahtikirjoja saadaan vielii vuoden 1950 ajan kiiyttiiii rinnan 
uusien rahtitavara- ja pikatavararahtikirjalomakkei<len kanssa. 
(Rh/ lko n:o 2587, 20. 10. 1949) Kl n:o 53/ 49. 7. 

VenaHi.isten viljavaunujen ovikilpien las
kenta 1. 11. 49 klo 7,00. 

Tiistaina marraskuun 1 piiiviina 1949 klo 7,00 toimitetaan 8 
Suomessa olevien venaliiisten vilj1avaunujen ovikilpien laskenta. 
I1askenta suoritetaan siten, ettii liikennepaikat merkitsevat siella 
laskentahetkella olevien ovikilpien lukumaaran vaunutilanne
paiva.kirjan sarekkeeseen U, lisfHimiiUii. sanat ,Ven. ovikil-
pia" ja sen jiilkeen kappaleml:Uiran. Jos ovikilpia ei la ink~Ban 
ole, tulee kappalemaaran kohdalle 0. 

Nain tehty merkinta annetaan vaunuilmoitukse n yhteydessa 
edelleen liikennejakson plilillikolle. 

Samanlainen merkinta on myos konduktoorien tehtava lo
makkeelle n: o 4440 junissa mahdollisesti olevista tai ei ole
vista ovikilvista edelleen ljp: lle ilmoitettavaksi. 

Liikennejakson piiallikon toimistossa tarkastetaan, etta kaik
kien liikennepaikkojen ja junien antamissa V'aunuilmoituksissa 
esiintyy merkinta oviki'lvista. Mikali se puuttuu laaditaa:n 
ljp: n toimistossa liikennepaikoittain ja junittain kirjalline:n 
ilmoitus ovikilpien lukumaariista, huomioiden vain ne ilmoituk
set, joissa ovikilpiii on esii:ntynyt. Tiima ilmoitus lahetetiian 
VR virkapostissa kutjvienti. Ilmoitusta ei siis oteta liikenne
jakson vaunuilmoitukseen n: o 4434. 

Liikenncpaikkojen paallikoitii kehoitetaan valvomaan, etta 
kaikki ovikilvet, myoskin st>llaiset mitki:i laskentahetkella ovat 
vielii tavarnu vastaanottajan hallussa, tulevat laskennassa huo
mioiduksi. 

Samalla huomautetaan, viitaten Kl n:o 8 / 48. 12 ja Kl n:o 
18/48. 6, etta Suom.een saapuvat viljavaunujen ovikilvet on 
ehdottomasti viipynUitti:i palautetta va Vainikkalan raja-a eman 
kautta SN'l'-Liittoon. (Kut/ vienti n: o 41 / VI, 19. 10. 1949) Kl 
n :o 53/ 49. 8. 
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Sahatavaran kuormaukset Neuvostoliittoon. 

Kl n: o 52/49. 6 olleen, vaunupylvaiden poistamista 1 eu
vostoliiton kuormauksiin annettavista vaunuista koskevan maa
raykscn johdosta huomautetaan, etta tassa tarkoitetaan puisia 
vaununpylvaita. Rautapylvaita ei siis poisteta, vaan on pain
vastoin huolehdittava siiUi, ett:i N envostoliittoon 'lahetetta vissa 
suomalaisissa vaunuissa ehdottomasti on valmuun kuuluvat 
rautapylvaat. (Kutjvienti n : o 42/Ilf, 19. 10. 1949) Kl n: o 
53/49. 9. 

, Kausa"-levyjen rahditus. 

Rantatiehallitus on maarlinnyt, etta ,Kausa "-rakennuslcvyt 
1. 1l. 49 lukien on kuljetusmaksuja laskettaessa luettava rahti
luokkaan 8. Tasta on aakkoselliseen tavaranluokitustaulukkoon 
tehtava merkinta hakusanan ,Rakennuslevyt" kohdalle. ('J'fo 
n: o 1000, 20. 10. 1949) Kl n: o 53/49. 10. 

Matkalippualennus. 

Su,omi-Tshekkoslovaki{L ja Suomi-Ruotsi painitnaaottelwttn 
osallistuville painijoille ja toimihenkiloille on myonnetty 25% :n 
alennus ylksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Helsinkiin. Alennus on voimassa Tshekkoslovakiaan mat
kustaville 2.-25. 11. 1949 ja Suomi- Ruotsi 'Painimaaotteluun 
osallistuville 26. 11.-1. 12. 1949 (Tfo n :o 1796, 18. 10. 1949) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Kaksitoista rakennusmestcwi<~. ja kaksi konemestaria otetaan Pohjois
Karjalassa ja Pohjoi.s-Savossa kuluvana vuonna aloitettaviksi suunnitel
luille rautatieralcennulcsille. Vuosipalkkiot miiii..rii.ytyvii.t valtion ylimii.ii.rii.i
sille toimen haltijoille vahvistettujen palkkausten mukaan ja vaihtelevat 
asianomaisen saavuttamas-ta kokemuksesta ja toimen laa.dusta riippuen 21-
26 (konemest. 21) palkkausluokkien vii.lillii.. Hakemukset on 7. 11. 49 men
nessii. liihetettii.vii. rautatierakennusosaston johtajalle os. rautatiehallitus, 
Helsi~. Lii.hempiii. tietoja toimeenastumisesta y. m. annetaan puh. 20371/ 
391 tat 393. 

Yksi len?Uitinasentajan to~mi 9. lennii.tinteknikkopiirissii., toimipaikkana 
Oulu. 'l'ii.ytetii.iir. esityksen perusteella. Koneosaston johtajalle . osoitetut 
hakemukset on jii.tettii.vii. siilikokonepaja.n 'Pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 10. 11. 49. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita enneu hake
ru us ten jii.ttiiJnistii. ott.amaan selvii.ii. asunnonsaa.ntimahdollisuuksista. 
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KASKYLEHTI N:o 54 
1949 

Viittaus Kaskylehdessa jul kaittuun maaraykseen merkltaan: 
Kl . N:o IJ49. 2 (= lehd en numero, vuosi, asi an numero). 
Jakelua koskevat muutos llmoi t ukset on tehtava palnatusjaostoon. 

S I S A. L L Y S : 1. Valtionrauta teiden eHikelaitoksen ohjesaannon muuttami
nen. - 2. Junien vii.liaikojen laskeminen tyoaikaan koneosastolla. - 3. Liiken
nepaikkoja ko kevia muutoksia. - 4. Pinotava.ran kuormaaminen mnpivaunui
hin. - 5. Venalii.isten tavaravaunujen jarrulaitteiden kaytto yhdysliikenteessii. 
- 6. Sak an-Pohjoisma.iden kiitotavarayhdysliikenne. - 7. &ksan-Pohjois
maiden matkustaja- ja matkatavarayhdysliikenne. - 8. Rahtiluotto. - 9. Mat
kalippualennuksia. - 10. Tutkiutovaatimukset. - 11. Vaununpeitteiden etsinta. 
- 12. Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. - 13. Avoimia virkoja ja 
loimia. - 14. Osoitetiedustelu. -

Valtionrautateiden eHikelaitoksen 
ohjesaannon muuttaminen. 

Asetuskokoehnassa on julka.istu seura.a va 

r a z t i 0 n e 1t v 0 s t 0 n p ii i:i t 0 s 
valtionra.tdateiden eliikelaitoksen ohjesi:Wnnon nw.uttamisesta. 

Annettu Helsingissa 6 paiviinii lokakuuta 1949. 

Valtioneuvosto on kulk.ulaitosten ja yleisten toiden numste
non esittelyst ii muuttanut valtionrautateiden eUikelaitokselle 
17 p-aivanii maali lruuta 1921 annetun ohjesaannon 3 § : n 2 koh
clan, sellaisena kuin se on 4 pi:iiviina maalisklwta 1943 annetussa 
\"altiO!neuV'OSton paatokse a (200/ 43)' niiin kunluvaksi: 

3 §. 

2. E1Hi.keloaitoksen o aJ;:as lmuluu johonkin sen kuucle. ta elii.ke
luokasta. Osak.kaan elalmluokan maara~i se palkkauslnokka, johOll 
osakas valtion viran tai toimen haltijain palkkauJrsesta annetun 
a etuksen mu'kaan luetaan. · Tiiman mukaisesti osakkaat kuuluva1 
palkkausluokan mukaan elakeluokkiin seuraava ti: 
1 S tai sita korkeamman palkkausluokan ensimmaiseen eliike-

Juokk:aan ; 
1 .J. pa1kkauslu:okan toiseen elakebokkaan ; 
13-12 pa1kkausluokan k,olmanteen ela,keluokkaan ; 

7206. - 3. 11. 1949. 

1 
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11-10 palk'kausluokan neljanteen eliikeluokkaan; 
!l-8 palkkausluokan viidenteen eHikeluokkaan; sekii 
7-1 palkkausluokan kuudenteen eliikeluokkaan. 

Osaka , joka valtion viran tai toimen haltijain parkkaukse ta 
l!J piiivanii tammikuuta 1943 annetun asetuksen voimaan tullessa 
kuu1ui korkeampaan eliikeluokkaan, kuin mihin han edellii sano
tun mukaan tulisi kuulumaan, pysyy aikaisemmassa eliikeluokassa. 

Tiita paatwta on sovellettava 1 paivastii helmikuuta 1949 
lu.kien. (Rh/ to n:o 2544, 14. 10. 1949 - Asetuskok. n:o 636/ 
19~~) Kl n: o 54/49. 1. 

Junien valiaikojen laskeminen 
tyoaikaan koneosast olla. 

.i\Iuutok<;ena tyoaikalain soveltamism8:iiraysten 8 §: aan, seHai
sena kuin se on rautatiehallitnksen kirjelmiissii n: o H . 607, 
17. 3. 1!.148 (Kl n:o 15/48.1), ilmoitetaan, ettii koneosaston joh
taja on rautatiehallitukselta saamansa valtuuden nojalla oikcut-
1anut koneosaston vt3tmimiehet las.kemaan tyoaikaansa kotipaikka
kunnalla alle 1 tunnin ja vieraalla paikkakunnalla alle 2 tunnin 
pituisen junien valiajan (lepoajan) 7. 11. 1949 alkavan tyoja:kson 
alusta Jukien. (Koj n:o Koh 569/2028, 20. 10. 194!)) K'l n:o 
54/ 40. 2. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Btusimolan aseman nimi on tammikuun 1 paivasta 1!)50 
lukien ,Raippo", nimilyhennyksenii , Rpo" . (Rh/ lko n :o 2640, 
27. 10. 1949) Kl n:o 54/49. 3. 

Jarvcliin aseman alaisena avataan 7. 11. 49 l~uki en liikentcelle 
Jiirveliin sahan raidc seuraavin mer'kinnoin: 

I.Jarveliin sahan 
I nude . ) r 1. Tt Sahan tarvetta va.r tcn . 

Luk. 7. 10. 49. (Lkoj 
n:o 2216, 28. JO. 
19-19) K l n :o 54/49. 

I 3. 

l irkkomaen seisa.ke ja vaihde m.uuteta.an 1. 11 . 49 lukien 
laiturivaihteeksi, joten julkaisussa Liikenn~paikkojen valimatkat 
Kirkkomaen seisakkeen ja vaihteen merkinnat poistetaan ja 
tilalle merkiti:ikin : 
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Hietamaki 4. 
YinkkiHi. 5. 
Ukp 25. 

I Rai 32. 
Tku 40. 

Kr 153. 
Tl 168. 

54 

Him T Hpk 1!22. lim. 654. 
Jus 66:! . Kon 763. 
Kw 365. 01 774. 
Pm 480. Ri 244. 
Rk 440. Y\\' 652. 
Luk. 1. 11. 49. (Uoj 

n:o 2193, 25. 10. , 
1949) l<l n: o 54/ 49. 
3. 

Kouvolan ascman alai ena avataan ki1ometri1Hi 196 + 523 m 
Kouvolan ja :.\Iyllykosken asemien vlil.ilHi liikentec1le J. 12. -l!l 
lu.kien ,Ojamaa "-niminen seisake senraavin merkinnoin: 

13 
!
Kouvola 5. 
~fyllykoski 7 

1Kw 5. Ikr 16. 
I 

H ILuk. 1. 12. 49. (Lkoj l 
I n:o 2215, 25. 10. 

1949) Kl n: o 54/ 49. 
3. 

8eisakkcella pysiihtyvat tarpeen vaatiessa (S) toistaiseksi 
seuraavat junat: 032, 034, 043 ja 045. 

Pomarknn aseman alaisena ki1ometrilHi 360 + 283 m Pomar·
kun ja Kankaanpaa.n ascmien v8 lilla avataan 1iikentee1le 1. 12. -19 
lu.kien ,Oja:korpi"-niminen seisake scuraavin merkinni.iin: 

se Ojakorpi Pom1trkku 6! H 
Kankaan-

paii. 20. 
Pri 39. 

I 
Rpk 15;'5, 

'l'pe 174. 
Tl 214. 

Luk. 1. 12. ±9. (Lkoj l 
n :o 1943, 2 . 10. 
1949) Kl n: o 54/ ±9. 
3. 

SeisakkecHa pysahtyv}l.t tarpeen vaatiessa (S) toistaiseksi 
junat n :o. 489, 490, 497 ja 498. 

Pinotavaran kuormaaminen umpivaunuihin. 

3 

Kuormattaessa halkoja tai muuta pinotavara.a umpivaunuihin, 4 
tbhdaan O\ien kohld~a:lle tuleva pino usein niin lahelle ovoo, ettei 
tiitii vioittamatta voida avata. Taman takia lisataiin julkaismm 
n: o 2653 CMii.ara~·ksia tavaran kuormaamisesta) 4 §: aan seu-
raava uu i kappale: 

, Kuormattae.ssa pinotavaraa umpivam1uihin on vaunun mo
lemmat ovet pidettava avoimina ja uljettava vasta sitten kun 
valipinot on tehty. Nain estyy taV'aran pinoamjnen vaunun oYia 
,·asten ja sailyy mahd'Ollisuus avata ovet kummalta puolen vau
nua ta:hai!1sa". Kl n: o 54/ 49. 4. 

Liikennepail.rlwja kohoitetaan tarkoin valvomaan, etta tatli 
uutta miiaraysta samoin:kuin entisiii.kin lruormausm.aa.rayk.~ii 
noudatetaan. (Lkoj n :o 2131, 27. 10. 1949) Kl n:o 54/ 49·. 4. 
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Venalaisten tavaravaunujen jarrulaitteiden 
kaytto yhdysliikenteessa. 

Kumoten otsik:koasian suhteen viitclcirjeessa annetut maarayk
set rautatiehallitus tanaan tapahtuneessa esittelyssa paatti, ett~i 
yhdy liikenteessa Suomen rautateilla kuljetettanen vena.Hiist<'ll 
tavaravaunujen ilmajarrut pidcti.ian toimivina. (Rh n :o 261~ 
7976, 20. 10. 1949) Kl n:o 54/ 49. 5. 

Saksan-Pohjoismaiden kiitotavarayhdys
liikenne. 

Yllamainittu yhdysliikenne aloilietaan jalleen marraskuun 
1 lliiivana 1949. Sa.ksan osa:lta osal!listuvat lii'kenteeseen vai11 
Lansi-Saksan rautatiet. Suomen tariffia emat ovat Helsinki jn 
Turun . atama. 

Yhdysliil,enteessa noudatetaan Kansainvalista Sopimusta ta
varankuljetuksesta rautateitse, yhteisine lisamaariiyksine-en. Bri
tyiset kuljetusehdot ja hinnat sisaltyviit euraavaan julkaisuun: 

a) Tarif fur die Beforderung von Expr cssgut zwischen 
Deutschland (amerik:anisches, briti ches und franzooisches Be
satzungsgebiet) einerseit , Danemark, F irunland, Norwegen und 
Schweden anderseits tiber Padhorg. Giiltig vom 1. November 
19-±9. 

b) Abfertigungsvorschriften zum Tarif ... 
c) A brechnungsbestimmung-en und Anteilsiibersicht zum 

Tarif .... 

Yleiset ohjeet. 

J. Kuljetettava.ksi ci oteta KST :ssa. lciellettyja tai erinaisin 
ehdoin kuljetettavia tavaroita, yli 100 kg painavia esincita. 
ku1taa, hopeaa, p1atina:a, jalokivia, arvopaper~ita ei.ka kalliita 
taidc- ja mu inaisesineita. 

Se1Juloiditavaroita ja filmeja otetaan kuitenkin kuljctettn
\'aksi pakattuina vahvoihin, tiiviisiin, varmasti suljettuihin pun
sailioihin . Rahtilrirjaan on tavaranimityksen alle merkittava 
seuraaV'a, punaisella alleviivattava huomautus : ,Gut der An
lage I, Klasse III b, IDG"_ 

2. Kiitotavara jatetiian kuljetettavaksi kan ainvalisella kiito
tava1·arahtikirja1la (lom. 4602). Kant ·a (Stamm) jiia Ja,hetys
asemallc tiliin liitettaviiksi. K11ljetuskirja (Begleits hein) ja luo
vutlL'>kirja (Auslieferungsschein) seuraavat tavama maaraasc
mallc, jossa vastaanottaja merkitsce kuittauksensa kuljetuskir
jaan ja saa haltuunsa luovutuskirjan. Ku'ljetet tavaksijattotodis
tus (4\.nnahmebeschcinigung) annetaan Hihettajalle todistukseksi 
tavaran kuljetettavaksi ottamiscsta ja maksujen suorituksesta. 
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3. SamaHa rahtikirjalla voidaan liihettiia korkeintaan 10 esi
nettii, 

4. Uilwttaja.n on tiiytettliva raJJ.tilcirjan ne osat, joita •i ole 
kehystett;v paksttilla viivoilla. Ellei rahtikirjaa ole taytcttr 
saksan kie'lclUi, on ldi.iinno saksan kielelle oheistettava. 

5. Li.ihetysasemalla <m tarkistettava, etta ra·htilcirjan sarak
kee een ,Jlmoitus oheenliitetyista tulli-, vero- ynna muista asia
kirjoista '' mahdollisesti m-erkityt asiakirjat ovat oheenliitetyt, 
minka jiilkeen ne pannaan kirjeku.oreen, johon merkitaan Uihe
t~'S- jE~ miUiriiaseman nimi seka Iiihetyksen kollinumero. Tiimii 
ki rjekuori kiinnitetaii.n luja ti kuljetuskirjaan. 

6. .Jokaise: a esine a tai siihen kiinnitety a osoitelapussa 
1ul e olla selva ti ja pysyviisti merkittyn~ va taanottajan nimi ja 
osoite, Hihety~ ja miUiraaseman nimet, ja kuljetettavaksi jattii
paivamaarii. 

7. Kuhunkin esineeseen llibetysaseman tulee kiinnittii.ii lran
sailllvalinen numerolappu (1om. 4603), mikali mahdollista esineen 
kaitasivulle. Numerolapun irroitettava liu ka liimataan kuljetus
kirjan ylaosaan, sita varten varattuun paikkaan. .Jos useampia 
esincitli kmlluu am.aan lahetykseen, on eri liu kat liimattava 
num€rojarjestyksess.ii, siten etta kaik.h.i numerot jaavat nakyv:iin . 
Rahti~cirjan muihin osijn on liuskojen numerot merkittavii kasin. 

8. .Tos tavaran laatu vaatii piilillystamista, on Uihettlija vel
vollinen pa.iillystamiiiin Hi.hetyksensa niin, etta e on suojattu 
katoamiselta, vahenemiselta ja vahingoittumiselta kuJjetuksen 
aikana eika itse aiheuta vahinkoa. Ellei paiillys o1e tyydyttavii, 
\·oi rautatie kieltiiyt,\ra va taanottamasta tavaraa tai vaatia lahet
tajiia rahtikirja a tunnustamaan paiillyksen puutteelli un ·. 

9. JiilkiYaatimukset ja lhankintaedun ilmoittaminen eiviit ole 
sallittuja. 

10. Maariiasemalla on rahtikirjaan heti leimattava saapumi -
paiYan piiiviileima (ktlljctuskirjan taka ivuun ja luovutuskirjaan 
sitii varten tarkoitettuun kohtaan). 

11. .J os tavaran vastaanottajallc antamisen subteen ilinaan
tuu esteitii, on maiiraaseman viipymatta lahetettiivii siita ilmoitu. 
(1om. 4637) Hihetysa.: ema1le postitse kirjatu sa kirjeessa. 

12. Liibettiijalla on ta sii yhclysliikenteessii oikeu tehda ai
noastaan seuraavat muutokset kuljetussopimtlkseen: 

a) tavara on annettava takaisin lahetysa cmal1a; 
h) tavara on annettava toi. elle vastaanottajalle miiariiru e

malla. 
Jos tavara otetaan liihetysasemalla takaisin, on Hihettiijiin 

rahtikirjassa tunnustcttava. saaneensa liihetyksen ja rahdin ta
kai in. 

6 
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LahetUijiin maarays tcwaran antamisesta toiselle vastaanoUH
jalle m.iiaraa. ~malla on liil1ety aseman merkittyaan iihen rahti
kirjan numeron ja lcimattuaan sen aseman piiiviileimalla viipy
miittii liihetettiivii postitse kirjatussa ltirjeessii maii;riiasemalle 
l~ihe1 tiijan kustannuksella. Miiiiraasemalla on osoite tavarassa ja 
rahtikirjassa muutettava, viittaamalla Uihettiijan kirjalliseen 
maaraykseen, ja llihetys toimi.tettava tai ilmoitettava uudelle 
\'astaanottajalle. 

13. Puuttuvan, liian, vahino-o:ittuneen ,ja vahentyneen kiito
taYaran subteen menetelJi:iiin kotimaisten ohjeitten mnkaan. 

Maks·njen laslrn ,ia tilitys. 
Tariffin ivulla 18 on pohjoismaiden kuljetusmaksuo uus 

ilmo.itettu Suomen markkoina Padborg/ l,'len burg raja'lle, ja si
vulla 9-13 aksan kuljetusmak ·ut .Amerikan do1lareina. Dolla
rin kurssina ldiytetiiiin toista isek i m k 231: -. Sak ·an o uu:-; 
tasoitetaan mummettuna taytcen markkalulmun, ja lopullinen 
rahti ta oit<' taan tayteen 5 markkaan. 

Rsim. IIel inki-Koln 20 kg: Pohjoismai:tlen osuu mk 750 + 
Saksan o uus $ 1: 20 = ybteentasoitettuna mk 1.030: -. 

Kaiki ta kan ailnralisi tii kiitotavaralahet?ksi ta laaditaan ~-h
tcinen tili, lmten Kl n:o 16/ 46. 11 on m.8oiiriitty. 

T·ulla.us. 
Hel ingista Hi·hetettaess~i on Hili tot ullaus suoritetta \"a enu en 

knl,jetettavaksi ottami ta. 
Kauppatavaran tulliselvitystii Yarten tarpeelli. et asiakirjat 

on mainittu Kl n:o 54/4 . 10. ('I'fo n:o 1840, 25. 10. 1949) . KJ 
n:o. 54/49. 6. 

Saksan-Pohjoismaiden matkustaja.- ja 
matkatavarayhdysliikenne. 

~Iuutoksena Kl n :o 50/ 48. 3 annettuilrin ohjeisiin ilmoite
taan, eWi Sak an a emat voivat tasta li:ihtien kantaa matika
tavararahdin koko lmljetusmatkalta, siis myosltin pohjoismaidcn 
osuudelta. JI.Iaariiasemau ei siis enaa tarvitse huolehtia pohjois
maiden rahtiosuuden kantamisesta. (T£o n:o 1841, 2!}. 10. 1949) 
Kl n : o 54/ 49. 7. 

Rahtiluotto. 

Rautatiehallitus on myonti:inyt llelsingin Yliopiston kirjaston 
Vapaakappaleto:imistolle oikeUJden nauttia rahtiluottoa kaikilla 
nii!Hi asemilla ja pyookema, joilta maamme kirjapainot lahetta-
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Yat sille painotuotteistaan lain maliraamat vapaa:kappa.leet. Rau- 8 
tatiehallitnk en tilitoimisto perii kuukausittain sanotulta toimis-
tolta luottovelan a emien ja pysilikkien laatintien tilitodisteiden 
nojalla. Rahtiluotto on voima sa 10. 11. 1949 lukien toistai ek i. 
(Tfo 11.1:0. R 24:1,28.10. 1949) Kl n :o 54/49.8. 

Matkialippualennuksia. 

S1wnten NMKY :n U rheiluliitto r. y: n su~ni tami mestaruus- g 
kilpailuihin osalill;tuville kilpailijoille on myonnetty 23 %: n a len-
nus y'.ksinkertaisten, myos pikajlmalippujen hinnoista Helsinkiin. 
~.Uennus on voima sa 4.- . 11. 1!)49. (Tfo n:o 1839, 25. 10. 
1949). 

Tutkintovaatimukset. 

Kaikille asemille ja pysiikeille lii.hetctiilin naina paivinii ,Kertomus 1 0 
Yaltionrautateideu oppikurssien toimiunasta lukuvuonna 1. 9. 1946-31. . 
1947", koska aikoinaan otetusta painoksesta on ylijaamiili. Jaksoihiu, vari-
koille ym. on julkaisua lahetetty heti · en ilmestyttyii. Kun siita ilmeneYiit 
mm. n.iin rautatieopistossa kuiu linjahallinnossakin pidettyjen kurssien ,ja 
virkatutkintojen. yksityi~lwhtaiset ohjelmat ja tutkinto.-aatimukset, julkai~u 
ilmei esti kiiunostaa laajempiakin piirejii. Keskushallinn.on toimiste>t seka 
jaksot, varikot, konepajat, asemat ja py iikit ym. voivat tilata sita rauta
tieopistosta, jossa vihkosta on viela melkoinen mali.rii jiiljellii. (Ropj n: o 
236/ 1013, 22. 10. 1949) 

V aununpeitteiden eU!in.ta. 

Lahden a-seman vaunun.pehte n:o 43 on ollut kateissa 25.11. 19-±8 lukien. 11 
Lii.ken.nepaikkoja keholl..etaan etsimiiiin puheenaoleva.a peitottii. ja en !Oy
tym.isesta ilmoittamaan peitteen kotiasemalle. (Lkoj n : o 2169, 18. 10. 19-±9) 

Kateissa olevia, alempana lueteltuja Helsingin. ast>man vaununpeitteita 
pyydetii.c'i.n. ets imaan ja tavu.ttaessa liihettii.mii.iin ne ensi tilassa kotiasemal· 
le!'n seka ('tsinnan tulokse ta ilmoittamaan. 1. liikenn.ejakson paallikon toi 
mistoon: 

Hki .n :o H. 6J, 67, 102, 107, 112, J57, J85, 3-±3, 353, 433, 457, 499, 
505. 5-±4, 6Q..!, 615, 67j, 6 6 ja 697. (1. ljp n:o 1228/ 3196, 28. 10. 1949) 

Kadonneita m at ka.l.ippu j a, virkamerkkeja ym. 
Ruukin asemalla palvelcvalle a emamiehelle Erkki Basilius Uhr lle 12 

1. 11. 46 an.nettu virka.merkki n:o 14 ja hanen vaimolleen Kyllikki Uhrello 
26 . 9. 49 kirjoitett u tilapiiiuen vapaalippu n: o 0124580 llUltkalle Ruukki
Helsinki ovat kadon.neet ja kuoletetaan. (6. ljp n:o H. 820/4012, 17. 10. 
1949) 

8. liikennejaksossa palvelevalle ylim . siih.kottiijiille Veikko Johannes 
.Tii.rviselle syyskuussa 1948 anne<ttu virkamerkJti n : o 1 ja 26 . 9. 49 kirjoi 
tettu tilapii.inen vapaalippu n :o 0-±6516 matkalle Kelvii-Kemi ovat kadon
neet ja kuoletetaan. (8. ljp n :o 1131/ 2997, 1 . 10. 1949) 

Aimo Jiirvisola.lle Pieksiimiielta 21 . . 49 kirjoitettu ja myyty 3. luokan. 
6 .kuukauden (voimassa 21. . 49-20. 2. 50 ) y1eisaikalippu n: o 11 8 on 
kadonn.ut ja kuoletetaan. (9. ljp n :o T. 563/ 2615, 18. lO. 1949) 

llaminan <Mellliln alokkaalle Erkki Iivari oderman.ille 3 . 10. 49 kirjoi
tettu tila.piiin.en vapaalippu n :o 0050687 matkalle :M.etsiikyHi.-Joensuu on 
ka<lonnut ja kuolete-taau. ( JO. ljp n:o 1796/ 4590, 19. 10. Hl49 ) 
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Vaihdemies 0. Fager tromin poj::ille Erik Olavi Fagerstromille 14. 10. 4!:1 
kirjoitettu kouluvapaalippu n:o 41/211 matkalle Karjaa-Helsinki on k.'l.
t!onnut ja kuoletetaan (2. ljp n:o 1505/3666, 21. 10. 1949) 

10. ratajaksossa Hiirolassa palvelevan ratamestarin K. Kasuion tyttii
rolle Ritvalle 3. 9. 49 kirjoitettu koululippu n:o 13/ 269 ma.tkalle Hiirola
~Iikkeli on kadonnut ja 1.-uoletetaan. (10. rtjp n:o 693, 22. 10. 1949) 

Ent. ylikonduktOorille :J. E. Lindbergille 18. 10. 49 kirjoitetltu tilapiii 
nen vapaalippu n:o 262125 matkalle Helsinki-Porvoo on kadonnut ja 
kuoletet.aan. (Tfo n:o 1834, 24. 10. 1949) 

Kouvolan varikolla palvelevalle veturimiesharjoittelijalle Eino Nikolalle 
22. 4. 49 kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 11/ 47 matkalle Kouvola.
Pitkiiaho on 22. 10. 49 kadonnut ja kuoletetaan (Vrp Kw n:o 532, 26. 10. 
1949) 

Pasilan varikolla palvelevalle ylim. veturinllimmittii.jii.lle Tenl10 Korho
selle kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 0239 64 matkalle lielsinki
lmatra on kadonnut ja kuolet6taan. (Vrp Psl n:o 520, 28.10.1949 ) 

A voimia. virkoja ja toimia. 
Ykai 1 pl. 1 l. rota.mestwrin virka, toistaiseksi 9. ratajaksossa (Kon

tiomii.ki); 
yksi 2 pl. 1 l. rotamestarin virl;a, toistaiseksi 12. mtajaksossa (Tohma

jiirvi) ; sekii 
kaksi rataes-ilmiehen virkaa, toinen •toi&taiseksi 2. ratajaksossa (Lohja) 

ja toinen 6. ratajakso sa (Seinii.joki). Rataosuston jolltajalle oooitetut 
hakemukset on toimitebtava rautatiehallituksen kil·jaajalle viime-istiiii.n 19. 
ll. 1949 ennen Jclo 12. 

