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V. 1982 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero oli 52 (seuraavista 
numeroista on julkaistu lisaksi a-painos: 4a, 7a, 9a, 12a, 14a, 25a, 
26a). 

0 YLEINEN HALLINTO 

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

010 Yleista (lait ja asetukset, joilla ei ole omaa asiaryh~a) 

Eraiden sopimusten ym. soveltaminen kesaajan alkaessa ja 
paattyess~ VT 1; korkeakoulututkintojen maarittelyst~ sek~ 
eraiden opintosuoritusten vastaavuudesta VT 14; korkolaki 
VT 36; hallintomenettelylaki VT 38; viranomaisten kielen
kayt8n parantaminen VT 38; suojaosuus palkan ulosmitta
uksessa VT 49; asetus kesaajasta vuosina 1983-1985 VT 52. 

011 Hallintoasetus, tyBjarjestys, organisaatio 

VR:n sisaiset kirjaintunnukset VT 2; rautatiehallinnon 
tyOjarjestyksen muutos VT 5; VT-r9; organisaatioperiaat
teiden muuttaminen VT 1~ -----

019 Erittele~tto~t hallinnolliset ohjeet ja maar~ykset, 
Virkaposti, arkistoasiat 

Virka-autojen yhteisk~yttB VT 5; virka-ajokeskukset VT 5; 
monisteiden nitominen ja kir}eKuorien kayttB VT 7; ~ 
sisaisten julkaisujen ulkoasu ja perusrakenne seka julkai
suista tiedottaminen VT 11; tyBryhmien raportit VT 18; 
virkatodistusten kayt8n rajoittaminen valtion virkO}a ja 
toimia taytettaessa (P 5731, 18.5.1982) VT 23; hakijaluet
teloiden toimittaminen VT 39; henkilBstOnarrfnnon 
~arayksia-julkaisu VT 51; yleisohjeet henkilOkunnalle 
(YOH) muuttaminen VT 52. 

03 VAURIO-, KORVAUS-, JA MUUT LAINOPILLISET ASIAT 

035 VR:n maksettavat korvaukset ja muut vauriot 

Varastettu paakaupunkilippu VT 45. 

05 JAsENYYS YHTEISOISSA JA EDUSTUKSET, NEUVOTTELUKUNNAT, 
TYORYHMAT 
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051 Kotimaiset yhteis~t. neuvotte1ukunnat, tyOry~t 

TyOry~raportit VT 25; VT 37; VT 47; Va1tionrautateiden 
urhei1utoimikunta~19~ VT 51. 

06 RATIONALISOINTI (STANDARDIT, TYONTUTKIMUS) 

VRS-standardit VT 40. 

1 HENKILOSTOHALLINTO 

11 VIRKA- TAI TYOSUHTEESEEN KUULUVAT ASIAT 

Ennakkoveron a1ennus VT 13. 

110 Y1eist~ (virkabudjetti, virkaj~rjeste1yt) 

Pa1ve1ussuhdetietojen siirt~minen e1~ketietorekisteriin 
VT 13. 

111 Y1einen virka-tai tyOehtosopimus, pa1kka1uokkatarkistukset 
(kuoppakorotukset), muistutukset 

Va1tion virkamiesten pa1ve1ussuhteen ehtojen tarkista
minen 1.3.1982 1ukien VT 7a; Rautatie1~isten Liitto ry:n 
tyOehtosopimusten muutokset 1.3.1982 lukien VT 12a; pa1ve-
1ussuhteen ehtojen tarkistaminen 1.10.1982 lukien VT 36; 
mA~r~vuosikorotuksiin oikeuttavan pa1ve1usajan 1askemrnen 
VT 44. 

112 Ke1poisuusehdot, terveldenti1avaatimukset, erivapaudet 
ja poikkeusluvat, sove tuvuustutkimukset 

Ohjes~~ntB terveydentilavaatimuksista (OTV) VT 31. 

114 Virkavapaudet, vuosilomat, viransijaisuudet, 
sivutoimi1uvat 

E1~kkee11e siirtyvien vuosilomakorvaus VT 47. 

115 Varsinainen pa1kkaus ja yleiset 1is~t (ik~- ja 
ka1liinpaikan1is~t. 1omaraha, vuosiloma11s~) 

Lomarahan ja vuosilomalis~n maksup~iv~ VT 24. 
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117 Matkakustannusten korvaus 1a p~iv~raha, oman auton 
k~ytt5, omien ty5ka1ujen k~ytt5, muuttokustannusten 
korvaus 

Muutos va1tion ty5ntekij~in matkakustannusten korvaami
sesta VT 10. 

12 PALVELUSSUHTEEN EHDOT 

122 VR:n asuntojen vuokraaminen 

Virkamiesasuntojen vuokrat VT 13. 

124 Virkapuvut ja suojavaatetus, virkapukuavustukset 

Va1tion pukutehdas VT 23; virkapuku II (vanha ma11i) 
VT 46; virkapuvut VT 51. 

126 Vapaa1ippuasiat 

Henki15kunta1ippujen k~ytt5 VT 19; VR:n henki15kortin 
(n:o 1127) ke1poisuus VT 20; vapaa1ippuasetuksen 1is~
~~r~yksen muutos VT 5~ 

13 HENKILOSTON OHJAUS- JA OSALLISTUMISJ!RJESTELMAT 

VR:n virastodemokratiaohjes~~nn5n sove1taminen VT 1; kone
pajojen tuotantokomiteat VT 12; VR:n virastodemokratiaohje
s~~nt5 VT 26. 

131 A1oitepa1kinnot 

A1oitteiden pa1kitseminen VT 1; VT 10; VT 23; VT 39. 

14 HENKILOSTON KOULUTUS JA MUU KEHITT!MINEN 

140 Y1eist~ (vuosisuunnite1ma, kou1utusohje1mat) 

Kou1utusohje1mat VT 23; kou1utuksen vuosisuunnite1ma 1983 
VT 50. 

141 Sis~inen koulutus, ensiapukou1utus 

Rautatieopil1iseen kurssiin 1iittyv~t tutkie1mat VT 1; VT 
22; VT 521 kie1itutkinnot Rautatieopistossa VT 13; VT 4~ 
ruotsrn-Kie1en kurssit Rautatieopistossa VT '~ -----

1411 Muiden osastojen j~rjest~~ peruskou1utus 

Veturimiesoppi1aita otetaan VT 6; ammattioppi1aita ote
taan VT 171 veturinku1jettajakurssit 1983 VT 25; konduk
t55rikurssit vuonna 1983 VT 26; VT 31; 1iikennevirkamies
harjoitte1ijoita otetaan VT 32. -----
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15 TERVEYDENHUOLTO, TYOSUOJELU JA SOSIAALIASIAT 

Va1tion ty~maiden huo1to-ohjesAAnn~n sove1tamisohjeet Val
tionrautateiden kiskoi1la kuljetettavissa ti1oissa VT 18. 

150 Yleista 

Terveydenti1aa koskevien asioiden kAsitte1y VT 26. 

152 Ty~suojelu 

Sopimus ty~suoje1un yhteistoiminnasta Va1tionrautateil1a 
VT 9a. 

154 Harrastustoiminta ja avustukset 

Rautatiehal1ituksen kaytettavaksi osoitetuista ~ara
rahoista jaettavat avustukset v. 1983 VT 42; 1omatuen my~n
t~nen rautatie1aisi11e v. 1983 VT 43. 

16 ELAKE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 

Ty~nantajan sosiaa1iturvamaksu vuonna 1982 VT 1; uudet 
aitiysrahasaannBkset VT 2; va1tion e1ake1aki VT 3; rintama
veteraanien varhaise1~en hakeminen VT 19; aitiysrahan 
suorittaminen eraissa tapauksissa VT 1~ 

2 TALOUSASIAT 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU, LASKENTATOIMI, UUDISTUSRAHASTO 

Tehdaspuu Oy:11e Neuvosto1iitosta saapuvan puutavaran 
ATK-rahditus ja -ti1itys VT 21. 

223 Laskentatoimi 

Ti1i1uette1on muutokset VT 1; VT 40. 

23 KASSA - JA TILIASIAT 

230 Y1eista 

Muuntokurssit VT 2; VT 6; VT 9; VT 14; VT 16; VT 19; VT 
21; VT 22; VT 27; VT 30; VT 33; VT 36; VT 37; VT 39; VT 
40; V'T4T; ~; VT44; VT49; maarUiitantakoodin merkit
seminen-rahtiKirjornrn-VT 16; kotimaisten 1ippujen takai
sinmaksuhakemus VT 27. 
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233 Tilisl1l1nnlSt 

Tiedotus palkansaajille veroilmoitusta 1981 varten VT 1; 
autopikajunan aamiaislipukkeet VT 2; muutoksia tilitys
sl1l1nnlSn soveltamisohjeisiin VT rz;-tilityssl1l1ntlS osa 3, 
kansainvl1linen yhdysliikenne~2; VT 21; tilityssaannon 
muutoksia VT 13; VT 51; tilityspaikail"'aKkauttaminen VT 
21; VT 23; kuukauden viimeisen pl1ivl1n luottotilitys VT 22; 
painon ja mittojen merkitseminen rahtikirjoihin VT 2~ 
asiakasnumeroiden merkitseminen rahtikirjoihin ~ pika
junatavararahtikirjojen tilitykset VT 33; mitattavien vau
nukuormien rahtikirjojen tilitys VT~tiedotus palkan
saajille veroilmoitusta 1982 varten VT 52. 

234 Kirjanpito 

Vuoden 1982 tositteiden 1l1hettaminen ti1itoimistoon sekl1 
matka1askujen 1aatiminen vuodenvaihteessa VT 50; elakekus-
tannus VT 52. ---

235 Takaisinmaksut 

Takaisinmaksut matkalipuista VT 12. 

24 LUOTOT 

Rahtiluotto VT 2; VT 5; VT 8; VT 10; VT 12; VT 14; VT 17; 
VT 18; VT 21 TW 2"ST\)'r 2'9TVT-n;VT~~4'L;"VT 
43; VT 45; VT 47; VT 49; VT sr:- -- -- -- --

29 ERITTELEM~TTOMAT KASSA-, TILI- JA TALOUSASIAT 
(KASSAEREHDYSRAHAT) 

Kassaerehdysraha VT 50. 

3 RADAT JA RAKENNUKSET 

34 RADAT JA RATAPIHAT 

340 Y1eista (RAMO) 

HTMO:n osa 11, 1isalehdet VT 45. 

4 LIIKKUVA KALUSTO, SAHKO- JA VIESTIASIAT 

41 LIIKKUVA KALUSTO 
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412 Vaunuka1usto varaosineen 

Y1eisavovaunujen numeroiden muutokset VT 48. 

42 SAHKOASIAT 

420 Y1eista 

Sahk61aitos1upa VT 14. 

43 VIESTIASIAT 

433 Virka- ja kotipuhelimet 

Hyvinkaan puhelinluettelo VT 4a; Kouvolan puhe1in1uettelo 
VT 26a; VR-puhe1in1uette1o VT 37. 

434 Valitys1aitteet, kaukokirjoitin1aitteet, puhe1imet 

Muutokset selektoriyhteyksiin rataosi11a Pori-Parkano-Haa
pamaki VT 2; Sii1injarven uuden puhelinkeskuksen kaytt66n
otto VT-y;-Iisa1men keskuksen tunnusnumeron muutos VT 3; 
Hyvinkaan uusi puhelinkeskus VT 4; VT 5; puherekisterrfait
teiden kaytt66notto VT 9; puhelinkeskusten kayttOonotto 
Ka1via, Eskola, Y1ivieska, Kilpua ja Ruukki VT 9; muutok
set selektoriyhteyksiin rataosilla Tampere-Or!Vesi-Haapa
maki VT 11; muutokset se1ektoriyhteyksiin rataosalla Haapa
maki-Seinajoki VT 14; telekopio1aitteiden koeverkko VT 17; 
Parikkalan puheTinkeskuksen kaytt66notto VT 17; Kouvolan 
automaattipuhelinkeskus VT 26; Kouvolan uuden puhelinkes
kuksen kaytto6notto VT 27; Rovaniemen ja Kemijarven uudet 
puhe1inkeskukset VT 33; se1ektorisuuntanumerot Rovaniemen 
ja Kemijarven uusissa puhe1inkeskuksissa VT 34; Varkauden 
keskuksen kutsunumeron muutos VT 43; Lieksan automaattisen 
puhelinkeskuksen kaytt6onotto VT SO. 

435 Radiolaitteet, kovaaanislaitteet ja nauhurit, 
va1vontate1evisio, halytyslaitteet 

Konduktoorin ja kuljettajan va1inen yhteys matkustaja
jun:!-ssa VT 21. 

44 RAUTATIEN SAHKOISTYS 

440 Yleista 

Tieku1jetuksen alikulkukorkeus sahkOradan tasoristeykses
sil. VT 27. 
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45 KONEPAJATOIMINTA 

Konepajojen seisonta-ajat v. 1982 VT 17. 

5 MATERIAALITOIMINTA 

530 Yleista 

Vaunukuormaliikenteen kuormalavojen palautusmenettelyn 
muuttuminen 1.4.1982 alkaen VT 5; leimaavat lippupihdit VT 
44. 

55 LOMAKE- JA PAINATUSASIAT 

Lavatarra (VR 3790.2) VT 3; painotuotteiden luettelo VR 
2625 VT 4; VT 13; VT 26; VT 37; VT 45; matkalipun tilaus 
-lomakKeen kayttO vr-19; painatusjaoston toiminta kesalla 
1982 VT 19; Iske-lomakkeen uusi painos VT 37. 

56 HANKINTOJA KOSKEVAT YLEISET ASIAT 

561 Kotimaiset hankinnat 

Ostot Valtion hankintakeskuksen tekemien yleissopimusten 
perusteella VT 51. 

57 VARASTOINTIA KOSKEVAT YLEISET ASIAT, VARASTOTILI 

Kaapelikelojen valvonta VT 3. 

59 ERITTELEMATTOMAT MATERIAALITOIMINTOJA KOSKEVAT ASIAT 

Kuorman tukipuomin kannattimien talteenotto VT l; varasto
jen puiset pakkauslaatikot VT 1. 

6 LIIKENNE JA KULJETUSTOIMINTA 

61 RAUTATIEKULJETUSASETUS (TKM, VAK, vaununvuokrat) 

Rautatiekuljetusasetuksen yleisehdot, muutos VT 2; hanka
lasti kasiteltavat ja kuljetettavat kappaletavaralahetykset 
VT 8; kotimaisen rahtikirjan tayttOohjeet (VR 2657) VT 12; 
VT 14; VT 25; VT 32; VT 52; liikennepaikkakoodi rahtikirjas
sa VT 21; pikajunatavararahtikirjan tayttO VT 34; erikois
kasitteryvaroitus-tarra (VR 2852) VT 47; vakiOKintaisen 
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kappa1etavararahtiki~jan rekister5inti ja taytt~ VT 50; 
maaraykset tavaran paa11ystamisesta, pakkaamisesta ja osoit
tamisesta (PPO), muutos VT 52. 

62 JUNATURVALLISUUS 

Ratapihojen 1iikenn~imissaann~t VT 3; VT 19; VT 42; VT 47; 
Haminan ratapihojen 1iikennoimissaann~n-uu8imrnenLVT~ 
Jt:n, Jto:n ja Jtt:n korjaus1ehdet VT 20; Jtt:n korjaus1eh
det VT 24; Jtt:n korjaus1ehden 37 virhee11inen 1ehti VT 26; 
Kouvolan ratapihan ti1apaisen 1iikennoimissaann5n uus~minen 
VT 36; rautatierakennusten junaturva11isuussaann5n kumoami
nen VT 47. 

63 AIKATAULUT 

Aikatau1un 148 1isays VT 9; aikatau1un 182 1isays VT 21; 
VT 27; VT 30; VT 33; VT 37; VT 38; VT 47; VT 48; VT 50; 
aikataulujulkaisujen katoaminen VT z;g:--

64 KULJETUSTOIMINTA 

640 Y1eista 

Rahtisopimus1omakkeet ja tayttamisohjeet VT 3; 1avatarra 
(VR 3790.2) VT 3; tavara1iikenne-kansio vr-4; vaunusaat
teen kaytt5 ~~ Pohjo1a juna11a-1ippuun--riittyva kyse1y 
VT 15; kappaletavaran kuormaus- ja ku1jetusohjeet (VR 
~1) VT 21; VT 49; Va1tionrautateiden auto1iikenne (VR 
2650) VTZT""lVT~VT 49; VT 50; pikajunatavara VT 31; 
NOUDETAAN - ei kotiinku1jetusta -1ipuke VT 40; pikajuna
tavara1ipukkeiden kiinnittaminen VT 43; se1vitte1yohjeet 
(VR 2651) VT 51. 

645 Lipunmyyntisopimukset 

Finn1ines/VR-yhdiste1ma1ippu VT 3; VT 15; VR-Si1ja Line 
yhdiste1mamatkat VT 14; VR-Viklng1inja yhdistelmamatkat VT 
15; VR-Si1ja Line yhdiste1mien 1aivaliput VT 17; Oy Pohjo
Tan Liikenne Ab:n Helsinki-G5teborg -1injan-DUSsimatkoihin 
liittyvat junamatkat VT 19; VT 20; VT 21; lippulomakkeiden 
VR 2201 ja VR 2203 kaytostapoistaminen VT 51. 

646 Kotimaiset tariffit, matkalippua1ennukset 

Opiske1ija- ja koulu1ais1iput VT 2; juna-messukeskusmat
kat Helsinkiin VT 2; matka1ippua1ennuksia VT 3; VT 5; VT 
7; VT 8; VT 12; 11T""16; VT 17; VT 20; VT 26;---vf 2'!l'"";VT 12; 
VT :ITIVT 36; VT 41; lin:ra=autoyhdys liikenne --vrhanti-Raahe 
vr-47 perhe1omalippu VT 4; tavaranluokitustaulukko VT 4; 
TIS[ys tariffisaant~on-}a tariffitau1ukkoon VT 8; kuormaus
apuvalineet VT 11; virheel1isia tietoja kauparrisessa 
i1moituksessa VT 15; kuukausi1ippu po1iisille (VR 2131) VT 
21; konttien kuljetusmaksut VT 21; muutoksia kappaletavara
tariffiin VT 24; VR-suurasiaka8fr1i VT 24; 1ipunmyynti 
siviilipa1ve1usmiehi11e VT 27; uudenma11isen sotilas1ipun 
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kaytt~~notto VT 27; pikajunatavara ja luvanvarainen kiito
tavara VT 29; tariffisaann~n ja tariffitaulukoiden muutos 
VT 37; tarrffin korotus 1.1.1983 VT 44; tariffitaulukoiden 
korjauslehti VT 48; tariffimuutoksee-T.1.1983 VT 51. 

647 Tavara1iikennetta koskevat alennukset 

Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivukuitupuiden 
seka puunjatteiden ja hakkeen rahtia1ennus VT 3; VT 27; 
rahtialennus rauta- ja terasromu11e, jatepaperille, lum
pulle seka lasiromulle VT 3; VT 27. 

65 VUOKRAUSTOIMINTA 

652 Muu vuokraustoiminta 

Vuokratut tavaravaunut VT 17; varastoa1ueiden vuokraa
minen VT 27. 

66 YHDYSLIIKENNE 

661 Kotimainen yhdys1iikenne 

Linja-autoyhdysliikenne Vihanti-Raahe VT 4; VR Matkai1u
liput 1982 VT 14a; VT 16; yhdysliikennesarjalippujen lei
maus suunnassa auto-juna VT 27; 1inja-autoyhdysliikenne 
Pietarsaari-Pannainen ja Raahe-Vihanti VT 27; yhdys1iiken-
nesarjalipun 1eimaus VT 46. -----

662 Kansainvalinen yhdysliikenne 

Fidebast-tariffi 9350 VT 2;VT 10; VT 49; Nordeg-tariffi 
VT 2; VT 13; VT 19; VT"2"3; Vf2'"S"; iJT'"TI"; VT 3 7; VT 44; 
ifi'49 ;~ainvalinen tavaraiTI'Kenne:-Iantinen YT"Z;VT 4; 
VT 6; VT 8; VT 22; VT 45; itainen tavarayhdysliikenne VT 
z:-varastettuja Eurailpass-1ippuja liikkee11a VT 5; kan
sainvalinen itainen tavaraliikenne, toimintaohjeita (VR 
4787) VT 7; VT 16; itainen tavaraliikenne, rahtikirjan 
taytt~-ra-tulojen kuitti VT 8; itainen 1iikenne, rahtikir
jan taytt~ohjeet VT 13; Neuvosto1iittoon menevan kiitotava
ran ku1jetettavaksiottaminen VT 13; itainen yhdys1iikenne 
VT 14; kappaletavara1ahetykset Ranskaan VT 19; pohjoismai
nen kappaletavaratariffi (NGTS 9761) VT 19; VT 23; VT 28; 
VT 37; VT 49; pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760) VT 
~ ~ 37; VT 49; vaunun numeron merkitseminen it3i
sen ynays1i~kenteen rahtikirjaan VT 25; Eurailpass/Eurai1 
Youthpass -matka1iput VT 25a; matkalippujen kelpoisuus 
Neuvostoliiton junissa Suomen osuudella VT 26; itainen 
yhdysliikenne, rahtikirjan tayttaminen ~ kansainvali
nen itainen kappaletavaraliikenne VT 37; kappaletavara1ahe
tykset Neuvostoliittoon VT 43; kansainvalinen tavaraliiken
ne - tullivalityspalkkio~48; matkatavaran lahettaminen 
Neuvosto1iittoon VT 49; kansainvalinen henkil~liikenne, 
lantinen VT 50. -----
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67 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITT.llli!NEN 

Y1eista 

Erisnimet SNTL:n pikajuni11e VT 3; 1ipunmyynti Vainikka1an 
asema11e ja takaisin VT 11; matka1ippujen tiemerkinnat VT 
16; kaukojunien varaparkat 23.5.1982 a1kaen VT 20; ha11ituk
sen jasenten makuupaikat VT 36; matkustaja1askentaohje VT 
43. -- -

Kappa1etavara1iikennepaikat 

Eura VT 37; Haapamaki VT 42; Jepua VT 37; Kauttua VT 37; 
Kiukainen VT 37; Ko1ppr-vr-37; Konnevesf· VT 49; Lu~T 
21; Maksamaa VT 21; Matku VT 31; Merijarvt VT 49; Munsala 
VT 21; Nurmo vr-40; Oravainen VT 21; Pane1ia VT 37; Pu1kki
la\7'f 21; Pil.nnHinen VT 3 7; TikKUrlla VT 17; TUciliikotti VT 
46; Turku satama VT 3;IITUsikaar1epyy VT 37; Va1keakoski VT 
Tir; V5yri VT 21; Aiitifva VT 3 7. --

Liikennepaikkojen va1imatkat 

Airakse1a VT 29; A1anurmo VT 20; Arometsa VT 20; Epila 
VT 52; Eura VT 37; Haapat:!aki VT 42; Haarla VT 7; llallavaara 
vr-20; Harviara-v! 20; He1sin~ 48; Herttoniemi VT 48; 
Hevossaari VT 20; Hinkka VT 20; Hirvas VT 25; Hirvineva VT 
11; Hopea1inra-vT 20; Huh~ 20; Hulaus VT 20; Huuhkaja
vaara VT 26; HyrynjHrvi VT 26; Hyrynsa1mi VT~Ita1a VT 
28; Jepua VT 37; Jokiky1a VT 26; Junkkari VT 20; Jyrkka~ 
VT 20; Jakalaaho VT 26; KaikkiiDaa VT 5; Kangas VT 7; Kanta
la VT 12; Kanto1anniemi VT 20; Kauttua VT 37; Kerruf VT 20; 
Ki1pua VT 7; Kiukainen VT 37; Kojola VT 20; Kolppi VT 21; 
VT 37; Konnevesi VT 49; Korvua VT 26; Kovajarvi VT ~ov
}Ol<iVT 21; Kristrrnankaupunki VT3T Kumila VT 20;Kurtti 
VT 26; Kyllijoki VT 37; Kymi VT 49; Laaja VT 26";Leino VT 
~eppakoski ~ Lippo ~; Luoto vr-Tf; Maksamaa VT 
TI; Matku VT 30~31; Meri}1!rVr VT 49; MfeKe1a VT 20; -
Munsa1a VT-zr;-Maenpaa VT 20; Napue VT 20; Notko1a VT 20; 
Nurmo VT~Oksava VT ~1kiaho VT~ Oravainen-vr-21; 
Oravivaara ·VT 26; Pa~ 29; Paloranta VT 47; Panerra-vT 
37; Pasila VT 48; Pauhu VT 20; Pesi5ky1a VT 26; Piilikangas 
VT 26; Pitkalahti VT 3; PU11U<ila VT 21; Pursijarvi VT 20; 
Pannainen VT 37; Paavaara VT 26; Raudasky1a VT 7; R1stijar
vi VT 26; Ristonaho VT SO; Rukkamaki VT 47; Rytty1a VT 20; 
VT 47i:Sauvamaki VT ~e1anpaa VT 4~1tasuo VT ~ 
Syrjllvaara VT 26; Saynatsa1o VT 47; VT SO; S5rnainen VT 48; 
Taiva1koski VT 26; Taivalniska VT 26; Tikkuri1a VT 17; Toi
va1a VT 12; TUOhikotti VT 46; Turku satama VT 3;-upoTahti 
VT 42;-ITU8ikaar1epyy VT 20; VT 37; Va1keako~ 10; Vana
ja VT 20; Vihanti VT SO; Vika VT 25; Vinkki11i VT 20; Vuohi
jarvi VT 20; Vahakangas VT 20;-viiimaa VT 20; V[I!Vaara VT 
26; Va~VT 26; V5yri ~~ Y1istaro~O; ~htava VT---
37. -- -- -- -
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69 ERITTELEMATTOM!T LIIKENNETTA KOSKEVAT ASIAT 

Yhdysliikennesarjalippujen leimaus suunnassa auto-juna VT 
~; yhdysliikennesarjalipun leimaus VT 46. 
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VR:N VIRASTODEMOKRATIAOHJES~~NNON SOVELTAMINEN 

Yleist!l 

Virastodemokratiatoiminta k~ynnistyy vuoden 1982 alkupuolella, 
kun asianomaisten elinten j~senet on valittu. Virastodemokratia
eiimet ovat osa VR:n organisaatiota. Organisaation eri tasoilla 

toimivat VD-elimet eiv~t ole toisiinsa n~hden alistussuhteessa. 
Ne toimivat kukin tasollaan neuvoa-antavina ja avustavina elimi
n~L 

Vaikka henkil5ston osallistumista sen eri muodoissa on jo aikai
semminkin esiintynyt VR:llg, muodostaa VD uuden, yhtengisen jgr
jestelm!ln, jonka kgynnistgmiseen ja alkuvaiheisiin on syyt~ pa
neutua huolella, jotta eri osapuolten odotukset mahdollisimman 
hyvin toteutuisivat ja mahdolliset vaikeudet ja haitat j~isiv~t 

v&h~isiksi. 

N&iden ohjeiden tarkoituksena on helpottaa ja yhten&ist&~ toimin
nan alkuvaiheita. Viime k~dess& VD-elimet ja niiss~ edustettuina 
olevat osapuolet yhdess& vastaavat toiminnan sujumisesta ja ke
hitt&misest~ sek~ tuloksista. 

K&sitelt!lvgt asiat 

VD-ohjes~~nn5n luettelo VD-elimiss& kgsiteltgvist~ asioista on 
v&lj&. Sek& laitoksen ett~ henki15st5n kannalta on toiminnan al
kuvaiheissa hy5dyllistg kgsitell~ p~~asiassa toimintasuunnitelmia 

sek& henkil5st5hallinnon keskeisig kysymyksi&. T!lllaisia asioita 
kaikilla organisaatiotasoilla ovat KTS- ja tavoitebudjettiasiat 
sek~ n~iden suunnitelmien toteutumisraportit ja my5s paikallises
ti merkittgvgt muutos- ja uudistushankkeet. 

VD-elimiss~ ei kgsitellg yksitt~ist~ henkilog koskevia kysymyks~ 

Henkilon tulee edeTI.eenkin k!l~ntyg itseggn koskevassa asiassa lghim
m!ln esimiehens!l tai luottamusmiehen puoleen. VD-asioina ei liioin 
kgsitell~ luottamusmies- tai tyosuojelujgrjestelm!ln piiriin ku~ 

via asioita. 

Virastodemokratiaelinten kokoukset 

Kokousten kutput, tyojgrjestykset ja poyt~kirjat on hyv!l tehd~ 
lomakkeelle VR 1661. Ne on toimitettava jgsenten esimiehille toi
den j&rjestelyjen ja tyoajan laskennan takia. Poyt~kirjat pyyde
t!l&n toimittamaan myos henkilostotoimistoon. 
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YksikBn p~~llikkB valitsee yksikBss~~n toimiviin yhteistyoeli

miin johdon edustajat ja heille varamiehet. 

VD-elimill~ voi olla sihteeri. 

Tiedonkulun ja joustavan yhteistyBn kannalta on hyBdyllist~. et

t~ henkilBstBneuvostolla ja vastaavalla yhteistyBkomitealla oli

si yhteinen sihteeri (sama henkilB toimisi sihteerin~ rnolemmis

sa). HenkilostBneuvoston ja yhteistyBkomitean puheenjohtajat so

pivat siit~, valitaanko n~ille VD-elirnille yhteinen sihteeri. 

VD-elinten kokouksissa voidaan tarvittaessa kuulla asiantunti

joita. 

LausuntopyynnBt 

Lausuntomenettelyss~ noudatetaan organisaatioperiaatteissa 

(VR 2502.4, kohta 2.2.2) kuvattuja k~yt~ntBj~. 

Vastausten antarnisessa on pyritt~v~ rnahdollisimrnan joustaviin me

nettelyihin esim.puhelimen k~yttoon etenkin, jos asiaan ei ole 

huomauttamista. Usein esiintyv~t lausuntopyynnot olisi pyydett~

v~ k~ytt~en lomaketta. Lausuntopyynnoss~ tulee n~y~. mit~ asi

oita lausunnon tulee koskea. Vaihtoehdot olisi merkitt~v~ val

miiksi n~kyviin. LausuntopyyntBBn on mahdollisuuksien mukaan 

oheistettava asiaan liittyv~t taustatiedot. Lausuntopyynnoiss~on 

oltava ~~r~aika. Lausunnot tai yhteenveto niist~ on esitett~v~ 

p~~toksentekij~lle. 

Asian valmistelijan on huolehditt~va siit~, ett~ lausuntopyynto 

l~hetet~~n VD-elimille riitt~v~n aikaisessa vaiheessa. VD-elin

ten lausunnon antoa voidaan tehostaa siten, ett~ lausuntoa val

mistelee tarvittaessa VD-elimen sis~inen tyoryhm~. 

Pitk~aikaista valmistelua vaativissa asioissa, joiden k~sittely

aikataulun ~~r~~v~t yksikBt itse, on tarkoituksenmukaista vara

ta VD-elimille mahdollisuus k~sitell~ asiaa useammassa valmiste

lun vaiheessa. 

Riitt~v~n ajan varaaminen ja toimintasuunnitelmat 

Tuloksellisen tyBskentelyn kannalta on t~rke~t~ saada asiat k~

sitelt~v~si piin hyviss~ ajoin, ett~ asiaan voidaan kohtuulli

sesti valmistautua ja ett~ VD-elimen kannanotolla on tosiasial

linen mahdollisuus vaikuttaa asiaan. 

1 
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Vuosittain toistuvien m~~r~aikaisten asioiden osa1ta VD-e1imet 

1aativat aikatau1ut. N~iden asioiden valmiste1ijoiden on otetta

va huomioon VD-k~sittelyss~ ku1uva aika. 

Palaute 

Johdon on m~~r~ajoin pidett~v~ VD-elimet tietoisina, niiden teke

mien esitystenja lausuntojen etenemisest~ ja vaiheista. 

T~m~ ohje julkaistaan mytis kansiossa Henki1Bsttiha11innon m~!r~yksi~. 

(N:o RH 742/13/81, 28.12.1981) VT 1/82 

ER~IDEN SOPIMUSTEN YM. SOVELTAMINEN KES~AJAN ALKAESSA 

JA P~~TTYESS~ 

Valtiovarainministeriti on kirjee11~~n n:o P 5698, 2.12.1981 antanut 

9.10.1981 kes~ajasta vuonna 1982 annetun asetuksen (700/81) sove1ta

misesta seuraavat ohjeet: 

Mainitun asetuksen mukaan ke11oa siirret~~n 28.3.1982 ke11o 03.00 

tunti eteenp~in ja 26.9.1982 ke11o 04 . 00 tunti taaksep~in. 

Va1tiovarainmini$eri5n pa1kkaosasto viittaa vastaavasta vuoden 1981 

osalta toteutetusta j~rjestelyst~ antamiinsa y1eisohjeisiin 25.3.1981, 

P 5661, ja antaa va1tion pa1ve1uksessa virka- tai tyosopimussuhteessa 

olevien osa1ta kel1onsiirtojen johdosta seuraavat y1eisohjee~ er~iden 

tyo- ja virkaehtosopimusten ym . soveltamisesta . T~ss~ yhteydess~ ko

rostetaan, ett~ mika1i tulevina vuosina annetaan asetuksia kes~ajas

ta, palkkaosasto antaa niiden johdosta y1eisohjeet vain jos on syyt~ 

muuttaa tast~ kirjeest~ ilmenevi~ periaatteita . Muutoin t~t~ ohjetta 

voidaan sove1taa tu1evinakin vuosina ottaen huomioon mahdolliset erot 

kes~ajan a1kamis- ja p~~ttymisajankohdissa. 

Ke11onsiirto merkitsee sanottuina ajankohtina esimerkkien va1ossa seu

raavaa. Kellen eteenp~in siirtamisen sisalt~van ajanjakson pituus, 

esimerkiksi 27.3. ke11o 22 . 00- 28.3. ke11o 06.00, on ke11onaikojen 

mukaan lukien 8 tuntia, mutta tode11isuudessa vain 7 tuntia. Vastaa

vasti ke11on taaksep~in siirt~misen sisa1t~van ajanjakson pituus, esi

merkiksi 25.9. kel1o 22.00 - 26.9. ke11o 06.00, on kel1onaikojen mu

kaan 1askien 8 tuntia, mutta todel1isuudessa 9 tuntia. 
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Sovellettaessa ty5aikasopimuksia sek~ ty5aikaa koskevia s~~d~ksi~ tai 

m~~r~yksi~ tyBajaksi lasketaan todella kulunut aika eik~ kellonaikojet 

v~list~ aikaa. T~ll5in esimerkiksi ty5vuorolta 27.3. kello 22.00 -
28.3. kello 06.00 lasketaan ty5ajaksi 7 tuntia. Vastaavasti tyBvuorol 

ta 25.9. kello 22.00 - 26.9. kello 06.00 lasketaan tyBajaksi 9 tuntia 

Edell~ sanottu koskee tyoajaksi laskemista kaikkien kysymykseen tule

vien ty5aikakorvausten sek& tyBvuorojen pituuden, ylity~n enimm&is

m~~rien tms. osalta. 

K~yt~rin~ss~ kev~~n ko. viikko tai tyojakso voi j~~d~ tunnin vajaaksi, 

joskin jakso saatetaan teett~~ t~yteenkin. Syksyn ko. viikko tai tyo

jakso taas saattaa aiheuttaa t~ss~ vuorossa oleville tunnin ylityBt~. 

N&m~ seikat eiv~t v~ltt~m~tt~ anna aihetta tyovuorotaulukoiden muutta· 

miseen, vaikka tarpeettomat tyBaikakorvaukset tuleekin ty~aikaj~rjes

telyin eliminoida. 

Myos matkustuss~~nnoss~ olevien tuntim~~rien t~yttymist~ laskettaes

sa otetaan vastaavasti huomioon todella kulunut aika e~k~ kellonai

kojen v&list~ aikaa. 

(N:o Hlo 28/010/81, 15.12.1981) VT 1/82 

TYONANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU VUONNA 1982 

Joulukuun 11 p~iv~n~ 1981 on annettu asetus (873/81) tyonantajan 

sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. As~

tuksen mukaan tyBnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus vuonna 1982 
on 6,975 prosenttia suoritetun ennakkoperinn~n alaisen palkan m&&
r~st&. 

(Hloj n:o Hlo 711/16/8~ VT 1/82 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 
KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

S&hk6asentaja Eino Ali-Kovero , Hyvink&& 
Dv12-veturin latausgeneraattorin jalan kiinnityksen parantaminen 
sek& puskin- ja valonheitinsy6t5n muuttaminen 
600 mk 

Vaununvoitelija Vilho Miettinen , Iisalmi 
Ome-vaunun kuormapeitteen kannatusvaijerin lukitussalvan 
ketjun jatkaminen 
300 mk 

Veturinkuljettaja Voitto Mattila, Turku 
Huomion kiinnittaminen Dm 8/9 matkustajaosaston l&mmityksen 
s&at&miseen 
200 mk 

Veturins&hkoasentaja Janne Hal.me, Helsinki 
Veturinsahk6asentaja Esko Isom&ki, Helsinki 
Ajolangan jatkaminen Pasilassa raiteilla 48 ja 51 
Kum.mallekin 200 mk 

Toimistosihteeri Otto Soukka, Oulu 
Lakkautettujen liikennepaikkojen tieviitoituksen saattaminen 
ajan tasalle 
200 mk 

Veturinkuljettaja Eero M&kinen , Sein&joki 
Dv12 - veturin ohjaamon l&mmityksen parantaminen omalla 
vedenkiertopumpulla 
300 mk 

Insinoori Ote Ekholm , Helsinki 
Tyonjohtaja Pertti Virta, Tampere 
Dr12 - veturin esil&mmityspumpun kontaktorin ohjaus 
Lis&palkintona kummallekin 250 mk 

Rataesimies Heikki Viinam&ki , Oulu 
Ratapihojen eristep&&tteiden merkitsemisen parantaminen 
kiskoissa 
200 mk 

Rataesimies Unto Koivisto, Seinajoki 
Esiopastimen runkoon s&ilytystila varakaasupullolle 
200 mk 

Rataesimies Edvin Karttunen, Yl&mylly 
Aurausmerkkien kulmien pyorist&minen 
200 mk 



- 7 -

Veturinkuljettaja Pentti Vahtera, Turku 
Nopeusrajoitusten voimassaoloaikojen rajoittaminen tyopaikoilla 
todelliseen tyoaikaan 
400 mk 

S~hkoasentaja Paavo Korhonen, Oulu 

Ajolangan maadoitusliittimen ja maadoituskoyden kiinnityskoukun 
parantaminen 
500 mk 

Asemapa~llikko Jaakko Ahola, Lahti 

Aluetason johtamisteht~ville rauhoitettavat viikonp~iv~t 
200 mk 

Ylikonduktoori Martti Sinkkonen, Helsinki 

Helsingin l~hiliikennett~ koskevan informaation antaminen 
matkustaj ille 
200 mk 

Rakennusmestari Heikki Metso , Helsinki 

Kuljetuslaatikko radalla liikkuvien tyoryhmien henkilokohtai 
sille suojaimille seka turvallisuusmiehen varusteille 
300 mk 

Veturinhitsaaja Markku Laakso , Oulu 

Dv12 -v~tu~in porraskaiteen kiinnityksen muuttaminen 
200 mk 

Liikennemestari Seppo Soini , Orivesi 
Kuukausilippunippujen nidonnan muuttaminen 
200 mk 

Veturinasentaja Teuvo Kaunisto, Jyv~skyl~ 

Dm7 Webaston vesipumpun kuusioruuvikiinnityksen kayton 
yleistaminen 
300 mk 

Veturinkuljettaja Jorma Heikkinen, Kontiomaki 

Dr13- veturin suoratoimijarruventtiilin ulosvirtausputken 
jatkaminen ulos 
200 mk 

Veturinkuljettaja Pertti Myllys, Imatra 

Dr14 - vet . keskuspuskimen laukaisuvivun laukeamisen estaminen 
istuimen rakennetta muuttamalla 
400 mk 

Veturinkuljettaja Esko Nurminen , Kotka 
Dr14-vet . akselink~yttolaitteen oljyn mittatikun vaihtaminen 
toisen tyyppiseen 
300 mk 

1 
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Veturinasentaja Markku Saikkonen, Kouvo1a 

Veturinasentaja Uo1evi Kossi1a, Kouvo1a 

Dr14-vet . 1aipanvoite1u1aitteen koestin. 
Kumma1lekin 300 mk 

Dipl.ins . Hannu Mantere, Hyvink~~ 

Konepajan hehkutus- ja karkaisu-uunien holvien vuoraaminen 
keraamisil1a kuitumodu1ei1la energian s~~st~miseksi 
2000 mk 

Veturinasentaja Eino Pu1liainen, Imatra 

Dr14-vet . akselink~ytt~1aitteen Giga-kytkimen ter~sputken kor 
vaaminen ter~skudos1etkul1a 
300 mk 

Ty~suojeluvaltuutettu Jorma Hakkarainen, Helsinki 

i'opattavilla po1vitaskui11a varustettujen suojahaa1areiden 
hankinta 
300 mk 

Tarkastaja Su1o Hanikka, Hyvink~~ 

Dr13-vet . Westinghouse-kompressorin mittatikul1e putki 
400 mk 

H~yl~~j~ Erkki Virtanen, Hyvink~~ 

H~y1~~j~ Risto He1minen, Hyvink~~ 

H~y1~n nro 284 ter~ke1kkojen sy~t5n k~ytt~laitteet 
200 mk 

Teknikko 01avi Sokka, Pasi1a 

Konepajan puutavaravarastojen v~litt5m~ss~ l~eisyydess~ olevien 
ku1kuteiden muuttaminen 
200 mk 

(Hlt nro 106/131/81, 4 . 12.81) VT 1/82 
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RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYVAT TUTKIELMAT 

Rautatieopillisella kurssil1a 2/81 on laadittu seuraavat tut
kielmat: 

1 Asemajarjestelyjen laskutuksessa ilmenevia vaikeuksia (Jor
ma Aalto Hki rp) 

2 Paaoma-(PK) ja kayttokalusto (KK) VR:ll~ ja niista aL~eutu
vat toiminnot Turun konepajalla (Eino Airaksinen Tku knp) 

3 Tiedontason yhtenaistamisen keinoja hajautetussa suunnitte
lussa, valmist~~sessa ja korjaustoimessa (Arto Hassin~~ 
Ko/Ktt) 

4 Laitehuolto varikolla (Pertti Helin Tpe vr) 

5 Asemanhoitaja markkinoinnin apuna (Niilo Hoffren Kuo la) 
6 Matkustajainformaation jakaminen junissa ja liikennepai-

koilla (Eero Huhtala Hki lp) 
7 Tasoristeys- ja tiejarjestelyjen yleissuunnitelman laatimi

nen ja kasittely (Jouko Huotari Rto/Rkt) 
8 Taivalkos~en ratabsan puutavarakuljetusselvitys {Raimo Il

vonen Pm lp) 
9 Dieselvaravoiman suunnittelu Valtionrautateil1a (Ismo Jo

nen Ko/Stt) 
10 Ratainvestointien ohjausryhma (RIO-tyoryhma)- RH:n johto

ryhman tukiryhma (Jorma Jarvensivu Lko/Lt) 
11 Kemi aputerminaaliksi - muutos parempaanko? (Clavi Kahlos 

01 la) 
12 L~vestointisuunnitelmien kasittelysta liikenneosasto1la 

(Taisto Laine Lko/Lkr) 
13 Vaihto-osa-, kateis- ja tyokaluvaraston hoitoon liittyvat 

ongelmat (Eero Majapuro Sk vr) 
14 Sr 1 - veturi (Reijo Nas1indh Hki vr) 
15 Asemanhoi tajan tehtavakentan tarkastelua (Mauri Paavilai

nen Pri la) 
16 Valtionrautateiden asuinkerrostalojen kannattavuuden tar

kastelua (Sakari Palou Tpe rp) 
17 Postisiirron valityksella maksettavat menolaskut (Salme Pel

konen (To/Tlt) 
18 Helsingin autotoimisto kuljetusketjun osana (Pentti Perkio

maki Hki la) 

1 
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19 Paikka1ippujen myynnin ongelmia Valtionrautatei11a ei1en -
tanaan (Matti Saari To/Tkt) 

20 Tyopaa11ikon roo1i (Hannu Sangi Pm rp) 
21 Yhteistoim~ta rautateiden sahkoistyksen uudisrakennustois

sa (Reijo Taime1a Rto/Rtt) 
22 Kappa1etavaran kuljetusvarmuus ja keinoja kuljetusvarmuu

den parantarniseksi Kouvolan termL'1.aalissa (Pekka Toli!Clis
ka Kv la) 

23 Tapaturmien tutkiminen, tapaturmatorjuntatyon hyvaksi kayt
to tyosuojelutyossa (Taito Viitanen Kv rp) 

24 Rakennuttajan tyonaikaiset tehtavat ta1onrakennusinvestoin
titoissa (Pauli Virtanen Hki rp) 

Tutkielmat asetetaan Valtionrautateiden kayttoon ja toimitetaan 
ru{:n kirjastoon, josta niita on mahdo11isuus tarvittaessa 1ai
nata . (Rop 100/141/81) YT 1L82 

TIEDOTUS PALKANSAAJILLE VEROILMOITUSTA 1981 VARTEN 

Vuoden 1981 VEROKIRJAN LIITTEEN (pidatystodistuksen) kohtaan 36 on 
merkitty rasti ja teksti "JUNALIPPU", jos tyonantaja on jarjestiinyt 
ilmaisen junakuljetuksen osallekin asunnon ja varsinaisen tyopaikan 

valistli matkaa. 
Rasti on merkitty kaikille asuntolipun haltijoille sekii lisiiksi niil 
le, joilla on vuosi- tai aikavapaalippu ja jotka kiiyttiiviit sita vir
kamatkojen lisiikSi asunnon ja varsinaisen tyopaikan valillii. 

Mikiili ilmainen kuljetus asunnon ja varsinaisen tyopaikan valillii 
on jiirjestetty muulla tavalla, on myos tastii tehty merkintii verokir

jan liitteeseen. 

Jos tiitii tyonantajan jiirjestiimiiii ilmaista kuljetusta voidaan kayttaa 
hyviiksi ainoastaan osittain vuorotyon tai muun syyn tiihden, on tasta 
syytii tehdli selvitys veroilmoitukseen. 

Kustannuksia aiheuttavat tyomatkaosuudet on jokaisen itse selvitet
tiivii veroilmoituksessaan. 
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Ilmaista matkalippua asunnon ja varsinaisen tyopaikan valilla ei pi
deta palkkaetuna eika siita arviditua hyotya lisata veronalaiseen 
tuloon. 

1 

Ne palkansaajat, joilla on ollut TYOTAPATURMASAIRAUSLOMAA vuonna 1981 
ja joilla silta ajalta maksettua paivarahaa ei ole otettu huomioon 
vahennyksena ennakkoverotuksessa, liittavat veroilmoitukseensa tapa
turmaviraston tai tapaturma-asiamiehen laatiman laskelman tyotapa
turma-ajan paivarahasta, jotta tama otettaisiin huomioon vahennyksena 
lopullisessa verotuksessa 1981. 

Verokirjan liitteeseen, ASUNTOETU-kohtaan, on kaikille Valtionrauta

teiden asunnossa asuville rautatielaisille merkitty asunnosta vuoden 
1981 aikana peritty vuokra. Tahan vuokrasummaan sisaltyy v.1981 pe 
ritty korvaus lampimasta vedesta. 

Verokirjamerkinta on tehty myos asunnosta, jota kaytetaan vapaa -ajan 
asuntona. 

Mikali VR:n asunnossa asuvaa on verotettu asuntoedusta, on veroilmoi
tuksessa syyta selvittaa vuokraa mahdollisesti alentavat tekijat, 
tarvittaessa talon isannoitsijan todistuksella . Asunnonvuokraa alen
tavat tekijat, esim. ymparistohaitat, on mainittu asuntokohtaisessa 
vuokralaskelmassa. 

Verokirjan liitteen "24 Muu etuus" kohtaan on niille palkansaajille, 

joilla on VR:n toimesta KOTIPUHELIN ja josta puhelinmaksut suorit
taa VR, merkitty teksti "KOTIPUHELIN PAIKALLISP." seka 1981 palkasta 
peritty korvaus yksityispuheluista (15,-/kk). 

Samassa kohdassa on merkinta myos VR :n mahdollisesti jarjestamasta 
autotallista ja siita peritysta vuokrasta. 

Tyojakson 6- 26.12.1981 lisapalkkioiden maksupaiva on 14.1.1982, 
joten ne merkitaan v. 1982 verotietoihin. 
(Tlt 3619/233/1981, 17.1i.81) VT 1/82 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1i1uette1oon on tehty 1.1.1982 1ukien seuraavat muutokset. 
Lisatty kaytttitarkoitukset 
26130 Laaninha11itusten perimat korvaukset 
52260 Sairaanhoito 
80700 Toimiti1ojen kayttti (ei kiinteistonhoito) 
89413 Sahkoratojen ohjaus, va1vomotoiminta 
Ti1iryhmiin 491 ja 492, 991 ja 992 1isatty muutosttiita varten 
kayttotarkoitukset. 
Kayttotarkoitusten 21420 ja 52250 nimet muutettu seuraaviksi 
21420 Vuokrat varastot i 1oista (1iikenteeseen 1iittyvat) 
52250 Tyoterveyshuo11on tutkimukset 

Poistettu kustannus1aji 
198 Rautatierakennusten kantatyontekijain kuukausipa1kat 
Lisatty kustannus1ajit 
210 Liikaa suoritetun sosiaa1iturvamaksun vahennys 
237 Virkasuhteisten oman auton kayttBkorva.us 
238 Tytisuhteisten oman auton kayttokorvaus 
252 Kuntoutustutkimukset 
811 Katumaksut 
894 Viivastyskorot 

Lisatty kustannuspaikka 
50201 Kopio1aitos ja kemian 1aboratorio 
Varikoiden ja 1iikennea1ueiden paikkanumeroita koskevat muutokset. 

Rataosaston paikkanumeroita koskevat muutokset. 

Turun konepajan paikkanumeroita koskevat muutokset. 
(To 62/223/81, 16.12.1981) 

Ti1iryhmat 71 ja 72 on muutettu. 
(To 62/223/81, 16.12.1981) 

Muutetui1ta kohdi1ta ti1i1uette1o painetaan uude11een. Painatus
jaosto suorittaa perusjake1un. 

(Nro T1t 55/223/81, 18.12.1981) VT 1/82 
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KUORMAN TUKIPUOMIN KANNATTIMIEN TALTEENOTTO 
Pieksamaen paavarastosta toimitetaan vuosittain n.25.000 
kp1 kannattimia kuorman tukipuomien rakentamista varten. 
Tukipuomin katkeamisesta huo1imatta jaa kannattimet kui
tenkin y1eensa kayttoke1poisiksi ja ne voidaan sen vuoksi 
ottaa uude11een kayttoon. Taman johdosta kehoitetaankin 
1iikennepaikkoja ottamaan ta1teen katkenneen tukipuomin 
kannattimet (katso TKM 4.3) ja toimittamaan ne Pieksamaen 
paavarasto1le. Sanotulla toimenpiteella saavutetaan huo
mattavaa rahallista saastoa. 

VARASTOJEN PUISET PAKKAUSLAATIKOT 
Sattuneesta syysta muistutetaan, etta sellaiset varastoista 
tarviketoimitusten yhteydessa lahetetyt puiset pakkauslaa
tikot, joita ei ole tarkoitettu jaavaksi kayttajille (tar
vikkeen tilaajille), tulee valittomasti palauttaa takaisin 
sinne varastoon, mista lahetys on alunperin lahtenyt. Ku1-
jetuskirjassa on maininta, mitka pakkauslaatikot tulee pa
lauttaa ~sin varastoille. 

VT 1/82 (Tmt 219/59/81) 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylim. tyoterveyshoitajan (V 16) toimi, toistaiseksi valtion a1u
eellisessa tyoterveysyksikossa Pieksamae11a. Ha11into-osaston 

johtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava 20.1.1982 mennes
sa osoitteel1a: Tyoterveys1aakari Erkki Hokkanen, terveydenhuo1to
a1ueen toimisto, VR konepaja Pieksamaki. Tieduste1uihin vastaa 
tyoterveys1aakari Erkki Hokkanen, puh. 981/71-373 tai terveyso1o
jen tarkkaaja Marketta Karppinen, puh. 911/2915. 

1 
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Talousosaston tilitoimistoon (tru) haetaan noin vuoden ajaksi 

henkiloa 1antisen tavarayhdys1iikenteen tilitystehtaviin. Ao. 

henki16 voidaan mahdo11isesti sijoittaa t~an jalkeen muihin 

kansainvalisen liikenteen tilitystehtaviin. 

Tehtavan hoito edellyttaa vahintaan ruotsin ja saksan kielen kir

jallista ymmartamista. Lisaetuna. on VR:n lantisesta tavarayhdys

liikenteesta saatu kokemus ja/tai 1iikenneosaston toimistokurssi. 

Suoritettava pa1kkaus riippuu taidoista ja kokemuksesta. 

Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan yhteys viimeistaan 

22 .1.1982 mennessa ti1itoimistoon kpa Marjatta Parviaiseen, 

puh. 2714. 

Kaksi ratainsinoorin (S 13) virkaa, joista toistaiseksi toinen 

Seinajoen ratapiirin toimistossa (Seinajoki) ja toinen Oulun 

ratapiirin toimistossa (Oulu). Kirjalliset ilmoittautumiset 

kyseisiin virkoihin pyydetaan rautatiehallitukselle osoitettuina 

toimittamaan rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 20.1.1982 

ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Yliteknikon (V 25) virka, kolme rakennusmestarin (V 24) virkaa, 

toimistorakennusmestarin (V 24) virka 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 3.2.1982 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

yliteknikko (V 25): Helsingin ratapiiriin Helsinki I-rata-alueelle 

(Hki), 

rakennusmestarit(V 24): 1 Kouvolan ratapiiriin (rap Imr), 1 Seina

joen ratapiiriin (rap Yv) ja 1 Joensuun ratapiiriin (rap Jns), 

toimistorakennusmestari (V 24): 1 Kouvolan rntapiiriin (rpt Kv). 
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Ne1ja opastinesimiehen {V 18) tointa, seitseman toimistovirkai1ijan 

(V 11) tointa ja seitseman piirtajan (V 11) tointa. Rataosaston 

johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paa11i

ko11e viimeistaan 3.2.1982. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

opastinesimiehet (V 18): 1 He1singin ratapiiriin (Hki), 1 Kouvo1an 

ratapiiriin {Kv), 1 Tampereen ratapiiriin (Tpe) ja 1 Seinajoen rata

piiriin (Sk). 

toimistovirkai1ijat (V 11): 1 H~1singin ratapiiriin (Hki Ira), 

1 Kouvo1an ratapiiriin (Lr ra),1 Tampereen ratapiiriin (Tpe ra), 

1 Seinajoen ratapiiriin (SkI ra), 1 Ou1un ratapiiriin (Tor ra), 

1 Pieksamaen ratapiiriin (Pm ra) ja 1 Joensuun ratapiiriin (Jns r a), 

piirtajat (V 11): 1 jokaisen ratapiirin toimistoon (Hki, Kv, Tpe, 

Sk, 01, Pm, Jns). 

HYVINK~~N KONEPAJAN s~koty~kuntiin otetaan: 

- kaksi vahvavirta-ammattikou1utuksen saanutta S~KOASENTAJAA sah

k~ratakytkin1aitosten 110/25 kV koestus- ja huo1totehtaviin . Ha
kijoi1ta ede11ytetaan suurjannitekytkin1aitosten koestus- ja 
huo1tokokemusta. 

Ty~t ovat 1uontee1taan matkat~ita ja ty~a1ue kasittaa koko rata
verkon. 

Hakemukset virka-, kou1u- ja ty~todistuksineen seka pa1kkatoivo
muksineen on toimitettava 22.1.1982 mennessa osoittee11a: 
VR sahkotyokunnat, Vesitorninkatu 1 05820 Hyvinkaa 2. 

Lisatietoja antavat ins K. Pentti1a puh 914-12610/218 ja ins 
T. Virma1a puh 914-12610/537. 

- RATAKUORMA-AUTON (Tka) KULJETTAJIA, joko ammattitaitoisia tai 
kou1utettavaksi. Perusvaatimuksena on voimassa oleva ABC-ajo
kot·tti. Tyoskente1ya1ueena tu1ee o1emaan koko rataverkko. Majoi
tus asuntovaunussa koneen mukana. 
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Vapaamuotoinen hakemus 12 . 1.1982 mennessa Hyvinkaan konepaja 
Sahk~ty~kunnat Vesitorninkatu 1 05820 Hyvinkaa 2 . 

Tar vittaessa lahempia tietoja antaa ins N. Kovanen 917 - 240 . 

NIMITYKSIX JA M~XRXYKSIX 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim . toimi stovirkailijan (V 8) 
toimeen vt . ylim . toimistovirkaili j a (V 8) Tar j a Hel1evi Makela . 

R a t a o s a s t o: ratains inoorin ( S 14) virkaan (Rtt, Rpj) 
dip1. i ns. Risto Jw1an i Pitkanen. 

K o n e o s a s t o : koneinsinoorin (B 2) virkaan (RH/Ktt) koneinsi
noori Reino Johannes Lounimo, konei nsinoorin (V29) ylimaaraiseen toi
meen ( RH/Ktt ) vt. ylim.koneinsinoori Ulla-Maija Santaniemi, toimisto
sihteerin (V18) virkoihin~sl knp) ylim.toimistosihteeri Alli Maria 
Ajomaa, ylim . toim~stosihteeri Leila Irmeli Anttila ja toimistosihtee
ri Raija Eva Anneli Peltola, toimistovirkalijan (V9) toimiin (Tku knp) 
vt . toimistovirkailija Liisi Mirjami Gronlund, vs.toimistovirkailija 
T~ula Marjatt a Heikkila j a vt.toimistovirkalija Asta Elisabet Koivula, 
toimistovirkailijan (V11) ylimaaraiseen toimeen (Hy knp) Hely Marja
Liisa Purunen. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o vabt i mes t ari Toivo Taavet ti Vepsa1ainen. 

K o n e o s a s t o : toimistosihteeri (V19) Lahja Maria Amalia Hannu
la, kontt oripaallikko Matti Johannes Maki, konemestari Eino Toivanen, 
ylim. vahtimestari Arvo Kuokkanen. 

Helsinki 1981. Veltion peinMuakeakua 
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UUDET XITIYSRAHASAANN~KSET 

Va1tiovarainministeri6 on y1eiskirjee11aan n:o P 5704, 22.12. • 

1981 antanut 1.1.1982 voimaan tu11eiden uusien aitiysrahasaan

nosten johdosta ja1jempana o1evan sove1tamisohjeen. Ohjeessa 

mainittu VM:n y1eiskirje n:o P 5674, 27.5.1981 on ju1kaistu 

VR Vira11isissa tiedotuksissa 26/81. 

1. Y1eista 

Sairausvakuutus1ain ja -asetuksen aitiysrahaa koskevia saan

noksia on ja11een muutettu. (Laki sairausvakuutus1ain muutta

misesta 471/26.6.1981 ja asetus sairausvakuutusasetuksen muut

tamisesta 630/18.9.1981). Muutokset koskevat aitiysrahan maa

raa, aitiysrahan maksukausien jaksotusta scka isan oikeutta 

aitiysrahaan. Muutokset tu1evat voimaan 1.1.1982 1ukien. 

Seuraavassa se1vitetaan uusia aitiysrahasaannoksia seka niiden 

vaikutuksia raskauden ja synnytyksen johdosta, otto1apseksi 

o~tamisen johdosta taikka ns. vanhempain1oman ajaksi myonnet

tavaa virkavapautta koskeviin maarayksiin. Sama11a viitataan 

asiassa aikaisemmin annettuun ohjeeseen (VM:n y1eiskirje n:o 

P 5674, 27.5.1981), jota ta11a ohjee11a tarkistetaan ja tay

dennetaan. 

2. Lapsen aidin oikeus aitiysrahaan ja aid111e myonnettava 

virkavapaus 

~itiysrahakauden kokonaispituus on ede11een 258 arkipaivaa. 

Uusien saannosten mukaan 25 arkipaivaa siita (nykyisin 24 arki

paivaa) kohdistuu 1askettua synnytysaikaa va1ittomasti ede1ta

neeseen ja 233 arkipaivaa sita va1ittomasti seuraavaan aikaan. 

¥1eisen virkaehtosopimuksen 16 a §:n mukaan raskauden ja syn

nytyksen johdosta aidi11e myonnettava virkavapaus annetaan sa

maksi ajaksi, johon aitiysraha kohdistuu. Taman mukaisesti ras

kauden ja synnytyksen johdosta myonnettava virkavapaus on maa

rattava a1kamaan ja paattymaan 1.1.1982 1ukien uusia aitiysraha

saannoksia vastaavasti. 
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3. Ns. vanhempainloma ja is~lle myBnnettava virkavapaus 

Ns. vanhempainlomaoikeudella tarkoitetaan vanhempien oikeutta 

paattaa, kummalle vanhemmista aitiysrahaa suoritetaan. 

Nykyisin aitiysrahaa voidaan suorittaa aidin asemesta ja taman 

suostumuksella lapsen isalle aikaisintaan 96 arkipaivan kulut

tua aitiysrahakauden alkamisesta enintaan 48 arkipaivan ajalta 

edellyttaen, etta isa on lapsen hoidon takia poissa ansiotyosta. 

vuoden 1982 alusta vanhempainlomaoikeus laajenee. Uusien saan

nBsten mukaan aitiysrahaa voidaan aidin sijasta suorittaa lap

sen isalle aikaisintaan 100 arkipaivan kuluttua aitiysrahakau

den alkamisesta enintaan 100 arkipaivan ajalta. ~itiysrahaa 

voidaan suorittaa isalle maksukausittain joko 25, 50, 75 tai 

100 arkipaivan ajalta. 

Miespuolisen virkamiehen (lapsen isan) kayttaessa vanhempain

lomaoikeuttaan hanelle myonnetaan virkavapautta samaksi ajaksi, 

jolta hanelle suoritetaan aitiysrahaa. Virkavapauden hakemises

ta on annettu ohjeet yleiskirjeessa n:o P 5674. 

4. Ottoaidin ja ottoisan oikeus aitiysrahaan ja ottolapsen 

hoidon johdosta myonnettava virkavapaus 

Myos ottovanhempien aitiysrahaoikeutta koskevia sairausvakuutus

lain saannoksia on muutettu. Uusien saannosten mukaan ottoaidil

le suoritetaan, kuten nykyisinkin, alle 2-vuotiaan laps~n hoi

toon ottami sen johdosta aitiysrahaa jokaiselta arkipaivalta, jon

ka hoito jatkuu, kunnes lapsen syntymasta on kulunut 234 arki

paivaa, kuitenkin vahintaan 100 arkipaivaa (nykyisin 96). 

Ottoaidin suostumuksella voidaan hanen aitiysrahakautensa enin

taan 100 (joko 25, 50, 75 tai 100) arkipaivan ajalta suorittaa 

aitiysrahaa hanen puolisolleen (ottoisalle). 

Ottoaidille ja ottoisalle myonnetaan virkavapautta samaksi ajak

si, jolta heille suoritetaan aitiysrahaa. 

2 
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5. Voimaantulo 

Kitiysrahaa koskevat muutokset tu1evat voimaan 1.1.1982. 

Sen mukaisesti lapsen aidi11e myonnettava virkavapaus maarataan 

a1kavaksi 25 arkipaivaa ennen 1askettua synnytysaikaa si11oin 

kun virkavapauden a1kamisajankohta sattuu 1.1.1982 tai sen jal

keen. 

Jos 1apsen isalle on 1.7.1981 voimaantu11een lain noja1la suori

tettu vuoden 1981 loppuun mennessa ns. vanhempainloman ajalta 

aitiysrahaa 48 arkipaivalta, isalla ei ole enaa, vaikka aitiys

rahakausi jatkuisikin vuoden 1982 puolelle, oikeutta aitiysra

haan eika myoskaan virkavapauteen. Jos sen sijaan isa on sanotun 

vuoden loppuun mennessa saanut aitiysrahaa vain 24 arkipaiva1ta 

tai ei ol1enkaan, on hane1la mahdollisuus saada 1.1.1982 ja1keen 

aitiysrahakauden edel1een jatkuessa aitiysrahaa kolme1ta tai ne1-

jalta 25 arkipaivan pituise1ta aja1ta, kuitenkin enintaan 258 

arkipaivan suoritusajan puitteissa. Vastaavasti isalle myonne

taan virkavapautta samaksi ajaksi, jolta hane11e suoritetaan 

aitiysrahaa. 

(N:o Hlo 4/16/82, 5.1.1982) VT 2/82. 

VR : N SIS~ISET KIRJAINTUNNUKSET 

Kirjaintunnus1uette1oon (VR 2661 . 22) tehdaan seuraavat 1isaykset : 

Ha11inno1liset yksikot , toimipaikat ym . 

hhk hitsaushuoltokeskus 

sh sahkohuolto 

Virat, toimet , tehtavat ym . 

a as 
him 
hhke 
hlth 
hum 
kae 
kart 
kjm 
k~ 

koas 

autonasentaja 
hitsausmestari 
hitsaushuoltokeskuksen esimies 
hallintotoimihenkilo 
huoltomies 
kairausesimies 
kartoittaja 
korjausmies 
koneenkorjausmies 
koneasentaja 



ksja 
kupt 
kvm 
kylae 
kyll 
lvmh 
rna 
mitt 
mu 
mvh 
nka 
opt 
pa 
pas 
pes 
por 
pte 
ptt 
pus 
pahi 
ratt 
rau 
rtk 
rvk 
sep 
skt 
sor 
svj 
talm 
tekh 
tke 
tlm 
truk 
tv 
tye 
tyka 
va 
vatm 
vep 
vhk 
vvj 
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kurinpitoasiain syyttaja 
kunnossapitoty5ntekija 
kirvesmies 
kyllastyslaitoksen esimies 
kyllastaja 
liikennevirkamiesharjoittelija 
maalari 
mittausty5ntekija 
muurari 
makuuvaununhoitaja 
nosturinkayttaja 
opastinty5ntekija 
panostaja 
putkiasentaja 
peltiseppa 
porari 
puutarhaetumies 
puutarhaty5ntekija 
puuseppa 
paallysrakenteen hitsaaja 
rataty5ntekija 
raudoittaja 
raskaan raiteentukemiskoneen kayttaja 
rataty5vaununkuljettaja 
seppa 
sekaty5ntekija 
sorvaaja 
sillanvartija 
talonmies 
teknillinen harjoittelija 
ty5kunnan etumies 
tallimies 
trukinkuljettaja 
ty5nvalvoja 
ty5esimies 
ty5koneenkayttaja 
vaaitsija 
varastomies 
veturinpuhdistaja 
vaihteenkorjaaja 
verajanvartija 

Sekalaisia lyhenteita 

ALPA aloiteasiain palkintolautakunta 
altk aloitetoimikunta 
HENE henkil5st5neuvosto 
TTK tuotantokomitea 
VD virastodemokratia 
vtk vuokratoimikunta 
YTK yhteisty5komitea 
YTR yhteisty5ryhma 

Kirjaintunnusluettelosta poistetaan lyhenne: 

pavto paavarasto 

Uusittu luettelo (kansio: Asiakirjaohjeet) jaetaan maaliskuussa 
1982. 

(N:o Hlo 18/011/82, 6.2.1982) VT 2 /82 

2 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla li i kennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan 1.1 . 1982 lukien 
seuraavat muutokset. 

666826 Neste Oy Petrokemia Keilaniementie 02150 ESPOO 15 
666859 Oy Tampella Ab PL 267 33101 TAMPERE 

Engineering 
666867 Oy Tampella Ab PL 267 33101 TAMPERE 

Messukylan Konepaja 
666875 Oy Tampella Ab PL 267 33101 TAMPERE 

Turpiiniyksikko 
666883 Oy Tampella Ab PL 626 33101 TAMPERE 

Kattilateollisuus 
663898 Suomen Sokeri 0y Ahlmanintie 65 33800 TAMPERE 

Tampereen Rehutehdas 

Luettelosta poistetaan 

621763 Valmet Oy Pansion ·tehdas 

10 

1 0 

10 

1 0 

80 

Allamainittujen asiakasnumeroiden nimet muutetaan seuraavanlaisiksi 
619262 Oy !ampella Ab Ma.ssakone 

622605 Vilka K"aluste Oy 

600775 Asko Oy 
621169 Asko Oy Upo-Metalliteollisuus Kodinkone 
624205 Asko Oy Upo-Kunnallistekniset putket 
635037 Asko Oy Upo-Pakkaustuotteet 
643783 Asko Oy Upo-Kiinteistoputket 
643791 Asko Oy Upo-Teletuotteet 
643809 Asko Oy Upo-Profiilit 
643817 Asko Oy Upo-Puristetuotteet 
645028 Asko Oy Metalliteollisuus Sekalaiset 
645036 Asko Oy Upo Metalliteollisuus Huolto 
645044 Asko Oy Upo Metalliteollisuus Valimo 
64 so 51 Asko Oy Upo Metalliteollisuus Myymalakaluste 
652206 Asko Oy 
(Tlt 9/24/82, 6.1.19.82) VT 2/82 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella n:o 179, 31.12.1981, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 4.1.1982 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 179,00 mk 

100 Belgian frangia 11.60 " 
100 Espanjan pesetaa 4,60 " 
100 Italian liiraa 0,37 " 
100 Luxembourgin frangia 11 • 60 " 
100 Ranskan frangia 77,50 " 
100 Ruotsin kruunua 80,00 " 
100 Saksan Liittotasavallan 

markkaa 196,00 " 
100 Tanskan kruunua 60,60 " 

(N: o Tl t 3651/230/81, 31.12.1981) VT 2/8 2 

AUTOPIKAJUNAN AAMIAISLIPUKKEET 

Aamiaislipukkeet tilitetaan siten, etta autonkuljetuslippuun numeron 

alapuolelle merkitaan aamiaislipukkeen numero. 

Samalla painotetaan, etta aamiaislipuketta annetaan vain yksi kappale 

ja vain sellaisen autonkuljetuslipun mukana, jonka hintaan sisaltyy 

au ton kulj etuksen 1 isaks i yks i 2 .. luokan menolippu. 

(Nro Tlt 3649/233/81, 30.12.1981) VT 2/82. 

2 
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OPISKELIJA - JA KOULULAISLIPUT 

ATK - instituutin oppilasyhdistyksen oppilaskortti on hyvaksytty toistai 

seksi opiskelija - ja koululaislippujen ostamiseen oikeuttavaksi opiske

lijakortiksi kuluvan vuoden alusta lukien . Korttiin sovelletaan oppi 

laskorteista Tariffisaannossa annettuja maa rayksia . Lukukausimerkinta 

na on " liimatarra " kortin kaantopuo l ella . 

...._uf\tlen 
KObiUitUV .. jlot 
Kw..S.mpo Ov 

KEVATLUKUKAUSIME.PitKI 
varterm ins;:n~t rliC 

tll .O I-82·30.06.82 

Lomakkeesta VR 2423 (Ryhmalipun 30 %: n alennustodistus/TS 20 § lm 6) 

otetaan uusi painos . Paina tusjaosto s uorittaa l omakkeen pe r usjake lu n . 

Uuden lomakkeen saavuttua vanha lomake hav i tetaan . 

(N : o Mt 22040/646/82 , 7 . 1 . 1982) VT 2/82 
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RAUTATIEKULJETUSASETUKSEN YLEISEHDOT , MUUTOS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohdat 

2.6 . 1. ja 2 . 6 . 5. muutetaan 1 . p~iv~st~ tammikuuta 1982 lukien 

seuraavan sis~lt~isiksi: 

"2 . 6 . 

2 . 6 . 1. 

Takaisinmaksu 

Jos matkalippua todistettavasti ei ole k~ytetty tai on k~y

tetty ainoastaan osittain , matkustajalla on oikeus saada 

takaisin siit~ suoritettu maksu joko kokonaan tai osittain. 

Matkalipusta , jota ei ole ollenkaan k~ytetty, maksetaan takai 

sin siit~ suoritettu maksu kokonaan ja matkalipusta, jota 

on osaksi k~ytetty , lipun kokonaishinnan ja kuljetulta mat

kalta menev~n yksinkertaisen matkalipun hinnan (normaalihin

nan) erotus j ~ljemp~na t~ss~ kohdassa mainituin poikkeuksin . 

Enint~an 75 km matkalle myydyist~ menolipputarif 

fiin1) perustuvista matkalipuista ei suoriteta ta

kaisinmaksua. 

Jos matkalippua, joka m~~r~tyn ajan kuluessa kelpaa 

rajattomalle m~ar~lle matkoja , todistettavasti ei 

ole k~ytetty koko kelpoisuusaikaa, maksetaan lipun

haltijalle takaisin erotus lipun kokonaishinnan ja 

sellaisen matkalipun hinnan v~ lill~ , joka saman ta 

riffin mukaan myyd~~n si l le ajanjaksolle, jonka 

kuluessa matkalippua on k~ytetty . Kuukausilipusta 

maksetaan takaisin lipunhaltijalle sen kokonaishin

nan ja normaalin menolipputariffin mukaisen, kuukau

silipun kelpoisuusajalta takaisinmaksuvaatimuksen 

esitt~iseen asti lasketun, paivittaisen meno - paluu

lipun yhteishinnan valinen erotus, mikali lipun 

kaytt~attomyys johtuu todistettavasti sairaudesta 

tai muusta siihen verrattavasta ennalta arvaamatto

masta, ylivoimaiseksi matkustusesteeksi katsottavas 

ta syysta . 

1) N~it~ lippuja ovat : 

Menolippu, Meno- paluulippu , b5-kortilla myydy~ liput, I -kor~illa myy 
dyt liput , Sanomalehtimiesliput, :.~atkailuliput, Sarj ali put, Kausialen
nusliput , Tilap~isalennusliput. 
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Kadonneesta matkalipusta ei suoriteta takaisinmaksua 
lukuun ottamatta yhta kuukautta pitemman ajan voi 

massa olevaa matkalippua, joka on myyty nimetylle 
henkilolle ja joka kelpaa rajattomalle maaralle 
matkoja, josta myonnetaan takaisinmaksua sen mukaan 

kuin edellisessa kappaleessa on sanottu, jos kadon

neen lipun tilalle on jaljella olevaksi kelpoisuus
ajaksi lunastettu uusi lippu . 

Jollei junassa ole ensimmaisen luokan vaunua tai 
vaunuosastoa, jossa menolipputariffiin perustuva 

matkalippu oikeuttaa matkustamaan, ja matkustaja 

joutuu sen vuoksi matkustamaan toisessa luokassa , 

hanella on oikeus saada tallaisesta matkalipusta 

takaisin ensimmaisen ja toisen luokan lipun hinnan

erotus silta matkalta, jonka han joutuu matkustamaan 

toisessa luokassa. 

Matkalipun kirjoittamisesta kannettua maksua ei 

suoriteta takaisin. 

Matkustajalle, jolla kohdan 2 . 6 . 1 . mukaan on oikeus saada 

takaisinmaksua , suoritetaan takaisinmaksu kuittausta ja ao . 
matkalippua vastaan valittomasti tai postin valityksella 

lipun kelpoisuusaikana keskeytysasemalla tai sita lahinna 

olevalla lipunmyyntia suorittavalla rautatieasemalla . 

Mikali matkalippuun on keskeyttamisaseman tai konduktoorin 
toimesta matkan keskeytyessa tehty merkinta keskeyttamisesta, 

voidaan takaisinmaksuvaatimus esittaa kirjallisesti mille 

lipunmyyntia suorittavalle rautatieasemalle tahansa kuukau 

den kuluessa lipun viimeisesta kelpoisuuspaivasta lukien. 

Kokonaan kayttamaton lippu lunastetaan takaisin sen lahto

tai myyntiasemalla lipun kelpoisuusaikana . 

Takaisinmaksettavasta maarasta vahennetaan toimituspalkkiona 

kymmenen (10) prosenttia lipun hinnasta, kuitenkin vahintaan 
kuusi (6) ja enintaan kahdeksantoista (18) markkaa" . 

(N : o Yt 23727/61/81, 30 . 12 . 1981), VT 2 / 82 
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JUNA-MESSUKESKUSMATKAT HELSINKIIN 

Juna-rnessukeskuslippujen hinnat 1.1.-31.12.1982 

VYOHYKE I 
Liikennealueet: 

Helsinki, Hfumeenlinna, Karjaa, 

Kerava, Lahti, Riihim~ki, 

Irnatra, Kotka, Kouvola, Lappeen

ranta, 
Pori, Raurna, Tarnpere, Toijala, 

Turku 

VYOHYKE II 

Liikennealueet: 
Haaparn~ki, 

Kokkola, Sein~joki, 

Vaasa, 
Jyv~skyl~, Kuopio, Pieksarn~ki, 

Joensuu, Savonlinna 

VYOHYKE III 
Liikennealueet: 

Ylivieska, 
Kemi, Oulu, 
Rovanierni, 

Iisalrni, Kajaani, 
Lieksa 

Aikuinen 

80,00 rnk 

120,00 rnk 

185,00 rnk 

2 

La psi 

40,00 mk 

60,00 mk 

92,50 rnk 
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Suomen Messujen j~rjestam~t messut 1 . 1. - 31 . 12.1982 ja junalippujen 

voimassaoloajat 

Messu 

Vaatetusteollisuuden 
ennakkon~yttely x) 

Vene 82 

XXVII kenkamessut x) 

I 
AV 82-audiovisuaalinen 
erikoisn~yttely x) 

1 FinnBuild 82-Helsingin 
1 Kansainv~liset Raken-
l nusmessut 

Vaatetusteollisuuden 
ennakkon~yttely x) 

FinnTec 82 - Helsingin 
Kansainv~liset Tekniset 
Messut, s~hkotekniikka x) 

XXVIII kenk~messut x) 

Kontto~itekniikan messut 
Kt - 82 x) 

FinnConsum 82 - Helsingin 
Kansainv~liset Kulutus 
tavaramessut 

x) vain asiakaskortilla 

Aj ankohta 

26 .-28.1. 

5 .-14.2 . 

28 . 2 .-1.3. 

1.-3 . 4 . 

20 .- 25 . 4 . 

24. - 26 . 8. 

14. - 18.9. 

3 .- 4 .1 0 . 

12 .-16 . 10 . 

19 .- 28 . 11. 

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

(N:o Mt 23739/646/81 , 30 . 12 . 1981), VT 2/82 

Junalipun voimassa 
oloaika 

25 .1.- 29 . 1. 

4 . 2.-15 . 2 . 

27.2 .-2 . 3 . 

31.3 .- 4.4 . 

19 . 4 .-26.4 . 

24 . 8 .-27.8 . 

13.9.-19 . 9. 

2 . 10 .- 5 .1 0 . 

11 . 10 .-17 . 10. 

18 . 11. - 29 . 11. 



- 13 -

FIDEBAST-TARIFFI 9350, tiedoitus 1/82 

Fide bast - tariffiin lisl:itgl:in aakkosj l:irj estykseen sivulla 16 olevaan 

Saksan asemaluetteloon 1 . 2 . 1982 lukien 

11337 3 Darmstadt Hbf . • •.. 11 

(Mt 6.1 . 1982) VT 2/82 

NORDEG- TARIFFI 

Nordeg- tariffiin , vaunukuormat 9927 , ilmestyy lisl:ilehti n : o 1 , joka 

tulee voimaan 1 . 2 . 1982 . 

(Mt 6 . 1.1982) 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE , L~NTINEN 

1 . 1 . 1982 lukien on tullut voimaan uudet franko- mg&rl:iykset (maksutapa

mggraykset) liikenteessl:i Iraniin , Irakiin ja Syyriaan . Ll:ihetettl:ies

sl:i nl:iihin maihin ll:ihetykil:i kauttakuljetuksena Turkin kautta on Suoma-

~ laisen ll:ihettajgn maksettava kaikki kuljetuskustannukset my5s Turkin 
kauttakuljetusosuudelta. 

Liikenteessa Turkin kanssa on lahettajl:in maksettava kaikki kuljetus 

kustannukset Bulgarian/Turkin rajalle. 

Lahettajan tulee kgyttaa CIM- rahtikirjan kentl:issa 22 "ilmoitus mak

sutavasta" vaihtoehtoa 1 : "Franko rahti + 72 saakka •... (raja- ase
man nimi)" seuraavasti: 

Liikenteessa 

Turkin kanssa 

Irakin kanssa 

Syyrian kanssa 

Iranin kanssa 

raja- asema 

Svilengrad Istok 

Nusaybin, Cobanbey tai Meydan- Ekbez 
Meydan- Ekbez, Cobanbey tai Nusaybin 

Kapik6y/Razi 

Yhteiskoodi 72 sisaltaa koodien 1-37, 56-58 ja 60- 62 sisaltamat mak
sut , ks . TOIMITUSOHJEET, L~TINEN (VR 4672) , kohta 6, liite 2 . 

2 
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Vastaanottaja maksaa yllamainituilta rajoilta eteenpain maaraasemal
l e koituvat kustannukset . 

Lahetysasemia ke hoitetaan valvomaan, etta lahettaja on tayttanyt ken

tan 22 oikein . Lahettajalta otettavan rahavakuuden suuruutta voi tie 
dustella Mt :n rahtineuvonnasta, Helsinki, puh . 911- 2716 . 

(Mt 6 . 1.1982) VT 2/82 

ITKINEN TAVARAYHDYSLIIKENNE 

Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikennesopimuksen toimitusohjei 

den 4 §:n 11 . kohdan mukaan jokaiselle kuormatulle vaunulle laatii lahto
aseina lahtorautateiden sisaisten maaraysten mukaisen vaunulistan (loma

ke VR 4756), joka seuraa lahetyksen mukana maaraasemalle saakka . 

Jos vaunu siirtokuormataan matkal l a , laaditaan uusi vaunulista, jossa 

mainitaan myos siirtokuormatun vaunun numero . 

Koska em . maarayksia ei ole kaikissa tapauksissa noudatettu, muistute

taan lahtoasemia toimitusohjeiden edellyttamien toimintojen suorittami

sen tarkeydesta, jotta raja-asernat voivat keskittya omien tehtaviensa 

hoitamiseen . 

Vaunulistan laatimisohjeet koskevat myos sellaisia konttilahetyksia, 

jotka kuljetetaan kotirnaisessa vaunussa Vainikkalaan kayttaen yhdys 

liikennerahtikirjaa. 

Sarnalla huornautetaan, ettei yhdysliikennerahtikirjan osia saa nitoa 

nitojalla yhteen, koska siita aiheutuu raja- asernilla turhaa tyota. 

(N:o Yt 32770/662/81 , 30 . 12 . 1981), VT 2L82 
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MUUTOKSET SELEKTORIYHTEYKSIIN RATAOSILLA PORI - PARKANO-HAAPAM~KI 

Rataosilla Pori - Parkano ja Parkano-Haapamaki poistetaan selektoriyh

teydet (kartta 17) kaytosta 20 . 1.1982. Poistuvat selektoriliittymat 

korvataan Porin, Parkanon ja Haapamaen keskuksiin liittyvilla auto

maattipuhelimilla seuraavasti : 

Normarkku asematoimisto 936 - 343 d 

Kankaanpaa 11 936-249 d 
II 11 937-269 d 

Kairokoski II 937-202 

Kihnio rte. Pikkala y(933)19134 koti 

Virrat asematoimisto 937-263d 
II 11 930- 265d 
II rataosaston tyohuone 930 - 483d 
II rte Friman y(934)55947 koti 

(N : o Sth 2007/434/82 , 5.1.1982) VT 2/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon virka (V 24) , asemapaallikon virka (V 21), j a toimisto

sihteerin virka (V 21) . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis 

taan 3. 2.1982 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

asernapaallikko (V 24): Karjaan (1 Hnk) liikennealueelle, 

asemapaallikko (V 21): Keravan (1 Jk) liikennealueelle seka 

toirnistosihteeri (V 21): Helsingin liikennepiiriin (1 palkkauskeskus). 

KORJ AUS VT 51 I 81 

Kouvolan liikennepiirissa haettavaksi julistettu insinoorin virka 
(V 28) pitaa olla ylemrnan palkkaluokan insinoorin virka (V 28) . Haku
aikaa jatketaan 27 . 1 . 1982 saakka . 

2 
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Liikennetarkastajan virka (V 29) , kaksi liikenn~tarkastajan virkaa 

(V 28) ja kaksi alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virkaa(V 26) 

toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . Rautatiehallituk

sen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10 • . 2 . 1982 ennen viraston 

aukio l oajan paattymista . 

Yl iteknikon virka (V 24) , toimistosihteerin virka (V 20) , toimistosih

teerin virka (V 18) ja toimistosihteerin virka (V 16) toistaiseksi 

rautatiehallituksen liikenneosastolla . Liikenneosaston paallikolle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeistaan 10 . 2.1982 ennen viraston aukioloajan paattymis 

tli. 

Kaksi toimistovirkailijan tointa (V 11) ja toimistovirkailijan toimi 

iY_2l toistaiseksi rautatiehallituksen liikenneosastolla . Liikenne 

osaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

liikenneosaston kansliaan viimeistaan 10 . 2.1982 . 

Asemapaallikon virka (V 27) toistaiseksi Vaasan liikennealueella (Vs 

lap) . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hake 

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

10 . 2 . 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

NH1ITYKSIA 

R a t a o s a s t o: toimistorakennusmestarin (V 22 ) virka an 
(rpt Sk) ylim.toi mistorakennusmestari ( V 22 ) Paavo Sakari Sallinen, 
rakennusmestarin ( V 20 ) virkaan (Hki) k oneteknikko Mat ti Kalevi 
Kivela 9eka rata esimiehen ( V 15) toimiin (Kr) turvalaiteasentaja 
Kari Ensio Rauhala ja (Kpa ) raidemies Kauko Olavi Halinen. 

R a t a o 9 a 9 t o: rataesimies (V 15) Onni Ilmari Hassinen. 

Helsinki 1982. Vahion painatuskeskus 
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Valtion el~kelaki 

Kaapelikelojen valvonta 

N: o 3 
21.1..1982 

Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivukuitupuiden 

sek~ puunj~tteiden ja hakkeen rahtialennus 
Rahtialennus rauta - ja terasromulle, jatepaperille , 

lumpulle seka lasiromulle 
Matkalippualennuksia 11 Tervetuloa koeajolle 11 

Suomen Messut: Vene 82 
II II Vaatetusteolli -

suuden ennakkon~yttely 

Rahtisopimuslomakkeet ja tayttamisohjeet 

Erisnimet SNTL:n p i kajunille 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Ratapihojen liikennoimissaannot 

Finnlines/VR- yhdistelmalippu 

Lavatarra (VR 3790 . 2) 
Siilinjarven uuden puhelinkeskuksen kayttoonotto 

Iisalmen keskuksen tunnusnumeron muutos 

Avoimia virkoja ja toimia 
Nimityks i ~ 
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VALTION EL~KELAKI 

S~~doskokoelmassa on julkaistu : 

N: o 808 

LAKI 

valtion el~kelain muuttamisesta . 

Annettu Helsingiss~ 27 p~iv~n~ marraskuuta 1981 . 

Eduskunnan p~~toksen mukaisesti 

kumotaan 20 p~iv~n~ toukokuuta 1966 annetun valtion el~kelain 

(280/66) 15 § : n 3 momentti , 

muutetaan 12 § : n 6 momentti ja 15 § :n 1 momentti , 

sellaisina kuin ne ovat , 12 § : n 6 momentti 18 p~iv~n~ hein~kuuta 

1975 annetussa laissa (568/75) ja 15 § : n 1 momentti 9 p~iv~n~ 

tammikuuta 1981 annetussa laissa (11/81) , sek~ 

lis~t~~n lakiin uusi 15a § seuraavasti : 

12 § 

Vanhuuse l~kkeen saajalle suoritetaan siihen saakka , kunnes h~n 

saa oikeuden el~kkeeseen kansanel~kelain nojalla , t~ydennysosana , 

mit~ kansanel~kkeen huomioon ottamisen johdosta 3 ja 4 momentin 

nojalla on v~hennetty t~m~n lain mukaisesta el~kkeest~ , ei kuiten

kaan enemp~~ kuin kansanel~kkeen perusosa lapsikorotuksineen . 

' ------------------------------------------------------------------
15 § 

Vanhuus - ja tyokyvyttomyysel~ke maksetaan, joll ei 15 a § : n s~~nnok

sist~ muuta johdu , sit~ kuukautta l~hinn~ seuraavan kuukauden 

alusta , jonka aikana oikeus el~kkeen saamiseen on syntynyt , k ui 

tenkin aikaisintaan palkan saamisen p~~ttymist~ seuraavan kuukau 

den alusta . Tyottomyysel~ke maksetaan sen kalenterikuukauden alus 

ta , joka kahden kuukauden kuluttua ensiksi seuraa 9 a § : n 1 momen 

tissa tarkoitetun todistuksen antamisesta . 

15 a § 

Tyokyvyttomyysel~kett~ suoritetaan , jollei j~ljemp~n~ t~ss~ pyk~

l~ss~ toisin s~~det~, aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta , 

, 
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joka ensiksi seuraa sairausvakuutuslain 27 § : ssa tarkoitetun pai 

varahan ensisijaisuusajan eli 150 ensimmaisen suorituspaivan ja 
taman jalkeisten sanotussa pykalassa tarkemmin maarattyjen viiden 
tai neljan tayden kalenterikuukauden jalkeen . 

Sen estamatta , mita 1 momentissa on saadetty , tyokyvyttomyys 

elaketta suoritetaan 15 § : n mukaisesti , jos elakehakemus on tehty 

ennen kuin sairausvakuutuslain mukaista paivarahaa on maksettu 

1 momentissa mainituilta 150 ensimmaiselta suorituspaivalta . 

Talloin kuitenkin edellytetaan, ettei elakehakemuksen tekemista 

seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessa tai , jos tana aikana 

on haettu sairausvakuutuslain mukaista paivarahaa , sen hakemista 
seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessa ole myonnetty tyoky 

vyttomyyden alkamisen jalkeiseen aikaan tai , jos tahan aikaan 
kohdistuva paivarahahakemus on hylatty , sen bylkaamisen jalkei 

seen aikaan kohdistuvaa vahintaan kuukauden ajal ta yhdenjaksoi 

sesti maksettavaa pai varahaa . 

Jos tyokyvyttomyyselake myonnetaan takautuvasti 1 momentin mukai 

sesti, suoritetaan elake sairausvakuutusrahastolle silta osin 

kuin se vastaa samalta ajalta maksettua sairausvakuutuslain 

mukaista paivarahaa . 

Jos tyokyvyttomyyselake myonn'etaan takautuvasti 2 momentin mukai 

sesti ja samalta ajalta on maksettu paivarahaa sairausvakuutus 

lain mukaan , suoritetaan elaketta vain si l ta osin kuin sen maar a 

ylittaa samalta ajalta maksetun paivarahan maaran . 

Kertasuorituksena suoritettavaan elakkeeseen ei sovelleta , mita 

edella tassa pykalassa on saadetty . 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1982 . 

Tata lakia ei sovelleta aikaisemmin myonnettyyn tyokyvyttomyys 

elakkeeseen, joka keskeytyksetta jatkuu lain voimaantulon jalkeen . 

3 

Muutos tullaan julkaisemaan kansiossa "ELJ\KE JA PERHE- ELJ\KE " (VR 2614) . 

(N : o Hlo 44/16/82 , 13 . 1 . 1982) VT 3/82 . 
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KAAPELIKELOJEN VALVONTA 

Valvonnan keskitys 

Kaapelikelojen valvonta on keskitetty koko ratave r kon seka sah

koistystukikohtien osalta Hyvinkaan paavarastolle . 

Tapahtumista annettavat ilmoitukset 

l 
Tavaratoimituksen vastaanottajan on laadittava keloista saapumis 

ilmoitus, jossa kelat on eritelty tyypeittain ja kelanumeroittain. 

Saapumisilmoitus on valittomasti lahetettava Hyvinkaan paavarastoon . 

Kelojen siirto toiselle vastuualueelle seka palautus tehtaalle on 

ilmoitettava valittomasti Hyvinkaan paavarastolle lahettamalla jo

ko ko . kuljetuskirjan kopio tai vastaavat tiedot sisaltava palau

tusmaarays. Palautukset tehtai l le suoritetaan paavaraston antamien 

ohjeiden mukaisesti. Yhteyshenkilona toimii tsiht Elna Marttila puh. 

917- 275 . 

Laskut ja kirjanpito 

Kaapelikeloja koskevat veloitus- ja hyvityslaskut on eri yksikoista 

ohjattava Hyvinkaan paavarastoon, joka huolehtii siita, etta pa

lautetuista keloista saadaan hyvitykset sopimusten mukaisesti. 

Kelaveloitukset ja - hyvitykset kirjataan varastotilille kayttaen tar 

koitukseen avattuja tavaranumeroita. Maksuliikenne tapahtuu paavaraston 

reskont r an kautta . 

Vastuuyksikkoa, joka syysta tai toisesta ei voi ollenkaan palauttaa 

vastaanottamaansa kelaa, laskutetaan ke l an arvolla kuten varastotar

vikkeiden kaytosta . VT 3/82 , Tmt 9/57/82 
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N~DVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIDEN SEK~ PUUN

J~TTEIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

3 

Valtioneuvosto on my5ntanyt 1.1 .-30 . 6 . 1982 va~iseksi ajaksi kotimai 

sille tuotantolaitoksille Neuvostoliitosta rautateitse saapuvien P 2 

luokan mukaan rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 luokan mukaan rah

ditettavien koivukuitupuiden seka vaunukuormaluokan 5 mukaan rahditet 

tavien puunjatteiden (hakkeen, sahajauhon yms.) rautatierahtien Suomen 

osuuksista kuljetusmatkasta riippumattoman 5 prosentin suuruisen rahti 

alennuksen. 

Edella olevan perusteella rautatiehallitus on maarannyt, etta alennus 

myonnetaan naiden lahetysten rahtia laskettaessa vahentamalla muuten 

kaytettavasta hinnoitusluvusta luku 2 . Mahdollisesti kysymykseen tule

va vaunukuorman vahin maksu maarataan yhta valimatkavyohyketta lyhyem
malta matkalta . Tuontitavaran rajaliikenteeseen kuuluvat lisamaksut 

peritaan yleisten maaraysten mukaan. 

Lankun- ja laudanpatkien tariffipaino on 600 kg kiintokuutiometrilta 

ja hakkeen osalta 800 kg kiintokuutiometrilta tai 350 kg irtokuutio

metrilta . 

· Rautateille tulevan korvauksen laskemista varten pidetaan "rahditus -
liikennepaikoilla"naista kuljetuksista (paitsi Enso- Gutzeit Oy:n rahti 

paatoksen 785-6 mukaisista kuljetuksista) kuukausittain kahta luette

loa lomakkeella VR 4139 siten, etta toiseen luetteloon merkitaan haapa

ja koivukuitupuut ja toiseen hake ja puunjatteet . Luetteloihin merki 

taan rahtikirjan paivays ja numero, maaraasema ja Suomen alennettu 

rahtiosuus ilman lisamaksuja . Luetteloiden asiakkaalle kuuluvat osat 

lahetetaan tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon korvauslasken

taa varten . 

(N:o Mt 22039/647/82, 15 . 1.1982), VT 3/82. 
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RAHTIALENNUS RAUTA- JA TERASROMULLE , JATEPAPERILLE, LUMPULLE SEKA 

LASIROMULLE 

Va l tioneuvosto on myontanyt 1.1 .-30 . 6 . 1982 valiseksi ajaksi seuraavat 

alennukset : 

- Kotimaasta talteenotetun rauta- ja terasromun rautatierahdista 15 
prosentin suuruisen alennuksen sanottuja romuja kotimaan sulatoille 

ja valimoille kuljetettaessa . 

- Kotimaasta talteenotetun kerayspaperin rautatierahdeista 25 prosentin 
alennuksen ja kotimaasta talteenotetun lumpun (tekstiilijatteen) seka 

jatelasin (lasiromun) rautatierahdeista 20 prosentin alennuksen naita 

raaka- aineita kotimaan jalostuslaitoksille kuljetettaessa . 

Kerayspaperiksi katsotaan tavaranluokitustaulukon nimikkeisiin 531 2 ja 

5313 kuuluva jatepahvi ja - paperi seka myos nimikkeeseen 5311 kuuluva 
jatepahvi ja - paperi , joka lahetetaan muilta tuotantolaitoksilta ja 

tehtailta kuin paperi - ja kartonkitehtailta . 

Edella sanotut alennukset myonnetaan vain vaunukuormalahetyksille. 

Tavaranluokitustaulukossa sanotuista tavaralajikoodeista poiketen 
kaytetaan ko. alennusten alaisten lahetysten rahtikirjoissa seuraavia 

tavaralajikoodeja (vert . VT 52 - 53/81) 

- rauta- ja terasromu 8201 
- kerayspaperi 8311 

- lumppu (tek~tiilijate) 8701 

- jatelasi (lasiromu) 8182 

Alennukset myonnetaan keskitetysti kullekin alennukseen oikeutetulle 

as i akkaalle kuukausittain rahtiluottotilin valityksella . 

Asemien on ilmoitettava edella sanotuista rahtijarjestelyista ao . 

asiakkaille (N : o Mt 22039/647/82 , 15 . 1.1982), VT 3/82 . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

"Tervetuloa koeajolle" 08.03 .-04.04 . 1982 

Matkustajalle ja korkeintaan kolmelle (3) muulle samanaikaisesti 

rnatkustavalle henkilolle myydaan normaalihintaiset meno- tai meno

paluuliput 30 %:n alennuksella "Tervetuloa koeajolle"-korttia vastaan. 

Ko . korttia vastaan myytavan lipun hinta lasketaan vahintaan 76 km : n 

matkalta menosuuntaan . Lipun keloisuusaika maaraytyy siihen merkittyjen 
liikennepaikkojen valimatkan mukaan . 

"Tervetuloa koeajolle" - kortin perusteella myytyyn lippuun (lomake 

VR 2201 tai VR 2203) on "Erityislippu"-kenttaan merkittava aikuisten 
osalta koodi "95/Koeajo" ja lasten osalta koodi "96/Koeajo" ja muuten 

lippu jatetaan rastittamatta . 

RAP- jarjestelman lippuun merkitaan kyselysanoman A- kenttaan aina 

ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 08 . 03 .-
04 . 04 . 1982) seka I - kenttaan aikuisten osalta erikoiskoodi 05 ja 

lasten osalta koodi 06. 

Matkustettaessa alennuslipulla ei tarvitse esittaa "Tervetuloa koe

ajolle" -korttia. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen pai 

vien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

"Tervetulca koe- ajolle" - kortilla ostettuihin matkalippuihin sovelle

taan vastaavia matkustusrajoitusmaarayksia kuin on sanottu Tariffisaan
non 24 §:n 4 lm:ssa 65-korttia vastaan myytavista matkalipuista. 

Alennus ei koske alennuslipuilla matkustavia . 

Lipunoston yhteydessa kortit kerataan matkustajilta ja ne toimitetaan 

rautatiehallituksen markkinointito}miston henkiloliikenteen myynti -

j aostoon. 

(N:o Mt 22080/646/82m 14 . 1 . 1982), VT 3/82. 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta) ; 04 . 02 . -15 . 02 . 1982 

SUOMEN MESSUT ; Vene 82 

Asiakaskortin esittajalle myydaan matkalippu meno- paluumatkaa varten 

20 %: n alennuksella lyhinta tieta Helsinki i n . VR lomaketta 2416 ei 

anneta ostajalle . 

Lipunostajalle on ilmoitettava etta seka ostettu matkalippu etta 

asiakaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan 
konduktoorille . 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin matkalle menosuun

taan . 

Liput kirjoitetaan l omakkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi merki 

taan lomakkeen "Muu" - kenttaan koodi 9/.j seka "Lis!i.merkinnat" - kenttaan 
sana "Messukeskus" . 

Myynti RAP- jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan ~ 

aina ensimmainen. kelpoisuus pai va (j arj est elm a hyvaksyy vain pai vat 

04 . 02. - 15 . 02 . 1982) seka I - kenttaan erikoiskoodi 04 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain y l la mainittujen 

pai vien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus e i koske lastenlipuilla eika muilla alennus l ipuilla matkusta

via. 

Muille kuin asiakaskortin omaaville myydaan juna- messukeskuslippuja . 

(N : o Mt 22056/646/82, 11 . 1 . 1982) , VT 3/82 . 
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r4ATKALI PPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta ; 25.1. - 29 . 1.1982 

SUOMEN MESSUT; Vaatetusteollisuuden ennakkonayttely 

Asiakaskortin esittajalle myydaan matkalippu meno-paluumatkaa varten 

20 %: n alennuksella lyhinta tieta Helsinkiin . VR lomaketta 2416 ei 

anneta ostajalle. 

Lipunostajalle on ilmoitettava etta seka. ostettu matkalippu etta 

asiakaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan 

kondukt5orille . 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin matkalle meno

suuntaan . 

Liput kirjoitetaan lom2kkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi 

merkitaan lomakkeen "Muu" - kenttaan koodi 92 seka "Lisamerkinnat" 
kenttaan sana "Messukeskus" . 

Myynti RAP-jarjestelman avulla: Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

25 . 01 . -29 . 01.1982) seka I-kenttaan erikoiskoodi 02 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla 

matkustavia . 

(N : o Mt 22056/646/82, 11.1.1982), VT 3/82 . 



3 - 10 -

RAHTISOPIMUSLOMAKKEET JA T~YTT~MISOHJEET 

Konttien rahtisopimuslomake (3778) ja rahtip~~toslomake (3779) seka 

naiden t~ytt~misohjeet (3777 . 17) ovat valmistuneet . Samoin ovat val

mistuneet uusitut vaunukuormien rahtisopimusten t~ytt~misohjeet 

(3777 . 11) sek~ kappaletavaran rahtisopimusten t~ytt~isohjeet (3777 . 13) 

Mainitut painotuotteet tilataan painatusjaostosta. 

(Mt 14 . 1 . 82) , VT 3/82 . 

ERISNIMET SNTL : N PIKAJUNILLE 

Osana matkustajaliikenteen tuotekehittelytyot~ ovat SNTL : n Kulkulaitos 

ministerio ja Rautatiehallitus sopineet siit~, ett~ Suomen ja Neuvosto

l i iton v~lill~ liikennoiville pikajunille annetaan nimet, jotka ovat 

" REPIN" Leningradin pikajunalle ja 

"TOLSTOI " Moskovan pikajunalle . 

Nimet otetaan k~yttoon v~littom~sti ja asteittain siten, ett~ tiedotus 

jaosto v~litt~a uutisen maan lehdistoon, liikennetoimisto painattaa 

nimet aikataulujen uusiin painoksiin ja mainosjaosto aloittaa niiden 

k~yton ilmoittelussa ja esitteiss~. 

(N : o Mt 22077/67/82 , 13 . 1 . 82) , VT 3/82 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Pitk~lahden kohdalle sarakkeeseen 6 muutetaan tekstiksi: 

Tt Puolustuslaitosta ja Pohjois- Savon Puutuote Oy : ta varten . 

(Lko 22006/67/82 , 13 . 2 . 82), VT 3/82 . 

Korjaus VT 52- 53/81, sivu 18, Liikennepaikkojen v~limatkat ja Liikenne

paikkojen valimatkat Liite V, Kappaletavaraliikennepaikat : muutoksissa 

esiintyy virheellisesti Turun satama, pit~~ olla Turku satama . 
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RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~ANNOT 

Oulun ratapihojen liikennoimissaantoon on tehty korjauslehti 2 . Sen 

mukaiset muutokset tulevat voimaan helmikuun 1 . paivana 1982 klo 14 . 00 . 

(N : o Yt 31672/62/82, 14.1 . 1982), VT 3/82. 

FINNLINES/VR-YHDISTELM~LIPPU 

Hinnat 1 . 1 .-31 . 5 . 1982 

H1nnat 1.1. -~. 2 .02 

C- kategoria B- kategoria A-kategoria A- kategoria 
4 henkea/ 2 henkea/ 2 henkea/ Nais - /mies 

hytti hytti hytti paikka 
4- henkea/ 

hytti 

Aikuinen 860 1. 350 1.660 1.246 

La psi 6- 17 v . 430 676 830 624 

Opiskelija, 

e lake lain en 646 1. 012 1. 246 934 

Hinnat 1.3.-31.5.82 
Aikuinen 910 1. 400 1. 710 1.296 

La psi 6- 17 v . 480 726 880 674 

Opiskelija, 

elakelainen 696 1 . 062 1 . 296 984 

(N : o Mt 22081/645/82, 14.1.1982), VT 3/82 . 
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LAVATARRA (VR 3790 . 2) 

Punainen tarra tekstein "Vain ~~N -lavat ovat vaihtolavoja -

EUR- lava on vaihtolava llntisessl yhdysliikenteessl " on tilattavi ssa 
painatusjaostosta . 

Tarraa kehotetaan tilaamaan kappaletavaraterminaaleihin ja toimintapis 

teisiin, missl lavanvaihtoa tapahtuu . Suositetaan kiinnitettlvlksi myos 

autojen sisltiloihin . 

(14 . 1 . 82) , VT 3/82 . 
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SIILI NJARVEN UUDEN PUHELINKESKUKSEN KAYTT~ONOTTO 

Siilinj~rven uusi puhelinkeskus oteLaan kayttoon 22.1 . 1982 klo 

16 . 00 . Talloin astuu voimaan seuraavat uudet tilaajanumerot : 

S I I L I N J A R V E N K E S K U S 

Rautatieasema 
71800 SIILINJARVI Yleisesta puhelinverkosta y(971) 421 085 

s i i 1 i n j a r v e n 

Asemanhoitaja 

L a h i a s e m a t 

a s e m a 

ap Niilo Hoffren 
koti y 421 246 

Junasuorittaja 
Junasuorittaja , js . asiat 
Junatoimisto 
Kemiran vaunukirjurit 
Lippukassa 
Tavaratoimisto 
Tavarasuoja 

Alapitka 

Sankimaki 

Juankoski 

Luikonlahti 

Toivala 

K u o p i o n r a t a - a 1 u e 

K u o p i o n 

Vikailmoitukset 

Re l easetinlaite 

Toimisto 
Tyokunnat 
rte Jorma Anttila 

s a h k o h u o 1 t o 

klo 7 . 00- 16 . 00 
sahkohuolto (Kuo) 
junasuorittaja (Kuo) 

tyoajan jalkeen ja la- su 
junasuorittaja (Kuo) 

Siilinjarven laitesuoja 
Kemiran laitesuoja 
SE!.hkotyokunnat 
Automaattikeskus 
Linkkiasema 

y 

y 

20 

21 
22 

24 , 25 
29c 
23 
26 
27c 

19c 

y 977 - 34 122 

16c 

17c 
971 - 612 161 

18c 
971 - 671 690 

982 - 239 , 15c 

38 
37d 
35 

982 - 304 
982 - 211 

982 - 211 

14 
18 
10 
13 
12 
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Sis~isest~ puhe1in1iikenteest~ jaetaan paika11isi11e ti1aaja1iitty

mi11e eri11iset ohjeet Pieks~m~en s~hkoa1ueen toimesta. 

IISALMEN KESKUKSEN TUNNUSNUMERON MUUTOS 

Iisa1men keskuksen tunnusnumero 980 muutetaan 22 .1. 1982 k1o 16 . 00 

tunnusnumeroksi 990. Keskuksen muut numerotiedot sai1yvat entise1-

1aan. 

(Stt 2048/433/82, 13.1.1982) VT 3/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi y1imaaraista alemman pa~kkaluokan liikennetarkastajan (V 22) tointa 

toistaiseksi talousosaston piirihallinnossa. Rautatiehallituksen paajoh

tajalle osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk- ~ 
I 

sen kirjaamoon viimeisti:ian 10.2.1982 ennen viraston aukioloajan paattymis- ! 

ti:i. 

Edella mainittuihin toimiin otetut tullaan sijoittamaan toistaiseksi Tu

run varastoon ja Pieksi:imaen varastoon ostotehti:iviin. 

Kaksi y1iteknikon virkaa (V 241 toimistosihteerin virka (V 20) ja 

ne1ja kondukt.oorin virkaa . Liikenneosaston paa1likol1e osoitetut 

kirja11iset hakemukset on1toimitettava rautatieha1lituksen kirjaamoon 

viimeistaa~ 17 . paivana helmikuuta 1982 ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Ede1la mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

y1iteknikot (V 24): Kouvo1an (2 Kv) sahkoaluee1le, 

toimistosihteeri (V 20): Kouvo1an (1 Kv tavaratoim . ) liikennealuee11eja 

konduktoorit : Lappeenrannan (1 Lr, 1 Vna), Haminan (1 Hma) ja Kotkan 

(1 Kta) liikennea1ueille. 

Y1im~ar~inen yliteknikon toimi (V 25), y1imaarainen a1emman palkka1uokan 

liikennetarkastajan toimi (V 25) j a ylim~ar~inen apu.1aisasemap1Hillikon 

toimi (V 22) . Liikenneosaston p~a11ikol1e osoitetut kirja11iset hake

mukset on toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaamoon viimeistaan 17 . 

p~ivana he1mikuuta 1982 ennen viraston aukio1oajan pa~ttymista. 
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Edelll mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

3 

ylimaarainen yliteknikko (V 25 ) : Pieksamaen varikolle (1 vet okalust o

asiat) , ylimaarainen alemman palkkaluokan liikennetarkastaja (V 25 ): 
Kouvolan liikennepiiriin (1 liikenneryhma) ja 

ylimaarainen apulaisasemapaallikko (V 22): Kouvolan (1 Kv tap) liiken

nealueelle . 

Kolme junamiehen tointa ja vaihdemiehen toimi. Raut atiehallituksen 

liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi

tettava Kouvolan liikennepiirin paallikolle viimeistaan 17 . 2 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

junamiehet: Lappeenrannan (3 Lr) liikennealueelle ja 
vaihdemies : Kotkan (1 Kta) liikennealueelle. 

Kaksi autonkuljettajan tointa ja kolme sahkoasentajan tointa . 

Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Kouvolan 

liikennepiirin paallikolle viimeistlln 17 . 2 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 
autonkuljettajat : Kouvolan (2 Kv) liikennealueelle ja 

sahkoasentajat : Kouvolan (3 Kv) sahkoalueelle . 

Rautatiehallituksen liikenneosastolle haetaan tyosopimussuhteeseen 

lahinna teknisen koulutuksen saanutta henkiloa osaston tyosuojelupaal

likoksi. Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset palkkatoivo

muksineen pyydetaan toimittamaan yleisen toimiston kansliaan 15.2 . 1982 

mennessa . Tiedusteluihin vastaa liikennetarkastaja Risto Kahri, 

puh . 911 - 2520 . 

Karjaan liikennealueelle otetaan t e k n i k k o veturimies- ja kun
nossapitotoiminnan esimieheksi . Kysymykseen tulee joko tyo- tai virka

suhde . Veturimieskoulutus ja -kokemus on hakijalle eduksi, mutta ei 

vllttlmaton . Karjaan liikennealueen paallikko Heimer Westerlund antaa 
lisltietoja tehtavastl puh . 911 - 30455. 
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Vapaamuoto i set hakemukset t arpeellisin e todis tu s j al j en n oks ineen pyyde 

taan toimi ttamaan 15 . 02 .1 982 mennessa osoitteeseen: 

VR He l singin liikennepiirin paallikko , PL 632 , 00101 HELSINKI 10 . 

Insinoorin (V 26) virka, toitaiseksi rautatieha11ituksen rataosaston ratatoimis
tossa. Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 10.2.1982 ennen viraston aukioloajan 
paattymi sta. 

Kaksi rataesimiehen (V 15) tointa, joista toistaiseksi toinen 

Tampereen ratapiirissa ( Rauma) ja toinen Seina joen ratapiirissa 

( Kaskinen). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi

mitettava ao ratapiirin pa a llikolle viimeistaa n 17 . 2 .1982. 

Yksi toimis t osih te erin virka (V16), yksi toimis t ovirkailijan toimi 

~ j a ne lja toimistovirkailijan tointa (V 9 ), toistaiseksi Pasi

lan konepajassa. 

Toimis t osihteerin v i rkaan tarkoitetut koneosaston johtajalle osoi

tetut kirjalli s et h akemukset on toi mite ttava rautatiehallituk s e n k ir

jaamoon 10 . 2 .1 982 mennessa ennen viras t on aukioloa j an paattymista, 

s eka toimi s tovirkailijan toimiin tark oitetut koneosaston j ohtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset Pasilan konepajan paallikolle 

10 . 2 . 1982 mennessa. 

NI MITYKSIA 

R a t a o sa s t o: toimistosihteerin (V 16) virkoihin (rpt Pm) 

vt toimistosihteerit Tuula Anneli Hirvonen ja Eeva Aulikki Vanttinen; 

rataesimiehen (V 15) toimiin (Hki) turvalaiteasentajat Aarno Kalervo 

Valdemar Haavisto ja Jarmo Kalevi Va ha maa. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tieclotuspalvelu puh 3167 

1982 

Painotuotteiden luettelo VR 2625 
Tavaraliikenne-kansio 

Kansainvalinen tavaraliikenne, lantinen 

Linja-autoyhdysliikenne Vihanti - Raahe 
Perhelomalippu 

Tavaranluokitustaulukko 
Hyvinkaan uusi puhelinkeskus 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 
Eroja 

N:o 4 
28.1.1982 



4 - 2 -

PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1190 . 1 

1129 

1182 

1441 

1 553 

155 4 

1697 

2017 . 3 

2238 
224 1 
232 3 
2326 
2423 
2661 . 44 

2832 

3248 . 1 

3248 . 2 

3248 . 3 

3248 . 4 

3248 . 5 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1- 3 

kp1 

kp1 

kp1 

C4 
A7L 

A6L 

A 51 

A 51 

A 51 

A 51 

poistetaan 

kp1 190x190 
poistetaan 
poistetaan 
fjo i stetaan 
kp1 A5 

nide A4 

poistetaan 

kp1 260x118 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

260x118 

260x118 

260x118 

260x118 

Onnitte1uadressin kirjekuor i S1t 

Lupa resiina11a ku1kemiseen Rt 

Kutsukortti tunnustusten anto-
ti1aisuuteen Het 

Ehdotus tavaranimikkeeksi H1t 

Kiinteistojen vedenku1utusi1moi tus Rt 

Kiinteistojen energian ku1utusi1-
moitus Rt 

Rekisterikortti H1t 

Matkai1u1ipun kansi , kk Mt 

Ryhma1ipun ostotodistus , kk Mt 

VR:n sisaisten ju1kaisujen u1koasu 
ja perusrakenne seka ju1kaisuista 
t i edottaminen H1t 

Vaihdehitsauskortti , YV 43 - 300- 1:7, 
vise . Rtt 

Vaihdehitsauskortt i, YV 43- 300 - 1:9 , 
514 , vise . Rtt 

43 - 530 - 1:12 , 
Rtt 

Vaihdehitsauskortti , YV 
1:15 , vise . 

Vaihdehitsauskortti , YV 54 - 200 - 1:9 

Vaihdehitsauskortti , YV 54 - 900 -
1:15 , 5 , - 1:18 , vise . 

Rtt 

Rtt 

3248 . 6 kp1 260x118 Vaihdehitsauskortti , YV 54 - 16000 
- 1 : 20 , 5 , - 1:25 , vise . Rtt 

3248 . 7 kp1 260x118 Vaihaehitsauskortti , TYV 54 - 200 , 

1 : 4 , 44 , - 225 , 1 : 6 , 46 , vise . Rtt 

3a48 . 8 kp1 260x118 Vaihdehitsauskortti , KV 43 - 300 - 1 : 9 , 
514 , vise . Rtt 

32 48 . 9 kp1 260x118 Vaihdehitsauskortti , KV 54 - 200- 1 : 9 , 
vise . Rtt 

3248 . 10 kp1 260x118 Vaihdehitsauskortti , YRV 43 - 270 -
1:9, 514, vise . Rtt 

321 48 . 11 kp1 260x118 Vaihdehitsauskortti , KRV 43 -2 33 -
1:9 , vi s~ . Rtt 

)648 . 12 kp1 260x118 Vaihdehitsauskortti , KRV 43 - 270-
1 : 9 , 514 , vise . Rtt 

32 48 . 13 kp1 260x118 Vaihdehitsauskortti , YRV 54 - 200 - 1:9 , 
vise . Rtt 



3248 .14 kpl 260xll8 

3248 .15 kp1 260xll8 

3248 .16 kp1 260xll8 

3305 .2 kpl A4 

3305 .21 kp1 A4 

3701 .23 

3701.24 

3701. 5 

3734 

3737 

kpl A4 

kp1 A4 

kp1 A4 

lh/25 1/3A4 

1h/25-2 1/3A4 

37 45 kp1 A4/2 

A4 3777 .17 nide 

3790 .2 kpl 

3942 .2 kpl 

4484 vhk 

75x150 

A4 

A5 

4617 

4725 

4725 .1 

4779 

4850 

4892 

poistetaan 

kp1-6 A3L 

kp1-6 A3L 

poistetaan 

nide A4 

kpl A4 
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Vaihdehitsauskortti , KRV ·54 -200-
1 :9, vise . 

Vaihdehitsauskortti , RR 43-1:9; 
1:9 ,514, -2x1:9,514 , -2x1:9,514, 
vise . 

Vaihdehitsauskortti, RR-54-1:9, 
-2x1:9 , vise . 

Terveydentilan maaraaikaistarkas 
tus , kyse1y 2 

Kyse1y 2:n arviointi ja seuranta 

Rtt 

Rtt 

Rtt 

Het 

Het 

Rajoitukset tavaravaunujen kaytossa Lt 

Ohje junasaatteesta Lt 

Toimintasuunnite1mat Lt 

Kuorma1avojen viikkotasaus , kk Lt 

Hakki1avakuitti, kk Lt 

Vahingon tapahtumai1moitus Selke 

Konttien yms rahtisop . 1omakkeiden 
tayttamisohjeet Mt 

Lavatarra-vaihto1avat Lt 

Ti1aus1omake , RH Tmt 

Matkustajalaskentaohje Lt 

Luovutus1uette1o 

Luovutus1uette1o , Vna 

Veturimiestutkintoon va1mentava 
kou1utusohje1ma 

Trukinku1jettajan todistus 

Mt 

Mt 

Het 

Yt 

Sisa11o1taan uusitut painotuotteet 

1671 A1oite1ausunto 

4493 .1 VR:n rekisteroimat henki1ovaunut 

4493 .2 VR:n rekisteroimat tavaravaunut ja suursai1iot 

(H1t 62/55/82, 18.1.1982) VT 4/82. 
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TAVARALIIKENNE-KANSIO 

Tavaraliikenne-kansioon tehd&&n seuraavat korjaukset: 

Sisallysluettelo (3701.01) uusitaan 

Tavaravaunuston k&ytt~maaraykset (3701.1) 

Painetaan uudelleen 

- sivu 18: Vaunusarjat 

(Vaunusarjaluettelo on muutettu uusittua kuormausilmoi

tusta vastaavaksi, lisaksi luetteloon on otettu uutena 

raportointikohteena kontit) 

- sivu 27: Liikennepaikan kuormausilmoitus (kirje muutoksista on 

lahetetty aikaisemmin) 

Korjataan 

- sivu 10: alareunaan lomakenumero 4401.1 

- sivu 15: alareunaan, kohtaan muu kalusto merkitaan ty~paivina 

kaikki asemalla olevat kontit sarakejaon mukaisesti. 

Huomautuksiin merkitaan erottelu siita, mihin kontit 
tyhjana tai kuormassa lahetetaan 

(- sivu 13 : uusitaan kuormausilmoitusta vastaavaksi, kun painos 
VR 4440 loppuu) 

Vaunustoa ja kuljetusta koskevat erityismaaraykset (3701.2) 

Painetaan uudelleen 

- hakemisto 

Uusia sivuja 

- rajoitukset tavaravaunujen kaytossa 
- junasaate 

Junat (3701.4) 

Painettu uudelleen 

- junasanomien lahettaminen (jaettu aikaisemmin) 
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Toimintasuunnitelmat (3701 . 5) 

Lisatll.ll.n 

- hakemisto 

Uusittujen sivujen perusjakelun suorittaa Painatusjaosto. 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, L~NTINEN 

Julkaisuun KANSA"rNV~LI,NEN LIIKENNE, Lll.ntinen, osaan II "PIM" (VR 4669) 

ilmestyy lisalehti n:o 15 , joka on voimassa 1 . 2 . 1982 lukien . Painatus
jaosto suorittaa jakelun painoksen valmistuttua . 

(Yt 18 . 1 . 1982), VT 4/82 . 

LINJA-AUTOYHDYSLIIKENNE VIHANTI-RAAHE 

Linja-autoyhdys1iikenteen hoitamisesta va1i11a Vihanti - Raahe 

tehdyn sopimuksen mukaan peritaan matkatavarana Raaheen tai Raa

hesta 1ahetettavasta yhdys1iikennetavarasta ku1jetusmaksu erik

seen rautatiematkan osuude1ta Va1tionrautateiden matkatavaratarif

fin mukaan ja erikseen 1inja-automatkan osuude1ta . Tehtya sopimus

ta muutetaan 1 . 2.1982 a1kaen siten, etta yhdys1iikennematkatavara 
lahetyksesta peritaan Vihanti - Raahe (tai painvastoinl automatkan 

osuude1ta kul1oinkin voimassa o1evan 1inja-autoliikenteen tavara 

taksan mukainen maksu ku1takin tariffipainon alkavalta 30 kg:1ta. 

Rautatiematkan hinnoittelun osalta ei sanottuja maksuperusteita 

muuteta . 

Edella sanotun muutoksen johdosta peritaan Vihanti - Raahe vali1-

la kuljetettavasta yhdys1iikennematkatavarasta 1.2.1982 lukien nyt 

voimassa o1evan 1inja-autoliikenteen tavarataksan mukainen maksu , 

joka on 9 mk alkavalta 30 kg:lta. 

(N:o Mt 22102/646/82, 20 . 1 . 1902) VT 4/82 
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PERHELOMALI PP U 

Perhelomalipun hintaa laskettaessa vahennetaan lomalipun 

hinnasta kunkin perheenjase nen osalta 20 prosentin alennus . 

Perhelomalipun hinnat yhta henkiloa kohti ovat 1.1 . 1982 lukien : 

A i k u i n e n L a p s i 

2 lk 1 lk 2 lk 1 lk 
viikko 200 mk 300 mk 100 mk 150 mk 

2 viikkoa 288 mk 432 mk 144 mk 216 mk 

3 viikkoa 392 mk 588 mk 196 mk 294 mk 

(N : o Mt 2210 2 /646/82, 20 . 1.1982) VT 4/82 

TAVARANLUOKITUSTAULUKKO 

Ta varanluokitustaulukkoon VR 2645 tehdaan seuraavat muutokset : 

Fe noli , koodi 2723 o n eleva 3723 . 

Puunjatteiden kohdalla koodi 5020 on eleva 5023 . 

Taulukon kansilehti , aakkosellisen osan sivut 53-54 ja ryhmit 

t aisen osan sivut 25-26 painetaan uudelleen . Painatusjaosto 

suorittaa perusjakelun . 

(N : o Mt 22102/646/82 , 20.1 . 1982) VT 4/82 
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HYVINK~~N UUSI PUHELINKESKUS 

Hyvink~~n uusi puhelinkeskus otetaan k~ytt55n 11 . 2.1982 klo 18 . 00. 
T~ll5in astuu voimaan seuraavat muutokset: 

1) Tilaajanumerot muuttuvat: Uusi puhelinluettelo jaetaan erillisen~ 

julkaisuna, VT4A 29.1.1982 . 

2) Valinta~~ni muuttuu: Yht~jaksoinen ~~ni korvataan morse-S-merkil

la-, joka toistuu lyhyin v~lein (--- --- jne) . 

Hairi5ist~, jotka mahdollisesti esiintyv~t puhelinliikenteessa 
12.2., 15.-16.2 . 1982, pyydet~~n Hyvinkaall~ ilmoittamaan numeroon 

2622. T~man j~lkeen ilmoitukset tehdaan numeroon 2632 . 

(Stt 2089/433/82, 21 . 1 . 1982) VT 4/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapa~llikBn virka (V 25) toistaiseksi Turun liikennealueella (Slo). 
Liikenneosaston paallik5lle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24 . 2.1982 ennen 
viraston aukioloajan paattymista. 

Liikennemestarin virka (V 16), toimistosihteerin virka (V 15) , yksi

toista veturinkuljettajan virkaa ja kuusi konduktBBrin virkaa . 
Liikenneosaston p~allikBlle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24 . 2.1982 ennen 
viraston aukioloajan pa~ttymista. 

4 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa 
vasti: 

liikennemestari (V 16): Joensuun (1 Nrl junasuoritus) liikennealueelle, 
toimistosihteeri (V 15) : Savonlinnan (1 Sl tav.toim.) liikennealueelle, 

veturinkulj.J~Jtajat.: Joensuun (9 Jns) varikolle ja Savonlinnan (2 Sl) 
liikennealueelle seka 

~.9ndukt66rit: Joensuun (4 Jns) ja Lieksan (2 Lis) liikennealueille . 
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Seitseman vaihdemiehen tointa, kuusi junamiehen tointa ja toimistovir

kailijan (V 9) toimi. Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Joensuun liikenne
piirin paallikolle viimeistaan 24 . 2.1982. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti : 

vaihdemiehet: Joensuun (4 Jns, 3 Nrl) liikennealueelle, 

junamiehet: Joensuun (3 Jns, 1 Nrl) ja Savonlinnan (2 Sl) liikenne
alueille ja 

toimistovirkailija (V 9): Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle . 

Yhdeksan veturinlammittajan (V 13) tointa, kaksi sahkoasentajan 

tointa, vaunumiehen (V 10) toimi, asemamiehen (V 10) toimi ja kuusi 

asemamiehen (V 9) tointa . Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja 

toimitettava Joensuun liikennepiirin paallikolle viimeistaan 24 . 2.1982. ~ 

Edel.la mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti: 
veturinlammittajat (V 13): Joensuun (8 Jns) varikolle ja Savonlinnan 

(1 Sl) liikennealueelle, • 

sahkoasentajat: Joensuun (2 Jns) sahkoalueelle, 

vaunumies (V 10): Joensuun (1 Jns) varikolle, 

asemamies (V 10): Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle ja 

asemamiehet (V 9): Joensuun (4 Jns), Lieksan (1 Nrm) ja Savonlinnan 

(1 Par) liikennealueille. 

Kouvolan liikennepiirin sankoalueelle haetaan vahvavirtateknikkoa tyon

johtajaksi sahkoratasektorille. Liikenneosaston paallikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen ja todistusjaljennoksineen 

on lahetettava 8.2.1982 mennessa Kouvolan liikennepiirin paallikolle. 
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Liikennetarkastajan (V 23) virka, toistaiseksi Tampereen rata
piirin toimistossa (Tampere). Rautatiehallituksen paajohtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon viimeistaan 24.2.1982 ennen viraston aukioloajan paa ttymista. 

Konepajatoimistoon haetaan ty6- tai virkasuhteeseen (V27) kahta sah 

k6- tai koneinsin66ria liikkuvan kaluston kunnossapitoasioiden hoi 

toon . Veto - tai vaunukaluston tunternus on toivottavaa . 

Lahempia tietoja antavat DI J Raute l a (vaunukalusto) ja DI 0 Kiv irnA
ki (vetokalusto) . 

Koneosaston johtajall e oso i tetut hakemukset pyydetaan lahettamaan 

18 . 2 . 1982 rnennessa osoitteella : Konepajatoimisto , RH , h . 331 Hel sin 

ki . 

Koneins i n66rin (S 14) sopimus palkkainen ja koneins in66rin (S 13 ) so 

pimuspa l kkainen virka taytettavana rautatiehallituksen koneosastol 
l a . Kirjal l iset i l rnoittautumiset ko . virkoihin pyydetaan rautatie 

hall itukse lle osoi tettuina toimittamaan rautat i ehallituksen kirjaa
moon 19 . 2 . 1982 me nnessa . 

Em . virkoihin nimitetyt tullaan sijo i ttarnaan toistaiseksi sahk6tek

nil l iseen toimistoon . Tiedusteluihin virkoihin ilmoittautumista sil
mal l a pitaen vastaa yi H Korvola , puh . 2470 . 

4 
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NIMITYKSH 

L i i k e n n e o s a s t o: 
insinoorin (V 28) virkaan (Hki) ylirn. insinoori (V 23) Jaakko Olavi 
Katajisto, 
insinoorin (V 27) virkaan (Pm) ylirn. insinoori (V 28) Viljo Sakari 
Parviainen, 
alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 25) virkaan (Tpe) liikenne
ohjaaja (V 20) Arvo Kalevi Koivula, 
ylirn. liikennetarkastajan (V 26) toirneen (RH, lko) ylirn. ap. liikenne
tarkastaja (V 26) Stig Jan-Anders Andersson, 

ylirn. ap. liikennetarkastajan (V 23) toirneen (RH, lko) ylirn . toimisto
sihteeri (V 21) Aira Inkeri Kakkonen, 

asemap~~llikon (V 21) virkaan (Tor) toimistosihteeri (V 15) Pertti 
Viljami Ajanki, apulaisasemap~~llikon (V 20) virkaan (Tpa) liikenne
mestari (V 18) Raimo Risto Valtteri Leinonen, toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (01) liikennemestari (V 16) Lauri Kalevi Kylm~l~, toimistosih
teerin (V 15) virkaan (Kern) ylim. toimistovirkailija (V 10) Seija 
Annikki Nissinen, toirnistosihteerin (V 15) virkoihin (Kern) ylirn. lii
kennevirkailija (V 11) Kyosti Olavi Julku ja toirnistovirkailija (V 9) 
Liisa Inkeri Juopperi, toimistovirkailijan (V 11) toirneen (Kern) toi
mistovirkailija (V 9) Marja-Liisa K~hkonen, toimistovirkailijan (V 11) 
toirneen (01) toirnistovirkailija (V 9) Pirjo Helena Noronen, toirnisto
virkailijan (V 9) toirniin (01) ylirn. toirnistovirkailijat (V 8) Riitta 
Hannele Kiviranta ja Virpi Hannele Leinonen, 

veturinkuljettajan virkoihin (01) veturinl~itt~j~t (V 13) Mikko 
Sakari Mannonen, Jouko Kalevi Kupiainen, Markku Antero Hurskainen, 
Erkki Juhani Juuth, Paavo Juhani Mahosenaho, Jouko Alvari Partanen, 
Armas Jouko Kalervo Kylm~nen ja Martti Eero Olavi Kilpel~inen, 
veturinkuljettajan virkoihin (Kern) veturinl~itt~j~t (V 13) Arvo 
Johannes Alaiso, Esko Juhani N~~tsaari ja Sauli Artturi Tiiro, 
konduktoorin virkoihin (01) junamiehet Timo Antero Granroth, Erkki 
Olavi Pakanen, Pentti Vilho Fredrik Soukka, Pentti Johannes Krekila ja 
Matti Olavi Vartiainen, konduktoorin virkoihin (Kern) kuormausmestari 
Eino Ilmari Lumirnaki ja junamies Veikko V~ino Juopperi, konduktoorin 
virkaan (Roi) junarnies Keijo Pertti Toivainen, vaunumestarin virkaan 
(01) vaununtarkastaja Tuorno Albin Junttanen, junamiehen toimeen (Roi) 
asemarnies (V 10) Hannes Taisto Hoyn~l~, junarniehen toimeen (Tor) asema
mies (V 10) Osmo Einari Salmi, junamiehen toimiin (Kern) asemarnies (V 9) 
Veikko Olavi Pirkonen ja asernamiehet (V 10) Reijo Johannes Juopperi ja 
Mikko Henrikki Kukkohovi, junamiehen toimiin (01) asernamiehet (V 9) 
Paavo Arvi Kustaa Niskanen ja Rauno Juhani Moilanen, vaihdemiehen toi
meen (01) asernarnies (V 9) Matti Tapio Moisanen, 

apulaisasernapaallikon (V 21) virkaan (Vna) liikenneohjaaja (V 18) 
Matti Antero Hiiva, liikennernestarin (V 18) virkaan (Ikr) liikenne
rnestari (V 16) Jouko Erkki Juhani Frirnodig, liikennernestarin (V 16) 
virkaan (L~) ylim . liikennevirkailija (V 11) Pertti Tapani Hypp~nen, 
toimistosihteerin (V 15) virkaan (Vna) ylim. toimistovirkailija (V 8) 
Leena Inkeri Huttunen, konduktoorin virkaan (Kv) junamies Pertti Antero 
Metso , toirnistovirkailijan (V 11) toirneen (Kv) toirnistovirkailija (V 9) 
Lea Hillevi Jarva, toirnistovirkailijan (V 9) toimeen (Kv) ylim. toimis
tovirkailija (V 8) Eeva Anneli Keinonen, toirnistovirkailijan (V 9) 
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toimeen (Kta) ylim . toimistovirkailija (V 8) Leila Anneli Tikka, ase
tinlaitemiehen toimeen (Kv) asemamies (V 9) Martti Kalervo Sorsa, 

4 

yliteknikon (V 24) virkaan (Tpe) teknikko (V 23) Seppo Juhani Viitanen, 
veturinkuljettajan virkoihin (Tpe) veturinlammittajat (V 13) Antti 

Juhani Seitti, Reijo Ensio Leppanen, Reijo Olavi Hemminki, Pekka 
Eerikki Peltokorpi, Veikko Ilmari Heinonen, Heikki Kalevi Kuusa, Erkki 
Sakari Kuutti, Markku Sakari Parviainen, Kaarlo Tapani Maenpaa, Lasse 
Olavi Lehtonen, Pauli Tapani Tanskanen ja Taisto Valtteri Satama, 
veturinkuljettajan virkoihin (Tku) veturinlammittajat (V 13) Keijo 
Oskari Kaarlela ja Tarmo Antero Puumala, veturinkuljettajan virkoihin 
(Pri) veturinlammittajat (V 13) Matti Eino Oskari Harju ja Heikki 
Juhani Kaukonen, veturinkuljettajan virkaan (Tl) veturinl~ittaja 
(V 13) Pentti Matias Mattila, konduktoorin virkaan (Tl) asemamies (V 10) 
Seppo Lasse Uolevi Lindfors, vaununtarkastajan toimiin (Tpe) vaunumiehet 
(V 9) Erik Niilo Johannes Kamila ja Pekka Antero Karttunen, vaununtar
kastajan toimeen (Tku) vaunumies (V 9) Hannu Juhani Savolainen, 

asemamiehen (V 10) toimeen (Hpk) ylim . asemamies (V 10) Antero Olavi 
Viikki, 
asemamiehen (V 10) toimeen (Pri) asemamies (V 9) Toini Mirjam Jokinen, 
asemamiehen (V 9) toimiin (Pri) tilap . asemamiehet Arvo Jalmari Vali 
maki , Heikki Silvennoinen, Juha Pekka Lindholm , Ilkka Antero Kulju ja 
Esa Pekka Makisalo, asemamiehen (V 10) toimeen (Pko) tilap. asemamies 
Kai Eerik Rautio, asemamiehen (V 9) toimeen (Pej) tilap . asemamies 
Juha-Pekka Lennart Sinivaara , 

veturinkuljettajan virkoihin (Kv) veturinlammittajat (V 13) Tauno Jorma 
Kalevi Tuukkanen, Aimo Juhani Matti Mattila ja Hannu Sakari Saarinen, 
veturinkuljettajan virkaan (Lr) veturinlammittaja V 13) Raimo Johan
nes Heikkinen, veturinkuljettajan virkaan (Imr) veturinlammittaja (V 13) 
Vilho Potkonen, konduktoorin virkaan (Vna) junamies Pekka Tapani Kaipia, 
konduktoorin virkaan (Imr) junamies Kyosti Sakari Tirronen, koneenhoita
jan toimeen (Imr) ylim. tallimies Sulo Paavilainen, vaununtarkastajan 
toimiin (Kv) ylim . vaununtarkastajat Matti Antero Manninen ja Juhani 
Alvar Autio, junamiehen toimeen (Imr) asemamies (V 9) Urpo Uljas Husu, 
junamiehen toimiin (Vna) asemamies (V 10) Jorma Juhani Skippari ja 
asemamiehet (V 9) Vilho Kalevi Kaikko ja Taisto Jalmari Venalainen, 
junamiehen toimiin (Kv) asemamiehet (V 10) Toivo Ilmari Hyotylainen ja 
(V 9) Erkki Pellervo Ahti, vaihdemiehen toimeen (Kta) asemamies (V 9) 
Arto Kaleva Papinniemi , vaihdemiehen toimeen (Hma) asemamies (V 10) 
Jari Henrik Martomaa, vaihdemiehen toimeen (Imr) asemamies (V 9) Pertti 
Paavali Luukkonen, 

liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Sk) toimistosihteeri (V 18) Jouko 
Aukusti Hakola, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Sk) toimistosihteeri 
(V 16) Hilkka Kaisu Virta, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Sk) ylim . 
liikennevirkailija (V 11) Irja Annikki Jarvinen, toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (Kok) toimistosihteeri (V 15) Martti Kullervo Maki, toimisto
sihteerin (V 15) virkaan (Sk) ylim. toimistovirkailija (V 11) Eila 
Kyllikki Kaataja, veturinkuljettajan virkoihin (Sk) veturinl~ittajat 
(V 12) Martti Olavi Kallio, Tarmo Kalervo Saarenpaa, Seppo Antero 
Pollari seka veturinlammittajat (V 13) Juho Arvi Lahti ja Aukusti 
Antero Peltola, veturinkuljettajan virkoihin (Kok) veturinlammittajat 
(V 13) Reijo Viljami Heikkinen ja Bengt Ludvig Lahti, veturinkuljetta
jan virkohin (Yv) veturinlammittajat (V 12) Pekka Kustaa Korpi ja (V 13) 
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Toivo Olavi Maenpaa, konduktoorin virkoihin (Sk) kuormausmestari Tapio 
Heikki Juhani Pohjola ja junamies Markku Kullervo Ketonen, toimistovir
kailijan (V 11) toimeen (Vs) ylim. toimistovirkailija (V 8) Pirkko 
Marja Helena Vuorinen, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Vs) ylim. 
toimistovirkailija (V 8) Helvi Juliana Loppi, koneenhoitajan toimeen 
(Sk) tallimies Pentti Sulo Herman Maki - Teppo, 

asemapaallikon (V 19) virkaan (Nm) liikennemestari (V 18) Rauno Antero 
Vaisanen, konduktoorin virkoihin (Hki) junamiehet Pekka Tapio Korhonen, 
Eino Kalevi Martikainen, Eino Johannes Puumalainen, Vaino Olavi Kukkonen, 
Pertti Yrjo Saarholm ja Risto Olavi Hintikka ja kuormausmestarit 
Erkki Siitonen ja Niilo Olavi Kamppila , 

asemamiehen (V 10) toimiin (Tku) tilap . asemamiehet Kari Seppo Jukka 
Aspinen, Teuvo Tapio Elo ja Klaus Harry Anton Gronroos, asemamiehen 
(V 9) toimiin (Tku) tilap. asemamiehet Jarkko Johannes Avula, Sven 
Tapani Gronroos, Matti Juhani Kuneinen, Henry Johannes Lehtinen, Martti 
Olavi Lesonen, Jorma Samuli Miettunen, Jarmo Sakari Paivio, Mauri Arvid 
Rautio, Markku Tapani Repo, Timo Rauno Kalervo Suhonen ja Ossi Juhani 
Uusluoto , asemamiehen (V 10) toimeen (Slo) ylim . asemamies (V 9) Hannu 
Tapani Sainio, asemamiehen (V 9) toimiin (Slo) ylim. asemamiehet (V 9) 
Risto Tapani Heikkila ja Kari Ale Rounamaa, 

asemamiehen (V 9) toimeen (Rma) ylim . asemamies (V 9) Toivo Johannes 
Kukkaro , 
trukinkuljettajan toimeen (Tpe) asemamies (V 10) Antti Olavi Rantanen , 
asemamiehen (V 9) toimeen (Siu) ylim. asemamies (V 9) Jorma Yrjo Tapio 
Hietanen , 

asemapaallikon (V 21) virkaan (Rm) liikennemestari (V 16) Eeva Esteri 
Lehtinen, toimistosihteerin (V 20) virkaan (Lh) toimistovirkailija 
(V 9) Jouko Juhani Hakala, toimistosihteerin (V 20) virkaan (Ri) toi
mistosihteeri (V 19) Kyllikki Linnea Elisabet Lajas, liikenneohjaajan 
(V 20) virkaan (Hki) toimistosihteeri (V 18) Martti Oiva Kalevi Korte 
lainen , toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tkl) toimistosihteeri (V 15) 
Salme Anneli Mynttinen, liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Ke) ylim . 
liikennevirkailija (V 11) Hannu Antero Ahvenniemi , liikennemestarin 
(V 18) virkaan (Kni) ylim . liikennevirkailija (V 11) Pekka Johannes 
Uusitalo, 

toimistosihteerin (V 18) virkaan (Lis) ylim . liikennevirkailija (V 11) 
Reijo Tapio Miettinen , veturinkuljettajan virkoihin (Jns) veturinlam
mittajat (V 13) Tarmo Aarre Ensio Halonen, Jouko Juhani Rytkonen ja 
Seppo Olavi Immonen, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Jns) ylim . 
toimistovirkailija (V 10) Raija Marjatta Anttonen , toimistovirkailijan 
(V 9) toimeen (Nrl) ylim . toimistovirkailija (V 10) Leena Kaarina Rasa
nen , konduktoorin virkoihin (Jns) junamies Eino Johannes Kiiski ja 
vaihdemies Paavo Henrik Lappalainen , vaihdemiehen toimeen (Jns) asema
mies (V 9) Kari Juhani Pes on en , j unamiehen toimiin (Jns) asemamiehet 
(V 9) Veijo Aulis Antero Leppanen ja Reijo Antero Muhonen , junamiehen 
toimeen (Nrl) asemamies (V 9) Raimo Einari Nenonen, vaihdemiehen toimeen 
(Par) asemamies (V 9) Leo Lennart Loikkanen, junamiehen toimeen (Sl) 
asemamies (V 10) Pertti Aatos Laukkanen , 

kuormausmestarin virkaan (Vs) asemamies (V 10) Jouko Tapani Popponen , 
konduktoorin virkaan (Vs) asemamies (V 9) Matti Juhani Kokko , konduk-
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toorin virkoihin (Kok) junamiehet Ismo Antero Kuikka ja Pentti Kalevi 
Huuhka, vaihdemiehen toimeen (Kok) asemamies (V 9) Tarmo Antero Lassila, 
vaihdemiehen toimeen (Ksk) asemamies (V 9) Usko Toivo Olavi Lehtonen, 
junamiehen toimeen (Kok) asemamies (V 9) Erkki Johannes Juhola, juna
miehen toimiin (Yv) asemamiehet (V 10) Tapio Artturi Kamsula ja Tauno 
Vilhelm Mustola seka asemamies (V 9) Arvo Kustaa Leppikangas, junamie
hen toimeen (Hpj) asemamies (V 10) Arvo Parkkila, junamiehen toimeen 
(Ksk) ylim. asemamies (V 10) Markku Ilmari Soinila, junamiehen toimeen 
(Vs) asemamies (V 10) Ossi Mauno Johannes Kalliojoki, junamiehen toimiin 
(Sk) asemamiehet (V 10) Veijo Kullevo Kaivo-oja, Ossi Ensio Klemola, 
Eino Matias Jokela ja Lasse Markus Nieminen seka asemamies (V 9) 
Reijo Kustaa Lammi. 

T a 1 o u s o s a s t o : ylimaaraiseen varastomestarin (V 17) toimeen (Pm vto) 

varastotyontekija Toivo Tiitinen . 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: asemapaallikot Eino August Nojd, Tapio 
Poutanen, Kusti Ilmari Karvonen, Ake Olavi Jarvi, yliteknikko Toivo 
Johannes Liukkonen, liikennetarkastaja Toini Elisabet Aaltonen, liiken
neohjaaja Niilo Elias Aho, toimistosihteerit Greta Margit von Branden
burg, Aino Susanna Saarimaa, Sergei Olmiala, Anna-Liisa Hellman, 
veturinkuljettajat Antti Aarne Salli, Osmo Johannes Laitinen, Alvar 
Anselm Kajander, Pentti Kauko Kekki, Pentti Niilo Evesti, Lasse Ilmari 
Varho, Erkki Olavi Hujanen, Kauko Kalevi Vare, Kauko Kalevi Kantola, 
Jaakko Samuli Putkonen, Olavi Dufva, Matti Elis Tossavainen, Tapani 
N~eminen, Otto Johannes ~utio, Otto Johannes Mononen, Eino Jylha, Eino 

Artturi Arokorpi, Matti Vilhelm ~hman, Pentti Johannes Riipinen, Heikki 
Evert Riikonen, konduktoorit Mikael Aleksanteri Nurmi, Eero Viljam 
Hamalainen, Otto Ilmari Karjalainen, Jaakko Henrik Mattila, Yrjo Iha
lainen, Jorma Veikko Mustakallio, Pekka Juhani Olli, Maune Olavi Pieti
kainen, Eero Johannes Harkonen, Viljo Makinen, Johannes Moisseinen, 
Sulo Paavali Piipponen, junamiehet Jouko Aulis Rasanen, Pentti Kalervo 
Myyra, Aulis Veikko Mononen, Alpo Aulis Koukku, Kaarlo Veikko Johan 
Lemmetty, Erik Juhani Ekblom, Eemil Paavo Harinen, Toivo Johannes 
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Kiuru, Paavo Osvald Niemikorpi, Aarne Aukusti Hast, Paavo Olavi 
Raitio, Lauri Ilmari Monkkonen, Roine Nikkanen, Erkki Olavi Kroger, 
vaihdemiehet Arto Onni Veli Laakso, Holger Albert Rehn, Lauri Olavi 
Sundholm, Heikki Rainer Vanhala, Olavi Akseli Pekkanen, Keijo Kaarlo 
Hayrinen, Matti Salo, Vaino Alfred Vuorjoki, asemamiehet Sulo Helmeri 
Heino, Pekka Juhani Makela, Esko Juha Kantola, Eino Heikki Aulakoski, 
Heikki Fabian Pulkka, veturinlammittajat Heikki Suhonen, Martti Johan
nes Hakkanen, autonkuljettaja Viljo Toikka, toimistovirkailija Elsa 
Marjatta Latomaa, sahkoasentaja Pekka Heikki Johannes Akila ja ylimaa
raiset vaununsiivoojat Aune Eliisa Antikainen, Leena Tellervo Makinen, 
Alli Agda Marjatta Numminen, Kerttu Elina Morsky, ylimaaraiset siivoo
jat Lahja Kyllikki Hannula, Martta Annikki Kelha, ylimaarainen talli

mies Kalervo Kullervo Ervasti, ylimaarainen asemamies Juha Antero 
Kylliainen seka ylimaarainen liikennevirkailija Juha Antero Pohjalainen. 