Seuraavat esityksen perusteella tii.ytettaviit ratavartijantoimet: 1 l. 
mtavartijan toimia: yksi 1. ratajaksossa, tyonjohdossa (Tikkurila) ja 
yltsi 13. ratajaksossa, km 192~194 Savou rataa J!L km 192-194 Kuusan
kosken rataa sekii. Kouvolan ratapiha, (Kouvola); sekii 

18 l. mtavartija.n toitmia: yksi 2. ratajaksossa, km 134-137 ja. satuma
rata (Kirkniemi), yksi 6. ratajaksossa, km 518,4-526 (Piinnainen) , yksi 
7. ratajakso sa, km 708-716 (Hirvineva), kaksi 9. ratajaksossa, joista toi
nen km 615---{i22,5 (Murtomaki) ja toinen km 819-826 (Puukari) ; sokii. 
kaksi 12. ratajaksossa, joista toinen lm1 612-618,5 (Mulo) ja toinon lm1 
516--523,5 (Kaarnalampi) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jiitet.tii.va asianomaisille ratajaksonpii.ii.llikoille viimeistaan 19. 11. 1949. 

1 l. koneins~noorin virlGa (erikoistehtii.vii: sii.hkotelmilliset tyot) keskus
hallinnon koneosastossa. Rautatiehallitukselle osoitetut haltemukset toirni 
tettava rautatiehulhtuksen kirjaajal!e viimeistaan 25. 11. 19-!9 ennen 
kl'llo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan t,akia kehoitetaan hakijoit.a enuen hake 
musten jattamista ottamaan selviiii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Valttaiikseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tiiten 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietiiwat 
.foukun allamainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymattii ilmoittamanu rauta
tiehallituksen kirjaajalle, os : Helsinki: 

nimi wmma,t ti syntymiinwsi aikaisempi osoite 
luviniemi, Aini Sanelma 
Taina, Otto rautatiel. 1926 

Helsinki 1949. ValUoneuvoston kirjupaino 



KASKYLEHTI N:o 55 
1949 

Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl . N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

Sis a 11 y s: 1. Kaskylehden toimitus. - 2. Tyopalkkojen siiiinnostelyssa 
ki.i.ytettavii. paikkakuntaluokittelu. - 3. Valtion tyo sa olevien tyiintek ij ain 
terveyden- ja sairaanhoidon ohjesaiinnon soveltaminen. - 4. Luvattoman rau
tatiealueella kulkemisen ja oleskelemisen estiiminen. - 5. Muutoksia aika
tauluun n:o 115. - 6. Makuuvaunujen kulku. - 7. Liikennepaikkoja ko kevia 
muutoksia. - 8. Konduktoorin kieliavain. - 9. Maksumerkkirullien sii.ilytys. 
- 10. L ysoolilii.hetysten piiiUly tiiminen. - 11. Pienlii.hetykset ja vankeinhoito
viraston rahtiluotto. - 12. Makuupaikkamaksun :kantaminen makuupaikkaa 
tilattaessa. - 13. Ylim. vapaaliput. - 14. Matkalippualennuksia. - 15. Ka
donneita matkalippuja, virkamerkl{eja ym. - 16. Avoimia virkoja ja toimia . 
- 17. Osoitetiedu. telu. - 18. Kilpailukutsu. 

Kaskylehden toimitus. 

IGiskylchden toimitus on tic 1 pmva ta lukien siirretty tarif£i- 1 
0 astolle, j(). a toimittamisesta on maaratty htlolehtimaan rauta
tiehallituJ en tiedoitussihteeri r. Ranta. Lehteen tarkoitetut kir
joituk et Hihetettii>a o oitteella: VR Kiiskylehti, rautati0hallitus, 
II kerros, huone 24. Toimituksen puhclinnumero <ln 20371/ 523. 

Tyopalkkojen saannostelyssa kaytettava 
paikkakuntaluokittelu. 

Asc1mskokoelmassa on juJlmistu : 

. 'osia.aliministerion piiatos tyopalklwjen siiiinnostelyssii kiiytettii
t•ii.stii paikkakwdaltwkiftelttsta annetun sosiaaliministerion pdii

toksen muuttamisesta. 

Anncttu Hels.ingi a 30 p~iiviina :ryskuutn 1fl..J.fl. 

Sosiaaliministerio on hinta- ja palkkaneuvostoa kuu.lt.naan 
\·altioneuvoston lokakuun 3 paivanii 1947 tyopalkkojen siiannos
tclysti.i antaman paatok en (738/47) 7 § :n nojalla muuttanut 
tyopalkkojen siianno telyssii kii.ytettavasta paikkak:untaluokitte
lusta 30 piiiviin~i tammikuuta 1948 antamaansa paatost~i (84/ 4 ) 
·iten, etta 

~38i. - 10. ll. 1949, 

2 
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1) Suoniem n kunnasta luetaan Kuljw1 kyla ii sijaitsen'l 
asuntoalue kuuluvaksi Suoniemen teollisuusaluee een ja nain 
maaritelty teollisuu alue 1. 4. 1949 lukien kuuluvaksi II paikka
kuntaluokkaan; 

2) Kihkolii.n kunnasta Lappilan asemaseu1JU luetaan 1. -!. 194~1 
lukien knuluvaksi III paikikalmntaluokkaan; 

3) Ikaa:listen maalaiskunnasta Kirkonkylan kansakoulu lue
taan 1. 9. 1949 lukien kuuluvaksi III paikkakuntalruokkaan. 

~Ain muutettu paikkakuntaluokitus koskee mainituilla paikka
kunnilla ainoastaan toollisuus-, liike- ja ruihin verrattavia lai
toksia, toimi toja ja vir a toja. (1'oj n: o Hl97; 2535, 4. 11 . 194-!J. 
- A .. etus n:o 632, 30. 9. 1!:149. - Vert. Kl n:o 9/ 48. 1 ja 
-!!)/ 49. 1 ) Kl n:o 35/ -!9. 2. 

Valtion t yossa olevien tyontekijii.in ter
veyden- ja sairaanhoidon ohjesaannon so
veltaminen. 

Valtion tOiden huoltotoimikunta on ilmoittanut, etta valti011 
tyos. a olevien tyontekijain terveyden- ja sairaanhoidon ohjesa.Bn
non § :n 1 momentin mii.arays sairausajan palkan maksamise. ta 
sairastmhispaivaa seuraavasta paivasHi laskettuna perustuu sii
hen, etta sairausajan palkka on yksinkertaisuuden vuoksi tar
koHettu maksett;avaksi kokonaisilta tyopaivilta. Tlilloin on kui
tenkin edellytetty, etta miltiili sairastuminen tapahtuu kcsken 
tyo•"lloron, tyonte.kijalle taltii paivaltii, siis saira tumispaivalta , 
maksctaan palkka tyopalkkana taydelta tyopaiviilta. Var inai
nen sairausajan palkan maksu alkaa silloin Yast.a seuraavastn 
piiiva ti\.. l\Iikiili tyontekija lmitenkin sa.ira tun jo ennen t;yii
vuoToa, on jo tama piiiva katsottava kuuluvaksi ohje ·aiinnon 
edellytHimaan palkalliseen sairausaikaan. 

H.autatiehallitus ilmoittaa taman taten tiedoksi ja noudatet 
tavaksi. (Rh/ to n:o H 116, 4. 11. 1949) Kl n:o 55/ 49. 3. 

Luvattoman r autatiealueella kulkemisen 
ja oleskelemisen estaminen. 

Hautatien alueelJa tapahturu vuo, ittain lukui.sia onnettomuus
tapauk.sia, jois a attuu hengen menctyksiii tai pysyvaisia ruu
miinvammoja, pienemmi ta tapaturmista puhumatlakaan. Uscim 
mat naishi onnettomuuksista kohcli tuvat rautatien alueilla luvat
tomasti liik~nviin henkiloihin. Voimassa olcvien &~anno ten mu
kaan ovat rautatieviranomaiset velvolliset estii,maan luvattoman 
r·antatiealucella liikkumi en, mutta ka;\·tanto on osoittanut. f'tt ei-
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,·at rautatieviranomaisten voimat ole tahan riitti:inect. Taman 4 
\'l.lO'ksi ja jotta tamanlaatuisten onnettomuuksien lulm saatai iin 
pienenern.iian, rautatieha:1litus on pyytanyt, etta poliisi,iranomai-
set mahdollisuuksiensa mukaan antaisivat tukea rautatieviran
omaisten suorittaman luvattoman radal1almlun valvontatvossa 
jarjestamalla esim. yllatystarkastuk ia kohtiin, joissa tamiinlaa
tuisia rikkomuksia eniten tapahtuu. Pyyntoon suo. tnen on sisa
asiainministerio yleiskirjeelliHin n:o 11330/P, 22. 10. 1!149, ke
hoittanut poliisiviranomaisia mahdollisuuksiensa mukaan anta-
maan rautatieviranomaisille naiden pyytamaa virka-apua cdella 
mainitussa tarkoituksessa ja suunnittetemaan var inkin liikku-
van polii ·in kayttoa yllaty tarlm tuk iin yhde ii paikallisen rau
tatiehenkiloston kan a. Edellii olevan johdosta rautatiehallitu. 
kehoittaa rautatieviranomai ia ottamaan yhteyden paikallisiin 
poliisiviranomaisiin ja sopimaan heidan kan.ssaan tarkastusten 
toim.ittami. esta. Rautatieviranomaisten tulee edel1e€n:ltin myos 
oma-aloitteisesti valYoa radalla liiklrnmiskielldn noudattamista ja 
pyrkiii aattama.an rikkojat syytteeseen. (Rh/ ffio n : o 2583, 4. 11. 
1949) Kl n:o 55/ 49. 4. 

Muutoksia aikatauluun n1: o 115. 

Jouluknun 1 p :sta 1949 pysaohtyvat hj n :o 104, 116, 125 ja 5 
128 tarpeen vaatiessa (S) llanalau seisakkeella. (Kut n : o 138:>, 
2. 11. 1949.) Kl u :o 55/ 49. 5. 

Makuuvaunujen kulku . 

. Joulukuun 1 p: sta 1949 liihetetaan Hki-Sk kulkeva makuu- 6 
vaunu n :o 83/ 84 toistaiseksi Kristiinankaupupkiin saakka ju-
nma n:o 51/ 521 , paluu jtmilla n:o 522 / 52. (Kut n :o 1517, 
1. 11. 1949) Kl n :o 55/ 49 . 6. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Kirvesportin seisakkeen liikennoimistavak.c::i merkiHHin H"JI. 7 
(Lkoj n:o 2275, 1. 11. 1949) Kl n:o 55/ 49. 7. 

Konduktoorin kieliavain. 

Helpottaakseen- liihinna konduktoorien toimintaa heidan jou- 8 
tuessaan tekemisiin suomenltielta taitamattomien m.atkustajien 
kanssa rautatiehallitus on valmistuttanut erikoisen opasvihko en, 
,Konduktoorin kieliavaimen", missa konduktoi:irin ja matkusta-
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jan viililli:i esiintyvat tavallisimmat kysymykset ja vastaukset on 
rsitett~r seitsemalla kiele!Hi, uimittiiin suomek i, ruotsiksi, englan
niksi, saksaksi, venajaksi, ranskaksi ja esperantoksi. Tatii opas
\ihkosta, joka on juuri ilmc tynyt painost.a, saa tilata painatu:,;
jaostosta. Sen lomakenumero on ~690. (Hloj n: o 425, 28. 10. 
19-Hl) IG n:o 55/49. 8. 

Maksumerkkirullien sailytys. 

:\laksumerkit muutetaan yksinomaan rullissa olcviksi ·1ta 
rnukaa !min entiset arkeissa olevat loppuvat. Tyontutkimustoi 
misto uorittaa parhaillaan kokeilnja sopivan mallin loyUimJ
"eksi rullakoteloa vartcn. Kunnes ntiin syntyneitti rullakotcloita 
on saataYissa, kehoitetaan asemia itse valmistamaan tarvettaan 
,·art en viiliaikaisia koteloita. 'Nllaisena voidaan k}iyttii~i esim. 
-;opivau suuruista pahvikoteloa. joka .iaetaan valiseinillii pysty
nscnnossa olevan rullan sunruutta vastaaviin kar ·inoihin. Etn
seiniian tchcl.c1.an kunkin karsinan kohdalle rako, joi ta merkki
nauha pujotet.aan esille. lVIitaiin akselia ei rullia varten v~ilWi
miittii. tarvita, vaan pyoriviit ne karsinassa sellaisenaankin tar
pecksi hyvin . 

Varsinaisten merkkiknte.loid<'n valmistumisesta ticdoitetaRn 
aikanaan. (Tyt, 3. 11. 1949) Kl n:o 55/ 19. 9. 

Lysoolilahetysten paallystaminen. 

1 0 . OK: lle on myonnett:· lupa k~i~·ttaii pahvilaatikoita lysooli-

11 

liihetystcn paallyksena siten, etta sen laheWimat 200 ja 40fl 
gramman lysoolipullot saadaan pakata lokeroilla varustet tuihin. 
liikenuctoimistoon jatetyn mallin mukaisiin pahvilaatikoihin eh
dolla. cWi laatikkoon kiinnitetiian ohje, jossa on sanat: 

Tama puoli ylospain. 
Varovasti. 
Lysoolia. 

Erit:risesti merkinta ,Tama puoli ylospiiin" tulee oil a hel
po ti ha,·aittavissa. (Lkoj n:o 2272, 5.11.1949) Kl n:o 531 -lH. JO. 

Pienlahetykset ja vankeinhoitoviraston 
r ahtiluot to. 

Esiintyneestii syysta huomautetaan, ettii lalb.etysasemalla mak
. ·etta vat pienlahetykset, joiden Hihettajana tai vastaanottajana 
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on vankila tai vankeinhoitovirasto ja joiden rahtikirjoihin on 11 
merkitty ,R..'thtiluotolla vankeinhoitoviraston laskuun", on mer
kiWiva rahtiluottoluetteloon llihety asemalla. Liihety aseman vir
kamiehella ei ole oikeutta muuttaa rahdinmaksupaikkaa. (Y1tr 
n : o Y . 200/ 265, 7. 11. 1949) Kl n: o 55/49. 11. 

Makuupai.kkamaksun kantaminen maJruu
paikkaa tilattaessa. 

Oikaisuna Kaskylehden 53/ ±9. 4. kohtaan ilmoitciK'lan, etta 12 
t ariffisi:iannon mii.iirays, johon sanotussa kohdassa viitataan, on 
Zl. § : n 5. lm eika saman pykalan 2. lm, kuten Kask~rlehden 
puheenaolevas a kohdassa virheellisesti on mainittu. 

Samalla kehoitetaau liikennepaikkoja kiinnittamaan huomiota 
myos saman p~'kalan 6. lisamaaraykseen. (Lkoj n: o 215-1, 7. ]] . 
19-19) Kl n :o 55/ 49. 12. 

Ylim. vapaaliput. 

V. R. Liike'YI.n evirkamiesyhdistyksen ja enille, jotka kU'luvan 13 
marraskuun 17-19 paivin~i osalli tuvat Helsingissa pidettaville 
1 uento- ja opintopaiville, on myonnetty ylim. vapaaliput matkaa 
,·arten Ilel inkiin ja takai in. (Tfo n: o 1881, 3. 11. 1949 ) . 

Matkalippualennuksia. 

Stwmen Nuorison Liiton Porissa 21.-22. 11. jiirjestiimiin 14 
naytelmihlrilpa-iluirh.in osallistuville alle 20-vuotiaille jasenille on 
1n.yonnetty 25 %: n a1ennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
.iunalippujen hinnoista Poriin. Alennus on voimassa 19.-24. 11 . 
1949. (Tfo n : o 1823, 24. 10. 1949). 

Sumnen alokasny1·kke~1ymesta1·u1tSkilpailuihin Porvoossa ja 
Tampereella osalUstuville kilpailijoille on myonnetty 25 %: n 
alennus yksinkertaisten lippujen myos pikajunalippujen hin
noista Porvooseen ja Tampereelle. Alennus on Yoimassa 24.
~9 . 11. 19-!9. (Tfo n: o 18 9, -!. 11. 1949). 

Snomen Painonnostoliiton jarjestamiin painonnostomestaruu -
kilpailuihin osallistuville kilpailijoille ja toimitsijoille on m:-on
netty 25 % : n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pik.ajuna
lippujen hinnoi ·ta T·ampereelle. Alennus on voimassa 24.-2!1. 
11. 1949. (Tfo n :o 1854, 28. 10. 1949). 
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Su,omen Jlatkauija:yhdistyksen ja enyhdistrf'ten neuvot telu
J>8.iville o allistuville jasenyhdist~ ten toimihenltiloille on myon
netty 25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myo · pikajuna
lippujen hinnoista 1\lik.keliin. Alennus on >oimassa 1.- . 12. 
1949. (Tfo n:o 1855, 29. 10. 1949). 

Kauppa- ja teollisuusministerion alaisten oppilaitosten ylei
sille neuvottelu- ja 1luentopaiville osallistuville opettajille on 
myonnetty 25 %: n a:lennus yksinkertaisten lippujen, myos pika
jun.alippujen hinnoista Helffinkiin. Alennus on voimassa 2.-10. 
1. 1950. (Tfo n: o 2678, 28. 10. 1949). 

Lom.aliitto r. y:n Keuruun lomakylaan matkustaville perheen
aideille myonnetty 25% :n alennus yksin.kertai ten, myo pika
junalippujen hinnoista on pidennetty voirnassa olevaksi kulu
van vuoden loppuun saakka (Kts. Kl 5/ 49. 13) (Tfo n: o 104. 
3. 11. 1949). 

Kadonneita. ma.tka.lippuja., virkamerkkej~ ym. 

Hel ingin asemalla palvelcvalle 1 luokan asem8i!lliehelle Mauno Mi 
kael Kivelii.lle 23. 9. 49 lkirjoitettu tilapainen vapaalippu n :o 0252083 
mavkalle Helsinki-Turku sekii. 15. 7. 48 annettu virkamerkki n :o 4 3 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 1238/3225, 31. 10. Hl49) 

Putkiasentaja Aaro Niemiselle 1. 10. 49 kirjoitettu virka-aik~wapaa 
lippu n: o 22527/ 451 matkalle Pasila--Korso on kadonnut ja kuoletetaan . 
(1. rtjp ll: 0 04, 3. 11. 1949) 

Hellevi Lehtimii.elle 1. 9.-31. 12. 49 vii.liseksi ajak_ · kirjoitettu 
3 luoka.n koululippu n:o 357803 matkalle Tampere-Kangasala on ka
donnut ja kuoletetaan. ( 4. ljp n: o 1493/ 3684, 4 . 11. Hl49) 

Seinii.joen varikolla (Kok) palvelevalle ylim. vet.lii.mmittiijiille Svante 
Ensio Raiviolle annettu virkamei'kki n:o 669 on kadonnut 2. 11. 1949 
ja. kuoletetaan. (Vrp Sk n: o 587, 4. 11. 49) 

Avoimia. virkoja. ja toimia.. 

18 l. kontto-riapulali.sen toimi Vaasan varastossa. Tiiytetiilin esirtyksen 
perusteella. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi<tettava 
3. varastojakson pM!likolle, os. Vaasa, viimeistii.ii.n 19. 11. 1949. 

Kirjan,pitiijiin virka rautatiehallitukwn hankintatoimi5tossa. Pii.ii.joh
tajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautwtiehallituk en kirjaajalle 
viimei tii.ii.n 3. 12. 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan h.akijoita ennen hake
musten 'jiiJt;tii.mistii ottamaan selviiii asunnonsaantimahdollbuuksista. 

Osoiteti.edustelu. 

Vii.lttii.ii.kseen turha.a kirjeenvaihtoa kehoittaa raurta.tiehallitus tii.ten 
kaikkia henki!O- ja pa.lkkausasioi.ta hoitavia virkailijoitaan, jotka tietaviit 
,jonkun a.llamainitun henkilon osoitteen, siita viipymruttii. ilmoittamaan rau· 
tatiehallituksen kirjaajalle, os : Helsinki: 

n~mi 

Taam, Matti Olavi 
ammatti 
liim.m. 

S'!Jntymi;i,vuosi 
1901 

wikaisempi osoite 
"'· 1945 Kemijarvi, 

Himmittii.jii.nli. 
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Kilpailukutsu. 

Vuodeu 19·Hl nyrkkeilymestaruuskilpailut jarjestetaan asianomaiseUa 18 
Jm·alla Kuopion Tyoviientalolla. lauantaina, joulukuun 3 pii.iYiinii. 1949 
alkaen ldo 18.30. (Jos osanottajia ilmoittautuu kovin runsaasti, jii.r
jestetiiii.n alkukilpailut sama.ssa paikassa a1kaen klo 14.00). Mestaruuk· 
~ista kilpaillaan kansainviilisen nyrkkeilyliiton siiii.ntojen mukaan kai-
kissa sarjoissa. Punnitus tapahtuu 3 tuntia ennen kilpailujen alkua. 
Jokaisessa sarjassa jaetaan VR:n mestaruusm.i.talit sekii kunniapalkin· 
toja. 

Osanottoilmoitu1!.set pyydeti:iiin Hi.hettiimiiii.n aluetoimikuntien viili
tyksellii. allekirjoittaneelle sihteerille os. Kuopio mahdollisimman aikaisin 
kuitenkin viimeistaiin marraskuun 25 p:nii. 1949. 

Makuuvaunukuljetus Helsinld-Kuopio sekii. majoitus Kuopiossa jar
jestetaii.n. Kilpailujen jiUkeen tapahtuu palkintojen jako sekii lopetta· 
jaistanssit samassa paikassa. 

Tervetuloa 

VR: n Urheilun Kuopion Aluetoimikunta. 

Eino Manni 
puheenjohtaja. 

Tapio Poutanen 
sihteeTi. 



, 
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KASKYLEHTI N:o 56 
1 9 4 9 

Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkftiin: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaost-

SIS A. L L Y S : 1. Valtion ltyossa olevien tyootekijain tervcyden- ja sai
raanhoidon ohjesaannon soveltaminen. - 2. Muutoksia Jokioisten rauta.tien 
aikatauluun. - 3. Sahkovalovaunujen kynttiliiva,ravalaisimet. - 4. Muutoksia 
Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteen matku. tajain, matkatavaran 
,ja tavarain ikuljetustariffiin. - 5. Muutos Suomen ja Ncuvostoliiton rautatie
rajasopimukseen. - 6. Muutos Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliik.en
teen tilityksiii., kirja.npitoa. jo. saJdoerien laskentaa. koskeviin sii.ii.ntoi.hin. -
7. Lisenssivapaa.t lii.hetykset ulkomaille. - 8. Tariffien soveltaminen. - 9. E Ui.
vien elii.inten tariffipainot. - 10. Rima.levyjen rahditus. - 11. Pohjolan Lii
kenne Oy:n rahtiluotto. - 12. Kokousvapaaliput. - 13. Matkalippualennus. -
14. Vaununpeitteiden etsintii.. - 15. Kadonneita matkalippuja, virkamel"kkejii. 
ym. - 16. Sopimwttomia. VR palvelukseen. - 17. A voimia virkoja ja toimia. 

Valtion tyossa olevien tyontek:ijain 
terveyden- ja sairaanhoidon ohje
saannon soveltaminen. 

Valtion toiden huoltotoimiktmta on ilmoittanut, eWi valtion 1 
tyossa olevien tyontekijain terveyden- ja sairaanhoidon ohjesaan-
non 8 § : n 1 momentin maarays sair~usajan palkan maksanrisesta 
sairastumispaivaa seuraavasta paivasta laskettuna perustuu sii-
hen, etta sairausajan palkka on yksinkertaisuuden vuoksi tarkoi-
tettu maksettavaksi kokonaisilta tyopaivilta. Talloin on kuitenkin 
edellytetty, ettii mikali sairastuminen tapahtuu kesken tyovuoron, 
tyontekijille talta paivalta, siis sairastumispaiv~ilta, maksetaan 
palkka tyopalkkana taydeWi tyopaivalta. Varsinainen sairaus-
ajan palkan maksu alkaa silloin vasta seuraavasta paiviista. Mi-
kali tyontekija kuitenkin sairastuu jo ennen tyovuoroa, on jo 
tama paivii katsottava lruuluvaksi ohjesaannon edellythimaan 
pallralliseen sairausaikaan. 

Rautatiehallitus ilmoittaa taman taten tiedoksi ja noudatet
tavaksi. (Rh/ to n:o H 116, 4. 11. 1949) Kl n:o 56/ 49. 1. 

Muutoksia J okioisten rautatien aikatauluun . 

• J oulukuun 1 p: stii 1949 lakkautetaan junat n : o 9 ja 10. 2 
(Jokioisteu rautatie n :o 63, 11. 11. 1949) Kl n :o 56/ 49. 2. 

7;3R5.- 17. Jl. 194H. 
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Sahkovalovaunujen kynttila vara valaisimet. 

Kun steariinikynttiloita on taas saatavissa, on siihkovalovau
nujen kynttilavaravalaisimet jalleen kunnostettu kiiytettavaksi 
silloin, kun sahkovalaistus syysta tai toisesta pettaa. Itse vara
valaisimet sailytetaan entiseen tapaan vaunun ns. valaistuskaa
pissa, mutta niihin pantavien steariinikynttiloiden sailytyspaik
kana on tiista liihtien ainakin toistaiseksi konduktoorivaunun ka
lustekaappi, missa ne ovat erikoisessa sinetoidyssa laatikossa . 
Tlillainen laatikko sijoitetaan vain sellaisiin konduktoorivaunui
hin, mitka kulkevat junarungoissa, joissa vakinaisesti on sahko
valovaunuja. Poikkeuksellisesti ( esim. Porkkalan alueen kautta 
kulkevissa junissa) voidaan kynttilat sijoittaa matkustajavaunui 
hin, niiden varavalaisimiin. - Kun kynttiHilaatikon sinetti kynt
tiloita tarvittaessa rikotaan, on tasta ilmoitettava paateaseman 
paa.llystolle kynttilavaraston taydentamista tai laatikon uudelleen 
sinetoimistii. varten. 

Varavalaisimia kaytettaessa ne ripustetaan vaununosastojen 
paatyseinissa ja eteisten seka kaymalain seinissa oleviin kahteen 
erikoiseen nastaan. Nain varavalaisin pysyy tanakasti pystyasen
nossa eika valuta steariinia istuimille eika matkustajam vaat
teille. 

Varavalaisimien niinkuin muidenkin vaunun valaisimien puh
distus kuuluu liikenneosastolle. (Stt n:o 980/1538, 11. 11. 1949) 
Kl n: o 56/49. 3. 

Muutoksia Suomen ja Neuvostolliton 
rautatieyhdysllikenteen matkustajain, 
matkatavaran ja tavarain kuljetus
tariffiin. 

Tariff in 3 artiklan 3 § : ssa olevassa SNT -Liiton rautateiden 
raja-asemien luettelossa muutetaan Nurmin aseman nimi Luz
haika'ksi ja Enson aseman nimi Svetogorsk'iksi. 

Tarif.fin 43 artikla muutetaan seuraavasti: 
Tassli tariffissa sovellettu tariffiyksikko on maaraltaan 1 pm

viista elokuuta 1949 alkaen tapahtuneisiin toimituksiin nahden 
270,89 Suomen markkaa ja 1 paiviista lokakuuta 1949 alkaen ta
pahtuneisiin toimituksiin nahden 391,11 Suomen markkaa eli 
8,97 ruplaa. (Tftk n:o 444, 12. 11. 1949). Kl n:o 56/49. 4. 
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Muutos Suomen ja Neuvostoliiton 
rautatierajasopimukseen. 

Sopimuksen 1 § :ssa olevassa SNT-Liiton rautateiden raja-ase- 5 
mien luettelossa muutetaan Nurmin aseman nirni Luzhaika'ksi ja 
Enson aseman nimi Svetogorsk'iksi. (Tftk N:o 445, 12. 11. 1949) 
Kl n:o 56/49. 5. 

Muutos Suomen ja Neuvostoliiton 
rautatieyhdysliikenteen tilityksili, 
kirjanpitoa ja saldoerien laskentaa 
koskeviin saantoihin. 

Saantojen 3 §: ssa oleva ruplan ja markan valinen suhde muu- 6 
tetaan siten, etta 1 paiviista elokuuta 1949 alkaen tapahtuneisiin 
toimituksiin sovelletaan suhdetta 1 rupla = 30,19 markkaa ja 
1 paivasta lokakuuta 1949 alkaen tapahtuneisiin toimituksiin suh-
detta 1 rupia= 43,57 markkaa. (Tftk n:o 446, 12. 11. 1949) 
Kl n :o 56/49. 6. 

Lisenssivapaat lahetykset ulkomaille. 

Kl n: o 54/48. 10 viitaten ilmoitetaan valtion lisenssitoimikun- 1 
nan maaranneen, etta lisenssivapaasti saadaan maasta lahettaii 
kaytetyt pitovaatteet ynnii jalkineet sekii muut enintlHin 5.000 
mlcn arvoiset tavaraerat, kiiyttiimattomiitkin, jalempanii maini-
tuin poikkeuksin, kun tavara on ulkomailla asuvan henkilon oma 
tai lahetetaiin hanelle lahjaksi. 

EdelUi. olevat muutokset tulevat voimaan marraskuun 12 p: nii 
1949. 

Lisenssi vaaditaan lahetettaessa kahvia, tupakkaa, sokeria, 
margariinia, tekstiilitavaraa metritavarana, laiikkeita ja voita. 

Lisenssitta saa HihetUiii kaikkia muita tavaroita kerran kuu
kaudessa enintiiiin 5 kg kerrallaan, liihetyksen arvon ollessa enin
taiin 5.000 mk. Paketti saa sisa!Uia 1 kilon kutakin tavaralaatua 
euraavin poikkeuksin: omenia 5 kg, muuta suolakalaa lruin siii

lykkeita 5 kg, lihaa ja lihatuotteita 5 kg, laatikkopuolukkaa 25 kg, 
suklaata 0,25 kg, muita makeisia 0,5 kg, teeta 0,1 kg, saippuaa 
tai pesupulveria 0,25 kg. (Tftk n:o 448, 12. 11. 1949) Kl n:o 
56/49. 7. 
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Tariffien soveltam.inen. 

Liikennoitsijat ovat jatkuvasti valittaneet, ettei rahteja ole 
oikein laskettu. Erikoisesti on valitettu sita, ettei yrjaraiteita 
liikennoiti:iessa ole ·uusia tariffeja oikein sovellettu. Tari££in 
vaari:i soveltaminen aiheuttaa jalkeenpain velotuksia, jotka ovat 
omiaan sekoittamaan liikennoitsijiiin keskeisiii tilityksii:i. Ti:imiin 
vuoksi kehoitetaan kaiklria rahditustyohon osallistuvia tarkoin 
tutusttunaan voimassa oleviin rahditusmiiiirayk ·iin ja huolellisesti 
niitii soveltamaan. Virheelliset rahditukset ovat osaltaan omansa 
vieroittamaan liikennoitsijoita rautateiden kiiytostii, jonka takia 
huolellinen tyo tassiikin mielessa on valttamattomyys. Tarkastus
toimisto tulee virheellisista rahdituksista vastaisuudessa liihetta
maan tariffisiHinnon tuntemattomuudesta johtuneet velotuslaskut 
liikennepaikoille a. o. esimiesten kautta. Samalla huomautetaan, 
etta tarkastustoimiston liihetepaatoksilli:i ilmoitetut velotukset on 
tilitettiiva samalla tavoin kuin velotuslaskuista on maiiratty. (Tfo 
n:o 1924, 11. 11. 1949) Kl n:o 56/49. 8. 

Elavien eH.i.inten tariffipainot. 

Aakkosellisessa tavaranluokitustaulukossa on hakusanan ,Elai
met, elaviit" (lisiilehti n:o 1, siv. 7) sanoilla ,Hakissa, korissa tai 
muunlaisessa paallyksessa'' alkava kappale muutcttu euraavan 
sisiiltoiseksi: 

Ilakissa, korissa tai muunlaisessa piiiillyksessa kuljetettavien 
elainten tariffipainot kiloissa ovat: 
kaniinien, lampaiden, mehili:iisten, siipikarjan, vuohien 
sekii enintaan 80 kiloa painavien porojen, sikojen ja nau
tojen bruttopaino kaksinkertaisena. Yli 80 kiloa painavien 
piii:illyksessi:i kuljetettavien porojen, sikojen ja nautojen 
tariffipaino on sama kuin irrallaan kuljetettavien vastaa
vien eli:iinten. Arvioitaessa viimeksimainittujen eli:iinten 
painoa katsotaan paallyksen painavan 40 kiloa. 
haisuni:ii:itien, hillerien, karhunpenikoiden, kastematojen, 
lintujen, majavien, matelijoiden, pesukarhujen, piisamien, 
siilien, sopulien, tarhakettujen yms. pienten elainten 
bruttopaino kolminkertaisena. (Tfo n:o '1913, 11. 11. 
1949) Kl n:o 56/49. 9. 

Rimalevyj en rahditus. 

Koska Aakkosellisen tavaranluokitustaulukon lisalehdessa. 
n: o 1 on ,Rimalevyilla" eri luokka haku an an Rakennuslevyt 
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ja Rimalevyt kohdalla, ilmoitetaan, ettii tallaiset levyt on luet- 1 O 
tava vaunukuorrnaluokkaan 5. Mainitussa julkaisussa on haku
sanan Rakennuslevyt kohdalle tehtava tiimiin mukainen korjaus. 
(Tfo n:o 1919, 11. 11. 1949) Kl n:o 56/49. 10. 

Pohjolan Liikenne Oy: n rahtiluotto. 

Rautatiehallitus on myontiinyt 10. 11. 1949 lukien Pohjolan 11 
Liikenne Oy: lie rahtiluoton kaikilla niillii asemilla ja pysakeilUi., 
joilla Pohjolan Liikenne Oy suorittaa autokuljetuksia yhteistoi
minnassa valtionrautateiden kanssa. 

Niiihin rahtiluottoihin sovelletaan yleisia rahtiluotosta annet
tuja rnaiiriiyksiii seuraavin poikkeuksin: 

Tilien piiiittiimisen jiilkeen rahtiluottotilit liihetetiian rahti
luottoasemilta PohjoLan Liikenne Oy:n a. o. kuljetuspiiiillikon 
tarkastettaviksi. Tiimiin on palautettava tilit rahtiluottoasemalle 
tarkastusmerkinniilliiiin varustettuna viimeistiiiin toisena arki
piiiviinii tilien vastaanotosta. Rahtiluottotilit liihetetiian rahti
luottoasemilta 13 paiviin rahaliihetysten mukana rahana talous
jaksojen kautta tilitoimistoon. Tilitoimistossa tilit yhdistetiiiin 
ja rahtiluoton kor\l"aus lasketaan siellii niiden yhteissurnman pe
rusteella. Rahtiiuoton korvausta ei siis lasketa asemilla. Tilitoi
mistosta liihetetaiin Pohjolan Liikenne Oy: lle rahtiluottotilien 
mukana lasku. Pohjolan Liikenne Oy: n on suoritettava laskun 
osoittama velkamiiiirii postisiirron viilityksellii rautatiehallituksen 
tulotilille n: o 3500 viimeistaiin neljantena piiiviinii laskun vas
taanotosta. (Tfo n: o R.251, 11. 11. 1949) Kl n: o 56/49. 11. 

Kokousvapaaliput. 

Huomautetaan, ettii vapaalippuanomukset rautatieliiisjiirjes- 12 
tojen vuosi- ja johtokuntien kokouksiin matkustamista varten 
v. 1950 on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajan toimistoon 
ennen joulukuun 1 piiiviiii. (Tfo n:o 1888, 10. 11. 1949.) 

Matkalippualennus. 

Suornen Palloliiton jiirjestamille erotuomarien koulutusoh- 13 
jaajakursseille osallistuville on myonnetty 25% :n alennus yksin
kertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Riihimiielle . 
.Alennus on voimassa 18-22. 11. 1949. (Tfo n:o 1925, 11. 11. 
1949.) 
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Vaununpeitteiden etsintll.. 

Pyydetiiiin etsimiiiin kateissa olevia, alempana lueteltuja Turun asemau 
vaununpeittei·tii ja tavattaessa palauttamaan ne ensi tilassa kotiasemaJ.leen 
seka etsinniin tuloksesta ilmoittamaan 3. liikennejakson piiiillikon toimistoon: 
T!u n:o 53.! 60, 62, 75, _76, 150, 1511_169, 181, 226, 235, 236, 238, 273, 277, 
218, 284, 21:14, 300, 313 J& 335. (3. lJP n:o 1133/2076, 9. 11. 1949.) 

Kadonneita matka'lippuja, virka.merkkeja ym. 

Riihimiien aseman alokkaalle Yrjo Skytz 'ille kirjoitettu virka-aika 
vapaalippu n:o 021635/433, voimassa 21. 10.-31. 12. 49 matkalle Riihlmaki 
-Oitti on kadonnut ja liuoletetaan. (2. ljp n: o 1593/3903

1 
• 9. 11. 1949.) 

Kirvesmies Tauno Kanervan vaimolle Laimille 3. 11. 49 Jrirjoitettu tila· 
painen vapaalippu n:o 260097 matkalle Jiirvenpiia-Porvoo on kadonnut ja 
kuoletetaan. (1. rtjp n:o 820, 10. 11. 1949.) 

H elsingin asemalla palvelevalle liiltennetyolliiselle Kaarlo Poutaselle 
2. 11. 49 kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 0272626 matkalle Helsinki
Rovaniemi on kadonnut ja liuoleootaan. (1. ljp n:o 1295/3414, 11. 11. 1949.) 

Seiniijoen varikolla (Sk) palvelevalle veturinliimmittiijiille Heino J ohan 
nes Kuokkaselle kirjoitettu virka-aikavapaalippu N: o 014397/288, voimas~a 
31. 12. 49 saakka, matkalle Vaasa-Seiniijoki on kadonnut ja lmoletetann. 
(Vrp Sk n:o 607, 11. 11. 1949.) 

Sopimattomia Vlt palvelu.kseen. 

Kontiomiilen asemalla palvellut alokas Esko Risto Tegelberg (synt. l. :; . 
1930) on erotettu 15. 11. 49 lukien sopima.t.tomana rautatien palvelukseen . 
(7. ~jp n:o H. 591/2683, 10. 11. 1949.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

7. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiiviit toimet: 
jW1UIJI1I.iehen toitmia: kaksl Iisalmessa; Z l. vaihdem.iehen toillnia: yksi Kajaa 
nissa; 1 l. asemamiehen toimia: kaksi Iisa.Imessa ja yksi Kontiomiiellii; 
2 l. a,~e?namiehen toimia: yksi Ryoniinjoella ja yksi Siilinjlivellii. Liikenne 
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettavii asianomaisen liikemw· 
paikan piiiillikolle viimeistiiiin 28. 11. 49. 

5. Iiikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tiiytettiiviit toin1et': 
l l. vaihdemiehen toimia: kaksi Seiniijoelle; ii l. vaihdemiehen toimia: yksi 
Vaasassa, yksi Seinlijoella ja yksi Kokkolnssa, jwnamiehen toimia: lmksi 
Vaasassa ja viisi Sciniijoella; 1 l. ase-rnamiehe-n toimia: yksi Vaasassa. 
kolme Seinlijoella ja yksi Kokkolassa;. e l. asemamiehen toimia: yksi Toy
:>Kssa, yksi Perii!assii ja yksi Plinnliisissii. Liikenneosa.ston johtajalle o8oi 
tetut ha.kemukset on jiitettiiva asianomaisen liikennepaikan piilillikolle 1·i i 
meistiiiin 2. 12. 49. 

9. liikennejaksossa seuraavat esityksen perusteella tliytettiivat toimet: 
e l. konttoriapulaisen toimia: yksi Kuopiossa; e l. vaihdemiehen toimio : 
yksi Pieksiimiiellii; 1 l. asemamiehen toimia: yksi Kuopiossa, yksi Sa von · 
linnassa ja viisl Jyviiskyliissii; e l. asmnamiehen toimia: yksi Joroisitisa. 
Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettii"ti asianomaisen 
liikennepaikan piiiillikolle viimeistii.an 5. 12. 49. 
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Kaksi 1 l. ja. kolme ~ 1. ratainsim.<iorin 'll'i!rkaa rnuta.tierakennuksilla.. 17 
Rautatiehallitukselle osoitetut bakemukset on jii.tettii.va rauatiehallitukscn 
kirjaajalle viimeistiiii.n 10. 12. 1949 ennen klo 12. 

Kaksi apula.isinsinoorim. viT'kaa rautatierakennuksilla. Piilijohtajalle osoi· 
tetut hakemukset on jatettavii. rautatieballituksen ltirjaajalle viimeistiiiin 
10. 12. 1949 ennen klo 12. 

6. liikennejaksossa seuraavat esitykscn perusteella tii.ytctlliviit virat ja 
toimet: asemamiesten esimiehen virkoja: yksi Kemissii; ~ l. vaihdemiehe11 
toim-ia: yksi Rovaniemellii; 1 l. asemamiehen toimia: kaksi Rova.niemellii 
kolme Kemissii, viisi Oulussa ja. yksi Ylivieskassa. Liikenneosaston johta 
jalle osoitetut hakemukset on jii.tettiivii asianomaisen liikennepaika.n piiiilli · 
kolle viimeisliiiin 10. 12. 1949. 

Kirjanpitiijan virka Oulun varastossa. Piiii.johtaja.lle osoitetut hakemuk· 
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaaja.lle viimeistiiiin 12. \1-2. 1948 
ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hakemuB· 
ten jii.Wimistii ottamaan selviiii asunnon.saantimahdollisuuksista. 





ASKY EHTI N:o 51 
1949 

Viittaus Kiiskylehdessa j~,tlkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/"'9. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatus]aostoon. 

S i s a 11 y s : 1. Yirantoimitukse tn. asemapaikan ulkopuolella . uoritettava 
korva.us. - 2. Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. - 3. Sopimuskuljetukset. 
- 4. Maksujen tasoitus. - 5 . Matkalippualennuksia. - 6. Paikkalippujen 
m_vynti HelE<ingin asemalla.. - 7. Kadonneita mat kalippuja, virlkamerkkej a ym . 
- 8. A\·oinria virkoja ja toian.ia. 

Virantoimituksesta asemapaikan ulkopuo
lella suoritettava korvaus. 

Lisayksena kaskylehclen J: o 9/ 49 kirjoituk een ] rautatie- 1 
halJ itUS 011 nahnyt t arpeelJiseksi ilmoittaa S('UJ'a<lvaa: 

I\fyos naimis issa oleva naisi>nolinen hcnki lo on ko1·vauksen 
suuruutta maar a ttae a ka tsotta Ya perhee II ise ksi, kuitenkin 
eclelly ttaen, et ta b~in asuu yhdcs ~i ped1een . a kan:sa. (Rhjto 
n : o ll. 234, 18. 11. 1949. - Ver t.. Kl n · o 2:5/4-R. 1. ja n : o 
9/49 . J. ) Kl n:o 57/ 49. l. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia . 

. J ulkaisnsta .. Liikennepaikkojen -valima tkat" poistetaan 2 
Vuoksen sataman aseman alainen Saban raitle (Bnso Gutzeit 
Oy:ta varten ) , koska mainittu taide on pnrettu. (Lkoj n: o 
2:379, 17. 11. 1949.) K1 n:o fi7 / ..J.9. 2. 

llameenlinnan aseman alaisena aYataan liikenh•Plle 20. 11.49 
lukion Imukkaan ra ide em·aaYin mer-kinnoin: 

I I 
Tt Luk. ~0 . 11. -!9 (Lkoj . 

n:u 22i9. 8. 11. 4[)) 
Kl n:o 57/ 49 . 2. 

Kuurilan a. eman alaiseua kilometeilla 1:39 -r 020 m a'rata~n 
joulukunn 1 paivii ·Hi 1949 lukien liikent<·Plle .. ~antti"-niminen 
sei ake seuraavin merkinnoin: 

7815 - 2-!. 11. •1 949 . 

Kuurila :3. 
Toijala 8. 
Tl , Ri 6 

II Luk. 1. 12. 49. (Lkoj . , 
n:o 2000, 15. 11. -!9) 
Kl n:o 57/ 49. 2. 
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Seisakkeclla pysahtyvat toistaiscksi tarpeen vaatiessa junat 
n: o 39, 36, 229, 230, 401 ja 402. 

Lempiialan aseman alaisena kilometrillii 171 + 720 m ava
taau joulukuun 7 piiivasta 1949 lukien liikenteelle ,Vanattara"
niminen seisake st~nraavin merkinnoin: 

sa Vanatta m 

I I 

LempaaHi. 6. / H 
Saaksjarvi 6. 
'l'pe 15. Tl 

~5. 
Hpk J 29. 

jLuk. 7. 1~. 4~ (Lkoj.l 

I 
n:o 179o, 1o.1l. 49) 
Kl n :o 57/ 49. 2. 

I I 

S<' isakkt>ella pysiihty\ iit tarpN'll vaal iessa (S \ toistaiseksi 
.iunnt n:o ..J.o:3, 414 ja 414 a. 

IIaminan aseman alaisena a\·ataan liikentrt~lle I. 1~ . ..J.9 
lukif'n ~II:'ts~iliiton raid<' sPnraaYm merkinnoin: 

.Met~iiliiton 
m id" 'ft Metsiiliittoa vtuten. 

Luk. 1. 1:!. 49. 
(Lkoj. n:o :Z377, 17. 
11. 49) Kl n:o 
57/ 49. 2. 

J>iHij~nmiien aseman alaist'llll avataan km 7 + 914 m lii
kenleeUe .. Stiimherg '' -nimim·n seisake 1. 1:2. 49 lukien Strom
bergin tehtaan henkilokuntaa varten. Seisakkeella py ahtyy 
toistai eksi a ina jnna n: o :3~1 a. ::VIerkinnat ovat seuraavat: 
so 1-'triimberg 

I 

I I 

Pitiijiinmiiki H 
l. 

IIuopalahti 
1. 

Psl '*· 
lliY 00. Ri 7'2. 

!Oy Striimbergin hen· 
kilOkuntaa varten. 
Luk. 1.)12. 49. (Lkoj. 

I 
n:o 2306, 21. 11. 
49.) Kl n:o 57/49. 
2. 

Yaasan asemau alaisen St rombergin sei ak.keen nimi muute
taan 1. 12. 49 lukien Iluutom~ieksi. :Merkinni.i.t ovat seum.avat: 

lse j!Iuutomaki 30 

I 

Sopimuskuljetukset. 

1 Vaa~a 2. 
'fuovila 12. 
~k 72. 

II Ks. myiis Vaasa. I 
(Lkoj. n:o 2306, 21. 
11. 49.) Kl n:o j 
57/ 49. 2. 

Rautatic,hallitns on eriiiden liikennoitsiji.i.i.n kanssa tehnyt 
t·ahtisopimuksia, joiden mukaan rautatie on itoutunut sopi
rnukseu alaisL•t t.aYnt·at toirnittamaan vastaauottajille mahdolli
simman 1H>prasti. 1\oska ,et·~i.~it sopimuksen tehnret liikennoiltsi
jat. ovnt Yalittnneet, vttri lwicliin liih<'tyksiiHin ldi.sitellii riitti:i-
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viin nopeasti, kehoitetaan kaikkia sopimuksen alaisten kulje- 3 
tusten kans. a tekemisiin jontuYia kiinnittlimaiin erikoista huo
miota tiillaisten kuljetusten nopeaan perille toimittamisc.'en. 
\Ta.litukset ovat kohdistuneet scka rautatie- etta erikoisesti ko-
t iinkuljetuksen hitauteen. ,J ol11'i e1·ikoissopimuksen alaisia kul
.ietuksia maaraasemalta voida viipymatta toimittaa vastaan
otta,jalle, on vastaanottajalle ilmoitettava asiasta, jotta han 
Yoisi itse kiireellisissa tapanksissa jarjestaii kotiinkuljetuksen. 
Rahtikirjan lmljetusmaksu on oikaistava kuten virheellisen 
rahdin oikaisemisesta on rnaari.itty. (Ks. MK V. :n. 2. 8 ja 
Kl 20/47. 8.) 

,Jotta erikoi. sopimuksen alaisct kuljetukset pr·otcttaisiin 
muista kuljetuksista, Hihetysasemilla on ti.illai ten lahetrten 
kuljetuskirjojen ylare1maan merkittava sana ,Rahtisopimus". 
mildili IaheWija ei ole ti:W.i merkintaa tehnyt. 

:\Iaaraasemalla suorite1 ta vasta kotiinkuljetuksesta, jost a 
rwaksu on suoritettu Uihetysasemalla, on kuljetuskirjan ylareu
naan tehtava merkinta ,Kotiinkuljetus maksettu . . . . (lii
kenncpaikan nimi) ". JoUei erikoissopi.mnksen tehnyt liihettlija 
ole tiillaista merkintaa rahtikirjaan tehnyt, on hanelta epasel
,·issi.i tapauksissa tiedusteltava, onko merkinta epahuomiossa 
jai.inyt kuljetuskirjaan tekematta. 'l'iillaisella merki:nniillii va
rustetuista lahetyksi Hi ei miiaraasemilla saada kantaa kotiin
kuljetusma-k ua toistamisee11. 'riHloin 011 erikoisesti huomat
ta-va, ettei mi.iariiasemailla voida sopimuskuljetusten osalta ilman 
muuta rahtilaskelmasta paiitella, onko maksu maaraasemalla 
suoritettaV'asta kotiin kuljetuksest:a kannettu, koska maksm1 
kantaminen tapahtuu hinnoituslukuja suurentamalla. 

Liihetysasemalla suoritettavasta tavaran noudosta- asemalle 
Yaltimmmtateide11 tai Pohjolan I~i.ikenne Oy: n autoilla on kul
jetu. m.aksulaskelmaan tehtavii mer kinta ,auto". ('J':fo 11: o 1937, 
15. Jl. 1949.) Kl 11: o 57/49. 3. 

Maksujen tasoitus. 

K1m kansaitwalisessa tavaraliikenteessii muunnetaan kruu- 4 
1111issa ilmoitettuja maksuja markoiksi, on muunnettu era tasoi
tettava ylospain Hihimpaan ,·iide!Hi tasanj.aolli een markka
lukuun. (Tftk n:o 45;), 17. 11. 1949) Kl n:o 57/49. 4. 

Matkalippualennuksia. 

Snomen Painiliiton jarjestiimiin j tmi01·imestaruuskil pailuihin 5 
,,sallistuvillc k i l p a i 1 i j o i 11 e on myonnetty 25% :n alennus 
yksinkertaisten lippujen. myos pi.ka;j1malippujen hinnoista Ala-



5 

6 

7 

8 
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vLldelle ja Riihimaelle. Alennus on voimassa 25.-29. 11. 1949. 
rTfo n:o 1946, 15. 11. 1949.) 

Stwmen Palloliilnn Eerikkilan urheiluopistossa jarjestam.iin 
koulutus- ja valmennustilaisuuksiin osalhstuville on myonnetty 
:!5 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujeu 
hinnoista Riihimaelle. Alennus on voimassa 1.-13. 12. 194D. 
(Tfo n:o 1966, 18. 11. 1949.) 

Paikkalippujen m,yynti Helsingin asemalla. 
Paikkalippuja Helsingiss:i myytaessa on uusimallinen lipukC' tahiin 

asti nitomakojenastalla kiinnitetty varsinaiseen pahviseen paikkalippuun. 
·"yttemmin on Helsingin Matkapalveluun hankittu National kassarekis· 
terikoneita, joten pahvilippu poistetaan. Kone painaa rahamiiiii·iin lipuk
kpen kii.ii.ntO.puolelle. ~I. ljp n: o 1302/3452, 14. 11. 1949) ]{1 11 :o 57/ 49. 6. 

Kadonneita matkalippuja, virkamerkkeja ym. 
Joensuun varikolla palvelevalle veturinliimmittiijiillo Matti Arposelle 

2 . 10. 44 kirjoitettu virkamerkki n: o 35 on kadonnut 6. 11. 49 ja 
kuoletetaan. (Vrp Jus n:o 556, 18. 11. 1949) 

.Toensuun varikolla palvelevalle ylimi:ilir. vet. liimmittiijii.lle Aarn.e Jo
hannes Pirhoselle annettu virkamerlkki n: o 572, 16. 1. 46 on kadonnut 
1<. 11. -!9 ja kuoletetaan. (Vrp Jn · u:o 547, 16. 11. 1949) 

10. ratajaksossa, Kuopiossa palvelevan, Valkeisen seisakkeella asuvan, 
korjausmies K. E. Kal'!stedt'in pojalle Kaleville 2. 9. 49 kirjoitettu koulu
lippu n: o 8/ 269 matkalle Valkei.nen-Kuopio on kadonnut ja kuoletetaan. 
(10. rtjp n: o 761, 18. 11. 1949) 

Avoimia virkoja ja toimia. 
Vaht,:miehen toimi Helsingin konepajassa. Tiiytetii.iin esityksen perus

teelln. Koncosastou johtajalle osoitetut hakemukset on toimi.tettava Hel
~ingin konepajan paiillikolle viimeistiiii.n 28 p :nii. mn.rraskuula 1949. 

Ylim. huoltopi:iiillikko aloi.tettaville Joensuun-Koveron ja Siilinjarven 
-J uanko ken rautatierakeunuksille yhteisesti, asemapaikkana J oensuu, 
otetaan 1. 12. 49 lukien tai. sopimuksen mukaan. Toimi kuuluu valtion 
ylimiUlrii.isteu tointen 23 ja 24 palkkausluokkiin ja maksetaan sii.tii vuosi
palkkiou ja ~ii.adetyn 1kalliinpai.kaulisiin ohella matkarahaa. Hakemukset, 
joihin on liitettiiva virkatodistus sekii rautatieliiiikiirin antama todi tus 
hakijan terveydcntilasta, osoitetaan ja Ui.hetetaan kuluvan marraskuun 
aikana rautatierakennusosaston johtajalle, os. rautatiehallitus. Liihempii:i 
tietoja toimoen kuuluvista tehtiivistii y. m. on saatavissa puh. 20371 / 229 
tai 3201 G. 

Toimistoapulwisia (ylim. tai tilap. konttoriapulai.sia) otetaan aloitet
tavien Joensuun-Kov<"ron ja Siilinj1i.rven-Juankosken rautatieral,ennusten 
paii.konttoriin .Toensuuhun. Hakemukset, jotka osoitetaan rautatiehallituk
sen rautatieru.kennusosaston johtajalle, lii.heteti:ilin kuluvan marraskuun ai
kan.a mkennuspii.ii.llikolle, dipl. insinoori V. 0. Huttuselle os. Joensuu as. 

9. liikennej::tksossa seuraavat esit.yksen iperusteella tiiytettiivii.t vi.rat: 
1. l. vaihden~iest&n eo•imiehen vi1·koja: yksi Kuopiossa; 2. l. vaihdemieste·n 
esimiehen virkoja: yksi Savonlinnassa. Liikenneosaston johajalle osoitetut 
hakemukset on jii.tettavii asianollli'l.isen liikennepai.kan pii.iilli.kolle vii.meis
t:iiiu 10 . . 12. 19-±9. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoitetaan hakijo1ta ennen hake
musten jiittam.i ta ottamaan selvii.a asunnonsaautimahdollisuuksi>~ta. 

Helsinki 1949. Valtioneuvoston kirjapaino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o l f49. 2 (= lehden nu mero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SIS .ALLYS : 1. Kiireellistii. apua vaativat aairaus- ja ta-paturmatapaukset. 
- 2. Joululiikenne. - 3. VR autoliikenne. - 4. Liikennepaikkoja koskevia 
muutoksia. - 5. Sahatun puutavaran kuutioimisen lopettaminen. - 6. Rah· 
tietu valtakunnalli een turkiseliiinten nayttelyyn osallistnville eliiimille. -
7. TavaranluO'kitus. - 8. Imatralla oleva Rautatehtaan syrjaraide. - 9 . Li· 
sii.yksiii. ja muutoksia painotuotteiden luetteloon. - 10. Matkalippualennuksia. 
- 11. Kadonneet lyijykepihdit. - 12. Kadonneita mn.tkalippuja, virkamerk· 
kejii ym. - 13. Sopimattomia VR palvelukseeu. - 14. Avoimia virkoja j a 
toimia. - 15. Osoite'tiedustelu. 

Kiireellista apua vaativat sairaus
ja tapaturmatapaukset. 

Esiintulleesta syysta huomautetaan, eWi niilla paikkakun- 1 
nilla, joilla toimii valtionrautateiden poliklinikka, tulee potilai;: 
den .Jdiantya myoskin kiireellista apua vaativissa sairaus- ja 
tapaturmatapauksi a ensisijaisesti polikJinikan puoleen eild:i 
asianomaisen rautatieUiiikiirin yksityisvastaanotolle. (Toj N: o 
2047 /2640, 11/ 11 1949) Kl n :o 58/49. 1. 

J oululiikenne. 

Hen:kiloliil'-enteen helpottamiseksi joulun aikana rautatiehalli- 2 
1 us on tanaan tapahtuneessa esittelyssa miiiirannyt asetettavaksi 
kulkuun seuraavat li ajunat ja toimeenpantavak!'li jalempana 
mainitut jarjestelyt: 

.f oulukuttn 22 p : nii : 
Li ii.pikajuna n:o 65a Helsinki-Dulu, liiht. klo 19.00, saap. klo 11.20. 
Lisapikajuna n :o 79 Tielsinki-Kuopio, liiht. klo 19.20, saap. klo 5.11. 

J m~lukuttn 23 p :nii : 
Lisiipikajuna n : o 57 Helsiniki-Seinajoki, lii.ht. klo 12.0.5, saap. klo 20.25. 
Lisapikajuna n : o 65a llelsinki-Oulu, liiht. klo 19.00, saap. klo 1 1.20. 
Lisapikajuna n :o 79 Helsinki-Kuopio, liint. klo 19.20, saap. klo 5.11. 
Lisii.pikajuna n:o 66a. Oulu-Helsinki, liiht. klo 17.35, saap. klo 10.15. 
Lisapikajuna n:o 70 Kuopio-Helsinki, laht. klo 23.10, saap. klo 9.31. 
Hen!kilojuna n :o 17 Helsi..nki-Kouvola, lii.ht. klo 13.50, saap. klo 17.54. 
Pikajuna n :o i6 Kou'Vola-Helsinki, lii.ht. klo 20.15, saap. klo 23.50. 
1 tai 2 Ei·v. j . n:o 43 Hy/203 Kr/35 Helsinki-Tur<ku, liiht. klo 17.05. 

-nap. klo 23.30. 

1990. -1. 12. 1949. 
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2 Joulukuun 24 p:nii: 
Lisapikaju:na n: o 31 IIelsinki-Turku, Lohjan kawtta, Hi.ht. klo 11.10, 

saap. klo 16.42. 
Lisapikajuna n:o 57 Helsinki-8einajoki, lii.ht. klo 12.05, saap. klo 20.25. 
Lis!i.pikajuna n:o 58 Seinajoki-Helsinki, laht. klo 7.20, saa-p. klo 16.17. 

Joulukuun 26 p:nii: 
Lisapika.ju:na n:o 66a Oulu-Helsinki, laht. klo 17.35, aaap. klo 10.15. 
Lisiipi>kajuna n:o 7Q Kuopio-Helsinki, laht. klo 23.10, a-ap. klo 9.31. 
Lisiipikajuna n: o 32 Turku-Helsinki, Lohjan lkautta, liilit. iklo 18.30, 

saap. klo 0.14. 
Lis'iihenkilojuna n: o 108a Riihimaki-Helsinki, laht. klo 18.45, saap. 

klo 20.27. 
Lisapi!kajuna n:o 50 Tamper~Helsinki, laht. klo 20.05, saa.p. klo 23.32. 
Lisapikajuna n: o 10 Lahti-H elsinki, laht. klo 16.45, saap. klo 19.l 0. 
Lisii.pikajuna n: o 75 Helsinki-Lahti, laht. klo 13.00, saa,p, klo 15.18. 

Jot~lttk'Ltun 27 p:nii: 
Lisapikajuna n:o 58 Seinii-joki-Helsinki, Ui.ht. klo 7.20, saap. klo 16.1i. 

22. ja 23. 12. 49 liihetetiiiin j: ssa n: o 65 seka 23. ja 26. 12. 49 
j:ssa n:o 66 vain piiivavaunuja, seka j:issa n:o 65a ja 66a 
vakinaiset Oulun ja Kokkolan makuuvaunut. 

Helsingista Karjaalle tai sen ohi Kauklahden kautta ostetut 
pikajunaliput kelpaavat 24. 12. 49 myos j :ssa n:o 31 matlrus
tettaessa Lohjan kautta. Sama etu myonnetiiiin myos paluu
matkalla 26. 12. 49 j :ssa n:o 32 vastaavasti matkustaville. 

23. 12. 49 j :illa n:o 43 lly/ 203 Kr/ 35 Helsingista Turkuun 
Lohjan kautta liihetettiivissii lisiivaunuissa Helsingistii Karjaalle 
tai sen ohi matkustavilta ei vaadi.ta pikajunalippua. 

Poikkeuksena rautatiehallituksen kirjeestii n: o 3580/ 14230, 
29. 12. 47, junien suurimmasta akselimaarastii, voi kuljetustoi
misto maariitii tarpeen vaatiessa junan akselim.i:iaran ja painon 
lisaiimisesta J t: n saannosten mukaisesti. 