T a 1 o u s o s a s t o varastomestari CV 17) Hannes Launonen. 
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H Y V I N K A A N K E S K U S 

Hyvinkaan konepaja Puhelunvalittaja y (914) 12 610 
05820 HYVINKAA 2 arkisin 8.00 - 16.00 

(lauantaisin suljettu) 

Hy 1 

917-

81 

R I I H I M A E N L I I K E N N E A L U E E N H Y V I N K A A N N U M E R 0 T 

Rautatieasema 
05800 HYVINKAA 

Asemapaallikko 

Asemapaalliktin toimisto 

M a t k u s t a j a - a s e m a 

T a v a r a - a s e m a 

ap Muje Toivo, koti y 15 538 

tsiht Niemi Kaija 

Miiiiraysesimies 

Junasuorittaja 

Matkatavara 

Lipputoimisto y 10 504 

tsiht Monto Riitta-Liisa 

Tavara- ja autotoimisto y 11 244 

Kiitotavara y 11 044 

Junatoimisto 

Vaaka y 11 585 

Kuonnausmestari 

Autotalli 

R I I H I M A E N R A T A - A L U E E N H Y V I N K A A N N U M E R 0 T 

Rakennusmestarin toimisto rkm T'uomisto Onni y 11 474 
koti 918/326 

Rataesimiehet 

Ruokailuhuone 

ypt 
rkm 

rte 

Vierikko Pentti, koti 2965 
Karhunen Matti Hy knp alueella 
koti 2967 
sarkka Aarno' koti 2956 

2201 

2202 

2217 

2211 

2204 

2205 

2203 

2206 

2207 

2213 

2208 

2209 

2210 

2230 

2231 

2232 

2770 



RAUTAT I"EMUSEO 

Hyvinkailnkatu 9 
05800 HYVINKAA 

toiminnan- Ahvenlarnpi Mikko y 18 351 
johtaja 

Vahtimestarit 

Talorunies 

H Y V I N K A A N K 0 N E P A J A (Hy knp) 

Konepajanpaallikko 

K.ayt t6ptiiill ikko 

sahkotyokuntien paallikko 

H a 1 1 i n t o 

Henkiloasiat (nimikirjanot
teet, sot.asiat, tiedotus) 

Kirjaamo, toimihenkiloiden 
henkilo- ja palkka-asiat 

Konekirjoitus 

Tyoaikatarkkailu, matkalaskut 
(toimihenkilot) 

Tyontekijoiden henkil6asiat 
(nimikirjat, elakkeet) 

Tapaturma-asiat 

Sairausvakuutusasiat, vapaa
liput 

Palkanlaskenta 
(rna tkaluettelot) 
(sahkotyokunna t) 

Laskenta ja kirjanpito 

Budjetointi 

Yleiskustannuslaskenta 

Menopaivakirja 

Tarveainekirjanpito 

Kalusto 

DI Pyrhonen Jorma, koti 2900 

DI Kupila Sakari 

DI Yrjola Timo 

kpa Koskenranta Pentti, koti 

lkt Korulainen Erkki 

tsiht Laakso Mirjam 

kkja Juntikka Marjatta 

tvirk Naveri Raija 

tsiht Vainikka Helli 

tsiht Kankaanpaa Laila 

tsiht Kangastalo Kerttu 

tsiht Ahlfors Anita 
tsiht Leino Pirkko 
tvirk Kotro Pirkko 
Palkanlaskijat 

lkt Hakala Pekka 
tsiht Karp Aila 

lkt Nohrstrom \(aj 

tsiht Nyyssonen Anna 

tsiht Loikala Kyll ikki 

tsiht Friman Leena 

Hy2 

917-2240 

224 1 

2242 

2300 

2400 

2700 

2904 2301 

J 
2302 

2303 
I 

2304 

2305 

2306 

2307 

2308 

2309 
2309 
23 11 
2312 

2313 
23 15 

23 14 

2315 

2316 

2316 



Kustannuskirjanpito 
" veturityot 

sllh.kotyokunnat 

Vaihto-osakirjanpito 

Toimistotyon kehittaminen 
(koulutussihteeri) 
(ATK-yhdyshenkilo) 

sahkotyokuntien toimisto 
(matkalaskut) 
(tyoaikatarkkailu) 

Vahtimestari ja lahetit 
(konttoritarv., lomakkeet) 

klask 
tsiht 
tsiht 

tsiht 
tsiht 

klask 
piir 

tsiht 
tvirk 

vtm 

P i i r u s t u s k o n t t o r i 

Suurmittelijat 
(standardit) 
(konesuurmittelu) 

" 

(LVI-suurmittelu) 
(sahkosuunnittelu) 

" 

Tyontutkijat 

Piirustustilaukset 

DI 

ytkn 
ytkn 
tkn 
ytkn 
tkn 
tkn 
tkn 
tkn 

tkn 
tkn 
tkn 
ytkn 

tvirk 
piir 

T y 6 n s u u n n i t t e 1 u t o i m 

DI 

Tyonjarjestely ja valvonta ytkn 
Clevytyot) tkn 
(knp:n laitetyot) ytkn 
(ajoitus ja kuormitus) tkn 

Ty6n tekninen suunnittelu ytkn 

(vaihdetyot) ytkn 

Tyovalinesuunnittelu tkn 

Kustannusarviot, kustannus-
tarkkailu tkn 

Tyonumerot tvirk 

i 

Verkasalo Lea 
Karvinen Anja 
Wilen Elvi 

Joela Ritva 
Anturanienri Anneli 

Pirinen Paavo 
Joutsalo Helena 

Junnila Tellervo 
Purunen Hely 

Hallfors Jorma 

Borgman Jarl, koti 2903 

Kahra Ahti 
Kallio Kai 
Kauhanen Martti 
Kanerva Olavi 
Kivikangas Esa 
Sutinen Niilo 
Reini Markku 
Niiranen Esko 

Kilpio Kauko 
Kumentola Jouko 
Kuronen Leo 
Sipilainen Pentti 

Eloranta Sinikka 
Rauvanto Anna-Riitta 

s t 0 

Holmala Rainer 

Saarela Lauri 
Lehtonen Pekka 
Silander Seppo 
Salonen Seppo 

Hamalainen Kalevi 

Takala Jorma 

Pekko Kaarlo 

Nykanen Kalevi 

Vainikainen Leena 

Hy3 

917-2317 
2318 
2319 

2321 
2322 

2323 
2323 

2701 
2701 

2325 

2350 

2351 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2357 
2358 

2359 
2361 
2362 
2363 

2364 
2365 

2380 

2381 
2382 
2383 
2384 

2385 

2386 

2387 

2388 

2389 



V e t u r i t o i m i s t o 

Veturitoiden suunnittelu ja 
korjausaikataulut 
( takuu move) 
(takuu save) 
Veturivauriot 
Toimistotyot 

Veturien kehitysryhma 

Veturien muutostyot 

Hankinnat, vaihto-osat 

Ostot 

Vaihto-osavarasto 

KAYTTtJOSASTOT 

T y o j a o s t 0 

Kayttopaallikko 

Veturien tarkastus 
Veturien kokoonpano 
Telit ja kardaanit 
Purku, pesu ja jaahdytin-
kennot 
Pyorakerrat, maalaamo ja 
verhoilu 
Pikakorjaamo 
Veturiputkiosasto 
Ohutlevyosasto 

t.bottoriosasto 
Varustin- ja pumppuosasto 

Koekaytto- ja ruiskutus-
pumppuosasto 

Hy4 

DI Kupila Sakari 917-2400 

ytkn Toppinen Timo 2401 
tkn Hakamaa Hannu 2402 
tkn Paasonen Rainer 2403 
tv irk Haikala Raili 2404 

DI Tawast Allan, koti 2926 2405 

ins Makinen Rauno 2406 
tkn Backberg Kari 2407 
tkn Lindfors Reijo 2408 
tkn Veki Martti 2409 
tkn Jormalainen Olavi 2411 

ins Pent t inen Arvo 2430 

yktn Vainikainen Juhani 2431 

tkn Huotari Matti 2432 
tvirk Laukkanen Liisa 2433 

Valivaihevarasto 2434 

DI Kupila Sakari 2400 

ins Harjula Jorma 2440 

ytkn Laitala Oiva 2441 
tkn Makinen Keijo 2442 
tkn Koikkalainen Jarmo 2443 

tkn Vuorenalusta Ilkka 2444 

tkn Ahrenberg Raimo 2462 
tkn Kasurinen Pertti 2451 
tkn Rauha Ari 2455 
ytkn Kokkinen Esko 2457 

DI Nieminen Pauli 2470 

ytkn Vainio Jalo 2471 
ytkn Nieminen Tauno 2477 

DI Tawast Allan, koti 2926 2405 

tkn Ahola Tauno 2481 



ins Repo Veikko, koti 2902 

Veturisahkaosasto ytkn Edvik Kalevi 
tyj Miil<inen Unto 
Akkukorjaamo 

Sahkokonekorjaamo tkn Turunen Reijo 

Elektroniikka ja kojekorjaarno tkn Vesamala Veikko 
Roos Pertti 
Vehvilainen Antti 

~tittarikorjaamo tkn 
Elektroniikkasuunnittelu tkn 

Kuljetusosasto 

(siivous) 

II T y o j a o s t o 

Sahkaosasto 
Lampokeskus ja laitosputki
osasto 

Teleosasto 

Radiolaitteet 
Puhelinlaitteet 

Tietokone- ja tietoliikenne
huolto 

Kanavalaitteet 
Linkit 

Autoradiopuhelimet (PTL) 

III T y o j a o s t o 

Koneist\lsosasto 

ins Penttinen Arvo 

tyj Saari Arvo 
tyj Saari Janna 
ty) !kola Veikko 
Rahtikirjat 

DI Siikonen Lauri, koti 2964 

tkn Laine Janna 

tkn Villa Pellervo, koti 2921 

ins Dahlberg Aarne , koti 918-371c 

str Nurminen Matti, koti 918-368c 
str Kirveskallio Raimo, koti 2925 

ins Jarvinen Mikko, koti 918-370c 

tkn Helve Raimo, koti 2943 
tkn Nurmi Tero 
tkn Tjukanov Kari 
tkn Virtanen Timo, koti 918-391b 
tyj Halme Reijo, koti 2963 
tkn Orava Esa 

Teleosaston toimisto 
Puhelinasentaja, koti 2941 
Radiolaitesuoja 

ins 

str 

DI 

ytkn 
ytkn 
tkn 

Dahlberg Aarne y 94040/14069 
Linkkiasentajat y 94040/14710 
Radioasentajat y 94040/14256 
Nurminen Matti y 949/200109 

Happonen Pertti, koti 2913 

Laaksonen Toivo 
Metsanen Olli 
Oksa Tarmo 

Hy5 

917-2500 

2501 
2502 
2505 
2507 

2491 
2492 
2493 

2430 

2661 
2662 
2663 
2662 

2600 

2601 

2603 

2620 

2621 
2622 

2623 

2624 
2625 
2626 
2627 
2628 
2629 

2631 
2632 
2634 

2520 

2521 
2522 
2523 



Ty6kaluosasto ja ty6kalu
varasto 
Ty6kaluosasto 
Huolto- osasto 

IV Tyojaosto 

Levyosasto 
Hitsausosasto 
Takomo- ja jousiosasto 
Va ihdeosas to 

V Ty6jaosto 

Tarkastusosasto, metallila
boratorio 

VI T y 6 j a o s t o 

Rautavalimo 

Puutyoosasto 

VII T y 6 j a o s t o 

Slihk5ty51cunnat 

Toimisto 
(rna tkalaskut) 
(ty6aikatarkkailu) 

Avojohdot , varasto-, auto
ja vatmuasiat 
(kaapeli tyot) 

(autoasiat) 

(varasto) 
(kuljetus) 

Turvalaitteet 

(suurasetinlaitteet) 

ytkn 
tyj 
ytkn 
tyj 

DI 

tkn 
tkn 
tkn 
tkn 

DI 

Laakso Lasse 
Pook.anen llrho 
Hamalainen Martti 
Pakarinen Reina 

Simola Antti 

Kostamo Kauko 
Naranen Martti 
Hiiggman Hannu 
1'yrm i Raino 

Holmala Rainer 

tkn Salonen Osmo 
Metallilaboratorio 

ins 

ytkn 
tkn 
tkn 
tyj 

ins 

Laukkoski Heikki, koti 2911 

Aaltonen Ahti, koti 2930 
Mahlamiiki Kosti 
Uschanov Leo 
Leviinen Martti 

Ylinen Keijo, koti 2928 

tkn Kuronen Olavi 
Mallivarasto 

DI 

tsiht 
tv irk 

ins 
ins 

Yrjolii Timo 

Junnila Tellervo 
Purunen Hely 

Kovanen Niilo , koti 2960 
Vare Timo 

sas KentUI 1-leikki 
Tyohuone 
sas Mukkulainen Eino 
sas Makinen Paavo 
Alangon varasto 918- 379 

ins 

ins 
tkn 

Karvonen Matti, koti 2910 

Larkio Timo , koti 2912 
Jokinen Eino 

1-ly 6 

91 7- 2528 
2526 
2534 
2535 

2540 

2541 
2542 
2547 
2543 

2380 

2591 
2592 

2560 

2561 
2562 
2563 
2564 

2570 

2571 
2573 

2700 

2701 
2701 

2702 
2703 

2704 
2705 
2706 
2706 

2707 

2708 
2709 



(kauko-ohjaus ja suojastus
laitteet) 
(releasetinlaitteet ja 
varaosat) 
(tasoristeysten turvalait
teet) 

Kaapelointi 

Sahkoistys j a vahvavi rta
asiat 

(sahki:iistys) 

(vahvavirta-asiat, kytkin
laitteet ja maadoitukset) 

PiirtiilOO 

Tilaukset ja laskujen ka
sittely 

Kalusto j a budj etointi 

Tyi:isoojelu 

Luottamusmies 

Autoradiopuhelimet (PTL) 

K o n e P a j a k o u 1 u 

Kanslia 

Oppilasosasto 

Tyi:isuoje 1 u 

Tyi:isuoj eluins inoori 

Tyi:isuojelupaallikko 

Tyi:isuojelupaallikki:i, 
sahki:ityi:ikuntien 

yas 

sas 

ins 
tkn 
tkn 

ins 

tkn 
tkn 
Tyohuone 

ins 
tkn 
Tyi:ihuone 

tkn 
piir 
piir 
piir 

sas 

merkon. 

str 

plm 

ins 
tkn 
tkn 
tkn 

tkn 

tvirk 

tkn 
tyj 

DI 

tkn 

str 

Aronranta Pertti 

Tannni Eero 

Aronen Timo 

Myllyntausta Unto 
Niemi-Nikkola Asro 
Talja Matti 

Penttila Kari, koti 2927 

Paulamaki Juhani, koti 918-342 
Karttinen Raimo, koti 2847 

Virmala Timo 
Tolvanen Vaino, koti 2948 

Hiltunen Kari 
Palin Erkki 
Manninen Anja 
Mutikainen Pirjo 

Isomaki Sigfrid 

Vanninen Jari 

Heino Hannu 

Lehtonen Erkki (RL) 911/3031 

Myllyntausta Unto y 94040/14026 
Talja Matti y 94040/14027 
Niemi-Nikkola Aaro y 9404.0/14080 
Karttinen Raimo y 94040/14081 

Lahdenpohja Heimo 

Soiha Helga 

Marjoniemi Markku 
Jormalainen Toivo 

Borgman Jarl, koti 2903 

Laaksonen Teuvo 

Heino Hannu 

Tyosuojeluvaltuutettu (RLry) 

Hy7 

917-2710 

2711 

2712 

2713 
2714 
2715 

2716 

2717 
2717 
2718 

2719 
2720 
2721 

2722 
2723 
2723 
2723 

2724 

2725 

2726 

2650 

2651 

2652 
2652 

2350 

2681 

2726 

2683 



Koneosaston tyosuojelu
piHillikko 

Muut puhelimet 

Tyooonotto j a pisteytys 

Palomestari 

Vaht imes tari 

Tavaran vastaanotto ja 
Hihetys 

Huol tokonttori 

Luottamusmies (RLry) 

ins Tapanainen Tenho, koti 454 

DI Kupila Sakari 
ytkn Viiala Pentti 

tkn Kilpio Kauko 
Palcmies 

vtm HiHlfors Jorma 

tyj Saari Arvo 
tyj Saari Jorma 

tsiht 1Urunen Pirjo T 

Konepajan p~rtti y 17 300 

Paaluottamusmies (konepaja) 
Paaluottamusmies (stk, maanant.) 911-3031 

Ulkopuoliset puhelimet 

Rakennustoimisto 

Asuintalojen isannoitsija 

Rautatielaisten Osuusruokala 

Terveydenhuoltokeskus 

Vastaava tyoterveyshoitaja 

H Y V I N K A A N 

PL 15 
05801 HYVINKM 

Varastonpaallikko 

Varastonpaallikko 

Tarveaineteknikot 

llenki loasiat 

rkm Karhunen Matti , koti 2967 
Toimisto 

Emanta y 13 133 

y 17 153 
Ajailtilaus 

tth 
tth 

Rasanen Li isa 
Kettunen Marjatta 

V A R A S T 0 (Hy vto) 

vtp Wilen Olli, koti 2905 

vtp Jlamiilainen Viljo, koti y 

tkn Juselius Ilkka 
tkn Sintonen Lasse 

tsiht Marttila Elna 

89 407 

Hy8 

917-2680 

2400 
2413 

2359 
2669 

2325 

2661 
2662 

2326 

2664 

2416 

2770 
2772 

2671 

2751 

2750 
2750 

2800 

2801 

2802 
2803 

2804 



Diaari, kirjeenvaihto 

Tavarahankinnat ja laskujen 
tarkastus 

Ostoryhmii 21 
Liikkuvan kaluston varaosat 
ja teriikset 

laskut ja hank.valvonta 

Ostoryhmii 22 

Siihko-, opastin- ja turvalai
tetarvikkeet, siihkoratamate
riaalista: ratajohdon siih
kOlaitteet osineen, eristimet 
osineen, liittimet, kaap .ken
gat, kiiiimit ja jatkokset 

Laskut ja hank. valvonta 

Ostoryhma 23 

Yleistarvikkeet 

· Laskut ja hank.valvonta 

Ostoryhrnii 24 

Ratakiskot, vaihteet, raide
ja vaihdetarvikkeet, siihkora
tamateriaalista perusosat tar-

tsiht 

lkt 

tsiht 

lkt 

tsiht 

tsiht 

tsiht 

vikkeineen seka valut tsiht 

Laskut ja hank.valvonta tsiht 

Konekirjoitus, hankintatilauk
set 
ostoryhma 21 tsiht 

ostoryhmiit 22 - 24 tsiht 

Myyntitoiminta tsiht 

Kirjanpito 

Tilinpaatos ja kalustokir
janpito 

Sisiiinen tarkastus ja kaytto
hinnat 

Raporttikirjanpito 

Kaapelikelakirjanpito 

ATK - s o v e 1 1 u t u s 

Yhdyshenkilot 

tsiht 

tsiht 

tsiht 

tsiht 

tsiht 

Gronlund Terttu 

'l)mkkynen Antti 

VepsiiUiinen Jukka 

lluhtala Erkki 

lluhtamiiki Reino 

l.empinen Lassi 

Laine Jaakko 

Makinen Mttti 

Makinen Ml.tti 

Granlund Terttu 

Jansson Sinikka 

InkiHi Paavo 

Inkilii Paavo 

Ahrenberg Ritva 

Hirs imaa Reino 

Marttila Elna 

Pennanen Seppo 

Hy9 

917-2805 

2806 

2807 

2808 

2809 

2810 

2811 

2812 

2812 

2805 

2813 

2814 

2814 

2815 

2816 

2804 

2817 



Hankintalaskujen kirjaus, 
velkojareskontra 

Tulo- ja menokirjaukset 

tilausrekisteri 

Tavaravarastot 

Vetureiden varaosat 
Osasto 31 
Sarjat Srl, Dvll, 15-16, osin 

tsiht 

tsiht 

tsiht 
tsiht 
tv irk 

Dr14 ja Sm1-2 vtom 

Osasto 32 
Sarjat Dv12 ja Dr13 vtom 

Terakset, (ulko-) os. 40 
Rakenneterakset, teraslevyt 
ja -putket, veturin pyoriit 
ja pyoranrenkaat,valimotuot-
teet vtom 

Raidctarvikkeet, os. 51 
Raide- ja vaiJ1detanrikkeet, 
ratatyaviilineet, levyjouset vtom 

Slihko- ja turvalaitetarvik-
keet, OS. 60 
Puhelin-, radio, heikkovirta
tarvikkeet, vahvavirta-asen-
nustarvi kkeet vtom 

Opastin- ja turvalaitetarvik
keet, linjarak. tarvikkeet, 
kaapelit, paristot, ratajoh
don sahkotarvikkeet (muu 
sahkoratamateriaali: kts 
yleistarvikkeet) vtom 

Puutavara ja oljyt, os. 70 
Puutavarat, maalit, lakat 
rasvat, oljyt, polttonesteet, 
puhdistusaineet, liuottimet, 
hapot vtom 

Yleistarvikkeet, os. 80 
Kumit, muovit, hiomatarvikkeet, 
kankaat, paperit, hitsaustar
vikkeet, laakerit, tiivisteet, 
hihnat, putkenosat, venttii
lit, hanat, sahkoratamateriaa-
lista ei johteiset rakenneosat vtom 

Jokirinne Helena 

Jokirinne Helena 

Joronen Sirpa 
Syrjiinen Anneli 
Koskenranta Taimi 

Miettinen Jouko 

Varjus Vilho 

Tetri Pentti 

Viskuri Matias 

Nurminen ?ekka 

Kortelainen Kaarlo 

Rasinen Jaakko 

Taan ila Er kk i 

lly 10 

917-2818 

2818 

2819 
2820 
2821 

2830 

2831 

2832 

2833 

2834 

2835 

2836 

2837 



Eriste- ja tiivisteaineet, 
pahvit, juotostaineet,alus
laatat, mutterit, ruuvit, 
naulat, niitit, sokat yms 
kiinnityselimet, jauhemai
set puhdistusaineet, kasi
voiteet, valimotarvikkeet 

Pakkaamo, lahetykset, kulje
tukset 

Kuljetuskirjat 

Saapuva tavara 

vtom 

tyj 

vtom 

P A N A T U S J A 0 S T 0 

Yalta Jouko 

Kivioja Olli 

Liukko Eija 

Taanila Erkki 

PL 56 
05801 !IYVINKAA 

Kayntiosoite: Hyvinkaan konepaja 
Tavaraosoite: VR Painatusjaosto, Hyvinkaa 

Jaoston paallikko aostp 

Kanslia tvirk 

l'ainotyot [akt 

Painotuotteet vtom 

Arvopainotuotteet, pahvil .mat
katav.rk, vakiohint.rk, kans. 
val.rk, kaym.maksum. tvirk 

Kuukausil. perhe- ja seuruel. 
matkailul.kond.l, avosarjal. 
lomal. alenn.kortti, 65-ja 
i - kortit, makuup . vihkot, 
vuokrasop, henk. kortit, vapaa-
liput tvirk 

Rahastusl.) sail.tav.kuit. 
paikantil, autonkulj.l, tulo
jen kuitti, oman tav.vel.to
site, aterial., ostotosite, 
tilitettavat saannot ja ta-
riffit tvirk 

Ira Aimo 

Mlrtikainen Raija 

Nous.iaincn Eino 

St igell AiiJI) 

Pekonen Jouko 

Leskinen Pirjo 

Nase Aila 

PL 488 
00101 11El.'3l. Kl 10 

\'ilhonkatu 13 h. 189 
Helsinki 

RH:n lomakkeet ja toimisto
tarvikkeet, painotoiden vas
taanotto vtom Rautio Valdemar 

Hy 11 

917-2838 

2839 

2840 

2837 

2870 

2871 

2872 
2873 

2874 
2875 

2876 

2877 

2878 

911-2123 



Vyoh.kuukausil.,sarjal., lama
kel., kans.val.liput, erik. 
liput, kuukausil. tsiht Bergman ~1aija-Liisa 

Hy 12 

911-2123 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 

Rautatiehallinnon tyoj~rjestyksen muutos 

Rahtiluotto 

N:o 5 
4 .2.1982 

Varastettuja Eurailpass-lippuja liikkeell~ 

Matkalippualennuksia 
II 

"Tervetuloa koeajolle" 

Helsinki: Suomen Messut 

Liikennepaikkojen v~limatkat 

Virka- autojen yhteisk~ytto 

Virka- ajokeskukset 

Vaunukuormaliikenteen kuormalavojen palautusmenet
telyn muuttuminen 1 . 4.1982 alkaen 

Hyvink~~n uusi puhelinkeskus 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksi~ 

Eroja 



5 - 2 -

RAUTATIEHALLINNON TY~J~RJESTYKSEN MUUTOS 

P~~johtaja on 28.1.1982 tekemH11~~n p~at~kse11a muuttanut rautatie
hal1innon ty~j~rjestyksen 22 §:n 1 momentin seuraavasti: 

22 § 

Markkinointitoimisto 

Markkinointitoimistossa, jonka p~~1lik~n teht!vanimike on markki

nointijohtaja, on kotimaisen tavara1iikenteen myyntijaosto, kansain

v~1isen tavara1iikenteen myyntijaosto, henkil~liikenteen myynti

jaosto, markkinointisuunnittelujaosto, kotimainen tariffijaosto ja 

mainosjaosto. 

Muutoksel1a 1akkautetaan markkinointitoimiston kansainv~1inen tarif
fijaosto. 

Muutos tu1ee voimaan 1 p~ivana helmikuuta 19B2. 

(RH 124/011/82 (Hlt), 28.1.1982) VT 5/82 

RAHTI LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehd~~n 1.2.1982 lukien seu
raavat muutokset. 

Luetteloon lis~t~an 

606236 Vaasa:mnylly Oy Hiomontie 10 00380 HELSINKI 38 

Kasten 

621763 Valmet Oy MyllykyUntie 21 32200 LOIMAA 

667048 Oy Lohja Ab Silika PL 19 06101 PORVOO 10 

667055 Oy Fiskars Ab Ruosilankuja 3 00390 HELSINKI 39 

Tehoelektroniikka 

667147 Suomen Kaukokiito Oy Nuijamiestent. 5 B 00400 HELSINKI 40 

667329 SOK Kouvo1an PL 103 451 0~ KOUVOLA 10 
konttori 
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Luettelosta poistetaan 

652438 Keske Oy K-Rauta 

(Tlt 9/24/82, 2·8 .1.1982) VT 5/82 

VARASTETTUJA EURAILPASS-LIPPUJA LIIKKEELLX 

Roomasta saadun s~hkeen mukaan Bahrainissa sijaitsevasta Thomas Cookin 

matkatoimistosta puuttuvat seuraavat 21 p~iv~n EURAILPASS-liput: 

nrot 085128 - 085134 ja nrot 085149 - 085150. 

Tavattaessa tallainen lippu otetaan pois matkustajalta ja h~nt~ k~sitel 

ta~n liputtomana matkustajana. Matkustajan henkilollisyys on selvitet

tava passin avulla, josta merkitaan muisti~n mat~ustajan nimi, tarkka 

osoite, passin numero ja antopaikka. 

Lippu ja ilmoitus asiasta edella mainittuine tietoineen on lahetett~v~ 

valittomasti rautatiehallituksen henkiloliikenteen myyntijaostoon, 

huone 258b, 

Jos kyseisess~ tapauksessa tulee erimielisyyksi~ matkustajan kanssa, on 

menetelt~va kuten edell~ on mainittu ja ohjattava matkustaja VR Lippu

toimistoon Helsinkiin, tai ellei se ole mahdollista, asemavirkailijan 

luo, joka ottaa yhteyden henkiloliikenteen myyntijaostoon puh. 

(911) 2729. 

( Mt 31085/662 / 82 2 7. 1 • 1982) VT 5182 
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MATKALIPPUALENNUKS I A 

"Tervetuloa koeajolle " 08.03 . -04.04 . 1982 . 

"Tervetuloa koeajolle" - kortti on t§.n§. vuonna t§.m§.n nt!koinen : 

®KOE 
AJA_ 
JU 
Talla kortilla voit ostaa 
itsellest ja l<anssasi mat-
kustaville, korkelntaan 3:11e "'""""'"' 
muulle henkilolle normaali· ~ ~ 
hintaiset meno- tai menopa-

luuliput, myos lastenliput.l Tt I KE I TO 

® 30% aleno,Uksella (me no- "'"'" •• .,.., "" ..., • """ 
matka yli 76 km). 
Kortt1 on voimassa 8.3.-4.4.82 ohelsen kaavion mukaan. 

nykyaikaa 
PS Tallii korttlla vo1t ostaa 
fiput rautatieasemalta vain 
kerran - kortm luovutat osto
hetkellij lipunmyy· 
jli!le. Ostamalla VR· 
atennuskortin saat 
saman 30'11. alennuk
sen jatkuvastl. 

KalinnJil 

Toivomme Sinun vastaavan oheisiin kysymyksiin ennen lipun ostoa. KyseJyn tarkoituksena on 
keratli. tletoja siitll, kuinka Sinll ja muut )unankllyttiijiit hafua1sitte VR:n kehlttavlln patvelujaan. 

1. Ku/niCIJ (OOIIta yli 761cilometrln piti.llsta matkaa 
oJet tehnyt vlimeisten 2 kuukauden alkane? 
(meno-paluu /a!ll<etaan kabdel<sJ matkaksl) 5. "l<oNjO/(ortin" ral<.la slirran j(Jnamatl<.anl keskelll 

Junella _ mallcaa • v/ll</loa tapahtuval<sl D l(ytm. 
llfl/a-aotOIIa _ marl<aa Del 
henlci/6aut.olla - matl<.aa 6, "Koea/Okortln" lal<la matl<.usran }Una/la. vaikka olin 
l&ntokoneella - matkaa suunnireHut talcev/W matl<at> muulla 1<111/<uv~ 

2. KA)'ttsssMnl on henldl&uto a~ D.kyllll 
Del Del 

3. TeM "leoeejomalk:lll)/" Qyksln 7. Pfdll.tkJj Ulmln l<ort/11 mulutna saamaasii/R;n eslle-
• ...,......,._ ....... ..,. _ ajonl(un muun lcanssa materiaaiUI hy&tyll/senll.? §~Ui 
... ·--.....-• ...,~" -· OJoma· taihuvlmallca Danoaaasanoa 

a~ tat Oi/lsllelumallca 8• Mitll.pa/Yeluja lla/ual$ll Vfl:n kellltf/Mfn? 

amuumatl<a ~ - - -----------

Myynt iohjeet , ks . VT 3/82 . 

(N :o Mt 22080/646/82, 25 . 1 . 1982) VT 5/ 82 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint& tiet&); 27.02.-02.03.1982 

SUOMEN MESSUT; XXVII kenk&messut 

Asiakaskortin esitt&j&lle myyd&~n matkalippu meno-paluumatkaa var
ten 20 %:n alennuksella lyhint& tiet& Helsinkiin. VR lomaketta 
2416 ei anneta ostajalle. 

Lipunostajalle on ilmoitettava e t t& sek& ostettu matkalippu ett~ 
asiakaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitett&v& junan 
kondukt66rille. 

Matkalippu on lunastettava v&hint&&n 76 kilometrin matkalle meno
suuntaan. 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi 
merkit&&n lomakkeen "Muu"-kentt&&n koodi 95 sek& "Lis&merkinnli.t"
kenttli.li.n sana "Messukeskus". 

Myynti RAP-j&rjestelm&n avulla: Kyselysanoman A-kenttli.li.n merkit&&n 
aina ensimm&inen kelpoisuusp&iv& (jli.rjestelm& hyvli.ksyy vain pli.iv&t 
27.02.-02.03.1982) sekli. I-kentt&li.n erikoiskoodi 05. 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll& mainittujen 
pli.ivien v&lisen& aikana (mainitut pli.ivli.t mukaan luettuina). 

Alennus ei koske lastenlipuilla eikli. muilla alennuslipuilla matkus

tavia. 

(N:o Mt 22056/646/82, 26.1.1982) VT 5/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

1.2.1982 lukien poistetaan julkaisusta Kalkkimaa ja Kristiinankau
punki merkint6ineen. 

(N:o Yt 31002/67/82, 19.1.1982) VT 5/82 

5 
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VIRKA-AUTOJEN YHTEISKAYTTO 

Rautatiehallitus on t~ydent~en ja muuttaen otsikossa mainitun toi
minnan k~ynnistamisest~ annettuja ohjeita (RH 384/019/79, 12.3.197~ 
Lko 31433/019/79, 27.4.1979 ja RH 690/019/80, 16.6.1980) p~~tt~nyt, 
etta virka-autojen yhteiskayt8ssa noudatetaan 1.3 . 1982 alkaen seu
raavaa: 

Virka-ajokeskukset 

Virka-autojen k~yt8n j~rjestamiseksi mahdollisimman tehokkaaksi ja 
taloudelliseksi on rataverkolle perustettu virka-ajokeskuksia, jot
ka valittavat eri organisaatioyksik8iss~ kulloinkin vapaana olevia 
virka-autoja yhteisk~ytt8tilaajille. Luettelo virka-ajokeskuksista 
puhelintietoineen julkaistaan Valtionrautateiden puhelinluettelossa 
(VR 2623). 

Tilausohjeet 

Tilaajan osasto-, piiri- ja alueorganisaatiosta riippumatta saadaan 
Valtionrautateiden virka-autoja varata valtion moottorikulkuneuvo
jen k~yt8sta annettujen maaraysten puitteissa (VN:n p~at8s n:o 482, 
15.6.1972, RH n:o 1070/117/77, 14.9.1977 ja RH/Lko 454/923, 7.2. 
1962), jotka ovat julkaistuina Henkil8st8hallinnon m~arayksi~-kan
siossa sivuilla B.7.2.1. - B. 7.2.3.) virkakaytt88n edella mainituis
ta virka-ajokeskuksista. Luvan virka-auton varaamiseen antaa esi
mies, jolla on oikeus allekirjoittaa luvansaajan matkama~r§ys. 

Tama virka-autojen yhteiskaytt8jarjestely kasitta~ seka paikallis
ajo - etta kaukoajotilaukset. 

1 . Paikallisajotilaukset 

Paikallisajotilaukset hoidetaan asianomaisten piiri- ja alueyksik8i
den erikseen antamien tilaus- ja toimintaohjeiden mukaisesti. 

2. Kaukoajotilaukset 

Paaperiaatteena on, ett~ kaukoajotilaukset tehdaan virkamatkan koh
detta l§himpana olevaan virka-ajokeskukseen. Tavoitteena on koko
naismatkakustannusten saast§minen rajoittamalla autonk§ytt8 sovel
tuvissa tapauksissa vain virkamatkan kohdealueeseen. Jos koko mat
ka on teht~va virka-autolla, tilataan auto laht8paikkaa lahimpana 
olevasta virka-ajokeskuksesta. 
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Tilaukset on teht~v~ etuk~teen niin ajoissa, ett~ virka-ajokeskuk

selle j~a v!hint!!n 2 tyBp!iv!~ toimitusaikaa. Autot varataan ti

laajille tilausj~rjestyksess!. Ennalta arvaamattomia kiireellisi~ 

ajoteht!vi! hoidetaan vain, jos autokalustoa on kysei~en! ajankoh

tana tarkoitukseen k&ytett!viss!. 

5 

Tilausten muutoksista ja peruutuksista on tilaajan aina v&littBm!s

ti ilmoitettava virka-ajokeskukseen. 

Tilaajalla tulee olla esimiehen allekirjoittama matkam!~r&ys, josta 

k~y ilmi, miss~ ja milloin h&nell! on oikeus saada k&yttBBns! virka

auto. Kun kysymykseen voi tulla virka-ajon hoitaminen joko kuljet

tajan tai tilaajan itsens! ajamana, on j~lkimm&isess& tapauksessa 

oltava matkam&&r&yksess~ viel& lis!maininta siit&, ett& tilaajalla 

on asianmukainen lupa ajaa itse Valtionrautateiden virka-autoa. 

Tilaajan on esitett!v! matkam!!r!yksens& ennen ajoon l~tB& auton

kuljettajalle tai, milloin tilaaja saa virka-auton k&yttBBns& ilman 

kuljettajaa, on h&nen esitett&v! jo autoa vastaanottaessaan matka

m&!r&ys virka-ajokeskukseen. 

Virka-ajokeskusten toiminta 

Virka-autojen yhteisk&yttBa ohjaavat ja valvovat asianomaisten pii

ri-, konepaja- ja varastop&&llikBiden m!~r!!mist! edustajista koot

tut virka-ajoryhm!t, joiden teht!v~n~ on lis~si selvitt~~ virka

autojen tarvetta, sijoituksia ja miehityksi~ sek~ tarvittaessa so

pia paikallisten yhteyshenkilBiden nime~misest&. 

Jokaiseen virka-ajokeskukseen m&&r!t&~n vastuuhenkilB, jonka teht&

v&n& on muun toimensa ohella sopia ja j~rjest~& virka-ajot tilaus

ten ja k&ytett&viss& olevien j&rjestelymahdollisuuksien mukaan. 

Yhteisk~ytBn kustannuksista vastaavat ne organisaatioyksikBt, joi

den hallinnassa yhteisk&yttBautot ovat. 

Virka-ajokeskusten perustamisesta ja lakkauttamisesta p~&tt~v~t 

asianomaiset piiri-, konepaja- ja varastop&&llikBt sopien siit& kes

ken!&n. 
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VIRKA-AJOKESKUKSET 

T~ss~ luettelossa mainitut virka-ajokeskukset v~litt~v~t Valtion
rautateiden virka-autoja yhteisk~ytt5tilaajille. Tilausohjeet ja 
m~~r~ykset virka-autojen yhteisk~ytost~ ovat Henkil5stohallinnon 
maarayksi~ -kansiossa sivuilla B.7.2 . 4. 

Ajokeskuksen 
sijaintipaikka toimipaikka ja puhelin 

Helsinki lpt 911-2069 
Lt 911-2562 

Lahti ttt 912-263 
Kouvola rpt 971-320 

lpt 971-205 
Tamp ere lpt 931-2258 
Turku lapt 921-251 
Pori lapt 936-201 
Seinajoki lpt 951 - 2100 
Ylivieska lapt 962-211 
Oulu lpt 961-359 
Pieksamaki vr 981-460 
Jyvaskyl~ rapt 942 - 336 
Kuopio knp 982 - 296 
Kajaani rapt 991-339 
Joensuu vr 901-280 

(N:o RH 108/019/82, 25 . 1 . 82) VT 5/82 

VAUNUKUORMALIIKENTEEN KUORMALAVOJEN PALAUTUSMENETTELYN MUUTTUMINEN 

1.4.1982 ALKAEN 

Kuormalavajarjestelma~ muutetaan 1.4.1982 alkaen seuraavasti : 

Kuormausapuv~lineiden kayttom~araysten (VR 2652 . 5) 3.3 - kohdan mu
kaisesta vaunukuormaliikenteen lavakierron jarjestamisesta rauta
teiden valityksella luovutaan . Menettelyn korvaa hinnaltaan huo
kea lavojen palautus vaunukuormina tai niputettuna kappaletavarana . 

Tariffitaulukkoon 22l kohtaan 1, tullaan lisaam~an seuraavat maksut: 

Vaunukuormaliikenteessa kaytettyjen vaihtokuormalavojen (VR- ja FIN
lavat) palautus , kuljetusmatkasta riippumatta : 
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vaunukuormana, v~hint~~n 150 kuormalavaa, 

kahta vaunuakselia kohti 

kappaletavarana, terminaalien v~lill~, 

kuormalavalta 

mk 

mk 

5 

150,-

2,-

(Liit~nt~kuljetuksesta perit~~n kappaletavaran liit~nt~rahti 50 %:lla 

alennettuna, v~hin maksu t~ysim~~r~isen~) 

Asiakkaan kuormaamien asemavaunujen (TS 38 A 4 ja liite 6 E) si

salt~mist~ VR- ja FIN-lavoista annetaan l~hett~jalle vaihtolava 

vasta m~~raaseman suorittaman vaihtokelpoisuuden ja lukum~~r~n 

tarkastuksen j~lkeen. 

Kuormausapuvalineiden kayttomaaraysten kohdat 3.2 ja 3.3 muutetaan 

kuulumaan seuraavasti: 

3.2 Vaunukuormaliikenteess~ k~ytettyjen vaihtokuormalavojen 

(VR- ja FIN-lavat) palautus 

Rautatiet tarjoaa mahdollisuuden palauttaa vaunukuorma1ii

kenteess~ saapuneet kuorma1avat joko vaunukuormina tai kap

pa1etavarana. 

Pa1autuksesta perita~n tariffitau1ukossa 22, kohdassa 1 

mainitut normaa1itariffeja huokeammat pa1autusmaksut. Lii

t~nt~ku1jetuksesta perit~~n kappa1etavaran 1iit~nt~rahti 50 

%:n alennuksin huomioiden vahimm~t maksut. Maksun voi suo

rittaa joko 1~hett~j~ tai vastaanottaja. Maksu kannetaan 

tulojen kuitil1a VR 1815. 

V a u n u k u o r m a n a pa1auttaminen ede11yttaa v~hin

t~an 150 kuorma1avaa, ellei rahtisopimuksin ole toisin 

sovittu. Asiakkaan on suoritettava lavojen kuormaus vau

nuun. Asiakas myos vastaa lavojen lukum~~r~st~ ja vaihto

kelpoisuudesta. L ~ v o j a e i t a r k a s t e t a 

r a u t a t e i d e n p u o 1 e s t a. 

K a p p a 1 e t a v a r a n a palautettavat lavat on asiak

kaan toimesta sidottava tukevasti enint~an 13 kappaleen 

nippuihin ja niput varustettava osoitelapuin. Rautatiet 

toteaa lavojen lukumaar~n ja vastaa siit~. R a u t a -

t i e t e i t a r k a s t a 1 a v o j e n v a i h t o -

k e 1 p o i s u u t t a, eika siit~ vastaa. 
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Lavoja pa1autettaessa on asiakkaan esitett~v~ pa1autukseen 
1iittyvien vaunukuormarahtikirjojen a 1 k u p e r ~ i -
s e t vastaanottajan kappa1eet (osa 4), joihin tehd!~n 
rautateiden puo1esta merkint!: "Lavat pa1autettu saat-
tee11a nro p~iv!1eima ja VR henkil5n nimi". 

Pa1autusta varten 1aaditaan v a u n u k u o r m a 1 ! -
h e t y k s i s a ! s a a p u n e i d e n k u o r m a -
1 avo j en p a 1 aut us sa at e (VR 1908). Saat
teeseen on merkitt~v! em. rahtikirjojen numerot, p~iv!m~!
r!t ja 1ava1uku. Saate1omakkeita voidaan 1uovuttaa vaki
tuisesti kuorma1avoja pa1auttavi1le asiakkail1e jo enna
kolta. On suosite1tavaa, ett~ asiakas antaa rautatei1le 
1avoja tuodessaan v a 1 m i i k s i t ~ y t e t y n pa
lautussaatteen. 

Rautateiden puo1esta on tarkastettava, ett~ palautussaat
teeseen on merkitty oikeat rahtikirjanumerot ja ett! rah
tikirjojen yhteinen lavam~!r~ ja saatteen 1avam!!r~ t!sm!~
v!t kesken&a.n. 

P a 1 a u t u s s a a t e on ne1iosainen: 

osa 1 

" 
II 

II 

2 

3 
4 

l~hetysasemalle 

1avojen vastaanottaja11e 
m~~r~aseman kuittauskappale 
palauttava11e asiakkaa11e 

Osat 2 ja 3 seuraavat ku1jetuskirjana 1avoja m~~r~asemalle. 

Asiakkaiden kuormaamat asemavaunut (TS 38 § A 4 ja 1iite 6 E) . 

L~hetysasema antaa 1~hett~j&11e vaihtolavat asemavaunun si
s&1t~mist~ VR- ja FIN-1avoista vasta m ~ ~ r ~ a s e m a n 
suorittaman lavojen v a i h t o k e 1 p o i s u u d e n ja 
1 u k u m a. a. r a. n tarkastuksen j~lkeen. 

Jos asemavaunu menee asiakkaan raitee11e purettavaksi ja 
1avat siten suoraan vastaanottaja11e, ei tarkastusta rauta
teiden puo1esta suoriteta . T~115in 1avojen pa1autus on 1~
hett~j~n ja vastaanottajan v~1inen asia, kuten vaunukuorma
liikenteess~ (kohdat 3.1 ja 3.2). 

Menette1yohje: 
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L ~ h e t y s a 8 e m a 

liitt~~ l~htOtiedoin t~ytetyn a 5 e rn a v a u n u n 
5 i s ! 1 t ~ rn i e n k u o r rn a 1 a v o j e n t a r
k a 8 t u 8 i 1 rn o i t u k s e n (VR 1911) 1-, 2- ja 
3-o8at a5ernavaunun yhtei5een rahtikirjaan. Osa 4 j!!.~ 

l~hetysasernalle ("kantaan"); ja 

merkitsee vaunun rnolernpiin o5oitelappuihin tekstin: 
"ASEMAVAUNU - LAVOJEN LAATU JA MJO(RJt TARKASTETTAVA". 

M a ~ r ~ a s e m a 

tarka5taa v a u n u a p u r e t t a e 8 8 a tavaran 
alla olevien lavojen vaihtoke~poisuuden ja lukurn!!.~r~n; 
ja 

rnerkitsee tarkastuk5en tu1oksen tarkastusilrnoitukseen 
(1-, 2- ja 3-osat) pa1auttaen 2- ja 3-o8at +~hetysase
rnalle. 08a 1 j~~ rn~~r!!.asernalle. 

L ~ h e t y 8 a 8 e rn a 

luovuttaa l!!.hettAj!!.lle 3-osaan tehty!!. kuittausta vas
taan sen rn!!.!!.r~n VR- ja/tai FIN-lavoja, joka tarkastusil
rnoituk5een on rnerkitty • . VAIHTOKELVOTTOMISTA ja KERTA
K~YTTOLAVOISTA EI ANNETA VAIHTOLAVAA, sill!!. vastaava8ti 
rautatietk!!.!!.n ei 5aa niist!!. vastaanottajilta vaihtola-
vaa. Tarka5tusilrnoituk5en 2-osa annetaan l!!.hett~-

j!!.lle. 

Ohjes!!.!!.nnOn lehdet painetaan ja jaetaan painatu8jaoston 
toirne5ta. V~lineeksi asiakasinforrnaatiolle painatetaan 
rnarkkinointitoirniston asiakastiedote norrnaalia laajempana 
painoksena ja sit~ voidaan ti1ata markkinointitoirnistosta, 
puh. 2598. Muutokseen 1iittyv~t lomakkeet "Vaunukuorma1~
hetyksi8s11 saapuneiden kuorrna1avojen pa1autussaate" (VR 
1908, 15000 x 4) ja "Asemavaunun sis~1t!!.mien kuormalavojen 
tarkastusilrnoitus" (VR 1911, 150 x 25 x 4) va1mistuvat pai
nosta ennen rnuutoksen tapahturnista. Pa1autussaatteen pe
rusjake1u suoritetaan painatusjaostosta terrninaa1ien 
1 a v a v a 1 v o j i 1 1 e, jotka jakavat 1ornaketta tar
peen rnukaan asemi11e. Tarkastusi1rnoitusta voivat a5ernat, 
joi1ta l!!.htee asiakkaan kuorrnaamia asernavaunuja, tilata 

painatusjaostosta. 
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Muutokset perustuvat p~~asiallisesti kuormalavaj~rjestel 

m~n kehitt~mistytiryhm~n raporttiin ja aiheutuvat siit~, et

t~ sek~ vaunukuormien ett~ em . asemavaunujen kuormalavat 

eiv~t aina ole t~ytt~neet FIN-lavaj~rjestelm~n vaihtokel 

poisuusvaatimusta . 

(N : o Lt 22144/53/82, 26.1 . 1982) VT 5/82 

HYVINK~N UUSI PUHELINKESKUS 

Hyvink~~n uuden keskuksen k~ytttitinoton yhteydess~ 11.2.1982 klo 

18 . 00 muuttuvat Keravan liikennealueella seuraavat numerot : 

J~rvenp~~. lipputoimisto 

" matkatavara 

Jokela, junasuorittaja 

Entinen n:o 

917-595 

917-596 

917-508 

Uusi n:o 

917 - 2222 

917-2223 

917 - 2220 

(Stt 2089/433/82, 25 . 1 . 1982) VT5/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylim~~r~inen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 26) toimi 

ja ylim~~r~inen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 23) 

toimi toistaiseksi rautatiehallituksen hallinto- osastolla . P~~johta

jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal

lituksen kirjaamoon viimeist~~n 19 p~iy~n~ helmikuuta 1982 ennen 

virka- ajan p~~ttymist~ . 

Toimistosihteerin (V 18) virka toistaiseksi rautatiehallituksen hal

linto- osastolla. Hallinto - osaston johtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis 

t~~n 26 p~iv~n~ helmikuuta 1982 ennen virka- ajan p~~ttymist~ . 
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Yliteknikon virka (V 24), kaksi asemap~~llikon virkaa (V 21), kaksi 

toimistosihteerin virkaa (V 20) , kaksi liikenneohjaajan virkaa 

5 

(V 18) , nelj~ toimistosihteerin virkaa (V 18), kaksi liikennemesta

rin virkaa (V 16), kolme toimistosihteerin virkaa (V 15), kolmekym

ment~ veturinkuljettajan virkaa, kolme j~rjestelymestarin virkaa, 

kuusi kuormausmestarin virkaa ja yhdeks~ntoista konduktoorin virkaa. 

Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meist~~n 3.3.1982 ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~. 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

Yliteknikko (V 24): Tampereen (1 Tpe veturimieskurssin joht.) va

rikolle , 

asemap~~llikot (v- 21): Haapam~en (1 M~n) ja Kajaanin (1 Hys) lii

kennealueille, 

toimistosihteerit (V 20): Pieks~m~en (1 palkka-asiat , 1 henkiloliik . 

markkinointi) liikennepiiriin, 

liikenneohjaajat (V 18) : Turun (1 Tku) ja Kuopion (1 Sij) liikenne

alueille, 

toimistosihteerit (V 18): Tampereen (1 Tpe materiaalias ., 1 Tpe 

markkinointi, 1 Tpe lipputoim . ulkomaanmyynti) liikennealueelle ja 

Pieks~m~en (1 Pm) varikolle , 

liikennemestarit (V 16): Tampereen (1 J~s) ja Haapam~en (1 Hpk) 

liikennealueille, 

toimistosihteerit (V 15): Pieks~m~en (1 Var), Jyv~skyl~n (1 Jy tav. 

toim . ) ja Iisalmen (1 Ilm tav . toim . ) liikennealueille, 

veturinkuljettajat: Tampereen (2 Hpk), Turun (14 Tku), Porin (1 Pri), 

Pieks~m~en (8 Pm) , Jyv~skyl§n (2 Jy) , Iisalmen (2 Ilm) ja Kontiom~en 

(1 Kon) varikoille, 

j~rjestelymestarit : Turun (1 Tku), Haapam~en (1 Hpk) ja Jyvaskyl~n 

(1 Jy) liikennealueille, 

kuormausme~tarit: Turun (2 Tku), Jyv~skyl~n (2 Jy terminaali), Kuo 

pion (1 Kuo) ja Kajaanin (1 Kaj selvittelyas . ) liikennealueille sek~ 

konduktoorit: Tampereen (4 Tpe), Turun (2 Tku), Toijalan (1 Tl), 

Haapam~en (1 Hpk , 1 Vlp), Pieksam~en (1 Pm), Jyv~skyl~n (3 Jy), Kuo 

pion (1 Kuo , 1 Sij), Iisalmen (3 Ilm) ja Kajaanin (1 Otm) liikenne 

alueille. 
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Liikenneohjaajan virka (V 20) toistaiseksi rautatiehallituksen lii
kenneosastolla (1 liikenteenohjaus). Rautatiehallituksen liikenne
osaston pMallik~lle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon viimeista~n 3.3.1982 ennen viraston 
aukioloajan p~attymista. 

Ylimaarainen sMhk~tarkastajan toimi (V 25), ylim~~rainen teknikon 
toimi (V 22), ylim!Mr!inen teknikon toimi (V 21), kaksi ylim~~raista 
apulaisasemapaallik~n tointa (V 22) ja ylimaarainen liikenneohjaajan 
toimi (V 20). Liikenneosaston p~~llik~lle osoitetut kirjalliset ha
kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeista~n 
3.3.1982 ennen viraston aukioloajan pa~ttymist!. 

Edella mainittuihin toimiin otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti: 

ylimaarainen s~hk~tarkastaja (V 25): Tampereen (1 Tku sahk~huollon 
esimies) s!hk~alueelle, 
ylimaarainen teknikko (V 22): Tampereen (1 Tpe ajovalmiushuollon 
vuoromestari) varikolle 
ylimaarainen teknikko (V 21): Tampereen (1 Tpe ajovalmiushuollon 
vuoromestari) varikolle, 
ylim~araiset apulaisasemapM~llik~t (V 22): Tampereen liikennepii
riin (1 henkil~liik.markkinointi) ja Porin (1 Pri markkinointi) lii
kennealueelle sek~ 
yli~~r~inen liikenneohjaaja (V 20): Porin (1 Pko) liikennealueelle. 

Kahdeksan sahk~asentajan tointa, kaksikymmentaseitseman veturinl~
mittaj!n (V 13) tointa, kuusi veturinlammittaj!n (V 12) tointa, 
kaksi autonasentajan tointa, nelj! autonkuljettajan tointa, kolme 
tallimiehen tointa, kaksi vaunumiehen (V 9) tointa, kaksikymmenta
kuusi asemamiehen (V 10) tointa ja kaksikymrnenta asemamiehen (V 9) 
tointa. Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava asian
omaisen liikennepiirin pa~llik~lle viimeista~n maaliskuun 3. paiv~n~ 
1982. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

s~hk~asentajat: Tampereen (3 Tpe, 1 Tku) ja Pieks!maen (4 Pm) sah
k~alueille, 
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veturinl~itt4j4t (V 13): Toijalan (1 Tl) ja Turun (1 Lm) liiken
nealueille, Turun (4 Tku), Perin (2 Pri), Pieka4m4en (8 Pm, 1 Snj, 
3 Kuo), Jyv~aky14n (4 Jy) ja Iiaalmen (3 Ilm) varikoille, 
veturinl~itt~j~t (V 12): Turun (1 Tku), Tampereen (4 Hpk) ja 

Iisalmen (1 Ilm) varikoille, 
autonaaentajat: Turun (1 Tku) liikennealueelle ja Tampereen (1 Tpe) 

varikolle, 
autonkuljettajat: Turun (3 Tku) ja Rauman (1 Rma) liikennealueille, 
tallimiehet: Tampereen (1 Hpk) ja Pieka4m~en (2 Pm) varikoille, 
vaunumiehet (V 9): Tampereen (2 Tpe) varikolle, 
aaemamiehet (V 10): Tampereen (6 Tpe, 1 Llh), Turun (5 Tku, 1 Ukp 
ja-p~tev4), Toijalan (2 Tl), Perin (4 Pri, 1 Pej), Rauman (1 Rma), 
Pieks4m4en 1 Snj js-p4tev4), Jyv4skyl4n (3 Jy) ja Kuopion (1 Kuo) 

liikennealueille sek4 
asemamiehet (V 9): Tampereen (1 Sui js-p4tev~) Turun (5 Tku, 1 Nnl 
js-p4~ev~, 1 Au js-p~tev~). Perin (2 Hva js-p4tev~. 2 K14 js-p~tev~), 
Pieks~m4en (2 Hps js-p~tev4 kauko-ohj .valm.aaakka, 1 Ptn js-p4tev4 

kauko-ohj.valm.saakka), Jyv~skyl~n (2 Xki js-p~tev4), Kuopion 1 Sij, 
1 Jki js-p~tev~,-ja Iisalmen (1 Sea js-p~tev~) liikennealueille. 

Viisi toimistovirkailijan (V 11) tointa, kolme toimistovirkailijan 
(V 9)tointa, yliasentajan toimi, kaksi vaununtarkastajan tointa, 
koneenhoitajan toimi, yksitoista vaihdemiehen tointa ja kaksikym
ment4yhdeks~n junamiehen tointa. Rautatiehallituksen liikenneosas
ton p~~llik~lle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
asianomaisen liikennepiirin p~~llik~lle viimeist~~n maaliskuun 3. 
p4iv~! 1982. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

toimistovirkailijat (V 11): Tampereen (2 Tpe), Turun (1 Tku) ja 
Perin (1 Pri) liikennealueille sek~ Pieks4m4en liikennepiiriin (1), 
toimistovirkailijat (V 9): Turun (1 Tku), Toijalan (1 Tl) ja Ka
jaanin (1 Kaj) liikennealueille, 
yliasentaja: Tampereen (1 Tku) s~hk~alueelle, 
vaununtarkastajat: Turun (1 Tku) ja Pieks4m~en (1 Pm) varikoille, 
koneenhoitaja: Kontiom4en (1 Ken) varikolle, 
vaihdemiehet: Tampereen (1 Ov), Perin (1 Pri), Haapam4en (2 Hpk), 
Pieks~m~en (5 Pm), Jyv~skyl~n (1 Jy) ja Kuopion (1 Kuo) liikenne
alueille sek~ 
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junamiehet: Tampereen (1 Jas), Turun (2 Tku, 1 S1o), Toija1an (1 T1, 
2 Vi, 1 Hp), Porin (4 Pri), Rauman (2 Rma), Haapamaen (1 Hpk, 1 Keu), 
Pieksamaen (4 Pm), Jyvasky1an (2 Jy, 1 Suo), Kuopion (3 Kuo), Iisa1-

men (1 I1m) ja Kajaanin (2 Kon) 1iikennea1uei11e. 

"Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 

(Lohja; asunto varattu). Rataosaston johtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava Helsingin ratapiirin paallikolle viimPlir 

taan 3.3.1982 . 

Koneinsinoorin virka (B 1 ; koneteknilliset tehtavat) seka Y-limaarai
nen tarkastajainsinoorin toimi (V 28 ; laadunvalvonta- ja ohjausteh
ta~at seka tarkastustoiminnan hoitoon liittyvat tehtavat), toistaisek
si rautatiehallituksen koneosastolla. 

Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 1.3.1982 ennen viraston auki
oloajan paattymista 

Koneinsinoorin (S 14) sopimuspalkkainen virka taytettavana rautatie
hallituksen koneosastolla. Kirjalliset ilmoittautumiset em. virkaan 
pyydetaan rautatiehallitukselle osoitettuna toimittamaan rautatiehalli
tuksen kirjaamoon 1.3.1982 mennessa. 

Ko. virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan koneteknilliseen toimistoon 
jarrujaoston paallikon tehtaviin toistaiseksi. Tiedusteluihin virkaan 
ilmoittautumista silmalla pitaen vastaa ki H Tolamo, pub. 3939. 

NIMITYKSIJI. 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : toimistovirkai1ijan (V 13) toimeen 
toimistovirkai1ija Sirkka Orvokki Leppanen. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : y1im. insin5ori (V 28) Ensi Va1o 
Tervapuro, y1im. 1iikennetarkastaja ap Eetu Juhani Rahkonen . 

Helsinki 1982. Va~ion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 6 
11.2.1982 

U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennetta 
varten 

Veturimiesoppi1aita otetaan 

Kansainva1inen tavara1iikenne, 1antinen 

Avoimia virkoja ja toimia 

• 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella n:o 163, 27.1 . 1982, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1.2.1982 lukien seuraavasti: 

100 Hoilanin floriinia 177,00 mk 

100 Belgian frangia 11 , 40 mk 

100 Itavallan shill ink ill 27,80 mk 

100 Kreikan drakmaa 7,90 mk 

100 Luxemburgin frangia 11 ,40 mk 
100 Neuvostoliiton ruplaa 628,00 mk 
100 Puolan zlotya 5,40 mk 

100 Ranskan frangia 77,00 mk 
100 Romanian leita 99,80 mk 

100 Ruotsin kruunua 79,60 mk 
100 Sveitsin frangia 242,00 mk 
100 Tanskan kruunua - 59,50 .mk 
(N:o Tlt 112/23/82, 2.2.1982) VT 6/82 
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VETURIMIESOPPILAITA OTETAAN 

Helsingin, Kouvolan, Tamp·ereen, Sein&joen, Oulun ja Pieksfunlien vari

koille otetaan veturimiesoppilaita kursseille, jotka alkavat 2.8. ja 

1.9.1982. Koulutusaika on 2 vuotta 4 kuukautta. Koulutusajalta mak

setaan sopimusten mukaista palkkaa; asunto on oppilaiden itse jarjes

tettava koulutuspaikkakunnilla. 

Paasyvaatimukset 

- ika 17-25 vuotta 

- yleisen ammattikoulun (kone- , auto- tai sahkoosasto) oppimliara tai 

vastaava koulutus 

- virheeton varinakokyky 

- soveltuvuus veturimiehen tehtaviin 

Ennen kurssin alkua valmistuvat voivat hakea kursseille, jos he liit

tavat hakemukseen paastotodistuksen sijasta jaljennoksen viimeksi saa

mastaan lukukausitodistuksesta . 

Hakeminen veturimiesoppilaaksi tapahtuu liikennepiirin toimistosta saa

tavalla hakulomakkeella , joka on toimitettava maaliskuun 15. paivaan 

mennessa sen liikennepiirin toimistoon, johon piiriin hakija pyrkii . 

Liikennepiirin henkilostoasioiden hoitajalta saa myos ammattiesitteita 
ja lisatietoja veturimiehen ammattiin ja hakemiseen liittyvista asiois

ta . 

Sopiviksi katsotut hakijat kutsutaan huhti- ja toukokuun aikana liiken

nepiireittain jarjestettaviin soveltuvuuskokeisiin. 

(Nro Yt 1254/141/82) VT 6/82 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE, LANTINEN 

Julkaisun "Kansainvalista tavaraliikennetta koskevat toimitusohjeet , 

Lantinen" "VR 4672, ilmestyy lisalehti nro 7, joka on voimassa 1 . 1.1982 

lukien. Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun. 

(Mt 1 . 2.1982) VT 6/82 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Sopimuspalkkainen apulaisjohtajan (S 16) virka toistaiseksi rauta

tiehallituksen hallinto-osastolla . Valtioneuvostolle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 3 paivana maaliskuuta 1982 ennen virka- ajan paattymista . 

Edella mainittuun virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi 
hallintotoimiston paallikkona . 

Sopimuspa1kkainen apu1aisjohtajan S 16) virka toistaiseksi rautatie
ha11ituksen ta1ousosasto11a. Va1tioneuvosto11e osoitetut kirja11iset 
hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 
3 paivana maa1jskuuta 1982 ennen virka-ajan paattymista. 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty tu1ee toimimaan toistaiseksi ma 
teriaa1itoimiston paa11ikkona. 

Sahkotarkastajan virka (V 29) toistaiseksi Tampereen (Tpe sap) sahko

alueella . Liikenneosas~on paallikolle osoitetut kirjalliset hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 10 . 3 . 

1982 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Markkinointitoimistoon haetaan noin vuodeksi kustannus- ja tarjouslas
kentatehtaviin henkiloa, jolla on sopivan peruskoulutuksen lisaksi ko

kemusta liikenteenhoito-,rahditus - yms . tehtavista . Pikaiset vastaukset 

puh . 911 - 2977 (S Malinen) . 

Kolme opastinesimiehen (V 18) tointa, joista toistaiseksi yksi 

Kouvolan ratapiirissa (Kouvola) ja kaks i Pieksamaen ratapiirissa 

(Pieksamaki) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava ao ratapiirin paallikolle viimeistaan 10. 3. 198 2. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 7 
18 . 2 . 1982 

Monisteiden nitominen ja kirjekuorien kayt o 

Matka1ippua1ennuksia 

Liikennepaikkojen vl1imatkat 

Kansainvl1inen itlinen tavaraliikenne, toiminta
ohjeita , (VR 4787) 

Avoimia virkoja 

Nimityksil 

Eroja 
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MONISTEIDEN NITOMINEN JA KIRJEKUORIEN KAYTT~ 

Nitomahakasten k~ytto 

Monisteita nidottaessa on nitomahakanen sijoitettava paperin vasemman 

reunan keske11e niin, ettei paperia rei ' itett~essa 4-rei ' itykse11a 

standardin VRS 6004 mukaan (ju1kaistu ASIAKIRJAOHJEET - kansiossa 

nro:11a VR 2661 . 74) nit omahakasia tarvitse poistaa . 

Kansioitavat paperit on rei'itettav~ ennen jake1ua mik~1i mahdo11ista. 

Kirje~uorien k~ytto 

Kirjekuorien su1kemista teipi11a ja su1ku1~pan kokonaan 1iimaamista 

tu1isi va1tt~~. e11eivat erityiset syyt sit~ vaadi . Kirjekuorien 

kaytosta on annettu tarkemmat ohjeet ASIAKIRJAOHJEET- kansiossa , 

kohdassa Virkakirjeiden ja pakettien 1ahett~minen VR 2661 . 5. 

(H1t 121/019/82,4.2.1982, VT 7182). 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

"Tervetu1oa koeajo1le" 08 . 03 . - 04 . 04 . 1982 

Muutos : P~~ttee11a myydyn 1ipun I -kentan erikoiskoodit muutetaan 

seuraaviksi : 

Meno1iput : aikuinen 05 

1apsi 06 

Meno-pa1uu1iput : aikuinen 08 

1apsi 09 

Sama11a huomautetaan , etta "Tervetu1oa koeajo11e" - korttia vastaan 

saadaan myyd~ etuk~teen matka1ippu siten , etta matka1ipun ensimmai 

nen ke1poisuusp~iva on aikaisintaan 08 . 03 . 1982 . 

Myynt iohjeet , ks VT 3/82 . 

(Nro Mt 2 2080/646/82, 9 . 2 . 1982) VT 7/82 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

1 . 3 . 1982 1ukien muutetaan Kankaan ja Kilpuan merkinn~t seuraaviksi: 

1 2 3 4 5 6 

Kangas 25 Yv 12 . Tja 56 . Hil 
Kgs Yv 01 110 . 

Ki1pua 25 Tj a 29 . Yv 39 . Hil 
Kua Yv 01 83 . 

(Nro Lko 22033/67/82~ 10 . 2 ,1 982) VT 7/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

1.4.1982 1ukien muutetaan Raudasky1~n merkinn~t seuraaviksi : 

1 

Raudaskyl~ 

Rk~ 752 

2 

25 
Yv 

3 4 

Ylivieska 15 . 
Yv 15 . Hpj 40 . 

(Nro Lko 31125/67/82, 10 . 2 . 82) VT 7/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

5 6 

Hil Hpk 328 . Hko 344 . Hy 514 . 
Ilm 139 . Jns 344. Jy 250 . 
Kr 613 . Kon 248 . Kv 497 . 
Lh 559 . Lla 251 Ov 363 . 
01 137. Par 474 . Pko 311 . 
Psl 570 . Pm 313. Pri 418 . 
Ri 502 . Sk 227 . Sij 199 . 
Tpe 386. Tl 426 . Tku 554 . 
Vnj 311. 
Tt lpp:n luvalla. 

1 . 3 . 1982 lukien poistetaan julkaisusta Haarlan 1iikennepaikka 
merkinti:iineen . 

(Nro Lko 22193/67/82 , 8 . 2 . 1982) VT 7/82 

7 
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KANSAINV~LINEN IT~INEN TAVARALIIKENNE , TOIMINTAOHJEITA , (VR 4787) 

Itaisen tavaraliikenteen toimintaohjeita julkaisuun (VR ~787) il

mestyy lisalehti nro 2 , joka on voimassa 1.1.1982 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm . rahdituksesta annetut uudet maaraykset . 

(Mt 10 . 2 . 1982) VT 7/82 

AVOI MIA VIRKOJA 

Viisi toimistosihteerin (V 16) virkaa toistaiseksi rautatieha11ituksen I 
ta1ousosasto11a. 

Ta1ousosaston johtajal1e osoitetut kirja1liset hakemukset on toirnitetta

va rautatiehallituksen kirjaarnoon viirneistaan 16 . 3.1982 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

Virkoihin nirnitetyt tu11aan sijoittarnaan toistaiseksi seuraavasti: 

3 ti1itoirniston kotirnainen tarkastusjaosto 

2 ti1itoimiston kirjanpitojaosto 

Insinoorin (V 28) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirin toi

mistossa (Tampere ) . Rauta t iehallituk sen p aa johtajalle osoitetut 

hakemukset on toimitet t ava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 1? . 3 . 1982 ennen viraston aukio1oajan paa ttymista. 

NI IUTYKSIA 

R a t a o s a s t o: rataesimiehen (V 15) toimiin (Ps1) vaaitsija 

Varma Voitto l'l ikkola ja (Kta ) raidemies Juha r apio Reila. 

EROJA 

Rat a o s a s t o: rataesimi ehet (V 15) Jaak~o [\atias Kangasaho, 

Vil jo Henrik Keranen ja Johannes Louhiniitty . 

Helsinki 1982 Valt •o n painatuskeskus 



1982 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 7A 
19.2.1982 

VALTION VIRK&ulESTEN PALV~LUSSUHTELN EHTOJEN 

TAnAIST&4INEN 1. 3. 1982 LUKIEN 



- 2 -

PoyU'l:i rja (vil"l:achtosopiJnut;), jol:u. lila

ditt.iin /.9 p;iiv~ini.i tnmmH.uutn 1902 val

tiovClruir.mini sterion scl:li v<tltion virl:.:l

miehili cdustavicn virl:umiesyhdi~lyDLan 

keskusjarjcst6jcn Akava ry:n, Julkiutcn 

tyonlojcn ar:un<.~ttijarjcslo J'r/\ ry: n j.:1 

TVK:n Virkamicsjtirjcst6t TVK-V ry:n v~

lilla 19 paivbinti maalisl:uuta 1981 tch

dyn poyUikirjan (vir'kaehtosopimukscn) 

5 ja 6 §:ssti tarkoitctusta valtion vir

'kmnic stcn palvclussuhtccn ehtojen tar

kistamisesta . 

1 § 

Virkaruieslcn palvelussuhteen ehtoihin nahden noudatctaan, nita 

niisla on saadetty tai maHrltty taikka valtion virkaehtosopi

muslain nojalla sovittu, jollei jlljemplnl toisin sovita. 

2 § 

Valtiova=ainminisle rion seka valtion virkamiehia .cdustavien vir

Jcamics~·~C.istysten keskusjlrjes~ojen .\.'<a·Ja ry:n, Julkistcn tyo

alojcn aF.~attijarjcsto JTA ry:n ja TVK:n Virkamies~~=jcstot 

'l'VK-V ry : n valilll on 19 paivana rnaaliskuuta i5181 tehty virk<~

chtGsopirnus valtion virkamicsten palvelussuhteen eh~ojen tar

Jci~tamlscsta. 

Edclla rnainitun virkachtosopirnuksen 5 §:n nojalla seka sen mu

kaiscsti, mitti kyseisen virkachtosopimuksen 6 §:ssa on sovittu 

alakohtaistcn erilyiskysymysten jarjcstamisesta, tarkistctaan 

valtion virkJrnicstcn palvclussuhtecn chtoja 1 paiv~sta maalis

kuuta 1982 lul:icn sitcn kuin jaljempana on sovittu. 

3 § 

Virkamicslon ?~ruspalkat, vuosipalkkiot ja tilapHistcn toi~{

hcnk116id0n vast~av3t palkkiot s~k5 sopimuspalkkojcn Lnulukko

pnlkat Lnrkistct~~n 1.3.1932 lukicn JiittcessK 1 olcvi0n V-, 
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Virat, toirnct ja ylimtitiriiisct tojme,t sijoittuvat liittccn 2.1 

Jnul:aisiin palkkausluokkiin ja listiksi nouclatcU:wn, mitti alla

rnainituiGoa liitteiss5 on sanottu. 

JJiitc 2. 2 !1uistutusten muutoksct 

Liite 2.3 Lis~palkkioidrn muutokset 

Liite 2.9 Virkachtosop!rrus valtion virkarniesten koulutuksesla 

I.iite 2.10 Virkaehtosopimus valtion virkamiesten matkakustan
nusten korvaanisesta 

Liitc 2.11 Virkaehtosopimus valtion virkaniesten ulko~ailla 
tehtyjen virkarnatkojen kustannusten korvaamisesta 

4 § 

Yhdenmukaisestl 3 §:ssl tarkoitettujcn tarkistusten kanssa tar

kistetaan virkamiehiin vcrrattavien va?tioon paltoimisess~ vir

kasuhtcessa tai siihcn verrattavassa julkisoikeudellisessa pal 

velussuhtecssa olevicn henkiloiden palkat ja palkkiot, jollei 

erikscen tois.in sovita, samoin kuin nc palkanlisat ja lislpalk

kiot, jotka mSHraytyvHt suhtcessa varsinaiseen palkkaukscen. 

5 § 

Taman sopirnukscn rnuknan 1. 3.1982 ·lukicn tarkistctut palka.t ja 

palkkiot maksetaan sanotu~ta plivtistti lukien. 

6 § 

'J'iimii sopir.lus on voim<1ssa 1 pi_iivtisUi milaliskuuta 1982 28 ptiiv~iin 

hcl mH:uuta 1983. Sopimukscn ·voimassaolo jatkuu U:i.miin jtilkccn 

vuoclcn kcrrallaan, jollci sita jommalta_ kummalta puolclta irti

sanota vHhinttiln kolme kuukautta enncn sopimukscn ptilttymista. 
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7 § 

'l'iihiin sopirnuksccn ~ i clot tu e i sa a sopirnl;k sen voima ssaoloa :il~ana 

ryl1ty~ ty6Laistclu~oirncnpiteisiin sopimuksen p~tcvyydestti, voi

massaolosta tai oikeasta sis5116stB taikka sopimuksccn perustu

~asta vaati19Uksesta syntynecn riidan ratkaiserniseksi, voimassa 

olcvan sopi:ilu}:scn rr.uuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaa

miseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimuksccn sidottu yhdistys on velvollinen 

valvomaan, etta sen alaisct yhclistykset ja virkamichet, joita 

sopimus koskee, eiv~t riko edellisessi momentissa tarkoitettua 

ty6rau!1avelvoitetta eivitk·a. sopimuksen maarayksia. Timi virka

micsyhdistyksille kuuluva velvollisuus sis~ltaa my6s sen, cttei . 

yhdistys s~a tukea tai avustaa kiellettya ty6taistelutoimenpi

detUi eika muullakaan tavalla my6ti:ivaikuttaa sellaisiin toi::tcn

piteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaan niidcn lopettamiseen. 

VJ\LTIOVARAI-:\~1INISTE.?.IO 

'JIXJIVA RY 

JllLKISTEN TYtlALOJEN .:l.mL:..TTIJARJES'l'tl JTJ\ RY 

TVK: N VIRKA~!IESJ~iRJESTOT TVK-V RY 
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Vt~~OJtM JA T01MI£H PALK~AUSLUOKI!JIK SIJOITTtLUH TARKISTUS 01.03.12 l.UK llCK 

!O+P r VIRt<A TAl TOIMI PERUSTAMJS- tKTIHEH LKII JA UUSI 
LU:I(IUTUM PALKKA- PALO:I:A-
TAPA PVII LUOKKA LUOKKA 

31.90 .IATY.UU 

75 esetinlQit.~nles ··· ··········· v 17 
Z% autO:"O\SCI\tOjil ...... ..... ..... v 17 

5 .outonn:;cnt.njn .... . ........... V.l p 01.01,11 v " 17 outonilsent.aja ............. ... v " " huolton:e":Otnri ················ v 17 
16 huolto :!\~s ta.ri ........... . ..... v 17 

U7 konf!l:k t.tibr i ...... .. .......... v 17 'y II 
10 kont!uk t\Hir i .......... ..... ... V.1 ,. 01 , 01.81 y 17 y 18 

I l'.onnr:.r·s.lur 1 . . ······ .......... v 17 v ll 
I konc mcs t.:u·i .................. v 16 

konfl: ~P-t to:u i .................. y 16 
l~til :i lllSvoi•istellja .. ....... y 17 
polttoainctyanjol,tnjA ·· ······ v 17 

I~ v~i~de~io~t~n rsi•io• ······ .. v 17 v 1a 
51 vnr:::oto :1 \l~l.:lri .. .. ........... v 17 

u vo:rn:.:to111r:~t .:.ri ............... v 17 
• 1 ylJv~htir:~esta:r.l • •.. .•.. .•••• . y 17 

1 labo~.:.t~ri~hoitaja ... .... .... v 16 
I lD~oratoriohoitaja ........... y 16 

604 rntncsi r.ics ········· ········ · v 15 
! r n t. -t~ ::; i ;-, l ~:; .................. YJ l. 01.01.12. v 15 

·~ rnt:-.l':oJ ts i~~ ....... ··········· VJ L 01.01.&1 v 1l 
1 ~ 3 nutoakuJjctt<tjA ············ .. y I~ 

10 autouJ:ul jcttuj:1 ·············· Y.l p 01 . 01. '1 y 1~ 
151 outonlculjr.LtajQ. ...... ........ v I~ 

6 au tonk\11 jc t~~ j a ·············· L 01.01 . U v ·~ 3~ konc~nhoit,.aja ··· ······· ······ v I~ 
konc:cnl1<~ i t.n jn ....... ......... V.1 L 01.01.82 v ·~ ~onct.nh?itaj.._ ........ .... .... y I~ 
lnbornntti ········· .......... y I~ 

lnborontti .............. ..... y 13 
p j i r t!ij:i ·····. ··············· v I~ 
pli:u,n ............. ......... y I~ 

pi.trt3J~ . ....... ... .... ...... y 1l 
10 pi I rl5Jil ..... .... .. .. ... .... .. v 1l 

z piirtJJ5 ....... ... ........... VJ P 01 : 01.U v 11 
5 plir\lijti ············ ········· V.l PH 01.01.82 y 11 

15 pllrllijli ........ ............. v 11 
13 VOlhli•~•tart ... .. .. .......... v 1~ 

vahtl~~r~<eC:tat'i ··············· ·· v I~ 
v:htl•L>~lnrJ ........ .. ... ..... y 10 

16 vnhti•cstnrJ ··· ··· ······· · · ·· v 10 
Z~l vnununtnrk~staja . ... ......... v ·~ 56 vn~n«r\tarka3tuja ....... ...... v 1~ 

59 huolto•jc!: ...... . ... . ..... ... y 13 
huolto~t~iets . ... .. ..... .. ...... V.1 p 01.01.12 v 13 

131 huc,J tor.dcJI ................... v 13 
1%19 jun .,::li as .. ........ ..... ...... v I] v n 

II junoudes ..... ..... .... . ...... VJ p Ol.Ol.IZ v 13 v 1~ 
1% junoun.ic.s ····················· V.l PH 0 1. 0 1. U v 13 v n 
I~ to.iaJGtovirhallijA ••.•••••••• y 13 v 1 .. 
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II toi~istovirkailija ··········· VJ l.S 01.01.11 v II 
11 toim i stovir~oillja .. .. ....... VJ P;; 01.01.82 V II 

5 toiaistovirknilija ........... VJ Ll! 01.01.8Z v 11 
119 toiml~tovirKAilija ·· ' ········ v 11 a - v' u 
~9 ~oi•i~tovirknilJjn ... ...... . . v 10 

6 toi~istovirk~ilija ........... VJ L 01.01.11 v 10 
2SZ toiaistovirkailiJa ........... y 9 6 - v 11 

19 - y 10 
toiaistovirknilljA ... ...... .. V.l L 01.01.01 v 9 - -

HO toi~istovirk~ilija ........... v a IS - V )O 

7 - v ' 
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Y L E 1 S ~ U 1 S T U T U K S E T 
Enline n 

1. T~lor1 rnint1i~, t~lorlmios-lti~.milt~Ji~. lHwffiittUJiH Ja 
lt! 1 oruni c~-v;dlt i mc~:-. l..ll'L.'i tu loot;;la:ovil mu i ~tutus 

Talonrninhcllct talonr;d.cs- ll:irnmit\:iiJallc• lammittiiJiille Jil 
talonmics-vuhtiwe>,;;tarillet JDkil on suoritl:anut 
am~ntillisi~ta ptitevyy~tutl<in11oista a11nutun lain 
turkoitt Dma n il~Milttitutkinncn talonmiehcn ilmmatissa tai sit~ 
va n t~avan ail<~i~ernman t~lonmi~f1 a n oppiollJelm~n mlrkaisen 
ammnltitutkinncnt suoritetuan palkkaus yhta palkkausluokkua 
kor~<~amp~ na kuin mit~ tl~i ss ~ viroissa tai toimissa muutoin 
suoritotaDn. · 

Muisl:utuka en pulkkatckiJHtunnukact: 01825 

Uusi 

1. Talonmieh!lt talonmios-llmm itt ~Ji~. limmittiJi~ Ja 
tDlanmies-v~ lltiMest~reita l<oskeva mui5tutus 

TRlonmichcllot t a lonmi Ds -ll:immil:tiiJallet llmmitlHJtille Ja 
talonmi ~ s-v2hl i h•estarille, JOI:a on suorittanut 
ammat illis isl:a p~tovyystutkinnoista annetun lain (32/72) 
turkoittaman kiintcist6nhoitaJan ammattitutkinnon tai 
aiJ:~ isc~~brl t~lon~i ol1~ n amm~ttitut~i~nor11 suo1•itetaan 
pulkk~u~ yht~ pulkk~usluokkaa korke~mpan~ kuin mltM n~iss~ 
viroi ss~ tai toirnissa muutoin suoritetaan. 

Edallti mainitu!l~ kiint~ist6nhcit~Jan ylemml n 
~m~ a ttitutkinn ~n ~uorittar1~ellc virkamiel1~lle suoritetaan 
pnlkh~us lis~kai yht~ palkkausluokkaa ~orkeampana kuin mit~ 
11Miss~ viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

llu!~tutuk:cn palkk.,tckiJi:itunnukset: 01S25 

Ent!n2n 

6. Toimistohenki!Hkuntaa koskcva muistutus 

SiJoituspalkkausluokkaan V17 tai sit~ alempaan kuuluvalle 
kanslistillet apulaiskanslistillet VR:n vakinaisclle 
to!miutovirkailiJalle Ja VR:n ylimlar~iaelle Ja tilap~iselle 
toim!stovirkailiJalle V7 Ja V8t toimistoApulaiscllct 
kanslia-apulalsellet konttoriapulaisellet kirJurille 
(poliisihallinto>• nuoremmallc rekisteriapulaisellc• 
vanhemmallc rckisteri~pulaismllo• tilastoapulaise~let 
toimitusapulaiscllet laskuapulaiscllet toimistosihteerille 
<VR:aa lukuun ottamattu>t ~pulaistaloust~rkasta~~lle• 
konrkirJanp!tiJallet kirJanpit~Jin apulaisel!ct 
t!linpH ~ tt K Ji:illet tilintarkka~J•lle• kirJ~np!tiJI-

. km;sanhoit?.Jal lot kirJ~aJall<>t lti rJunpiti:iJillet 
t~rk~~tus~J:Ul~i~~llc• l~vi~t~J~ll~, reil<~korttil~vist~J~lle• 
.orhi~to.J;>lll41i5clle• k~s~anhoit.JJUlle• till!latoit~iJilll~, 
klrJ~nsltoJ~IlD• kirJ~~to~pulaisalJc, apulaiskirJ~~Jallot 
llpuliliukir,J.Jnpit:JJ,j!lr.-• li~hattiiJ:llle• 
npuluir.k<l~!iunhcdtuJ,-:tl l~t ~pulc1isliihC'tliiJallet 

k~rt~npiirt ~ JHllet pilrt~J~llat atk-kirJoittaJallo• 
k~nalianhoilaJ~llct kon~kirJoltl~Jallct puholunvHlittHJHlle 
(posti- Jol tolclaitnnta lukuun ott~~attalt :. puhalinvaihtcen 
f1oit~J~11c, puhn link~~kuk ~~ '' tlo itnJUllc, p~~lcirJilllpit~J5lle, 
vunht.H·tl!:,"': lle kilnr;li;t-i · pulolj ~ cllt!t Vc.'Hlh::nHr,Jlle J;:cltl!:ili!:itille• 
pi.i ;"' l<art;.lnpi i rt ii Jiil lot liiiJni nJ..· n:j~ :.nhoi t.1J.::llct 
tila~;\:o!<c.IH:;: nhoit<>J•1llu Ja oifr;c>tlntc•JilllUt JOkil on ollut 
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v,~Jl i. iun p ;, )v ~ ltJI\~ l~:.!·. a \.Ill. v;JlllOllt! ~llr'L)'I'Il!!""rl lc1ll:OK!}Cil 

p i)lvc.•lul ; • , t · '~L il yhtccnsti vi:ih.int~;..in viisi VlJott;l, t.uoritelalln 
pnll:hiHIS yhlii pc.1l ld . ..JuGluokk.:o-:1 hol'hCcl•f·P~tna kuin miti.i 
J(ysci5ifi~~ loimis~a ~~uutoin suoritel~~''· 

SiJoitu s p.oll<l : .:>usluol,ka <J n V1b tai .:>lrn>paan lcuuluvullc>• Jo11u 
on edr.llti t~uJinittuu p .:llveluu yht~C!nsii viihinlili:in viisito!ala 
vuotla• suorilotaan pa1kkaua Jia~k s i yhl~ palkkausluokkaa 
lcorl t e~mpnr1a kuin mit~ ~1~iss~ toimissa muutoin zuoritetaan. 

Muistutuknon pa1kkatokiJtitunnukaot: 01535 Ja 01545 

Uusi 

6, ToiMistohonki16kuntaa koskeva muistutus 

SiJoitu~~ullck2usluo~~ ~< ~an V17 tai sit~ al~n1pann kuuluvalle 
loimislo~ irl, ailiJ~ll~ <VR: ~ H lukuur1 otta ~att~), 
toimi$tonil~Jit~Jallo <puolu s tusvoioat), kar1sli£tille' 
Dpulai~kans1iati11a, VR:n vakinajselle toimiutovirkai1iJalle 
Ja VR:n yliM~~rHise11e JD tilapHiael1e toiMistovirkailiJa1lo 
V7-V91 toimistoapu1~iso11e• kans1ia-apul~ise11e• 
konttoriepulaise1lc>• kirJuri11o (poliisiha11into>• 
11uoremm~ll~ rekict~rinpula1sclle, van!l~Mm~lle 

rc>kiatori.:>pulaise1Je, tilastoapu1aisello1 
toimitusapu1.:>ise11D• 1.:>skuapulaise1le• toimistosihteeri11e 
(VR:H~ 1ukuun ottaMatta), apul.:>ista1oustarkastaJa11eo 
kDJleJ:irJ£n~it~J~llet kirJ2npit~J~n apulDi~elle, 
tilinp~~tt ~ J5lleo tilintarkkaaJa1leo kirJanpitiJi
kassanhoitaJa11o• kirJa~Ja1le1 kirJanpitHJ~1le• 
tarkastus a ~lrlai~ell~t l~vist~J~lle• reik~korttil~vist~J~ll~' 
~rkisto~pul~is2lle, ka~s~tll,oit~Jallet tilastoitsiJallet 
kirJansitoJD11a• kirJastoapulai~e11e. apulaiskirJaaJa11el 
spul~isl~irJonpit~J~lle' l~hett~J~lle. 
apu 1ai ski!ssanf·,oi t aJa 11 c 1 apu !a is1~het taJa1le 1 
kartanpiir:aJ~l1D• piirtHJa1leo atk-kirJoitt&Jul1e, 
kans1ianhoitaJa11e, ko~ckirJoitti!JEllel puhelunvtilittaJille 
<posti- Ja tolelaitos~a 1ukuun ottamatta>• puhe1invaihteen 
hoitaJa11o• puhslinkaskuksen hoitaJallo• piikirJanpitiJ~l1e• 
vanhernm~11e kanslia-apulaisello• vanhemmal1e kanslisti1le• 
piakartanpiirt~Jille• 1HininkassanhoitaJalle• 
tilastokoneenhoit&Jal1e Ja offsot1atoJa11e• JOka on ol1ut 
valtion palve1uksessa tai valtiol1e siirtyneen 1aitoksen 
p~lveluksesu~ yhtcerls~ v~t1int~~n viisi vuottat ~uoritetaan 
pa1k~a~s yht~ palkk~us1uokkaa korkc~~p~na kuin mit~ 
kyseisissl toimis~a muutoin suoritotaan. 

BiJoitus~alkkausluokkaan V16 tai alempaan kuuluv~lleo JOlla 
on edelll mainittua pa1velua yht~ensi v~hintHin vlisitoista 
vuotta• suoritotaan palkkaus 1isHksi yht~ pa1kk~usluokkua 
korkeamp~n~ kuin mit~ n~iss~ to~missa muutoin su6ritet~~n. 

Huistutukson pa1kkalekiJH~unnuksc>t: 01535 Ja 01545 

Entin!C>n 

9. KoneenhoitaJia ko!>keva mui~tutus 

Puru&palkkaise1lc>• y1iruHHriis~1le Ja ti1 n pHi~elle 
lconc-canhoit"lJClllet JO~a on pcllvcllut n,,,initu-:;~il toiMe55a tai 
til;sp::ii!:.e~s~i tehti!vii!:>sii v~hintiii:in viisi vqut.ta• suot·itntaan 
pnlhkaus yl1t~ p~lkk~usluokk~~ korkcampana kuin mit~ t~ns~ 
toimess~ muuloir1 suu1~ileta~n. 



- 18 -

VUGl 

floruspnll<kaisclle• ylim~~rtiis~llo Ja tila,l~ii~cll~ 
ltollCCtllloitaJalle, JOJ<a on ollut valtiotl palvQlukscs~d 
yi1tcct1~~ v~hint~~'' viisi vuotta, suorilct~an palkkaus yl1tH 
palkl~ ~u ~ luo:c kan korkenMpan~ Ja yhtectl5~ v~llitlt j lin 

viisitoistu vuutta palvollcellc lisHksi yhtM p~lkkausluokkaa 
korltcampana kuin ~it~ tl~is~ti toimiss~ muutoin suoritctaan. 

Huistutukscn palhkalckiJ~lunnukset: 01535 

Entincn 

14. Teknikoita kosheva muistutus 

Teknilliscn koulun lutkinnon suoritt a n~elle tcknikolle• 
konetel<nikolles katsastustekni~ollcs sHhk6toknikolles 
yliteknikolles sotilasyliteknikolles sotilasteknikolles 
ty6nJohtaJalles ylityHnJohtaJalles ty6liikkeonJohtaJalle 
ty6meslarilles tarkastaJalles konatarkastaJalles 
koncpMHllik6lle (maapalvelukscssa), maanmittausteknikolle• 
s~hk~tarka&taJallet autotarkaslaJallet apulaistarkastaJal)~ 
korJaamop~illi~6lle sek~ ty6ntutkiJalle JD vanhommalle 
ty6ntutkiJallc• JOka on toiminul teknikoksi valmistuttuaan 
valtionhallinnon palvolukscssa v~isiloista vuotta. 
suoritotaan palkknus yhti palkkausluokkaa korke~mpana kuin 
Qit~ n~iss~ virois~a t~i toimissn muutoitl suoritetann. 

Muistutuksen palkkatekiJHtunnukset: 01545 

Uusi 

i4. Teknikoita koskeva muistutus 

Teknilllsen koulun tutkinnon suorittaneelle teknikolle• 
konetoknlkollet apulaiskats•stusmiehellet 
kstsastu~taknlkollct slhk~teknikollet yliteknikolle• 
tiOtilasyliteknikolle• ~otilasteknikollet tyonJohtaJallet 
ylity6nJohtaJall&s ty6liikkeenJohtaJ~llet ty6mc~tarillet 

tarkast~Jallet konetarkastaJ~lle• konep~~llik6lle 
(ma~palv~luksess~), ma~nmitt2ust&knikolle• 

sahk6tark~staJalle t autotarkastaJ~lle. apulaistarkastaJalle. 
korJaamopaa1lik61le• tyontutkiJalle Ja vanhemma1le 
ty6ntutkiJGlle sek~ laboratorioteknikollet JOka on toiminut 
tcknikoksi valmistuttuaan v~ltionhallinnon palveluksessa 
viisitoista vuotta, suoritetaan palkkaus yht~ 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ n~iss~ viro•ssa tai 
toimi~sa muutoin suoritct~at1. 

Huistutuksen palkkatekiJ~tunnukset: 01545 
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Enlincn 31 . 90. VALTIO!il<AUTATIET 

l·lu i s t. 1 

To i miu t ovirka i l iJ a ll e V7 Ja VB s ek H v ~ ki n ai se lle 
lo imis t o vi r ka iliJa l l e V9 , JO t ka ovat p a lve llcwt mainilu issa 
t o i rni~sa t ai Vil S til avi!:.£ c1 t ~ h ti:i v issa v a ltiolla 
ly6sopi ffiuss u h l eassa y h t e cn cH ko l mc vuo tl a J D o v a t 
suoritl ana~ t virk at utkinnon• s uoritet aa n pa l kk aus yhtM 
palk k au s luok ka a k o r~eam p a na kuin mit ~ n~ iss~ t oi mi s sa 
muutoin suoril e l • an. 

Nuistutuksen palkk a t c k i J Htu n nu ksct: 01533 

Uusi 

11uist. 1 

Toimi s tovirkailiJall e V7• VB JD V9 seka vakin5iselle 
loimi s tovirk a iliJalle V10t JOtka ovat palvelleet mainituissa 
toimi s sa tal vastaavi s sa teht ~vissa valtiolla 
ty6sopimu ssuJ1tees~a yJ1te ~n~~ kolme vuotta Ja ovat 
suorittaneu t virka t utkinnon• suoritct a an palkkaus yhta 
palkkausluokkaa ko r keAmpana kuin mit~ naiss~ toimissa 
muutoin suoritetaan. 

11u istutuksen palkkatekiJatunnukset: 01533 

Entinen 

t1uist. 3 

Yllmaartilsllle liikannevirkailiJoille JB 
toimistovirkailiJo i ll~ V10- V13 JOtka ovat yleisen 
liikennevirk~tutkinnon. hallinno1lisen virkatutkinnon taikka 
kane- JB var a sto-o s •stoJen tal tariffiosaston virkatutkinnon 
tahi toimi s totutxin non suorite~tuaan palvellcet viisi 
vuotta. suorit e taan palkk~us kahta palkk~usluokkaa 
korkeampana kuin mita n~issa toimissa muutoin suoritetaan. 

t1uistutuksen pa1kkatekiJatunnuks ot: 01535 

Uusi 

tluist·. J 

V1imaaraisi1le 1iikennevirkailiJoille Ja 
toimistovirkai1iJaille V10 - V14tJOtka ovat y1eis~n 
liikennevirkatutkinnon. ha1linnol1isen virkatutk~ nnon tDik ka 
kane- Ja varasto-osastOJCil tai tariffiosaston vfrkatutkinnon 
tahi toi n istotutkinnon suorit~ttuean palvelleet viisi 
vuotta. suoritetaan palkkaus kahta p~lkkaus!uo~kaa 
korkcaffipana kuin mit~ n~issti toimissa muutoin suoritet~an. 

Huistutuk s cn palkkat e kiJ Htunnuk s et: 01535 

Entinen 

Huist. 5 

Vl i l<ondul;t66rc ill~:> • kondul ; t<; ;:) r ~i 11 o, kuo rmaus <.H?sta rei 11 e • 
anetinl~ilero ichillot vaihdu• iesten asi n iehille JD 
J~rJcstclymcstarnilln• JOtka ovat p a lvelleet 
ylili Otldt•lct B~rin~' korldukt~Brin~t kuorm~u~m~ct~rina, 
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a e et i n l aitemiehena, va ihdemieete n ee imiehena, 
Jli r J eS t Rl y•oa5 t a r i ela ta i ro u issa tl~ it ~ vaa tivammis~~ 
t u h t~ v is! ·. a yh tpe nsij v iJhi n t:~H:i n vi i ~J i vuo t til, ~uo ritctuun 
p n ll< l<u u~ yh tti p tt ll~kil u !i lu o l ~l ; ,"la l< o r l~euolp .JI1 cl Jcl l~yn11l\c ne n v u ut t a 
pal vc ltuan n kahla p a l k k n u ~ J uokkaa horkeampana kuin mit i 
ntii$ sH viro iss~ t u i to im i csu muutui11 ~uorit e t D an. 

Mui~tu tukue n pa l k k a tekiJ~tu nnuk set: 01535 Ja 01 5 40 

Uun.i 

11ui s t. 5 

YlikonduktH6 r e ill e o ko ndu ktHH rcille• kuormau umestarci lloo 
n setin l~ i t cm i Qhi ll c• v ai tldQm i Qste n es i miehille Ja 
J ti rJ c&le l ymeu t are ille• JOt ka o vat pa l ve ll eo t ma initui s sa 
peru~ p ~ ll<k~ i sis~a vi r o isoa t ~ i yli m~H rHisi ss~ t a i 
til u pHi n i ss~ toi m i ~sa t ai muiss a n~ it ~ vuati v a mmi ssa 
teht iiv i s~ ii yht ee ns a viihint ijlin vii s i vuot tilt s uoritetaan 
pnlkk aua yh t l pa l kk auslu ok k a a kork oam p a na s e kl 
kuormau sm e s t a reilleo a se tinl a it em i o h i ll e Ja v a ihdemiesten 
e n imi o hille ky mme n e n vuotta pal ve ltu a an lis i kui yhti 
palkkau s lu o k ka a k o rkeamp~na kuin mit i nlis s i viroi ssa tai 
toimi ssa muutoin suorit e taan. 

Huiututuk s en polkk a teklJitunnukset: 01535 Ja 01540 

Entinon 

11u i st. 12 

Va i h d em i ehe ll e o JU nam i e he ll e • truk l nkulJ c ttaJall e Ja 
~utonk u lJ c ttaJall e s uorit etaa n virkanime n s ~ mukaisi s sa tai 
va~tivuud c lt a an v~h i nt i ln n i it~ v~staavissa teht~vissi tai 
liikenncosaston pi~nkoneid e n kytkiJ ti ni• ratakuorma-auton tai 
raidetra k torin kulJ e ttaJana tal ki s kokaluston rahastaJana 
yhtcen s ~ v l hint ~~ n viisi vuotta palveltuaan palkkaus yhta 
palkk a u s 1uokkaa korkea m ~an~ Ja edella mainituista 
vaihdemieh e llet JUna mi e hell e Ja trukinkulJettaJalle 
liikenne o saston pienkoneiden kytkiJinlo ratakuorma-auton tai 
raidetraktorin kulJ e ttaJana tai ki&kokaluston rahastaJana 
yhteensa v ti hint ~ ln kymmenen vuotta p a lveltuaa~ kahta 
palkkausluokkaa korkeamp~na. 

Muistutuksen palkkatekiJ a tunnukuet: 01535 Ja 01540 

Uusi 

11uist. 12 

Vaihdemiohelleo JUn a miehelle• trukink ulJ•ttaJalle Ja 
autonkulJettaJalle suorit c t a an virkanimensl muka~sissa tai 
vaativuudeltaan vlhintlin nliti vasta~vissa tehtivissa tat 
li ikentwos aston piP.nl<one idan kytkiJanl• ratakuorn1a-auton tal 
raidetrnktorin kulJottaJ~na tal kiskokaluston rahastaJana 
yhtcanal v l hint MHn viisi vuotta palv c ltuaan palkkaus yhtl 
palkk~u~luolt k~a ~ur k eD m pan~ kuin mit~ tl~is~~ virois~a tai 
toimi &s a muutoin suoritctn a n seki trukinkulJettaJalle 
O\ilinitui"sa tahtlvissl yhl ee nsii v ;,; hinUi ln ky~a'l enen vuo.tta 
palveltu nnn lis ti ksi yhtH p a lk k ausluokkaa korkea mpana kuin · 
mit~ t~~~a toimenfiu muutoin suorilct~un. 

Huiututuk s en palkkatekiJitunnuk &et: 01535 Ja 01540 



Entin ell. 
11ui s t. 1~ 
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Pe rUG fln ll< l(a i ~ell e t yli m~~r~ i sclle J~ til~pH i ~olle 
~ ucm~ p H~ ll ikti ll L V19t l ii k c nn nMnstn r i lln V17 Ja V18t 
toir;dr. l ou ih t.,n r i ll e V1 8 Ja V19• liii:Cn i1 C?O hJ <H! J illle V18• JOka 
011 p~)v ,~ ll u t mai n itu i ssa pe ru s pa llclca isi ssa viro i s s a t~i 

yl i m H~ r ~ i si5s~ t a i ti l ap~ i ~iss~ t oi (nissa t ~ i htUU s s~ 

raut~ti c l~ilo ksv n vast a av a rl lai~e G5a t a i vaativa mM assa 
p ~ ru s p ~ l k lc ais es sa tni ylim ~~ r~is esn ~ vira s 5a tai toi mcss a 
tai til~p~ i ~essH tcht ~ v~5s~ tai mlJi~sa vaativLtud e lt~atl 

v~hint ~~ n n ~ it~ vn ~ taavi s~ a t eht~vi ss~ ytlt Eens~ lcol me 
vuotta. s uoritet il an pall<h uu s yht a p a H ; kc: usluol:kua 
korl< e~ M p~ na kuin ~it~ t ~ss~ vira ssa tai toi mes sa muutoin 
suorit e ta a n. 

Muistuluk sen pal kk ~tekiJ itunnukset: 01533 

Uusi 

Hulst. 15 

Peruspal k kaiselle• ylimiiriiselle Ja tilapiiselle 
asema p Ha llikHllc v~o. liikcnneMcst~rille V17 Ja V18t 
toimistosihteerille V18 Ja V19 sek~ liikenneohJaaJalle V18• 
JOka on palvellut mainituiasa peruspalkkaisissa viroissa tai 
ylim~ tirtiisi ss i tal tilapai&iss~ toimissa tai muussa 
raut~ti~l a itokse n v~ sta~v~ r1lai se s s a tai va~tivamffi~ssa 

p~rusp~lkk~i~~ssa t~i yli ~,~cir~is ~s s ~ vir~s5a tai toimassa 
tai til a p~ i sessH t c ht~v~ ~ sH tai mu i ssa vaativuud a lt~an 
v5hint ~~tl n~it~ va G ta~vi 5 S~ teht ~ viss~ yhtQen5~ kolme 
vuotta, suoritet a an palkk2us yf1t~ palkk~usluokkna . 

korke~ ~ pana kuin miti ttissa virassa tal toimessa muutoin 
suorit.,taan. 

Huistutu k sen palkkatekiJtitunnukset: 01533 

Entinen 

ttuist. 19 

Peruspalkkaisellet ylimatirtiiselle• tilap~iselle Ja 
epaptitcv ~ lle sekti ylimaariiselle epapatev~lle 
veturinl lmm itttiJ~lle. JDka on palvellut edell~ mainituissa 
toimissa tal vastaavissa tai tilapaisiss~ tehtavissi 
yhteensi v ti hintti ti n kolme vuotta, suoritetaan palkkaus kahta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin miti naissa toimissc: tai 
taht~viss~ muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekiJ ti tunnukset: 01533 

Uusi 

11uist. 19 

Perus palkkai~e!Je, yl!mti a r a iselle• tilapaiselle Ja 
cp5p ~ tev ti lle se kti yli m~tir~iselle epaptitavalle 
vpturinl::iminitttiJi.illa• JOl~ .:l on polvcllut edcll .D nlainituissa 
toimi ~~ a t ~ i v nP t~ ~ vi ss a t~i til~p~ isi~~~ tal1t~vi~5~ 
yhtflenal v ti hint KH n kolme vuotta. suoriteta~n p~lkkaus yht~ 
pall< k~ u s luokk a~ kor k e~ mp ~ r1a lcuin roit~ n~is~~ tuimis~a tai 
tcht ~viL5~ muutoi11 suoritet~~tl. 

Mui~tutuk aen pulkkatekiJ i tunnuk a et: 01533 



Entinen 
t'oui,:;t. 25 
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VliM~~r~icollc liilccnt1cvirkniliJnlle Ja 
toimiLlovirlt ~iliJ~lle, Joka on 5uurittartut 
]iil<rtl lt· cnohJ~ll fitulkint~on t~i V~5t~avatl anuun 
rnutiltiL~,,c-Jr,l utll tutlt innpns suoritvtaun pulldtuus V13 
palhl<i.tu !:t luokan f!1Uhuan. 

Mui,:;tutuksen pnlkk~tekiJtitunnukset: 01475 Ja 11755 

Uusi 

tlu i st. 25 

Poir.tet.;,an 

Entinen 

1·1uist. 26 

Peruspalkkaisellc Ja ylimaaraiselle sahkotarkastaJalleo 
ylitcknikolle J~ teknikollco JOka toimii raut~tiehallituksen 
turvnlniteJ~nslo ssa Ja on p~lvellut m~inituissa viroissa Ja 
toimissa yhteen~i kolme vuotta• suoritet~an p~lkkaus yhta 
pnlklc~usluolck~n korkeampar1~ kuin mit~ nHis~~ viroissa tai 
toimi~sa muutoitl suoritetnan. 

Muistutuksen palkkatekiJatunnukset: 01533 

Uusi 

Muist. 26 

Teknillisen koulun tutkinnon suorittan•e l le 
peruspalkkaise}}e JD ylim~araiselle Sahkot~rkastaJa}lCt 
ylitehnikolle J~ t~knikolle• JOka toimii rautatiehallituksen 
turval~iteJaostossa Ja JOka on t~knikoksi valmistuttuaan 
palvellut yht~ensa vahintaan kolme vuotta mainituissa 
viroissa tal toimissa taikka vastaavissa tehtavissa 
ty6sopimussuht~isenao suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naissa viroissa tal 
toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen p~lkkatekiJatunnukset: 01533 

Entinen 

11u i st. 29 

Vlrkamiehelleo JOka toimii ~sctinlaitemiehen~ H~lsingin 
kesku5~setlnlaittcellao maksetaan palkk~us V19 
palkkausluokan muk.;,ano SQk~ SeinaJocno Riihimaen Ja 
T~mp~reen l'c~ku5asutinl~itteilla V1B palkkausluol~an muk~an. 
Palvcltu~an kor\duk~~Hritut~itltoa cdcllytt~viss~ viroi~sa' 
toimis~a tai ti lupbisi~sii tehtiivis!Sii yhtecnsii vii.hintiiiin 
viisi vuotlao palkk~U5 ~uoritctD~n yhta palkkauGluokkaa Ja 
kymmQncn vuotta p~lveltua~n lis~ksi yht~ palkkausluokkaa 
l<orkramp~,,~ l'ui r1 mit~ r1~i~s~ virois~~ ' toimisse tai 
til~ptiisis~~ tel1t~vis~H muutoin suoritctann. 

tluiGtulul:s<>n palkkatekiJ;;itunnulwct: 01535 o 01540 Ja 11815 



Uuei 
Mui6t. 29 
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Virk~mi~hellD• Joka toimii ~setinlaitc~iellcnti Helsingin 
k~fil<u~auQtinl~itt~~l)~, mak~~tann p~lkkaus V19 
p~lklt~usluok~tl roulcaan. Virk~miollclle, JOI<a toimii 
ns~titllaitcmiehEn~ Sein~Joerl• Riihiru~QI1' Tamporcen tai 
Kouvolnn keskusnsetinl~itteilla tal Piekstimi~n lnskumHess~. 

makset~an palkk~us V18 palkk~usluokan muk~~n. 

EdellH ~~initulle virkamiuhellet Joka on palvellut 
kondukttiHritutkjnton cdellyttHviss~ viroiss~• toimissa tal 
tilap~i~iss~ tel1t~viss~ yl1te~nG~ v~l1ir1tHHn viisi vuotta. 
suoriteta~n palkkaus yht~ palkkausluokkan Ja yhteensH 
vHhintHHn kymmenen vuottn palvellcellu liG~ksi yhtH 
pallck~usluokkaa korkeampana kuitl ~!it~ n~iss~ viroi5sat 
toimi~~a tai tilap~isiss~ teht~viss~ muutoin suoritetaan. 

Huistutuksen palkkatekiJHtunnukset: 01535, 01540 Ja 11815 

Hulst. 31 

Peruspalkkaiselle Ja ylim~~r~iselle yliteknikolle Ja 
teknikollet JOtka palvelevat rautatiehallituksessa 
koneos~stolla Ja Jntka ovat palvellcet mnirlituissa viroissa 
tai toimisDa yhte~ns~ kolme vuotta• suoritetaan palkkaus 
yht~ palkkausluokk~~ korkcampanat kuin mit~ n~iss~ viroissa 
tai toiroissn muutoin suoritetaan. 

Huistutuksen palkkntekiJHtunnukset: 01533 

Uusi 

Hulst. 31 

Teknillisen koulun tutkinnon suoritt~neelle 
pcruspalkkaiselle Ja ylim~~raiselle yliteknikollet 
teknikollet tarkastaJalle JD s~hktitarkastaJalle• Joka toimii 
rautatiehallituksessa koneo&astolla Ja JOka on teknikoksi 
valmistuttuaan palvellut yhteensH vHhintHtin kolme vuotta 
~Binituissa viroissa tai toimissa taikka vastaavissa 
tehttiviss~ ty6sopimussuhtcisenat suoritetaan palkkaus yht~ 
palkk~u&luokkaa korkeampana• kuin mit~ n~iss~ viroissa t~i 
tolmissa muutoin suoritetaan. 

Mulstutuksen palkkatekiJalunnukset: 01533 

Entinen 

Hulst. 33 

Asemap~~lliktillet Jaka toimii liikennealueen p~~llikk6n~• 
Guoritctaan palkkaus yhta palkkausluokkaa kork~ampana kuin 
vlrasta muutoin suoritctaon. 

Hulstutuk~en pnlkkatckiJtitunnuk&etl 11243 

Uusl 

Huist. 33 
POI STET !AN 
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LIITE 2.3 

LISAPALKKIOIDEN YM. TARKISTUKSET SEKA EF-ii..iiT l·iUUT 

JARJESTELYT 

31.90. VALTIO~~~UTATIET 

6. Junan1 ahe tyspa1kkio 

Palkkioluokkiin I-III kuu1uvi11e virkamiehi11e maksettavat junan

lHhetyspa 1kkiot ovat mHHrHosa pa1kkaus1uokan V20 mukaisesta perus

pa1kasta. 

Junan1ahetyspa1kkiota makseL.aan 1. 3 .1982 lukien seuraavasti: 

I 1uokassa 1 peruspa1kasta (2~0 mk), 
13 

II " 1 " (180 mk), 
18 

III 1 " (100 mk) ja 33 

IV " 60 mk 

kuukaudessa. 

Junanliihetyspalkkio suoritetaan !; pen1spa1kasta {70 mk: 11a) korc 

tettuna rautatichallituksen 1iikcnnetoimiston 1iikcntccnohjaaji1-

1c, 1iikcnnc?iirin liikenncryhr.licn varsinaista vaununjakotyotii. 
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suorittavillc virkumichillc, .. Hclsingi~zil, Riihimticlla, 'l'umpcrccl

la, Kouvol<.~zsa, Seiniljoella ja Piekstirnaellti ty6skentclcville jun~

suoritt<.~jiile, junaohjaaji1le ja kauko-ohjaujillc sckti Parkanossu 

ja .Joensuussu tyoskentc1evi1le kauko-ohjaajille. 

Vainikkala siirrct~ln junanlahetyspalkkion subteen luokasta III 

1uokkaan I. 

7. Veturimiesten esjmicspalkkio 

Veturimiesten esimiespa1kkiota saadaan maksaa 110-190 mk kuukau

dessa niille veturimiesten esimiehi1le, jotka hoitavat sanotun 

tehtavan muun virkansa ohella seka vuorosuunnitte1ussa ja muissa 

vastauvantyyppisissa tehttivissl olevil1e veturimiehil1e. 

8. Vaunuraha 

Asemamiehe11e, junamiehe11e ja konduktoori11e, joka purkaa tai 

kuormaa rautatievaunua asiakkaan aluce11a tai raiteella, voi

daan maksaa vaunurahaa, jonka suuruus vaunua kohti on eninttian 

2/3 asemamiehen perustuntipa1kasta tavaran laadusta ja o1osuhteis

ta riippuen. ~ikti1i olosuhtcet ja tyon 1aatu vastaavat VR:n omaa 

tyota, 1isapa1kkiota ei suoriteta. Perustuntipa1kkana pidetaan 

asemamiehen a1imman sijoituspa1kkaus1uokan mukaan maaraytyvaa 

tuntipa1kkaa i1man ika- ja kalliinpaikanlisia. 

9. Veturiraha 

Veturirahaa ~aksetaan veturinkuljettaj.alle ja -1ammittajalle 

veturikilometrilta. Veturiraha maaraytyy veturinkuljettajan las

kennallisesta tuntipalkasta siten, etta veturinkuljetta.jan alim

man sijoituspa1kkaluokan (1.3.1982 Vl9) mukainen peruspalkka 

kuukaudessa jaetaan virkaehtosopimuksessa maarlty11a tuntipalkan 

jakajalla. 

Veturirahaa maksetaan 1.3.1982 lukien 

1 hcnkilojunissa ja paivystyksessa 380 tuntipalkasta (5 pcnni~i) 
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tavm:ajunissa ja tavarahcnki1ojunissa ·iso tuntjpa1k«sln 

(10 pennia), kuitenkin niin, etta junapainon o11cssa y1i 

1500 tonnia, rnutta enintiHi.n 1800 tonnia, on veturiraha J.:ak

sinkertainen, ja junapainon o11cssa y1i 1800 tonnia, mutta 

enintaan 2700 tonnia on veturiraha kolminkcrtainen; hitais

sa, 35 km/h tai sen al1e kulkevissa tavarajunissa ma}:sctaan 

cde11a mainitut tavarajunicn veturirahat kaksinkcrtaisina, 

. h 11' .. . t k .. 10 ns. vetur~ra a ta ~pa~vys y sessa on 92 (205 pennia) . 

Yhden miehen ajossa on veturiraha kaksinkertainen. 

Sliastopalkkion maksaminen 1akkaa mainitusta paivasta, josta lu

kicn ei myoskaan sove1leta 14.11.1973 virkaehtosopirnuksen juna

painoja koskevaa osaa. 

10. Paivys~sraha 

VeturL~iesten paivystysraha on maaraosa veturinku1jettajan 1aske~

nallisesta tuntipa1kasta, joka saadaan jakama11a veturinkuljet

tajan alimman sijoituspa1kkaus1uokan mukainen peruspalkka ku11oin

kin virkaehtosopimuksella maaritcl1y1la jakajalla. 

Ratapihahenki16kunnan paivystysraha on maaraosa laskenna1lisesta 

tuntipalkasta, joka saadaan jakamalla palkkausluokan V17 mukainen 

peruspalkka ku1loinkin virkaehtosopimuksessa maarite11yl1a jaka

jalla. 

Paivystysrahaa maksetaan 1.3.1982 1ukien seuraavasti: 

Ascmapaikal1a suoritctusta virantoimituksesta maksetaan vcturin

ja moottorivaununkuljcttajal1e ja veturin1ammittajalle paivys-. 

tysraha~ ;~ tuntipalkasta (2,08 mk), yU.konclukt66rille, konduk

toorillc, jHrjcstc1ymestarille, ratakuorma-auton kuljcttajallc, 

raidctraktorin kayttaja11c ja hancn apulaisenaan toimiva1le kyt

kija1le scka junamiehclle paivystysrah~a i~ 8 tuntipalkasta 

(1, 40 mk). 
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Hutapiharaha on miii:irtiosa 1askenna11isesta tuntipa1kasta, joka 

Saqdi\ctn jakama1la pa1kkausluokan Vl7 mur.ainen pcruspalkka kul-

1oinkin virkaehtosopimuksella maarite1ly11a jakaja1la. 

Ratapiharahaa maksetaan 1.3.1982 lukien seuraavasti: 

Vaihdcmiesten esimiehc11e, vaihdcmiehe11e, ~setinl.aitemiehe1le, 

vaunumestaril1e, vaununtarkastaja1le ja vaunumiehelle maksctaan 
t "h h 10 . k . ra ap~ ara aa 128 tunt~pal asta (1,40 mk). 

15. Kielitaito1isaa koskeva 1isapalkkio muutetaan nain kuu1u

vaksi: 

a) Kie1itaito1isaa suoritetaan, jos asianomaise11e virkamie

he11e kuu1uvien tchtlvien hoitamise1le on huomattavaa etua muun 

kuin suomen tai ruotsin kie1en taidosta ja jos han jatkuvasti 

joutuu kysymyksessa o1evaa vierasta ki~lta virantoimituksessa 

kayttamaan. Kielitaitolisaa ei kuitenkaan suoriteta, jos viran 

tai toimen kelpoisuusehdot taikka vitka tai toimi luonteensa 

puo1esta ede1lyttaa vieraan kielen taitoa. Virkatehtaviin lii~~ 

tyvasta vieraskielisen kirja11isuuden tai julkaisujcn tutkimi

sesta kiclitaitolisaa ei suoriteta. 

b) Kic1itaito1isaa suoritetaan vieraan kie1en 

suu1lisc,ta ja kirjallisc~ta taidosta, jolloin virkamichcn 

pitaa ynunartaa puhetta ja kirjoitustn asianomaisella kiclel1li 

ja osata sita kayttaa suul1i~esti seka myos kirjallisesti siinli 

malrin kuin virkatehtavien suorittaminen ede11yttll; 

suulliscsta taidosta, jolloin virkamiehcn pitaa yn~artaa 

puhctta asianomaisclla kiclclla ja osata sita suullisesti kaytta5, 

siina maarin kuin virkatehtavien suorittamincn ede11yttaa; tai 



- 28 -

kirjallisesta taidosta, jolloin virkamiehcn pititi hallita 

asianomaiscn kielcn kirjallinen kaytto siin.a miitirin kuin virka

tehtavien suorittaminen edellyttaa. 

Sclvityksena kielitaidosta on esitettava kielitaitolisaa ensim

maista kertaa haettaessa yliopiston, muun korkeakoulun tai oppi

koulun asianomaisen kielen opettajan tai peruskoulun ylaastcen 

asianoma~sen kiele~ lehtorin, viraston jarjestaman tutkijalauta

kunnan tai tunnetun ulko!71aisen oppilaitoksen antama erityinen 

todistus. Todistus ei talloin saa olla kahta vuotta vanhempi. 

Virasto vo1. myos jarjestaa kokeen kielitaidon toteamiseksi. Tar

vittaessa virasto voi vaatia aikaisemmin hankitun selvityksen 

uusi ttavaks i. 

c) Kielitaitolisaa suoritetaan vieraan kielen 

suullisesta ja kirjallisesta taidosta ~ markkaa; taikka 

.suullisesta tai kirjallisesta taidosta 60 markkaa kuukau

dessa kultakin kielelta erikseen. 

Kielitaitolisan myontaa asianomainen virasto tai laitos. Jos 

kielitaitolisaa esitetaan maksettavaksi V20 palkkausluokkaa kor

keampaan palkkausluokkaan kuuluvalle. virkamiehelle, asiasta tulcc 

pyytaa valtiovarainministerion palkkaosaston lausurito. 

d) Erityisista syista valtiovarainministcrio voi myontaa 

kielitaitolisaa rr.aksettavaksi poiketen siita, mita edclla a-c 

kohdissa on mainittu. 

e) Kielitaitolisaa myonnetaan asianomaisen virko.michen pyynnos

t~ toistai~eksi enintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja eninttitin 

siksi ajaksi, jonka aikana ne edcll~tykset, joiden perusteclla 

lisa on asianomaiselle virkamiehellc myonnetty ovat olemassa. 

Mikali kielitaitolisan maksamisen cdellytykset lakkaavat, tulee 

lisan suorittaminen valittomasti lopettaa. Kielitaitolisaa ei 

saa suorittaa useammalle virkamiehelle kuin mita vieraan kielcn 

taitoa edellyttavat tehtavat asionomaisessa virastossa tai lai
toksessa vaativat. · 



- 29 -

f) Virantoimitukscn keskcytyksen ajalta, kuten sairaudcn perus

tc8lla myonnctyn virkavapauden johdosta, pidatettian kielitaito

lisasla samojcn perusteiden mukaan laskettu osa kuin perus- tai 

sopimuspalkasta, vuosipalkkiosta tai muusta palkasta tai palk

kiosta on sKidetty t~i mlarKtty. Vuosiloman ajalta kielitaito

lisK suoritetann tKysimaarKisenl. 

g) Ennen 1 p?.ival marraskuuta 1973 myonnetyt ja edella c) koh

dassa mainittuja markkaml ti r ia suurerrunat kielitaitolislt jKKvat 

toistaiseksi edelleen voimaan. 
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Lil'J'E 2.9 

Virkaehtosopinus valtion virkam!est en koulutuksesta 

(19.3.19Bl) 

Sopimuksen 6 § ~uutetaan muotoon: 

6 § 

Luotta~usniessopimukse~ edellyttamaan luottamus~ieskoulut~~

seen myonne~yn virkavapaude~ ajalta tyonantaja maksaa palve

lukscssaan olevalle paaluottamusmiehelle, paaluottamusmiehen 

varamiehelle, luotta~usmihelle, luottamusmiehen varamiehelle, 

seka ammattiosaston tai virkamiesyhdistyksen puheenjohtajalle 

kiintean palkkauksen seka 57,50 markkaa paivalta ruokailukus

tannusten korvaamiseksi enintaan kuukauden ajalta koulutusti

laisuutta kohti. 
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J.ll'J'E 2.10 

~lUU'J'QJ;SJ:'l' VJ RKIIEll'fOSOPH1UKSEP.N VAL'riON VIJU<I\NIJ·:S'l'J.;N l·lli'£K71-

KUS'J'lllli'<US'l'I.N KORVIINIISES'I'll 1. 3.1982 1ukicn 

7 § 

M~Lkustamiskustannusten korvausta suoritetaan scuraavicn 

pcru5Lcidcn mukuan: 

Muu11~ Lava11a ...•.. 27 penni~ ki1omctri1t~ taikka 

9 § 

se korkeampi kohtuu1liseksi kat

sottava rnaksu, jonka toimitusmies 

osoittaa suorittaneensa. 

Virkaniehen oma11a tai hallitsema!1aan ku1kuneuvo11a tekemas

t~ virkamatkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta 

seuraavasti: 

Auto11a ..•• . •.•• Kunkin 1.4. alkavan vuodcn mittaisen 

ajoki1ometrien 1askentakauden 

- 5 000 ensimmaise1ta ki1ometri1ta 107 

pennia kilometri1ta 

- 10'000 seuraava1ta kilometri1ta 97 

pennia kilometrilta; seka 

- seuraavilta ki1ometrei1ta 91 pennia 

Jd1ometri 1 ta 

Edell a maini tut kHometrikorvaukset sue 

ritetaan korotettuina seuraavissa tapa~ 

sissa 

1) 12 pennia si1loin kun virkatehtavic: 

suorittaminen ede1lyttaa peravau

nun kuljettamista autoon kiinnitct

tyna,. 

------- ------
~loottorivenecl Hi. .......•• 98 pennia ki1on;atril ta 

Hoottorikclkal1a 

HoDttoripy6ra111 

86 

56 

pennia ki1oJr.etril ta 

pennia ki1o111ctril ta 

llootloripolkupy51:~ill~ ...• so pennia kilor.:etrilta 

Muulla tava1la ...... . ... . 27 pennia ki 1on1ctri 1 ta 
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KoroLctut korvaukzct suoritetn.1n 1.3.1982 1ukicn. 1\jokilomct

ricm l<~sl:cnl:al<ausi vaihtuu kuiLcnkin 1.11.1982. 

13 § 

Paivtiraha suoritetaan 

1) osapaivHrahana jokaiselta p3ivXrahaan oikeuLtavalta matka

vuorokaudc1ta, josta virkamatkann on kaytetty 12 §:n 1 momen

tin 1 tai 2 kohc:lassa mainitut vahimmaisajat: 

Kaupunkiptii varaha. . . . . . . • . . • . 4 5, 00 

Huu paivtiraha ..............•. 40,00 

2) kokopai varahana jokaise 1 ta piiivarahaan oikeuttava1 ta matka

vuorokaudelta, josta virkamatkaan on kaytetty 12 §:n 2 momen

tissa maini t tu vahill'JI1a isaika: 

He1singin paivaraha ........•• 92,00 

Muu paivaraha ............••.• 88,00 

19 § 

Edcl1a 18 §:ssa tarkoitettujen majoittumiskorvaustcn enimmais

maarat matkavuorokautta kohti ovat: 

Hc1singin, Espoon, Vantaan ja 

~auniaisten kaupungit ... . .• 

Muut kunnat ...••. • ••••..••• 

21 § 

270 , 00 

230,00 

K u r s s 1 p a i v a r a h ~ a enintaan vuodcn kestavtilta 

kur~siajalta suoritctaan virkamichellc 48 markkaa.jokai&elta 

kalcnterivuorokaude1ta. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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28 § 

TUmti sopinus on voim3ssa 1 ptiivtiotti maaliskuuta 1982 alkaen 

hclmikuun loppuun 1983 ja sitti sovelletaan 1 plivlstH maalis

J:uuta 1982 ja siUi myoh<?mmin alkaviin Inatkavuorokausiin. so

pimukscn voimassaolo ja tkuu Uiman j I lkcen kolmcn kuukauden 

molerr.minpuolisin irtisanomisajoin . 

Mil;ali soplmuskaudc n aikana tapahtuu kustannustason nousun 

johclosta olennaisia muutoksia bensiinin hinnassa, kokoontu

vat osapt1olet neuvottelemaan ja sopimaan 9 §: ssl tarkoi tettu

jen ajokilometrikorvausten tarkistamisesta ~ustannusten nou

sua vastaavasti. 
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!.liTE 2. 11 

NUU'l'O,_SJ:'r VI RK/\EII'l'OSOPI:·lUI:SJ::E~l V/\LTION VIRK/\t11 eSTJ:N 

ULKO~l/\ILLi1 TT::IITYJE:-l VIm:/\:·!NrJ;QJCN KUS'l'l\N:JUSTJ::N KORVl\/\1-liSI.S'l'l\ 

• 

Paivaraha 

7 § 

Paivarahan rnllrat matkavuorokaudelta eri matka1uokissa ja 

kutakin maata tai aluetta varten ovat taman sopimukscn liit

teessa. 

llote1likorvaus 

9 § 

- - - - - - - - - - ~ 

Hotellikorvausten enimmai.smaarat matkavuorokaude1ta kutakin 

maata tai aluetta varten ovat taman sopimuksen 1iitteessa. 

Sopimuksen voimassao1o 

13 § 

Tama sopi!llus on v~imassa maa1i'skuun 1 · paivasta 1982 he1mi

kuun 28 paivaan 1983 ja sita sove11etaan 1 paivasta maalis

kuuta 1982 ja sita myohemmin a1kaviin matkavuorokausiin. 

Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jl1keen ko1men kuukau

den mo1c~"inpuo1isin irtisanomisajoin . 
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,-r1~n- :r;;1-/ILUE ___ ___ --- -- ---- ·--· 
Pii iv~l ruhn ja nw1lcal uokk a llolcll ikorv,,., t ,.CJI 

I II 
en iuun:li 5uo: i :i 1:i i 

J\((_Jan i :; tan 210, - 200,- 270,-
1----

lll ankom.::~a t 220,- 210,- 360,-

1\lyeria 235,- 225, - 330,-

1\mer i kan yh:lys v a lla t 210,- 200,- 400, -

llrabi emiraattien li itt: 280,- 270,- 480,-

1\rgentiina 
~· 

22 5 ,- 215,- 400,-

Austra l i a 215,- 205,- 380,-

Bahra i n 230 , - 220,- 480,-

Bangladesh 165,- 155,- 250,-

Belgia 220,- 210,- 380,-

Bermuda 170,- 160,- 480,-

Bots~:an a 205,- 195,- 250,-

Brasilia 175,- 165,- 330,-

Bulga ria 165,- 155,- 300,-

Burundi 200,- ) 90,- 250,-

Chile 255,- 245,- 450,-

Costa Rica .. 165,- 155,- 250,-

Djibouti 205,- 195,- 256,-

Ecuador 165,- 155,- 250,-

Egyptin arabitasavalta 175,- 165,- 430,-

El Salvador 175,- 165,- 350,-

Espanja 200,- 190,- 330,-

J;:tcl a -Afrikan tasavaltc 165,- 155,- 25Q,-

Fidzi 175,- 165,~ 250,-

FilippHnit 170,- 160,- 300,-

Ga bon 280, - 270,- 300,-

Ghana 260,- 250,- 350,-

Gua t c rna 1.' 165,- 155,- 250,-

Guinc-:1 235,- 225,- 350,- -
llonykong 190,- 180,- 300,-
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~- -------- - - -- -- -- -- --
- - -;;.1-i viil·:\,-;~-;;;:-,l);., luokl:-;:.---J~ote l l il;~11u ) : "~ ~1 ;1/\ 'J'/\1 IILUB 

I II e n iHl.!ll;ii~m~i ~ i r~i 

-------
I ndoncsin 185 , - 175,- 300,-- ----
Int i a 16 5 , - 155,- 350,-

Irak 170, - 1 60, - 2 50,-1---
I ran 210,- 200, - 480,-

I r 1anti 170, - 160, - 300,-

I s 1ant i 200, - 190, - 330,-

I s o -nritannia 2 20 , - 210,- 380,-

I srae l 17 5 ,- 165,- 2 50,-

Ita l ia 200, - 190,- 330,-

Ita valta 200, - 190,- 330,-

J a p ani 270,- 260,- 430,-

Jemc n i n arabitasava l ta 220, - 210,- 480,-

Jord<mia 200,- - 190,- 330,-

Jugos l avia ' 165,- 155,- 2 50,-

Kame r un 175,- 165,- 250,-

Kanada 200, - 190,- 380,-

Kcski- r. f rikan tasavalta 175,- 165;- 250,-

Kongo 240,- 230,- 420,-

Korean Tasav a 1 t a 225,- 215,- 320,-

Kuuba 190,- 180,- 250,-

Kuwa it 230, - 220_,.- 550,-

Libanon 175,- 165,- 300,-

Liber i a 230, - 220,- 250 -
Libya 210,- 200,- 330,-

Luxcmbu=g 210,- 210,- 300,-

Ha1csia 165,- 155,- 250,-

}lnl i 235 ,- 225,- 250 -· 
~!aro~;ko 175,- 165,- 250 -
1-lc l; s iko 180,- 170,- 350 --
~lonaco '- '-0,- 210,- 380 -
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- ·--- ~·- ----------- ----;:;ii v-;r~-1h a. ia-i.l~~t.l;~l-;::-~;k a ---T;;otc-~likorvu~;;,r~ n -Ml\l\ '1'/,I J\J ,UE 
I · II -- cnimm;ti~m!i ~ra 

-·--- ----- -- -
Nc\lvO!; l olil.Lt:o 200,- 190,- 430,-----
Nica riiCJUil 150,- 140,._ 300,-

f---
Nigcriu 255,- 245,- 350,- -· 

Norju 220,- 210,- 430,-

Norsunluur<:~nnikko 210,- 200,- 250,-

Oman 250,- 240,- 480,-

Pakista n 165,- 155,- 380,-

Panama 195,- 165,- 300,-

Par<:~guay 165,- 155,- 250,-

Peru 190,- 180,- 250,-

Puo1a 170,- 160,- 300,-

Qata r 250,- 240,- 480,-

Ranska 220,- 210,- 380,-

Romani.a 175,- 165,- 300,-

Ruotsi 210,- 200,- 430,-

Saksan c emokra a ttinentv 150,- 140,- 300,-

Saksan 1 ii ttotasava1 ta 220,- 210,- 380,-

Sambi a 175,- 165,- 250,-

Saudi-Arabia 280,- 270,- 500,-

Senegal 165,- 155,- 250,-

· singe ?ore 165,- 155,- 330,-

Sudan 175,- 165,- 300,-

Sveitsi 230,- 220,- 430,-

Tansenia 165,- 155,- 270,-

Tansk.a 210,- 200,- 380,-

'l'hai rr. .2il 175,- 165,- 300,-

Trinid«d-Tob.:tgo 195,- 185,- 300,-

Tshck!:cs lov.:tk ia 165,- 155,- 300,-

Tunisia 190,- 180,- 250,- ---
'l'url:ki 170,- 160,- 330,- ---
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-- -··----------- ·- ·---.,---------- ·----- - ··----·------·-·-
H/\1\ 'f/\1 J\LUE 

Ug<mda 
-.,--

Unkari 

Uruguay 

Uusi-Sec1anti 

Venezuela 

Zaire 

Maa, jota ei ole 
erik seen rna tni tt 

1'(\iv ;.in\ loa ja milti:a)uokl:a 
---I .r II 

235,- 225,----
1.65,- 155,-

180, - 170,-

175,- 165,-

210,- 200,-

260,- 250,-

150,- 140,-

llolclli l:o~::v,,ul: !a:n 
cnimm:ii!; rn:i~ 1.~~i 

300,-

300,-

250,-

250,-

350,-

400,-

. 250.-



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tieclotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 8 
25 . 2. 1982 

It~inen tavaraliikenne, rahtikirjan t~ytto ja tulo
jen kuitti 

Rahtiluotto 

Lis~ys tariffis~~ntoon ja tariffitaulukkoon 

Kansainv~linen liikenne, l~ntinen 

Hankalasti k~sitelt~v~t tai kuljetettavat kappale
tavaral~hetykset 

Matkalippualennuksia (Suomen messut) 

Vaunusaatteen k~ytto 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Eroja 
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TTAINEN TAVARALIIKENNE, RAHTIKIRJAN TAYTTO JA TULOJEN KUITTI 

1. Rahtikirjan taytto 

Konttilahetykset a) vientiliikenteessa 

Muutoksena rahtikirjan kenttaan 17 tehtaviin merkintoihin kontti
lahetyksissa (Kansainvalinen itainen tavaraliikenne, toimintaohjeet 
s. 17 kentta 17) ilmoitetaan, etta nostojen ja siirtojen luvut mer
kitaan myos vientiliikenteessa. i<enttaan 17 merkitaan "1/1" silloin, 
kun kontti on yksin vaunussa, "2/1" silloin, kun vaunussa on yhdella 
rahtik i rjalla kaksi konttia (peritaan kaksi nostomaksua ja koko 
siirtomaksu). Silloin kun asiakas on kuormannut vaunuun kaksi kont

tia eri rahtikirjalla merkitaan molempien rahtikirjojen kenttaan 17 
"1/2" seka kenttaan 2 rahditusmuutoskoodi "50" vaununnumero jalkeen. 
Silloin kun asiakas on kuormannut kolme konttia vaunuun (jokaisella 
kontilla on oltava eri rahtikirjat) merkitaan kenttaan 17 "1/3" ja 
kenttaan 2 rahditusmuutoskoodi "50" . Vastaavat lisaykset tullaan jul
kaisemaan seuraavassa lisalehdessa .' 

b) tuontiliikenteessa 

Nosto- ja siirtokoodi merkitaan ohjeiden mukaisesti, mutta vastaa
vasti kenttaan 2 on merkittava rahditusmuutoskoodi 51 silloin, kun 
VR:n osuude l la on samassa vaunussa kaksi tai kolme konttia eri rah 
tikirjalla yhdelle vastaanottajalle. Jos samassa vaunussa on kaksi 
tai kolme konttia eri vastaanottajille, merkitaan kent t aan 2 rahdi
tuskoodi 11. 

Tavaralajikoodi 

Koneelliseen rahdinlaskuun siirtymisen johdosta on oikean tavaranluo 
kituskoodin merkitsemiseen kiinnitettava entista suurempaa huomiota. 
Tavaranluokituskoodi maaraa koneellisessa rahdinlaskussa myos tavara 
luokan . Tama ongelma on jatkuvasti ollut esilla transitoliikenteessa · 
siten, etta tavaranimikkeet rahtikirjoissa ovat liian yleiset ja sa
malle nimikkeelle on toinen asema antanut eri koodin kuin toinen. 
Koska laskun maksaja transitoliikenteessa on useimmiten sama neuvos
toliittolainen or~anisaatio, saattaa tama saada sa~an tavaran kahdel-
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la eri kuljetushinnalla riippuen siita, miten Kulloinenkin asema 
on asian tulkinnut. Tilitoimisto ei laskua tarkastaessaan enaa pysty 
toteamaan, minkalaatuisesta tavarasta todella on kysymys. Asemia 
pyydetaankin kaikissa tapauksissa jo siina vaiheessa, kun tieto 
tavarasta ensimmaisen kerran tavaratoimistoon tulee, selvittamaan 
asiakkaan kanssa ennen rahtikirjojen laatimista laatutodistusten, 
erittelyjen tai konossementin perusteella tavaralle VR:n tavaran
luokitustaulukon mukainen yksiselitteinen tavaralajikoodi. Esim . 
"rautaputket" ei riita vaan on selvitettava, onko kysymyksessa 

"galvanoidut, silatut, erikoisteraksesta" vai "valuraudasta, myos 
suojamaalatut" ja rahtikirjaan on kirjoitettava "verrattu nimikkee
seen 6551" tai "verrattu nimikkeeseen 6552". 

Siirryttaessa koko tavaraliikenteessa koneelliseen rahdinlaskuun, 
korostuu oikean tavaraluokituskoodin merkitsemisen tarkeys entises 
taan. 

Rahdinmaksaja ja rahdinmaksupaikka 

Joka kuukausi esiintyy runsaasti tapauksissa, joissa VR:n rahti on 
jaanyt kokonaan perimatta tai se on peritty kahteen kertaan. Tasta 
aiheutuu seka tappiota viivastyneiden rahtien muodossa etta haittaa 

asiakassuhteissa. Asemia pyydetaan huolehtimaan siita, etta kenttaan 
21 on aina merkitty maksajan nimi, maksupaikka, joka vientiliiken
teessa voi olla vain lahetysasema tai raja-asema ja tuontiliiken

teessa raja-asema tai maaraasema, seka asiakasnumero. (Ks . Kansain
valinen itainen tavaraliikenne, toimintaohjeet s. 17 kentta 21). 

Rahditusmuutoskoodi (kentta 2) 

8 

Tammikuun rekisterointien tarkastuksen yhteydessa on ilmennyt useita 

tapauksia, joissa rahditusmuutoskoodia ei ole lainkaan merkitty itai
seen rahtikirjaan. Esim. kun on kysymyksessa avovaunussa liikenne
maaraysten, kokonsa. laatunsa yms vuoksi kuljetettava tavara, kent 
taan 2 on merkittava vaununnumeron jalkeen kauttaviivalla erotettuna 
koodi 20. Asemia pyydetaan noudattamaan rahtikirjan taytosta annettu
ja ohjeita (ks Kansainvalinen itainen tavaraliikenne, toimintaohjeet, 
s. 13, kentta 2). 
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Lahetettaessa autoja, jotka kuuluvat tavaranluokituskoodiin 7211, · 

ei rahditusmuutoskoodia 20 kuitenkaan tarvitse merkita, koska rah
ditus on ohjelmoitu 2-akselin mukaiseksi tavaranluokituskoodin perus
teella. 

Samalla huomautetaan, etta kun on kysymyksessa useampia lahetyksia 
kasittava neuvostoliittolainen vaunu lahtevassa itaisessa liikentees

sa (= rahditusmuutoskoodi 50) rahditus tapahtuu 3 luokan mukaan. 

2. Tulojen kuitti 

Koska neuvostoliittolaisten erikoisvaunujen kayttomaksu peritaan 

rahtikirjalla rahdin yhteydessa, tulokoodi 52 otetaan kayttoon 

transitoliikenteen vaununvuokrille. Kaikkia asemia, joilla esiin

tyy transitoliikenteesta perittavia vaununvuokria, pyydetaan tasta 
lukien merkitsemaan ne tulokoodille 52 koodin 51 sijasta. Muutos 

otetaan huomioon tulojen kuitin seu~aavassa painoksessa ja vastaa

vat ohjeet uusitaan toimitusohjeiden seuraavassa lisalehdessa. 
(Tlt 143/66.82, . 5.2.1982) VT 8/1982 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan lisataan 1.3.1982 lukien 
seuraavat asiakkaat. 

667469 Valmet Oy 44200 SUO LAHTI 
Traktoritehdas 

667576 SOK Rautasokos Vaihdekatu 2-4 96100 ROVANIEMI 10 

667584 Tukkukauppojen Oy/ Tehtaankatu 12 67100 KOKKOLA 10 
Anttila 

667618 Merihuolto Oy Paijanteenk. 17 B 15140 LAHTI 14 

612846 Oy Finlayson Ab Varastokatu 4 05800 HYVINKJOI. 80 
Finlaysonputki 

(Tlt 9/24/82, 18.2.1982) VT 8/82 
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LIS~YS TARIFFIS~~NTOON JA TARIFFITAULUKKOON 

Kuormausapuvalineiden kayttomaarayksia vaunukuormaliikenteessa kay

tettavien kuormalavojen osalta muutetaan. Sanottuun muutokseen liit

tyy palautettavien vaihtokuormalavojen palautusmaksun kayttoonotta

minen. 

8 

Valtionrautateiden omistamien vaunuun sijoitettavien kaantoalustojen 

(pankkojen), joita kaytetaan pitkien esineiden kuljettamisessa, sa

moin kuin rakennuselementtien kuljettamisessa kaytettavien tukike 

hikkojen kasittelysta ja kuljettamisesta sijoitusasemalta kuormaamis 

asemalle ja painvastoin ryhdytaan perimaan kayttajilta kustannusvas 

taavuusperiaatteen mukaisesti kaytto/kuljetusmaksuja . 

Edella sanotun johdosta on kuluvan vuoden huhtikuun alusta lukienvah

vistettu tariffisaantoon VR 2643 ja tariffitaulukkoihin VR 2644 seu 

raavat lisaykset . 

Tariffisaannon 43 §:n 3 lisamaaraykseen kolme uutta kappaletta . 

3 .• ~ . 
Vaunukuormalahetyksissa saapuneiden vaihtokuormalavojen palautuskul

jetuksesta peritaan tariffitaulukossa 22 kohdassa 1 maaratyt maksut. 

Maksusta annetaan kuitti tulojen kuittikirjasta (VR 1815) . 

Pitkien esineiden kuljetuksissa kaytettavien rautateiden omistamien 

kaantoalustojen (pankkojen) kayttamisesta peritaan tariffitaulukossa 

22 kohdassa 4 maaratty maksu . Perittavaan maksuun sisaltyy kaanto

alustojen kuljettamisesta kuormaamispaikalle ja alustojen palautta

misesta sijoitusasemalle (toistaiseksi Riihimaki) aiheutuvat kus 

tannukset . 
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Rakennuselementtien kuljetuksessa k~ytett~vien rautateiden omistamien 

tukikehikkojen tyhj~kuljetuksesta kuormaamispaikalle ja palauttami

sesta kehikkojen sijoitusasemalle (toistaiseksi Hameenlinna) perit~~ 

ao . matkoilta kaytettav~n vaunun akseliluvun mukainen vaunukuorman 

vahin maksu 50 %:lla alennettuna . 

Tariffitaul ukkoihin taulukkoon 22 , kohtaan 1 uusi kappale . 

Vaunukuormaliikenteessa kaytettyjen vaihtokuormalavojen (VR- ja FIN
l avat) palautusmaksu kuljetusmatkasta riippumatta 

- vaunukuormana vahintaan 150 kuormalavaa kahta vaununakselia kohti 

....... . ............ . ..................... . ................. ... . .. 150 mk 

- kappaletavarana terminaaliasemien valilla kuormalavalta 

2 mk 

(Liitantakuljetuksesta peritaan kappa l etavaran liitantarahti 50 

%:l la alennettuna , vahin maksu taysim~araisena) . 

Kohtaan 4 uusi kappale 

- kaantoalustojen (pankkojen) kayttomaksu parilta 

.................................... .. ................... . .... .. . 260 mk 

Tari ffisa~ntoon ja tariffitaulukkoihin painetaan muutosten johdosta 

korjauslehdet , joista painatusjaosto suorittaa perusjakelun . 

( Nro Mt 22102 / 646/82 , 16 . 2 . 1982) VT 8/82 
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KANSAINV~LINEN LIIKENNE , L~NTINEN 

UUSI CIM- RAHTIKIRJA 1 . 3 . 1982 

Asemia muistutetaan siit~ , ett~ 1.3 . 1982 lukien saa kansainv~lisess~ 

l~ntisess~ tavaraliikenteess~ k~ytt~~ ainoastaan uudenrnallisia pika

tavara- (VR 4604) ja rahtitavararahtikirjalomakkeita (VR 4605) . Uu 

det lomakkeet (ks . PIM liite 1a/1b) erottuvat vanhoista mm . siten , et 

t~ niiden etusivul la on ko l me rahdituskaistaa . Samasta p~iv~m~ar~sta 

lukien on myos k~ytettava uutta ennakkomaksulaskelmalomaketta (VR 4626 , 

ks . PIM liite 3) . 

Uuden rahtikirjan eri osien valissa olevia hiilipapereita ei saa pois 

taa . 

Asemien varastossa olevat vanhanmal l iset rahtik irjalomakkeet palaute 

taan kotimaiseen tarkastusjaostoon h . 737 . Asiakkaiden vanho j a raht i

kirjalomakketa ei l unasteta takaisin . 

Saapuvassa liikent e ess~ vanhanmallisia rah tik i rjoja saattaa viela p i 

temm~nkin aikaa esiintya . 

(Yt 22349/662/82 , 16 . 2 . 1982) VT 8/82 

HANKALASTI K~SITELT~V~T TAI KULJETETTAVAT KAPPALETAVARAL~HETYKSET 

Toistuvasti esiintyy tapauksia , etta kappaletavarana otetaan ku l jetet 

tavaksi hankalasti kasitelt~via tai kuljetettavia lahetyksia varmistu 

matta etukateen m~~r~terminaalin kanssa jatkokuljetusmahdollisuuksista 

liit~nt~osuudella . 

Ellei l~hetyst~ voida toimittaa ma~r~terminaalista vastaanottajal le 

normaalimenettelyin, aiheutuu t~sta erikoisjarjestelyj~ ja ylimaar~i 

si~ kustannuksia rautateille , sek~ monesti myos asiakkaille . 

Hankalien erikoisjarjestelyiden ja ikavien jalkiperintatoimenpiteiden 

valttamiseksi keho i tetaan lahtoterminaaleja noudattamaan Valtionrau 

tateiden autoliikennesaannon (VR 2650) 1 . 4 . 2 . kohdassa annettuja m~a

r~yksia ja varmistaa jatkokuljetusmahdollisuudet . 

(Nro Lt 22352/61/82 , 17 . 2 . 1982) VT 8/82 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta) , 31 . 3-4 . 4 . 1982 

SUOMEN MESSUT, AV 82-audiovisuaalinen erikoisnayttely 

Asiakaskortin esittajalle myydaan matkalippu meno - paluumatkaa varten 

20 %: n alennuksella lyhinta tieta Helsinkiin . VR lomaketta 2416 ei 

anneta ostajalle . 

Lipunostajalle on ilmoitettava etta seka ostettu matkalippu etta asi 
akaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan kon 

duktoorille. 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 Kilometrin matkalle menosuun

taan . 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi mer 

kitaan lomakkeen "Muu" - kenttlan koodi 94 sekl "Lislmerkinnlt" -kent 

taln sana "Messukeskus" . 

Myynti RAP - jarjestelman avulla : Kyselysanoman A-kenttaan merkitaan 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

31.3- 4 . 4 . 1982) seka I - kenttaan erikoiskoodi 04 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylll mainittujen 

plivienvllisenl aikana (mainitut plivlt mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eikl muilla alennuslipuilla matkusta

via . 

(Nro Mt 22056/646/82 , 17 . 2.1982) VT 8/82 

VAUNUSAATTEEN K~YTTO 

Huolimattomasti tlytetyt vaunusaatteet ovat viime aikoina taas yleis 
tyneet aiheuttaen kuljetusten mllrlasemilla turhaa tiedonetsintll. 

Miklli kuljetuskirjojen ~uuttuessa joudutaan klyttlmaln vaunusaatet
ta (VR 4449) , on huolehdittava siitl, etta saatteessa on merkitty 
kaikki ne tiedot , jotka kuljetuskirjassakin pitll ella . 

(Lt 18 . 2 . 1982) VT 8/82 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Yliteknikon virka (V 24), teknikon virka (V 23) , asemapaallikon virka 

(V 21) , liikenneohjaajan virka (V 20), kaksi liikenneohjaajan virkaa 

(V 18) liikennemestarin virka (V 18) , toimistosi~teerin virka (V 18) 

kaksi toimistosihteerin virkaa (V 16) , kolme toimistosihteerin virkaa 

·cv 15) , huoltomestarin virka , kuusi veturinkuljettajan virkaa, kahdek

san konduktoorin virkaa ja kaksi kuormausmestarin virkaa . Liikenne

osaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24 . 3 . 1982 ennen viraston 

aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

yliteknikko (V 24) : Pieksamaen (1 Kuo) varikolle , 

teknikko (V 23) : Seinajoen (1 Sk) varikolle , 

asemapaallikko (V 21) : Vaasan (1 Lai) liikennealueelle, 

liikenneohjaaja (V 20) : Seinajoen liikennepiiriin (1) , 
liikenneohjaajat (V 18) : Seinajoen liikennepiiriin (1) ja Seinajoen 

(1 Sk) liikennealueelle, 

liikennemestari (V 18) : Vaasan (1 Vs) liikennealueelle, 
toimistosihteeri (V 18) : Vaasan (1 Vs) liikennealueelle, 
toimistosihteerit (V 16) : Seinajoen liikennepiiriin ( 1 palkka- as .) 

ja Seinajoen (1 Sk) liikennealueelle, 

toimistosihteerit (V 15): Seinajoen (2 Sk lipputoim . ) ja Kokkolan 

(1 Kok) liikennealueille , 

huoltomestari : Seinajoen (1 Sk) varikolle, 

veturinkuljettajat : Kokkolan (1 Kok) liikennealueelle, Seinajoen 

(4 Sk) ja Ylivieskan (1 Yv) varikolle, 

konduktoorit : Seinajoen (1 Sk), Vaasan (2 Vs) , Kokkolan (2 Kok) ja 

Ylivieskan (3 Yv) liikennealueille seka 

kuormausmestarit: Seinajoen (1 Sk) ja Kokkolan (1 Kok) liikennealu

eille, 

Alemman palkkaluokan liikennetarkarkastajan virka (V 21) toistaisek 
si Seinajoen liikennepiirissa (henkiloasiat) . Rautatiehallituksen 
paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24 . 3 . 1982 ennen viraston auki 

oloajan paattymista . 
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Ylimaarainen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 22) toimi 

toistaiseksi Seinajoen liikennepiirissa (tied . siht . ) . Rautatiehal 

lituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24.3 . 1982 ennen viras 
ton aukioloajan paattymista . 

Kaksi ylimaaraista apulaisasemapaallikon (V 22) tointa toistaiseksi 

Vaasan (1 Vs las) ja Ylivieskan (1 Yv henk . as . ) liikennealueilla . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi 

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24 . 3 . 1982 ennen 

viraston aukioloajan paattymista . 

Vaununtarkastajan toimi , yksitoista junamiehen tointa ja toimistovir

kailijan (V 9) toimi . Rautatiehal~ituksen liikenneosaston paallikol
le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Seinajoen liiken

nepiirin paallikolle viimeistaan 24 . 3 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

vaununtarkastaja : Ylivieskan (1 Yv) varikolle, 

junamiehet : Seinajoen (5 Sk) , Vaasan (2 Vs), Kokkolan (2 Kok) ja Yli 

v ieskan (1 Yv ja 1 Pha) liikennealueil1e seka 

toimistovirkailija (V 9) : Seinajoen (1 Sk) varikol l e. 

Kaksi sahkoasentajan tointa , viisi ylimaaraista sahkoasentajan toin 

ta , autonasentajan toimi , ko l me autonkuljettajan tointa , kolmetoista 

veturinlammittajan tointa , tallimiehen toimi , vaunumiehen (V 9) toi 

mi , kuusitoista asemamiehen (V 10) tointa ja kuusi asemamiehen (V 9) 

tointa . Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja to i mitettava Seina

joen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 24 . 3 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 
raavasti : 

sahkoasentajat : Seinajoen (2 Sk) sahkoalueelle , 

ylimaaraiset sahkoasentajat : Seinajoen (5 Sk) sahkoalueelle , 
autonasentaja : Seinajoen (1 Sk) varikolle , 
autonkuljettajat : Seinajoen (2 Sk) ja Kokkolan (1 Kok) liik~nnealu

eil le , 

) 
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veturin1ammittajat (V 14) : Kokko1an (2 Kok) liikennealueel1e ja Sei 

najoen (7 Sk) seka Y1ivieskan (4 Yv) varikoi1le, 

tallimies : Seinajoen (1 Sk) varikol1e , 
vaunumies (V 9) : Seinajoen (1 Sk) varikolle, 
asemamiehet (V 10): Seinajoen (7 Sk), Vaasan (4 Vs) ja Ylivieskan 
(3 Yv, 1 Ou js-pateva , kuitenkin enint . kauko-ohj . kaytt . ottoon asti 

ja 1 Hpj js-pat . ) 1iikennea1uei11e seka 
asemamiehet (V 9) : Kokko1an (2 Kok) ja Y1ivieskan (3 Yv, 1 Svi js-pat . 
kuitenkin enint. kauko - ohj . kaytt.ottoon asti) liikennea1uei11e . 

Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa 
(hitsaustyot, Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava Helsingin ratapiirin p aallikolle viimeis

taan 24.3.1982. 

Yl i. teknilwn virka (V24) , toist:l.ic-eksi Turun k onepajassa. 

Koneosasto johtajalle osoitetut kirjalliset bakenukset on t oimi
t ettava rautatieballituksen kirjaamoon viimeistiiii.n 22 . 3 .19E2 en
nen viraston aukioloajan piiuttymistii. 

Yliteknikon virka (V23), toistaiseksi Ryvinltaan konepajassa ja tek· 

nikon virka (V22), toistaiseksi Turun konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemultset on toimite1 

tava rautatieballituksen kirjaamoon viimeistaan 17.3.1982 ennen vil 

ton aukioloajan paattymista. 
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UHUTYKSIA 

K o n e o s a s t o : sopimuspalkkaiseen koneinsinoorin (815) virkaan 
(RH/Stt) ki Osmo Pellervo Kolis, toimistosihteerin (V18) virkaan (RH/Ko~ 
tsibt Ritva Sinikka Antila, koneinsinoorin (V27) virkaan (Pm knp) v t .ki j 
Lauri Tuobino, yliteknikon . (V25) virkaan (Hy knp) ytkn Lasse OskariUwkE 
yliteknikon (V24) virkaan (Hy knp ) ylim .ytkn Kalevi Johannes Edvik, tek 
nikon (V22) virkaan (Hy knp) vs tkn Leo Aimo Kuronen, teknikon (V21) vi 
kaan (Hy knp) ylim.tkn Pentti Johannes Sipilainen, toimistovirkailijan 
(V9) toimeen (Hy knp) vs tvirk Ester Tellervo Pitka, toimistosibteerin 
(V15) ylimaaraisiin toimiin (Psl knp) ylim.tvirk Leena Anneli Heinonen 
ja ylim.tvirk Satu Harketta Mannynsalo. 

R a t a o s a s t o: toimistosihteerin (V 19) virkaan (Tpe rpt) 
toimistosihteeri (V 18) Anita Els-Maj Palmu; opastinesimiehen 
(V 18) toimiin (Tpe) rataesimies (V 15) Kari lalervo Onnela ja 
(Sk) rataesimies (V 15) Mauri Johannes Keskinen; piirtajan (V 11) 
toimiin (Hki rpt) tilap.p1irtaja Ritva Marjaana Nevalainen, 
(Tpe rpt) tilap, toimistovirkailija ~1irja Eeva Helena Virtanen, 
(Sk rpt) tilap.toimistovirkailija Reetta Susanna Oja-Lipasti, 
(01 rpt) ylim.toimistovirkailija (V 8) Raija Anni Inkeri Kuha ja 
(Pm rpt ) vs ylim.toimistovirkailija (V 8) Helja Marjatta Tarvainen; 
toimistovirkailijan (V 11) toimiin (Tpe ra) ylim.toimistovirkai
lija (V 8) Anja Anneli Niemi, (Sk Ira) tilap.toimistovirkailija 
Anna-Maija Kekola , (Tor ra) toimistovirkailija (V 9) Eila l'laija 
Vahajarvi ja (Pm ra) ylim.toimistovirkailija (V 8) Lyyli Ilona 
Pappi. 

EROJA 

K o n e o s a s t o : koneinsinoori Matti Runo Mainio Hiltunen, ylite 
nikko Unto Pellervo Verkasalo. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Ti1itoimiston sahkeella n:o 174, 25.02.1982, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 1.3.1982 lukien seuraavasti: 

100 Belgian frangia 10,60 mk 
100 Luxemburgin frangia 10,60 mk 
100 Neuvostoliiton ruplaa 634,00 mk 
100 Portugalin escudoa 6,60 mk 
100 Ranskan frangia 76,50 mk 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 194,00 mk 
100 Sveitsin frangia 244,00 mk 
100 Tanskan kruunua 58,00 mk 

(N:o Tlt 112/23/82, 25.2.1982) VT 9/82 

PUHEREKISTERILAITTEIDEN KAYTTOONOTTO 

8.3.1982 otetaan kayttoon junatu~vallisuuteen 1iittyvia 
viestiyhteyksia nauhoittavat puhe~ekiste~i1aitteet Hel
singissa, Tampe~eella, Kouvolassa, Seinajoella, Oulussa, 
Pieksamaella, Joensuussa, Ylivieskassa, Pa~kanossa ja 
Kontiomaella. Lahden puhe~ekiste~i1aitteen kayttoon
otosta ilmoitetaan myohemmin. 

Laitteiden kaytosta annettujen ohjeiden mukaisesti nauhalta 
saatavia tietoja tullaan kayttamaan onnettomuus- ja vaurio

tapausten tutkinnassa. Taman lisaksi jatkuvan nauhoituksen 
avulla pyritaan vaikuttamaan liikenteenhoitohenkilokunnan 
asenteisiin niin, etta saantojen ja ohjeiden huolellisella 

noudattamisella vaaraa voitaisiin jo ennakolta torjua. 

Nauhoituksen kuunteluoikeus ja oikeus siirtaa tarvittaessa 
nauhoitettua aanta muulle nauhalle on turvallisuusjaoston 
henki1okunnan lisaksi vain junaturvallisuusmiehen tai tutki
jan tehtavaan liikennepiirissa tai liikennealuee11a maara
tylla henkilolla. Nauhoituksen siirtoa toiselle nauhalle ei 
i1man yleisen toimiston lupaa saa suorittaa muuta kuin onnet-



- 3 -

tomuuksien tai ilmi tulleiden onnettomuuden uhkien selvitta
miseksi. 

Puherekisteriin kytkettavat laitteet ja yhteydet ovat paikka

kunnittain seuraavat: 

Helsinki: 
johdonottaja, paa~adan junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty automaatti n:o 3211 ~ 

johdonottaja, ~anta~adan Junasuor~ttaja 
johdonottajaan liitetty automaatti n:o 3222 ~ 

johdonottaja, valvoja 
johdonottaja, asetinlaitemies, paa~ata 
johdonottajaan liitetty automaatti n:o 3230 ~ 

johdonottaja, asetinlaitemies, ~antarata 
johdonottajaan liitetty automaatti n:o 3232 ~ 

linja~adion tukiasema Pasila 

" " Ke~ava 

" " Hyvinkaa 

~atapiha~adion kanava 6 

" " 7 

" " 8 
n " 9 

" " 11 

" " 12 

" " 13 

" " 14 

" " 23 
It It 24 

lumimies/teknillinen kanava 70 

Tampe~e: 

johdonottaja, junasuo~ittaja 
johdonottajaan liitetty automaatti n:o 2222 ~ 

johdonottaja, asetinlaitemies I 

9 
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johdonottajaan liitetty automaatti n:o 2516 r 
johdonottaja, asetinlaitemies II 
johdonottajaan liitetty automaatti n:o 2517 r 
junaohjaajan automaatti n:o 2336 r 
linjaradion kanavaryhma 1 

" '' 2 

ratapiharadion kanava 8 

" 
" 
n 

" 
n 

n 

" 
n 

" 

Kouvola: 

" 
II 

II 

" 
" 
II 

" 
" 
II 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

20 

johdonottaja, kauko-ohjaaja 
johdonottajaan liitetty automaatti n:o 226 r 
johdonottaja, junaohjaaja 
johdonottajaan liitetty automaatti n:o 336 r 
johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty automaatti n:o 222 r 
sahkoratavalvomo, SNTL Leningrad 
linjaradion tukiasema Juurikorpi 

n " 
" n 

n " 
II II 

n " 
n " 
" " 
n " 
" " 

Kouvola kanava 2 
Kouvola kanava 
Kirjokivi 
l'lantyharju 

Otava 
l'lankala 
Kaitjarvi 
Yllikkala 
Joutseno 

ratapiharadion kanava 9 

" II 

" " 
" " 
" " 

8 

20 

21 
22 
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ratapiharadion kanava 24 

Seinajoki: 
johdonottaja, junaohjaaja 
johdonottajaan liitetty auto~aattipuh. n : o 2213 r 
johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty auto~aattipuh. n:o 2211 r 
johdonottaja, asetinlaitemies I 
johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 2146 r 
johdonottaja, asetinlaitemies II 
johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 2146 r 
linjaradion tukiasema Harma 

" " Kovjoki 

" " Kokkola 

" " Eskola 

" II Ylivieska 

" " Seinajoki kanava 

" " " kanava 2 

ratapiharadion kanava 6 

" " 7 

" " 8 

" " 9 

" " 11 

Pieksamaki: 
johdonottaja, kauko-ohjaaja 
johdonottajaan liitetyt automaattipuhelimet n:o 226 r 

ja n:o 336 r 
johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 222 r 
Kuopion johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 222 r 
linjaradion tukiasema Pieksamaki kanava 

" " " kanava 2 

" " Suonenjoki 

" " Kurkimaki 
II " Kalvitsa 

ratapiharadion kanava 6 

" " 7 

" " 20 

9 
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ratapiharadion kanava 14 
II 

" 

Oulu: 

II 

II 

11 

13 

johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 211 r 

junaohjaajan automaattipuhelin n:o 200 r 
11 lihtevit jno-puhelut", junaohjaaja 

linjaradion tukiasema Oulu 
II II Ruukki 

" II Kilpua 

liikennepaikkaradio Oulu kanavaryhmit 1 ja 

ratapiharadion kanava 6 
II II 7 
II II 8 

" " 9 

" " 11 

" II 12 

" " 13 
II " 14 

Joensuu: 
johdonottaja, kauko-ohjaaja 

2 

johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 336 r 

johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 222 r 

linjaradion tukiasema Joensuu 
II " Sikiniemi 

" II Kitee 

" " Kesilahti 

" " Saari 

ratapiharadion kanava 6 

" n 7 

" " 9 

" II 14 

Ylivieska: 
johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liittyvi automaattipuh. n:o 211 r 
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linjaradion tukiasema Ylivieska kanava 1 

" 
11 11 kanava 3 

(otetaan kayttoon syksylla -82) 

linjaradion tukiasema Haapajarvi 
ratapiharadion kanava 6 

II " 9 

Parkano: 
johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 222 r 

automaattipuhelin n:o 336 r 
linjaradion tukiasema Ylojarvi 

" " Karhejarvi 
II " Parkano 

" It Madesjarvi 

Kontiomaki: 
johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 322 r 
Kajaanin johdonottaja, junasuorittaja 
johdonottajaan liitetty automaattipuh. n:o 222 r 
linjaradion tukiasema Kontiomaki 
ratapiharadion kanava 6 

" " 
" " 

13 

21 

Puherekisteriin kytkettyjen VR:n automaattipuhelin

verkkoon liittyvien puhelimien kohdalle tulee puhe
linluetteloon ko. puhelinnumeron peraan r-kirjain. 

(Stt 2327/434/82, 23.2.1982) , VT 9/82 

(Yt 22053/ 43/8 2 , 24 . 2 . 1982) , VT 9/ 8 2 . 
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AIKATAULUN 148 LIS~YS 

Lisays nro 8 aikatauluun 148 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika

taulukirjan tilanneille . Lisayksen voimaantulopaiva on 1 . 3 . 1982 

(Lt 23 . 2 . 82) , VT 9/82 . 

PUHELINKESKUSTEN K~YTT~~NOTTO 

K~LVI~, ESKOLA, YLIVIESKA, KILPUA JA RUUKKI 

' Kokkola - Oulu valilla otetaan uudet puhelinkeskukset Kalvia, Eskola , 

Ylivieska, Kilpua ja Ruukki kayttoon kahdessa vaiheessa seuraavasti : 

10 . 3 . 1982 klo 17 - 20.00 valisena aikana otetaan kayttoon Kalvia , 

Eskola ja Ylivieska 

11 . 3 . 1982 klo 17 - 20 . 00 valisena aikana otetaan kayttoon Kilpua ja 

Ruukki . 

Talloin astuu voimaan seuraavat muutokset : 

1 . Suuntanumerot (ks . kohta 3) 

1 . 1 Ylivieskan keskuksen suuntanumero 962 sailyy ennal l aan . 

1 . 2 Haapajarven kasikeskuksen suuntanumero 963 muutetaan numeroksi 

9627 . 

1 . 3 Kalvian keskuksen suuntanumero on 959 . 

1 . 4 Eskolan, Kilpuan ja Ruukin suuntanumero on 962. 
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2. Selektorit 

2.1 Kaikki selektoriyhteydet v~lill~ Kokkola - Oulu (kartat 23 ja 

25) poistuvat k~yt~st~. Yhteydet korvataan automaattikeskuksiin 

liitetyill~ yhteyksill~. 

2.2 Kaikki selektoriyhteydet v~lill~ Ylivieska - Iisalmi (kartta 24) 

poistuvat k~ytost~. Yhteydet korvataan osaksi automaattiliitty

mill~ ja osaksi Haapaj~rven k~sikeskuksen liittymilla. 

3. Puhelut keskusten v~lilla 

Soitettaessa uusien keskuksien v~lill~, joilla on sama suunta

numero, valitaan vain tilaajanumero. Kaikissa muissa tapauksissa 

valitaan seka suunta- etta tilaajanumero (ks. oheista suuntanu

merokarttaa). 

Esim. 1 Jos Ylivieskan tilaaja soittaa Eskolan tilaajalle 

"600", niin tilaaja valitsee vain numeron "600", kos

ka Ylivieskan ja Eskolan keskuksissa on sama suunta

numero 962. 

Esim. 2 Jos Ylivieskan tilaaja soittaa Kalvian tilaajalle 

"502", niin tilaaja valitsee yhtajaksoisesti 959 - 502. 

Esim. 3 Jos Ylivieskan tilaaja soittaa Haapajarvelle "9627", 

niin tilaaja valitsee vain numeron 7. 

4. Puhelinnumerot uusissa keskuksissa 

4.1 Ylivieskan keskus (962) 

201 Lap Seppala Juho 

202 Lipputoimisto RAP 

206 Matka-, s~ilytys- ja loytotavara 

209 Yleiset henkiloasiat (M~kinen Eero) 

210 Kirjauskeskus (Kaino Vanamo) 

211 Junaohjaajat, junasuorittajat 

212 Vaunukirjurit 

213 Jarjestelymestarit 
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214 
216 
217 
219 
220 
222 
223 
224 

229 
240 
241 
242 

243 

246 
247 
249 
300 

303 
304 

305 
310 
311 
312 

313 
315 
316 
317 
318 

319 
320 
321 

325 
326 
327 
329 
330 
331 
332 
334 
335 

- 10 -

Tavaratoimisto kassa 
Tuntikirjuri (Hautanen Sirkka) 
Tavara- asema , vaaka , Pohjolan Liikenne 

Tavara- asema, selvitys 

RVL-luottamusmies 
VML/SRL-luottamusmies 

Maaraysesimies (Savela Oiva) 

Liikennealueen tarvikevarasto 
Liikennealueen varasto (Salmela , ei luettelossa) 

Ap . liikenneasiamies (Katajamaki Juhani) 

Tavara - asema (aap. Somero Alpo) 

Nivala asema 

Pyhasalmi asema 

Kangas asema 
Toimistotehtavat (Yliluoma Leena) 

Junasuorittajan keskus 

Kangas Raimo , koti 

Automaattikeskus 

Sahkohuolto tyohuone 

Sahkohuolto tyohuone 

Linkkiasema 
Turvalaitetila 
Turvalaitetila Karhukangas 

Turvalaitetila Kangas 

Sas . Kar j ula Heikki , koti 

Tyokunnat 

Vtm . Rautaoja, Jukka 
Ope . Kakkuri , Jorma , Salmela, Esko 

Tyokunnat, Kangas 

Mtekn . Peuraniemi , Sakari 

Rte . Nousiainen , Soini, Nivala 

Rte . Turunen Lauri 
Rkm. Petasnoro Esa , tvirk . Ihalainen Tarja 

Rkm . Mikkonen Esa 
Veturitalli 

Siloaho Paavo, koti 
Terveydenhuoltokeskus 

Nevasaari, SA 
Vaunumiehet 
Tallipaivystaja 
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337 Varikon toimisto 

338 Varikonpaallikko (Siloaho Paavo) 

339 Rkm. Palomaki Pentti 

340 Rieskaneva, SA 

341 Ylivieska, VK 

342 Rkm. Salo Tapio, Rkm Vahasalo Kauko 

343 Rkm . Petasnoro Esa, koti 

344 Tyokunnat 

348 Rkm . Salo Tapio, koti 

4 . 2 Kalvian keskus (959) 

502 Kalvia asema 

503 Riippa asema 

510 Kalvia linkkiasema 

511 Kalvia turvalaitetila 

512 Riippa turvalaitetila 

531 Ki:ilvia VK 

4 . 3 Eskolan keskus (962) 

600 Kannus asema 

601 Kannus asema ap 

603 Eskola asema 

604 Sievi asema 

610 Eskola linkkiasema 

611 Eskola turvalaitetila 

612 Kannus turvalaitetila 

613 Sievi turvalaitetila 

624 Kannus tyokunnat 

625 Eskola tyokunnat 

626 Sievi tyokunnat 

630 Puolivali VK 

631 Ohenneva SA 

4. 4 Kilpuan keskus (962) 

510 Kilpua linkkiasema 

511 Kilpua turvalaitetila 

512 Oulainen turvalaitetila 

9 
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521 Oulainen asema 

522 Oulainen ap Kokki 

523 Oulainen makasiini 

524 Kilpua asema 

525 Oulainen tyokunnat 

526 Kilpua tyokunnat 

530 Ahonpera VK 

531 Alpua SA 

544 Oulainen rkm:n huoltorakennus 

4.5 Ruukin keskus (962) 

413 Ruukki, asema 

423 Ruukki, ap:n toimisto 

414 Tuomioja, asema 

41.5 Vihanti, asema 

425 Vihanti,, ap:n koti 

451 Ruukki, rata-alueen palllikko 

452 Ruukki, rakennusmestarin toimisto 

453 Ruukki, rakennusmestarit 

454 Ruukki, rkm Taisto Hyvarinen (koti) 

455 Ruukki, rakennusmestarin varasto 

401 Vihanti, Sahkoradat, VR:n rakennusmestarit 

407 Vihanti, Sahkoradat , VR:n toimisto 

409 Vihanti, Sahkoradat Oy , toimisto 

402 Vihanti, Sahkoradat Oy, vastaava mestari 

404 Vi~anti, Sahkoradat Oy , tyonjohto 

408 Vihanti, Sahkoradat Oy, apulaismestarit 

405 Vihanti, Sahkoradat Oy , varasto 

403 Vihanti, sahkotyokunnat 

493 Ruukki, automaattikeskus 

(Stt 2346/434/82), VT 9/82 



il 

KAUKOVALINTAVERKKO J. 
KESKUSTEN TUNMJS
NUMEROT 

Q Jakokukus(autem.) 

0 Solmukukus(aulomJ RAAHE 
-796~ 

0 Paat~hskus (au tom.) • - --

- 13 - 9 

v;;,..hrj. 24.2. 82 JES 

stti t 10092 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apu1aisasemap&a11ikon virka (V 23), 1iikennemestarin virka (V 18), 

1iikennernestarin virka (V 16), toimistosihteerin virka (V 18) , toi 
rnistosihteerin virka (V 15), yksitoista veturinku1jettajan virkaa, 

seitsernan konduktoorin virkaa ja kaksi kuorrnausrnestarin virkaa . Lii

kenneosaston paa1 1iko11e osoitetut kirja11iset hakernukset on toirnitetta

va rautatieha11ituksen kirjaamoon viirneistaan 31 . 3 . 1982 ennen viraston 

aukio1oajan paattyrnista . 

Ede11a rnainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

apu1aisasemapaa11ikko (V 23) : Rovaniemen (1 Roi tap) 1iikennea1uee11e, 

1iikennernestari (V 18): Ou1un (1 01) 1iikennea1uee11e, 

1iikennernestari (V 16): Ou1un (1 01) 1iikennea1uee11e , 

toimistosihteeri (V 18) : Kernin (1 Tor tav . toim . ) 1iikennea1uee11e , 
toirnistosihteeri (V 15) : Ou1un (1 01 RAP) 1iikennea1uee11e, 

veturinku1jettajat : Ou1un (9 01) ja Kernin (2 Kern) varikoi11e, 

konduktoorit : Ou1un (5 01) , Kemin (1 Tor) ja Rovaniernen (1 Roi) 1iikenne
a1uei11e seka 

kuormausrnestarit : Ou1un (1 01) ja Kernin (1 Kern) 1iikennea1uei11e . 

Ylirnaarainen teknikon (V 22) toirni toistaiseksi Ou1un variko11a (01 

vaunukorj . esirn . ) . Liikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset 

hakernukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 

31 . 3 . 1982 ennen viraston aukio1oajan paattyrnista . 

Kaksi vaununtarkastajan tointa , viisi vaihderniehen tointa , kaksitoista 

junamiehen tointa , toirnistovirkai1ijan toimi (V 11) ja ne1ja toirnisto

virkai1ijan tointa (V 9) . Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11i 

ko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava Ou1un 1iikenne

piirin paa11iko11e viimeistaan 31 . 3 . 1982. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

vaununtarkastajat : Ou1un (2 01) variko11e, 
vaihdemiehet : Ou1un (4 01) ja Rovaniernen (1 Roi) 1iikennea1uei11e , 

junamiehet : Ou1un (6 01 , 2 Rhe) , Kemin (2 Kern) ja Rovaniemen (2 Roi) 

1iikennea1uei11e, 



toirnistovirkailija (V 11) : 
toirni stovirkailijat(V 9) : 
Oulun (1 01) s~hkoalueelle 

- 15 -

Oulun l i i kennepiiriin (1) ja 
Kernin (2 Kern ) l i i kenneal ueelle , 
ja Oulun ( 1 01 ) vari kolle . 

S~hkoasentajan toirni , viisitoista veturinl~itt~j~n tointa (V 1 4), 
nelj~ huoltorniehen tointa , kaksitoista a s ernarniehen tointa (V 10 ) j a 
seitsern~n asernarniehen tointa (V 9 ). 

9 

Kirjalliset hakernukset on osoitettava ja toirnitettava Oulun l iikenne

pi i r i n p~~ l likolle viirneist~~n 31 . 3 . 1982 . 

Ed ell~ rnaini ttui hi n toirniin nirnitety t sij oitetaan tois t ai seksi 
seuraavasti : 

s~hkoasentaja : Oulun (1 01) s~hkoa luee ll e , 

veturinl~mmitt~j~t (V 14) : Rovaniernen (1 Roi) liikennealueelle, 
Oulun (10 01) ja Kerni n (4 Kern) vari koil l e 
huoltorniehet : Oulun (4 01) varikolle , 
asernarniehet (V 10) : Oul un (3 01 , 1 Rhe , 1 Vti) , Kernin ( 3 Kern, 1 Tor) 
ja Rovaniern en (3 Roi ) . l iikennealuei lle sek~ 

asernarniehet (V 9) : Ou l un (4 01) , Kernin (2 Kern) j a Rovaniemen 
(1 Mi s , js- p~tev~) liikennealueille . 

Liikennetarkastajan (V 29) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 
ratatoimistossa. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

31. 3 .1982 ennen viraston aukioloajan paat t ymista. 

Teknikon virka (V22), t oistaiseksi Turun konepajassa seka toimisto

sihteerin virka (V16), t oistaiseksi rautatiehallituksen koneosas

tolla (yleinen jaosto). 
Koneosaston j obtajalle os oitet ut kirjalliset hakemukset on toimitet

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 29.3.1982 ennen vi
raston aukioloajan paat tymista. 
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NIMITYKSIA JA M~ARKYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. insinoorin (V 281 toimeen 
ylim. insinoori (V 261 Hannu Vesa Suoninen; ylim. liikennetarkasta
jan ap (V 251 toimeen vastaava liikunnanohjaaja Arvo Kalevi Rita; 
ylim. tyoterveyshoitajan (V 161 toimeen tyoterveyshoitaja Terttu 
Maria Kivim§.ki. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: Ylikamreeri Sirkka Annikki J§.ms§., apu
laisasemapaallikko Aatos Pellervo Laakso, yliteknikko Uuno Nikolai 

Nyberg, toimistosihteerit Ljudmila Lappalainen, Kaarin Maria Heiskanen, 

Maire Kirsti Vuokko Niemi, veturinkuljettajat Reijo Kalevi Leivo, 
Heikki Antero Nakari, Tauno Ilmari Kervinen, Eino Anton Nikola, Alpo 
Kalervo Pyotsia, Vilho Aarno Viertola, Aarne Oskari Karmavaara, Teuvo 
Pekka Lennart Laj~e, Tauno Edvard Ruotsalainen, Keijo Erkki Koskinen, 
Olli Samuli Heikkila, Kalevi Aatos Kulkula, Arvo Ensio StAhle, Pentti 

Erik Haapaniemi, Ilmari Hamalainen, veturinlammittajat Keijo Niilo 
Silvan, Erkki Mikael Keskimaki, konduktoorit Sulo Olavi Johannes 
Nupponen, Aimo Kalervo Pitkanen, Onni Vilhelm Kitinoja, jarjestely
mestari Esko Johannes Valden, huoltomestari Taneli Aukusti Kylma, 
vaihdemiehet Heikki Olavi Lyijynen, Olavi Poikala, Kauno Armas Nurmi, 
Olavi Antero Ollila, Reino Reiman, junamiehet Olavi Herman Peltokoski, 

Esko Aulis Aho, Veikko Kalevi Kurkela, Lauri Rautiainen, Vieno Rauha 
Niiranen, asemamiehet Ari Tapio Skytta, Pentti Johannes Herranen, Antti 

Olavi Pohjola, Pasi Kalervo Makelainen, Pertti Sakari Laaksonen, Jaakko 
Johannes Sepponen, toimistovirkailijat Katri Marjut Elina Peltovuori, 
Jenny Maria P§.rnanen, tallimiehet Jouko Mikael Henttinen, Veikko Kalle 
Krogerus, vaununtarkastaja Lauri Johannes Joensuu, autonkuljettaja 

Matti Ilmari Koponen, koneenhoitaja Jaakko Viljami M§.§.tta ja ylimaa
rainen toimistovirkailija Pirjo Anneli Kleimola, ylimaar§.iset asema

miehet Jyrki Raunio, Juhani Salomon Kallio, ylimaar§.inen siivooja Elvi 
Pesonen sek§. ylimaar§.inen tallimies Jukka Tapio Suutarinen. 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. toimistovirkailija Paula Irmeli 
Lehtonen. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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YHlEISTOIMINTA
ELIMET 

- 2 -

SOPIMUS TY~SUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA VALTIONRAUTA

TEILL~ 

Ra~tatiehallitus ja allekirjoittaneet jarjestot ovat 

sopineet tyonantajan ja henkiloston valisesta tyosuo

jelua koskevasta yhteistoiminnasta Valtionrautateilla 

seuraavaa: 

1 ! 

Tama tyosuojelun yhteistoimintasopimus perustuu lakiin 

tyosuojelun valvonnasta (131/73 ja siita annettuun 

asetukseen (954/73) seka valtiovarainministerion ja 

keskusjarjestojen tekemaan yhteistoimintasopimukseen 

valtiotyonantajan ja sen palveluksessa olevan henki

loston tyosuojel~a koskevissa kysymyksissa ja valtio

varainministerion antamiin yhteistoimintasopimuksen 

toimeenpano-ohjeisiin. 

2 ! 

Tyosuojelun yhteiatoimintaa varten Valtionrautateilla 

on seuraavia yhteistoimintaelimia: 

1. liikenne -, rata- ja koneosaston paallikon nimeama 

osaston tyosuojelupaallikko ja hanella varamies rauta

tiehallituksessaJ 

2. tyosuojelu- ja tyoterveysalan asiantuntijoita rau

tatiehallituksessaJ 

3. erikseen liikenne- ja erikseen ratapiireissa pii

rin p5allik6n nimeama piirin tyosuojelupaallikko ja 

hanella varamies1 
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4. henki1okuntajarjestojen nimeamia piirinva1tuutet

tuja ja hei11a varamies seuraavasti; 

4.1 yksi koko veturimieshenki1ostoa edustava piirin

valtuutettu ja hane11e kaksi varamiesta, joiden toimi

a1ueena on koko rataverkko; 

4.2 yhteisesti 1iikenne- j a ratapiirin toimistohenki-

1ostoa edustava piirinva1tuutettu kussakin rautatie

piirissa; 

4.3 yhteisesti 1iikenne- ja ratapiirin tekni11ista 

henki1ostoa edustava piirinva1tuutettu kussakin rauta

tiepiirissa; seka 

4.4 muuta henki1ostoa edustava piirinvaltuutettu erik

seen 1iikenne- ja erikseen ratapiireissa. 

5. tyopaikoi11a tyosuoje1upaa11ikko ja hanella vara

mies, jotka nime~~: 

5.1 1 i i k e n n e a 1 u e i 1 1 e, v a r i k o i 1-

1 e j a 5 a h k 0 a 1 U B i 1 1 e 1iikennepiirin 

paallikko; 

5.2 ratapiirin r a t a - a 1 u e i 1 1 e ratapiirin 

paallikko; 

5. 3 r a u t a t i e r a k e n n u k s i 1 1 e raken

nuspaallikko; 

5.4 k o n e p a j o i 1 1 e konepajan paa11ikk6 yh

dessa varaston paa11ikon kanssa; 

5.5 s a h k 0 t y 0 k u n n a t kasittava1le tyopai

ka11e Hyvinkaan konepajan paa11ikko; seka 

5.6 r a u t a t i e h a 1 1 i t u k s e e n rautatie

hallitus. 

6. tyosuoje1uvaltuutettu ja hanel1a kaksi varavaltuu

tettua ku11akin ede11a kohdassa 5 m~initu11a tyopaika1-

1a; 
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OSASTON JA PII-
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7. yksi tai useampia tyosuoje1uasiamiehia ja ku11akin 

varamies tyopaikan eri tyoskente1ypaikoi11a (tyopis

teissa ja -osastoi11a), joissa tyoskente1ee vahintaan 

10 henki1oa. Tyosuoje1uasiamies varamiehineen voidaan 

tarvittaessa va1ita myiis pienemmi11e tyoskente1ypai 

ko i 11 e; 

8. tyosuoje1utoimikunta rautatiea1uei11a (liikenne

alue, varikko, sahkoa1ueen tyoskentelypaikka seka ra

tapiirin rata-alue ) , rautatierakennuksill.:J , konepiJjoil

la, sahkotyokunnilla yhteisesti, rautatiehallituksessa 

seka mikali se tyosuojelutoiminnan kannalta on tarkoi

tuksenmukaista erikseen suurilla liikennealueilla, va

rikoilla ja ratapiirien rata -alu eilla; 

9. tarvittaessa tyosuojelutoimikunnan alaisia jaosto

ja; seka 

10. tyosuojelun keskustoimikunta rautatiehallitukses-

sa. 

3 § 

Muillakin erillisi1la tyopaikoilla, milloin se tyosuo

jelutoiminnan kannalte on tarkoituksenmukaista, voi 

olla 2 S:n kohdissa 5-8 mainitut yhteistoimintaelimet, 

joiden nimeamisesta, perustamisesta ja valinnasta on 

voimassa, mita tassa sopimuksessa on niista sanottu. 

Paa- tai sivuvarasto, joka sijaitsee konepajan yhtey

dessa, 1uetaan siihen kuu1uvaksi seka peinatusjaosto 

Hyvinkaan konepajaan kuuluvaksi. Muut varastot kuu1u

vat asianomaiseen liikennea1ueeseen tai varikkoon . 

RIN TY~SUOJELU- 4 § 

PMLLIK~N TEH-

TAVAT Sen 1isaksi, mit! osaston paal1ikka tai piirin paa11ik

ko on hanen taht!vistaan maarannyt, tulsa osaston 



PIIRINVALTUU

TETUN TEHT~V~T 
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ty6suojelup~~llik6n ja piirin ty6suojelup~~llik6no 

1. informoida esimiehi~~n ty6suojeluasioissa; 

2. seurata ty6suojelutoimintaa toiminta-alueellaan 

erilaisten ilmoitusten ja tilastojen ym. avulla ja 

es i tta~ havaitsemiinsa epakohtiin parannuksia1 

9a 

3. suunnitella osaston eri ammatteja ja t6ita varten 

yksityiskohtaisia turvallisuus- ja ty6ohjeita yhdessJ 

henkil6st6n edustajien ja muiden asiantuntijoiden kans 

sa; 

4, toimia yhteisty6ss~ kesken~an sek~ pitaa yhteytta 

ty6suojeluasioissa l~hinn~ sosiaali- ja terveystoimiP 

toons sek~ 

5. suorittaa tarvittaessa tarkastuksia ty6paikkojen 

ty6suojelup~~llik6iden kanssa ty6menetelmien ja ty6clo 

suhteiden korjaamiseksi turvallisiksi ja terveellisik

siJ 

6. lis~ksi samalla alueella toimivien liikenne- ja ra

tapiirien ty6suojelupa~llik6iden tulee pit~a yhteytta 

toisiinsa seka toimia yhteisty6ssa piirinvaltuutettujp· 

kanssa. Tarvittaessa on j~rjestettav~ samalla alueell 

toimivien piirin ty6suojelupa~llik6iden ja -valtuutet 

tujen neuvottelutilaisuuksia kaikkia osapuolia koske

v ien ty6suojelukysymysten selvitt~miseksi. 

5 § 

Piirinvaltuutetun tulee edustaessaan henkil6st5a ty6-

suojeluasioissa: 

1. seurata ty6suoj•lutoimintaa ja -koulutusta seka 

pyrki~ osaltaan kehittama~n ty6suojeluty6ta tekemalla 

esityksia ja ehdotuksia; 
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TYOPAIKAN TYO

SUOJELUPIOILLI

KON TEHTIIVIIT 

2. osallistua tarvittaessa yksityiskohtaisten, tyooh

jeisiin liittyvien turvallisuusohjeiden laadintaan; 

3. pyrkia herattamaan henkiloston kiinnostusta tyosuo

jeluun seka osaltaan huolehtia siita, etta henkilosto 

tuntee ja etta silla on mahdollisuus t~tustua alan tur

vallisuusmaarayksiin ja -ohjeisiin; 

4. myotavaikuttaa siihen, etta jarjestojen tilaisuuk

sissa kasitellaan tyosuojeluasioita; 

5. toimia yhteistyossa piirin tyosuojelupaallikon se

ka toiminta-alueensa tyopaikkojen tyosuojeluvaltuutet

tujen kanssa. 

6 § 

Tyopaikan tyosuojelupaallikon tulee vastatessaan tyon

antajan ja henkiloston valisesta tyosuojelua koskevas

ta yhteistoiminnasta tyopaikalla: 

1. perehtya tyosuojelua koskeviin saannoksiin, maa

rayksiin ja ohjeisiin seka huolehtia niiden saattami

sesta tyontekijain tiedoksi1 

2. osallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin. jos tarkastuksen tai tutkimuksen toimit

taja katsoo sen tarpeelliseksi; 

3. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 

koskeviin tyopaikan olosuhteisiin, seurata niiden ke

hitysta seka ryhtya toimenpiteisiin havaitsemansa epa

kohdan tai puutteellisuuden poistamiseksi; 

4. ryhtya tarpeellisiin toimenpiteisiin taman sopimuk

sen mukaisen yhteistoiminnan jar~estamiseksi ja yllapi

tamiseksi tyopaikalla seka toimia tyosuojelua koskevan 

yhteistoiminnan kehittamiseksi; 
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s. pitaa yhteytta piirin tyosuojelupaallikkoon, tyo

suojelutoimikuntaan, tyosuojeluvaltuutettuun ja muihin 

tyopaikalle tyosuojelutehtavi s sa toimiviin henkiloihinJ 

6. suorittaa ne muut tehtavat, jot ka valvontalain ja 

-asetuksen seka niiden nojalla annettujen maaraysten 

mukaan hanelle kuuluvat; 

7. vahintaan kerran vuodessa suorittaa tarkastus kai

kissa toiminta-alueensa tyokohteissa tyosuojelutoimi

kunnan kanssa1 seka 

B. suorittaa vastaava tarkastus vahintaan kerran vuo

dessa yhdessa asianomaisen tyopaikan tyosuojeluvaltuu

tetun kanssa. 

Sen lisaksi, mita edella on maaratty, tulee tyopaikan 

tyosuojelupaallikon: 

g, huolehtia siita, etta tyonantaja ja taman edusta

jat saavat tarpeelliset tiedot tyosuojelua koskevista 

saannoksista, maarayksista ja ohjeista; 

10. tehda esityksia tyonantajalle tcimenpiteista tut

kimuksen jarjestamiseksi tyopaikalla sattuneen tapatur

man tai havaitun tapaturmanvaaran, ilmenneen ammatti

taudin tai havaitun ammattitautivaaran t a hi muiden tyo

paikalla ilmenneiden tyosta johtuvien sairauks i e n joh

dostaJ 

11. kiinnittaa tyonantajan huomiota siihen, etta saa

detyt tyon turvallisuuteen ja terveellisyyteen liitty

vat kayttoonotto- ja kunnossapitotarkastukset toimite-

taan; 

12. yllapitaa tarpeellisia yhteyksia tyosuojeluviran

omaisiin; 

13. tehda tyonantajalle esityksia toimenpiteisiin ryh

tymisesta ensiaputoiminnan ja sita koskevan koulutuksen 

jarjestamiseksi tyopaikalla; seka 
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TYOSUDJELU

VAL TUUTETTU 

JA HliNEN 

TEHT II.VIiNSii 

14. tehda _tyiinantajalle esityksia toim• ·r>piteista tyii

paikan tyiisuojeluun liittyvan tyiinopastuksen, koulu

tuksen ja tiedotustoiminnan jarjestamiseksi, 

15. huolehtia siita, etta saanniinmukaisten tyiipaikka

ta~kastusten yhteydessa kiinnitetaan huomiota henkilii

ja paloturvallisuudesta annettujen ohjeiden ja maarays

ten noudattamiseen. 

7 ! 

Tyosuojeluvaltuutetun tulee edustaessaan tyopaikan 

tyiintekijoita ty~suojelua koskevassa yhteistoiminnassa 

seka suhteessa tyosuojeluviranomaisiin: 

1. perehtya tyiisuojelua koskeviin saanniiksiin, maa

rayksiin ja ohjeisiinJ 

2. osallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin, mtlloin tarkastuksen tai tutkimuksen 

toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi; 

3. osallistua tyonjohdon ja tyiisuojelun ytheistoimin

taelinten suorittamiin tyosuojelua koskeviin tarkastuk

siin ja tutkimukaiin; 

4 . osallistua tarvittaessa ja milloin se tutkimuksen 

luonteen huomioon ottaen on mahdollista muuhun kuin 

edellisessa kohdassa tarkoitettuun tutkimukseen, joka 

on toimeenpantu tyiipaikalla sattuneen tapaturman tai 

havaitun tapaturmanvaaran, ilmenneen ammattitaudin tai 

havaitun ammattitautivaaran tahi muiden tyopaikalla il

menneiden tyosta johtuvien sairauksien johdosta seka 

osallistua tarvittaessa kuntoutuksen suunnitteluun ja 

sen vaatimiin toimenpiteisiin toimialueellaan; 

5. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 

koskeviin tyopaikan olosuhteisiin tarkkailemalla niita 

saannollisesti eri tyoskentelypaikoissa ja seuraamalla 
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niiden kehi~ysta tyon turvallisuuden ja te rv ee ll i syy

den kannalta seka ilmoittaa havait s emistaan puutteista 

ja epakohdi s ta ensiksi as i an omaiselle t y onj ohdo l le ja 

tyo s uojelup aa lli kolle s e ka tarvittaessa t yosuoje luvi

ranomaisill e ; 

6. toimia t yosuojelua ko s kevan tyonantajan ja tyonte

kijain valisen yhteistoiminnan ke hi tta mise ksi tyopai

kallal 

7. pitaa yhteytta tyopaikan tyosuojelutoimikuntaan, 

ty6suojelupaallikk66n ja muihin ty osuojelutehtavissa 

toimiviin henkiloi h in seka tyosuojeluviranomaisiin; 

8. tyosuojeluvaltuutetun t ehtaviin kuuluu lisaksi mi

ta tyoterveyshuoltolaki tyoterveyshuollon osalta val

tuutetun tehtavaksi erikseen maaraa; s~ka 

9. suorittaa ne muut tehtavat, jotka valvontalain ja 

-asetuksen seka ~iiden nojalla annettujen s aadosten ja 

maaraysten mukaa~ hanelle kuuluvat . 

ASIAMIES 8 § 

1. Tyosuojeluasiamies ja hanelle varamies voidaan va

lita tyoskentelypaikalle, jossa tyoskentele e v~ h i nt aan 

10 henkiloa ja tarvittaessa pienemmallekin tyoskBntely

paikalle. 

2. Tyosuojeluasiamiesten lukumaaraa sovittaessa ote

taan huomioon tyoskentelypaikan tyoaikamuodot ja eri 

ammattiryhmien riskialttius tyoturvallisuuden ja -ter

veyden kannalta. 

3. Tyosuojeluasiamiehen ja varamiehen toimi kausi on 

kaksi vuotta. Tyosuojeluasiamiesten valintaan osallis

tuu sen tyoosaston tai -pisteen hen kil6st6, jota tyo

suojeluasiamies paikallisesti edustaa. 
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TYOSUOJELU

ASIAMIEHI::N 

TEHTIWJIT 

4. Mikali tyoskentelypaikalla, sen mukaan kuin edella 

on sovittu, on kaksi tai useampia tyosuojeluasiamiehia, 

sovitaan heidan valisesta tyonjaosta tyosuojelutoimi

kunnassa. 

s. Mikali tyosuojeluasiamies eroaa tai siirtyy pais 

toimialueeltaan, tulsa hanen tilalleen varamies siihen 

asti, kunnes uusi vakinainen tyosuojeluasiamies vali

taan. Milloin toimikauden aikana jollekin tyoskentely

paikalle tai muuten on valittava uusi tyosuojeluasia

mies, vaali on toimeenpantava ensi tilassa ja viimeis

taan eroamista seuraavan kuukauden aikana. 

9 § 

Tyosuojeluasiamiehan tehtav~na on toimialueellaan 

(tyoskentelypaikallaan): 

1. osallistua tarvittaessa tyosuojelua koskevaan tar

kastukseen; 

2. osallist~a tUtkimukseen, jonka toimeenpanemiseen 

sattuneen tapaturman laatu tai sen mahdollinen vaiku

tus tyosuojelutyon suunnitteluun ja toteuttamiseen an

tavat aihetta; 

3. tarkkailla tyosuojelumaaraysten noudattamista ja 

huomauttaa niiden rikkomisesta; 

4. ilmoittaa havaitsemistaan epakohdista ensisijassa 

asianomaiselle tyonjohdolle ja milloin se on asian laa

tuun nahden tarpeellista, tyosuojeluvaltuutetulle seka 

huomauttaa tyosuojelumaaraysten noudattamisesta ja ha

vaituista vaaratekijoista henkilostolle seka 

5. pitaa yhteytta toimialueensa asioista tyosuojelu

valtuutettuun ja tyosuojelupaallikkoon. 
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TYOSUOJELU-
TDIMIKUNTA 10 5 

1. Tyoeuojelutoimikunnan jasenmaara on 4, 8 tai 12 

sen mukaan kuin tyopaikan laatu, laajuus ja muut olo

suhteet edel1yttavat. Jasenista neljannes edustaa 

tyanantajaa seka puolet suurempaa ja neljannes pienem

paH tyontekijain ja toimihenkilaasemassa olevien tyon

tekijain ryhmista. Toimihenkiloasemassa olevilla tar

koitetaan tassa sopimuksessa esimies-, tyonjohto - ja 

toimistohenkilokuntaa. Yhden tyonantajaa edustavista 

jasenista tulee ella tyosuojelupaallikko. 

2. tyosuojelutoimikunnan tyonantajan edustajat vara

miehineen nimeaa rautatiealueilla liikenne- ja rata

piirin paallikko yhdessa, rautatierakennuksilla raken

nuspaallikko, konepajoilla konepajan paallikko yhdessa 

varaston paallikon kanssa, sahkotyokunnalle Hyvinkaan 

konepajan paallikko, rautatiehallituksessa rautatiehal 

litu~ seka varikoilla liikennepiirin paallikko ja rata

alueilla ratapiirin paallikko. 

Tyosuojelutoimikunnan tyontekijaita ja toimihenkilo

asemassa olevia edustavat jasenet ja varajasenet vali

taan asianomaisen henkilostoryhman keskuudesta. 

3. Tyasuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan puheen

johtajan ja varapuheenjohtajan seka ottaa itselleen 

sihteerin ja talle varamiehen. Toimikunnan sihteerin 

ja taman varamiehen ei tarvitse ella toimikunnan jasen. 

4. Tyosuojelutoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan kutsusta. Toimikunnan kokous on pi

dettava vahintaan kerran neljannesvuodessa tai kun va 

hintaan puolet toimikunnan jasenista, tyasuojelupaal

likko tai tyosuojeluvaltuutettu sita vaativat. Toimi

kunta on kutsuttava koolle myos tietyn kiireellisen tai 

tarkean kysymyksen, tapaturman tai tapaturmavaaran ka

sittelemista varten. 
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TYOSUOJELUTOI

MIKUNNAN TEH

TAVAT 

- 12 -

5. Tyasuojelutoimikunta on paatosvaltainen, kun va

hintaan puolet jeeenista seka puheenjohtaja tai vara

puhee~htaja ovat lasna. Jos toimikunnan kasitelta

vasta asiasta aanestettaessa aanet menevat tasan, tu

lee toimikunnan paatokseksi muissa asioissa paitsi vaa

leissa, joiden tulos ratkaistaan arvalla, se mielipide, 

jonka puolesta puheenjohtaja on aanestanyt. 

6. Valtionrautateiden tyoterveydenhuoltoon perehtyneen 

henkilokunnan tulee kutsuttaessa osallistua tyosuojelu

toimi kunnan kokouksiin ja tarkastuksiin. 1yosuojelu

toimikunta voi tarvittaessa kutsua eri alojen asiantun

tijoita kuultavakseen. 

7. Tyosuojelupaallikko kutsuu tyosuojelutoimikunnan 

sen ensimmaiseen kokoukseen. 

a. Sopijaosapuolet paattavat tyosuojelutoimikuntien 

esityksesta mahdollisesti . perustettavista jaostoista, 

joiden tehtavana on suorittaa tyosuojelutoimikunnan 

toimeksiannosta tarkastuksia tyopaikkaan kuuluvilla 

tyoskentelypaikoilla seka alustavasti kasitella ja val

mistella toimikuntatyoskentelyssa esille tulevia tyo

suojeluasioita. 

9. Tyosuojelutoimikunnat voivat tarvittaessa kutsua 

toiminta-alueensa tyosuojeluorganisaatioon kuuluvat 

henkilot yhteiseen neuvottelutilaisuuteen, jossa kasi

tellaan ajankohtaisia tyosuojeluun liittyvia asioita. 

11 s 

Tyosuojelutoimik~nnan tulee tyon turvallisuuden ja ter

veellisyyden ediatamiseksi tyopaikalla: 

1. toimia tyonantajan, tyontekijain ja toimihenkilo

asemassa olevien tyontekijain valisena yhteistyoelime

na tyosuojelua kaskevissa asioissa; 
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2. osallistua tyosuojelua koskeviin tarkastuksiin ja 

tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen 

toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi; 

3. myotavaikuttae muun kuin edelliseasa kohdassa tar

koitetun tutkimuksen suorituttamiseen tai toimeenpane

miseen. milloin tallainen tutkimus on tarpeen tyopai

~alla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmanvaa

ran. ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammattitauti

vaaran tahi muiden tyopaikalla ilmenneiden tyosta joh 

tuvien sairauksien johdostaJ 

4. perehtya tyon turvallisuutta ja terveellisyytta 

koskeviin tyopaiken olosuhteisiin ja seurata niiden 

kehitysta seka tarvittaessa ja milloin se on mahdol

lista muun muassa tarkastuksia suorittamalla kiinnit

taa erityista huomiota vaarallisiin tyoolosuhteisiin 

ja tyotapoihin seka tehda esityksia niiden korjaamisek

siJ 

5. tutustua tyon turvallisuuteen ja terveellisyyteen 

vaikuttaviin tyopaikan muutos- ja uudistussuunnitel

miin seka antaa niista lausuntoja tyonantajalle, 

6. seurata tapaturma- ja terveystilannetta tyopaikal

la seka ryhtya toimenpiteisiin tutkimusten toimeenpa 

nemiseksi tapaturmien ja tyosta johtuvien sairauksien 

syiden selvittamiseksiJ 

7. tyosuojelutoimikunnan tehtaviin kuuluu lisaksi mi

ta tyoterveyshuoltolaki tyoterveydenhuollon osalta 

tyosuojelutoimikunan tehtavaksi erikseen maaraa, 

8. seurata tyoterveyshuollon toimeenpanoa tyopaikalla 

ja tehda sita koskevia esityksia tyonantajalle; 

9. seurata tyonopastusta tyon turvallisuuden ja ter

veellisyyden kannalta seka tehda sita koskevia esityk

sia tyonantajalleJ 
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TYClSUOJELUN 
KESKUSTOIMI
KUNTA 

10. auunnitella tyopaikan tyosuojelukoulutusta seka 

tehda sita koskevia esityksia tyonantajalle ja milloin 

niin on sovittu, jarjestaa tata koulutusta; 

11. pyrkia kehittamaan tyon turvallisuutta ja terveel

lisyytta edistavia menettelytapoja ja tehda niita kos

kevia esityksia tyonantajalle; 

12. huolehtia tyosuojelua koskevaan tyonantajan ja 

tyontekijain valiseen yhteistoimintaan liittyvasta tie

dottamisesta; 

13. laatia vuosittain oma toimintasuunnitelma ja suun

nitelma tyopaikkojen tyosuojelutoiminnan yleisesta jar

jestelysta ja kehittamisesta seka tapaturmien ja ter

veysvaarojen ehkaisysuunnitelma kustannusarvioineen; 

14. eopia tyosuojeluasiamiesten toimialue ja tehtava

jako; 

15. valita tyopaikkaruokaloiden ruokalatoimikuntiin 

kayttajien edust~jatJ 

16. kasitella paihteiden vaarinkaytt5on liittyvaa tie

dottamis- ja valistusaineiston jakamista seka paihtei

den vaarinkayttajien poitoonohjaami sen kaytann5lliseen 

toteuttamiseen liittyvia yhteisty5 kysymyksia ! VT 33a/6~); 

seka 

17. suorittaa ne muut tehtavat, jotka valvontalain ja 

-asetuksen seka niiden nojalla annettujen maaraysten 

mukaan sills kuuluvat. 

12 § 

1. Tyoeuojelun keskustoimikuntaan kuuluvat tyonanta

jan edustajina hallinto-osaston johtaja puheenjohta

jana, jasenina yleisen toimiston, ratatoimiston, kone

pajatoimiston ja sosiaali- ja terveystoimiston paallik5t 
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KESKUSTOIMI

KUNNAN TEH
TXVIIT 
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seka henki~okunnen edustajina yksi veturimisshenkilos

ton, yksi toimistohenkiloston, yksi teknillisen henki

Histon edustaja je l<aksi muun henki lost on edustajaa, 

lahinna asianomaisten jarjestojen puheenjohtajat. 

2. Tyosuojelun keskustoimikunta valitsee ksskuudes

taan varapuheenjohtajan. Sihteerina toimii tyosuoje

lujaoston paallikko tai hanen sijaisensa. 

3. Keskustoimikunta voi tarvittaessa kuulla asiantun

tijoita. 

4. Tyosuojelun keskustoimikunta kokoontuu tarvittaes

sa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. 

13 f 

Tyosuojelun keskustoimikuntaJ 

1. ratkaisee erimielisyydet, joita syntyy tyosuojelu

valtuutetun tai varavaltuutettujen valitsemisesta, tyo

suojeluvaltuutetun ajankaytosta, tyosuojelutoimikunnan 

tai sen jaoston perustamisesta, niiden jasenma~rasta 

tai eri osapuolten edustuksesta niissa; 

2. kasittelee tahan tyosuojelun yhteistoimintasopimuk

seen tehtyja lisays- tai muutosehdotuksia taikka sen 

soveltamistaJ 

3. antaa lausunnon VRtn vuosittain tekemasta tyoter

veyshuollon ja muun terveydenhuollon aiheuttamien kus

tannusten korvaushakemuksestaJ seka 

4. kasittelee tyoeuojelua ja tyoterveyshuoltoa koske

via periaatteellisia tai laajekantoisia kysymyksia. 
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TYOSUOJELU-
KDULUTUS 14 § 

VAPAUTUS 

1. Tyosuojelutehtavisse toimiville annetaan tyosuoje

lukoulutusta: 

1.1 osaston tyosuojelupaallikolle tyosuojeluhenkilos

to- tai muu vastaava kurssi1 

1.2 piirin tyosuojelupaallikolle, piirinvaltuutetulle, 

tyopaikan tyosuojelupaallikolle ja tyosuojeluvaltuute

tulle tyosuojelurt perus - . jatko- seka taydennyskurssi; 

1.3 tyosuojeluae~amiehelle ja tyosuojelutoimikunnan 

jasenelle tyosuojelun perus- seka taydennyskurssi. 

2. Rautatiehallitus ja allekirjoittaneet jarjestot 
valttaen paallekkaiskoulutusta suunnittelevat ja toi

meenpanevat tyosuoje~uun liittyvaa koulutusta seka huo

lehtivat tyosuojeluun liittyvan tiedotustoiminnan jar

jestamisesta henkilostolle. 

3. Tyosuojeluhenkilostolle varataan tarpeen mukaan ti

laisuus osallistua myos muiden tyosuojelukoulutusta 

toimeenpanevien yhdistystan ja laitosten kursseilla 

tyonantajan kustannuksalla. 

4. Rautatieopistossa, rautatiepiiraissa, konepajoilla 

jna. toimeanpantavilla sri ammattialojan kurssaille 

samoin kuin hankilokuntajarjestojen jarjestamille kurs

saille ja opintopaiville sisallytetaan tyosuojelua. 

5. Muilta osin koulutuksasea noudatataan kulloinkin 

voimasse olavia koulutussopimuksia. 

TVOST~ 15 f 

1. Ty6nenteja ei sea ilmen patevaa syyta kieltaytya 
antamasta tyosuojalutehtavissa toimivilla, tassa sopi

muksessa mainittujen tehtavian hoitamista varten, ti

lapaista tai saannollisesti toistuvaa vapautta joke 
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kokonaan tai osittain heidan varsinaisesta tyostaan. 

Vapautuksesta on sovittava etukateen asianomaisen esi

miehen kanssa. Tyosuojelutehtavien hoitamista varten 

tarvittavaa aikaa maarattaessa on otettava huomioon 

tyo- tai tyoskentelypaikan tyontekijain lukumaara, 

alueellinen laajuus, tyoskentelypaikkojen lukumaara 

ja niissa suoritettavan tyon laatu seka muut mahdolli

sesti asiaan vaikuttavat tekijat. 

Asianomaisten tulee antaa esimiehelleen erikseen pai

netulla muistiolla (VR 5203) selvitys suoritetuista 

tai suoritettavista toimenpiteista. Muistio tulee 

mahdollisten korjausten tai toimenpiteiden jalkeen 

liittaa tyopaikkakirjaan. 

2. Suurehkoilla tyopaikoilla (liikennealue, varikko, 

rata-alue, rautatierakennus, konepaja) tulee tyosuoje

lullinen tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen pyrkia 

tyopaikkakohtaisiin ratkaisuihin tyosuojeluvaltuute

tulle etukateen sovittavasta ajankayttomahdollisuudes

ta. 

3. Tyosuojeluhenkiloston varamiesten osallistumises

ta tyosuojelun yhteistoimintaan noudatetaan soveltu

vasti Tyosuojeluhallituksen tyosuojeluvaltuutetun va

ramiehen osallistumis~sta antamia ohjeita. 

q, Tyopaikan tyosuojelupaallikolle tulsa varata ha

nelle kuuluvien tehtavien hoitamista varten riittavat 

toimintaedellytykset. 

KDRVAUKSET 16 S 

1. Kokoukset ja tarkastukset on pyrittava jarjesta

maan virka- tai tyoaikana. Tyonantaja korvaa taman 

sopimuksen mukaiseen tyosuojeluorganisaatioon kuulu

valle henkilolle (tyosuojelupaallikko, tyusuojelu- ja 

tyoterveysalan asiantuntija, piirinvaltuutettu, tyusuo

jeluvaltuutettu ja varavaltuutettu, tyosuojelutoimi

kunnan jasen, tyosuojeluasiamies ja varamies seka 
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vaalitoimi~sija) ansionmenetyksen silt~ ajalta, jonka 

h~n on ollut est~nyt suorittamasta tyoteht~vi~~n yh

teistoimintasopimuksessa edellytetyn tyosuojelutehta

van hoitamisen johdosta. 

Tyoaikalain 5 J:n mukaista tyoaikaa noudattavien an

sionmenetys m~aritet~~n asianomaisen edellisen palkan

laskenta- eli tilikauden keskiansion perusteella. 

Keskiansio saadaan jakamalla kyseisen tilikauden palk

ka lisineen tilikauden todellisilla tyotunneilla. 

Jaettavana olevassa palkassa otetaan huomioon s~annol

lisen tyoajan ansion lis~ksi ylityon perusosan palkka 

muttei korotusosaa. 

Tyoaikalain 6 J:n alaisissa toissa (periodityo) las

kentaperusteeksi otetaan edellisen tilikauden keskian

sion sijasta edellisen periodin (3-viikkoistyojakson) 

keskiansio tai, mikali edellinen tyojakso kasittaa vuo

si- tai muuta loma-aikaa, sita edeltaneen tyojakson 

keskiansio. Tama saadaan jakamalla kyseisen tyojakson 

ajalta ansaittu palkka lisineen tyojaksoon sisaltyvien 

todellisten tyotuntien lukum~aralla (ilman yotyon aika

hyvitysta). Jaettavana olevassa palkassa otetaan, ku

ten edellisessakin tapauksessa, huomioon saannollisen 

tyoajan ansion lis~ksi ylityon perusosan palkka muttei 

korotusosaa. 

Mikali asianomaiselle ei noudatettavasta palkkaustavas

ta johtuen ole suoritettu edellisen tilikauden tai tyo

jakson aikana varsinaisen kuukausi- tai tuntipalkan li

s~ksi mitaan lisia, ansionmenetyksen korvaaminen on to

teutettu, kun hanen varsinaista palkkaansa ei tyosuoje

lutehtavien hoitamiseen k~ytetyn tyoajan johdosta va

henneta, 

2. Mikali tyosuojeluvaltuutettu hanen t e hta v iens B laa

juuteen nahden kokona~n vapautetaan varsi na i s i st a ty o 

tehta v ist~an, sovitaan tai todeta a n h ~nel l e valt uute

tun tehtav ista suoritettava palkka us kus s a ki n t apa uk 

sessa erikseen. Virkasuhteiste n o s alt a o n pa lkkau ks e n 
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maara, mik~li sa on erityisista syista tarpeen vahvis

taa varsinaista ~alkkausta (peruspalkan tai vuosipalk

kion, ikalisien, kalliinpaikan lisien, VR:n ns. vali

rahojen ja syrjaeeutulisien summa) korkeammaksi alis

tettava viraston tai laitoksen esityksesta valtiova

rainministerion paatettavaksi. 

3. Tyoajan ulkopuolella (vapaa-aikana) suoritettavat 

sopimuksen edellyttamat valttamattomat tehtavat tai 

tyosuojelutoimikunnan kokoukset on pyrittava jarjesta

maan niin, ettei niihin valittomasti tai laheisesti 

liittyvaa tyovuoroa jouduta siirtamaan tai peruutta

maan. Jos nain joudutaan pakottavista syista kuiten

kin menettelemaan, niin kokoukseen tai tarkastukseen, 

joista asianomainen on ilmolttanut tyonantajalle, k~y

tetty aika luetaan asianomaiselle tyfiajak s i ja rlnsion

menetys talta ajalta korvat~an 1q § 1 kohdassa maini

tulla tavalla. 

Muutoin tyoajan ulkopuolella suoritetuista sopimuksen 

edellyttamista valttamattomista tehtavista tai kokouk

seen osallistumisesta, joista on tyonant~jalle ilmoi

tettu, suoritetaan asianomaisille v~ltion komiteap~lk

kion suuruinen korvaus. Talloin ei tyosuojelutehta

viin tai kokouksiin kaytettya aikaa lueta asianomai

sille tyoajaksi. 

4. Tyosuojelun yhteistyohon liittyvasta koulutuksesta 

koituvat kustannukset ja koulutusajan palkkaus makse

taan kulloinkin voimassa olevien koulutussopimusten 

muka isest i. 

17 ! 

Tyonantaja hankkii tyosuojelutehtavissa toimiville hei

dan tehtaviensa hoitamista varten tarvittavat tyosuoje

lulait, -asetukset ja muut tarvittavat turvallisuusmJJ

raykset. 
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Tyos~~jelu~oiminnan yhteydessa tarvittavan materiaalin 

saily~tamise~si ~yonantaja osoittaa sopivan saily~ys

tila n ja·~ar~ ~t t aessa tarkoituksenmukaista huonetilaa. 

18 ! 

Tama sopimus tulee voimaan valittomasti. Samella ku

motaan rautatiehallitu ksen seka Rautatielaisten Liit

to r.y:n. Rautatievirkamiesliitto r.y:n, Veturimiesten 

Liitto r.y:n ja VR Teknilliset r.y:n kesken 26.3.1980 

tehty sopimus tyosuojelun yhteistoiminnasta Valtionrau

tateilla (~T 24a/80). 

Mikali osapuolet myohemmin haluavat saada tahan sopi

mukseen lisayksia tai muutaksia, on niista sovittava 

rautatiehallituksen ja allekirjoittaneiden jarjestojen 

kesken kaytavilla neuvotteluilla. 

Helsingissa 11.1.1982 

Rautatie,.-isten Liitta r.y. _ Vetur)miest~o r.y. 

~ . r1 ~~ ~~-~ 
J~/~~ ~ 77~ 
R~~~r.y. ~~ Teknilliset

1
r.y. 

~-~ ; ,u..u.qad~e.c-/ 
~r~ 

/ 

N:o RH 29/15/82 

Helsinki 1982. Valt1on pa1natuskeskus 
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MUUTOS VALTION TYONTEKIJ~IN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 

Saadoskokoelmassa on julkaistu : 

N: o 146 

Valtioneuvoston paatos 

valtion tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta annetun 

valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 18 paivana helmikuuta 1982 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut 

12 paivana heinakuuta 1972 valtion tyontekijain matkakustannusten 

korvaamisesta annetun valtioneuvoston paatoksen (553/72) 7 § : n , 
9 § :n, 15 § : n 1 momentin , 19 § :n ja 23 § : n 2 momentin, sellaisina 

kuin ne ovat 26 paivana maaliskuuta 1981 annetussa valtioneuvos 

ton paatoksessa (228/81) , seuraavasti : 

7 § 

Matkakustannusten korvausta suoritetaan seuraavier perusteiden 
mukaan : 

Rautateil la : 

Laivalla : 
Lentokoneel la: 

Rai tiotiella , 
linj a - auto lla 
tai muu lla lin 
jaliikenteen 
kulkuneuvolla : 

Vuokra-autolla: 

Vuokra-moottori
veneella : 

Mu ulla tavalla : 

Maksu II luokan paikasta 

Maksu I luokan paikasta 
~1aksu yhdesta paikasta 

Maksu yhdesta paikasta 

Suoritettu , kuitenkin enintaan virallisen 

taksan mukainen kuljetusmaksu 

Suoritettu , kuitenkin enintaan kohtuulli 

seksi katsottava maksu 
27 pennia kilometrilta taikka se korkeampi 

kohtuulliseksi katsottava maksu , jonka tyon 

tekija tai toimihenkilo osoittaa suoritta
neensa . 

I 

j 
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9 § 

Tyontekijan tai toimihenkilon omalla tai hallitsemallaan kulku 

neuvolla asianomaisella luvalla tekemasta matkasta suoritetaan 
matkustamiskustannusten korvausta seuraavasti : 

Auto lla: 

Moottoriveneella : 

Moottorikelkalla : 

Moottoripyoralla : 

Moottoripolku 
pyoralla : 

Muulla tavalla : 

Kunkin 1 . 4 . a lkavan vuoden mittaisen ajoki 

lometrien laskentakauden 

- 5 000 ensimmaiselta kilometrilta 107 pen

nia kilometrilta ; 

- 10 000 seuraavalta kilometrilta 97 pennia 

kilometrilta ; seka 

- seuraavilta kilometreilta 91 pennia ki lo -
metrilta . 

Edella mainitut kilometrikorvaukset suorite 

taan korotettuina seuraavissa tapauksissa : 
1) 12 pennilla silloin kun tehtavien suorit 

taminen edellyttaa peravaunun kuljettamista 
autoon kiinnitettyna ; ja 

2) 3 pennilla si lloin kun 
a) tyontekija tai toimihenkilo joutuu ku l 

jettamaan autossaan koneita tai laitteita , 

joiden paino ylittaa 80 kilogrammaa tai joi 
den koko on suuri , 

b) tyontekija tai toimihenkilo on tyotehta 

viensa vuoksi joutunut autossaan ku ljetta

maan koiraa , tai 

c) tyontekijan tai toimihenkilon tyotehta

vien hoito edellyttaa paaasiallisesti liik 

kumista autolla muulta liikenteelta sulje 

tulla tierakennus - tai metsatyomaalla , ky 

seisten kilometrien osalta . 

98 pennia kilometrilta 

86 pennia kilometrilta 

56 pennia kilometrilta 

50 pennia kilometrilta 

27 pennia kilometrilta 

10 
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Korotetut korvaukset maksetaan 1 . 3 . 1982 lukien . Ajokilometrien 

laskentakausi vaihtuu kuitenkin 1 . 4 . 1982 . 

15 § 

P~iv~rahaa suoritetaan 

1) osapaivarahaa jokaiselta p~iv~rahaan oikeuttavalta matkavuoro 

kaudelta , josta matkaan on kaytetty 14 § : n 1 momentin 1 tai 2 koh 

dassa mainitut v~himmaisajat : 

Kaupunkip~iv~raha 45 , -

Muu p~iv~raha 40 ,-

Kaupunkip~ivaraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta , 

jonka aikana asianomainen on kaupungissa tyotehtaviens~ hoitami 

sen , yopymisen tai muun patev~n syyn perusteella oleskellut yli 

viisi tuntia . 

2) kokop~ivarahana jokaiselta p~ivarahaan oikeuttavalta matkavuo 

rokaudelta , josta matkaan on k~ytetty 14 § : n 2 momentissa mainittu 

v~himmaisaika : 

Helsingin p~iv~raha 

Muu paiv~raha 

92 ,-

88 ,-

19 § 

Edella 18 § : ss~ tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmais 

m~~rat matkavuorokautta kohti ovat : 

Helsingin , Espoon , Vantaan ja 

Kauniaisten kaupungit 270 ,-

Muut kunnat 230 ,-

Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 

23 § 

Kurssip~ivarahaa eninta~n vuoden kestavalta kurssiajalta suori 

tetaan tyontekijalle tai toimihenkilolle 48 markkaa jokaiselta 

kalenterivuorokaudelta . 
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T~t~ p~~tosta sovelletaan 1 paivana maaliskuuta 1982 ja sita 

myohemmin alkaviin matkavuorokausiin. 

(Hlo 181/117/82, 1.3.1982) VT 10 /82 

ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE 

S~hkoasentaja Markku Vainio, Kouvola 
Vaihteen l~mmitysmuuntajan asentamisen helpottaminen 
200 mk 

Junamies Matti Toivanen, Joensuu 
Eht-hyttivaunun valaistuskytkenn~n muutos 
300 mk 

Tyonjohtaja Erkki Aalto, Helsinki 
Sm-huoltojen kehittaminen huoltotasoilla 
200 mk 

S~hkoratateknikko Juhani Keskinen, Tampere 
Vaihteenl~mmitysmuuntajan ylijanniteka~min suojaaminen 
400 mk 

Rakennusmestari A Tuppurainen, Rovaniemi 
Korjausjunan nostoalustan muuttaminen aaltomaiseksi 
300 mk 

Konduktoori Urho Antikainen, Imatra 
M~~r~ysten muuttaminen v~~rinleimatun matkalipun korjausmerkinto
jen tekemiseksi 
300 mk 

Junamies Pekka Kotim~ki, Jyv~skyl~ 
Huomion kiinnitt~minen veneiden kuljetusmahdollisuuksien selvit
t~miseen 
200 mk 

Insinoori Tapio Myllym~ki, Helsinki 
S~hkoratapylv~~n kallistuman mittauksessa k~ytett~v~ mittalaite 
seka ankkuripultin muutterimuutos 
500 mk 

Hitsausrataesimies Eero Hiltunen, Pieks~maki 
Kiskovikojen tutkimuslaitteen jalustaan kiinnitettav~ metrimit
tari 
300 mk 

10 
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Varastonhoitaja Veikko Konttinen , Pieks~m~ki 
Kiskovikojen tutkimuslaitteessa k~ytett~vien vertailuk~yr~levy 
j en valmistus 
200 mk 

Huoltomies Martti Nikka , Pieks~m~ki 
Huoltomies Matti Matil ainen , Pieks~m~ki 
Dv12-veturin k~ynnistysmoottorin voitelukohteiden ruuvien tilalle 
rasvanipat 
Kummallekin 250 mk 

Vaunumies Vilho Puntanen , Helsinki 
Matkustajavaunujen ilmansuodattimien pesun tehostaminen 
400 mk 

Suunnittelija Leena Lauren , Helsinki 
Liikennetarkastaja Paavo Korhonen , Helsinki 
Matkustajavaunun WC : n paperilokerikon t~ytt~misohjeet 
Kummallekin 100 mk 

Veturinasentaja Tapani Nyyss5nen , Pieks~m~ki 
MGO - moottorin moattisuotimien elementtien pesuteline 
500 mk 

Junamies Lauri Kujala , Kotka 
Viemarikaivon sulkuventtiili 
500 mk 

Kiskohitsaaja Jaakko Kinnunen , Tampere 
J~ysteenhiomakoneeseen lis~tt~va k~situki 
300 mk 

Insin55ri Terjo Repo , Kouvola 
Vaunuvaakojen kiskokontaktien koestin 
200 mk 

Veturinasentaja Pentti Liikaoja , Helsinki 
Vetur i nasentaja Eino Hein on en , Helsinki 
Veturinasentaja Tore Westerholm , Helsinki 
Dr14 - veturin automaattikytkimen SA- 3 avau ssylinterin 
a sentamiseen k~ytett~va ty5kalu 
Kullekin 500 mk 

(N : o Hlo 146/131/82 , 24 . 2 . 1982) VT 10/82 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

602052 Oy Electrolux Ab PL 348 001Q1 HELSINKI 10 
Facit 

602789 Oy Electrolux Ab PL 676 33101 TAMPERE 10 
Husqvarna 

609222 Oy Electrolux Ab PL 206 33101 TAMP ERE 10 
Tammermatic 

624643 Oy Electrolux Ab PL 348 00101 HELSINKI 1 0 
Elektro-Helios 

636282 Oy Electrolux Ab PL 348 00101 HELSINKI 10 
Kodinkoneet 

\ 

637470 Oy Electrolux Ab PL 348 00101 HELSINKI 10 
Teollisuus 

657254 Oy Electrolux Ab PL 348 00101 HELSINKI 10 
Kahete 

657247 Oy Electrolux Ab PL 348 00101 HELSINKI 10 

658773 Oy Electrolux Ab PL 348 00101 HELSINKI 1 0 
Maatalouskoneet 

664201 Oy Electrolux Ab PL 676 33101 TAMP ERE 10 
Partner 

666529 Oy Electrolux Ab Antinkatu 2 28100 PORI 10 
Porin tehdas 

667907 Oy Electrolux Ab PL 348 00101 HELSINKI 1 0 
Overum 

667915 Oy Electrolux Ab PL 348 00101 HELSINKI 10 
Asab 

667923 Oy Electrolux Ab PL 348 00101 HELSINKI 10 
Scanport 

667816 Allergial ii tto- Sibeliuksenk.l1 A 2 00250 HELSINKI 25 
Allergiforbundet ry 

667824 SOK Ruutihaantie 84100 YLIVIESKA 10 
Rautasokos 
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Allamainitun a siakasnumeron nimi muutetaan seuraavanlaiseksi. 

65 2404 Ke sko Oy 
Noutotukku 

Konepa jank. 1-3 

(Tlt 9/24/8 2 , 3. 3 .1982 ) VT 10 / 82 

FIDEBAST- TARIFFI 93?0 , tiedotus 2/82 

11100 RIIHIMAKI 10 

FIDEBAST- tariffiin lisataan aakkosjarjestykseen sivulla 17 olevaan 

Saksan asemaluetteloon : 

11311 8 Weinheim (Bergstr) .•............... 11 

Lisaksi tariffiin tehdaan seuraavat kasinkorjaukset : 

sivu 4 

9 . artiklan l.rivi muutetaan merkinta 11 sarakkeeseen 31 11 merkinnaksi 

" kenttaan 23 11 

10 artiklan 1 . rivi II II 11 sarakkeessa 31 11 merkinnaksi 
11 kentassa 23 11 

sivu 11 

§ 14 kohta 2 muutetaan seuraavaksi : 

2 . Lahettajan on r ahtiki rjassa annettava seuraavat tiedot : 

- kenttaan 25 merkitaan kuormalavojen lukumaara ja merkinta 
11 Privatpaletten 11 (yksityislavat) , lyhennys 11 p 11 ja sen rauta

tien tunnus , joka on lavat hyvaksynyt 

- kenttaan 26 kuormalavojen taara 

sivu 12 

§ 15 kohta 2 , toinen rivi , muutetaan merkinta 11 kentassa 14- 15 11 

merkinnaksi 11 kentassa 16-1 7 11 

Toimitusohjeiden sivu 2 

II osa 4 . kohta po i stetaan . 

Kohta 5 muutetaan kohdaksi 4 ja ensimmaisella rivil l a muutetaan 
merki nta 11 kentta 82 11 merkinnaksi 11 kentta 63 " 
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III.osa 4. kohta toinen rivi, muutetaan merkint~ "sarakkeeseen 16" 

merkinn~ksi "kenttaan 19" · 

(Nro Mt 22444/662/82, 3.3 . 1982), VT 10/82. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

10 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara

liikennepaikat" tehdaan 15 . 3.1982 alkaen seuraava muutos : 

Valkeakosken palvelutasotunnukseksi sarakkeeseen 6 muutetaan B. 

Vastaava muutos tehdaan myos Kappaletavaraliikennepaikat - kirjaseen 

(VR 3726) . 

(Nro Lt 22433/640/82 , 1 . 3 . 1982) , VT 10/82 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen markkinointitoimistoon haetaan tuoteryhmapaal1ikk5a , 

jonka tehtavana on kaivannais - ja meta1liteo11isuuden kuljetusten 

markkinointi . 

Liikenneosaston p~a11ik51le osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen 

pyydetaan toimittamaan yleisen toimiston kansliaan 25 . 3 . 1982 mennessa . 

Tiedusteluihin vastaa myyntipaal1ikk5 Ka1evi Karhu puh . 911 - 2521. 

KORJAUS VT 9/82 , AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Sahkoasentaja: 0u1un (1 01 ) sahkoalueelle, pitaa olla 
Ou lun (1 Roi) sahkoa lueelle, 
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Yliteknikonvirka (1!24), toistaiseksi l:iyvinkaiin konepajassa seka 
yksi yliteknikon virka (V25) ja kaksi yliteknikon virkaa (V24), 

toistaiseksi Pasilan konepajassa . 

Koneosaston jobtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallitul~sen kirjaamoon viimeistaan 5 . 4 . 1982 ennen 

viraston aukioloajan paattymista. 

NIMITYKSHi 

L i i k e n n e o s a s t o : 
asemapaallikon (V 21) virkaan toimistosihteeri (V 15) Eero Tapio Sihvola, 
asemapaallikon (V 19) virkaan toimistosihteeri (V 15) Reino Rafael Val
keejarvi, asemapaallikon (V 19) virkaan ylim . liikennevirkailija (V 11) 
Vaino Tapio Salonen, toimistosihteerin (V 18) virkaan toimistosihteeri 
(V 15) Riitta Helena Tarkiainen, toimistosihteerin (V 15) virkaan toi-
mistovirkailija (V 11) Tuula Anneli Laitinen, veturinkuljettajan vir- ~ 
kaan veturinlammittajat (V 13) Mauri Clavi Rissanen ja Markku Ensio 
Kroger, veturinkuljettajan virkaan veturinlammittajat (V 13) Paavo 
Alava, Mikko Antero Rissanen, Seppo Clavi Karkkainen, Erkki Clavi 
Eskelinen, Pertti Ilmari Nousiainen, Mikko Juhana Vauhkonen, Matti 
Juhani Rotinen, Seppo Juhani Kalho, Raimo Juhani Jaronen ja Arvi 
Johannes Kivioja seka veturinlammittaja (V 12) Erkki Juhani Tonteri, 
veturinkuljettajan virkaan veturinlammittajat (V 13) Seppo Juhani 
Turunen ja Reijo Kalervo Hujanen seka veturinlammittaja (V 12) Kari 
Juhani Huotari, kuormausmestarin virkaan asemamies (V 10) Seppo Juhani 
Lepisto, konduktoorin virkaan junamies (V 13) Toivo Kaarlo Koskela, kon
duktoorin virkaan kuormausmestari (V 18) Veikko Johannes Korhonen, kon
duktoorin virkaan kuormausmestari (V 18) Kaarle Fredrik Tuovinen ja 
junamies (V 13) Veikko Paavali Kelavuori, konduktoorin virkaan kuormaus
mestarit (V 18) Martti Kalevi Kumpu ja Clle Timo Erik Rosqvist seka 
junamies (V 13) Sulo Robert Juhani Lavia, konduktoorin virkaan junamies 
(V 13) Sakari Antero Luukkainen, toimistosihteerin (V 15) virkaan ylim . 
toimistovirkailija (V 8) Alli Kaarina Pihlajaviita, toimistosihteerin 
(V 15) virkaan toimistovirkailija (V 9) Anita Marketta Lehmus, toimis
tovirkailijan (V 11) toimeen toimistovirkailija (V 9) Leila Sisko Anita 
Heikkinen, vaununtarkastajan toimeen tilapainen vaunumies Risto Kalevi 
Kaartine'n j a vaunumies (V 10) Alpo Eino Clavi Ronkko, vaihdemiehen 
toimeen asemamies (V 9) Reino Clavi Ruoranen, junamiehen toimeen asema
miehet (V 9) Markku Antero Immonen, Erkki Johannes Joru ja Eino Clavi 
Martimo, junamiehen toimeen asemamiehet (V 9) Veli Esko Varonen ja 
Erkki Juhani Vainikainen, junamiehen toimeen asemamies . (V 10) Kirsti 
Inkeri Kankkunen ja asemamies (V 9) Risto Raimo Raikas Hoffren , junamie
hen toimeen asemamies (V 9) Mauno Vilhelm Vesterinen, Junamiehen toirneen 
kuormausmestari Leevi Myllyaho ja asemamiehet (V 9) Pertti Antero Cksa
nen, Kari Kullervo Lappalainen ja Jorma Juhani Kallonen, junarniehen 
toimeen asemarnies (V 9) Hannu Tapani Vuorela, 
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yliteknikon (V 25) virkaan (Hpk) veturinl~tt~j~ (V 13) Aulis Antero 
Aalto , teknikon (V 23) virkaan (Tpe) ylim . teknikko (V 22) Heikki Ilmari 
Kivel~ , liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Tku) liikenneohjaaja (V 18) 
Teuvo Matias Rantala, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tku) toimisto
sihteeri (V 15) Salme Helena Hartman, toimistosihteerin (V 18) virkaan 
(Tpe) toimistosihteeri (V 15) Toini Helena Kauppila, liikennemestarin 
(V 18) virkaan (Slo) liikennemestari (V 16) Alpo Arvi Pekkanen, liiken
neohjaajan (V 18) virkaan (Tpe) ylim . liikenneohjaaja (V 20) Aarre 
Allan Kalmi , liikennemestarin (V 16) virkaan ylim . liikennevirkailija 
Elise Orvokki Huhtasalo, liikennemestarin (V 16) virkaan ylim . liiken
nevirkailija Mikko Juhani Niemenmaa, toimistosihteerin (V 15) virkaan 
toimistovirkailijat (V 11) Vilma Kaarina Sel~nne ja Anja Maria Sihvonen , 
toimistosihteerin (V 15) virkaan ylim . toimistosihteeri (V 15) Seija 
Kaarina Kaatiala , toimistosihteerin (V 15) virkaan toimistovirkailija 
(V 11) Arja Annikki Alinen, toimistosihteerin (V 15) virkaan toimisto
virkailija (V 11) Ritva Hellevi Laiho, j~rjestelymestarin virkaan ylim . 
j~rjestelymestari Veikko Kalevi Ruohonen ja konduktoori Jaakko Mikael 
Toivola , kuormausmestarin virkaan asemami es (V 9) Reijo Uolevi Jutila , 
kuormausmestarin virkaan asemamiehet (V 9) Jorma Olavi Pajunen ja Matti 
Tuomas Lindfors , kuormausmestarin virkaan junamies Esko Antero Orava , 
konduktoorin virkaan kuormausmestari Tarmo Julius Pelander ja junamies 
Onni Olavi Tuominen , konduktoorin virkaan junamiehet Pekka Paivio 
Kannisto ja Jaakko Kalevi Huhtala sek~ vaihdemies Erkki Kalevi Kivi 
l~hde , konduktoorin virkaan junamiehet Paavo Herman Lahtinen , Erkki 
Juhani Jannetyinen, Kauko Olavi Isoaho , Seppo Tapani Turunen ja Markku 

l Juhani Viitanen , konduktoorin virkaan junamies Keijo Jalmari Anttila , 
toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Tku) toimistovirkailija (V 9) Tiina 
Johanna Karlamaa- Lehto, toimistovirkailijan (V 9) toimiin (Tku) ylim . 
toimistovirkailijat (V 8) Seija- Liisa Kastehelmi Vuoristo ja Anne- Maj 
Elisabeth Lindstrom sek~ tilap. toimistovirkailija Assi Anneli V~h~maa, 
vaihdemiehen toimeen (Tl) junamies Risto Kaarlo Johannes Liehu , vaihde
miehen toimiin (Tku) asemamiehet (V 10) Seppo Juhani Sola ja (V 9) Tuomo 
Ensio Aho , vaihdemiehen toimeen (Pri) asemamies Pertti Juhani Etelanie
mi, vaihdemiehen toimiin (Tpe) junamies Pauli Johannes Pyykko , asema
miehet (V 9) Raimo Olavi Tukiainen ja Markku Antero Kaivola seka (V 10) 
Veikko Juhani Siirila , junamiehen toimiin (Tpe) asemamiehet (V 10) 
Jorma Ensio Lampinen ja Aimo Kalevi Antero Saarinen seka asemamiehet 
(V 9) Keijo Juhani Lahtinen , Seppo Antero Makel~, Pentti Uolevi Stark
man, Kari Harald Luotonen , Heino Johannes Helenius, Onni Kalervo Tieaho , 
Timo Kai Tapio Takala, Seppo Klaus Johannes Ryhanen, Mikko Johannes 
Kulmala ja Markku Ilmari Ollila, junamiehen toimiin (Pko) asemamiehet 
(V 9) Matti Aarne Inkinen ja Voitto Olavi Kivisto , junamiehen toimiin 
(Pri) asemamies (V 10) Antti Olavi Ahola ja asemamies (V 9) Tauno Kauko 
Antero Alinen, junamiehen toimiin asemamiehet (V 10) Kari Antero Puputti 
ja (V 9) Kaarlo Tapio Saarinen , junamiehen toimeen (Vlp) asemamies (V 10) 
Pekka Aukusti Johannes Koppelojarvi, junamiehen toimiin (Tku) asemamie 
het (V 9) Teuvo Kalevi Rastas , Veikko Tapio Hautala, Raimo Kalevi Sal
minen, Jorma Johannes Sipila, Esko Ilmari Nurmi ja Kari Pentti Salonen , 
seka junamiehen toimiin (Tl) asemamiehet (V 10) Pentti Armas Johannes 
Marttila ja Taisto Vaino Olavi Virtanen, asemamiehen (V 10) toimeen 
(Tpe) ylim . autonkuljettajat Kauko Juhani Mattson ja Osmo Tapio Huovinen , 
ylim . asemamiehet Jorma Kalevi M~kela, Reijo Antero Tuimala, Juha Paavo 
Sten, Hannu Kalevi Hirsivuori, Ilkka Aittolampi, Raimo Ingemar Isaksson , 
Markku Olavi Wiss, Simo Kalervo Vi itaniemi , Aulis Henrik Tiikko, Pasi 
Antero Aromaki ja Matti Antero Nieminen . 
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Rat a o s a s t o: insinoorin (V 27) virkaan (RH/Rt) vt insi
noori (V 27) Kyosti Tapio Rais~nen, yliteknikon (V 25) virkaan 
(Hki I ra) rakennusmestari (V 23) Kimmo Untamo Airisto, toimisto
rakennusmestarin (V 24) virkaan (rpt Kv) rakennusmestari (V 23) 
Maune Valter Lyomio, rakennusmestarin (V 24) virkoihin (rap Imr) 
rakennusmestari (V 23) Esko Timo Aatos Nupponen, (rap Yv) raken
nusmestari (V 23) Pentti Paavo Palomaki ja (rap Jns) rakennus
mestari (V 23) Vaino Armas Halonen, opastinesimiehen (V 18) 
toimeen (Kv) rataesimies (V 15) Heikki Juhani Niemi, rataesi
miehen (V 15) toimeen (Rma) raidemies Helke Valmar Viljanen, 
piirtajan (V 11) toimeen (rpt Kv) toimistovirkailija (V 9) 
Merja Irmeli Leppa. 

R a t a o s a s t o: konttoripaallikko (V 26) Eero Olavi Tiainen, 
rataesimiehet (V 15) Eino Ensio Jouhkimo, Vaino Johannes Sahi
salmi, Pentti Paivio Vaajamo ja Eino Johannes Osterholm. 

J 
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VR : N SIS~ISTEN JULKAISUJEN ULKOASU JA PERUSRAKENNE SEK~ 
JULKAISUISTA TIEDOTTAMINEN 

Rautatei11~ tuotettavien raporttien ja se1vitysten sisa1t~man tiedon 
hyvaksikayton tehostamiseksi uudet raportit kootaan ja 1uette1oidaan 

sarjaksi VALTIONRAUTATEIDEN SISXISI~ JULKAISUJA . 

Tata varten on 1aadittu toimintaohje , joka koskee 

kansi1ehden ja kuvai1usivun u1koasua 
ju1kaisujen rakennetta 

ju1kaisujen numerointia 

tyoryhmien asettamisesta ja ju1kaisuista tiedottamista. 

Tyoryhman asettaneen osaston sihteeri toimittaa asettamista koskevan 

tiedon RH:n kirjasto11e . Raportin va1mistumisvaiheessa tyoryhman 

sihteeri pyytaa RH : n kirjasto1ta ju1kaisunumeron , joka sijoitetaan 
ju1kaisun kansi1ehde11e. 

Jokaisen ju1kaisun kuvai1usivu11a (1omakkee11a VR 2612 , jota saa 

RH:n kirjastosta) tu1ee o11a 1yhyt tiiviste1ma raportin keskeisista 

asioista (esim . tavoite , onge1ma, ehdotus, peruste1ut) . Tiivist e 1mat 

ju1kaistaan maaraajoin Vira11isissa tiedotuksissa . 

Tyoryhmat toimittavat ju1kaisun kahtena kappa1eena RH:n kirjastoon . 

Kokonaisuudess aan ohje (H1o 663/019/81 , 25 . 11.1981) on ju1kaistu 

ASIAKIRJAOHJEET - kansiossa painotuotenumero11a VR 2661 . 44 . 

(N : o H1t 211/019/82 , 9 . 3 . 1982) VT 11/82 . 

LIPUNMYYNTI VAINIKKALAN ASEMALLE JA TAKAISIN 

Vainikka1an asema11e saadaan myyda 1 . 4 . 1982 1ukien kaikkia kotimai 

sia meno1ippuja (myos a1ennus1ippuja) , mika1i matkustaja11a on kan 

sainva1inen matka1ippu ede11een Vainikka1asta ja koko osuude11e Neu

vosto1iiton junassa istuma- tai makuupaikka1ippu . 

Myos pa1uumatka11e voidaan etukateen myyda yksinkertainen matka1ippu 

samoin ede11ytyksin . 

(N : o Lko 31349/67/82) VT 11/82 
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KUORMAUSAPUV~LINEET 

Rautatieliikenteess~ kuormakuljetuksessa k~ytetyista kuormausapuvali

neista (vaununpeitot, kuormalavat, aluspuut, yms.), jotka asiakkaat 

kuormakuljetuksen jalkeen palauttavat rahtikappaletavarana osoitettu
na toiselle asiakkaalle, perit~an kuljetusmaksut kuormakuljetuksen 

yhteydessa rahtikirjaan merkittyihin maksuihin sisallytettyna tai eri 

ohjeiden mukaan tulojen kuitilla seka jossain maarin myos palautus 

rahtikirjalla. 

Vaunukuormalahetyksissa saapuneiden kuormalavojen palauttamisesta tu 

lee voimaan huhtikuun alusta lukien uudet maaraykset, jotka on jul

kaistu Virallisissa tiedotuksissa (tariffin osalta VT 8/82) . Maa

raykset edellyttavat suunnitellun saatteen kayttamista ja kuljetus 

maksujen perimista tulojen kuitilla . 

Koska rahtikappaletavarana kuljetettavista asiakkaiden kuormausa puva 

lineista vain osa tulisi jaamaan tulojen kuitilla suoritettava~ pe 

rinta- ja tilitysjarjestelman ulkopuo l elle , on toistaiseksi myos 

niissa tapauksissa, kun rahti peritaan tariffisaannon 43 § :n 3 lisa 

maarayksen ensimmaisen kappaleen mukaisista kuljetuksista (50 prosen

tilla alennettu rahti) tilitys suoritettava 1 . 4 . 82 lukien tulojen 
kuitilla . Kuitin numero on merkittava kuljetuskirjaan, jona kayte 

taan palautussaatetta VR 1907 (samaa kuin sopimusasiakkaiden kuor
mausapuvalineiden palautuksessa) . 

Vaunukuormalahetyksina kuljetettavien kuormausapuvalineiden tilitys 
jarjestelmaa ei tassa yhteydessa muuteta (lukuunottamatta VT : ssa 

8/82 sanottua) . 

(Nro Mt 22102/646/82, 8 . 3.1982) VT 11/82 
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MUUTOKSET SELEKTORIYHTEYKSIIN RATAOSILLA TAMPERE-ORIVESI-HAAPAMKKI 

Selektoripuhelinyhteys Tpe - Ov (931-131/938-131) poistetaan k~y

tost~ . (selektorikartta 14) 

Muutostyon j~lkeen ova.t asemien puh . numerot seuraavat: 

Messukylli 

Suinula 

Siitama 

931 - 2103 

931- 2038d 

938-225d 

Selektoripuhelinyhteys Ov - Hpk (938-120/930-120) poistetaan kliy

tostli. (selektorikartta 16) 

Ko . asemaselektoriyhteyden poistamisen jlilkeen kaikki muut asemien 

puhelinyhteydet s~ilyv~t ennallaan, paitsi : 

Vilppula tav . mak . uusi numero 930-486d 

Muutokset tulevat voimaan v~littomlisti . 

(Sth 2406/434/82) VT 11/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylim. toimistovirkailijan (V 9) toimi (vastaanottoavustajan tehta

v~t) toistaiseksi Hyvink~~n terveydenhuoltokeskuksessa . 

Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

2.4.1982 mennessli osoitteella: Tyoterveyslaak~ri Antti Toppila, 

Rautatiehallitus, Lantinen Teatterikuja 2, 00100 Helsinki 10. 

Asemaplilillikon virka (V 24) toistaiseksi Joensuun (Uim) liikenne 
alueella ja yliteknikon virka (V 24) toistaiseksi Piekslimlien (Pm) 
slihkoalueella. Liikenneosaston p~lillikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis
t~~n 14 . 4 . 1982 ennen viraston aukioloajan p~littymistli . 



- 5 - 11 

T a 1 o u s o s a s t o : liikennetarkastajan ap (V 23) virkaan toimisto
sihteeri (V 21) Seija Tellervo Xi jala, 

toimistosihteerin (V 20) virkaan toimistosihteerit (V 18) Reino Armas 

Jokinen, Raimo Wainamo Markkula, Tyyne Vilhelmiina Pitkanen, Yrjo An
tero Sarjonen, 

toimistosihteerin (V 19) virkaan (Hki vto) ylim.toimistosihteeri (V 16) 
Riitta Johanna Vahamaki, 

toimistosihteerin (V 18) virkaan toimi stosihteerit (V 16 ) Sirkka Mar

jatta Paasikangas, Eila Kaarina Paulasaari, ylim. toimistosihteeri (V 16) Sir

pa Liisa Marianne Jokinen, (Pm vto) ylim.toimistosihteeri (V 16) Eeva 
Johanna Paukku, 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen vt.toimistovirkailija (V 9) Erkki 
Juhani Valimaa, 

toimistovirkailijan (V 9) toimeen vt .toimistovirkailijat(V 9) Riitta 

Liisa Ahlholm, Ilse Iiris Jousanen , Aila Hillevi Kaukamo, vt.ylim.toi
mistovirkailija (V 8) Mirja Katariina Anttila, 

ylimaaraiseen liikennetarkastajan ap (V 22) toimeen (Pm vto) toimisto

sihteeri (V 18) Hannu Johannes Mykkanen, (Tku vto) toimistosihteeri 
(V 18) Armas Adolf Haahti . 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikon (V 24) virkaan 
(Hki) toimistosihteeri (V 15) Yrjo Sameli Nummijoki , toimistosihtee 
rin (V 18) virkaan (Hki) toimistosihteeri (V 15) Saara Johanna Sau 
resto , toimistosihteerin (V 18) virkaan (Hki) toimistosihteeri (V 15) 
Annikki Inkeri Savolainen , toimistosihteerin (V 18) virkaan (Ri) 
toimistovirkailija (V 9) Marja Helena Salin , liikennemestarin (V 18) 
virkaan (Lo) liikennemestari (V 16) Pertti Ilpo Juhani Reponen , 
toimistosihteerin (V 15) virkaan (Ri) toimistovirkailija (V 9) Tuula 
Taimi Tuulikki Mattila , toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hki) ylim . 
toimistovirkailija (V 8) Riitta Helena Pajunen ja tilap . toimisto 
virkailij a (V 8) Mirj a Anneli Salo, konduktoorin virkaan (Ri) kuormaus
mestarit Pekka Antero Takamaki ja Antti Juhani Ridvall seka asema 
mies (V 9) Erik Aksel Raitanen, kuormausmestarin virkaan (Ke) ase 
mamies (V 10) Jorma Tapio Ikonen, kuormausmestarin virkaan (Lo) ju
namies Pertti Eino Kalevi Laitinen, toimistovirkailijan (V 11) toi 
meen (Ke) ylim. toimistovirkailija (V 8) Anne Maarit Ahokas , toimis 
tovirkailijan (V 11) toimeen (Ri) toimistovirkailija (V 9) Pirkko 
Liisa Gisselberg, junamiehen toimeen (Ke) asemamies (V 10) Alpo En 
sic Pelli , junamiehen toimeen (Hy) asemamies (V 10) Mikko Uljas Sau 
rio , junamiehen toimeen (Ri) asemamiehet (V 10) Eevi Anneli Peramaki , 
Jorma Antero Takanen ja Teuvo Juhani Penttinen seka asemamies (V 9) 
Markku Antero Kiuru , veturinkuljettajan virkaan (Imr) veturinlammit 
taja (V 13) Arvo Elias Sintonen , vaunumestarin virkaan (Imr) vaunun 
tarkastaja Arto Juhani Tapio Kinttu , asetinlaitemiehen toimeen (Kv) 
konduktoori Esko Yrjo Sakari Matilainen ja vaihdemies Jouko Antero 
Alatalo . 
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Asem;;p~~llikon (V 28) virkaan (Vs lap) liikennetarkasta.ia (V 28) Antti Taoio 
Kosk1nen, alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 26) virkaan 
(RH/Lko) alemman palkkaluokan liikennetarkastajat (V 25) Solveig 
Beat Lindholm ja Viljam Riutta , veturinl~mmitt~j~n (V 14) toimeen 
veturinl~mmitt~j~ (V 12) Kalevi Johannes Luukkonen, asemamiehen 
(V 10) toimeen ylim~~r~inen asemamies (V 9) Pentti Tapio Sil~n. ve
turinl~mmitt~j~n (V 14) toimeen (Lr) Timo Juhani Linkosalo , veturin
l~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Lr) Jari Olavi Vanninen, asemamiehen 
(V 10) toimeen (Vna) ylim~~r~inen asemamies (V 9) Jukka Antero Mus 
talahti , veturinl~mmitt~j~n (V 14) toimeen (Kta) veturinl~mmitt~j~ 
(V 12) Kari Ilari Rae , veturinl~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Kta) tila 
p~inen veturinl~mmitt~j~ Raimo Tapani Ven~l~inen , vaunumiehen (V 10) 
toi~een (Kta) tilap~inen vaunumies Martti Heikki Juhani Oksman, ase 
mamlehen (V 10) toimeen (Kta) ylim~~r~inen asemamies (V 9) Teijo Ju
ho Herman Kare, asemamiehen (V 9) toimiin (Kta) ylim~~r~inen asema
mies (V 9) Juha Antero Pukarinen ja tilap~iset asemamiehet Ari Juha
ni Virkkunen , Matti Johannes Akselila , Kari Heikki Tapio Tolppanen, 
Reino Johannes Nyrhinen , Timo Oskari N~rhi ja Lassi Antero Lehtinen 
asemamiehen (V 9) toimiin (Imr) ylim~~r~iset asemamiehet (V 9) Ari ' 
Ilmari Pousi ja Arto Olavi Tikka sek~ tilap~iset asemamiehet Timo 
Petter Pitk~nen ja Harri Olavi Tiilikainen . 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: S~hkotarkastaja Reijo Johannes Taimio , 
asemap~~llikko Kauko Matti Simonen, apulaisasemap~~llikot Heikki 
Tuomas Lampela , Kaarlo Uvas Kartila , liikennemestari Sirkka Sanelma 
Erkkil~ , toimistosihteerit Aino Maria Matilda Pirjola , Eero Matias 
Lemponen , Aili Elina Peltola , liikenneohjaaja Gunnar Anders Romar, 
vaunumestari Veikko Olavi Heiskanen, veturinkuljettajat Veikko 
Eerikki Nokka l a , Olavi Anders Salminen , Olavi Antero Jul~n. Unto 
Valdemar Vainio , Karl Erik Jalasharju, Matti Vilhelm Lamminp~~ . 
Paavo Olavi Linerva , Alpo Tapio Mauno , V~ino Olavi Sierman , Tauno 
Tani , Reino Olavi Pokkinen, Pauli Fredrik Lindholm, Leo Aimo Niska 
nen , Olavi Ilmari Karolehto , Pentti Olavi Saavalainen , Toivo Antero 
Joenpolvi , Kauko Kangasm~ki , Eero Olavi Timlin , Eero Johannes Ala 
m~ki , Kauko Johannes Tuomainen , konduktoorit Eino Ensio Kaakinen , 
Mikko Leinonen , Veikko Mutanen, jarjestelymestari Pentti Jooseppi 
Salonen , junamiehet Antti Veikko Kalliom~ki , Pekka Aukusti Johannes 
Koppeloj~rvi , Aleks Tuomela , Pentti Sakari Polonen , kuormausmesta
rit Niilo Albert Laine, Toivo August Rajapuro, asemamiehet Vilho 
Allan Hi l janen , Antti Antero Nenonen, Helmi Annikki Rantanen , Erkki 
Olavi Matkaselk~, Matti Antero Lehtilahti , Eino Seppo Sakari Niemi 
nen , Timo Kalevi Tikkanen , Sylvi Puumalainen , veturinl~mmitt~j~t 
Toivo Johannes Hirvonen, Matti Jaakko Johannes Koski, vaihdemiehet 
Veikko Edvard Marttinen, Kaarlo Johannes Hannunen, Olavi Kustaa 
Konni, Unto Ensio Aho , Lauri Olavi Alanko , asetinlaitemies V~ino 
Henrik Haavilainen , autonkuljettaja Eino Kalevi Helin , vaunumies 
Reijo Tapio Pajarinen ja ylim~~r~inen asemamies Jukka Pekka Miet
tinen , ylim~~r~inen siivooja Irja Annikki Hakkarainen , ylim~ar~iset 
vaununsiivoojat Vappu Liisa Repo , Sanni Mirjam Kuivanen sek~ yli 
m~~r~inen autonasentaja Kaarlo Rikhard Sylvander . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 

Konepajojen tuotantokomiteat 

N:o 12 
25 . 3 . 1982 

Muutoksia tilityss~~nnon soveltamisohjeisiin 

Takaisinmaksut matkalipuista 

Rahtiluotto 

Tilityss~~nto osa 3 , kansainv~linen yhdysliikenne 

Liikennepaikkojen v~limatkat 

Kotimaisen rahtikirjan t~yttoohjeet (VR 2657) 

Matkalippualennuksia 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityks i~ 



12 - 2 -

KONEPAJOJEN TUOTANTOKOMITEAT 

Rautatieha11itus on muuttanut konepajojen tuotantokomiteoista anne

tun ohjeen (RH 741/13/81 , 24 . 6 . 1981/VT 34/81) 7 . kohdan ko1mannen 
kappa1een kuu1umaan seuraavasti : 

Tuotantokomitean kokouksissa voidaan tarvittaessa kuu11a asiantun 

tijoita . 

(N : o RH 289/13/82 , 15 . 3 . 1982) VT 12/82 . 

MUUTOKSIA TILITYSSAANNON SOVELTAMISOHJEISIIN 

Ti1ityss~annon 2 . osan "Kotimainen tavaraliikenne" soveltamisohjeita 

muutetaan 1.4.1982 lukien siirryttaessa atk:n hyvaksikayttoon rahdi

tuksessa ja rahdintarkastuksessa. 

Oleellisimmat muutokset ovat 
1uottorahtikirjoista rahti jaa pois eraita poikkeuksia 1ukuun

ottamatta 

- kateisrahtikirjat rahditetaan rahdinmaksupaikalla 

- tulojen kuittien kaytt~ lisa~ntyy 

- eril1islaskutusrahtikirjoista annetaan ohjeet uudessa liitteessa 
nro 5 

Korjauslehdet muutoksista jakaa painatusjaosto . 

(Tlt 299/233/82, 15.3.1982) VT 12/82 

TAKAISINMAKSUT MATKALIPUISTA 

Huomautetaan lipunmyyjille ja matkatoimistoille, etta takaisinmaksu

asioiden ratkaiseminen osittain k~ytetyist~ kotimaisista matkalipuista 
on siirretty asemille 1.1.1982 lukien (ks VT 2/82) . Tilitoimistoon 

saadaan lahettaa ainoastaan kansainvalisia lippuja koskevat takaisin
maksuhakemukset. 

(Tlt nro 309/235/82, 18.3 . 1982) VT 12/82 
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RAHTI LUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki1la 1iikennepaikoi11a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luette1oon 1isataan 

667980 Oy Stockmann Ab 

668079 Kesko Oy 
K-rauta Ma1mi 

Luette1osta poistetaan 

Kristiinankatu 11 

Kankiraudantie 4 

635037 

643809 
Asko Oy Upo-pakkaustuotteet 

Asko Oy Upo-profii1it 

20101 TURKU 10 

00700 HELSINKI 70 

A11amainittujen asiakasnumeroiden osoitteet muutetaan seuraavan-
1aiseksi 

605105 Joutseno-Pu1p Osakeyhtio 
651620 Joutsen.o-Pu1p Osakeyhti6 

(T1t 9/24/82, 18.3.1982) VT 12/82 

Rauma-Repo1a Oy 
Metsaosasto Rauma 
26100 RAUMA 10 

TILITYSS~~NT~ OSA 3, KANSAINV~LINEN YHDYSLIIKENNE 

Ju1kaisuun Tilityssaanto osa 3, Kansainva1inen yhdysliikenne 

(VR 2637) i1mestyy 1isa1ehti nro 5, joka on voimassa 1 . 4.1982 

1ukien. Lisa1ehti sisa1taa mm: 

- uudet ohjeet kiitotavaran kuukausiti1ityksesta 

- eritte1yve1vo11isuus 1uottoi1moitukse11a kannettavista 

kansainva1isista 1ahetyksista 

Neuvosto1iiton kauttaku1jetusosuuden periminen suoma1aiselta 
vastaanottaja1ta 

- TILKE II vaiheesta johtuvat muutokset ti1ityssaantoon . 

Painatusjaosto suorittaa jake1un painoksen va1mistuttua. 
(Nro T1t 313/233/82, 18.3 . 1982) VT 12/82 

12 
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LIIKcNNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

1 o4o- 82 1ukien muutetaan 1iikennoimistapaa koskevat merkinnat Sauvamaen 

ja Toiva1an kohda11a seuraavasti : 

Sauvamaki , sarakkeen 5 merkinnaksi tu1ee Hi1 , sarakkeen 6 merkinnaksi 

jaa ede11een Tt - 1iikennetta osoittava merkinta o 

Toiva1a, sarakkeen 5 merkinnaksi tu1ee Hi1 Tt o 

(Nro Lko 31182/67/82 , 15 o3 o- 82 , 10 o3 o- 82) , VT 12/82 0 

1 o4 o- 82 1ukien muutetaan Kanta1an 1iikennepaikkaa koskevat merkinnat 

seuraaviksi : 

1 2 3 4 5 

Kanta1a 32 Pieksamaki 21. 
Kn1 396 Pm Pm 21 o Kv 163 o Hi1 

(Nr o Lko 31365/67/82 , 15 o3 o- 82) , VT 12/82 0 

6 

Hpj 294 o Hpk 179 ° Hko 52 o 

Hy 296 o Ilm 195 o Jns 204 o 

Jy 101 o Kr 395 o Kon 304 o 

Lh 225 o L1a 584 o 01 470 o 
Ov 214 o Par 186 o Pko 266 o 

Ps1 352 o Pri 373 o Ri 284 o 
Sk 297 o Sij 135 o Tpe 256 o 

T1 296 o Tku 424 0 Vnj 171. 

Yv 349 o 

Tt 1ahtevaa tavaraa 

varten 1pp : n 1uva11a o 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET (VR 2657) 

Julkaisuun Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet (Nro Lko 32203/61/81) 

tehdaan seuraavat muutokset 1.4 . 1982 lukien : 

Lisataan kooditusmerkinta -/1 = kysymyksessa ei ole vienti - , tuonti 

eika transitotavara, mutta satamamaksu kannetaan. 

Lisataan kentan loppuun huomautus: 

Ryhmakuljetuskoodi merkitaan siis vain silloin kun kysymyksessa on 

sopimuskuljetus ja asemaluku vain raakapuun vaunuryhmasopimuskuljetuk

siin . 

Lisataan uudet rahditusmuutoskoodit : 

koodi 40 rahditus kuten 2 - akselisessa vaunussa + rahditus 5 luokan 

mukaan . 

koodi 41 

koodi 42 

koodi 43 

koodi 44 

koodi 45 

koodi 46 

vuokravaunualennus (vuokraajan maksaessa rahdin) + rahditus 

5 luokan mukaan . 

rahditus kuten 2 - akselises~a vaunussa + avovaunussa liiken

nemaaraysten, kokonsa , laatunsa yms . vuoksi , avovaunu- alen

nusta ei anneta . 

rahditu~ kuten 2-akselisessa vaunussa + konttien tyhjakul 

jetus liittyy kuormassa kuljetukseen . 

rahditus kuten 2 -akselisessa vaunussa + kuormausapuvalinei 

den palautus . 

vuokravaunualennus (vuokraajan maksaessa rahdin) + rahditus 

15 tannin painoluokan yksikkohinnoin . 

omavaunualennus (omistajan maksaessa rahdin) + rahditus 

1 5 tannin painoluokan yksikkohinnoin. 

(Nro Yt 22503/61/82 , 18 . 3 . 1982), VT 12/62 . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta); 19.04.-26 . 04 . 1982 

SUOMEN MESSUT; FinnBuild 82-Helsingin Kansainvaliset 

Rakennusmessut 

Asiakaskortin esittajalle myydaan matkalippu meno - paluumatkaa varten 

20 %: n alennuksella lyhinta tieta Helsinkiin . VR lomaketta 2416 ei 

anneta ostajalle. 

Lipunostajalle on ilmoitettava etta seka ostettu matkalippu etta asia

kaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan konduk

toorille . 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin matkalle meno
suuntaan . 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi mer

kitaan lomakkeen "Muu"-kenttaan koodi 97 seka "Lisamerkinnat "-kenttaan 
sana "Messukeskus". 

Myynti RAP- jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

19 . 04 .- 26 . 04 . 1982) seka I - kenttaan erikoiskoodi 07 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 

paivien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus

tavia . 

Muille kuin asiakaskortin omaaville myydaan juna-messukeskuslippuja. 

(Nro Mt 22056/646/82 , 15 . 3 . 1982), VT 12/82 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOI MIA 

Apulaisasemapaallikon virka (V 24) toistaiseksi Helsingin (1 Hki keskus 
asetinlaite) l iikennealueella . Liikenneosaston paallikol le osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 21 . 4 . 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Rautat i ehal l i tuksen markkinointitoimistoon haetaan henkiloa kustannus 

laskentatehtaviin (tarjous-, investointi - ym . laskelmat) . Sopivan 

peruskoulutuks en lisaksi edellytetaan kokemusta erilaisista liikent een

hoito-, rahditus - yms . tehtav i sta . Mahdollisimman pikaiset ilmoittautu

miset lkt Seppo Maliselle puh . 911 - 2977 . 

Suunnittelu i nsinoori n viransi j aisuus 1. 4 .1 982 lukien t oistaiseksi 

He l singin li ikennepiiri n teknisessa ryhmas s a dip l omi- ins inoor ill e 

tai i ns inoori l l e . Iasta , kokemukses ta ja koulutuksesta riippuen 

sijainen vo i daan palkata joko t yosuht e eseen tai vi r kasuhteeseen 

(V 29) . Tarkempia t i etoja antaa ki Salmenkyla , puh . Hki 7072835 . 

Konttoripaallikon (V 26} virka toistaiseksi Pieksamaen ratapiirin toimistossa 
(Pieksamaki 

kaksi rakennusmestarin (V 23} virkaa toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa 
(1 Kouvola, 1 Kotka, jalkimmaisen vi ran haltija toimii Kotkan rata-alueen 
paallikkona}, 

rakennusmestarin (V 23} virka toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa (Seinajoki, 
viran haltija toimii Seinajoki II rata-alueen paallikkona}, 
rakennusmestarin (V 21) virka toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Tampere} ja 
toimistosihteerin (V 18} virka toistaiseksi Tampereen ratapiirin toimistossa 
(Tampere}. 

Rataosaston johtajalleosoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaamoon viimeistaan 21.4.1982 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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Kolme teknikon v~rkaa (V20) , toistaiseksi Pasilan konepajassa sek~ 

kuusi s~hkoasentajan tointa (V18) , toistaiseksi Hyvinkaan konepa 

jassa . - Koneosaston johtajalle osoitetut teknikon virkoihin tar 

koitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeist~an 19 . 4 . 1982 ennen viraston aukioloajan p~~tty 

mist~ seka Hyvinka~n konepajan p~~llikolle osoitetut sahkoasentajan 

toimiin tarkoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

19 . 4 . 1982 menness~ ko . konepajan p~~llikolle . 

T a 1 o u s o s a s t o : 1ilkennetarkastajan ap (V 21) virkaan (Hy vto) toimisto

sihteeri (V 20) Paavo Q.mnara Inkil~ . 

Helsinki 1982. Valt ion pa inatuskeskus 
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Rautatiehallituksen ja Rautatiel~isten Liitto ry:n kesken solmit

tuihin tyoehtosopimuksiin on sovittu 1 . 3.198 2 lukien seuraavat 

muutokset : 

Tyontekijoit~ koskeva tyoehtosopimus 

Palkkahinnoitteluliite 1 

30 § kohta 2: Ohjetuntipalkat ovat pennein~ paikkakuntaluokittain 

seuraavat : 

30 § kohta 3, 

l pr 

2 pr 

3 pr 

4 pr 

5 pr 

poyt~kirjamerkint~ 

kat pennein~ : 

alin 

ylin 

I pkl 

1480 

1520 

1600 

1700 

1820 

2: Tyokohtaiset 

I pkl 

144 5 

2175 

II pkl 

1444 

1484 

1561 

1658 

1774 

perustuntipal-

II pkl 

1429 

2 041 

30 § kohdat 9 ja 19: Ymp~ristolis~ enint~~n 1 20 pennia. 

30 § kohta 9a : Valimolis~ 170 p . 

30 § kohta 9b : Pylv~s - ja mastolis~t 

15 - 35 m = 1240 penni~ 

35 - 55 II 1779 II 

55 75 II 2159 II 

75 95 II 2372 II 

yli 95 II 2577 II 

30 § kohta 9c: Poikkeuksellinen haitta ja hankaluus 110 penni~ . 

30 § kohta 17: Oppilaiden ja harjoittelijain perustuntipalkat 

urakkatyoss~ pennein~ : 

I pkl II pkl 

1. oppivuosi 1567 1531 

2 . II 1688 1633 

3 . II 1749 1684 

4 . II 1871 1786 
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Palkkahinnoitteluliite 2 

30 § kohta 2: Tyokohtaiset perustuntipalkat koko maassa penneina 

a lin 

ylin 

1480 

2041 

30 § kohta 3 : Tyoymparistolisa , alakohta a) 130 pennia 
II II b) 100 II 

Palkkahinnoitteluliite 3 

l2a 

30 § 2 kohta : Taysin tyokykyisten tyontekijoiden ohjekuukausipal

kat ovat 1 . 3 . 1982 lukien markkoina seuraavat: 

Palkkaryhma Paikkakuntakalleusluokat 

1 

2 

3 
4 

5 

I 

2764 

2951 

3138 

3325 

3512 

II 

2688 

2869 

3051 

3233 

3415 

30 § 9 kohta : Kohdissa 2 ja 3 mainituille tyontekijoille , liike~ 

netyontekijoita lukuunottarnatta , maksetaan palve 

lusvuosilisaa . Palvelusvuosilisat ovat prosenttio-

suuksina ohjekuukausipalkasta seuraavasti : 

2 kohdan tyontekijat 1.3.1982 alkaen : 

1. palvelusvuosilisa 1 palvelusvuosi 7 % 
2 . palvel usvuosilisaa 3 palvelusvuotta 14 % 

3 . II 6 II 20 % 

4. II 9 II 25 % 

3 kohdan tyontekijat 1.3 . 1982 alkaen 

1. palvelusvuosilisa 1 palvelusvuosi 7 % 
2 . palvelusvuosilisaa 3 palvelusvuotta 14 % 

3 . II 6 II 20 % 
4 . II 9 II 24 % 

Muut palkkausperusteet pysyvat ennallaan . 

Palkkahinnoitteluliite 4 

30 § 4 kohta : Taysin tyokykyisten tyontekijoiden ohjetuntipalkat 

ovat 1 . 3 . 1982 lukien penneina seuraavat 
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Paikkakuntaluokka 

I II 

Palkkaryhmil. 1 1460 1415 
2 1477 1461 

3 1557 1539 

" 4 1606 1573 

" 5 1652 1616 

30 § 13 kohta: Milloin ammattityontekija suorittaa tyon paaasial

lisesti omilla tyovalineillaan, niiden kulumisesta 

maksetaan korvausta kirvesmiehelle laudoitus - ja 

sisatoissa seka puusepalle 405 pennia, kirvesmie

helle telinetoissa 382 pennia seka maalarille ja 

muurarille 360 pennia paivassa . 

30 § 21 kohta: Taysin tyokykyisten tyontekijoiden ohjekuukausi

palkat ovat 1 . 3 . 1982 lukien markkoina seuraavat : 

Paikkakuntaluokka 

I II 

Palkkaryhmil. 1 2775 2722 

" 2 2957 2902 

" 3 3155 3086 

" 4 3313 3240 

" 5 3414 3341 

32 § 5 kohta: Urakkahinnoittelun perustana olevat tyokohtaiset 

tuntipalkat ovat paikkakuntakalleusluokittain 

1 . 3 . 1982 lukien seuraavat : 

I II 

1510 1495 

Muut palkkausperusteet sailyvat ennallaan . 

Palkkahinnoitteluliite 5 
Palkkausta koskevat maaraykset ovat palkkahinnoit 

teluliitteessa 4 . Muut palkkausperusteet sailyvat 

ennallaan . 

Palkkahinnoitteluliite 6 
Rautatiehallituksen siivoojien palkat on tarkis 

tettu virkapalkkaratkaisua seuraten. 
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Palvelusvuosilisat maaraytyvat ohjekuukausipalkois
ta seuraavasti: 

1. palvelusvuosilisa 1 palvelusvuosi 7 % 
2. palvelusvuosilisaa 3 palvelusvuotta 1~ % 
3 . II 6 " 20 % 
4 . II 9 II 24 % 

Muut pa1kkausperusteet pysyvat ennallaan . 

p a 1 v e 1 u s v u 0 s i 1 i s a pa1kkahinnoitte1u1iitteissa 1j9.2. 

Joulukuun 1. paivaa 1ahinna seuraavan palkanmaksun yhteydessa suo 

ritetaan ty5ntekija11e palve1usvuosilisaa sen mukaan , kuinka kau 

an hanen pa1velussuhteensa on tata ede1tavan marraskuun 1oppuun 

mennessa yhdenjaksoisesti kestanyt VR :1la . 

Lisa maaraytyy seuraavasti : 

Pa1velussuhteen kesto Lisana suoritettava markkamaara 1asketaan 

kaavasta ; 
10 mutt a ei 15 vuotta 1 . Lkk . KTA 

15 mutta ei 20 vuotta 2 . Lkk . KTA 

20 mutt a ei 25 vuotta 3 . Lkk.KTA 

25 vuotta tai enemman 4 . Lkk . KTA 

jossa 

Lkk on edellisen 1omanmaaraytymisvuoden 1omaan oikeuttavien kuu

kausien 1ukumaara 

KTA on III ne1janneksen henkil5kohtainen keskituntiansio , jota 

nykyisissa palkkati1astoissa vastaa syyskuun keskituntiansio 

Perusteen toteaminen 

1 . Vuosittain todetaan 30 . 11 . kuu1uuko ty5ntekija 1isan sove1ta

mispiiriin ja minka perusteen mukaisesti mahdo11inen lisa hane1le 

suoritetaan . Tal15in todettua perustetta noudatetaan seuraavaan 

tarkastusajankohtaan asti . 

Pa1ve1ussuhteen yhdenjaksoisuuden katkaisee vain pa1ve1ussuhteen 

paattyminen . Pa1velussuhde katsotaan kuitenkin yhdenjaksoiseksi, 
jos ka hden eri palvelussuhteen va1i VR :lla on enintaan 30 paivaa . 

Pa1velussuhteen kestoon ei 1ueta aikaa , jol1oin tyo on keskeyty 

nyt aseve1vo1lisuuden johdosta . 
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2 . Mikali lisan soveltamispiiriin kuuluvan tyontekijan palvelus
suhde paattyy ennen lisan vuosittaista maksua, suoritetaan tyonte
kijalle lopputilin yhteydessa edeltavan joulukuun alusta laskettu

na kultakin sellaiselta kuukaudelta , jolta tyontekija on ansain

nut vuosilomaa , 1/12 osa siita summasta , joka hanelle viimeksi pal 
velusvuosilisana suoritettiin . 

Pitkan linjan tyonjohtajat ja kirjoitusapulaiset 

Ohjekuukausipalkat ovat seuraavat: 

Paikkakuntakalleusluokat 

1. Tyonjohtaja ja haneen rinnastettava 

tyoesimies 

2. Teknillinen toimihenkilo, joka toi

mii tyonjohtajana , tyonsuunnitteli 

jana , tyontutkijana, urakkahinnoit 
telijana, piirtajana tai muissa 

edellisiin rinnastettavissa tehta

vissa seka tyonjohtaja , joka toimii 

osaston vastaavana 

3 . Teknillinen toimihenkilo , joka 

toimii vaativissa edella kohdassa 2 

mainituissa suunnittelu- tai tutki

mustehtavissa tai vaativan osaston 

vastaavana tyonjohtajana 

I 

3919 

4021 

Palkkahinnoitteluliite 2: Kirjoitusapulaiset 

II 

3610 

3769 

3882 

Valtionrautateiden palveluksessa tyosopimussuhteessa olevien kone

pajojen , varikoiden ja sahkoalueiden kirjoitusapulaisten ohjekuu

kausipalkat ovat eri paikkakuntaluokissa seuraavat : 

Paikkakuntakalleusluokat 

Muut palkkausperusteet pysyvat ennallaan . 

I 

2714 

II 

2664 
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Asuintalojen ja terveydenhuoltokeskusten talonmiehet ja siivoojat 

Siivoojien palkat : 

Tuntipalkat ovat penneina seuraavat: 

I pkl 

1544 

II pkl 

1528 

12a 

Siivoojalle , jonka saannollinen tyoaika on vahintaan 20 tuntia 

viikossa maksetaan pal velusvuosilisaa yhden palvelusvuoden jalkeen 

7 % 1 . 3 . 1982 alkaen. 

Muut palkkausperusteet pysyvat ennallaan. 

Talonmiesten palkat 

Tuntipalkka maaraytyy sopimuskauden aikana alimman palkkausluokan 

virkasuhteisen talonmiehen kul loinkin voimassa olevan peruspalkan 

ja kysymykseen tulevan kalliinpaikanlisan mukaan kayttamalla ja 

kajana lukua 170 . Henkilon kuukausipalkka saadaan kertomalla tun 
tipalkka tehtavasta vahvistetulla tyotuntimaaralla . 

Talonmiehelle , jonka saannollinen tyoaika on vahintaan 20 tuntia 

viikossa maksetaan palvelusvuosilisaa yhden palvelusvuoden jal 

keen 7 % 1 . 3 . 1982 alkaen . 

Muut palkkausperusteet pysyvat ennallaan . 

Muut tarkistukset 

Ruokaraha on sovittu korotettavaksi 2,75 markalla . Ruokaraha on 

1 . 3 . 1982 lukien 19 , 00 markkaa . 

Koulutussopimuksen 6 §:ssa tarkoitettu ruokail ukustannusten kor 

vaus on 1 . 3.1982 lukien 57,50 markkaa paivalta . 

Ryhmahenkivakuutusta vastaavaa etua koskevan sopimuksen 5 § : ssa 

olevat summat on korotettu seuraavasti: 

Edunjattajan ika Perussumma ensimmaisen 
kuolinhetkella edunsaajan osalta 
40 vuotta tai sita nuorempi 35 190 markkaa 
41 " 33 690 n 

42 n 32 170 n 

43 n 30 670 " 44 n 29 150 n 

45 n 27 650 n 
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46 vuotta 26 150 markkaa 
47 II 24 650 II 

48 II 23 130 II 

49 II 21 610 II 

50 II 20 110 II 

51 II 18 610 
52 II 17 090 II 

53 II 15 590 II 

54 14 070 II 

55 12 570 
56 II 11 070 II 

57 9 550 II 

58 8 050 II 

59 6 530 
60 vuotta tai sita vanhempi 5 030 II 

Perussumma korotetaan 9 400 markan maaraisella lapsikorotuksella 

jokaista seuraavaa edunsaajana olevaa lasta kohti . 

(N : o Hlo 204/111/82 , 5 . 3 . 1982) VT l2a/82 

Helsmk• 1982. Valt ion pa•natuskeskus 
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Painotuotteiden luette1o VR 2625 

Pa1velussuhdetietojen siirtaminen elaketietorekis 
teriin 

Virkamiesasuntojen vuokrat 

Kie1itutkinnot rautatieopistossa 
Tilityssaannon muutoksia 

Ennakkoveron alennus 

Itainen 1iikenne , rahtikirjan tayttoohjeet 
Nordeg- tariffi 

Neuvosto1iittoon menevan kiitotavaran ku1jetetta
vaksiottaminen 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia ja maarayksia 

Eri11isena on ju1kaistu: 

VT 12a: Rautatielaisten Liitto ry:n tyoehtosopi 

musteR muutokset 1 . 3 . 1982 lukien 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1201 

1202 

1203 

1239 

1303 

1450 

1661 

1679 

1683 

1687 

1689 

1697 . 1 

1697 . 2 

1911 

2131 

2223 

2249 . 1 

2435 

2503 

3137 

kja 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

A4 

A4L 

A4 

A4L 

A4 

1h/50- 2 1/3A4 

1h/50 A4 

poistetaan 

kpl A5L 

poistetaan 

kp1 A5L 

kpl 260x160 

poistetaan 

kja/25- 4 A5L 

1h/20- 2 60x90 

poistetaan 

kp1 90xl48 

poistetaan 

vhk AS 

poistetaan 

3723 poistetaan 

3723 . 1 

3723.11 

3723 . 2 

3723.21 

IJ009 

4481J 

4560 

5126 

5130 

5131 

5132 

5133 . 1 

kpl A3T 

kpl A4 

kpl A3T 

kp1 A4 

lh/150 A5L 

poistetaan 

kja A4 

kja 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

A4 

A3L 

A3L 

A3L 

A4L 

Y1eison opastusjarjeste1ma Rkt 

Tilaus1omake, opastusjarjeste1ma Rkt 

Yksikkohintaluettelo , opastusjar-
jestelma Rkt 

Puhdistusaineiden kayttoturva11i -
suusohjeita Rt 

Liikennepaikan turvallisuusmaarayk-
set Yt 

Huutokaupan maksui1moitus Trnt 

Kokouskutsu - Esitys1ista - Poytakirja Hlt 

Lahete , kk 

Piirustusten ja karttojen inven
tointikortti 

Rekisterikortti , vise . 

Asemavaunujen sisaltamien 1avojen 
tarkastusi1moitus 

Kuukausi1ippu , po1iisin , til . Trk 

Tietokonematka- ja paikka1ippu , 
DAVA , til. Trk 

Virastodemokratiaohjesaanto 

Hlt 

H1t 

H1t 

Lt 

T1t 

Tlt 

Het 

Korvauspaatos , kotim . Yt 

Korvauspaatos , kotim ., ja1jennos Yt 

Korvauspaatos, kans . va1 . Yt 

Korvauspaatos , kans . va1 ., ja1jennos Yt 

Luottoti1itys Tl t 

Sr 1 - veturin paatasasuuntaussi1ta: 
toiminta , huo1to ja osa - 1uette1o Tkj 

Investointitoiden suunnitte1u - ja 
seurantajarjeste1ma , Rto Rt 

Tyon a1kuperainen suunnite1ma (TAS) Rt 

Hankkeen tyosuunnite1ma , sivu l Rt 

Hankkeen tyosuunnitelma , sivu 2 

Yhteiskustannusten suunnitte1u-
1omake , sivu 1 

Rt. 

Rt 
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5133 . 2 kpl A4L Yhteiskustannusten suunnittelu -
1omake , sivu 2 

5133 -3 kp1 A4L Yhteiskustannusten suunnitte1u-
1omake , sivu 3 

5134 kp1 A4L Tyonjarjestyssuunnite1ma 

5135 kp1 A4L Ty~jarjestysmuistio 

5136 kp1 A4L Tyovaihesuunnite1ma , investointi-
tyot 

Sisa11o1taan uusitus painotuotteet 

2636 . 1 
2661 . 1 

2661 . 22 

2661 . 3 

VR : n viestintaohje1ma 

Diaarin asiaryhmitys 
VR:n sisaiset kirjaintunnukset 
VR : n sisaisten toimintaohjeiden hakemisto 

(H1t 62/55/82 , 24 . 3 . 82) VT 13/82 . 

PALVELUSSUHDETIETOJEN SIIRTXMINEN EL~KETIETOREKISTERIIN 

Rt 

Rt 

Rt 

Rt 

Rt 

Va1tiokonttori on 11 . 3 . 1982 paivatylla kirjeellaan ilmoittanut , 
etta virastojen ja 1aitosten , jotka siirtavat palvelussuhde - ja 

palkkatiedot konekielisina valtion elaketietorekisteriin , tu1ee 

ilmoittaa ansaitut palkat ensisijaisesti sen kalenterivuoden an 

siena , jonka aikana palkka on maksettu , ts . maksuperiaatteen mu 
kaisesti. Tama koskee myos Valtionrautateita . 

Kuitenkin mikali palvelussuhteen paattyminen tapahtuu vuoden vafrr 

teessa siten , etta eropaiva on 31 . 12 . ja palkan tai lisapalkkion 

maksaminen tapahtuu seuraavan vuoden puolel1a , viedaan ansiot 

ede11iselle vuode1le , koska palve1ussuhdetta ei maksupaivana ole . 

Niinikaan jos tyosuhteisen henki1on elaketapahtuma on esim . 1.2. 

ja ao . jaa vuosi1omalle jo edellisen vuoden puole1la ja vuosilom~ 

palkka maksetaan etukateen , kohdistetaan maksettu vuosiloma -ajan 

palkka erovuoden ansioihin silta osin kuin sen katsotaan sinne 

kuuluvan . 

(Hloj n : o Hlo 231/110/82 , 22 . 3.1982) VT 13 /82 . 

I; 
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VIRKAMIESASUNTOJEN VUOKRAT 

Saad oskokcelmassa on julkaistu: 

Nro 188 

Valtioneuvoston paatos 

valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksista 

annetun valtioneuvoston paatcksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 4 paivana maaliskuuta 1982 

Valtioneuvcsto on valtiovarainministerion esittelysta muuttanut val 

tion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksista 

6 paivana lokakuuta 1966 antamansa paatoksen 1 §:n 1 momentin , 2 § : n, 

3 § : n 1 ja 2 momentin , 4 § : n , 5 §:n 1-4 moRentit ja 6 §:n 1 momentin , 

sellaisina kuin ne ovat helmikuun 19 paivana 1981 annetussa valtio 

neuvoston paatoksessa (147/81), nain kuuluviksi: 

§ 

Vuokrapisteen hinta , minka mukaa~ asunnon perusvuokra kuukaudelta 

maaraytyy , on 4,57 pennia 1 paivasta toukokuuta 1982 lukien ja 4 , 9b 

pennia 1 paivasta lokakuuta 1982 lukien . Perittava vuokra maarataan 

tasaisin kymrnenpennein . 

2 § 

Korvauksena keskuslarnmitysasunnon lampokustannuksista peritaan kuukau 

delta valtioneuvoston paatoksen (508/64) 7 ja 8 § : n mukaisesti maa

ratyn asuntopinta - alan neliornetria kohden 3 , 36 markkaa . 

3 ~ 

Asunnossa kaytetysta lampimasta vedesta peritaan korvaus asukasta 

kohden kuukaudelta seuraavasti: 
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Lamminta vetta annettu 
saannollisesti viikon 
aikana 

Asunnossa on kylpy
amme ja lamminvesi
hana mk/kk 

Asunnossa on 
vain suihku 
ja lamminvesi
hana mk/kk 

Asunnossa 
on vain 
lamminvesi
hana mk/kk 

seitsemana paivana 21,30 18,1.j0 12,20 

kuutena II 19,30 16,60 11, 10 

viitena II 17,30 14,80 9,80 

neljana II 15,00 13,00 8,70 

kolmena II 13,00 11' 10 7,20 

kahtena II 10,70 9,10 6' 10 

Milloin kulutus mitataan lamminvesimittarilla, peritaan korvauksena 

1,07 pennia litralta. 

4 § 

Korvauksena asunnossa kaytettaviksi luovutetuista huonekaluista pe

ritaan, kaluston maarasta ja laadusta seka kunnosta riippuen, 6 -

16 markkaa 2 §:ssa mainitun va~tioneuvoston ~aatoksen (508/64) 9 §:ssa 

tarkoitettua huoneyksikkoa kohden kuukaudelta. 

Asunnossa kaytettaviksi luovutetuista liina- ja vuodevaatteista seka 

niiden ~esusta, korjauksesta ja muusta tavan~ukaisesta huollosta 

peritaan korvausta, vaatteiden maarasta ja laadusta riippuen, 14-24 

markkaa henkiloa kohden kuukaudelta. 

5 § 

Saunasta peritaan paikkakunnan kayvan keskiocaaraisen hinnan mukainen 

korvaus kertamaksuna tai kuukausikorvauksena, kuitenkin vahintaan seu

raavat maarat: 

Asuntoon kuulumattoman perhesaunan lammityksesta, polttoaineista, 

siivouksesta ja muista kustannuksista perittava korvaus on 10,70 

markkaa kayttovuorolta tai 45,80 markkaa kuukaudelta . 

Yleissaunan kaytosta perittava korvaus on hengelta kertamaksuna 3,40 

markkaa tai 14,70 markkaa kuukaudelta. 

Milloin asuntoon kuuluva sauna on yhden tai useamman perheen yksin

omaisessa vaytcssa, jolloin saunan kaytosta suoritettava korvaus si-
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sa ltyy as unnon vuokraan , mutta vuokranantaja ku s t an t aa saunan l amm i t 

tarniseen tarvittavat polttoaineet , on korvaus 8,30 markkaa kaytto

vuorolta tai 34 , b0 markkaa kuukaudelta . 

Tarna paatos t ulee voimaa n 1 paivana toukokuuta 1982 

Slt 216 / 122 / 82 , VT13 /'02 . 

KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Henki 1ostoha11i nnon mi.Ui.rayksia " kohdan A. 4.11. mukaise t kie1i
tutki nnot ruots i n, eng1a1·1nin, venajan, saksan ja ranskan k i e
lissa jarjestetaan Rautatieopistossa toukokuussa 1982 osanotta
j i l1e myohemmin ilmoitettavana aikana. 

Ilmoittautumistietoihin tulee s i saltya osanotta j an t ayde11inen 
nimi, virka-asema, virantoimituspaikka, tutkittava kie1i seka 
suoritettavan tutkinnon aste (em. maaraysten kohdan § 3-6). 
Myos aikaisemmin ko. kie1essa mahdo11i sesti suor itettu arvosa
na on mai nittava. 

Ilmoittautumiset 1ahetetaan koulutusjaostoon 26.4.1982 mennes
sa . 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdessa kie1essa kerral1aan ja vain 
sen astei sta arvosanaa varten, mita i1moittautuminen ede11yt
taa. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on joulukuussa 1982. 
(Het 240/141/82, 19.3.1982) VT 13/82 
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TILITYSS~~NNON MUUTOKSIA 

Tilityssaannon 2. osan liitteeseen nro 5 

lisataiin 

424-2 

1309-4 

ja siita poistetaan 

382-2 

060-4 

Enso-Gutzeit Osakeyhtio 

- raakapuukuljetukset vaunuryhmin 

Tehdaspuu Oy 

- raakapuukuljetukset vaunuryhmin 

Asko Oy 
kappaletavara 

- vaunukuormatavara 

- vuosirahtisopimus 

Saman osan soveltamisohjeen 4.3 seitsemiinnestii kappaleesta yliviiva
taan sanat"ja sotilaskuljetuskirjojen L-osat ao. luottoasiakkaalle". 
(L-osa annetaan osan 5 kanssa liihettajiille 1.4.1982 lukien). 

(Tlt 334/233/82, 22.3.1982) VT 13/82 

ENNAKKOVERON ALENNUS 

Ennakkovero alenee 1.5.1982 1.25 p iiyriltii. 

Alennus koskee ainoastaan ennakkoveroa, ei lopullista veroa vuodelta 

1982. 

13 

Mikiili palkansaaja ei halua ennakkoveroonsa alennusta, tulee hiinen 
ilmoittaa tiistii liihimmiille esimiehelleen tai palkantilaajalle seu
raavasti: virkasuhteessa olevat tai muut kerran kuukaudessa palkkansa 
saavat 13.4.1982 mennessii ja 2-viikkoispalkkaiset 20 .4.1982 mennessii. 

crlt 337/11/1982, 25.3.1982) VT 13/82 
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ITAIN EN LIIKENNE , RAHTIKIRJAN TAYTT~OHJEET 

1. Lislmaksujen merkitseminen 

1.4.1982 alkaen rahditetaan itlisen tavarayhdysliikenteen llhetykset 

keskitetysti tietokoneella. Poikkeuksena ovat vakiollmpovaunuissa 

(rahditusmuutoskoodi 80) ja syvlkuormausvaunuissa (rahditusmuutos

koodi 81) kulkevat llhetykset, erikoiskuljetukset ja hintaplltoksiin 

perustuvat kuljetukset (rahditusmuutoskoodi 82), jotka rahditetaan 

manuaalisesti. I~lisessl liikenteessl merkitlln kuitenkin jotkut li

slmaksut klsin rahtikirjaan, koska niitl ei muuten pystytl perimlln 

asiakkaalta. Nama lislmaksut ovat tullivllityspa1kkio, ku1jetussopi

muksen muutosmaksu, sai1iomaksu ja satamamaksu. Muut satunnaiset 

lislmaksut voidaan merkitl kasin rahtikirjaan vuosirahtisopimuksen 

alaiselle llhetykselle vain jos on kysymys sellaisesta lislmaksusta, 

joka voi kuu1ua vuosirahtisopimuksen a1aisiin maksuihin. Muussa ta

pauksessa klytetlln tulojen kuittia maksun perimiseen. Lisamaksut kuu

luu rahtikirjan tlyttoohjeiden mukaan merkitl rahtikirjan k l lntopuo

le1le kohtaan 32 Maksujen tilitys. Asemien tyon helpottamiseksi lisl

maksut voidaan kokeilumielessa merkitl rahtikirjan etuosan oikeaan 

alakulmaan. (Vertaa oheista esimerkkia). Tlml kokeilu ei koske klsin 

rahditettavia llhetyksil, jolloi~ rahti lislmaksuineen on merkittlvl 

rahtikirjan kalntopuo1elle kohtaan 32. 

2. Tilavuuden merkitseminen kenttlln 14 

Seuraavi11e tavara1ajei11e merkitlln tilavuus kiintokuutiometreinl: 

3300 

4740 

5000 

5001 

5002 

5011 

5031 
5032 

5051 

5052 

Turvebriketit 

Kasvuturve, paalattu tai puristettu 

Kuitupuu, haapa, tuore SNTL:sta 

Kuitupuu, kuiva, 1 em (ks. myos ryhml 5180) 

Kuitupuu, tuore, suraakki, sulfaattipatklt, aluspuut, ha1ot 

ja rangat, 1 em (ks. myos ryhml 5181) 

Kaivospolkyt 

Tukit, jalosta kotimaisesta, ulkomaisesta puulajista 

Tukit, 1 em (ks. myo~ ryhma 5171) 

Pylvlat, kuoritut, myos hoylltyt, kuivat, ky1llstlmlttomat 

Mastopuut, paalut, tuoreet ja ky1llstetyt py1vllt 
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5061 Sahattu puutavara, jalosta kotimaisesta tai ulkomaisesta 
puulajista 

5062 Sahattu puutavara, 1 em (ks . myos ryhma 5161) 
5161 Sahatavara, hoylatty 
5171 Tukit, koivu 

5180 Kuitupuu, koivu kuorittu, kuiva 

5181 Kuitupuu, koivu, tuore 

5196 Lankun- ja laudanplat, tasauspltklt, sahausjltteet, pinta 
lauta, ulkomaiset 

Mikali asiakas ilmoittaa kuutiot pinokuutiometreinl, asema muuntaa 
ne kiintokuutiometreiksi. 

Seuraaville tavaralajeille ilmoitetaan tilavuus irtokuutiometreinl : 

3290 Polttoturve, ulkomainen 

5194 Hake, sahajauhot, kuoret ulkomaisilta tuotantolaitoksilta 

(jos tilavuus on ilmoitettu ~iintokuutiometreinl, niin se 
muunnetaan irtokuutioiksi klyttlen kerrointa 2,28) . 

Kuutiometrit merkitlan rahtikirjan kenttlln 14 yhden desimaalin 
tarkkuudella, esim. 45,0 m3 eikl 45m3 . 
(Tlt 338/66/82, 24.3.1982) VT 13/82 
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NORDbG- TARIFFI 

NORDEG- kappaletavaratariffiin (Nordeg/Stg , 9929) ilmes tyy lisaleht i 

nro 6 , joka tu lee voimaan 1 .4 . 1982 . 

Lisalehti sisaltaa mm . DB :n osuuden rahtien korotuksen n . 6 , 2 %. 

Kansainvalisen tavaraliikenteen myyntijaosto jakaa lisalehden sen 

saavuttua Saksasta . 

(Mt 22 .3 . 82) , VT 13/82 . 