J. n: o 50 aikataulu laaditaan kuljet"!,1Stoimistossa. (Rh n: o 
2959/ 8991, 26. 11. 1949) 

VR autoliikenne. 

3 Aikataulujen muutoksia (Kl 28/ 49. 1) y.m. 
Henkilolinja. n:o 2 a: Lohj~Kirkniemen tienhaara.. 

Kirkniemi thra-Lohja as on muutettu seuraavaksi: 

km 
Kirkniemen thra 
Virkkala 1 
Lohjan kauppala 10 
Lohja as 13 

9.12 
7.20 9.15 
7.40 9.35 
7.48 9.4,3 

10.36 
10.39 
10.55 
1.1.03 

13.27 
13.30 
1>1!.45 
13.53 

16.05 
16.0 
16.212 
16.30 

17.12 
17.15 
17.35 
17.43 

20.05 
20.,20 
20.28 
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Henkilolinja n:o 6: Kajaani-Ma.inu~ta.n.m.ald. 

1) arkipaivisin. 
1) km 1) 

5.45 12.30 Kajaani as 7.55 17.15 
5.50 12.35 1 Kajaanin tori 7.50 17.10 
6.20 13.05 22 :Mainua 7.20 16.40 
6.35 13.20 31 Vuottolahti 7.05 16.25 
6.45 13.30 38 Otanmiilki 6.55 16.15 

Henkilolinja n :o 9 : Hyrynsalmi- Suomussallni- Leinonkyla. 

Linjaa liikennoidaan joka arkipaivina Suomussalmelle. Leinonkyliilin 
asti liikennoidiian vain k. 1. paluu sielta m.to. 

Henki.lolinj a n :o 10 a: Kajaani- Sotkamo. 

Entise sa aikataulussa Kajaanista klo 12.55 ilmoitettu lahto 
muutetaan tapahtuvaksi klo 12.50. Aikatalu muuten entine;n. 

Henkilolinja n : o 10 b : K ajaani-sotkamo. 

Poistetaan aikataulumerkintoineen. 

Henki.lolinja n : o 12: Sotkamo-Kuhmo-Lammaspera (Kiekinkoski) . 

km 
14.40 

X 
X 
X 

16.30 
17.05 
17.25 
17.50 

Sotkamo kk 
25 Ontojoki 
35 Poytii.a.ho 
47 Tikkanen 
65 Koomo kJk 
70 Kontiosa.lmen lossi 
83 Ka.hkolan thra 

106 Lammasperii (Kie.kinkoski) 

7.10 
X 
X 
X 

5.35 
5.15 
4.50 
4.00 

Henki.lolinja n : o 13: Sotka.mo-Lontta. 

km 
16.05 
16.40 
17.05 

Sotkamo 
22 Ik:ola 
30 L ontta. 

7.30 
6.5:) 
6.30 

Henki.lolinja n :o 14: Joensuu- Ilomantsi. 

8.00 
8.45 
9.25 

10.15 

Joka arlcipaiva. 
km 

Joensuu as 
25 H einavaara 
47 Metonlouhi 
77 llomantsi 

14.00 
13.15 
1•2.35 
11.45 

3 
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Henikilolinja n :o 16 : Nurmes-Sotkamo. 

Liiliennoidii.ii.n ainoastaan arkipii.ivisin. 

HenkiLOlinja. n:o 20 : Lohja as--Karjaa. a.s. 
km. 

12.40 Lohja as 16.10 
12.5{) 3 Lohjan kauppala 16.02 
13.07 1,2 Virkkala 15.45 
13.10 13 Kirkniemen thra 15.42 
13.14 14 Kirkniemi 15.39 
13.26 21 Mustio 15.29 
13.27 21 Mustio thra 15.28 
13.37 27 Meltola 15.18 
13~5 35 Karjaa as 15.00 

Henkilolinja n :o 21 : Helsinki- Turku. 

Laivapii.ivinii., laivan ollessa myohii.ssii. ajetaan varavaunulla Turku
Helsinki laivan saavuttua aikataulusta riippumatta. 

13.45 
X 

X 

X 

X 

X 

16.15 
X 

17.45 
] i.50 

Ei ota matkustajia matkan varrelta. 
km 

16.30 Helsinki 12.40 
X 35 Veikkola X 
X 54 Hiidenvesi X 

X 75 Nummi X 

X 96 Kitula X 

X: 98 Laperla X 

19.00 115 Salo 10.10 
X 149 Paimio kk X 

20.30 170 Turku 8.40 
175 Turun sat am a (laiva. laivan 

pllivina) SRR\7 Uttua 

Uusia linjoja. 

Henkilolinja n: o 22 : Oulu-Ktiminki. 

22.15 
X 

X 

X 

X 

X 

19.45 
X 

18.15 

Liikenteen kii.ytii.nnollinen hoi to siirretty Oy Pohjolan Liikenne Ab : lle . 
J'oka arkipii.ivii.. 

km 
16.15 Oulu 
16.55 22 Kiiminki 

Henkilolinjojen siirron merkitseminen. 

7.40 
7.00 

Kaikkien muiden valtionrautateiden henkilolinjojen kaytlin
nollinen hoi to on siirtynyt Pohjolan Liikenne Oy: lie paitsi 
henkilolinja n:o 15: Lappeenranta as.-kaupunki ja henkilolinja 
n: o 18: P aikallisliikenne Imatra- Virasoja- Tainionkoski
V ruoksenniska. 

Yhtion autoissa kelpaavat vain sellaiset rautatieliput, jotka 
matkustaja voi jattaa auton'kuljettajalle lukuunottamatta hen-
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kilolinjaa n:o 11: Sotkamo-Vuokatti (Kl 44/49. 4). Merkinti:i 
ylUiolevasta on tehtava henkilolinjojen kohdalle. (Kut auto 
~ :o 1344/ IV/ 5 a, 26. 11. 1949) Kl n:o 58/ 49. 3. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Viekin pysakin alaisena km:lla 761 + 773 m avataan 7. 12. 49 4 
lukien liikenteelle , Konna "-niminen seisake seuraavin merkin-
noin: 

Yieklri 8. 
INurmes 22. 
jV,kt 107. 

I 
Jns 138. 

Kon 131. 1 

HM /Luk. 7. 12. 49. (Lkoj. 
n:o 2240, 21. 11.49) 
Kl n:o 58/ 49. 4. I 

I I 
Sei akkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S ) toistaiseksi 

junat n:o 861, 862, 863, 864 ja 8701. 
Joensuun aseman alaisena km:lla 621 + 602 m avataan 

7. 12. 49 luh'ien liikenteelle ,Sulkuniemi"-niminen seisake seu
raavin merkinnoin : 

sol Sulkuniemi 34 

I 

J oen suu 3. 
Hl!lmmas

lahti 19. 
Jns 3. 

Krl 61. 

H jLuk. 7. 12. 49. (Lkoj. l 
n:o 1303, 24.11.49) 
Kl n:o 58/ 49. 4. 

I 
Seisakkeella pysiihtyvat tarpeen vaatiessa (S ) toistaiseksi 

junat n: o 885 ja 886. 
Voikan aseman alainen Karpiiditehtaan raide avataan joulu

kuun 1 .paivastii 1949 lukien Tt-liikenteen lisaksi my5s T-liiken
teelle Uihtevaa kappaletavaraa varten asema-, siirto- ja suunta
vaunujen rajoissa. (Lkoj n:o 1524, 22. 11. 49) Kl n:o 58/49.4. 

Sahatun puutav-a.ran kuutioimisen 
lopettaminen. 

Rautatiehallitus on maiirannyt varastoja:ksonpaallikoiden, & 
puutavaratoimiston, VR Hankasa1men sahan, ratajaksonpiiiilli
koiden, konepajanpiiiillikoiden, varilronpiiiillikoiden y.m. asian
-omaisten noudatettavaksi, etta heidiin tulee ensi joulukuun 
21 piiiviista lukien: 

1) tilata seka kirjoihinsa, tavarakorteille ja raportteihinsa 
(tarpeen vaatiessa liitteena erittelyluetteloon) merkita sekii kan
tatut etta kanttaamattomat puutavarat metreissa, 

2) lasku ttaa ( Puu, V to : t j a Hks sailla) oikealla, laad un j a 
mittojen mukaisella yksikkohinnalla puutavarat samoin metri
maariin mukaan, ja 
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5 3) merkit ii erimittaisten puutavarain tavarakorteille kuu-
t ioimiskertoin, jotta tarpeen vaatiessa voidaan nopeasti antaa 
tarpeellisia tilastotietoja kuutiomitankin mukaan. 

Kirjanpidossa, sahausraporteissa, kustannuslaskelmissa y.m.s. 
on Hankasalmen sahan kuitenkin siiilytetUivii englannin tandertti 
mittayksik:konii. 

Puutavaratoimiston tulee asianomaisille ilmoittaa eri puu
tavaralaatujen kuutioimiskertoimet. (Rh/ vo n : o V. 1401/ 2820, 
24. 11. 1949) Kl n:o 58/ 49. 5. 

Rahtietu valtakunnalliseen turkiseHi.inten 
nayttelyyn osallistuville elaimille. 

6 Rautatiehallitus on myontiinyt Helsingissa 4-5. 12. ±9 jiir-

., 

8 

9 

jestettavaan turkiselainten nayttelyyn liiheteWiville elaville 
turki eUiimille sellaisen 1-15. 12. 49 valisen ajan voim.assa ole
van rahtiedun, etta eliiinten kuljetusmaksut kiitotavarana laske
taan lahetyksen todellisen painon perusteella. Sarna etu on 
myonnetty naita eHiimiii Helsingista liihetysasemille kiitotava
rana palautettaessa. (Tfo n:o 1995, 25. 11. 49 ) Kl n :o 5 / 49 . 6. 

Ta varanluokitus . 

Rautatiehallitus on mi:Uirannyt, etta lannoitustarkoituksiin 
ldi~rtettavii ammoniumnitraatti on 1. 1. 50 lukien toistaiseksi 
luettava kuljetusmaksuja laskettaessa vaunukuormaluokkaan 8. 
Tasta on tehtiiva merkinta Aakkoselliseen tavaranluokitustauluk
koon hakusan an Ammoniumnitraatti kohdalle. (Tfo n: o 1982, 
22. 11. 1949) Kl n :o 58/49. 7. 

Imatralla oleva Rautatehtaan syrjaraide. 

Sattuneiden lukuisien vaarinrahditusten johdosta huom.aute
ta.an, etta Imatran aseman alaiselle Rautatehtaan raiteelle osoi
tettujen vaunukuormaliihetysten kuljetusmaksut lasketaan lisiia
mii.llii Imatran vii.limatkaan 3 km ja ilman syrjaraidemaksua . 
(Vrt Kl n :o 1/ 49.4.) Kl n :o 58/ 49. 8. 

Lisayksiii. ja muutoksia painotuot
teiden luetteloon. 

1183 

1184 
1229 
1452 D 552 

Vaalilippu tuotantokomitean jasenten >aalia 
varten. 
Sarna, varajasenten vaalia varten. 
, Halutaan y.hteytta makuuvaunun huo1tajaan •·. 
poistetaan ( tilalla 3916) . 
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1506 Kassapaivalrirja, Pa.k. 9 
1557 Tyomaararahojen tilikortti. 
1688 0 759 Luottokuljetuslaskujen Hihetelrirjelma, Trt. 
1689 B 222 e Lahete kuljetuskirjoille, joista puuttuu rahti-

merkkeja, Trt. 
1736 0 872 Paperipussi, ruskea, os. ,Trt II", kaytetaan 

kond. keraamien matkalippujen liiheWimiseen, 
koko 162 X 229, tilataan vto. 

1737 0 873 Sama, koko 255 X 265, tilataan vto. 
2690 Kondnktoorin kieliavain. 
2838 poistetaan. 
3150 Rahtime.rkkejii, tilataan Trt III. 
3151 Rahtimerklrien paivilirja, Ptjo. 
3720 B 222 e poistetaan (ks. 1689). 
3917 Tilauslrortti. 
4038 B 250 )fatkatoimistokuponkien ja yhdysliikemlelippu-

jen tili, koko .A 3. 
4038/ 2 Sama, ko'ko A 4. 
4127 B 159 a poistetaan. 
4130 B 145 Ra'htimerklrien tili. 
4149 0 627 sana paketti muutetaan rahti. 
4262 V elotuslasku, Trt II ja III, koko A 4. 
4262/ 2 B 161 a Sama, koko A 5. 
44 9 Kokillivalupyorakortti, Ktt. 
4720 0 J 022 poistetaan (ks. 4681). 
4763 'roimituspoytakirja ovikilpien epiilmntoisuuk

sista. 
Hak.emistosta poistetaan pakettimerkit ja lisataan rahtimerkit. 
(Tyt 22. 11. 1949) Kl n:o 58/ 49. 9. 

Matkalippualennuksia. 

Suomen Pa·rtiopoikajarjeston <;amoilijapaiville osallistuville 1 O 
p a r t i o l a i s i ll e on myonnetty 25 %: n alennus yksinker
taisten lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Parolaan. 
Alennus on voimassa 2-7. 12. 49. (Tfo n:o 1993, 25. 11. 1.949) 

Sokeain J(eskusliiton hallintoneuvoston kokoukseen osallistu
ville so k e ill e on my.Onnetty 50% :n alennus yksinkertaisten 
lippujen, myos pikajunalippujen hinnoista Helsin'kiin. Alennus 
on voimassa 16-20. 12. 1949. (Tfo n:o 1,969, 19. 11. 1949) 

Suomen Oppiknulujen Vierumaen Urheiluopistossa jarjestii
mille voimistel ukursseille osallistu ville on myonnetty 25 % : n 
alemms yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen hin
noista Vierumaelle. Alennus on voimassa 31. 12. 1949-9. 1. 1950 
(Tfo n:o 19·29, 14. 11. 1949) 
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K a.donneet lYijykepihdit. 

'ruurin aseman lyijykepihdit kauonueet 14. 11 . -!9, jailueet todeu
uii.koisesti johoukin vaunuun. Pyydetii.ii.n etsimiiii.n ja loydettiiessa pa-
1auttamaan Tuurin asemapaallikoUe. (5. ljp n : o 878/3893, 10. 11. 1949) 

K adonneita matka.lippuja, virka.merkkej ii. ym. 

Tariffitoimistossa kansanedustaja K. V. Turuselle kirjoitettu 2 lk. 
kausanedustajan lippu n :o 213, voimassa kaikilla radoilla v. 19-!9, on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n :o 1991, 25. 11. 1949) 

Haapamlien asemalla palvelevalle ylim. junamiehelle Pentti Koskiselle 
kirjoitettu virka-ai-ka-vapaalippu n: o 016651, voimassa 31. 12. 49 saakka, 
matkalle Haapaa:nliJri-Linnankylii. on kadonnut ja kuoletetaan (4. ljp n:o 
1601/3940, 22. 11. 1949) 

Porin asem.alla palvelevalle 1 L asemamiehelle Esko Sakari Vataselle 
OJ'ivedella kirjoitettu virh."8..Ilerkki n : o 32 on kadonnut viime lokakuun 
aikana ja kuoletetaan ( 4 . ljp 22. 11. 1949) 

Iisveden asemalla palvelevan y. p . 2. 1. kirjurin K. M. Ruuskasen 
pojalle Jali-<Maurille kil'joitettu kouluvapaalippu n :o 35/100, voimassa 
1. 9 .-22. 12. 49 Iisved.en-Suonenjoen viilillii. on kadonnut ja kuoletetaan. 
(9. ljp n : o T. 649/3017, 23. 11. 1949) 

Pasilan aseman ylim. junamiehelle IIugo Tuomas Manniselle kirjoi
tettu vil1ka-aikavapaalippu n : o 23007/461 voimassa 1. 11-31. 12. 49 mat
kalle Pasila-Jokela on kllidounut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 1355/3626, 
24. 11. 1949) 

Helsingin asema-lla 2. 10. 49-1. 10. 50 viiJiseksi ajaksi Anna Liisa 
~Hi.enpii.ii.lle myyty 3 luokan yleislippu n:o 2495 on kadonnut ja kuolet-e
taan. (1. ljp n :o 1358/3633, 24. \1.1. 1949) 

Sopimattomia VR pa.lvelukseen. 

Kouvolan varikolla palvellut tilapii.int>n veturinlii.mmittii.jii. Eero A..nton 
Korpela ( ynt. 22/8 -21) on erotettu 23 / 1 I ±!I lukien sopimattomana rauta· 
tien palvelukseen. (Vrp Kw n:o 593 . If. 3. 1, 25. 11 . 1949) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

2 l. kirj1trin virka, toistaiseksi keskushallinnon koneosastossa (•konetoi· 
mi tossa) . Piilijohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset toim.itettava rauta· 
tiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 21. 12. 1949 ennen kello 112. 

Yksi geologin ja ·kaksi e l. rataitnsin6orin virkaa keskushallinnon rata· 
osastolla. Rautatiehalli.tukselle osoitetut hakemukset on jii.tettavii. rautatie· 
hallituksen kirjaajalle viimeistaii.n 28. 12. 1949 ennen klo 12. 

Yleisen vaikean asunrtopulan takia kehoitetaan hakijoita ennen hake· 
musten jattii.mista ottamaan selvii..'i. asunnonsaantimahdollisuuksista. 

Osoitetiedustelu. 

Vii.lttii.ii.kseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus rtaten kaik
kia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia virkailijoitaan, jotka tietav'at jonkun 
allamainitun henkilon oso'ltteen, siitii. viipymattii. ilmoittamaan rautatie· 
hallituksen kirj3Jajalle, os : Helsinki : 

nimvi 
Mii.enpiili, Ee11o 
Maenpiiii., Samuli 

annmatti 
rautatielaincn 
rautatielii.inen 

Helaink i 19•9. V &l tion euToston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 59 
1941 

Vllttaus Kaskylehdessa fulkaistuun mlilraylaeen merkftlla: 
Kl. N:o lf-49. 2 (~ lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoituk.set on tehtavi painatusjaost-

SIS A. L L Y S : 1. Tyonantajan lapsilisa- ja. kansanelakema.ksu. - 2. Liiken
nepa.i•kkoja koskevia muutoksia. - 3. Tava.ra.va.unujen kiiytto ra.uta.tien om.a.a.n 
tarpeeseen. - 4. Vaununpeitteiden pa.lauttaminen. - 6. Liimminva.unutava.ra.n 
kiisittely. - 6. Laivaliikenne satamissa. - 7. Oy Pohjolan Liikenne Ab :n 
va.ununvuokra.t ja sii.ilytysma.ksut. - 8. Ra.htimerkkien kiinnittiiminen k:uljetus
kirjoihin. - 9. Ta.riffin soveltaminen. - 10. Matka.lippualennuksia. -
11. Avoimia Vli.rkoja ja toimia. 

Tyonantajan lapsilisa- ja kansanelak:emaksu. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu : 

Laki tyonantajam, lapsilisii- ja kansaneliikemaksusta annetun lain 
muuttamisesta. 

Annettu H elsingissa 30 paiviina syyslruuta 1949. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan tyonantajan 
lapsilisa- ja kansanelakemaksusta 22 paiviina heinakuuta 1948 
annetun lain (544/48) 2 ja 9 § nain kuuluviksi: 

2 §. 
Tyonantajan lapsilisii- ,ia kansanelakem.aksun suuruus on 

viisi markkaa kultakin taydelta sadalta markalta suoritetun pal
lam mliariista. J os suoritetnn palkan malirii on niin pieni, ettei 
siita toimiteta ennakkoperintalain ( 696/ 46) mukaista pidiitysta, 
alkoon lapsilisii- ja kansaneliikemaksua kuitenkaan maksettako. 

Palkalla tarkoitetaan tiissii laissa ennakkoperintiilain 4 §: ssa 
mainittua palkkaa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan, 
niinkuin ennakkaperintiilaissa on saiidetty. 

Tyonantajalla tarkoitetaan tassa laissa ennakkoperintalain 
57 § :ssa mainittua tyonantajaa. 

Sl23.- 9. 12. 1949. 

1 
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9 §. 
Jolka on tyytylllliiton verolautakunnan taman lain no'jalla an

tamaan, hantii koSkevaan paiitokseen, saa siitii valittaa tulo- ja 
omaisuusverolaissa (888/43) mainittutm tarkastuslautakuntaan. 
Valituskirja on kolmenkymmenen paiviin kuluessa siita paivastii, 
jona valittaja on saanut paatoksestii tiedon, sita paivaa lukuun 
ottoamatta, toimitettava verolautakunnalle. 

Tarkastuslautalrunnan 1pli.iitokseen voidaan, mikiili on kysymys 
siita, onko tiissa laissa tarkoitettua lapsilisii- ja kansaneHikemak
sua suoritettava ja kenelle tama suoritusvelvollisuus kuuluu, 
hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valituskirja 
~ka ote tarkastuslautakunnan poytiikirjasta on kuudenkymme
nen paiviin ku1uessa siitii p.iiiviistii, jona valittaja on saanut tar
kastuslautaikunnan ;paatoksestii tiedon, sitii paiviia lukuun otta
matta, toimitettava ta11kastuslautakunnan puheenjohtajalle. 

Valituksesta huolimatta menee paatos taytiintoon. 
Tama laki tulee voirnaan 1 paiviinii lokakuuta 1949. 

EdelUiolevan johdosta on valtiovarainministerion veroasiain
osasto kiertokirjeelHiiin n :o 9.600, 29/ 11 19-!9, verolautalmnnan 
puheenjohtajille seka ennakonpidiityksen valvojille ilmoittanut 
seuraavaa: 

1) Tyonantajan lapsilisa- ja kansaneliikemaksun suuruus, 
joka lain 2 § :n aikaiserrunan sanonnan mukaan oli ,viisi mark
kaa sadalta markalta tai sen osalta tyontekijiinsii palkan mii.ii
dista", on saman pyldiliin muutetun sanamuodon mukaan ,vii<Ji 
markkaa kultakin Uiydelta sadalta ma1-<kalta suoritetun palkan 
maarii ta". 

Kuten edella sanotusta selviaa, lain sanat ,tyontekijansa pal
kan maariista" on muutettu sanoiksi ,suoritetun palkan maa
rasta". Tamli merkitsee sita, etta - kuten asiaa jo aikaisemmin
kin kaytiinnossii .tulkittiin - lapsilisii- ja kansaneliiikemaksun 
suorittamisvelvollisuus ei ehdottomasti edellytii tyosuhdetta mak
sajan ja palkansaajan viilillii, vaau on puheena oleva maksu 
suoritettava aina milloin ennakkoperintiilain 4 § :n mukaista 
palkkaa maksetaan. 

Ede!Hi olevasta ilmenee myos, etta kysymJ'kse ii olevan mak
sun suuruutta maariittiiessii tiiysien satojen markkojen yli meneviii 
maaria ei cnaa oteta huomioon. 

2) Siiannos alarajasta, johon suoritetun palkan tulee nousta 
ennenkuin lapsilisii- ja kansanelakemaksun maksaminen tulee 
kysymykseen, ja jota aikaisemmassa laissa ei ollut, on nyt lisatty 
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2 § :n 1 momenttiin. Taman saannoksen mukaan lapsilisa- ja 1 
kansaneHikemaksua ei makseta, jos suoritetun pailran miHira on 
niin pieni, ettei siita toimiteta ennakkoperintalain mukaista 
'Pida tystii. 

Mikiili siis pidatysta palkan pienuuden vuoksi valtiovarain
ministerion vahvistaman pidiitystaulukon mukaan ei voida toi
mittaa, ei. lapsilisii- ja kansanelakemaksuakaan tarvitse suorittaa. 

Edellii olevasta ilmenee, et1Ja hvpsilisa- ja kansan-elakemaksun 
suoritusvelvollisuuden osalta on ratkaisevaa se, etta suoritetun 
palkan maara on yhta suuri lmin se palkkamaara, josta pidatys 
on toimitettava. Asiaan ei vaikuta, aiheuttavatko ennakkopida
tyksen toimitta.mise.'lta eriiissa kausiluontoisissa toissa annettu 
valtiovarainministerion paatos (942/ 46) tai verolauta:kunnan 
puheenjohtajan ennakkoperinrti:ilain 7 §: n 4 mom en tin tai 20 §: n 
nojalla antama maarays sen, etta ipidatysta ei voida toimittaa. 

Mita n.k. prosenttipidatykseen tulee, niin koska pidatystii ei 
toimiteta, jos pidatetHiva mi:ii:irii on alle 50 markan, ei myoskai:in 
lapsilisa- ja kansaneliik-emaksua UiUoin tarvitse ma.ksaa. 1\Iakset
tavan p-a·Umn taytyykin sen vuoksi })rosenttipidatyksen tapah
tuessa nousta vi:ihintaan 500 markkaan ennenkuin lapsilisa- ja 
kansanellikemaksun maksaininen voi tulla kysymykseen. 

4) Edellii selostetut saannokset tulivat voimaan 1 paivana loka
kuuta 19!9. (Toj n:o To 2182. 5/ 12 1949. - Asetuskokoelma 
n:o 6~18/49.- Vert. Kl n:o 42/ 48. 2.) Kl n:o 59/ 49.1. 

Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Nokian aseman alaisen Pitkaniemen Iaiturivaihteen mm1 2 
muutetaan l. 1. 1950 KalkUJksi, nimilyhennyksena Kalk. Mer
kinnat ovat seuraavat: 

lv Kalkku Kalk 11 Nokia 5. 
Lielahti 6. 
Tpe 12. 
Pej 85 

Tl 52. 
Pri 123. 

Rpk 126. 

Rlm'I Tim 458. Jns 467. 
R Kon 567. Kw 249. 

Ol 578. Pm 284. Ri 
128. Sk 244. Yw 
456. (Lkoj. n:o 2325, 
29. 11. 49) Kl n:o 
59/ 49. 2. 

KorvtJnlaidan seisakkeen liikennoimistavaksi merkiUUin Hl\>l. 
(Lkoj n:o 2300, 1. 12. 1949) Kl n:o 59/49.2. 
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Tavaravaunujen kiiytto rautatien omaan 
tarpeeseen. 

Kaskylehdessa n:o 59/ 47. 4. tavaravaunujen kayto ta rauta
tien omaan tarpeeseen annetut maaraykset peruutetaan toistai
seksi silta osaltaan, joka koskee viivastyneestii purkamisesta tai 
kuormauiksesta asemilla ja pysiikeilHi laa<littavia, liikennej,akson 
paallikolle liiJhetettavia ilmoituksia seka liikennejaJksojen paahli
koiden toimesta llikenneosaston johtajalle kuukausittain lahetet
tavia luetteloita 'tapwhtuneista laiminlyonneista. Naiden ilmoi
tusten ja luetteloiden laa<linta ja edelleen toimittaminen keskey
tetiilin siis toistaiseksi. (Rh/lko n: o 2989, 1. 12. 1949) Kl n: o 
59/49. 3. 

Vaununpeitteiden palauttaminen. 

VR:n omistamien vaununpeitteid<en palauttamisessa ja huol
lossa esiintyy jatkuvasti huolimattomuutta. Taman johdosta 
kehoitetaan liikennepaikkojen henkilokuntaa tarkoin ottamaan 
huoonioon Maarayskokoelman V osan 55 kohdan ohjeet, joista 
peitteiden huoltoa koskeva osa on julkaistu Kaskylehdessa n:o 
20/ 48. 5. Samoin on tasmallisesti noudatettava VaunuiLmoitus
ja vaunuston kayttomaariiY'kset-nimisen julkaisun (n: o 2656) 
sivulla 23 olevia maarayksia peitteiden merkitsemisesta vaunu
ilmoituksiin seika niiden palauttamisesta. Erityisesti on huoleh
dittava, etta palautettaessa pidetaan erillaan VR: n omistamat 
peitteet yksityisten omistamista peitteista. Tamankin takia on 
noudatettava l\1K V :n ohjeita peitteiden llirimisesta siten, etta 
omistajan merkki ja numero ovat nakyvissa. 

Lohjan Kalk.kitehdas Osakeyhtio puolestaan on pyytanyt 
huomauttamaan, etta heidan· omistamiaan vaununpeitteita palau
tettaessa entista tarkemmin noudatcttaisiin tariffisaannon 43 §: n 
3 ja 5 lisamaarayksen siilin.noksia. (Lkoj n: o 2403, 1. 12. 1949) 
Kl n:o 59/49.4. 

Lamminvaunutavaran kiisittely. 

Kuljetettaessa liimminvaunutavaroita varsinaisten liimmin
vaunujen asemesta muissa lammitettavissa vaunuissa seka saily
tettaessa sanotun'laisia tavar,oita asemilla on varottaV'a asetta
masta niita, erityisesti hiivaliihetyksia, liian .llihe'lle liimmitys
laitetta tai ulko-ovea, jotta ei tapalltuisi poikkeamisia yleisistii. 
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lfunmin- ja jaiihdytysvaun.uille :rn.liliratyista Himpotiloista. Esim. 5 
hiivan siiilymiselle sopivin lfunpotila on noin + 3° C. (Lkoj n: o 
2469, 30. 11. 1949) ID. n:o 59/49. 5. 

Laivalii.kenne satamissa. 

Laivaliikenne Mikkelin satamassa paattyi 30. 11. 49. (10. ljp 6 
n:o 2116/ 5233, 1. 12. 1949) 

Laivaliikenntl Otav-an satamassa paattyi 1. 12. 49. (10. ljp 
n:o 20911/5182, 29. 11. 1949) 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n vaununvuok
rat j a sailytysmaksut. 

Rautatiehallitus on maiiriinnyt, ettei Oy Pohjolan Liikenne 'I 
Ab: lta 1. 12. 49 lU'k:ien kanneta vaununvuokria eika tavaran 
siiilytysmaksuja ellaisten lahetysten osalta, joiden autoilla 
kuljettamisesta mainittu yhtio on sitoutunut huolehtimaan. 
(Tfo n:o 2004, 29. 11. 1949) Kl n:o 59/49. 7. 

Rahtimerkkien kiinnittaminen kuljetus
kirjoihin. 

Kaskylehden 46/ 49 7. kohdan mukaan on rahtimerkit yleensa 8 
kiinniteWiva kuljetuslrirjan B-osan etusivulle, mutta jos siina ei 
ole riittavasti tilaa tai jos merkit peittaisivat kuljetuskirjan 
tarkeita merkintoja, saadaan ne kiinnittaa myos sanotun B-osan 
takasivulle. 

Samalla huomautetaan, etta tariffisaannon 32 § : n 4. lisa
maarayksen mulman maaraliikennepaikka on velvollinen tarkas
tamaan, etta pienlahetyksen kuljetusmaksu on oikein laskettu ja 
etta ·kuljetuskirjaan on lriinnitetty riittii.va maiira rahtimerkkejii. 
l\'Iruhdollisesti puuttuva era on karhuttava lahetysasemalta, ellei 
vastaanottaja suostu sita maksamaan. 