NEUVOSTOLIITTOON MENEVAN KIITOTAVARAN KULJETETTAVAKSIOTTAMINEN 

Neuvostoliittoon matkustajajunissa menevan kiitotavaran kuljetetta

vaksiottamisessa esiintyy jatkuvasti virhee11isyyksia . 
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Ku1jetettavaksi otettaessa on kiinnitettava erityista huomiota 1ahe

tettavan tavaran laatuun , lahetyksen ja ko11ien kokoon seka paa1lysten 
kestavyyteen . (Vrt . Kansainva1inen itainen tavara1iikenne , Toimint a 

ohjeita , 9 1uku , VR 478~. Huomautetaan sama1la , etta neuvostoliitto
laisen tu1kinnan mukaan esim . maa1it , vernissa ja o1jyt ovat aineita, 
joiden ku ljetus ki itotavarana matkustajajunissa on yhdys1iikenneso pi 

muksen tariffiosan 2 artik1an 26 § :n mukaan kiel1etty . 

VT 13/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Y1imaarainen insinoorin (V 28) toimi toistaiseksi rautatieha1lituk

sen hal1into-osaston tyosuojelujaostossa (tyoturval1isuusasiat) . 

Paajohtajalle osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rau

tatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 15 . 4 . 1982 ennen virka- ajan 
paattymista . 
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Apu1aisasemapaa1likon virka (V 24) toistaiseksi Helsingin liikenne

piirissa (markkinointi) ja yliteknikon virka (V 23) toistaiseksi 

Seinajoen (Sk) variko1la . Liikenneosaston paa11ikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon viimeistaan 28 .4 . 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Rautatiehallituksen koneteknillisen toimiston palvelukseen 

otetaan koneenrakennuslinjan suorittanut nuori 

DIPL .- INSIN~~RI 

rautatiekaluston kehittamis - ja suunnittelutehtaviin . 

Myos lahiaikoina valmistuva tulee kysymykseen . 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkavaati 

muksineen ja todistusjaljennoksineen pyydetaan lahettamaan 

22 . 4 . 1982 mennessa osoitteella: Rautatiehallitus PL 488 

00101 Helsinki 10. 

Li s atietoja antaa DI H Tolamo puh . 90 - 7073939 

NIMITYKSIK JA MKARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. laakintavoimistelijan (V 17) 

toimeen laakintavoimistelija Maija Anneli Karppinen. 
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L i i k e n n e o s a s t o : 

yliteknikon (V 25) virkaan (RH/Lko) y l im . yliteknikko (V 25) Toivo 
Kalevi Tamminen, toimistosihteerin (V 20) virkaan (RH/Lko) ylim . toi 
mistos i hteeri (V 20) Pekka Olavi Antikainen, toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (RH/Lko) toimistosihteeri (V 16) Eila Marjatta Smeds, toimisto
sihteerin (V 16) virkaan (RH/Lko) konekirjoittaja Eeva Kaarina Villberg , 
asemapaallikon (V 21) virkaan (Jk) toimistosihteeri (V 18) Ella Annikki 
Virta , toimistosihteerin (V 18) virkaan (Hki) toimistosihteeri (V 15 ) 
Sinikka Marjatta Kaskinen , veturinkuljettajan virkaan (Kr) veturinlam
mittajat (V 14) Tauno Olavi Hel l berg ja Juha Kalevi Korpimaki , veturin 
kuljettajan virkaan (Ri) veturinlammittajat (V 14) Ismo Tapani Tuomi 
koski , Hannu Matti Laukkanen , Esa Antero Karjalainen , Pauli Antero Autio 
ja Matti Ensio Sokka, konduktoorin virkaan (Kr) junamies Kaj Erik Hell
man, konduktoorin virkaan (Hy) kuormausmestari Heikki Matias Valimaki, 
kuormausmestarin virkaan (Lh) asemamiehet (V 10) Harri Olavi Tynninen , 
Viljo Tapia Salminen , Esa Vesa Juhani Valve ja Jorma Johan Davi d Fyhr , 
toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Hl) toimistovirkailija (V 9) Terttu 
Anja Kaarina Turunen , junamiehen toimeen (Lvs) asemamies (V 10) Ro l f 
Sigvard Tikander , vaihdemiehen toimeen (Hki) asemamiehet (V 10) Rai mo 
~u l lervo Hantula ja (V 9) Vilho Matias Kaipainen . 

Veturinlammittajan (V 14) toimeen (Kv) tilapaiset veturinlammittlijat 
Pertti Kalevi Ahtiai nen , Esko Matti Juhani Karhu , Vesa Tapani Part anen 
j a ivJatti l<.alevi Toropainen , veturinlammittajan (V 12) toimeen (Kv) ti 
lapai set veturinlammittajat Teuvo Olavi Lilja , Juha Antero Saarinen j a 
Isrno Kalevi imola , vaunumiehen (V 1 0) to i meen (lw) vaunumies (V 9 ) 
Heikki Antero Lappalainen , autonkuljettajan toimeen (Kv) asemamiehet 
(V 9) Martti Antero Ellonen , Keijo Kalervo Kankaanranta ja Antti Juhani 
Nurmi nen, aseruamiehen (V 10) toimeen (Kv) ylim . asemamiehet (V 10) Eero 
Eino Hatinen ja Pertti Kalervo Hyypia , asemamiehen (V 10) toimeen (Mi) 
ylim . asemamies (V 10) Arto Tapio Poyry , ylim . asemamies (V 9) Jari 
Tapani Auvinen ja tilap . asemamies veikko Armas Hakkinen , asemamiehen 
(V 9) toimeen (Kv) ylim . asemamiehet (V 10) Kari Veikko Hyypia , Pentti 
Matti Kalevi Laurila ja Hannu Juhani Niemi ja ylim . asemamiehet (V 9) 
Pekka Juhani Hiltunen, Erkki Juhani Kuisma seka Aarne Olavi hautio , 
sahkoasentajan toimeen (Kv) ylim . sahkoasentajat Mauri Antero Aroniitty 
ja Pentti Tapia Kaleton seka tyosopimussuhteinen sahkoasentaja Aarne 
Vilhelm Malvikko . 

R a t a o s a s t o: opastinesi miehen (V 18) toimeen (IIki ) rata 

esimies Reijo Gabriel Ojennu s j a r a tae simiehen (V 15 ) toimeen ( Ksk) 
r a i demies l~auno Juhani Kiili. 
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KORKEAKOULUTUTKINTOJEN M~~RITTELYST~ SEK~ ER~IDEN 

OPINTOSUORITUSTEN VASTAAVUUDESTA 

s~~doskokoelmassa on julkaistu : 

N:o 200 

A s e t u s 

korkeakoulututkintojen m~~rittelyst~ sek~ er~iden opintosuoritus

ten vastaavuudesta 

Annettu Helsingiss~ 12 p~iv~n~ maaliskuuta 1982 

Opetusministerion toimialaan kuuluvia asioita k~sittelem~~ m~~r~

tyn ministerin esittelyst~ s~~det~~n : 

1 § 

Korkeakoulututkintoja ovat j~ljemp~n~ mainitut tutkinnot , jotka 

on suoritettu seuraavissa korkeakouluissa: 

El~inl~~ketieteellinen korkeakoulu 

Handelshogskolan vid Abo Akademi 

Helsingin yliopisto 

Helsingin kauppakorkeakoulu, aikaisemmin Kauppakorkeakoulu 

Joensuun korkeakoulu 

Jyv~skyl~n yliopisto , aikaisemmin Jyv~skyl~n kasvatusopillinen 

korkeakoulu 

Kuopion korkeakoulu 

Lapin korkeakoulu 

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 

Oulun yliopisto 

Sibelius - Akatemia 

Svenska handelshogskolan 

Svenska social- och kommunalhogskolan, aikaisemmin Svenska 

Medborgarhogskolan 

Taideteollinen korkeakoulu 

Tampereen yliopisto , aikaisemmin Yhteiskunnallinen Korkeakoulu 

Tampereenteknillinen korkeakoulu 

Teatterikorkeakoulu 

Teknillinen korkeakoulu 
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Turun yliopisto 

Turun kauppakorkeakoulu 

Vaasan korkeakoulu, aikaisemmin Vaasan kauppakorkeakoulu 
Abo Akademi 

Sotilasopetuslaitoksissa suoritettavista korkeakoulututkinnoista 
s~~det~~n erikseen. 

2 § 
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Korkeakoulututkinnot ovat alempia ja ylempia korkeakoulututkintoja . 

3 § 

Alempia korkeakoulututkintoja ovat: 

Akateeminen sihteerin tutkinto 

Alempi oikeustutkinto 
Diplomiekonomin tutkinto 

Diplomikirjeenvaihtajan tutkinto 

El~inl~~ketieteen kandidaatin tutkinto 

Hallintovirkamiestutkinto 

Hammasl~~ketieteen kandidaatin tutkinto 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 

Kirjastotutkinto 
Kunnallistutkinto 

Kirjeenvaihtajan tutkinto 

Liikuntakasvatuksen kandidaatin tutkinto 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 

L~~ketieteen kandidaatin tutkinto 

Nuorisotyon tutkinto 

Opettajakandidaatin tutkinto 

Sosionomin tutkinto 

Sosiaalihuoltajan tutkinto 

Sosiaalivakuutustutkinto 

Taloudellis - hallinnollinen tutkinto 

Toimittajatutkinto 

Teatteritutkinto 

Varanotaarin tutkinto 

Verovirkamiestutkinto 
Voimistelunopettajan tutkinto 
Yhteiskunnallinen tutkinto 

Yleinen vakuutustutkinto 
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4 § 

Ylempi& korkeakoulututkintoja ovat: 

Agronomin tutkinto 

Arkkitehdin tutkinto 

Diplomi-insinoorin tutkinto 

Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto 

Elainl&&ketieteen lisensiaatin tutkinto 

Farmasian kandidaatin tutkinto 

Filosofian kandidaatin tutkinto 

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 

Hallinto - opin kandidaatin tutkinto 

Hammasl&&ketieteen lisensiaantin tutkinto 

Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 

Lainopin kandidaatin tutkinto 

Liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto 

L&aketieteen lisensiaatin tutkinto 
Maatalous - ja mets&tieteiden kandidaatin tutkinto 

Mets&tutkinto 
Mets&nhoitotutkinto 

Musiikin kandidaatin tutkinto 

Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 
Proviisorin tutkinto 

Psykologian kandidaatin tutkinto 

Puutarha-agronomin tutkinto 

Sacri ministerii kandidaatti 

Sibe lius-Akatemian diplomitutkinto 

Taideteollisen korkeakoulun loppututkinto 

Taiteen kandidaatin tutkinto 

Taloustieteiden kandidaatin tutkinto 

Teologian kandidaatin tutkinto 

Teologinen erotutkinto 

Terveydenhuollon kandidaatin tutkinto 

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto 
Va ltiotieteen kandidaatin tutkinto 
Valtiotieteellinen virkatutkinto 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 
Ylempi oikeustutkinto 
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5 § 

Kauppatieteellisist~ tutkinnoista annetun asetuksen (402/77) mu

kaisesti suoritettu ekonomin tutkinto on ylempi korkeakoulututkin

to. Aikaisempien s~~dosten ja m~~r~ysten mukaisesti suoritettu 

ekonomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. 

6 § 

Opetusministerio voi yksitt~istapauksessa lukea muunkin kuin 

3 - 5 §:ss~ mainitun tutkinnon korkeakoulututkinnoksi, mikali 

tutkinto on suoritettu 1 §:ssa mainitussa korkeakoulussa. 

7 § 

Jos kelpoisuusehtona valtion virkaan tai toimeen on korkeakoulussa 

suoritettu tutkinto tai loppututkinto, kelpoisuus on henkiloll~, 

joka on suorittanut alemman tai ylemman korkeakoulututkinnon. 

8 § 

Jos kelpoisuusehtona valtion virkaan tai toimeen on jonkin tie

teenalan yliopistollinen arvosana, koulutusohjelmiin perustuvan 

tutkintojarjestelman opinnot vastaavat sita seuraavasti: 

1) arvosanaa laudatur vastaavat vahintaan 55 opintoviikon opin

not samalla tieteenalalla; 

2) arvosanaa cum laude approbatur vastaavat v~hint~~n 35 opinto

viikon opinnot samalla tieteenalalla; ja 

3) arvosanaa approbatur vastaavat vahint~~n 15 opintoviikon 

opinnot samalla tieteenalalla. 

9 § 

Jollei toisin ole erikseen saadetty, opettajan virkojen ja toi

mien kelpoisuusehtoihin kuuluvista tutkinnoista ja opintosuori

tusten vastaavuudesta on voimassa, mit~ 7 ja 8 §:ss~ on saadetty. 

10 § 

Tarkempia ma~~yksi~ t~man asetuksen soveltamisesta antaa tar

vittaessa opetusministerio. 

14 
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11 § 

T&ma ase tus tul ee voimaan 1 paivana huht i kuuta 1982 . 

(N: o Hlo 272/010/82 , 29 . 3 . 1982) VT 14/82 . 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUTONKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 208, 30.3.198 2 , on kansainva lisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokurssej a 
muutettu 1.4.1982 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 176,00 mk 

100 Belgian frangia 10,50 mk 
100 Espanjan pesetaa 4',40 mk 
100 Italian liiraa 0,36 mk 
100 Luxemburgin frangia 10,50 mk 
100 Neuvostoliiton ruplaa 639,00 mk 
100 Ranskan frangia 75,00 mk 
100 Ruotsin kruunua 79,00 Ulk 
100 Saksan liittotasavallan markkaa 195,0(' mk 
100 Tanskan kruunua 57 ,50 mk 

USA:n dollari 4,60 mk 

(Nro Tl t 11 2/23/82, 30.3.198 2) VT 14/82 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaiko i lla omaavi s ta 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan muutetaan all ama i n i ttujen 
asiakasnumeroiden nimet seuraavanlaisiksi. 

621169 Asko Oy Upo-kodinkone 

645028 Asko Oy Upo-mobilife 

645036 Asko Oy Upo-liimpol a ite 

645044 Asko Oy Upo-valimo 

64 5OS 1 Asko Oy Upo-kylmiikaluste 

64381 7 Asko Oy 
Asko-muovituote, pur i ste, liiht evat 



643791 

624205 

643783 
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Asko Oy 
Asko-muovituote, tele, l~htevat 

Oy Uponor Ab 
Upoputki, lahtevat 

Oy Uponor Ab 
Upoputki, saapuvat ja muut sekalaiset 

(Tlt 9/ 24/82, 1.4.1982) VT 14/82 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTT~OHJEET (VR 2657) 

1 4 

Julkaisuun Kotimaisen rahtiki rjan tayttoohjeet (Nro Lko 32203/61/81 ) 

tehdaan seuraavat muutokset 15 . 4 . 1982 lukien : 

Muutetaan s ivul la 10 ol eva kooditusohje seur a avasti : 

vah . 300 t tai 100 m3 tai 2- 5 vaunuarvoa = koodi 1 

400 " " 200 " " 6-10 " " 2 

" 500 " " 300 " " 11-15 II II 3 
II 600 II II 500 II II 1&-20 II II 4 
II 700 II II 700 II II 21-25 II II 5 
II 800 " II 900 " " 2&-30 II " 6 
II 900 II II 1000 II " 31- 35 II II 7 
II 1000 II 11 1100 II 11 3&-40 II 11 8 

1100 11 11 1200 11 11 41- 45 II 11 9 

(Nro Yt 22503/61 /82 , 31 . 3 . 1982) , VT 14/82 . 

IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja SNTL : n ybdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy lisalehti 

nro 10 ja rautatierajasopimukseen (VR 4782 ) lisalehti nro 11 . 
Li sal ehdet ovat voi massa 20.3 . 1982 lukien . 
Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun . 

(Mt 26 . 3 . 82) , VT 14/82 . 
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VR - SILJ A LINE YHDISTELMltMATKAT 

VR:n ja Silja Line Ab : n valinen pakettimatkasopirous nro Mt 23603/6l.J5/79, 

03.12.1979 lakkautetaan 31 . 5.1982 . 

01.06.1982 lukien tulee voiroaan uusi yhdistelmamatkoja koskeva sopimus 

nro Mt 22291/6l.JS/82, 22.02 . 1982 . Uusi sopimus on voimassa toistaiseksi 
2 kk : n molemminpuolisin irtisanoroisajoin . 

Sopimuksen mukaisia roatkoja royydaan kaikissa VR : n lipunkirjoitusoikeu

det omaavissa matkatoimistoissa ja VR:n keskusasemien lipputoiroistoissa 

seka varustaroon toimistoissa Helsingissa , Taropereella ja Turussa . 

Laivaroatkoihin liittyva junalippu kirjoitetaan oheisen mallin mukai 

sesti lomakkeelle VR2202. Junamatkat ovat aina meno- paluumatkoja 2 . 

lk:ssa Helsinkiin tai Turkuun (Turun sat . ) . Liput voidaan kirjoittaa 

alkavaksi milta tahansa henkil5liikenteelle avatulta liikennepaikalta 
Suomessa. 

~ MATKALIPPU RESEBIWETT Q 2 8 2 9 55 

~ 
MENO ~ MENO·PAI.UU Q MA'Tl<AIW 
ENKEL ~ 1\JR-RETUR 1\JRIST o o o o o o Ei l5ol 

lo.tOZ:~D;07.gzl11i9, 1~ ~I 111ti"·] 

~Ttl~ntn!JII' R\'hmasW 
' ~~'- ~~mk 

~~b, I .S?.&J 

Lippu kirjoitetaan aina lyhinta tieta ja 1 kk:n voimassaolevaksi. Lip

pulajikoodi on 50, ja sopimusnumero 22291. Lisamerkinnat - kenttaan 
merkitaan sana SILJA . 



- 9 - 14 

Junamatkasta annetaan tariffitaulukon 3 B. mukainen maksu (Meno

paluuliput 50 %:n alennuksin). Maksu/henkilo on sama ryhman lukumaarasta 

riippumatta. 

Kun lippu kirjoitetaan useammalle kuin yhdelle henkilolle merkitaan: 

- Lisamerkinnat kenttaan tarkistuslippujen numerot 

- Ryhmassa ruutu~n henkiloluku 
- Hintaruutuun yksikkohinta henkiloluvulla kerrottuna. 

Junalippu voidaan kirjoittaa mihin tahansa Silja Linen meno-paluumat 

koihin liittyvaksi, koskien myos risteilyja seka ilman hyttipaikkaa 

etta hyttipaikan sisaltaen. 

Alennuksen saamiseksi on seka laivamatka etta junamatka ostettava 

samalla kertaa ja liput on liitettava Silja Linen lippukansiin . 

Taysin kaytt~attomasta lipusta suoritetaan takaisinmaksu VR : lla voi 

massa olevien saannosten mukaan, muussa tapauksessa ei takaisinmaksuja 

suoriteta . 

Myyntipisteet tilittavat junaliput normaalin kuukausitilityksensa 

yhteydessa VR 2202-lomakelippuihin sisaltyvina. Matkatoimistot saavat 

lipuista VR:n kanssa tekemansa myyntisopimuksen mukaisen myyntipalk

kion. Varustamon liput ja maksut matkatoimistot tilittavat suoraan 

varustamolle . 

VR-keskusasemat tilaavat laivaliput tarkastusjaostosta normaalia ti 

lausmenettelya noudattaen ja tilittavat ne kuukausittain trk : hon kuu

kausittain norm. tilikirjasaatteella. Yhteissumma merkitaan kk- yhdis

telmaan riville viisi . 

Huom: Mikali laivamatka alkaa 01.06.82 tai sen jalkeen, sovelletaan 

matkojen myynnissa 01.04.1982 lukien taman uuden sopimuksen 

mukaista kaytantoa. 

Junassa tapahtuvan lipuntarkastuksen yhteydessa tehdaan merkinnat 

ao. tiemerkinnat-ruutuihin. 

(Nro Mt 22291/645/82, 31 . 03.1982), VT 14/82. 
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MUUTOKSET SELEKTORIYHTEYKSIIN RATAOSALLA HAAPAM~KI - SEINKJOKI 

Rataosalta Haapamaki - Seinajoki on 22 . 3 . 1982 poistettu kaytosta se 

lektoripuhelinyhteydet, rataselektori 951- 137/930-137 seka asemase 

lektori 951 - 132/930- 132 (selektorikartta n : o 19) . 

Poistetut selektoriliittymat on korvattu Haapamaen ja Seinajoen kes

kuksiin liittyvilla automaattipuhelimilla seuraavasti : 

Valkeajarvi rte Vierikko y 943 - 65114 
Myllymaki rto : n ruokatupa 930 - 3l.Jl.Jd 

II asematoimisto 930-480d 
II j unasuorit taj a 930 - 266d 

lthtari junasuorittaja 951-2141d 
Tuuri junasuorittaja 951-2044d 
Alavus junasuorittaja 951 - 2142d 
Sydanmaa junasuorit1;aja 951-2045d 

II rte Kallio Reine y 965 - l.J2l.J78 

(N : o Sth 2553/434/82, 1.l.J . 1982) VT 1l.J/82 

SJ:IHKOLAITOSLUPA 

Kauppa- ja teollisuusministerion paatos 

15 paivana joulukuuta 1980 paivattyyn hakemukseen, jolla Valtionrau

tatiet on hakenut sahkolain 9 §:ssa tarkoitettua sahkolaitoslupaa . 

Annettu Helsingissa 5 paivana helmikuuta 1982 . 

Kaupp a - j a teo l l is u u.s min is t e rio on paat

tanyt myontaa Valtionrautateille luvan harjoittaa sahkolaitostoimin

taa todettuaan , etta 16 paivana maaliskuuta 1979 annetun sahkolain 
(319/79) 10 §:ssa tarkoitetut edellytykset luvan myontamiselle ovat 

olemassa . 

Mikali sahkolaitoksen lupahakemuksessa ilmoitettua toiminimea Val 
tionrautatiet muutetaan tai sahkolaitoksen toiminnan luonne tai laa
juus muuttuu huomattavasti , on muutoksesta ilmoitettava kauppa - ja 
teollisuusministeriolle . Sahkolaitoksen on otettava huomioon toimin-
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nan muutoksesta mahdo11isesti johtuvat, s~hko1ain ja sen noja11a an

nettujen s~~nnosten ja m~ar~ysten mukaiset 1aitoksen toimintaan ~ai 

organisaatioon kohdistuvat 1is~ve1voitteet. Ministerio11e on royos i1-

moitettava mika1i sahko1aitos 1opettaa s~hko1aitostoimintansa . 

T~m~ 1upa on voimassa 31 p~iv~an jou1ukuuta 2010 saakka. 

(Stt 2291/420/82, 29.3.1982) VT 14/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Standardi-insinoorin sijaisuus 1.5.1982 1ukien toistaiseksi rauta

tieha11ituksen ha11intotoimistossa dip1omi - insinoori11e tai insi 

noori11e. Standardisoinnin keskuse1imen teht~v~a1ueesta kiinnostu

nei11e antaa 1~hempil tietoja ki Juha K~tto, puh. Hki 2865 . 

Apu1aisasemapl~11ikon virka (V 22) toistaiseksi Rovaniemen 1iikenne

a1uee11a (Rei 1iikenneasiamies). Liikenneosaston pa~11iko11e osoitetut 

kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon 

viimeistaan 5 . 5 . 1982 ennen viraston aukio1oajan paattymist~. 

Y1ima~r~inen a1emman pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan toimi (V 25) 

toistaiseksi Pieksaro~en 1iikennepiiriss~ (ta1ous- ja 1askenta-asiat). 

Rautatieha11ituksen paajohtajal1e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 5 . 5 . 1982 ennen 

viraston aukio1oajan paattymista. 

Rakennusrnestarin (V 23) virka, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa 

(Savonlinna; viran haltija toimii Savonlinnan rata-alueen paallik

kona) • . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 5.5,1982 ennen viraston 

aukiol oajan paattymista . 
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NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: liikennetarkastajan ap (V 23) virkaan (rpt Tpe) 
toimistosihteeri (V 20) Jorma August Kontti, opastinesimiehen (V 18) 
toimiin (Kv) rataesimies (V 15) Tuomo Ilmari Pokki, (Pm) opastin
esimies (V 15) Jouko Sakari Markkanen ja rataesimies (V 15) Matti 
Johannes Marttinen, piirta j an (V 11) toimeen (rpt Jns) tilap, 
toimistovirkailija (V 8) Riitta Ka arina Honkanen, toimistovirkai
lijan (V 11) toimiin (Hki Ira) ylim.toimistovirkailija (V 8 ) 
Toini Irene Heikkinen ja (Lr ra) ylim.toimistovirkailija Elli 

Mirjam Suuronen. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o 
Suoninen . 

ylim insi noori (V 28) Hannu Vesa 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari (V 24 ) Pentti Eino r1 ikael 
Ojala ja toimistosihteeri (V 18) Elma Halonen. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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VR MATKAILULIPUT 1982 

Matkailulipun myyntiohjeisiin pyydetaan tutustumaan erikoisella huo

lellisuudella. 

Jarviliikenteen liikennoitsijoiden aloittaessa ja lopettaessa liiken

noimisen eri aikoina, on tarkeata, etta aikatauluihin tutustutaan . 

Jarviliikenteen purjehduskausi, aikataulut, paikanvaraukset ja muut 

tiedot julkaistaan Suomen Kulkuneuvot (turisti) - nimisessa julkaisussa, 

joka tulee voimaan 23 . 5.1982 . 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella oman mielensa mukaisia matkoja 

kayttamalla rautatiematk~jen lisaksi vain niita kulkuneuvoja ja matkus

tusreitteja, jotka on jaljempana mainittu laiva-, auto - ja lentomatko

jen osalta . 

Alla mainitut matkailulipun myyntiohjeet ja - hinnat ovat voimassa 

1 . 4. 1982 - 31 . 3.1983 . 

VR Matkailulippujen myyntiohjeet 1.4 . 1982 - 31 . 3.1983 

a) Matkailulippujen myynti alkaa 1 . 4. lukien ja paattyy 31.3 . 
Lippuja saadaan myyda aikaisemminkin ehdolla, etta ensimmaiseksi 

matkustamiseen oikeuttavaksi paivamaaraksi lippuun merkitaan 1 . 4. 

Mikali 1 . 2. - 31 . 3 . 1983 valisena aikana myytaviin matkailulippuihin 

sisallytetaanauto-, laiva- tai lentomatkoja , saadaan tassa VT:ssa 

mainittujen auto - , laiva- ja lentomatkojen hintoja kayttaa ainoastaan 

siina tapauksessa , etta auto-, 1aiva- tai lentomatkat suoritetaan vii

meistaan 31 . 3 . 1983. 

Jokaista erillista menomatkaa varten laaditaan oma lippunsa uudelle 

VR lomakkeelle 2202. Liput nidotaan "Matkailulippukansiin", johon 
merkitaan myos kokonaishinta . 
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b) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka, on siihen sisallytettava 

vahintaan kaksi rautatiematkaan oikeuttavaa menolippua. Tall6in yhteen

laskettujen rautatiematkojen pituuden on oltava vahintaan 200 kilo

metria. 

Matkailulippuun sisaltyva lentomatka ei saa olla meno- paluumatka. 

Jos lipussa esiintyy esim. lentomatka Helsinki - Jyvaskyla, ei lippuun 

saa enaa sisallyttaa lentoa Jyvaskyla - Helsinki. 

Matkailulipun yhteydessa Finnair Oy my6ntaa normaalit lapsialennukset, 

joten yksi alle 4-vuotias kuljetetaan aikuisen seurassa ilmaiseksi. 

Useammasta alle 4-vuotiaasta lapsesta samoin kuin 4-11 -vuotiaasta 

lapsesta peritaan 50 % samalle matkalle sovellettavasta matkailulip

puun liittyvasta lentomatkan hinnasta . Muita alennuksia ei my6nneta. 

c) Matkailulippu koostuu kolmesta tai useammasta vahintaan 76 km:n 
~ rautatiematkaan oikeuttavasta menolipusta. 

Mikali matkailulippuun liittyy muita matkailupalveluja (auto, lento, 

laiva, hotelli yms.), on lippuun sisallytettava vahintaan kaksi rauta
tiematkaan oikeuttavaa menolippua. Tall6in yhteenlaskettujen rautatie

matkojen pituuden on oltava vahintaan 200 kilometria. 

Jokaisen rautatiematkan menolipun hinnasta mytinnetaan 10 %:n alennusta. 

Matkailulipun hinnat ovat VR tariffitaulukoissa 10 A ja 12 A (alle 

12 vuotiaat). 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta. Kelpoisuusaika koskee my6s 

lentomatkoja. Lipun kelpoisuusaika paattyy toisena kelpoisuuskuukautena 

leimauspaivaa jarjestysnumeroltaan vastaavana paivana klo 24 .00. Jollei 

~oisessa kelpoisuuskuukaudessa ole jarjestysnumeroltaan vastaavaa paivaa 

paattyy kelpoisuusaika kuukauden viimeisena paivana klo 24 .00. Liput 
pikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa. 

~) Nelja vuotta tayttaneille, mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
nyydaan matkailulippuja puoleen hintaan. 

) Muitakuin tassa VT:ssa mainittuja auto-, laiva- ja lentomatkoja ei 
aa sisallyttaa lippuun. 
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g) Lippua laadittaessa on huomattava, etta jokainen rautatie-, auto-, 

laiva- ja lentomatka kirjoitetaan eri lipulle, johon merkitaan ao. 

matkan hinta. 

h) Matkailulipulla ei saa kantaa laivojen hyttipaikkamaksuja. 

i) Lipunmyyja voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa, lipun alkavaksi 

muultakin kuin omalta liikennepaikalta. 

Rautatieasemat myyvat matkailuliput erillisesta lippuvihosta, johon 

myyntiaseman nimi leimataan tiemerkinnat kohdan ylapuolelle. 

j) Matkailulippuun liittyvan laivamatkan meno - ja paluumatkan hinta 

merkitaan vain menomatkan lipulle ja paluumatkan lippuun kirjoitetaan 

"Lisamerkinnat"-kenttaan aikuisten osalta : "Laiva, koko, Paluumatka" 

j a vastaavasti last en osalta : "Laiva, puoli, Paluumatka" . 

Laivamatkan Koli-Vuonislahti meno-paluuhinta on 22,50 mk, lapset 

11,30 mk. 

Matkailulippuihin voidaan sisallyttaa rautatiematkojen ohella vain 

jaljempana mainitut laiva-, auto- ja lentomatkat: 

LAIVAMATKAT 

(Matkailulippuun liittyvasta meno- ja paluumatkasta, ks. myyntiohjeet 

j)-kohta) 

Laivamatka (tai 
painvastoin) 

Saimaa: 

Pie linen: 

Joensuu-Koli 
Joensuu-Lieksa 
Joensuu- Nurmes 

Koli-Lieksa 
Koli-Nurmes 
Koli-Vuonislahti 
Lieksa-Nurmes 

Menolipun hinta 

Aikuinen Alle 12 v. 
mk mk 

(ilmoitetaan myohemmin) 

63,00 31,50 
63,00 31,50 
90,00 45,00 

27,00 13,50 
45,00 22,50 
13,50 6,80 
36,00 18,00 

Liikenteenharjoittaja 

Nurrnes-Marina 
Nurmes-Marina 
Nurrnes-Marina 

Nurmes-Marina 
Nurmes-Marina 
Pentti Hinkkanen 

Nurmes-Marina 



Matka (tai painvastoin) 

Kallavesi: 

Kuopio-Rauhalahti 

Kuopio-Ritoniemi 

Pai.janne: 

Jyvaskyla-Lahti x) 
(TEHI) 

1Vanajavesi-Nasijarvi: 

Hameenlinna-Tampere 
Hii.meenlinna-Toijalan 
satama 
Hameenlinna-Valkeakoski 
Tampere-Toijalan satama 
Tampere-Virrat 

Turku/Naantali-
Ahvenanmaa: 

Turun satama-
Maarianhamina 
yhteisluokka 

Naantali-Maarianhamina 
yhteisluokka 

- 5 - l4a 

Menolipun hinta 

Aikuinen Alle 12-v. Liikenteenharjoittaja 

mk 

4,50 

9,00 

81,00 

82,80 

62,00 

62,00 

57,60 

92 '70 

35,00 

30,00 

mk 

2,30 

4,50 

40,50 

lJ1,40 

31,00 
31,00 

28,80 
46,40 

Ritoniemen Lomakyla Oy 

Ritoniemen Lomakyla Oy 

Paijanteen Kantosiipi Oy 

Laiva Oy Matkailu 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 

Laiva Oy Matkailu 
Oy Runoilijan tie 

Vikinglinj a Oy 

Vikinglinja Oy 

x) Paikkavaraukset varustamon paikkavaraamosta puh. (981) - 28 494 tai 

28 495. VR lipputoimistot voivat myos tilata paikat VR Lahden 

lipputoimiston valityksella. 
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AUTOMATKAT 

Hi nnat voimassa 1 . 4 . 82 - 31 . 3 . 83 

Matka (tai p~invastoin) 

Enonteki~- Rovaniemi 

Evij~rvi- Pietarsaari 

Forssa- Tampere 

Forssa- Turku 

Haapajarvi- Viitasaari x) 

Heinola- Laht i 

Heino l a - Mikkeli 

Humppila- Minkio 

H~eenlinna- Palkane 

Iisalmi - Joensuu 

Imat ra- Puumala 

Imatra- Rantasalmi 

xx) 

Ivalo- Rovani emi 

Joensuu- Koli (y) 

Joensuu- Kuopio 
(Outokummun kautta) 
(Polvijarven kautta) 

x) 

x) 

x) 

X) 

· X) 

Joensuu - Mikkeli 

Joensuu- Nurmes 

Joensuu- Savonlinn a 

Joen suu- Varkaus 

Juuka- Koli 

Juuka- Kuopi o 

Jyv~skyla-Karstula 

Jyvaskyla- Kokkola 

J yvaskyla- Kuopio 

Jyv askyla- Mikkeli 

Jyvaskyla- Ou l u 

Jyvaskyla- Vii tasaari 

Jamsa kk- Lankipohja 

Jamsa kk- Orivesi as th 

x) 

x) 

x) 

x) 

Menolipun hinta 

a i kuinen alle 12 v . aikuinen alle 12 v . 
vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

71 , 00 

15 , 50 

23 , 00 

22 , 00 

9 , 40 

23 , 00 

3 , 40 

11 , 90 

49 , 00 

16 , 50 

32 , 00 

66 , 00 

17,50 

34 , 00 
35 , 00 

49 , 00 

32,00 

35 , 00 

30 , 00 

11 , 20 

31,00 

24 , 00 

56 , 00 

35 , 00 

28 , 00 

24 , 00 

8,00 

19,00 

35 ' 50 
7 , 80 

11 , 50 

11 , 00 

4 , 70 

11 , 50 

1 , 70 

6 , 00 

24 , 50 

8 , 30 

16 , 00 

33 , 00 

8 , 80 

17 , 00 
17 , 50 

24 , 50 

16 , 00 

17 , 50 

15 , 00 

5 , 60 

15 , 50 

12 , 00 

28 , 00 

17 , 50 

14,00 

12 , 00 

4 , 00 

9 , 50 

75 , 00 

27 , oo 
26 , 00 

32 , 00 

13 , 40 

27 , 00 

15 , 90 

53 , 00 

70 , 00 

38,00 

53 , 00 

36 , 00 

34 , 00 

35 ,oo 
28 , 00 

60 , 00 

39 , 00 

32 , 00 

81 , 00 

28 , 00 

12 , 00 

39 , 50 

15 , 50 

15,00 

18 , 00 

8 , 70 

15 , 50 

10,00 

28 , 50 

37 , 00 

21 , 00 

28,50 

20 , 00 

19 , 00 

19 , 50 

16 , 00 

32 ,00 

21,50 

18 , 00 

42 , 50 

16 , 00 

8,00 

x) lippu kelpaa myos Postin autossa 

xx) sunnuntaisin 30 . 5 . - 26 . 9 . 1982 
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Matka (tai p&invastoin) Menolipun hinta 
aikuinen alle 12 v. aikuinen alle 12 v. 

vakiovuoro pikavuoro 
mk mk mk mk 

Kuopio-Vaasa x) 
95,00 49,50 

Kuopio-Varkaus 20,00 10,00 24,00 14,00 
Kuopio-Viitasaari x) 34,00 17,00 38,00 21,00 
Kustavi-Turku 17,50 8,80 
Kuusamo-Oulu x) 50,00 25,00 54,00 29,00 
Kuusamo-Rovaniemi x) 45,00 22,50 
Kuusamo-Rukatunturi x) 8,00 4,00 12,00 8,00 
Kuusamo-Taivalkoski x) 16,50 8,30 20,50 12,30 
Kuusamo-Ammansaari x) 33,00 16,50 37,00 20,50 
Lappajarvi-Pietarsaari 20,00 10,00 
(Evijarven kautta) 

Lappeenranta-Mikkeli 26,00 13,00 30,00 17,00 
Lankipohja-Orivesi as . th 8,00 4,00 
Lankipohja-Orivesi kk. 7,60 3,80 11,60 7,80 
Mikkeli-Puumala 19,00 9,50 
Mikkeli-Savonlinna 25,00 12,50 29,00 16,50 
Mikkeli-Varkaus 23,00 11,50 26,00 15,00 
Muonio-Pallastunturi x) 3,90 2,00 7,90 6,00 
Muonio-Palojoensuu x) 13,30 6,70 17,30 10,70 
Muonio-Rovaniemi (Kittilan) 

kautta) x 54,00 27,00 58,00 31,00 
Muonio-Tornio 60,00 30,00 
Muonio-~kasjoensuu 

x) 16,50 8,30 
Nurmes-Sotkamo 22,00 11,00 26,00 15,00 
Oulu-Pihtipudas x) 

53,00 28,50 
Oul u- Pyh&salmi x) 

43,00 23,50 
Oulu-Rukatunturi x) 

59,00 31,50 
Oulu-Taivalkoski x) 36,00 18,00 40,00 22,00 
Oulu-Viitasaari x) 60,00 32,00 
Pallastunturi-Rovaniemi 56,00 28,00 60,00 32,00 
Palojoensuu-Rovaniemi 65,00 32,50 69,00 36,50 
Pekkala-Rovaniemi 16,50 8,30 
Pello-Tornio x) 30,00 15,00 
Pello-Akasjoensuu x) 21,00 10,50 

x) lippu kelpaa myos Post in autos sa 
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Matka (tai painvastoin) Menolipun hint a 

aikuinen alle 12 v. aikuinen alle 12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

Pihtipudas-Viitasaari x) 10,50 5,30 14,50 9,30 
Pori-Turku x) 35,00 17,50 37 '00 20,50 

Pori-Vaasa (PirttikyUin x) kautta) 48,00 24 ,00 50 ,00 27,00 

Posio-Rovaniemi 32,00 16,00 

Pyhasalmi-Viitasaari x) 23 ,00 11,50 25 ,00 14,50 

Rauhala-Rovaniemi 48,00 24,00 52,00 28,00 

Rauma-Turku (Laitilan kautta) 23,00 11,50 27 ,00 15,50 

Rauma- Uusikaupunki 13,30 6,70 

Rovaniemi-Rukatunturi 45,00 22,50 

Rovaniemi-Sirkka 42,00 21,00 46,00 25,00 

Rovaniemi- Sodankyla x) 31,00 15,50 35,00 19,50 

Rovaniemi-Sarkijarvi 52,00 26,00 56,00 30,00 

Saarijarvi-Viitasaari x) 16,50 8,30 

Suomussalmi-Ammansaari x) 3,90 2,00 
Toijala-Valkeakoski 6,60 3,30 
Tornio-Akasjoensuu 48,00 24,00 

Tornio-Akaslompolo 52,00 26,00 

Turku-Vaasa x) 75,00 37,50 79,00 41,50 

Akasjoensuu-Akaslompolo xxx) 8,50 4,30 

x) lippu kelpaa myos Post in autos sa 

XXX) liikennoidaan vain 15.2. - 30.4 . 
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LENTOMATKAT 

Lentohinnat Finnairin ja Finnaviationin reiteille voimassa 1.4.1982 

31.3.1983 

Ennen lentomatkan alkamista matkailulipun lentoon oikeuttava lehti 
vaihdetaan lentolippuun matkatoimistossa tai Finnair Oy:n toimipai

kassa. 

Matka (tai pii.invastoin) Aikuinen Alle 12 v. 
mk mk 

Helsinki-Joensuu 221,- 111,-

Helsinki-Jyvaskyla 159,- 80,-

Helsinki-Kuopio 221,- 111,-

Helsinki-Lappeenranta 137 ,- 69,-

Helsinki-Maarianhamina 189,- 95,-

Helsinki-Mikkeli 137,- 69,-

Helsinki-Pori 148, - 74, -

Helsinki-Savonlinna 181,- 91,-

Helsinki-Tampere 110,- 55,-

Helsinki-Turku 112,- 56,-

Helsinki-Vaasa 222,- 111,-

Helsinki-Varkaus 181,- 91,-

Ivalo-Kemi 202,- 101,-

Ivalo-Oulu 236,- 118,-

Ivalo-Rovaniemi 136,- 68,-

Joensuu-Jyvaskyla 149,- 75,-

Joensuu-Kuopio 80,- ljQ ,-

Jyvaskyla-Kuopio 96,- 48,-

Jyvaskyla-Oulu 180,- 90,-

Jyvaskyla-Tampere 109,- 55,-

Jyvaskyla-Turku 183,- 92,-

Kajaani-Oulu 100,- 50,-

Kemi-Oulu 80,- 40,-

Kemi- Rovaniemi 80,- 40,-

Kokkola/Pietarsaari-Pori 175,- 88,-

Kokkola/Pietarsaari-Vaasa 80,- 40,-

Kuopio-Tampere 177,- 89,-

Lappeenranta-Pori 236,- 118,-

Lappeenranta-Tampere 156,- 78,-

Lappeenranta-Turku 212,- 106,-

Maarianhamina-Pori 166,- 83,-

14a 
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Maarianhamina-Tampere 180,- 90,-
Maarianhamina-Turku 106,- 53,-
Oulu- Rovaniemi 123,- 62,-
Pori-Turku 84,- 42,-
Tampere-Turku 100,- 50,-
Turku-Vaasa 180,- 90,-

MUSEOJUNAMATKAT 

Liikennoid~~n vain sunnuntaisin 30.5. - 26 . 9.1982 

Matka (tai p~invastoin) 

Minkio - Jokioinen 

Menolipun hinta 

aikuinen 

7, 50 mk 
alle 12 v. 
4,00 m:k 

(Nro Mt 22547/661/82, 25 . 3 . 1982), VT 14a/82. 
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VR - Viking1inja yhdiste1mfumatkat 

N: o 15 
15 . 4 . 1982 

Virheellisi~ tietoja kaupa11isessa ilmoituksessa 

Pohjo1a juna11a - 1ippuun liittyv~ kyse1y 

VR - Finn1ines yhdiste1mfumatkat 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia ja maar~yksia 

Eroja 

Eri1lisena on julkaistu: 

VT 14a: VR Matkailuliput 1982 

1 28 200993W 
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VR - VIKINGLINJA YHDISTELMAMATKAT 

VR:n ja Oy Vikinglinja Ab:n kesken on solmittu uusi yhdistelmamatkoja 

koskeva sopimus nro Mt 22453/645/82, joka astuu voimaan 1.6.1982 . 
Tam~ sopimus kumoaa samalla nykyisin voimassaolevan sopimuksen nro 

Mt 23857/645/80 . 

Sopimuksen mukaisia lippuja myyd~~n kaikissa VR:n lipunkirjoitusoikeu
det omaavissa matkatoimistoissa, VR:n keskusasemien lipputoimistoissa 
sek~ varustamon toimistoissa Helsingiss~ ja Tampereella. 

Laivamatkoihin liittyva junalippu kirjoitetaan oheisen mallin mukai
sesti lomakkeelle VR 2202 . Junamatkat ovat aina 2. lk:n menopaluumatko

ja Helsinkiin, Turun satamaan tai Naantalin satamaan. Liput voidaan kir
joittaa alkavaksi lopussa olevassa taulukossa mainituilta asemilta tau
lukossa mainituilla hinnoilla. 

Lippu kirjoitetaan lyhint~/nopeinta tiet~ ja sen voimassaoloaika on 
1 kuukausi . Lippulajikoodi on 50 ja sopimusnumero 22453 . Lisamerkinnat
kenttaan kirjoitetaan sama VIKING. Lippumalli oheisena. 

0282961 

Kun lippu kirjoitetaan useammalle kuin yhdelle henkil5lle, merkita~n: 

- Lisamerkinn~t-kentta~ tarkistuslippujen numerot. 
- Ryhmassa-ruutuun henkil5luku . 

- Hintaruutuun yksikk5hinta henkil5luvulla kerrottuna. 
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Junalippu voidaan kirjoittaa mihin tahansa Vikinglinjan menopaluumat 

koihin liittyvaksi, koskien myos risteilyja, selca ilman hyttipaikkaa 

etta hyttipaikan sisaltaen. 

Alennuksen saamiseksi on seka laivamatka etta junamatka ostettava 

samalla kertaa ja liput on liitettava Vikinglinjan lippukansiin . 

Taysin kayttamattomasta lipusta suoritetaan takaisinmaksu VR:lla voi 

massaolevien saannosten mukaan. Osittain kaytetysta lipusta ei suori 

teta takaisinmaksua. 

Myyntipisteet tilittavat junaliput normaalin kuukausitilityksensa 

yhteydessa VR 2202- lomakelippuihin sisaltyvina . Matkatoimistot saavat 

junalipuista VR : n kanssa tekemansa myyntisopimuksen mukaisen myynti 

palkkion . Varustamon liput ja maksut matkatoimistot tilittavat suoraan 

varustamolle . 

VR- keskusasemat tilaavat laivaliput tarkastusjaostosta normaalia tili
tysmenettelya noudattaen ja tilittavat ne kuukausittain trk:hon normaa

lilla tilikirjasaatteella . Yhteissumma merkitaan kuukausiyhdistelmaan 
riville viisi. 

Huom: Mika-li laivamatka alkaa 01.06.1982 tai sen jalkeen, sovelletaan 

matkojen myynnissa taman uuden sopimuksen mukaista kaytantoa jo 

15.4.1982 alkaen. 

Junassa tapahtuvan lipuntarkastuksen yhteydessa tehdaan merkinnat ao . 
tiemerkinnat - ruutuihin . 

Lahtoasema M a a r a a s e m a M a a r a a s e m a 
H e l s i n k i T u r k u/N a a n t a 1 i 

Hinta/henkilo Hinta/henkilo 
Helsinki 58, -
Hanko 48, -
Karjaa 37, -
Lohja 44, -
Salo 26 , -
Tamp ere 51, - 50 ,-
Seinajoki 89,- 86, -
Vaasa 102,- 100 ,-
Pannainen 108,- 108, -
hokkola 110,- 110, -
Jyvaskyla 85,-
Jams a 74,-
Oulu 148,- 143 ,-
Kemi 161 ,- 156,-
Rovaniemi 173 , - 169 ,-
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Joensuu 
Savonlinna 
Varkaus 
Kuopio 
Iisalmi 
Kajaani 
Piekslimaki 
Lahti 
Kouvola 
Lappeenranta, 
Imatra 
Mikkeli 
Kotka 

112,-
102,-
100 -
108:-
121,-
138,-
91,-
36,-
53 ,-
71,-
80,-
78,-
63,-

- 4 -

(Nro Mt 22453/645/82, 10 . 3.82), VT 15/82. 

VIRHEELLISI~ TIETOJA KAUPALLISESSA ILMOITUKSESSA 

134,-
119,-
109,-
117, -
133,-
143 ,-
100,-

SUOMEN MAJOITUSLIIKKEET 1982-nimisessa julkaisussa on kirjapainon 
tekeman kasittamattoman virheen takia vuoden takainen VR-ilmoitus, 

joka koskee lomalippua ja alennuskorttia. Lomalipun hinta 
on ilmoituksessa vaara samoinkuin Alennuskortin kayttoehdot . VR : n 
mainosjaosto ja kayttamamme mainostoimisto eivat ole vahimmassakaan 
maarin syypaitli virheeseen, koska uusi aineisto oli toimitettu ajoissa. 

Jos joku asiakas vetoaa tahan ilmoitukseen, pyydetaan lipunmyyjia ysta
vallisesti toteamaan kirjapainon tehneen virheen ja antamaan asiakkaalle 
voimassaolevat tiedot Lomalipun hinnoista ja Alennuskortin kayttoehdoista 

Mainosjaosto on myos ollut yhteydessa Kuluttaja-asiamieheen ja selostanut 

tilanteen. 

Kuva vanhentuneesta ilmoituksesta tassa numerossa. 

(7.4.82), VT 15/82 . 
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ATKAANLAHD 
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POHJOLA JUNALLA-LIPPUUN LIITTYV~ KYSELY 

Osa 1.4 . - 30 . 9.1982 v~lisen~ aikana myydyista POHJOLA JUNALLA - lipuista 

varustetaan kyselylomakkeella, jonka palauttamisesta t~ytettyn~ makse

taan asiakkaalle 20 ,00 markan korvaus. 

Kyselylomakkeeseen sisaltyy my6s luettelo matkustusreiteist~. 

Mik~li matkustajilla on vaikeuksia t~an osuuden t~ytt~isess~, pyyde

t~~n lipuntarkastushenkilokuntaa auttamaan matkustusreittien merkitse

misessa. Yhtena matkana k~sitell~an osuus, joka matkustetaan ilman 

j unanvaihtoa . 

Oheisena malli reittiluettelosta . 

..J 

..J 

t: z 
:r 
i r-- f--- f- r-- t--- f-

z .. .. "' .. ~ .. .. .. .... ·;; ~ ~ ·;; ·;; ·;; 
~ ~ ft! "' "' ft! ft! ft! 

:: :: :: :: :: :: :;; 
(/) :::J :::J :::J :::J :::J :::J 

"' i "' .. "' .. .. .. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

::1!::1! 

~~ 

(Nrc Mt 22596/640/82 , 5 . 4 . 1982), VT 15/82. 
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VR - FINNLINES YHDISTELM.ftJIIATKAT 

VR:n ja Oy Finnlines Ltd:n vlHinen pakettimatlmsopimus nro 22004/241/78 

p~attyy 31.5.1982 ja samanaikaisesti astuu voimaan uusi sopimus nro 

22523/645/82. 

Sopimuksen mukaisia matkoja myyda~n kaikissa niissa matkatoimistoissa, 

joilla on VR:n lipunkirjoitusoikeudet, sekl keskusasemien lipputoimis

toissa. 

Laivamatkoihin liittyva junalippu kirjoitetaan oheisen mallin mukai

sesti lomakkeelle VR 2202. Junamatkat ovat aina meno-paluumatkoja 

2. lk:ssa Helsinkiin . Liput voidaan kirjoittaa alkavaksi miltl tahansa 

henkiloliikenteelle avatulta liikennepaikalta . 

-v 
r;J MENO 

ENKEL 
tl.;t ... 

DOD 

£ -
~ F 11\i 

MATKALIPPU RESEBIWETT 

fVl MENO·PALUU n MATKAIW 
~ TUR-RffiJR L..,;J TURlST ooo o EJ IS? I 

~L-------------~~~~~~--~ 

0000045 

Lippu kirjoitetaan aina lyhintl tieta ja sen kelpoisuusaika on 1 kuu

kausi. Lippulajikoodi on 50 ja sopimusnumero 22523. Lisamerkiunlt 
kenttlln kirjoitetaan sana "Finnlines". 

Junamatkasta kannetaan tariffitaulukon 11 C mukainen maksu (meno-paluu

liput 30 % alennuksin). Maksu henkilol kohden on aina sama ryhmln suu

ruudesta riippumatta . Alennusta ei siis anneta lasten lipun hinnasta . 

Kun lippu kirjoitetaan useammalle kuin yhdelle henkilolle, merkitaln: 

- Lisamerkinnat-kenttaln tarkistuslippujen numerot. 
- Ryhmassa-ruutuun henkiloluku . 

- Hintaruutuun yksikkohinta henkiloluvulla kerrottuna. 
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Alennuksen saamiseksi on sek~ laivamatka ett~ junamatka ostettava 

samalla kertaa ja liput on liitett~va Finnlinesin lippukansiin . 

Taysin k~ytt~m~ttomast~ . lipusta suoritetaan takaisinmaksu VR : ll~ 

voimassaolevien maaraysten mukaan. Osittain kaytetyst~ lipusta ei 

takaisinmaksua suoriteta . 

Myyntipisteet tilitt~v~t junaliput normaalin kuukausitilityksensa yh

teydessa VR 2202-lomakelippuihin sisaltyvin~ . Matkatoimistot saavat 

junalipuista VR : n kanssa tekemansa myyntisopimuksen mukaisen myyntipalk

kion . Varustamon liput ja maksut matkatoimistot tilittavat suoraan varus 

tamolle . 

VR : n keskusasemat tilaavat laivaliput tarkastusjaostosta normaalia 

tilausmenettelya noudattaen. ja tilittavat ne kuukausittain trk:hon 

normaalilla tilikirjasaatteella. Yhteissumma merkitaan kk-yhdistelm~an 

riville viisi . 

Huom : Mikali laivamatka alkaa 01 . 06 . 1982 tai sen jalkeen, sovelletaan 

m~tkojen myynnissa 15 . 4 . 1982 lukien taman uuden sopimuksen mukais

ta kaytontoa . 

Junassa tapahtuvan lipuntarkastuksen yhteydessa tehdaan merkinnat 

ao . tiemerkinn~t-ruutuihin . 

(Nro Mt 22523/645/82 , 22 . 3 . 1982 , VT 15/82 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatieha11ituksen ha11intotoimistoon otetaan tytisopimussuhteeseen 

ammattitaitoinen va1okuvaaja. Tehtavat 1iittyvat 1ahinna Valtion

rautateiden tiedotustoimintaan ja henkilokunta1ehti Rautatieuutis 

ten kuvauksiin . Hakemukset pa1kkatoivomuksineen pyydetaan osoitta

maan 20 . 4 . 1982 mennessa osoittee11a : Rautatiehal1itus , tiedotuspa1-

velu , PL 488, 00101 Helsinki 10 . Tietoja toimesta antaa tiedotus 

paal1ikko Eero Tuurna puh . 911 - 2810. 

15 

Toimistosihteerin (V 21) virka, kaksi toimistosihteerin (V 18) virkaa ja yksi toimis

tosihteerin (V 16) vlrka toistaiseksi rautatiehallituksen talc.usosasto11a . 

Ta1c.usosaston johtajalle osoitetut Jdrjalliset hakarukset on toimitettava rautatie

hallituksen kirjaarroon vii.neistaan 5.5.1982 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tul1aan sijoittarnaan toistaiseksi seuraavasti: 

toimistosihteeri (V 21) : taloustoimist.co y1einen jaosto/johtajan sihteerist.Otehtavat 

toimistosihteerit (V 18): 1 tilito:i.miston y1einen jaosto 

1 tilitoimiston kirjanpitojaosto 

toimistosihteeri (V 16) : tietokaneto:i.miston y1einen jaosto 

Kaksi toimistovirkailijan (V 11) tointa toistaiseksi rautatieha.llituksen talousosas

tolla. Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakanukset on toimitettava ta-

1c.usosaston kansliaan (h. 228) viimeist;aan 5.5.19S2 ennen virastan aukio1oajan paat

tymista. 

Toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: 

1 tilito:i.miston kirjanpitojaosto 

1 materiaalitoimistan ostojaosto 

Kaksi yl.ilnaaraista toimistosihteerin (V 16) tointa toistaiseksi rautatiehallituksen 

talousosasto1la. Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalli set hakarukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaarroon viimeistaan 5.5.1982 ennm virastan aukio1o

ajan paattymista. 

Toimiin otetut tul1aan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: 

1 -t:a1ousto:i.miston 1askentajaosto 

1 tietokanetoimiston y1einen jaosto 
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Toi.mistosihteerin (V 20) virka toistaiseksi Hyvinkiilin varastossa, sekli toi.mistosih

teerin (V 19) virka toistaiseksi Pieksamiien varastossa. 
Talousosaston johtajal1e osoitetut kirjalliset hakarukset on toi.mitettava rautatie
hallituksen kirjaanD011 viilreistaan 5.5.1982 ennen viraston aukio1oajan paattymi.st:a. 

Kaksi yl.irnaarli:ist:a toimistosihteerin (V 16) tointa toistaiseksi ta1ousosaston piiri

hallinnossa. Taloososaston johtajal1e osoitetut kirjalliset hakemukset on toi.mitet

tava rautatiehallituksen kirjaarroon viilreistaan 5.5.1982 ennen viraston aukio1oajan 

paattymi.st.a. 

Toi.miin otetut tul1aan sijoittarraan toistaiseksi seuraavasti: 

1 Helsingin varasto 

1 Pieksanaen varasto 

Kaksi varastanestarin (V 17) tointa toistaiseksi Kuopion varastossa. 

Talousosaston johtajal1e osoitetut kirjalliset hakarukset on toi.mitettava Kuopian 

varaston paal1iktille viilreistillin 5.5.1982 ennen virka-ajan piilittymista. 

Yl:!roiilirainen toimistovirkailijan (V 13) toi.mi toistaiseksi Helsingin varastossa. 

Taloososaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakerukset on toi.mitettava Helsingin 

varaston pl:ialliktille viilreistaan 5.5.1982 ennen virka-ajan paattymista. 

Sahkotarkastajan virka (V 27) toistaiseksi Kouvolan (Kv) sahkoalueel1a, 
Rautatiehall~tuksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 13 . 5.1982 ennen 
viraston aukioloajan paattymista . 

Yliteknikon virka (V 25), liikenneohjaajan virka (V 20), toimistosihtee 
rin virka (V 19), kolme 1iikennemestar1n v~rkaa (V 16), Jarjestelymesta 
rin virka . viisitoista vetur~nkul etta an virkaa kuormausmestarin virk 
Ja kaks~ konduktoor~n v~rkaa . L~~kenneosaston paalliktille osoitetut k~ 
Jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii
meistaan 13.5.1982 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa 
vasti : 

Yliteknikko (V 25) : Kouvolan (1 Kv) sahkoaluee1le, 
l ~~kenneohJaaJa (V 20) : Kouvolan liikennepiiriin (1 aikat . suunn . ) , 
to~m1stos~hteer~ (V 19): Kouvo1an liikennepiiriin (pa1kkakesk . ) , 
ll~kennemestar~t (V 16): Kouvolan (1 Mki junasuor ., 1 Ikr junasuor.), j 
Imatran (1 Jts JUnasuor.) liikennealueille, 
JHrJestelymestar~: Imatran (1 Imr) liikennealueelle, 
veturlnkulJettaJat: Kouvolan (11 Kv) ja Imatran (2 Imr) varikoille seka 
Ham~nan (2 Hma) l~ikennealueelle, 
kuormausmestari: Imatran (1 Imr) 1iikennealueelle ja 
kondukt88r~t: Kouvolan (2 Kv) liikennealueelle . 
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Asetinlaitemiehen toimi, nelj& vaihdemiehen 
hen tointa kolme vaununtarkasta'an tolnta kaksi toimistovlrkaili'an 
tolnta V 11 ~a seltsem&n tolmlstovlrkalll~an tolnta V 9 . Rautatle
hallituksen lilkenneosaston pa&lllkolle osoltetut klrjalliset hakemuk
set on toimitettava Kouvolan liikennepiirin paallikolle viimeist&&n 
13.5.1982. 

Edell& mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti: 

asetinlaitemies: Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle, 
vaihdemiehet: Imatran (1 Imr) ja Kotkan (2 Kta ja 1 Ky) liikennealueille, 
junamiehet: Kouvolan (4 Kv) ja Lappenrannan (1 Lr ja 2 Vna) liikennealu-

eille, 
vaununtarkastajat: Kouvolan (1 Kv) ja Imatran (1 Imr) varikoille ja Lap

peenrannan (1 Lr) liikennealueelle, 
toimistovirkailijat (V 11): Kouvolan liikennepiirlin (1) ja Kouvolan (1 Mi) 

liikennealueelle ja 
toimistovirkailijat (V 9): Kouvolan (3 Kv), Lappenrannan (3 Vna) ja !mat

ran (1 Imr) liikennealueille. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavas
ti: 

veturinlammittajat (V 14): Lappenrannan (1 Lr) ja Kotkan (1 Kta) liiken 
alueille ja Imatran (1 Imr) varikolle, 

vaunumies (V 9): Kouvolan (1 Kv) liikennealueelle, 
asemamiehet (V 10): Haminan (1 Hma), Lappeenrannan (1 Lr) ja Kotkan 

(2 Kta) liikennalueille ja 
asemamiehet (V 9): Imatran (2 Rja js-pat., 1 Jts js-pat., ja 2 Imr js

pat.) liikennealueelle. 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Pori). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Tam

pereen ratapiirin paallikolle viimeistaan 12.5.1982. 
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NIMITYKSIX JA MXXRXYKSIX 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : vahtimestar i n (V 14) toimeen to i s 

tai s eksi merkonomi Marja- Leena Lindell . 

T a 1 o u s o s a s t o 

Jane Mar j atta Vi k gren. 

toimistovir k a ili j an (V 11) toi meen tvirk. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o 
Eeva- Liisa Heleena K~hkBnen. 

ylim . toimistovirkailija (V 9) 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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U1komaan va1uutan muuntokurssi 

N:o 16 
22 . 4 . 1982 

M~~r~1iint~nt~koodin merkitseminen rahtikirjoihin 

Matka1ippujen tiemerkinn~t 

Kansainv~1inen it~inen tavara1iikenne ; toiminta
ohjeita (VR 4787) 

VR Matkai1u1iput 1982 

Matka1ippua1ennuksia 

Avoimia virkoja ja toi~ia 

Nimityksi:i 

1282010901 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 

1.5 . 1982 alkaen ovat seuraavat: 

Luku
maarli 

100 
100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

100 

1 

Rahayksikko Lyhennys 

Alankomaiden floriinia (gulden) ........ Fl 

Belgian frangia ....................•... FrB 

Bulgarian levaa ........................ Leva 

Englannin puntaa ......... .. ..... .... . .. £ 
Espanjan pesetaa ... . .. . ..... ....... .... Pta 

I rlannin puntaa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 

Italian liiraa .. .............. ... ...... Lit 

Itavallan shillinkia ................... Oes 

Jugoslavia, kaytt111i UIC-frangia ....... FrUIC 
Kreikan drakmaa ...... . . . . .. ............ Dr 

Luxemburgin frangia ....... . .... ... ..... Frlux 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing .. . .. ... Rbl 

Norj an kruunua ..... . ..................• Nkr 

Portugalin escudoa ..................... Esc 

Puolan zlotya ...................•...... Zl 

Ranskan frangia . ... .................... FF 

Romanian leita .... .. ...... .. ...... .. ... Lei 

Ruotsin kruunua ........................ Skr 

Saksan Liittotasavalta, markkaa ........ DM 

Saksan Demokraattinen Tasavalta ........ M 

Sveitsin frangia ......... . ......... .... FrS 

Tanskan kruunua .... .. .. ... ..... .......... Dkr 

Tsekkoslovakian kruunua . .. ............. Kcs 

Turkin puntaa . ........... . ............ . Ltq 

Unkarin forinttia .................... . . Ft 

UIC-frangia ........ . . .. ......... .. ..... FrUIC 

USA:n dollari . . . ... .................... $ 

(Tlt 112/23/82, 14 . 04 .1 982) VT 16/82 

mk 

177,50 

1 0, 60 
440,00 

832,00 

4,50 

685,00 

0,36 
27,80 

165,00 
7 , 80 

1 0, 6 0 

6 36, 00 
76,80 

6 , 60 

5,50 
76 , 20 

1 00 , 0 0 
79,50 

195,00 

205,00 

247,00 

58,00 

74,00 
5 , 30 

13,00 

165 , 00 

4,6 0 
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MAARALIITANTAKOODIN MERKITSEMINEN RAHTIKIRJOIHIN 

Huomautetaan, etta jo lahetysasemalla on kappaletavaralahetyksen 
rahtikirjaan ruutuun 14 merkittava koodi 1, jos maarapaikkana on 
kappaletavaraterminaali ja lahetys soveltuu autokuljetukseen eika 
lahettaja ole kieltanyt kotiinkuljetusta. 

(Tlt nro 404/230/82, 14.4.1982) VT 16/82 

MATKALIPPOJEN TIEMERKINN~T 

16 

Matka1ippujen 1aatimiseen ja kayttoon 1iittyviin tiemerkinta1iikenne
paikkoihin (= kauttaku1ku1iikennepaikka) on tehty muutoksia siten , 
etta Kankaanpaa (Kkp), Virrat (Vir), Kangasa1a (Kg) ja Vamma1a (Vma) 
on poistettu sanottuina tiemerkinta1iikennepaikkoina. Liikennepaikkojen 
va1imatkat - ju1kaisun 1iitteesta II otetaan uusi painos . Matka1ipuissa 
kaytetaan va1ittomasti uuden 1iitteen mukaisia merkintoja. 
(Nro Mt 22635/67/82, 15 . 4 . 82) VT 16/82. 

KANSAINV~LINEN IT~INEN TAVARALIIKENNE; TOIMINTAOHJEITA (VR 4787) 

Itaisen tavara1iikenteen toimintaohjeita ju1kaisuun (VR 4787) i1-

mestyy lisa1ehti nro 3, joka on voimassa 1 . 5.1982 1ukien. 

Painatusjaosto suorittaa 1isa1ehden jake1un. 

(Mt 14.4.82) VT 16/82 
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VR MATKAILULIPUT 1982 

Lisays VT nro 14a/82 . Automatkojen 1uetteloon 1isataan a11a mainitut 
matkat : 
Matka (tai painvastoin) Meno1ipun hinta 

aikuinen a11e 12 v. aikuinen al1e 12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

Jamsa kk - Orivesi kk 

Kaivanto- Kangasa1a kk 

Kaivanto- Pa1kane 

Kajaani - Kokko1a x) 

Kajaani - Kuhmo x) 

Kajaani - Kuusamo x) 

Kajaani - Nurmes 

Kajaani - Sotkamo x) 

Kajaani- ~mmansaari x) 

Kangasa1a kk- Tampere 
Karstu1a- Kokko1a x) 

Karstu1a- Kuopio 

Kars tu1a- Saarijarvi x) 

Karstu1a- Seinajoki 
(A1ajarven kautta) x) 
(Lehtimaen kautta) x) 

Karstu1a- Viitasaari x) 

Kemi-~kas1ompo1o x x x) 

Kemijarvi - Kuusamo x) 

Kemijarvi - Rovaniemi x) 

Ki1pisjarvi- Muonio x) 

Ki 1pisjarvi- Pa1ojoensuu x) 

Kitti1a - Muonio x) 

Kitti1a- Rovaniemi x) 

Kokko1a- Vaasa 

Kokko1a- Vaasa 
(Evijarven kautta) 

mk 

17,50 

3,90 
4 , 40 

56 , 00 

25,00 

56 , 00 

32,00 
11 , 20 

26,00 

5,70 
37 , 00 

9 , 80 

37 , 00 
30 , 00 
20 , 00 

58 , 00 

35 , 00 
22 , 00 

47 , 00 

36 , 00 
21 , 00 

37 , 00 

30,00 

47 , 00 
Ko1i - Kuopio 

Kuhmo - Lieksa 
Kuhmo - Nurmes 

Kuhmo - Sotkamo 
Kuhmo - Suomussa1mi 
Kuopio-Nurmes 

X) 38 , 00 

x) 24 , 00 

(Kaavin kautta) 
(Sii1injarven kautta) 
Kuooio - Saarijarvi 

21 , 00 

x) 16,50 
x) 32,00 

36 , 00 
32 , 00 

x) 55 . 00 

mk 

8 , 80 
2,00 

2,20 

28 , 00 

12 , 50 

28 , 00 

16 , 00 

5 , 60 

13 , 00 

2 , 90 

18 , 50 

4, 99 

18,50 
15 , 00 
10 , 00 

29 , 00 

17 , 50 
11 , 00 

23 , 50 
18 , 00 

10 , 50 

18 , 50 

15 , 00 

23 , 50 

19,00 

12 , 00 

10 , 50 

8 , 30 
16 , 00 

18 , 00 
16 , 00 

27 . 50 

mk 

18 , 00 

60,00 

60 , 00 

36,00 

15,20 

30 , 00 

9 , 70 
41,00 

54,00 

13 , 80 

35 , 00 
24 , 00 

51 , 00 

40 , 00 

25 , 00 
41 , 00 

34,00 

42 , 00 

36,00 

mk 
11,00 

32 , 00 

32,00 

20,00 

9,60 

17 , 00 

6,90 

22 , 50 

29 , 00 

8 , 90 

19 , 50 
14 , 00 

27 , 50 
22 , 00 

14 , 50 

22,50 

19 , 00 

23 , 00 

20 , 00 
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x) lippu kelpaa my~s Postin autossa 
xxx) liikennoid&&n vain 15 . 2 . - 30 . 4 . 

(Nro Mt 22547/661/82, 13.4 . 1982), VT 16/82 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

16 

Helsinki (lyhint& tiet&): 31 . 05 .- 06 . 06 . 1982 IX Kansainvalinen ma
teriaalinkasittely- ja kuljetusnayttely, KULJETUS 82 . 

Matku s taj alle myydaan meno- paluul ippu 20 %: n alennuksella ja anne
taan lomake VR 2416 . Matkalippu on lunastettava vahinta&n 76 kilo
metrin matkalle menosuuntaan . Matkalipun (VR 2203) "Erityislippu" 
- kenttaan merkit&&n koodi 92 ja muuten lippu jatet&an rastittamatta . 

Myynti RAP- j&rjestel m&n avulla : Kyselysanoman A- kentt&an merkit&an 
aina ensimmainen kelpoisuusp&iva (j&rjestelm& hyv&ksyy vain p&ivat 
31 . 05 . - 06 . 06 . 1982) sek& I - kentt&&n erikoiskoodi 02 . 

Tu l ostuu matkalippu , jonka "otsikko" - teksti kuuluu : 

MENO- PALUULIPPU - 92 
20 % al 

VOIMASSA 31 . 05 . - 06 . 06.1982 
Kautta • .. • . . . • ...•.. . ...•... 

Alennustodistukset tulee jarjestajan t&ytta& ja varustaa ne erikois 
leimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
p&ivien v&lisen& aikana (mainitut paiv&t mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik& muilla alennuslipuilla matkus 
tavia. 

Kuljetus 82 n&yttely jarjestet&an Helsingin J&ahallissa 01. - 05 . 06 . 
1982 
(Nro Mt 22092/646/82, 13 . 4 . 1982) VT 16/82 
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~VOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Y1im . ty6terveyshoitajan (V 16) toimi toistaiseksi Tampereen ter

veydenhuo1tokeskuksessa . Ha11into-osaston johtaja11e osoitetut 

hakemukset on toimitettava 14 . 5.1982 mennessa osoittee11a : 
Tyoterveys1aakari Simo Kuurne, Terveydenhuo1toa1ueen toimisto, 

Ve11amonkatu 1, 33100 Tampere 10 . 

Ylim . toimistovirkai1ijan (V 9) toimi toistaiseksi Kouvolassa 
va1tion a1uee11ise11a tyoterveysasema11a. Vastaanottoavustajan 

kou1utus ja konekirjoitustaito ede11ytetaan. Ha1linto-osaston 

johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 7.5.1982 mennessa 

osoittee11a: Ty6terveyslaakari Heikki Hirvonen, TervPydenhuo1to
a1ueen toimisto, PL 37, 45101 Kouvo1a 10. 

Kymmenen veturinku1jettajan virkaa toistaiseksi Tampereen variko11a 

(Tpe) . Liikenneosaston paa1liko11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 19.5.1982 

ennen viraston aukio1oajan paattymista . 

Kaksikymmentayksi veturin1ammittajan tointa (V 14) ja kymmenen vetu

rin1ammittajan tointa (V 12) . Kirja11iset hakemukset on osoitettava 

ja toimitettava Tampereen 1iikennepiirin paa11iko11e viimeistaan 

19 . 5 .1982 . 

Edel1a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti: 

veturin1ammittajat (V 14) : Tampereen (21 Tpe) variko11e ja 

veturin1ammittajat (V 12): Tampereen (10 Tpe) variko11e . 
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NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: apulaisasemapaallikon (V 23) virkaan 

(Tpe) apulaisasemapaallikko (V 21) Lauri Olavi Rusanen, apulaisasema

paallikon (V 22) virkaan (Hpk) apulaisasemapaallikko (V 20) Reino 

Samuel Anttila, liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Tpe) ylimaarainen 
liikenneohjaaja (V 20) Eero Antero Orava , toimistosihteerin (V 20) 

virkaan (Tpe) ylimaarainen toimistosihteeri (V 20) Maire Liisi Hei 

nonen , liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Kv) liikennemestari (V 16) 

Mauno Kalevi Paren , liikennemestarin (V 16) virkaan (Ikr) ylim . lii 

kennevirkail ija (V 13) Erkki Juhani Laukkanen , toimi stosihteerin 

(V 15) virkaan (Imr) ylim . toimistovirkailija (V 8) Taimi Kyllikki 

Halmetoja , jarjestelymestarin virkaan (Kta) y l im . jarjestel ymestari 

Leo Al bert Vaisanen , veturinkuljettajan virkaan (Kta) vetu r inl amrnit 

taja (V 14) Timo Tapio Ni eme l a , konduktoorin virkaan (Imr) jarjeste

lymestari Veikko Armas Vento , junamiehen toimeen (Kta) asemamiehet 

(V 10) Sulo Johannes Miettinen , (V 9) Risto Su l evi Taskinen ja Juha 

Pekka Vehvi l ainen , junami ehen toimeen (Imr) vaihdemi es Jarmo Tapani 

Miikki seka asemamiehet (V 9) Aarno Pekka Ovaska , Johan Matias Veh 

vi lainen , vaihdemiehen toimeen (Imr) asemamies (V 9) Reijo Kari Ka 
tainen , vaihdemiehen toimeen (Ky) asemamies (V 10) Juha Matti Tolsa , 

vaihdemiehen toimeen (Jns) asemamiehet (V 9) Kari Tauno Juhani Kin

nunen , Tapio Kal evi Puukko , Rqimo Juhani Voutilainen ja Hannu Tapani 

Pirhonen , vaihdemiehen toimeen (Nrl) asemamiehet(V 10) Tauno Mikko 

Koljonen ja Pentti Ilmari Maattanen seka asemamies (V 9) Vesa Sakari 

Honkanen , junamiehen toimeen (Jns) asemamiehet (V 9) Veikko Juhani 

Huurinainen ja Kari Aarne Johannes SaarelainPn seka asemarnies (V 10) 

Kalevi Va l demar Vapalahti , junamiehen toimeen (Nrl) asemamies (V 10) 

Esko Viljo Juhani Nylander . 

Apulaisasemapaal likon (V 25) virkaan (Ri) alemman palkkaluokan lii 

kennetarkastaja (V 26) Aarre Aulis Vihtori Ojapalo , jarjestelymesta

rin virkaan (Hki) kuormausmestari Hannes Rafael Seppala , konduktoo
rin virkaan {Lh) junamies Pentti Juhani Luukkanen , kuormausmestarin 

virkaan (Hki) vaihdemies Reino Kalervo Penttinen ja asemamiehet (V 10) 

Pauli Artturi Luttinen ja Raimo Olavi Kokkonen seka asemamies (V 9) 

Pentti Johannes Leinonen , asetinlaitemiehen toimeen (Lh) kuormausmes 
tari Tapani Toivo Antero Pe l totalo , vaihdemiehen toimeen (Lh) juna

mies Erkki Juhani Olenius ja asemamies (V 10) Leevi Mikael Sivenius , 



16 - 8 -

junamiehen toimeen (Hki) asemamiehet (V 10) Heikki Kalevi Ampuja ja 
Raimo Antero Vehkalahti, asemamiehet (V 9) Eino Kot i lainen, Kari Ju 
hani Muukkonen , Matti Antero Andelin, Kari Ensio Ikonen , Mauri Juhani 
Paavola ja Raimo Kauko Kalevi Tissari sek~ ylima~r~inen asemamies 
(V 10) Matti Antero Nyman, junamiehen toimeen (Lh) autonkuljettaja 
Esko Olavi Matiskainen ja asemamies (V 10) Osmo Veikko Ilmari Mononen , 
yliteknikon (V 23) virkaan (Kv) teknikko ·(V 23) Valto Johannes Henell, 
apulaisasemapaallik~n (V 22) virkaan (Imr) liikennemestari (V 16) 
Pentti Kalevi Sani, toimistosihteerin (V 20) virkaan (Kv) toimistosih 

teeri (V 19) Maija- Liisa Saura , liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Vna) 
liikennemestari (V 16) Kari Antero Autio , toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (Kuk) ylimaarainen liikennevirkailija (V 13) Pirkko Annikki 

Juuma , toimistosihteerin (V 18) virkaan (Mr) ylimaarainen toimisto
virkailija (V 8) Raili Tellervo Str~m, toimistosihteerin (V 16) vir
kaan (Mi) toimistovirkailija (V 11) Eila Kajama, veturinkuljettajan 
virkaan (Lr) veturinl~mmittaj~ (V 14) Veikko Juhani Rikkinen , konduk 
t~orin virkaan (Kv) junamies Veikko Huugo Kalevi Kurittu, vaihdemiehen 
toimeen (Hma) ylim~~r~inen asemamies (V 9) Hannu Tapani Ristola , juna
miehen toimeen (Vna) asemamiehet (V 9) Pertti Olavi Vainikka ja Esa 
Tapio Rissanen . 
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RAHUIIDITQ 

Rajattoman luotto~oikeuden kaiki11a liikennepaikoi11a omaavista asiakkaista 

laadittuun tietokone1istaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luette1oon lisiitiHln 

668376 Metsiiliiton myyntikonttori Oy Kuumankatu 37 80130 JOENSUU 13 
Joensuun a1uemyyntikonttori 

668491 Metsaliiton myyntikonttori Oy Asentajank. 10 45130 KOlNOlA 13 
Kellomlli 

668459 Neste Oy Inkoon varasto Keilaniement. 1 02150 ESPOO 15 

Luette1osta poistetaan 

660464 Metsiiliiton myyntikonttori Oy 

660209 Teras Oy Vaasa 

659987 Hamina 

659995 " Joensuu 

660001 " Kajaani 

660019 " Kemi 

660027 ... Kemijarvi 

660035 " Kokkola 

660043 " Karhu1a 

660050 " Kouvo1a 

660068 " Lappeenranta 

660076 " Lieksa 

660084 " Nu:rines 

660092 " Oulu 

660100 Pietarsaari 

660118 " Pori 

660126 " Raahe 

660134 Riihimliki 

660142 " Rovaniemi 

6601~9 " Savon1inna 

660167 Seinajoki 
660175 Tampere 
660183 " Tomio 
660191 " Turku 
660217 .. Vantaa 

660225 .. Ylivieslca 

662320 " Sodankylll (11 t 9/24/82. 21.4.1982) vr ·17/82 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~) : 11 . 06 . - 14.06.1982 

SAK 75 - vuotisjuhla 

1 . Matkustaminen juhlajunissa ja vakinaisiin juniin liitett~viss~ 

tilatuissa vaunuissa 

Matkustajille myyd~~n joko heid~n omalta l~ht5asemaltaan tai silt~ 

rautatieliikennepaikalta, jotka he matkustavat juhlajunassa tai tila

tussa vaunussa, t~ysihintainen 2 . luokan menolippu lyhint~ tiet~ Hel

sinkiin . Lippu, jota ei saa menomatkalla· luovuttaa pois , leimataan 

l~ht5asemalla aseman nimileimalla sek~ matkalipun (VR lomake 2201) 

"Erityis lippu " - kentt~~n merkit~~n koodi 44, mutta muuten lippu j~te 

t~~n rastittamatta . 

17 

Matkalippu voidaan myydti my5s RAP-p~titteell~. Kyselysanoman A-kentt~~n 

merkitti~n aina ensimm~inen kelpoisuusptiivti (j~rjestelma hyvtiksyy vain 

ptiivat 11 . 06 . - 14 . 06 . 1982) sekti I -kentt~~n erikoiskoodi 04. 

Tulostuu matkalippu, jonka "otsikko" - teksti kuuluu : 

MENOLIPPU - 44 

VOIMASSA 11.06 . - 14.06 . 1982 

Kautta .. . .•.... 

MENOLIPPU leimataan kuten meno- paluuliput. 

Matkalipun ohella annetaan matkustajalle todistuslomake VR 2418, joka 

leimataan aseman nimi - ja p~iv~leimalla . 

Ostettu matkalippu yhdess~ alennustodistuksen kanssa kelpaa meno - ja 

paluumatkalla vain juhlajunissa ja tilatuissa matkustajavaunuissa . 

2 . Matkustaminen vakinaisissa junissa 

Matkustajille myyd~~n meno- paluulippu 30 %: n alennuksella ja annetaan 

todistuslomake VR 2402 , joka leimataan aseman nimi- ja p~iv~leimalla . 

Matkalipun (VR 2203) "Erityislippu" -kentt~!in merkit!i!in koodi 44, mutt£ 

muuten l i ppu j!itet~!in r astittamatta . 
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Myynti RAP-j~rjestelm~n avulla . Kyselysanoman A - kentt~~n merkit~~n 

aina ensimm~inen kelpoisuusp~iv~ (j~rjestelm~ hyv~ksyy vain p~iv~t 

11 . 06 . - 14 . 06 . 1982) sek~ I -kentt~~n erikoiskoodi 04 . 

Tulostuu matkalippu , jonka "otsikko " - tekstj kuuluu : 

3 . Yleist~ 

MENO- PALUULIPPU - 44 

30 % al 

VOIMASSA 11 . 06 . - 14 . 06 . 1982 

Kautta •.....•.... 

~lennustodistukset tulee j~rjest~j~n t~ytt~~ ja varustaa ne " SAK : n 75-

vuotisjuhla " -erikoisleimalla . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen p~i 

vien v~lisen~ aikana (mainitut p~iv~t mukaan l uettuina). 

Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin matkalle menosuun

taan. 

Lapsille , joilla on oikeus matkustaa puolella lipulla , ei alennusta 

myonnet~ , j oten heille myyd~~n meno- pal uu l ippu puolella hinnalla . Alen

nus ei koske myosk~~n alennuslipuil l a matkustavia . 

Alennus lipuista ei myonnet~ takaisi nmak sua . 

Makuu- ja istumapaikkaliput on lunastettava t~yteen hintaan . 

SAK: n 75- vuotisjuhla vietet~~n Helsingiss~ 12 . - 13 . 6 . 1982 v~lisen~ 

aikana . 

(Nro Mt 23609/645/81 , 7 . 1 . 1982) VT 17/82 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon " Tavaraliikenne" (lorn . VR 3701) kohtaan vuokratut tavaravaunut 

tehd~~n seuraavat lis~ykset : 

Keskusosuus l iike Hankkija , PL 80, 00101 HELSINKI 10 

Lt 22556/652/82 , 29 . 3 . 82 

Kasp - vaunut (soijarouheen kuljetukseen) 

10 4 60 1- 0 104 602 - 8 104 603 - 6 104 604 - 4 
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Lt 22557/652/82, 29.3.82 
Tabd-vaunut (vilja- ja rehuraaka-ainekuljetuksiin) 
42 519 42 522 42 525 42 528 

520 
521 

523 
524 

526 
527 

529 
530 

Ilmavoimien Esikunta, PL 30, 41161 TIKKAKOSKI 
So-vaunu nro 198 044-0 poistetaan 

Rautaruukki Oy, Oulaisten tehdas, 86300 OULAINEN 
Yt 23567/652/81, 24.11.81 
Hbr-vaunut (romun kuljetukseen) 
120 092-2 120 153-2 

Rautaruukki Oy, PL 68, 84101 YLIVIESKA 10 
Lt 31099/652/80, 17.1.80 
Hbr-vaunut (romun kuljetukseen) 
120 116-9 120 127-6 

Vaasanmylly Oy, Kolmas linja 22, 00530 HELSINKI 53 
Lt 31380/652/81, 6.11.81 
Lt 22237/652/82, 8.2.82 
Gks-vaunut yhteens~ 150 vaunua 
Lt 22238/652/82, 8.2.82 
Soek-vaunut (melassin kuljetukseen) 

198 493-9 198 536-5 
Lt 22239/652/82, 8.2.82 
Tabd-vaunut (vilja- ja rehuraaka-ainekuljetuksiin) 
42 531-4 42 536-3 42 541-3 42 546-2' 

532-2 537-1 542-1 547-0 
533-0 538-9 543-9 548-8 

534-8 539-7 544-7 549-6 

535-5 540-5 545-4 550-4 

VR - SILJA LINE YHDISTELMIEN LAIVALIPUT 

Keskusasemien lipputoimistoissa myyd~~n VT 14/82 mukaisten junalippu
jen ja alla olevan mallin mukaisten SILJA LINEN laivalippujen (kansi
lippujen) yhdistelmi~. 

17 
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Kirjoitusohjeet: 

Laivamatkan on tapahduttava aina samaa reitti~ molempiin suuntiin, 

joten rastit oltava rinnakkain . 

Vyohykemerkint~ (rasti) tehd~~n aina ruutuun 1. 

SII/ALIN~ .IUMA.WVA-~AG-ei.T-TAG ~ AC£Nl c N~ 481474 7150 
lPia-IM. llman hytlil ~ Paluu COOl 1n1 .~ AMOUHT V:Z.:Jc Biti'Ma Ulan h~tt Tur Retur Or1 rOtS 
HelainkVH:fors - StockholmNArtan l ~ L I l .1 I 

T urkU/Abo - StockholmNArtan 

- '-- Oi_1t0L8 tJrl () I~ ,:<.:RJ~ 
TurkU/Abo- Aland/Ahvenanmaa 

_L ' I f l I - ,.....__ 
AtandiAhvenanmaa- 9o-StockholmNArtan TICKET TOTAl. IN FIM 

LAhU!/Avllrd frtn codes :1 VyOhykk-ttlzon 1 I-X:' 00511 MJTXTOt;t 
VyOhykkee&Wzon 2 ooee 

I VyO!lykkeeatl/zon 3 00711 HOT VAllO fOil TfiANSPORTATION 

Lippu kirjoitetaan aina aikuiselle , jolloin koodi = 01 . Samalle li 

pulle voidaan kirjoittaa useamman henkilon matka (Esimerkiss~ kaksi 

matkustajaa , joten koodi = 02) . 
Hinta: k~ytet~~n ku l loinkin voimassa olevia esitteess~ tai SILJA LINE 

MYYNTITIEDON mukaisia normaaleja aikuisten hintoja ilman hytti~ . ( Esi 

merkissa 2 X a135 ,- = 270 ,- ) . 
Hinnoittelumerkinn~t tehd~an aina yhdenmukaiset sek~ meno- ett~ paluu

matkaa varten (kuten yll~) . 

(Nro Mt 22291/645/82 , 31.3.1982) VT 17/82 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara

liikennepaikat" tehdaan 1.5 . 1982 seuraava muutos: 

Tikkurilan asema toimii yhtena Helsingin terrninaalin kappaletavaran 

vastaanottopisteena. 

17 

Edella olevasta seuraa, etta sielta lahetetty kappaletavara rahditetaan 

noudattaen Helsingin terminaalin rahdinmaaraytymisperusteita ts. mikali 

asiakas tuo lahetyksensa Tikkurilan asemalle on sovellettava lahtolii

tantavyohykeluku 0 . Jos kyseessa on VR : n toimesta noudettu lahetys on 

lahtoliitantavyohykeluku 1 . 

Tikkurilaan osoitetun saapuvan tavaran osalta jaavat tariffimaaraykset 

entiselleen . 

Kappaletavaraliikennepaikat - kirjanen (VR 3726) 

Edella mainittu muutos tehdaan myos otsikossa mainittuun kirjaseen . 

(Nro Lt 22684/646/82 , 22 . 4 . 82) VT 17/82 

TELEKOPIOLAITTEIDEN KOEVERKKO 

Valtionrautateilla on otettu kayttoon telekopiolaitteiden koeverk 

ko, johon on liitetty 6 kpl telekopiolaitteita oheisen piirustuk

sen (Sth 4 352 51) mukaisesti. Laitteet ovat kaikkien tarvitsevien 
kaytettavissa . 

Telekopiolaitteella voidaan puhelinverkon valityksella siirtaa ko

pioita 210 mm leveista alkuperaiskappaleista (AS, A4 seka A4:n le

vyiset ylipitkat). Alkuperaiskappale voi sisaltaa seka tekstia 

(kasin tai konekirjoitus) etta piirroksia. Lahetettava kopio on 

mustavalkoinen, joten alkuperaiskuvan tummat osat toistuvat varista 
riippumatta mustina. 

Oheiseen piirustukseen on merkitty laitteiden sijoituspaikat kutsu 
numeroineen, seka puhelinnumero, josta voi tiedustella kopion on
nistumista yms. kayton aikana mahdollisesti tarvittavia asioita . 

(Sth 2343/434/82, 16.4.1982) VT 17/82 



17 - 8 -

TELEKOPIOLAITTEIDEN KOEVERKKO VR: LLA 

VALTIONRAUTATJET 
Stl~lr6t•lr"llll"•" tol•itte 
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PARIKKALAN PUHELINKESKUKSEN KAYTTOONOTTO 

Parikkalan automaattinen puhelinkeskus otetaan kayttoon 
30.4.1982 klo 12.00. Talloin astuu voimaan seuraavat 
tilaajanumerot: 

Parikkala, y (957) 610 89 
Ap, koti 204d 
Junasuorittaja 
Lipputoimisto 
Viestilaitehuone 

Turvalaitehuone 
Turvalaitetyokunta 
Linjatyokunta 
rkm Tanskanen, 

y (957) 61 
koti 317d, 

Veijo 
934 
y (957) 

rte l'lykkanen, Arvo 
y (957) 61 934 
koti 318d 

ope Aalto, Seppo, koti 

61 485 

319d 

986-201 

211c 
212d 
200 
303 
309 
306 
307 
315a 

315a 

Parikkalan automaattikeskuksen kayttoonoton yhteydessa pois
tetaan valilta Sl-parseuraavat selektoriyhteydet: 

- asemaselektori 985-108 
- rataselektori 985-154 

Poistettujen selektoriliittymien tilalle kytketaan seuraa
vat automkeskusliittymat: 

Putikko, y (957) 315 122 
Paaskylahti y (957) 22 208 

- asemanhoitaja 
Silvola ! (957) 52 159 
punkasalm 
rata-alueen tukikohta 
Punkasalmi y (957) 311 029 

986-237d 
985-242d 

241d 
248d 

985-254d 
986-238d 

Selektoriliikenne Parikkalan automkeskukseen liittyvilla 

selektorijohdoilla tapahtuu karttalehtien 40 ja 55 mukai
sesti. Huoml kutsunumero Imatran keskuksesta Imr-Par 
selektorijohdolle on 976-131. 

(Stt 2617/434/82, 19.4.1982) VT 17/82 

17 
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40 LAPPEENRANTA-PARIKKALA 

LAPPEENRANNAN 
AUTOHMTTIKESKUS 

LAPPEENRANTA 

LAUR/TSALA 

JOUTSENO 
rte Tiainen 

/HATRANKOSKI 

rkm tsto 

/HATRAN 
AUTOHAATTIKESKUS 

rfe Marttinen 

rtv Kanervo 
RAUTJARVI 

5/HPELE 
junasuori ffaja 

Ratasel 

PAR/KKALA 5 

Asernoset. 

986 

Koukoverkosta_____j 

ASEH/EN YHTEISKUTSU: 8 
RATAESIM.-»- : 9 

·Viim.korj. zz J 11 
SttJl 230093 21.9.70 
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55. JOENSUU-NIIRALA-PARIKKALA 

Kaukoverkosta~ 

901 
JOENSUUN (J 
AUTOMAATTIKESKUS 122 h/ ~ 123 

7 7 
JOENSUU 

- junasuorittaja 
rte Hirvonen 

MULO 
----rciakerien kuumak.- ilm. 
NIITTYLAHTI 

HAMMASLAHTI 
TIKKALA 

releasetinlaitos 
SAKANIEMI 

releasetinlaitos 

TOHMAJARVI 
rte Viidndnen 

NIIRALA 

KITE£ 
-rfiikkiaserro 
PUHOS 

KESALAHTI 

SAARI 
------rkm tsto 

junasuorittaja 

PARIKKALA 

22. 

986 
Kaukoverkosta ___j 

ASEMIEN YHTEISKUTSU : 8 
RATAESIM. _ _ ;, __ : 9 

Vri'm.korj :1 3 11 

Stf][ 3 300146 

17 
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KONEPAJOJEN SEISONTA-AJAT V. 1982 

Vuosi1omien johdosta ovat konepajojen seisonta-ajat kaikissa kone

pajoissa 5.7. - 4.8.1982. 

Kuten 1iikenneosaston kanssa on 1ahemmin sovittu, on konepajoissa 

vuosi1omienkin aikana tietty kunnossapitova1mius. 

(Kpt 2449/45/82, 19.4.198 2 ) VT 17/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apu1aisasemapaa11ikon virka (V 23) toistaiseksi He1singin (1 tap Lan) 

1iikennea1uee11a ja toimistosihteerin virka (V 21) toistaiseksi Turun 

(1 tutkinta- ja Jt-asiat Tku) 1iikennealueella. Liikenneosaston paalli

kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatieha1li

tuksen kirjaamoon viimeistaan 26.5 . 1982 ennen viraston aukioloajan paat
tymista. 

Virallisissa Tiedotuksissa n:o 14 haettavaksi julistetun rakennus

mestarin (V 23) viran (Savonlinna) hakuaikaa jatketaan 20.5.1982 

saakka. 

Toimistosihteerin (V 20) virka, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirin 

toimistossa (Pieksamaki). Rataosaston johtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

26.5.1982 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Teknikon virka (V21), toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa seka viisi 

teknikon virkaa (V22) (joista 2 maalaus- ja 1 puutyoosastolla), 
toistaiseksi Pasi1an konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 24.5.1982 ennen vi
raston aukioloajan paattymista. 
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A M M A T T I 0 P P I L A I T A 0 T E T A A N 

Valtionrautateiden Hyvinkaan konepaja l le otetaan syyskuun 
alussa alkavalle kurssille veturisahkoasentajaoppilaita. 

Oppiaika on 2 vuotta, jona aikana maksetaan tyoehtosopimuksen 
mukaista oppilaspalkkaa. 
Oppilaat huolehtivat itse asuntonsa hankkimisesta. 

Paasyvaatimuksena on yleisen ammattikoulun sabkoosaston tai 
elektroniikkaosaston 2-vuotisen linjan oppimaaran suorittaminen 
ja 17- 24 vuoden ika. 

Byvinkaan konepajakoulusta saatava hakemuslomake pala utet een 
toukokuun 20 paivaan mennessa oso i tteella : 

VR Konepajakoulu 
05820 Hyvinkaa 2 

Tiedusteluihin vastaa te knikko H.Lahdenpohja 

puh. 914 - 12610/2650 

Sopiviksi katsotut kutsutaan myohemmin sove l tuvuuskokees e en. 

17 
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NIMITYKSIK JA MAKRKYKSIK 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o ylim. liikennetarkastajan ap (V 26) 
toimeen osastosihteeri (V 25} Nils - Erik Thesleff ; ylim. liikenne
tarkastajan ap (V 23) toimeen ylim. l~~kint~voimistelija(V 17) 
Pirjo Riitta Holmberg; ty~terveyshoitajan (V 16) toimeen ylim. ty~
terveyshoitaja (V 16) Aira Ellen Onerva Immonen; toimistosihteerin 
(V 18) virkaan ylim . toimistosihteeri (V 16} Sirkka Alli Niiramo . 

L i i k e n n e o s a s t o : s~~tarkastaja (V 29) virkaan (Tpe) insinOOri 
Erkki Harri Peltonen, asemap~~llikon (V 25) virkaan (Slo) tqimistosihteeri 
(V 21) Harry Johan Heinonen, liikenneohjaajan (V 20) virkaan (RH/Lko) aikatau
lunsuunnittelija (V 22) Matti Tuomas Rantala, asemamiehen (V 10) toi
meen (Tpej ylim~~r~iset aaemamiehet (V 9) Faimo Antti Lehtonen ja Pertti 
Lauri Tapani Vuohensilta sek~ tilap~iset asanimri.ehet T:i.roo Tapani Ruokosten
pohja, Ari Olavi Sinerv~. Juhani Ensio Tuohisto ja Markku Kaievi Tuo
misoja , asemamiehen (V 10) toimeen (Pri) asemamiehet (V 9) Kari Alfred 
Palenius ja Kari V~ino StAhlstrom sek~ tilap~iset asemamiehet Martti 
Olavi Halava ja Leo Kyosti Pellervo Ruotsalainen, asemamiehen (V 10) 
toimeen (Pej) asemamies (V 9) Tapio Olavi Fredrik Sinivaara, autonasen
tajan toimeen (Tpe) asemamies (V 9) Heikki Antero Multanen, vaunumiehen 
(V 9) toimeen (Tpe) tilap~iset vaunumiehet Jyrki Juhani Aho ja Jouko 
Tapani Lepp~l~. veturinl~mmitt~j~n (V .12) toimeen "(Hpk) tilap~iset vetu
rinl~mmitt~j~t Jarmo Erik Dahlman, Paavo Olavi Hannola, Taisto Tapani 
Lahtinen ja Esa Ilmari Lankinen, tallimiehen toimeen (Hpk) ylim~~r~inen 
tallimies Matti Ilmari Pynnonen, veturinl~mmitt~j~n (V 13, 1.3 . 1982 lu
kien V 14) toimeen (Tku) tilap~iset veturinl~itt~j~t Jorma Olavi Kos
kinen , Kauko Kalervo Solla , Heikki Rudolf Suominen ja Timo Tapani Tammi, 
veturinl~mmitt~j~n (V 12) toimeen (Tku) tilap~inen veturinl~mmitt~j~ 
Tapio Olavi Fagerstrom, veturinl~mmitt~j~n (V 13, 1.3.1982 lukien V 14) 
toimeen (Pri) tilap~iset veturinl~mmitt~j~t Mikko Juhani Kulmala ja 
Seppo Heikki Juhani Marjam~ki . 

Autonasentajan toimeen (Tku) asemamies (V 9) Pentti Aatos Valli, auton
kuljettajan toimeen (Tku) asemamiehet (V 9) Reijo I l mari Happonen, Reijo 
Sakari Lehtonen ja Kauko Olavi M~kitalo, asemamiehen (V 10) toimeen (Tku) 
tilap~iset asemamiehet Jali Erik Johansson , Markku Kalevi Jousimo, Kari 
Tapani Leino , Tony Kalevi Samuelsson ja Pertti Markku Juhani Tirkkonen, 
asemamiehen (V 9) toimeen (Tku) tilap~iset asemamiehet Pekka Antero An 
dersson, Ilkka Juhani Sipil~ ja Hannu Samuel Valkama , asemamiehen (V 10) 
toimeen (Tl) tilap~iset asemamiehet Juha Pekka Karisola ja Jyrki Juhani 
Nieminen, veturinl~mmitt~j~ (V 14) toimeen (Tl) tilap~inen veturinl~mmit 
t~j~ Pekka Viljam Kivisto, autonkuljettajan toimeen (Rma) ylim~~r~inen 
autonkuljettaja Tauno Antero Rantanen, asemamiehen (V 10) toimeen (Rma) 
tilap~inen asemamies Riku Juhani Tammi , s~hkoasentajan toimeen (Tpe) 
s~hkBasentajat Lauri Veikko Bernhard Jaakkola , Aimo Reijo Koivunen ja 
Esko Kalervo M~ki-Laurila, s~hkBasentajan toimeen (Tku) ylim~~r~inen 
s~hkBasentaja Esko Manu Ampio . 
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K o n e o s a s t o ; y1iteknikon (V23) virkaan (Ey knp) tkn S~ppo 
Si1ander , y1iteknikon (V24) virkaan (Vs knp) vt.ytkn Timo Samu1i 
Tiaja1ahti, toimistosihteerin (V16) virkaan y1im.t5iht Tuu1a Annik
l;.i Sarvi, y1iteknikon ( V2L~) virkaan (Tku lmp) tkn Veikko Uolevi 
Jarvi, toimi5tosihteerin (V11) toimeen (P51 knp) vt. tvirk l':arja
Leena Dinkkonen, y1imatiraiseen tarkastajainsinoorin (V28) toimeen 
(RII/::o) vt. ylim . tar1mstajainsinoori Pentti Y:a1ervo Kuokkanen , y1i
maliraiseen y1iteknikon (V2l~) toimeen vt.ytkn Seppo Vo1mari Koskinen 

(Tku knp). 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o 5 a 5 t o : insinoori (V 26) Pauli Juhani Pit
kakangas; tyoterveyshoitaja (V 16} Aila Inkeri Karppinen. 
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VALTION TY~MAIDEN HUOLTO-OHJES~~NN~N SOVELTAMISOHJEET 

VALTIONRAUTATEIDEN KISKOILLA KULJETETTAVISSA TILOISSA 

Valtioneuvoston p~~tos valtion tyomaiden huolto - ohje 

saannosta on annettu 3.9.1981 ja tullut voimaan 1.10 . 

1981 . Se on julkaistu Suomen sa~doskokoelmassa (607/81~ 

Ohjesaannon liikkuvien tyoryhmien asuntovaunuja koske

vien ma~raysten soveltamiseksi Valtionrautateiden kis

koilla kuljetettaviin tiloihin on rautatiehallitus 

22 . 4.1982 antanut seuraavat ohjeet: 

Valtion tyomaiden huolto-ohjes~annon soveltamisohjeet 

Valtionrautateiden kiskoilla kuljetettavissa tiloissa. 

~laj oi ttaminen asuntovaunuun 

Makuutila 

Rautatieasuntovaunuun majoitettavien lukumaara maaray

tyy kulloinkin kaytettavissa olevan tilan perusteella 

siten, etta kutakin majoitettavaa kohden tulee asunto

vaunussa olla asumistilaa vahinta&n 5.5 m2 • Asumistilaa 

laskettaessa otetaan huomioon vaunun ulkoseinien rajoi~ 

tama sisapinta-ala , lukuunottamatta kuivaushuonetta, ~ 

suhuonetta , kaymalatilaa, ulkoeteistiloja ja lammitys

laitteiden erityisia tiloja. 

Rautatieasuntovaunussa samaan makuutilaan saa sijoittaa 

korkeintaan kaksi henkiloa. 

Uusia vaunuja rakennettaessa vuoteet tulee pyrkia si

joittamaan yhteen tasoon ja vuoteiden vahimmaismittojen 

tulee ol l a 75 x 200 em . 

Vuoteiden tulee olla kovapohjaisia, tukevatekoisia ja 

vucteiden alla tulee olla vetolaatikko liinavaatteiden 

sailytysta varten ellei liinavaatteille ole jarjestet 

ty muuta sailytystilaa . Vuodevaatteet kasittavat patjan, 
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tyynyn, tyynynp~~llisen, lakanat, kaksi peitehuopaa ja 
p~iv~peiton. 

Kullekin majoitettavalle tulee makuutilassa ella istuin, 
valaisin ja asianmukainen kaappi vaatteiden s~ilytyst~ 
varten sek~ lukittava tila henkilokohtaisen omaisuuden 
s&ilytyst~ varten. Edelleen makuutilassa tulee ella 
yleisvalaisin, pistorasia, poyt& sek~ hylly- tai laatik
kotilaa ja radio. Mik&li tyokunnan esimiehen makuutilaa 
on tarkoitus k&ytt&& myos toimistohuoneena, on huomioon 
otettava Tyoturvallisuuslain 11 §:n m&&r&ys tyohuoneen 
ilmatilasta (v&hint&&n 10 m3/tyontekij&) ja tarvittaes
sa on vuode eristett&v& esim. verholla. 

Keitto-, ruokailu- ja oleskelutila 

Pesutila 

Keitto-, ruokailu- ja oleskelutilan varustuksiin kuu
luu: 

- uuni sek~ keittolevy alkavaa nelj~~ asukasta kohden, 
- j&&hdytetty~ s&ilytystilaa v&hint&&n 15 litraa asu-

kasta kohden, 
- s&ilytystilaa astioille, ruuanvalmistus- ruokailu-
v~lineille (liite 1) sek& elintarvikkeille, 

- tiskipoyt&, 
- kuivauskaappi, 
- istuin kullekin asukkaalle ja vastaav~ poyt~tilaa 

sek~ hyllysto&lehti& ja kirjoja varten, 
- p&ivit~&in aikakausi- ja sanomalehti&, mik&li se koh

tuudella on mahdollista, 
- televisio, mik~li asuntovaunuun on majoitettuna v&hin

t&&n nelj& henkilo& ja mik&li asuntovaunua k&ytet&&n 
vuosittain majoittumistarkoitukseen v&hint~~n viisi 
kuukautta. 

Pesutila tulee pyrki& erottamaan toiminnallisesti muis-

18 
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ta tiloista. Pesutilassa tulee olla asianmukainen varus
tus: 

- suihku, uusissa v~hint~~n nelj~n hengen asuntovaunuis-
sa, 

- pesuallas, 
peili, pesuaineita ja pyyhkeit~, 

- pistorasia. 

Saunomismahdollisuus voidaan korvata asunto-, tyB- ~ai 

varastovaunuun sijoitettavalla suihkulla. Eri liikenne
paikoilla osastojen henkilBkunnalleen varaamat kiinte~t 
sosiaalitilat saunoineen ovat tarvittaessa liikkuvien 
tyBkuntien k~ytett~viss~, mik~li niiden yhteisk~yttB nar
maaleina k~yttBaikoina on sopivasti j~rjestett~viss~ 
<YT 10/7~). 

{~ym~l~tila 

K~ym~l~ voidaan sijoittaa joko asuntovaunuun tai tyBkun
nan mukana olevaan tyB- tai varastovaunuun ellei k~y~
l~tiloja ole muulla tavoin j~rjestetty asuntovaunuun ma
joitettaville. 

vaatteiden kuivatustila 

Yleist~ 

Vaatteiden kuivatustilaa, joka voidaan sijoittaa joko 
asuntovaunuun tai tyBkunnan mukana olevaan tyB- tai va
rastovaunuun, tulee olla v~hint~~n 0.25 m2 kutakin asun
tovaunun asukasta kohden. Kuivatustilassa tulee olla rli~ 
t~v~sti kuivatusnaruja tai -tankoja, pa~hine-, rukkas-
ja jalkinetelineit~. 

Asuntovaunussa tulee olla v~hint~~n yksi AB II E- luokan 
jauhesammutin sek~ EA- pakkaus ja EA- laatikko (OEA/76). 

Asunto-, tyB- ja varastovaunussa tulee olla tilojen puh
taanapitoon tarvittavat v~lineet sek& lis~ksi tarkoituk-



- 5 -

senmukaisia roskien ja jatteiden keraamiseen tarkoitet
tuja astioita, joiden tyhjentaminen tulee olla jarjes
tetty riittavan usein. 

Asunto- ja sosiaalitilojen siivouksen jarjestaa tyonan
taja joko palkkaamalla siivoojan tai antamalla siivouk
sen jonkun tyontekijan tehtavaksi. Normaali siivous toi
mitetaan paivittain ja perusteellinen pubdistus riitta
van usein, kuitenkin vahintaan kerran viikossa (ohjeel
linen luettelo siivoukseen kuuluvista toimenpiteist~, 

liite 2). 

Tyopaikkaruokailusta asuntovaunuissa sovitaan kulloinkin 
vahvistettavan tyopaikkaruokailun alueittaisen toimeen
panosuunnitelman yhteydessa. 

Ohjeiden voimaantulo 

Soveltamisohjeet tulevat voimaan 3 paivana toukokuuta 
1982 siten, etta uusia vaunuja rakennettaessa ohjeita 
sovelletaan valittomasti ja kaytossa olevat vanhat rau
tatieasuntovaunut kunnostetaan ohjeita vastaavaksi vuo
sittain kaytettavissa olevien maararahojen puitteissa 
ottaen huomioon valtion tyomaiden huolto-ohjesaannon 52 
§:n maarays. Nama soveltamisohjeet kumoavat Virallisia 
Tiedotuksia nro 48/71, 2.12.1971 sisaltamat valtion tyo
maiden huolto-ohjesaannon 645/71 sovellutusohjeet Valti

onrautateilla. 

Nama soveltamisohjeet on pidettava valtion tyomaide~ 
huolto-ohjesaannon liitteena jokaisessa asuntovaunussa 
tyontekijain nahtavana. 

lE 
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LIITE 1 

RUUAN VALMISTUS - JA RUOKAILUV~LINEISTO 

Perusv&lineet ruuan valmistukseen: 

- paistinvuoka ja -pata, tasapohjainen 
- kattila, paksupohjainen 
- paistinpannu 
- leikkuuveitsi, ruostumatonta terasta 
- perunankuorimisveitsi 
- paistinlasta, ruostumatonta terasta 
- paistinlasta, puinen 
- kauha, muovinen 
- kauha, puinen 
- vispil& 
- kulho, muovinen 
- kahvipannu tai -keitin 

Henkil~kohtaiset ruokailuvalineet: 

- lautanen, syva ja matala 
- lusikka, haarukka ja veitsi, ruostumatonta terast& 
- juomalasi (muki) 
- kahvikuppi lautasineen 
- leip&lautanen 
- teelusikka, ruostumatonta terasta 

Yleistarvikkeet: 

- vesipannu 
- tiskivati 
- astianpesuharja 

- astianpesuaine 
- astiapyyhe 

Ylla lueteltuja tarvikkeita tulee tilata asuntovaunui
hin tarpeellinen maara kutakin ottaen huomioon kulloin
kin asuntovaunuun majoitettujen lukumaara. 
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LIITE 2 

Ohjeellinen luettelo 

majoitusk~ytBss~ olevan, kiskoilla kuljetettavan, rau
tatieasuntovaunun siivoustoimenpiteist~. 

Siivous p ~ i v i t t ~ i n 

- lattian lakaiseminen 
- lattian kostea pyyhkiminen 
- tiskipByd~n, hellan tai vastaavan pyyhkiminen 
- pesualtaiden ja suihkutilan seinien pyyhkiminen 
- pBytien pyyhkiminen toimisto- ja oleskelutiloissa 
- pBytien/pByt~pintojen pyyhkiminen makuutiloissa 
- tuolien pyyhkiminen 
- k~y~latilan puhdistaminen 
- vaatteiden kuivaustilan puhdistaminen 
- roskien vienti kokooma-astiaan 

Siivous v i i k o t t a i n 

- p~ivitt~isen siivouksen lis~ksi 
- mattojen tomutus ulkona 
- ovien pyyhkiminen 
- ikkunalautojen pyyhkiminen 
- erilaisten kojeiden pyyhkiminen ulkopuolelta 
- putkistojen pyyhkiminen 
- hyllyjen pyyhkiminen 
- juomavesiastian (kannun) puhdistaminen 

- paivapeitteiden tuu1ettaminen 
- tilojen t~ydel1inen imurointi 
- k~ittiBkaappien puhdistaminen sisalt~ 

Liinavaatteiden vaihtaminen k a k s ~ k e r t a a 
k u u k a u d e s s a • 

RH 450 / 15/ 82 VT 18/82 
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TYORYHMIEN RAPDRTIT 

VR:n sisaisten ju1kaisujen u1koasusta ja perusrakenteesta seka ju1-

kaisuista tiedottamisesta on annettu 25.11.1981 ohje, joka on ju1-

kaistu Asiakirjaohjeet-kansiossa ja josta on i1moitettu VT:ssa n:o 

11/82. 

Sen mukaan on RH:n kirjastoon toimitettava VR:n sisaisista tyo- ja 

projektiryhmista seka asettamiskirje etta kaksi kappa1etta va1mis

tuneesta raportista. 

Huomautetaan, etta ohje koskee kaikkia ka. raportteja niiden 1aa

juudesta tai merkityksesta riippumatta. 

(N:o Hlt 211/019/82, 27.4.1982) VT 18/82 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaiki1la liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

668624 

668707 

A. Ahlstrom Osakeyhtio 
Heinolan tehtaat 

Hackman & Co 
Metalliteollisuus 

PL 24 

Luettelosta poistetaan 

652461 

651224 

Tulitikku Oy/Tukkukauppojen Oy 

Anttila Tukkukauppojen Oy 

18101 HEINOLA 10 

76850 NAARAJARVI 

Allamainittujen asiakasnumeroiden nimet muutetaan seuraavanlaisiksi 

603795 

618488 

Huhtamaki-Yhtyma Oy Jalostaja 
Kultaleima 

(Tlt 9/24/82, 29.4.1982) VT .18/82 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistosihteerin (V 18) virka, toistaiseksi Helsingin ratapiirin toimistossa 
(Helsinki) ja ylimaarainen toimistosihteerin (V 18) toimi, toistaiseksi Pieksa
maen ratapiirin toimistossa (Pieksamaki). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 2.6.1982 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 

18 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (Uimaharju). Rataosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Joensuun ratapiirin paallikolle 
viimeistaan 2.6.1982. 

Rautatiehallituksen koneteknillisen toimiston palvelukseen otetaan 
teknillisen opiston koneenrakennuslinjan suorittanut nuori 

INSIN~~RI 

rautatiekaluston kehittamis- ja suunnittelutehtaviin. 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkavaatimuksineen ja 
todistusjaljennoksineen pyydetaan lahettamaan 17.5.1982 mennessa 
osoitteella: Rautatiehallitus PL 488 00101 Helsinki 10. 
Lisatietoja antaa DI H Tolamo puh. 90-7073939 

Teknikon virka (V23), toistaiseksi Turun konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetta
va rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 28.5.1982 ennen viraston 
aukioloajan paattymista. 
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NIMITYKSIX JA ~RXYKSIX 

T a 1 o u s o s a s t o : toimistosihteerin (V 16) virkaan toimistovirkai

lijat (V 14) Eila Helena Liikala, Liisa Ky11ikki Ollila, Sirkka Anna

Liisa Wiklund seka toimistovirkailijat (V 11) Pirkko Kyllikki Perkio

maki, Gretel Ingeborg Tuomi, 

ylimaaraiseen toimistovirkailijan (V 13) toimeen (Hy vto) toimistovir

kailija (V 11) Elina Johanna Syrja ja toimistovirkai1ija (V 9) Silja 

Taimi Orvokki Koskenranta. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 19 
13. 5 . 1982 

Rintama veteraanien varhaise1akkeen hakeminen 
Organisaatioperiaatteiden muuttaminen 
Rautatieha11innon tyo j arjestyksen muutos 
Aitiysrahan suorittaminen eraissa tapauksissa 
U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennetta 
varten , 1ukien 3 . 5 . 1982 
Henki1okunta1ippujen kaytto 

Matka1ipun ti1aus - 1omakkeen kaytto 
Painatusjaoston toiminta kesa11a 1982 
Kappa1etavara1ahetykset Ranskaan 

Pohjoismainen kappa1etavaratariffi (NGTS 9761) 
Nordeg- tariffi 

Ratapihojen 1iikennoimissaannot 

Oy Pohjo1an Liikenne Ab : n He1sinki - Goteborg - linjan 
bussimatkoihin 1iittyvat junamatkat 
Avoimia virkoja ja toimia 
Nimityksia ja maarayksia 
Eroja 

Kou1u1aisten te1tta1eiri Vuokatissa 29 . 6. - 6 . 7 . 1982 

1282013001 
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RINTAMAVETERAANIEN VARHAISEL~KKEEN HAKEMINEN 

Maaliskuun 19 paivan~ 1982 annetulla asetuksella (214/82) on tar
kennettu rintamaveteraanien varhaiselli.kkeesta annetun lain (13/82) 
soveltamista . Asetuksessa saadeta~n mm . 

varhaisel~kkeen hakemisesta 
varhaiselakkeen myontamisest~ ja maksamisesta 

rintamapalvelusajasta 
sotainvalidin ja sotavangin k~sitteesta 

Vaikka laki tulee voimaan vasta 1 . 7 . 1982 , elakehakemuksia otetaan 
vastaan huhtiku us t a l ahtien. 

Ri ntamaveteraanilla tarkoitetaan laissa henkilo~,jolle on annettu 
r intamasotilastunnus. El akkeen saamisen edellytykset on lueteltu 
lain (13/82) 2- 4 § : ssa . Seuraava kaavio sel vitt~a samaa asiaa . 

- rintamasoti l astunnus - Suomessa asuva 

- pitka tyoura - tyossaolovaatimus 

vah in ta~n 20 - 30 % 10- 20 % sota- rasittava 
30 % vankeus tyo 

1 1 1 
rintamapalvelus a i kaa v~hintaan 2 v 

1 
a lentunut tyokyky , ika vli.hint a li.n 58 v 

1 
tyosta l uopuminen 

l 
var haiselil.ke 
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EUikehakemus 

Hakemuslomakkeena k~ytet~~n E- lomaketta, siis samaa , jolla hae 

taan vanhuus-, tyokyvyttomyys- ja tyottomyysel~kett~ . Lomakkeen 

1 . sivun vasempaan yl~kulmaan kirjoitetaan RINTAMAVETERAANI ja 

oikealle ENNAKKOP~~T~ST~ KOSKEVA HAKEMUS tai LOPULLISTA P~~TOST~ 

KOSKEVA HAKEMUS sen mukaan , kummasta hakemuksesta on kyse . 

"Korvaukset" - kohdassa veteraanin on selvitett~v~ sotilasvamma

lain mukaisen haitta- asteen suuruus ja vammautumisvuosi, jos han 

saa sotilasvammalain mukaista korvausta . 

"Selvitys terveydentilasta " - kohtaan hakija merkitsee oman klsi 

tyksensl siit~ . kuinka sairaus haittaa hlnen tyontekoaan . Tlta 

kohtaa ei tarvitse tlytt~~ . jos sotilasvammalain mukainen haitta

aste on v~hintl~n 30 %. 

"Lis~tietoja" - kohdassa hakija kuvaa tyotlln , tyoss~olosuhteitaan 

ja tyon rasittavuutta . Hlnen tulee ilmoittaa myos , kuinka kauan 

hln on ollut rasittavassa tyoss~ . Nait~klln t i etoja ei tarvita , 

jos sotilasvammalain mukainen haitta- aste on 30 % tai enemmln . 

Muutoin hakemuslomake t~ytetlln kuten haettaessa ty6elakettl . 

Hakemuksen liitteet 

Hakemukseen on liitett~v~ seuraavat selvitykset: 

19 

sotilaspassi tai sotilaspiirin esikunnan antama todis 

tus , josta selvill rintamasotilastunnus ja rintamapalve 

lusaika 

lllklrinlausunto ; lausuntoa ei tarvita , jos sotilasvamma

lain mukainen haitta-aste on v~hintlan 30 % 

virkatodistus vain, jos hakijalla on alle 16- vuotiaita 

lapsia 

todistukset valtion palvelusajoista , jotka ovat plltty 

neet ennen 1 . 1 . 1971 
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Ennakkop~~tos 

Veteraani1la on oikeus ennen tyo - tai virkasuhteensa p~attymista 

saada sitova ennakkop~atos oikeudestaan varhaisel~kkeeseen ansio 

tyon paattyessa . Ennakkopaatosta voi siis hakea tyossao1oaikana. 

Halutessaan veteraani voi pyytaa ennakkopaatosta tyonteon paatyt 

ty~kin. 

Uutta hakemusta ei tarvitse en~a tehda, jos ennakkopa~tos on myon

teinen . Ilmoitus tyonteon lopettamisesta riittaa, jotta elake 

voidaan panna maksuun . 

Lopullinen pa~tos 

Jos elakkeenhakija on lopettanut tyonteon, han voi hakea suoraan 

lopullista paatosta . 

Hakemuksen k~sitte1y 

Valtion palvelukseen perustuvan varhaiselakkeen maksaa valtiokont 

tori . Hakemukset toimitetaan kuten vanhuuselakehakemukset palkka

jaoston kautta liittaen mukaan myos elaketietoilmoituksen 1 . Val

tiokonttori ei kuitenkaan ratkaise veteraanin oikeutta elakkeeseen , 

vaan sen tekee sosiaali - ja terveysministerion yhteydess~ toimiva 

varhaiselakelautakunta elakelaitoksen esittelyst~. 

Lisatietoja elakkeen hakemisesta voi kysya valtiokonttorin asia

kaspalvelusta , jonka puhelinnumerot ovat : vaihde 90 - 176081, suora 

90 - 635970 , tai rautatiehallituksen palkkajaostosta . 

(H1o 386/16/82, 4 . 5 . 1982) VT 19/82 
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ORGANISAATIOPERIAATTEIDEN MUUTTAMINEN 

P&&johtaja on 6.5 . 1982 muuttanut VR:n organisaatiokirjaan sis~1tyvi~ 

organisaatioperiaatteita (OP), VR 2502.4. 

Painatusjaosto suorittaa perusjake1un. 

(N:o RH 479/011/82, 6.5.1982 - H1t) VT19/82, 

RAUTATIEHALLINNON TYOJ~RJESTYKSEN MUUTOS 

Pl~johtaja on 26 . 3.1982 ja 4 . 5 . 1982 tekemi11~1n pllt5ksi111 muutta
nut rautatieha11innon tyojlrjestyst~ seuraavasti: 

10 § 

Rautatieha11ituksen istunnossa k~sitel1a~n ja ratkaistaan ha11in 

to- osaston esitte l ystl asia t , jotka koskevat 

1

6) virkojen ja toimien perustamista , 1akkauttamista ja muuttamista 

j~rjeste1yva1tuusasetuksen nojal1a , 

20 § 

Y1einen toimisto 

Y1eisen toimiston tehtlvlnl on 

1) huo1ehtia osaston ja sen a1aisen piiriha1linnon henki15st5-

asioista, tyovoiman klyton va1vonnasta, kirjanpidosta, kalustosta 

ja taloudesta y1eensl , 

2) valmiste11a asiat, jotka koskevat rautatieku1jetusasetusta ja 

sen noja11a annettuja y1eisehtoja sekl muita liikenneosaston toi 

mia1aan kuu1uvia yleisil toimintaohjeita , mlarayksi~ ja ohjeslan

tojl, 

I 3) va1miste1la rautatieku1jetusasetuksen perusteel1a maksettavaa 
korvausta koskevat asiat, kun korvausvaatimus on y1i 3000 markkaa , 

4) va1miste11a 1iikennepaikan 1iikennoimistapaa sekl sen 1iiken
teen aloittamista ja 1opettamista koskevat asiat , 
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5) se1vitt~~ 1iikennepaikkojen a1ueiden ja 1iikennerakennusten 
tarvetta, 

6) va1mistel1a asiat, jotka koskevat liikenteenohjaus- ja turva-

1aitteita, 

7) valvoa liikenneturvallisuutta ja huolehtia siihen liittyvist~ 

tutkimuksista , 

8) valmistella sopimuksia kaupallisesta toiminnasta liikennepai

koilla ja junissa sek~ liikennerakennusten ja alueiden vuokraa

misesta, 

9) huolehtia postinhoitoa ja tullitarkastusta koskevista asioista, 

seka 

110) maarat~ erikoisrahtikirjojen kaytosta. 

39 a § 

Aluehallintoyksikot ja niiden p~allikoiden yleiset tehtavat 

Va1tionrautateiden aluehal1intoyksikot ovat 

1) hallinto-osaston alaiset terveydenhuoltoa1ueet 

2) 1iikennepiirien alaiset liikennealueet , sahkoalueet ja varikot 

3) ratapiirien a1aiset rata-alueet , opastinalueet ja puutarha

toimialueet. 

Aluehallintoyksikon p~allikko jbhtaa , suunnittelee , kehittaa ja 

valvoo yksikolle maarattyjen tehtavien suorittamista . Han valvoo 

yksikkons~ tavoitebudjetin toteutumista . 

Paallikon muut tehtavat ja toimivalta maaraytyvat sen mukaan, mita 

I yksikon tyojarjestyksessa ja esimiehen tehtavista yleensa on 

maaratty. Han vastaa erityisesti alansa kaytannon toiminnasta 

I
I alueellaan.seka resurssien taloudellisesta, tehokkaasta ja tarkoi

tuksenmukalsesta kaytosta . Han vastaa 1isaksi yhteistyost~ muiden, 
1ahinna rinnakkaisten vastuuyksikkojen kanssa. 

~uutos tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1982. 
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Liikenneministerio on 22 .4 . 1982 tekem~11~~n p~~tokse11~ muut
tanut rautatieha11innon tyoj~rjestyst~ seuraavasti : 

6 § 

Liikenneosaston paallikkon~ toimivan ylijohtajan tehtavat 

Sen lisaksi, mita johtajan yleisista tehtavista on maaratty, 
liikennecsaston paallikkana toimiva ylijohtaja 

1) jarjestaa liikenne-, turvallisuus- ja viestipalvelun seka 
kuljetusten markkinoinnin ja huolehtii niiden kehittami
sesta, 

2) paattaa osastonsa aluehallintoyksikoiden lukumaaran ja 
rajat, liikennealueita lukuunottamatta, 

3) paatiaa keskus~semaa lukuunottamatta li{kennepaikan lii

kennoimistavasta seka sen liikenteen aloittamisesta ja 
lopettamises.ta, 

4) paattaa tariffisaannon lisamaaraysten muut~amisesta, 

jollei sita ole kasiteltava rautatiehallituksen istun

nossa, rautatiekuljetusasetuksen nojalla ann·ettujen 
yleisehtojen liitteiden muutoksista, yleisehtojan ja 
junaturvallisuussaannon soveltamisesta seka rautatie
kuljetusasetuksen 3 f:n 2 momentissa tarkoitettujen kul
jetussopimusten erityisehdoista, 

I" 
6) 

7) 

ratkaisee anomukset rautatiekuljetusasetuksen perusteel

la maksettavasta korvauksesta, kun korvausvaatimus ylit
taa 3 000 markkaa, 

ratkaisee myyntia, mainontaa ja muuta kaupallista toi

mintaa liikennepaikoilla ja junissa koskevat asiat, 

paattaa liikennerakennusten ja liikennepaikkojen aluei

den kayttamisesta ja niiden seka muidenkin alueiden vuok

raamisesta, 

8) paattaa vetureiden ja vaunujen vuokraamisesta, 

9) jarjestaa, sovittuaan tyonjaosta teknillisen ylijohtajan 
kanssa, osaston liikkuvan kaluston, autojen ja muiden 
kuljetusv&linaiden seka kcnsiden ja laitteiden kunnossa
pidon, konepajatoimintaa lukuunottamatta, 

19 
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10) antaa yksittaistapau ksia koskevia maarayksia tariffien 

ja tariffimaaraysten soveltamisesta ja paattaa tavaran

luokitustaulukossa mainitsemattoman tavaran rahtiluo

kasta, 

11) paattaa poikkeuksista tariffin mukaisiin maksuihin rauta

tiehallituksen vahvistamien perusteiden mukaan, seki 

12) paattaa lipunmyynnin jarjestamisesta muiden kuin Val

tionrautateiden toimesta ja hyvaksyy myyntioikeuksiin 

liittyvat vakuudet. 

8 § 

Koneosaston johtajan tehtavat 

Kohdissa 2 - 13 mainitut asiat johtaja voi siirtaa alaisensa 

virkamiehen ratkaistavaksi. Kohtaan 5 sisaltyvat pienehkoja 

risteilyja koskevat anomukset seka liityntoja rautatien 'sahko

verkkoon koskevat asiat johtaja voi antamiensa ohjeiden puit

teissa siirtaa myos liikennepiirin paallikon tai hanen maa

raamansa ratkaistavaksi. 

34 § 

Piirin paallikon yleiset tehtavat 

Piirin paallikko johtaa piirinsa toimintaa. 

Piirin paallikon tulee voimassa olevien saannosten ja maarays

ten seka rautatiehallituksen ohjeiden mukaan huolehtia piirille 

kuuluvien tehtavien suunnittelusta, seka niiden huolellisesta, 

tehokkaasta ja taloudellisesta suorittamisesta, kehittaa toimin

taa, ja yllapitaa tarkoituksenmukaista yhteistyota yli osasto
rajojen . 

Piirin Paallikko 

1) vahyistaa alaistensa yks~koiden tyojarjestykset, 

2) vahvistaa alaistensa yksikoiden tavoitepudjetit, 
3) valvoo tavoitebudjetin toteutumista, 
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4) huolehtii omalta osaltaan yhteyksista laitoksen ulkopuoli 
siin sidosryhmiin, 

5) ottaa tai m~araa kenella on oikeus ottaa tavoitebudjetin 
ja voimassa olevien maaraysten rajoissa toimihenkiloita ja 

tyontekijoita, 

6) valvoo, etta henkilokunnan luku on oikeassa suhteessa 
esiintyvaan tyomaaraan, 

7) huolehtii konttorituotannosta, henkilostoasiain hoitami
sesta seka muun hallinnon ja talouden hoitamisesta seka 
naihin tarvittavien voimavarojen tarkoituksenmukaisesta 

jaosta piiri- ja aluehallinnon kesken, 

8) huolehtii henkilokunnan ammattikoulutuksesta, 

9) valvoo omaisuuden hoitoa ja kunnossapitoa, 

10) huolehtii tyoturvallisuudesta, palosuojelusta ja pelas
tuspalvelusta, 

11) maaraa nimittamansa tai maaraamansa virkamiehen sijoitus
paikasta, 

12) maaraa henkilot, joilla on oikeus hyvaksya tavoitebudjetin 
rajoissa tilaukset ja muut menot 39 S 3 kohdassa mainittuja 
menoja lukuunottamatta, 

13) maaraa tapaturma-asiamiehena toimivan virkamiehen, seka 

14) huolehtii tutkimusten toimittamisesta vaurio-, kurinpito-

ja muissa vastaavissa asioissa. 

j Piirin paiHlikk5 ratkaisee myos muut piirille kuuluvat asiat, 

I
I · joita ei hallintoasetuksessa tai rautatiehallinnon tyojarjes

tyksessa ole saadetty tai maaratty muiden ratkaistavaksi . 
Nama asiat han voi siirtaa myos alaisensa ratkaistavaksi, 
ellei jaljempana 35- 39 S:n maarayksista muuta johdu. 

Mita edella on sanottu piirista ja sen paallikosta koskee myos 
konapajaa ja varastoa seka niiden p.i3allikoita. 

19 
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35 s 
~iikennepiirin paallikon erityistehtavat 

Liikennepiirin paallikko johtaa liikenneosaston toimialaan 

kuuluvien tehtavien suorittamista piirissaan. 

Liikennepiirin paallikko 

1) hoitaa markkinointitehtavia osaston paallikon antaman 

toimivallan puitteissa, 

2) hoitaa kuljetuspalvelusten tuotantoon liittyvia tehtavia 

osaston paallikon antaman toim.ivallan puitteissa, 

3) huolehtii kaluston kunnossapitotoiminnasta osaston paalli

kon antaman toimivallan puitteissa, 

4) paattaa Valtionrautateiden asuinhuoneistojen vuokraami

sesta konepajan asuntoalusella olevia asuinhuoneistoja 

lukuunottamatta seka Valtionrautateiden asuntotalojen 

liikehuoneistojen vuokraamisesta, 

5) ratkaisee anomukset rautatiekuljetusasetuksen perustee11a 

maksettavista korvauksista, kun korvausvaatimus on enin

taan 3 000 markkaa, 

6) paattaa Valtionrautateiden sisaisista p~helinliittymista 

lukuunottamatta rautatiehallituksen puhelinkeskusta, 

7) ottaa toimenhaltijan liikennepiiriin sijoitettuun ylimaa

raiseen makuuvaununhoitajan ja kateisvarastonhoitajan toi

meen, seka 

8) my5ntaa yleiselle liikenteelle avatuilla rataosuuksilla 

linjakuormausluvan sek3 luvan tilapaisen kuormaussillan 

rakentamiseen. 

Kohdissa 5 - B mainitut asiat piirin paallikk5 voi siirtaa 
alaisensa, kuitenkin kohdissa 5 ja 7 mainitut vain virkamie

hen, ratkaistavaksi. 
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Ratapiirin paallikon erityistehtavat 

Ratapiirin paallikko johtaa rataosaston toimialaan kuuluvien 

tehtavien suorittamista piirissaan. 

Ratapiirin paallikko 

1) hyvaksyy rakennusten, ratojen, raiteiden, teiden ja kiin

teiden laitteiden rakentamis- ja muutostoista johtuvat 

urakkasopimukset, kun urakkahint a on enintaan 100 DOD mark
kaa, seka muutokset tata suurempiin urakoihin, kun muutos 

on enintaan 15 DOD markkaa, 

2) hyvaksyy tavoitebudjetin puitteissa tyokoneiden vuokraus

ta ja tyohon_cttoa koskevat sopimukset, 

3) paattaa metsan ja rautateille tarpeettoman rakennuksen 

myynnista, kun myytavan puutavaran tai rakennuksen arvo on 

enintaan 20 DOD markkaa, 

4) paattaa annettujen ohjeiden mukaan sepelin, kiven ja,irto

maan myynnista, 

5) myontaa annettujen ohjeiden mukaan luvan tilapaisen yli

kaytavan rakentamiseen enintaan kuuden kuukauden ajaksi, 

6) myontaa annettujen ohjeiden mukaan luvan vesi- ja viemari

johdon rekentamiseen radan alitse, 

7) huolehtii maanomistajilta hankittavista tyoluvista, 

B) huolehtii piirin hallussa olevien varastotevaroiden hoi

dosta ja tilityksesta, seka 

9) huolehtij piiriinsa liittyvien yksityisten rautate:den ja 

raiteiden valvonnasta ja tarkastuksesta. 
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Kohdassa 4 mainitun asian ratapiirin paallikko voi siirtaa alai

sensa ratkaistavaksi. 

38 § 

Konepaj an paall ikon eri tyistehtavat· 

Sen lisaksi, mita piirin paallikon yleisi&ta tehtavista on 
maaratty, konepajan paallikon tehtavana on rautatiehallituksen 
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ohjeiden mu kaan 

1) huolehtia konepajan teknillisesta ja taloudellisesta kehit

tamisesta seka konepajan tehtavaksi maarattyjen toiden 
suorittamisesta, 

2) esittaa tarpeellisiksi havaitsemiaan muutoksia liikuvan 

rautatiekaluston rakenteeseen, 

3) paattaa konepajan asuntoalueella olevien VR:n asuinhuoneis
tojen vuokraamisesta, 

4) hyvaksya liikkuvan rautatiekaluston, sahko-, viesti- ja 

telemerkkilaitteistojen rakentamis- ja muutostoista johtuvat 

sopimukset, kun kustannus on enintaan 100 000 markkaa, saka 

muutokset tata suurempiin sopimuksiin, kun muutos on enin

taan 15 ooo mar.kkaa, seka 

5) hyvaksya tavoitebudjetin puitteissa ty6koneiden vuokrausta 

ja. tyoh6n ottoa kos·kevat sopimukset, 

39 j 

Varaston paallikon erityistehtavat 

Sen lisaksi, mita piirin paallikon yleisista tehtavistl on 

maaratty, varaston paallikon tehtavana on rautatiehallituksen 
ohjeiden mukaan 

1) huolehtia talousosaston toimialaan kuuluvien materiaali

toimintojen suorittamisesta toimialueellaan, 

2) ratkaista hankinta -asiat, kun hankinnan arvo on enintaan 

30 000 markkaa seka suorittaa tarkoituksenmukaisuuden, 

taloudellisuuden tai pakottavan syyn johdosta myos arvol

taan tata suurempia hankintoja talousosaston johtajan 
antamien ohjeiden mukaan seka ratkaista suorittamiinsa 

hankintoihin liittyvat hankinta-ajan pidentamista, viivas
tyssakon pidattamista ja ennakon koron maaraamista kos
kevat kysymykset, 

3) hyvaksya varastossa kasiteltaviksi maaratyt materiaali
hankintoja koskevat menot maksettaviksi, seka 

4) paattaa tarpeettoman irtaimen omaisuuden myynnista, kun 
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r::yyr.nin arvo on enir.'":~~~:-. 1 "J OCC· !"'.a~ i :~~c~ . 

Kohdissa 2 ja 4 mainitut asiat varaston paa11ikko voi siir

taa a1aisensa ratkaistavaksi, kun hankinnan arvo on enin

taan 10 000 markkaa ja myynnin arvo enintaan 2 000 markkaa. 

41 § 

Virkavapauden ja vuos11oman myontarninen 

Vuos11oman myontaa 1ahin paa11ikko tai hanen maaraa~~~sa. 

Nama muutokset tu1evat voimaan 1 paivana kesakuuta 1982. 

N:o LM 558/16/82 

(N:o RH 124/011/82, 6 . 5.1982 - H1t) VT /82. 

KlTI~RAHAN SUORITTAMINEN ER~ISS~ TAPAUKSISSA 

S~~doskokoe1massa on ju1kaistu 8 p~iv~n~ huhtikuuta 1982 annetut 

1ait sairausvakuutus1ain muuttamisesta (268/82) ja tyosopimus1ain 

34 a §:n muuttamisesta (269/82) sek~ asetus sairausvakuutusasetuk

sen muuttamisesta (270/82), jotka koskevat ~itiysrahan suorittamis

ta ja oikeutta synnytys1omaa vastaavaan 1omaan lapsen ~idin tai 

otto~idin kuolemantapauksen yhteydessa. 

Lail1a 268/82 mm. 1isattiin sairausvakuutus1akiin uusi 23 a § 

seuraavasti: 

Paiva- ja aitiysraha 

23 a § 

Poiketen siit~, mit~ 23 §:ssa on s~~detty, lapsen ~idin tai otto 

~idin kuo11essa ~itiysrahan suorittamisaikana, ~itiysrahaa suori

tetaan 1apsen isa11e tai ottois~11e, joka vastaa 1apsen huo11osta. 
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~itiysrahan m~~r~ on yht~ suuri kuin 23 § : n 2 momentissa s~~detty 

is~lle suoritettavan ~itiysrahan m~~r~. Jos is~ on ansiotyoss~ 

tai muussa kodin ulkopuolella suoritettavassa tyoss~, h~nelle suo

ritettavan ~itiysrahan m~~r~ on t~lt~ ajalta v~himm~isp~iv~rahan 

suuruinen. ~itiysrahan aikaisemrosta suoritusp~ivist~ riippumatta 

sita suoritetaan lapsen is~lle eninta~n niin monelta arkip~ivalt~, 

kuin milt~ ~itiysrahaa on j~~nyt ~idin kuoleman johdosta t~lle 

suorittamatta . Jos lapsi ~itiysrahan suorittamisaikana kuolee tai 

luovutetaan pois tarkoituksenaantaa h~net ottolapseksi, lapsen 

isalla ei ole taman jalkeen oikeutta saada aitiysrahaa . Jos lapsen 

isa ei vastaa lapsen huollosta , aitiysraha suoritetaan muulle 

lapsen huollosta vastaavalle vakuutetulle, johon talloin sovelle

taan , mit~ edella on saadetty lapsen isasta . 

Jos vakuutetulle maksetaan paivarahaa sairauden perusteella , ei 

hanella ole talta ajalta oikeutta saada 1 momentissa tarkoitettua 

ai~Ysrahaa. Jos vakuutetulle maksetaan aitiysrahaa 23 § : n nojalla , 

ei hanell~ ole talta ajalta oikeutta saada aitiysrahaa 1 momentin 

nojalla . 

Asetuksella 270/82 lisattiin sairausvakuutusasetukseen uusi 

18 b § seuraavasti : 

18 b § 

Sairausvakuutuslain 23 a§:n nojalla aitiysrahaa suoritetaan lapsen 

isalle , joka vastaa lapsen huollosta, 25 arkipaivan pituisin mak

sukausin siita lukien, jolloin aidin oikeus aitiysrahaan on paat

tynyt tai , jos aitiysrahaa ei ole maksettu aidille, taman kuolin

paivaa seuraavasta arkipaivasta lukien . ~itiysraha suoritetaan 

kunkin maksukauden viimeisen~ arkipaivana. Jos is~ on ollut lap

sen hoidon takia poissa tyosta maksukauden ajan tai osan siita , 

hanen on esitettava tasta selvitys . 

Ilmoitus ~itiysrahan suorittamiseksi isalle on tehtava kirjalli

sesti lapsen aidin kotipaikkakunnan paikallistoimistoon viipym~t

ta ~idin kuoltua . Isan on niin pian kuin mahdollista ilmoitettava 

tyonantajalleen tyosta pois jaamisesta . Jos lapsen isa luovuttaa 

pois lapsensa tarkoituksenaan antaa hanet ottolapseksi, sosiaali

lautakunnan tai 18 a §:n 1 momentissa mainitun toimiston on mak 

sutta ilmoitettava tasta viipymatta lapsen isan kotipaikkakunnan 

paikallistoimistoon . 
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Jos 1apsen isa ei vastaa 1apsen huo11osta, sove11etaan , mita 
ede11a on saadetty , muuhun 1apsen huo1losta vastaavaan vakuutet
tuun . Jos sairausvakuutus1ain 21 § :n 2 momentissa tarkoitettu 

vakuute~tu kuo1ee aitiysrahan suorittamisaikana , sove11etaan , mita 

ede11a on saadetty , vakuutetun puo1isoon tai muuhun 1apsen huo1los 
ta vastaavaan vakuutettuun . 

Lai11a 269/82 on tyosopimus1ain 34 a § muutettu seuraavasti : 

34 a § 

Tyontekijal1a on oikeus 34 § :n 1 momentissa tarkoitettua synnytys 

lomaa va$aavaan 1omaan aikana, jo1ta hane1le sairausvakuutus1ain 

21 , 23 ja 23 a § : n perustee11a suoritetaan aitiysrahaa . 

Edel1a esitetyt lait ja asetus tu1evat voimaan 1 paivana touko

kuuta 1982 . 

Isa1le ja muu1le 1apsen huo11osta vastaava1le vakuutetul1e suori 

tettavanaitiysrahan maaran 1askemisessa sove1letaan sairausvakuu
tus1ain muuttamisesta annetun lain (471/81) voimaantulosaannoksen 

1 momentin saannosta . 

(Hloj n:o Hlo 370/16/82, 30 . 4.1982)VT 19 /82 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 3.5.1982 

RH:n sahke n:o 166 
Voimassa lukien 28.4.1982 

Luku- Rahayksikk5 kod Lyhennys maara FM 

100 Alankomaiden flori inia (guld e n) .... 84 Fl 176 -
100 Belgian frangia .... " .............. .. 86 FrB 10 40 

1 Bulgarian leva ....... .............. 52 Leva 4,60 

1 Englannin punta .................... 70 £ 8,30 

100 Esp a njan pesetaa ................... 71 Pta 4 40 

100 Italian liiraa ..................... 83 Lit 0,36 

100 Itavallan shillinki a ............... 81 De s 27,80 

100 Jugoslavian dinaria ................. 72 Di n 15,00 

100 Kreikan dra kmaa .................... 73 Dr 7,90 

100 Lu xemburgin frangia ............ .... 82 Frlux 10,40 

100 Neuvostoliiton ruplaa, cleari ng .... 20 Rbl 643,00 

100 Nor jan kruunua ..................... 76 NK r 76,80 

100 Pontugalin escudoa ....... .......... 94 Esc 6,50 

100 Puolan zlotya ............ .......... 51 Z1 5,40 

100 Ran s kan frangia ..................... 87 FF 75,00 

100 Romanian leita ..................... 53 Lei 99,80 

100 Ruotsin kruunua ..................... 74 SKr 79,00 

100 Saks an Liittotasavalta, markkaa .... 80 OM 195,00 

100 Saks an Oem. tasavalta, markkaa ..... so M 205,00 

100 Sveitsin frangia ................... 85 FrS 237,00 

100 Tanskan kruunua .................... 86 DKr 57,50 

100 Tshekkoslovakian kruunua ........... 54 Kcs 75,00 

1 USA:n dollari ...................... $ 4,60 

100 Unkarin forinttia .................. 55 Ft 13,00 

1 UIC - frangi ......................... 01 Fr UIC 1,70 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

nys on ............................. 10 FM 

( No Tlt 112/23/82, 29.4.1982 1 VT 19/82 
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Tassa VT:ssa (VT 19/82 ) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeel1a seuraavasti 

FM FM FM FM FM FM 

' 

r. 
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HENKILOKUNTALIPPUJEN KAYTTO 

Henkilokuntalippujen kaytosta hallintotoimisto huomauttaa seuraavaa: 

Henkilokuntalippu leimataan aina silloin, kun lipuntarkastaja matkan 

aikana ensi kertaa tarkastaa lippuja. Myoskin etukateen maaraysten mu

kaisesti taytetty ruutu leimataan aina. Lipuntarkastajan tarkastustyon 

helpottamiseksi ja leimaamisen nopeuttamiseksi kehoitetaan taman vuok

si henkilokuntalipun haltijaa ottamaan itse lippunsa esille lippukote

losta. 

Lisaksi muistutetaan maarayksesta, jonka mukaan lipuntarkastajalla on 

oikeus leimata yhden ruudun sijasta kaksi ruutua jokaista lipulla mat

kustavaa kohti, jos ruutu on jatetty etukateen tayttamatta. 

Henkilokuntalipun kayttajille huomautetaan viela erikseen, etta lipun

tarkastaja on velvollinen leimaamaan lipun, koska han muussa tapaukses-

58 menettelee vapaalippumaaraysten vastaisesti. 

Henkilokuntalipun paamiehen velvollisuutena on kiinnittaa perheenjasen

tensa huomiota naiden ja muidenkin vapaalippumaaraysten noudattamiseen, 

koska paamies on itse vastuussa lippujen kaytosta. 

( Hlt 388/ 126/ 82, 26.4.1982) VT 19 /82 . 

MATKALIPUN TILAUS-LOMAKKEEN "KAYTTO 

Puolustusvoimat luopuvat lomakkeen "Matkatavaran kuljetustilaus" 

(lorn. SA kulj. 38) kaytosta ja lahettavat 1.6.1982 lukien matkatava
raa kayttiien VR:n lomaketta "Matkalipun tilaus" (VR 4046). 

Lomakkeen jaljennososa on annettava matkatavaran lahettajiille tai 
lahetettava tilauksen kirjoittaneelle joukko-osastolle. 

Asemia, joilta liihetetiiiin sotilasmatkatavaraa, pyydetiiiin ajoissa 
varautumaan ko. lomakkeiden kysynnan kasvuun. 

(Tlt nro 466/55/82, 4.5.1982) VT 19/82 
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PAINATUSJAOSTON TOIMINTA KESXLLX 1982 

VR:n painatusjaoston (Hyvinkaa) paino on suljettuna 
5.7.-23.7. 1982 vuosilomien johdosta. 
Varastossa olevien lippujen ja painotuotteiden toi 
mitukset hoidetaan normaaliin tapaan. 

Painettaviksi tulevat painotuotteet kehoitetaan ti 
laamaan ajoissa, koska muutkin kirjapainot ovat hei

nakuussa yleensa vajaasti miehitettyja tai lomalla. 

(Tmt 57/55/82, 4.5.1982) VT19 /82 

KAPPALETAVARAL~HETYKSET RANSKAAN 

1 . 5.1982 lukien sovelletaan Suomesta Ranskaan lahetettaviin kappa 

letavaralahetyksiin ruotsalais - ranskalaista kappaletavaratariffia 
nro 9036 INTERNATIONELL TARIFF FOR TRANSPORT AV STYCKEGODS MELLAN 

SVERIGE.OCH FRANKRIKE . Suomen osuus rahditetaan Pohjoismaisen kap
paletavaratariffin NGTS 9161 mukaisesti Tornio rajalle tai Tukholma 
rajalle ja muut osuudet tariffin 9036 mukaan . 

Lahetykset kuljetetaan rajakohtien Stockholm/Haparanda - Malmo -

Puttgarden - Apach kautta. Kuljetus tapahtuu Malmosta lahtien suo

rissa vaunuissa Pariisiin. Suorien vaunujen kaytto lyhentaa huomat
tavasti kuljetusaikaa. 

Lahettajan tulee merkita CIM- rahtikirjan kenttaan 23 : "Tarif 9761, 
ab Stockholm gr (tai Haparanda gr) Tarif 9036". 

Tariffi on jaettu mm. raja-asemille (Tornio ja Turku). 

Lantinen rahtineuvonta, puh. Hki 2716 antaa tarvittaessa lahempia 
tietoja . 

(Mt 5.5 . 1982) VT 19/82 

19 
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POHJOISMAINEN KAPPALETAVARATARIFFI (NGTS 9761) 

Pohjoismaiseenkappaletavaratariffiin (NGTS 9761) ilmestyy 1 . 6 . 1982 

lukien lis~lehdet nrot 36 ja 37 . 

Lis~lehti 36 sis~lta~ Ruotsin osuudella mm . seuraavia korotuksia : 

- rahtien korotuksen n . 5 % 
- vaarallisten aineiden rahtilisien korotuksen 

- poikkeustariffi 1 rahtien korotuksen 

Lisalehti 37 sis~ltaa Tanskan osuuden rahtien korotuksen liiken

teessa Tanskaan . Korotus aiheutuu kotiinkuljetusmaksujen noususta . 

Lisalehdet tulevat voimaan 1 . 6 . 1982 . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun . 

(Mt 4 . 5 . 1962) VT 19/82 

NORDEG - TARIFFI 

NORDEG- kappaletavaratariffiin (Nordeg/Stg 9929) ilmestyy lisalehti 

nro 7 , joka tulee voimaan 1 . 6 . 1982. 

Lisalehti sis~ltaa mm . Ruotsin osuuden rahtien korotuksen n . 5 %. 

~ansainv~l isen tavaraliikenteen myyntijaosto jakaa lis~lehden sen 

saavuttua Saksasta. 

(Mt 4 . 5 . 1982) VT 19/82 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Hyvinkaan ratapihan liikenn~imissaanto , joka otettiin kaytto~n tou

kokuun 1 paiv~n~ 1960 , kumotaan toukokuun 23 paiv~na 1982 alkaen. 

(Nro Lko 22680/62/82) VT/19/82 
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OY POHJOLAN LIIKENNE AB:N HELSINKI-GOTEBORG -LINJAN 

BUSSIMATKOIHIN LIITTYV~T JUNAMATKAT 

Myynti- ja ti1itysohjeet: 

19 

VR myont~~ ko. 1inja-automatkoihin He1singin tai Turun kautta 1iit

tyvist~ yksitt~isist~ 2 1k:n junamatkoista 25 %:n a1ennuksen meno

pa1uu1ipun hinnasta. 

Juna1ippu on 1unastettava bussimatkan myynnin yhteydess~ ja v~h. 

76 km:n matka11e menosuuntaan. 

A1ennus ei koske 1asten1ipui11a eik~ mui11a a1ennus1ipui11a matkus

tavia. 

Juna1ippujen hinnat saadaan Tariffitau1ukkojen tau1ukosta 11 B . 

Matka1ippu kirjoitetaan 1ippu1omakkee11e VR 2202. Ke1poisuusaika 

on yksi kuukausi. Ke1vatakseen on 1ippu nidottava vastaavaan PL:n 

1ippukanteen. 

Lippu1omakkeen "muu"-kentt~~n merkit~~n myyntiperustekoodi 50 ja 

sopimusnumerokentt~~ "22719" sek~ "1isamerkinnat"-kentt1Hln teksti: 

PL/Goteborg. 

Myyntipisteet ti1itt~vat juna1iput normaa1in kuukausiti1ityksensa 

yhteydess~ VR 2202-1omake1ippuihin sis~1tyvin~. 

A1ennus on voimassa 01.06.1982 1ukien toistaiseksi. 

(Nro Mt 22719/645/82, 27.4.1982) VT 19/82 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

S~hkotarkastajan virka (V 26) toistaiseksi Helsingin (Hki) s~hkoalu

eella . Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 

9 . 6 . 1982 ennen viraston aukio l oajan p~~ttymist~ . 

Teknikon virka (V 23) , viisi toi~istosihteerin virkaa (V 18) , lii

kennemestarin virka (V 16) , seitsem~n toimistosihteerin virka (V 15) , 

j~rjestelymestarin virka , yhdeks~ veturinkuljettajan virkaa, kaksi 

konduktoorin virkaa ja kymmenen kuormausmestarin virkaa . Liikenne 

osaston paa l likolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetta

va rautatiehal l ituksen kirjaamoon viimeist~~n 9 . 6 . 1982 ennen viras 

ton auki oloajan p~~ttymist~ . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seur aavasti : 

teknikko (V 23) : Helsingin (1 Hki elektroniikkahuolto) varikolle , 
toimistosihteerit (V 18): Helsingin (1 Hki lipt , it~inen yhdysliik . , 

1 Hki lipt . puh . neuv . esimies) , Keravan 
(1 Jp junasuor ., 1 Jk junasuor . ) ja Riihi 

m~en (1 Ri lapt) liikennealueille 

l iikennemestari (V 16) : Riihim~en (1 Lo junasuor . ) liikennealueelle, 

toimistosihteerit (V 15) : Helsingin (2 Hki lipt , 1 Hki lapt) jaKe

ravan (3 Ke l ipk) liikennealueille sek~ 

Helsingin (1 Hki) varikolle , 
j~rjestelymestari : 

veturinkuljettajat : 

konduktoorit : 

kuormausmestarit : 

Helsingin (1 Hki) liikennealueelle , 
Karjaan (4 Kr ja 1 Hnk) liikennealueelle 

ja Riihim~en (4 Ri) varikolle , 

Riihim~en (2 Ri) liikennealueelle sek~ 

Helsingin (5 Hki) , H~eenlinnan (1 Hl) 
ja Riihimaen (4 Ri) liikennealueille . 

Kuusi y lim~~raista toimistosihteerin tointa (V 15) toistaiseksi 
He l singin (2 Hki lipt) ja Keravan (1 Ke lipk , 3 Jp lipk) liikenne
alueilla . Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirja l liset hake

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~an 
9. 6 . 1982 ennnen viraston aukioloajan pa~ttymista . 

) 
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Yliasentajan toimi , kahdeksan vaihdemiehen tointa , kaksikymment~vii 

si junamiehen tointa , toimistovirkailijan toimi (V 11) ja seitseman

toista toimistovirkailijan tointa (V 9) . Rautatiehallituksen liiken

neosaston pa~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 
tava Helsingin liikennepiirin paallikolle viimeista~n 9 .. 6 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

yliasentaja : Helsingin (1 Ri) sahkoalueelle, 
vaihdemiehet : Helsingin (4 Hki), Karjaan (1 Kr) , Lahden (1 Lh , 

1 Lvs js- pat . ) ja Riihimaen (1 Ri) liikennealueille , 

junamiehet : Helsingin (13 Hki) , Keravan (2 Ke), Karjaan (1 Kr, 
1 Hnk) , Lahden (3 Lh) ja Riihimaen (4 Ri , 1 Lo) liikenne

alueille , 

toimistovirkailija (V 11) : Helsingin (1 Hki) liikennealueelle ja 

toimistovirkailijat (V 9) : Helsingin (7 Hki) , Keravan (1 Ke) . Haneen

linnan (2 Hl) , Lahden (1 Lh) ja Riihimaen 

(2 Ri , 1 Hy) liikennealueille ja Helsin 
gin (1 Hki) ja Riihimaen (1 Ri) varikoil ·
le seka Helsingin liikennepiiriin (1). 

Seitsem~n sahkoasentajan tointa, kolmetoista veturinl~mittajan 

tointa (V 14) , nelja veturinlammittai~n tointa (V 12) , kaksi auton

asentajan uointa, viisi autonkuljettajan tointa, kolme vaunumiehen 

tointa (V 9), kolmekymmentayksi asemamiehen tointa (V 10) ja kolme

toista asemamiehen tointa (V 9) . Kirjalliset hakemukset on osoitet 

tava ja toimitettava Helsingin liikennepiirin paallikolle viimeis 

taan 9.6 . 1982 . 
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Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

sahkoasentajat : Helsingin (6 :!ki ja 1 Ri) sahkoalueelle, 
veturinlammittajat (V 14) : Karjaan (2 Kr, 2 Hnk), liikennealueelle 

ja Helsingin (2 Hki) ja Riihimaen (7 Ri) varikoille, 

veturinlammittajat (V 12): Helsingin (4 Hki) varikolle, 
autonasentajat: felsingin (1 Hki) ja Lahden (1 Lh) liikennealueille, 

autonkuljettajat : Helsingin (1 Hki), Keravan (1 Ke), Lahden (1 Lh) 

ja Riihimaen (2 Ri) liikennealueille, 

vaunumiehet (V 9): Helsingin (3 Hki) varikolle, 
asemamiehet (V 10) : Helsingin (11 Hki, 1 Pj m), Keravan ( 3 Ke, 1 Jp,) 

Karjaan (1 Tms), Lahden (7 Lh, 1 Lva, 1 Jr js-pat.) 

ja Riihimaen (4 Ri, 1 Hy) liikennealueille 

asemamiehet (V 9): Helsingin (9 Hki), ~arjaan (1 Kr) ja Riihimaen 
(2 Ri, 1 Rm) liikennealueille. 

Lahden tavaraterminaaliin haetaan autotoimiston paallikkoa virka
tai tyosuhteeseen. Tehtavan hoitajalta edellytetaan joko autoliiken

teen hoitamisesta kaytannossa hankittua kokemusta tai sopivaa alan 

tutkintoa (esim. kuljetusinsinoori). 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksi

neen pyydetaan toimittamaan rautatiehallituksen kirjaamoon 15.6.1982 
mennessa . Tiedusteluihin vastaa asemapaallikko Jaakko Ahola puh . 

912 - 201. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

R a t a o s a s t o : liikennetarkastajan (V 29) virkaan (RH,Rt) 
vt liikennetarkastaja (V 29) Juha-Matti Lojamo, insinoorin (V 28) 
virkaan (rpt Tpe) insinoori Rauno Ensio Lindroos, rakennusmestar in 
(V 23) virkoihin (Kta ra) rakennusmestari (V 22) Aimo Anselmi 
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Brusin , (Kv ra) rakennusmestari (V 20) Matti Olavi Elo ja (Sk II ra) 
rakennusmestari (V 22) Jaakko Ilmari Muilu ; ylimaaraisiin toimisto
virkailijan (V 10) toimiin (Kok ra) vt ylim . toimistovirkailija (V 10) 
Liisa Anneli Korkiamaki ja (Sk II ra) vt ylim.toimistovirkailija 
(V 10) Anne Marja Rantanen; ylimaaraisiin toimistovirkailijan (V 8) 
t oimiin (Lh ra) t i l ap. toimistovirkailija Riitta Marketta Tiihone n , 
(Yv ra) tilap . toimistovirkailija Tarja Tuulikki Ihalainen ja (rpt Sk ) 
ti l ap . toimistovirkailija Marketta Anneli Latomaki . 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: Liikennetarkastaja Viktor Johannes V~y 

rynen, sahkotarkastaja Usko Jalmari Oksanen, apulaisasemapaallikko 
Veikko Kivinen, toimistosihteerit Toini Terttu Tuulikki Seppala, Erik 
Gustaf Hellen, Paula Anita Oksanen, Anna - Liisa Raisanen, veturinkuljet

tajat Erkki Iisakki Ritari, Erkki Clavi Hakkinen, Clavi Konstantin Va
rila, Huugo Clavi Roiha, Pentti Kalevi Hayrynen, Heikki Jalmari Jaak

kola, Tenho Armas Lyytikainen, Jaakko Hiltunen, Pauli Niilo Clavi 
Hjelm, Aimo Lauri Niittymaki, Paavo Valdemar Kulmala, Aimo Aleksis 
Forssell, Rauni Pertti Pellervo Uotila, Kauko Kalevi Eronen, Sulo Lap
palainen, Leo Esko Allan Laurila, Mauna Kalervo Tahvonen, Erkki Clavi 
Huhtala, Yrjo Erkki Koivistoinen, veturinlammittajat Eero Johannes 
Mannikko, Teuvo Suvenkari, Aukusti Aarne Eevertti Tallbacka, konduk 
toorit Viktor Teppo, Alpo Albert Kaukinen, Erkki Alfred Tahtinen, 
Voitto Allan Lehtinen, Clavi Loikas, Otto Armas Makinen, Toivo Allan 
Koivisto, Arvo Aukusti Huttunen, Albin Johannes Soininen, Pentti Liuk
konen, Onni Clavi Hassinen, Pekka Ilmari Suhonen, asemamiehet Jari 
Clavi Saarinen, Yrjo Albert V~~n~nen, Kaarlo Sauli Kuuppo, Hilkka Hel
mi Pitkanen, Aslak. Jouni Johannes Lonnqvist, V~ino Arvi Tuunainen, 
Martti Juhani Leinonen, Irja Annikki Tuliainen, junamiehet Tauno En-
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sio Vuorinen , Lauri Johannes Makela , Annikki Auvinen , Sulo Johannes 

Keskisaari , Matti Veikko Junnola , Reino Ja l mari Viitanen , Uuno Oskari 
Isomaki, Vilho Olavi Rantanen , Toivo Erkki Pellervo Vitikainen, Vilho 

Ilmari Seppanen , Arvo Armas Inberg , Kalevi Alvar Vaatainen , Lauri An 
tero Hatakka , Erkki Johannes Salo , jarjestelymestarit Uuno Soini, Veik

ko Armas Raahenmaa , autonkuljettajat Tauno Toiviainen , Risto Albert 
Jalonen , yliasentaja Pauli Ylermi Nurmi , vaihdemiehet •roivo Alarik 

Virtanen , Lauri Mikael Jouttijarvi , Aarre Ensio Toivainen, Erkki An

tero Kortelainen , Anders Johannes Pihtsalmi , Viljo Eelis Lappalainen , 
Kaino Pellervo Palonen , Erkki Johan Nikkola , Tauno Ahti Nurmi, Reino 

Olavi Laine , Aimo Salomo Jouhkimo , vaununtarkastaja Kalervo Daniel 

Puhakka , tallimies Aaro Armas Sarana ja ylimaarainen vaununtarkasta

ja Reijo Antero Leppanen , ylimaarainen tallimies Victor Walfrid 

Sandstrom , ylimaarainen vaununsiivoojat ~nja Kaarina Pajula , Hilja 

Annikki V~orinen , Lempi Ella Esteri Parviainen, ylimaarainen siivoo 
ja Taimi Remes seka ylimaarainen makuuvaununhoitaja Martta Elina 

Vaisanen . 

R a t a o s a s t o: ratae s imie s Paavo Ilmojoki, 
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KOULULAISTEN TELTTALEIRI VUOKATISSA 29 .6. - 6 .7.1982 

VR:n Urheilutoimikunta jarjestaa rautatiehallituksen sosiaa1i- ja 
terveystoimiston avustaman telttaleirin rautatielaisten lapsille 

Vuokatin lorna- ja kurssikeskus "Astelissa" 29.6. - 6.7 .1982. Leirille 

ovat tervetulleita rautatielaisten 12 - 15 vuotiaat tyt5t ja pojat . 

Leirilaiset voivat majoittua joko omissa teltoissa tai jarjestajien 

lammitettavissa teltoissa lomakeskuksen va1itt6massa laheisyydessa. 

Y5pymista varten on jokaisella leirilaisella oltava makuualusta ja 

makuupussi tai peitehuopa. Ruokailut tapahtuvat lomakeskuksen ruo

ka1assa. 

Leirilaisille jarjestetaan ohjaajien johdolla virkistavaa ja kuntoa 

kohottavaa li-ikuntaa : uintia, erilaisia pallopelaj a , s uunnistusta, 

retkia , illanviettoja , py5raretkia jne. 

Leirimaksu on 300 mk , johon sisaltyvat majoitus , ruoka ja ohjaus . 
Kirjalliset ilmoittautumiset on lahetettava 7 .6.1982 mennessa os . 
VR:n Urheilutoimikunta , rautatiehallitus Helsinki . Ilmoittautumisessa 

t ulee ella: 1eirilaisen nimi ja syntymaaika , VR :n pa1veluksessa ole 

van aidin tai isan nimi , hanen virkansa tai toimensa ja tyooso itteen
sa VR :lla seka maininta mahdollisesta omasta teltasta . Paikat tayte 

taan ilmoittautumisjarjestyksessa . Hyvaksytyille lahetetaan vastaus 

kirje aidin tai isan tyoosoitteella . -Yhteiskuljetusta ei jarjesteta , 

joten jokaisen lahtijan on syyta heti varata itselleen makuu- ta i 

istumapaikka juniin. 
VR:n Urheilutoimikunta 
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VR:N HENKIL~KORTIN (n:o 1127) KELPOISUUS 

Rautatieha11itus on muuttanut vapaa1ippuasetuksen 1isamaarayksia 
siten, etta henki1okunta1ipun yhteydessa ke1paa henki1o11isyysto
distuksena vain 1omakkeel1e n : o 2128 kirjoitettu henki1okortti, 

joten VR:n henki1okortti (sininen) , 1omake n : o 1127 , ei ke1paa 
enaa vuoden 1983 a1usta 1ukien henki1okunta1ipun yhteydessa . 

Siita huo1imatta henkilokortti, 1omake n:o 1127 , annetaan ede11een 
se11aisi11e henkiloi11e, joiden tyossaan tu1ee pystya osoittamaan 
o1evansa VR:n pa1veluksessa. Tal1aisia henki1oita ovat esim . idan 

yhdysliikenteen junien veturi- ja junamiehistoon kuuluvat seka 
muut Suomen ja SNTL:n rautatieyhdysliikenteen Rautatierajasopi 
muksessa maaratyt henkilot . 

N:o Hlt 399/126/82 , 11 . 5 . 1982) VT 20/82 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

23 . 5 . 82 lukien tehdaan ju1kaisuun seuraavat muutokset : 

Vuohijarven kohda1la 1iikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muuttuu 
merkinnaksi Hi1 Tt . 

Rytty1an kohdal1a 1iikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muuttuu 

merkinnaksi Tt . 

Pursijarven kohda1ta poistetaan sarakkeessa 6 o1eva merkinta . 
Seuraavat 1iikennepaikat poistetaan ju1kaisusta : 

A1anurmo , Arometsa , Harvia1a, Hevossaari , Hinkka, Hopea1inja, 

Huhto1a , Hulaus , Junkkari , Jyrkka1a , Kanto1anniemi , Ke1ha, Kojo1a , 

Kumi1a , Leppakoski, .Mieke1a , Maenpaa , Napue , Notko1a, Oksa va, Pauhu , 
Vanaja , Vahakangas , Va1imaa . 

Vinkki1an kohda11a liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muuttuu 
merkinnaksi Hi1 Tt . 

(Lko 22035/67/82 , 13 .5 . 1982) VT 20/82 
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1 . 6 . 1982 lukien tehdaan seuraavat muutokset : 

Uusikaarlepyy poistetaan merkint5ineen . 

Ylistaron merkinnat sarakkeissa 4 ja 5 muutetaan seuraaviksi : 

Ylistaro 
4 

Seinajoki 21 
Sk 21. Vs . 53 . 

(Lko 31002/67/82) VT 20/82 

5 
Hil Tt 

Seuraavat hakusanat poistetaan julkaisusta 1 . 6 . 1982 lukien : 

Andersbole , ks . Anttila 
Borgby , ks . Li nnanpelto 
BorgA centrum , ks . Porvoon keskusta 
Hax , ks . Haksi 
Hertsby , ks . Herralanmaki 
Kallkarr , ks . Vanikko 
MArtensby , ks . Martinkyla 
Nykarleby , ks . Uusikaarlepyy 
Saxby , ks . Saksala 
Storang , ks . Isoniitty 
Soder- Veckoski , ks . Ali - Vekkoski 

(Yt 22035/67/82 , 12 . 5 . 1982) VT 20/82 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta) : 11 . 06 . - 14 . 06 . 1982 

SAK 75 - vuotisjuhla 

Muutos VT nro 17/82 . Kohdassa 2 (Matkustaminen vakinaisissa 

junissa . Meno- paluulippu 30 %: n alennuksel l a) mainitut koodit 

muutetaan seuraaviksi: 

"Erityislippu" - kentan koodi oli 44 , on oleva 45 ja I - kentan 

koodi oli 04 , on oleva 05 . 

Huom . Kohdassa 1 mainitut koodit pysyvat ennallaan . 

(Nro Mt 23609/645/82 , 13 . 5 . 1982) VT 20/82 

20 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 23.5 . 1982 ALKAEN 

Varapaikkaj~rjestelm~ k~sitt~~ sek~ makuu- ett~ istumapaikat . Lii 

kennetoimiston RAP- valvojalla on oikeus antaa n~it~ paikkoja etu

kateen . Junan konduktoori voi junan l~hdetty~ harkintansa mukaan 

k~ytt~~ varapaikkoja (virheiden korjaus , makuupaikkojen myynti) . 

Nam~ varapaikat korvaavat myos ennen k~ytoss~ o lleet .sairaspaikat , 

joita varattaessa on otettava yhteys RAP- valvomoon . 

Makuupaikat 

Juna nro 

13/14 
51/52 
61/62 
63/64 
65/66 
71/72 
73/74 
109/61 
62/110 
109/110 

Istumapaikat 

Juna nro 

1/2 

3/4 
5/6 
EP 7/8 

11/12 
13/14 

15/16 
25/26 
32 

33/34 

41 

Vaunu nro 

75 
39 
29 

7 
16 
48 
57 
21 
21 
81 

Vaunu nro 

138 
139 
148 
584 
121 
124 
165 
521 
532 
184 
4 31 
426 
390 
367 
368 
349 
3ll8 
339 
378 

Jns 
Sl 

Kok 
Kok 
Vs 
Vs 
Sk 
Pm 

Paikat nro 

31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 
31-33 
31 - 33 
31-33 
31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 

Pal kat 

1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1 - 2 

nro 

175- 178 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 
1- 2 

175- 178 
1 - 2 
1 - 2 

1 lk 

1 lk 

pe 
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Juna nro Va unu nro Paikat nro 

42 339 1- 2 
43 321 9- 10 
44 318 9- 10 

321 9- 10 SU , SV 

45 426 1- 2 
46 321 Sk - Hki 9- 10 

355 Tpe- Hki 9- 10 
47/48 321 9- 10 
49 382 1- 2 
51/52 483 1- 2 23. 5. 82- 29 .8. 82 

485 1- 2 30 .8.82- 28 .5. 82 
EP 57/58 101 1- 2 

104 175- 178 1 lk 
61/62 471 1- 2 
63/64 452 1- 2 
65/66 461 1- 2 
67/68 390 Vs 1- 2 

400 Roi 1- 2 
401 Roi 1- 2 
404 Roi 175- 178 1 l k 

69170 129 Roi 1- 2 
134 01 175 - 178 1 lk 

71/72 493 1- 2 
73174 505 1- 2 
75176 411 1- 2 
77178 424 1- 2 

425 1- 2 
79/80 590 1-2 
EP 83/84 111 1- 2 

114 175- 178 1 lk 
90 355 9- 10 
91 358 9-1 0 
92 371 1- 2 
93 355 Jy 9- 10 pe , su , sv 

358 Jy 9- 10 
361 P:n 9- 10 

94 358 Jy 9- 10 
361 Pm 9- 10 

95/96 371 1- 2 
97/98 378 1- 2 
101 435 1- 2 
103/104 430 1- 2 
105/108 355 9- 10 
106 435 1- 2 
107/102 442 1- 2 
109/110 448 1- 2 
114 321 9- 10 su , sv 

352 9- 10 pe 23 .5.82-
29 .8.82 

349 9- 10 pe 30 .8.82-
28 .5.83 

121/122 204 1- 2 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

123/124 346 9- 10 
125/126 216 1- 2 
127/128 4 35 1 - 2 
129/130 4 30 1- 2 
131 242 9- 10 
132 214 1- 2 rna- to 23. 5. 82-

29 . 8. 82 
430 1- 2 pe , SU , SV 
216 1 - 2 la 
343 9- 10 rna- to 30 . 8. 82-

28 . 5. 83 
133 214 1- 2 rna- to 23. 5. 82-

29 . 8. 82 
343 9- 10 rna- to 30 . 8. 82-

28 . 5. 83 
136 242 9- 10 
141 309 Pri 9- 10 

312 Rma 9- 10 pe , la , su , sv 
321 Sk 9- 10 

142 309 Pri 9- 10 
312 Rma 9- 10 pe , la, su , sv 

143/144 321 1- 2 
145/146 273 1- 2 
151/1')2 4 30 1- 2 
155 4 30 Tpe 1- 2 

382 Sk 1- 2 pe 
156 430 1- 2 
157 139 1- 2 su , sv 

138 1- 2 su , sv 
355 9- 10 pe 
427 1 - 2 rna- to 

158 139 1- 2 rna 
138 1 - 2 rna 
142 175- 178 rna 1 lk 
427 1 - 2 ti-pe 

VT 20/82 

HAMINAN RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISSAANN~N UUSIMINEN 

Haminan ratapihojen liikennoimissaanto , joka on otettu kayttoon tou 

kokuun 31 paivasta 1970 lukien , kumotaan ja lakkaa se olemasta voi 

massa toukokuun 23 paivasta 1982 alkaen . 

Samasta ajankohdasta lukien tulee voimaan Kouvolan liikennepiirin paal 

l ikon toimesta annettu Haminan ratapihojen tilapainen liikennoimis 

saanto . 

(Lko 22777/62/82 , 12 . 5 . 1982) VT 20/82 
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JT : N, JTO : N JA JTT : N KORJAUSLEHDET 

Jt : n korjauslehti 12, Jto:n korjauslehti 19 ja Jtt : n korjauslehti 

36 ovat ilmestyneet ja tulevat voimaan 23 . 5 . 1982 . 

(VT 20/82) 

OY POHJOLAN LIIKENNE AB : N HELSINKI -G~TEBORG - LINJAN BUSSI 

MATKOIHIN LIITTYV~T JUNAMATKAT 

20 

VR myontaa ko . linja- automatkoihin Helsingin tai Turun kautta liit

tyvista yksittaisista junamatkoista 25 %: n alennuksen meno- paluu 

lipun hinnasta . 

Myynti - ja tilitysohjeet : 

Junalippu on lunastettava vah . 76 km : n matkalle menosuuntaan . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla 

matkustavia . 

Junalippujen hinnat saadaan Tariffitaulukkojen taulukosta 11 B. 

Matkalippu kirjoitetaan lippulomakkeelle VR 2202 . Kelpoisuusaika 

on yks i kuukausi . Kelvatakseen on lippu nidottava vastaavaan PL : n 

lippukanteen . 

Lippulomakkeen "muu"-kenttaan merkitaan myyntiperustekoodi 50 ja 

"lisamerkinnat" - kenttaan teksti : PL/Goteborg . 

Myyntipisteet tilittavat junaliput normaalin kuukausitilityksensa 

yhteydessa VR 2202- lomakelippuihin sisaltyvina . 

Alennus on voimassa 01 . 06 . 1982 lukien toistaiseksi. 

(Nro Mt 22719/645/82 , 13 . 5 . 1982) VT 20/82 
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AVOIMIA VIRKOJA 

Sopirnuspa1kkainen apu1aisjohtajan (S 16) virka toistaiseksi rautatie

ha1lituksen ta1ousosasto11a. Va1tioneuvosto11e osoitetut kirjal1iset 
hakernukset on toirnitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 
11 paivana kesakuuta 1982 ennen virka-ajan paattyrnista. 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty t u1ee toimimaan t o istaiseksi talo

ustoimiston paa11ikk~na . 

Liikenneohjaajan virka (V 18) toistaiseksi Hameen1innan (H1 juna
suoritus) liikennea1uee11a . Liikenneosaston paa11iko11e osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaa
moon viimeistaan 16 . paivana kesakuuta 1982 ennen viraston aukiolo 
ajan paattymista . 

NIMITYKSIA 

K o n e o s a s t o sopimuspalkkaiseen koneinsinoorin (S14) vir-
kaan (RH/Stt) ki t'launo Jaakko ~iuurimaki j a (RH/Ktt) vt. ki Henrik 
John Sandholm, sopimuspalkkaiseen koneinsinoorin (S13) virkaan (Ril/Stt) 
ki Eila Ester Toivola, toimistosihteerin (V16) virkaan (RR/Koy) tvi!k 
Oili Esteri Ahokas, yliteknikon (V24) virkaan (Hy knp) tkn Jorma Vil
ho Takala, yliteknikon (V23) virkaan (Hy knp) tkn Kalevi Hamalainen, 
teknikon (V22) virkoihin (Tku knp ) vt . tkn Eero Pekka Elias Hanski ja 
vt . ylim . tkn Reijo Kal~rvo Lehkonen, ylirnaaraiseen toimistosihtee
rin (V16) toirneen (Psl knp ) ylirn . tvirk Lea Irmeli Aaltonen, ylimaa
raiseen toimistovirkailijan (V8) toimeen (Tku knp) vt . tvirk Tuija 
Hannele Yli-Tainio , ylimaaraisiin yliteknikon (V22 ) toirniin (Hy knp) 
vs . tkn Seppo Allan Salonen j a vt . ylim.ytkn Olavi Tapio fanerva, yli 
maa raiseen yliteknikon (V23) toimeen (Hy knp) vt . y lirn . ytkn Martti Ta
pani Veki, ylimaaraiseen teknikon (V22) toimeen (Hy knp ) vt. y1 im tkn 
Raimo Kalervo Ahrenberg, ylimaaraiseen varastomestarin (V17) toimeen 
(Hy knp) vt.ylim.vtom Aimo Untamo Hyppanen, ylimaaraiseen toimisto
virkailijan (V13) toimeen (Tku knp) ylim . tvirk Sirpa Anneli Vepsa, 
ylimaaraisiin ylitekni~on (V25) toimiin (Tku knp) ytkn Veikko Uolevi 
Jarvi ja (Ry knp) ytkn Tauno Arvo Nieminen , ylimaaraisi~n ylitekni
kon (V24) toimiin (Hy knp) tkn Lauri Juhani Vainikainen ja tkn Time 
Vilhelm Toppinen, yl imaaraiseen teknikon (V23) toimeen (Hy knp) tkn 
Toivo Kalevi Nykanen . 
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TEHDASPUU OY:LLE NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVAN PUUTAVARAN ATK-RAHDITUS 
JA -TILITYS 

Tehdaspuu Oy:1le . Neuvosto1iitosta saapuvat puutavarat rahditetaan 
ja ti1itet~an Tehdaspuu Oy : n VR:11e toimittamien rekisteroityjen 
tietueiden perustee11a tietokonee11a 1.6.1982 1ukien. T~sta syysta 
ti1itoimisto antaa seuraavat ti1itys- ja menette1yohjeet raja-ase
mi11e ja nii11e asemi11e, jotka vastaanottavat puutavaraa Tehdaspuu 

Oy : 11e Neuvosto1iitosta. 

1. RAJA-ASEMAT 

1.1. Huo1ehtivat siita, ett~ vastaanottajan edustaja on merkinnyt 

matkakirjaan puutavaran tayde11isen nimen, ei esim. paperi
puuta tai pp vaan koivukuitupuuta sek~ 1yhenteen "kt", kun 
puu on kuoretonta . 

. 2. MJI.AAAASEMAT 

2.1. Lahett~vat kuukauden paatytty~ Tehdaspuu Oy:n puutavaran mat
kakirjat raja-asemittain raja-a: eman paiv~leiman mukaisessa 
jarjestyksessa ti1itoimiston kansainvaliseen tarkastusjaostoon 
(Tru) h. 51o. 

(T1t 505/22/82, 14.5.1982) VT 21/82 
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TILITYSSAANNON MUUTOS, 3. OSA KANSAINVALINEN YHDYSLIIKENNE 

1.6 .. 1982 1ukien tehdlHin tilityssil.linnon 3. osaan seuraa.vat 
muutokset: 

Kohtaan 10.4. Eri11is1askutusasiakkaat 1isataan seuraava kappa1e: 

Asiakas Liikenne tai tavara1aji 

7. Tehdaspuu Oy Puutavara SNTL:sta 

Kohtaan 12.2.1. tehdaan seuraavat korjaukset: 

Ti1itysryhmat ovat seuraavat: 

Asia.kasnumero 

660894 
660902 
660928 
660910 
660936 

93 Enso-Gutzeitin se.ka Tehdaspuun erillis1as·kutus 

Ti1itysryhman 93 mat.kakirjat niputetaan raja-asemart paiva1eiman 
mukaiseen jarjestykseen ja 1ahetetafun kuukauden paatyttya ti1i
toimiston kansainva1iseen tarkastusjaostoon (tru) h 516. 

(Tlt 504/233/82, 14.5.1982) VT 21/82 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Kokko1an kirjauskeskukseen kuu1uva tilityspaikka 304 Uusikaar1e
p)ty lakkautetaan 1.6.1982 lukien ja poistetaan Tilityssltanni:in 2. 
osan liitteessa nro 1 olevasta tilityspaikka1uettelosta. 
(Tit 506/233/82, 18.5 .1 9-82) VT 21/82 

21 
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RAHTI LUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luette1oon 1isataan 

629519 Ne1es Oy Levytie 6 00800 HELSINKI 80 

668970 Ne1es Oy PL 306-307 33101 TAMPERE 10 
Lokomon tehtaat 

637504 Oy Wartsi1a Ab Arabia Hameentie 135 00560 HELSINKI 56 

642405 Metsaliiton Teollisuus Oy 40800 VAAJAKOSKI 
Metsa-Kosken sahat 

668905 Kesko Oy K-Rauta Teollisuusk. 2 26100 RAUMA 10 
Merimarket 

668954 Merenku1kuha11itus PL 158 00141 HELSINKI 14 
Tekni11inen toimisto, 
rakennusjaosto 

669002 Oy Lohja Ab 387 01 KANKAANPAA 
SPU-tehdas 

669010 Oy Lohj a Ab Patruunantie 3 62100 LAPUA 
Harkkotehdas 

669036 John Nurminen Oy Pasi1ankatu 2 00240 HELSINKI 24 
Nissin osasto 

Luette~osta poistetaan 

630392 SOK Rautaosasto 

(T1t 9/24/82, 19.5.1982) VT 21/82 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENNETTA 

VARTEN 

Tilitoimiston sahkeel1a no 101, 17.5.1982 on kansainvalisessa hen
kilo- ja kiitotavara1iikenteessa kaytettavaa rup1an kurssia muutettu 

1.6.1982 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa = 641,00 mk 

(No T1t 510/230/82) VT 21/82 
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KONDUKTOORIN JA KULJETTAJAN VltLINEN YHTEYS MATKUSTAJAJUNISSA 

S~hk5veturivetoisissa ter~srunkoisista vaunuista muodostettavissa mat -
kustajajunissa kondukto5rin ja kuljettajan v~linen ynteys saadaan ai-
kaan junan sis~isena puhelinyhteyten~. Kannettavaa radiopuhelinta ei 
enl:l.t:i 23.5 . 1982 alkaen tl:l.llaisissa junissa yleens~ kaytet~ . 

Kannettavien radiopuhelimien kl:l.ytto 23 . 5.1982 alkaen: 

Juna Huom. Juna Huom. 

p 1 Imr- Jns p 61 
p 2 Jns-Imr p 62 
p 3 p 63 
p 4 p 64 
p 5 pe (pal . s u 6) p 65 la, rna Sk- Roi 
p 6 su p 66 pe , su Roi - Sk 

EP 7 Imr- Jns p 67 Sk- Roi 

EP 8 Jns - Imr p 68 Roi -Sk 
p 11 p 69 Sk- Roi 
p 12 p 70 Roi - Hki 
p 13 p 71 
p 14 p 72 
p 15 Imr- Sl p 73 pe 
p 16 Sl - Imr p 74 su 
p 21 p 75 
p 22 p 76 
p 23 p 77 Pm- Kuo 
p 24 p 78 Kuo - Pm 
p 33 ·sk - Vs p 79 pe 
p 34 Vs - Sk p 80 su 
p 41 EP 83 Pm-Kon 
p 41 lisl:l.r . pe (ed . 97) EP 84 Kon - Pm 
p 42 p 92 su Jy - Tpe 
p 32 su Vs - Sk p 95 su - pe Tpe -Jy 
p 51 ma- la Sk- 01 p 96 ma - pe Jy - Tpe 
p 52 su - pe 01 - Sk p 97 pe (pal . su 98) 

EP 57 Sk- 01 p 98 su 

EP 58 01 - Sk p 101 

P 59 l a Sk-Roi p 102 su - pe 
(palautettava Sk : lle) p 103 
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Juna Huom . Juna Huom. 

p 104 H 808 Par-Sl 

p 106 H 809 Sl-Par 

p 107 su-pe 
p 109 
p 110 
p 121 
p 122 
p 125 (pal. su-pe 126, la 13 2) 
p 126 su-pe 
p 127 
p 127 lisar. pe, su (pal. pe, su 132) 
p 128 
p 129 
p 129/432 lisar. pe 

(pal. su 433/398) 
p 130 
p 132 
p 133 
p 143 
p 144 . 
p 145 
p 146 
p 151 
p 152 
H 560 Vs-Jy 

H 561 ma-la Sk-Vs 

H 564 ma-la Vs-Sk (su 32) 

H 565 Jy-Vs 

H 567 Sk-Vs 

H 568 Vs-Jy 

H 571 Jy-Vs 

H 572 su-pe Vs-Sk 

H Boo Par-Sl 
H 801 Sl-Par 

H 804 Par-Sl 

H 805 su Sl-Par 
H 806 su Par-Sl 

H 807 Sl-Par 

(Yt 22052/43/82, 11.5.82) VT 21/82 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~IMATKAT 

Liikennepaikkojen vll.limatkat -julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat" tehdll.ll.n 1.6.1982 alkaen seuraavat muutokset: 
Lisll.tll.ll.n 
Luoto 

Maksamaa 

Munsala 

Oravainen 

Pulkkila 
V5yri 

719 - 312 
719 - 306 

24 Kok 2 C 27 
23 Pts 1 Vain Pietarsaaren terminaali

piirin osoitepaikoilta/-lle 
11 

719 - 288 22 Vs 5 Vain Vaasan terminaalipiirin 106 

720 - 288 
720 - 306 

22 Vs 3 
23 Pts 4 

osoitepaikoilta/-lle 

Vain Pietarsaaren terminaali
piirin osoitepaikoilta/-lle 

c 31 
70 

720 - 312 24 Kok 5 Vain Kokkolan terminaalipii- 108 
rin osoitepaikoilta/-lle 

721 - 306 23 Pts 3 
721 - 288 22 Vs 4 Vain Vaasan terminaalipiirin 

osoitepaikoilta/-lle 

c 31 
64 

721 - 312 24 Kok 4 Vain Kokkolan terminaalipii- 69 

722 - 288 
722 - 306 

22 
23 

Vs 3 

Pts 3 

rin osoitepaikoilta/-lle 

Vain Pietarsaaren terminaali
piirin osoitepaikoilta/-lle 

c 48 
47 

722 - 312 24 Kok 5 Vain Kokkolan terminaalipii- 85 

725 
723 - 288 
723 - 306 

25 Yv 5 
22 Vs 3 

23 Pts 4 

rin osoitepaikoilta/-lle 

Vain Pietarsaaren terminaali
piirin osoitepaikoilta/-lle 

c 
c 

96 
38 
69 

723 - 312 24 Kok 5 Vain Kokkolan terminaalipii- 107 
rin osoitepaikoilta/-lle 

Vastaavat lisaykset tehdaan Kappaletavaraliikennepaikat -kirjaseen 

(VR 3726). Matkahuolto Oy:n toimipaikkaluettelosta sivulta 61 poiste
taan Pulkkila ja sivulta 63 Voyri. (VT 21/82) 

KAPPALETAVARAN KUORMAUS- JA KULJETUSOHJEET (VR 2652.1) 

Kappaletavaran kuormaus- ja kuljetusohjeiden liitll.ntalinjaluetteloon 
sivulle 56 lisataan uusi linja Kokkolasta seuraavin merkinnoin: 
Kok klo 8.00 - Vaasa - Kok klo 16.30 
Samalla sivulle 57 jatketaan Ylivieskasta lahtevll.ll. Haapaveden linjaa 
Pulkkilaan ja paluu Yv klo 16.30. 

(VT 21/82) 
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VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Valtionrautateiden Autoliikenne - julkaisun liitant~linjaluetteloon 
Kokkolan terminaalipiiriin lisata~n uusi linja merkinnoin : 
4207 KOKKOLA - VAASA 

Kokkola - Luoto 27 Kok/11 Pts/106 Vs - Munsa l a 69 Kok /31 Pts/64 

Vs - Oravainen 85 Kok/47 Pts/48 Vs - Voyri 107 Kok/69 Pts/38 Vs -
Maksamaa 108 Kok/70 Pts/31 Vs - Vaasa 

Ab Haldin & Rose Oy Kokkola 

Samalla jatketaan Ylivieskan terminaal ipi i rin linjaa n : o 4303 Haapa 
vedelta merkinnoin : Pulkkila 96 

Lisaksi liitteesta C poistetaan Matkahuol to Oy : n asiamiespa i kkakunta 

luettelosta Pulkkila ja Voyri . 

(VT 21/82) 

KORJAUS VT : iin 20/82 

VT : ssa 20/82 ol l eet ohjeet "Oy Pohjo l an Liikenne Ab:n He lsinki -

Goteborg - linjan bussimatkoihin liittyvat junamatkat " mit~t o idaan . 

Oikeat ohjeet VT : ssa 19/82 . 

(VT 21/82) 

KUUKAUSILIPPU POLIISILLE (VR 2131) 

Jarjestyksen valvonnan tehostamiseksi paakaupunkiseudun lahiliiken

teen junissa myydaan Helsingin aseman lipputoimistossa s ivi i lipukua 

kayttaville poliiseille kuukausilippu 50 % a l ennukse l l a he i dan Hel

singin tai sen lahiymparistossa sijaitsevan tyo - ja kot ipai kkakun

tansa valille tietyilla ehdoilla . Jotta junien konduktoori t vois i 

vat tunnistaa kyseiset poliisit helpommin , on s uunnite ltu uusi kuu 

kausilippu poliisille (lomake VR 2131) , jonka pohjavari on punainen . 

Lippulomake otetaan kayttoon 1 . 6 . 1982 lukien . 

Ennen mainittua ajankohta a myydyt vanhat liput ke lpaava t lippuun 
merkittyyn viimeiseen kelpoisuuspaivaan s aakka . 
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Le i maus : Ei leimata 

Lisatoimenpide : tarkistetaan lipun kelpoisuus 

verrataan , etta henki l okortin nro ja 

lippuun merkitty numero vastaavat toi 

siaan 
katsotaan , etta lippu on oi ke a n henkilon 

kaytossa ja etta henki l okor tissa on 

nimi - ja paiva l eimalla varustettu va l o

kuva 

Malleja ( kirjoitettuna 1 . 6 . 1982) 

':&®(5' """'"7;3 98 ~ 
IIUUKAUSILIPPU 
POLIISI 2 tk 
1o.,.. 2 ~.yoto ao.,..,. 

VR !l l$1 

AB 
!;P-

I 

I(UUKAUSILIPPU 
P 0 l I I S I 2 tk 

1 0""'' 2 o.JOI> aQ,, .... 

v.l.tta 

l11er 1/CL.!:I.IJI::.I 

000013 000015 

(Nr o Yt 31635/646/82 , 17 . 5 . 82) VT 21/82 



21 - 10 -

KONTTIEN KULJETUSMAKSUT 

Voimassa o1evan Va1tionrautateiden konttitariffin mukaan 1asketaan 
konttien ku1jetusmaksut vaunuun kuormattujen konttien lukumaaran, 
konttikohtaisen jalkamaaran ja kontin bruttopainon perusteella. Vau

nukuorman vahimman maksun maaraa kaytetty vaunu. 

Edella sanotusta poiketen menetellaan silloin, kun asiakas on 20 ja
lan kontille tilannut 2-akselisen kotimaisen vaunun, jonka puutteessa 
hanelle joudutaan antamaan kotimainen 4-akselinen vaunu. Talloin rah

tikirjaan tehda~n merkinnat, etta 4-akselinen vaunu on annettu 2-
akselisen vaunun puutteessa ja kuljetusmaksu peritaan kuten 2-akseli
sessa vaunussa kuljetettaessa. Kaikissa muissa tapauksissa sovelle
taan konttitariffia sellaisenaan. 

Konttien maksutaulukon 34 sivulla 331 4-akselisen vaunun vahin maksu 
Boo km:n kohdalla on oleva 2275- eika 2265- . 

(Nro Mt 22102/646/82, 20.5.82) VT 21/82 

LIIKENNEPAIKKAKOODI RAHTIKIRJASSA 

Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet -julkaisun mukaisesti merkitaan 
rahtikirjaan lahetys- ja maarapaikkakoodi seka mahdolliset kuormaus
ja purkamispaikkojen koodit. 

Helsinkiin ja ITD.lille sen lahialueen eri liikennepaikoille osoitettujen 
vaunukuormien rahtikirjoissa on kaytettava niiden omia liikennepaikka

koodeja seuraavasti: 

Helsinki 006 (saap. tav. toim.) 
Helsinki Metsala 008 
Herttoniemi 016 
Lansisatama 011 
Pitajanmaki 069 
Sornainen 014 
Vallila 013 

(Nro Mt 22503/61/82, 20.5.82) VT 21/82 
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AIKATAULUN 182 LIS~YS 

Lis~ys 1 aikatau1uun 182 on i1mestynyt ja jaetaan kaiki11e aikatau1u

kirjan tilannei11e. Lis~yksen voimaantulop~iv~ on 23.5.1982. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

1.6.1982 1ukien muutetaan liikennoimistapaa koskevat merkinn~t Kolpin 

ja Kovjoen kohda11a seuraavasti: 

Ko1ppi, sarakkeen 5 merkinn~ksi tu1ee Hi1 Tt. 

Kovjoki, sarakkeen 5 merkinn~ksi tu1ee Hi1. 

(Nro Lko 22779/67/82, 14 . 5.82) VT 21/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistosihteerin (V 20) ja toirnistosihteerin (V 18) virat tois

taiseksi rautatieha11ituksen ha11into-osasto11a. 

Ha11into-osaston johtajal1e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeist~~n 17~P~iv~

n~ kes~kuuta 1982 ennen viraston aukio1oajan p~~ttymist~ . 

Vaihdemiehen toimi Riihim~en (1 .Lo) 1iikennealueel1a. Rautatieha11i

tuksen 1iikenneosaston p~~11ikol1e osoitetut kirja1liset hakemukset 

on toimitettava He1singin 1iikennepiirin p~~lliko11e viimeist~~n 

23.6.1982. 

Rakennuamestarin (V 22) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa 
Seinajoki I rata-alueella (Seinajoki) ja rakennusmestarin (V 20) 
v~rka, toistaisekai Kouvolan ratapiirissa Kouvolan rata-alueella 
(Kouvola). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23.6.1982 ennen 
viraston aukioloajan paattymista. 
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Ylitelmil~on virka (V26), yliteknikon virka (V24; verhoomo- os . ) , yli
teknikon virka (V23), teknil<on virka (V23) , teknikon virka (V22), tek
nikon virka (V22 ; erityispat . : puualan kokemus ja benkilov .kauston ra
kent . tuntemus)j8 toimistosihteerin virka(V19), toistaiseksi Pasil an 
konepajassa, yliteknikon virka (V24) , toistaiseksi rurun konepajas sa 
seka vabtimestarin toimi (V10) , toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa . 

Ylitcknikon, teknikon ja toimistosibteerin virkoihin tarkoitetut kone
osaston jobtajalle osoitetut kirjalliset bakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon seka vahtimestarin toimeen tarkoitetut 
hakemukset Hyvinkaan konepajan paallikolle viimeistaan 21 . 6 . 1982 en
nen viraston tai toimiston aukioloajan paattymista . 

NII'-liTYKSIA 

R a t a o s a s t o: ratainsinoorin (S 13) virkoihin (rpt Sk) 
dipl . ins . Jukka Toivola ja (rpt 01) dipl. ins . Paavo Samul i Salonen, 
toimistosihteerin (V 18) virkaan (rpt Tpe) toimistosihteeri (V 16) 
Se i ja Sinikka Kakko. 

K o n e o s a s t o : yliteknikon (V25) virkaan (Fsl knp) ytkn Hel
ge Armas Back , yliteknikon (V24) virkoibin (Psl Y~p) tkn Kari Tapio 
Autio ja ytkn l1artti Ilmari l·lal inen , teknikon (V20) virkoihin (Psl 
knp) vt . tkn Teuvo Johannes Rissanen, vt.tkn Risto Jal mari Sal lmen ja 
vt . tkn l·la tti Juhani Virtanen, ylima&raiseen yli teknikon ( V25) toi
meen (Fsl knp) ytkn Veikko Johannes 1\oskinen , ylimaaraiseen yl itek
nikon (V24) toimeen (Fsl knp) tkn Seppo Ilmari HaY~la , ylimaar ais een 
yliteknikon (V25) toimeen (Hy knp) ytkn Olli Kalervo Hetsiinen , yli
maaraisiin yliteknikon (V23) toimiin (F'sl knp) vt . ylim . ytkn Tor 
umil Alfons l''orsman , vs . tkn La uri lleponen ja vt . ylim . ytkn Pertti Ju
bani Simo , yl imai:iriiiseen teknil(on (V21) toimeen (Fsl knp) vt . ylim . 
tkn Reino Ol avi Akerlund , ylimaar aiseen ylitekni kon (V22) toimeen 
(Tku knp) vt . tkn Ismo Uljas Ruohonen ~ toimistovirkailijan (V11) toi
meen (RH/Kpt) vt . tvirk Seija Anitta Savimaki, ylimiiar aiseen toi mis
tovirkalijan (V12) toimeen (Vs knp) yl im.tvirk Ka i ja Anneli Pel tonen 
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RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYVAT TUTKIELMAT 

Rautatieopillisella kurssi1la 1/82 on laadittu seuraavat tut

kielmat: 

1 Uudet rekisterointiohjeet johtamisen valineena varikolla 

(Reine Alatalo Kv vr) 

2 Pohjois-Suomen puutavarapendeli t (Matti Anttila Kern la) 

3 Lipputoimistojen miehitystarve (Matti Erola Tku la) 

4 Kuusankosken vaihtotyoselvitys (Erkki Haimi Kv 1a) 

5 Lantisessa yhdysliikenteessa kaytettavan tavaravaunukalus

ton teknisille ominaisuuksille ja kunnossapitotoimenpi

teille asetettavia vaatimuksia (Matti Heikkila Ktt) 

6 Tavaravaunujen muutostyot ja niiden seuranta (Markku Hon

konen Pm knp) 

7 Vertaileva tutkimus Rauman liikennealueen kappaletavara

kuljetusten kehittamiseksi (Heikki Karhu Tpe lp) 

8 Liimminta tavaraa ja kylmia tosiasioita (Pauli Kerola Hki la) 

9 Tulostavoitteen asettaminen VR:lle (Martti Kerosuo Tt) 

10 Tyoo1osuhteiden vaikutus sairastuvuuteen Kuopion tavera

asemal1a (Martti Kuokkanen Kuo la) 

11 Ratapihasuunnittelu (Erkki Kupia~nen Rtt) 

12 Valtionrautateiden hankintatoiminta ja merkittavimpien 

hankintojen kotimaisuusasteen kehitys v. 1975-80 (Kari 

Nikkinen Tmt) 

13 Liikenteenvalvojan tehtavat Seinajoen liikennealueel1a 

(Ossian Nyman Sk la) 

14 Erityiskoulutetun henkiloston rekrytoinnista (Marja-Liisa 

Parviainen Hej) 

15 Helsingin liikennealue kansainvalisessa tavaraliikentees

siimme (Lea Peltola Hki la) 

16 El~easioiden kasittely henkiloasiain hoitajan nakokulmas

ta (Eine Pokki Kv rp) 

17 Vaununlammitysasemien suunnittelu ja rakentaminen (Asko 

Saarela Stt) 

18 Vaununvuokramaaraysten soveltaminen ja kehittamistarpeet 

(Arto Sohlman Yt) 
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~9 Puulevyteollisuuden tuotteiden kuljetusten kilpailukyvyn 

kehittarninen VR :ll~ (Tero Talkamo Mt) 

20 Lieksa-Nurmes ratavalin perusparannukseen ja kiskonvaih
toon liittyvan Matasvaaran radanoikaisun perusteluja (Ten

ho Tanskanen Jns rp) 

21 Kone- ja 1aitehankinnat Valtionrautateilla (Pentti Tirkko

nen Tmt) 

22 
23 Oljysai1iohuolto He1singin rautatiepiirissa (Lasse Wa1-

lius Hki 1p) 

24 Pienkaluston kunnossapidon kehittaminen (Pekka Valtanen 

Tpe lp) 

Tutkielmat asetetaan Va1tionrautateiden kayttoon ja toimite

taan RH:n kirjastoon, josta niitii on mahdollisuus tarvittaes

sa lainata. (Het 16/141/82) , VT 22L82 

ULKOMAAN VALUVTAN MUUNTOKURSSIT TAVARA!.IIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 184, 26 .5. 1982, on kansainvalisessa 

tavaraliikertteess a kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1 . 6.1982 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 

100 Belgian frangia 

100 Itavallan shillinkia 

100 Luxemburgin frangia 

100 Nor jan kruunua 

100 Ranskan frangia 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 

100 Sveitsin frangia 

100 Tanskan kruunua 

(Nro Tlt 112/23/82, 27.5.1982) VT 22/82 

178,00 mk 

10,50 " 

28,00 " 

10,50 " 

76 ,50 " 
76,30 " 

198,00 " 

234,00 " 

58,20 " 

22 
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KUUKAUDEN VI I MEISEN PAIV~ LUOTTOTILITYS 

Tavaraliikenteen 1uotto1askutuksen nopeuttamiseksi tu1ee kunkin 
kuukauden viimeisen paivan 1uottorahtikirjat ja -ilmoitukset seka 

muut 1uottotositteet 1ahettaa 1uottotositteiden saattee11a VR 4155 
kirjauskeskukse11e niin hyvissa ajoin, etta ne ehditaan rek i steroi

da seuraavan kuukauden ensimmaisena tyopaivana. (Paivatilitys 

VR 4127 saadaan jattaa seuraavan kuukauden ensimmaisena tyop i ivana 

tehtavaksi). 

(T1t nro 516/ 233/8 2 , 21.5.1 982) VT 22 /8 2 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE , L~NTINEN 

Julkaisuun "Kansainvalista tavaraliikennetta koskevat toimitusoh

jeet , Hintinen" VR 4672 , ilmestyy lisalehti nro 8, joka on voimassa 
1. 6 . 1982 lukien . 

Lisalehti sisaltaa INTERCONTAINER- liikenteen uudet maaraykset . 

Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun . 

(Mt 21 . 5 . 82) , VT 22/82 

KANSAINV~INEN TAVARALIIKENNE , L~NTINEN 

Julkaisuun KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE , Lantinen , osaan II "PIM " 

(VR 4669) ilmestyy lisalehti nro 16 , joka on voimassa 15 . 6 . 1982 

lukien . Painatusjaosto suorittaa jakelun painoksen valmistuttua . 

(Yt 26 . 5 . 1982) , VT 22/82 
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AVOI MIA VIRKOJA J A TO I MIA 

Standardisointitehtaviin rautatieha11it uksen ha11 i ntotoimistoon 

otetaan insinoori tai teknikko joko virka - tai tyosopimussuhtee

seen . Ha11into- osaston johtaja11e osoitetut hakemukset pa1kkatoi 

vomuksineen on toimitettava rautatieha11ituksen k i rjaamoon 18 pa i

vana kesakuuta 1982 mennessa . Tietoja tehtavasta antaa ki Juha 

Katto , puh . 911- 2865 tai tkn Matti Leppanen , puh . 9 11- 3725 . 

Toimistosihteerin (V 18) virka toistaiseksi rautatieha11ituksen ta -

1ousosasto11a (t1y). Ta1ousosastonjohtaja11e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeis

taan 23.6.1982 ennen virka-ajan paattymista. 

Toimistosihteerin (V 19) virka toistaiseksi Turun varastossa. Ta1o

usosas ton johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitetta

va rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 23.6 . 1982 ennen virka

ajan paattymista. 

Ko1me toimistovirkai1ijan (V 14) tointa toistaiseksi rautatieha11i 

tuksen ta1ousosasto11a . Ta1ousosaston johtajalle osoitetut kirja11i

set hakemukset on toimitettava ta1ousosaston kans1iaan (h . 228) vii

mP.istaan 23 . 6.1982 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

Toimiin nimitetyt tu11aan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: 

ti1itoimiston kansainva1inen tarkastusjaosto 

ti1itoimiston kirjanpitojaosto 

tietokonetoimiston y1einen jaosto 

Varastomestarin (V 17) ~mi toistaiseksi Helsingin varastossa . Ta1o

usosaston johtajalle osoi~etut kirjal1iset hakemukset on toimitetta

va Helsingin varaston paallikol1e viimeistaan 23.6.1982 ennen virka

ajan paattymista. 

Ylimaarainen toimistosihteerin (V 16) toimi toistaiseksi rautatiehal 

lituksen talousosastolla (trk). Talousosaston johtajalle osoitetut 

~irjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaamoon 

~iimeistaan 23.6.1982 ennen virka-ajan paattymista. 

22 
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Ylimaarainen konekirjoittajan (V 10) toimi toistaiseksi rautatiehal

lituksen talousosastolla (tmy). Talousosaston johtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava talousosaston kansliaan (h.228) 

viimeistaan 23.6.1982 ennen virka-ajan paattymista. 

Ylimaarainen varastornestarin (V 17) toimi toistaiseksi Helsingin va

rastossa. Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakernukset 

on toirnitettava Helsingin varaston paallikolle viimeistaan 23 . 6.1982 

ennen virka-ajan paattymista . 

Liikennetarkastajan virka (V 28) , kaksi alemman palkkaluokan lii 

kenne~arkastajan virkaa (V 26) ja kaksi alemman palkkaluokan lii

kennetarkas ajan virkaa (V 25) toistaiseksi rautatiehallituksen 

liikenneosastolla . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kir 

jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaarnoon 

viimeistaan 30 . 6 . 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Ylimaarainen insinoorin toimi (V 27) toistaiseksi rautatiehallituk

sen liikenneosastolla . Rautatieha l lituksen paajohtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon viimeistaan 30 . 6 . 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Helsingin varikon vetokalustohuoltoon haetaan sahko- tai koneteknikkoa . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 

Helsingin varikon toimistoon 25 . 6 . 1982 mennessa . Lisatietoja tehta

vasta antaa Helsingin varikonpaallikko , puh . 3287 . 

Kaksi liteknikon virkaa (V24) teknikon virka (V23) kaksi tekniko 

v i rkaa (V22), teknikon virka (V21) ja teknikon virka (V20), toistai 

s e ksi Hyvinkaan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakernukset on toirnitet 

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viirneistaan 28.6 .1 982 ennen 

viraston aukioloajan paattyrnista. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim . l~~kint~voimistelijan (Vl7) 
toimeen l~akint~voimistelija Vuokka Maritta Hirvonen 

L i i k e n n e o s a s t o : Asemap~allikon (V 24) virkaan (Hnk) 

apulaisasemapaallikko (V 23) Lasse Artur Beckstrom, toimistosihtee 

rin (V 21) virkaan (Hki) toimistosihteeri (V 18) Toini Annikki Sams , 

veturinlammittajan (V 14) toimeen (Lm) tilapainen veturinl~mmittaja 
Risto Antero Vainio . 

Ylimaaraiseen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 22) toi 
meen (Sk) toimistosihteeri (V 21) Onni Ilkka Ilmari Pohjola . 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : Apulaisasemapaallikko Kaarlo Ensio Armas 
Rahkonen, jarjestelymestari Paavo Jaakko Matias Suominen, konduktoori 

Vaino Johannes Hannula , veturinkuljettajat Arvo Jaakko Niiniaho , Ante 
ro Juhani Backman , Tapio Juhani Arola, Erkki Johannes Viskari, Toivo 

Sakari Laaksonen , Eero Samuli Ilonen , Timo Juhani Sarkoma , Lauri Ma
tias Ojakangas, Voitto Veli Puotiniemi, veturinlammitt~jat Aarno 

Kaarlo Makinen , Pauli Kalervo Heiskala, Oiavi Jalmari Niskavaara , ju 
namiehet Pentti Olavi Tynninen , Senja Saima Mikkola, Alpo Jalmari 

Tuominen, Eino Olavi Rajala , Aatu Armas Puurunen, asemamiehet Viljo 
Valfrid Laakso , Matti Johannes Haapamaki , vaihdemiehet Eero Matias 

Kulmakorpi , Kalevi Paivio Tolkki , autonkuljettaja Eero Jaakko Takala 
ja ylima~r~inen puhelunvalittaja Margit Atsalea Ronk~ . 

R a t a o s a s t o : rataesimiehet Ott o Ol avi Jaaskel a ine n j a 
Seppo Erkki Samuel Leht o . 

K o n e o s a s t o : y l i t eknikko Klaus Ens i o Ri patti, yli m. yl itek
nikko Jouko Olavi Piironen . 

22 



A 

turvallisuu~avaksi 10 

Hels inki 1982. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 23 
10 . 6 .1982 

Virkatodistusten kayton rajoittaminen va1tion virkoja 
ja toimia taytettaessa 

A1oitteiden pa1kitseminen 

Ruotsin kie1en kurssit rautatieopistossa 

Kou1utusohje1mat 

Va1tion pukutehdas 

Ti1ityspaikkojen 1akkauttaminen 

Nordeg-tariffi 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760) 

Pohjoismainen kappa1etavaratariffi (NGTS 9761) 

Avoimia vi~koja ja toimia 

Nimityksia ja maarayksia 

Eroja 

128201576P 



23 - 2 -

VIRKATODISTUSTEN K~YTON RAJOITTAMINEN VALTION VIRKOJA JA 

TOIMIA TAYTETT~ESS~ (P 5731, 18.5.1982) 

Valtioneuvosto on 29 . 10 . 1981 tehnyt periaatepaatoksen virkatodis 

tusten kayton vahentamisesta valtion hallinto- ja lainkayttotoi

minnassa. Paatoksen mukaan ministerioiden tulee hallinnonalallaan 

selvittaa tarvittavat muutokset nykyisiin saannoksiin, maarayk

siin ja sovellettuun kaytantoon sen jarjestamiseksi, ettei val

tion hallinto- ja lainkayttotoiminnoissa vaadita yksityiselta 

henkilolta virkatodistuksia ilman erityisen patevaa syyta. 

Valtiovarainministerio antaa edella olevan vuoksi kaytannon yhte

naistamiseksi seuraavan ohjeen virkatodistuksien kaytosta valtion 

virkoja ja toimia taytettaessa . 

Valtion viran tai toimen hakijalta ei tule vaatia virkatodistusta 

virkaa tai tointa haettaessa . Nimitysasioiden valmistelu suorite

taan hakemuksen liitteena olevien muiden todistusten ja selvitys 

ten perusteella . Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan syntymaaika , 

mikali se ei ilmene hakemuksen liitteena olevista asiakirjoista. 

Virkatodistus voidaan virantayton yhteydessa vaatia ainoastaan 

virkaan tai toimeen nimitetylta nimityspaatoksen jalkeen . Virka

todistus saattaa olla tarpeen muun muassa virkaan tai toimeen 

nimitetysta nimikirjaan tehtavia merkintoja varten . Jos kuitenkin 

virkaan tai toimeen nimitetty on ennestaan saman viraston palve

luksessa, virkatodistusta ei tule hanesta vaatia . Virkatodistusta 

ei yleensa tule vaatia virkaan tai toimeen nimitetylta, jos han 

esittaa toisen viraston antaman nimikirjanotteen . 

Edella sanottu koskee myos niita virkoja, joihin nimittaa tasaval

lan presidentti tai valtioneuvosto . 

Tassa kirjeessa olevat ohjeet eivat koske virkoja ja toimia, joiden 

hakijan tulee asetuksessa tai muussa saadoksessa olevan saannok

sen mukaan liittaa viranhakuasiakirjoihin virkatodistus. Valtiova

rainministerio katsoo, etta asianomaisten ministerioiden tulisi 

ryhtya toimenpiteisiin kyseisten saannosten muuttamiseksi vastaa

maan taman ohjeen mukaista uutta kaytantoa . 
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Asianomaisten ministerioiden, virastojen ja laitosten tulee 

saattaa soveltuvalla tavalla viran ja toimen hakijoiden tietoon, 

ett~ virkaa tai tointa haettaessa ei virkatodistusta ole tarpeen 

esitt~~ . Samoin tulee hakijoiden tietoon saattaa, mit~ edella 

on todettu henkilotietojen ilmoittamisesta virkaa haettaessa . 

Virastojen tulee tarvittaessa antaa tarkempia maarayksia taman 

ohjeen soveltamisesta virastossa . 

Taman ohjeen mukaiseen kaytantoon tulee siirtya niin pian kuin 

se on mahdollista. 

Edella olevaa Valtiovarainministerion ohjetta noudatetaan Valt ion

rautateilla valittomasti . Rautatiehallituksen antamat hakupaperei 

ta ja hakemusten kasittelya koskevat ohjeet tullaan tarkistamaan 

ohjetta vastaavaksi . 

(N:o Hlo 439/019/82 , 1 . 6 . 1982) VT 23 /82 . 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE 

Rakennusmestari Teuvo Majam~ki, Helsinki 

Tasoylik~yt~v~n rakenne ja ohjeelliset rakennuspiirustukset 

500 mk 

S~hkoasentaja Timo Airola, Helsinki 

S~hkoratapylv~~n erottimen ja valaisimien huollon helpottaminen 

aputikkailla ja tyotasolla 

300 mk 

Viilaaja Johannes Paldanius, Helsinki 

L~mminvaunun nestekaasul~ittimen termostaatin alle asennettava 

kiinnityslaatta 

300 mk 

Veturinl~mmitt~j~ Martti Lehikoinen, Pieks~m~ki 

Veturinl~mmitt~j& Keijo Myllym~ki, Pieks~m~ki 

Dr 13-veturin kompressorin imusuodattimen kiinnityksen muuttaminen 

ruuvilla ja mutterilla kompressorin suojakanteen 

Kummallekin 150 mk 

Apulaisasemap~~llikko Ake Swanstrom, Pietarsaari 

Autokontin ja kuormauslaiturin (Pts as.) v&lisen lukitussalvan 

kehittely 

200 mk 

Vaunumestari Pentti Tuovinen, Kotka 

Ovipuomien sijoittaminen umpivaunuissa 

200 mk 

P~~luottamusmies Martti Tuovinen, Pieks~m~ki 

Apukytkimen kytkinlenkin rakenteen muuttaminen tyoturvallisem

maksi 

200 mk 
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Vaununasentaja Pekka Hilli, Oulu 
Ome-vaunun jarrujen sylinterivivuston tappien ruostumisen estami 

nen 
200 mk 

Ty5njohtaja Juho Minkkinen, Helsinki 

Sr 1-veturin kasijarrun aukeamisen estaminen 

300 mk 

Vaunumies Martti Oksman, Kotka 

Vaunujen korjausty5ssa kaytettava tyoteline Kotkan varikolla 

200 mk 

Rakennusmestari Veikko Lipsanen, Lappeenranta 
Kirvesmies Johannes Ontronen, Lappeenranta 

Laatikkolumiauran teran pidin- ja nostolaite 

Kummallekin 150 mk 

Veturinsahk5asentaja Markku Saikkonen, Kouvola 
Laipanvoitelulaitteen koestimesta kehitelty yleiskoestin 
1000 mk 

Yliasentaja Yrjo Hokkanen, Pieksamaki 

Kaapeliparien saastaminen kytkentamuutoksella liitettaessa tuki 
asemia kaytt5laitteisiin ja kantoaaltoyhteyksiin 
200 mk 

Veturinsahk5asentaja Jaakko Ahola, Helsinki 

Veturinasentaja Jukka Ylimaki, Helsinki 

Sm-junan moottorien tuulettimen suojakoteloon rasvanippojen 

kohdalle tehtavat rei'at 

Kummallekin 150 mk 

Huoltomies Eero Rantakallio , Oulu 

Voiteluoljysuodattimen vaihdon helpottaminen vetureissa 

300 mk 

23 
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Veturinsahkoasentaja Janne Halme, Helsinki 
Paineilmaliitannon kaytto Sm 1-2 junien huolto- ja korjaustoissa 

200 mk 

Liikennemestari Tauno Korpela, Kuopio 
Kuopion ratapihan vaihteiden sijoittaminen 

200 mk 

Kuormausmestari Pekka Takamaki, Riihimaki 

Autonasentaja Ilkka Ovaskainen, Riihimaki 

Pyoratelineiden yhdistaminen laiturikarryyn 

Kummallekin 250 mk 

Asemamies Arvo Parkkila, Haapajarvi 

Haapajarven aseman raiteiston ja kuormauspaikkojen suunnitel
mallinen jarjestely 

200 mk 

Rataesimies Veijo Nieminen, Karjaa 

Rakennusmestari Teuvo Majamaki, Helsinki 

Raiteenoikaisukone sivuoikomiseen 

Kummallekin 500 mk 

Rataesimies Veijo Nieminen, Karjaa 

Hitsaaja Eino Laitinen, Karjaa 

Kiskokoukku kaatuneen kiskon kaantamiseen 

Kummallekin 300 mk 

Rataesimies Timo Kiskonen, Lappeenranta 

Kunnossapitotyontekija Matti Tonteri, Lappeenranta 

Sahkolammitteisen vaihteen jaan irrotuksessa kaytettavan 

piikkih&kun kehittaminen 

Kummallekin 150 mk 

Rakennusmestari Matti Kivela, Helsinki 
Opastinmestari Veikko Saastamoinen, Helsinki 
Jatkosrakojen tasaamisessa kaytettavien tyokalujen, koneiden 
ja tarvikkeiden kuljetusyksikko 
Kummallekin 200 mk 
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Opastinasentaja Reijo Hyypia, Kouvola 

Turvalaiteasentaja Esa Hyttinen , Kouvola 
Turvalaiteasentaja Olli Kiviranta , Kouvola 
Vaihteen sahkokaantolaitteen tankojen kielen puoleisten niveltap

pien ulosvetaja 

Kullekin 150 mk 

Opastinasentaja Reijo Hyypia , Kouvola 

Sahkokaantolaitteella varustetun kaksipuolisen risteysvaihteen 

K 54 ja K 43 saadettava valitanko 

500 mk 

Sahkoasentaja Timo Kesti , Helsinki 

Sahkoasentaja Markku Rautiainen , Helsinki 
Salora- junakuulutuslaitteiden suojaaminen kaapeleiden oikosuluilta 

asentamalla johtimiin lasiputkisulakkeet 

Kummallekin 250 mk 

Vaununasentaja Kauko Lehikoinen , Helsinki 
Vaunun puskimien rasvauksen helpottaminerr 

200 mk 

Sahkoasentaja Juhani Korhonen , Hyvinkaa 

Sm 1- junan ajomoottorin apukaamien eristaminen 

500 mk 

Moottoriasentaja Kari Kontinen, Hyvinkaa 

MGO - moottorin huohotinkaasujen poistaminen koekaytossa 

200 mk 

Lammittaja Seppo Poysti, Hyvinkaa 

Hyvinkaan konepajan vesikattiloiden T- 3000 polttooljyletkuvuodot 

200 mk 

Hitsaaja Ahti Setala , Hyvinkaa 

Sr 1- veturin karja - auran uusiminen 
200 mk 

(Nro Hlo 146/131/82 , 26 . 5 . 82) VT 23/82 
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RUOTSIN KIELEN KURSSIT RAUTATIEOPISTOSSA 

Ruotsinkie1inen tyovaenopi s to jar jes taa lukuvuoden 19~2-19e3 
aikana VR: n henki1okunna11e kie1ikurssit Rautatieopistossa 
seuraavasti : 

RUOTSI 3 (Traff- kurssi ) maanantaisin k1o 16.30-18.00 a1k. 
6.9 . kurssihuone 7 3 . kerr os 

RUOTSI 4 (1ukiotas . ) tiistaisin k1o 16 . 30- 18 . 00 alk . 
7 . 9 . kurssihuone 2 2. ker ros 

Kurssimaksu on 10 markkaa . 

Ennakkoilmoittautumiset Rautatieopiston kans1iaan 23 . 7 . 82 men
nessa puh . 911- 2824 . 

KOULUTUSOHJELMAT 

Koulutustoimikunta on hyv&ksynyt kokouksessaan 28.5.1982 

1iikennetutki nnon koulutusoh jelmat 
1iikennevirkamiehi11e ja toimi stovirkamiehi11e 
(KOTO 4.2.2.3, Het 448/140/82 ja Het 449/140/82 26.5.82) 

pienkaluston kuljettajan koulutusohjelman 
(KOTO 4.2.4, Het 440/140/82 28.5.82) 

sahkoperustutkinnon puhe1intekniikan linjakohtaisen kou-
1utusohje1man tuntim~ien muutokset 
(KOTO 4.6.1, Het 450/140/82 28.5.82; viite Ktj 125/1829, 
20.5.77) 

Liikennetutki nnon kou1utusohje1mat otetaan kaytt88n 1983, muut 
vl:i.littBmasti. 

Perusjake1u suoritetaan koulutusjaoston toimesta ja ohjelmien 
1 i s8kappalei ta on saatavana Rautatieopi ston kansl iasta. 

(Ktj , 3 . 6 .1982) VT 23/82. 
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VALTION PUKUTEHDAS 

Va1tion Pukutehtaan myyma1at He1singissa ja Rovanieme11a pidetaan 
su1jettuina kesa1omien vuoksi 12 . 7 .-1 . 8 . 1982 . 

Hameen1innan myyma1a on avoinna ko . aikana , mutta posti1ahetyksia 

ei toimiteta tana aikana . 

(S1t, 1 . 6.1982) VT 23/82 . 

TILITYSPAIKKOJEN LAKKAUTTAM I NEN 

23 

Turun kirjauskeskukseen kuuluva ti1ityspaikka 128 Paimio ja Perin 
k1rjauskeskuks~en kuuluva til i tyspaikka 230 Kairokoski lakkautetaan 

ja poistetaan Ti1ityssaannon 2. osan liitteessa nro 1 olevasta tili

tyspaikkaluettelosta. Molemmat 1.6.1982 lukien. 

(Tlt 532/23/82, 28.5.1982) VT 23 /82 

NORDEG - TARIFFI 

Nordeg-vaunukuormatariffi i n (Nordeg- Wg1, 9927/9928) i1mestyy 1isa1e ht i 

nro 2 , joka tu1ee voimaan 1 . 7 . 82 . 

Lisa1ehti sisa1taa mm . Ruotsin osuuden rahtien korotuksen n . 6 %. 

(Mt 4 . 6 . 82) VT 23/82 . 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin 9760 ilmestyy lis~lehti nro 21, 

joka tulee voimaan 1 . 7 .1982. 

Lis~lehti sis~ltaa mm . 

- vaunukuormien v~himpien maksujen korotuksen SJ:n osuudella 

- vaarallisten aineiden (RID-tavaroiden) rahtilisien korotuksen SJ :n 

osuudella 

Tbis ja Hbis vaunujen vaunumaksun korotuksen 

- tyhjien yksityisvaunujen rahtien korotuksen SJ:n osuudella 

- rahtien korotuksen rahtitaulukoissa 31 , 32 ja 33 (valimatkasta 

riippuen n. 6-9 %) 
- rahtien korotuksen Ruotsin - Norjan NET - osuudella (n . 5 %) 
- osakuormaus- ja -purkausmaksujen korotuksen SJ :n osuudella 

- korotuksia er~ita Ruotsin asemia koskevis sa lisarahdeissa . 

PO HJOISMAINEN KAPPALETAVARATARIFFI (NGTS 9761) 

Pohjoismaisen kappaletavaratariffin 9761 lis~lehdessa nro 36 (1 . 6 . 1982) 

korjataan Ruotsin osuuden rahtitaulukossa 32 sivuilla VR 65 - VR 68 

ens imm~iseksi km-ryhmaksi : 1 -3 . 

(Mt , 28 . 5 . 82), VT 23/82 . 

AVOIMIA VIRXOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon virka (V 20) , toimistosihteerin virka (V 15) ja ko lme 

konduktoorin virkaa . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjal li

set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 7 . 7 .1982 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

asemapaallikko (V 20) : Joensuun (Uk) liikennealueelle , 

toimistosihteeri (V 15) : Joens uun (1 Jns lipputoimisto) l iikenne

alueelle ja 

konduktoorit : Joensuun (2 Jns) ja Savonlinnan (1 Sl) 

l iikennealueille . 
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Toimistovirkailijan toimi (V 11) , viisi va ihdemiehen tointa ja 
nelja junamiehen tointa . Rautatiehallituksen liikenneosaston paalli 
kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Joensuun 

liikennepiirin paallikolle viimeistaan 7 . 7 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti : 

toimistovirkailija (V 11) : Joensuun liikennepiiriin (1) , 

vaihdemiehet : Joensuun (3 Jns) ja Lieksan (2 Lis) liikennealueille ja 

junamiehet : 
alueille . 

Joensuun (1 Jns, 2 Oku) ja Lieksan (1 Lis) liikenne-

Yksito i sta veturinlammittajan tointa (V 14) , vaunumiehen toimi (V 10) , 

kahdeksan asemamiehen tointa (V 10) ja seitseman asemamiehen tointa 
~- Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Joensuun 
liikennepiirin paall ikol le viimeistaan 7 . 7 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan to i staiseksi 
seuraavasti : 

veturinlammittajat (V 14) : Savonlinnan (1 Sl) liikennealueelle ja 

Joensuun (10 Jns) varikolle , 
vaunumies (V 10): Joensuun (1 Jns) varikolle , 

asemamiehet (V 10) : Joensuun (3 Jns, 1 Uim , 1 Kit) ja Savonlinnan 

(2 Sl , 1 Sva) liikennealueille ja 

asemamiehet (V 9) : Joensuun (7 Jns) liikennealueelle . 

Toimi s tosiht eerin (V 16) virka, toi s taiseksi Tamper een ra tapiirin 

toimisto s sa ( Tampere ) . Rataosaston j ohta j a lle os oite t ut c ake mukset 

on toimit e t t ava raut a t iehallituksen kirj a a moon v i i meis taan 7.7 . 1982 
ennen vi r a ston aukioloa j a n paattymist a • 
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l\aksi koneinsinoorin virkaa (B 2) ja yksi yliteknikon virka ,v 23) , 
toistaisel•si Pasilan konepajassa seka yksi yli teknikon virka ( V 23) , 
toistaiseksi Kuopion konepajassa . 

Kirjall i set , k oneins ino orin v irkoi h in tarkoitetut rautatiehallituk
selle osoit~tut hakemukset on totmitettava rautatiehallituksen kir

jaamoon 28 . 6 . 1982 mennessa ennen viraston aukioloajan paattymista , 
seka yliteknikon vi r kohin tarkoitetut koneosaston jobtajalle osoite

tut ki r jal liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir

jaamoon 2 . 7 . 19~2 mennessa ennen viraston aukioloajan paattymista . 

NIMITYKSIA JA ~RAYKSIA 

T a 1 o us o sa s to : toimistosihteerin {V 21) virkaan tsiht . (V 20) Hilkka Ir
meli Strand, toimistosihteerin (V 20) virkaan {Hy vto) tsiht.(V 19) Antti Aukusti 
Tynkkynen, toimistosihteerin (V 19) virkaan {Pm vto) tsiht . (V 18) Pentti Aatos Huk
ka, toimistosihteerin (V 18) virkaan tsiht.(V 16) Sinikka Raija H;11evi Rautiainen 
ja Raija Margit Sjostrom, toimistosihteerin (V 16) virkaan tvirk.(V 11) Kaija Kat
riina Siitonen, toimistovirkailijan (V 11) toimeen vt.tvirk . (V 11) Seppo Tapani Lei
nonen ja asm. Seija 14arjatta Rosila, 

y1 imaaraiseen toimistosihteerin {V 16) toimeen yl im. tvirk. {V 13) Marja-L i isa Peters
son,tvirk.(Vll) Marja-Leena Romppanen, {Hki vto) ylim.tvirk.(V 13} Ulla Elisabeth 
Nystrom, (Pm vto) ylim.tvirk . (V 13) Lea Helja Orvokki Kuronen, ylimaaraiseen toi 
mistovirkailijan (V 13) toimeen {Hki vto) Ossi Henrik Honkanen, 
varastomestarin {V 17) toimeen (Kuo vto) varastotyontekijat Eero Antero Miettinen 
ja Pentti Antero Savolainen. 

R a t a o s a s t o: rake nnusme s tarin ( V 23) virkaan ( rap Sl) 
rakennu s me s tari ( V 22) Arto Olavi Roivio ja rataes i miehe n toimeen 

(Pri ) raidemi e s Re i mo Sakari Raitio. 

R a t a. o s a s t o: ratae simiehet Alpo Veli Matias Myllymaki ja 
Antti Veikko Puuri s eka vt ylim.varastomestari Toivo Olavi Lipponen. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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LOMARAHAN JA VUOSILOMALISAN MAKSUPAIVA 

2-viikkoiskausittain palkkansa saavien lomarahan maksupaiva on 

16.7.1982. 

Kerran kuukaudessa palkkansa s aavien lomarahan ja vuosilomalisan 

maksupaiva on 16.7.1982. 

Ennakkovero peritaan lomarahasta ja vuosilomalisasta kummastakin 

erikseen: 

- 1 500,00 

1 500,01 - 2 500,00 

30 % 
40 % 

2 500,01- so % 
(Tlt 559/11/82, 3.6.1982) VT 24 /82 

MUUTOKSIA KAPPALETAVARATARIFFIIN 

I. Tariffin korottaminen 

Rautatiehallitus on 18 . 5 . 1982 tekemallaan paat oksella 

korottanut Valtionrautatei den kappaletavaraliikenteen 

l iitantarahteja 1.7 . 1982 lukien seka osittain suuren

tanut kappaletavaran kuljetusmaksujen yksikkohinnoista 

myonnettavaa palj ousal ennusta . Vastaavasti 4. 6. 1982 
annetulla asetuksella on vahvistettu kappaletavaralahe

tysten perusrahd i n korotetut yksikkohinnat . Kappaletava

raliikenteen laskettu keskimaarainen tariffinkorotus on 

1. 7 . 1982 lukien 6 , 0 prosenttia , liitantatariffin osalta 

korotus on 8 , 0 prosenttia ja perusrahdin osalta 6 , 2 
prosenttia . Vakiohintaisten lahetysten rahteja ja 

kappa l etavaralahetysten vahimpia maksuja ei koroteta . 

Annetun asetuksen mukaisesti muutetaan Tariffisaannon 

36 § ja r autat i ehallituksen paatoksen mukaisesti 36 § : n 

1. ja 3 . lisamaaraykset 1 . 7 . 1982 lukien seuraavasti : 
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36 § 
Rahtikappal etavaran , luokka R, kulj et us maksut miHi.ratiHi.n 

seuraavassa taulukossa mainittujen yksikkohint ojen mukaan . 

Vali- Yksikko- vali - Yksikko- Vali - Yksikko-
matka hint a matka hint a matka hint a 
en in- pennia enin- pennia enin - pennia 
taan 100 kg taan 100 kg taan 100 kg 
km kohti krn kohti km kohti 

30 776 330 2 037 900 3 621 

60 913 370 2 148 1 000 3 !399 

90 1 050 410 2 259 1 150 4 315 
120 1 186 450 2 370 y l i 

150 1 323 500 2 509 1 150 4 732 
180 1 460 550 2 648 

210 1 597 600 2 787 
240 1 733 650 2 926 

270 1 870 700 3 065 

300 1 954 800 3 343 

Kiitotavarana lahetettavan kappal etavaran , luokka K, 

yksikkohinnat ovat 85 % luokan R hintoja korkeammat . 

Lisamaarayks i a 

1. Rahtikappaletavaran kulj et usmaksut on laskettu 

valmiiksi tariffitaulukkoon 28 . Taulukkoa laadit -

taessa yksikkohinnoista on vahennetty palj ous -

alennuksena 

275 - 324 kg lahetyksissa 5 % 

325 - 374 II II 7 % 

375 - 424 II II 9 % 

425 - 474 II II 11 % 

475 549 II II 13 % 

550 - 649 II " 16,5 % 

650 - 749 II " 20 % 

750 - 849 II " 23 % 

850 - 949 " II 26 % 

950 - 1 099 " II 29 % 

1 100 - 1 299 II II 32 , 5 % 
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1 300 - 1 499 II 36 % 
1 500 - 1 699 II II 38 , 5 % 
1 700 - 1 899 II 40 , 5 % 
1 900 - 2 099 II II 42 % 
2 100 - 2 299 II II 43,5 % 
2 300 - 2 499 II II 45 % 
2 500 - 2 699 II II 46 % 
2 700 - 2 899 II II 47 % 
2 900 - 3 099 II II 48 % 

3 100 - 3 299 II II 49 % 

3 300 - 3 499 II II 50 % 

3 500 - 3 699 II II 51 % 

3 700 - 3 899 II II 52 % 

3 900 - 4 249 II II 53 % 
4 250 - 4 749 II 54 % 
4 750 - 5 249 II II 55 % 

5 250 - 5 749 II 56 % 

5 750 - 6 249 II II 56 , 5 % 
6 250 - 6 749 II II 57 % 
6 750 - 7 249 II II 57,5 % 

7 250 - 7 749 II 58 % 

Kiitotavarall e ei paljousalennusta myonneta . 

-------------
3. Kappaletavara l ahetysten liitantakuljetusmaksut maarataan 

seuraav i en yksikkohi ntojen mukaan . 

Yksikkohinta p/100 kg , kun liitantakuljetusvyohyke on 

1 2 3 4 5 6 7 8 
962 1 077 1 231 1 462 1 764 2 188 2 732 3 397 

f~aksut on laskettu valmiiksi tariffi taulukkoon 28 B. 
Taul ukkoa laadi ttaessa yksikkohinnoista on vahennetty 
1. lisamaarayksen mukaiset paljousalennukset . 
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Liitankuljetusvyohykkeet on rnaaratty seuraavasti : 

Vyohyke 1 kuljetusrnatka 0 - 15 krn 
II 2 II 16 30 II 

3 II 31 - 50 II 

II 4 II 51 - 80 II 

II 5 II 81 - 130 II 

II 6 II 131 - 200 II 

II 7 II 201 - 290 II 

8 II 291 -

Tariffisaannon 36 § : n ja sen 1 . ja 3 . lisarnaaraysten 

rnuutosten johdosta painetaan Tariffitaulukkojen (VR 2644) 

taulukot 28, 28A, 28B ja 28C uudelleen . Painatusjaosto 

suorittaa uudelleen painettujen taulukoiden perusjakelun . 

Myos Tariffisaannon ao . sivut painetaan uudelleen ja jaetaan 

kayttajille . 

II. Pikajunatavara ja lisarnaksullinen kiitotavara 

Rautatiehallitus on rnyos vahvistanut kuluvan vuoden syyskuun 

1. paivasta alkaen uuden henkilojunissa kuljetettavan kappale 

tavaralahetyksen ns . Pikajunatavaran kuljetus- yrns . rnaarayk 

set . 

Pikajunatavarana kuljetettavan lahetyksen todellinen paine 

saa olla enintaan 50 kg ja tilavuus enintaan 250 drn3 . Kolli 

paino saa olla enintaan 30 kg ja pituus 1 rn. Kuljetusrnaksu 

on kuljetusrnatkan pituudesta riippurnaton vakiosuuruinen 

(60 rnk). Jalkivaatirnusta ei pikajunatavaralle voi asettaa . 

Pikajunatavaraa varten painetaan orna vakiohintainen 

kuljetuskirjansa. 

Pikajunatavaraa kuljetetaan vain rnaaratyilla yhteysvaleilla, 

joilla kuljetus voidaan suorittaa sarnalla junalla lahetys

asernalta rnaaraasernalle. 

24 
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Samanaikaisesti kun pikajunatavaraliikenne aloitetaan , rajoite

taan henkilojunissa matkatavaran yhteydessa kuljetettavien 

kiitotavaralahetysten vastaanotto koskemaan vain luvan varai 

sesti tai liikennetoimiston julkaisemien kiitotavaran kulje

tusohje ~ den mukaisesti kuljetettavia kiitotavaralahetyksia . 

Toistaiseksi (1 . 9 . 1982 lukien) luvanvaraisesti matkatavaran 

yhteydessa vastaanotettavista JB kuljetettav i sta k i itotavar&

lahetyks i sta peritaan kiitotavararahdi n lisaksi tariffitaulu

koissa maaratty lisamaksu (1 - 44 kg : n lahetyksilta 40 mk , yli 

44 kg:n lahetyksilta 60 mk) . 

Taydelliset ohjeet Pikajunatavarasta ja lisamaksullisesta 

kiitotavarasta annetaan Tariffisaannon ja Tariffitaulukkojen 

muutoksena lahiaikoina . 

(Nro Mt 22819/646/82, 7 . 6 . 1982), VT 24/82 . 

JTT : N KORJAUSLEHDET 

Jtt : n korjauslehdet 37 ja 38 ovat ilmestyneet ja tulevat voimaan 

1 . 7 . 1982 . VT 24/82 

VR- SUURASIAKASTILI 

Viime aikoina esille tulleiden virheellisten tulkintojen vuoksi , 

on paikallaan kerrata VR- suurasiakastilia koskevat tiedot : 

VR - suurasiakastiliin kuuluu ostotositevihko . Vihkossa olevilla 

" junashekeilla'' voidaan matkaliput ostaa a s e m i 1 t a , p i k a 

j u n i s t a ja m a t k a t o i m i s t o i s t a . 

VR- suursasiakastilin "junashekeilla" voidaan ostaa 

- normaalihintaisia meno - ja meno-paluulippuja 

- ryhmalippuja 

- istuma- ja makuupaikkalippuja seka autonkuljetuslippuja 

- matkailulippuja rautatieosuuksille . 
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VR- suurasiakastili on luotollinen ja luoton m~ar~ rajaton . Tilin
kaytt~jaa laskutetaan kerran kuussa ja kaikista tiliin tehdyista 
ostoista annetaan 10 % alennus . 

Ahkerat tilinkaytt~j~t saavat 20 % lis~alennuksen niista ostoista , 
jotka ylitt~vat edellisten 6 kk : n keskimaaraisen kuukausioston . 

Tilin avaamisen yhteydess a perit aan 50 mk : n suuruinen t ilinhoito
maksu . Tilinhoitomaksu kannetaan kalenterivuosittain . 

(Nro Mt 31752/646/82 , 8 . 6 . 1982) VT 24/82 

AVOIMI A VIRKOJA J A TOIMIA 
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Teknikon virka (V 23) tois taiseksi Kontiomaen (Kon) varikolla . Rau 
tat i ehal l ituksen l iikenneosaston paall ikol l e osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehal l i tuksen kirjaamoon viimeis 
taan 14. 7 . 1982 ennen viraston a ukioloajan paattymist~ . 

Yliteknikon virka (V23) ja teknik on virka ( V21), toistaiseksi Turun 
konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetu t kirjalliset hakemukset on toimit e t 
tava rautatiehallit uksen kirjaamoon viimeistaan 12.7.1982 ennen vi
raston aukioloajan paattymista. 

IUMITYKSIA 

K o n e o s a s t o : teknikon (V23)virkaan ( Tku knp) vt. t kn Jorma 
Helmer Jalo, teknikon (V21) virkaan (Hy knp) vs.tkn Martti Ilmari 

Naranen, ylimaaraisiin yliteknikon (V23) toimiin (Psl knp) vt. ylim. 
ytkn Juha Seppo Kalevi Tarkkonen, (Hy knp) tkn Pentti Johannes Sipi
lainen ja tkn Martti Juhani Hamalainen, seka (Kuo knp) vt.ylim.ytkn 
Martti Aarne Mecklin ja vt.ylim.ytkn Raimo Olavi Karppa, ylimaarai
siin toimistovirkalijan (V13) toimiin (Hy knp) tvirk Kaisa Helena 
Vainikainen ja tvirk Pirkko Marjatta Kotro seka (Psl knp) ylim.tvi rk 
Rauha Sirkka Hamalainen ja ylim.tvirk ~1ervi Helena Lindholm, ylimaa
raiseen toimistovirkailijan (V12) toimeen (Hy knp) tvirk Saimi Sinik-
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ka Eloranta, ylimaaraiseen toimistovirkailijan (V11) toimeen (Psl knp ) 
ylim.tvirk Pirjo Marketta Kousa, ylimaaraisiin yliteknikon (V2~) toi
miin (Tku knp) ytkn Rainer Jubani Anttila ja tkn Aaro Akseli Siltala, 
ylimaaraisiin yliasentajan (V19) toimi in (Hy knp) sas Eero Antero 
Tammi, sas Lauri Olavi Jokinen ja ylim.sas Heino Einari Ylonen, 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : Apulaisasemapaallikko Eero Matti Silo
aha , yliasentaja Urpo Ahti Edvard Manninen, jarjestelymestari Veikko 

OJ.avi Kurri , liikenneohjaajat Osmo Veli Kaleva Paturi, Arvo Kalervo 
Kostiainen , veturinkuljettajat Karl Albert Goran ~sterholm, Arvi 
Emil Tarjomaa , Antero Pakkanen , Raimo Rafael Tuominen , Sulo Fredrik 
Tuovinen , Matti Kalevi Koivisto, Aulis Rafael Rask , Lauri Einar Pel 
lervo Kirjavainen , Osmo Herrala, Toivo Kalervo Mielonen, Reino Mati 
as Harma , Aarne Albert Virtanen , Yrjo Arvid Orassalo, Mauri Jaakko 
Ilmari Honkavaara , Vaino Aukust Marttinen, Onni Vaskelainen, Kauko 
Antero Ahola , Pentti Kalervo Paader , Urho Aulis Molsa , Pentti Olavi 
Viinikainen , veturinlammittaja Lars Nikanor Helenius, konduktoorit 
Soini Hal likainen , Arvo Kullervo Kupiainen , polttoainetyonjohtaja 
Pentti Nikolai Raitanen , ~unamiehet Pentti Einar Kalevi Laurila , 
Pentti Eelis Johannes Ukonpelto , Ilmari Poskiparta, Taisto Johannes 
Hakala , Kimmo Jarva , Mauno Markus Kalinko, Heino Johannes Tiilikai 
nen , Veikko Johannes Majuri , vaihdemiehet Toivo Armas Uusitupa, 
Leo Alfred Stenman , Erkki Olavi Kauppila , Aimo Nisonen , Leo Elis 
Rajakorpi , Pauli Armas ~ronen , Jaakko Olavi Salo , Erkki Tapio 

Salonen , Aarne Ludvig Niemisto , Taisto Johannes Kallio , neijo Aarre 
Hannula , Eelis Ensio Rontynen, Kalevi Lankinen , Aulis Olavi Rissa 
nen , asemamiehet Helmi Harjuvuori, Antti Lauri Ilmari Marttila, 
toimistovirkailija Eeva- Liisa Tukiainen , ylimaarainen autonkuljet
t a ja Martti Johannes Suomi , ylimaarainen kateisvarastonhoitaja 
Lempi Si l tanen, ylimaaraiset vaununsiivoojat Elli Annikki Rivinoja , 
Ulla Marjatta Hepo- oja , ylimaaraiset siivoojat Sirkka Liisa Etuaho, 
Tyyne Hamalainen , ylimaaraiset tallimiehet Sakari Antero Leskinen 
ja Lasse Sakari Laiho . 

K o n e o s a s t o : teknikot Matti Juhani Virtanen, Klaus Leo Tar

vainen • v~.ylim.tvirk Arja Marjut Linkojoki. 

Hels inki 1982. Valtion pa inatu skeskus 
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TYORYHM~RAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SIS~ISI~ JULKAISUJA (VR/VSJ) ON 

KIRJASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT: 

Tekstinkasittelykokeilun loppuraportti I Toimistojarjestelmatyo

ryhma . - Hki, 1982 . - 17 s . , 4 liitetta . 

(VR/VSJ 1981/1) 

Tiivistelma 

Tavoite : Selvittaa tekstinkasittelyjarjestelman soveltuvuus rauta
tiehallituksessa . 

Ongelma: ~oimistojarjestelman kehittaminen 

Kokeilun Jarjestelmasta on hyotya laajoissa ja vakiotekstia sisal 
tulos : tavissa asiakirjojen tuotannossa . 

Jatko
toimen 
piteet : 

Kokeiltavana ollut jarjestelma tyydyttaa osan kokeilu 
yksikoiden puhtaaksikirjoitustarpeesta , mutta on kayt 
tajan kannalta raskassoutuinen . 

Suoranaisia kustannussaastoja aikaisempaan verrattuna ei 
voitu osoittaa . 

Koska laitteiden kaytto yleistyy, ehdotetaan kokeilua 
jatkettavaksi toistaiseksi todellisten ja pitkavaikut 
teisten hyotyjen selvittamiseksi jarjestelmaa laajenta
matta . 

Toimistojarjestelmien esitutKimuksen loppuraportti I Toimistojar

jestelmatyoryhma . - Hki , 1982. - 30 s ., 7 liitetta . 
(VR/VSJ 1982/2) 

Tiivistelma 

Tavoite : Toimistojarjestelmien mahdollistamien hyotyjen kartoitta
minen ja toteutuskelpoisuuden tutkiminen . 

Ongelma : VR : lle sopivien toimistojarjestelmien kehittaminen . 

Tulokset: Toimistojarjestelma on yksi tietohallinnon piiriin kuulu 
va tietojarjestelma . Se muodostuu kahdesta osasta : 
- tekstinkasittelyjarjestelmasta (=asiakirjarutiinit) 
- tietotarpeita palvelevasta tietojarjestelmasta, 

joka kayttaa hyvakseen muita ~tojarjestelmia . 

Naista edellisen merkitys on toimiston tuottavuudelle 
vahaisempi, puhtaaksikirjoittamisen automatisoiminen 
vahaisin . 

Koko jarjestelma olisi ensisijaisesti suunnattava johto 
ja suunnitteluhenkiloston (tekstinlaatijoiden) tyon 
tehostamisvalineeksi . 
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- 3 -

Toimistojarjestelma voi kehittya tehokkaaksi tyovali 
neeksi vain muiden tietojarjestelmien ja viimekadessa 
koko tietohallinnon kehittymisen tahdissa . 

Asetetaan projekti turvaamaan toimistojarje~telmien 
hallittu kehittaminen . 

VR:n oman tavaran rahdituksen uudelleen jarjestamista selvittamaan 

asetetun tyoryhman raportti . - Hki , 1982. - 9 s . , 2 liitetta . 
( VR/VSJ 1982/3) 

Tiivistelma 

Tavoite : 

Muutos 
tarpeet : 

Ehdo
tukset : 

Perus 
telut : 

Selvittaa nykyisen jarjestelman muuttamistarve ja tehda 
muutosehdotus 

- Jarjestelma on vanhentunut 
- Sita ei noudateta yhtenaisesti 
- Jarjestelma aiheuttaa paljon tyota 
- Tariffi on jaanyt jalkeen 

- Ai noastaan vaunukuormaku l jetukset rahditetaan 
- Kuljetuskirjana kaytetaan VR oman tavaran rahtikir j aa 
- Rahti peritaan yleisen tariffin mukaan 

- Tyomaaraa vahennetaan 
- Investointeihin kohdistuvien vaunukuormien kustannuk -

set eivat rasita kayttotoiminnan tulosta , kun 
laskutus sailyy 

- Tariffi pysyy ajan tasalla 

Kappaletavaraliikent e en keni ; tamissuunnitelma: tyoryhmaraportti 1 

Kappaletavaraprojekti, KAPRO . - Hki , 1982 . - 18 s . 
(VR/VSJ 1982/4) 

Tiivistelma 
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Kappaletavaraliikenne tervehdytetaan saattamalla se kan 
nattavaksi ja kilpailukykyiseksi toiminnaksi . Kuljetuk 
senantajille tarjotaan kuljetuspalvelua, joka kattaa 
kappaletavaran toimitusehdoin tavarankuljetukset kaikissa 
painoluokissa koko valtakunnan alueella . 

Kuljetusjarjestelma uudistetaan keskittamalla junakulje 
tukset voimakasvirtaisille , pitkille yhteysvaleille ja 
luomassa kattava autokuljetusverkko junakuljetusverkkoa 
taydentamaan ja sen rinnalle . Vaihtoyksikoiden kayto l la 
valtetaan kasittelykertoja ja edistetaan kuljetusketju 
jen muodostamista . Kuljetusyksikoiden tayttosuhdetta 
parannetaan yhdistamalla samoihin yksikoihin osakuorma 
ja terminaalitavarakuljetuksia . 
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Tuotevalikoimaa selkeytetaan siten, etta varsinaisessa 
kappaletavaraliikenteessa on vain yksi lahetystapa . 
Kiireellisia, kooltaan rajoitettuja lahetyksia kuljete 
taan lisaksi matkustajajunissa pikajunatavarana . 

Kuljetusmaksujarjestelma uudistetaan seka runkokuljetus 
maksun etta nouto- ja kotiinkuljetusmaksujen osalta . 

Organisaatio muodostetaan tulosvastuulliseksi tuoteorga
nisaatioksi , jossa markkinointi ja liikenteenhoito on 
yhdistetty . Kehittamisvaihtoehtoina ovat VR : n omaan 
organisaatioon tai ulkopuoliseen yhti~~n perustuvat 
ratkaisumallit . 

Automaattisia paloilmoitus- ja sammutuslaitoksia koskevien ohjeiden 

laatimista varten asetetun ty~ryhman selvitys, - Hki, 1982 . - 18s ., 

4 liitetta . 

(VRIVSJ 198216) 

LIS~KSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT NUMEROA VAILLA OLEVAT RAPORTIT : 

Liikenteenvalvonnan ja - suunnittelun tehostaminen : tyoryhman ra

portti . - (Hki , 1981) . - 10 s ., 1 liite . 

Tietohallinnon kehittaminen Valtionrautateilla : Tietohallintoryh

man raportti . - Hki , 1981 . - 23 s . , 5 liitetta. 

Tyoterveyshuollon tietojarjestelman yleissuunnitelma : Projektin 

loppuraportti I RH . Hallinto - osasto . - Hki, 1981 . - 16 s . 

Tasoristeys - ja tiejarjestelysuunnitelma Kangasalan kunnassa I 

Kangasalan kunta , VR : n Tampereen ratapiiri. - (Tampere) , 1981 . 

TOLIKO- tyoryhman loppuraportti . - Hki , 1982 . - 30 s ., 7 liitetta . 

Valtion ty~maiden huolto - ohjesaannon (607181 , 3 . 9 . 1981) sovelta 

misohjeet Valtionrautateiden kiskoilla kuljetettavissa tiloissa . 

- Hki , 1982 . - (4 s . ), 2 liitetta . 

Matkatoimistojen tilitysmenettelyn yksinkertaistamistyoryhman 

loppuraportti . - Hki, 1982: - 6 s . 

Rauman kappaletavarakuljetusten uudelleenjarjestacymahdollisuuksia 

selvitte l evan tyoryhman raportti . - Tampere, 1982 . - 10 s ., 

8 liitetta . 
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Raahen vaihtotyotutkimus . - 1982 . - 8 s ., 4 liitettti . 

Tiivistelmti 

Laatia suunnitelmat junien ajoitukseen seka vaihtotyore 
surssien ja raiteiston ktiyttoon aikataulukaudella 183 . 
Tyon tuloksia pyritaan kaytttimtitin hyvtiksi soveltuvin osin 
jo aikataulukaudella 183 . 

TILKE-projekti I RH . Talousosasto. - Hki, 1982 . - 1 s., 9 liitetta . 

Tiivistelma 

Tavaraliikenteen tilitysjarjestelmtin kehitttimista varten 
asetetun projektiryhman loppuraportti, jonka liitteena 
- Projektiorganisaatio 
- Jarjestelman kuvaus , jossa systeemitasolla esitetty 

organisaatioyksikoiden tehtavat seka 
- tilitysjarjestelman koneellista laajuutta koskeva 

selvitys, 
- tilitysjarjestelmtin toiminnalliset periaatteet , 
- kirjauskeskusten sijaintipaikat , 
- tilitysjtirjestelmassa kaytettavat saannot ja ohjeet 

sekti 
- tilitysjarjestelman tulostuslistat . 

Pirkanmaan kuljetustutkimus . Osa 1 : Rautatiekuljetukset v . 1980 . -

Tampere , 1982 . - 81 s . , 2 liitetta . - (Julkaisu I Tampereen seu 
tukaavaliitto ; B. 112) 

Automaattikytkin- tyoryhman valiraportti I RH . Liikenneosasto . -

Hki , 1982 . - 4 s . 

Tiivistelma 

Tavoite : Saada rautatiehallituksen alustava kanta automaattikyt 
kinten ktiyttoonotosta Valtionrautateilla 

Ongelma : Kahden kytkinjarjestelman rinnakkainen kaytto 

Ehdotus: Suorittaa valiraportissa esitetyt teoreettiset selvityk
set ja kokeet, joihin pohjautuen on mahdollista tehda 
paatos automaattikytkimien kayttoonotosta Valtionrauta 
teilla 

Perus - SNTL :n yhdysliikenne, tyoskentelyolosuhteiden paranta 
telut : minen , tapaturmien ja sairastuvuuden vahentaminen, 

seka mahdollisuus junapainojen korotuksiin 

Seuraa- Yhtentiinen kytkinjarjestelmti kaupallisessa liikenteessa 
mukset : siirtymakauden jalkeen . 

Raportit ovat lainattavissa RH :n kirjastosta . 

(N : o Hlo 4711051182 , 15 . 6 . 1982) VT /82 

25 
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RAHTILUOTTO 

Ra j a ttoma n luotto-oike ude n k a ik i lla li i ke nne p a ikoill a omaavista 

a s iakka i s t a ~aadittuun tietokonel i staan t e hdlln seur aa v a t muutokset. 

Luetteloon li s at l ln 

662411 Oy Lohj a Ab 45 700 KUU SANKO SKI 
Kuus anko s ken k e vy t s ora tehdas 

662 16 3 Oy Lohja Ab 1 210 0 OI TTI 
Oi tin h a rkkotehda s 

(N ro Tlt 580 /2 4 / 8 2 , 16. 6 .1 9 8 2) VT 25/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen vllimatkat - julkaisuun tehdlln 1 . 7 . 1982 lukien 

seuraavat muutokset : 

- Vika : Liikennoimistapamerkintl sarakkeessa 5 muutetaan merkinnlksi Hil 

- Hirvas : Poistetaan merkintoineen . 

(Nro Lko 22700/67/82 , 15 . 6 . 1982), VT 25/82 . 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET (VR 2657) 

Julkaisuun Kotimaisen rahtikirjan tlyttoohjeet (Nro Lko 32203/61/81) 

tehdlln seuraava lislys 1 . 7 . 1982 lukien : 

Lisltlln uusi rahditusmuutoskoodi : 

Koodi 47 kuormausapuvllineiden palautus + katettu vaunu avovaunun 

tilal l a , katetun vaunun lisll ei buomioida . 

(Nro Yt 22503/61/82, 15 . 6 . 1982) , VT 25/82 . 
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V~TURINKULJETTAJAKURS?IT 1983 

Veturinkuljettajakursseille pyrkiville pidet~~n valintakoe liikenne

p~ireitt~in lauantaina 11 . 9 . 1982 . Siihen kuuluvat kokeet 1) Suomen 

kieless~, 2) matematiikassa, 3) veturitekniikassa ja 4) veturimies 

tutkintoon sis~ltyviss~ ohjes&&nn6issa. 

Kursseille pyrkijan on viimeistaan 12 . 8.1982 jatett&va l&himm~lle 

esimiehelleen (varikonpa&llikoll~ tai liikennealueen p&allikolle) 

yleisen toimiston pa&llikolle osoitettu hakemus, johon varikko tai 

liikennealue liittaa selvan valokopion nimikortista ja esimiehen vah

vistaman laskelman veturimiestutkinnon jalkeen vaaditusta kahden vuoden 

veturimiespalveluksesta koneapulaisena . 

Veturimieskursseille hakemisen edellytyksena on, etta em . kahden 

vuoden m~araaika t~yttyy kevaan 1983 kursseille pyrkivilta viimeis 

taan 31 . 12.1982 ja syksyn 1983 kursseille pyrkivilt~ 1 . 7 . 1983 men 
nessa . 

Vaadittava veturimiespalvelus lasketaan veturimiestutkintotodistuksen 

jalkeisesta paiv~aarasta alkaen vahennettyna mahdolliset poissaolot 

kuten esimerkiksi asevelvollisuuden suoritusaika . 

Liikennepiiri laatii luettelon erikseen niista, joiden veturimiespal 

velus tulee tayteen 31 . 12 . 1982 mennessa sek& niista, joiden veturimies 

palvelus tulee tayteen 1 . 7.1983 mennessa . 

Esimiehen on toimitettava hakemukset lausuntoineen hakijain k~ytt~yty 

misesta ja toiminnasta liikennepiirin pa&llikolle, joka l&hettaa ne 

omine lausuntoineen edelleen yleiseen toimistoon 20 .8.82 mennessa . 

Rautatieopisto lahett&a liikennepiirien paallikoille yksityiskohtaiset 

ohjeet liikennepiireissa pidettavista valintakokeista 6 . 9.1982 mennessa . 

(Nro Yt 1254/141/82, 16.6 . 82), VT 25/81 . 
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VAUNlJN NUMERON MERKITSEMINEN ITAISEN YHDYSLIIKENTEEN RAHTIKIRJ AAN 

Luzhaikan asemaptiallikon ilmoituksen mukaan on 1 . 5 .-5 . 6 . 1982 vtil i senti 
aikana luovutettu Suomesta 118 vaunua , joiden rahtikirjoihin on merkitty 

virheellinen vaunun numero . Ellei virhetta ole havaittu raja- asemilla , 

joutuvat vaunut seisomaan maara- tai risteysasemilla SNTL : ssa siihen 

saakka , kunnes vaunun oikea numero on vahvistettu . 

Lahetysasemia kehoitetaan varmistamaan , etta rahtikirjoihin merkitty 

vaunun numero on ehdottomasti oikea . Mikali numero joudutaan korjaa

maan , on korjaajan varmennettavamerkintlnsanimikirjoituksellaan ja 

aseman nimi - ja paivaleimalla . (Kts . Suomen ja Neuvostoliiton suora 

rautatieyhdysliikenne . Tariffi (VR 4784) 8 . artikla 4 §, 9 . artikla 

1 ~ - Toimitusohjeet · (VR 4781) 4 § 4 . ) . 

(Nro Lko 31787/6 62/82 , 16 . 6. 1982) , VT 25 / 82 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylimaarainen vaununtarkastajan toimi Jyvaskylan varikolla (Jy) . Rauta-

t i ehall i t uksen liil<enneosas ton paallikolle osoi tet ut kir j alliset hake 

mukset on toimitettava Pieksamaen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 

21.7 . 1982 . 

Asemamiehen toimi (V 9) Kemin (1 Trv js - ~ateva) liikennealueella . 

Kirja l liset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Oulun liikenne

piirin paallikolle viimeistaan 21 . 7 . 1982 . 

NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

R a t a o s a s t o: konttoripaallikon (V26) virkaan (Pm rp) liikenne

tarkastaja ap (V26) Bror Osvald Nyman 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari Antti Joutsiniemi ja rataesimies 

Toivo Johannes Koykka 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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EURAILPASS/EURAIL YOUTHPASS -MATKALIPUT 

1 . YLEISTii 

1. 1 VR on 1. 1. 1978 lukien liittynyt EURAILPASS/EURAIL YOUTHPASS - jarjestel

maan. EURAILPASS ja EURAIL YOUTHPASS - lippuja myydaan useissa maissa 

Euroopan ulkopuolella henkiloille , joilla on pysyvainen asuinpaikka 

naissa maissa. Euroopassa naita lippuja myydaan vain poikkeustapauksissa. 

1.2 EURAILPASS ja EURAIL YOUTHPASS kelpaavat niissa maissa, jotka on lueteltu 

lipussa olevissa ohjeissa kohdassa 4 (ks. liitteena olevia malleja) . Li

put ovat englanninkielisia (liitteet 1 ja 2), mutta ymmartamisen helpotta

miseksi on teksti suomennettu liitteissa 4 ja 5. 

1.3 EURAILPASS on variltaan punainen vihertavalla varmuuspohjalla ja EURAIL 

YOUTHPASS kellanruskea ruskehtavalla varmuuspohjalla. 

2 . EURAILPAS 

2 . 1 KELPOISUUSEfiDOT 

2 . 1 . 1 EURAILPASS oikeuttaa kelpoisuusaikanaan rajattomaan maaraan junamatkoja 

1 . luol$assa . 

2 . 1.2 Lippu oikeuttaa myos vapaaseen kansipaikkaan SILJA LINEn laivoilla 

valilla Helsinki - Tukholma ja Turku - Tukholma seka painvastoin. 

2 . 1. 3 EURAILPASS- lippu on sijoitettu avonaiseen muovikoteloon . Lippu on 

henkilokohtainen eika sita saa siirtaa toiselle . Passi on esitettava. 
(Ks. 2 .5 .2) 

2 . 1.4 Istuma-, r~kuu- ja lepopaikkamaksut on suoritettava. Paikanvarauksissa 

noudatetaan niista annettuja maarayksia. 

2 .2 KELPOISUUSAJAT 

2.2 . 1 EURAILPASSin kelpoisuusajat ovat 7, 15 ja 21 paivaa seka 1, 2 ja 3 kuu-

kautta . 7 paivan lippua voidaan kayttaa vain 

yhteydessa. 

lentopakettima tkan 
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Lipuissa olevaa kelpoisuusaikaa ei saa pidentaa . Jos joku haluaa en

tisen tilalle pi temman a jan voimassa olevan lipun, kehotetaan hanta 

kaantyrraan VR Lipputoimiston , Helsinki , (Eurail Aid Offi ce) , puoleen . 

2 .2 .2 Lipun ostaja maaraa itse kelpoisuusajan. Han voi jo lippua ostaessaan 

ilmoittaa ensimmaisen kelpoisuuspaivan, jolloin myyntipaikka merkitsee 

sen ja viimeisen kelpoisuuspaivan lippuun kirjoituskoneella, kuulakark 

kynalla tai huopakynalla ja taittaa lipun muovikoteloon . 

2 .2 . 3 Ellei lipun ostaja tieda , milloin han aloittaa matkansa Euroopassa , 

han saa avoimella paivamaaralla olevan eli ns . "OPEN DATE" - lipun. 

(7 paivan lippua e i myyda "OPEN DATE"-lippuna .) Euroopassa sen sijaan 

ei voida enaa myyda "OPEN DATE"-lippua . 

2 . 3 LIPUIJ MYYNTI JA KIRJOITTAMINEN . KELPOISUIJSAIKOJEN MERKITSEMINEN 

2 .3 . 1 Kelpoisuuspaivat on merkitLy myyntitoimistossa 

2 . 3 .1. 1 Lippu voidaan myyntimaassa (Euroopan ulkopuolella) myyda jo 6 kuu

kautta ennen ensirnmaista kelpoisuuspaivaa . 

Lippuun tulee olla merkittyna 

- matkustajan taydellinen nimi 

- matkustajan asuinmaa, jossa hanella on pysyvainen a:.;uinpaikka 

- passin numero 

- ensimmainen ja viimeinen kelpoisuuspai va (pait.si "OPE!i DATE"-li -

puissa) 

- myyntitoimiston leima seka varsinaisessa lipussa etta kelpoisuus

lipukkeessa ruuduissa " Issuing office" ja "Validating office" 

(Jos lippt.. or. rnyyty "OPEr~ DATE"-lippuna, leimataan "Validating 

office" - rUt.:l 1 vasta paivamaaria merkit.taess3 . Ko!J•.a 2 . 3 . 2 . l 

- haltijan allekirjoitus . 

. 3 . 1 · "- Lippu on avonaisessa muov'ikotelossa . 

" .3.1 . 3 Lapset, jotka ovat tayttaneet 4, mutta eivat P vuotta, seki.i ... vuott 

nuor emmat lapset, JOille vaaditaan oma paikka , rnaksavat puolet hin

nasta . ~Jaaraavana on ika ensimmaisena lippuun merki tytk.i kelpoisuu~ 

paivana . 
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2.3 . 1. 4 Lapselle myydysta EURAILPASS- lipusta on taitetun lipun oikeasta 

ylakulrnasta leikattu tarkistusosa pais ennen muovikoteloon sijoitta

rnista . Kelpoisuuslipukkeeseen on rnerkitty rasti oikeassa laidassa 

sijaitsevaan ruutuun. 

2 .3 .2 Kelpoisuuspaivia ei ole merkitty ("OPEN DATE" ) 

2 .3 . 2.1 Kelpoisuusajat voidaan talloin rnerkita rnilla t~ nsa asemalla 

Euroopassa, myos VR:n asernalla, josta rnatkustaj~ aloittaa rnatkansa 

Euroopassa . Merkinta tehdaan huolellisesti kuulakarki- tai huopa

kynalla arabialaisin nurneroin. Korjauksia ei saa tehda . 

2 .3 .2 .2 Myos konduktoori saattaa joutua poikkeustapauksessa tekernaan nama 

rnerkinnat junassa (Ks. 2 .5 . 4) . 

2.3.2.3 EURAILPASS-lippu muodostuu kolrnesta osasta, joista alin on ns. 

kelpoisuuslipuke ("validation slip" ). Matkustajan esittaessa 

"OPEN DATE"- lipun kelpoisuusajan rnerki.tsernista varten tulee 

- tarkistaa, ettei rnyyntipaivan (ks . lipussa olevaa rnyyntipaikan 

paivaTeirnaa) ja ensirnrnaisen kelpoisuuspaivan valilla ole enernpaa 

kuin 6 kuukautta, 

- ensirnmainen ja viirneinen kelpoisuuspaiva merkita seka lipun kes

kirnrnaiseen (varillinen) etta alirnrnaiseen osaan (validation slip), 

- rnerkita lipun ylirnrnaiseen ja alirnrnaiseen osaan ruutuun "Validating 

office" asianornaisen t.oirniston (asernan) paivaleirna (ruudut "Issuing 

office" on leirnattu jo lippua rnyytaessa) ja 

- tarkistaa, etta rnatkustajan ornakatinen allekirjoitus on lipun kes

kirnrnaisessa osassa ja sen rnahdollisesti puuttuessa pyytaa hanta 

kirjoittarnaan sen , seka 

- irrottaa kelpoisuuslipuke (validation slip) rnuusta lipusta. Sita 

ei sijoiteta rnuovikoteloon, vaan annetaan erillisena rnatkustajalle, 

joka saattaa tarvita sita rnyohernrnin todistuskappaleena . 

(Lipun tayttarnista havainnollistavat ohjeet liitteessa 3.) 

Matkustaja ei saa missaan tapauksessa rnerkita itse kel poisuuspaivi a. 
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2 .3. 2 .4 Esimerkkeja kelpoisuusaikojen merkitsemisesta ja laskemisesta 

7 paivaa: 

15 paivaa: 

21 paivaa: 

1 kuukausi: 

2 kuukautta: 

3 kuukautta: 

7 paivan lippuja ei myyda avoimella paivamaaralla, 

vaan paivamaarat merkitaan valmiiksi Euroopan ulkopuo

lella sijaitsevassa myyntitoimistossa. 

Jos matkan alkamispaiva on esim. 22.7.1982, merkitaan 

lippuun: 

FIRST DAY 22.07.1982 

LAST DAY 05.08.1982 

Jos matkan alkamispaiva on 14.8. 1982, merkitaan: 

FIRST DAY 14.08.1982 

LAST DAY 03 .09 . 1982 

Jos matkan alkamispaiva on 3 .9.1982, merkitaan: 

FIRST DAY 03.09.1982 

LAST DAY 02 . 10.1982 

Jos matkan alkamispaiva on 31.12.1982, merkitaan: 

FIRST DAY 31.12.1982 

LAST DAY 28.02.1983 

Jos matkan alkamispaiva on 30.11.1982, merkitaan: 

FIRST DAY 30.11.1982 

LAST DAY 28 .02 .1983 

2 .3. 2 .5 Aputaulukot 15 ja 21 paivien kelpoisuusajan merkintoja varten 

ajaksi 15 .04.- 11.10. ovat liitteissa 6 ja 7. 

2 .4 MATKATAVARA 

2 .4. 1 Matkatavaran kuljetuksen osalta rinnastetaan EURAILPASSin haltijat 
tavallisten kansainvalisten lippujen haltijoihin. 
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/ 
2 .5 LIPPUJEN TARKASTUS JUNASSA 

2.5. 1 EURAILPASSia ei lavisteta eika leimata . 

2.5 . 2 Matkustaja on velvollinen jokaisen lipuntarkastuksen yhteydessa esit

tamaan passinsa (maarays tasta lipun kaantopuolella) . Ellei han oma

aloitteisesti passia esita, kehotetaan hanta se tekemaan. 

2 .5.3 Junassa on erikoisen huolellisesti tarkastettava 

- etta lipussa on seka myyntipaikan etta kelpoisuusajat merkinneen 

toimiston paivaleimat (kaantopuolella), 

- etta lippuun on maaraysten mukaisesti merkitty etunimi, sukunimi ja 

passin numero, ensimmainen ja viimeinen kelpoisuuspaiva, asuinmaa 

seka allekirjoitus , 

etta lipun nimet ja passin numero ovat samat kuin esitetyssa passissa, 

- etta l ipun oikea ylakulma on jaljella (muussa tapauksessa lipulla 

saa matkustaa vain lapsi , joka ensimmaisena kelpoisuuspaivana on 

alle 12-vuotias). 

2.5.4 Jos konduktoori toteaa , ettei EURAILPASS- lippuun ole merki tty ensimmais

ta ja viimeista kelpoisuuspaivaa , han merkitsee nama paivat asianomai

siin ruutuihin seka lipussa etta kelpoisuuslipukkeessa, ellei ole 

mahdollista ohjata matkustajaa merkintdjen tekemista varten jollekin 

asemalle . 

Ensimmaiseksi kelpoisuuspaivaksi merkitaan se paiva , jolloin lipun

tarkastus suoritetaan . 

Seka itse lipussa etta kelpoisuuslipuke - osassa (validation slip) ole

vaan ruutuun "Validating office" kirjoitetaan: 

VR , paivays (sama kuin ensimmainen kelpoisuuspaiva) , junan numero ja 

allekirjoitus seka varustetaan selvalla lavistysmerkilla tai leimalla. 

Kelpoisuuslipuke annetaan matkustajalle. 

Merkinta on tehtava huolellisesti kuulakarki- tai huopakynalla , kor

jauksia ei sallita . Koska tama on vaikea? kulkevassa junassa, on se py

rittava tekemaan junan pysahtyessa . Jos merkinnassa sattuu virhe , on 
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VR Lipputoimisto Helsingissa ainoa paikka, jossa lippu voidaan korvata 

uudella. Katso kohdassa 2.3 .2 olevia tarkempia maarayksia ja esi

merkkeja . 

2.5.5 Kun paivamaaramerkinnat tehdaan j~, matkustajan on maksettava kon

duktoorille 23 markan (5 Z US) maksu. (Asemilla merkinnat tehdaan mak

sutta . ) 

2.6 VIRHEET JA VAARINKAYT~KSET 

2.6. 1 Myyntitoimiston tai rautatieaseman virhe 

2.6 . 1. 1 Sellaiset virheet, jotka saattavat johtua myyntitoimiston tai 

rautatieaseman erehdyksesta , kuten 

kelpoisuusaika on merkitty vaarin 

- myyntitoimiston tai kelpoisuusajat merkinneen toimiston paivaleima 

puuttuu lipun kaantopuolelta 

- passin numero on merkitty vaarin 

matkustajan suku- tai etunimi on merkitty vaarin 

- muovikotelo puuttuu 

eivat saa estaa matkustajan esteetonta matkan jatkamista . 

EURAILPASSiin ei saa tehda muutoksia. 

2.6 . 1.2 Jos lippu on vaarin tai puutteellisesti taytetty (myyntitoimiston tai 

rautatieaseman virhe) tai se on esim . asiakkaan omasta syysta vahin

goittunut, se voidaan vaihtaa uuteen . Tassa tarkoituksessa lipun hal

tija on ohjattava jollakin matkustajalle sopivalla asemalla virkaili

jan luo, joka ottaa yhteyden VR Lipputoimistoon Hki puh . 3406 . 

2.6. 1.3 Matkustaja voi eraissa tapauksissa esittamalla kelpoisuuslipukkeen 

(validation slip) todistaa, missa virhe on tapahtunut. 

2 .6 .2 vaarinkaytokset 

2 .6.2. 1 Epasaannollisyydet, jotka antavat aihetta olettaa vaarinkaytoksen 

olevan kyseessa , tekevat EURAILPASSin kelpaamattomaksi . EURAILPASS 

otetaan pois matkustajalta ja matkan hinta peritaan VR :n maaraysten 
mukaisesti . 
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Konduktoorin on luovutettava asiakas ja lippu poliisille seuraa

valla mahdollisella asemalla ja pyydettava poliisia valittomasti 

ottamaan yhteytta rautatiehallituksen rikostutkijoihin, joille la

hetetaan myos jaljennos omasta tapahtumailmoituksesta . 

Tallaisia tapauksia ovat esim . 

- vaara henkilo matkustaa EURAILPASSilla, 

- EURAILPASS on vaarennetty (jaljitelma), 

kelpoisuuspaivia on muutettu, eika matkustaja voi esittaa kelpoi

suuslipuketta asian selvittamiseksi. 

Jos EURAILPASSia on kaytetty yli viimeisen kelpoisuuspaivan, kasitel

laan matkustajaa liputtomana matkustajana. Lippu otetaan hanelta 

pois ja toimitetaan ilmoituksen kera rautatiehallituksen henkilolii

kenteen myyntijaostoon h . 258 b . 

2. 7 LIPUN KADOTTAMINEN 

2 . 7 . 1 Jos EURAILPASS on kadonnut tai varastet tu , sii ta ei voida myontaa takai 

sinmaksua eika korvausta . Eraissa tapauksissa voidaan kui tenkin antaa 

matkustajalle korvike- EURAILPASS . 

Poliisip6ytakirja vaaditaan . Tallaisessa tapauksessa on kaannyttava 

henkiloliikenteen myyntijaoston puoleen , puh. 2729 tai 3519 . Korvike

ElffiAILPASS voidaan kirjoittaa vain VR Lipputoimistossa Helsingissa, 

puh. 3406. 

2 .8 TAKAISINMAKSU 

2 .8 .1 Takaisinmaksuanomus on esitettava lipun kaantopuolelle merkityssa 

myyntitoimistossa vuoden kuluessa lipun myyntipaivasta . Lahempia tie

toja saa kansainvalisesta tarkastusjaostosta, puh. 2714 tai 2727 . 

3 . EURAIL YOUTHPASS 

Ks . 1 YLEISTA 

3. 1 KELPOISUUSEHDOT 

3. 1.1 EURAIL YOUTHPASS myydaan vain henkilolle, joka lipun ensimmaisena 

kelpoisuuspaivana on alle 26- vuotias . 

3.1.2 EURAIL YOUTHPASS kelpaa samoissa maissa kuin EURAILPASS . Samoin se oi
keuttaa vapaaseen kansipaikkaan SILJA LINEn laivoilla valilla Helsinki -

Tukholma ja Turku - Tukholma seka painvastoin . 
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3.1.3 EURAIL YOUTHPASS on sijoitettu avonaiseen muovikoteloon . Lippu 

on henkilokohtai~en eika sita saa siirtaa toiselle . Passi on esitet

tava lippua kaytettaessa. 

3 . 1.4 Lippu kelpaa vain c. luokassa. Silla voidaan matkustaa myos 1. luokas 

sa, mutta talloin on maksettava normaalitariffin mukaisten tavallisten 

menolippujen hintojen erotus. 

3. 1.5 Istuma-, makuu- ja lepopaikkamaksut on suoritettava, samoin erinaisiss 

junissa vaadittava lisamaksu . 

3 . 2 KELPOISUUSAJAT 

3 .2 . 1 Lipun kelpoisuusajat ovat 1 kk ja 2 kk. Kelpoisuusaikaa ei saa piden

taa. ( Ks . 2. 2. 1 l 

3.2.2 Mikali lipun ostaja ei tieda, milloin han aloittaa matkansa Euroopassa 

han saa avoimella paivamaaralla olevan eli "OPEN DATE"-lipun . 

3 .2 .3 Kelpoisuusajat voidaan talloin merkita milla tahansa asemalla Euroopas 

myos VR :n asemalla, jolta han matkansa aloittaa . Merkinta tehdaan huo 

lellisesti kuulakarki- tai huopakynalla arabialaisin numeroin . Korjau 

sia ei saa tehda. (Ks . 2.3.2) 

3.2.4 Myos konduktoori voi poikkaustapauksissa joutua tekemaan nama merkinna 

junassa. (Ks . 2 .5 .4) 

3.3 MUUT MAARAYKSET 

3.3 . 1 Muutoin ovat voimassa EURAILPASSista annetut maaraykset. 

(Mt 31085/662/82 , 3 .6 . 1982) VT 25a/82 
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LIITE 1 

EURAILPASS-LIPUN MALL! 
(norrnaalia hieman pienemmassa koossa) 

Kelpoisuusajat: (7 paivaa) 
15 paivaa 
21 paivaa 

\ 

1 kuukausi 
2 kuukautta 
3 kuukautta 
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Huom: Malliin on esimerkin vuoksi merkitty kelpoisuuspaivat ja keskimmaiseen osaan 

lisaksi lipun haltijan nimi, pysyvainen asuinmaa ja passin numero. 

Lipussa taytyy lisaksi olla nelja leimaa, allekirjoitus ja kelpoisuuslipukkeessa 

lisaksi haltijan nimi ja passin numero. 
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LIITE 2 

EURAIL YOUTHPASS-LIPUN MALL! 
(normaalia hieman pienemmassa koossa) 

Kelpoisuusajat: 1 kuukausi 
2 kuukautta 

oikea puoli 

f -
r~~~~~Kit-- -----! Vtit.;d8tlrl~---~ ! 

I I I i 
~ ! ______ _~ I; 

Tf11t tkkl!t i!l strictfy P61'$0ndl and not trandcuabl& 
Presentation. of p11ssport is ~owpufSOty. 

Tampe•ing Of olt.ttation of the ticket render$ it void. 

For fvrthet infOfmadon He re'vtUU aide 11nd EURAILMAP. 

• 

1 M!;..~:;, T:ONr Pt.lrS.. 

=~TI ~-~; I 
~~TI :;-:) 

f t.;Qt~nuy Qf t•&iatot"'tA AU3TRALIA. ~ 
Paa.to~~~ N4 (..: 6;?'1'/,&s 
~114Tvflil 

l VALIOA:~ON SUP 

'

•. EURAIL YOUTHPASS 
1 mooth 

'"' l M . ··----
' ~ '""'-''t'I$J uthce-

11 l t__ _ _ 

MO·~'" ~fA'" 

~~T LI_..;;.__~_...__"..;·......JI 
""'~'""'" -· · -. - -lv.;r.~-- -l 

l l j 
..._ ·---ro-.hdiuHhoidiY'$~-;;;;OHb-- J 

l<aantopuoli 

Th•.s t!eket i$ tssued to persons heving their permanent residence 
outSide Europe, the SovMn Union. TUikey, Morocco, Alger~a. Tun+sut. 

The EURAILMAP delivered wnh tht! EUAAIL YOUTHPASS contarns 
d!ltailed mformation for Its use 

Thts tJcket is not valid until the f1rst and last days of use are ind"ICated 
on it by a railroad office before boarding e train. The validation must 
be lnUJiited Within 6 months from the date of Issuance . . ····,. 
This tiCir:'et Is valid lor uniUnlted travel In 2nd class on the National 
and sOme othfr railroads of the following coum.ries : AUSTRIA, 
BELGIU~ OiNIIdARK, FINLAND. FRANCE, fEDERAL REPUBliC Of 
GERMAN.Y.. .. );hEECE. ITALV, LUXEMBURG, NETHERLANDS, 
NORWAV. PIJRT~L. REPUBLIC OF'IRELAND, SPAIN, SWEDEN 
and SWITZERL/CNO fl' well as on some Mant1me L1nes. For deta•ls 
seo EURAILMAP, ' ' • •' . . . 
For 1st class uavelttJe'lull difference between 1st and 2nd clan 
lares has to bo paid • • 

· ... 

The holdltr must pay additlona;·;~ ~:.cb as 
supplements for the uae of cenain ua1n~ S.t r&$t'fV8tiona, steapmg 
car accomodations, couchewu. supple~ntary charges on certe.n 
ships, port taxes. kJggage chetk~ng. &t.e lsoe fJJRAILMAPI 

Thrs uck.etls good until m1dn1ght ol the last·~.;~ valid-tv ; therefore 
meke sure tttat you• tram •s scheduled lo emYII at dest•natiOn before 
midnjgtl,t.:: 

Transport~~ covored by thl& tiCket IS subject to the International 

;1<7~~":~cJ~:~•ng TrentPQfUnion by Ra•lfoads of Passengers 

~ : rioi·~f~able 1f lOst Of stolen Of af1er one year of 
ISSuance . ··: 
Partial refund after U0Coof1ay of vahdity only In case ot maJOr reasons 
nnnou. eecldent, etso-t." 
AppllcatJons lor refund must be tubmlned to ltsu1ng office prOvided 
Wtth necessary prooh•lcancelladon bv European railway office . 
med1C8I cert•licatas, etc.t , ••• 
All refunds Will be SUbJOC•. ~o ~:"ieduction of 1 5 % 

·.: 
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jO SABp ISifJ put ISJIJ841t•lun P!IRA IOU S! SS\fdH100A ll\f\:ln3 JI'IOA 
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Huom: Malliin on esimerkin vuoksi merkitty kelpoisuuspaivat ja keskimmaiseen osaan 

lisaksi lipun haltijan nimi, pysyvainen asuinmaa ja passin numero. 

Lipussa taytyy lisaksi ella rielja leimaa, allekir joitus ja kelpoisuuslipukkeessa 
lisaksi haltijan nimi ja passin numero . 
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1 kk :n EURAILPASS-lippu avattuna 

(kirjoi ttamaton EURAILPASS) 

Myyntit oimiston 
paivaleima ----+ 

Lippu taitetaan 
t asta ~----• 

Nimi passin mukaan~ 

Asuirunaa 
Passin numero 
Haltijan allekirjoi 
(Kirjoitettava ennen 
ensimmaista matkaa ) 

Kelpoisuuslipuke---+ 
(Kelpoisuusajat mer
kitseva toimisto, 
asema tai konduktoori 
irrottaa kelp. lipuk
keen ja ojentaa sen 
asiakkaalle) ~ 
Haltijan nimi ja pas
sin numero 

Issuing office Velidatlng office 

·: ~ ' ~ 

• This ticket Is strictly pe1'8011al and. not'tmnsfet11ble. 
Presentation of paaport Ia coft!Pu!aory. 

Tampering or altwrion of the tl~~ h vokl. 

• For further inforrMtlon -.~*!.~· side and EURAILMAP . 
• <, .. 

Ne kohdat, jotka asema tai konduktoori joutuvat tayt t amaan, mikali lippuun 
merkitty ensimmaista ja viimeista kelpoisuuspaivaa, on kehystetty paksulla 
laidassa. 

LIITE 3 

kyseessa on 
i ppu , 

l eikannut ta
kolmion pois . 
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EURAILPASS (esirnerkkina 1 kk :n lippu) 
Lippu avattuna, tekstin suornennos 

Etupuoli 

Myyntitoirnisto Kelpoisuusajat rnerkitseva 
toirnisto 

Tama lippu on ehdottornasti henkilokohtainen . Siu 
ei saa siirtaa toiselle . Passin esittarninen on 
pakollista. 

Lipun tietojen pyyhkirninen tai rnuuttarninen tekee 
sen rnitattornaksi . 

Lisatietoja kaantopuolella ja EURAILMAP-kartassa • 
./ 

/ 
/ 

N:o 123456 ',N:o 123456 

E U R A I L P A S S 

KUUKAUSI 

ENSIM-1 . 
P)(IV)( 

VIIM. 
Pl\IV)( 

L ___ L_ I I 
PAIV~ KK VUOSI 

I I j_] 
Hra/Rva/Nti .. ..• .................................... 
Asuinrnaa ..... . .................. . ............... • ..• 
Passin n:o ......•.........................•......... 
Allekir joi tus ...........•...•.....................•. 

------------··-----------4 
KELPOISUUSLIPUKE N:o 123456 

ENSIMM . . --------~--~ 
EURAILPASSiin PAIVA I I I ! D 

1 kk VIIM PAIVA KK V!~ST 
P)(IV~ l I I I 

~ra/Rva/Nti .............. Passin n:o ........•..... . .•.. 
fMyyntl:toirrir.sto .. ··- · --- -· -- Kelpoisuusajat rnerki tseva 1 

I toirnisto 1 

i 
Kelpoisuusajat-merkitseva toirnisto irrottaa 

25a 
LIITE 4 

( Kolmio lasten

lippua varten) 
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Suornennos avatun lipun kaantopuolen tekstista: 

1 - Tata lippua myydaan henkiloille, joiden vakinainen asuinpaikka on Euroopan, 
Neuvostoliiton, Turkin, Marokon, Algerian ja Tunisian ulkopuolella . 

2 - EURAILPASSin kanssa annettu EURAILMAP- kartta sisaltaa yksityiskohtaiset 
tiedot lipun kaytosta. 

3 - Tama lippu kelpaa vasta sitten, kun siihen on ennen junaan nousemista merkit
ty rautatieviranomaisen toimesta ensimmainen ja viimeinen kelpoisuuspaiva. 
Kelpoisuusaika on aloitettava viimeistaan 6 kuukauden kuluttua myyntipaivasta. 

4 - Tama lippu oikeuttaa matkustamaan rajoituksetta 1. ja 2 . luokassa seuraavien 
maiden valtion ja joillakin muilla rautateilla: Itavalta, Belgia, Tanska , 
Suomi, Hanska, Saksan Liittotasavalta, Kreikka, Italia, Luxemburg, Alankomaat, 
Norja, Portugali, Irlannin Tasavalta, Espanja, Ruotsi ja Sveitsi seka joillakin 
laivalinjoilla. Yksityiskohdat EURAILMAP-kartassa. 

5 - Haltijan taytyy suorittaa esim . seuraavat lisamaksut : istumapai
kan varaukset, makuupaikat, lepopaikat, tiettyjen laivojen lisa
maksut, satamamaksut, matkatavaran kirjaus jne. (Ks . EURAILMAP) . 

6 - Tama lippu on voimassa klo 24 :aan saakka viimeisena kelpoisuuspaivana. 
Varmistautukaa, etta junanne aikataulun mukaan saapuu perille ennen klo 24:aa . 

7 - Matkustaminen talla lipulla on Kansainvalisen matkustajien ja matkatavaran 
kuljetusta rautateitse koskevan yleissopimuksen (CIV) alaista. 

8 - TAKAISINMAKSUT : Takaisinmaksua ei suoriteta kadonneesta tai varastetusta lipus
ta tai yli vuoden kuluttua myynnista. 
Osittainen takaisinmaksu ensirnmaisen kelpoisuuspavian jalkeen ainoastaan 
painavista syista (sairaus, onnettomuus jne . ) . 
Takaistnmaksuanomukset tulee esittaa myyntitoimistossa tarvittavien tositteiden 
kanssa (eurooppalaisen rautatien toimiston suorittama mitatointi , laakarin
todistukset jne . ) . 
Kaikista takaisinmaksuista vahennetaan 15 %. 

Suomennos kelpoisuuslipukkeen (Validation slip) tekstista . (Teksti avatussa lipus
sa ylosalaisin . ) 

1 - EURAILPASSinne kelpaa ainoastaan, jos siihen on ENNEN JUNAAN NOUSEMISTA rauta
tieviranomaisen toimesta merkitty ensimmainen ja viimeinen kelpoisuuspaiv~. 
MIKALI NAIN EI OLE MENETELTY , PERil JUNAHENKILdKUNTA 5 US- DOLLARIN SUURUISEN 
MAKSUN KYSEESSA OLEVAN MAAN RAHANA. Kelpoisuuden tulee alkaa 6 kuukauden si
salla myyntipaivasta lukien . 

2 - Rautatieviranomaisen tulee taytta.a taman l i pukkeen kaantopuoli seka irrottaa 
lipuke EURAILPASS- lipusta kelpoisuusaikojen merkitsemisen yhteydessa . 

3 - Tama lipuke vahvistaa EURAILPASSissa olevat kelpoisuuspaivat . SAILYTTAKAA 
LIPUKE OMAN ETUNNE VUOKSI ERILLAAN MATKALIPUSTANNE . Junan henkilokunta voi 
pyytaa esittamaan lipukkeen , ja sen esittaminen on pakol lista , mikali l i ppunne 
katoaa tai varastetaan . 
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7 paivan EURAILPASSi n kaantopuolen teksti on sama kuin edella 1 lukuunottamatta 

kohtaa 3 , joka puuttuu , ja kohtia 1 ja 8 : 

1. Ta~ lippua myydaan ainoastaan lentopakettimatkan yhteydessa. 

8 . Ainoastaan matkan jarjestajalla on mahdollisuus anoa takaisinmaksua lipusta , 

mikali pakettimatka peruuntuu kokonaan . 
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EURAIL YOUTHPASS 

Tekstin suomennos, kun lippu on avattuna 

Etupuoli: 

Lipun etupuoli on EURAILPASSin kaltainen, paitsi etta 1. lk :n sijasta on 2. lk 

ja lastenlipulle varattu kolmio puuttuu, koska EURAIL YOUTHPASSia ei myyda 

lastenlippuna. 

Kaantopuoli: 

Teksti on muuten sama kuin EURAILPASSin kaantopuolella, paitsi kohdat 4 ja 5: 

4 -Tame lippu oikeuttaa matkustamaan rajattomasti 2 . luokassa seuraavien maiden 

valtion ja joillakin muilla rautateilla: Itavalta, Belgia, Tanska, Suomi, 

Ranska, Saksan Liittotasavalta, Kreikka, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, 

Portugali, Irlannin Tasavalta , Espanja, Ruotsi ja Sveitsi seka joillakin lai

valinjoilla . Yksityiskohdat loytyvat EURAILMAP- kartasta. 

Mikali lipun haltija matkustaa 1. luokassa, hanen tulee maksaa tayden tarif

fin mukainen 1. ja 2. luokan hintojen erotus. 

5 - Haltijan taytyy suorittaa esim. seuraavat lisamaksut : 

tiettyjen junien lisamaksut, istumapaikan varaukset, makuupaikat, lepopaikat, 

tiettyjen laivojen lisamaksut, satamamaksut, matkatavaran kirjaus jne. 

(Ks . EURAILMAP). 

Kelpoisuuslipuke: 

Kelpoisuuslipukkeen teksti on sama kuin EURAILPASSissa, paitsi etta sanan EURAILPASS 

sijasta on sana EURAIL YOUTHPASS. 
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LIITE 6 

EURAILPASS - 15 paivaa 

15 paivaa voimassa olevan Eurailpassin ensimmal
sen ja viimeisen kelpoisuuspa ivan osoittava apu
taulukko , joka kasit~aa 6 kuukaut t a kesakaudella. 

21.05 I 04.06 26.06 1 10.01 o1.o8 j 15.o8 
-

15.04 I 29.04 06.09 I 20.09 
16.04 30.04 22.05 05.06 21.o6 I 11.01 02.08 16.08 07.09 21.09 
17.04 01.05 23.05 I 06.06 28.06 1 12.01 03.08 1 17.08 08.09 I 22.09 
18.04 02.05 24.05 i 07.06 29.06 13.07 04.08 . 18.08 09.09 I 23.09 
19.04 03.05 25.05 I 08.06 30.06 14.07 o5.o8 1 19.08 10.09 24.09 

20.04 04.05 26.05 09.06 0U)7 15.07 06.08 20.08 11.09 I 25.09 
21.04 05.05 27.05 I 10.06 02.07 1 16.07 07.08 . 21.08 12.09 1 26.09 
22.04 06.05 28.05 i 11.06 03.07 17.07 08.08 I 22.08 13.09 1 27.09 
23.04 07.05 29.05 1 12.06 04.07 i 18.07 09.08 23.08 14.09 28.09 
24.04 08.05 30.05 13.06 05.07 I 19.07 10.08 I 24.08 15.09 29.09 
25.04 09.05 3t.o5 1 14.06 o6.o7 1 20.01 11.o8 1 25.o8 16.09 1 30.09 
26.04 10.05 o1.o6 1 15.06 07.07 , 21.07 12.o8 1 26.o8 17.o9 1 ouo 
27.04 11.05 02.06 1 16.06 08.07 22.07 13.08 I 27.08 18.o9 1 o2.1o 
28.04 12.05 o3.o6 1 11 .o6 09.07 . 23.07 14.08 j 28.08 19.o9 1 o3.1o 
29.04 i 13.05 04.o6 1 18.o6 10.07 24.07 15.08 i 29.08 20.09 I 04.10 
30.04 I 14.05 o5.o6 1 19.o6 11.07 25 .07 16.08 30.08 21.09 05.10 

01.05 15.05 06.06 1 2o.o6 12.07 26.07 17.08 l 31.08 22.09 1 06.10 
02.05 16.05 07.06 I 21.06 13.07 27 .07 18.08 I 01.09 23.09 07.10 
03 .05 17.05 o8.o6 1 22.o6 14.07 1 28.o7 19.o8 1 o2.o9 24.09 1 o8.1o 

o4.05 1 18.o5 09.06 I 23.06 15.07 I 29.07 20.o8 I 03.09 25.09 I 09.10 
o5.o5 1 19.o5 1o.o6 1 24.o6 16.07 30.07 21.08 I 04.09 26.09 10.10 

06.05 i 20.05 11.06 I 25.06 17.07 31.07 22.08 I 05.09 27.o9 1 u .1o 
07.05 21.05 12.06 i 26.06 18.07 01.08 23.o8 1 o6.09 28.o9 1 12.10 
08.05 I 22.05 13.o6 1 21.o6 19.o7 1 o2.o8 24.08 I 07.09 29.o9 1 13.1o 
09.05 i 23.05 14.06 I 28.06 20.07 I 03.08 25 .08 I 08.09 3o.o9 1 14.10 

I 

21.07 I 04.08 10.05 1 24.05 15.06 I 29.06 26.08 09.09 01.10 I 15.10, 

11.05 1 25 .05 16.06 1 3o.o6 22.07 05 .08 27.08 I 10.09 02.10 16.10 
12.05 26.05 17.06 i 01.07 23.o7 1 06.o8 28.08 I 11.o9 03.10 17.10 

t3.o5 1 21.01 18 06 1 o2.07 24.07 1 o7.o8 29.08 1 12.o9 04.10 18.10 

14.o5 1 28.o5 19.o6 1 o3.o7 25.o7 1 os.o8 3o.o8 1 13.09 05.10 19.10 

15.05 ! 29.05 20.06 I 04.07 26.07 I 09.08 31.08 1 14.o9 o6.1o 1 20.10 
16.o5 1 3o.o5 21.06 05.07 27.07 10.08 o1.o9 1 15.o9 o1.1o 1 21.10 
17.o5 1 31.05 22.o6 1 o6.o7 28.o7 1 11 .o8 02.09 i 16.09 o8.1o 1 22.10 
18.o5 1 ot.o6 23.06 I 07.07 29.01 1 12.08 o3.09 1 17.o9 09.10 : 23.10 
t9.o5 1 02.06 24.06 08.07 30.07 13.08 04.09 ! 18.09 10.10 1 24.1o 
2o.o5 1 o3.o6 25.06 1 oo.o7 31.07 14.08 o5.o9 1 19.09 u.1o 1 25.1o 

25a 
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EURAILPASS - 21 paivaa 

21 pa i vaa voimassa olevan EURAILPASSin ens i mmal
sen ja viimeisen kelpoisuuspaivan osoittava apu
t aulukko, joka kas i t t aa 6 kuukautta kesakaudella . 

ens. viim ens. viim. ens . viim . . ens . viim. enS ,Vllm. 
kelp.pv . kelp.pv . kel p .pv . kel J .pv . kel p .pv . 