Nykyisin on kaytannossa 5, 20, 30, 50 ja 100 markan arvoisia 
rwhtimerkkejii 1,000 kappaleen rullissa. Arkkeina on viela saa
tavissa 5, 50 ja 100 markan merkkejii. 

Toisiinsa lriinniliimautuneet merkit on irroitettava rullasta 
ja tilitettiiva mitatoityina rahtimerkkitilissa 4130 seka siihen 
liitettava. Kokonaista rullaa ei siis tallaisessa tapauksessa saa 
lruhettaa painatusjaostoon vaihdettavaJksi. (Yltr n:o Y. 212/ 296, 
3. 12. 1949) Kl n:o 59/ 49.8. 
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Tar:iffin soveltam.inen. 

0 i k a is una Kaskylehden 56/49. 8. ikothtaan ilmoitetaan~ 
etta viimeinen lanse on oleva: SamaHa huomautetaan, ettii tar
kastustoimiston la.hetepaiitoksilUi ilmoitetut veloitukset on tarkoin 
perittava ja tilitettiiva 1omakkeessa B 151 a (uusi n: o 4125). 
(Tfo n:o 1924,' 3. 12. 1949) Kl n:o 59/49.9. 

Matka.lippualennuksia. 

10 Savon Sokeat r. y :n syyskokou!kseen osallistuville so k e ill e 
on myonnetty 50% :n alennus yksinkertaisten li.Jppujcn, myos 
pikajunalippujen hinnoista Kuopioon. Alennus on voima sa 
9-13. 12. 1949 (Tfo n: o· 2001. 28. 11. 1949) 

Suomi-N euvostoliitto painiottelua varten suoritettaviin kar
sintakilpailuihin osallistuville pain i j o i 11 e on myonnetty 
25 %: n a1ennus y'ksinkertaisten 1ippujen, myos pikajunalippu
,jen hinnoista Lahteen, Orivedellc, JyvaskyUian, Seinajoelle ja 
Pietarsaareen. Alennus on voimassa 9-13. 12. 1949 (Tfo n :o 
2037, 2. 12. 1949) 

Kulk on myontiinyt oikeusrninisterion toime ta maan kihla
kunnantuomareille ensi tammil:,_-uun 4--5 p: nii Helsin,gissa jar
jestettavaan neuvottelukokoukscen osallistuville k i h 1 a k u n
n ant u om are ill e 25% :n alennuksen yksinkertaisten lip
pujen, myos pikajuna1ippujen hinnoista Helsinkiin. Alennus on 
voimassa 1.-8. 1. 1950 (Tfo n:o 1968, 19. 11. 1949) 

F'inla1uls Svenska Skolungdomsfiirburuiet r. f. nimisen liiton 
XII neuvottelupiiiville osallistuville k o u luI a is ill e on myon
netty 25% :n alennus yksinkertaisten lippujcn, myos pikajuna
lippujen hinnoista Tampereelle. Alennus on voimassa 1.-7. 1. 
1950 (Tfo n: o 1983, 22. 11. 1949) 

Fria Missionsfijrbundets Ungdom-nimisen liiton jiirjestiimiiiin 
nuorisoviikkoon 1\Iustasaaressa osallistuville alle 20-vuotiaille hen
kiloille on myonnetty 25% :n a1ennus yksinkertaisten lippujen, 
myos pikajunalippujen hinnoista Mustasaareen. Alennus on voi
massa 1.-10. 1. 1950 (Tfo n: o 1988, 23. 11. Hl49) 

Suomen Teiniliitto r. y :n jiirjestiimille teinipiiiville osallistu
valle koulunuorisolle on myonnetty 25%:n a1ennus yk
Rinkertaisten lippujen, my<is pikajunalippujen hinnoista Vaa
saan. Alennus 'On voimassa 2.-8. 1. 1950 (T.fo n: o 1996, 25. 11. 
1949) 

Suo:men Partiotyttoji.irjesto 1·. y. - Finlands Flickscotttunion 
r. f :n jiirjestamille johtajapiiiville Helsingissa ja talvipaiville-
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Mikkelissa osallistuville part i o l a is ill e on myonnetty 1 O 
25 %: n alennus yksinkertaisten 1ippujen, myos pikajunalippu-
jen hinnoista Helsinkiin ja Mikkeliin. Alennus on voimassa Hel
sinkiin 4.-10. 1. ja 1\'likk:eliin 3.-8. 1. 1950 (Tfo n: o 1976, 
21. 11. 1949) 

Rautatieliilisten K1·istilliseen yhdistykseen lrnuluville jasenille, 
jotka eivat ole oikeutettuja saamaan vapaalippuja ja jotka osa~
listuvat Pieksiimaella 5-6. 1. 1950 pidettavaan sanotun yhdis
tyksen vuosikokoukseen on myonnetty 50% :n alennus J'lksinker
taisten lippujen, myoo pikajunalippujen hinnoista Pieksamaelle. 
Alennus on voimassa 3-8. 1. 1950 (Tfo n:o 2026, 1. 12. 1949) 

A voimia. Virkoja. j a toimia. 

Oikaisuna Kl n :o 58/49. 14 a'Voinoo. olleisiin kahteen 2 1. rata:insinoo
rin virkaan, joiden hakuaika paii.ttyy 28. 12. 1949 klo 12, ilmoitetaan, etta 
Yirat ovat 1·ataosa-stolla eikii. keskushallinnon rataosastolla. 

Ralcennusrnestareita otetaan Suolahden-IIaa.pajii.rven ( 4), Orived·en
Jii.msii.n (2), Joensuun- Koveron (3) ja Siilinjii.rven-Juankosken (3) , rauta
tiera.kennuksille sekii. Pohjois-Suom€n radankorjauksille Rovaniem:en piiriin 
(2). Vuosipalkkiot mii.ii.rii.ytyvii.t valtion ylimaaraisille toimen haltijoille 
vahvistettujen palkkaus.ten mukaan ja vaihtelevat aluksi 22 ja 24 palkkau.s
Juokkien vii.lillii.. Hakemukset on 15. 12. 49 meunessii. lii.hetettii.vii. rautatie· 
rakenuusosa.ston johtajalle os. Rautatiehallitus, Helsinki. Lii.hempiii. tietoja 
toimeenn tumisesta ym. annetaan puh. 20371/391. 

1 l. y. p . tarlclcaajaJn vi1'lc.a tariffitoimistossa. Rautatiehallitukselle osoi· 
tetut hakemuks.et on jii.tettii.vii. nmtatiehallitu.ksen Ikirjaajalle viimeistaiin 
30. 12.1949 ennen klo 12. 

2. varikkojaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettii.vii.t toimet: 
1 l. VGIUITI!lvnta1·lc.astajan toim·ia: yksi Tampereeu varikolla (Tpe); 2 l. vau
rvuntarlcastajan toinnial: neljii. 'l'ampereen vari>lwlla (3 'l'pe, 1 Hpk) ja kaksi 
Seinajoen varikolla (1 Sk, 1 Kok); v etu1-inliimmittiijiin toVm.ia: kaksi Sei
niijoen varikolla (2 Sk) ; vahtimiehen toinnia : kaksi Seinajoen varikolla 
(1 Sk, 1 Kok) ; va1/llli!VI1,Vo·ite~ijan tovmia : neljii. Tampereen varikolla (1 Tpe, 
2 Hpk, 1 Pri ) ja yk i Seinii.joen varikolla. (Kok). Koneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on jii.tett"ava asianomaisen varikon pii.ii.llikolle viimeis
tikw 31. 12. 1949. 

Ylei en vaikean asuntopulan vuoksi kehoitetaan hakijoita ennen hake
musten jii.ttii.mistii. ottamaan elvii.ii. asunnonsaantimahdollisuuksista. 
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KASKYLEHTI N:o 60 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen mer kitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaost oon. 

SISA.LLY S : 1. Vn.po kulk:n alaiseksi.- 2. Rautatien vir·kapostin kiiytto. 
3. Liikeunepaikkoja koskevia muutoksia. - 4. Paperinkuljefusvaunujen kaytto. 
- 5. Imatran a"emalle Hibetettavan pika- ja rabtikappalctavaran keskittii.mi
nen \'ira~ojan aoemnlle. - 6. Vuokratut sailiovaunut. - 7. Maidon merkitse
miuen tilastolomakkeisi<in. - 8. Liikennoitsijoille vuokrattujen va.unujen vuok
rat . - 9. Rahtiluotto. - 10. Matkalippualennus. - 11. Kadonneita matka
Jippuja, virkamer>kkeja ym. - 12. Tyonvii.hyyden takia vapautuva tyovoima. 
- 13. Rautatieopistossa kevatlukukauclella piclettliville kursseille hakeminen. 
- 14. A voimia ·drkoja ja tO'imia. - 15. Osoitetiedustelu. 

V APO kulk: n alaiseksi. 

Kuluvan joulukuun 2 pan·ana on vahvistettu nain kuuluva 1 
asetus valtion polttoainetoimiston siirtamisestii kulkulaitosten ja 
yleisten tOiden ministerion alaiseksi: 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerin esittelysta saa
detaiin: 

1 §. 
Yaltion polttoainetoimisto, joka siita 21 paiviina joulukuuta 

19-11 annetun asetuksen (998/ 44) mukaisesti on kansanhuoltomi
nisterion alainen, siirretaiin. 1 paivi:isUi tammikuuta 1950 lukien 
kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministerion alaiseksi. 

2 §. 
1\Iita 1 §: ssa mainitussa asetukse sa on saadetty kansanhuol

toministeriostii, on vastaavasti sovellettava kulkulaitosten ja yleis
ten toidcn ministerioon. (llloj n:o 58, 7. 12. 1949) Kl n:o 
60/ 49 . 1. 

Rautatien virkapostin kaytto. 

Entisen Viipurin junamiehiston kesiirantayhdistykselle r. y. 2 
on myonnetty oikcus maksuttomasti kayttaa VR:n virkapostia 
yhdistyksen hallituksen ja jasenten valisessa kirjeenvaihdossa. 
(Rh/ hlo n:o 3009, 9 . .1 2. 1949.) KI n:o 60/ 49. 2. 

2 9. 15. 12. 1949. 
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Liikennepaikkoja koskevia muutoksia. 

Toijalan aseman alainen lluuska Oy:n raide muutetaan 1. 1. 
1950 lukien ratapihan yleisiin kuormaus- ja purkausraiteisiin 
kuuluvaksi, liikennoimista~'an muuttuessa yleista tarvetta varten. 
Julkaisussa Liikennepaikkojeu valimatkat Huuska Oy :n raiteen 
merkinnat poistetaan. (Lkoj n:o 2484, 7. 12. 49) Kl n:o 60/ 49. 3. 

Kam·ilan laiturivaihteen alainen Kiramoraide avataan 1. 1. 
19fi0 lukien T-liikentcelle vaunukuormatavaraa varten. Raiteelle 
ja raiteelta saadaan siis edellcenkin lahettaa tavaraa vain vaunu-. 
kuormin, mutta lmljetusmaksn lasketaan suoran tariffin ja to
dellisen valimatkan mukaan ilman Kiramon raiteesta johtuvaa 
hinnoitus1nvun lisaysta. ( Lkoj n: o 207 4, 7. 12. 1949) IG n : o 
60/49. 3. 

Nuppu]innan laituri ja vaihde muutetaan 19. 12. 49 lukien 
laiturivaihtceksi. l\1erkinnat ovat seuraavat: 

lv Nuppulinna 2 .lokcla 4 . HlmT IHpk 257. Tim 506. 
.Hirvenpaii. 7. R Jns 515. 
Jly 15. Ke 15. Kon 615. Kw 14 01 
Hi 27. Psl41. 709. 
Kr 114. Pm 332. Sk 375. 'l'l 

103. 
Yw 587. 
Lii.hetettiie sii. tavaraa 

vaunukuormin saa· 
daan tariffiviilimat· 
ka laiturivaihteelle 
lisaiimiilla lii.hetys· 
paikan ja Ji:i.rven· 
paiin vii.limatkaan 7 
km:ii. ja rtariffivii.li· 
matka laiturivaih· 
teclta lisitiimiillii. J o
kelan ja miiii.riipai
kan vii.limatlman 4 
km:a. (Lkoj n:o 
2428, 7. 12. 49) K l 
n: o 60/49. 3. 

Lahden aseman alai en E nso-Gutzeitin raiteen liikennoimis
maaraykset ovat 19. 12. 49 lukien seuraavat : 

Enso-Gutzeitin 
raide Lh 1. Tt En o-G1jotzeit Oy :ta 

varten. T-liikenteelle 
liihtevii.ii. kappaleta
varaa vartcn a.sema-, 
siirto- ja suuntavau
nuissa. (Lkoj n: o 
2511, 7. 12. 49). Kl 
n: o 60/49 . 3. 
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Paperinkuljetusvaunujen kii.ytto. 

- Koska on esiintynyt tapauksia, etta paperinkuljetukseen va- 4 
rattuja Gb-, Gbr- ja Gbp-vannuja numerosarjaa 55456-55643 
ja 57000-57249, jotka vaunujen oviin tehdyn merkinnan mukai-
sesti on tarkoitettu vientipaperin lmljetukseen, on kielloista huo
limatta annettu puutavaralla kuormattavaksi, mika on omiaan 
aiheuttamaan seina- ja kattovikoja, kehoitetaan vakavasti otta-
maan huomioon Kl 42/ 46 5 kohdassa ja Kl 25/ 48 4 kohdassa an-
netut maaraykset jaettaessa vaunuja liikennepaikkojen ja liiken
noitsijoiden kesken. 

Risteysasemilla tapahtuvan vaihtotyon helpottamiseksi on ju
nan vaunuluettelon laatijan tehtava luettelon huomautussarek
keeseen mainitunlaatuisista tyhjista va1mui ta niiden erikoislajia 
osoittava merkinta. (Lkoj n:o 2313, 7. 12. 1949) Kl n:o 60/49. 4. 

Im.atran asemalle lahetettavii.n pika- ja 
rahtikappaletavaran keskittaminen Viras
ojan asemalle. 

Imatran asemalle lahetettavat pika- ja rahtikappaletavarala- 5 
hetykset osoitetaan tammiku1m 1 paivasta 1950 lukien Virasojan 
asemalle. Niiin ollen kasitti:iviit kii kylehdissa n: o 43/ 49. 6. j a 
n: o 46/49. 4. Vuoksenlaakson liikennepaikkojen kappaletavara
liikenteen keskittamisesta. Virasojan asemalle annetut miiariiykset 
tammikuun 1 paivasta 1950 lukien myos Imatran. aseman. (Rh/ 
Lko n:o 1834, 8. 12. 49) Kl n :o 60/ 49. 5. 

Vuokratut siill.iovaunut. 

Seuraayat yksityisille toiminimille vuokratut sailiovaunut on 8 
palautettu rautateiden kayttoon: 

Osakeyhtio N obel-Standm·d Aktiebolag: 
Gob n:o 199417 29. 8. 49 

" 

., 

, 

" 199421 -,,-
199434 -,,-

" 199429 31. 8. 49 
, 199409 !5. 9. 49 
, 199427 
, 199424 8. 
, 199412 13. 

199435 17. 
199423 21. 

, 
9. 49 
9. 49 
9. 49 
9. 49 
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6 Seuraavat sailiovaunut on vuokrattu yksityisille toiminimille: 

., 

8 

9 

Rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat Oy : 
Gob n:o 1!)!)417 17. 11. 49 alkaen 

Oy S hell Ab : 
Go n:o 199387 25. 11 . 49 alkaen 

" 
199389 -

" 
-

" 
" " 

199393 -
" 

-
" 

" 
199402 - " 

-
" 

" " 
199385 8. 12. 49 

" 
Kymin Osakeyhtio : 

:X Go n: o OJ 99033 15. 12. 49 
" Oo 

" 
1!)9020 -

" 
-

" 
Onlu Osakeyhtio : 

Go n: o 199359 12. 12. 49 
" 

(Kut n:o 1727, 12. 12. 49) K l n:o 60/ 49. 6. 

Maidon merkitseminen tilastolomakkeisiin. 

Ensi tammilruun tilastotiedoista alkaen merkitaan kaikilla 
lruljetusneuvoilla, sils myoskin vuokravaunuissa Hihetetty maito 
ainoastaan tilastolomakkeille ~: o 3802 (B N: o 174) ja N: o 3803 
(B r:o 174a). (Tfo/ Tit n:o 156, 7. 12. 1949) Kl n :o 60/ 49. 7. 

Liikennoitsijoille vuO'krattujen 
vaunujen vuokrat. 

R autatiehallitus on mlUirannyt, etta tariffisliannon 41 § : n 
C lisiimaarayksen 1 a-kohdan toisessa kappaleessa mainitnista hal
koluokkien ja 10 luokan mukaan rahditettavan tavaran knljetuk
seen kllyteWivistii, liikennoitsijain kayttoon vuokratuista vau
nuista kannetaan 1. 1. 1950 lnkien 58 §: n 6) lisamiiarayksessa 
mainittn ensimmliise11 vuorokauden vaununvuokra 60 %:11 alen
nuksin . Taman mukainen korjaus on tehtavii tariffisiiiinnon mai
nittnun kohtaan. (Rh/ tfo n: o 3046, 8. 12. 49) Kl n: o 60/ -1:9. 8. 

Rahtiluotto. 

,Kirjoja Sokeillc" nimiselle yhdlstykselle on myonnetty oi
keus nauttia rahtiluottoa TS: 11 57 § IV. 7 mukaisesti 1. 1. 1950 
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lukien kaikilla a emilla ja py akeillii niistii kirjalahetyksistii, 9 
jotka sanottu yhdistys rautateitse lahettiili yksityisille sokeille ja 
piiinvastoin. Rh: n tilitoimisto perii kuukausittain ,Kirjoja So
keille" nimiselti:i yhdistykseltii h10.ttovelan asemien ja pysakkien 
laatimien tilitodisteiden nojalla. Kts. Kl n: o 41/49. 5. (Tfo n : o 
R.364, 8. 12. 1949.) Kl n:o 60/49. 9. 

Matkalippualennus. 

If1m1·omykkiiin Urheiluliiton einiijoella ja Vaasassa jiirjestii- 10 
miin hiihtokilpailuihin osallistuville kilpailijoille on m;vonnetty 
25% :n alennus yksinkertaisten lippujen, myos pikajunalippujen 
hinnoista Seinajoelle ja Vaasaan. Alennus on voimassa Seinii-
joelle 13-17. 1 ja Vaasaan 23-28. 2. 1950. (Tfo n:o 2047, 
7. 12. 1949.) 

Kadonneita matk.alippuja, virkamerkkeja ym. 

13. Uiaki:i.ripiirin v. t. rautatielik'ikarille Aino Kerttu Paloniemelle kir· 11 
joitettu virka-aib.-avapaalippu n :,o 010298 voimaasa 10. 5.-31. 12. 49 mat· 
kalle Helsinki-Turku on krHlonnut ja kuoletetaan. (Y1 n: o 2477/2384, 
3. 12. 1949) 

Ylim. a.p. autonasentajalle Yrjo J olkkoselle 12. 10. 49 kirjoitettu virka
aikava.paalippu n : o Q,J 9117 /3R3 matkalle Jlelsinki-Kauklahti voimassa 
31.12. 49 saakka on ka<lonnut ja kuoletetaan (1ljp n:o 1409/3756, 5. 12. 1949) 

Niemisjarven Jaiturivaihteella palvelevan 2. l. asemamiehen T. Vainikan 
vaimolle Kyllikille 7. ]2. 49 kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 0270fi32 
markalle Niemi jiirvi-Helsinki on lmdonnut ja kuoletetaan . (9. ljp n: o 
T. 6 2/3163. 10. 12. 1949) 

Tyonvahyyden t a.kia vapautuva tyovoima. 

Rautatiehallituksen kirjelrnii.~in n: o 1710/13301, 3. 12. 1948, viitaten 12 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta vart!:>n allnmainitut tyontekijiit, jotl'a vapau-
tuivat tyiin·dihyyrll'n takia Hang-on ratamestarin alueelta marraskuun 21 
1949 piiidistii. lukien: 

Rekatyomiehili 12 
hevosmiehia 2 
11aisia 3 

Xiitii. Yaltionrautateiden Yiranomuisia, jotka mah<lollisesti 
yllii.mairiittua tyovoimaa, kehoitPt.aan tiedustam:w:tn sitii Hang-on 
rilta ta.i rautatiehallituksen taloustoimi~ton huoltojaostolta. 
162/816. ~- 12. 1949) 

tan·itsevat 
ratamPsht
(Tthj n:o 
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Rautatieopistossa kevatlukukaudella 
pidettaville kursseille hakeminen. 
Alemmat J..iikenneoppikurssit (konduktoorilrurssit) 
kevatlukukaudella 1950. 

Tulevalla ketvatlukuh-audella jarje tettaville uusille alemmme liikenne
oppikursseille (ns. konduktoorikursseille) aikovien on jatetti:i.va rautatie
oph;ton johtokunnalle osoitetut hakemuksensa a ianomaisille c imicbilleen 
niin ai·kai~in, etta ne lausuntojen .euraamina ehiivat rautatieopiston johta
jalle tk. 29 paivik'in mennessa. Niiiden anomusten ka. ittelyyn, niihin liitet
tii.viin asiakirjoihin ja muih.in kursseille piiii~ya koskeviin ~eik!koihin uahden 
on noudateltava, mitii. alokkaiden ottamisesta ja ammattiopetuk esta anne
tun oh,je&Uiru1on JO, 11, 17, 18, 45, 4 ja 55 §§: sa ~ekii vaihclemiesp·ate
vyyttii. ko"kevassa rautatiehallituksen kirjelmiissa u :o H. 797 / 31a , 3/6 -3 . 
mli.liriitiili.n. .liiaimitwn ohjesaann)jn 54 § :ssii saadetyn kiiytiinnollisen kola:
muk:sen ohelf,a. rautatiehallitu-s o•• 9 . 12. 49 telcemiilliiiin piiiitokse/lii miiiiran
nyt hakijoiUa toi,~taiselcsi vaadittavalcsi viihintiiiin 10 VU{)den rautatiepalve-
1uksen. Kuite11kin riittiiii. kirjallinen anomus ja nimikortin jiiljrnnos niiltii 
henkili)iltii., jotka aikaisemmin ovat vastaaville kurssellle hakeneet jo. kerro.n 
tai useammin jo Aaaneet osallistua p1iasytutkintoon. Viimeisestli o anooto ta 
on tarkka aik.amiiiirii. anomukse sa mo.iuittava ja on asianomaiseu e_imiehen 
myos tii.ssii. tapaukses a hakemukseen merkitfava, minkii.lainen ha,kijan toi
m.inta myohemmin on ollut. 

Kun oppilarta otetaan aiuoastaan yksi luokka, eivat kuluvan syys
lukukauden kurssien pliii.sytutkinno sa hyl,jatyt nyt voi hakea. 

Piiii.sytutkinto, jaka edelleenkin kii.sittii.ii ohjeslilintOjen, laskennon ja 
aidiukielen JtirjalJiset kokeet, pidetaan lceslciviikkona tammilculW 4 p: nil 
lclo 10 (junan n:o 66 saavuttua) jo. kestaa se vain sanotun pii.ivan. 

Tahii.n pii.iisytutkintoon ja sittemmin siin1i kursseille hyviilksytyista sekii. 
kurssien alkamisajast:i. ilmoitetaan aikanaan. (Ropj n:o 2 l/1156, 
12. 12. 1949) 

Veturinkuljetta jaoppikurssit kevatlukukaudella 1950. 

Tnlevau kevii.tlukulmudcn aikana jii.rje tettaville veturinkuljettajaoppi
kursseille aikovien on jatettavii. rautatieopiston johtokunnalle osoitetut ha
kemuksensa a ianomaisille e imiehilleen niin aikaisin, etta ne !au untojen 
seuraamin.'l. ehtiviit rautatieopiston johtajalle tk. 29 pruvii.iin mennes a. 
Naiden anomu · ten kii.sibtelyyn, nii.h.in liitettaviin asiakirjoiliin ja muih.in 
kursseille piili.syii. koskeviin seikkoil1in n1i.hden on nouclatettava, mitii. alok
kaiden ottamisesta ja ammattiopetuksesta annetun ohjesaannon 3, 4, 1 o, 11, 
1 , ja 59 §§ :ssa eka koneosastoa koskevassa MK IV:ssii. kirjoitus 5.2, 
maaratii.ii.n. Mainitun oh,iesiU:i!nnon 67 § :n edellyttiimiu.in itseniiisenii vetu
rinliimmittii.janii saavutettuun kolce'Tfll!l,lcseen n<ihden rautatiehallitti.S on 
9. 119. 49 tekmniillaan paatoksellii maa.tiinnyt sitii toistaiseksi vactdittat·alcsi 
lconepajalcoulussa tutkinnon suorittaneilta veturinlii?n-mittiijiltii 8 vuotta ja 
r~Wtatieopistossa tai varilcolla tutkinnon suorittaneilta 8 1j2 vuoUa. Kuiten
kin ri.ittaa pelkk"a kirjalline;t anomus ja nimikortin jaljennos ntiltii. henki
loiltii., jotka aikaisemmin ovat puheenaoleville kursseille hakeneet jo. saa
neet oikeuden osallistua paasytutkintoon. Viimeisesta paasytutki.ntoon osan
otosta on tarkka aikaffi.'i.lira anomuksessa main.ittava .ia on a ianomaisen 
esimiehen myos tiissli tapauksessa hrukemukseen merkittava, minkiilainen 
hakijan kaytos ja toinlinto. myohemmin on ollut . 

Pli.lisytutkinto nii.itti. 16 viikkoa kestavia oppikursseja varten jii.rje te
tii.ii.n torstailna twmmilcwwn 5 p :ni.i lclo 10 (junan n :o 66 saavu·ttua) ja 
kestaa se vain sanotun p"aivii.nii.. 
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Tahan pii.ii-sytutkintoon ja sittehlmin kursseille hyvii.ksytyistii. seka kur - 13 
sien alkamisajasta ilmoitetaan aikanaan. (Ropj n: o 282/1157, 12. 12. 49). 

Va.tmwniesoppikurssit kevatlukukaudella 1950. 

Ensi kevatlukukauden aikana jiirjestetaan munumiesoppikurs~il rauta
beopiston huonei~tossa Helsingissi.i.. Kw·sseille piiii.sern.istii. on anottava 
kirjallisesti rautatieopiston johtokunnalta ja on anomukset esimiesten lau-
untojl'n seuraa.mina lalletettii.vii Tautatieopi,ston johtajalle maanantaihin 

tarrunikuun 2 paiviilin men.uess.'i. Myoltemm.in ilmoitetaan siitten, ketldi 
hakijoista kutsutaan keskivi.iJkkoua tarrunikuun 11 piiivanii klo 11 pidettii
viiiin piUisytutkintoon, jossa lnusseille PYTkijoitii. Jruulustellaun suomlo'nkieleh 
oikeinkirjoituk esso., la kennossa ja tii.rkeirruni~sii. ohjesii.annoi sii.. 

Anomuk ien kii.sittelyyn, niihin liitettii.viin asiakirjoihin ja mu:ihin 
kursseille pii.iisyyn vaikuttaviin seikkoihin nahden viitataan alokkaiden 
otltambesta ja aJwuattiopetuk esta annetun ohjesiiiinnon 11, 18, 59, 62, 
63, 69, iO ja 71 §§ :ien mii.i.i.rii.yksiin sekii. rautatieha1litukt!en 1oukokuun 
6 pii.h·alle 1932 paivattyyn kirjelrnliiin n: o H. 718/-2524, jonka mwkaan 
vaunuruiesoppikursseille voida.an ottaa sellaisiakin oppilaita, jotka eivat 
ole tyoskennelleet vnotta vaununkorjauspajas a, mutta jotka. ovat 4 vuotta 
olleet vaununvoitelijan toimessa ja osoittaneet omaavansa edellytyksia 
vaununtal'ka tajan tehtaviin. 

Kursseille hyvaksytyista sekii. kurs,ien alkamisajasta ilmoitetaan ta
vamnukaisessa jii.rjestyksessa aikanaan. (Ropj n:o 283/1158, 12. 12. 49). 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Seuraavat esityksen perusteella taytettavat ratavartijantoimet: 1 l. 14 
rata·vartijan toimia: yksi 1. ratajaksossa, r.'ltapiha (Hel inki), kolme 6. rata
jaksossa, joista yk,gi km 413-418,3 (Scina.joki), yksi tyonjohdossa (Eskola) 
ja yksi km 428;3-435,5 (Ylistaro), yksi 8. ratajruksossa, kru 998,~1007 
(Kulus), y!ksi 12. ratajaksossa, k,m 706-714 (Vuon.islahti) ja Y'ksi 13. rata
jaksossa, km 21~2~2 (Selii.np'iiii), sel1·ii 2 l. mtavartija.n toiJmi,a: kaksi 
5. ratajaksossa, joista yksi km 374-380 (Alavu. ) ja toinen km 347,5-
354 (Xhtari), !ka:ksi 6. ra.t.ajaksossa, joista yksi km 619-628 (Ylivieska) 
ja toinen lrm 567,5-574,5 (Kalviii) seka yksi 7. ratajakso sa, km. 839-
846 (Vaala) . Ratao aston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettiivii. 
asianomaiselle ratajakson pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 31. 12. 1949. 

4. liik<"mlejaksossa seuraavat esityksen perusteella tii.ytettavii.t vu:at ja. 
toimet: ct.semamiesten esil"fn·iehen virkoja: lkolme Tampereella; ju11amiehen 
toirnia : y.k\si Toijala.ssa, neljii. Tampereella, kolme Haapan1ii.ella ja yksi 
Porissa; 1. l. 'IJaihdemiehe-n toirnia: lm,ksi Tftmpereella; 1. l. asemamiellen 
toitmia: kak:si Toijalassa, yksi Haapam.aellii., yksi Mii.ntii.ssii., yksi Lielah
dessa ja kaksi Porissa seka 2. l. a.semwmiehen toimia : kolme Peipohjassa 
ja yksi Naklkilassa- Liiokenneosa.ston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jiitettii.va asianomaisen lli.kennepaikan pii.i.i.llikolle viimeisti.Ui.n 3. 1. 50. 

Yleisen vaikean asuntopulan takia kehoj.tetaan hakijoita. ennen hake
mu.sten jiittii.mi.stii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimalulollisuuksist.<t. 

Osoitetiedustelu. 

Vii.lttiili.kseen turhaa kirjeenvaiht<>a kehoittaa rautatiehallitu.s tii.ten 16 
kaikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia vil'kailijoitaan, jotka tietavii.t 
allam.ainitun henkilon osoitteen, siitii. viipymiittii. ilmoittam.aan rautatiehalli
tuksen kirjaaja:Ile, os: Helsinki: 

nirni 
Leppanen, Risto H. 

ammatti 
rautatiel. 

81J ntym.iivuosi wilcwisempi osoite 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitiHin: 
Kl. N :o I J49. 2 (= lehden numero. vuos i, as ian numero). 
Jakelua koskevat muut osilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

S i sall ys: 1. 'l'yokirjnt. - 2. Muutoksia a,i.katauluun n: o 115. - 3. 
Liikennepa~kkoja kosk evia muutoksia. - 4. ]'}Jiiinten 1kuljetus. - 5. Imatran 
asemalle Hihetettii.van pika- ja ra.htikappaletaxaran ke. kittii.min en Yirasojan 
as&malle. - 6. Pikatavaran kuljetus. - 7. LaiYaliikenne satamissa. - 8. H al
tijalle atietettu yleoi.slippu. - 9. Pii.ii.kaupunkiliput. - 10. ValimatkaL Simpe· 
leen-Parikkalan kautta. - 11. A~emi en, py iikkicn ja matkatoimistojen vuosi
ilmoitukset matkustajalipuiflta. - 12. Korulomnkkeiden hinta. - 13. Rahti
alennu.ksia.. - 14. Rautatielii.isjiirje,.tijjen kokousvapaaliput. - 15. Tyonvahyy
den t;rukia n~pautuva tyovoima. - 16. Kadonne<ita matkalippuja, virkamerk
keja ym. - 17. VR palvelubeeu sopimattomia. - 18. Avo1mia Yirkoja ja 
toimi a. - 19. Osoitetiedustelu. 

Tyokirjat. 

Suomen HautatieUiist cn Liitto 1'. ~·. on rautatiehallitukselle 1 
osoittamassaan kirjoituk. e sa ilmoi1 taunt. ettei tyosuhtcen t ai 
kaleuterivuoden piiiityttya merkintojen tekemistii varteu annet-
tuja tyokirjoja ole toimitettn takaisin t~·ontekij oille useissa ta
pauksissa vasta lmin pitkien aikojen kulnttua ja mo11ien pyy:n-
tojen jalkeen. 

Taman vuoksi rautatiehallitus huomauttaa, etta merkinnat 
tyokirjoihin on tyosuhteen paattye sa tehtava viivytyksettii. Sa
moin on meneteltava tyontek.ijiiiu siirtyessa valtionrautateiden 
osastolta toiselle. ::\fuussa tapauksessa on merkim1at tehtava edel
liselta kalenterivuodelta aina tammiknuu aikana. (Rh/ to n: o 
H 1960, 16. 12. 19..J.9) Kln :o 61 -!9. 1. 

Muutoksia aikatauluun n :o 115 . 

. Joululmuu 19 p:sta 19..J.9 pysahtyy hj n:o 903 tarpeen vaa- 2 
tiessa (S) Kaihlasen se. (K ut, 1721, 19. 12. 49). Kl n:o 61 / 49.2. 

Tanunikuun 4 p: sta J 9fl0 ( ·. m. L) lakkantetaan keskiviikkoi
-; in Helsingista }falmin hautausmaalle kulkeneet hautausjunat 
n: o 175/ 176, IIelsingista klo 12.45 j a ::\Ialmin hautausmaalta 
klo 16.07 (Kut, 1693, 12. 12. 49 ) . Kl n:o 61/ 49. 2. 

454 - 22. J2. 1949. 
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Liikennepaikkoja kos·kevia muutoksia. 

Uikian aseman alaisena lun 77 + !)37 avataan 2. 1. 1950 
lukien liikenteelle Kekomaki-niminen seisake senraavin merkin
noin: 

se 1Kekoma.ki 

I I 
'Hilciii. 2. 1 H 
JRiihima.ki 7. 1 
Ri 7. Lh 52.1 
'Kw 114. I

Luk. 2. 1. 1950 (Lkoj.

1 

n:o 2425 1:-1. 12. 49 ) 
Kl n:o 61 / -19. 3. 

I 

Seisakkeella pysahtyvat tarpeen vaatiessa (S) toistaiseksi ju
nat N: o 235, 251, 253, 242, 252, 254 ja 262. 

EHi.inten kuljetus. 

Elainkuljetuksien aikaua tapabtuneista laiminlyonneista on 
jalleen esitetty valituksia. Kaikkien elainkuljetuksien kanssa te
kemisiin joutuvien on kiinnitettiiva huomiota liikennesaannon 
57 §: n maiirayksiin, erityisesti sanotlm pykaliin 3, 5, 6 ja 7 koh
taan . )J'aiden maaraysten llOUdattaminen edeliyttaa ennen eliiin
vaunujen liihettamista laadittua lruljetussuunnitelmaa, jossa mai
nitaan kullakin viililla kysymykseen tulevat junat seka juotto
a emat. Kuljetussuunnitelma on Il)crkittava vaunusaatteeseen. 
1\rikali jostakin syysta suunnitelmaa ei voida noudattaa, on ryh
clyttav~i liikennesaannon 57 §: n 7 kohdassa mainittuihin toimen
piteisiin. (Lkoj n:o 2217, 10. 12. 1949) KI n:o 61 / 49. 4. 

Imatran asemalle Hi.hetettavan pika- ja 
rahtikappaletavaran kes:icitta.minen Viras
ojan asemalle. 

Oikaisuna Kiiskylehden 60/ 49. 5. kohtaan ilmoitetaan, ettii 
maariiys, johon sanotussa kohdassa viitataan, on Kaskylehden 
43/ 49. 2. kobdassa eika 6. kohdassa, kuten puheenaolevassa Kas
kylehdessii virheellisesti on mainittu. ( Lkoj n: o 390, J7 . 12. 49 ) 
Kl n: o 61 / 49. 5. 

Pikatavaran kuljetus. 

Pikatavaran kuljetusmi.iariiyksiin 
siv 18 Kuopiosta: 

\ 78,1035 (; 207 1Kotka TV jKta 

I 

(lom. n: o 265-J. ) lisatai.in 

Tuoretta lihaa varteu 
kun sitii. on yli 1000 
kg, sekii. muuta so·1 
pivaa ~avaraa. (Kut 
u: o lo58/ 1891, 14. 
12 1949 ) Kl n:o 
6l i -t9. (i. -
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Laivaliikenne satamissa. 

Laivaliikenne Raahen satamassa ja Lapaluodossa seka Tor- 7 
nion satamassa Royti:issii on pliiittynyt 16. 12. 49. (6. ljp:n slihke 
n:o 82, 17. 12. 1949.) 

Haltijalle asetettu yleislippu. 

Rautatiehallitus on miiiirannyt, etta rinnan tari££isai:innon 8 
12 § :ssa mainittujen yleislippujen kera myydaan ensi vuonnakin 
myos haltijalle tarkoitettuja 2. ja 3. luokan yleislippnja samaan 
tapaan kuin kuluvanakin vuonna. Uudet liput ovat voimassa 
koko vuoden 1950. e oikeuttavat esittiijiinsa matkustamaan 
valtionrautateiden kaikilla radoilla kaikissa matkustajia kuljet
tavissa junissa .. Jos lipun kayttaja haluaa varata itselleen pika
junassa istumapaikan, on hiinen lunastettava tari££isaannon 
58 § :n 3 lm :n 1 kohdassa mainittu paikkalippu. Liput ovat 
valmiiksi painettuja kartonkilippuja , jotka suljetaan selluloidi
koteloon. Lipun kaantopuolelle on ennen koteloon sulkemista 
1yotiiva aseman nimi- ja piiivaleima. Koteloa nastoilla suljet
taessa on nastat painetta:va lipun reunan li:ipi. Lippuja myydiian 
kuluvan vuoden joulukuun 28 piiiviistii huhtikuun 1950 loppuun 
Helsingin, Lappeenrannan, Oulun, Tampereen ja Turun asemilla. 
}luiden asemien ja pysakkien on tilattava liput nailtii asemilta. 

Lippujen hinta on 2 luokassa 130,000 mk ja 3 luokassa 
65,000 mk. 

Tiliin N: o 4012 on nama liput merkiWivii erilleen muista 
yleislipuista, mutta laskettava tilin yhdistelmassii yhteen taval
listen yleislippujen kanssa. :.\fatkojen lukumaaraksi merkitaan 
300 matkaa. 

MyymiiWi jaaneet liput on palautettava tarkastustoimistoon 
II jaostoon ensi toukokuun 4 piiivanli. Jos naiden lippujen ky
syntaa myohemmin esiintyy, on niita koskevat tiedustelut ja 
tilaukset osoitettava tari££itoimistoon. (Rh/ tfo, n: o 3103, 15. 12. 
1949) Kl n :o 61/ 49. 8. 

Paakaupunkiliput. 

Rautatiehallitus on paiittiinyt, etta myos ensi vuonna myy- g 
'Hi.iin Helsingin asemalla ja jaljempanii mainituilla kaupunkiase-
milla haltijalle tarkoitettuja 2 luokan pillaupunkilippuja. Liput 
ovat voimassa koko vuoden 1950. Ne oikeuttavat esiWijan a 
rajattomasti matkustamaan kaikissa matkustajia kuljettavissa 
junissa Helsingin ja sen aseman ,·alilHi, jolle lippu on ostettu. 
:::;avonlinnan paiikaupunkilippu oikenttaa matkustamaan sekii 
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l\fikkelin etta Hauhan kautta .. fos lipun kayttiija l1aluaa varala 
itselleen pikajuna,·sa i tumapaikan. on hiinen luna tettava tal'iffi
~iHinnon 5 . :n 3 lm:n 1 kohdassa mainittu paikkalippu. 

Piii:i.kaupunkiliput ovat valmiiksi painettuja ka1-tonkilippuja , 
.1otka suljetaan sellulojdikoteloon. Lipun ldiantopuolelle on ennen 
kotelon sulkemista lyotavii aseman nimi- ja paiv~i.leima. Koteloa 
nastoilla :mljettaessa on nastat painettava lipun reunan lapi. 
Lippuja myydi:i.an kuluvan vuoden JOl1lukuun 28 paivii ta huhti
lnnm 1950 loppuun. 

J1ippujen hinnat ovat: 
.1 oensuu - Helsinki ........ . . .. ... . ~)5.000 mk 
.Jyvask~'hi- , ............... . 8•5,000 ,, 
Kajaani , . .............. . 95,000 ,. 
Kemi, Tornio, Rovaniemi-Helsinki .. 105,000 .. 
Kotka - Helsinki .. . ........ .. .. . 75,000 .. 
Kuopio ............... . !)0,000 
Lahti .. , ....... . ....... . 65,000 ., 
Oulu ............... . 100,000 
Pori , ........... . ... . 0,000 

" Savonlinna- ............... . 90,000 
" 

Tampere , ............... . 75,000 
Turku , ............. · .. 75,000 ,, 
Vaasa , ............... . 00,000 
Virasoja , . ..... .. ....... . 80,000 

Liput on tilitettava yleislippujen tililomakkcella ~: o 4012. 
~e on tiliin merkitUiva erilleen ylei.lipuista, mutta lasketta.va 
tilin yhdistelmassa )·hteen tavallisten ylcislippujen kans a. Mat
kojen lu.kumaaraksi merkiti.ian 300 matkaa. 

l\Iyymatta jaancet liput on palau tel tava tal'kastustoimistoon 
II jaostoon ensi toukokuun 4 paivana . • Tos nai<len lippu.ien k:·
·ynHia myohemmin esiintyy, on niit~i koskevat tiedu telut ja 
tilaukset o oitcttava tariffitoimistoon. (R1h/tfo, n: o 310-±. 15. 12. 
19:1:9) Kl n:o 61/49. 9. 

Valimatkat Simpeleen-Parikkalan kautta. 
Knn useat asemai eiviit ole tarkistaneet sellaisia vi:i.limatkoja, 

jotka lyheneviit taman yhdysradan kautta laskettuina, kehoite
taan asem ia tarki tamaan vi.ilimatkataulukkonsa ja tekemaiin nii
hin vastaavat valimatkaoikaisut. Trt III on voinut todeta, eWi 
virheelliset valimatkat aiheuttavat paljon virheellisia liikarahdi
tuksia. l jiikennepaikkojen valimatkakil'ja sa, joka tuli voimaan 
1. 5. 1948, on nama uudet I:rh.vem.mat valimatkat otettu huo
mioon. ('i1tr n:o Y. 219/ 309, 13. 12. 19+9) Kln:o 61/ 49 . 10. 



-F.- 61 

Asemien, pysakkien ja matkatoimistojen 
vuosi-ilmoitukset matkustaja.lipuista. 

Liikennepaikkoja py:vdctiHin mahdollisimman piau tammi- 11 
kuun a lnssa li.ihettamiHin Trt II: een vuosi-i lmoii uksen. a lomak
keella B nr 173 (uusi n:o 4035 ) seuraavista Edmonson-pahvi
lipuista: menoliput, meno-paluuliput, pikajnnan mcnoliput , pika 
junan meno-paluuliput, t:voliiisjunan menoliput, lyolaisjnnan 
mcno-paluuliput, juna-autoliput, juna-laivaliput. stmnuntailipnt 
ja risteysasemien lisaliput. 

Tarpeemnen maara lomakkeita on ommeltava keskustastaan 
vihkoksi ohuella langalla, puoliarkkeja ei saa kayttaa. Liikenne
paikkojen nimet on merkiWiva lyhentiimattomina ja kauttakulku
tiet lyhennyksina. Kilometri- ja hintasarakkeet on tayteWiva ja 
ilmoitus on ennen Trt II: een li.ihettamista huolellisesti verrat
tava lippuvarastoon. 

Ilmoitus on kirjoitettava mikali mahdollista musteella, silUi 
vuoden kayttoaikana saattaa kuluminen ja nuhraantuminen ai
heuttaa epiiselvyyksia. 

Kunkin lippulajin jiilkeen olisi jatettava noin sivun verran 
tyhjiiksi uusille liikennepaikoille tilattavia lippuja varten. 

r,iput on mcrkittava ilmoitnkseen noudattaen ]omakkeessa 
nr 410 mainittua a ·emajiirjestystii, ensin paallystoaseman kaikki 
liput ja sitten alaisten. Paikallistariffin mukaan hinnoitettuja 
lippuja ei pidii erottaa eri ryhmaksi, ei myoskiHin yksityisratojen 
lippuja, vaan merkitiiiin ne valittomasti valtion ratojen jalkeen. 

Pikajunan menoliput ja pikajunan meno-paluuliput on kil'joi
tettava erillisena ryhmana vuosi-ilmoitukseen, vaikkapa niita olisi 
tilattu ainoastaan parille kolmelle asemalle. (Yltr n: o 1 . 220/ 310. 
13. 12. 1949 ) Kl n:o 61/ 49. 11. 

Korulomakkeiden hinta. 

Kulkulaitosteu ,ja yleistcn toiden ministerio on vahvistanut 12 
korusahkosanomalomakkeiden kappalehinnan tammikuun 1 pai-
vasta 1950 lukien 30 markaksi. (Yltr n:o Y. 222/ 318. 15. 12. 
1949 ) Kl n:o 61/ 49. 12. 

Rahtialennuksia. 

Rautatiehallitus on myontiinyt niiden tavaralahetysten, jotka 13 
Sokeain Keskusliitto r. y . lahettaii jasenjarjestoilleen tai yksityi-
sille okeille tai painvastoin, kuljetusmaksuista 25 %: n a len
nuksen. 
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Sarno in rautatiehallitus on myontii.nyt 25 % : n alennuksen 
niiden tavaralii.hetysten kuljetusmaksuista, jotka Kirjoja Sokeille
niminen yhdistys Hihettii.a yksityisille sokeille ja painvastoin. Mo
lemmat alennukset ovat voimassa vuoden 1950 aikana. (Rh/tfo, 
n:o 3102, 15. 12. 49) Kl n:o 61/49. 13. 

Rautatiehallitus on myontanyt 25 % : n rahtialennuksen rahti
tavarana kuljetettavista Hihetyksista, jotka Sotasokeiden Harja
tehdas Uihettii.a Iittalan asemalta tai jotka Hihetetaan littalan 
asemalle. Alennus, joka ei koskc sii.adettyja vii.himpia maksuja, 
on voimassa vuoden 1950 aikana. (Tfo n:o 2089, 13. 12. 1949) 
Kl n:o 61/ 49. 13. 

Rauta.tiel.li.isjarjestOjen kokousvapa.aliput. 

Rautatiehallituksen paajohtaja on myontanyt \·uo1lek,i l H<iO yli-
maarii.isia vapaalippuja seuraavasti: 

1. Finlands Svenska Lokomotivmannaf1irening'in, 
2. VR Jarjestelymestariyhdistyksen, 
:1. .fiirnvagsmannens Kristliga Forening 'in, 
-+. Valtionrautatielaisten Keskusjiirjeston. 
5. VR KonduktooriyhdistY'ksen, 
6. Rautateiden Ensikirjurien kerho r. y : n, 
'· Rata. ja rautatierakennusosaston toimistovirkamiehet r .. v : n. 
;;;_ Rautatievirk8JD1iesyhdistyiksen Itaisen osa ton, 
n. Suomen Rautatielaisten Kristillisem Yhd>istyksen. 

10. Suomen Rautatielaisten Raittiusyhdistyksen, 
11. Svenska Kamratforbundet vid Statsjiirnvagarna. 
12. VR Variko!l!paallikkoyhdistyli:sen, 
13. VR Vaaka -ja Pa.kkamestariyhdistyksen se<ka 
1-J-. Valtionrautateiden Virkanaisten Oma Koti yhdistykseu valr,ionrau· 

tateiden palveluksessa oleville vuosikokousedustajille \·uosi.kOikouk
seen ja johtokuntien jasenille johtokuntien kok-ouklflin matkusta
roista varten; 

1.). VR Junaroiesten Avustuskassan valtionrautateiden palvelwksessa ole
ville vuosilkokousedustajille avustuskassan vuosikO'koukseen seka halli. 
tuksen jiisenille hallituksen kokouks>iin roatkustaroista varten; 

1 fi. Rautatielaisten Avustuskassan hallituksen valtionrautateiden palve
luksessa oleville maaseutuedustajille hallituksen kokouksi>in ja pi.i
rien roaaseutuedustajille A vustuskassan varsinai en edus tajiston 
kokoukseen matkustamista varten; 

1 I. Rauta.tierrukennusmestariyhdistyksen valtionrautateideu palveluksessa 
oleville vuosikokousedustajille vuosi·kOikoukseen ja johtokunnan jii.se
ruille johtoJmnnan kdkouksii·n ynna alaosastojen jiisenillr alaosastojen 
vuosikokouJksiin ja naiden johtokuntien jasenille johtokllnnan ko
kou ksiin roatkustamista varten; 

1 '<. Rautatievirkaroiesliiton hall.ituksen ja tyovaliokunmw jasenille niii
rlen kokouksiin ja he>ille seka jasenyhdistysten edustajille Liiton 
liitto.ko-kouksiin, jasenyhdistysten valtionrautateiden virassa olev;ilJe 
jasenille jiisenyhdistysten vuosiko1kouksiin, jasenyhdistyst&n ja nii
uen osastojen johtokuntien jasenille johtokuntien ka.kouksi.in sekii. 
Rautatielirkenteen toiroituskuunan jasenille toimitu&kunnan kokouk
siin roatkustaroista varten; 
Rautatievirkaroiesliittoon kuuluvat seuraavat yhdistY'kset: Aseroa
piiallikkoyhdistys r. y, VR Huoltov>irkamiehet r. ~'. YR Konepaja-
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vir.ka.miehet r. y, \'R Lennii.tint&knikkoyhdistys r. y, \'R Liikeuue
virkamiesyhdistys r. y, Rautatiehallituksen Virkamiehet r. y, VR 
Talousosa ton Virkami&het r. y, VR Varikkoviz'kamiehet. r. y; 
Suomen Rautatieliiisten Liiton valtionrautateiden valvelu.ksessa ole
ville jii.senille Jiittoneuvoston kokouksiin kuiu myos liittoon kuulu· 
vien osastojen valtionrautateiden palvelttksessa oleville jiisenille osas· 
tojen vuo ;~ikokouksiin ynna osastojen. edustajille toimikuntien oko · 
kouksiin matkustamista varten. 
Suomen Rautatieliiisten Liittoon kuuluvat seuraavat yhdistykset: 
·Suomen Rnutatieliii~ten Liiton. Vaunumiesosasto N: o 45, 

" 
, , Siihko- ja turvalaitemiesosasto N:o 'i3. 
, , Osasto N: o 821 Poltoaiuevaraf'ton tyon. 

johtajat, 

" 
, Osasto N:o 83, Konepajojen tyonjoh· 

tajat, 
, , , Osasto N:o 87, Varastomestari t. 

\'R Junamiehistoyhdistys, 
VR Vaihdemiesyhdistys, 
VR Asetinlaitemiesyhdistys, 
VR H.atavartijayhdistys, jonka osastot ovat: 
Suo men Rautatieliiisten Liiton Osasto N : o 02, Helsinki, 

., , , , , 94, Joensuu, 
, , , , 05, Jyvii9kylii , 
, , , , 96, Kemi1 
, , , ,, 97, Kouvola, 

,, , , 98, Kuopio, 
, , 90, Pori, 

,. , , , 100, Seiniijoki. 
11 11 , , , 134, 'furku, 
, , ,. , , 1351 Ylivieska; 

20. l:iuomcn \ eturimiesten Liitto r. y :n valtionrautatmden pah-eluksessa 
oleville liittotoimilkunnan jiisenille hallinnon kokouksiin sekii. liitto· 
kokouksen valitsemille liittovaltuuston jaseuille liiton valtunston var. 
sinaiseen kotkoukseen ynna Veturimiesten Avustuskassan hallituksen 
jiiJ!enille hallinnon kokouksiin ja piirien valitsemille edustajille kus · 
san vuosikokoukseen matkustamism varten. Yapaalippuoikeus on ulo 
tettn koskemaan myos H.auman H.autatien edustajia, jotka tkuuluvat 
. 'nomen Veturimiesten Liittoon; 

21. Rautateiden Mie ·kuoroliiton valtionrautateiden virassa tai toimessa 
oleYille hallituksen jii.senille hallitu.k.sen kokouksiin ja jaseukuorojen 
edustajille edustajakokouksiin matkustamista varten seka jiisenkuoro
jen vuosikokousedustajille vuosikokottksiin ja johtokunnan jii.senille 
jahtokuntien kokouksiin matkustamista varten. Jiisenkuoroja toimii 
>euraa villa asemilla: 
Helsingissa, H.iihimii.ella, Lahdessa, Kouvolassa, Pieksiimiiellii., Joen 
suusf<a, Kuopiossa, lisalmella, Turussa, Tampereella, Haapamaellii, 
.Jy\· ii.skylii.ssii., Seinii.joella, Vaasassa ja Oulus a sekii. Pasilassa, Pasi · 
Jan konepajan mieskuoro; 

22. Vaihdemiesten Avustuskassan valtionrautateiden toimessa oleville 
vuosikokousedustajillo vuosi•kokoukseen ja hallitu.k.sen jii.senille halli · 
tuksen kokouksiin mat'kustamista varten; 

23. VR: n Kondnkto1irien Hautausavustuskassan valtionrautateiden toi · 
messa oleville vuoS'iJk.okousedustajille vuosikokoukseen ja johtokun
nan jii.senille johtokunnan ·kokouksiin matkustamista varten; 

24. Entis!'n \'iipurin junamiehistOn kesarantayhdistys r. y:n valtionrauta
t eidt•n toimessa ol eville vuosikokousedustajille vuosikokoukseen ja 
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hallitukseu jiisenille hallituksen kokouksiin matkustamista Yal'ten. 
('l'fo n:o 2054, 7. 12. 1949) . 

Tyonvahyyden tak:ia vapautuva tyovoima. 

Rauta.tiehallitultsen ki.rjelmaan n: o 1710/13391, 3. 12. HJ4 , viita.ten 
ilmoitetaan tyohon sijoitusta varten, etta sahkokonepajalta, Riihimii.elta, 
vapa.utuu tyomii.hyyden takia 15. 12. 49 kaikkiaan 49 tyontekijiili. sekii. 
31. 12. 49 29 tyontekijilii, jotka a=atiltaan ovat lennatinlinja.tyontekijoitii. 

Niitii. valtionrautateiden viranomaisia, jotlka mahdollisesti tarvitsevat 
ylliimari.n.ittua tyovoillh'la, kehoitetaan tiedustelemaan sita siihki:ikonepajan 
piiii.lliki:ilta tai ra.utatiehallitulksen taloustoimiston huo1toja.ostolta. (Tthj n: o 
731/ 27, B. 12. 1949). Kl n:o 61/49. 15. 

K adonneita matkalippuja., virka.merkk.eja ym. 

Haapamii,en a.semalla. palvelevalle ylim. a.sema.miehelle Kustua \ ' uoriolle 
17 . 11. 49 kirjoitettu tila.painen vapaalippu n: o 0123101 matkalle Haapa.nUilri 
-Kristiinankaupunki on l<a;donnut ja l<uoletetaan (4. ljp n :o 1706/4183, 
11. 12. 1949) 

Yeturinlii.=ittiija A. l\fartinpellon vn·imolle IIilleville kirjoitettu tila
pii.iuen vapaalippu n: o 240351 matkalle Hel inki-Savoulinna on kac.lonnut 
ja 'lmoletetaan (Vrp Psl n:o 607, 13.12.1949) 

Sopima.ttomia. VR palvelukseen. 

Vaasan asema.n a.lokas Holger Anselm Syrjiila on orotettu 1!:l. 12. 49 
luJkien sopimattomana rautatien palvelukseen (5. ljp. n:o H. 1281/4088, 
13.12. 1949) 

Avoimia. virkoja ja toimia.. 

Seur!lk'l.vat valtiomautateiden linjahallinnon rataosa ·tolla avoinna olevat 
vi rat: yk.si toiaen palkkausluokan 1 l. ratamestarin virka, toistaiaek.si 6. rata
jaksossa (SPiniijoki), kolme 2 1. ratamestarin vi rkan, joista yksi toistai eksi 
7. rat.ajaksossa (Lappi), y'ksi . ratajak.sossa (Mumola) ja yksi 12. rata
jaksossa (Haanmaslahti) seka ka.ksi rataesimiehen voil,kaa, joiata toinen 
toistaiseksi 1. ratajaksossa (Tilclrurila.) ja toinen 8. ra,tajakRossa (Kem.i), 
on julistettu haette.viksi rataosaston johtajalle osoitetuilla ja. rautatiehalli· 
tuksen kirjaajalle jii:tettii.villii kirja.llisilla hakemulksilla viimPistiili.n tors
taina. tulevan ta.mm.ikuun 5 pai.vii.nii ennen •kello 12. 

Yleisen vaikean asuntopula.n takia kehoitetaan hakijoita ennen hal<e
mu.sten jatta;mistii. ottamaan selviiii. asunnonsaantimahtlollisuuksista. 

Oooitetiedustelu. 

ViUttiili.kseen turhaa kirjeenva.ihtoa kehoittaa. rautatiehallitus taten kailk· 
kia henkili:i- ja palltka.usasioita hoita,via virkailijoitaan, jotka tietavat jon· 
kun a,llallUlJinitun henkilon osoitteen, siita vi1pymatta ilmoittamaan rautatie· 
hallituksen kirjaajalle, os.: Helsinki: 

ninni 
Katajamiiki, Matti 
Suvela, Tauno Reil,ki 
Pirttiaho. Aame .r. 
Tnovin!'n· .. Tuho 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o I J49. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). 
Jake lua koskevat muutosi lmoi t ukset on teht ava painatusjaostoon. 

SIS .ALLYS : 1. Valtion ylimii.ii.riiiset toimenhaltijat ja tilapiiiset toinri
henkilot. - 2. Yleisen aloitetoiminnan jarjestii.minen valtionrautateillii.. -
3. Muutoksia aikatauluun n: o lJ 5. - 4. Eriiitii. toimenpiteita junaturvalli-' 
suuden tehostamiseksi. - 5. Vaunun kantavuuden ylittaminen. - 6. Pi.ka
junapaikkojen varaaminen sairaille, invalideille, virkamatkalla matkustaville 
ja Liittoutuneiden Valvontakomission jii.senille. - 7. 1 l. makuupaikkojen va
ra.aminen ja myynti. - 8. Tyhjien eetteriastioiden kuljetus. - 9. Liikatava.
roiden H.ihettiiminen myytavii.ksi. - 10. Aikataulu laivalinja.lla. Tul'kn-Maa.
rianha.mina. - 11. Romulahetysten punnitusmaksut. - 12. Rahtimerkkien 
kiinnittii.minen kuljetuskirjoihin. - 13. Matkalippua.lennuksia. - 14. Tyon
viihyyden takia vapautuva tyovoima. - 15. Kadonneiota matk alippuja, vir.ka· 
merkkejii. ym. - 16. Avoimia virkoja j a toimia. - 17. Lomanviettokurssit. 

Valtion ylimaariiiset toimenhaltijat ja 
tilapiiiset toimihenkilot. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 
Asetus 

mltion ylirniiii1·aisistii toimenhaltijoista ja tilapaisistii toimi
henkiloistii. 

Annettu Helsingissii. 8 paivana joulukuuta 1949. 

V altiovarainministerion toimialaan kuuluvia eriniiisia asioit a 
kiisittelemaan maiiratyn ministerin esittelystii saiidetaan: 

1 luku. 

Yleiset miiiiriiykset. 

1 §. Ylimaari:i.iset toimct valtion virastoihin ja laitoksiin pe
rustaa, asian oltua valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan kasi
teltavana, valtiovarainministerio vuotuisissa tulo- ja menoar
vioissa sita varten myonnettyjen maararahojen rajoissa. Muut 
kuin nain perustetut toimet eivat ole ylimaaraisia toimia. 

Ylimaiiriiisten tointen haltijoita kutsutaan tassa asetuksessa 
ylimiiarai iksi toimenl1altijoiksi. 

8596. - 30. 12. 1949. 
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Virastoihin ja laitoksiin voidaan kiiytctUivi ·sa olevicu maara
rahojen puitteissa ottaa myi:is tilapaista henkili:ikuntaa, johon 
lruuluvia, ellcivat he ole tyi:isopimussnhtces a valtioon. kut. utaan 
tiissii. asetuk essa tilapiiisiksi toimihcnkili:iiksi. 

2 luku. 

Ylimaiiriiisiii toimenhaltijoita koskeJ•cd miiii riiyksct. 

2 §. Ylimiiiiriiisclle toimenhaltijalle on todistukseksi toimc0n 
ottamisesta annettava maiiri:i:vskirja. 

Ylimaarainen toimi voidaan ta~· ttaii sita haettan1ksi .inlista
matta. 