15.o4 1 o5.o5 21.05 , 10.06 26.06 16.07 01.08 21.08 06.09 . 26.09 
16.04 06.05 22.05 11.06 27.06 17.07 02.08 22 .08 07.09 27.09 
17.04 07.05 23.05 1 12.06 28.06 18.07 03.08 23.08 08.09 28.09 
18.04 08.05 24.05 13.06 29.06 19.07 04.08 24.08 09.09 29.09 

I 
19.04 09.05 25.05 1 14.06 30.06 20.07 05.08 25.08 10.09 30.09 
20.04 1 10.05 26.05 15.06 01.07 21.07 06.08 26.08 11.09 01.10 

21.04 1 11.05 27.05 16.06 02.07 22.07 07.08 27.08 12.09 02.10 
22.04 12.05 28.05 17.06 03.07 23.07 08.08 28.08 13.09 I o3.1o 
23.04 13.05 29.05 18.06 04.07 24.07 09.08 1 29.08 14.09 I o4.1o 
24.04 14.05 30.05 19.06 05.07 25.07 10.08 30.08 15.09 05.10 
25.04 15.05 31.05 20.06 06.07 26.07 11.08 31.08 16.09 06.10 
26.04 16.05 01.06 21.06 07 .07 27.07 12.08 01.09 17.09 07 .10 
27.04 17.05 02.06 22.06 08.07 28.07 13.08 02.09 18.09 08.10 
28.04 18.05 03.06 23.06 o9.o7 1 29.o7 14.08 03.09 19.09 09.10 
29 .04 19.05 04.06 24.06 10.07 I 30.07 15.08 04.09 20.09 1 10.10 
30.04 20.05 05.06 1 25.06 11.07 I 31.07 16.08 1 o5.o9 21.09 11.10 
01.05 21.05 06.06 1 26.06 12.07 01.08 17.08 I 06.09 22.09 12.10 
02.05 22.05 07.06 27.06 13.07 02.08 18.08 07.09 23.o9 1 13.1o 
03.05 23.05 08.06 I 28.06 14.07 03.08 19.08 08.09 24.09 14.10 
04.05 24.05 09.06 29.06 15.07 04.08 20.08 09.09 25.09 15.10 
05.05 25.05 10.06 30.06 16.07 05.08 21.08 10.09 26.09 16.10 

06.05 I 26.05 11.06 01.07 17.07 06.08 22.08 11.09 27.09 1 17.10 
07.05 27.05 12.06 02.07 18,07 07.08 23.08 1 12.09 28.09 18.10 

08.05 I 28.05 13.06 03 .07 19.07 08.08 24.08 13.09 29.09 19.10 
09.05 29.05 14.06 04.07 20.07 09.08 25.08 14.09 30.09 20.10 
10.05 I 30.05 15.06 05.07 21.07 10.08 26.08 I 15.09 01.10 21.10 
11.05 I 31.05 16.06 06.07 22.07 , 11.08 27.08 16.09 02.10 22.10 
12.05 01.06 17.06 07.07 23.07 12.08 28.08 17.09 03.10 I 23.10 
13.05 02.06 18.06 08.07 24.07 , 13.08 29.08 18.09 04.10 24.10 
14.05 03.06 19.06 09.07 25.07 14.08 30.08 19.09 05.10 25.10 

15.05 I 04.06 20.06 10.07 26.07 15.08 31.08 20.09 06.10 26.10 
16.05 05.06 21.06 11.07 27.07 16.08 01.09 21.09 07.10 27.10 
17.05 1 o6.o6 22.06 12.07 28.07 17.08 02.09 22.09 08.10 28.10 
18.o5 1 o7.o6 23.06 13.07 29.07 18.08 03.09 23.09 09.10 29.10 

19.05 I 08.06 24.06 14.07 30.07 19.08 04.09 24.09 10.10 30.10 
20.05 . 09.06 25.06 15.07 31.07 20.08 05.09 25.09 11.10 31.10 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 26 
1.7 . 1982 

Terveydentilaa koskevien asioiden kasittely 
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TERVEYDENTILAA KOSKEVIEN ASIOIDEN K~SITTELY 

Valtiovarainministerio on 14 . 5 . 1982 paivatylla kirjeellaan 

P 5739 ministerioille ja niiden alaisille virastoille ja laitok
sille kehottanut kiinnittamaan huomiota terveydentilaa koskevien 

asioiden kasittelyyn . 

Kirjeessa korostetaan sita , etta virastoissa ja laitoksissa tyos 

kentelevan henkilon terveydentilaa koskevat tiedot ovat luotta

muksellisia riippumatta siita, kuka niita kasittelee . Toimensa 

vuoksi niita kasittelemaan joutuva ei saa ilman asianomaisen 
suostumusta ilmaista, mita on tietoonsa saanut ja mika on asian 

laadun vuoksi salassa pidettava . Sairauden diagnoosin tai muun 

sairauden laatua koskevan tiedon luottamuksellisuuteen on kiin 

nitettava erityista huomiota . 

Salassapitovelvollisuutta terveydentilaa koskevia asioita kasi 

teltaessa koskee seuraavat saannokset: 

1 . Jos virkamies luvattomasti ilmaisee sellaisen virassa tie 
toonsa saamansa seikan , joka lain tai erityisen maarayksen mukaan 

nimenomaan taikka asian laadun vuoksi ilmeisesti on pidettava sa

lassa , hanet voidaan tuomita rikoslain 40 luvun 19 §:n mukaan 

sakkoon tai viran toimittamisesta erotettavaksi . Virkamiehella 
tarkoitetaan kaikkia virkasuhteessa tai siihen verrattavassa 

palvelussuhteessa valtioon olevia . 

2 . Eraissa tyoehtosopimuksissa on maaratty, etta palveluksessa 

eleva on velvollinen pitamaan salassa sivullisilta sen , mita 

han tyonantajaltaan tai tyossaan muutoin on salassa pidettavana 

saanut tietoonsa . Tama velvollisuus on voimassa tyosuhteen 
paatyttyakin . 

3 . Tyoehtosopimusten ulkopuolella olevia toimihenkiloita ja tyon 

tekijoita koskevassa tyosopimusmallissa , joka sisaltyy Valtiova 

rainministerion kirjeeseen P 3275/27 . 5 . 1972, on sopimuskohta sa
lassapitovelvollisuudesta . Sen mukaan toimihenkilo/tyontekija 

sitoutuu olemaan sivulliselle ilmaisematta, mita han tyonantajal
taan tai tyossaan muutoin on salassa pidettavana saanut tietoon 
sa . 



- 3 -

4 . Terveyden - ja sairaanhoidossa henkilon fyysisest~ ja psyykki 

sest~ tilasta tietoja saaville l~akareille ja sairaanhoitotoimen 
harjoittajille on s~adetty erityinen salassapitovelvollisuus 

(laakarintoimen harjoittamisesta annetun lain (562/78) 10 § ja 

sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain (554/62) 3 §) . 
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5 . Tyoterveyshuoltolain (743/78) 6 § : ssa on saadetty, etta ty5n 

antaja, ty5paikan tyosuojelutoimikunta ja tyosuojeluvaltuutettu , 
joilla on oikeus saada tyoterveyshuoltotehtavi~sa toimivilta 

henkiloilta sellaisia naiden asemansa perusteella saamia tietoja , 

joilla on merkityst~ tyontekijain terveyden seka tyopaikan olo

suhteiden terveellisyyden kehittamisen kannalta , eivat saa ilmais 

ta sa1assapidett~viksi s~~dettyja tai ma~rattyja tietoja , jo11ei 

se , jonka hyvaksi sa1assapitove1vollisuus on saadetty tai maa 

ratty , anna siihen suostumustaan . 

6 . Paihdeonge1mien luanne ede11yttaa muun muassa , etta niista 

karsi vaa henki 1oa ei l-eimata . Taman j ohdosta hoi toonohj aamiseen 

osa11istuneet henkilot ovat paihteiden haittojen vahentami seksi 
va1tionhal1innossa annetun va1tioneuvoston paatoksen P 4466/4 . 3 . 

1976 mukaan ve1vo11iset pitamaan asian yhteydessa saamansa tiedot 

sa1assa . 

(N : o Hlo 437/150/82 , 14 . 6.1982) VT 26/82 

VR:N VIRASTODEMOKRATIAOHJESAANT~ 

VR : n virastodemokratiaohjesaant5, ohjeet virastodemokratiaohje 
saannon soveltamisesta , ohjeet tuotantokomiteoista konepajoi11a 

- niminen julkaisu (VR 2503) on i1mestynyt (RH 741 ja 742/13/81 , 

24 . 6.1981, VT 34/81 seka RH 742/13/81 , 28.12 . 1981, VT 1/81). Jul 

kaisua on saatavana painatusjaostosta . 

Lisaksi tiedotetaan , etta virastodemokratiakou1utuksessa kaytet
tya kou1utusmateriaalia on vie1a saatavana henki1ost5jaostosta 
puh. 911-3772 ja 26 . 7. ja1keen puh . 911 - 2903 . VT 26L82 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1024.1 kp1 

1031.1 kp1 

ASL Trukin p~ivitt~ishuo11on seuranta 

A3 Trukin m~~r~aikahuo1to 

Tkj 

Tkj 

1152 

1194.1 
1194.2 

1275.2 

1535 

1707 

1758 

1918 

1938 

2209 

2421 

2810 

2810 . 1 

2905 

2923 

3561 

3975 
4009 

4327.1 

4350 

4351 

4455 

4714 

5160 . 1 

5237 

vhk B7 

kp1 A4 
kp1 A4 

kp1 A6L 

kp1 A6L 

Pienka1uston ku1jettajan kou1utuk-
sen seuranta ja ajo1upa Het 

Va1itusosoitus, kurinpito, RH:11e Yt 
Va1itusosoitus, kurinpito, KH0:11e Yt 

Pys~kointi1upa, VR:n henki1okunta Kv 1a 

Kustannuskortti, knp Hy ja Tku Tku knp 

poistetaan, VR 1706 korvaa 

kp1 C5o 

kp1-4 A4 

1h/100 A4 

1h/50-2 155x45 

kp1 90x60 

1h/100 1/3A6L 

rll/600 50x100 

kp1 A4 

kp1 A4L 

kp1 265x160 

1h/50- 3 A4 

poistetaan 

kja A4 

nide A4 

poistetaan 

1h/100 

kp1 

vhk 

A3L 

A4L 

AS 

Ikkunakuori, RH H1t 

Pikajunatavararahtikirja, kk Yt 
Todiste jatkoku1jetusmaksun kanta-
misesta T1t 

Syotto1iikenteen 10 matkan sarja-
1ippu, kk, avo- Mt 

Ohje ryhm~1ipun ha1tija11e Mt 

Pikajunatavara-lipuke Lt 

Pikajunatavara-tarra Lt 

Todistus kuukausiansiosta H1t 

Rto:n tyontek . pa1kkaeritte1yn 
seloste Rt 

Raidere1ehuo1tokortti 

Tyom~~r~imet, Vs knp 

Luottoti1itys 

Ei1-vaunun ohjekirja 

Rkt-vaunun, 23821-, ohjekirja 

Tkj 

Vs knp 

T1t 

Ktt 

Ps1 knp 

Toimituspoyt~kirja Mt 

Tavoitebudjetti, rto, kunnossapi-
to, tili1uokka 7 Rt 

Tyosuoje1un Av- materiaa1iaineisto S1t 

Sis~11o1t~an uusitut painotuotteet 

2502.3 Rautatieha11innon tyoj~rjestys (RTJ) 

2502.4 Organisaatioperiaatteet 

2502 . 51 VR Organisaatiokaavio 

3207 Kiskon vikai1moitus 
5160 Tavoitebudjetti, rto, kunnossapito, ti1i1uokka 8 

(H1t 62/55/82, 16 . 6.1982) VT 26 /82. 
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KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1983 

Rautatieopistossa -kevat - ja syyskaudella 1983 jarjestettaville kon

dukt5orikursseille pyrkivien tulee jattaa tata koskeva yleisen toi 

miston paallikolle osoitettu hakemuksensa lahirnmalle esimiehelleen 

viimeistaan 11 . 8 . 1982 . (Hakulomakkeita saa piirin toirnistosta, lomake 

VR 4819 , hakemusten vastaanotto aloitetaan valittomasti) . 

Kursseille voivat hakea henkilot , 

- jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon (alemman patevyys

tutkinnon) 4 . 9 . 1978 ~ai aikaisemmin ja 

- joille kertyy 4 . 9 . 1982 mennessa em . tutkinnon jalkeista palvelusta 

vahintaan nelja vuotta ja 

- joilla on ratapihatyoskentelya junamiehen tai siihen verrattavissa 

tehtavissa vahintaan kuusi kuukautta . Syksyn kursseille pyrkivat 

voivat kuitenkin taydentaa mahdollisesti vajaan ratapihatyoskentely 

ajan 3 . 3 . 1983 mennessa . 

Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 4 . 9 . 1982 myohemmin tar 

kemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla jarjestettavaan kondukt55rikurs 

seille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen , joka sisaltaa laskennon ja aidin 

kielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavia . 

Lisaksi hakijoille jarjestetaan 30 . 8 . - 24 . 9 . 1982 valisena aikana so

veltuvuuskokeet myohemmin ilrnoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikka

kunnilla . 

Myos sellaisten henkiloiden , jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk

toorikursseille, mutta eivat ole tulleet valituiksi (nimetyiksi tie 

dossa oleville kursseille) tulee vuoden 1983 konduktoorikursseille 

pyrkiessaan jattaa uusi hakemus . 

Jos tallainen henkilo on osallistunut syksylla 1976 tai sen jalkeen 

jarjestettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse 

osallistua kokeisiin uudelleen . Kelpoisuuskokeen han voi kuitenkin ha 

lutessaan uusia . Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen. Soveltu

vuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen valivuoden 

jalkeen , ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityista syyta . 
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Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 

kasittelyaikataulusta . Muuten kasittelyjarjestyksessa noudatetaan so

veltuvin osin kirjeessa Lko 1854/151/76, 13 . 9 . 76 annettuja ohjeita . 

(Nro Yt 1621/141/82, 18 . 6 . 82) , VT 26/82 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta) : 02 . 08 . - 09 . 08 . 1982 

SUOMEN PES~PALLOLIITTO; pesapallovaen juhlaleirit 

Leiripassin esittajalle myydaan meno - paluulippu 30 %: n alennuksella . 

VR lomaketta 2402 ei anneta ostajalle . Lipunostajalle on ilmoitetta

va , etta seka ostettu matkalippu etta leiripassi on lipuntarkastuk 

sessa esitettava junan konduktoorille . 

Matkalippu on lunastettava .vahintaan 76 kilometrin matkalle meno 

suuntaan . Matkalippu kirjoit~taan lomakkeelle VR 2202 . Lomakkeen 

" Sop . nro "- kenttaan merkitaan : 31798 , "Muu "-kenttaan : 44, seka "Lisa

merkinnat "-kenttaan : Pesapallo , 30 %. 

Esimerkki : Lapua - Helsinki , 2 lk . 

"'9@'=? 

D MENO 
ENKEL. ooo 

MATKALIPPU AESEBIWETT 

r.;l MENO-PALUU D MATI<AlLU 
~ TUR-AETUR TURtST 

o Boo o 1~41 
~lp~:u~G•ru:c&.n .. Sopsvo' 1-vt .rw 

I~ 02.08.-09.08.1982 31'798 2 
K~lp.a va~ .u.., c;.arr.r tnellan 

LAPUA LJ>a 

HELSINKI 'Hki 

liUm, rio.WV\ol' Til~~~tngar R,~,.~ ti ,nt.Jmk 
IQ:~ Pti'S 

Pesapallo, 30 % I 84,80 

0000043 

Ticmft'ltinNI V"P~teckning.;tr I - Pko 
1 

Hl Ke -

Myynti RAP- jarjestelman avulla: Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan 

aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

02 . 08 . - 09 . 08 . 1982) seka I - kenttaan erikoiskoodi 04 . 
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Ostetut matkal i put oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen 
paivien val isena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 
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Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkus 
tavia . 

Leiripassin etusivu : 

Juhlaleirit jar jestetaan Helsingissa 
2 . - 8 . 8 . 1982 val isena aikana . 

{Mt 31798/646/82 , 22 . 6. 1982) VT 26/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

~Pr •••• 
Nfmj ... . ... . ................ . ............. . 

Seura . .... ...................... .. ......... . 

Majoltuskoulu .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. "' 

Majoltusl<oulun 
oeoile ................................. .... .. 

LEIRIPASSI 

15 . 07 . 1982 lukien tehdaan julkaisuun seuraavat muutokset : 

Hallavaaran , Huuhkajavaaran , Hyrynjarven , Halan , Jokikylan , Jakala

ahon , Kovajarven , Kurt i n , Laajan , Olkiahon , Oravivaaran , Piilikan

kaan , Paavaaran , Si l tasuon , Syrjavaaran , Taivalniskan ja Valivaar an 

kohdalla liikennoimistapamerkinta Hil poistetaan sarakkeesta 5 . 

Korvua , liikennoimistapamerkinta Hil poistetaan sarakkeesta 5 , 

sarakkeeseen 6 jaa edelleen merkinta Tt 1 . 6 .- 31 . 10 . vali 
sena aikana . 

Lippo ja 
Vaakio , liikennoimistapamerkinta Hil poistetaan sarakkeesta 5 , 

sarakkeeseen 6 jaa edelleen Tt - liikennetta liikennepiirin 

paal likon erikoisluvalla osoittava merkinta. 

Hyrynsalmen , Leinon , Pesiokylan , Ristijarven ja Taivalkosken koh 

dalla liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 muutetaan merkinnaksi 
Tt . 

(Lko 31832/67/82 , 22 . 6 . 82) VT 26/82 
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KOUVOLAN AUTOMAATTIPUHELINKESKUS 

Kouvolan uusittu automaattipuhelinkeskus otetaan kayttoon 

16 - 18.7.1982 valisena aikana. Kytkentatyot aloi tetaan 

16.7.1982 klo 18.00. 

Muutos kytkentaajankohtaan on varauksella otettava nuomioon. 

Kytkentatoista johtuen pu~linliikenteessa saattaa esiintya 

hairioita. Vioista kytkentaaikana 16-18.7.1982 voi ilmoit

taa numeroon 2460 tai 2333 . Kytkentaajan jalkeen numeroon 

2333. 

Puhelinnumerot muuttuvat nelinumeroisiksi ja puhelinluettelo 

julkaistaan VT a- painoksessa nro 26a/82 . 

Keskus on varustettu ohivalintaelimilla ulkopuolista liiken

netta varten, jolloin alanumeroon voidaan soittaa suoraan 

Posti- ja telelaitoksen tai puhelinyhdistyksen verkosta va

litsemalla eteen numerot 29. 

Puhelunvalittajan numero on 292 111 VR:n ulkopuolisesta ver

kosta soitettaessa ja valittaja vastaa maanantain ja perjan

tai valisena aikana klo 6.45 - 21 .00. 

MATKALIPPUJEN KELPOISUUS NEUVQSTOLIITON JUNISSA SUO~EN OSUUDELLA 

VT:ssa nro 11/82 olevat ohjeet koskien lipunmyyntia Vainikkalan ase 

malle ja takaisin kumotaan . Matkatoimistoille ja tariffiasemille on 

annettu uudet ohjeet kirjeitse . 

(Mt 31822/662/82, 22 . 6.82) VT 26/82 

JTT:N KORJAUSLEHDEN 37 VIRHEELLINEN LEHTI 

Jtt:n korjauslehdessa 37 olevan virheellisen lehden tilalle on il

mestynyt uusi lehti, joka on jaettu asianomaisille . VT 26/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apula isasemapaallikon virka (V 24) toistaiseksi fieksamaen (Pm hen

kiloasiat) liikennealueella . Liikenneosaston paallikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon viimeistaan 28 . 7 . 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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KOUVOLAN AUTOMAATTIPUHELINKESKUS 

Ko uvolan uusittu automaattipuhelinkeskus otetaan kayttobn 

16 - 18.7 . 1982 valisena aikana. Kytkentatybt aloitetaan 

16.7 . 1982 klo 18.00 . 
Muutos kytk e ntaaja n kohtaan on varauksella otettava nuomioon . 

Kytkentat o ist a johtuen puhelinl i ikent e essa saattaa esiintya 

ha ir ibi ta . Vio i s ta kytkentaaika n a 16-1 8 . 7.1982 v o i ilmoit

ta a nu meroo n 2 4 60 t a i 2333 . Ky tkentaajan jalkeen numeroon 

2333 . 

Keskus on varustettu ohivali n taelimill a u lkopuolista li ik e n 

netta varten , jolloin a la n umeroon vo id aan so i ttaa s u o raan 

Posti - ja telelaitoksen tai pu h eli n yhd istyks en verk o sta va 

litsemalla eteen numero t 29 . 

Puhelunvalittajan nume r o on 292 1 11 VR : n ulkopu o lisesta ve r

kosta soitettaessa ja val ittaja vastaa maanantain ja p erjan 

tai valisena a ikana klo 6 .4 5 - 2 1 . 00 . 
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kOtl 2440d 

9!J040 I 511 13 

971 - 2249 

2253 

2230 

2430 
2431 

2111 
29-

2255 

2258 

2166 



HenkilOhallinto 
Hen!< il b<lsia t 

Koulutus 

Veturimieskoulutus 

Henl{iltikor·tisto 

Virkasuhdepalkkaus 

Tuntikit' jan pi to, 
virantoimitusrahat 

Tyosuhdepalkkaus 

Veturitilastot 

Tutkinta 

Kanslia 

Monistus 

Talous ja kehittamistoiminta 

Budjetointi, raportointi ja 
laskutustoirnin~ot 

Tilitysasiat ja kassan
tarkastus 

Materiaalitoiminnot 

lkt 

kpa 

ytkn 

tsiht 

lkt 
tsiht 
tsiht 

tsiht 
tv irk 
tvirk 
tsiht 
tsiht 

tsiht 
tsiht 

tsiht 

lkt 

tsiht 
tv irk 

tsiht 

lkt 

tsiht 
tsiht 

tsiht 

tsiht 
tsiht 

M a r k k i n o i n t i r y h m a 

Ryhman paallikko 

Tavaraliikenne 

Henkiltiliikenne 

Tiedotussihteeri 

Liikenneasiamiehet 

lkt 

lkt 
tvirk 

tsiht 

tsiht 

aap 
c.ap 

aap 
aap 
aap 
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Paukkunen Rakel koti y 11 g:,6 971-2259 

Heikkila Tuure 2167 

Makela Olavi kot ... 2456 2291 

Suuronen Pirjo 2130 

Valtonen Hilkka 2131 
Toivakka TerLtu 2132 
Mellanen Kaarina 2133 

Ahonen Seppo 2117 
Peura Raija 2116 

Jarva Lea 2116 

Terava Taimi 2118 

Malin Maija 2118 

Veijalainen Aira 2120 
Sinkkonen Marja-Leena 212~ 

Paukkunen E€rtta 2117 

Vahteri Kalevi 2163 

Ranta Liisa 2122 
Holtta Pirjo 2122 

Nakari Raimo 2168d 

Ahtiainen Lasse 2269 

Lehtinen Juhani 2179 
Hatara Anneli 2178 

Lumppio Hannu 2164 

Vainio Ossi 2176 
Rinne Kalevi 2177 

Y~itaharju Tapio y 15 799 2250 

2126 
2128 

Art.ell Jorma 
Rit:~tr.aa Tuija 

Kovanen Esa 

Seppanen Eija 

Kerotie Esko Kv 971- 2251 
Kojo Osmc Lr 975-250 
y (9S3) 10 305 
Kiuru Seppo Imr 976- 250 
Pasa:-te!1 Kari t·li 9'(2- 222 
Jokirti.emi Pentti Kta/H:11a 
y (952) 15 5ii0 

2125 

2124 

979-250 



L i i k e n n e r y h rn a 

Ry~~an paallikko 

Liikcnteen suunnittelu, 
ohjaus ja valvonta 
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lkt 

lkt 

Aikataulusuunnittelu tsiht 

Veturikiertojen suunnittelu 

Vetovoiman kaytto 

Vaihtotoiden valvonta 

Vaununjakajat 

Kappalctavara- ja 
autoliikenne 

Junaturvallisuus 

Viikkovaroitus 

Kaukokirjoitin, tilastot 

T e k n i n e n r y h m a 

ytkn 

vek 

jjm 

lohj 

lohj 
lohj 

lohj 

lohj 
iohj 

lohj 

Ryhman paallikko ki 

Toimistotehtavat tvirk 

Teknillinen suunnittelu DI 

Vetovoiman kunnossapito ins 
ytkn 

Matkancuvoja ytkn 

ytkn 

Autojen kunnossapito, tekninen ins 
koulutus 

Liikkuvan kaluston sahkolait- ins 
teet, nosto- ja LVI-laitteet 

Kuljetuksiin liittyva tuote- ins 
kehittely, vaunukalustokou-
lutug 

Ranta Jukka y 159 91 
koti 2446d, 197 . 15 

Sipinen Niilo 

Linnasalo Lasse 

Melkko Teuvo 

Sipinen Esko 

Miettinen Pekka 

Eerola Jouko 
koti 2246 
Penttila Reijo 
Pesu Tapani 

Siiskonen Kimmo 

Liimatainen Lauri 
Leskinen Jouko 

Laitiner Tarmo 

Kaksonen Jarmo y 161 39 
koti 2444d 

LDksy Maija-Liisa 

Lankinen Terho 

Sokura Risto koti y 810 187 
Melkko Teuvo 

Paananen Abe 
koti 2450d, y 137 81 
LE:ukkunen Eero 

Rouvinen Reijo 

Vaija Esko 
koti y 154 60 

·Toivola l"atti 

971-2252 

2268 

2264 

2103 

2274 

2242 

2256 

2257 
2257 

2243 

2270 
2266 

2267 

2244 

2286 

2107 

2106 

2102 
2103 

2113 

2113 

2105 

2101 

2109 
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Vaunuston kunnossapito tkn Lehto Pekka 

TyO.suojelu tsp Pasi ,Jouko 

Liikennepiirin pii.aluottamus-
miehet 

RVL tsiht Vainikka Jorma 
RL jjm Onttonen Mauri 

K 0 U V 0 L A N L I I K E N N E A L U E 

Liikennealueen paallikko lap Jarvinen Veikko 
koti 2202, y 114 60 

L i i k e n n e a 1 u e e n t o i m i s t o 

Yleiset ja henkilaasiat 

Kirjaamo 

Maaraysesimiehet 

Vaunuston kayton valvonta 

Opastuskonduktoorit 

M a t k u s t a j a - a s e m a 

aap 

tsiht 

tsiht 

jjm 

jjm 

jjm 

ykond 
ykond 
ykond 

Lahetit 

Sihvola Martti 
koti y 151 66 
Pasi Erja 
koti y 110 73 

Nissinen Uta 

Rii.kkoli:linen Timo 
koti y 181 40 
Leinonen Reijo 
koti y 162 53 

Lehto Erkki 
koti 2296 

Hult Erkki 
Kaki Esko 
Lipia1nen Pekka 

Kauko-ohjaaja y 103 70 
Junaohjaaja 

Junasuorittaja 
Jun~suorittajan keskus 
Junasuorittajan etuhuone 
Lipputoimisto 
y 160 56 
Kaukokirjoitin 
Matkatavaraesimies, ~~ loytotavara 
Matkatavarahalli ja sailytystavara 
Siivousesirr.ies 
Asemalai turi 

971-2108 

2112 

2241d 
2245 

2201 

2208 

2209 

2209 

2223 

2223 

2213 

2207 
2207 
2207 

2195d 

2226r 
2336r 
2489 
2211 
2222r 
2276d 
2204 
2210 
2244 
2206 
2248 
2224 
2199d 



t-tlut puhelimet 

Yokytkenta klo 21 - 6.45 
perj. klo 21 - maan. klo 6.45 

T a v a r a 1 i i k e n n e 

Liikenneasiamies 

Tavara-asernan hoitaja 

Junatoimisto 

Vaunuston kayton valvoja 

Ratapihapuhelimet 
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RVL :n pu.rw paaluottamusmies 
RL:n luottamuswiehet ja 
alueen tyosuojcluvaltuutettu 

Koulutus- ja kokoustilat 
Aseman lampokeskus 
VR talo 14 ja 16 talonmies 
Eila Korhonen 

Lipputoimisto (ei klo 21.30 - 6.30) 
y 292 210 
Matkatavara, kmm y 292 206 
Junasuorittaja y 292 211 
Junatoimisto jjm y 292 212 

aap 

aap 

lkt 

Rantala Paavo 
koti y 146 15 

Kerotie Esko 

Tommiska Pekka koti y 811 096 

Kirjauskeskus 
Kassa 
Tavaratoimisto y 221 27 
Autotoimisto 
Tiedustelu- ja korvausasiat y 110 35 

Ajomestari 
SNTL:n kappaletavara 
Vaunukuorrnalahetykset 
Lahteva kappaletavara, kmm 
Siirtokuormaus, jjm 

Siirtokuorrnaushalli, kmm 
Siirtokuormaus avolaituri ja SNTL:n 
kappaletavara 
Trukkihuolto 
Vaunuvaaka 

Jarjestelymestari, ratapiha 
Vaunukirjuri 
Junatarkastaja 
Laskumakiohjaamo "Lippa 11 

Kaukokirjoitin (junasanomat) 
II 

jjm Lehto Erkki koti 2296 

Vaihdemiesten esimies 

Asl I 
Asl II 
Asl V 
Kapylan vaihdepiiri 
Mielaka'1 vaihdepiiri 

971-2241d 

2277d 

2441d 
2292d 

2293d 

2220 

2251 

2203 

2233 
2225 
2214 
2235 
2217 
2227 
2236 
2215 
2218 
2219 
2232 

2228d 

2229d 
2416d 
2294d 

2212 
2280d 
2281d 
2284d 
2282d 
2283d 

2213 

2221 

2184d 
2185d 
2186d 
2188d 
2189d 
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Puo1akan vaihdekoju 
T.avaran vaihdekoju 
Y1atuvan vaihdekoju 
Kaapin v.aihdekoju 
Torpan vaihdekoju 
I..askumakikoju 
I..askumaen vas taanottajat 
Kytkijat (ison puo1en) 
Kytkijat (V-a1ueen) 
Puo1akan junatarkastaja 

971-2190d 
2191d 
2192d 
2193d 
2194d 
2279d 
2196d 
2197d 
2198d 
2285d 

Kuusan1ampi Nippunosturi 2278d 

K o u v o 1 a n 1 i i k e n n e a 1 u e e n a s e m a t 

Haukivuorl y (955) 810 16 
169-29 

Inkeroinen, asemanhoitaja y 710 71 
120-12d 

Kaipiainen y 311 14 
199-45d 

Kausa1a y 611 66 
119-45d 

Koria y 820 002 
119- 55d 

Kuusankoski, asemanhoitaja y 475 18 
Tavaratoimisto y 463 01 

Myllykoski, asemanhoi taja y 560 16 
120-10d 

Mantyharju y 956 21-108 
139-29d 

Otava 
139- 49 

Otavan satama 

Utti 199-46d 

Voikoski 138- 25d 

Vuohijarvi 137-40d 

Ka1 vi Lsan tavaranhuoltopaiklm 

972-255 

971 - 2162 

2156d 

2158d 

2157d 

2159d 
2160d 

2161d 

2142d 
972- 326 

366 

333 

971 -2155d 

2146d 

2149d 

972- 330c 
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H A M I N A N 
49460 HILLO 

KESKUS 
Puhelunvalittaja y (952) 541 56 

H A M I N A N L I I K E N N E A L U E 

Liikennealueen ~llikko ap Wainio Esko S. y 543 30 
koti 204, y 558 05 

L i i k e n n e a 1 u e e n t o 1 m 1 s t o 

Palkkaus- ja yleiset asiat 

A s e m a t o i m 1 s t o 

Tavara-asema 

'Iavara-aseman ~llikko 

M a a r a y s e s i m i e s 

J u n a t o 1 m 1 s t o 

tvirk Liikkanen Eija y 543 30 

Junasuorittaja y 541 56 

aap Saari Seppo y 540 83 

'Iavaratoimisto y 540 15 

'Iavaranhuoltopaikka y 403 54 

jjm Ripatti 'fuure y 54 1 06 
koti y 426 22 

Jarjestelymestari y 540 02 

V a u n u s t o n k a y t o n v a 1 v o j a 

R a t a p i h a p u h e 1 i m e t 

V e t u r 1 t a 1 1 i 

jjm MOilanen Paavo y 541 56 

jjm Hiirenkari 
Sataman vaihdekoju 
Alapaan vaihdekoju 

tkn Ranta Jarkko y 541 56 

Vaunumiehet 
Viestilaitehuone 

973-201 

205 

211 

203 

215 

213 

212 

210 

214 
202 
209 

318 

317 
306 



K 0 U V 0 L A N V A R I K K 0 

Varikonpaallikko 

Varikonto i m i s t 0 

Toimistotehtavat 

M!iii.raysesimies 

Vetovoiman kaytto 

Vuorosuunnittelu, 
tyesuojelu 

Veturimieskoulutus 

V e t u r i t a 1 1 i 

Vetokaluston kunnossapito 

Vetokaluston sahkeasiat 

vrp 

kpa 
tsiht 

vek 

vek 

ytkn 

ytkn 
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Jaaskelainen Erkki 
koti y 114 02 

Ala talo Rei no 
Niemensuo Leena 

Eskola Jouko 

Sipinen F.sko 

Savolainen Pekka 
koti y 166 01 

Mil<ela Olavi 
koti 2456 

Thtllipaiyystaja y 166 24 

Kaupungista lisaksi yolla y 292 335 

Korjausjunahalytys 

Junavauriot 

Raivauspaallikon autoradiopuhelin 
94040 I 517 00 

Ajovalmiushuolto 

kap Puhakka Erkki 
koti y 311 32 

tkn Hen ell Val to 
koti y 143 27 

tkn R..totsalainen Leo 
koti y 162 72 

tyj Mitintalo E.ilo 
koti y 108 62 

Tyonjohdon kirjurit 

tkn Nikunen Jukka 
koti y 455 60 

Varikon akkuhuolto 

971-2287 

2288 
2275 

2289 

2274 

2290 

2291 

2335 

2335 

2335 

2417d 

2337 

2337 

2418d 

2419d 

2428 

2413 

2427d 



Lai tehuol to 

Autoradiopuhelin 

Tallipalvelu 

Autokorjaamo 

Varas to 

Varastokortisto 

Vaunuhuolto 

Ratapiha 

Vaunukorjaamo 

Luottamusmiehet 
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tkn Laapas Jukka 
koti 2457 

94040 I 517 12 

hlm 

hlm 

Asikainen Esko 
koti y 121 459 

Hyppanen Teuvo 
koti 810 165 

Lepohuoneen hoitaja 

tkn Bjorn Jaakko 
koti 2240d 

tkn Voutilainen Parttyli 
·koti y 850 056 

'IhJkkikor jaamo 

vtom 

hlm 

vam 

vam 

Vaunumiehet 

Vaunumiehet 

Vaunumiehet 

tkn 

vam 

Varas to 

Olenius Antti 
koti y 155 98 

Paananen Lauri 

lilomo Ml. t ti 

Juvonen Tapio 

''Junatoimisto" 

"Mielakka" 

"Asema" 

Ml.ttila Pekka 

LJ.ukkonen Jonna 

Laine Jonna 

VML:n luottamusmies (ti, pe) 

RL:n luottamusmies (to ip) 

971-2415 

2412 

2412 

2421d 

2411 

2411 

2416d 

2297 

,2422 

2410 

2410 

2424d 

2425d 

2426d 

2414 

2414 

2423 

229<):1 

2420d 
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K 0 U V 0 L A N S A H K ~ A L U E 

sahkl:lalueen pMllikk:o 
I 

sahkl:lalueen toimisto 

Suunnitteluyksikko 

Piirtamo ja lcaapelinnaytto 

Toimistotehtavat 

Vikailmoi tukset kaikk:ina 

vuorokauden aikoina 

Kayttoinsinoori 

S8hk0huollon toimisto 

Varas to 

sahkoratalaitteet 

Vahvavirtalaitteet 

I 

'furvalaitteet 

Radiolai t teet 

Puhelinlaitteet 

sap 

ins 

p1ir 

sas 

tsiht 

tvirk 

Lehto Hannu 
koti 2571 

Repo Terjo 

Peltola Alpo 

Kiljunen Jorma 

Pukk:i ~tti 

U:likala Armi 

Vahvavirta-, turvalaite-, 

puhelin- ja radioviat 

sahkorataviat, siihkorata

valvomo, y 173 32 

ins 

vtoh 
vtoh 

tkrt 

tim 

tkn 
tim 

tim 

tkn 
tim 

tim 

tim 

tkn 

tkn 

Erkkila Aarne 
koti 2570 

Halonen Annikki 

Heinjoki Esa 
Rity Heikki 

Ni.iranen Sampo 
koti 2568 
Vesikari Jouko 
koti 2569 

Pel toniemi Seppo 
Ni!.remaa Timo 

Cksanen Heino 
koti 2564 
liimiHainen Juhani 
Sarilampi Pekka 

IID.ikk:a Mitti 
koti 2567 

Honkanen Matti 
koti 2566 
Paavilainen Paavo 
koti 2565 
Hellbom Mitti 

971-2301 

2522 

2526 

2526 

2302 

2304 

2333 

2531 

2532 

2521 

2520 

2524 
2525 

2509 

2510 

2517 
2518 

2514 

2515 
2516 

2519 

2512 

2513 

2528 



'lYtitilat 

Autoradiopuhelimet 

Linkki- ja radiotukiasemat 

Sytittti- ja vl.i.likytkinasemat 

Riihimi.i.ki-Kouvola 

Kouvola-Kotka 

Kouvola-Imatra/Vainikkala 
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1Ytihuone , si.i.hktira ta 
" vahvavirta 
" heikkovirta 

turvalaite 
" radio 
Viestilaitehuone sl.i.hktitalo 
" asemalle 
Ra.diolaitteet 
Kaukokaytttikeskusasema 

PLH:n autoradiopuhelinkeskus 
Lappeenranta vika-auto 
Imatra vika-auto 
TUrvalaitevika-auto 
TI'V-10 
Si.i.hktiratavika-auto 
Heikkovirtavika-auto 
Fadiovika-auto 
Tytinjohto 

Kouvola VR 14 TA 
Kouvola valvomo LA 
Kir joki vi LA 
Mantyharju LAy (956) 234 00 
Otava LA 
Mi.kkeli TA 
Kalvitsa LA 
1-bvinsaari TA 
Kotka TA 
Hamina TA 
Kaitji.i.rvi LA (971) 141-0Sd 
Luumi.i.kiLA 
Simola TA 
Vainikkala TA 
Joutseno LA 
Imatra TA 

Hausji.i.rvi SA 
Haapasaari VK 
Kolava SA 
t-Bnkala VK 
Nappa SA 

t-Brinkyli.i. SA 
Tavastila VK 
Hovinsaari SA 

Kouvola VK 
Utti SA 
Kaitji.i.rvi VK 
Luumi.i.ki SA 
Ra.ippo SA 
Tdrtili.i. VK 
Lauritsala SA y (953) 229 31 
Joutseno VK y (954) 353 12 
Virasoja SA 

940 40 
517 01 
517 02 
517 03 
517 04 
517 05 
517 06 
517 07 
517 08 

2508 
2507 
2504 
2505 
2506 
2560 
2561 
2502 
2530 

2545 
2502 
2546 

972-309d 
243 

981-599c 
979-306 

307 
973-307 
971-2547 

2548 
977-213 

308 
975-246 
976-259 

918-264 
912-276 

306 
971-2534 

2542 

2541 
979-257 

256 

971-2535 
2543 
2544 

975-249 
250 
248 
247 
246 

976-210 



Kouvola- Pieksamaki 

- l ll -

Korvenlai ta SA 
Kir joki vi VK 
Voikoski SA 
M.lstajarvi VK 
Lelkola SA 
Otava VK 
Savisilta SA 
Kalvitsa VK 
Armala SA 
Naakkima VK 
Tahi SA 

971 -2536 
2538 
2537 
2539 
2540 

972-240 
241 

981 -599c 
569a 
598c 
568a 



K 0 U V 0 L A N R A T A P I I R I 
PL 71 
45101 Ka.NOlA 10 

Ratapiirin paallikko 

Apulaispiiripaallikko 

Hallinto, rrateriaali toiminta, 
kiinteistotoimi 

T y o p a a 1 1 i k o t 

Kunnossapito 

Rata, rakennukset, yksityis
raiteet, puutarhatoimi 

sahkoistys , tyokoneet, 
turvalaitetyot , hitsaus, 
konekorjaus , erilliset · 
investointihankkeet 

Rakentaminen 

rpp 

rti 

DI 

tr 

ins 

Perusparannus, silla t , ins 
rautatierakennus 

S u u n n i t t e l u ins 
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Tyontutkimus, tyonsuunnittelu rkm 
trkm 

Ta&~risteysasiat, rata- rkm 
suunnittelu 

Ratasuunni ltelu, kunnallis- trkm 
teknillinen suunni ttelu 

Ni tt?ukset mtkn 

R•utaticaluetiedot, mtkn 
toimi tukset 

'fyokoneoh"jelmat trkm 

Piirtajat tvirk 
tv irk 

Tal onrakennussuunni ttelu ja ins 
r il ken t .x7li nen 
Kehi Uarnist·:>iwinta, tyasuojelu 

Talonrakennussuunnittelu rkm 
rkm 

Leppanen ~\3tti y 166 53 
koti 2380d, y 220 54 

Seppala Juhani y 144 30 
koti y 194 08 

Valkonen I..auri 

Niemi Pekka 
koti y 190 19 

r<Ekela Raimo 
koti y 850 4~0 

'lbivanen Veikko 
koti y 118 56 

Hirvonen Pentti 
koti y 190 18 

Vakevainen Heikki 
Vi sur i Kauko 

Rintakumpu Tarrro 

Lehtinen Seppo 

Harviola Juhani 

Aa.l to Sakar i 

Saurarni'iki Unto 

Leppa Merj<• 
M.Jhonen 'fuija 

santti ;raakko 
kuti 2382d, y 170 82 

J-Jnkkarl Laud 
Pur!1.:> PE!kka 

971-2312 

2313 

2317 

2315 

2311 

2310 

2325 

2355 
2356 

2329 

2357 

2358 

2358 

2331 

2351 
2351 

2316 

2354 
2354 



LVI-toiden suunnittelu tkn 

'!YOSUOjelu trkm 

Piirtaja tv irk 

E r i l l i s e t t e h t a v a t 

Yleiset teknilliset asiat trkm 

Piiri-isannoitsija trkm 
tvirk 

sahkoistys rkm 

T o i m i sto 

KOnttoripaallikko, kpa 
rautatiesuojelu, 
koulutussihteeri 

Kanslia, koulutuskortisto tsiht 
tsiht 
tv irk 

Henk ilaasia t (virkasuht) , tsiht 
vapaaliput, elakeasiat tsiht 

Henkileasiat (tyosuhtl, lkt 
tapaturrrat tsiht 

tsiht 
tvirk 

roto- ja konetili tys tv irk 

Kirjanpito , kustannus- tsiht 
laskenta , laskut tv irk 

tv irk 

M:iteriaali toiminta vtom 
vtom 
tv irk 

KOUVOLAN RATA-ALUE 

Rata-alueen paallikko 

Raiteet, rakennukset 

rkm 

rkm 
rkm 
rkm 
rkm 
rkm 
rkm 
rkm 
rkm 
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SUikkanen Matti 

Vii tanen Tai to 

Majuri Eija 

Varis Risto koti 2395 

Hyvarinen Kyosti 
Pilli -Sihvola Mervi 

LyOmio Mauno koti 2391 

Veijalainen Yrjo 
koti y 138 28 

Niemi Eija 
Inrnanen Leena 
Sale Eila 

R:>kki Eine 
Partanen Arja 

Vainio Pirkko 
Halme Irja 
SUuronP~ Sinikka 
Vesalainen Sinikka 

Rlhanen Aini 

Nieminen Liisa 
I.aaksonen Pi rkko 
Kortesniemi Pirjo 

Takala Pentti 
Koskinen JLiha 
1-Qvilainen Tarja 

Eskelinen Eerik 
koti 2389 

Elo Matti koti y 121 497 
Nihtila Lasse koti y 121 104 
P~rtanen Kari koti y 691 87 
Riikonen Kosti koti 2388 
Tiukkanen Harri koti y 549 55 
Savinen Kari koti y 188 72 
Lehtinen Kari 
Sopanen Kari koti y. 701 087 

971-2361 

2332 

2344d 

2341 

2362 
2362 

2363 

2314 

2322 
2322 
2362 

2321 
2321 

2324 
2396 
2323 
2396 

2323 

2352 
2352 
2352 

2319 
2353 
2353 

2338 

2339 
2340 
2330 
2330 
2375 
2343 
2342 
2359 



'ibimisto 

Tyonjohtajat 

Varasto 

Rakennus- ym. tarvike
varasto 

Raidetarvikevarasto 

Piiri1uottarrusmies 

Tyosuoje1uvaltuutettu 

Huoltorakennus 

Autonkuljettajat 

H i t s a u s m e s t a r i 

'Ibimisto 

Hi tsaushalli 

0 p a s t i n a 1 u e 

Opastin3lueen paallikko 

'Ibimisto 

'l\.lrvalaitetyot, 
•;iKailrroi tukset 

q_:>astinmiehet 

Varasto, opastin- ja 
turvalai tet;ar·Jikkeet 
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tvirk 
tvirk 

rte 
rte 
rte 
rte 
rte 
rte 

vtom 
tvirk 

plm 

tsv 

talm 

rkm 
rkm 

tv irk 

rkm 
rte 

ytkn 

tv irk 

tkn 
tkn 

ope 
ope 
ope 
ope 
rte 
rte 
rte 
rte 

tke 

Pajula Marja-Liisa 
Kivela ~t:.rjatta 

Pulkkinen Olavi koti 2385 
Seppala Rei]o 
Lavonen Erkki 
Ri;ii si:inen Kau rlo 
Kulhela Juhani 
Saarenpaa Mikko koti 2384 

Paju Heikki 
Nakari Elvi 

Gronroos 'l'apio kbti y 889 131 

Kaarakainen Erkki 

Immonen Timo koti y 120 844 
Perakyla ~Etti koti y 180 60 

Korhonen Paavo koti 
'l\.lukkanen Kalevi 

Virtanen Anne 

'l\.lukkanen Kalevi 
Salovirta Heikki 

Niemincn Rnino 
koti 2392 

Pel tola Sa tu 

y 108 37 

Hyvari- Esko koti y 161 74 
Olli ~!3rkku koti y 203 85 

Konka Pcrtti koti y 398 56 
Karvanen Antti koti 199-16d 
Hyypi a Rei jo koti 2386d 
Koivisto Aarne koti 2394 
Parkkin.::n Erkki koti y 110 72 
Pokki 'fuoa0 l<oli y 106 37 
Niemi Heik~i koti v 811 043 
Tai 'la lbuno koti y 1 03 4 5 

Pel tola Rai.1ro 

971-2376 
2376 

2368d 
2366d 

2377 

2367d 

2487d 

2372 

2373 

2478 

2470 

2328 

2328 

2345d 

2318 

2369d 

2374 
2374 

2369d 

2369d 
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Koneteknikko 

tkn Broman Osmo 971-2320 
koti y 820 209 

tkn Harju Rauli koti 2390 2364 
tkn Karnarainen Juhani koti y 488 36 2364 
tkn Anttila Esko koti y 821 053 2379 

Toimisto tvirk Hyokki Sirkka-Liisa 2429 
tv irk Joutjarvi Pir jo 2370d 
rte Niemi Raimo 2379 
rte Soikkeli Leo koti 2387d 2365 

H I T S A U S H U 0 L T 0 K E S K U S K A I P I A I N E N 

Laitospaallikko tkn Niemi Pauli 2347 
koti 2393 

Vaihteiden kokoonpano, tkn Junn6la Paavo koti y 120 060 2360 
ratakiskojen hitsaus ja 
kunnostus, tyosuojelu 

Kalusto ja materiaali rte Purho Esko 2348 
vatm Toyry M3.rkku 
vatm Koskimles M3.rkku 

Kone- ja laitehuolto rte Immonen Yr jo 2348 

Vaihdehalli rte M3nttari Leo 2349 
vatm Ylatalo Pentti 

Toimisto tvirk Tii limaa Ei la 2350 
tvirk Jokelin Teija 

Hitsauskurssit ins Myllymaki Pentti 2378 
ins Kuokkanen Kauko 2378 

K o t k a n r a t a - a 1 u e e n m u u t p u h e 1 i m e t 

Hamina rl<Jn Nielikainen Pekka y 5'i6 08 973-307 
koU y 287 078 

rte Torri M3. t ti y 421 ~0 316 
koti y 434 91 

rte Borg Erkki koti y "41 64 
rte Porkka Esko kot i y 412 17 

Inkeroinen rte Sale Eero koti '20-21 

Kymi tke Ihatsu Eino koti y 810 76 
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Ulkomaan valuutan 
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muuntokurssit tavaraliikennetta 

Lipunmyynti siviilipalvelusmiehille 
Yhdysliikennesarjalippujen leimaus suunnassa 
Auto - Juna 
Kotimaisten lippujen takaisinmaksuhakemus 

Varastoalueiden vuokraaminen 
Uudenmallisen sotilaslipun kayttoonotto 

Linja- autoyhdysliikenne Pietarsaari - Pannainen ja 
Raabe - Vihanti 

Aikataulun 182 lisays 
Rahtialennus rauta- ja terasromulle, jatepaperille, 
lumpulle seka lasiromulle 
Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivukuitupui
den seka puujatteiden ja hakkeen rahtialennus 

Kouvolan uuden puhelinkeskuksen kayttoonotto 
Tiekuljetuksen alikulkukorkeus sahkoradan tasoris
teyksessa 
Avoimia virkoja ja toimia 
Eroja 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 199, 29.6.1982, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 1.7.1982 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 176,00 mk 
100 Belgian frangia 10,20 mk 
100 Espanjan pesetaa 4,30 mk 

100 Itavallan shillinkia 27,80 mk 

100 Luxemburgin frangia 10,20 mk 

100 Neuvostoliiton ruplaa 646,00 mk 

100 Portugalin escudoa 5,70 mk 

100 Ranskan frangia 70,30 mk 
100 Ruotsin kruunua 78,50 mk 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 195 , 00 mk 
100 Sveitsin frangia 228,00 mk 
100 Tanskan kruunua 56,50 mk 

USA:n dollari 4,80 mk 
UIC-frangi 1, 60 mk 

(Nro Tlt 112/23/82, 30.6.1982) VT 2.7/82 

LIPUNMYYNTI SIVIILIPALVELUSMIEHILLE 

Toistuvien virheiden johdosta huomautetaan , etta siviilipalvelus
miehelle, joka esittaa "Tytivoimaviranomaisen matkalipputilaus"
lomakkeen (Tytinvalityslomake L 1), johon on Ieimattu "Peritaan rahana 

varusmiestaksan mukainen maksu. Tama matkalipputilaus kelpaa vain 
lisamaksuksi varusmiestaksan ja normaalitaksan valisen maksun suorit
tamiseen", myydaan kateismaksua vastaan matkalippu 50 \:n alennuk
sella . Lippuun on merkittava "siviilipalvelusmies". Tilauslomake ote
taan ostajalta pois ja siihen merkitaan riville "lipun kokonaishinta" 
kateisena peritty hinta. Tilaukset lahetetaan viikoittain rautatie
hallituksen tariffijaostoon. (Niita ei siis liiteta luottoihin eika 
rekistertiida). 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet ovat Virallisissa Tiedotuksissa nro 50/80. 

(Tlt nro 600/645/82 , 24.6.1982). VT 27/82 



- 3 - 27 

YHDYSLIIKENNESARJALIPPUJEN LEIMAUS SUUNNASSA AUTO - JUNA 

Vantaan kaupungin sopimuslinjoilla otetaan kaytt6on leimasinpihdit, 
joilla tullaan leimaamaan nykyisin kayt6ssa olevan 10 matkan sarja

lipun tarkistuslipuke suunnassa auto - juna. 

Leimasinpihdit otetaan aluksi kaytt66n (viikoilla 24 - 25) vain kol 

mella linjalla, mutta ne on tarkoitus ottaa kaytt66n kaikilla sopimus

linjoilla syksyn 1982 aikana. 

Oheisen mallin mukainen leima sisaltaa seuraavat tiedot: 

- pihdin numero 
paivamaara (paiva, kuukausi) 

- kelloaika 
- Vantaan tunnus "VA" 

~0(·"-· 1200;!085 

- linjan numero (Nro Yt 31848/69/82, 24 . 6 .8 2), VT 27/82 

KOTIMAISTEN LIPPUJEN 'TAKAISINMAKSOHAKEMUS 

Kotimaisten matkalippujen takaisinmaksua koskevat ohjeet on annettu 

kirjeessa nro Yt 22602/23/82, 6.4.1982. Kirjeen kohdassa 4 sanotaan, 

etta hakemus osittain kaytetyn matkalipun hinnan palauttamiseksi on 

tehtava viimeistaan kuukauden kuluessa lipun kelpoisuusajan paattymi

sesta lukien. Tata tarkoitusta varten on suunnitteilla hakemuslomake, 

mutta hakemus voi olla myos vapaamuotoisesti laadittu kirje. Toistai

seksi voidaan my6s kayttaa lomakrtta VR 3137 (Takaisinmaksuhakemus), 
mutta asiakkaalle annettaessa siita on poistettava tilitoimiston 

osoite ja lisattava sen tilalle sen aseman nimi ja osoite, joka suo
rittaa takaisinmaksun. (Nro Yt 22602/23/82, 24.6.1982), VT 27/82 

VARASTOALUEIDEN VUOKRAA.MINEN 

Huomautetaan, etta tari!fisaannon 58 §:n kohdan III.1.e mukainen 
enintaan yhden vuoden kestava vuokrasopimus on tehtava lomakkeelle 
VR 3730. Lomakkeet tilataan kotimaisesta tarkastusjaostosta ja ne 
on kaytettava numeroinnin mukaisessa jarjestyksessa. 

Jaljennos sopimuksesta on lahetettava valittomasti tilitoimiston 
kotimaiseen tarkastusjaostoon ja siihen on merkittava vuokran perin
taan kaytetyn tulojen kuitin numeron. 

Mikali sopimusta halutaan jatkaa, on laadittava kokon~ uusi sopi
mus. (Tlt nro 601/652/82, 28.6.1982) VT 27/82. 
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UUDENMALLISEN SOTILASLIPUN K~YTTOONOTTO 

Oheisen mallin mukainen sotilaslippu (VR 2227) otetaan k~yttoon ku

luvan vtwde?'l hein~kuun alust'a lukien . L~hes vastaava l ippu on o llut 

v uoden ajan koek~ytoss~ Oulun ja Sodankyl~n varuskunnissa palvele 

vien varusmiesten lorna- ja komennusmatkalippuna . 

Lippulomakkeen asianomaiseen kohtaan on rastilla (x) merkitty lippu

laji , joko meno tai meno - paluulippu (lis~ksi lippuun on ras~itettu 

matkan aihe , lorna tai muu matka) . Matkalippuja kirjoittavat asian

omaiset so tilasyksikot ja liput on varustettu yksikon leimalla. 

Sotilaslippu oikeuttaa matkustamaan siihen merkittyjen liikennepai k

kojen v~lill~ lyhint~ tiet~ kaikissa matkustajaliikenteen junissa . 

Lipulla matkustaminen ei edellyt~ sotilaspuvun k~ytto~ . Lippu on 

henkilokohtainen ja henkilollisyys on vaadittaessa todistettava . 

Edell~ sanotun lyhimm~n tien vaatimuksesta voidaan poiketa junayh

teyksist~ johtuvista syist~ , esim . matkan ollessa Pohjois -Suomesta 

Hankoon voidaan matkustaa Helsingin kautta ellei v~litont~ vaihto 

yhteytt~ Riihim~ell~ ole k~ytett~viss~ . 

E.ot ilaslippu leimataan junassa matkalipun tarkastuksen yhteydess~ 

oheisen kuvan osoittamalla tavalla . Soti l aslippu ei kelpaa matka

lippuna jos molemmat lippulajivaihtoehdot (meno - /meno - paluul ippu) on 

rast itettu tai lajivaihtoehdot on rastittamatta . 
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(N : o Mt 31886/646/82 , 29 . 6 . 82) VT 27/82 

LINJA- AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI - P~N~INEN JA RAAHE - VIHANTI 

27 

Linja-autoliikenteen henkilotaksaa on liikenneministerion p~~toksell~ 

5989/74/82, 22 . 6 . 1982 korotettu 1 . 7 . 1982 lukien . Myyt~ess~ yhdyslii 

kennesopimuksen (VT 23/73 . 14 ja VT 25/77) mukaisia matkalippuja kel 

paaviksi linja- autoissa v~lill~ P~nn~inen-Pietarsaari tai Vihanti 

Raahe on asiakkailta peritt~v~ korotetun taksan mukainen maksu . 

Uudet 1 . 7 . 1982 alkaen sovellettavat maksut aikuisten matkalippujen 

osalta ovat : 

P~nn~inen - Pietarsaari 

Vihanti - Raabe 

11 km 

36 km 

4 , 60 mk 

10 , 40 mk 

Edell~ sanotusta p~iv~st~ lukien on liikenneministerio vahvistanut 

myos uuden linja- autoliikenteen tavarataksan . T~m~n johdosta yhdys 

liikennelinjalla v~lill~ Vihanti - Raabe perit~~n matkatavarana 

kuljetettavasta yhdysliikennetavarasta 1.7.1982 lukien sanotun tak 

san mukainen maksu, joka on 10 markkaa alkavalta 30 kg : lta (polku

pyor~n kuljetusmaksuna perit~~n linja- automatkan osalta toistaisek

si 10 markkaa kultakin polkupyor~lt~) . 

( N:o Mt 31889/661/82, 30 . 6.82) VT 27/82 
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AIKATAULUN 182 LISAYS 

Lisays 2 oikotouluun 182 on ilmestynyt jo joetoon koikil1e oikotoulu
kirjon tilonnei11e. Lisayksen voimoontu1opaiva on 15.7.1982. VT 27/82. 

RAHTIALENNUS RAUTA- JA TER~SROMULLE, J~TEPAPERILLE, LUMPULLE SE~ 

LASIROMULLE 

Valtioneuvosto on myont&nyt 1.7.-31.12.1982 v~liseksi ajaksi seuraa

vat alennukset: 

- Kotimaasta talteenotetun rauta- ja ter~sromun rautatierahdista 15 

prosentin suuruisen alennuksen sanottuja romuja kotimaan sulatoille 

ja valimoille kuljetettaessa. 

- Kotimaasta talteenotetun ker~yspaperin rautatierahdeista 25 prosen

tin alennuksen ja kotimaasta talteenotetun lumpun (tekstiilij~t

teen) sek~ j~telasin (lasiromun) rautatierahdeista20 prosentin 

alennuksen n~it~ raaka-aineita kotimaan jalostuslaitoksille kulje

tettaessa. 

Ker~yspaperiksi katsotaan tavaranlukitustaulukon nimikkeisiin 5312 

ja 5313 kuuluva j~tepahvi ja -paperi sek~ myos nimikkeeseen 5311 

kuuluva j~tepahvi ja -paperi, joka l~hetet~an muilta tuotantolaitok

silta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkitehtailta. 

Edell~ sanotut alennukset myonnet~an vain vaunukuormalahetyksille . 

Tavaranluokitustaulukossa sanotuista tavaralajikoodeista poiketen 

kaytetaan ko . alennusten alaisten lahetysten rahtikirjoissa seuraa

via tavaralajikoodeja (vert. VT 52-53/81) 

- rauta- ja ter~sromu 

- ker~yspaperi 

- lumppu (tekstiilijate) 

- jatelasi (lasiromu) 

8201 

8311 

8701 

8182 

Alennukset myonneta~n keskit~tysti kullekin alennukseen oikeutetulle 

asiakkaalle kuukausittain rahtiluottotilin valityksell~. 

Asemien on ilmoitettava edella sanotuista rahtij~rjestelyist~ ao. 
asiakkaille. (N:o Mt 22039 / 647/82, 29.6.1982) VT 27/82 
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NEUVOSTOLIITOSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KOIVUKUITUPUIDEN SEK~ PUU

J~TTEIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

~7 

Valtioneuvosto on myont~nyt 1.7 . -31 . 12.1982 v~liseksi ajaksi koti 

maisille tuotantolaitoksille Neuvostoliitosta rautateitse saapuvien 

P 2 luokan mukaan rahditettavien haapakuitupuiden ja P 3 luokan 

mukaan rahditettavien koivukuitupuiden sek~ vaunukuormaluokan 5 mu

kaan rahditettavien puuj~tteiden (hakkeen, sahajauhon yms . ) rauta

tierahtien Suomen osuuksista kuljetusmatkasta riippumattoman 5 pro

sentin suuruisen rahtialennuksen . 

Edell~ olevan perusteella rautatiehallitus on m~~r~nnyt , ett~ alen

nus myonnet~~ n~iden l~hetysten rahtia laskettaessa v~hent~~ll~ 

muuten k~ytett~v~st~ hinnoitusluvusta luku 2 . Mahdollisesti kysy 

mykseen tuleva va unukuorman v~hin maksu m~~~t~~n yht~ v~limatka

vyohykett~ lyhyemm~lt~ matkalta . Tuotitavaran rajaliikenteeseen 

kuuluvat lis~aksut perit&~ yleisten m~ar~ysten mukaan . 

Lankun- ja laudanp~tkien tariffipaino on 600 kg Kiintokuutiometril 

t~ ja hakkeen osalta 800 kg kiintokuutiometrilt~ tai 350 kg irto

kuutiometrilt~ . (N:o Mt 22039/647/82, 29 . 6 . 1982), VT 27/82 

KOUVOLAN UUDEN PUHELINKESKUKSEN K~YTT~~NOTTO 

Kouvolan uusi puhelinkes kus otetaan kayttoon 16.-18 . 7 . 1982 
valisena aikana. Kayttoonotto aloitetaan perjantaina 

16.7. klo 18.00. Talloi n astuvat voimaan seuraavat muutok

set; 

- Valintaaani Kouvolalla muuttuu jatkuvasta aanesta 

standardin mukaiseksi katkotuksi merkkia aneks i , jo

ka muodostuu ko l men l yhyen merkkiaanen jaksoista. 

Tallainen kolmen aanen jakso toistuu kerran kahdes

sa sekunnissa . 

- Tilaajanumerot Kouvolaan muuttuvat. Uusi l uette l o 

jaetaan ennen keskuksen kayttoonottoa. 

Kouvolan keskukseen liittyvat asemaselektor i t poi s

tuvat kaytosta {puhelinluettelon kartat 33, 37, 38 
39 ja 41). 

- Yleisen verkon kutsunumero Kouvolan keskukseen muut

tuu. Uusi numero on 29211 1 . 
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- Ohivalintaliikenne yleisesta verkosta Kouvolan kes
kukseen otetaan kayttoon. Tarkemmat ohjeet jaetaan 
erikseen keskuksen tilaajille. 

Uuden keskuksen kayttoonoton helpottamiseksi pyydetaan valt
tamaan perjantaina 16.7.1982 klo 17.00- 24.00 valisena ai
kana kaikkia VR:n kaukopuheluja, erityisesti kuitenkin Kou
volan seudulle suuntautuvia tai sielta lahtevia. Kiireelli
sessa tapauksessa pyydetaan ottamaan yhteys Kouvolan puhe
lunvalittajalle (numero 81), jos tallaisen puhelun otto ei 
muuten onnistu. 

Hairioista, jotka mahdollisesti esiintyvat puhelinliiken
teessa uuden keskuksen kayttoonoton jalkeen, pyydetaan il
moittamaan Kouvolassa numeroon 2333. 
(N:o Stt 2915/434/82, 29 . 6.1982) VT 27/82. 

TIEKULJETUKSEN ALIKULKUKORKEUS SXHK~RADAN TASORISTEYKSESSX 

Vihko s essa "Turvallisempi pykala paalle" (uusia liikennesaant6ja 

1 . 5 . 1982) on sivulla 57 esitetty sahk6 radan t asoristeyksen luona kay

tettava kilpi, jossa on mus t a salaman kuva ja korkeus 4,5 m. Kilven 

alla eleva selitysteksti "Sahk6johdon korkeus" on harhaanjohtava . 

Kilpi tarkoittaa, etta suurin sallittu alikulkukorkeus jannitteisen 

johtimen alla on 4,5 m. Kuljetuksen suurin turvallinen korkeus taso

risteyksessa riippuu tien pituusleikkauksesta seka tasoristeysta 

ylittavan ajoneuvon ( ku ljetuksen) muodosta. ~o 1 01 /4 40/82 VT 27 /8 2 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (V 22) virka, toistaiseksi Joensuun ratapii
rissa Joensuun rata-alueella (hitsaustyot, Joensuu) ja raken
nusmestarin (V 20) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapiirin toi
mistossa (Kouvola), Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa moon viimeistaan 4.8. 
1982 ennen viraston aukioloajan paa ttymista. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : Ulla Anj a Anelma Salov aara 
T a 1 o u s o s a s t o : toimistosihteeri Ritva Kyllikki Mattila 

R a t a o s a s t o: rataesimies Heikki Jaakko Nihtila . 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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PAINON JA MITTOJEN MERKITSEMINEN RAHTIKIRJOIHIN 

Toistuvien 1aimin1yontien johdosta huomautetaan, etta 1 a h e t y s -

a s e m a 1 1 a tavaraa ku1jetettavaksi otettaessa on rahtikirjaan 
merkittava 1ahetyksen paine, 1askettu paine, ti1avuus, kookkaasta ta

varasta mitat ja 1askettu paine yms ju1kaisussa "Kotimaisen rahtikir

jan tayttoohjeet" maaratyt tiedot, vaikka rahtikirjaa ei rahditetakaru1 

1ahetysasema11a . Painoista ja ti1avuuksista on yhteen1asketut summat 

myos merkittava . Merkinta sidotusta asiakas1avasta on tehtava jo 1ahe
tysasema11a rahtikirjaan. 

(T1t nro 624/233/82, 2 . 7 . 1982) VT 28/82 

ASIAKASNUMEROIDEN MERKITSEMINEN RAHTIKIRJOIHIN 

As iakkaat, joi11a on useampia asiakasnumeroita kuin yksi, valittavat 

usein , etta rahtikirjaan on merkitty "vaara asiakasnumero", tava1li 
sesti 1uottoasiakas1uettelosta ko firman kohdal1a ensimmaisena esiin 

tyva numero . Tasta aiheutuu runsaasti tarpeetonta se1vittelytyota ja 

kysymyksen ollessa sopimusrahdeista koneel1inen rahdin1asku ei onnis

tu vaaraa asiakasnumeroa kaytet t aessa. 

Silloin kun asema11a joudutaan rahtikirjaan merkitsemaan asiakas

numero ja asiakkaa11a on useampi numero, tu1ee tarvittaessa ottaa 

yhteys asiakkaaseen vaaran numeron kayton va1ttamiseksi. 
(T1 t nro 625/233/82, 2.7 . 1982) VT 28/82 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

VR Virallisissa tiedotuksissa nro 26/82 kohdassa Liikennepaikkojen 

valimatkat olleen painovirheen vuoksi ilmoitetaan, etta 1 kappaleen 

liikennepaikkaluettelossa mainittu Hala on oleva Itala . 

(Nro Yt 31832/67/82 , 5 . 7.1982) VT 28/82 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta) ; 23 . 08 . - 27 . 08 . 1982 

SUOMEN MESSUT , Vaateteollisuuden ennakkonayttely 

28 

Asiakaskortin esittajal l e myydaan matkalippu meno- paluumatkaa varten 

20 %:n alennuksella lyhinta tieta Helsinkiin . VR lomaketta 2416 ei 

anneta ostajalle . 

Lipunostajalle on ilmoitettava , etta seka ostettu matkalippu etta 

asiakaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan 

kondukttitirille . 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin rnatkalle menosuun

taan . 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi 

merkitaan lomakkeen "Muu" -kenttaan koodi 92 seka "Lisamerkinnat " 

- kenttaan sana "Messukeskus" . 

Myynti RAP - jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan 
aina ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 

23.08 . - 27 . 08 . 1982) seka I - kenttaan erikoiskoodi 02 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen pai 

vien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkustavia . 

(Nro Mt 22056/646/82, 5 . 7 . 1982) VT 28/82 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin 9760 ilmestyy lisa

lehti nro 22, joka on voimassa 1 . 8.1982 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm . Norjan osuuden rahtien korotuksen 

n. 5 %. 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin 9761 ilmestyvat 

lisalehdet 38 ja 39, jotka tulevat voimaan 1 . 8 . 19 82. 

Lisalehdet sisaltavat mm.: 

- Suomen osuuden rahtien korotuksen n . 6,2 % 

- Norjan osuuden rahtien korotuksen n. 5 %. 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun. 

(Mt 1 .7.82) VT 28/82 

NDROEG-TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NDRDEG/Wgl 99 2 7/28) ilmestyy 

lisalehti nro 3 , joka tulee voimaan 1 . 8 . 1982 . 

Lisalehti sisaltaa mm . Norjan osuuden rahtien korotuksen 

n . 5 %. 

NORDEG-kappaletavaratariffiin (NORDEG/Stg 9929) ilmestyy 

lisalehti nro 8 , joka tulee voimaan 1 . 8.1982 . 

Lisa l ehti sisaltaa mm . : 

- Suomen osu uden rahtien korotuksen n . 6 , 2 % 
- Norjan osuuden rahtien korotuksen n. 5 %. 
Kans . val . tavaraliikenteen myyntijaosto jakaa lisalehdet 

niiden saavuttua Saksasta . 

(Mt 1.7 . 82) VT 28/82 
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NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : asemapaallikon (V 24) virkaan (Uim) ase

mapaallikko (V 20) Raimo Elon Vuoristo, toimistosihteerin (V 15) vir

kaan (Sl) ylim. toimistovirkailija (V 8) Ulla Marita Anneli Maarva, 

veturinkuljettajan virkaan (Sl) veturinlammittaja (V 12) Reijo Kalevi 
Hamalainen ja veturinlammittaja (V 14) Seppo Ilmari Koponen, veturin

kuljettajan virkaan (Jns) veturinlammittajat (V 14) Paavo Matias Aha

sola, Reijo Jukka Turunen, Osmo Tapio Popponen, Pertti Ilmari Ovaskai 

nen, Ilmari Ensio Malinen , Lats Petter Vanska, Pentti Antero Kainulai

nen, Aarno Juhani Turunen ja Terho Juhani Sorsa, konduktoorin virkaan 

(Jns) junamiehet Reino Iidos Kervinen ja Alpo Kalervo Vuori, vaihde 

mies Jouko Ensio Rasanen ja asemamies (V 10) Reijo Ilmari Kylmala, 

konduktoorin virkaan (Lis) vaihdemies Pertti Ilmari Kinnunen ja juna
mies Matti Eero Parkkonen , toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Sl) kir

joitusapul ainen Eila Ritva El viira Suikki , junamiehen toimeen (Sl) 

asemamiehet (V 10) Sakari Pekka Joronen ja Pentti Kalevi Johannes Mu 

honen , liikennemestarin (V 16) virkaan (Nrl) toirnistosihteeri (V 15) 

Tuija- Maija Kaarina Jaaskelai nen, junamiehen toimeen (Lr) asemamiehet 
(V 9) Matti Tapani Verner Seppa, Hannu Urpo Suurinkeroinen ja Pentti 

Juhani Hatela , junamiehen toimeen (Kv) vaihdemiehet Pertti Olavi Van

halakka ja Seppo Juhani Vakeva, asemamiehet (V 9) Timo Kalevi Pal onen, 

Seppo Veijo Kalervo Lunkka , Jouko Arvi Uolevi Rajajarvi , Jorma Viktor 

Kalervo Paakkonen ja Paavo Rama seka asemamies (V 10) Pentti Olavi 

Makkonen, vaihdemiehen toimeen (Kta) asemamies (V 9) Jouni Kalevi 

Hakkarainen , vaihdemiehen toimeen (Mi) junamies Olli Tapio Tuovinen . 

Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 21) virkaan (Sk) ylim . 

toimistosihteeri (V 21) Sven Rikhard Mattsson, asemapaallikon (V 21) 

virkaan (Man) liikennemestari (V 18) Lars Bror Ahlberg, liikennemes 

tarin (V 16) virkaan (Jas) ylim . liikennevirkailija Sauli Aarne Henrik 

Makipaa, konduktoorin virkaan (Vlp) asemamies (V 9) Jorma Olavi Hama 

lainen, asemapaallikon (V 21) virkaan (Hys) liikennemestari (V 16) 

Martti Tapani Silen, veturinkuljettajan virkaan (Kv) veturinlammitta

jat (V 14) Markku Vilho Olavi Haimi , Markku Juhani Hannola , Paavo 

Kalervo Holtta, Ossi Juhani Kurvi, Pekka Juhani Mansikka, Vesa Matti 

Jauhiainen, Timo Arvi Hyyrylainen, Timo Juhani Kurki, Timo Juhani Nii 
lola , Jukka Veikko Itkonen , Juha Kalevi Toivanen, Lasse Johannes Yli 

talo, Reijo Olavi Tamminen ja Unto Kalervo Vahauski, konduktoorin vir
kaan (Kta) kuormausmestari Rauno Antero Lyijynen, konduktoorin vir
kaan (Hma) junamies Lasse Kalevi Rama, konduktoorin virkaan (Lr) juna-
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mies Aulis Veikko Hietamies , konduktoorin virkaan (Vna) junamies Heimo 

Matti Eemil Rumpu . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 

Rahtiluotto 

Liikennepaikkojen v~limatkat 

N:o 29 
22.7 . 1982 

Pikajunatavara ja luvanvarainen kiitotavara 

1282019603 
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RAHTILUOTTO 

Rajatteman luette-eikeuden kaikilla liikennepaikeilla emaavista 

asiakkaista laadittuun tietekenelistaan lisataan seuraavat asiakkaat. 

669804 

669812 

Keske Oy Rautaesaste 

Keske Oy Rauta-Otra 
Lielahti 

(Tlt 9/24/82, 7 . 7.1982) VT 29/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

PL 330 

PL 330 
33101 TAMPERE 10 

33101 TAMPERE ]0 

1 . 8.1982 lukien tehdaan julkaisuun Airakselan liikennepaikan kehdalle 

seuraava lisays : 

Airaksela, sarakkeeseen 6 lisataan merkinta Tt Kuepien Rauta- ja Kene

yhtymaa varten. 

(Nro Lke 31868/67/82; 13.7 . 82), VT 29/82 

1 . 8 . 1982 lukien muutetaan Paimien liikennepaikkaa keskevat merkinnat 

sarakkeissa 4 ja 5 seuraaviksi: 

4 5 
Paimie Turku 28 Hrl Tt 

Tku 28 Kr 85 

(Nro Lko 31734/67/82; 9.7.1982), VT 29/82 
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PIKAJUNATAVARA JA LUVANVARAINEN KIITOTAVARA 

Kuten VT:ssa 24/82 on sanottu tulevat kuluvan vuoden syyskuun alusta 
lukien voimaan PIKAJUNATAVARAA JA LUVANVARAISTA KIITOTAVARAA varten 

vahvistetut kuljetus- ja tariffimaaraykset. Liikennepaikkojen on tilat
tava pikajunatavaraa varten painetut rahtikirjat VR 1918 Tilitoimiston 
kotimaisesta tarkastusjaostosta. Pikajunatavararahtikirjojen tilaami

sessa, myynnissa ja tilityksissa on noudatettava vakiohintaisten kap
paletavaralahetysten rahtikirjoista tilityssaannossa annettuja maarayk
sia. Mahdolliset liitantarahdit on perittava tulojen kuiteilla. 

Rautatiehallituksen paatoksen mukaisesti lisataan 1.9.1982 lukien ta

riffisaantoon 30 §:n 1 lisamaaraykseen 3 ja 4 momentti seka pikajuna
tavaramaaraykset sisaltava liite 3 seuraavasti : 

1 ••••.•• 

30 § 

Lisamaarayksia 
(1 lm . 3 ja 4 momentti) 

Lahetyksesta, joka lahettajan vaatimuksesta kuljetetaan kiitotavaran 

kuormaus- ja kuljetusohjeista poiketen matkustajajunalla matkatavaran 
ohessa, peritaan kiitotavararahdin lisaksi tariffitaulukossa 22 kohdas

sa 5 maaratty lisamaksu. Lahetyksen rahti lisamaksuineen on maksettava 

kateisella lahtoasemalla, eika jalkivaatimusta voida asettaa. Tallai
selle lahetykselle on saatava erityinen kuljetuslupa liikennetoimis
tosta. 

Pikajunatavaraa koskevat maaraykset ovat taman julkaisun liitteena 3 
ja kuljetusmaksu tariffitaulukossa 18. 
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LIITE 3 
Valtionrautateiden 
tariffisaantBBn 

MXARAYKSET PIKAJUNATAVARALXHETYKSISTA 

1. Lahetyksen laatu 

Pikajunatavara on lahetystapa nopeaa ja t1ismallist1i kul

jetusta edellytt1iville pienille tavaraliihetyksille, jotka 

soveltuvat kuljetettavaksi pikajunayhteyksilla niille 
h1iiri6t1i tuottamatta. 

Lahetyksen todellinen paino saa olla enintaan 50 kg ja 
tilavuus enint1ian 250 dm3. Lahetykseen kuuluvan kollin 

paino saa olla enint1ian 30 kg ja pituus enintaan 1 m. 

Lisaksi otetaan kuljetettavaksi suksia pituusrajoitukset

ta sek1i elavi1i el1iimi1i: paallyksessa edella mainituin 
paino- ja kokorajoituksin ja paiillyksetta samoin ehdoin 

kuin mita rautatiekuljetusasetuksen yleisehtojen 3.2.2. 
kohdassa on matkatavarana kuljetettavien elainlahetysten 
osalta maaratty. 

Tavaraa, jonka ottaminen matkatavarana kuljetettavaksi on 

rautatiekuljetusasetuksen j~ sen yleisehtojen mukaan kiel

letty, ei oteta my6skaan pikajunatavarana kuljetettavak

si. 

Pikajunatavaralahetykseen sovelletaan tavaran paallystami

sesta, pakkaamisesta ja osoittamisesta annettuja m1iarayk

sia (VR 2655). L1ihetyksen jokainen kQlli on varustettava 

pikajunatavaralipukkeella. 

2. Kuljetustapa 

Pikajunatavaraa kuljetetaan vain liikennetoimiston maa
raamilla junayhteyksilla ja asemavaleilla siten, etta kul
jetus voidaan suorittaa samassa vaunussa lahetysasemalta 
m1iaraasemalle saakka. Luettelot naista junayhteyksista ja 
osoitepaikoista, jotka yhdessa muodostavat pikajunatava
ran kuljetusverkon, julkaistaan aikataulukausittain ja 
toimitetaan myos asiakkaiden kavttoon. Asiakas voi taman 
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yhteys- ja osoitepaikkatarjonnan puitteissa m~arata sen 

junayhteyden, jolla hanen lahetyksensa kuljetetaan. 

Pikajunatavaraa vastaanotetaan kuljetettavaksi ja luovute

taan vastaanottajalle edella tarkoitettujen osoiteasemien 

matkatavaratiloissa niiden aukioloaikoina. 

Liikenteenhoidollisten syiden niin vaatiessa voidaan pika

junatavaran kuljetettavaksi ottamista rajoittaa juna- ja 

yhteysvalikohtaisesti annettavalla vastaanottokiellolla 

joko valiaikaisesti tai pysyvasti. Vastaanottokielto on 

annettava hyvissa ajoin ennen sen voimaantuloa ja siita 

on tiedotettava myBs asiakaskunnalle. 

Pikajunatavaran yksityiskohtaiset kuormaus- ja kuljetusoh

jeet ovat kansiossa Kappaletavara (VR 2652). 

Pikajunatavaraan ei sisally VR:n nouto- eik~ kotiinkulje

tuspalvelua. L~hettaja voi kuitenkin erikseen tilaten ja 

maksaen sopia lahetysaseman ja vastaanottaja maaraaseman 

kanssa liitantakuljetuksen hoitamisesta VR:n toimesta. 

3. Kuljetusmaksu 

Pikajunatavarasta peritaan lahetyskohtainen, kuljetusmat

kan pituudesta riippumaton, vakiosuuruinen kuljetusmaksu, 

jonka markkamaara on maaratty tariffitaulukossa 18. 

Kuljetusmaksu suoritetaan etukateen lunastamalla pikajuna

tavararahtikirja. 

Jalkivaatimusta ei pikajunatavaralle voi asettaa. 

4. Kuljetuskirja 

Pikajunatavaran kuljetuskirjana on numeroitu , 4-osainen 

rahtikirja, johon on painettu merkinta PI KAJUNATAVARAA. 

29 
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Kuljetuskirjan t~ytt~~ yleens~ l~hett~j~. T~ytt~misess~ 

noudatetaan soveltuvin osin kotimaisen rahtikirjan tayttB
ohjeita. 

Asiakas voi ostaa pikajunatavararahtikirjoja asemilta 

yksin kappalein, nipussa ja myos luotolla. Mikali ostaja 

haluaa kuitin lunastamistaan rahtikirjoista, annetaan se 

lomakkeella VR 1825 (kuitti ostetusta matkalipusta) muut

tamalla otsakkeet sopiviksi. Vaarin kirjatut tai tarpeet

tomat rahtikirjat lunastetaan asemalla takaisin. Talloin 

on palautettava rahtikirjan kaikki nelja osaa. Takaisin 

lunastetut rahtikirjat liitet~~n tilitykseen todisteena 

suoritetusta vahennyksesta. 

5. Sopimusmenettely 

Markkinointitoimisto voi kuljetusmahdollisuuden varmis

tettuaan tehd~ asiakkaan kanssa sopimuksen sellaisesta 
saannBllisesta pikajunatavarakuljetuksesta, joka poikkeaa 

yleisista maarayksista lahetyksen fyysisten ominaisuuk

sien, osoitepaikkojen, kaytettavien junayhteyksien tai 

kuljetusmaksun osalta. 

Kl:.lj etuskirj ana kai~dssa sopimusku1j etuksissa kay-..:t:t~Hi:.-, 

pikajunatavararahtikirjaa. 

6. Kuljetusvastuu 

Pikajunatavaran katoamis-, vahentymis- ja vahingoittumis

tapauksiin sovelletaan rautatiekuljetusasetuksessa ja sen 

yleisehdoissa annettuja tavaraa koskevia saannoksia. Vii

vastymistapauksissa, joissa tavaraa ei ole kuljetettu 

asiakkaan maaraamall~ . junalla, maksetaan korvauksena enin

taan rahdin maara. Mikali viivastyminen ylittaa kiitotava

ralle yleisehtojen kohdassa 5.9.1. maaritellyn kuljetus

maaraajan, noudatetaan naissa tapauksissa korvauksen maa

ran osalta RKA:n ma~rayksi~ (ts. 2 x rahti taikka torkeis

s~ tapauksissa enint~~n 4 x rahti). 
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Edella sanotun johdosta painetaan tariffitaulukkojen (VR 2644) taulu
kot 18 ja 22 uudelleen. Painatusjaosto suorittaa uudelleen painettujen 
taulukoiden perusjakelun. Myos tariffisaannon ao. sivut painetaan uu

delleen ja jaetaan kayttajille. 

(Nro Mt 22819/646/8·2, 14.7.1982) VT 29/82 



Helsm' . tuskeskus . k' 1982. Valtion palna 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 30 
29 . 7 . 1982 

U1komaan va1uutan muuntokurssit henki1o- ja kiito

tavara1iikennetta varten 

Liikennepaikkojen va1imatkat 

Aikatau1un 182 1isays 

128202009N 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENNETTA 

VARTEN 

Tilitoimiston sahkeellii no 87, 19.7.1982 on kansainviilisessii hen

kilo - ja kiitotavaraliikenteessii kiiytet t iiviiii ruplan kurss i a muu t et

tu 1. 8 .1 982 lukien seuraavasti 

100 Neuvostoliiton ruplaa 

(No Tlt 510/230 / 82) VT 30/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN VliLIMATKAT 

650,00 mk 

1 . 8 . 1982 lukien tehdiian julkaisuun seuraava muutos Matkun liikenne

paikan kohdalle : 

Matku , liikennoimistapamerkintii sarakkeessa 5 muutetaan merkinn iiksi 

Hil Tt . 

(Nro Lko 31736/67/82 , 20 . 7 . 82) VT 30/82 

AIKATAULUN 182 LISAYS 

Lisays 3 oikotou1uun 182 on i lmestynyt jo joetaan aikataulukirjan ryh
man 1. 6 ti1anneille. Lisoyksen voimaantulopoivo on 1.8.1982. VT 30/82. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 31 
5 . 8.1982 

Ohjes~anto terveydentilavaatimuksista (OTV) 

Rahtiluotto 

Nordeg- tariffi 

Liikennepaikkojen v~limatkat 

Pikajunatavara 

Konduktoorikurssit vuonna 1983 

Eroja 

128202039M 
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OHJESJ:\J:\NTC5 TERVEYDENTILAVAATIMUKSISTA' ( OTV) 

Rautatieha11itus on 6 . 7 . 1982 vahvistanut ohjes~~nnBn terveydenti1a

vaatimuksista (OTV) , joka sis~1t~~ uudet m~~r~ykset sek~ terveyden

ti1avaatimuksista ett~ terveydenti1an seurannasta . Ohjes~~nto u1ee 

voimaan 1 . 9 . 1982 ja se korvaa 1 . 5 . 1975 voimaan tu11een ohjes~~nnon 

terveydenti1avaatimuksista (OTV) sek~ ohjesa~nnon terveydenti1an 

seurannasta (OTS) . Ohjesaanto ju1kaistaan kansiossa "Henki1ostoha1 -

linnon maarayksi~ ". 

(N:o RH 601/112/82 , 28 . 7 . 1982) VT 31/82 . 

RAHTI LUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaikil1a liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisltaan 

625335 Oy Lohj a Ab 
Kafi Caravan 

Luettelosta poistetaan 

635938 Suomen Sokeri Korelan tehdas 

(Tlt 9/24/82, 29 . 7 .198 2) VT 31/82 

NORDEG - TARIFFI 

64700 TEUVA 

VR Virallisissa tiedotuksissa nro 28/82 on ilmoitettu , etta NORDEG 

vaunukuormatariffiin (NORDEG/Wgl 9927/28) ilmestyy lisalehti nro 3 , 

joka on voimassa 1.8 . 1982 l ukien . Lisalehden ~lme styminen siirtyy 

kuitenkin myohempaan ajankohtaan . 

(Mt 27.7 . 82) VT 31/82 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT 

Liikennepaikkojen vllimatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara

liikennepaikat" tehdaan 1 . 8 . 1982 alkaen seuraava muutos: 

Matkun palvelutasotunnukseksi sarakkeeseen 6 muutetaan D. 

Vastaava muutos tehdaan myos Kappaletavaraliikennepaikat - kirjaseen 

(VR 3726) . 

(Nro Lko 22943/67/82 , 14 . 7 . 82) VT 31/82 

PI~AJUNATAVARA 

31 

1 . 9 . 1982 alkavan pikajunatavaran lahetys- ja maaraasemat ovat seuraa 

vat : Alavus , Haapamaki , Har javalta , Helsinki , Hameenlinna , Iisalmi , 
Imatra , Joensuu , Jyvaskyla , Jamsa , Kajaani, Karjaa , Kemi , Kemijarvi , 

Kokkola , Kontiomaki , Kouvola , Kuopio , Lahti , Lapinlahti, Lappeenranta , 

Loimaa , Mikkeli , Nokia , Orivesi , Oulainen , Oulu , Parikkala , Parkano , 
Peipohja , Pieksamaki, Pori , Pannainen , Riihimaki , Rovaniemi , Salo , 

Savonlinna , Seinajoki , Suonenjoki , Tampere , Toijala , Turku , Vaasa , 

Vammala , Varkaus , Vilppula , Ylivieska ja Xhtari . 

Naiden liikennepaikkojen on tilattava Virallisissa tiedotuksissa 
nro 29 annetun ohjeen mukaisesti pikajunatavaraa varten painetut rah 

tikirjat VR 1918 tilitoimiston kotimaisesta tarkastusjaostosta . 

(Nro Lt 22924/640/82 , 9 . 7 . 1982) VT 31/82 

KONDUKTOORIKURSSIT VUONNA 1983 

Rautatieopistossa kevat - ja syyskaudella 1983 jarjestettaville konduk

toorikursseille pyrkivien tulee jattaa tata koskeva yleisen toimiston 

paallikolle osoitettu hakemuksensa lahimmalle esimiehelleen viimeis 

taan 11 . 8 . 1982 . (Hakulomakkeita saa oiirin toimistosta , lomake VR 4819 , 
hakemusten vastaanotto aloitetaan valittomasti) . 

Kurssei l le voivat hakea henkilot , 
- jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon (alemman patevyys 

tutkinnon) 4 . 9 . 1978 tai aikaisemmin ja 
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- joille kertyy 4 . 9.1982 menness~ em . tutkinnon j~lkeist~ palvelusta 

v~hint~~n nelj~ vuotta ja 

- joilla on ratapihatyoskentely~ junamiehen tai siihen verrattavissa 

teht~viss~ v~hint~an kuusi kuukautta. Syksyn kursseille pyrkiv~t 

voivat kuit e nkin taydentaa mahdollisesti vajaan ratapihatyoskente l y 

ajan 3 . 3 . 1983 mennessa . 

Hakuedellytykset t~yttavat hakijat kutsutaan 4 . 9 . 1982 myohemmin tarkem

min ilmoitettavilla paikkakunnilla j~rjestett~vaan konduktoorikursseil 

le pyrkivien kelpoisuuskokeeseen , joka sisalta~ laskennon ja ~idinkie

len (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavia . 

Lis~ksi hakijoille jarjestetaan 30 . 8 . - 24 . 9 . 1982 valisena aikana sovel 

tuvuuskokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikkakunnilla . 

Myos sellaisten henki l oiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduktoo 

rikursseille , mutta eivat ol e tulleet valituiksi (nimetyiksi tiedossa 

oleville kursseille) tulee vuoden 1983 konduktoorikursseille pyrkies 

saan j~ttaa uusi hakemus . 

Jos t~llainen henkilo on osallistunut syksyll~ 1976 tai sen jalkeen 

jarjestettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen , hanen ei tarvitse 

osallistua kokeisiin uudelleen . Kelpoisuuskokeen han voi kuitenkin ha

lutessaan uusia . Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen . Soveltuvuus 

kokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen valivuoden jal

keen , ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityista syyt~ . 

Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten ka 

sittelyaikataulusta . Muuten kasittelyjarjestyksessa noudatetaan sovel 

tuvin osin kirjeessa Lko 1854/151/76, 13 . 7 . 76 annettuja ohjeita . 

(Nro Yt 1621/141/82, 18 . 6 . 82), VT 31/82 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : tyoterveyslaakarit Matti Johannes 
Hautala ja Erkki To ivo Hokkanen; tyoterveyshoitaja Liisa Hassinen . 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 

Liikennepaikkojen va1imatkat 

N:o 32 
12 . 8 . 1982 

Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet (VR 2657) 

Matkalippua1ennuksia 

Liikennevirkamiesharjoitte1ijoita otetaan 

Nimityksia ja maarayksia 

1282020928 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

15.8.1982 .1ukien tehd~~n ju1kaisuun seuraava muutos Hirvinevan 
1iikennepaikan kohda11e: 

Hirvineva, 1iikenn5imistapamerkint~ sarakkeessa 5 muutetaan 

merkinn~ksi Hi1Tt. 

(Nro Lko 31706/67/82, 3.8.1982) VT 32/82 

15.8 .1982 1ukien 1is~t~~n Kempe1een 1iikennepaikan kohda11e sarak
keeseen 6 maininta "Ei kirjattua matkatavaraa". 

(Nro Lko 31728/67/82, 3.8.1982) VT 32/82 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T!YTTOOHJEET (VR 2657) 

Ju1kaisuun Kotimaisen rahtikirjan t~ytt5ohjeet (Nro Lko 32203/61/81) 
tehd~~n seuraavat muutokset 15.8.1982 1ukien: 

'!S!!At;..!;.~_)_3_ (Asemavaunu) 
Kent~n ensimm~isen kappa1een teksti muutetaan seuraavan sis~1t5isek

si : Kun on kyseess~ asiakkaan kuormaama asemavaunu, merkit~an koodi 
1 1ahetyksen p~~rahtikirjan t~h~n kentt~an ja osa1~hetysrahtikirjan 
vastaavaan kentt~an koodi 2, jos viimeksi mainitun rahti on 1iitant~
rahtia . 

Jos osa1ahetyksen rahti on kiskorahtia, merkitaan osa1ahetysrahti
kirjan tahan kenttaan kuitenkin koodi 1. Ta115in on otettava huomi
oon, etta 1ahetysasemaksi ja sen koodiksi merkitaan ensimmainen maa
raasema ja sen koodi. 

!5.9.9..!!!!:£.U_t;..\Lll_ (Vaunuarvoj en 1 ukumaar a) 
Ohjeteksti muutetaan asemavaunujen osa1ta kuu1umaan seuraavasti: 

Asemavaunu11e 1aadittuun yhteiseen rahtikirjaan (paarahtikirja) 
merkitaan vaunuarvoksi 1. 
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Osalahetysrahtikirjaan merkitaan vaunuarvoksi 0, jos rahti on lii
tantarahtia ja 1, jos rahti on kiskorahtia. 

(Nro Yt 22503/61/82, 30.7.1982) VT 32/82 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhinta tieta); 13.09.-19.09.1982 

SUOMEN MESSUT; Finntec 82-Helsingin Kansainvaliset Tekniset Messut 

Asiakaskortin esittajalle myydaan matkalippu meno-paluumatkaa var
ten 20 %:n alennuksella lyhinta tieta Helsinkiin. VR lomaketta 2416 

ei anneta ostajalle. 

Lipunostajalle on ilmoitettava etta seka ostettu matkalippu etta 
asiakaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan 
konduktt>Brille. 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 ki1ometrin matka1le meno
suuntaan. 

Liput kirjoitetaan 1omakkee11e VR 2202 ja 1ipun myyntiperusteeksi 

merkitaan 1omakkeen "Muu"-kenttaan koodi 94 seka "Lisamerkinnat"

kenttaan sana "Messukeskus". 

Myynti RAP-jarjeste1man avulla: Kyse1ysanoman A-kenttaan merkitaan 
aina ensimmainen ke1poisuuspaiva (jarjeste1ma hyvaksyy vain paivat 

13.09.-19.9.1982) seka I-kenttaan erikoiskoodi 04. 

Ostetut matka1iput oikeuttavat matkustamaan vain y1la mainittujen 

paivien va1isena aikana (mainitut paivat mukaan 1uettuina). 

A1ennus ei koske 1asten1ipuil1a eika mui1la alennus1ipui11a matkus
tavia. 

(Nro Mt 22056/646/82, 2.8 . 1982) VT 32/82 
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LIIKENNEVIRKAMIESHARJOITTELIJOITA OTETAAN 

Liikennepiireihin otetaan 1 . 2 . 1983 liikennevirkamiesharjoittelijoita . 

Hakemisen edellytyksena on: 

- vahintaan peruskoulu, mieluiten kuitenkin kauppaopisto- tai 

ylioppilastutkinto 

- hyva terveys; erityisesti nakokyvyn osalta vaatimukset ovat tiukat 

- valtion kielitutkinto1autakunnan antama todistus toisen kotimaisen 

kie1en ha11innasta 

- paasaantoisesti 18-24 -vuoden ika 

Hakeminen 1iikennevirkamiesharjoittelijaksi tapahtuu 1iikennepiirin 

toimistosta saataval1a haku1omakkee11a, joka on toimitettava syyskuun 

14 . paivaan mennessa sen 1iikennepiirin toimis.toon, jonka a1ueelle 

hakija ensi sijaisesti pyrkii . 

Liikennepiirien ja - alueiden henki1ostoasioiden hoitaji1ta saa myos 

ammattiesitteen seka 1isatietoja 1iikennevirkamiehen tehtaviin ja 

hakemiseen liittyvista asioista . 

Sopiviksi katsotut hakijat kutsutaan 18 . 10 . - 5 . 11 . 1982 Helsingissa 

jarjestettaviin sove1tuvuuskokeisiin . 

(Nro Yt 1229/ 141 /82 , 17 . 8 . 82) , VT 32 / 82 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : toimistosihteerin (V 20) virkaan 

toimistosihteeri (V 18) Raija I1to1a , toimistosihteerin (V 18) vir 

kaan toimistosihteeri (V 16) Sa1me Irene Pitkanen. Ylimaaraisiin 

toimistovirkai1ijan (V 9) toimiin merkonomi Maini Annikki Keto ja 

terveydenhuo11on sihteeri Anne Margit Hietanen . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
-- tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 

Rahti1uotto 

Pikajunatavararahtikirjojen ti1itykset 

N:o 33 
1 9 . 8 . 1982 

U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennetta 
varten 

Aikatau1un 182 lisays 

Rovaniemen ja Kemijarven uudet puhelinkeskukset 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Eroja 
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RAIITI LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoi ll a omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaa n lisltlln seuraava a siakas. 

601294 Valtion Viljavarasto 32830 RISTE 

(Tlt 9/24/82, 5 . 8 . 1982) VT 33 / 82 

PIKAJUNATAVARARAHTlKIRJOJ EN TILITYKSET 

Pikajunatavararahtikirjojen tilaamisessa , myynnissl ja tilityksissa 

sovelletaan Tilitysslannan 2 . osass a vakiohintaisten kappaletavara

llhetysten rahtikirjoista annettuja mllrlyksil. 

Tilaus tehdlan lomakkeella VR 3902 kotimaiseen tarkastusjaostoon 

(ks . kohta 1.7.) . 

Rahtikirjat on myytlvl numerojlrjestyksessl alkaen pienimmlstl nume

rosta. Luottoasiakkaalle luovutetuista rahtikirjoista on laadittava 

asiakaskohtainen luottoilmoitus (VR 4155) luottolaskutukseen reki s te

rOintil varten . Jlljennas luottoilmoituksesta annetaan asia kkaalle 

kuitiksi. 

Paivatilityksessa VR 4127 ilmoitetaan kateiselll myydyistl pikajuna

tavararahtikirjoista saatu tulo rivillii 23 "Vakiohintaiset llhetyk

set" . Luottoasiakkaille luovutettujen pikajunatavararahtikirjojen 

yhteissumma ilmoitetaan Luottotositteiden saatteessa VR 4155 rivilll 

24 "Vakiohintaiset llhetykset" (ks . kohta 1 .2) . 

Kuukausitili laaditaan tietokoneella esitlytettyyn tili-ilmoitukseen, 

joka toimitetaan tilityspaikalle ooin viikkoa ennen tilikauden paat

tymista (ks . kohta 7 . 2) . 

(Nro tlt 704/233/82, 11 . 8 . 1982) VT 33/82 
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ULKm!AAN VALUUTAN ~IUU NTOKU RSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tili to imi ston sahkeella n:o 153, 29 .7.1982, on kansainvalisessa 
t ava r a liikenteessa kaytett lv i l ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 2.8.1982 lukien s e ura avasti : 

100 Norjan kruunua 74,00 mk 
100 Tan s kan kruunua 56,00 mk 
100 Ranskan fr angia 70,00 mk 
100 Ital i an liiraa 0,35 mk 
100 ~euvo stoliiton ruplaa 650,00 mk 

33 

i1l i toimi ston slhkeella n:o 12, 3.8.1982 on Norjan kruunun kurssi 
keskiv iikosta 4.8.1982 luki e n seuraava: 

100 Norjan kruunua 73 , 00 mk 

(N:o Tlt 112/23/82., 4 . 1!.1982) VT 33/82 

AIKATAULUN 182 LISAYS 

Lisoys 4 ai katau1uun 182 on i1mestynyt ja jaetaan kaiki11e aikatau1u
kirjan ti1annei 11e. Lisoyksen voimaantu1opoivo on 30.8.1982. VT 33/82. 
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ROVANIEMEN JA KEMIJARVEN UUDET PUHELINKESKUKSET 

Rovaniemella ja Kemija~vella otetaan uudet puhelinkeskukset kayttoon 

tiistaina 24.8.1982. Kytkentatoiden muutostyot alL ~ tetaan klo 17.00 

lahtien jane paattyvat n. klo 24.00. Talloin astu t voimaan seu

~aavat muutokset: 

1. Valintaaani 

Valintaaani Rovaniemella muuttuu jatkuvasta aanesta s tanda~din

mukaiseksi katkotuksi me~kkiaaneksi, joka muodostuu kolmen lyhyen 

me~kkiaanen jaksoista. Tallainen kolmen aanen jakso toistuu ke~

~an kahdessa sekunnissa. Tallainen valintaaani on myos Kemija~ven 

uudessa keskuksessa. 

2. Tilaajanume~ot 

Rovaniemen tilaajanume~ot pysyvat pienia nume~ovaihdoksia lukuun
ottamatta ennallaan. Kemija~ven tilaajanume~ot muuttuvat kolmi

nume~oisiksi. Uusi puhelinluettelo , ks. kohta 7. 

3. Selekto~iyhteydet 

Selekto~ika~tta 31 muuttuu. Uusi selekto~ika~tta, ks . kohta 8. 

Muilta osin selekto~it pysyvat ennallaan. 

4 . Ohivalinta 

Oh i valinta yleisesta ve~kosta Rovaniemen keskukseen otetaan kayt
toon. Uusi kutsunume~o yleisesta ve~kosta Rovaniemen keskukseen 

on 2921. Ta~kemmat ohjeet Rovaniemen keskuksen tilaajille jaetaan 

e~ikseen. 

5. Fuhelut keskusten valilla 

Soitettaessa Rovaniemelta Kemija~velle tai painvastoin, valitaan 
vain tilaajanume~o. Kaikissa muissa tapauksissa valitaan seka 

s uunta- etta tilaajanume~o yhtajaksoisesti. 
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6. Vikai1moitukset 

Hairioista, jotka mahdo1lisesti esiintyvat puhe1in1iikenteessa 
uusien keskusten kayttoonoton ja1keen, pyydetaan ilmoittamaan 

Rovanieme1la numeroon 304. 

7. Rovaniemen ja Kemijarven uudet puhe1innumerot 

R 0 V A N I E M E N K E S K U S (967) 

Puhe1unva1ittaja y(991) 2921 967-81 
Ohiva1inta y 292-

R 0 V A N I E M E N L I I K E N N E A L U E 

Liikennea1ueen paa11ikko 

L i i k e n n e a 1 u e e n 

Y1eiset-, henki1o- ja 
tyosuojeluasiat, ti1auk
set, 1askut 

Pa1kkaus- ja toimisto
asiat 

Maaraysesimies 

Henkilovaunujen huo1to 

Opastuskonduktoori 

H e n k i 1 o a s e m a 

ap Paavo Aisa1a 

toimisto 

aap 

tsiht E11i Aisa1a 

jjm Teuvo Juntti1a 

kmm Heikki Mort 

y1ikond Aarne Kauppi1a 

Junasuorittaja 
Junasuorittajan keskus 

Telex 

Lipputoimisto 

201 
y 23 150 

208 

209 

223 

224 

285 

211 
271 

202 

274 
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Matka-, sailytys- ja 
loytotavara 

kaupungin matk. lautakunta) 15.06. - 15.08. 

T a v a r a - a s e m a 

Tavara-aseman paallikko 

Liikenneasiamies 

Toimisto 

Junatoimisto 

Ratapihapuhelimet 

Vaunuhuolto 

aap Mikko Matinlassi 

aap 

Saapuva ta vara 

Lahteva tavara 

Luottoasiat 
Kuormausmestari 
Selvittelyasiat 

Vaaka 
Ulosantaja 

Trukkihuolto 
Avolaituri 

Jarjestelymestari 
Vaunukirjurit 

Lansivaihde 
Itavaihde 

Suutarinkorvan silta 
Pukkinosturi 

Autolaituri 

Vaunumiehet 
Vaunusahkotyohuone 

216 

210 

203 

250 

967-214 

215 

225 
219 
221 

220 
217d 

226d 
227d 

212 
213 

231 
232d 

233d 
236d 

230 

332d 
309 
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0 y P o h j o 1 a n L i i k e n n e A b 

A1 uepaallikko Juhani Rouka1a 204d 
koti y 191 820 y 21 456 

Ku1jetuspaa11ikko Kari Pennanen 205d 
koti y 16 446 y 21 456 

Toimisto 253d 
Paika11is1iitantaku1je-
tukset y 21 456 

Linja1iitantaku1jetukset y 21 456 

V e t u r i t a 1 1 i 

Veturimiesten esimies vek Viljo Kah1os 337 

Tallipaivystaja 335 

R o v a n i e m e n 1 i i k e n n e a 1 u e e n as em at 

Koivu 967-234d 
113-30 

y (980) 785 252 

l'luuro1a 235d 
113-34 

y (991) 75 010 
l'lisi 122-20 

y (991) 731 208 

Kemijarvi y ( 991) 731 208 

Joutsijarvi 123-52 
y (992) 84 613 

Kursu 123-53 
y (992) 61 243 

Salla 123-56 
y (992) 31 058 
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K E M I J A R V E N K E S K U S (967) 

Puhe1unva1ittaja y(992) 21758 967-481 

K e m i j a r v e n a s e m a 

Asemanhoitaja 

Asemanhoitajan toimisto 

H e n k i 1 o a s e m a 

Maaraysesimies 

Ratapihapuhe1imet 

Vetudtalli 

s a h k o h u o 1 t o 

ap Eero Kumpu1ainen 

tsiht Margit Suopajarvi 

Junasuorittaja 

Junasuorittajan keskus 

Asematoimisto 

Lipputoimisto 
Matkatavara 

Kahvihuone 
Tavaratoimisto 

Junatoimisto 

jjm Toivo Roninki 

Tavarasuoja 
Etelavaihde 

Pohjoisvaihde 

Paavay1an sil ta 

vek Ossi Manninen 

Vaestosuoja 

Sas tyohuon 

K e m i j a r v e n r a t a - a 1 u e 

Rata-a1ueen paa11ikko rkm 

Toimisto tv irk 

Urpo K u1ppi 
koti y 21 503 

Marjatta A1akurtti 

401 

409 

411 

471 
402 

474 
416 

410 
414 

412 

423 

419 
441 

442 

443 

435 

403 

404 

438 

430 
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~km 

~km 

Teuvo Kilpi 

Aimo Sallmen 

vtoh Jouko Uima~ihuhta 
Tyokunnan vaunu 

Autotalli 
Vetu~italli, ~to 

33 

436 

439 

431 
433 

434 
437 

0 U L U N S A H K 0 A L U E 

R o v a n i e m e n 

Sahkotalo 

Tyotilat 

s a h k o h u o 1 t o 

st~ Keijo Helin 
koti y 193 173 

Vahvavi~tatyohuone 

301 

304 
Vikailmoitukset vi~ka-aikana 304 
Vikailmoitukset muuna aikana 211 

Viestilaitehuone 303 
Radiotyohuone 306 

Puhelintyohuone 307 
Vaunusahkotyohuone 309 

Tu~valai tetyohuone 305 
Ratapihatukiasemat 310 

Sahkotalon laitehuone 311 
Aseman laitehuone 312 

Ko~kalovaa~an linkki 316 

Jaatilan linkki 317 

Sahkotyokunnat 318 

Sahkotyokunnat 319 

ylias Y~jo Pappinen 
ylias Aki Pahkaja~vi 

sas Saka~i Pakkanen 
sas Seppo Leppanen 

sas A~i Helin y 193 
sas Ari Savolainen y 181 
sas Viljo Kemppainen 

sas Aimo Salmela 
sas Maa~it Hietaniemi y 181 
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R o v a n i e m e n ~ a t a - a 1 u e 

Rata-alueen paiHlikko 

Toimisto 

Rakennukset 

Raiteet 

Tyonjohto 

Va~asto 

M u u t p u h e 1 i m e t 

Va1tion tyoterveysasema 

Talonmies 

Luottamusmiehet 

~km Heikki Huhtala 338 
koti 351d 

tvi~k Vuokko Oika~inen 320 

~km Ante~o Juntti1a 339 
koti 352d 

~km Matti Fage~ho1m 327 

~km 

~km 

vtm 
~te 

Timo Huhta1a 
koti 353 

Ville Kivioja 
E~kki Maikkula 

Autotalli 
Rata-autotalli 
Vaihteiden puhdistajat 
~te Arvo Tapio 

koti 354d 

Rto Roi-T~v tyomaat 
Rto Roi tyomaat 

Ko~jaushuone 

Miehistohuone 

Rto:n tyokunnat 
Rto:n tyokunnat 

Po~omiehentie 5 

RL 
VML 

RL Rto 

y 294 

330 
328 
321 
334 
322d 

323d 
326d 

324d 
325 

355d 
356d 

359d 
358d 

331 
722 

281d 

285 
252d 

357d 
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8. Selekto~ika~tta 31 

KELL05£LKA. 

rte Ke/lokumpu 

SALLA 

r to tyohuone 
ap Lahtmen 

I5J.!!§l/ 

JOUTSI)ARVI 5 
ap Punkeri 57 

KEMIJ)iRVI 
j unasuorittaja 45 

KEMIJARVEN 
AUTOMAATTIKESKUS 

6 ~ t 123 

967 kauko-

t 1 verkosta 
6 t/22 

rif!Jantunen 

rto tyohuone 

rte Tuppuroinen 

rte Tahvonen 

RQVANIEMI 

juroohjoaja 

7 121 
ROVANEMEN Q 
AUTOMAATUKESKUS 967 

Kaukwerkosto__j 

II ASEMIEN YHTEISKUTSU:8 

~--------R.-~-TA_ES __ IM-E~S---T.EN---N--~=·· 9~S=tt=L==3=30=0=1.=;=0=;=~=~~~~ 
(Stt 3034/434/82, 11 .8.82) VT 33/82 

33 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Teknikon virka (V 23) , asemapaallikon virka (V 21) , liikenneohjaajan 
virka (V 20) , toimistosihteerin virka (V 20) , nelja toimistosihteerin 

virkaa (V 18) , kaksi liikennemestarin virkaa (V 16), toimistosihteerin 

~irka (V 15) , kaksi jarjestelymestarin virkaa , kolmekymmentakolme 

~eturinkuljettajan virkaa, kuusitoista konduktoorin virkaa ja kaksi 

kuormausmestari n virkaa . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjal
liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 15 . 9 . 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 
teknikko (V 23) : Tampereen (1 Tpe ajovalm . huolto) varikolle , 

asemapaallikko (V 21) : Tampereen (1 Msk) liikennealueelle , 
liikenneohjaaja (V 20) : Helsingin (1 Hki keskusasetinlaite) liikenne-

alueelle 
toimistosihteeri (V 20) : Tampereen (1 Tpe laskenta- as . ) liikenne- alu

eelle, 
toimistosihteerit (V 18) : Tampereen (1 kanslia) liikennepiiriin, 

Hameenlinnan (1 Hl tav . toimisto) , Turun 

(1 Tku tav . toim . kassateht . ) ja Porin (1 Pri 

kassateht . ) liikennealueille, 
liikennemestarit (V 16): Turun (1 Tku) ja Porin (1 Pej) liikennealu

eille, 

tolmistosihteeri (V 15) : Turun (1 Tku) varikolle , 
jarj estelymestarit : Riihimaen (1 Ri) ja Tampereen (1 Tpe terminaalin 

tyonjohtotehtavat) liikennealueille, 
veturinkuljettajat : Helsingin (17 Hki), Tampereen (3 Hpk) ja Turun 

(4 Tku) varikoille , Karjaan (1 Hnk) , Riihimaen 

konduktoorit : 

kuormausmestarit : 

(1 Lo), Toijalan (4 Tl) ja Rauman (3 Rma) liiken

nealueille , 
Helsingin (10 Hki , Riihimaen (1 Hy), Tampereen 

(1 Tpe) , Turun (3 Tku) ja Haapamaen (1 Hpk) lii-

kennealueille seka 
Tampereen (2 Tpe) liikennealueelle . 
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Ylimaarainen jarjestelymestarin toimi , yliasentajan toimi, vaununtar 

kastajan toimi , kahdeksan vaihdemiehen tointa , yhdeksan junamiehen 

tointa ja toimistovirkailijan toimi (V 9) . Rautatiehallituksen liiken

neosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

asianomaisten liikennepiirien paallikoille viimeistaan 15 . 9. 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen otettu 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

ylim . jarjestelymestari : Tampereen (1 Tpe mre) liikennealueelle , 

yliasentaja : Tampereen (1 Tpe) sahkoalueelle, 

vaununtarkastaja : Turun (1 Tku) varikolle , 

vaihdemiehet : Riihimaen (1 Hy) , Turun (4 Tku), Toijalan (2 Tl) ja 

Perin (1 Mn) liikennealueille , 

junamiehet : Turun (2 Tku) , Toijalan (2 Tl) , Rauman (1 Rma), Porin 

(1 Mn , 1 Hva , 1 Pej) ja Haapamaen (1 Vlp) liikennealueil l e 

ja 

toimistovirkailija (V 9) : Porin (1 Pri) liikennealueelle . 

Sahkoasentajan toimi , ylimaarainen autonasentajan toimi, viisi auton

~uljettajan tointa, kaksikymmentaviisi veturinlammittajan tointa (V 14) , 

kaksikymmentanelja asemamiehen tointa (V 10) ja kolmetois~asema~ehe~ 

tointa (V 9) . Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava 

asianomaisten liikennepiirien paallikoille viimeistaan 15.9 . 198 2 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimee n otettu 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

sahkoasentaja : Tampereen (1 Tku) sahkoalueelle, 

ylim . autonasentaja : Porin (1 Pri) liikennealueelle, 

autonkuljettajat: Riihimaen (1 Ri), Tampereen (1 Tpe) ja Turun ( 2 Tku, 

1 Slo) liikennealueille, 

veturinlammittajat (V 14): Karjaan (2 Hnk) ja Toijalan (1 Tl) liikenne

alueille ja Tampereen (8 Tpe, 3 Hpk), Turun 

(10 Tku) ja Perin (1 Pri) varikoille , 

asemamiehet (V 10) : Keravan (1 Ke), Riihimaen (2 Ri), Tampereen (2 Tpe, 

1 Ov, 1 Jas , 1 Llh) , Turun (3 Tku, 1 Ukp js-pat . ) , 

Toijalan (3 Tl, 1 Vi, 1 Hp js-pat . ) , Porin ( 2 Pri, 

1 Pko) ja Haapamaen (2 Hpk, 1 Keu, 1 Vlp) liikenne 

alueille ja 
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asemamiehet (V 9) : Keravan (1 Ke), Karjaan (1 Tms , 1 Hnk), Tampereen 

(1 Sui js-p!it . ) , Turun (1 Slo) , Rauman (2 Rma) ja 

Porin (1 Mn , 2 Hva js- p!it ., 1 Pej, 2 Kla js - p!it . ) 

liikennealueille . 

r.a1-;si koneinsino<;rin virl,aa (V29) , toist:lisetsi r autati eh lli tuh: sen 

koneosastolla (koneteknilliset t ehtilvit) . 

au-en .. ichaJ li tul·selJ e osoi t o Lut 1~ir ;ialJ iset hakemu .set on t o imi tct

-.:.·Jva raut :;. .. iohallitul:scn :. ir .~:;.amoon viiwci s ti::~ n s . 9 . 1 S:~ 2 ennen vi

ra.ston aukioloajan pi:iattyr-.i st:i . 

lai·:ITYKSIA 

R a t a o s a s t o: rake nnusme s tarin ( V 22) virkaan (Jns ra) 

rakennusmestari (V 21) Aap o Juhani Kokko, rakennusmestari~ (V 20) 

virksan (rpt Kv) rake n:1u smestari Pekka Sakari Purho ja toimisto

s i hteerin (V 16) virkaa~ (rpt Tpe) y lim.toimistovirkailija (V 13) 

Kir s ti Annel i Saarinen . 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rakennu smestari (V 19) Veikko Sal~inen ja 

rataesimies Paavo flatias iEikirant a . 
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PIKAJUNATAVARARAHTIKIRJAN T~YTTO 

Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, noudatetaan pikajunatavararahtikirjan 
tayttamisessa soveltuvin osin kotimaisen rahtikirjan taytt5ohjeita. 

Kuljetuskirjaan ei tarvitse kuitenkaan merkita lahettajan asiakasnume
roa eika lahto- ja maarapaikan koodeja , koska lahetysten tilitys ja 

tilastointi eivat perustu rahtikirjan rekisterointiin . 

(Nro Yt 22503/61/82 , 18 . 8 . 1982) , VT 34/82 . 

Kansioon '' Tavaraliikenne " (lorn . VR 3701) kohtaan vuokratut tavaravau 

nut tehdaan seuraava muutos : 

Oy Alko Ab , PL 350 , 00101 HELSINKI 10 

Gbl - vaunu 48841 - 1 poistetaan ja tilalle luovutetaan 

Gbl - vaunu 48156 - 4 . 

(Nro Yt 23045/412/82 , 12 . 8 . 82) VT 34/82 

SELEKTORISUUNTANUMEROT ROVANIEMEN JA KEMIJARVEN 

UUSISSA PUHELINKESKUKSISSA 

Rovaniemen ja Kemijarven keskuksiin liittyvien selektorijohtojen 
suuntanumerot muuttuvat 24.8.1982 oheisten selektorikarttojen 30 

ja 31 mukaiseksi. 
VT:ssa 33/82 ollut selektorikartta 31 ei ole enaa voimassa. 

(Sth 3034/433/82, 18.8.1982) VT 34/82 
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30. KENI-ROVANIEMI 

Kaukover/rosto__.. 
967 

ROVANIEHEN 
AUTOHAATTIKESKUS 513'-0 

7'7 

Rotasel. 
ROVANIEHI 

-junosuoritfojo 

MUUROLA 
rte Ko/c/ronen 
rto ty(ihuone 

rto tyohuone 19 

TERVOLA 
rte Htirt 

LAURILA 

KEHI 
---junasuorittQJa 45 

KEHIN 
AU'iffNAATTIKESKUS 

113 

~'o 
965 

Kou/rover/rosto __j 

ASEHIEN YHT£1SKIJTSU:8 
RATAESIH. - • -:9 

Viim. korj . 19 1 11 

Stff[ 3300 12819.n.69 

34 
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31. ROVANIEMI·KEMIJARVI·KELLOSELKA. 

K£LL05ELKA. 

rfe Kellokumpu 

~ 

rto fyohuone 
ap Lahfinen 

IS!JBS!J 
JOUTSIJARVI 

ap Punkeri 

KEMIJARVI 
junasuorittaja 

KEMIJARVEN 
AUTOMAATTIKESKUS 967 kauko-

t 1 verkosta 
6 t522 

rteJantunen 

rto tyohuone 

rte Tuppurainen 

rte Tahvonen 

RQVANIEMI 

junaohjoa)J 

2 

7 521 
BQVANEME,N Q 
ALITOMAATTIKESKUS 

7 

Kau~rkosto__j 

ASEMIEN YHT£1SI<UTSU:8 
RATA£5/MIESTEN , : 9 

v,. ... l-o JJ. I .11 

Stt Jl 3 300 130 5,. ., 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan (B 1) virka toistaiseksi rautatiehallituksen 

hallinto- osastolla. P~~johtajalle osoitetut hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viirneist~~n 17 p~iv~n~ 

syyskuuta 1982 ennen virka- ajan p~~ttyrnist~ . 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty tulee toimirnaan toistaiseksi 

sosiaalijaoston p~~llikkBn~ . 

Rakennusmestarin (V 22) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa 

I matran rata-alue ella (Imatra ). Rat a os aston joh tajalle osoitetut 

ha kemuk set on toimi t ett ~va raut atiehallituksen kirjaamoon viimeis

t aan 22.9.1982 ennen vira s ton auk ioloajan paattymista . 

Varastome s tarin (V 17) toi mi, toi s taiseksi Helsingin ratapiirissa 

Helsinki I rata-alueella ( Helsink i). Rataosa ston jo~tajalle osoi

te t u t h ake muks et on toimitettava Helsingin ratapiirin paallikolle 

viimei s t tia n 22 .9. 1982 . 

Teknikon vi~ka (V23) ja teknikon vi~ka (V21), toistaiseksi Turun ko

nepajassa seka teknikon vi~ka (V22), toimistosihtee~in vi~ka (V19), 
toimistovi~kailijan toimi (V12) ja toimistovi~kailijan toimi (V9), 
toistaiseksi Pasilan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut ki~jalliset hakemukset on toimitet

tava ~autatiehallituksen ki~jaamoon viimeistaan 20.9.1982 ennen vi

~aston aukioloajan paattymista. 

34 



34 - 6 -

NlMITYKSIA JA MMAAYKSIA 

T a 1 o us o sa s to : toimistosihteerin (V 18) virkaan ylim.tsiht. (V 16) Kai
ja Mirjami Nissinen, toimistovirkailijan (V 14) toimeen tvirk. (V 11) Ulla Kaarina 

Byman, Ritva Tuulikki Karvonen ja Tarja Anneli Koppinen, 

yl:imliiirii.iseen toimistosihteerin (V 16) toimeen ylim.tvirk. (V 13) Pirkko Annikki 

Grondahl, 
varastomestarin (V 17) toimeen (Hki vto) varastotyontekijii. Reijo Tapio Hukka, 

ylimaarii.iseen varastomestarin (V 17) toimeen (Hki vto) varastotyontekijii. Gosta Kris

tian Eld. 

K o n e o s a s t o : yliteknikon (V24) vi~kaan (Tku knp) tkn Raimo 

Ilma~i Peltonen, yliteknikon (V23) vi~kaan (Tku knp) tkn Kaine Saka
~ias Konkola, teknikon (V22) vi~koihin (Psl knp) vt. teknikot Esko 

Tapani Ka~onen, Ma~tti Kalevi Ta~vainen, Ensio Pehtonen, Esko Ensio 

Helminen ja Risto Juhani Vilhunen, teknikon (V21) vi~kaan (Tku knp) 
vs.tkn Reijo Juhani Roivas, yliteknikon (V23) vi~kaan (Psl knp) 

vt.ytkn Y~jo Ante~o Hamalainen. Ylimaa~aiseen yliteknikon (V24) toi
meen (Kuo knp) tkn Aukusti Ko~honen, ylimaa~aiseen yliteknikon 

(V23) toimeen (Kuo knp) ylim.tkn Voitto Olavi Paulus, ylimaa~aiseen 
teknikon (V23) toimeen (Kuo knp) tkn Lau~i Olavi Rissanen, ylimaa
~aisiin teknikon (V22) toimiin (Kuo knp) vt.tkn Tauno Pette~i Lippo

nen ja vt.ylim.tkn Unto Olavi Smedbe~g, ylimaa~aiseen toimistovi~kai

lijan (V12) toimeen (Pm knp) Helga Kat~iina Hakulinen, ylimaa~aiseen 
toimistovi~kailijan (V8) toimeen (Hy knp) vs.ylim.tvi~k E~ja Anneli 

Toijanen. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : Liike nnetarka s taj a Er i k Gus taf Ado lf 

Rosenqvist , asemap~allikot Rauha Sivia Laukas , Lippe Heikki Lemmetyi 

ne n , Eero Ola vi Vieru, Eino Armas Ormi, to i mistosihtee r it Aune Elina 
Pe l to l a , Leena Tuul ikki Junno , Annikki Linnea Inkinen , Eeva Lyydia 

Manninen , Ai l i El isabet Alttio , Helga Surakka , l i i ke nneohjaajat Vi lho 

Ilmar i Kovanen , Paavo Pentti Koivunen , Jussi Vol tti , ku ormausmestari 

Ol avi Oiva Uolevi Koskikero , jarjestelymestari Erkki El or anta , yliko n

duktoor i Sulo Myohanen , ~onduktoorit Ahti I l mari Alasuvanto , Urpo En

s i o Noke l ainen , Eemil Karjalainen , Frans Ee l is Luomal a , Unto Kal ervo 
Rytimaa , Uuno Kalervo Murtonen , Lauri Emil Linkka , Valte Mar tti Vei -
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si~, Juho Kustaa Huittila, vaihdemiehet Vain5 Emil Tammikivi, Eino 
Olavi Loikala, Olavi Onni Piipponen, Aulis Kalevi Tujunen, Jouko Sa
muli Utti, Toivo Johannes Avula, Vilho Johannes Lahtinen, Erkki Rafael 
Willman, Alpo Johannes Vieri, Heino Lehtolahti, Armas Piiroinen, juna
miehet Lauri Johannes Kujala, Martti Johannes Jylha-Ollila, Eino Emil 
Vainikka, Eino Olli, Aimo Esaias Tuomola, Toivo Matias Heikkila, Viljo 
Richard Kourio, Osmo Samuel Tuisku, Kalle Olavi Sampi, Eino Matias Kos

ki-Tuuri, Mikko Aale Mannikk5, Vaino Aukusti Dahlman, Veikko Tiilikai
nen, Lauri Armas Ripatti, Viljo Einar Kauppinen, autonkuljettajat Leo 
Vilhelm Johansson, Osmo Osvald Johannes Sorjasaari, Jorma Johannes Leh
tonen, asemamiehet Vesa Olavi Parviainen, Urpo Vilhelm Hellgren, Siiri 

Lyyli Skinnari, Atso Aukusti Kirjavainen, Lasse Johannes Villberg, 
Kaarlo Johannes Moisander, Vain5 Iivari Jarvi, Pauli Olavi Muuronen, 
Ahti Henrikki Hietikko, Niilo Antero Urjo, Anna Sieva Katariina Karhu, 
Asser Ensio Tuomisto, vaunumestari Pentti Aarne Kylanpaa, veturinkul 
jettajat Olavi Toivo Salo, Pentti Olavi Fredriksson, Pentti Olavi Aal
to, Mauri Aleksander Sinisalo, Pauli Johannes Tuomainen, Lauri Ensio 
Tienvieri, Viljo Kalevi Inkilainen, Matti Kalevi Seppa, Lauri Kristian 
Ranta, Reino Olavi Harkonen, Karl Kristian Ahlroos, Erkki Johannes Huh
tasaari, Seppo Kalervo Narvanen, Arvi Hytonen, Sakari Pousi, Leo Gabriel 
Suominen, Mauri Kalevi Punta, Raimo Ensio Hiltunen, Seppo Veli Pellervo 

Sinisalo, Olavi Antti Johannes Koskinen, Jorma Heikki Salmi, Olli Almer 
Tuomola, Kaarlo Johannes Hokkanen, Esko Rauni Nuutinen, Veikko Vainamo 
Paakkonen, Erkki Johannes Makela, Pentti Antero Kahlos, Eero Alfred Hy
tinkoski, Kalle Haikio, Toivo Valdemar Henriksson, Mauno August Jappi
nen, Pentti Tapani Vaisanen, Jorma Fredrik Albinus Rautjarvi, Mauri Ok
konen, Tauno Johannes Book, Pekka Lauri Johannes Harinen, Olavi Johan
nes Vartiainen, Pauli Arvid Kalevi Hakulinen, veturinlammittajat Vilho 
Johannes Saikkonen, Kaarlo Petteri Sopanen, Vilho Pekka Tapani Puusti
nen, koneenhoitajat Volmar Vilhelm Korhonen, Taavetti Ryhanen, vaunun

tarkastaja Jorma Johannes Vallin, sahkoasentaja Vain5 Olavi Piiparinen, 

huoltomiehet Paavo Roslind, Armas Ilmari Taavitsainen, tallimiehet Vil
ho Johannes Hokkanen, Olavi Antero Laukka, toimistovirkailijat Anitta 
Jaakola, Aino Annikki Turkkila, Pirkko Esteri Kokkonen, ylimaarainen 
toimistosihteeri Keijo Kalervo Eklund, ylimaarainen toimistovirkailija 
Pirjo-Riitta Hannele Jalvanti, ylimaarainen jarjestelymestari Veikko 

Antti Leppilampi, ylimaarainen sahkoasentaja Juhani Pellervo Kaitarinne, 
ylimaarainen autonkuljettaja J orma Kalevi Hannonen, ylimaaraiset sii
voojat Alli Elisabet Virtanen, Paivi Helena Toivonen, Hilja Mirjam 
Rantamaki, ylimaaraiset vaununsiivoojat Kerttu Kyllikki Kesseli, Hilda 
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Mari a Hatunen , yl im~~r~iset makuuvaununhoitajat Aune Kat r i Manni nen , 
Anna Elina Kemi l~inen , Aune Inkeri Pal lasrinne, ylim~~r~iset asemamie 
het Martti Kari Antero Hu l kko , Hannu Aatos Valkeal ahti ja Kari Juhani 
Kangas . 

K o n e o s a s t o 
Ensio Lankinen. 

yliteknikko Niilo Eerik Erholtz, teknikko Leo 

Fyysinen kunnon testaus syksylla 1982 
Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (RH:n 
kirjelma n:o H 984/7104, 2.11,1966) jarjestetaa n VRU:n alueilla 
syyskaudella 1982 seuraavasti: 

Testipyora 1 

Ham ina 
Kotka 
Helsinki, RH 

" , la 
" , rata 

Pasila, knp 

Kemijiirvi 
Rovaniemi 
Tornio 

Testipyora 3 

Kemi 
Ylivieska 
Kokkola 
Pietarsaari 
Seinajoki 
Vaasa 
Haapamaki 
Pasila, knp 

Toijala 
Tampere 
Jyvaskyla 
Oulu 
Kontiomaki 
Joensuu 
Ima-tra 

06.09-10.09 
13.09-24.09 
27.09-15.10 
18.10-05.11 
08.11-26.11 
29. 11-17. 12 

06,09-10.09 
13.09-17.09 
20.09-24.09 
27.09-01.10 
04.10-08.10 
11. 10-1 5. 10 
18.10-22.10 
25.10-12,11 
15.11-19.11 
22.11-26.11 
29.11-17.12 

Testipyora 2 
Hyvinkaa, knp 06.09-24.09 
Riihimaki 27.09-08.10 
Hameenlinna 11,10-15.10 
Pori 18.10-22,10 
Rauma 25.10-29.10 
Turku 01,11-19.11 
Salo 22.11-03.12 
Karjaa 07,12-17.12 

Testipyora 4 
Tampere 
Lahti 
Vainikkala 
Nurmes 
Iisalmi 
Pieksamaki 
Kuopio 

06.09-01.10 
04. 10-29. 10 
01.11-05.11 
08.11-12.11 
15.11-19.11 
22.11-26.11 
29.11-10,12 

Testivaunu (A 95) 

06.09-10.09 
13.09-01.10 
04.10-08.10 
11. 10-1 5. 10 
18,10-22.10 
25.10-29.10 
01.11-05,11 

Lappeenranta 
Kouvola 
Kotka 
Mikkeli 
Kuopio 
Helsinki, vr 

08.11-12,11 
15.11-19.11 
22.11-26.11 
2 9. 11-03. 12 
07.12-10.12 
13.12-17.12 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms, ilmoitetaan tarkemmin tyopis
teissa seinajulisteilla ja ilmoituslehtisilla, 

VR:n Urheilutoimikunta 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~) ; 02 . 10 .-05 . 10 . 1982 

SUOMEN MESSUT; XXVIII kenk~messut 

Asiakaskortin esitt~j~lle myyd~~n matkalippu meno - paluumatkaa varten 

20 %: n alennuksella lyhint~ tiet~ Helsinkiin . VR l omaketta 2416 ei an 

neta ostajalle . 

Lipunostajalle on ilmoitettava , ett~ ~ek~ ostettu matkalippu ett~ asia

kaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitett~v~ junan konduk 

toorille . 

Matkalippu on lunastettava v~hint~~n 76 kilometrin matkalle menosuun

taan . 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi mer 

kit~~n lomakkeen " Muu "-kentt~~n koodi 95 sek~ " Lis~merkinn~t ''-kentt~~n 

sana "Messukeskus ". 

Myynti RAP-j~rjestelm~n avulla : Kyselysanoman A -kentt~~n merkit~~n aina 

ensimm~inen kelpoisuusp~iv~ (j~rjestelma hyvaksyy vain paiv~t 02 . 10 .-

05 . 10 . 1982) seka I-kentta~n erikoiskoodi 05 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen pai 

vi en v~lisena aikana (mainitut p~iv~t mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ mui l la alennuslipuilla matkusta

via . 

(Nro Mt 22056/646/82 , 24 . 8 . 1982) VT 35/82 
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Helsinki (lyhint~ tiet~); 11.10.-17 . 10 . 1982 

SUOMEN MESSUT ; Konttoritekniikan messut Kt-82 

Asiakaskortin esittajalle myydaan matkalippu meno - paluumatkaa varten 

20 %:n alennuksella lyhinta tieta Helsinkiin. VR lomaketta 2416 ei an

neta ostajalle. 

Lipunostajalle on ilmoitettava, etta seka ostettu matkalippu etta asia

kaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan konduk

toorille. 

Matkalippu on lunastettava vahintaan 76 kilometrin matkalle menosuun 

taan . 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi mer 

kitaan lomakkeen "Muu"-kenttaan koodi 96 sek~ "Lisamerkinnat "-kenttaan 

sana "Messukeskus ". 

Myynti RAP - jarjestelman avulla : Kyselysanoman A- kenttaan merkitaan aina 

ensimmainen kelpoisuuspaiva (jarjestelma hyvaksyy vain paivat 11 .10 .-

17 . 10 . 1982) seka I - kenttaan erikoiskoodi 06 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen pai 

vien valisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eika muilla alennuslipuilla matkusta

via . 

(Nro Mt 22056/646/82, 24.8.1982) VT 35/82 
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AVOI MIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Sopimuspalkkainen apulaisjohtajan (S 16) virka toistaiseksi rautatie

harlituksen talousosastolla. Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~an 

21 paivana syyskuuta 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuun virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi tie

tokonetoimiston paallikkon~. 

Pieks~maen liikennepiirin toimistoon haetaan 

markkinoinnista kiinnostunutta liikenneasiamiesta 

henkiloliikenteen markkinointiin. 

Lisatietoja antaa markkinointiryhman paallikko 

Erkki Tenhunen puh. 981 - 250 

Helsingin varikon suunnitteluyksikon vetajaksi haetaan sahkoalan 
INSIN~~RI~. Tehtaviin kuuluu varikkotoimintojen mm. vetokaluston kun

nossapidon suunnittelutehtavat. 

Hakemukset tulee toimittaa Helsingin varikolle 20.9.1982 mennessa. 

Lahempia tietoja antaa vt varikonpaallikko Vel i Alaluusua puh. 

90 - 7073287 . 

Toimistovirkailijan toimi (V12), toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa, 

seka toimistosibteerin virka (V18), toistaiseksi Pasilan koncpajassa . 

Koneosaston johtajalle osoitctut kirjalliset ~akemukset on toimitet

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 27.9 . 1982 ennen viras
ton aukioloajan paattymista . 

0 i k a i s u VT 3~/82 haettavaksi ilmoitetut: teknikon virka (V22), 
toimistosihteerin virka (V19), toimistovirkailijan toimi (V12) ja 

toimis·tovirkailijan toimi (V9) ovat avoinna Hyvinkaan konepajassa eika 
Pasilan konepajassa. 
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NIMITYKSI~ JA MAKRKYXSIK 

L i i k e n n e o s a s t o : apulaisasemapaallikon (V 24) virkaan (Hki) 
liikenneohjaaja (V 20) Veikko Stefan Pihlajaniemi, apulaisasemapaalli
kon (V 24) virkaan (Hki) toimistosihteeri (V 20) Yrjo Johannes Nystela , 
asemapaallikon (V 21) virkaan (Lai) ylim. liikennevirkailija (V 13) 

Kari-Tapio Aho, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tpe) toimistosihteeri 
(V 16) Sisko Helena Erasalo, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tpe) 
ylim. liikennevirkailija Vesa Tapani Virkkunen, toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (Tpe) ylim . toimistovirkailija (V 8) Pirjo Sisko Helena Jarvi 

nen, liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Tku) liikennemestari (V 16) Jouko 
Olavi Aaltonen, liikennemestarin (V 16) virkaan (Hpk) ylim . liikenne 
virkailija Reetu Antero Etelaaho, toimistovirkailijan (V 11) toimeen 
(Tpe) toimistovirkailijat (V 9) Ilpo Jaakko Juhani Siitonen ja Anja 
Maarit Merjokari, toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Tku) toimistovir 
kailija (V 9) Eeva Tellervo Saastamoinen, toimistovirkailijan (V 11) 
toimeen (Pri) toimistovirkailija (V 9) Riikka Anita Koski, toimistovir 
kailijan (V 9) toimeen (Tl) ylim. toimistovirkailija (V 8) Raija Han 
nele Tofferi, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Tku) tilap . toimisto 
virkailija Pirkko Esteri Kokkonen, veturinkuljettajan virkaan (Hki) 
veturinlammittajat (V 12) Rauno Mauritz Bertil Lonnroos, Pentti Kuller 
vo Ilmonen, Sulo Yrjo Soini, Esko Kalervo Marttila, Reijo Lauri Juhani 
Virlander, Kari Juhani Varjus, Jussi Antero Bjorlin, Hannu Olavi Vanha 
lakka, Markku Pekka Taavetti Mehtonen ja Matti Antero Ansalehto seka 
veturinlammittajat (V 14) Heikki Jaakko Uitto, Erkki Juhani Soininen, 

Mikko Martti Kustaa Seppala, Arto Olavi Malinen ja Timo Ari Ilmari Ma 
honen, vaunumestarin virkaan (Hki) vaununtarkastaja Jouko Johannes 
Hyvarinen, konduktoorin virkaan (Hki) kuormausmestarit Pentti Johannes 

Aalto, Veikko Antero Haapanen ja Kaarlo Johannes Tuomola seka junamie 

het Teuvo Kalervo Alen, Teemu Tapio Koikkalainen, Sulo Ensio Hyypia , 
Raimo Kaarlo Vihtori Huhtinen, Matti Sakari Anttonen, Veijo Johannes 
Kemppainen, Erkki Johannes Jamsen ja Hannu Vaino Johannes Nurmi, vau 

nuntarkastajan toimeen (Hki) tilapainen vaunumies Jaakko Antti Honkanen . 

Yliteknikon (V 23) virkaan (Sk) ylim. teknikko (V 23) Ilmo Eemil Lep
pala, teknikon (V 23) virkaan (Sk) ylim. teknikko (V 23) Matti Voitto 
Nummela , toimistosihteerin (V 15) virkaan (Kok) toimistovirkailija 
(V 11) Vappu Emmi Johanna Voltti, veturinkuljettajan virkaan (Sk) vetu 
rinlammittajat (V 14) Pentti Jaakko Lehtimaki, Yrjo Heikki Keskinen , 
Matti Iisakki Hakala ja Juhqni Albert Hautamaki, veturinkuljettajan 
virkaan (Yv) veturinlammittaja (V 14) Kalevi Juhani Rasanen, veturin -
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kuljettajan virkaan (Kok) veturinlammittaja (V 14) Vi l jo Heikki Juhani 
Nissi, konduktoorin virkaan (Sk) asetinlaitemies Olavi Matias Rintamaa , 

konduktoorin virkaan (Vs) jarjestelymestari Pekka Olavi Makela ja juna
mies Matti Veikko Koivisto , konduktoorin virkaan (Yv) junamiehet Esko 

Jooseppi Sakko ja Asko Ensio Matti l a seka asemamies (V 9) Niilo Matias 

Rasmus , konduktoorin virkaan (Kok) junamiehet Hannu Olavi Keski-Petaja 

ja Lauri Ilmari Koskela , kuormausmestarin virkaan (Sk) junamies Reijo 

Kustaa Lammi , kuormausmestarin virkaan (Kok) junamies Vaino Johannes 

Hyvonen , huoltomestarin virkaan (Sk) ylim . huoltomies Raimo Valdemar 

Salo , vaununtarkastajan toimeen (Yv) ylim . vaununtarkastaja Toivo Uljas 

Kallio , junamiehen toimeen (Sk) asemamiehet (V 9) Heikki Einari Mylly

maki , Eino Jaakko Kalliomaki, Jaakko Martti Maki - Valkama ja Esko Tapani 

Jokela seka ylim . trukinkuljettaja Risto Juhani Rauhala, junamiehen 

toimeen (Vs) asemamiehet (V 10) Rainer Herman Ahonen ja Rainer Johan 

Verner Palm , junamiehen toimeen (Kok) asemamiehet (V 9) Hans Evald Jo 

hannes Palm ja Kalevi Ensio Jokela, junamiehen to i meen (Yv) asemamies 

(V 10) Toivo Matias Matkaselka , junamiehen toimeen (Pha) asemamies 
(V 10) Reijo Matti Kalervo Komu , liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Sk) 

liikenneohjaaja (V 18) Olavi Helmer Jarvinen, liikennemestarin (V 18) 

virkaan (Vs) toimistosihteeri (V 15) Sinikka Marjatta Hilden , liikenne
ohjaajan (V 18) virkaan (Sk) liikennemestar i (V 16) Kari Uolevi Pihla 

jamaki , liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Sk) toimistosihteeri (V 16) 

Matti Sakari Viitala , toimistosihteerin _(V 16) virkaan (Sk) toimisto

virkailija (V 11) Jenny Maria Tuorila , toimistosihteerin (V 16) virkaan 

(Sk) ylim . toimistovirkailija (V 11) Pirkko Soilikki Taunimaa, toimis

tosihteerin (V 15) virkaan (Sk) toimistovirkailijat (V 11) Aune Annikki 

Vire ja Eira Marketta Salomaa, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Sk) 

ylim . toimistovirkailija (V 8) Pirjo Anitta Sa l o , yliasentajan toimeen 

(Tku) sahkoasentaja Pekka Vainamo Gronlund , vaununtarkastajan toimeen 

(Tku) vaunumies (V 9) Matti Kalevi Koivisto , junamiehen toimeen (Keu) 

asemamies (V 9) Toivo Saloma Moisio , junamiehen toimeen (Hpk) asemamies 

(V 10) Tenho Aukusti Vale, junamiehen toimeen (Pri) asemamies (V 10) 

Matti Markus Pajamaki seka asemamiehet (V 9) Esa Juhani Jokisalo, Teuvo 

Juhani Skytta ja Kari Juhani Myllymaa , junamiehen toimeen (Rma) asema 

mies (V 9) Seppo Juhani Rostedt, junamiehen toimeen (Slo) asemamies 

(V 9) Heikki Antero Paganus , junamiehen toimeen (Tku) asemamies (V 10) 

Pertti Johannes Karras ja asemamies (V 9) Veikko Henrik Aalto , junamie
hen toimeen (Hp) asemamies (V 10) Eero Artturi Jarvinen, junamiehen 

toimeen (Vi) asemamies (V 10) Ilkka Juhani Lahtinen ja asemamies (V 9) 
Timo Pekka Merjokari , junamiehen toimeen (Tl) asemamies (V 10) Leevi 

Matias Tanhuanpaa , junamiehen toimeen (Jas) asemamies (V 10) Pentti Il -
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mari Va l littu , vaihdemiehen toimeen (Hpk) junamies Esko Johannes Koski 

ja asemamies (V 10) Ahti Allan Al anen, vaihdemiehen toimeen (Pri) ase
mamies (V 10) Arvi Aatos Kinnunen , vaihdemiehen toimeen (Ov) asemamies 

(V 10) Yrjo Lepisto . 

Ylimaaraiseen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 25) toimeen 

(Pm) alemman palkkaluokan liikennetarkastaja (V 21) Aila Pirjo Anneli 

Soikkeli , yliteknikon (V 24) virkaan (Tpe) teknikko (V 23) Vilho Matias 

Syvajarvi , jarjestelymestarin virkaan (Hpk) konduktoori Natti Tapio 

Jarvinen, jarjestelymestarin virkaan (Tku) konduktoori Kalevi Sven Soi -

lamo, veturinkuljettajan virkaan (Hpk) veturinlammittajat 

(V 14) Vesa Juhani Nieminen ja Olli Erkki Juhani Jarvinen, veturinkul 

jettajan virkaan (Pri) veturinlammittaja (V 14) Arto Matias Jarvenpaa, 

veturinkuljettajan virkaan (Tku) veturinlammittajat (V 14) Heikki Pent 

ti Ilmari Syrjanen , Ismo Sal omon Palomaa , Seppo Kul l ervo Prinkki la, 
Taisto Juhani Lyytikka, Seppo Juhani Hyyrynen, Matti Olavi Nousiainen, 

Reijo Tapio Jalava , Markus Juhani Jungman , Alpi Allan Samuel Kukkanen , 

Markku Tapani Ristolainen , Esko Taisto Lehtinen , Juhani Mikael Aalto 

nen , Jorma Jaakko Ilmari Kuul a ja Osmo Juhani Pontinen , konduktoorin 

virkaan (Hpk) asemamies (V 10) Veikko Feliks Tiihonen, konduktoorin 

virkaan (Tku) ylikonduktoori Matti Juhani Lintula ja junamies Keijo Ka 

levi Andersson, konduktoorin virkaan (Tl) kuormausmestari Pekka Kaar l o 

Juhani Korpilaakso , konduktoorin virkaan (Tpe) kuormausmestari Raimo 
Juhani Pylkkonen, jarjestelymestari Pentti Aarre Vellinki , junamies 

Ismo Kalevi Mustonen ja asemamies (V 9) Vesa Matti Hyry , kuormausmesta

rin virkaan (Tku) vaihdemies Veikko Vilhelm ~1aunu ja asemamies (V 10) 

Timo Tapani Lujala, veturinlammittajan (V 14) toimeen (Tpe) tilapaiset 

veturinlammittajat Eero Olavi Hannonen , Ilpo Tapio Heimonen , Juha Pekka 

Hietaranta , Timo Kaarlo Juhani Jalava , Jouko Uolevi Koivisto, Pauli An 

tero Kuusela , Pekka Juhani Laukkanen, Olli Juhani Lehtonen, Kimmo Ta

pani Lumirae, Urpo Antero Maja , Erkki Johannes Markkola, Jari Erkki 

Ilmari Mustonen , Jari Tapani Makela, Raimo Tapani Pitkakoski, Timo Ju 

hani Pulakka , Jukka Ilmari Raatikainen, Ismo Matias Sainio , Esa Juhani 
Salakka , Hannu Antero Soranummi, Taisto . Heikki Antero Tontti ja Juha 

Tapani Wack , veturinlammittajan (V 12) toimeen (Tpe) tilapaiset vetu 

rinlammittajat Timo Johannes Alho , Jukka Henrik Blom , Jari Olavi Lauk

kala, Pekka Kaarlo Juhani Lempinen, Tapio Kullervo Mantymaki, Vesa Ju 
hani Pulkkinen ja Vesa Kalevi Stenvall . Toimistovirkailijan (V 11) 

toimeen (RH/To) asemamies (V 10) Seija ~1arjatta Rosila . 
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L o n e o s a s t o: toimistosihtecrin (V19) virkaan (1 Gl l~np) tsiht 

Leila Irmcli Anttila ja yli tc~ nil· on ''.'2'>) virl.aan (I uo knp) tl:n !lrvo 

Taave 1_ ti Riisiinen . 
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PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMINEN 1.10.1982 LUKIEN 

Valtiovarainministerio on yleiskirjee1xaan n:o P 5736, 27.8. 