3 §. Kelpoisuusehdot ylimaaraiseen toimeen oval, mikali ci 
erikseen ole toisin siiiidetty, samat !min vastaavaan nkinaiseen 
virkaan tai toimeen. J os ei vastaa vaa vakinaista virkaa tai toint a 
ole, eika kelpoisuusehtojen vahvistamisesta ole eriksecn loisin 
saadetty, vahvistaa asianomainen ministerii:i, viraston tai laitok
sen esityksesta, yleisten kelpoisnusehtojen lisaksi vaadittavat :di
maiiriiisen toimen kelpoisuusehdot. 

4 §. Ylimaaraisen toimenhaltijan varsinaisena palkkauksena 
on vuosipalkkio ikalisineen. 

Toimen vastuullisuuden ja tyi:imaaran seka siihen vaadittavan 
taidon ja kyvyn mukaan valtiovarainministerii:i, ottacn huomioon 
myi:is virkatehtavista tnleYat korvaukset, asian oltua valtioneu
voston raha-asiain val iokunnan kasi teltii van a sijoi ttaa ~·] imii.arai
set toimet tulo- ja menoarvion rajoissa palkkausluokkiin, joissa 
palkkion ja yhden ikiilisan maara vuodessa on: 

Palkkaw;luokka VU03ipalkkio Ikiili•ii 
mk mk 

1 63,600 3,900 
2 68,400 4-,080 
3 72,000 +,260 
4 75,600 4,44-0 
!) 79,200 +,6HO 
6 82,ROO 4,920 
7 86,400 !),1 GO 
8 90,000 5,400 
!) 94,200 5,6-!0 

10 99,000 5,880 
11 103,800 6,120 
12 109,200 6,420 
13 114,600 6,720 
14 120,600 7,020 
15 126,600 7,320 
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1>1\lkkausluokka VuOl'ipalkkio lkiilisii. 

16 132,600 7,620 
17 138,600 7,920 
18 145,200 8,280 
19 151,800 ~,640 
20 158,400 9,000 
21 165,000 9,360 
22 172,800 !),720 
23 180,600 10,080 
2-t 189,600 10,-!40 
25 1H8,600 10,800 
26 207,600 ]] ,160 
27 216,600 11,520 
28 225,600 11,880 
29 235,200 12,~-!0 
30 245,400 12,600 
31 :256,200 12,960 
32 267,600 13,320 
33 279,600 13,680 
34 293,-100 1-!,040 
35 307,200 1-1,400 
36 321,600' 14,760 
37 336,000 J 5,120 
38 351,600 15,480 
39 369,600 1 !),840 
40 387,600 ] 6,200 
41 -!08,600 J 6,560 
-!2 -!29,600 16,920 
-!3 -!53,600 17,280 
-1-! -!89,600 17,880 
-15 528,600 ] 8,840 
46 579,600 20,280 

::\lilloin asetuksella on saiidetty, etta maiiratynlaisen perus
palkkaisen viran tai toimen haltija on. oltuaan maarliajan saman 
tai vastaavanlaisen viran tai toimen tahi ylimiiarliisen toimen hal
tijana, ·iirretUiva ~'lempaiin palkkausluokkaan, on siiannostii tulo
ja menoarvion rajoissa vastaavasti so\'ellettava myos ylimaariii
seen toimenhaltijaan. 

::\Iilloin Yaltioneuvosto katsoo valtion edun vaativau miiariityn 
~- 1 i m iiii rii iscn toimcn haltij an pysyttiimistii valtion pal vel uksessa 
taikka tietyn henkilon maiiraiimista ylimiiliriiiseen toimeen, val
tioncuvosto voi tulo- ja menoarvion rajoissa miiiirlita, etta sano
tulle ylimai.iraiselle toimenhaltijalle on suoritettava henkilokoh-
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taista palkanlisaa. 'J'aJlainen rnaaraYS annettak0011 enintiiiin Vll

deksi vuodeksi kerrallaan. 
5 §. Ylimaiiraiselle toimenbaltijalle myonneUian 3, 6, 9, 12 

ja 15 virkavuoden kuluttua yksi ikalisa kullakin kerralla. Virka
vuosiksi luettavasta ajasta ja siita tehtavisti.i vahennyk ·i Ui sa
main kuin palvelu ajasta, mika ikalisaa mai.iriitti:iessii voidaan 
jattiia huomioon ottamatta, on soveltuvin osin voimassa, mita pc
ruspalkkaisten virkain ja tointen haltijain osalta on saadctty. 

Valtiovarainmini terio voi erityisista syistl:i oikeuttaa ylimai.i 
raisen toimenhaltijan ikalisiia laskettaessa lukemaan hyvak een , 
samojen pcrusteiden mukaan !ruin peruspalkkaisen viran tai toi
men baltijan, muunkin lmin 1 momentin perusteella hyviiksi 
laskettavan palvelusajan, kuitenkin enintiifin kahdeksan vuotta. 

YlimiUiraisessa toimessa, joka virkatehtavisti:i tulevien kor
vausten johdosta on sijoitettu alempaan palkkausluokkaan, lmin 
mihin se laatunsa perusteella olisi kuuluva, myonnetaiin ikalisaa 
toimen laatua vastaavan palkkausluokan mukaan, jonka valtio
varainministerio maaraa. 

Ikalisaasiain kasittelysta on voimassa, mita peruspalkkaisten 
virkain ja tointen osalta on siiadetty. 

6 §. Ylimiiaraiselle toimenhaltijalle voidaan tulo- ja menoar
vion rajoissa maksaa kalliinpaikanlisaa. Kalliinpaikanlisa. suori
tetaan sarnojen perusteiden mukaan lmin pen1spalkkaisten vir
kain ja tointen haltijoille. 

Ylimaiiriiisen toimenhaltijan Jisapalkkioista, virantoimituksen 
vuoksi olleista erityisista kustannuksista suoritettavasta korvauk
sesta ja luontoiseduista on, mikali ei erikseen ole toisin maiiriitty, 
soveltuvin osin voimassa, mita peruspalkkaisten virkain ja toin
ten haltijain osalta on siiiidetty. 

7 §. Ylimiiaraisen toimenhaltijan palkkaus lasketaan . iita 
paiviista, jolloin han ryhtyi toimeen, siihen paivaan, jolloin ha
nen tyonsa paattyy, kuitenkin niin, etta ikalisat Jasketaan sita 
kuukautta, jonka kuluessa asianomainen on saavuttanut niihin 
oikeuden, seuraavan kuukauden alusta. 

Jos ylimaiidiisen toimenhalti.ian virkasuhde paiittyy kuukau
den aikana sen johdosta, ettii toimenhaltija eroami .ikiiiin tulleena 
eroaa toimestaan tahi etta han ruumiinvian tai vahentvneiden 
ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi on kaynyt pysyvaisesti kyke
nemiittomaksi tointansa hoitamaan, taikka etta han kuolec, sno
ritetaan hanelle tai hauen oikeudenomistajilleen hanen palk
kauksensa koko sanotulta kalenterikuukaudclta. 

Palkkaus rnaksetaan kuukausittain jalkikiitcen kuukauden vii
meisenii arkipaivana taikka, jos virkasuhde piiattyy knukauden 
aikana, virkasuhteen plUittyessii. Vakinaisen viran tai toimen 
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haltijalle, joka saatuaan virastaan tai toimestaan virkavapautta, 1 
on maiiratt~· hoitamaan ylimaaraisUi tointa, maksetaan kuitenkin 
palkkaus etukateen niin kuin peruspalkkaisen viran tai toimen 
haltijalle. 

8 §. Ylimaaraisen toimenhaltijan palkkauksesta virantoimi
tuksen keskeytyksen ajalta on vastaavasti voimassa, mita perus
palkkaisten virkain ja tointen haltijain osalta on saadetty. 

Reservin kertausharjoituksiin tai ylimaaraiseen palvelukseen 
taikka sotatilan aikana palvelukseen kut utuille maksettavasta 
palkkauksesta saadetimn crikseen. 

9 §. Jos ylimiHirainen toimenhaltija on valiaikaisesti tai si
jaisena tahi oman toimensa ohella maiiratty hoitamaan perus
palkkaista virkaa tai tointa taikka toista ylimaaraistii tointa, on 
hiinelle suoritettavista palkkauseduista voimassa, mita peruspalk
kaisten virkain tai tointen haltijain osalta on vastaavissa tapauk
. issa siiadetty. Sama olkoon voimassa, jos vakinaisen viran tai 
toimen haltija on maiiratty tiiten hoitamaan ylimiiaraista tointa. 

Ylimaiiraista tointa viiliaikaisena tai sijaisena hoitamaan miiii
ditylle henkilolle, joka ei ole vakinaisen viran tai toimen haltija 
eika ylimaiirainen toimenhaltija, suoritetaan palkkausta samojen 
perusteiden mukaan kuin peruspalkkaista virkaa tai tointa vali
aikaisena tai sijaisena hoitavalle. 

10 §. Ylimiiaraisen toimenhaltijan virkasuhde paattyy irti
sanomisen johdosta, kun irtisanomisaika on loppuun kulunut. 
Irtisanomisaika on neljatoista paivaii. 

,J OS ylima.arainen toimenhaltija On otettu maaraajaksi, virka
suhde lakkaa viimeistaan maaraajan piiiittyessa. 

Ilman irtisanomisaikaa paattyy virkasuhde, jos ylimaarainen 
toimi lakkaa sen vuoksi, ettei sita varten tarvittavaa maariirahaa 
eniia ole myonnetty. 

Irtisanomisaikaa noudattamatta voidaan maarays peruuttaa, 
jos ylimiHirainen toimenhaltija toiminnallaan tai kayttiiytymisel
Uiiin toimessa tai sen ulkopuolella tai tehHiviensi.i laiminlyomi
seTia on osoittanut, ettei han ansaitse ita luottamusta tai kun
nioitusta, jota hiinen asemansa valtion toimen haltijana edel
lvttaa. 
· 11 §. Ylimiii:iriiinen toimenhaltija on tiiyttaessiian kuusikym

mentaseitseman vuotta velvollinen eroamaan toimestaan, vaikka 
hiinta ei olc'lman irtisanottu. Asianomainen ministerio taikka, jos 
maiirayskirjan on antanut ministeriota alempi viranomainen, 
asianomainen ylioikeus, laiininhallitus tai keskusvirasto voi lrui
tcnkin, milloin siihen on erityisia s~vita, myontaii hiinelle oikeu
den p~·s~vii toimessa yli mainitun ian. Menettelystii on talloin so
Yeltuvin kohdin Yoimassa, miti.i pcr;uspalkkaisten virkain ja toin-
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ten haltijain osalta on , iiadett~· . Nain myounctty oikeu , ei csUi 
10 §: ssti cdellytettya yl imaari.iiscn toimenhaltijan irtisanomi ·ta, 
virkasuhteen paattymista ilman irtisanomisaikaa eika maarayksen 
peruuttamista. Yli seitsemankymmenen vuoden ian alkoon yli
maarainen toimenbaltija saako pysya toimessa, ellci cdella mai
nittu viranomainen ole sita katsonut erittain tarkean yleisen ednn 
vuoksi aiheelliseksi. 

Milloin maaratynlaatuisten pysyvai ten tointen haltijat ovat 
velvolliset croamaan toime taan aikaisemmin kuin kuudenk:rm
mencnseit emau vuoden iassii, on ylimiiadiincn toimenhaltija, 
jolla on vastaava tai vastaavanlaatuinen ylimaliraincn toimi, vel
vollinen ilman irti anomista eroamaan toimestaan samassa iiissii. 

3 Juku. 

Tila1)iiisiii toimihenkilOitii koskcvat mi.iiiriiykset. 

12 §. Tilapiiinen toimihenkilo otetaan palvelukseen mi.iiira
ajaksi tai toistai eksi. 

13 §. Tilapiiisellc toimihenkilolle maksetaan palkkiota, jonka 
virasto tai laitos tnlo- ja menoarvion rajoissa maaraii. Palkkio ei 
saa ylittaa samas a virastossa tai laHoksessa vastaavia tai vastaa
vanlaatuisia tehtiivia suorittavan viran tai toimen haltijan perus
palkan tai ylimaadiisen toimenhaltijan vuosipalkkion seka hcille 
maksettavan kalliinpaikanlisan ~·hteista maaraa. Kuitenkin val
tiovarainministerio voi, jos erityisia syiHi on, asian oltna valtio
neuvoston raha-asiainvaliokmman kasiteltiiviina, vahvistaa tila
paisen toimihcnkilon palkkion korkeammaksikin. 

Jollei virastossa tai laitokscssa ole vastaavaa tai vastaavanlaa
tuista peruspalkkaista virkaa tai tointa taikka ylimaaraistli tointa, 
maaraa tilapaiselle toimihenkilolle maksettavan enimmfuspalkkion, 
asian oltua valtioncuvoston raha-asiainvaliokunnan ka iteltaviina, 
valtiovarainministerio tulo- ja menoarvion rajoissa. 

l4 §. Tilapaisille toimihenkiloille voidaan tulo- ja menoar
vion rajoissa maksaa lisapalkkioita ja korvausta tehtavien vuoksi 
olleista erityisistli kustannuksista seka myontiia luontoisetuja sa
mojen pernsteiden mukaan lmin ylimaaraisille toimenhaltijoille. 

15 §. Milloin tilapainen toimihenkilo on todistetun sairauden 
vuoksi estynyt suorittamasta tehtaviaan, on han keskeytyk en 
ajalta oikeutettu saamaan palkkau ta samojen perusteiden mu
kaan !min ylimaaraincn toimenhaltija, ei kuitenkaan yhtajaksoi
sesti sataakahdeksaak?mmenta paivaa pitemmalta ajalta, ellei 
han ole ollut valtion palveluksessa valittomasti ennen palveluk
sen keskeytystli vahintaan kolme vuotta tai sairaus ole palveluk
sessa sattuneen tapaturman tai ammattitaudin aiheuttama tai 
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aiheutunut tilapaista toimihenkiloa hanen palveluksensa johdosta 1 
kohdanneesta vakivallasta. 

Edella saadetty oikeus palkkaukseen palveluksen keskeytyk
sen ajalta on, jollei kysymyksessa ole palveluksessa sattuneen ta
paturman tai ammattitaudin aiheuttama tai palveluksen johdosta 
kohdanneesta vakivallasta aiheutunut sairaus, tilapaisella toimi
henkilolla kuitenkin enintaan sina aikana, minkii virkasuhde kes
taa ja ainoastaan edellyttaen, etta han valittomasti ennen keskey
tysta on ollut valtion palveluksessa vahintiii:in kuusi kuukautta. 

Naispuolisella tilapaisella toimihenkilolla on raskauden ja syn
nytyksen vuoksi oikeus saada esittamansa liiakarintodistuksen 
nojalla taysin palkkaeduin kahden kuukauden vapautus tehta
viensa suorittamisesta, milloin han valittOmii ti sita ennen on 
ollut valtion palveluksessa vahintaan lmusi kuukautta. 

Kun tilapaisen toimihenkilon palkkiosta 1 momentin nojalla 
on pidiitettiiva osa, on pidatys tehtiiva, jos palkkioon sisiiltyy 
myos kalliinpaikanlisaa vastaava era, talla eralHi viihennetysta 
palkkiosta. Kalliinpaikanlisiia vastaava era maksetaan viihenta
miittomana. 

Reservin kertausharjoituksiin tai ylimiiiirair;;ccn palvelukseen 
taikka sotatilan aikana palvelukseen kutsutuille maksettavasta 
palkkauksesta saadetaiin erikseen. 

16 §. Tilapaisen toimihenkilon palkkaus lasketaan siita piii
viistii, jolloin han ryhtyi palvelukseen, tiihen paiviian, jolloin pal
velus piiiittyy. 

Palkkaus maksetaan kalenterikuukausittain ji.ilkikateen kuu
kandcn viimeisenii arkipiiivii.nii, kuitenkin niin ettii jos palvelus
suhde piiattyy kuukauden aikana, palkkaus maksetaan palveluk
sen piiattyessa. 

17 §. 'l'ilapaisen toimihenkilon palvelussuhde lakkaa, kun 
irtisanomisaika irtisanomisen tapahdnttua on loppuun kulunut, 
kuitenkin viimeistiian maaraajan paaityessii. 

Irtisanomisaika on neljiitoista piiiviia. 
Mita edeWi on siiadetty ylimaiiraisen toimenhaltijan virka

suhteen paiittymisestii ilman irtisanomisaikaa tai irtisanomisai
kaa noudattamatta, on vastaavasti voimassa tilapiiisten toimihen
kiloiden osalta. 

4 luku. 

ETiniiiset miiiiriiykset. 

18 §. Ylimiiiiriiisten toimenhaltijain ja tilapi.iisteu toimihen
kiloiden tyoajasta samoin kuin heille tnleva ta vuosilomasta on 
erikseen siiiidetty. 

Jos ylimiUiriiiseen toimeen kuuluvaa tyoaikaa pitennetiii.in tai 
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siitii tulevau vnosiloman aikaa Jyhcnnetaiin tai jos siihen kuulu
via tehtavia lisaHian taikka muutetaan, toimen kuitcnkaan muut
tumatta uudeksi, ei ylimaiiriiisella toimenhaltijalla ole oikeutta 
saada siita eri palkkiota tai korvausia. 

}IiUi 2 momentissa on saadett:v, on vastaayasti SO\"Cilettava 
tilapaisiin toimihenluloihin. 

Y1imaiidiisten toimenhaltijain ja tilapaisten toimihenkiloiden 
oikeudesta maksuttomaan sairaanhoitoon siiadetaan eriksecn . 

19 §. YlimiHi.diinen toimenhaltija ja tilapai:nen toimihcnkilo 
alkoon ottako vastaan muuta palkattua tointa, josta hanelUi on 
oikeus kieltaytya, ellei han saa siihen lupaa. Luvan myonHimi
sesta antaa valtioneuvosto tarpeelliset maariiyk ·et. 

20 §. .Jos :vlimaaraisen toimcnhaltijan tai tilapaisen toimi
henkilon palkkaus on la kettava kuukaudcn o ·alta, lasketaan ka
lenterikuukaudesta riippumatta jokaista paivaa kohti 1/ 365 Hi
man asetuksen mukaan tulevasta vuosipalkkauksesta. 

21 ~. Ylimaarainen toimenhaltija tai tilapainen toimihenkilo, 
joka kat oo, etta asianomaincn viranomaincn on kieltaytynyt ha
nelle taman a ·etuksen tai sen no.jalla annettujen miiariiysten mu
kaan tulevan palkkauksen, esittiikoon kirjallisen oikaisuvaatimuk
sensa talle ·dranomaiselle, joka antakoon asiasta paiitoksen. Paa
tokseen tvvtymiiton voi hakea siihen muuto ·ta valittamalla kor
keimpaan' ·h~llinto-oikeuteen kolmenh.'Ymmenen paiviin kuluessa 
paatoksesHi tiedon saatuaan. Asiasta antamastaan paatoksesta 
liihettiikoon korkein hallinto-oikeus jiiljennoksen YaltioYarainmi
nisteriolle. 

lWei oikaisuvaatimnsta ole esitetty vuoclen kuluessa siita pai
viisUi, jolloil1 palkkausera olisi ollut maksettava, on oikcus :iihen 
menetetty. 

22 §. Niin kauan kuin vakinaisten virkain ja tointen halti
jain palkkausten ylei1.~n tarkistus toimitetaaan viralliscn elin
kustannu incleksin peru teella, suoritetaan tulo- ja menoarvion 
rajoissa myos ylimiiiiriii ·ten toimenhaltijain vuosipalkkioiden ja 
ikii- seka kalliinpaikanlisien yleinen tarkistus noudattamalla sa
moja perusteita seka tilapaisten toimihenkiloiclen palkkioiclen 
yleinen tarkistu, valtioneuvoston maarattaYien pernsteiden 111U

kaan. 
23 §. Tama asetus ei koske sivutoimia eika myo ·kaiin Yuosi

loma ijaisik i taikka kau 'ikiireen vnoksi tai muusta vastaaYan
laisesta syysHi otettuja satunnaisia apulaisia. 

Ne oman kehityksensa vuoksi valtion palveluksessa olevat har
joittelijat, jotka eh·at ole ylimaiiraisiin toimiin maiiriitt~·ja ei
vatka ole t:vo- tai oppisopimussuhteessa valtioon, seka valtion 
oppikoulnjen ja seminaarien tuntiopettajat, joiden toimia erik-
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seen annettujen saanno ten mukaan pideHian paatoimina, ovat 1 
taman a etuksen alaisia vain ikali, etta a etuksen 15 §; n aan
noksiii on heihin ovellettava. 

Ulkomaan edustuksen ylimaa.raisten toimcnhaltijain ja tila
piiisten toimihenkiloiden palkkauksesta saadetaiin erikseen. 

24 §. Tarkempia maarii?ksia taman asetuksen soveltami esta 
antaa tarvittaessa valtiovarainministerio. 

Taman asetukscn 22 § : ssa tarkoitetussa palkkausten yleisessa 
tarkistuksessa lasketaan vuosipalkkioihin ja ikiilisiin tehtava ko
rotu. 4 §: s a vabvistetui ta vuosipalkkioista ja ikalisistii. Koro
tettu tai alennettu vuotuineu palkkio tasoitetaan Hihimpaan sel
laiseen lukuun, jonka kahdestoistaosa on kahdeliakymmenellavii
della jaollinen, ja ikalisa vastaavasti ellai een lukmm, jonka 
kabdestoistaosa on viidellii jaollinen. 

Tiima asetus tulee YOimaan 1 paivana tammikuuta 1950, josta 
lukien taman a etuksen 4 §: ssa vahvistetut vuosipalkkiot ja 
ikalisat suoriteiaan tulo- ja menoarvion rajoissa korotettuina 
aman indeksiluvun perusteella, jonka nojalla vuo ipalkkiot ja 

ikalisat on palkkausten yleisessa tarkistuksessa 1 paiviina huhti
kuuta 194 korotettu, ja, jos indeksiluku marraskuus a 1949 
muuttuu niin, etta siita aiheutuu palkkauslain 2 § :n mukainen 
muutos palkkauksiin, muutettuina taman indeksiluvun perusteella. 

Tal1a a. etuksella kumotaan valtion y)imaarai. isHi toimista 
19 paivana tammikunta 1943 annettu asetus (37/ 43) seka sen 
muuttamisesta annetut asetnksct 28 paivaltii kesalmuta 1945 
( 6-:U/ 45 ), 28 paivaltii huhtikuuta 1947 (318/ 47 ), 12 paiYaltii 
joulukuuta 1947 (882/ 47) , 17 paiviiltii huhtilruuta 1948 (298/ 48), 
16 paivalta syyskuuta 194, (672; 4 ) ja 30 paivalta kesakuuta 
1949 (477/ 49). 

Mita valtion ylimiiiiraisen toimen haltijan oikeudesta eUikkee
seeu 12 paivana helmikuuta 1943 annctussa asetuksessa (J52/ 43 ) 
on siiiidetty, noudatettakoon soveltnYin osin tiissa asetukse .. a 
tarkoitettuihin ylimaaraisiin toimenhaltijoihin . 

(Asctus n :o 7;)5. R. 12. HWl ) 

amalia rautatiehallitus ilmoittaa. etta ti:Ula asetuksella kumo
taan kaikki aikaisemmin annetut saannokset ja mii.iiriiykset, jotka 
ovat ristiriidas.·a sen kanssa (Rh/ to n:o IT. :2117, 23. 12. 1949 ) . 
Kl n :o 62/ 49. 1 
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Yleisen aloitetoiminnan jarjestaminen 
valtionra utateilla. 

Se harrastus, joka henkilokunnan keslmudessa rautateiden eri 
tyoaloja kohtaan on monin tavoin ilmennyt, on tiihan asti pi:iiissyt 
suhteellisen vahan vaikuttamaan kehitvkscen. Jotta hcnki.lolrnn
nan saavuttamat kaytiinnolli. et kokemt~kset ja niihin pohjautuvat 
parannusehdotukset saataisiin pal velemaan yhteista hyva.a, on 
rautatiehallitus paattanyt ryhtyii yleiseen jarje telmalliseen aloi
tetoimintaan . ~en tarkoituksena on virittaa jatkuvaa mielenkiin
toa ehdotusten tekemistii kohtaan seka turvata ehdotu. ten nopea 
kii ittely ja puolueeton arvostelu. .Tokainen kayttokelpoiseksi 
havaittu aloite palkitaan joko rahapalkinnolla lrunniakirjoineen 
tai vain kunniakirjalla. 

Allaolevat yleista aloitctoimintaa selostavat ohjeet eiviit ko ·ke 
pai:ikonepajoissa, varikkokorjaamoissa ja si:ihkokonepajoi sa jo 
ki:i~-nnissii olevaa aloitctoimintaa. ~e hoidetaan edelleenkin rauta
tiehallituksen 13. 6. 47 vahvi tamien ohjeiden mukaisesti. 

Mikii on aloite? 

Aloitteeksi katsotaan jokainen chdotu , joka 
yksinkertaistaa ja nopeuttaa tai muuten edisHia toiden jar

jestelyii ja tyomenetelmia seka parantaa tyovalineitii lisatcn siten 
tyon tuloksellisuutta ja aikaan aaden tyon saiistoi:i; 

parantaa tyon laatua, mi.hin lnetaan myos yleisopalvelu; 
siiastaa koneita, valineita ja tarvikkeita; 
parantaa tyoolo uhteita ja henkilokunnan viihtyisyytta. 

Kuka voi tehdii. aloittcen? 
Aloitteen on oikeutettu tekemaiin jokaincn rautateiden palve

lukse ·sa oleva hcnkilo a emaan ja palvelussuhteeseen katsomatta. 
Johtoasemassa olevat, joiden tehtaviin sellaisenaan knuluu 

uudistusten suunnitteln, voivat tehda myos aloitteita. .J o. aloite 
koskee viilittomasti heidiin omaa tyoalaansa, otetaan heidiin ase
mansa huomioon palkintoa lopullise ti vahvi tettaessa. 

Miten aloite tehdaiin? 
Aloitteeksi tarkoitettu ehdotns kirjoitetaan . opivalle paperilJe, 

kernaimmin tavallisen kirjoitusarkin kokoiselle. 
Selostus on pyrittavii laatimaan siten, etta ehdotus tulee oleel

lisilta o iltaan oikein ymmarretyk ·i. Scuraavaa csitystapaa suo
sitellaan: 

1. lVIiten aloitteen tarkoittama tyo nyt suoritctaan? - Voi
daan jiittiia selo tamatta, jos ky ymykscssa on ylcisesti tunnettu 
tyo. 
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2. Muuiosehdotuksen selostus. Tarvittaessa on mukaan lii- 2 
tettiiva ~-kf';inkcrtainen piirros. 

3. l\1iUi etuja muutoksen kautta saavutetaan? 
Allekirjoituksen sija:ta aloitteentekija varustaa ehdotuk. ensa 

itse valilsemallaan nimimerkilHi. 
Sarna nimimcrkki kirjoitetaan pieneen kuoreen. Sen sisi.ille 

pannaan lappu, johon nimimerkin lisaksi kirjoitetaan aloitteen
tekijan tiiydellinen nimi, arvo ja osoite. 

Aloiteselostus ja nimimerkkikuori on molemmat suljettava 
isompaan lruoreen, joka osoitetaan: Tyontntkimustoimisto, llel
inki. Kuoren vasempaan alakulmaan kirjoitetaan sana: Aloite. 

Lahetys tapahtuu virkapostitse. 
Kaikkien viranomaisten on tarpeen mukaan annettava aloit

teentekijoille paperia ja kirjekuoria seka pyydettliessa myos apua 
aloitteen kirjallista esittami tii varten. 

lliiten aloite ki.isitelliiiin? 

Aloitteentekija pysyy ik<Jko kasittelyn ajan tun.temattomana 
eika han en herukiloHisyyten. a paase siten vaikuttamaan ratkai-
511nn. Nimime!1kkikuori avataan naet vasta en j3J.keen, knn 
paatos aloitteen kayttokelpoisuudc ta on tehty. 

Tyon tutkim ustoimisto hoi taa aloi ttei den arvostel u un va iku t
tavien selvittclyjen ja tutkimusten. suorittamisen. Kaikkien 
viranomai. ten, joiden puoleen tyontutJkimustoimis.to tiissa mie
lessa kaiintyy tietojen ja lausuntojen saamiseksi, on viivytyk
settii annettava apunsa. 

Aloitteiden loppuarvostelun suorittaa ja pa·lkitsemisehdotuk
sen tekee erityinen aloitetoimi<kunta.. Rautatiehallitus maaraa 
siihen nelja jasenta, yhden heista pulheenjo.htajaksi. Heista 
tulee yhden edusta.a lii·kenneosastoa, yhdcn rata.- tai rautatie
rakennusosa toa, yhden koneosaston vcturipalvelnsta seka yhden 
rautatieha.llitwk en muita osa toja. Rauta.tievil'kamiesliitto, Suo
men Veturimiesten Liitto ja Suomen RautatieUiisten Liitto >alit
sevat kumpikin yhden jasenen edustamaan henkilolnmtaa . 

A.loitetoimilrunta kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan 
kuts.nsta. Esittelijana toimikunnan kO'kouksissa toimii tyon
tut;kimuspaaUikko. 

Aloitetoimikunnan p altkitsemisehdotukset siirtyvat rautatie
hallituksen lopullisesti ratkaistaviksi hallinto-osaston johtajan 
esittelemina. - Tohdyista aloitteista ja myonnetyista palkin
n:oista on vuosineljanneksittain li.ilhetettava lucttelo valtiovarain
mini tcrion jii..rjestelyo. astolle. 

Aloitteet on pyrittava kiisittelemiian niin nopeasti, etta aloit-
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teentekijalle voidaan loppurat·kai u ilmoittaa kolmen lnmkauden 
.kuluessa aloitteen s.aapumisesta. 

Ehdotu.sten toteuttaminen. 
Hyvfuksytyt ja palkitut ehdotukset jaiivat rautatiehallituksen 

vwpaasti 1kiiytettavirksi. • 
Rautatieballitu,c;; pii.attaa erikseen, m}hin toimenpiteisiin ehdo

tusten toteuttamiseksi on ryhdyttava. - (Rh n: o Tyt 143, 19. 
12. 49). Kl n:o 62/ 49. 2. 

Muutoksia aikatauluun n : o 115. 

Tammikuun 1 p:sta 1950: 
hj n: o 11 ·pysii.htyy . tarpeen \'aatiessa (S) :J1onnin JaituriUa 

ja ptj n:o 39 Hie'kkaharjun S<'isa:kkeella (Kut n:o 175 , 1749; 
2t2,_ m. 49) ; 

sj n:o 564:n aikataulu muutetaan Yw-Kn valillii seuraa
vaksi: .Ui.ht. Yw 9.20, Svi 9·.45/ 9.46, Ela lO.OQ/10.03, saap. Kns 
10.23 ('Ku t n:o 1731 ; 22 .. 12 .. 49) Kl n :o 62/ 49. 3. 

Eraita toimenpiteita junaturvallisuuden 
tehostamiseksi. 

Rautatiehallituksen asettama asiantuntijakomitea on tubkinut 
Otavan aseman ratapihalla marraskuun 6 paivana 1949 n. 
klo 0.30 ta.pa'htunutta j unan n: o 09r20 raiteilta suistumista. 
Naissa tutkimwksissa on ilmennyt, etta yli'kuormitettu Gb-vaunu 
n:o 52909, jossa on mittausten mwkaan todettu olleen 030 kg:n 
liikakuorma, on •kulkenut erittah1 ra kaasti painuneena, melkein 
kehyksensa varassa, silUi sen jousille tuleva paino on ollut n. 
32 tonnia. Kun vaunu sen lisiiJksi sija.itsi keskellii junaa keveii.m
min kuorunattujen vaunujen viiliSI ii., se niilhin na:hden hallitse
vana, saattoi vaihteen n: o 5 'kaarteessa 1kulkiessaan kaarteessa 
kulullc ominaisessa vinossa asennossa, oi1kea etupyora kiinni 
ulkokiskossa, raskaana ja keinumisherkkana aiheuttaa voima
'kasta ipainetta kaarteen ulkakiskoa vastaa.n ja levittii.a raidetta 
niin, etta vasen et.upyora suistui raiteiden va.Iiin vaihtecn n: o 5 
kjelen tka.nnan tarkana '])annen siten alulle kohtalo'klkaa.n suistu
misvyoryn, mintka johdosta rata oli poikki useita tunteja. Rai
teen levifumista. toi,.mikunta pitaa mabdollisena sen .johdosta, etta 
kysymyk essa olevassa paikas a rat.apolkyt ilmcisesti ovat ollcet 
lailloja, koska. vauriolll johdosta .oli radasta jouduttu poistamaan 
varsin lahonneita polkkyja ja melikein jarjest.3an 'korvaamaan nc 
ml8illa. 
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Jotta kerrotunlaisia vauriotapau'k ia vastaisuudessa voitaisiin 4 
valttiia, kehoitetaan a.sianomaisia kiinnittamiian huomiota entistii 
tehokkaampaan vaunujen kuormauksien va.lvontaan ettei saUita 
ylikuormausta , eikii varsinkaan niin riiikea1a, kuin tutkittavassa 
tapaU'ksessa on ilmennyt. Vaunujen la.a.1keripesakkeiden ja jar
rutus- ym. laitteiden tarkastuksissa on kiinnitettiiva huomiota 
myO.s vruunujen mahdollisen y1ilkuorman vaikutU'ksiin rom. jou-
siin ja niiden asentoon. (likoj. n:o 21565, 17. 12. 49) Kl n:o 
62/ 49. -±. 

Vaunun kantavuuden ylittaminen. 

Julkaisun ,Miiiirayksiii tavaran kuormaamisesta y.m." (n:o 5 
2653 ) 2. § :n 7-kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

7. Vaunu katsotaan kuormatuksi yli sallittm kantavuuden, 
kun ·kuorman paino on suuremrpi kuin vaunuun merkitt:v kanta
vuus. Lii1kalmorma on rpurettava vaunusta, jos se ylittaa van
nun kaniavuuden enemmhlUi ·kuin 10%: II a. Koi'!keintaan 
10% :n 'kantavuuden yolity on sallittu vain silloin, kun se huo
mataan matkan va;rrella. '(Lkoj . n: o 2593, 19. 12. 49) Kl n: o 
62/49. 5. 

Pikajunapaikkojen varaaminen sairaille, 
invalideille, virkamatkalla matkustaville ja 
Liittoutuneiden Valvontakomission j ase
nille. 

Kiiskylehdessa n: o 6/ 47. 4 oleya otsikkoasiaa ko. kevan maa- 6 
rayksen 2. ja B. kohta , missii. miiiiriitiiiin pikajunapailkkojen 
varaamisesta virkamatlkalle lahtedi virkamiehia ja •komennuk-
selle Uihtevia puolustuslaitaksen upseereja sekii Liittoutuneiden 
Valvontrukomission jaseniii varten kumotaan taten tarpeetto
mana, joten asemilla, joilla varataan istumapaikkoja pikajtmiin, 
on kaytettaviinii olevista paikoista. pidettava tiistii. Uihtien ilmta-
kin junaa kohden varalta myymattii ainoastaan sairaita ja inva
lideja varten yhteensii kaksi 2. luokan ja nelja 3. lnokan paikkaa. 

Taman lisiiksi on asemien pideWi:vii pari paik'kaa kummassa
kin ·luokassa myymiittii. mahdollisten viHirinmyyntien varalta. 
(Lkoj n :o 26-1:6, 21. 12. 49) Kl n:o 62/ 49 . 6. 

1 1. makuupaikkojen varaaminen j a myynti. 

Siih!keellii Lkop 352 joulukuun 3. paivaltii 1941 liikenneosas- 'I 
ton johtaja antoi rautatiehallitwksen toimelksiannosta maariiyk-
sen , etta 1. luokan makuupaikkojen Yaraaminen ja my~rnti lope-
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lettiin. joulukuun 10. piih·iisHi 1941 lukien sck.a etta ti:ima maa~ 
1·iiys kasitti m,,·os I . luokau Yapaalippu;jen ja vuosilippujcn hal
tijat. 

Kooka Laman miilira~·ksen P~'syttaminen voima ·:-;a ei enaa ole 
la.rpeellista, on raulatie~1allitus kumonnut sen, kuitPnkin val·aU!k
·clla, ettei 1 luokan malkuupaikkoja varata CEm \·aunuin;a, joissa 
voi tulia paikoista puute, kun ruiissakin on YarattaYa ;v·ksi osasto 
m inisteden 'kiiyttiion. ( Gkoj n: o 26-!0, :20. 12. +9) Kl n: o 6"21-J.!l. I. 

Tyhjien eetteriastioiden kuljetus. 

Otsik~a rnainit tuja astioita kuljetettaessa kon.Uuktiii.iri\·au
nu~·sa on sattunut ta1paurksia, etta astioihin jii.J:inyt viihainen 
cetterimaara on haihtlH.>.·saan aiheutlanut junahenkiliikunnan 
keskuude sa pa.lJOin\'ointikohtauksia. Ta.Jlai.<>ten tapaw~ten uusin
tnmi. en estiimi eksi on tavaran liihettiij iii ·kehoitettava, astioita 
pikataYarana kuljetetta \'aksi Yastaanotett ucssa, snlkcmaan nr 
tiiviisti ja kuormattae.·sa Yiiltettiiva mikali ·uinJdn mahdolli,ta 
niiden sijoittamista kondukt.1ii.irivaun.uun. mi:sa erittiiin helpoot i 
syttyvii eetteri sa.attaa. li.-;aksi aiheutlaa tu le11vaaraa. (11koj n: o 
2613, 20. 1.2. 19) K l n:o 62/.fH. 

Liikatavaroiden Hi.hettaminen myytavaksi. 

Vii tat en Ka ·kylebden n: o 1/ ±7. 1 kohdassa. jul·ka i ... tuuu maa
rii:•,kseen ilmoiteta.an tiedok:-;i ja noudatettavak'>i, etta tammiJmun 
1 piiiviista 1B50 lahtien liikata,·ara, jota on siiilytetty liikenm
pailkalla va,hi ntaiin ·kolme kuukautta, on lil.hetetiiiva Helsinkiin 
tiedustel ujaoston toimesta myytavaks i tav. tiec1ust. saannon 
33 §: n mfuil'a~"ksia noudattaen ja ·iina mainittuina ai•koina. 
(TJkoj n : o 2:61r6, 22.. 12. -19) Kl n: o 62/!~}. !). 

Aikataulu laivalinj alla Turku-Maarian
hamina. 

Viitaten ~-hdysliikennesopimukseen \ KJ n: o 2G1 -t!J. ] ) \·a l
tionrautatciden ja IIoyrylai \' a ()~- Alanclin viililla ilmuitetaaJJ 
taten laivalinjaJla 'I'ut'ku-::\Iaal'ianhamina talvi·kautena 19·Vl ' 50 
nJO ndatetta,·an scu raanw nwrotaulua: 

Ui.hto T urusta klo Hl.OO 
19. 112. 19-±9 
:2.3. 12.. 
:29. 12. 

Liihtii }faarian.haminasta ldo 11.00 
21. 12. 19-i-9 
26. 12. 
31. 12. 
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Lii.htii Turusta klo 19.00 Liihtij )Iaarian haminasta klo 17.00 
•) 1. 1950 4. 1. 1!100 
7. 1. D. 1. 

1:.!. 1. J..f. 1. 
16. 1. 18. 1. 
~1. 1. 23. 1. 
26. 1. 28. 1. 
30. 1. 1. •) 

4. 2. 6. :2. 
!J. 2. 11. 2. 

J ;3. •) l;'i. :2. 
18. 2. :.!0. 2. 
23. 2. •)-- ·>. •) 

27. ·) 1. 3. 
4. 3. 6. 3. 

. !) . 3 . 11 . :3. 
13. 3. 15. 3. 
] ,8. 3. 20. 3. 
23. 3. 2!J . 3. 
'27. 3. 29. 3. 

1. 4. 3. 4. 
6. 4. 8. -1. 

10. 4. 12. 4. 
15 . -l. 17. -l. 

Liikentee,"'a on S/ S Aland. Hiina ci ole hyttipaikkoja, joten 
aino~~ta.an 3 hwkan lip•puja Yoidaan myycUi . 

Ai1kataulu julkaistaan my&; Suomen Kul·knneuvoissa. (Tfo . 
11:0 2145, 21. 1'2 . .J.!)) Kl n:o 62/!9. 10. 

Romulahetysten punnitusmaksut. 

10 

Rautatiehallitw; on maarannyt, ettei rautatchtaille vaunu- 11 
kuormin lahetettl:ivan romun punnitsemisesta 1. 1. 50 luikien ·kan-
Theta punnitusmaksna . T allaiset la·het?kset punnitaan rantateh
taitlsa romua tehtaaseen vastaanotetta·essa. jontka vuoksi on kat
o;otta\·a, etta rautatien suorittama punnitseminen tapa'htuu ~·ksin 
omaan rahdituspainon rnaaraamista nrt<'n. (Tfo n: o 2131, l!l. 
1t?.. 1Mfl) K•l n: o 62/ 49 . 11. 

Rahtimerkkien kiinnittaminen kuljetus
kirjoihin. 

Pientavaran ja kiitotavaran kuljetuskirjoista puuttuu usein 12 
rahtimerkkeja satojen markkojen alTO. ta. A.semien on tasta 
sn·sta ryhd:vttava nykyista hnolellisemmin tarkastamaan kul je-
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t uskirjoja enuen niit1cn liihethi.misti.i edelleen, ja t~·i.iYuoron lo
pu ·sa on todettava, etta paivati liin otettava rahtimerkkitavar·an 
markkamaara ja rahtimerkkien kulutus Hi. maihat. (Yltr n :o 
Y. 226/ 327,27.12. 1949 ) Kl n:o 62/ 49. 1~ . 

Matkalippualenn uksia. 

Suvmen Palloliiton Eerikki Uin urheiluopist.ossa jarjesHimille 
koulut.us- ja valmennustilaisuuksiin osallistuville on myonnctty 
25 %: n alennus yksinkertaisten lippujen, myo · pikajunalippujen 
hinnoista Riibimaelle. Alenml.'; on voimassa 8-17. 1. 1950. ( Tfo 
11:0 1966, 27. 12. 1949 ) 

Tyonvahyyden takia vapautuva tyovoima. 

Huutatiehallituksen kirjelmiilin n: o 1710/ 13301, 3. 12. 1948, vii tat en 
ilmoit e taun t,vohon sijoitusta varten, etta Lempaa.Ian ratamestarin osuu · 
uelta vapautui tyonvahyyden takia 19.11. 19±9 9 ratatyomiestii seka 
22. 12. 1949 v apautuu 42 ratatyomiestii. · 

Nii ta valtionrautateideu viranoma isia, jotka mruhdolllisesti tan·itse· 
\'at yllamainittua tyovoimaa, kehoi tetaan tiedustelemaan sita Lempaa.Iii.n 
ratameRtari lt.a tai rautatiehallituksen taloustoimiston huoltojaostolta. 
(Tthj n:o J62 / 837, 19.12.1949) Kl n: o 62/ 49.14. 

Kauonneita matkalippuja, virkamerkkejli. ym. 

Kouvolan varikolla palvelevalle vaununvoitelija Tuure T . Maunolle 
.J.. 11. -!9 kirjoitettu virka·aikavapaalippu n: o 017895/ 3'58 matkalle Kou· 
vola- Kuusaukoski on 17. 12.49 kadonuut ja k u oletetaan (Vrp Kw n:o 
649. H. \'IT. 2, 23. 12. 1949 ) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

:e l. kirjurin ·v·i1·ka ra.utatiehallitultsen hankintatoimistossa. Paajohtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimei · 
taan 91. 1. 1950 ennen kJo 12. 

Ylei en vaikean asuntopulan tu:kia kehoitetaan hakijoita ennen hake
rnusteu jiittamistii ottamaan selvaii a uunonsaantimahdollisuuksista. 

Lomanviettokurssi.t. 

VH. Urheilutoimikuunan toimes ta tullaan talvikauteua HJ50 jiirjesta· 
maiin kaksi lomanviettohiihtokur sia, joista en immiiinen pidetiian 'l'UL:n 
Urheiluopi stossa Pajulahdessa 11- 1 pii.iv ina helmikuuta 1950. Kurssi· 
maksu on 350 mk vuorokaudelta, ja tulee halukkaiuen, kursseille pyrki· 
jain liihettii.ii hakemuk sen sa tammi.kuun 20 piiiviiiin 1950 mennessa. Toinen 
kurssi pide taiin Yierumiiella Suomen Urheiluopistossa maaliskuun 12-18 
paivinii , ,ja on kurssimal<su neljiin hengen huoneissa 335 mk, mutta 
kahden heugen 375 mk vuorokaudelta . KursseiJle ·halukkaiden on lii.he· 
tettava anomuksen sa helmikuuu 20 pii.ivaan 1950 mennessa. Molempien 
ku rss.ien ha kemukset osoitetaan Urheiluohjaaja \'iljo Rasii.selle, Helsinki, 
rauta.tiehallituksen talou stoimis tou huoltojaosto . • aiden kurssien lisli.ksi 
suunnite llaan tuuturikursseja ke\' athangille, mutta on suunnittelu va sta 
al kuas teella. 

Helsinkj 1949. Valtioneuvoston Jcirjap&ino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl. N:o 1/49. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). 
Jakelua koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

SISAL L Y S: 1. Yhdys<liill:enne Pohjoismaat-Svei tsi/Italia. 

Yhdysliikenne Pohj oismaat-Sveitsijltalia. 

Yllamainoittu uusi yhdy liikenne aloitetaan tammikuun 1 paiviista 1 
1950. Suomen tariffiasemat o.-at Helsinki, 'rurku ja Tampere. 

Yhdysliikenteen kuljetusehdot ja hinnat sisaltyviit seuraaviin julkai
uihin : 

1 :o - Kansainvruinen opimus matku tajain ja ma,tkatavaran kulje
tuksesta rautatei tse (K. S. :M.) sekli. yhteiset lisli.maarayk et. 

2 : o - Internationalo.r Tarif f iir die Beforderung von Person en und 
Reisegepack zvri chen Danemark, Finnland, Norwegen und Se>hweden 
einerseits, der Schweiz u nd Italien anderseit , iiber Pa.dborg-Basel . 
Giiltig vom 1. J anuar 1950 an. 

Heft I: Bef orderung ·be tzimmungen und Befo rderungspreise. 
Heft II: A bfertigungsvor chrif ten. 
Rautateiden viiliset tilitysohjeet sisaltyvat ohjevihkoseen : Vor chrif

ten fiir die Abrechnung und den Geldausgleich. 

I. Matkaliput. 

1. Pohjoi maissa ja Saksa sa lipu t kelpaavat va,in se uruavaa kulje
tustieta : 'rurun satama.--8tock.holm- Ma.lmo-Kobenhavn-P adborg-Ham
b u rg-Hannover-Frankfurt-Basel. 

Sveitsissii. liput oikeuttavat kii.yttamaan vaihtoehtoi~esti joko laivaa 
tai junaa matkaosuuksilla : Luzern-Fliielen, Luzern-Alpnach tad, 'I:hu n 
-Interlaken, Thun---;Spiez j a Brienz-Interlaken tai piiinvastoin. Nama 
osuudet on k uitenkin matkustettava joko laivalla tai junalla kokonaan. 
- Muutto reitiltii toiselle ei ole sallittu. 

Italian l~ikennettii. varten on tariffiin otettu 3 rajakoh taa : Chiasso, 
I selle transito ja Tirano. Liput kelpaavat yleensii vaihtoehtoisesti , 
samoin maksuin, Chiasson tai Isellen kautta. Ainoastaau Chiasso tulee 
kysymykseen kun maariiasemaua on Conw S. G., ja ainoaRtaan I ellc tr. 
kun maaraasemana on Baveno, Domodossola tai Stresa. 

·2. Suomessa myydaan vain avolehtilippuja (Blankofahrkarten ) . Kum 
paakin maarli.maata varten on painettu el'li yhdy liikennelippujen sarja. 

Liput ovat tavallista yhdi tettyii. kolmiluo.kkamallia, jota voidaan 
kiiyttaa seka yksinkertai ta etta rueno- ja paluumatkaa varten. Liput 
ja niiden paalla olevat kannat ovat valkoista paperia; lipuissa on vaa
leaupunainen varmuuspohja. Jos yhdistet tya lippua kii.ytetiiiin ykSiin
kertaista matkaa varten, eroitetaan vain oikeanpuolinen lippu (A-osa) j a 
annetaan matkustaja.lle; pal uuliippu (B-osa ) jaa tiilloin kannan yhteyt een 
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ja liitetaan tiliin. Meuo- ja palu\unatkaa varten annetaan m!t-tkustajalle 
molemma.t osat yhdessa; hinta ja. kelpoisuusaika merkitii.ii.n tii.lloin vain 
B-osaan, ja vastaavat tilat A-osa.ssa pyyhitiiiin yli kahdella rist.ikkiiis
viivalla. 

Italian yhdysliikenuelipuissa on kummallakin sivulla, A- .ja B-osaan 
kiinnittyvat· kontrolliosat Sveitsin liipikulkuma.tkoja varten. Niiden tar
koituksena on kii.ytetyn rei tin selvillesaauti Sveitsin liittoratojen ja Bern
Lotsehberg-Simplou yhtiou viilil!essii. tilityk.sessiL Kontrolliosat on lip
puja myytiiessii taytettiivii; menomatkan miiiiriiasema merkitaau kum
paaukin osaan. - Sveitsin Hipikulkureitit nn painettu matkalipun taka
sivulle. Jos mat·kalippu myydiian kelpaavaksi Chiasso/Isellen kautta, on 
Tiranon kul.kureitt.i ylipyyhittii.vii.. Jos lippu myydiiiin Tiranon kautta, 
on Chiasso/Isellen re1tit ylipyyhittiivii., ja lisiiksi on si>ulla olevat 
kontroUiosat irroitettava ja liitettiivii tillin. 

Liput kirjoitetaan kopiomenetelmaii kiiyttii.en. Menolipussa merki· 
tiiiin miiiiriiaseman nimi, paluulipussa lii.htoaseman nimi tarkoitettua 
vaununluokkaa vastaavalle riville. Tarpeettomat rivit yliviivataan. 

Kutakin ari.kuista varten on kirjoitettava eri matkalippu . Aikuisten 
matkalippuuu voidaau merkitii. myos ihiintii. seuraavat, 1)uoleen hintaan 
lmljetetut lapset. Vapaak i jiiiivii. tila on selvii.sti yliviivattava. 

3. Yksinkertaiset liput kelpaavat 1 kuukanden, meno- ja palu]lliput 
2 kuukautta. 

Matkaliput voidaan lunastaa ai,kaisintaan kuukautta ennen matkalle 
Hi.htoii. Myyntipiiivii. merkitii.ii.n myyntitoimiston piiivii.leimalla sitii. 
varten varattuun runtuun. Ensimmainen kelpoisuuspiiivii. merkitii.ii.n, 
matkustajan ilmoituk.sen mukaisesti, kiisin kirjoittamalla lipun alaosaan, 
sitli. varten tarkoitettuun kohtann. Jos myyntipaivli. on myos eusim
mainen kelpoisuuspiiiva, on tii.mii kohta selvii.sti yliviivattava. 

4. Aile nelivuotiaat lapset kuljetetaan maksutta, elle.i heille vaailita 
eri paikkaa. Yli neljii mutta aile 10 vuoden ikii.iset lapset kuljetetaan 
puoleen hintaan. Ratkaiseva on lapsen ikii. lii.htopiiivii.uii. 

5. Matka voidaan keskeyttiiii. 
a) leimaubtamalla lippu: Suo men ja Tanskan rautateillii yhden ker

r an (sitiipaitsi Koopenhaminassa muodollisuuksitta), Ruotsin rautateilla 
kak.si kertaa; 

b) muodollisuuksitta Saksan, Sveitsin ja Italian rautateillii.. 

Laivapaikka .. 

6. 'furun sataman-'l'ukholman laivalinjaa varten lipuissa ei ole 
mitii.an ·kontrollikuponkia. Ne •kelpaavat vaihtoehtoisesti Suomen Hoyry
laiva Osakeyhtion, Hoyrylai vaosakeyhtio Boren ja Stockholms Rederi 
aktiebolag Svean laivoihin. 1 ja 2 luokan liput oikeuttavat 1 luokan 
hyttipaikkaan ja 3 lnokan liput tmistiluokan hyttipaikkaan. Hytti
paikka void-aan tilata myyntiaseman viilityksellii, tai matkustaja vo·i 
kiiii.utyii suoraan laivayhtLon asioimiston puoleen (Tampereen asema lii.het 
tii.ii tilauksen Helsing:in aseman Matkapalveluun). Jos lapselle haluta.an 
oma hyttipaikka, on koko lipun hinta suoritettava laivamatkalla eli 
turistJiluokan hJ'ttipaikasta lisii.li 1,000 mk ja I luokan hyttipaikasta 
lisiiii 1,400 mk. Lisii.maksu yksityishytistii. (1 lk) on 500 mk. 

Myyntiasema,n vii.lityksella voidaan hyttipaikka myos peruuttaa. Pe
ruutus on tehtava niin ajoissa, etta tieto peruutuksesta ennattii.ii laivan 
asioimistoon ennen hlo 11 laivan liihtopiiivii.nii. 

Tilauksesta ja peruutuksesta kannetaan 20 lllk : n suuruinen tilaus
makRu. Matkustajalle annetaan siitii. kuitti kirjasta 2410. Kuittiin on, 
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mikiili mahdollista, merkittiivii. la.ivan nimi, lii.htopiiivii. ja hyttipaikan 
numero. 

Lisiiliput (Ergii.nzungsfalu·karten). 
7. Jos matkustaja jollain matkan o alia haluaa matkustaa ylem

miissii. luokassa kuin mihin lippu oikeuttaa, voidaan hii.nelle myydii. ·kan
sainvii.lisen yhdysliikenteen lisii.lippu. Se kirjoitetaan kopiomenetelmii.ii. 
kii.yttiien ja kelpaa ainoastaan yhdessii varsinaisen matkalipun kanssa. 

Lllenmt1caet ·messuilla, n.iiyttelyissii, yms. k&yntia varten. 
8. Yhdysliikennelippuja voidaan myydii alennettnun hintaan mes

suilla, nil.yttelyissii yms. kii.yntiii varten. •.rallaiset tilaisundet, alennuksen 
miiii.rii ja vo.imassaoloaika ilmoitetaan kussakin tapauksessa erikseen. 

1 Lipun saa ostaa esittiimiilHi messutoimikunnan jakaman henkilokor
tin (Legitimationskarte, Messeausweis), johon leimataan myyntitoimiston 
pii.ivii.leima. Matkan kestii.essii. on lippu ja tiimii kortti yhdessii. esitet
tiivii tarkastusta toimittava.lle virka.ilijalle. 

Lippua myytii.essii on lisii.ksi tiiytcttii.vii erityinen todistuslomake 
(tilattava rh:n tariffitoimistosta), jonka toinen puoli liitetiiiin tiliin 
todisteeksi ja toinen puoli kiinnitetiiiin matkalippuun. Matkustajan tulee 
hankkia siihen messutoimikunna.n leima ennen paluumatkalle liihtoii.. 

Lippuihin, kantaan ja mahdollisiin kontrolliosiin on lyhyesti mer
kittiivii tilaisuuden laatu . 

U . M atkatavara. 

1. Matkatavarana otctaan kuljetettavaksi K. S. M: n 17 art. §§ 1 
ja 2 sekii 4 § toisessa kappaleessa mainittuja tavaroita. 

2. Koiria ja muita pieniii eliiimiii ei voi kirjata suoraan, vaan 
noudatetaan niiden suhteen kotimaisia tariffi. ja kuljetusmii.iiriiyksiii.. 

3. Matkatavaraa kirjataan joko yhden tai useamman toisiinsa liit
tyvii.n, miiiiriiasemalle saakka kelpaavan matkalipun nojalla, mikii.li ta
riffissa on tarvittavat maksuosuudct ilmoitettu. Sveitsin ja Italian osalW. 
ei kuitenkaan lipun esittii.mistii vaadita. 

Lipun kii:intopuolelle on merkittii.va tai leimattava ,Gepiick" (mat
katavaraa). Vii.liasemalle kirjattaessa on mel'luttii.vii. ,Gepii.ck bis ... " 
( matkata varan asemalle). 

4. Matkatavaran kirjaamiseen kiiytetiiiin K . S. M: n mukaista matka
tavaratodistusta. Lii.htii- ja mii.iiriiasema seka kuljetustie merkitiiiin myos 
kollei·hin kiinnitettiiviin numerolappuihin. Tieohjeeksi riittlivji.;t maksu
taulukkojen 2. sarakkeessa paksulla painetut asemanimet. 

5. Milloin liput Sveitsissii. kelpaavat vaihtoehtoisesti junaan tai lai
vaan, kuljetctaan matkatavara kuitenkin aina junalla. 

Napolissa :kuljetetaan matka.tavara aina Napoli Centrale aseman 
kautta, vaikka matkustaja kulkisi Napoli ~fergellinan kautta. 

6. Vapaapainoa. ei tiissii. yhdysliikenteessli myonnetii. Polkupyot-i<'n 
kuljetu.smaksut lasketaan seuraavien yhtenii.ispainojen mukaan: 

1-istuiminen polkupyorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::'(J kg 
2-istuoiminen , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kg 
1-istuiminen moottorilla varustettu polkupyorii. . . . . . . . . 30 kg. 

J os punnitusta erityisest.i pyydetiilin, Jasketaau maksu todelliseu 
painon mukaan. Pakatuista polkupyoristii. ja moottoripyoristii. maksu las
ketaan todellisen painon mukaan. 

7. Hankintaetu voidaan ilmoittaa lii.htomaan Fahalajissa. ?.Iaksu 
kannetaan K . S. M:n 35 artiklan mukaisesti (1/10 promillea alkavalta 
10 km:Jtii., vii.hin m-aksu 50 mk.). 

1 . 
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Saattam~ton rnatkalavara . 

. 1-Iatkatavaraa ,·oidaan myos kirjata ilman matkalippua, tai muuta 
kuin matkustajan kayttii.mii.a kuljetW!reitWi.. LiihtO- ta.i mii.ii.rii.asemaua 
\·oi olla vain asema, jolla on tullikamari (tariffis a merkitty talon kuva). 

Ma;tkatavaratodistukseen on talloin merkittava ,Unbegleitetes Reise
gepack - Bagaglio non accompagnato''. 

Sveitsin ja Italian osalta kannetaan tiiJlaisesta matkatavarasta sama 
ma,ksu kuin ta.vallisesta matkatavarasta. Muiden maiden osalta kii.yte
tii.iin tariffin sarakkeessa 11 ilmoitcttuja hintoja. 

9. 'l'ulli- ja muiden viranomaisten ma.hdollisesti vaatimat ll.'liakirjat 
on Rnnettava liih toasemalle, jossa ne pannaan kirjekuoreen ja kiinnoi te
taiin matkatavaran kuljetu seteliiu. Rautatie ei ole vastuuflsa tulli- ym. 
muodollisuuksien mahdollisesti aiheuttamista viivytyksista. 

III. Maksujen lasku ja tilitys. 

1. Kunkin maan kuljetusmak ·ut on ilmoitettu erikseen, mutta sa
massa rahalaji sa, eli 'Ye.itsin fnmgeina. Kun eri maiden osuudet on 
laskettu yhteen, muunnetaan saatu summa Suomen markoiksi rautatie
halli.tuksen ilmoittaman kurssin mukaan, ja tulos tasoitetaan TS 5 §: n 
mukaisesti. 

2. Lapsenlipun <h·inta on puolet kokolipun hinnasta. 
3. Esimerkkeja maksunlaskusta: 
a) 2 lk yksinke.rtainen lippu Helsinki-Roma Termini ( vi:1 'l'urku

Stockholm-Kobenhavn--J>ad:borg-Fran.kfurt-Basel-Chiasso/ Iselle-Mi
Jano) v. fr. 15: 60 + 9 : ·0 + 25: 00 + 9ll: 10 + 33: 55 + 36: 60 = 
301: 65 X 53 = 15,990 mk; 

b) matkatavaraa 100 kg, sama kuljetusmatka (via Chiasso), v. fr. 
-!: oo + -!1: oo + 9: oo + 23: so '+ 20: so + 2s: Oo = 126: 10 x .'i3: 
= 6,6 5 mk. 

4. 'l'ilit laaditaan Kl n: o 16/ 46. 11. mu.kaisesti, ~. o. matkaliput 
lomakkeelle 4003 (matkato-imistot kayttii.viit lomaketta 4038) ja ma.tka
tavara lomakkeelle 464-!. Lippu- ja matkatavaratilien loppusummat iir
retiian matkuRtajaliikennetulojen yhuistelmii.an 4020. 

IV'. Tulli-, pa.ssi- ja valuutta.mii.a.ry'.ksia. 

1. Matkalippua o tettaessa on Suomen Paukin lupa anne<ttava lippu 
kassaan tiliin liitettavaksi. 

2. Matkatavaran tullau~ on, m·ikiili mahdollista, toimitettava lii.htO
asemalla ennen kirjausta. 

3. Lukuunottamatta tavallisia passi- ja \'iisumimuodollisuuksia 
(Ruotsin ja 'l'anskau viisumia ei enaa tarvita) tarvitaan Saksan kautta 
mat.kustamiseeu valvontaviranomaisten lupa, joka on hankittava Hcl
singissii. olevan Englannin liihetlyston kautta. (Tfo n:o 21-!7, 23. 12. 
19±9) Kl. n:o 63/49. l.xr. 

Routotiehallituksen klrjosto 
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