198 2 antanut va1tion virkamiesten pa1ve1ussuhteen ehtojen tar

kistamisesta 1.10.1982 1ukien seka maaravuosikorotuksiin oike

uttavan pa1ve1usajan 1askemisesta seuraavat· ohjeet, jotka 

niinikaan tu1evat voimaan 1.10.1982 1ukien. 

1 . Y1eista 

Va1tion virkamiestenjavirkasuhteeseen verrattavassa paatoimi

sessa pa1ve1ussuhteessa va1tioon o1evien henki1oiden pa1ve1us

suhteen ehtoja tarkistetaan 19.3.1981 tehdyn virkaehtosopimus

ratkaisun mukaisesti 1.10.1982 1ukien. 

Talloin toteutetaan mainitun virkaehtosopimuksen mukaisesti 

yleiskorotus, uusi erillinen 15-vuotiskorotus seka eraat ika

lisajarjestelman jaB-, C- ja S-palkkausluokkiin kuuluvia vir

kamiehia koskevan maaravuosikorotuksen muutokset. 

Edella mainittujen muutosten lisaksi sisaltyy tahan yleiskir- , 

jeeseen ohjeita maaravuosikorotuksiin oikeuttavan palvelusajan 

laskemisesta. 

Taydelliset sopimusmaaraykset ovat Valtion virkaehdot 1981 

-kirjassa. 

2 . Yleiskorotus 

Virkamiesten peruspalkkoja, vuosipalkkioita ja asteikon 

mukaisia sopimuspalkkoja tarkistetaan 1.10.1982 lukien 

3;05 prosenti11a. Palkkaustaulukkoja, joissa on otettu 

huomioon kyseinen yleiskor'otus, saa Valtion painatuskes

kuksesta. 

3. Uusi eri11inen 15-vuotiskorotus 

Palkk austaulukoista i1rne nevat myos uuden e r i11ise n 15-vuo

tiskorotuksen markkamaarat kuukaudessa. Kyseisee n 3,5 pro

sentin suuruiseen maaravuosikorotukseen o va t oikeutettuja 
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virkamiehet, joiden virka tai toimi on sijoitettu V-palk

kaustau1ukon mukaisiin pa1kkaus1uokkiin tai B-palkkaus1uok

kiin. Korot~~sen saavat mycs sijoituspa1kka1uokan m~~ais

ta tau1ukkopa1kkaa saavat S-sopimuspa1kka1uokkaan k~uluv~t 

virkamiehet. Maaravuosikorotukset on laskettu perus- tai 

sopimuspalkan tahi vuosipa1kkion ja ka11iinpaikan1isan yh

teismaarasta. 

Saadakseen ede11a mainitun maaravuosikorotuksen tu1ee v1r

kamiehel1a o1la paatoimiseksi katsottavaa valti o n palvelus

ta yhteensa vahintaan viisitoista vuotta. Tata pa1velusai

kaa 1askettaessa otetaan huomioon kaikki valtio1la palvel

tu aika. Valtion pa1ve1ukseksi katsotaan valtio11a pa~toi

misesti pa1ve1tu aika virassa, toirnessa, yli rr.ea~iHsessa 

toirnessa, ti1apaisessa tehtavassa, tyosopimussuhteessa j~e. 

Valtion pa1velukseksi ei katsota mm. var~smiespa1velusai

kaa, palve1usta eduskunnan, Suomen Pankin, Posti?ankin, 

Kansanelake1aitoksen tai ya1tionenemmistoisen yhtion viran 

tai toimen.ha1tijana. (Va1tion pa1velukseksi tassa yhteydessa 

ei 1ueta myoskaan pa1ve1usta kansanedustajana, va1tioneuvoston 

jasenena, Postipankissa tai valtion teollisuus1aitoksessa.) 

4. Ikalislj~rjeste1man muutokset 

Valtion virkamiesten 19.3.1981 tehdyn ika1isasopimuksen 

mukaisesti muuttuu kolmen ensimmaisen ikalisan suuruus ja 

i"ka1isiin oikeutettujen vi,rkamiesten piiri 1aajence. 

Va1tion virkaehtosopimuksen 19.3.1981 1aad~tun a1lckirjoit

tamispoytakirjan 6 §:n mukaisesti siirretaan ikalisista 

peruspalkkoihin ja niita vastaaviin palkkoihin ja palkki

oihin 1.10.1982 1ukien ko1me prosenttiyksikkoa. Taman 

vuoksi muuttuvat ika1isien suuruudet siten, etta ko1me en

sirrJ:;aista ikalisaa pienenee yhde1la prosentilla. Ensir:unai

nen ja toinen ikalisa ovat siten 1.10.1982 l~~ien kumpikin 

kuusi prosenttia ja ko1mas ika1isa on viisi prosenttia. 

Ne1_jas ja viides ikalisa sailyvat entisen suuruisina eli 

viitena prosenttina kumpikin. 
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Ika1isiin ovat 1.10.1982 luk.ien oikeutettuja rr.yos V-palk

kaustau1ukon tai CS - C54 mukaisiin pa1kkaus1uokkiin si

joitetut ti_lapiHset toimihenki1ot seka ·paatoimiset tunti

opettajat, joiden pa1kkaus mtiaraytyy cs - C54 pa1kkaus

luokkien perusteella. 

Tilapaisten toimihenkiloiden osalta tama mer~itsee sita, 

etta valtiovarainministerion 26.5.1976 anta rnasta y1eiskir

jcesta. n:o P 4633 ilmenevia maarayksia ei enaa noudateta . . 

Mu~1ta kuin varsinaise1ta palkk?usmomenti1ta palkatulle 

tilapaiselle toimihenkilolle ei kuitcnkaan edellc~nk~an 

saada myont~a ikalisaa, eika ikalisasopim~scn 8 §:ssa 

olevia ik)Histin taydennysosaa koskevia sopimusr.<~arayksia 

sovelleta ti1apaisiin toirnihcnkiloihin. Ikalisasopirnuk

sen muutokset eivat siten koskc ·esimerkiksi pa~toirnisia ko

rniteasihtcereita, joiden pa1kkioiden vahvistaminen suori

tetaan samoin kuin tahankin asti. 

Ikalisasopimuksen· rnuutos rnerkitsee sita, etta ti1apaiset 

toirnihenki1ot ovat rnm. · hakumenettelyn, ikiUisien takautu

van myontamismahdoliisuuden ja erivapausmcncttelyn suhtecn 

sarnassa asemassa kuin rnuutkin ikalisiin oikeutetut virka

miehe~. Takautuvasti ikalisia ei kuitenkaan voida myontaa 

ajalta ennen 1.10.1982. Mika1i esimerkiksi tilap5inen toi

rnihenkilo, jolla o1isi 1.6 1 1982 olLut yksi vuosi ika1islan 

oikeuttavaa pa1ve1usaikaa,· anoo ensirnmaista ika1isaansa . 

1.11.1982, myonnetaan se 1,10.1982 1ukien. 

Paatoirr.isten tuntiopettajien osalta annetaan ohjeet erik

seen . 

,. 

5. Y1eisrnuistutuksen n:o 4 muutokset 

B-, _c- ja S-pa1kkaus1uokkiin kuuluvia virkamiehia koskevan 

y1eismuistutuksen rnukaisiin rnarkk~~aaraisiin rnaarlvuosiko

rotuksiin on tehty ika1isajarjeste1rnan rnuutoksia vastaavat 

tarkistukset. 
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Ede11a se1ostetun, peruspa1kkoihin ja niita vastaaviin 

palkkoihin ja pa1kkioihin tapahtuneen siirron johGosta a1e

nevat ko1~en ensimm~isen maaravuosikorotukscn prosenttimaa

rat yhde11a prosenti11a siten, etta ensi~ainen j~ toinen 

maaravuosikorotus ovat 1.10.1982 1ukien k~pikin kuusi pro

senttia ja ko1mas maaravuosikorotus on viisi prosenttia. 

Ne1jas maaravuosikorotus nousee 1.10.1982 2,5 p~osenttiin. 

l·:yos kyseessa o1evaan maiiravuosikorotukseen oikeutettujen 

virkC.lT.iesten piiri 1aaje:lee. Oikeus maar."\vuosikorotu.~siin 

on 1.10.1932 1ukien myos paatoimise11a tun~iopettaja11a, 

jonka pa1kkaus maaraytyy C55 - C66 pa1kkausluokkien perus

tee11a. 

6. Eraita uuteen eri1liseen 15-vuotiskorotu.~seen 1iitty

via seikkoja 

u_usi eri1linen 15-vuotiskorotus, j_ota ede1la kohca.ssa 3 on 

se1ostettu tarke~min, voidaan suorittaa 1.10.1982 1ukien 
rnyos ~ajavartijoiden palvelussuhtecn ehdoista 19.3.1981 

tehdyn virkaehtosopimuksen tarkoitta~i11e rajavartijoil1e 

ja r~javartijoiden sijasta pa1velukseen otetuil1e naispuo-

1isi1le toimihenki16i11e, varvattyjen pa1ve1ussuhtecn eh

doista 19.3.1981 tehdyn virkaehtosopimuksen t~rkoittami1le 

varvatyi1le seka posti- j.a 1ennatin1aitokscn ti1upaisia 

toimihenkiloita~ satunnaisia apu1aisi.a ja 1iikenneoppi1ai

ta kos.kevan 19.3.1981 tehdyn _virkaehtosopimuksen sove1ta

misa1aan kuu1uvi11e henki16i1le, mika1i hei11a on paatoi

mista va1tion pa1vc1usta vahintian viisitoista vuotta. 

i.t,yos u1ko:naanedustuksen virkamiehi11e voidaan suorittaa 

kyseista maaravuosikorotusta, mika1i hei1la on ede11ytet

ty maara pa1ve1usvuosia va1tiolla. 

Uusi eril1inen 15-vuotiskorotus rinnastetaan 1.10.1982 lu

kien ikalisiin sopimusmaarayksissa, joissa on sovittu jon

kin edun rnaaraytymisperusteeksi mm. iki:ilisat. '!'a11aisia 

maarayksia o~at esimerkiksi valtion y1eisen virkaehtosopi

muksen 39 §:n 1omarahamaarayksissa oievat 1omapaiv~n pal-
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kan laskentamaaraykset, valtion virkamiehille suoritetta

vasta syrjaseutulisasta 19.3.1981 tehdyn virkaehtosopi~uk

sen 3 §:ssa olevat syrjaseutulisan maaraytymista koskevat 

~aaraykset seka eri tyoaikasopimuksissa olevat yksinkertai

sen tuntipalkan laskemista koskevat ma~raykset. 

7. Ohjeet maaravuosikorotuksiin oikeuttavan pal vel us-. 

ajan laskemisesta 

Uutcen erilliseen 15-vuotiskorotukseen, B-, C- ja S-palkka

usluckkiin kuuluvia virkamiehia koskevassa muistutuksessa 

(yleismuistutus 4) sanottuihin .markkamaaraisiin maa~tivuo

sikorotuksiin seka muiden yleismuistutusten ja hallinnon

alakohtaisten muistutusten mukaisiin palkkausluckkien va

lin suuruisiin maaravuosikorotuksiin oikeuttavan palvelus

ajan laskemisesta annetaan seuraavat ohjeet. 

7.1. Niissa muistutuksissa, . joissa edellytetaan valtion 

palvelusta, otetaan maaravuosikorotuksecn oikeutta-

vaa palvelusaikaa laskett~essa huomioon kaikki paa

toimincn valtion palvelus. Valtion palveluksella 

tarkoitetaan talloin pamaa kuin edella kohd~ssa 3 on 

erillisen 15-vuotiskorotuksen osalta todettu. Paa

tpimisuudella kasitetaan tassa yhteydessa samaa kuin 

valtion virkamiesten ikalisasopimuksessa ja sen so

veltamisohjeissa. Niissakin muistutuksissa, joissa 

edellytetaa~ palvelusta esimerkiksi jossain tietyssa 

virassa tai tehtavassa, maaritellaan paatoimisuus 

edelta il~enevin tavoin. 

7.2. Eri palvelusajoista otetaan huomioon ne kalenterikuu

kaudet, joiden aikana virkamiehella on ollut 18 viras

saolopaivaa eli tassa suhteessa noudatetaan ikalisaso

pimuksesta ja sen soveltamisohjeista ilr:~enevia lasken

tasaantoja. Mikali jonkin muistutuksen perusteerla 

voidaan lukea hyvaksi myos tyosuhteisena valtiolla 

palveltu aika, otetaan tyosuhteisena palvellusta ajas-
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ta huomioon ne kalenterikuukaudet, joina tyontekija 

on ollut tyossa 14 paivana. 

7.3. Virantoirnituksen keskeytysajoista luetaan m~\aan 

a,) ne aj<:\t, jail ta virkamies saa p.;fikkaa, kuten sai-: 

rausaika, julkinen tehtava, opinnot (ei kuitenkaan 

ulkornailla stipendiaattina olo, vaikka asianonai

nen saakin osan palkastaan), kertausharjoitus ja 

vaestonsuojelukoulutus. 

b) Xitiysrahaan oi~euttava aika luetaan mukaan koko

naisuudessaan. Mukaan luetaan siis myos sc aika, 

jolta ei. makseta palkkaa. Niespuolisen virkamie

hen osalta luctaun mukaan ne paivat, joina han on 

ollut viikavapaana iapsensa syntyman yhteydessl. 

tai ns. vanhempainloman vuaksi. 

Xitiysrahakauden hyvaksi laskemista koskeva saanto perus

tuu tyotuomioistuimen 31.5.1982 antamaan tuomioon n:o 

106/82, joka koski toimistohenkilokuntaa koskevan yleis

muistutuksen n:o 6 soveltamista eraassa yksittaistapauk

sessa. 

Naispuolisen virkamiehen osalta luetaan mukaan myos se vir

kavapausaika, jonka h~n on pyytanyt tarkoituksenaan ottaa 

ottolapsi ja jolta hanelle on suoritettu aitiysrahaa . 

c) Muu kuin edella b-kohdassa mainittu palkaton virkavapaus

aika vlhennetaan aina kokonaisuudessaan. Maaravuosikoro

tusten yhteydessl ei siis sovelleta ikalislsopimuksen mu

kaista mlaraysta yhden palkattoman virkavapauskuukauden 

hyvaksi lukemisesta. Myoskaan esimerkiksi opintovapaalain 

(273/79) mukaisesta opintovapaasta ei lueta rnitaan hyvak~ 

si maaravuosikorotusta varten. 

8. · Voimaantulo 

Taman yleiskirjeen rnaaraykset tulevat voimaan 1.10.1982 lukien 

ja samalla kurnotaan aiemrnat valtiovarainrninisterion antamat nai-

36 



36 - 8 -

ta asioita koskevat ohjeet. 

Ede11a o1evan johdosta ha11into-osaston johtaja kehoittaa kiin

nittarnaan erityisesti huorniota rnaaravuosikorotuksiin oikeutta

van pa1velusajan 1askerniseen (kohta 7.2.), koska ohje poikkeaa 

Va1tionrautatei11a tahan saakka noudatetusta kaytann5sta. Ohjet

ta noudatetaan 1.10.1982 1ukien, kun uusia korotuksia 1asketaan. 

Xitiysrahaan oikeuttava aika (kohta 7.3.a.) on otettava nykyi

sesta kaytann5sta poiketen kokonaisuudessaan huornioon 1.10.1982 

1ukien. 

(N:o H1o 592/111/82, 1.9.1982) VT 36/82. 

P A L K K A U S l A U L U K 0 T I . 10. 1982: LIJtCIEN 

V-. a- .JA S_,.ALJO(AC..ISI.IJOKAT 

TAUL.l.IKKO 1 

Y-PAL.JCKAUSI..t..OOCIEH PERUSPAUCAT .JA YUOSI
PAUO<IOT , NC 

PAl.JOtAUS
LUOI<J(A 

P£RUSPALKKA TAl VUOSIPALKKIO 
YUOOESSA KUU<AUOESSA 

v 3 29 964 2 497 
v 4 ············· 29 964 2 497 
v s ······· 30 480 2 540 

v 6 31 080 2 :190 
v 7 ....... . ....... 31 692 2 .... 
v 8 . . . . . . . . . . - . 32 292 2 691 
v • 32 9S2 2 746 
v 10 ... . . ......... 3 3 :164 2 797 

v II . . . . . . . . . . . . . . . 34 176 2 848 
v 12 .... ........... 34 848 2 904 
v 13 .... 3S 616 2 968 
v 14 ............. 36 384 3 032 
v .. ············ 37 1:12 3 096 

v 16 -· · ····· · ····· 38 088 3 174 
v 17 ·· ···· ········ 39 084 3 2:17 
v 18 .. 39 960 3 330 
v 19 41 040 3 420 
v 20 42 276 3 :>23 

v 21 . . ............. 43 470 3 623 
v 22 . . . . . . . . . . . . . . . 44 940 3 74:1 
v 23 ······· ·· · · ···· 46 692 3 891 
v 24 ............... 48 744 4 062 
v 2:1 .. ... ......... . :u 072 4 2:16 

v 26 .. ............. !13 712 4 470 
v 27 . . . . . . . . . . . . . . . "" ..... 4 724 
v 28 . . . . . . . . . . . . . . . !19 """ 4 963 
v 29 ···· ····· ······ 62 - " 217 

TAUL.Uki(O 2 

8-PAUCKAUSL.I.OOCJEN PERUSPALKAT ..JA YU0$1-
P.w....KKlOT, f1f( 

PALKKAUS
L~ 

rERUSPALJ(kA TAt Y\JOSJPAU<KIO 
Kl..IU<AUDESSA 

4 2 3 4 8 I 
8 2 
8 3 .............. . 
8 4 . . .......•..... 
8 s . ......... .. . .. 

8 4 ......... • .. 
8 7 ....•. . ..•..... 
B 8 ... , . ....... . 
8 9 ............. .. 
8 10 ...... •...•.... 

8 11 ...... 

VIJODESSA 
74 aoe 
78 324 
83 220 
89 0~2 
96 192 

10i~2 
114300 

''"' 268 
137 280 

·~· 032 ... , .. 

6 ~27 
6 93S 
1 421 
8 016 

8 721 
9 52~ 

10 439 
11 440 
12 ...... 

13 843 

TAIA..UKKO 3 

IOP'I_,.IIL~IIEN -1...-..<AT, ""' 

SOP ll"tUSPAUO<A
LIJOKKA 
S I ........... . 
s 2 .............. . 
6 3 ..... . ...... . 
s 4 , , , , o o o o 1 o o o,, ~ 
s ~ ... . ........ . . . 

s 6 .... ......... ... 
& 7 ······ ········· & 8 ······ · ········ s 9 ... 
s 10 ... .... .... 
s II 
s 12 ···· · ·········· s 13 ········· · ····· s 14 ... ···· ·· ····· s " ... ............ 
s .. ............... 
s 17 ··············· s 18 .... .......... 
s .. ··············· s 20 .. ...... .... 
s 21 • • • • • • • • • • • 0 • • 

s 22 .............. 
s 23 .. 

SOP 1 f1USPAL.Kt<A 
VVODESSA KlXJKAUDESSA 

39 960 3 3 3 0 
.1 ~44 3 462 
.3 272 3 606 
•s 264 3 772 
47 SOft 3 ~' 

"' 088 4 174 
s2 836 4 403 ,, 0!12 4 671 
S9 760 4 980 
63 840 " 320 

68 448 5 704 
72 636 6 0!13 
74 808 6 234 
78 324 6 527 
83 220 6 Q3S .. 0!12 7 421 
96 192 .. 016 

104 .. :~2 8 721 
114 300 " !12:1 
12!1 us 10 439 

•n 280 II 440 
lSI 032 12 ...... .... 116 13 843 



fAUt.UKKO 7 <V-VHDlSTEL~TAULUKKO) 

V-PALKKAVSLUOKkiEN PERVSPALKAN TAl IIUOSlPALKKION. KALLIINPAlKANLlSAN SEK• lK"'USIEN 
YHTElSHARRA lKAL~SARVHMlTTRIN KUUKAUDESSA, I'IK 

11 KALLEUSRYHI'IR 

FALr i'-AUS- U:F<LlSlEN U ' l'l 
Lllm ~·A 0 1 2 3 4 ~ 
v ~ 2 647 2 806 2 96~ 3 097 3 229 3 361 
v 4 2 647 2 806 2 o~.~ 3 097 3 229 3 361 
v ~ 2 692 2 8~4 ) ott. 3 1~1 3 2S6 3 421 

v 6 . . .. . . 2 74~ 2 910 3 07'5 3 212 3 349 3 4S6 
v 7 2 799 2 967 3 13~ 3 27~ 3 41~ 3 :5~~ 
v 8 2 8~2 3 023 3 194 3 337 3 480 3 623 
v Q 2 911 3 086 3 261 3 407 3 ~'53 3 60~ 
v 10 2 06~ 3 143 3 321 3 469 3 617 3 76~ 

v II 3 019 3 200 3 381 3 ~32 3 b83 3 834 
v 12 . . . . . . . .. 3 078 3 263 3 448 3 602 3 7::;6 ::: 910 \0 
v 13 3 146 3 33~ 3 ~::?4 3 681 3 8 38 3 99~ 
v 14 . . . . . . ... 3 214 3 407 3 600 3 761 3 922 4 083 
II 15 .. ' ... . .... 3 282 3 479 3 676 3 840 4 004 4 168 

v 16 . . .... . . . .... 3 364 3 566 3 768 3 936 4 104 4 272 
v 17 ....... . ...... 3 452 3 659 3 866 4 (130 4 212 4 38'5 
v 18 ' ... . .... . 3 530 3 742 3 954 4 130 4 306 4 4132 
v 19 ' . .. .. ... 3 62~ 3 842 4 0:19 4 2'10 4 421 4 602 
v 20 3 734 3 958 " 182 4 369 4 5~6 4 743 

v 21 3 840 4 070 4 300 4 492 4 68'1 4 an 
v 2Z 3 970 4 208 4 446 4 644 'l S42 :5 040 
v ::? 3 4 124 4 371 4 618 4 824 5 030 ~ 236 
II 24 4 306 4 504 4 822 5 037 :1 2'52 5 467 
v 2'5 ....... .. ... 4 511 4 7S2 5 053 ~- 27Q 5 '50'5 5 731 

v 26 . . ......... 4 745 5 030 5 315 5 5'52 :5 789 6 026 
v 27 . . . . . ...... :5 007 5 307 5 607 5 e'57 6 107 6 357 
II 28 . . . ... 5 261 5 ~77 5 8°3 6 !'56 6 419 6 682 
v ~Q . . . - ... .. 5 530 5 862 6 194 6 470 6 746 7 022 

I..J.J 
0'\ 



\..N 
0', 

TALUJI<KO 7 .JATKOA 

KAU.EUSf!VHP91 

PALKKAUS- IKALISIEN LKI'I 
LUOKKA 0 1 2 3 4 :5 
v 3 .. . .... . ...... 2 722 2 885 3 ~8 ~ 184 3 320 3 4:56 
v 4 . . .. . . ..... . .. 2 722 2 885 3 048 ~ 184 3 320 3 4:56 
v 5 ...... .. . .. 2 769 2 935 3 101 l 239 3377 3 :51:5 

v 6 2 823 2 992 3 161 a 302 3 443 3 :584 
v 7 ... ..... 2 879 3 0:52 3 22:5 a 369 3 :513 3 6'57 
v 8 . . ... .. .... . .. 2 933 3 109 3 285 3 432 3 :579 3 726 
v 9 .. .. . . . ... . .. . 2 993 3 173 3 3:53 3 503 3 653 3 803 
v 10 .... ... . .... .. 3 049 3 232 3 41:5 ~ :567 3 719 3 871 

v II • • ••••• • • •••• 0 3 104 3 290 3 476 a 631 3 786 3 941 
v 12 . . .... ... 3 165 3 355 3 545 3 703 3 861 4 019 
v 13 . . . ... .. . . 3 235 3 429 3 623 ~ 78:5 3 947 4 109 
v 14 3 305 3 ~03 3 701 3 866 4 031 4 196 1--' v 15 3 375 3 '577 3 779 3 948 4 117 A 286 0 

\( 16 3 460 3 668 3 876 4 049 4 222 4 395 
v 17 3 550 3 n? 3 976 4 153 4 330 4 :507 
v 18 •• 0 •••••• 3 t.30 3 848 4 066 4 247 4 428 4 b09 
v !9 3 728 3 952 4 17b 4 362 ' 4 548 4 734 
v zo . . . . . . . . 3 840 .4 070 4 300 4 492 4 684 4 876 

\" 21 3 9 49 4 !Bt· 4 4Z3 4 b20 4 817 '5 014 
v 22 4 OS:! 4 3 27 4 572 4 77b 4 980 5 184 
\) 23 4 241 4 4<~'5 4 749 4 961 :5 173 5 385 
v 2 4 4 428 4 694 4 960 s 181 :5 402 5 623 
\' .2'5 4 t .39 4 917 '5 195 5 427 '5 b59 5 891 

v 26 4 679 5 172 '5 4b5 :5 709 :5 953 b 197 
v 27 '5 149 5 458 5 767 • 024 6 281 6 538 
v 28 5 410 5 73'5 6 060 6 330 6 600 6 870 
v 29 5 687 6 028 6 369 • 053 6 937 7 221 



TAULUKI<O 10 18-YHOISTELMRTAULUKKOl 

8-PALKKAUSLUOKKlEN PERUSPALKAN TAl VUOStPALKKtON, KALLIINPAIK~LISRN SEKR MRRFIVUOSI-
KOROTUSTEN YHTEISMAARA MAARAVUOSIKOROTUSRYHMITT~lN KUUKAUpESSA, I'll< 

I I KALLEUSRYHPtFI 

PALKKAUS- MAARRVUOSiKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 I 2 3 4 

8 I . . . . . . . . ' . ' . ... . 6 608 7 004 7 400 7 730 7 895 
8 2 ' . ...... 6 919 7 334 7 749 8 095 8 268 
B 3 7 351 7 792 8 233 9 601 8 785 
8 4 7 866 8 338 8 810 9 203 9 400 
8 5 8 407 9 007 9 ~1 17 9 942 10 154 

B t. . .. 9 244 9 799 10 351, 10 616 11 047 
8 7 10 096 10 702 II 308 11 813 1.2 065 
8 8 ......... . . . . . . . . 11 oo5 II 729 12 393 12 9A6 13 223 
B 9 12 126 12 851, 13 582 14 11!18 14 491 
B 10 . . . • 0 •• ·- · ••• 13 341 14 141 14 941 15 608 15 942 

f-' B 11 . .. .... ' . . . .. ' 14 674 15 554 16 434 17 1~8 17 535 
f-' 

1 KALLEUSRYHI1R 

PALKKAUS- MRRRRVUOSIKOROTUSTEN LKH 
LUOKKA 0 I 2 3 4 

8 1 . ....... 6 795 7 203 7 611 7 951 8 121 
8 2 7 114 7 :s•t 7 968 8 324 8 50Z 
E. 3 7 559 8 013 8 467 8 8A5 9 034 
B 4 8 <•€19 8 574 9 059 9 463 9 t>t-'5 
p 5 e 737 9 26! 9 785 10 222 10 440 

8 6 ...... 9 :SOb 10 070 10 646 11 121 11 35° 
8 7 0 •• • •••••••• 10 382 11 005 11 628 12 U7 12 407 
8 8 . .. . . ... 11 379 12 062 12 745 13 314 13 598 
B 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 12 470 13 218 13 966 14 51!19 14 901 
B 10 ... .. . ..... 13 719 14 542 15 365 16 0~1 16 394 
B 1l ................ 15 089 15 994 16 899 17 6~3 18 030 

\.J.J 
0\ 



TAULUI<KO 13 CS-VHDISTE~TAULUKKO> 

S-SOrlMUSPAL~KALUOKKIEN SOP I MUSPALKAN, KALLIJNPAIKANLJSRH SEKR ~RVUOSI-
KOROTUSTEN VHTEISMI'IRRR MARRRVUOSIKOROTUSRV~ITTq,~ ~UUKAUQESSA, ~ 

II KAU.EUSRV ..... 

SOPII'IUSPALKKA- I'IARRRVUOSIKOROTUSTEN LKI'I 
LUOKKA 0 1 2 3 4 

s 1 . . . . . . . . .. ...... 3 :530 3 742 3 9!54 4 130 4 218 
s 2 ... . . . . . . ... ... 3 o7o 3 890 4 110 4 293 4 38!5 
s 3 ... ... . .. . . ... .. . 3 822 4 0!51 4 280 4 471 4 !5o7 
s 4 .. . ..... . . . 3 998 4 238 4 478 4 o78 4 778 
s !5 . . . . . . . . . .. . .. . 4 197 4 449 4 701 4 911 !5 01b 

s 0 .... . .. . . .... . . 4 424 4 089 4 ~4 5 17!5 !5 28o 
s 7 . . . . . . . ... . . . . .. 4 bb7 4 947 !5 227 !5 4oO !5 577 
s & . .. . ... ... .... . . . 4 9 51 !5 248 5 545 5 793 !5 917 I-' 
s 9 . .... ' .. .. ....... !5 279 5 59o !5 913 0 177 0 309 1\..) 

s 10 .... . . .... . .. .... !5 ~-39 !5 977 0 315 0 597 0 738 

s 11 ' .. .... . . .. 0 04t. 6 409 0 772 7 074 7 225 
s 12 . . .. . ........... . t. 416 0 801 7 teo 7 507 7 oo7 
s 13 . . . . . . . . . t. ooe 7 004 7 400 7 730 7 895 
s 14 • • 0 • • • • ••• • • •• • 0 919 7 · 334 7 749 8 09!5 8 268 
s 15 . . . . . .. .. . . ... 7 351 7 792 8 233 8 oot 8 785 

s to . . . . .... .. . ... . .. 7 &bo 8 ' 338 8 fl10 9 203 9 400 

s 17 . . . . . . . . . ........ 8 497 9 007 9 517 9 942 10 1!54 

s 18 .. . . . . ... . .. 9 244 9799 10 354 10 81~ p 047 

s 19 . .. . . . . . . . . . . 10 09b 10 702 11 308 11 813 12 Oo5 

s 20 . . . . . .. . . 11 Oo5 11 729 12 393 12 94~ 13 223 

s 21 . . . . . . . 12 126 12 8'54 13 !582 14 188 14 491 

s 22 13 341 14 141 14 ,41 15 o08 J'5 942 

s 23 ... . . .. . . .. ... . 14 t-74 1'5 '5'54 1b A34 17 168 17 535 



I KAL.LEUSRY..-

SOP IPIJSPAL.KKA- PW'!RAVUOS I KOROTUSTEN uo. 
L.UOI<KA 0 1 2 3 4 

s 1 .... . . ' .. .. 3 630 3 848 4 Ooo 4 247 4 338 
s 2 .. .. ... . .. . . . .... 3 774 4 000 4 226 4 415 4 :509 
s 3 . .. . .. . ... . .. .. 3 931 4 1b7 4 403 4 bOO 4 698 
s 4 . .. . .... .. ... 4 Ill 4 3:58 4 60:5 4 811 4 914 
s :5 . . . .. . .. . . . . 4 31:5 4 :574 4 833 :5 049 :5 1:57 

s 6 • • 0 ••••••• •• • ' ••• 4 ~50 4 823 :5 096 :5 323 :5 437 
s 7 ... . .. 4 799 :5 087 :5 37:5 :5 bit) :5 73:5 
s 8 . . ... . . . . . . . . . . . :5 091 5 396 5 701 5 956 6 083 
s 9 ... ~ ...... . :5 4:'8 :5 754 6 080 6 3:51 6 487 
s 10 .. . :5 79~ 6 147 6 49:5 0 78:5 6 930 

s 11 .... .. . . . . .... . . 0 :'17 6 :590 6 9o3 7 274 7 429 s 12 ........ 0 598 6 994 7 390 7 720 7 88:5 1-' s 1'3 6 70~ 7 203 7 oil 7 951 8 121 \j.J 
s 14 7 114 7 :541 7 968 E< 324 8 :502 
s 1:5 7 :5'5<> a 013 8 467 8 845 9 034 

s 16 E: OE~ 8 :574 9 0:50 9 463 9 66~ 
~ 17 s 787 9 2bl 9 78:5 10 2:22 10 440 
s 18 c;. 506 10 076 10 646 11 121 11 3:59 
s 19 10 :~:! II 00'!; 11 628 12 147 12 407 
$ 20 II :::.7~ 12 Oo2 12 74:5 13 314 13 :598 

s ~l 12 470 13 218 13 96o 14 :589 14 901 
s :?Z 13 719 14 :542 1:5 3o5 lo 0:51 to 394 
s :>3 15 089 1:5 994 16 899 17 o:53 18 030 
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T A U L U K K 0 26 

15-vuotiskorotuksen (VES 19..3.1981) markka-
maarat kuukaudessa 1.10.1982 lukien 

Kalleusryhrna Ka1leusryhrna 
I II I II 

V3 95 93 Bl 238 231 
V4 95 93 B2 249 242 
vs 97 94 B3 265 257 

B4 283 275 
V6 99 96 BS 306 297 
V7 101 98 
va 103 100 B6 333 324 
V9 lOS 102 B7 363 353 
VlO 107 104 B8 398 387 

B9 436 424 
Vll 109 106 BlQ 480 467 
Vl2 111 108 
Vl3 113 110 B11 528 514 
V14 116 112 
V15 118 115 

V16 121 118 Sl 127 124 
Vl7 124 121 52 132 128 
V18 127 124 53 138 134 
Vl9 130 12'7 54 144 140 
V20 134 131 ss 151 147 

V21 138 -134 56 159 155 
V22 143 139 57 168 163 
V23 148 144 sa 178 173 
v'24 155 151 59 190 185 
V25 162 158 510 203 197 

V26 171 166 511 218 212 
V27 180 175 512 231 225 
V28 189 184 513 238 231 
V29 199 194 514 ' '249 242 

515 265 257 

516 · 283 275 
517 306 297 
518 333 324 
519 363 353 
520 398 387 

5'21 436 424 
522 480 467 
S23 528 514 
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KORKOLAKI 

S~~d~skokoelmassa on julkaistu: Korkolaki N: o 633 

Annettu Naantalissa 20 p~iv~n~ elokuuta 1982 

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

1 § Soveltamisala 

Rahavelalle maksettavasta korosta sa~detaan tass~ laissa . 

Tata lakia ei sovelleta julkisoikeudellisesta perusteesta johtu

vaan velkasuhteeseen eika liikennevakuutukseen , lakisaateiseen ta

paturmavakuutukseen tai lakis~ateiseen el~kevakuutukseen eika 

tyontekijan ryhm~henkivakuutukseen tai sita vastaavaan kunnallisen 

elakelaitoksen myontamaan etuuteen . 

2 § Tahdonvaltaisuus 

Velvollisuus maksaa korkoa maaraytyy taman lain mukaan, jollei 

muuta johdu velallisen sitoumuksesta tai kauppatavasta taikka toi 

sin ole saadetty. 

Jos velallisen sitoumus liittyy sopimukseen, jonka perusteella 

velallinen ostamalla tai vuokraamalla hankkii asunnon itse~an tai 

perheenjaseni~an varten taikka elinkeinonharjoittajalta hankkii 

muita hyOdykkeit~ paaasiallisesti henkil~kohtaista tarvettaan 

varten tai yksityisessa taloudessaan kaytett~v~ksi, sitoumus on 

tehoton silta osin kuin han olisi velvollinen maksamaan enemman 

viivastyskorkoa kuin q-11 § : ssa saadetaan . Jos velallinen naissa 

tapauksissa on viivastyksen varalta sitoutunut viivastyskoron si 

jasta tai sen lisaksi maksamaan provisiota, palkkiota tai vastaa 

vaa toistuvaa suoritusta , sitoumus on tehoton silta osin kuin 

viivastyskoron ja mainitun suorituksen yhteenlaskettu maara ylit 

taa q- 11 §:n mukaan lasketun koron . 

Mita 2 momentissa on saadetty, ei koske pankin velalliselle myon 

t~aa luottoa . 

3 § Velasta maksettava korko 

Velallinen ei ole velvollinen maksamaan korkoa velan erapaivaa 
edeltavalta ajalta . 

36 
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Jos velasta on sovittu maksettavaksi korkoa korkokantaa kuiten

kaan mtitirtiamatta , v~lallisen on maksettava vuotuista korkoa Suo
men Pankin kulloinkin voimassa olevaa peruskorkoa vastaavan kor 
kokannan mukaisesti . 

4 § Viivastyskoron maara 

Yelan m~ksun viivastyessa velallisen on maksettava viivastyneelle 

maaralle vuotuista viivastyskorkoa 16 prosenttia . 

Mi l loin 1 momentin mukaan maaraytyva viivastyskorko on alempi kuin 
velalle erapaivaa edeltaneelta ajalta maksettava korko, viivastys 

korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen erapaivaa . 

5 § Viivastyskorko velalle, jonka erapaiva on maaratty 

Jos velan erapaivti on velallista sitovasti ennalta maaratty , vii 

vastyskorkoa on maksettava erapaivasta lukien . 

Tilintekovelvollisuuteen perustuvalle toimitsijan tai muun velal 

le on maksettava viivastyskorkoa tilintekopaivasta. Jollei tili
tysta ole tehty oikeassa ajassa, viivastyskorkoa on maksettava 

siita paivasta , jona se olisi ollut viimeistaan tehtava . 

6 § Viivastyskorko velalle , jonka erapaivaa ei o l e maaratty 

Jollei erapaivaa ole velallista sitovasti ennalta maaratty , vii 

vastyskorkoa on maksettava siita lahtien, kun kuukausi on kulunut 

paivasta , jona velkoja lahetti velalliselle laskun tai muutoin 

vaati maaratyn rahamaaran suorittamista seka ilmoitti maksun 

laiminl yontiin liittyvasta koronmaksuvelvollisuudesta . Velallinen 

ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan viivastyskorkoa ajalta 

ennen l askun tai vaatimuksen saapumista hanelle. 

7 § Viivastyskorko korvausvelalle 

Vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle velalle , jonka maaran 

ja per usteen toteaminen edellyttaa erityista selvitysta , viivas 

tyskor koa on maksettava siita lahtien, kun kuukausi on kulunut 
paivasta , jona velkoja esitti vaatimuksensa seka sellaisen kor 

vauksen perus t etta ja maaraa koskevan selvityksen , jota hanelta 
kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myos ve l allisen mah

dollisuudet hankkia selvitys . Jos selvitysta on p i dettava riitta-
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mattomana ainoastaan velan maaran osalta , viivastyskorkoa on 

kuitenkin maksettava sille velan maaralle , jota kohtuudella voi

daan pitaa selvitettyna. 

Vakuutuksenantajan maksuvelvollisuuden tayttamisen ajasta saade

taan vakuutussopimuslain 24 § : ssa . 

8 § Viivastyskorko tahallisella rikoksella aiheutetun vahingon 

korvaukselle 

Tahallisella rikoksella aiheutetun vahingon korvaukselle viivas 

tyskorkoa on maksettava vahingon tapahtumisesta lahtien . 

9 § Viivastyskoron maksamisvelvollisuuden alkamisajankohta 

eraissa tapauksissa 

Edella 6 ja 7 § : ssa tarkoitetuissa tapauksissa viivastyskorkoa 

on kuitenkin maksettava viimeistaan siita paivasta , jona velan 
maksua koskeva haaste , lainhaku tai maksamismaarayshakemus annet -

- tiin velalliselle tiedoksi , tai , jos vaatimus esitetaan oikeuden

kaynnin aikana , sen esittamisesta lukien . 

10 § Vapautumisperusteet 

Milloin velkaa ei ole voitu velkojasta johtuvasta syysta maksaa 

oikeassa ajassa, velallinen ei ole velvollinen erapaivan jalkeen 
maksamaan korkoa pitemmalta ajalta kuin siita paivasta , jona 

este velallisen tieten on lakannut . 

Jos maksu viivastyy lain saannoksen johdosta tai yleisen liiken

teen tai maksuliikenteen keskeytymisen taikka muun senkaltaisen 

y l ivoimaisen esteen vuoksi , velal linen on tallaisen esteen aiheut 

tamalta viivastysajalta velvollinen maksamaan ainoastaan sellais 

ta korkoa, jota hanen tuli suorittaa maksun eraantymista edelta

neelta ajalta . 

11 § Viivastyskoron sovittelu 

Viivastyskorkoa voidaan 2 § : n 2 momentissa mainituissa tapauk

sissa sovitella, jos velallisella on katsottava ol leen perustel

tua aihetta kieltaytya maksamasta velkaansa tai jos maksun 
viivastyminen on johtunut maksuvaikeuksista , joihin velallinen 

sairauden , tyottomyyden tai muun erityisen seikan vuoksi paa-
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asiallisesti omatta syytt~~n on joutunut . 

12 § Ilmoitus korkokannan muuttamisesta 

Suomen Pankin on kahden viikon kuluessa peruskoron muuttamista 

koskevan pa~toksen tekemisest~ julkaistava ilmoitus 3 § : n 2 mo 

mentissa tarkoitetusta korkokannasta Suomen s~~doskokoelmassa . 

Edella 1 momentissa tarkoitettua korkokantaa on sovellettava il

moituksen julkaisemista seuraavan kalenterikuukauden 1 paiv~st~ . 

13 § Voimaantulo 

T~m~ laki tulee voimaan 1 p~ivan~ tammikuuta 1983 . Silla kumotaan 

kauppakaaren 9 luvun 8 ja 10 § . Lakia ei kuitenkaan sovelleta 

ennen lain voimaantuloa annettuun sitoumukseen koran maksamisesta 

eik~ maksuun, joka lain tullessa voimaan ali viiv~stynyt . 

Jos laissa tai asetuksessa on viitattu s~~nnokseen , jonka sijaan 

on tullut t~m~n lain saannos , on viimeksi mainittua sovellettava . 

Ennen lain voimaantuloa on julkaistava 12 § : n 1 momentissa tar 

koitettua ilmoitusta vastaava ilmoitus . 

(N : o Hlo 591 / 010/82 , 31 . 8.1982) VT 36 / 82 
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ITAINEN YHDYSLIIKENNE, RAHTIKIRJAN TAYTTAMINEN 

Neuvostoliiton rautateilt~ tulleen huomautuksen johdosta kehotetaan 
asemia kiinnitt~m~~n l'luomiota rahtikirjan kent~n 3 "L~hetyksen laji" 

tayttamiseen. 

Yhdysliikennetariffin 7 artiklan 4 §:n mukaan merkita~n l~hetys kappa 

letavaraksi ellei sen todellinen paino ylit~ 5000 kg eik~ tilavuus 
1/3-osaa vaunun tilavuudesta (n 30m3). Merkint~ "kappaletavara" tai 

"vaunukuorma" ei vaikuta Suomen o~uuden rahditukseen, johon sovelle
~ 3 ~n sisaisia m~arayksia. Ohjetta sovelletaan myos lahetyksiin, jol 

loin asiakas on kuormannut samaan SKTL:n vaunuun useampia vaunukuorma 

ja/ t : i kappaletavaral~hetyksi~. (Liitteen 13 mukaan) ja joissa Suomen 
osuud ella noudatetaan asemavaunujen rahdittamisesta annettuja ohjeita 
(Ks. Kansainv~linen itainen tavaraliikenne, toiminta ohjeet VR 478 1 . 
6.1 ja 6.3). 

Neuvostoliiton osuudella rahditus tapahtuu kunkin lahetyksen osalta 
rahtikirjakohtaisesti. 

(Tlt 744/66/82, 27.8.82) VT 36/82 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston ~ahkeella nro 167, 30.8.1982, on kansainvalisess~ 
tavaraliikenteessa kay.tettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 1.9.1982 lukien seuraavasti: 

100 Hollannin floriinia 177,00 mk 
100 Norjan kruunua 72,50 mk 
100 Tanskan kruunua 55,80 mk 
100 Ranskan frangia 69,60 mk 
100 Neuvostoliiton ruplaa 652,00 mk 
1 00 Portugalin escudoa 5,60 mk 

(Nro Tlt 112/23/82, 31.8.198 2) VT 36/82 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~) ; 25 .-30 . 10 . 1982 

SUOMEN MESSUT; Urheiluv~linekaupan ostop~iv~t 

Asiakaskortin esitt~j~lle myyd~~n matkalippu meno - paluumatkaa varten 

20 %: n alennuksella lyhint~ tiet~ Helsinkiin . VR lomaketta 2416 ei an

neta ostajalle . 

Lipunostajalle on ilmoitettava , ett~ sek~ ostettu matkalippu etta asia 

kaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan konduk 

toorille . 

Matkalippu on l unastettava v~hint~an 76 kilometrin matkalle menosuun

taan . 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi mer 

kit~an lomakkeen " Muu"-kentta~n koodi 92 sek~ "Lis~merkinn~t"-kentt~~n 

sana "Messukeskus ". 

Myynti RAP-j~rjestelm~n avulla : Kyselysanoman A -kentt~~n merkitaan aina 

ensimmainen kelpoisuuspaiv~ (jarjestelma hyvaksyy vain p~ivat 25 . 10 .-

30 . 10 . 1982) seka I - kenttaan erikoiskoodi 02 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen p~i 

vien valisena aikana (mainitut paiv~t mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske l astenlipuilla eika muilla alennuslipui l la matkustavia . 

(N : o Mt 22056/646/82 , 31. 8.1982) VT 36/82 
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KOUVOLAN RATAPIHAN TILAP~ISEN LIIKENNOIMISS~~NNON UUSIMINEN 

Kouvolan ratapihan tilap~inen Liikennoimiss~~to on uusittu. Uusi sa~n

to tulee voimaan 9.9 . 1982 kello 15.00, jolloin samalla kumotaan kes~

kuun 10. paiv~st~ 1981 lukien kaytossa ollut tilap~inen Liikennoimis

sa~ntB. 

(Jakelu suoritettu) 

(N : o Yt 23118/62/82, 1 . 9.82) VT 36/82 . 

HALLITUKSEN J~SENTEN MAKUUPAIKAT 

26 . 9 . 1982 alkaen varataan hallituksen jasenten matkoja varten yksi 1 . 

luokan osasto seu r aavista makuuvaunuista : 

Juna Vaunu Matkareitti 

13 75 Helsinki - Joensuu 

13/800 76 Helsinki - Savonlinna 

51 pe 39 Helsinki - Oulu 

51/561 pe 33 Helsinki - Vaasa 

61/561 rna - to , su 33 Helsinki - Vaasa 

61 29 Helsinki - Rovaniemi 

63 5 Helsinki - Rovaniemi 

65 pe , su 11 Helsinki - Rovaniemi 

71 48 Helsinki - Kontiom~ki 

14 75 Joensuu - Helsinki 

809/l!J 76 Savonlinna - Helsinki 

52 su 39 Oulu - Helsinki 

572/52 su 33 Vaasa - Helsinki 

572/62 rna-pe 33 Vaasa - Helsinki 

62 29 Rovaniemi - Helsinki 

6!J 5 Rovaniemi - Helsinki 

66 pe , su 11 Rovanierni - Helsinki 

72 48 Kontiornaki - Helsinki 

Nama paikat vapautuvat yleiseen myyntiin junan lahtop~ivana klo 12 . 00, 

ellei niita siihen menness~ ole varattu . 
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Muutoksia kaukojun i en varapaikkoihin 26 . 9 . 1982 alkaen 

Makuupaikat 

Juna nro 

63/64 

65/66 

Istumapaikat 

Juna nro 

3/4 

Vaunu nro 

5 

12 

Vaunu nro 

Paikat nro 

31-33 

31-33 

Paikat nro 

1- 2 

Kaikki muut varapaikat kuten 23.5.8 2 alkaen VT : ss~ nro 20/82 on ilmoi 

tettu . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen sahkoteknillisen toimiston palvelukseen otetaan 
tyosopimussuhteeseen insinoori, jolta edellytetaan koulutusta erityi
sesti radiotekniikan alalta. Hakijalta edellytetaan lisaksi puhelin

tekniikan tuntemusta. 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen pyy
detaan lahettamaan rautatiehallituksen koneosastoon 30.9.1982 mennes-

sa. 
Lisatietoja antaa koneinsinoori Pekka Koski, puh. 911-2490. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o toirnistosihteeri Aune Lydia Vallioja , varastaoostari Johan

nes Rajasarkkl'i.. 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1199 
1406 

kpl 

kpl 

A4/2 

A4 

1433 Poistetaan 

1831 

1938 

2209 

Poistetaan 

lh/100 A4 

lh/50 - 2 153x45 

2430 Poistetaan 

2651 vhk A5 

2652 . 21 nide A5 

2808 rll/600 50xl00 

2852 

2968 

3137 .1 

3137.2 

3374 

3502 

3701 . 10 

3841 

kpl B7 

Poistetaan 

kpl - 3 

kpl 

kja 

kja 

A4 

A4 

A4 

A4 

nide A4 

Poistetaan 

4692 Poistetaan 

4693 Poistetaan 

4695 Poistetaan 

4831 kpl A4 

Kiinteistoasiakannet 

Kalustoluettelo , liikkuvan kalus
ton vakiovarusteet 

Todiste jatkokuljetusmaksun kanta-

Lot 

Tkj 

misesta Tlt 

Syottoliikenteen 10 matkan sarja 
lippu , kk , avo-, til . Trk 

Selvittelyohjeet (SELO) 

Pikajunatavaran kuormaus - ja 
kuljetusohjeet 

NOUDETAAN - ei kotiinkuljetusta
tarra 

Erikoiskasittelyvaroi us - tarra 

Mt 

Lt 

Lt 

Lt 

Lt 

Takaisinmaksuhakemus , kv - liput , kk Tlt 

Takaisinmaksuhakemus , kotimaiset 
liput , kk Yt 

Vastaanottopaivakirja Thk Hki 

Sahkotekniikan ja - laitteiden oppi -
kirja Ret 

Ratapihatilanneilmoitus 

Veturimieskurssi , valiaikainen 
todistus 

Lt 

Het 

(Hlt 62/55/82. 4 . 9 . 1982) VT 37/82 . 
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TYORYHM~RAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SIS~ISI~ JULKAISUJA (VRIVSJ) ON KIR

JASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

Materiaalitoimintojen kehittamisprojekti : Valtionrautateiden mate 

riaalivirtojen ohjaus - ja valvontajarjestelman suunnittelu - ja to

teottamisvaiheiden projektisuunnitelma I RH . Talousosasto . - Hki , 

1982 . - 4 s ., 3 liitetta . 

(VRIVSJ 198217) 

37 

Selvitys 2- akselisen avovaunun suunnittelumaareista: raportti virka 

tyona I RH . Liikenneosasto. - Hki , 1982 . - 5 s . , 1 liite . 

(VRIVSJ 198218) 

Tiivistelma : 

Tavoite : 

Ongelma : 

Ehdotus : 

Peruste lut: 

selvittaa 2- akselisen avovaunun suunnittelumaareet 

vanhojen 2- akselisten avovaunujen poistaminen liiken

teesta aiheuttaa eraille tavaralaaduille sopivan va u
nutyypin vajauksen 

suunnite llaan tyoryhman ehdotuksen rnukainen 2-akseli
nen avovaunu 

rakennetaan ensin kaksi prototyyppivaunua v . 1984 

saadaan kehiteltya useampaan eri kayttotarkoitukseen 

sopiva 2- akselisen vaunun perusrunko 

prototyypeilla saadaan sarjavalmistusta varten tarvit 

tavaa tietoa vaunun eri kohteiden sopivuudesta 

LIS~KSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT NUMEROA VAILLA OLEVAT RAPORTIT : 

Vaihtotyoryhmien koon maarittely : Tyoryhman raportti I RH . Liikenne 

osasto . - Hki, 1982. - 6 s. 

Ratainvestointien ohjaus : 6 . valiraportti I RH . RIO-ryhma. - Hki , 

1982 . - 3 s . 
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Suojavaatetyoryhm~n 1oppuraportti . - Hki , 1982 . - 4 s ., 4 1iitett~. 

Keite1een - P~ij~nteen rautakanavan a1ennusku1jetuskokeilu 1980 -1 981 

ja uittokanavan kannattavuus I Liikenneministerion asettama 

Keite1een- P~ij~nteen rautakanavan a1ennusku1jetuskokei 1un seuranta

~yhm~ . - Hki , 1982 . - 78 s . 

~aportit ovat 1ainattavissa RH : n kirjastosta . 

: N:o H1o 471/051/82 , 9 . 9 . 1982) VT 37/82. 

JLKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

rilitoimiston sahkeella nro 48, 7 .9.1982, on kansainvalisessa 

~ avaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

nuutettu 8.9.1982 lukien seuraavasti: 

100 Norjan kruunua 70,50 mk 

(Nro Tlt 112/23/8 2 , 8.9.1982) VT 37/82 

SKE-LOMAKKEEN OUSI PAINOS 

nvestointiehdotus1omakkeesta VR 5155 on ilmestynyt uusi painos. A1-

_ujakelu suoritetaan Tsj:n toimesta. Samassa yhteydessa informoidaan 

omakkeeseen tehdyista muutoksista. Investointisuunnittelua kasite1-

_aan erilaisi1la neuvotte1upaiv11la. Lomaketta on tilattavissa lisaa 

~i~t~j~s~s~. 

Nro To 331/55/82, 9.9.1982) VT 37/82 

AIKATAULUN 182 LISAYS 

Lisays 5 aikatou1uun 182 on i1mestynyt jo jaetoon koiki1le oikotau1u
kirjon tilonnei11e. Lisayksen voimoontu1opaiva on 26.9.1982. VT 37/82. 
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TARIFFIS~~NON JA TARIFFITAULUKOIDEN MUUTOS 

Rautatiehallitus on 7.9 . 1982 tekemallaan paatoksella muuttanut Tarif 
fisaannon (VR 2643) 58 §:n II . 1 a . 7 lisamaarayksen seka vahvistanut 

Tariffitaulukoihin (VR 2644) taulukkoon 22 kohtaan 11 ja 17 muutokset 

ja korotetut maksut 1.10.1982 lukien seuraavasti: 

Tariffisaannon muutos 

II . 1 a . 

58 § 

Lisamaarayksia 

7. Niissa tapauksissa , jolloin rautateiden palveluksessa oleva 

henki lo asiakkaan ja Valtionrautateiden kesken tehdyn sopimuksen 

perusteella suorittaa tai valvoo sopimuksessa sanottua rautat i e 
kuljetukseen liittyvaa tehtavaa peritaan s i ita tariffitaulukossa 

22 maaratty maksu . Mahdollisista tyotarvikkeista laskutetaan 

erikseen . 

Tariffitaulukoiden muutos 

Taulukko 22 

- - kohta 11 Rautatiehenkilokunnan kaytto valvonta- yms . 

tehtaviin (TS 58 § II . 1 . a lm) : alkavalta 

tunnilta 56 mk 

Maksu enintaan kuukaudelta poistetaan . 

-- kohta 17 VR : n trukkien kayttomaksu kuljettajineen 

(TS 58 § II . 3.b . lm) 

Tyo liittyy rautatiekuljetukseen : alkavalta 

puolelta tunnilta 36 mk , tyon jatkuessa edella 

sanottua kauemmin , alkavalta tunnilta 60 mk 

Muut kohdassa 17 maaratyt maksut jaavat ennalleen . 

(Nro Mt 22102/646/82 , 8 . 9 .1982) VT 37/82 
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VR-PUHELINLUETTELO 

Jyvaskylan liikennealueen puhelinnumeroissa on muutama numero muutettu . 

Uudet numerot ovat : 

Liikennealueen paal likko ap Heinio Mauri 201 

Liikenneasiamies aap Kankainen Markku 250c 

Maaraysesimies jjm Nieminen Erkki 223 

Tavara-asemalla lahteva tavara, y 275220 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin 9760 ilmestyy lisalehti nro 23 , 

joka on voimassa 1 . 10 . 1982 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm . Tanskan osuuden rahtien korotuksen n . 7 %. 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin 9761 ilmestyy lisalehti nro 40, 

joka on voimassa 1 . 10 . 1982 lukien . 
Lisalehti sisaltaa mm . Tanskan osuuden rahtien korotuksen n . 12 %. 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun . 

(Mt 6 . 8 . 82) VT 37/82 . 

NORDEG - TARIFFI 

NORDEG - vaunukuormatariffiin (NORDEG /Wgl 9927/28) ilmestyy lisalehti 

nro 3, joka on voimassa 1.10.1982 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm: 
- Norjan osuuden rahtien korotuksen n . 5 % 
- Tanskan osuuden rahtien korotuksen n . 7 % 

NORDEG-kappaletavaratariffiin (NORDEG /Stg 9929) ilmestyy lisalehti 
nro 9, joka on voimassa 1 . 10 . 1982 lukien . 
Lisalehti sisaltaa mm. Tanskan osuuden rahtien korotuksen n . 12 %. 
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Kans . val . tavaraliikenteen myyntijaosto jakaa lisalehdet niiden saavut 
tua Saksasta . 
(Mt 6 . 8.82) VT 37/82 . 

KANSAINV~LINEN ITAINEN KAPPALETAVARALIIKENNE 

Neuvostoliittoon lahetettavan kappaletavaran osoittamisesta , kuormauk

sesta ja rahtikirjojen tayttamisesta on annettu yksityiskohtaiset oh 

jeet julkaisussa Kansainvalinen itainen tavaraliikenne, Toimitusohjeita 

(VR 4787) seka kansiossa Kappaletavara (VR 2652 . 4), mutta ohjeita ei 

noudateta lahetysasemilla . 

Tasta johtuen Kouvolan terminaalissa esiintyy jatkuvasti vaikeuks i a 

Neuvostoliittoon menevan kappaletavaran siirtokuormauksessa . 

Virheellisyyksien ja epaselvyyksien poistamiseksi liikennepaikkoja ke 

hotetaan noudattamaan edella mainituissa ju l kaisuissa annettuja ohjeita 
ja myos saattamaan ne tavaran lahettajien tietoisuuteen . 

ERITYISESTI ON KIINNITETT~V~ HUOMIOTA SEURAAVIIN KOHTIIN : 

Rahtikirjan kentta 10 kollien merkit ja numerot 

Kollien merkit ja numerot on merkittava samanlaisina rahtikirjaan ja 

osoitelappuihin . Suositeltavin merkitsemistapa on seuraava: 

11493 - 10 , jolloin 11493 
1 10 

rahtikirjan numero 

kollien lukumaara 

1 kollin numero 

Lahetettaessa kappaletavaraa Sahalinin saarelle ja rautatie - vesiliiken 

teeseen kuuluviin satamiin on tama merkitsemistapa PAKOLLINEN . 

Kenttaan 13 merkitaan tavaran nimitys VR :n sisaisen tavaranluokitus 

taulukon mukaisesti suomeksi. Suomenkielen lisaksi voidaan kayttaa ve

najaa . 

Lavapakkauksia kaytettaessa on rahtikirjaan merkittava myos lavojen 
lukumaara eika ainoastaan lavojen yhteisesti sisaltamaa kollilukua . 
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OSOITTAMINEN 

Jokaisessa kollissa tulee ella sopimuksen mukaiset osoitelaput VR 4769 

tai VR 4770 . Osoite l aput on t~ytett~v~ suomeksi ja mik~li mahdollista 

myos ven~j~ksi . Osoitelapun tietojen on oltava yht~pit~v~t rahtikirjan 

kent&n 10 tietojen kanssa e l i esim . kellin numero nelj& merkint& on 

11493 - 10 . Osoitettaessa tavaroita Sahalinin saarella oleville SNTL : n 

asemille sek& vesiteitse muualle edelleen toimitettaviin l&hetyksiin on 

lahett&j&n teht~v~ osoitemerkinn~t kestov~rill~ p~~llykseen ja lipuk

keisiin , jotka on tiukasti kiinnitett~v~ kolliin . V~rin tulee ella ve 

den , valon ja meriveden sek~ alhaisia l~mpotiloja kest~v&& . 

KUORMAAMINEN 

Sidotuissa lavapakkauksissa on k~ytett~v~ yksityisi~ tai kertak~yttola 

voja . Lavapakkauksia ei oteta kuljetettavaksi VR- , FIN- ja EUR-lavoil

la. Mik~li l~hettaj& ehdottomasti haluaa kaytt&a sidottuina lavapak

kauksina t~llaista lavaa, on lavan tunnusmerkit peitettava l&hettajan 

toimesta mustalla maalilla eli lava on muutettava kertak&yttolavaksi. 

Kotimaiseen vaunuun lavoille kuormatut l~hetykset on kuormattava siten, 

ett& Leningradiin ja Moskovaan menevat tavarat kuormataan omille la

voilleen ja muille SNTL : n asemille ja SNTL : n kautta kolmansiin maihin 

osoitetut lahetykset kuormataan samalle lavalle . 

Lahetyskokonaisuuksia ei saa hajoittaa , vaan samaan lahetykseen kuulu

vat tavarat on kuormattava samaan vaunuun. Siirtokuormaustyon helpotta

miseksi tulee SNTL:n lahetykset kuormata erilleen kotimaisesta tavaras 

ta ja mieluiten siten, etta ne kuormataan vaunun p~atyihin ja kotimai

set vaunun keskelle. 

SNTL : n KULJETUSS~ILI~T 

Tarpeettomat tyhjat kuljetussailiot on valittomasti purkamisen jalkeen 

palautettava Kouvolan siirtokuormaukseen Neuvostoliittoon lahettamista 

varten . Sailioiden kayttomaaraykset on julkaistu edella mainituissa 

ohjeissa ja Tariffin (VR 4784) liitteess~ numero 7 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen v~limatkat - julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat " tehd~an kuljetusten uudelleenjarjestelyn johdosta 

15.9.1982 alkaen seuraava muutos: 

Muutetaan Euran , Kauttuan, Kiukaisten ja Panelian terminaalipiirinume 
roksi 18 . 

Samassa yhteydessa korjataan Jepuan , Kolpin, Pannaisten, Uudenkaarle 
pyyn ja ~htavan terminaalipiirinumeroksi 24. 

Huomautetaan , etta em . muutokset ja korjaukset eivat vaikuta rahdituk
seen . 

Em . muutokset tehdaan myos Kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen 
(VR 3726) . 
Nro Lko 32000/67/82 13.8.82 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisusta poistetaan 26.9 . 1982 lukien 
Kylajoki merkintoineen . 

(Nro Lko 31383/67/82, 2 . 9.1982) VT 37/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Teknikon virka (V 23) , alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka 
(V 21), asemapa~llikon virka (V 21), liikenneohjaajan virka (V 20), 

nelj~ liikenneohjaajan virkaa (V 18) , toimistosihteerin virka (V 18), 
liikennemestarin virka (V 18), kaksi toimistosihteerin virkaa (V 16), 
kolme liikennemestarin virkaa (V 16), kaksi toimistosihteerin virkaa 
(V 15), kolme jarjestelymestarin virkaa , kolme ylikonduktoorin virkaa, 
kaksikymment~ veturinkuljettajan virkaa, kahdeksan konduktoorin virkaa 
ja kaksi kuormausmestarin virkaa . Liikenneosaston p~allikolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 13 . 10 . 1982 ennen viraston aukioloajan pa~ttymista . 
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Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

teknikko (V 23): Kouvolan (1 Kv vetokaluston kunnossapito) varikolle, 
liikennetarkastaja ap (V 21): Seinajoen liikennepiiriin (1 suunnittelu), 

asemap~allikko (V 21) : Lappeenrannan (1 La) liikennealueelle, 

liikenneohjaaja (V 20) : Kouvolan liikennepiiriin (1 vaununjako) , 
liikenneohjaajat (V 18): Lappeenrannan (1 Vna junasuor.), Kokkolan 

(2 Kok junasuor . ) liikennealueille ja Seina

joen liikennepiiriin (1 junaohjaus), 

toimistosihteeri (V 18): Kouvolan liikennepiiriin (1 palkkaus) , 

liikennemestari (V 18): Vaasan (1 Vs junasuor . ) liikennealueelle, 

toimistosihteerit (V 16) : Kotkan (1 Kta) liikennealueelle ja Seinajoen 

liikennepiiriin (1), 
liikennemestarit (V 16) : Imatran (1 Jts), Seinajoen (1 Kha) ja Ylivies 

kan (1 Ou) liikennealueille, Kha ja Ou enint . 

kauko-ohj. kayttoonottoon asti) , 

toimistosihteerit (V 15) : Vaasan (2 Vs lipunmyynti) liikennealueelle , 

jarjestelymestarit: Imatran (1 Imr junatoimisto), Seinajoen (1 Sk mre) 
ja Vaasan (1 Vs mre) liikennealueille, 

ylikonduktoorit: Helsingin (1 Hki terminaalityon opastus ja koulutus), 

Turun (1 Tku opastus ja koulutus) ja Seinajoen 

(1 Sk opastus ja koulutus) liikennealueille, 

veturinkuljettajat : Imatran (6 Imr), Seinajoen (4 Sk) ja Ylivieskan 

(2 Yv) varikoille seka Haminan (3 Hma), Kot

kan (4 Kta) ja Kokkolan (1 Kok) liikenne

a l ueille, 

konduktoorit : Imatran (3 Imr), Kotkan (1 Kta), Seinajoen (1 Sk), Vaa 

san (1 Vs) , Kokkolan (1 Kok) ja Ylivieskan (1 Yv) liiken

nealueille ja 

kuormausmestarit: Kouvolan (1 Kv) ja Kotkan (1 Kta) liikennealueille . 

Ylimaarainen liikennetarkastajan toimi (V 25) toistaiseksi Kouvolan 

liikennepiirissa (1 tutkinta) . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoi 

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir

jaamoon viimeistaan 13 . 10 . 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista . 
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Kaksi ylim~~r~ista teknikon tointa (V 23) ja ylim~ar~inen toimistosih
teerin toimi (V 21). Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~an 

13 . 10 . 1982 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edell~ mainittuihin toimiin otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

ylima~raiset teknikot (V 23) : Seinajoen (2 Sk) varikolle ja 

ylima~r~inen toimistosihteeri (V 21): Seinajoen liikennepiiriin (1 lii 

kenneasiamies). 

Ylimaarainen jarjestelymestarin toimi, yliasentajan toimi, asetinlaite-

miehen toimi, kaksitoista vaihdemiehen tointa, kolmekymmentakolme juna

miehen tointa, kuusi toimistovirkailijan tointa (V 11) ja kolme toimis 

tovirkailijan tointa (V 9). Rautatiehallituksen liikenneosaston pa~lli
kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomaisten 

liikennepiirien paallikoille viimeistaan 13 . 10.1982. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen otettu 
sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

ylim. jarjestelyrnestari: Ylivieskan (1 Yv junatoim.) liikennealueelle, 
yliasentaja: Kouvolan (1 Kv) sahkoalueelle, 

asetinlaitemies: Sein~joen (1 Sk) liikennealueelle, 

vaihdemiehet: Imatran (2 Imr), Kotkan (4 Kta), Seinajoen (4 Sk) ja 

Vaasan (2 Vs) liikennealueille, 

junamiehet: Kouvolan (3 Kv, 1 Mi), Lappeenrannan (2 Lr, 4 Vna), Irnatran 

(1 Irnr), Haminan (1 Hrna), Kotkan (3 Kta), Seinajoen (7 Sk), 

1 Alv), Vaasan (2 Vs), Kokkolan (4 Kok) ja Ylivieskan 

(4 Yv) liikennealueille, 

toimistovirkailijat (V 11): Kouvolan (1) ja Sein~joen (1) liikenne

piireihin ja Lappeenrannan (1 Vna), Seinajoen (2 Sk) ja 

Kokkolan (1 Kok) liikennealueille seka 

toimistovirkailijat (V 9): Kouvolan liikennepiiriin (1) ja Seinajoen 

(2 Sk) liikennealueille. 
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Kolmekymmentayhdeksan veturinlammittajan tointa (V 14), autonkuljetta
jan toimi, yksitoista asemamiehen tointa (V 10) ja kaksikymmentakuusi 

asemamiehen tointa (V 9) ja kaksi tallimiehen tointa. Kirjalliset hake
mukset on osoitettava ja toimitettava asianomaisten liikennepiirien 
paallikoille viimeistaan 13 . 10 . 1982. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti: 
veturinlammittajat (V 14): Kouvolan (26 Kv) , Imatran (2 Imr), Seinajoen 

(7 Sk) ja Ylivieskan (1 Yv) varikoille seka 
Haminan (1 Hma) ja Kokkolan (2 Kok) liiken

nealueille, 
autonkuljettaja: Seinajoen (1 Sk) liikennealueelle, 
asemamiehet (V 10): Lahden (1 Jr js-pateva), Kouvolan (1 Mi, 1 Ikr), 

Lappeenrannan (1 Lr), Seinajoen (3 Sk), Vaasan 
(2 Vs) ja Ylivieskan (1 Ou js-pateva enint. kauko
ohj . kaytt . ottoon asti, 1 Pha js-pateva) liikenne

alueille, 
asemamiehet (V 9): Kouvolan (12 Kv), Imatran (1 Jts, 2 Rja js-pat . ) 

Seinajoen (1 Hm js-pat . enint . kauko- ohj . kaytt . ot
toon asti, 2 Vt js-pat . enint. kauko-ohj . kaytt.ot

toon asti ja 1 Kji js-pat . ), Vaasan (1 Vs), Kokko 
lan (3 Kok) ja Ylivieskan (2 Yv, 1 Kgs js-pat. 
enint . kauko - ohj. kayttoon ottoon asti) liikenne

alueille ja 
tallimiehet : Kouvolan (1 Kv) ja Seinajoen (1 Sk) varikoille . 

Oulun liikennepiirin suunnitteluryhmaan etsitaan henkiloa suunnittelu
tehtaviin, joihin kuuluu mm. hallinnon, organisaation ja johtamisen ke

hittaminen. 

Lisatietoja antaa DI Markus Lohikoski, puh . 961-257 . 
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Rakennusmestarin (V 23) virka, toistaiseksi Pieksamaen rata
piirissa Jyvaskylan rata-alueella (Jyvaskyla) seka toimisto
sihteerin (V 18) virka ja toimistosihteerin (V 16) virka, 
kumpikin toistaiseksi Pieksamaen ratapiirin toimistossa (Pieksa
maki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 13.10.1982 ennen 
viraston aukioloajan paattymista. 

R a t a o s a s t o: ylim.toimistovirkailija (V 11) Erkki Aarne 
Clavi Tanskanen. 
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HALLINTOMENETTELYLAKI 

s~~doskokoelmassa on julkaistu : 

H a 1 1 i n t o m e n e t t e 1 y 1 a k i 

Annettu Naantalissa 6 p~iv~n& elokuuta 1982 

Eduskunnan p&&toksen mukais e sti s&&det&~n : 

1 § Soveltamisala 

T~t~ lakia sovelletaan hallintomenettelyyn . Lain 14 - 28 § : &&on 

noudatettava kuitenkin vain , jos hallintomenettelyss& on p&&tett&

v& jonkun edusta , oikeudesta tai velvollisuudesta . 

Hallintomenettelyll& tarkoitetaan t&ss~ laissa hallintoasian k&

sittely& viranomaisessa , ei kuitenkaan hallintolaink&ytto& . 

Hallintomenettely& ei ole esitutkinta rikosasiassa eik& ulosotto . 

2 § Lain toissijaisuus 

Jos muussa laissa tai ennen t~m&n lain voimaantuloa annetussa ase 

t uksessa on t~st& laista poikkeavia s&annoksi& , noudatetaan niit& 

t&m&n lain sijasta . 

3 § Viranomainen 

Viranomaisia , joissa t&t& lakia sovelletaan , ovat valtion hallin

toviranomaiset , kuntien ja kuntainliittojen viranomaiset sek& 

kansanel&kelaitoksen ja Helsingin yliopiston toimielimet . Tuomio

istuimissa lakia sovelletaan oikeushallintoasioiden k&sittelyyn . 

T&ma laki ei koske tasavallan presidentti~ . Milloin tasavallan 

presidentin on p&&tett&v~ jonkun edusta, oikeudesta tai velvolli 

s uudesta , asian valmistelussa ja esittelyss~ on noudatettava 

1 - 13 § : n lis&ksi soveltuvin kohdin myos 14 - 25 § : ~& . 

Asetuksella voidaan s&ataa , etta tata lakia on noudatettava hal 

lintoasian kasittelyss& myos silloin , kun asian kasittely on it

senaisen julkisoikeudellisen laitoksen , julkisoikeudellisen yh 

distyksen , valtionenemmistoisen osakeyhtion tai yksityisen tehtav~ . 
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4 § Neuvonta 

Viranomaisen on tarpeen mukaan annettava asianosaiselle ja muul

lekin henkilolle neuvoja siit~, miten sen toimialaan kuuluva asia 

pannaan vireille ja miten asiaa k~sitelt~ess~ on toimittava . 

5 § Kasittelyn julkisuus 

Asia -kasitell~~n julkisesti, jos niin on saadetty tai erityisen 

s~~nnoksen nojalla p~atetty . 

Asiakirjojen julkisuudesta on saadett ~ erikseen . 

6 § Asiamies ja avustaja 

Hallintomenettelyss~ saa k~ytt~a asiamiesta ja avustajaa . Paamie 

hen on kuitenkin tultava henkilokohtaisesti paikalle, jos se on 

tarpeen asian selvittamiseksi. 

Asiamiehen on esitettav~ valtakirja , ellei hanen oikeutensa toi 

mia p~amiehen puolesta ole ep~ilykseton ilman valtakirjaakin. 

Jos asiamies tai avustaja osoittautuu teht~vaans~ sopimattomaksi , 

viranomainen voi kieltaa hanta esiintym~sta asiassa siina viran

omaisessa . Kiellosta on ilmoitettava paamiehelle . 

7 § Vireillepano 

Asia pannaan vireille kirjallisesti . Viranornaisen suostumuksella 

asian saa panna vireille suullisesti . 

Asiaa vireille pantaessa on kayt~v~ ilmi vireillepanijan vaatimus 

perusteineen. 

8 § Asian siirto 

Viranornaisen, jolle on ilmeisest~ erehdyksest~ tai tietamattomyy 

desta toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian 

vireille panemiseksi, on pyrittava selvittamaan, mille viran

omaiselle asia kuuluu . 

Jollei toimivallasta ole ep~selvyytt~, viranomaisen on heti siir

rettava asia toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle l~hetta-
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malla asiakirja sille . Asian tutkimatta jattamisesta ei talloin 

tarvitse tehda paatosta . Siirrosta on ilmoitettava sil l e , joka 

on toimittanut asiakirjan viranomaiselle. 

Mita 1 ja 2 momentissa on saadetty asian vireillepanoa tarkoitta

vasta asiakirjasta, koskee soveltuvin osin muutakin vaaralle 

viranomaiselle toimitettua asiakirjaa . 

Siirrettaessa asiakirja, joka on toimitettava viranomaiselle maa

raajassa , maaraaikaa katsotaan noudatetun , jos toimivaltainen 

viranomainen saa asiakirjan maar~.jan kuluessa. 

9 § Asiakirjassa olevan puutt een poistaminen 

Jos viranomaiselle toimitetusta asiakirjasta puuttuu saannoksessa 

tai maarayksessa tarkoitettu tieto tai liite taikka jos asiakir

jaa ei ole allekirjoitettu tai sen muodossa on jakin muu puutteel 

lisuus, asiakirjan toimittaneelle on varattava tilaisuus poistaa 

puute, jollei se ole tarpeetonta. 

10 § Esteellisyysperusteet 

Virkamies on esteellinen : 

1) jos han tai hanen lahisukulaisensa on asianosainen; 

2) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityista hyotya tai 

vahinkoa hanelletai hanen lahisukulaiselleen; 

3) jos han tai hanen lahisukulaisensa avustaa tai edustaa asian

osaista tai sita, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa eri 

tyista hyotya tai vahinkoa; 

4) jos han on palvelussuhteessa tai kasiteltavaan asiaan liitty

vassa toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian 

ratkaisusta on odotettavissa erityista hyotya tai vahinkoa; 

5) jos han on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 

jasenena taikka toimitusjohtajana tai sita vastaavassa asemassa 

sellaisessa yhteisossa, saatiossa tai julkisoikeudellisessa laitok

sessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotet

tavissa erityista hyotya tai vahinkoa; tai 

6) jos luottamus hanen puolueettomuuteensa muusta erityisesta 

syysta vaarantuu. 
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L~hisukulaisella tarkoitetaan 1 momentissa virkamiehen lapsia, 

vanhempia, isovanhempia ja sisaruksia sek~ n~iden puolisoa ja 

lapsia . L~hisukulaiseen rinnastetaan virkamiehen puoliso ja vir

kamiehen kanssa aviolii~onornaisissa oloissa e~v~ henkilo, hei~ lapsensa, 

vanhempansa , isovanhempansa ja sisaruksensa, n~iden puoliso ja 

lapset sek~ virkamiehen kihlattu. L~hisukulaisena pidet~~n myos 

vastaavaa puolisukulaista. 

Esteellisyysperusteita sovelletaan sellaiseenkin henkiloon , joka 

muuten kuin virkamiehen~ k~sittelee asioita viranomaisessa . 

11 § Esteellisyyden vaikutus 

Esteellisen~ ei saa k~sitell~ asiaa eik~ olla l~sn~ sit~ k~sitel 

t~ess~ , paitsi milloin esteellisyys asian laadun vuoksi ei voi 

vaikuttaa ratkaisuun tai asian k~sittely~ ei voida lyk~t~ . 

Esteellisyyden johdosta viranomaisessa on viipym~tt~ ryhdytt~v~ 

asian k~sittelemiseksi tarvittaviin toimiin . 

12 § Selvityspyynto 

Lausuntoa ja muuta selvityst~ pyydett~ess~ on mainittava, mista 

seikoista selvityst~ olisi erityisesti esitett~v~ . 

Selvitykset on mahdollisuuksien mukaan pyydett~v~ samanaikaisesti . 

Selvitysten antamiselle on asetettava m~~r~aika . M~~r~ajan asetta

misesta asianosaiselle s~~det~~n 21 § : ss~ . 

13 § Vireill~olosta ilmoittaminen 

Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus laajalla 

alueella tai lukuisien henkiloiden oloihin, asian vireill~olosta 

on ilmoitettava julkisesti . 

Tiedossa olevalle henkilolle, joka ei ole asianosainen mutta jon

ka asumiseen, tyontekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saat 

taa vaikuttaa huomattavasti, on ilmoitettava asian vireill~

olosta . T~st~ saa kuitenkin ilmoittaa julkisesti, jos henkiloit~ 

on useita ja heid~ voidaan olettaa saavan tiedon julkisesta il

moituksesta . 

38 



38 - 6 -

Vireill~olosta ei tarvitse i lmoittaa, jos ilmoittaminen vaarantaa 

ratkaisun tarkoituksen toteutumisen tai aiheuttaa muuta merkitt~

v~~ haittaa taikka jos ilmoittaminen on ilmeisen tarpeetonta . 

Vireill~olosta saa ilmoittaa myos muulla tavoin kuin tiedoksi 

annosta hal lintoasioissa annetussa laissa (232/66) on s~~detty . 

I lmoituksessa on mainittava , mist~ asiassa on kysymys ja miten 

s iit~ voidaan esittaa tietoja , kysymyksia ja mielipiteita viran

omaise lle. 

1~ § Yhdessa kasitteleminen 

Milloin samanaikaisesti vireilla olevissa asioissa vaaditaan sel

laista etua tai oikeutta , jota asianosaisten lukuisuuden vuoksi 

e i voida myontaa kaikille , asiat on valmisteltava yhdessa ja 

ratkaistava samalla kertaa , jollei yhdessa k~sittelemisesta aiheu

d u haitallista viivytysta . 

15 § Asianosaisen kuuleminen 

Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus 

antaa se lityksensa muiden tekemista vaatimuksista ja asiassa ole

vista se llaisista selvityksista, jotka voivat vaikuttaa asian 

ratkaisuun (asianosaisen kuuleminen). 

Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta : 

1) jos vaatimus jatetaan tutkimatta tai hylataan heti tai jos 

hyvaksytaan vaatimus , joka ei koske toista asianosaista, taikka 

jos kuuleminen on muusta syysta ilmeisen tarpeetonta ; 

2 ) jos asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulu 

t ukseen ottamista taikka se l laisen edun myontamista, joka perus 

tuu hakijan ominaisuuksien arvioimiseen ; 

3 ) jos kuu leminen vaarantaa paatoksen tarkoituksen toteutumisen; 

t ai 

4) jos asian ratkaisemista ei voida lyk~ta . 

Selityksen antamista varten asianosaise lle on annettava tieto 

myos muusta kuin julkisesta asiakirjasta , jos asianosaise lla on 

yleisten asiakirjain j ulkisuudesta annetun lain (83/51) nojalla 

oikeus s aada tieto sellaisesta asiakirjasta. 
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16 § Vajaavaltaisen puhevalta 

Vajaavaltaisen puolesta k~ytta~ puhevaltaa h~nen holhoojansa , 

ellei j~ljemp~n~ t~ss~ pyk~l~ss~ s~adet~ toisin . Holhoojan k~yt

t~essa puhevaltaa on kuultava vajaavaltaista ja vajaavaltaisen 

k~yttaessa puhevaltaa holhoojaa, jos kuuleminen on tarpeen 

vajaavaltaisen edun vuoksi tai asian selvittamiseksi. 

Vajaavaltaisella on oikeus kaytt~~ yksin~an puhevaltaa sellaista 

tuloa tai varallisuutta koskevassa asiassa , jota h~nella on 

oikeus vallita . 

Vajaavaltaisella , joka on tayttanyt 15 vuotta, ja h~nen holhoojal 

laan on kummallakin erikseen oikeus kayttaa puhevaltaa asiassa , 

joka koskee vajaavaltaisen henkiloa taikka henkilokohtaista etua 

tai oikeutta . Taysi - ikaisella vajaavaltaisella on kuitenkin hen

kiloaan koskevassa asiassa oikeus kayttaa yksinaan puhevaltaa, 

jos vajaavaltaisuus ei johdu mielisairaudesta , heikontuneesta 

mielentilasta tai niihin verrattavasta syysta . 

17 § Selvittamisvelvollisuus 

Viranomaisen on huolehdittava asian selvittamisesta . 

Asianosaisen on tarvittaessa esitettava selvityst~ vaatimuksensa 

perusteista . Muiden selvitysten hankkiminen kuuluu viranomaiselle . 

Yhdessa kasiteltavissa asioissa seka asiassa , jossa on useita 

asianosaisia , viranomaisen on huolehdittava selvitt~isest~ niin , 

ettei asianosaisten yhdenvertaisuutta loukata . 

18 § Asianosaisen suullinen lausuma 

Jos asianosainen asian vireilla ollessa haluaa esitt~~ suullisesti 

vaatimuksen tai selvitysta, hanelle on mahdollisuuksien mukaan 

varattava siihen tilaisuus. Muut asianosaiset on kutsuttava tule

maan samanaikaisesti paikalle, jos siihen on syyt~ . 

19 § Katselmus ja suullinen todistelu 

Viranomainen voi toimittaa katselmuksen . Asianosaisille on varat 

tava tilaisuus olla l~sn~ katselmuksessa . 
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Erityisesta syysta hallintomenettelyssa voidaan kuulla todista

jaa valallisesti ja asianosaista totuusvakuutuksen nojalla. 

Kuulemisen toimittaa se laaninoikeus, jossa kuuleminen voi tapah

tua soveliaimmin . Tuomioistuimen kasiteltavassa oikeushallinto

asiassa kuulemisen toimittaa kuitenkin asianomainen tuomioistuin . 

Asianosaisille on varattava tilaisuus olla lasna kuultaessa todis

tajaa tai asianosaista, ja heilla on oikeus esittaa todistajalle 
kysymyksia seka lausua kasityksensa todistajan kertomuksen joh

dosta . 

Todistajalle maksetaan korvaus noudattaen soveltuvin osin, mita 

valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa 

laissa (666/72) on saadetty . Korvaus maksetaan viranomaisen kay 

tettavissa olevista varoista. Jos siihen on syyta, viranomainen 

voi velvoittaa asianosaisen kokonaan tai osaksi korvaamaan sille 

naista varoista maksetut k'orvaukset . 

20 § Eraiden tietojen merkitseminen asiakirjaan 

Suullisesti esitetty vaatimus seka sellainen suullinen selvitys 

ja katselmuksessa tehty havainto, joka saattaa vaikuttaa asian 

ratkaisuun , on merkittava asiakirjaan . 

21 § Asianosaiselle asetettava maaraaika 

Asianosaiselle on tarvittaessa asetettava kohtuullinen maaraaika 

asiakirjassa olevan puutteen poistamista , selityksen antamista ja 

selvityksen esittamista varten seka samalla ilmoitettava , ettei 

maaraajan noudattamatta jattaminen esta ratkaisemasta asiaa . 

22 § Tulkitseminen 

Viranomaisen on huo l ehdittava tulkitsemisesta , jos asianosainen . 
asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta , ei osaa 
viranomaisessa kielilain (148/22) mukaan kaytettavaa kielta taikka 

aisti - tai puhevian vuoksi ei voi tulla ymmarretyksi . 

Erity i sesta syysta viranomainen voi huolehtia tulkitsemisesta muus 
sakin kuin 1 momentissa tarkoitetussa asiassa. 
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23 § P~~t5ksen sisalto 

Paatoksesta on kaytava selvasti ilmi , mihin asianosainen on 
oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia muuten on ratkaistu . 

24 § P~~t5ksen perusteleminen 

Paatos on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat paa

asialliset tosiseikat seka saannokset ja maaraykset . 

Perustelu voidaan jatt~a esittamatta: 

1) jos paat5ksella hyvaksytaan vaatimus , joka ei koske toista 

asianosaista , tai jos perusteleminen on muusta syyst~ ilmeisen 

tarpeetonta; 

2) jos asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulu

tukseen ottamista ta i kka sellaisen edun myontamista , joka perus

tuu hakijan ominaisuuksien arvioimiseen ; tai 

3) jos perustelua ei voida laatia viivyttamatta huomattavasti 

paatoksen antamista . 

25 § Pa~t5ksen tiedoksianto 

Paat5s on annettava tiedoksi asianosaiselle . Tiedoksianto toimi

tetaan silla tavoin kuin erikseen on saadetty . 

26 § Asiavirheen korjaaminen 

Jos paat5s perustuu selvasti virheelliseen tai puutteelliseen 

selvitykseen taikka ilmeisen vaaraan lain soveltamiseen , viran

omainen voi poistaa virheellisen paatoksensa ja ratkaista asian 

uudelleen (asiavirheen korjaaminen). 

Asiavirhetta ei saa korjata asianosaisten suostumuksetta . 

27 § Kirjoitusvirheen korjaaminen 

Jos paatoksess~ on ilmeinen kirjoitus - tai laskuvirhe , p~atoksen 

tehneen viranomaisen on korjattava se (kirjoitusvirheen korjaa

minen) . Virhetta ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen joh

taa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen . 
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28 § Korjaamismenettely 

Jos p~~tokseen on vireill~ muutoksenhaku , korjaamisasian k~sitel

tav~ksi ottamisesta on ilmoitettava ja siina tehty p~atos toimi 

tettava muutoksenhakuviranomaiselle . 

Kasitellessaan asia- tai kirjoitusvirheen korjaamista viranomai

nen voi kie l taa paatoksen taytantoonpanon toistaiseksi . 

Korjaamisesta on tehtava merkinta paatoksen tallekappaleeseen . 

Korjattu tai uusi toimituskirja on annettava asianosaiselle 

maksutta . 

Paatokseen , jolla viranomainen ei ole hyvaksynyt virheen korjaa

mista tarkoittavaa vaatimusta, ei saa hakea muutosta valittamalla . 

29 § Voimaantulo 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1983 . 

Tama laki ja sen soveltamisesta mahdollisesti annettavat ohjeet 

tullaan julkaisemaan myos uudessa Yleishallinto - ~ansiossa, jonka 

perusjakelu selvitetaan ensi tilassa . 

(N : o Hlo 614/010/82 , 14 . 9 . 1982) VT 38/82 
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VIRANOMAISTEN KIELENK~YT~N PARANTAMINEN 

SaadBskokoelmassa on julkaistu: 

VALTIONEUVOSTON P~~T~S 

toimenpiteista valtion viranomaisten kielenkaytBn parantamiseksi 

Annettu Helsingissa 23 paivana kesakuuta 1982 

Valtioneuvosto on opetusministeriBn esittelysta asian oltua val 

mistavasti valtioneuvoston raha- asiainvaliokunnan kasiteltavana 

paattanyt: 

Kansalaisten on vaikea kayttaa oikeuksiaan ja tayttaa lai nsaadan

nBn heille asettamia velvollisuuksia , jos saadBsten seka virano

maisten paatBsten ja asiakirjojen kieli on vaikeaselkoista . Vi
r anomaisten kiel en vaikeaselkoisuus saattaa myBs vahentaa kansa 

l aisten mahdo l lisuutta seurata ja valvoa viranomaisten toimintaa. 

Valtion viranomaisten tulee taman vuoksi ryhtya kaytannBn toimen
piteisiin virkatoiminnassa kaytettavan kielen selkeyden ja ymmar

rettavyyden parantamiseksi . 

SaadBkset, suunnittelu- ja paatBsasiakirjat, viranomaisten anta 
mat ohjeet seka yksityisille tarkoitetut asiakirjat on kirjoitet

tava siten , etta niiden sisaltB on vaikeuksitta ymmarrettavissa 
ja olennaiset kohdat seka tarkeimmat perustelut helposti havait

tavissa . Muissa kuin pelkastaan asiantuntijoille tarkoitetuissa 

asiakirjoissa on valtettava ilmauksia , jotka eivat ole yleisesti 

tunnettuja tai eivat selity asiayhteydesta . Kaytetyt kasitteeton 

tarvittaessa selitettava. 

Viranomaisten tulee valvoa asiakirjojensa kielen laatua ja huo

lehtia henkilBkuntansa taidosta kirjoittaa ja puhua selkeaa kiel

ta . Kunkin hallinnonalan ja viraston tulee ryhtya tarpeellisiin 

toimenpiteisiin kielenkayttBnsa parantamiseksi. Ministerioiden 

tulee harkita myos pysyvia jarjestelyja hallinnonalansa kielen

kayton valvomiseksi ja huoltamiseksi. 

Viranomaisten kielenkayton parantaminen on hallinnon toimintata 

pojen jarkeistamista . Hallinnon kehittamisesta vastaavana viran
omaisena valtiovarainministerio antaa ohjeita ja maarayksia sii

ta , miten kielenkayton parantaminen ja tarkkailu viras~sa jar

jestetaan . 
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Oikeusministerio tarkastaa valtioneuvoston ohjesaannon 44 § :n 
mukaisessa tarkastuksessa lakien ja muiden saannosten kieliasun 
seka ohjaa saadosvalmistelua kielenkayton parantamiseksi . Saa
dosvalmistelukoulutuksessa kiinnitetaan erityista huomiota val 
mistelijain kykyyn kirjoittaa hyvaa saadoskielta . 

Kielen asiantuntijana viranomaisten kie l enkayton kehittamisessa 

toimii Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 

Valtion koulutuskeskus avustaa virastoja naiden hankkiessa kie 

lenkayton koulutusta henkilostolleen. 

Ministerioiden tulee antaa valtiovarainministeriolle ja saados 
valmistelun osalta oikeusministeriolle naiden ministerioiden an
tamien ohjeiden mukaisesti selostuksia toimenpiteista , joihin 

kielenkayton parantamiseksi hallinnonalalla on ryhdytty. 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana elokuuta 1982 . 

(N:o Hlo 616/010/82 , 14.9 . 1982) VT 38/82 
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RAHTI LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuuh tietokonelistaau tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloo~ lisataan 

600361 
600593 

Oy Algol Ab 
Are Oy 

Etelaranta 8, 00130 HELSINKI 13 

Luettelosta poistetaan 

646752 

646760 

647610 

Oy Ovako Ab 
Pulttitehdas 

Oy Ovako Ab 
Ruuvitehdas 

Puukeskus Oy 

PL 85, 40101 JYVASKYLA 10 

Allamainittujen asiakkaiden nimi muutetaan seuraavanlaiseksi 

655241 

655316 

Osuuskunta Metsaliitto 

Sata-Hameen hankintap\iri 

Osuuskunta Metsaliitto 

Hameenlinnan hankintapiiri 

(Tlt 9/24/82, 15.9.1982) VT 38/82 

AIKATAULUN 182 LISAYS 

Lisays 6 oikotou1uun 182 on i1mestynyt jo joetoon oikotou1ukirjon ryh
man 1.6 ti1onnei11e. Lisayksen voimoontu1opaiva on 1.10.1982. VT 38/82. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap~allikon virka (V 23) toistaiseksi Tampereen (1 J~s) liikenne
alueella , liikenneohjaajan virka (V 20) toistaiseksi Helsingin lii 
kennepiiriss~ (1 kappaletav . ja autoasiat) ja kaksitoista veturin

kuljettajan virkaa toistaiseksi Tampereen (12 Tpe) varikolla . Rauta 
tiehallituksen liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset ha 
kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~ 

20 . 10 . 1982 ennen viraston aukioloajan pa~ttymist~ . 

Vaihdemiehen toimi toistaiseksi Tampereen (1 J~s) liikennealueella . 
Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalli 
set hakemukset on toimitettava Tampereen liikennepiirin p~~llikolle 
viimeist~~n 20 . 10 . 1982 . 

Ylim. toimistovirkailijan (V 9) toimi (vastaanottoavustajan teht~

vat) toistaiseksi Hyvinkaan terveydenhuoltokeskuks es s a. 

Hallinto-osaston johtajalle osoite t ut hakemukset on toimitetta va 

30.9.1982 mennessa osoitteella: Tyo terveyslaakari Ant t i Toppila, 

Rautatiehallitus, Lantinen Teatterikuja 2, 00100 Helsinki 10. 

Korjaus VT : iin 37/82 : 

Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 21) toistaiseksi 

Seinajoen liikennepiirissa (1 suunnittelu) . Rautatiehallituksen 

paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 13 . 10 . 1982 ennen viras

ton aukioloajan paattymista . 

Ylimaarainen alemman palkkaluokan l iikennetarkastajan virka (V 25) 
toistaiseksi Kouvolan liikennepiirissa (1 tutkinta) . Rautateihallituk
sen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 13 . 10 . 1982 ennen viraston 

aukioloajan paattymista . 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Insinoori Seppe Keivumaki , Helsinki 

Sailiovaunujen kerreesieilmaisin 
500 mk' 

Rakennusmestari Matti Heikkila , Tampere 

Kisken ja kiskenpaiden kylmaeikaisulaite 
1000 mk 

Vaununasentaja Pentti Myllymaki , Oulu 

Ome- vaunun sivulaidan lukitsin . 
700 mk 

Teknikke Markku Henkenen , Pieksamaki 
Ss26-27 suursailioiden kayttotarkeituksen ja purkautumisen 
muuttaminen 
300 mk 

Vaununasentaja Matti Ollikainen , Helsinki 

CEmt - vaunun ylavueteen kannattimen vahvistaminen 
300 mk 

Yliteknikke Veije Hannenen , Helsinki 
Ilman ehjaaminen Sr1 - veturin ajemeetterin ilmanpeisterei ' ista 
hiekeitusputkeen 
600 mk 

Veturinkuljettaja Time Niemela, Ketka 

Veturinlammittaja Kari Rae , Ketka 
Dv15 - 16 veturin tuulettimen kiilahihnapyoran ja kiilahihnejen 
suejaus 
Kummallekin 150 mk 

Junamies Urpe Puputti , Pieksamaki 
Erehdysten estaminen veimakaasu- ja lammityskaasupullejen 
kaytossa 
200 mk 

Junamies Pauli Tidenberg , Pieksamaki 
Leppuepastelyhtyjen paristejen kestavyyden parantaminen 
1000 mk 

Tyoesimies Maune Salminen , Tampere 
Veturinasentaja Erkki Keppereinen , Tampere 
Tve4 - pienveturin Scania- meetterin paaksauslaite 
Kummallekin 300 mk 

Vaununasentaja Time Mustamaki , Helsinki 
Vaununasentaja Pekka Puelakka , Helsinki 
Helsingin variken vaunuhuellen ilmasteinti l aitteen ilman 
ehjaaminen alakautta suejaketelella 
Kuwnallekin 200 mk 
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Helsingin varikon vaunuhuollon hoyrypostien lauhteen erottimien 
korjaus 
Kummallekin 200 mk 

Insinoori Veikko M~att~, Pieks~maki 

Teknikko Jouko Jantunen , Pieksam~ki 

Puhelinasentaja Ilpo Hyvonen, Pieks~maki 

KAP- 730 - puhelinvaihteen sovittaminen automaattiverkkoon 
valitin- /sovitusyksikon avulla ja signaloinnin parantaminen 
Kullekin 100 mk 

Vaununtarkastaja Torsti Rauteela , Iisalmi 

Oc-, Occ- ja Ocp - vaunun kuorman kiristyshihnan kelauslaitteen 
hihnaohjain 
300 mk 

Vaununasentaja Raimo Pietik~inen , Helsinki 
Oilon Junior oljypolttimoiden komponenttien ym . suojaaminen 
kosteudelta ja ep~puhtauksilta 
20U mk 

Radioasentaja Keijo Sylgren , Kouvola 

Viivastyspiirin lisaaminen radiopuhelintukiasemaan Mobira/Nokia 
SV1300 
300 mk 

Asemamies Raimo Silpo , Helsinki 
Autojen kuormausvaunun XDe sillan lukituksen varmistaminen 
200 mk 

Veturinkuljettaja Esko Ojalammi , Seinajoki 

Veturin tuulilasinpyyhkijan sulan laskeutumisen estaminen 
300 mk 

Veturinkuljettaja Keijo Koskinen , Turku 

Vetureiden huoltoon ja ohjeisiin liittyvia huomioita 
200 mk 

Vaunumies Martti Oksman, Kotka 

Ohn- vaunun sivuseinan ohjaussanka 
400 mk 

Paallysrakennehitsaaja Tarmo Lauttajarvi , Tampere 

Kulmahiomakoneen apulaite kiskon liimaeristysjatkosten 
teossa . 
500 mk 

Korjaustarkastaja Mikko Taipalkoski , Pieksamaki 

Gbl - vaunun oven rullaa koskeva rakenneparannus 
1000 mk 

(Nro Hlo 146/131/82 , 15 . 9 . 81) VT 39 /82 
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Ulk omaa n va uu t an muun t k 0 . t t urssl. avara 1 .. k l.l. en ne tt .. a var t en, 1 k. u 1en 17 9 1982 

I 
I 

I 
RH:n sahke n:o 115 I 

Voimassa lukien 17.9.1982 
Luku- Rahayksikk6 kod Lyh ennys maara FM 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) .... 84 Fl 177 00 

100 Belgian frangia ............ . ....... 88 FrB 10,20 

1 Bulgarian leva ..................... 52 Leva 4,60 

1 Englannin punta .................... 70 £ 8,30 

100 Espanjan pesetaa ................... 71 Pta 4,30 

100 Italian liiraa ..................... 83 Lit 0,35 

100 ttavallan shillinkia ................ 81 Des 27,80 

100 Jugoslavian dina ria ................. 72 Din 15,00 

100 Kreikan drakmaa .................... 73 Or 7,90 

100 Lux embu rgi n frangia ................ 82 Frlux 10,20 

1 DO Neuvostoliiton ruplaa. clearing ..... 20 Rbl 660,00 

100 Nor jan kruunua ..................... 76 NKr 70,50 

100 Portugal in escudoa ................. 94 Esc 5,60 

100 Puolan zlotya ...................... 51 Zl 5,40 

100 Ranskan frangia .................... 87 FF 69,00 

100 Romanian leita ..................... 53 Lei 99,80 

100 Ruotsin kruunua ........... · ......... 74 SKr 78,50 

100 Saksan Lii ttotasaval ta, markkaa .... 80 OM 195,00 

100 Saksan Dam. tasavalta, markkaa . .... so M 205,00 

100 Sveitsin frangia 85 FrS 228,00 .................... 
100 Tanskan kruunua 86 OKr 55,00 .................... 
100 Tshekkoslovakian kruunua 54 Kcs 

75 ,00 ........... 
1 USA:n dollari $ 

4,80 ...................... 
100 Unkarin forinttia 55 Ft 

13,00 .................. 
1 UIC- frangi ......................... 01 FrUIC 

1,60 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

nys on ............................. 10 FM 

( No Tlt 112/23/82, 21.9.1982 ) VT 39/82 
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Tassa VT:ssa (VT 39/82) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

I FM FM FM FM FM FM 
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IIAKIJALUETTELOIDEN TOIMITTAMINEN 

Virkojen hakijaluet eloiden oimittamis apa rautatiehallituksen kir 

jaamosta on muuttunut . Luettelosta ja sen lahettamisesta peritaan 

asetuksessa saadetty maksu , joka on talla hetkella kirjaa~osta nou 

dettaessa 3 markkaa ja lahetettaessa postitse 5 , 50 markkaa edellyt 

taen , etta lahe yspyynnon yhteydessa on toimitettu kirjaarnoon posti 

merkeilla ja vastaanottajamerkinnoilla varustettu kirjekuori . Rahaa 

ei pida lahettaa pyynnon yhteydessa , silla maksut maksetaan kirjaa

mosta saatavalla tilillepanokortilla . 

(N:o Hlt 6U2/019/82 , 22 . 9.1982) VT 39/82 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon virka (V 23) , liikenneohjaajan virka (V 18) , kolme 

toimistosihteerin virkaa (V 18) , liikennemestarin virka (V 16) , 

kolme toimistosihteerin virkaa (V 16) , oimistosihteerin virka 

(V 15) , jarjestelymestarin virka , yhdeksantoista veturinkuljetta 

jan virkaa , vaunumestarin virka , viisi konduktoorin virkaa ja kak 

si kuormausmestarin virkaa . Rautatiehallituksen liikenneo&aston 

paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau 

tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 27 . 10 . 1982 ennen viraston 

aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

asemapaallikko (V 23) : 

liikenneohjaaja (V 18) : 

toimistosihteerit (V 18) : 

Pieksamaen (1 Snj) liikennealueelle , 

Kuopion (1 Kuo) liikennealueelle , 

Jyvaskylan (2 Jy tav . toim . 1 Jy lapt) 

liikennealueel le 

liikennemestari (V 16) : Kuopion (1 Sij) l iikennealueelle , 

toimistosihteerit (V 16) : Pieksamaen liikennepiiriin (2) ja Jy 

vaskylan (1 Jy) varikolle , 

toimistosihteeri (V 15) : Pieksamaen (1 Pm tavaratoim . ) liikenne -

alueelle , 

j arjestelymestari : Pieksamaen (1 Pm junatoim . ) liikenne 

aluee l le , 
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veturinkuljettajat : Pieksamaen (9 Pm , 1 Kuo) , Jyvaskylan 
(1 Jy) , Iisalmen (2 Ilm) ja Kontiomaen 
(6 Kon) varikoille , 

vaunumestari : 

konduktoorit : 

kuormausmestarit : 

Pieksamaen (1 Pm) varikolle , 
Pieksamaen (1 Pm , 1 Var), Jyv~skylan 
(1 Jy) , Kuopion (1 Kuo) ja Kajaanin 

(1 Kon) liikennealueilla seka 

Jyvaskylan (1 Jy terminaali) ja Iisal 

men (1 Ilm) liikennealueille . 

Yliasentajan toimi , kol me vaihdemiehen tointa , neljatoista junamie

hen tointa , toimistovirkailijan toimi (V 11) , toimistovirkailijan 

toimi (V 9 ). Rautatiehal lituksen liikenneosaston paallikolle osoi

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Pieksamaen liikenne 
piirin paallikolle viimeistaan 27 . 10 . 1982 . 

Edel l a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 
raavasti : 

yliasentaja : 

vaihdemiehet : 

junamiehet : 

Pieksamaen (1 Pm) sahkoal ueel l e , 

Kuopion (3 Kuo) liikennealueelle, 

Pieksamaen (2 Pm , 1 Var), Jyvaskylan (3 Jy , 1 ~ki) , 

Kuopion (3 Kuo), n Sij) ja Iisalmen (3 Ilm) lii 

kennealueille , 
toimistovirkailija (V 11) : Iisalmen (1 Ilm) liikennealueelle ja 

toimistovirkailija (V 9) : Pieksamaen liikennepiiriin (1) . 

Kuusitoista veturinlammittajan tointa (V 14) , kaksitoista veturin 

lammittajan tointa (V 12) , kaksi vaunumiehen tointa (V 10) , talli 

miehen toimi , yhdeksan asemamiehen tointa (V 10) ja kolmekymmenta 

asemamiehen tointa (V 9) . Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja 

toimitettava Pieksamaen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 

27 . 10 . 1982 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti: 
veturinlammittajat (V 14) : Pieksamaen (9 Pm , 3 Kuo) , Jyvaskylan 

(3 Jy) ja Iisalmen (1 Ilm) varikoille, 

veturinlammittajat (V 12) : Pieksamaen (10 Pm, 1 Kuo) ja Kontiomaen 
(1 Kon) varikoille , 
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vaunumiehet (V 10) : Pieksamaen (1 Kuo) ja Kontiomaen (1 Kon) vari 
koille , 

tallimies : Iisalmen (1 Ilm) varikolle , 
asemamiehet (V 10): Pieksamaen (4 Pm), Jyvaskylan (2 Jy) , Kuopion 

(1 Kuo) ja Iisalmen (1 Ilm , 1 Soa js -pateva) lii 
kennealueille seka 

asemamiehet (V 9) : Pieksamaen (5 Pm , 1 Ptn js-pateva) , Jyvaskylan 
(7 Jy , 1 Xki js- pateva, 1 Lvt js - pateva) , Kuopion 
(7 Kuo), Iisalmen (5 Ilm) ja Kajaanin (2 Kaj, 
1 Kon) liikennealueille . 

Yksi yliteknikon virka (V25), toistaiseksi Pasilan konepajassa ja 
yksi teknikon virka (V22), toistaiseksi Turun konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituks en kirjaamoon vi i meistaan 20.10.1982 ennen vi
raston aukioloajan paattymista . 

NIMITYKSI~ JA M~~R~YK~I~ 

T a 1 o us o sa s to : toimistosihteerin (V 19) virkaan (Tku vto) tsiht 

(V 18) Ka1evi Mikae1 Osmosa1o, 

ylimaaraiseen konekirjoittajan (V 10) toimeen vt.y1im.kkja Eija Tuu

likki Tarvainen. 

K o n e o s a s t o : yliteknikon (V26)virkaan (Psl knp) ytkn Paavo 

Johannes Ruuska, yliteknikon (V24) virkaan (Pal knp) ytkn Martti Ju
hana Ahtiainen, yliteknikon (V23) virkaan (Psl knp) tkn Olavi Antero 
Raivio, teknikon (V23) virkaan (Psl knp) vt.tkn Taito Heikki Juhani 
Palkivaara seka teknikon (V22) virkoihin (Psl knp) vt.tkn Reijo Kalevi 
Henrik Marttila ja Matti Uolevi Oja, ylimaaraiseen teknillisen apulai
sen (V16) toimeen (RH/Ko ) vt.tkna Mauno Ilmari Kumpulainen . 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimies Aimo Hemminki Manttari 

K o n e o s a s t o : teknikko Rainer Aarto Kaarlo Paasonen. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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VRS - STANDARDIT 

Rautatieha11itus on 22 . 9 . 1982 vahvistanut seuraavat muutokset 
VRS - kokoe1maan: 

VAHVISTETTU STANDARD! 

Ryhm~ 12 : VRS 1330 Kuumava1ssatut terastangot . Y1eiskatsaus . 

PERUUTETUT STANDARDIT 

Ryhm~ 11: 

Ryhm~ 12 : 

VRS 1128 Muotova1misteiden mittava1ikoimayhdiste1m~ . 

VRS 1003 Kuumava1ssatut U- tangot . Pyore~s~rm~iset . 
Mitat ja sa11itut poikkeamat . 

VRS 1007 Kuumava1ssatut ku1matangot . Tasaky1kiset , pyo 
re~s~rm~iset . Mitat ja sa11itut poikkeamat . 

VRS 1009 Kuumava1ssatut ku1matangot . Eriky1kiset, pyo
reas~rm~iset . Mitat ja sa11itut poikkeamat . 

VRS 1015 Kuumava1ssatut ne1iotangot . Mitat ja sa11itut 
poikkeamat . 

VRS 1019 Kuumava1ssatut pyorotangot . Mitat ja sa11itut 
poikkeamat . 

VRS 1020 Kuumava1ssatut terasnauhat . Mitat ja sa11itut 
poikkeamat . 

VRS 1028 Kuumava1ssatut 1eve~t 1attatangot . Mitat ja 
sa11itut poikkeamat. 

VRS 1057 Kuumava1ssatut 1attatangot . Mitat ja sa11itut 
poikkeamat . 

Uusi standardi jaetaan v~1ittom~sti sen va1mistuttua standardikansi 
oiden ha1tijoi11e . 

VRS 1330 mukaiset tuotteet sis~11ytet~~n VR : n standarditavaranimis 
toon ensi vuoden a1ussa . 

Peruutetut standardit tu1ee poistaa VRS - kokoe 1masta . 

(Nr o RH 869/06/82 , 22 . 9 . 1982) VT 40/82 . 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on lisatty 1.9.1982 lukien kustannuslaji 615 Huuto
kauppapalkkiot. 
(To 5/223/82, 21.9.1982) 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Painatus 

jaosto suorittaa perusjakelun. 
(Nro tlt 829/223/82, 27.9.1982) VT 40/82. 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 205, 30.9.1982, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 1.10.1982 lukien seuraavasti: 

100 Belgian frangia 10,00 mk 

100 Italian liiraa 0,34 mk 

100 Itavallan shillinkia 27,60 mk 

100 Luxemburgin frangia 10,00 mk 

100 Ruotsin kruunua 78,00 mk 

100 Saksan Liittotasavallan 
markkaa 194,00 mk 

100 Sveitsin frangia 227,00 mk 
100 Tanskan kruunua 55,50 mk 

(Nro T1 t 112/23/82, 30.9.1982) VT 40/82 
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NOUDETAAN - ei kotiinkuljetusta -lipuke 

Painatusjaostosta on valmistunut l~hetysasemalla kolleihin osoitelapun 

viereen kiinnitett~v~ lipuke "NOUDETAAN - ei kotiinkuljetusta" 

(VR 2808) . 

• 

NOUDETAAN 
Ei KoniNKUUEI'USTA --···-

Lipu~keen tarkoituksena on tavaraa m~~r~terminaalissa purettaessa 

osoittaa, ettei ko. lipukkeelia MerkityJt kollin kuljetukseen liity 

· liitant~kuljetusta . terminaaiista, joten se voidaan vied~ vaunusta nou 

dettavan tavarah paikalle, ruutuun tms. 

Repaisytelineeseen kiinnitett~v~ rulla sisalt~a 600 tarralipuketta . 

Lipuke on tarkoitettu l~hinna kappaletavaraterminaalien kayttoon . 

Lt 29.9 . 19.82 
(Nro Lt 23260/640/82, 29.9 . 82) VT 40/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Varikon~~allikon virka (V 28) toistaiseksi Jyvaskylan (Jy) varikolla . 

Rautatiehallituksen pa~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 3.11 . 1982 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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Joensuun ratapiirin Joensuun rata-alueelle, toimipaikkana 
Joensuu, haetaan rakennusmestaria tyosopimussuhteeseen. Rata
toimiston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset palkka
toivomuksineen on toimitettava Joensuun ratapiirin paallikolle 
viimeistaan 22.10.1982. Lahempia tietoja antaa Joensuun rata
alueen paallikko Vaino Halonen, puh. 973-31451/340 tai VR:n 
puhelimella 901-340. 
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Koneinsinoorin (S 13) sopimuspalkkainen virka taytettavana rautatie
hallituksen koneosastolla. Kirjalliset ilmoittautumiset ko. virkaan 
pyydetaan rautatiehallitukselle osoitettuna toimittamaan rautatie
hallituksen kirjaamoon 1.11.1982 mennessa. 

Virkaan nimi~e tty tullaan sijoittamaan toistaiseksi sahkoteknil~i
seen toimistoon rautateiden sahkoistykseen liittyviin tehtaviin. 
Tiedusteluihin virkaan ilmoittautumista silmalla pitaen vastaa 

.yi H. Korvola, puh. 2470. 

Rautat!ehallituksen koneteknillisen toimiston paJveJukseen otetaan nuori 

KONETEKNIKKO 

liikkuvan rautatiekaluston suunnitte1utehtiiviin. 

Koneosaston johtajal1e osoitetut hakemukset palkkavaatimuksineen ja todistus

ja1jennoksineen pyydetaan Uihettamaan 15. 10.1982 mennessa osoitteella: Rau

tatiehallitus, koneosasto PL 488 00101 Helsinki 10. 

Lisatietoja antaa Dl H To1amo, puh. 90-7073939. 

Yksi yliteknikon virka(V23) ja yksi teknikon virka (V22), toistaisek
si Pasilan koneoajassa seka yksi teknikon virka (V 21; sahkotyokun
tien tyot) toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 28.10.1 982 ennen vi
raston aukioloajan paattymista. 
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Vabvavirtatekniikan opintosuunnalta valmistunut SAHKOTEKNIKKO ote
taan Hyvinkaan konepajan veturikorjausosastolle sabkotoiden tyonjob
totebtaviin seka mittaus- ja saatotekniikan opintosuunnalta valmis
tunut TEKNIKKO Hyvinkaan konepajalle suunnittelu- ja kebitystehta
viin tai vaihtoehtoisesti naiden alojen tyonjobtotebtaviin. 

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittaa jaljennokset koulutodistuk
sista ja selvitys aikaisemmasta tyokokemuksesta (tyotod. jaljennokset) 

Konepajan paallikolle osoitetut bakemukset on lahetettava 15.10.1982 
mennessa osoitteella: VR Hyvinkaan konepaja, 05820 HYVINKAA 2. 

Labempia tietoja virka-aikana antavat sabkoteknikon tehtavista ins. 
Veikko Repo pub 914-12610/2500 ja mittaus/saatotekniikan teknikon 
tebtavista ins. Rauno Makinen pub 914-12610/2406 tai DI Allan Tawast 
pub 914-12610/2405. 

KONETEKNIKKO tyontutkimuskokemusta omaava Pieksamaen konepajalle 
tyosopimussubteeseen. - Konepajan paallikolle osoitetut bakemukset 
on lahetettava os. VR Konepaja Pieksamaki 29.10.1982 mennessa. 

Lisatietoja antavat vs. knpp Eelis Parviainen pub 981-71200 tai 
ki Pertti Halonen pub 981-71210. 

NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikon (V 23) virkaan 
(Hki) liikenneohjaaja (V 20) Martti Oiva Kalevi Kortelainen, lii
kenneohjaajan (V 20) virkaan (Kv) ylimaarainen liikennevirkailija 
Lasse Juhani Linnasalo, toimistosihteerin (V 19) virkaan (Kv) 
toimistosihteeri (V 18) Terttu Tellervo Toivakka, liikennemesta
rin (V 16) virkaan (Mki) ylimaarainen liikennevirkailija Hannu Ju
hani Apilainen, liikennemestarin (V 16) virkaan (Jts) ylimaarai
nen liikennevirkailija Riitta Hannele Pirttijarvi, toimistovir
kailijan (V 11) toimeen (Kv) toimistovirkailija (V 9) Anne Maarit 
Jaaskelainen, toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Mi) ylimaarai
nen toimistovirkailija (V 8) Irma Kaarina Kamppi, toimistovirkai
lijan (V 9) toimeen (Kv) ylimaaraiset toimistovirkailijat (V 8) 
Merja Hannele Ilves ja Irene Tuulikki Paananen seka tilapainen 
toimistovirkailija Eija Inkeri Paavilainen, toimistovirkailijan 
(V 9) toimeen (Vna) ylimaaraiset toimistovirkailijat (V 8) Vilho 
Ilmari Lahde, Jukka Antero Kalvia ja Taina Sinikka Hiiri, toi
mistovirkailijan (V 9) toimeen (Imr) tilapainen toimistovirkailija 
Outi Annikki Luukkonen, veturinkuljettajan virkaan (Tpe) veturin
lammittajat (V 14) Matti Leo Varjonen, Tapio Antero Jarvi, Kari 
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Kullervo Halttunen, Erkki Olavi Tapio , Pertti Juhani Lamminp~~ . 
Seppo Tapio Leskinen, Markku Tapio Ruokonen, Kari Johannes Kova 
nen, Matti Sakari Lappi ja Antti Juhani Pohjoism~ki . 

Yliteknikon (V 24) virkaan (Pm) tyosopimussuhteinen toimihenkilo 
Pauli Kalevi Pulliainen, toimistosihteerin (V 20) virkaan (Pm) 
ylim~~r~inen liikennevirkailija Martti Tapani Miettinen , toimis 
tosihteerin (V 20) virkaan (Pm) toimistosihteeri (V 18) Sinikka 
Anneli Kuntonen , liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Sij) liikenne 
mestari (V 16) Paavo Martti Hiltunen , toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (Pm) toimistosihteeri (V 16) Vuokko Aulikki Ven~lainen , 
toimistosihteerin (V 15) virkaan (Var) ylimaarainen toimistovir
kailija (V 8) Anneli Elisabeth Kettunen , toimistosihteerin 
(V 15) virkaan (Jy) ylimaarainen toimistovirkailija (V 8) Sirpa 
Kyllikki Isopuro, toimistosihteerin (V 15) virkaan (Ilm) toi 
mistovirkailija (V 11) Pirkko Annikki Rauteela , toimistovirkai 
lijan (V 11) toimeen (Pm) toimistovirkai l ija (V 9) Tuula Inkeri 
Karkkainen , toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Kaj) ylimaar~inen 
toimistovirkailija (V 8) Arja Maarit Lehto , veturinlammittajan 
(V 14) toimeen (Kta) tilapainen veturinlammittaja Pekka Sakari 
Hyypia , asemamiehen (V 10) toimiin (Kta) ylimaarainen asemamies 
(V 9) Kari Antero Jarvinen ja tilapainen asemamies Ari Pekka Peh 
konen , asemamiehen (V 10) toimeen (Hma) ylimaarainen asemamies 
(V 9) Jorma Juhani Kaartinen, vaunumiehen (V 9) toimeen (Kv) 
tilap~inen vaunumies Harri Pekka Ilmari Hanninen, 

J~rjestelymestarin virkaan (Imr) konduktoori Taisto Rautalahti , 
veturinkuljettajan virkaan (Kv) veturinl~mmittajat (V 14) Timo 
Tapani Ripattila , Juha Jalmari Vanhanen, Risto Tapio Pursiainen , 
Markku Haapala , Pertti Tapani Hypp~nen, Ossi Tapani Paajanen , 
Juha Pekka Inkila , Reijo Olavi Mynttinen , Hannu Kilpinen, Kauko 
Risto Mattila ja Timo Juhani Maune, veturinkuljettajan virkaan 
(Imr) veturinlammitt~jat (V 14) Oiva Antero Lipi~inen ja Ahti 
Kalevi Rokkonen , konduktoorin virkaan (Kv) kuormausmestari Tauno 
Tapio Tammikivi ja junamies Keijo Aulis Rama , kuormausmestarin 
virkaan (Imr) asemamies (V· 10) Seppo Kalervo Mujunen, asetinlai 
temiehen toimeen (Kv) asemamies (V 9) Vesa Tapio Pekkola, vaih 
demiehen toimeen (Ky) tilap~inen asemamies Harri Johannes Knecht , 
vaihdemiehen toimeen (Kta) asemamiehet (V 9) Rauli Olavi Ahoniemi 
ja Arto Kalervo Luokkanen , vaihdemiehen toimeen (Imr) asemamies 
(V 10) Avu Tapani Miikki , junamiehen toimeen (Vna) asemamiehet 
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(V 9) Risto Antero Vainikka ja Tauno Kalevi Hyvari , junamiehen toi 
meen (Lr) asemamies (V 10) Risto Yrjo Olavi Hamalainen , junamiehen 
toimeen (Kv) vaihdemies Eero Tikka seka asemamiehet (V 9) Pertti 
Antero Nikula, Raimo Sakari Ilves ja Arvo Pekkola, vaununtarkasta 
jan toimeen (Kv) ylimaarainen vaununtarkastaja Tom Harri Juhani 
Ijas , vaununtarkastajan ·toimeen (Imr) ylimaarainen vaununtarkasta 
ja Pertti Armas Hietamies, vaununtarkastajan toimeen (Lr) tilapai 
nen vaunumies Arto Juhani Niemi, veturinl~mmittajan (V 14) toimeen 
(Lr) tilapainen veturinlammittaja Petri Sakari Kolehmainen , asema 
miehen (V 10) toimeen (Lr) tilapainen asemamies Timo Eemeli Heikki 
nen, veturinlammittajan (V 14) toimeen (Imr) tilapainen veturin
lammitt~ja Karri Isto Juhani Hartikainen , asemamiehen (V 9) toi 
miin (Imr) tilapaiset asemamiehet Erkki Ilmari Mutikainen ja Matti 
Kalevi Siitonen . 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENNETTA 

VARTEN 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 
1 .11.82 alkaen ovat seuraavat: 

Luku
mliara 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 00 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden) 
Belgian frangia 
Bulgarian ":!.evaa 
Englannin puntaa 

Espanjan pesetaa 
lrlannin puntaa 
Italian liiraa 
Itavallan shillinkili 

Jugoslavia, kayttaa UIC-frangia 
Kreikan drakmaa 
Luxemburgin frangia 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing 
Norjan kruunua 
Portugalin escudoa 
Puolan zlotya 
Ranskan frangia 
Romanian leita 
Ruotsin kruunua 

Saksan Liittotasavalta, markkaa 
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Sveitsin frangia 
Tanskan kr.uunua 

T~ekkoslovakian kruunua 
Turkin puntaa 

Unkarin forinttia 
UIC-frangia 
USA:n dollaria 

(Tlt 854/23/82, 5.10.82) VT 41/82 

Lyhennys 

F1 

FrB 
Leva 
£ 

Pta 
£ 

Lit 
Oes 

FrUIC 
Dr 
Frlux 
Rbl 
Nkr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
Skr 
DM 
M 

FrS 

Dkr 
Kcs 

Ltq 
Ft 

FrUIC 
$ 

mk 

177,30 

1 0.1 0 
460,00 
831,00 

4,30 
668,00 

0,35 
27,60 

160,00 
7,30 

1 0. 1 0 

650,00 

71.30 
5,60 
5,40 

69,20 
105,00 

78,30 
195,00 
205,00 
228,00 

55,50 
77,00 
5,30 

13,00 
160,00 
480,00 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Helsinki (lyhint~ tiet~); 18.11. - 29 . 11.1982 

SUOMEN MESSUT; Helsingin Kansainvaliset Kulutustavaramessut 

Asiakaskortin esitt~jalle myydaan matkalippu meno-paluumatkaa varten 

20 %:n alennuksella lyhinta tieta Helsinkiin. VR lomaketta 2416 ei 

anneta ostajalle. 

Lipunostajalle on ilmoitettava, etta seka ostettu matkalippu etta asi 
akaskortti on menomatkalla lipuntarkastuksessa esitettava junan kon

duktoorille . 

Matkalippu on lunastettava vahint~an 76 kilometrin matkalle menosuun 
taan . 

Liput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 ja lipun myyntiperusteeksi mer
kitaan lomakkeen "Muu " - kenttaan koodi 97 sek~ "Lisamerkinn~t" - kent 

taan sana "Messukeskus " . 

Myynti RAP- jarjestelman avulla : Kyselysanoman A -kentt~an merkitaan ai 
na ensimm~inen kelpoisuuspaiva (jarjestelm~ hyvaksyy vain paivat 

18 . 11 . - 29.11 . 1982) sek~ I - kenttaan erikoiskoodi 07 . 

Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yll~ mainittujen p~i 

vien v~lisena aikana (mainitut paivat mukaan luettuina) . 

Alennus ei koske lastenlipuilla eik~ muilla alennuslipuilla matkusta
via . 

Muille kuin asiakaskortin omaaville myydaan juna- messukeskuslippuja 

(Nro Mt 22056/646/82; 1.10.1982) VT 41/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennemestarin virka (V 16) , jarjestelymestarin virka, yksitoista 
veturinkuljettajan virkaa , kaksi konduktoorin virkaa ja kaksi kuor
mausmestarin virkaa . Rautatiehallituksen liikenneosaston p~allikolle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
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kirjaamoon viimeistaan 10.11.1982 ennen viraston aukio1oajan paatty

mista . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimetut sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti: 

1iikennemesta~i (V 16): Ou1un (1 01 junasuor . pateva) liikennea1uee11e , 

jarjestelymestari: Ou1un (1 01 junatoimisto) 1iikennea1uee11e, 

veturinkuljettajat: Rovaniemen (1 Roi , 1 Kj~) 1iikennea1uee1le ja Ou-
1un (5 01) ja Kemin (4 Kern) varikoi1le, 

konduktoorit : Oulun (1 01) ja Rovaniemen (1 Kja) liikennealuei11e seka 

kuormausmestarit: Ou1un (2 01) liikennealuee1le. 

Y1imaarainen teknikon toimi (V 21) toistaiseksi Oulun (1 01 vaunukor

jaamo) variko11a. Liikenneosaston paa1lik611e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 

10.11.1982 ennen viraston aukio1oajan paattymista . 

Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston y1eiseen toimistoon haetaan kahta 

konekirjoittajaa. Tehtavaan va1ittava1ta ede11ytetaan vahintaan 7500 

netto1yontia/30 min . konekirjoitusnopeutta . Liikenneosaston paa11ikol
le osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava 1iikenneosaston 

y1eisen toimiston kans1iaan viimeistaan 27.10 . 1982. 

Yliasentajan toimi , vaununtarkastajan toimi, seitseman vaihdemiehen 
tointa, kuusi junamiehen tointa ja toimistovirkai1ijan toimi (V 11) . 

Rautatiehallituksen 1iikenneosaston paa11ik611e osoitetut kirja1liset 

hakemukset on toimitettava Ou1un liikennepiirin paa11ik611e viimeis

taan 10.11.1982. 

Edel1a mainittuihin toimiin nimetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti: 

y1iasentaja: Ou1un (1 01) sahkoa1uee11e, 

vaununtarkastaja: Ou1un (1 01) variko11e , 

vaihdemiehet: Ou1un (5 01) ja Rovaniemen (2 Roi) 1iikennea1uei11e, 

junamiehet: Ou1un (2 01), Kemin (2 Kern, 1 Tor) ja Rovaniemen (1 Roi) 

liikennea1uei11e seka 
toimistovirKai1ija (V 11) : Ou1un (1 01) liikennealuee11e . 

Sahkoasentajan toimi, kymmenen veturin1ammittajan tointa (V 14), huo1-

tomiehen toimi, viisi tal1imiehen tointa , kahdeksan asemamiehen toin
ta (V 10) ja kd1me asemamiehen tointa (V 9) . Kirja11iset hakemukset 
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on osoitettava ja to i mitettava Ou1un 1iikennepiirin paa11iko11e vii 

meistaan 10 . 11 . 1982 . 

Ede11a mainittuihin toimiin nimetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti : 
sahkoasentaja : Ou1un (1 01) sahkoa1uee1le , 
veturin1ammittajat (V 1 4) : Ou1un (10 01 ) varikol1e , 

huo l tomie s: Ou1un (1 01) varikol1 e , 
ta1limiehet : Ou1un (5 01 ) variko11e , 
asemamiehe t (V 10) : Ou1un (2 01, 2 Vt i js - pat ., 1 Rki js- pat . ) ja 

Rovaniemen (2 Roi , 1 Mis js- pat . ) 1iikennea1u

ei11e ja 
a s emamiehet (V 9) : Ou1un ( 1 Rhe) ja Kemin (1 Tor , 1 L1a j s - pat . ) 

1i i ke nne a1uei11e . 

Rakennusmestarin (V 23) virka, toistaiseksi He1singin rata

piirissa Keravan rata-a1uee1la (Kerava). Rataosaston johtaja11e 

osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaa

moon viimeistaan 10.11.198 2 ennen viraston aukio1oajan paa t t y 

mista. 

Toimistovirkai1ijan (V 10) toimi, toistaiseksi Joensuun ratapii

rissa ( Savon1inna). Rataosaston johtaja1le osoitetut hakemukset 

on toimitettava Joensuun ratapiirin paal1iko1le viimeist aan 

10.11.19 8 2. 
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Yksi teknikon virka (V23 ) , toistaiseksi Hyvinkaan kon epa j assa. 

Koneosas ton joht a j a1le osoitetut kir j alliset hakemukset on t oimitet
tava rautatiehalli t uksen kirjaamoon viimeistaan 8 .11.1 982 ennen vi
raston aukio1oajan paattymista. 
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NIMITYKSI){ 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : tyoterveys1~akarin (S 12) virkoihin 

1aaketieteen 1isensiaatit Lauri Ka1evi Mottonen ja Leena Tuu1ikki 
Pi tkli.maki . 

R a t a o s a s t o: rakennusmestarin ( V 22) virkaan (Imr) 

rakennus mestari (V 20) Kauko 01avi R y y n a n e n. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : y1 i m. to i mistosihteeri Onni Albert 

Lehtonen , y1im. toimistovirkai1ija Maini Anni kki Ke t o . 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari (V 2 3) Onni Aaprami 

Johannes P i 1 v i 1 a m p i, rataesimi ehet He ikki K u 1 p p i 

ja Johannes Abraham S o t k u. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 42 
21.10.1982 

Rautatieha11ituksen k~ytett~v~ksi osoitetuista 
m~~r~rahoista jaettavat avustukset v . 1983 

Lomatuen myont~minen rautatie1~isi11e v. 1983 

U1komaan va1uutan muuntokurssi henki1o- ja kiito
tavara1iikennett~ varten 

U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennett~ 
varten 

Rahti1uotto 

Ratapihojen 1iikennoimissaannot 

Liikennepaikkojen va1imatkat 

Avoimia virkoja 

Eroja 

128202728V 
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RAUTATIEHALLITUKSEN K~YTETT~V~KSI OSOITETUISTA M~XRXRAHOISTA 

JAETTAVAT AVUSTUKSET V. 1983 

Kaikkia niita rekisteroityja rautatielaisyhdistyksia, jotka halua

vat tulla osallisiksi jaljempana mainittuihin tarkoituksiin vara

tuista avustusmaararahoista, kehoitetaan jattamaan rautatiehalli

tukselle osoitetut tarkoin perustellut hakemuksensa rautatiehalli

tuksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 1 paivana 1983. 

Avustuksia voidaan hakea 

vapaa-ajan henkisten ja taiteellisten kulttuuriharrastusten seka 

kristillisen ja raittiustyon tukemiseen, ja 

varsinaista lepo- ja lomakotitoimintaa harjoittavien, kaikille 

rautatielaisille palveluksiaan tarjoavien rautatielaiskunnan lepo

kotien tukemiseen. 

Hakemuksista tulee ilmeta, mista maararahasta avustusta haetaan ja 

niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen sosiaalijaostosta 

saatavien hakemuslomakkeiden edellyttamat liitteet. Myohastyneet 

hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta. Tarvittaessa saadaan 

hakemuksia em . ajankohdan jalkeen kuitenkin taydentaa tilinpaatos

ten, tilintarkastajien lausunnon yms. osalta. 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita ehtoja 

ja maarayksia, joista hakemuslomakkeen yhteydessa jaettavissa hake

muksen laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paivana syyskuuta 1965 

antamissa valtionavustuksia koskevissa yleismaarayksissa (A 490/65) 

on mainittu. (Hlo 637/154/82, 12.10.1982) VT 42 /82 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENNETTA 
VARTEN 

Virallisissa Tiedoituksissa nro 41 annetut valuutan muuntok~rssit 
korjataan ja uudet kurssit ovat voimassa 1.11.82 lukien seuraavasti: 

Luku
mlHlra 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 00 

100 
100 

100 
100 
100 
1 00 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 

1 00 

100 
100 
100 

~ahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden) 

Belgian frangia 
Bulgarian levaa 
Englannin puntaa 
Espanjan pesetaa 

Irlannin puntaa 
Italian liiraa 
Itavallan shillinkia 
Jugoslavia, kayttaa UIC-frangia 

Kreikan drakmaa 
Luxemburgin frangia 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing 

Norjan kruunua 
Portugalin escudoa 

Puola~ zlotya 
Ranskan frangia 
Romanian leita 
Ruotsin kruunua 
Saksan Liittotasavalta, markkaa 
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Sveitsin frangia 

Tanskan kruunua 
Tsekkoslovakian kruunua 
Turkin puntaa 

Unkarin forinttia 

UIC-frangia 
USA:n dollaria 

(Tlt 854/23/82, 12.10.82) VT 42/82 

Lyhennys 

F1 

FrB 
Leva 
£ 

Pta 
£ 

Lit 
Oes 
FrUIC 
Dr 
Frlux 
Rbl 

Nl\r 
Esc 

Zl 
FF 
Lei 
Skr 
DM 
M 

FrS 
Dkr 

Kcs 
Ltq 
Ft 
FrUIC 
$ 

mk 

201,00 
11,30 

510,00 
942,00 

4,90 
746,00 

0,39 
31,30 

176,00 

7' 90 
11,30 

744,00 
76,80 

6,20 

6. 00 
77,60 

110,00 

75.00 
220,00 
200,00 

257,00 

62,50 
80,00 
5,80 

13,00 

176.00 
548,00 

42 



42 - 4 -

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 59 11.10.1982, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa klytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 12.10.1982 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) 

100 Belgian frangia 

1 Bulgarian leva 

1 Englannin punta 

100 Espanjan pesetaa 

100 Italian liiraa 

100 Itlvallan shillinkil 

100 Jugoslavian dinaria 

100 Kreikan drakmaa 

100 Luxemburgin frangia 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing 

100 Norjan kruunua 

100 Portugalin escudoa 
100 Puolan zlotya 

100 Ranskan frangia 
100 Romanian leita 

100 Ruotsin kruunua 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 

100 Saksan Dem. Tasavalta, markkaa 
100 Sveitsin frangia 

100 Tanskan kruunua 

100 Tshekkoslovakian kruunua 

USA:n dollari 

100 Unkarin forinttia 

1 UIC-frangi 

(Nro Tlt 112/23/82, 12.10.1982) VT 42/82 

201,00 mk 

11 '30 " 
5,00" 

9,40 " 

4,80 " 

0,38 " 

31 '30 " 

10 '00 " 
8,00 " 

11 '30 " 
740,00 " 
77,00" 

6,20 " 

6,00 " 
77,50" 

110,00 " 
75,00 " 

220,00 " 

200,00 " 
257,00" 

62,00 " 

80,00 " 

5,50 " 

13,00 " 

1 '76 " 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

42 

605147 

605238 

605287 

Kesko, Elintarvikeosasto PL 330 
Kesko, Maatalous- ja koneosasto PL 330 

Kesko, Maatalouskesku:S, Toijala PL 330 

33101 TAMPERE 10 

33101 TAMPER£ 10 

33101 TAMPERE 10 

Luettelosta poistetaan 

655233 Osuuskunta Metsaliitto 
Porin hankintapiiri 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi 

618512 Kultaleima, Oulun Mylly 

(Tlt 9/24/82, 13.10.1982) VT 42/82 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Helsingin ratapihojen liikennoimiss~~nnon osaan I on tehty korjaus 

lehtil. Sen mukainen muutos tulee voimaan lokakuun 25 paivana 1982. 

(Yt 31828/62/82, 14.10.82) VT 42/82 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Rahdituksen selventamiseksi muutetaan Haapamaen merkint~ja Liikenne 
paikkojen valimatkat - julkaisun liitteessa V "Kappaletavaraliikenne 

paikat" seuraavasti : 

Haapamaki 200 33 Hpk 1/0 A 

Jyvaskylan terminaalipiirin numero 33 ohjaa tavaran Jyvaskylaan , jos 
ta liitantakuljetus Haapamaelle tapahtuu. Rahdituksellisesti Haapa 

maki on kuitenkin itsenainen terminaali . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisusta poistetaan 01 . 11 . 1982 lukien 

Upolahti merkint~ineen . 

(Nro Lko 23275/67/82 , 12 . 10.1982 ) VT 42/82 

A VOIMIA VIRKOJA 

Kaksi teknikon virkaa (V22), toistaiseksi Kuopion konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk

sen kirjaamoon viimeisUUin 11.11.1982 ennen viraston aukio1oajan paattymista. 

T a 1 o u s o s a s t o varastomestari Jouko Valta 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 43 
28 .1 0 . 1982 

Lomatuen my5nt~minen rautatie1~isi11e v . 1983 

Rahti1uotto 

Pikajunatavara1ipukkeiden kiinnitt~minen 

Matkustaja1askentaohje 

Kappa1etavara1~hetykset Neuvosto1iittoon 

Varkauden keskuksen kutsunumeron muutos 

Avoimia virkoja ja toimia 

128202786R 
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LOMATUEN MY~NTAMINEN RAUTATIELAISILLE V. 1983 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta vuonna 1983 lomatukea myonnetaan 

maararahan puitteissa sosiaalisin perustein hakemuksesta rautatie

laisille, jotka perheen paaasiallisina huoltajina ovat virantoimi 

tuksessa sattuneesta tapaturmasta tai sairaudesta toipuvina, suuri 

perheisina, yksinhuoltajina, tms. sosiaalisista syista virkistavan 

loman tarpeessa ja joilla lisaksi taloudellisen asemansa vuoksi on 
vaikeuksia perhelomanviettonsa jarjestamisessa. Aikaisemmin rauta 

tiehallitukselta lomanviettoavustusta saaneille voidaan lomatukea 

myontaa vain poikkeustapauksessa . Lomatukea myonnetaan loma-avus

tuksena vahintaan 7 vrk : n pituisen loman, rautatielaisyhtymien omis

tamien lomanviettovaikkojen taysihoitomaksun osasuoritukseksi loman

viettopaikan laskun mukaan: 

1 ) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin 

taan kolme perheenjasenta, enintaan 1 900 markkaa, 

2) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin

taan kaksi perheenjasenta, enintaan 1 400 markkaa, 

3) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 

perheenjasen, enintaan 900 markkaa, ja 

4) rautatielaiselle, joka on lomanviettopaikassa yksin, enintaan 

500 markkaa . 

Pe r heenjasenilla tarkoitetaan puolisoa ja alle 16-vuotiaita lapsia . 

Hiekkaniemen lomakylassa tapahtuvaan lomanviettoon myonnetaan kui

tenkin enintaan vain 1 10 0 markkaa . 

Rautatiehallitus maksaa veron ennakolla vahennetyn maaran lomakodil

le tai vastaavalle, eika siis lomatuen saajalle. Kunkin loma-avustuk 

sen saajan on lomanviettopaikan esittaman laskun ja loma-avustuksen 

e rotus maksettava lomanviettopaikkaan kateisella . Lomatuen hakemi 

seen on kaytettava taman VR Virallisien Tiedotuksien liitteena ole 

vaan tai vastaavan kaavan mukaista lomaketta , mika on huolellisesti 

t aytettava ja jonka asianomaisen esimies lausunnollaan varustettuna 

l ahettaa rautatiehallituksen sosiaalijaostoon talvi - ja kevat 

l omien osalta ensi tilassa ja viimeistaan tammikuun 15 paivaan 1983 

mennessa, myohemmin pidettavien lomien osalta maaliskuun 1 paivaan 

1983 mennessa . 
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Lomapaikkavarauksesta on jokaisen itse huolehdittava kunkin loma 

paikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan . 

Rautatielaisjarjestojen lomanviettopaikat: 

Rautuki Oy : n Loma- ja kurssikeskus Asteli Vuokatilla, lahella Ladun 

seisaketta, ja Pelkosenniemen lorna - ja kurssikeskus Pyhajarvella 

(Pyhatunturi) n. 55 km Kemijarven asemalta seka Hiekkaniemen loma 

kyla Vuokatissa, n. 2 km Vuokatin asemalta. 

Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r.y:n lepokoti Kanervala Sarki 

salossa, n. 25 km Pernion asemalta. 

VR Konduktooriyhdistys r.y:n lepokoti Rantalinna Ruokolahdella, 

n . 14 km Imatran asemalta . 

Veturimiesten Liitto r . y : n lepokoti Pyysalo Kangasalla, n. 3 km 

Saynajarven seisakkeelta tai 6 km Suinulan asemalta . 

Svenska Kamratforbundet vid Statsjarnvagarna r . f:n lepokoti 

Solgarden Hangossa, nk . Kylpylan puistossa ja 

Rautatielaisten Kristillinen Yhdistys r.y:n kesakoti Rautiala 

Vesilahdella, n. 25 km Tampereelta. 

Kautta vuoden ovat avoinna vain Vuokatin ja Pyhatunturin lomakes

kukset ja Hiekkaniemen lomakyla. 

Hiekkaniemen lomakylassa kautta vuoden ja Pyhatunturin lomakeskuk 

sessa 15.10. - 15.2. valisena aikana oleskelu tapahtuu itsepalvelu 

periaattein. Molemmissa on keittomahdollisuudet seka tarvittava 

astiasto. Lakanoita on saatavissa lomakeskuksista . Omien lakanoi 

den kaytto mahdollista . - Pyhatunturin lomakeskuksessa on yhteis 

majoitus hirsimoke issa. 

(Hlo 637/154/82, 12 . 1 0 . 1982 ) VT 43 / 82 

4 3 
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RAHTI LUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloo~ lisataan 

606020 Oy H Elmgren Ab 

606160 Eutrans Oy 

606590 Oulun Osakeyhtio 
Sellutehdas 

606681 Oulu Osakeyhtio 
Orgaanisen kemian tehtaat 

606764 Oulu Osakeyhtio 
Kloori- ja kloraatti-
tehtaat 

606772 Oulu Osakeyhtio 
Puusepantehdas 

Luettelosta poistetaan 

652891 Oulu Osakeyhtio 
Hyrynsalmen Saha 

Hallituskatu 1 5 00100 

Annankatu 25 00.1 00 
Torikatu 1 5 90100 

Torikatu 15 90100 

Torikatu 1 5 90100 

Torikatu 15 90100 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi 

612838 Oulu Osakeyhtto 
Metsa- ja materiaalihallinto 

652883 Oulu Osakeyhtio 
Sahateollisuus 

(Tlt 9/24/82, 20.10.1982) VT 43/82 

PIKAJUNATAVARALIPUKKEIDEN KIINNITTAMINEN 

HELSINKI 10 

HELSINKI 10 

OULU 1 0 

OULU 1 0 

OULU 1 0 

OULU 10 

M~~r~asemilla tapahtuvien sekaannusten v~ltt~miseksi on pikajunatava
raa vastaanotettaessa kiinnitett~v~ jokaiseen l~hetyksen kolliin pi
kajunatavaralipuke (VR 2810 tai 2810.1). 

(Lt 19.10.82) VT 43/82 



- 5 - 43 

MATKUSTAJALASKENTAOHJE 

Matkustajalaskentaohje (Lko 22902/67/80, 28.5.80) muutetaan siten, et
t~ helmikuussa suoritettava laskenta siirreta~n Helsingin lahiliiken
nejunien osalta (nro 9001-) suoritettavaksi tammikuun 11-17 paivin~ ja 
kaikkien muiden junien osalta suoritettavaksi maaliskuun 11 - 17 pai

vina . 

Lisaksi on ohjeen kohdasta 3 . Matkustajalaskennan rataosat poistettu 
liikenteen lakkauttamisen vuoksi tarpeettomaksi kayneita rataosia. 

Uusitun ohjeen jakelu on suoritettu . 

(Nro Lt 23289/67/82 , 18.10.82) VT 43/82 

KAPPALETAVARAL~HETYKSET NEUVOSTOLIITTOON 

Kouvolan siirtokuormauskasittelyn helpottamiseksi tehdaan "Kansainva
lisen itaisen kappaletavaran" - kuljetusohjeisiin (VR 2652.4.) kohtaan 
1 . 4 . seuraava lisays : 

Mikali liikennepaikalta saadaan SNTL:aan osoitettua kappaletavaraa n . 
4000 kg tai vaunun puoli tilavuutta tulee kaytetyksi, eika kuiten
kaan tule kysymykseen kuormaus suoraan SNTL:n vaunuun, on lahetykset 
kuormattava omaan vaunuunsa. Vaunut ja kuljetuskirjaniput on osoi
tettava : "Kouvola SNTL:n kappaletavara". 

Terminaaliasemien tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkia keskittamaan 

SNTL : n kappaletavaran vastaanotto ja kuormaus siten, etta paast~isiin 
em . omiin Kouvolan tai suoriin SNTL:n kappaletavaravaunuihin. 

(Nro Lt 23312/662/82, 19 . 10 . 82) VT 43/82 

VARKAUDEN KESKUKSEN KUTSUNUI'IERON MUUTOS 

1.11. klo 7.00 alk.aen kliytetiilin Varkauden keskuksen alaisi in l ii ttyl'Riin soi

tettaessa kutsunllllleroa 981-72-u.. 

V A R K A U D E N K E S K U S 

Keskusliikenneasema y (972) 27 175 
Relanderinkatu 18 
78200 VARKAUS 20 

Varka u den asema 

Ase~~apaalli.kkO ap Hirvooen Kauko, y (972) 22 542 
koti y 11 172 

Puh.luett. Pm 9 

981-72-20 
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Asematoiodsto tsiht Immonen Katri -23 

Henkil6asema. Lipputoimisto -21 

Junasuorittaja, junasuoritusasiat, y 22 541 -22d 

Ma tkatavara -Z1 

Tavara-asema Rahti- ja kiitotavara, rahtiluotot, y 22 543 -26 

Tavarasuoja ja selvittelyasiat -19 

Junatoimisto jjm Rahkonen Viljo, y 23 133 -24 

Vaunukirjurit -25 

Maaraysesimies -28 

V A R K A U D E N R A T A - A L U E (Var ra) 

Keskusliikenneasema 
Relanderinkatu 18 
78200 VARKAUS 20 Puh.luett Pm 34 

Rata-alueen paiillikko r-k.m Hynninen Eero, y 24 310 
koti y 11 901 

Rata-alueen toimisto r-te Sepponen Kari, y 24 310 
koti y 51 733 

Rai teet ja r-akennukset r-k.m 

Var-as to 

Lehtonieod 

r-te 

rte 

r-te 
vtm 

vk 

Stt 3308/434/82, 15.10.1982 

Falck Pentti 
koti y 12 535 
Kemppainen Pentti 
koti y 11 752 
Taami Helge 
koti y 85 183 
Virtanen Olavi, koti 35 
Puustinen Per-tti 
koti y 13 170 
Nuora Raimo 
koti y (958) 32 802 

Ar-pomaa Niilo, koti 36d 

VT 43/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

981-72-38 

-39 

-Yl 

-37 

-37 

-Yl 
-15 

-15 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (Vihtari). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Joen
suun ratapiirin paallikolle viimeistaan 24.11,1982. 
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Taytettava mieluimmin koneella 
tai tekstaten ja toimitettava 
RH : n sosiaalijaostoon asianomai
sen esimiehen toimesta . 

LOMA-AVUSTUSHAKEMUS 

43 

1 . Anojan taydellinen nimi . ..................... .. .. .. ........... . . 

2 . Syntymaaika ... . 1 .. .. 19 ... 

3 . Virka , toimi tai ammatti .................... . ........... .. .... .. 

4 . Toimipaikka .......... _ .. . ... .. ................ puh: 

5 . Ollut VR : n palveluksessa alkaen vuodesta ...... yht .•... . vuotta 

6 . Perhesuhteet: naimisissa , yksinhuoltaja , perheeton 1 ) 

7 . Perheen paaasiallinen huoltaja ....... •. •....•.. • ......•......... 

8 . Puol i son nimi ...........•............................••......... 

9 . Laste n nimet ja iat ............................................ . 

10 . Minulle ja perheelleni on varattu .....•....... • ......•..•.•....• 
(lomapaikan nimil 

lomapaikasta .... hengen huone .. . 1 . .. - .. . 1 ... 19 valiseksi 

ajaksi •.. vuorokaudeksi , ja myonnetty vuosilomaa 

. .. 1 ... - . . . 1 ... 19 •. val i seksi ajaksi . 

11 . Lomapaikkaan ota n koko ajaksi mukaan vaimoni l miehe ni 11 jalap-

sist a ni .......••..•..•....•...•.......... • .... • ...••... · ..•.... 

12 . Aikaisemmin en ole saanut I olen saanut loma-avustusta valtion

rautateilta11 

13 . Aviopuolisoni ei ole saanut I on saanut loma-avustusta valtion

rautateilta 11 

14 . Anomukseni perusteluiksi haluan esittaa seuraavaa ....•...•.... 

1 ) Tarp eeton y l ivii vat a a n 
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• ...... • •..•..•.......•.•..... , ..•.. pna .•..••. • ..•• kuuta 19 ••.•• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
anojan allekirjoitus 

......................................... 
tarkka osoite 

Samalla kun todistan kohdissa 1-10 mainitut tiedot oikeiksi , kat-

son anojan lahinna virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta , 

sairaudesta toipumiseksi, erityisen tyorasituksen , suuriperhei-

2) 
syyden 

.................................................................. 
vuoksi olevan lomatuen tarpeessa 

eo e • o e e eo o o e e I eo eo o o o o o • o o eo 

esimiehen allekirjoitus 

(virkaleima) 

2) Korostettava syy alleviivattava ja merkittava tarkasti esimie

hen lausuntoon 

Paikanvarausosoitteet: 

- VUOKATIN LOMA- JA KURSSIKESKUS ASTELI, HIEKKANIEMEN LOMAKYL~ JA 
PYH~TUNTURIN RETKEILYKESKUS: 
varaukset kirjallisesti as. Vuokatin lama- ja kurssikeskus , 
88610 Vuokatti , puh . VR 991/376, y Sotkamo 986/60 071 tai 60 072 . 
Pyhatunturi puh . 992/52141 . 

- RANTALINNA: 
ennen 1 . 6 . 1983 isannoitsija Eino Kallionpaa , puh. Toijala 
937/22682 , jalkeen 1 . 6 . 1983 puh . Ruokolahti 954/41029 

- PYYSALO : 
ennen 1 . 6 . 1983 isannoitsija Rauni Kairimo, puh . Tampers 931/ 
652 593, jalkeen 1 . 6.1983 puh . Tampers 931/762 314 

- KANERVALA: 
ennen 15 . 6 . 1983 tsiht Sirkka Thure puh . Helsinki 90/707 2716 
(paivisinl tai 90/5634 572 (iltaisin) , jalkeen 15 . 6 . 1983 
puh . Pernio 924/824 419 

- SO LGAROEN: 
annan 13.6 . 1983 nti Gota Helggren, puh . Helsinki 90/791 729 ja 
13 . 6 . 1983 jalkeen puh . Hanko 911/81 481 

- RAUTIALA: 
RKY : n toimisto, puh. Helsinki 90/655 245 tai kesaaikana 
puh . Tampers 931/738 065 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1982 
N:o 44 
4 . 11.1982 

Maaravuosikorotuksiin oikeuttavan pa1ve1usajan 
1askeminen 

Kie1itutkinnot Rautatieopistossa 

U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennetta 
varten 

Nordeg- tariffi 

Leimaavat 1ippupihdit 

Tariffin korotus 1.1.1983 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Eroja 

128202841H 
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MKKRKVUOSIKOROTUKSIIN OIKEUTTAVAN PALVELUSAJAN LASKEMINEN 

T~ydennyksen~ m~~r~vuosikorotuksiin oikeuttavan pa1ve1usajan 1aske
mista koskevaan y1eiskirjeeseens~ n:o P 5736 , 27 . 8. 1982 (VT 36/82) 

va1tiovarainministeri6 on kirjee11~~n n:o VM 236/10 - 99/82 , 5 . 10.1982 
i 1moittanut , ett~ mi11oin on kysymys korkeammin pa1katun viran , toi 
men ta i teht~v~n hoitamisajan vaikutuksen 1askemisesta , sove11etaan 
y1eiskirjeen 7~2 kohdassa tarkoitettua 18 p~iv~n 1askentas~~nt6~ 
Va1t ionrautatei11~ 1aitoksen toiminnan 1uonteen takia vain Va1tion
r autateiden viransijaisuuspa1kkioasetuksessa tarkoitettuihin viran

s i jaisuuksiin . 

( N: o H1o 592/111/82, 28 . 10.1982) VT 44/82 . 

KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Henki1ostoha1linnon maarayksia" kohdan A.4. 11 . mukais et kie1i
tutkinnot ruotsin, eng1annin, venajan, saksan ja ranskan kie-
1issa jarjestetaan Rautatieopistossa jou1ukuussa 1982 osanotta
ji11e myohemmin i1moitettavana aikana. 

Ilmoittautumistietoih in tu1ee sisa1tya osanottajan tayde11inen 
nimi, virka-asema, virantoimituspaikka, tutki ttava kie1 i seka 
suoritettavan tutkinnon aste (em. maaraysten kohdan § 3-6). 
Myos aikaisemmin ko. kie1essa mahdo11isesti suoritettu arvosa
na on mainittava. 

Ilmoittautumiset 1ahetetaan koulutusjaostoon 19.11.1982 mennes
sa. 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdessa kie1essa kerra11aan ja vain 
sen asteista arvosanaa varten, mita i1moittautumi nen ede11yt

taa. 

Seuraava tutkintoti1ai suus on toukokuussa 1983 . 
(Het 240/141/82, 19.10.1982) VT 44/82 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI T TAVARALI IKENNETTA VARTEN 

Ti l i toimi s ton s ahkeella nro 177 28.10 .82, on kansainvalisess~ tavara 

liikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muutettu 

1.11.1982 lukien seuraavasti : 

100 Saks an Liittotasava llan markkaa 

100 Sveits i n f r ang i a 

100 Neuvostoliiton ruplaa , c le aring 

(Nro Tlt 112 / 23/82, 28.10.1982 ) VT 44 / 82 

NORDEG - TARIFFI 

219,00 mk 

254,00 " 

744,00 " 

Ruotsin kruunun devalvaation johdosta on NORDEG- t ari ff in , s eka vaunu 

kuorma - etta kappaletavaratariffin , DR : n transito - osuuden (tau l ukot 

23) hintoja korotettava kayttamalla kerrointa 1 , 18 . Kerr ointa kayte 

taan 1 . 11 . 1982 alkaen siihen saakka kunnes uudet hintataulukot ilmes 

tyvat . 

(Mt 26 . 10 . 82) VT 44/82 

LEIMAAVAT LIPPUPIHDIT 

Leimaavat lippupihdit otettiin kayttoon vuosina 1974 - 1980 . Samassa yh 

teydessa pyydettiin keraamaan vanhat pihdit pois ja lahettamaa n ne He l 

singin paavarastoon . Kaikkia vanhoja pihteja ei kuitenkaan saatu ta 

kaisin ja jotkut konduktoorit ovat edelleenkin kayttaneet naita lavis 

tyspihteja tyossaan . Koska leimaavien lippupihtien kayto l la saavute 

taan eraita tarkeita etuja erilaisissa selvitettavissa tapauksissa 

(matkan eri vaiheiden toteaminen , mahdollinen vaarinleimaus, takaisin 
maks u osittain kaytetytsta lipusta yms . ) , kielletaan lavistysp ihtien 

kaytto lipuntarkastuksessa 1 . 12 . 1982 alkaen . 

(Nro Yt 32270/53/82 , 25 . 10 . 82) VT 44/82 
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TARIFFIN KOROTUS 1.1.1983 

Asetuksella nro 726, joka on annettu 24.9 . 1982, on vahvistettu rautatie

tariffin muutokset . Edell~ sanottuna p~iv~n~ annetulla asetuksella nro 
727 on vahvistettu p~~kaupunkiseudun vyBhyketariffin muutokset. Tarif
fin korotukset ja rakennemuutokset tulevat voimaan 1.1.1983 lukien. 

Rautatiehallitus on myBs p~att~nyt tulevan vuoden alusta lukien korot

taa sen m~~r~tt~viss~ olevia er~it~ maksuja. 

HENKILOLIIKENNE 

Asetuksella vahvistettavia henkilBliikenteen tariffeja korotetaan keski

m~~rin 5 prosentilla (1.7.1983 lukien lis~ksi 5 prosentilla), muita 

henkilBliikenteen maksuja korotetaan keskim~~rin 12 prosentilla. Korote

tun tariffin mukaisia maksuja sovelletaan jo kuluvan vuoden puolella 

myyt~viin sellaisiin matkalippuihin, joiden kelpoisuus alkaa 1.1.1983 

tai sen jalkeen . Samoin sovelletaan korotettuja maksuja 6;11.1982 al

kaen niihin Autopikajunassa kuljetuksiin, jotka tapahtuvat 1.1.1983 tai 

sen j~lkeen. 

Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun hinta laske
taan kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta nyt voimassa oleyan tariffin 

mukaan ja 1.1.1983 tai sen jalkeen alkavilta taysilt~ kuukausilta koro

tetun tariffin mukaan. Jos lippu lunastetaan 11 tai 12 kuukaudeksi, 
perita~n korotettu hinta niin monelta kuukaudelta, ett~ maksu tulee 

peritt~vaksi yhteens~ 10 kuukaudelta. 

Yleislippujen ja pa~kaupunkilippujen hinnat lasketaan siten, etta kulu

van vuoden voimassaolokuukausilta perita~n kultakin kuukaudelta yksi 

kymmenesosa nyt voimassa olevasta koko vuoden hinnasta ja 1.1.1983 tai 

sen j~lkeen alkavista t~ysist~ kuukausista korotetun tariffin mukaisen 

hinnan yksi kymmenesosa niin monelta kuukaudelta, etta maksu tulee pe

rittav~ksi yhteens~ 10 kuukaudelta. 

Makuupaikkalippujen hintoja korotetaan siten, ett~ uudet hinnat ovat 
terasrakenteisen vaunun kolmen vuoteen osastossa 38 mk ja kahden vuo

teen osastossa 57 mk seka puurakenteisessa vaunussa vastaavasti 30 mk 
ja 45 mk. Istumapaikkalippujen hinnat ovat erikoispikajunassa 12 mk ja 
muussa junassa 6 mk. Paikkalippujen korotettuja hintoja sovelletaan 

6.11.1982 alkaen varattaessa paikkoja 1.1.1983 tai sen jalkeen lAhte-
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viin juniin. Makuupaikka1ippuvihkojen (10 paikkaa} myynti keskeytetaan 
1.1.1983 saakka (uusi hinta 510 mk). 

Muista henki1~1iikenteen maksuista korotetaan mm . matkatavaramaksuja ja 
y1imaaraiseen junaan 1iittyvia maksuj a seka VR-a1ennuskortin hintaa (75 
mk) ja suurasiakasti1in hoito- ja kaytt~maksua (100 mk). 

Matka1ippujen uudet perushintatau1ukot on jaettu monisteina keskusase

mi11e ja 1iikennepiireihin. 

TAVARALIIKENNE 

Asetukse11a vahvistetut tavara1iikenteen rahdit nousevat 1.1.1983 1u
.kien keskimaarin 5 prosentil1a (1.7.1983 1ukien 1isaksi 7 prosenti11a), 
vahimmista maksuista korotetaan vain vaunukuorman vahinta maksua. Vaunu

kuormatariffin osa1ta toteutetaan tariffirakenteen muutos. Ta11~in 1uo
vutaan hinnoitus1ukujarjeste1masta seka tavara1ajikohtaisesta tariffi-
1uokituksesta ja otetaan kaytt~~n yksikkohintajarjeste1man mukainen 

tariffiointi, jossa kaytettava vaunutyyppi maarittaa tariffi1uokan. 
Puutavaran rahdituksessa otetaan kaytt~~n ne1ja kiintokuutioperusteista 
hinnoitte1uryhmaa, johon sisa1tyy my~s sahatavara. 

Vaara11iset aineet maarite11aan tariffioinnin osalta ko1meen ryhmaan . 
Ensimmaiseen ryhmaan on nimetty aineet (ammoniakki, k1oori, nestekaasu, 
rikkidioksidi), joiden rahtia tariffioinnin yhteydessa korotetaan 30 
prosenti11a. Toiseen ryhmaan kuu1uvien aineiden ku1jetusmaksuja 1asket
taessa 1isataan rahtiin vaunukohtainen kiintea maksu, 100 mk/vaunu. 
Ko1mas ryhma koostuu vaarallisten aineiden (VAK VR 2696) 4.1. 1uokan 
aine1uette1on kohdassa 1 sanotuista aineista (he1posti syttyvat kiin
teat aineet). Naiden aineiden osa1ta ei 1isarahteja perita. 

Vakiohintaisten kappa1etavara1ahetysten rahteja ei koroteta , muun kappa-
1etavara1iikenteen rahdit samoin kuin konttien ku1jetusmaksut nousevat 
tavara1iikenteen keskimaaraista korotusta vastaavasti. 

Muita tavara1iikenteen maksuja, kuten vaihtoty~maksuja, vaunun siirto
ja punnitusmaksuja, nosturimaksuja yms . korotetaan siten, etta niiden 
keskimaarainen korotusvaikutus on noin 12 prosenttia. Satama-a1uemaksun 
perimisesta annetut maaraykset kumotaan, samoin kuin Va1tionrautateiden 
omistamista vaununpeitteista annetut maaraykset. 
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Yksityiskohtainen se1ostus tariffimuutoksista ju1kaistaan myohemmin. 

(Nro Mt 22102/646/82, 27.10.1982) VT 44/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

S~hkoinsinoori (tyosuhteinen) ha11into- osaston koulutusjaostoon s~h

koalan koulutusteht~viin Rautatieopistossa . Tebt~vast~ kiinnostuneita 

pyydet~~n o t tamaan 19 . 11 . 1982 menness~ ybteytt~ 1~hempi~ neuvotte1uja 

varten kou1utusp~~l 1 ikkoon , pub . 911- 2822 . 

Rataesimiehen (V 15) toimi, toistaiseksi He1singin ratapiirissa 

(Pasi1a). Rataosaston johtaja11e osoi tetut hakemukset on toimi

tettava He1singin ratapi i rin paa11iko11e viimeistaan 26.11.1982. 

NIMITYKSI~ 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : liikennetarkastajan (B 1) virkaan 

liikennetarkastaja (V 28) Yrjo Kalevi Nuppo1a . 

L i i k e n n e o s a s t o : J~rjeste1ymestarin virkaan (Jy) konduk 
toori Aimo 01avi Kuittinen , veturinku1 jettajan virkaan (Pm) veturin
l~mmitt~j~t (V 14) Mikko Juhani Kankkunen , Heikki Johannes Laamanen , 
Pekka Juhani Miettinen , Markku Antero Vauhkonen , Pertti Sakari Lind 
strom , Pekka Eino August V~is~nen , Tuomo Sakari Ta1vinen ja Ahti En 
sic H~malainen , veturinku1jettajan virkaan (Jy) veturinl~mmitt~j~t 
(V 14) Toivo Usko Juhani H~nninen ja Tuomo Sakari Lait i la , veturin
kuljettajan virkaan (Ilm) veturinl~mmitt~ja (V 12) Kyosti Matti Tapio 
Makkonen ja veturinlammittaja (V 14) Timo 0 1 avi Ikalainen , veturin
kuljettajan virkaan (Kon) veturin1~mmittaja (V 12) Veikko Tuomas Ru 
sanen , konduktoorin virkaan (Pm) vaihdemies Veikko 01avi Tyrvainen , 
konduktoorinvirkaan (Jy) junamies Reijo Ensio Virtakainen , vaihdemies 
Erkki Juhani Nieminen ja asemamies (V 9) 0 11i Tapani Koukkumaki , 
konduktoorin virkaan (Kuo) junamies Jorma 0 1avi . Turunen , konduktoorin 
virkaan (S i j) junamies Veli Esko Varonen , konduktoorin virkaan (Ilm) 
kuormausmestari Antti 0 1avi Ronkko sek~ junamiehet Es ko Johannes 
Partanen ja Kauko 01avi Lappa1ainen , konduktoorin v irkaan (Otm) juna
mies Jouko Ka l evi Hypen , kuormausmestarin virkaan (Jy) junamies Mauno 
Vi1he1m Vester i nen , kuormausmestar i n virkaan (Kaj) asemamies (V 9) 
Matti Aleksi Tervonen , vaihdemiehen toimeen (Jy) asemamies (V 9) Heik-
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ki Juhani Linjama, vaihdemiehen toimeen (Kuo) asemamies (V 9) Viljo 
Ilmari Sinisalo, vaihdemiehen toimeen (Pm) junamiehet Kalle Veikko 
Koikkalainen ja Hannu Tapani Vuorela, asemamiehet (V 10) Erkki Martti 
Johannes Ojala ja Mauri Sakari Koikkalainen seka asemamies (V 9) Reijo 
Sakari Rytk~nen, junamiehen toimeen (Pm) asemamies (V 10) Heikki Ka 
levi Lappi ja asemamiehet (V 9) Esko Ensio Riipinen, Pauli Sakari Suo 
kas ja Yrj~ Veli Antero Rautiainen , junamiehen toimeen (Kuo) asema 
mies (V 10) Kalle Antero Lipponen ja asemamiehet (V 9) Kalle Rosen 
berg seka Matti Anselmi Hamalainen, junamiehen toimeen (Jy) asemamie 
het (V 9) Reino Samuli Manninen ja Yrj~ Olavi Kahk~nen, junamiehen 
toimeen (Ilm) asemamies (V 9) Seppo Tapani Kelavuori, junamiehen toi 
meen (Kon) asemamiehet (V 9) Jorma Ensio Ele ja Jussi Antero Hilama, 
vaununtarkastajan toimeen (Pm) vaunuasentaja Leo Lauri Juhani Liuk 
konen, koneenhoitajan toimeen (Kon) ylimaarainen tallimies Jorma Il 
mari Haverinen . 

Vaihdemiehen toimeen (01) asemamies (V 10) Jorma Alfred Kropsu seka 
asemamiehet (V 9) Esko Juhani Malila, Paavo Eemeli Vainio ja Veikko 
Ilmari Hannila , vaihdemiehen toimeen (Roi) junamies Valo Akseli Rii 
mala , junamiehen toimeen (01) asemamies (V 10) Reijo Juhani Mallinen 
seka asemamiehet (V 9) Jaakko Kustaa Marjaniemi, Arvo Matias Ahola , 
Kauko Ilmari Hiitola , Sulo Henrikki Suvanto ja Seppo Aulis Hyrkas , 
junamiehen toimeen (Rhe) asemamiehet (V 9) Kaarlo Arvid Kalevi Oika
rinen ja Eero Vilho Laakkonen , junamiehen toimeen (Kern) asemamiehet 
(V 9) Pertti Matti Kalervo Jarvinen ja Paavo Matias Yliniemi, juna
miehen toimeen (Roi) asemamiehet (V 10) Tuomo Kalevi A lajaask~ ja 
Pentti Ilmari Ylitolonen , vaununtarkastajan toimeen (01) ylimaarai
set vaununtarkastajat Risto Kalevi Hypen ja Leo Veli Henrik Sauvola . 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o kamreer i Ei ja Hannele Malmi 

R a t a o sa s t o: rataesimiehet Tauno Matias Pirinen ja Nils 

Erik Saarinen.rataesimies Re i no J almari Leinonen . 
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VR 2625 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

1113 

1538 

2267 . 1 

2267 . 2 

2268 .1 

2268 .2 

2269 .1 

2269 . 2 

2270 .1 

2270.2 

2286 . 1 

2286.2 

2273 

2274 

2411 . 1 

2411 . 2 

2649 

2751 

kp1 

kp1 

A4 

260x174 

Va1anvannontati1aisuuden poytakirja H1t 

2772.4 

2983 

3004 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

vhk AS 

nide A4 

poistetaan 

kp1 A4 

3252 poistetaan 

3353 poistetaan 

3354 

3375 

3923 

3923.1 

401 7 

poistetaan 

1h/100 50x120 

kp)., A4 

kp1 A4 

kp1 A4 

Kustannustarkkailukortti , knp Tku knp 

Tyoturva11isuusohje sahkoa1ueiden 
toissa Tkj 

Si11anrakennustoiden urakkaohje1rna , 
y1einen osa Rkt 

Po1ttoainei1moitukseen 1iittyvat 
ti1imerkinnat 

Ajanvarauskortti , thk:t 

Muutostiedotus 

Muutostiedotus , 1isa1ehti 

Luette1o takaisinmaksetuista 
lipuista 

Tmt 

Thj 

Ktt 

Ktt 

3909 

3909 . 1 

3909 . 2 

4262 

4418 

kp1- 2 ASL Kopioti1aus 

Tlt 

Ktt 

poistetaan (VR 3909 korvaa) 

poistetaan 

kp1-2 ASL Ve1oitus1asku Tlt 

poistetaan 

4544 poistetaan 

5127 kp1 A4L Suorite-/tyokohde1uette1o Rt 
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Sis~1151t~~n uusitut painotuotteet 

1120 M~~r~yskirja , y1irn . toirneen 

1121 Nirnitt~rniskirja sopimuspa1kkaiseen virkaan 

1173 Va1takirja viranha1tija11e 

1174 Toimikirja toimenha1tija11e 

1175 Erokir ja 

( H1t 62/55/82 , 29 . 10 . 1982) VT 45/82 . 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki1la liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan lisataan seuraavat asiak 
kaat: 

607309 

621292 

SOK Rautasokos 

Suomen Sokeri Oy 

Jaakko Tehtaat 

(Tlt 9/24/82, 3.11.1982) VT 45/82 

PL 22 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE , L~NTINEN 

1 5 7 0 0 LAHTI 7 0 

27430 PANELlA 

Ju1kaisuun KANSAINV~LINEN LIIKENNE , Ll:intinen , osaan II "PIM" (VR 4669) 

i1mestyy 1isa1ehti n : o 17 , joka on voimassa 1 . 10 . 1982 1ukien . Paina 

tusjaosto suorittaa jake1un painoksen va1mistuttua . 

(Yt 3 . 11 . 1982) VT 45/82 
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VARASTETTU P~~KAUPUNKILIPPU 

P~akaupunkilippu nro 798 matkalle Oulu- Helsinki on varastettu ja kuo 

letetaan . Mikali ko . l ippu esitet~an junassa, niin junamiehisto~ 

pyydet~an selvittamaan lipulla matkustavan henkilollisyys seka otta

maan l ippu talteen . Lippu sek~ matkustajan henkilotiedot toimitetaan 

r autatiehallituksen yleiseen toimistoon . 

(Nro Yt 23305/035/82 , 4 . 11 . 1982) VT 45/82 

HTMO:n osa 11, lisalehdet 

HTMO:n osa 11, KISKOVIKOJEN ULTRAKAIKUTUTKIMUS, on laadittu 
ja hyvaksytty noudatettavaksi (Rto 132/340/82, 17.9.1982). 
Painatusjaosto on suorittanut osan perusjakelun. VT 45/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Varastomestarin (V 17) toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirin 
toimistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava Helsingin ratapiirin paallikolle viimeis
taan 8 . 12.1982. 

Yliteknikon virka (V24) ja kaksi teknikon virkaa (V22), toistaiseksi 

Hyvink~an konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset bakemukset on toimitet
tava rautatieballituksen kirjaamoon viimeist~an 3 p~iv~n~ joulukuuta 
1982 ennen viraston aukioloajan p~attymistA. 
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NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: Ylim~~r~iseen insinoorin (V 27) toimeen 
(RH/Lko) insinoori Lasse Tapani Wallius, s~hkotarkastajan (V 27) 
virkaan (Kv) teknikko Heino Olavi Oksanen, s~hkotarkastajan (V 26) 
virkaan (Hki) teknikko Pentti Olavi Vaheri, toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (Vs) toimistosihteeri (V 15) Maire Kaarina Lehto, liikenne
mestarin (V 18) virkaan (01) liikennemestari (V 16) Jorma Olavi Tik
kanen, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tor) toimistosihteeri 
(V 15) Hilkka Maria Teppola, liikennemestarin (V 16) virkaan (01) 
asemamies (V 9) Reijo Johannes Asikainen, toimistosihteerin (V 15) 
virkaan (01/RAP) toimistovirkailija (V 11) Leena Marjatta Suorsa, 
veturinkuljettajan virkaan (01) veturinl~mmitt~jat (V 14) Ismo Kalevi 
Siilasmaa, Eero Esaias Salmela, Reijo Uolevi Knuuttila, Tauno Viljami 
Harju, Timo Reino Antero Tuomela, Jarmo Ensio Salonen, Hannu Johannes 
Mikkonen , Seppo Antero Liedes ja Seppo Herman Siloaho, konduktoorin 
virkaan (01) kuormausmestarit Pentti Jorma Lehtomaki, Pentti Erkki 
Matias Vah~sarja ja Jaakko Arvid Timonen, junamies Pentti Heikki 
Olavi Ruottinen sek~ vaihdemies Sulo Iisakki Somero, konduktoorin 
virkaan (Tor) junamies Osmo Einari Salmi, konduktoorin virkaan 
(Roi) asemamies (V 9) Leo Pietari Aro, kuormausmestarin virkaan 
(01) konduktoori Leino Martti Simil~, kuormausmestarin virkaan (Kern) 
junamies Pekka Vilho Jaako, toimistovirkailijan (V 11) toimeen (01) 
toimistovirkailija (V 9) Aila Anneli Mustaniemi, toimistovirkailijan 
(V 9) toimeen (01) ylima~rainen toimistovirkailija (V 8) Marjatta An
neli Kortesalmi, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (01) ylimaarainen 
toimistovirkailija (V 8) Sirkka Leena Kovalainen, toimistovirkaili
jan (V 9) toimeen (Kern) ylimaaraiset toimistovirkailijat (V 8) Marja
Leena Ahokas ja Saara Tellervo K~rki. 

Teknikon (V 23) virkaan (Hki) ylim~arainen teknikko (V 22) Timo Ilrna
ri Jornpero, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Hki) toimistosihteeri 
(V 15) Ulla Maija Helena Hamalainen, toimistosihteerin (V 18) vir
kaan (Hki) toirnistosihteeri (V 16) Margareta Usvalahti, toirnistosih
teerin (V 18) virkaan (Jk) liikennevirkamiesharjoittelija Terho Kale
vi Ojala, toirnistosihteerin (V 18) virkaan (Jp) ylirn~arainen liiken
nevirkailija (V 13) Heikki Matti Kalevi Tetri, toirnistosihteerin 
(V 18) virkaan (Ri) toimistosihteeri (V 16) Kerttu Matilda J~rvinen, 
liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Hl) asemapaallikko (V 23) Heikki 
Seppo Samuli Eskola, liikennemestarin (V 16) virkaan (Lo) ylimaarai
nen liikennevirkailija (V 13) Veikko Antero Kilpinen, toimistosih
teerin (V 15) virkaan (Hki) ylima~rainen toimistosihteeri (V 15) Rit
va Anneli Lattu ja tilapainen toimistovirkailija (V 8) Tuulikki Han
nele Manelius, toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hki) toimistovir
kailija (V 11) Ritva Orvokki Ylen, toimistosihteerin (V 15) virkaan 
(Ke) toimistovirkailijat (V 11) Marjo Kristiina Siren, Raija Anneli 
Vuollo seka toimistovirkailija (V 9) Sairni Anna Rais~nen, veturin
kuljettajan virkaan (Ri) veturinlarnrnittajat (V 14) Hannu Keijo Tapio 
Toivonen, Ilkka Tapio Kaisla, Erkki Juhani Ranta ja Tapani Ensio 
Hillo, veturinkuljettajan virkaan (Kr) veturinlamrnitt~jat (V 14) 
Roger Rainer Malmgren ja Vilho Juhani Peltonierni, konduktoorin vir
kaan (Ri) junamiehet Heikki Juhani Isolehto ja Veli Juhani Syvanierni, 
kuormausmestarin virkaan (Ri) . junamies Markku Antero Kiuru ja aserna
rnies (V 9) Veli Juhani Jaaskel~inen, yliasentajan toimeen (Ri) sah
koasentaja Esko Antero Isotalo, toimistovirkailijan (V 11) toimeen 
(Hki) toirnistovirkailija (V 9) Eeva Sinikka Rasanen, toimistovir
kailijan (V 9) toirneen (Hki) tilapainen toirnistovirkailija (V 8) 
Sole Irrneli Friman, toimistovirkailijan (V 9) toirneen (Hki) ylirn~~-
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r~inen toimistovirkailija (V 8) Hely Hannele Huhtapelto , toimisto 
virkailijan (V 9) toimeen (Hki) y l im~~r~iset toimistovirkai lijat 
(V 8) Pekka Antero Sal onen , Seija Katriina Iivanainen , Lei l a Ky ll ik
ki Kol j onen, J aana El isabet Kor pel a , Tuu l a Irme l i Siev i s t o , Tiina 
Martta Inha ja tilap~inen toimistov i rkailija (V~Reija~ristiina 
Lehti , toimistovirka ilijan (V 9) toimeen (Ke) t i lap~inen toimisto 
virkai l ija (V 8) Leena- Kaija Nystrom , toimistovirkailijan (V 9) toi 
meen (Hy) y l im~~r~inen toimistovirkailija (V 8) Sirpa Sinikka Vull i , 
toimi stovi rkailijan (V 9) to i meen (Ri) tilap~inen toimistovirkailija 
(V 8) Maarit El isabet Askolin ja ylim~~r~inen toimistovirkai l ija 
(V 8) Ella Tuul ikki Toivonen , toimi stovirkai l ijan (V 9) toimeen 
(Ri) y l im~~r~inen toimistovirkailija (V 8) Hilkka Irene Heinonen , 
toimistovir kailijan (V 9) toimeen (Hl) yli~~raiset toimistovirkai l i 
jat (V 8) Pekka Markku Pellervo Palonen ja Eila Maritta Terrimaki , 
j unamiehen toimeen (Ke) asemamiehet (V 10) Tuomo Ensio Nurkkala ja 
Leo Johannes Mentunen , junamiehen toimeen (Lo) asemamies (V 10) Mat 
ti Ante r o Mati l ainen , vaihdemiehen toimeen (Lo) junamies Lauri Suu 
tari . 

R a t a o s a s t o: toimistosihteerin (V 18) virkaan (rpt Pm) 

vt toimistosihteeri (V 18) Ritva Anneli Sirvio ja toimistosih
teerin (V 16) virkaan (rpt Pm) vs toimistosihteeri (V 16) 
Kaija Marketta Koivisto. 

K o n e o s a s t o : yliteknikon (V25 ) virkaan (Psl knp) ytkn Pertti 
Ensio Ojanen, yliteknikon (V24) virkoihin ( Hy knp) tkn Ahti Aarno 
Aaltonen ja tkn Esko Juhani Kokkinen, yliteknikon (V23) virkaan (Psl 
knp) vs.ytkn Jouko Juhani Lumio, teknikon (V23) virkaan (Hy knp) ylim. 
ytkn Pentti Johannes Sipilginen, teknikon ~V22) virkoihin (Hy knp) 
tkn Martti Ilmari N!rgnen, ylim tkn Pertti Olav~ Kasurinen ja vt.tkn 
Leo Uschanov, teknikon ( V22 ) virkaan (Tku knp) vt.tkn Pekka Pitk~en, 
teknikon (V23) virkaan ( Tku knp) vt.tkn Jorma Kalevi Wallenius, tekni
kon (V21) virkaan (Tku knp) vt.tkn Harri Mikael Kivel~, ylim~araiseen 
yliteknikon (V23) toimeen (Psl knp ) vs.tknHeikki Sakari Vantala, yli
mgargiseen yliteknikon (V24) toimeen (Kuo knp) tkn Erkki Kalevi Ut
riainen, toimistosihteerin (V19) virkaan (Hy knp) ylim.tsiht Ritva 
Liisa Marjatta Joela, toimistovirkalijan (V12) toimeen (Hy knp ) tvirk 
Ester Tellervo Pitkg, toimistovirkalijan (V9 ) toimeen (Hy knp) ylim. 
tvirk Outi Ulla Marketta Vuori, toimistosihteerin ( V18) virkaan (Psl 
knp ) tsiht Tuula Aulikki Sarvi, toimistovirkalijan (V12) toimeen (Hy 
knp) ylim.tvirk Marja-Liisa Purunen, 
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EROJA 

K o n e o s a s t o : ylim~ar~inen toimistovirkalija Elise Virginia 
Backman, ylim. yliteknikko Lauri Reponen, yliteknikko Abti Emil Kahra, 
teknikko Ilmari PMivio Kaibenoja, ylimaarainen toimistovirkalija 
Anna-Liisa Repetti. 
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VIRKAPUKU II (vanha ma11i) 

Va1tion Pukutehdas on ilmoittanut, etta se myy 22.11. - 31.12.1982 

valisena aikana vie1a varastossaan olevat vanhanma11iset virkapuku 

II:t 50 %:n a1ennuksel1a eli hintaan 

virkatakki II 5~,00 markkaa 

virkahousut II 39,00 markkaa 

Naista hinnoista lasketaan normaa1it virkapukuavustukset. 

Kokolaji t elma on seuraava: 

Takki: 

52 c, 52 co, 52 CI, 54 c, 54 co, 54 CI, 56 B, 56 c, 56 co, 
58 c, 58 co, 58 CI, 60 c, 60 co 

Housut: 

56 CI, 

46 B, 46 BI, 46 CO, 46 CI, 48 B, 54 B, 54 BI, 54 CI, 56 B, 56 CI, 

58 C, 58 CI, 60 C, 60 CO, 60 CI 

vanhanmallista virkapuku II saa kayttaa vuoden 1983 loppuun asti. 

(Nro S1t 756/124/82, 5.11.1982) VT 46/82. 
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Leimaus suunnassa juna-auto (1): Konduktoori tekee leimauksen. 
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Leimaus suunnassa auto-juna (2) : Autonkuljettaja tekee leimauksen. 

Lippu leimataan numerojarjestyksessa yhdesta kymmeneen kuvan osoitta

malla tavalla. 

Vaihto on suoritettava yhden tunnin kuluessa lahtoleimauksesta. 

Niilla autolinjoilla, joilla on viela kaytossa lavistyspihdit, lavistaa 

autonkuljettaja yhden ruudun ja konduktoori leimaa junassa saman ruudun 
(3). 

(Nro Yt 32337/662/82, 10 . 11.1982) VT 46/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara

liikennepaikat" tehdlln 1 . 12.1982 alkaen seuraavat muutokset: 

Muutetaan 

Nurmon palvelutasotunnukseksi sarakkeeseen 6 muutetaan D. 
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Lisataan 

Tuohikotti 726 7 Kv 3 c 33 

Vekaranjarven kohdalle sarakkeeseen 5 lisataan rajoitus 

"Vain sotilastavaraa" . 

Vastaava muutos ja lisaykset tehdaan my~s Kappaletavaraliikennepaikat 

- kirjaseen (VR 3726) . Tuohikotti poistetaan Oy Matkahuolto Ab :n toi 

mipaikoista sivulta 62 . 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Kouvolan terminaalipiirin linjan n:o 2003 Kouvola - Vuohijarvi merkin

nat muutetaan seuraaviksi : 

2003 KOUVOLA - VUOHIJ~RVI 

Kouvola - Valkeala 10 - Oravala 16 - Keisanmaki 22 - Aro 26 - Jaal a 31 -
Tuohikotti 33 - Vuohijarvi 34 - Vekaranjarvi 40 (vain sotilastavaraa) -

Voikoski 55 (vain Oy Woikoski Ab:lle osoitettuja kappaletavaralahetyksia 

junakuljetuksina) . 

(Nro Lko 23373/67/82 , 8 . 11 . 82) VT 46/82 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Suunnittelupaallikon virka (S 13) toistaiseksi rautatiehallituksen 

talousosastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

6.12.1982 ennen virka-ajan paattymista. 

Virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi tietokonetoimiston 

suunnittelujaoston paallikkona. 

Rautatiehallituksen tietokonetoimiston palvelukseen otetaan vuoden 

·1983 alkupuoliskolla tyosopimussuhteeseen atk-suunnittel~joiksi/ohjel

moijiksi koulutettavia henkiloita. Hakijoilta edellytetaan yo-tutkin

toa tai vastaavaa seka vahintaan kolmen vuoden pituiseen palveluun 

perustuvaa Valtionrautateiden tuntemusta tai atk-alan peruskoulutus

ta. Hakemukset, joiden tulee sisaltaa lyhyt selostus aikaisemmasta 

toiminnasta, ote nimikirjasta seka jaljennokset koulu-, opinto- ja 

tyotodistuksista, tulee palkkatoivomuksineen lahettaa rautatiehalli

tuksen taloustoimistoon 15.12.1982 mennessa . Hakemusten perusteella 

valittavat henkilot kutsutaan psykologian ryhman jarjestamiin atk

suunnittelijoiden soveltuvuuskokeisiin Helsinkiin 5. ja 6.1.1983. La

hempia tietoja antavat tietokonetoimistossa vt.sup Juhani Koivunen 

puh. 911/2171 seka vs.kap Henrik Sani puh. 911/2186. 

Valtionrautatiet hakee palvelukseensa puhelinalan peruskoulutuksen 

saanutta asentajaa SAVONLINNAN sahkohuoltoon. 

Hakemukset on lahetettava todistusjaljennoksineen osoitteella 

VR Liikennepiiri, PL 88, 80101 JOENSUU 10 30.11.1982 mennessa. 

Tiedusteluihin vastaa sap Pentti Koljonen, puh. 973-31069. 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa (Tampere). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Tam

pereen ratapiirin paallikolle viimeistaan 15.12.1982. 
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TYORYHM~RAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SIS~ISI~ JULKAISUJA (VRIVSJ) ON KIR 
J ASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

Sukupuolten tasa- arvo Valtionrautateill~ : tutkimusseloste I 
Jorma Luolaja . Hallinto - osasto . - Hki , 1982 . - 68 s ., 9 liitett~ . 
(VRIVSJ 1982110) 

Tasa- arvo- ohjelman laatiminen Valtionrautateille I RH . Tasa- arvo 
tyoryhm~ . - Hki , 1982 . - 35 s ., 15 liitett~ . 
(VRIVSJ 1982111) 
Tiivistelm~ : 

Tavoite : laatia ohjelmaluonnos Valtionrautateiden tasa - arvo 
ohjelmaksi ja samalla huolehtia tyon riitt~v~st~ 
liittymisest~ ja yhdensuuntaisuudesta tekeill~ ole 
vaan henkilostopoliittiseen ohjelmaan . 

L~htokohta : Liikenneministerion kehotus alaisilleen virastoille 
ja laitoksille omien ohjelmien laatimiseen Suomen 
hallituksen ja liikenneministerion tasa - arvo - ohjel 
mien lis~ksi . 

Ehdotus : Tyoryhman ehdotukset on ryhmitelty henkilostohallin
non osa - alueittain noudattaen samalla henkilostopo 
liittisen ohjelman jakoa : 
1 . Henkiloston maara ja rakenne 
2 . Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot 
3 . Henkilostokoulutus ja henkiloston muu kehittami 

nen 
4 . Johtaminen , osallistuminen ja sisainen tiedotus 
5 . Tyoolosuhteet , tyopaikkaterveydenhuolto ja hen

kilostopalvelut 

Ehdotukset ovat raportin kohdassa 4 . 2 

Perustelut : Naisten ja miesten valisen tasa- arvon edistyminen 
Valtionrautateilla . 

Seuraamukset : Tasa - arvo - ohjelma liitetaan henkilostohallinnon 
vuotuisiin toiminta- ja kehitt~missuunnitelmiin . 

Tyoryhman se lostus mahdol l isuuksista yhdistaa siivoustoita liiken
ne - ja ratapiireissa I Lko . Rto . Siivoustyoryhma . - Hki , 1982 . -
9 s ., 3 liitetta . 
(VRIVSJ 1982112) 

Tiivistelma : 
Tavoite : 

Ongelma : 

Ehdotus : 

Selvitt~a mahdollisuuksia siivoustehtavien yhdist~mi 
sesta liikenne - ja ratapiireissa seka virkai l ijoiden 
siivoustehtavien osuuden selvittaminen 

Siivouskohteiden hajanaisuus , osastojako 

1 . Paikallisten paallikoiden yhteistoiminnan lisaa
minen siivousjarjestelyissa 

2 . Paatoimisen henkilon maaraaminen johtamaan lii 
kenne - ja ratapiirien yhteista siivoustoimintaa 
kussakin "rautatiepiirissa " 
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Peruste lut : 
siivoushenkiloston ja kaluston yhteiskayton mahdollistaminen 
siivoojakuljetusten vahentaminen 
puhdistusaineiden yhteistoimitusten mahdol1istaminen 
tarpeenmukaisen puhtaustason toteuttaminen , kuten ohjelmointi, 
mitoitus jne . 

LIS~KSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT NUMEROA VAILLA OLEVAT RAPORTIT : 

AJA- jarjestelman soveltuvuus onge1majatteiden kuljetuksiin 1 Lko . -
Hki , 1982 . - 4 s . 

Lahti - Loviisa - radan akselipainoselvitys I Rautatiehal1itus , Lovii 
san kaupunki . - Hki , 1982 . - 22 s ., 6 liitetta . 

En rapport om vaxlingspersonalens arbetsmiljo vid SJ = Raportti 
vaihtotyohenkilokunnan tyoolosuhteista SJ : lla I Statens Jarnvagar , 
Arbetasskyddsstyrelsen , Statsanstalldas Forb und . -
Suomennettu 6 . 10 . 1982 , Hki . 

Ratapiha- ja junahenkiloston tyoolosuhteet ja terveydentila : 
kyselytutkimus I Ei1a Riikonen . -
Hki : Tyoterveyslaitos , 1982 . - 134 s ., liitteita (62 s .) . 
(Tyoolosuhteet ; 41) 

Raportit ovat lainattavissa RH : n kirjastosta . 

(N : o H1t 471/051/82, 17 . 11 . 1982) VT 47/82 . 

ELAKKEELLE SIIRTYVIEN VUOSILOMAKORVAUS 

Esiintulleesta syysta huomautetaan , etta vuosilomakorvauksen maksa

mista virkamiehille koskeva valtiovarainministerion yleiskirje n : o 

47 

P 5391 , 30 . 12.1977 (VR 2615 . 1) on edelleen voimassa . Asianomaiste n 
esimiesten tulee yleiskirjeen mukaan huolehtia siita , etta esim . 

elakkeelle 1ahtevalle virkamiehelle annetaan elakkee1le siirtymis 

hetkeen mennessa ansaittu lorna lomapaivina . Vuosilomakorvauksen mak 
saminen tulee kysymykseen vain sellaisissa tapauksissa,jolloin vir

kamiehelle ei ole voitu jonkin erityisen syyn esim . sairauden vuoks i 

lomaa jarjestaa . 

(N : o Hlo 780/114/82 , 17 . 11 . 1982) VT 47/82 . 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

608497 

654665 

A. Ahlstrom Oy 
Euran paperi 

Oy Lohja Ab 
Inkoon muovitehdas 

Luettelosta poistetaan 

654665 Oy Fiskars Ab 
Muovitehdas Inkoo 

27500 KAUTTUA 

10210 INKOO 

Allamainittujen asiakkaiden nimet muutetaan seuraavanlaiseksi 

651703 SOK Konesokos 

653394 A. Ahlstrom Oy 
Kauttu an paperitehdas 

(Tlt 9/ 24 / 82, 17.11.1982) VT 47/8 2 

MITATTAVIEN VAUNUKUORMIEN RAHTIKIRJOJEN.TILITYS 

Huomautetaan, etta lahetysaseman on tiedusteltava maaraasemalta 
mitattavan vaunukuormalahetyksen mittauksen tulosta, ellei sita 

ole tiedotettu lahetysasemalle viiden vuorokauden kuluessa vaunu
kuorman lahdosta. (Ks Tys 2.osa kohta 1 .1.3) 

Sen jalkeen kun tieto mittauksen tuloksesta on saatu lahetys

asemalle on rahtikirjan lahtevan tilitys-osa viipymatta tilitettava 

ja rekisteroitava. 

(Tlt nro 961/233/82, 15.11.1982) VT 47/82 

AIKATAULUN 182 LISAYS 

Lisays 7 aikatau1uun 182 on i1mestynyt ja jaetaan ka i ki11e a ikataul u
kirjan ti1annei11e . Li sayksen vo i maant u1opaiva on 1 .12 . 198 2 . VT 47/82 
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ERIKOISKASITTELYVAROITUS- TARRA (VR 2852) 

Painatusjaostosta on valmistunut kuvan mukainen kappaletavaran varoitus 

lipuke. Lipuke on painettu tarrana, josta taustapaperi on ennen kaytt5a 
irroitettava. 

Ohjeet : 

~ 

Tama esine vaatii 
erikoiskasittelyn 
VR 2852 87 10000 82·09 
118 205724 C 

Lipuketta kaytetaan vain silloin, kun tavaran painopiste tai vaikea 

siirrettavyys ehdottomasti edellyttavat useamman henkilon osallistumis

ta sen siirtamiseen . Esimerkkeina mainittakoon suuret lasilaatikot, 

pianot, kotikylmiot ja korkeat pakastinjaakaappiyhdistelmat . 

Lipuke kiinnitetaan tavaraan VR : n henkilokunnan toimesta tavaran vau

nuun tuennan jalkeen siten, etta se on vaunua purkavien henkiloiden 
helposti havaittavissa . Jos kysymyksessa on useita samanlaisia kolleja , 

kiinnietaan lipuke viimeiseksi vaunuun kuormattuun kolliin . 

Lipukkeella merkittya kollia ja vaunussa olevia muita samanlaisia 

kolleja ei yhden henkilon - esim. trukinkuljettajan - pida ryhtya 
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purkamaan vaunusta ilman apua . 

Lipukkeita ei saa luovuttaa asiakkaiden kayttoon . 

Lisaksi huomautetaan , etta tallainen vaikeasti kasiteltava tavara edel 
l yttaa usein joko rahdittamista erillistavarana tai muun kasittelyl isa

maksun perimista . 

(Lt 23407/61/82 ; 16 . 11 . 82) VT 47/82 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Kuopion ratapihan liikennoimissaanto on uusittu . 

Uusi liikennoimissaanto , jonka perusjakelun painatusjaosto on hoitanut , 

tulee voimaan marraskuun 26 paivasta 1982 alkaen , jolloin samalla ku 

motaan huhtikuun 17 paivasta 1979 kaytossa ollut liikennoimissaanto . 

(Nro Yt 23204/62/82 ; 2 . 11 . 1982) VT 47/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat julkaisuun tehdaan seuraava muutos 1 . 12 . 
1982 lukien : 

Jyvaskylan alainen Saynatsalon teollisuusraide muutetaan Saynatsalo 
- nimiseksi liikennepaikaksi seuraavin merkinnoin: 

1 2 3 4 5 6 

Saynatsalo 33 Jyvaskyla 15 Hpj 225 Hpk 93 Hko 126 Hy 276 
Sy 841 Jy Jy 15 Ov 106 Ilm 269 Jns 278 Kr 375 Kon 378 

Kv 279 Lh 323 Lla 516 01 402 
Par 260 Pko 180 Psl 332 Pm 95 
Pri 283 Ri 264 Sk 211 Sij 209 
Tpe 148 Tl 188 Tku 316 Vnj 245 
Yv 280 

Tt Enso- Gutzeit Oy : ta varten 

(Nro Lko 23258/67/82 , 15 . 11.1982) VT 47/82 
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1 . 12 . 1982 lukien poistetaan julkaisusta Rukkarn~en liikennepaikka rner 

kintoineen . 

(Nro Lko 23339/67/82, 15 . 11 . 1982) VT 47/82 

1 . 12.1982 lukien muutetaan Ryttyl~n liikennoimistapamerk~nn~ksi sarak

keeseen 5 HTt . 

(Nro Lko 32195/67/82, 15 . 11.1982) VT 47/82 

1 . 12 . 1982 lukien poistetaan julkaisusta Palorannan liikennepaikka mer 

kintoineen . 

(Nro Lko 22035/67/82, 15 . 11.1982) VT 47/82 

RAUTATIERAKENNUSTEN JUNATURVALLISUUSSAANN~N KUMOAMINEN 

Rautatiehallitus on istunnossaan 16 . 11.1982 kumonnut rautatieraken

nusten junaturvallisuuss~~nnon (Ptjo:n n:o 2752) 16.11 . 1982 lukien . 

(N : o RH 1032/62/82, 16 . 11 . 1982) VT 47/82 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistosihteerin virka (V 18), toimistosihteerin virka (V 16) , 

kahdeksan veturinkuljettajan virkaa ja konduktoorin virka . Liiken 

neosaston paallikolle osoitetut kirjallicet hakemukset on toimitet 

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 22 . 12 . 1982 ennen 

viraston aukioloajan p~~ttyrnista. 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

toimistosihteeri (V 18): Lieksan (1 Lis lapt henkilo - ja palkka 

asiat) liikennealueelle, 

toimistosihteeri (V 16) : Joensuun (1 Jns kirj . kesk .+ lipt) liiken 

nealueelle, 

veturinkuljettajat: Joensuun (8 Jns) varikolle ja 

konduktoori: Joensuun (1 Jns) liikennealueelle . 
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Kaksi vaihdemiehen tointa , kaksi junamiehen tointa ja toimistovir 

kailijan toimi (V 9) . Rautatiehallituksen liikenneosaston paalli 

kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Joensuun 

liikennepiirin paallikolle viimeistaan 22 . 12 . 1982 . 
Edel l a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 
vaihdemiehet : Joensuun (2 Jns) liikennealueelle, 
junamiehet : Joensuun (1 Jns) ja Savonlinnan (1 Sl) liikennealueille 

ja 
toimistovirkailija (V 9): Joensuun (1 Jns) liikennealueelle . 

Kaksi vaunumiehen tointa (V 9), nelja asemamiehen tointa (V 10) ja 
viisi asemamiehen tointa (V 9) . Kirjalliset hakemukset on osoitet 

tava ja toimitettava Joensuun liikennepiirin paallikolle viimeis 

taan 22 . 12 . 1982 . 
Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-

raavasti : 
vaunumiehet (V 9) : Joensuun (2 Jns) varikolle , 
asemamiehet (V 10) : Joensuun (3 Jns) ja Savonlinnan (1 Sl) liiken

nealueille ja 
asemamiehet (V 9) : Joensuun (4 Jns , 1 Nrl) liikennealueelle . 

Kemisti - insinoorin (S 13) avoimen viran hoitaminen ilmoitetaan haet 

tavaksi rautatiehallituksen koneosastolla . Tehtaviin kuuluvat Valtion

rautateiden kemiallistekniset ja materiaalitutkimukset asiantuntija

tehtavineen , Valtionrautateiden kemian l aboratorian keh i ttaminen, la

boratorian yleisten asioiden hoito ja VAK : iin liittyvat asiantuntija

tehtavat kuljetettavien aineiden osalta . 

Tehtavaan halukkaita pyydetaan jattamaan koneosaston johtajalle 

osoitetut ilmoittautumisensa koneteknillisen toimiston paallikolle 

9 . 12 . 1982 mennessa . 

Rautatiehallituksen sahkoteknillisen toimiston palvelukseen otetaan 
teknillisen opiston suorittanut sahkoinsinoori tehtavanaan rakennus 

ten sahkoasennusten suunnittelu ja valvonta . 
Hakemukset , jo i ssa on esitetty palkkatoivomus , pyydetaan lahettamaan 
10 . 12 . 1982 mennessa osoitteella: Rautatiehallitus , Koneosaston Joh
taja , PL 488 , 00101 Helsinki 10. 
Lahempia tietoja antaa DI 0 Kalis puh. 90- 7072480 tai ins . I Jokinen 
puh . 90- 7072487 . 

Helsinki 1982. Veltion patnetuskeskus 
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TARIFFITAULUKOIDEN KORJAUSLEHTI 

Tariffitaulukkoon (VR 2644) , voimassa 1 . 1 . 1983 lukien, on ilmesty 
nyt korjauslehti, sivut 343 ja 344 . 

Painatusjaosto suorittaa korjauslehden perusjakelun . 

(Nro Mt, 24 . 11.1983) VT 48/82 

YLEISAVOVAUNUJEN NUMEROIDEN MUUTOKSET 

Avovaunujen kuormansidontalaitteiden uusimisen yhteydess~ muutetaan 

alla lueteltujen vaunujen numerot seuraavasti: 

vanha uusi 

Hkb 114733 - 115000 132733 - 133000 
Hkb 115301 - 115407 133301 -. 133407 x) 
Hkb 115511 - 118200 133511 - 136200 
Ob 72201 - 73015 142201 - 143015 
Oc 74001 - 74755 144001 - 144755 
Occ 74801 - 75199 144801 - 145199 
Occ 75200 - 75219 145200 - 145219 x) 
Occ 75220 - 75490 145220 - 145400 
Occ 75401 - 75700 145401 - 145700 x) 
Occ uusi sarja 145701 145800 x) 
Occ uusi sarja 145801 145866 x) 

Muutoksen j&lkeen vaunut on varustettu yhtenfiisill~ sivupylvailUi. 
ja hihnavinttureilla, jollaisilla kaikki x)-merkityt sarjat on jo 
aikais~mmin varustettu. Viimeksimainittujen vaunujen numeromuutos 
tapahtuu seuraavan luokkakorjauksen yhteydessa . 

(Nro Yt 22041/412/82, 25 . 11.82) VT 48/82 

Kansioon "Tavaraliikenne" (lorn. VR 3701) kohtaan vuokra·tut tavara

vaunut tehdaan seuraava muutos: 

Poistetaan: 

Suomivalimo, Parkatintie 31, 74120 Iisalmi 2 

(Nro Lt 32416/652/82 25.11.1982) VT 48/82 

Svs - sarjan suursailiovaunuja (SS 26 -tyypin sailioin, valimohiekan 
kuljetukseen) 



199912 - 7 
921 - 8 
928 - 3 

- 3 -

199932 - 5 
935 - 8 
945 - 7 

199955 - 6 
966 - 3 

972 - 1 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE -TULLIV~LITYSPALKKIOT 

48 

199979 - 6 

VR:n tu11iasioimistojen raja-asemi11a perimat tu11ise1vitysmaksut 

ja eraat muut tu11austoimenpiteiden yhteydessa kannettavat maksut 

nousevat RH:n paatoksen mukaan 1.1.1983 1ukien. Samasta paivamaa
rasta lukien nousevat myos raja-asemi11a perittavat konttien ja 

suur1avojen sai1ytysmaksut . 

Markkinointitoimisto on jakanut uudet maksutau1ukot asianomaisi11e . 

Tarvittaessa on niita saatavissa markkinointitoimistosta , puh . Hki 
2726 tai 2724. 

(Mt 23 . 11 . 83) VT 48/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

He1sinkiin vaunukuormina 1ahetettavien rajahdysaineiden osoite 

paikka muuttuu 15.12.1982 1ukien. Taman vuoksi HELSINGIN , HERTTO 
NIEMEN ja S~RN~ISTEN 1iikennepaikkojen rajahdysaine1ahetysten 
osoittamista koskevat merkinnat sarakkeessa 6. muutetaan seuraa 
viksi: 

"Rajlhdysaine1ahetykset on osoitettava vaunukuormina Pasi1aan 
(r . 9 b . ) ja kappa1etavarana He1sinkiin" . 

PASILAN 1iikennepaikan sarakkeeseen 6 . 1isataan teksti: 

"Raide 9 b. He1singin 1iikennea1uee11e vaunukuormina saapuvia 

rajahdysaine11hetyksia varten" . 

(Nro 23413/61/82, 24.11.1982) VT 48/82 

AIKATAULUN 182 LISXYS 

Lislys 8 aikatau1uun 182 on i1mestynyt ja jaettu kaiki11e aikatau1u
kirjan ti1annei11e. Lisayksen sisl1tona on jou1u- ja uudenvuoden 
1iikenne 1982- 1983. 

VT 48/82 
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NIMITYKSH 

L i i k e n n e o s a s t o : Liikennetarkastajan (V 28) virkaan (RH/ 
Lko) ylimaarainen liikennetarkastaja (V 28) Arvo Olavi Ojala, alemman 
palkkaluokan liikennetarkastajan (V 26) virkaan (RH/Lko) ylimaarainen 
alemman palkkaluokan liikennetarkastaja (V 26) Taisto Kalevi Laine ja 
toimistosihteeri (V 18) Armas Nuutinen, yliteknikon (V 25) virkaan 
(Kv) teknikko Seppo Johannes Peltoniemi, alemman palkkaluokan liiken
netarkastajan (V 25) virkaan (RH/Lko) toimfstos iht"eeri -Tv 19) Irma 
Kyllikki Miettinen ja toimistosihteeri (V 18) Jorma Henrik Jarven
sivu, apulaisasemapaallik5n (V 24) virkaan (Pm) liikenneohjaaja 
(V 18) Jarmo Johannes Ikonen, teknikon (V 23) virkaan (Kon) tilapai 
nen vaunumies Hannu Ilmari Kemppainen, junamiehen toimeen (Suo) ase
mamies (V 9) Eino Nieminen, veturinkuljettajan virkaan (Kern) veturin 
lammittajat (V 14)' Veijo Aulis Uimonen ja Pekka Ilmari Jylha. 

Toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hki) toimistovirkailija (V 11) Leila 
Orvokki Holmsten, jarjestelymestarin virkaan (Hki) kondukt55ri Veikko 
Viljo Makitalo, kuormausmestarin virkaan (Hki) junamies Kauko Juhani 
Viianto ja asemamies (V 9) Yrjo Tapio Huuskonen, kuormausmestarin 
virkaan (Hl) asemamies (V 9) Eero Sakari Harju, toimistovirkailijan 
(V 9) toimeen (Lh) ylimaarainen toimistovirkailija (V 8) Leena Maria 
Hannele Levaniemi, vaihdemiehen toimeen (Hki) asemamiehet (V 9) Matti 
Juho Rissanen ja Risto Juhani Virtanen seka asemamies (V 10) Jouko 
Tapani Inkinen, vaihdemiehen toimeen (Kr) asemamies (V 9) Ernst 
Artursson Westerlund, vaihdemiehen toimeen (Lh) asemamies (V 10) Mat 
ti Yrjo Juhani Laakso, junamiehen toimeen (Hki) asemamiehet (V 10) 
Armas Antero Kangasmaki, Veli-Pekka Ikonen, Matti Kalervo Tanskanen 
ja Veikko Tapani Ihalainen seka asemamiehet (V 9) Tauno Kekalainen, 
Jorma Kalevi Tarasmaa, Aili Alina Palonen, Esko Tapani Korhonen, Kari 
Juhani Tiainen, Eila Mirjam Saunamaki , Heikki Juhani Rasanen, Seppo 
Antero Kekalainen ja Matti Antero Johannes Markkanen, junamiehen toi
meen (Hnk) asemamies (V 9) Rune Rafael Udd, junamiehen toimeen (Kr) 
asemamies (V 10) Pekka Henrik Gustafsson, junamiehen toimeen (Ri) 
asemamiehet (V 9) Matti Olavi Salmi ja Veli Matti Laitinen seka asema
miehet (V 10) Reijo Kaarlo Koskinen ja Pentti Luoma, junamiehen toi 
meen (Lh) asemamiehet (V 10) Erkki Iivari Kahara, Markku Juhani Ranta 
nen ja asemamies (V 9) Timo Juhani Suominen, asemapaallikon (V 20) 
virkaan (Uk) toimistosihteeri (V 18) Reijo Tapio Miettinen, toimisto
sihteerin (V 15) virkaan (Jns) ylimaarainen toimistovirkailija (V 11) 
Mirja Inkeri T5rronen, konduktoorin virkaan (Jns) vaihdemies Harri 
Rainer Hamalainen ja asemamies (V 10) Pertti Vihtori Salonen, kon 
duktoorin virkaan (Sl) junamies Matti Huttunen, toimistovirkailijan 
(V 11) toimeen (Jns) toimistovirkailija (V 9) Merja Anitta Sorsa, 
junamiehen toimeen (Jns) asemamies (V 9) Markku Vilho Juhani Tolvanen, 
junamiehen toimeen (Oku) asemamiehet (V 9) Veikko Olavi Litja ja Mauna 
Olavi Pajarinen, junamiehen toimeen (Lis) asemamies (V 10) Matti An
tero Vartiainen, vaihdemiehen toimeen (Jns) asemamiehet (V 9) Kalle 
Reijo Olavi Leino , Hannu Juhani Rauhala ja Keijo Olavi Tuovinen, vaih 
demiehen toimeen (Lis) asemamiehet (V 10) Paavo Einari Karvonen ja 
Heikki Tapio Honkanen . 

R a t a o s a s t o : rakennusmestarin (V 23) virkaan (Ke ra) 
rakennusmestari (V 22) Teuvo Kustaa Pernu . 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikot Aimo Jalmari 
Sajama, Arvid Abel Ahotupa, asema~aallikko Aulls Kalervo Tainio, 
toimistosihteerit Aili Annikkl Kos lnen, Eeva-Liisa Kortteinen, 
Alno Marla Sarvela, Sirkka-Liisa Pykalainen, Lilja Regina Virtanen, 
liikenneohjaajat Teuvo Matias Rantala, Arvo Arthur Helin, Pentti 
Olavl Erkkola, Kauko Kalervo Salo, Paavo Ilmari Suutala, liikenne
mestarit Olavi Erkki Juhani Lehtimaa, Arnold Susi, vaunumestarlt 
Tauno Eelis Mustonen, Heikki Antero Lehtonen, veturlnkul~etta~at 
Esa Heikki Ohtonen, Gunnar Henrik Skytta, Penttl Kalevi Vlikarl, 
Kosti Uolevi Valonen, Mauno Tapani Harjuntausta, Simo Armas Heik
kila, Veikko Matias Lehtikangas, Erkki Toivo Sulkava, Alpo Olavi 
Honkavuori, Jorma Kaarlo Johannes Tolpanniemi, Jouko Tuomas Tikka
la, Lauri Kalevi Aleksi Intonen, Raimo Otto Petteri Saarelainen, 
veturinlammittajat Kalervo Johan Rasimus, Jukka Petter Poljo, 
Jukka Pekka Savinen, Eino Olavi Salin, Osmo Aulis Antero Haveri, 
konduktoorit Eero Jalmari Juntunen, Pentti Olavi Hoyla, Kauko Jo
hannes Kononen, Niilo Johannes Blomqvist, Esko Feliks Lehtinen, 
Veikko Huolman, Tauno Kauko Rutanen, Martti Taavetti Harkonen, 
Eino Olavi Reinikainen, Veikko Armas Kauppinen, Teemu Gunnar Tuo
vinen, autonkuljettaja Arvo Jubani Salmi, junamiehet Vaino Kalevi 
Paavali Jansson, Kauko Tynkkynen, Per Nils Bernhard Englund, Esko 
Ilmari Takkinen, Unto Olavi Rasanen, vaihdemiehet Gunnar Aake Oja
la, Kalervo Henrik Hakala, Rauno Viljaml Eskellnen, asemamiehet 
Per Gustav Enberg, Runar Isidor Lundberg, Aarne Antero Nurml, 
Niilo Antero Pietila, Erkki Eenokki Lautala, Martti Viktor Risti
maki, Kari Pekka Kivela, Erkki Kalevi Kallionpaa, Aino Alina Ki
vimaki, Seppo Olavi Syrja, Paavo Aulis Videnoja, Ahti Johannes 
Annila, Juhani Antero Mikael Kulpakko, Olavi Gunnar Perikangas, 
Veikko Juho Kervinen, koneenhoitaja Atte Johannes Toivonen, yli
asentajat Yrjo Olavi Vlsurl, YrJO Vilhelm Hokkanen, sahkoasenta
Jat Ragnar Edelfrid Koivisto, Toivo Johannes Penttila, Olll Vuo
rlkoski, tallimiehet Kauko Matti Kalervo Jarva, Erkki Olavi Saa
rinen, vaununtarkastajat Tauno Tapio Lampioja, Sulo Paul Erik 
Kangasperkko, Arvo Johannes Tikkala, Heino Olavi Palosaari, vau
numies Henry Olavi Sveins, ylim. vaununtarkastaja Lauri Juhanr
Ikonen, ylim. huoltomiehet Urbo Paavo Hamunen, Antero Eero Holma, 
ylim. veturlnlammlttaJa Aarne Joonas Kolehmainen, ylim. asemamie
het Pekka Mauno Relpas, Erkki Lahtinen, Veijo Jukka Juhani Laulai
nen, ylim . tallimies Frans Johannes Kaunismaki, ylim. vaunusii
voojat Ella Annell Tauriainen ja Eeva Esteri Sormunen. 

R a t a o s a s t o ratainsinoori (B 2) Rosalie Alesaro. 
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SUOJAOSUUS PALKAN ULOSMITTAUKSESSA 

Saad~skokoe1massa on ju1kaistu : N: o 835. Oikeusministerion paat~s 

suojaosuuden maarien korottamisesta pa1kan u1osmittauksessa. 
Annettu He1singissa 18 paivana marraskuuta 1982 . 

Suojaosuudesta palkan u1osmittauksessa 20 paivana marraskuuta 1981 

annetun asetuksen (767/81) 4 § : n noja11a oikeusministerio on paatta

nyt : 

1 § 

E1inkustannusindeksin (1okakuu 1951 = 100) 1okakuun 1982 indeksi1u

vun noustua 7 , 6 prosenttia 1okakuun 1981 indeksi1uvusta korotetaan 

suojaosuudesta pa1kan u1osmittauksessa annetun asetuksen (767/81) 
1 § :ssa mainitut suojaosuuden maarat , jotka ve1a11isen katsotaan 

tarvitsevan seuraavaan pa1kanmaksupaivaan asti itsensa ja puo1ison
sa seka hanen e1atuksensa varassa o1evien omien ja puo1isonsa 1asten 
j a otto1asten e1atukseen , ve1a11isen oma1ta osa1ta 40 , 00 markkaan ja 

jokaisen ede11a mainitun omaisen osa1ta 14 , 50 markkaan paivaa kohti . 

2 § 

Tama paatos tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1983. 

(N : o H1o 810/010/82 , 1 . 12 . 1982 , vrt . VT 50/81) VT 49/82 . 

• 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto - oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehd~~n seuraavat muuto

set . 

Luetteloon lisataan 

610121 Oy Tampella , Sahateollisuus, 46900 INKEROINEN 
Inkeroisten Saha 

610220 Oy Tampella Ab , Aseosasto PL 136 33101 TAMPERE 

610584 Neste Oy Teollisuuskemikaalit 06850 KULLOO 

630723 Puulaaki Oy PL 277 33101 TAMPERE 

Allamainitunasiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi . 

646943 SOK Vaaja- teollisuus 

(Tlt 9/24/82 , 1.12 . 1982) VT 49/82 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeell~ nro 173 29 . 11 . 1982 , on kansainvalisessa 
tavaraliikenteess~ kaytett~via ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 1 . 12 . 1982 lukien seuraavasti : 

1 Englannin punta 8 , 80 mk 

100 Espanjan pesetaa 4,70 mk 
100 Neuvostoliiton ruplaa , clearing 750 , 00 mk 

100 Norjan kruunua 78,00 mk 

100 Portugalin escudoa 6 , 00 mk 
100 Ranskan frangia 78 , 50 mk 

100 Ruotsin kruunua 74,50 mk 
100 Saksan Liittotasavalta, markkaa 221,00 mk 
100 Sveitsin frangia 257,00 mk 

100 Tanskan kruunua 63,00 mk 

(Nro Tlt 112/23/82 , 30 . 11.1982) VT 49/82 

10 

10 

49 
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NORDEG-TARIFFI 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG/Wgl 9927/28) ilmestyy lisalehti 

nro 5, joka on voimassa 1.1 . 1983 lukien. 

Lisalehti sisaltaa mm: 

DR :n osuuden rahtien korotuksen n . 8 % 
VR : n osuuden rahtien korotuksen n . 5 % 

NORDEG-kappaletavaratariffiin (NORDEG/Stg 9929) ilmestyy lisalehti 

nro 10, joka on voimassa 1 . 1 . 1983 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mm: 

DR : n osuuden rahtien korotuksen (taulukot 22 ja 23) 

VR:n osuuden rahtien korotuksen (taulukko 61) 

Kans.val. tavaraliikenteen myyntijaosto jakaa lisalehdet niiden 

saavuttua Saksasta . 

(Mt 29 . 11 . 1982) VT 49/82 . 

FIDEBAST - TARIFFI 

FIDEBAST-tariffiin 9350 i l mestyy lisalehti nro 4, joka on voimassa 

1 . 1 . 1983 lukien . 

Tariffin rahteja on korotettu n. 5 %. 

Painatusjaosto on jakanut lisalehdet asianomaisille. 

(Mt 29 . 11 . 1982) VT 49/82 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Konneveden liikenteen aloittamisen johdosta muutetaan Jyvaskylan 

terminaalipiirin linjan nro 6105 merkintoja ja lisataan uusi 

linja nro 6109 : 

6105 JYV~SKYL~ - PIHTIPUDAS 

Jyvaskyla - ~anekoski 41 - Liimattala 57 - Kon~inkangas 62 -

Kalaniemi 72 - Viitasaari 96 - Pihtipudas 135 

Osuuskunta ~anekosken Kuorma-autokeskus ~aanekoski , linjakulje

tukset Jyvaksyla - Pihtipudas seka jakelu - ja kerailykuljetukset 
~anekoskella . 
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6109 JYV~SKYL~ - KONNEVESI 

Jyvaskyla - Suolahti q1 - Konnevesi 70 

Autoilija E Kettunen Suolahti 

Merijarven liikenteen aloittamisen johdosta muutetaan Ylivieskan 

terminaalipiirin linjan nro q302 merkintoja seuraavasti : 

q302 YLIVIESKA - MERIJ~RVI 

Ylivieska - Alavieska 17 - Merijarvi 37 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Ylivieska 

KAPPALETAVARAN KUORMAUS- JA KULJETUSOHJEET (VR 2652 . 1) 

Kappaletavaran kuormaus - ja kul j etusohjeiden liitantalinjaluette 

loon sivulle 59 lisataan Jyvaskylan terminaal in kohda l le seuraavat 
merkinnlit : 

Jy klo 9 . 00 - Suolahti - Konnevesi (Konnevesi to) - (paluu 

Suolahdesta seuraavana aamuna) - Jy klo 8 . 00 

Sivulle 57 lislitaan Ylivieskan terminaalin kohdalle Alavieskan 
jalkeen Merijarvi seuraavasti : 

Yv klo 9 . 00 - Alavieska - Merijarvi - Yv k l o 16 . 00 (rna , to) 

Saman terminaalin merkintoja viidennellli rivil l a muutetaan 

seuraavasti: 

Yv klo 9 . 00 - Haapajarvi - Yv klo 16 . 00 (Reisjarvi rna , ke , pe) 

(Nro Lko 32q48/66/82) 

MATKATAVARAN LAHETTAMI NEN NEUVOSTOLIITTOON 

Viipur i ssa suoritettavan tullitarkastuksen nopeuttami 
seKsi pyydetaan liikennepaikkoja merkitsemaan matkata

varatodistuksen "Esitetyt liput" - sarakkees een naky
viin matkalipun , mat kustajavaunun ja - paikan numerot. 
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LIIKENNEPAI KKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkoj en va1imatkat - ju1kaisun 1iitteeseen V " Kappa1eta 

vara1iikennepaikat" t ehdaan seuraavat 1isaykset : 

Lisataan 9 .12 . 1982 a1kaen 

Konne ves i 728 33 Jy 4 D 70 

1 . 1 .1 983 a1kaen 

Merijarvi 72 9 25 Yv 3 D 37 

Vastaavat 1isaykset tehdaan myos Kappa1etavara1iikennepaikat~ 

kirjaseen (VR 3726) . Konnevesi poistetaan Oy Matkahuo1to Ab : n 

toimipaikoista sivu1ta 59 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen va1imatkat - ju1kaisuun tehdaan 15 . 12 . 1982 

1ukien Kymin ja Se1anpaan kohda11e seuraavat muutokset: 

Poist etaan sarakkeesta 5 1iikennoimistapamerkinta Tt seka 

1isataan sarakkeeseen 6 merkinta "Tt 1ahtevaa ja saapuvaa 
tavaraa va rten 1pp : n erikois1uva11a . " 

(Nro Lko 32347/67/82 , 29 . 11 . 1982) VT 49/82 

AIKATAULUJULKAISUJEN KATOAMINEN 

Aikatau1u1isaysten ja "Turistien" 1ahes jatkuvien katoa

misen vuoksi pyydetaan ao . ju1kaisujen vastaanottajia 
t arkkai1emaan saapuneiden aikatau1u1ahetyksiensa sisa1-

tamia mabdo11isia ti1ausmaaran y1ittavia kappa1eita . 
Mika1i y1imaarais i a 1ahetyksia 1oytyy , pyydetaan niista 
i 1moittamaan Liikennetoimistoon puh . nro Hki 2585, jo1 -
1oin y1imaaraiset kappa1eet voidaan ohjata sinne , mista 
niita puuttuu . 
VT 49/82 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin 9760 ilmestyy lisalehti nro 24, 
joka on voirnassa 1 . 1 . 1983 lukien . 

Lisalehti sisaltaa rnrn . seuraavia rnuutoksia: 

Suomen osuuden rahteja on korotettu (n . 5 %) 
Suomen osuudella otetaan kayttoon katettu- ja avovaunuluo 

kat 

Suomen osuudella kaytetaan vain yksityisia vaununpeitteita 

Suomen osuuden vaarallisten aineiden (RID- tavaroiden) rah

teihin lisataan maaratyt rahtilisat (Luku 3 § 5) 

Suomen osuuden tullival ityspal kkioita on korotettu 

Suomen osuuden yksityisvaunun vahennys on muuttunut (15 %) 
Siirtokuormausmaksuja on korotettu Torniossa ja Haapar an 
nassa 

Suornen ja Ruotsin asernal uette l oihin on tehty muutoksia 

Poikkeustariffien 4 ja 5 rahteja on korotettu 

Ruotsin-Norjan NET - osuuden rahteja on korotettu (n . 13 %) 
Ruotsista lahtevien erikoiskuljetusten "erikoiskuljetus 
maksu " mer~itaan rahtikirjaan erillisena (koodi 56) 

Syvakuormausvaunujen kayttomaksua korotettu Ruotsin osuu 
della 

Ktisinkorjauksena poistetaan tavaraluokitustaulukon sivuilta VR : n 

tavaraluokat (Osa II , Luku I ja II) . 

Tariffiin on liitetty Poikkeustariffi 7 , joka on transitotariffi ja 

koskee Neuvostoliiton/Neuvostoliitosta rajakohtien Tornio raja 

Vainikkala raja/Niirala raja kautta kuljetettavia lahetyksia . 

Pohjoisrnaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilrnestyy lisalehti 

nrc 42 , joka on voimassa 1 . 1 . 1983 lukien . 

Lisalehti sisaltaa mrn . seuraavia muutoksia : 

Suomen osuuden rahtien korotuksen (n . 5 %) 
Auto l injan Turku- Stockholrn rahtien korotuksen (n . 10 %) 
Suomen osuuden tull ival ityspalkkioiden korotuksen (n . 12 %) 
Suomen osuuden vaarallisten aineiden (RID- tavaroiden) rah 
teihin lisataan maaratyt rahtilisat (Luku 3 § 6) 

(Mt 29 . 11 . 1983) VT 49/82 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 26) virkaa ja yk
si alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 21) virka toistaisek

si rautatiehallituksen talousosastolla . 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitet 

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 28 . 12.1982 ennen vir

ka-ajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois 

taiseksi seuraavasti: 

liikennetarkastajat ap (V 26) : 1 materiaalitoimiston ostojaosto 

1 tietokonetoimiston yleinen jaosto 

liikennetarkastaja ap (V 21) : taloustoimiston yleinen jaosto 

Toimistosihteerin (V 18) virka ja kaksi toimistosihteerin (V 16) 

virkaa toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 28.12.1982 ennen virka- ajan 

paattymista . 
Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois 

taiseksi seuraavasti: 

toimistosihteeri (V 18): tilitoimiston kansainvalinen tarkastusja 

osto 

t oimistosihteerit (V 16): 1 tilitoimiston kotimainen tarkastusjaosto 
1 tietokonetoimiston yleinen jaosto 

Kolme toimistovirkailijan (V 11) tointa ja yksi toimistovirkailijan 

(V 9) toimi toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla . 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava talo

usosaston kansliaan (h . 228) viimeistaan 28.12.1982 ennen virka - ajan 
paatt ymista. 

Edel l a ma inittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai 
sek · seuraavasti : 

toimistovirkailijat (V 11): 2 tilitoimiston kotimainen tarkastusja

osto 

t oimistovirkailija (V 9): 

1 tilitoimiston yleinen jaosto 

tilitoimiston kansainvalinen tarkastus 

jaosto 
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Toimistosihteerin (V 19) virka ja kaksi toimistosihteerin (V 18) 
virkaa toistaiseksi talousosaston piirihallinnossa. Talousosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 28 . 12.1982 ennen virka-ajan paattymista. 
Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois
taiseksi seuraavasti: 
toimistosihteeri (V 19): 
toimistosihteerit (V 18) 

Hyvinkaan varasto 
1 Seinajoen sivuvarasto 

1 Pieksamaen varasto 

Kolme varastomestarin (V 17) tointa toistaiseksi Hyvinkaan varastos 
sa ja yksi varastomestarin (V 17) toimi toistaiseksi Pieksamaen va
rastossa. Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava ao . varastojen paallikoille viimeistaan 28.12.1982 ennen vir
ka-ajan paattymista. 
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Ylimaarainen teknikon (V 21) toimi toistaiseksi Hyvinkaan varastossa. 
Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Hyvin

kaan varaston paallikolle viimeistaan 28.12 . 1982 ennen virka-ajan 
paattymista. 

Ylimaarainen toimistovirkailijan (V 13) toimi toistaiseksi Pieksa
maen varastossa. Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava Pieksamaen varaston paallikolle viimeistaan 28 . 12 . 1982 
ennen virka-ajan paattymista. 
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Liikenneohjaajan virka (V 20) , viisi 1iikenneohjaajan vir

kaa (V 18), 1iikennemestarin virka (V 18), vaunumestarin 
virka ja kaksi veturinku1jettajan virkaa . Liikenneosaston 
paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitet 

tava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 6 . 1 . 1983 

ennen viraston aukio1oajan paattymista . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistai 

seksi seuraavasti : 
1iikenneohjaaja (V 20): Turun (1 Tku junasuor . ) 1iikenne

a1uee11e , 

1iikenneohjaajat (V 18) : Hameen1innan (1 H1 junasuor . ) , 
Haapamaen (2 Hpk junasuor . ) ja 

Toija1an (2 T1 junasuor . ) 1iiken

nea1uei11e, 
1iikennemestari (V 18) : Turun (1 Ukp) 1iikennea1uee11e , 

vaunumestari: Tampereen (1 Tpe) variko11e ja 

veturinku1jettajat : Tampereen (2 Hpk) variko11e . 

Toimistovirkai 1ijan toimi (V 9) Tampereen (1 Tpe) vari 

ko11a . Rautatieha11ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava Tampereen 

1iikennepiirin paa11iko11e viimeistaan 06 . 01 . 1983 . 
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Opastinesimiehen toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa 

(Kouvol a) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

to i mitettava Kouvolan ratapiirin paallikolle viimeistaan 

5 . 1.1983. 

Konttori@allikon vir"ka (V26) toistaiseksi Pieksamaen konepa jassa , ylitekni

kon vir-ka (V24) ja toimistosihteedn vir'ka (V16), toistaiseksi Pasilan kone

pajassa seka. toimistovir'kailijan (V9) toimi ja toimistosihteerin (V18) ylimaa

riiinen toimi, toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut konttoripaallikon, yliteknikon ja toimisto

sihteerin vir:-kaan taC"koitetut kir-jalliset hakemukset on toimitettava rautatie

halli tuksen kir jaamoon seka toimistovir'kailijan ja ylimaaraisen toimistosih

teer-in toimeen tarkoitetut kir-jalliset hakemukset on toimitettava Hyvinkaan 

konepajan paa!likolle 31 paivaan joulukuuta 1982 mennessa ennen viraston tai 

toimiston aukioloajan paattymista. 
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KOULUTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 1983 

Va1tionrautateiden kou1utuksen vuosisuunnite1ma vuode11e 1983 on 
i1mestynyt ja perusjake1u on suoritettu painatusjaoston toimesta . 

Lis~kappa1eita on rajoitetusti saatavissa painatusjaostosta paino
tuotenumero11a VR 4802 . 

(Ktj 8 . 12 . 1982) VT 50/82 

VUODEN 1982 TOSITTEIDEN L~HETT~MINEN TILITOIMISTOON SEK~ MATKA 

LASKUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

Jou1ukuu11e 1982 kirj a ttavat , postisiirtoteitse maksettavat 1as 

kut ja meno1uette1ot 1ahetetaan ti1itoimistoon viimeistaan 27 . 12 . 
1982 aamuksi , 1ukuunottamatta varastojen kasitte1emia materiaa1in 
osto1askuja , u1komaan va1uutan ma~raisi~ 1askuja seka ti1i1taotto 

korti11a tai manuaa1isesti 1aaditu11a ti1isiirtokorti11a maksetta

via 1askuja , joiden kasitte1yaikatau1usta i1moitetaan erikseen . 

Menoraste iksi merki ttyjen 1askujen ja meno1uette1oiden tu1ee o11a 

ti1itoimistossa viimeistaan aamu11a 17 . 01 . 1983 . 

Tammikuun 14 paivan ja1keen merkitaan vuoden 1982 menoja koskevat 

1askut ja meno1uette1ot vuoden 1983 menoiksi . Nama 1askut ja meno -

1uette1ot on 1ahetettava ti1itoimistoon eri11isina . Ti1itoimisto 

hankkii menojen maksamiseen tarvittavan maksu1uvan . 

Jou1ukuun 1982 muistiotositteiden ja vuode11e 1982 kuu1uvien tu1o -

1askujen tu1ee o11a ti1itoimistossa viimeistaan 17 . 01 . 1983 aamu11a . 

Vuodenvaihteessa pyydetaan matka1askut 1aatimaan erikseen vuonna 

1982 tehtyjen matkojen osa1ta ja erikseen vuonna 1983 tehtyjen 
matkojen osa1ta . (Nro t1t 1024/234/82 , 9 . 12 . 1982) VT 50/82 
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KASSAEREHDYSRAHA 

Liikennealueiden p~~llik5iden tulee huolehtia siit~, ett~ virka
ehtosopimuksen mukaisista kassaerehdysrahoista vuodelta 1982 laa

ditaan jokaisesta henkil5sta erikseen menoluettelo, josta ilmenee 

henkilokohtaisen kassavaihdon suuruus kuukausittain ja vastaava 

kassaerehdysrahan m~ara . Lis~ksi on ilmoitettava henkil5n nimi tay 

dellisena, henkil5numero, virka tai toimi ja syntymaaika . 

Kolmena kappaleena laaditut menoluettelot tilimerkinnoin varustet

tuna toimitetaan tilitoimiston kirjanpitojaostoon viimeistaan tam

mikuun 17. paivan aamuun mennessa . Tarkemmat ~hjeet kassaerehdys
rahan maksuperusteista on annettu Valtion virkaehdoissa 1981 seka 

VT : ss~ 13/79 . 

(Tlt 1019/29/82, 7 . 12 . 1982) VT 50/82 

AIKATAULUN 182 LIS~YS 

Lisays nro 11 aikatauluun 182 on ilmestynyt ja jaettu ryhm~n 5 . 1 

tilanneille . 

Lisayksen voimaantulopaiva on 20 . 12 . 1982 . 

(Lt 9 . 12 . 1982) VT 50/82 

VAKIOHINTAISEN KAPPALETAVARARAHTIKIRJAN REKISTEROINTI JA T~YTTO 

1.1 . 1983 lukien lopetetaan vakiohintaisten kappaletavararahtikir

jojen rekisterointi. T~man johdosta kuljetuskirjoihin ei enaa tar

vitse em . p~ivasta alkaen merkita lahettajan asiakasnumeroa eika 

laht5- ja maarapaikan koodeja. Muuten noudatetaan soveltuvin osin 
Kotimaisen rahtikirjan taytt5ohjeita . 

(Nro Yt 22503/61/82, 9.12 . 1982) VT 50/82 
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KANSAINV~LINEN HENKILOLIIKENNE , LANTINEN 

Uudet hinnat 1 . 1 . 1983 1ukien : 

INTER- RAIL : 940 mk 

INTER- RAIL- SENIOR : 2 1k : 850 mk 

1 1k : 1275 mk 
POHJOLA JUNALLA : 1ippu on voimassa 21 paivaa : 

2 1k : 860 mk 

1 1k : 1290 mk 

Yhden kuukauden voimassao1oaika poistuu 1 . 1 . 1983 1ukien . 

(Nro Mt 23464/662/82) VT 50/82 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen va1imatkat - ju1kaisun 1iitteeseen V "Kappa1etavara-

1iikennepaikat" tehdaan 1 . 1 . 1983 a1kaen seuraavat muutokset : 

Muutetaan 

- Ristonahon ja Vihannin merkinnat seuraaviksi 

Ristonaho 765 - 320 25 Yv 4 D 55 
765 - 370 26 01 5 Vain Kajaanin , Kemin 91 

Kemijarven , Ou1un ja 

Rovaniemen terminaa1i-

piirien oso itepaikoi1-

ta/lle 

Vihanti 334 - 320 25 Yv 4 c 59 
334 - 370 26 01 4 Vain Kajaanin , Kemin , 73 

Kemijarven , Ou1un ja 

Rovaniemen terminaali -
piirien osoitepaikoi1-

ta/lle 

- Saynatsa1on kappa1etavara1iikennepaikan koodiksi 

Saynatsa1o 841 
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Vastaavat muutokset tehd~~n myos Kappaletavaraliikennepaikat

kirjaseen (VR 3726). 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

50 

Ristonahon ja Vihannin liikenteen j~rjestelyn johdosta muutetaan 

Ylivieskan terminaalipiirin linjan nro 4303 sek~ Oulun terminaali

piirin linjan nro 5004 merkintoj~ seka lis~t~~n Ylivieskan terminaa

lipiiriin linja nro 4305. 

4303 YLIVIESKA - VIHANTI 

Ylivieska - Oulainen 31 - Ristonaho 55 - Vihanti 59 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Ylivieska 

4305 YLIVIESKA - PULKKILA 

Ylivieska - Haapavesi 65 - Pulkkila 96 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Ylivieska 

5004 OULU - RUUKKI 

Oulu - Kempele 13 - Liminka 28 - Ruukki 64 

Oy Pohjolan Liikenne Ab Oulu 

(Nro Lt 23461/67/82, 8.12.8 2 ) VT 50/82 

LIEKSAN AUTOMAATTISEN PUHELINKESKUKSEN KXYTT~~NOTTO 

Lieksan automaattinen puhelinkeskus otetaan kayttoon 17.12.1982 klo 

01.00. Uuden puhelinluettelon jakelu suoritetaan painatusjaoston toi

mesta valittomasti luettelon valmistuttua. 

(Sth 3502/434/82, 7.12.1982) VT 50/82 



50 - 6 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon virka (V 25) toistaiseksi Tampereen liikennealu

eella (Ov). Liikenneosaston p~allikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 12 paivana tammikuuta 1983 ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 

Rakennusmestarin (V 23) virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa 

(Kokkola; viran haltija toimii Kokkolan rata-alueen paallikkona). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta 

tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 12.1 . 1983 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

IMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

R a t a o s a s t o: rakennusmestarin (V 23) virkaan (Jy) raken

nusmestari (V 17) Viljo Veikko Forsberg; toimistovirkailijan (V 10) 

toimeen (Sl) ylim.toimistovirkailija (V 10) Tarja Tellervo Bruun; 

ylimaaraisiin toimistovirkailijan (V 11) toimiin (lh) ylim.toimis

tovirkailija (V 8) Airi Helina Korhonen ja (llki rpt) ylim.toimis~ 

tovirkailija (V 8) Mervi Irene Loisti. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: Liikennetarkastaja Alpo Ensio Koitermaa, 

apulaisasemapaallikot Erkki Olavi Hynninen, Alli Elina Asikainen, 

toimistosihteerit Aino Lydia Leskinen, Merja ~aarit Jaakkola, Veikko 

Jalmari Ahonen, Toini Johanna Viljanen, Eila Annikki Sanerio, 

liikenneohjaajat Seppo Ilmari Uosukainen, Urpo Albert Laaksonen, 

ylikonduktoori Paavo Kalervo Viitala, jarjestelymestari Antti Olavi 
Rintala, yliasentaja Erkki Uolevi Kanerva, veturinkuljettajat Valto 

Armas Antti Tonteri, Leo Aatos Vetrie, Jaakko Ojala, Vaino Veikko 
Rinne, Kalevi Pietari Yliportimo, Veikko Armas Jalmari Myllyneva , 
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Vilho Olavi Iivarinen, Kaino Onerva Nykanen, Vilho Olavi Rautiai
nen, Erkki Johannes Hietamaki, veturinlammittajat Matti Johannes 
Alander, Orvo Mikko Jokinen, konduktoorit Toivo Pellervo Nieminen, 

Pauli Olavi Karhu, Tauno Johannes Ilonen, Johannes Olavi Alvinen, 

Ossi Hannes Kangasvuori , Urho Johannes Tavi, Eero Lavikainen, juna

miehet Aarne Tahvo Kuha, Aarne Olavi Vatto, Veikko Felix Martikai 

nen, Kauko Kalevi Valtanen, Esko Kaarlo Aukusti Porro, Toivo Matias 

Alanen, Pentti Heino Johannes Ekonen , asemamiehet Kauko Emil Sand

roes, Lauri Purtilo, Edvin Kosonen, Reino Juhani Tanjunen, Vilho 

Johannes Ikonen, koneenhoitaja Olavi Huhtakangas, vaununtarkastaja 

Eino Armas Vanska, autonkuljettaja Eino Vilhelm Salo, vaihdemiehet 

Armas Lestinen, Armas Mikael Latvanne, Leevi Johannes Hyyrylainen, 

Martti Viktor Ylonen, Erkki Sakari Leiniainen, Vilho Kaarlo Rehakka , 

Yrjo Johannes Vahanto, Einari Sintonen, Arvo Erkki Aro , Veikko 

Johannes Laukkanen, vaunumiehet Jukka Tapani Hakala, Jarmo ~ark

kanen, ylim . liikennetarkastaja Kalevi Vahteri, ylim . tallimies 
Antti Sakari Hyvarinen, ylim . asemamiehet Jouni George Kurka, 

Vaino Taskinen, Kari Emil Hautakangas, ylim . makuuvaununhoitaja 
Kaarina Judit Rantila ja ylim. siivooja Tyyne Lyydia Hakala . 

R a t a o s a s t o: rataesimiehet Vilho J uho Kelvela ja Leo 

Kalervo Manttari, vt rataesimies Olavi Tukia ja ylim. toimisto 

virkailija (V 8) Mailis Helena Wickstrom. 
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KOULULAISTEN HIIHTOLOMALEIRIT V. 1983 

Ensi ta1vena koulujen hiihtoloman aikana jarjestetaan VR:n Urheilu
toimikunnan toimesta Pyhatunturin retkeilykeskuksessa kaksi yhteis 
leiria rautatielaisten kouluikaisi1le lapsille . Leireille ovat ter
vetulleita 13- 17 -vuotiaat tytot ja pojat. 

I leiri 20.-26.2.1983 II leiri 27.2 . -5.3.1983 

Leirilaisten kokoontuminen on kunkin leirin alkamispaivana Kemijar

ven asemalla klo 9.40 (junan n:o 63 saavuttua), jonka ja1keen lin
ja- autokuljetus Pyhatunturil1e . Paluu Pyhatunturilta alkaa leirin 
paattymispaivana n. k1o 16.30 ja Kemijarvelta (junalla P 64) klo 

18 . 25 . 

Leirimaksu 520 mk peritaan ti1i1lepanokortilla etukateen . Maksuun 

s i saltyvat yllapito leiripaikalla, linja-autokustannukset Kemijar
vi - Pyhatunturi- Kemijarvi ja 1eirin ohjaus . 

VRU on varannut leirei1le makuuvaunut, jotka menomatkalla kulkevat 

junassa n : o 63, 1ahto Helsingista 19 . 2 . ja 26.2. klo 19 . 00 seka 

paluumatka1la junassa n : o 64,lahto Kemijarvelta 26.2 . ja 5 . 3 . k1o 
18 . 25 . Makuupaikan edestakainen hinta on 66 mk, joka maksetaan etu
kateen tilillepanokortilla. Makuupaikat varataan ilmoittaumisen yh

teydessa . Varaus on sitova . Makuupaikat taytetaan ilmoittautumis
jarjestyksessa. ~oivomme, etta kaikki maaraaikaan mennessa ilmoite 
tut kou1ulaiset voidaan ottaa leiril1e . 

Jokaisel1a 1eiri1aisella on oltava murtomaahiihtosukset tunturihiih

toa varten. Pujottelua voidaan harrastaa ohjaajien luvalla . 

Kirjal l iset ilmoittautumiset, JOlSSa on ilmettava mille leiri11e 

pyrkii , kou1ulaisen tarkka syntymaaika ja VR:n palveluksessa ole

van isan t a i aidin virka tai toimi ja tyoosoite, on tehtava os . : 
VR : n Urhei1utoimikunta, Rautatiehallitus~ Helsinki, 11 . 1.1983 

mennessa, minka jalkeen hyvaksytyille 1ahetetaan tarkemmat ohjeet 
isan tai aidin tyoosoitteella. 

VR:n Urhei1utoimikunta 

Hels inki 1982. Valt io n pai natuskeskus 
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Eroja 

128203378U 
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VALTIONRAUTATEIDEN URHEILUTOIMIKUNTA vv. 1983-1984 

Rautatiehallitus on nimennyt edustajikseen Valtionrautateiden ur

heilutoimikuntaan puheenjohtajaksi yli-lnsinoori Erkki Niemisen 

ja jaseneksi apulaisjohtaja Magnus Fagerstromin seka muiksi jase

niksi tehtyjen esitysten perusteella eri jarjestojen edustajina 

vv. 1983-1984 seuraavat henkilot: 

Rautateiden Urheilun Tuki-saatio toiminnanjohtaja Jouko Ostman, 

Helsinki 

Rautatielaisten Liitto r.y. 

Rautatievirkamiesliitto r.y. 

Veturimiesten Liitto r.y. 

sahkoasentaja Martti Valajarvi, 

Helsinki 

lii ~enneohjaaja Heikki Karhu , 

Tampere 

veturinkuljettaja Eino Torronen, 

Pieksamaki 

VR Urheilun eri piirien edustajina on toimikuntaan nimetty: 

Helsinki 

Etela-Suomi 

tyonjohtaja Erkki Hakokankare, Pasi1an konepaja 

yliteknikko Jalo Vainio, Hyvinkaan konepaja 

Varsinais-Suomi asemapaallikko Veikko Lehto, Uusikaupunki 

Hame-Satakunta liikennetarkastaja Heikki Rauhala, Tampere 

Pohjanmaa veturinkuljettaja Kustaa Rinkineva, Seinajoki 

Pohjois-Suomi konduktoori Pentti Ruottinen, Oulu 

Savo-Kainuu varastomestari Gunnar Niiranen, Kuopio 

Keski-Suomi toimistosihteeri Kauko 01kkonen, Pieksamaki 

Kaakkois-Suomi toimistosihteeri Ossi Vainio, Kouvola 

Pohjois-Karjala konduktoori Paavo Lappalainen, Joensuu. 

(N:o RH 1120/051/82, 13.12.1982) VT 51/82 

HENKILOSTOHALLINNON M~KRKYKSI~-JULKAISU 

Henkilostoha11innon m~arayksia sis~ltava julkaisu VR 2633 on 

asiasisa1lo1taan 1aajentunut siin~ maarin, etta ju1kaisun jakami

nen kahteen kansioon on tarkoituksenmukaista . Ju1kaisun aineisto 

jaetaan niin, etta asiaryhm~t A (Henkilokuntaa koskevia yleis

maarayksia) ja B (Pa1ve1ussuhteen ehdot) sijoitetaan I-osaan seka 

asiaryhmat C (Henki1oston ohjaus - ja osa11istumisjarjeste1mat 

seka sisainen tiedotus), D (Henki1oston kou1utus ja muu kehitta

minen) ja E (Terveydenhuo1to ja tyosuoje1u) II- osaan. Yhteinen 

sisa11ys1uettelo tu1ee kumpaankin osaan . Sisa11ysluettelossa 
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on asiaotsikko C.3.6. '~opimus tyosuojelun yhteistoiminnasta 
ValtionrautateilUi."siirretty tyosuojeluosaan kohtaan E. 3 .1. Til.

mil.n johdosta on asiaotsikko E.3.1. "Suojakypil.ril.t"siirretty koh
t aan E.3.3. Vastaavat muutokset tekstiosassa kehoitetaant~emil.il.n 

julkaisun II-osaa koottaessa. 

Painatusjaosto suorittaa lisil.kansien, selkanimiliuskojen ja 

sisil.llysluetteloiden perusjakelun. 

(N:o Het 835/019/82, 16.12.1982) VT 51/82. 

LIPPULOMAKKEIDEN VR 2201 ja VR 2203 K1YT~STX?OISTAMI~EN 

51 

Muistutetaan, ettil. menolipun (VR 2201) ja menopaluulipun (VR 2203) 

kil.ytto lopetetaan 31.12.1982. Meno- ja menopaluuliput kirjoitetaan 
1.1.1983 alkaen lomakkeelle VR 2202 . Lipunmyyntipaikat tilaavat 

uudet matkaliput ja palauttavat kil.yttil.mil.ttomil.t meno - ja menopaluu
liput tilityssil.il.nnon mukaisesti tilitoimiston kotimaiseen tarkastus 

jaostoon. Tilityspaikkojen tulee huolehtia matkalipun VR 2202 til.yt 

toohjeen toimittamisesta alaisilleen lipunmyyntipisteille. 
Lipunmyyntipaikkojen lipunmyyntioikeudet sil.ilyvil.t entisell!Hl.n . 

(Tlt 1043/645 / 82 , 16 . 12 . 1982) VT 51/82 

TILITYSS~XNNON MUUTOKSIA 

Ensi vuoden alusta voidaan vaunukuormarahtikirjoihin merkitil. kenttail.n 

58 manuaalisesti lasketut liitil.ntil.rahdit sekil. nosturi- yms rnaksut 

luottolaskutukseen rekisteroitil.vil.ksi ja rahdinmaksajalta perittil.vil.k

si . Til.lloin ei tulojen kuittia tarvita. Til.mil.n johdosta uusitaan 

Tilityssil.il.nnon 2. osaa seuraavasti: 

Kohdan 1.1 "Rahtikirjat" loppuosa alkaen sanoista "Kasin on .. ": 

Kil.sin on laskettava vaunukuormalahetysten liitantil.rahdit (noudosta 

ja kotiinkuljetuksesta), elleivat ne sisil.lly sopimusrahteihin. Rahti
kirjaan merkityltil. rahdinmaksajalta perittava liitantil.rahti on lahe 

tysasemalla merkittil.va vaunukuormarabtikirjan kenttail.n 58, josta se 
luottorahtikirjassa rekisteroidaan luottolaskutukseen ja kil.teisrahti

kirjassa lisil.til.il.n rahtilaskelmaan . Vasta maaraasemalla pyydetysta 
vaunukuormalil.hetyksen kotiinkuljetuksesta tai muulta kuin rahtikir-
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jaan merkitylt~ rahdinmaksajalta peritt~v~ liit~nt~rahti on kannet

tava tulojen kuitilla. Kuitin numero ja peritty maksu on merkittava 

rahtikirjan kenttaan 22 . (Kenttaan 58 ei maksua t~ll5in saa merkit&). 

Nosturi- yms maksut perita~n samalla tavalla kuin vaunukuormien 

liitant&rahdit. 

Kappaletavaral&hetyksen rahtikirjaan, jossa vastaanottaja on rahdin 

maksajana, saadaan ~ar&paikalla lisata maksu kotiinkuljetuksesta 

siten, etta rahtikirjan osiin 2-4 kentta~n 14 merkita&n koodi 1 ja 

k~teisrahtikirjassa lisaksi otetaan kotiinkuljetuksen osuus mukaan 

rahtia laskettaessa . Jos lahettaja on maksanut rahdin muttei kotiin

kuljetusta, on maksu kotiinkuljetuksesta peritt~va tulojen kuitilla . 

Kenttaan 14 on merkitt~v~ t~ll5in koodi 2 ja kentta~n 22 kuitin nu

mero ja peritty maksu. 

Erillislaskutusrahtikirjoista on ohjeet liitteess~ nro 5 . 

Kohdan 1 . 4 "Tulojen kuitit ja maksumerkit" ensimm~inen kappale: 

Tulojen kuiteilla perita~n tavaraliikenteess~ mm vaunuvuokria, lis~

rahteja, erillisi~ liit~nt~rahteja, kappaletavaran peitemaksuja, 

palautusmaksuja, konttien yms tukemismaksuja sek~ muita maksuja, 

joita ei voida peria rahtikirjaan liittyvina . 

Kohdan 3.1 " L~hetysten luovutus, vastaanotto ja rahastus" toisen 

kappaleen ensimm~inen lause: Tulojen kuitei l la on peritt~v~ lis~rah

dit , tilausliikennetariffin ja autoliikennesopimusten mukaiset kulje 

tusmaksut sek& kansainv&lisen liikenteen liit&ntarahdit, jotka eiv~t 

sis~lly sopimusten yksikk5hintoihin,ja muut rahdeista erillisena 

kannettavat liit&ntarahdit. 

(Tlt 1041/233/82, 16.12 . 1982) VT 51/82 
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OSTOT VALTION HANKINTAKESKUKSEN TEKEMIEN YLEISSOPIMUSTEN PERUSTEEL
LA 

Hankintoja koskevien yleisohjeiden (Kl 21a/69) 3.4-kohdan nojalla 
ilmoitetaan, ett§ k§ytt§j§t voivat tavoitebudjettinsa rajoissa ti
lata ilman varaston v~lityst§ suoraan Valtion hankintakeskukselta 
(VHK) tai sen osoittamasta liikkeest§ seuraavia tarvikkeita, ellei 
materiaalitoimisto tai ao. varasto yksitt§istapauksessa toisin il

moita: 

1) Autojen, trukkien ja ty~koneiden renkaat ja lumiketjut (Renkaat 

tilataan suoraan VHK:lta ja lumiketjut yleissopimuksen mukaan) 
2) AV-tarvikkeet (ei koske AV-laitteita) 
3) Elintarvikkeet (suoraan VHK:lta) 
4) J§tes§kkitelineet ja j§tes§kit 

5) Kaasuoljy VR:n omistamiin s§ili~ihin 
6) Kansiot ja kotelot 
7) Kirjat ja lehdet 
8) Kopio- ja monistustarvikkeet 
9) Paperialan tarvikkeet 

10) Paperijalosteet 
11) Polttonesteet ~ljy-yhti~iden omistamiin s§ili~ihin 

12) Rullaverhot, verhotangot ja s§lekaihtimet 
13) Ruokailuvalineet 
14) Toimistopaperit 
15) Toimistotarvikkeet 
16) Suomen liput (suoraan VHK:lta) 

17) Kemira Oy:n ty~suojaimet 

Yleissopimuksia kMytett§essa on niiden voimassaoloajan lisMksi kiin
nitettava ~uomiota sopimuskohtaisiin ehtoihin kuten tilauksen vahim
mMismMMrMan, hintaporrastukseen, pakkauskokoon ja toimitustapaan. 

Jokaiseen tilaukseen (lorn. 3916) on merkittava viitteeksi VHK:n so
pimuksen numero ja laskutusosoitteeksi ao. talousosaston varasto. 

Voimassaolevista yleissopimuksista saa tarvittaessa tietoja talous
osaston varastojen ostajilta. 

Virallisissa tiedotuksissa 3/80 julkaistu lue~telo hyvaksytyista 
tarvikkeista kumotaan. 

Trot 132/561/82, 22.11.1982 VT 51/82 

51 
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TARIFFIMUUTOKSET 1.1.1983 

Tariffien muutokset tu1evat voimaan vuoden 1983 a1usta 1ukien. T~~n 

johdosta tariffitau1ukoista, tariffis~~nnost~ ja tavaranimike1uette-

1osta (ent. tavaran1uokitustau1ukko) on otettu uudet painokset. Tarif

fis~~nnostoss~ hinnoitte1uun 1iittyvien muutosten (Henki1o1iikenne: 

meno1iput, kuukausi1iput, vyohyketariffi. Tavara1iikenne: vaunukuor

ma- ja kappa1etavaratariffin yksikkohinnat) 1is~ksi tavara1iikenteen 

tariffimuutoksiin 1iittyy huomattavat periaate- ja rakennemuutokset. 

Tariffin keskeiset muutokset, et~isyys- ja paino1uokituksessa to

teutettavien muutosten 1is~ksi, ovat hinnoitus1ukujarjeste1m~n kor

vaaminen yksiklcohintajarjeste~lla sek~ tavara1aj ikohtaisen tariffi-

1uokituksen muuttaminen siten, ett~ tariffi1uokan m~~r~a ku1jetukseen 

k~ytettav~ vaunutyyppi. Sanotut tavara1iikenteen tariffimuutokset ai

heuttavat tariffiasetusmuutosten 1is~ksi rautatieha11ituksen annet

taviin tariffis~annon 1isam~ar~yksiin 1ukuisia muutoksia. 

Sen 1is~ksi mit~ aiemmin VT:ssa nro 44/82 on sanottu tariffin koro

tuksesta ja s~~nnoston muutoksista esitet~an j~1jemp~n~ 1uette1omai

nen se1ostus t~rkeimmista muutoksista. 

Henki1oliikenne 

Asetukse11a vahvistettujen henki1o1iikennetariffien 1askettu kes

kim~~rainen korotus on 5,1 prosenttia ja muiden henki1o1iikenteen 

maksujen korotus keskim~~rin 12,0 prosenttia . Keskim~~rainen korotus 

meno1ipputariffiin perustuvien 1ippujen osa1ta on 5,0 prosenttia, 

kuukausi1ipputariffiin perustuvien 1ippujen osa1ta 5,1 prosenttia ja 

paakaupunkiseudun vyohyketariffin osa1ta 5,7 prosenttia. Makuupaik

ka1ippujen hinnankorotus on keskima~rin 18,0 prosenttia ja istuma

paikka1ippujen 20,0 prosenttia . Matkatavaramaksuja korotetaan 11,0 

prosenttia ja pikajunassa ku1jetettavien henki1oautojen ku1jetus

maksujen korotus on 13,2 prosenttia . Henki151iikenteeseen 1iittyvi~ 

muita maksuja korotetaan sanottua keskim~~raist~ korotusta vastaa

vasti . Asiakkaat, jotka auto-pikajunassa pa1ve1ua k~ytt~ess~~n mak

savat t~st~ ns. pakettihinnan (= autonkuljetusmaksu, joka sisa1t~~ 

yhden henki1on menomatkan hinnan 2 luokassa), saavat myos tu1evana 

vuonna yhden i1maisen aamiaisen junamatkansa aikana. Autonku1jetus-

1ipun yhteydess~ annetaan ta1loin 1ipuke aamiaista varten. 
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Henkiloliikenteen tariffinkorotus jakautuu suhteellisen tasaisesti 

eri v~limatkaryhmille kaikkien lippu1ajien osalta. Kuukausilipputa
riffissa on tariffiv~limatkavyohykkeita tarkistettu, jolloin tariffin 

sis1Hla muutamien v!ilimatkoj en osalta lippuj en hinnoissa on keskimaa

raisesta korotuksesta seka ylos- etta alasp~in poikkeavia hintoja. 

Henkiloliikenteessa toteutettavien hintojen korotuksen lis~ksi on hen

kiloliikennes~annostoon tehty vain vah~isia muutoksia ja tarkistuksia . 
Kansanelakelakiin tehdyn muutoksen johdosta muuttuvat tyokyvyttomyys

el~kkeensaajien e1akep~atoksissa kaytettavat nimikkeet. Elakkeen 

"perusosan" uusi nimike on "pohjaosa" ja tukiosan/tukilis~n uusi nimi

ke on "lisaosa". Jos elakkeen saaja kansanelakelaitoksen antama11a 

elakepaatoksellaan osoittaa, etta hanelle on tyokyvyttomyyden perus

teella myonnetty kansanelakkeen pohjaosan 1isaksi lis~osa voidaan ha
nelle myyd~ ns . i - kortti . Rintamasotilaselakkeensaajien ja 12-15 vuo

tiaiden hoitotukeen oikeutettujen samoinkuin 65 vuotta tayttaneiden 

henkiloiden osalta ei alennuskorttien ostamiseen vaikuttavia muutok
sia ole toteutettu. Tyokyvyttomyyselakkeen saajien el~kepaatokset 

uusitaan vuoden vaihteeseen mennessa, joten tu1evan vuoden puolella 

sanotuilla elakkeen saajilla on uudet elakepaatokset. 

Perhelomalipun hintaa 1askettaessa v~hennetaan lomalipun hinnasta 

kunkin perheenjasenen osalta 20 prosentin alennus. Perhelomalipun 

hinnat yhta henkiloa kohti ovat: 

Aikuinen La psi 

2 lk l lk 2 lk l lk 

l viikko 216, - 324, - 108~- 162.-

2 viikkoa 312,- 468 ,- 156,- 234, -

3 viikkoa 42 4 '- 636,- 212,- 318,-

Lomalippu (VR 2210) ja Finnrail-Pass - lippu (VR 2275) yhdistetaan 

1ippulomakkeena siten, etta samalle 1omakkeelle rastein ja muin 

eri1aistamismerkinnoin laaditaan sanotut liput . Lomakkeet otetaan 

kayttoon lippulomakkeiden valmistuttua ja vanhojen lomakkeiden tul

tua loppuun kaytetyksi ellei erikseen toisin ilmoiteta. 

Siviilipalvelusmiehille myydaan matkalippuja a1ennettuun hintaan 

samojen maaraysten mukaan kuin kuluvana vuonna. 
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Tavaraliikenne 

Asetuksella vahvistetut tavaraliikenteen rahdit nousevat 1 .1.1983 
lukien yksikkBhintojen osalta keskima&rin 5,0 prosentilla . Nykyista 

paremman kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi on melko voimakasta 

etaisyysalennusta pienennetty ja painoluokitusjarjestelman muutoksen 

yhteydessa on keveiden kuormien yksikkBhintoja korotettu keskimaa

raista korotusta enemman . Tasta johtuu , etta keveiden kuormien ja 

huomattavasti yli keskimatkaisten kuljetusten rahdit nousevat enemman 

kuin keskiarvoprosenttiluku edellyttaisi . Mita pienempi on vaunukuor

ma1ahetyksen paine ja mita pitempi ku1jetusmatka sita enemman rahti 

poikkeaa keskimaaraisen korotuksen mukaisesta rahdista. Vastaava 

rakennemuutos on toteutettu myos kappa1etavaratariffissa. 

Tariffivyohykkeet muuttuvat perinteisesta ki1ometrijakautumasta siten, 
etta 1yhin tariffivalimatka on 10 ki1ometria, minka ja1keen hinnoitte

luvyohykkeet porrastuvat 

11 - 100 km :n va1i11a 3 km:n valein 

101 - 200 " 5 " 
201 - 400 " 10 " 
400 km :sta alkaen 20 " 

Puut avaran tariffiointia muutetaan siten, etta nykyisen viiden puuta

vara1uokan sijasta kaytossa on ne1ja hinnoitte1uryhmaa sisa1taen ny

kyisin puutavara1uokkiin kuu1uvien tavara1ajien 1isaksi sahatavaran . 

Puu- ja sahatavaran ku1jetusmaksut peritaan kiintokuutioperusteisina . 

Vaara11isten aineiden ku1jettamisesta aiheutuu rautatei11e 1isakus

tannuksia verrattuna muihin ku1jetuksiin. Nama kustannukset, jotka 

aiheutuvat vaihtotyosta , turvamaarayksista, va1vonnasta, kou1utukses 

ta ja muista ha11inno11isista tehtavista , eivat tu1e katetuksi nor

maa1in ohjetariffin mukaisin ku1jetusmaksuin . Ede11a sanotun perus
tee11a tariffimaarayksiin on otettu saannokset vaaral1isten aineiden 

1isamaksun perimisesta . 

vaara1listen aineiden ko1me tariffiointiryhmaa vaunukuormaliikenteen 

osalta rahditetaan siten , etta ensimmaisen ryhman ( ammoniakki, kloori , 

nestekaasut, rikkidioksidi) osalta normaalia vaunukuorma rahtia koro-
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tetaan 30 prosentilla . Toiseen ryhm~~n kuuluvien aineiden kuljetusmak
suja laskettaessa lis~t~~n vaunukuormarahtiin vaunukohtainen kiinte~ 

lis~aksu, 100 markkaa vaunua kohti . Kolmannen ryhm&n, joka koost~u 
vaarallisten aineiden 4 . 1 . luokan aineluettelon kohdassa 1 sanotuista 

aineista (helposti syttyv&t kiinte&t aineet), osalta ei korotettua 

kuljemaksua perit& . Vaarallisten aineiden lis~aksu perit~ vain kuor
makuljetuksen yhteydessa . Silloin kun tariffima&r&ykset edellytt~v&t 
kuljetusmaksun perimista vaarallisten aineiden kuljetuksessa kaytetyn 

tyhj &n vaunun tai kontin kuljettamisesta, ei tyhjakuljetusmaksuun li

sat& tassa sanottua korotusta . 

Vaunukuormaluokkia on kaksi , katetun vaunun luokka ja avovaunuluokka . 

Kulj etusmaksu lasketaan kuljetukseen k~ytetyn vaunutyypin mukaan lu

kuunottamatta tapauksia , jolloin asiakkaalle ei ole voitu luovuttaa 

pyydettya vaunutyyppia ja kuljetus voidaan hoitaa muunkin tyyppisella 
vaunulla . Kuljetusmaksun perushintana on 20 tonnin kuormalle kahta 

vaununakselia kohti laskettu tonnirahti . Vaunukuorman tariffipainon 

poiketessa 20 tonnista korotetaan tonnirahtia painon ollessa tata 

• alempi . Vastaavasti alennetaan rahtia painon ollessa korkeampi . Ton
nirahdin alentaminen tai korottaminen, portaaton tonnin valein toteu

tettu paljousalennusjarjestelma, perustuu asetuksella vahvistettuihin 

kertoimiin. Tonnirahdit katettuja vaunuja ja avovaunuja varten saadaan 

tariffitaulukoista . Katetun vaunun tonnirahti on 10 prosenttia avovau

nun tonnirahtia korkeampi . Sailiovaunuun sovelletaan katetun vaunun 

tariffiointia. 

Vaunukuorman m~arittelya on myos muutettu . Lahetys, jonka tariffi

paino on yli 7, 5 tonnia tai joka asiakkaan pyynnosta tai voimassa 

olevien m&araysten mukaan kuljetetaan sita varten varatussa vaunussa, 

on vaunukuormalahetys. V&hin tariffipaino vaunukuormaliikenteess~ on 

8 tonnia kahta vaununakselia kohti ja paino tasoitetaan aina lahim

maksi tonniksi. Vaunukuormalahetyksia ovat painosta riippumatta myos 

lahetykset, jotka rautatiekuljetusasetuksen mukaan on asiakkaan kuor
mattava ja purettava. 

Varattu vaunu ja eri vaunu termina poistuu tariffisa&nnosta. K&ytan

nossa tallaisia vaunuja edelleenkin kulkee rataverkolla. Ne ovat kui
tenkin hinnoittelun osalta tavallisia vaunukuormalahetyksia. 



51 - 10 -

Uuden tariffin tonnihinnat m~~raytyvat rahditusta varten taysin ton

nein vaunukohtaisesti kahta vaununakselia kohti . Jos samassa lahetyk

sess~ on kaksi tai useampia vaunuja, rahditus suoritetaan kahta vau
nunakselia kohti lasketun keskim~~r~isen kuormakoon perusteella. Pai
no tasoitetaan l~himmaksi 500 kg:ksi ja t~an painon perusteella ma~

raytyy lahetyksen tonnirahti 2-akselisen vaunun maksutaulukkoa kayt 

t~en . Koko lahetyksen tariffipaino, jonka perusteella kokonaisrahti 

lasketaan, tasoitetaan aina lahimpaan tayteen tonniin . Jos samaan la

hetykseen kuuluu katettuja vaunuja ja avovaunuja, kumpikin vaunulaji 

rahditetaan erikseen . 

Asiakkaan omistamassa vaunussa kuljetettavasta tavarasta lasketaan 

kuljetusmaksu yleisen vaunukuormatariffin mukaan alentamalla muuten 

saatavaa rahtia 15 prosentilla . 

Alennusluokat Hl ja H2 korvataan uudessa tariffissa rahdista lasket

tavana prosenttialennuksena, kuten jo nyt joissakin tapauksissa mene

tellaan Valtioneuvoston myont~ien alennusten osalta . 

Konttitariffin mukaisia maksuja korotetaan vaunukuormatariffin koro

tusta vastaavasti . Konttitariffiin vaikuttavat myos vaunukuormatarif

fin rakennemuutokset . Vaunukuormatariffista poiketen on konttitarif

fissa toistaiseksi vahvistettu erillinen valimatkakohtainen vaunukuor
man vahin maksu neliakselisia vaunuja varten . Kaikissa muissa tapauk

sissa seka konttitariffissa etta varsinaisessa vaunukuormatariffissa 

saadaan ao. maksutaulukoista yksikkorahdit suoraan vahimpine maksui 
neen . T?ten rahteja ei tarvitse vertailla v~himpiin maksuihin paitsi 

si l loin kuin kontteja lahetet~~n neliakselisissa vaunuissa. 

Tavaraliikenteen vahimmist~ kuljetusmaksuista korotetaan vain vaunu

kuormaliikenteen v~hint~ maksua, joka korotuksen j~lkeen on 370 mark
kaa kahta vaununakselia kohti. Vakiohintaisten kappaletavaralahetys 

ten rahteja ei koroteta . 

Kappaletavaraliikenteen liitantakuljetusmaksuja korotetaan keskima~rin 

7 , 8 prosentilla . Kappaletavaralahetyksille myonnettavaa paljousalen
nus ta suurennetaan 750 kg : sta alkaen . Samalla on muutettu erillis 
tavaram~arayksia siten, ett~ kappaletavarana l~hetett~vat vaaralliset 
aineet ovat erillistavaraa ellei toisin joidenkin tavaralajien osal-
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ta maarata . Pakkauksesta ja kasiteltavyydesta seka yhteenkuormauksen 
mahdollisuuksista riippuen voidaan annetuista ohjeista poiketa. Ra
jahdysaineet on aina kappaletavarana lahetettaessa rahditettava eril

listavarana, samoin kuin aineet, joista vaunukuormalahetyksina lahe
tettaessa peritaan rahti 30 prosentilla korotettuna . 

Muita tavaraliikenteen maksuja, kuten vaihtotyomaksuja~ vaunun siir
to- ja punnitusmaksuja, nosturimaksuja yms korotetaan siten, etta 

niiden keskimaarainen korotusvaikutus on noin 12,0 prosenttia. Sa

tama-aluemaksun perimisesta annetut maaraykset kumotaan, samoin kuin 

Valtionrautateiden omistamista vaununpeitteista annetut maaraykset . 

Tavaranluokitustaulukko on muutettu tavaranimikeluetteloksi , joka ja

kaantuu kahteen osaan, aakkoselliseen ja ryhmittaiseen . Luettelon 

alussa on selityksia ja kayttoohjeita, jotka suurelta osin ovat samo

ja kuin nykyisessa tavaranluokitustaulukossa . Tavaraniinikeluette l os 
sa aakkosellisessa osassa on nelinumeroiseen tavarakoodiin vaara l lis 

ten aineiden osalta osittain lisatty viides numero . Vaunukuormal ahe 

tysten rahtikirjaan on aina merkittava sanottu tavarakoodi tayde l li 

sena sille varattuun paikkaan . Rahtikirjaan tavarakoodia merkittaes 

sa on nelinumeroiseen koodiin liitettava viides numero seuraavasti : 

- numero 1 

- numero 2 

- numero 3 

vaaralliset aineet, joiden rahti peritaan 30 pro

sentilla korotettuna (esim . ammoniakki 40611) 

vaaralliset aineet, joi sta peritaan tariffitaulu

kossa 22 kohdassa 6 maaratty vaunukohtainen lisa

maksu (esim . eetteri 42242) 

valtioneuvoston myontamat alennukset, alennuksen 

alaiset tavaralajit ilmoitetaan puolivuosittain 

valtioneuvoston paatoksen mukaisesti (esim . rau

taromu 62013) . 

(Ennakkotietona, joka rnyohemmin vahvistetaan, il

moitetaan tahan ryhmaan kuuluvina tavaralajeina: 

kotimaasta talteenotettu rauta - j a terasromu 

sulatoille ja valimoille lahetettaessa, kotimai 
nen polttoturve, kehitysalueelta lahetettava ha

ke yrns . , autoromu Kuusakoski Oy:lle Heinolaan , 
Nakovammaisten Keskusliitto ry : n lahetykset , yh-
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- numero 4 

- numero 5 
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dystDkennerahtikirj oilla SNTL: sta saapuva erikseen 

m~~r~tty puutavara, ker~yspaperi ja ker~yslumppu 

seka lasiromu kotimaisille tuotantolaitoks ille , 
lisaksi rautarikasteet Otanm~est~ ja Rautu vaaras
ta Raaheen l~hetett~ess~). 

alueellisen kuljetustuen alaiset tavarat, koodin 

kaytosta ilmoitetaan erikseen (esim . turvebriketit 

33004). 

perittaess~ rahti ylimaar~isesta junasta annettu

jen tariffimaaraysten mukaisesti (esim. itaisessa 

yhdysliikenteessa kuljetusluvan perusteella kul 

jetettava propaani 40795). 

Jos konteissa tai vastaavissa kuljetusyksikoissa kuljetetaan vaaral

lisia aineita, on n~ist~ lahetyksista perittava tariffisaannon mukai

nen korotettu rahti. Talloin on kontin tms . nelinumeroiseen tavara

koodiin lis~ttava viidenneksinumeroksi 1 tai 2 tavarasta riippuen . 
Vastaavasti tassa sanottuja lisanumeroita on kaytettava nelinumerois

ten tavarakoodien yhteydessa annettujen ohjeiden mukaisesti . 

Erikseen maarattyja tavarakoodeja (Mt 2510/644/80, 23 . 6 . 80), joita 

nykyisin kaytetaan eraiden rahtisopimusten yhteydessa, kaytet~an 

edelleenkin vastaavia rahtisopimuksia sovellettaessa (sahatavara-, 
l evy-, yms . suuryksikot) . 

Edell~ sanottujen muutosten lis~ksi on tarkistettu ja sopeutettu 

uuteen tariffiin asemavaunun tari ffiointi, kansainvalisen l iikenteen 

tullivalityspalkkiot yms. rajaliikenteen maksut, kuljetusapuvalineis

ta perittavat kuljetusmaksut ja tavaranimikeluettelossa annetut muu

tamat rahditusohjeet . Tarkistuksiin sisaltyy myos l ammin- ja ja~h

dytysvaunukorotuksen yhdennukaistaminen kappaletavara- ja vaunukuor

malahetysten osalta (20 %). Paikallisliikenteen tariffioinnissa so
velletaan normaalia vaunukuormarahditusta . Kaukoliikenteeseen valit 

tomasti liittyvassa paikallisliikenteessa myonnetaan 30 prosent i n 

rahtialennus nykyisen 25 prosentin sijasta . 

Suoja- ja valivaunua kaytett~essa ma~r~taan l ahetyksen kuljetusmaksu 
vaunuryhman kahta vaununakselia kohti lasketun keskimaaraisen tarif
fipainon perusteel l a . Tavara , joka painoonsa verraten vaatii suuren 
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tilan, katsotaan tariffioinnissa ede1leenkin ns. kookkaaksi tavarak
si. T~llaisen tavaran, jonka tariffipaino m~~r~ytyy 250 kg/m3 enim
m~istariffipaino kahta vaununakselia kohti korotetaan nykyisest~ 

10 tonnista 15 tonniin. 
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Ylim~&r~isen junan k~site rahdinlaskuperusteena s~ilyy uudessa tarif

fissa . Sopeutus tariffiointiin on laadittu siten, ett~ kuljetettaville 
vaunuil1e lasketaan normaali rahti ja n~in saatu rahti korotetaan 2 ,5 
kertaiseksi. Vaunukuorman voi l~hett~~ my5s kiitotavarana. Tal15in 
rahti perit~&n 4,5 kertaisena verrattuna varsinaiseen vaunukuormarah

tiin. 

IT~INEN TAVARAYHDYSLIIKENNE 

Kostamusliikennettli koskevan "Rautatieliikenteen hoitosopimuksen" 
(RH 261/64/78, 7.3.1978) liitteen 3 kohdan 2 ensimm~isessa kappa-
1eessa ilmoitettu vaunukuormien rahti valill~ Vartius-Kostamus on 
1 .1.1983 lukien 11 ,35 markkaa tonni1ta. 

Kansioon "Kansainv!ilinen it!iinen tavaraliikenne, toimintaohjeita" 
on annettu tariffimuutosten johdosta lislilehdet. 

Kuormattuina kuljetettavien SNTL:n kuljetuss1iili5ist1i ku1jetusmaksun 
lis~ksi peritt~vi~ s~ili5maksuja on tarkistettu siten, etta al1e 
2,5 tonnin kuljetuss~ili51tli perit~!in 11 markkaa, v~hint~&n 2,5 ton
nin sliili51t~ 22 markkaa ja v~hint!ilin 5,0 tonnin s~i1i51ta 44 mark
kaa . 

(Mt 22102/646/82, 13.12.1982) VT 51/82 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoill~ omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

610873 

610907 

611103 

614479 

617258 

Oy Tampella Ab 
Tamrock Industrial 

Oy Tampella Ab 
Tamrock Tools 
Raision Tehtaat Oy 
Anjalankosken tehdas 
Oy Nokia Ab 
Pohjolan Kaapeli 

PL 51 6 

PL 512 

PL 263 

Metsaliiton Teollisuus Oy PL 57 
Savon Sellun tehtaat 

33101 TAMPERE 10 

33101 TAMPERE 10 

46400 KAIPIAINEN 

90 101 OULU 10 

70101 KUOPIO 10 

Luettelosta poistetaan 

635797 Oy Tampella Ab 

652792 Oy Nokia Ab 
Kaapelitehdas tansisatama 

652800 Oy Nokia Ab 
Kaapelitehdas He inola 

652859 Oy Nokia Ab 
Elektroniikka Kaukokayttoosasto 

652867 Oy Nokia Ab 
Elektron iikka Tamp ere 

652875 Oy Nokia Ab 
Elektroniikka Oulu 

Allamainittujen asiakkaiden nimet muutetaan seuraavanlaisiksi . 

619999 Oy Tampella i\b Tekstiiliteollisuus 

618272 Oy Nokia Ab Kaapeli 
619908 Oy Nokia Ab Kondensaattoriosasto 

652784 Oy Nokia Ab Alumiiniosasto 
652818 Oy Nokia Ab Kouvolan myyntikonttori 
652826 Oy Nokia Ab Tampereen myyntikonttori 

652834 Oy Nokia Ab Turun myyntikonttori 
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Allamainittujen asiakkaiden nimet ja osoitteet muutetaan seuraavan
laisiksi . 

652776 Oy Nokia Ab PL 44 01511 VANTAA 51 
Koneryhm.[ 

652842 Oy Nokia Ab PL 419 00101 HELSINKI 10 
Engineering 

665471 Oy Nokia Ab PL 44 01511 Vantaa 51 
Ilmastointiosasto 

(Tlt 9/24/82 , 15 . 12 . 1982) VT 51/82 

SELVITTELYOHJEET (VR 2651) 

Uudet Selvittelyohjeet (VR 2651) on jaettu painatusjaoston toimes

ta. Liitteet 41 ja 42, koskien Huhtam.[ki Oy : n ja Tikkurilan V.[ri
tehtaat Oy:n lahetysten selvittelya, jaetaan my5hemmin . 

Huhtamaki Oy : n lahetysten korvausmenettely muuttuu 1.1 . 1983 lukien . 

Monistetut ohjeet on jaettu alueselvittelij5ille . 

(Lt 16.12.82) VT 51/82 

AVOIMIA VIRKOJ A J A TOIMIA 

Rautatiehallituksen taloustoimistoon (laskentajaosto) haetaan kah 

ta henkiloa , joista toinen tulee toimimaan laskentatoimen suunnit 

telu- ja kehittamistehtavissa ja toinen taloude l lisen koulutuksen 

suunnittelu- ja j.[rjestelytehtavissa. 
Valittavilta edellytetaan monipuolista teht.[vaan liittyvaa rautatie 
tuntemusta tai yliopisto-/korkeakoulutasoista taloudellista per us 

koulutusta . 

Tehtavaan halukkai ta pyydetaan jattamaan ilmoittautumisensa talous 
to i miston paal lik5l le 14 . 1 . 1983 mennessa . 

Lahempia tietoja antavat aj Jarkko Rahkonen puh . 911 - 2161 tai tutk . 
Oiva Peltokoski puh . 911 - 2134 . 

51 
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Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 21) virka toistaiseksi 

Helsingin varastossa (ostoteht~v~t). 
Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 12.1.1983 ennen 

virka-ajan p~~ttymist~. 

Toimistosihteerin (V 20) virka toistaiseksi Helsingin varastossa 

(ostoteht~v~t). 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 12.1.1983 ennen virka-ajan 

p~!ittymist!i. 

Toimistosihteerin (V 18) virka toistaiseksi Turun varastossa (os
toteht&vtit). 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen kirjaamoon viimeist!i~n 1~.1.1983 ennen virka-ajan 
p1111ttymist11. 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: rataesimiehen toimeen (Vih) raidemie5 

Erkki Kalevi Koistinen. 

R a t a o 5 a 5 t o: ratae5imies Jooseppi Per~la. 

VIRI<.APUVUT 

Valtion Pukutehtaan myymalat pidetaan inventoinnin vuoksi sul

jettuna seuraavasti: 
Hameenlinnan myymala 30 ja 31.12.1962 

Helsingin myymala 27 ja 26 . 12.1962. 

(Slt 17.12.1982) VT 51/62. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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Vapaa1ippuasetuksen 1is~m~~r~yksen muutos 

Y1eisohjeet henki1okunna11e (YOH) muuttaminen 

Ra utatieopi11iseen kurssiin liittyv~t tutkie1mat 

E1~kekustannus 

Tiedotus pa1kansaaji1le veroilmoitusta 1982 varten 
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Liikennepaikkojen v~limatkat 

N imityksi~ ja m~~r~yksi~ 

1282034270 
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ASETUS KES~AJASTA VUOSINA 1983 - 1985 

S~~d5skokoelmassa on julkaistu: N:o 903. ASETUS kes~ajasta vuosina 

1983-1985. Annettu Helsingiss~ 3 p~iv~n~ joulukuuta 1982. 

P~~ministerin esittelyst~ s~~det~~n: 

1 § 

Poiketen yhteisen keskiajan k~yt~nt55nottamisesta Suomessa annetun 

asetuksen (61/20) s~~nnoksest~ noudatetaan Suomessa kes~aikaa seu

raavina ajanjaksoina: 

1. vuonna 1983 maaliskuun 27 p~iv~n ja syyskuun 25 p~iv~n v~lisen~ 
aikana, 

2. vuonna 1984 maaliskuun 25 p~iv~n ja syyskuun 30 p~iv~n v~lisen~ 

aikana, ja 

3. vuonna 19~5 maaliskuun 31 p~iv~n ja syyskuun 29 p~iv~n v~lisen~ 

aikana. 

2 § 

Kes~aika on kolme tuntia edell~ yhteisen keskiajan k~yt~ntoonotta

misesta Suomessa annetussa asetuksessa ma ~nittua Greenwichin keski

aurinkoaikaa. 

3 § 

Kes~aika alkaa kunkin ajanjakson ensimm~isen~ p~iv~n~ kello 03.00, 

jolloin kelloa siirret~~n tunti eteenp~in. 

Kes~ajasta luovutaan kunkin ajanjakson viiml• isena p~iv~na kello 

04.00, jolloin kelloa siirret~~n tunti taaksep~in. 

4 § 

T~m~ asetus tulee voimaan 1 p~iv~n~ tammikuu~a 1983. 

Julkaistaan my5s kansiossa Henkilostohallinnot l m~~r~yksi~. 

(Hlo 830/010/82, 16.2.1982) VT 52/82 
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VAPAALIPPUASETUKSEN LISKMKKRKYKSEN MUUTOS 

Rautatiehallitus on 21 . 12.1982 tekem~ll~~n p~~tBksell~ kumonnut Val

tionrautateiden vapaalipuista annetun asetuksen 2 § : n 5. lis~m~~r~

yksen 5. kappaleen. 

Muutoksen johdosta poistuu Valtionrautateiden henkilBkortin n:o 1127 

kelpoisuus virkavapaalippuna Helsingin - Ilmalan , Helsingin - K~py 

l~n ja Tampereen - RantaperkiBn v~lisill~ rataosilla . 

Muutos tulee voimaan 1 p~iv~n~ tammikuuta 1983 . 

Samalla kumotaan hallintotoimiston 10 . 12.1981 antama ohje, joka on 

julkaistu VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 51/81 ja -jossa on oikeu

tettu k~ytt~m~~n virkavapaalippuna em . rataosilla lomakkeelle n:o 

2128 kirjoitettua henkilBllisyystodistusta . 

Koska vuoden 1983 alusta pelkk~ henkilBkortti ei en~~ kelpaa matka

lippuna rataosilla Helsinki - Ilmala, Helsinki - K~pyl~ ja Tampere -

Rantaperkio, tulee henkiloiden , jotka tyons~ vuoksi tarvitsevat mat

kalippua em . rataosilla, huolehtia asianmukaisen vapaalipun hankki 

misesta . 

(N:o RH 1150/126/82, 21 . 12 . 1982) VT 52/82 . 

YLEISOHJEET HENKIL~KUNNALLE (YOH) MUUTTAMINEN 

Rautatiehallitus on istunnossaan 21 . 12 . 1982 muuttanut 13.12 . 1977 an

tamiaan yleisohjeita henkilokunnalle (YOH) seuraavasti: 

12 Esteellisyys 

12.1 Esteellisyysperusteista ja esteellisyyden vaikutuksesta on 

s~~detty 6 p~iv~n~ elokuuta 1982 annetun hallintomenettelylain 

10 ja 11 §:ss~ . 

12 . 2 Esteellisen~ ei saa k~sitell~ asiaa eik~ olla lasn~ sit~ k~si 

teltaess~, paitsi milloin esteellisyys asian laadun vuoksi ei 

voi vaikuttaa ratkaisuun tai asian k~sittely~ ei voida lyk~t~. 
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12 . 3 Estee11isen tu1ee si irt~~ asia sijaisensa k~site1t~v~ksi ja 
ratkaistavaksi . Sarna koskee myos 1ausunnon antamista . 

Muutos tu1ee voimaan 1 p~iv~n~ tammikuuta 1983 . 

Muutos j u1ka i staan Va 1tionrautateiden organisaat iokirjassa . 

(N :o RH 1146/019/82 , 21 . 12 . 1982) VT 52/82. 

RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYVAT TUTKIELMAT 

Rautatieopi11isel1a kurssil1a 2/82 on laadittu seuraavat tut
kie1mat: 

1. Pienehkon 1iikennepaikan esimiehen johtamis- ja vaikutusmah
dol1isuudet (Pertti Hankivaara 01 1a) 

2. Koulutus Suomen ja Neuvosto1iiton suorassa rautatieyhdys1ii
kenteessa (Matti Hiiva Lr 1a) 

3. Rautatielaakari-instituutio muuttuneessa tyoterveyshuo11on 
kentassa VR:l1a (Heikki Hirvonen Kv tha) 

4. Asema- ja junahenki1oKunnan valinta ja kaytKnnon opetus 1in
ja1iikennepaikal1a (Kalevi Hama1ainen Jy la) 

5. Suoriteseurannan onge1mat 1iikennealuee11a (Erkki Hannikainen 
Ri 1a) 

6. Mita tehtavissa rahtikirjavirheiden vahentamiseksi (Seppo 
Ke11okumpu 11m la) 

7. VR:n oman pesulan kannatavuus makuuvaunujen 1iinavaatehuo1-
1ossa (Mikko Ko1jonen Hki 1p) 

8. Val tionrautateiden rooli Lansisataman 1iikenteessa (Mar.tti 

Korte1ainen Hki la) 
9. Suomen olosuhteisiin sove1tuvan hii1ivaunun kehittaminen 

(Uwe Krenzer Ktt) 
10. VR:n vaunukuormakuljetusten 1yhyen aikava1in ennustemalli 

(Timo Kuivalainen Ttj) 
11. Paal1ysrakenteen hitsausteknisen ryhman sijoittaminen organi

saatioon ja sen toimitilojen sijoituspaikka (Kauko Kuokkanen 
Raj) 
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12. Ratapiirissii kiiytossiio1evan suojavaatetuksen ha.nkinnan, kay
ton, valvonnan seka varastoinnin nykytila ja sen kehittaminen 

(Kalevi Kiihkonen Pm rp) 

13. VR:n henki1ostokoulutukse11e asetettujen tavoitteiden saavut
tamiseksi tarvittavat mittaus- ja seurantajarjestelmiit 

(Anita Lindberg Koy) 
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14. Vaunuvaurioiden viihentiiminen Kotkassa (Ve1i-Matti Mouhu Kta la) 
15. Turvalaitevikojen 1iikentee11e aiheuttamat haitat ja keinot 

haittojen viihentiimiseksi (Heino Mantysaari Tkj) 
16. Ti1astojen ymmiirtiiminen seurannan edel1ytys ( I lkka Poh jo1a 

Sk 1p) 
17. Tyonohjaus henki1ostokoulutuksessa (Lauri Rusanen Tpe la) 

18. Virastodemokratia johtamisen apuviilineenii Va1tionrautatei1-
1ii (Raimo Raisanen Hki 1p) 

19. Kaukojunien miehitysohjeen toimivuus, sen toteuttaminen ja 
vaikutus Seiniijoen 1iikennepiirissii (01avi Takaneva Sk lp) 

20. Organisaation muutokset Tampereen varikon toimistossa (Hel
ge Terho Tpe vr) 

21. Terveydenhuo1toalueen johtamisen kehittiimismahdol1isuuksista 
(Antti Toppi1a Hki tha) 

22. Toiminta- ja ta1oussuunni telman vaikutukset ratalinjoj en pe
rusparannusten tekniseen suunnitte1uun (Yrjo Tuovinen Raj) 

23. Junaturval1isuuskoulutuksen tehostaminen mikrotietokoneen ja 
demonstraatiotaulun .avulla (Pekka Wahlman Pm lp) 

24. Konepajan raportit (Mauno Vauhkonen Kuo knp) 

(N : o Het 16/141/82 , 20 . 12 . 1982) VT 52/82 . 

EL~KEKUSTANNUS 

Va1tiovarainministeri on 17 . 7.1980 tekeman paatoksen mukaa n e1ake 
kustannukseksi 1iikekirjanpidossa on 1 . 1 . 1983 1ukien 1asket t ava 
22 prosenttia va1tion e1akejarjestelman piiriin kuu1uvista pa1k
kausmenoista . Uutta prosentti1ukua sove11etaan kaikkiin n i i hi n 
pa1kkoihin , jotka kirjataan vuoden 1983 menoiksi . 
(T1t 1048/234/82 , 17 . 12 . 1982) VT 52/82 
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TIEDOTUS PALKANSAAJILLE VEROILMOITUSTA 1982 VARTEN 

Vuoden 1982 VEROKIRJAN LIITTEEN (pid~tystodistuksen) kohtaan 36 on 

merkitty rasti ja teksti "JUNALIPPU", jos ty6nantaja on j~rjest~nyt 

ilmaisen junakuljetuksen osallekin asunnon ja varsinaisen ty6paikan 

v~list~ matkaa. 

Rasti on merkitty kaikille asuntolipun haltijoille sek~ lis~ksi niil

le, joilla on vuosi- tai aikavapaalippu ja jotka k~ytt~v~t sit~ vir

kamatkojen lisaksi asunnon ja varsinaisen ty6paikan valilla. 

Mik~li ilmainen kuljetus asunnon ja varsinaisen ty6paikan valilla 

on j~rjestetty muulla tavalla, on my6s tasta tehty merkint~ vero

kirjan liitteeseen. 

Jos tat~ tytinantajan j~rjestam~~ ilmaista kuljetusta voidaan k~ytt~~ 

hyv~ksi ainoastaan osittain vuorotytin tai muun syyn t~hden, on tasta 

syyta tehd~ selvitys veroilmoitukseen. 

Kustannuksia aiheuttavat tyomatkaosuudet on jokaisen itse selvitet

t~v~ veroilmoituksessaan. 

Ilmaista matkalippua asunnon ja varsinaisen tyopaikan valilla ei 

pideta palkkaetuna eika siita arvioitua hy6ty~ lis~t~ veronalaiseen 

tuloon . 

Verokirjan liitteeseen, ASUNTOETU-kohtaan, on kaikille Valtionrauta

teiden asunnossa asuville rautatiel~isille merkitty asunnosta vuoden 

1982 aikana peritty vuokra. Tah~n vuokrasummaan sis~ltyy v. 1982 

peritty korvaus l~mpimasta vedest~. 

Verokirjamerkinta on tehty myos asunnosta, jota kaytetaan vapaa-ajan 

asuntona . 

Mikali VR:n asunnossa asuvaa on verotettu asuntoedusta, on veroilmoi

tuksessa syyt~ selvitt~~ vuokraa mahdollisesti alentavat tekij~t, tar

vittaessa talon is~nnoitsij~n todistuksella. Asunnonvuokraa alentavat 

tekijat, esim . ymparisttihaitat, on mainittu asuntokohtaisessa vuokra

laskelmassa . 
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Verokirjan liitteen "24 Muu etuus" kohtaan on niille palkansaajille , 
joilla on VR : n toimesta KOTIPUHELIN ja josta puhelinmaksut suorittaa 
VR , merkitty teksti "KOTIPUHELIN PAIKALLISP." sekli. 1982 palkasta ~ 
ritty korvaus yksityispuheluista (20,-/kk). 
Samas sa kohdassa on merkintli. myos VR:n mahdollisesti jli.rjestli.mli.stli. 
autotallista ja siitli. peritystli. vuokrasta . 

Verokirjan liitteen kohtaan 35 "Suoritetut kustannusten korvaukset" 
on merkitty palkansaajille maksettu korvaus kotipuhelimesta (esim . 
perus maksu) sekli. teksti "KOTIPUHELIN" . Korvauksesta ei ole peritty 
ennakkoveroa 1982 . Uudenmaa n lli.li.ninveroviraston pli.atoksen muka an on 
korvaus, joka maksetaan omasta puhelimesta, ennakkoperintli.lain 4 § : n 
muka ista palkkaa. 1 . 1 . 1983 lukien peritaan oman puhelimen kor vaukses 
ta ennakkovero varsinaisen palkanmaksun yhteydessli. . 

Tyojakson 28 . 11 - 18 . 12 . 1982 lisli.palkkioiden maksupli.ivli. on 6 . 1 . 1983 , 
j ot en ne merkitaan v . 1983 verotietoihin . 

(Tlt 1040/233/1982 , 17 . 12 . 82) VT 52/82 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTT~OHJEET (VR 2657) 

Uusittu painos julkaisusta Kotimaisen rahtikirjan tli.yttoohjeet 

(VR 2657) on valmistunut . Painatusjaosto on suorittanut perusjake
lun . 

(Nro Lko 32449/61/82, 22 . 12 . 1982) VT 52/82 

M~~R~YKSET TAVARAN PXXLLYST~MISEST~ , PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMI 
SESTA (PPO) , MUUTOS 

Julkaisun PPO (VR 2655) loppusaannoksen ensimmainen kappale (sivul 
la 23) muutetaan kuulumaan seuraavasti : 

Ennen nli.iden maarli.ysten voimaantuloa kayttoon otettuja kuljetuspak
kausmerkillli. varustettuja liitteessa II lueteltuja vaarallisten ai 
neiden kuljetukseen tarkoitettuja pli.li.llyksili. saadaan kli.yttaa rauta 
tiekuljetuksissa 31 paivaan joulukuuta 1983 saakka. 

(Nro Lko 23551/61/82 , .22 . 12 . 1982) VT 52/82 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -ju1kaisusta poistetaan 01.01.1983 lu 
kien Epila merkintoineen. 

(Nro Lko 23472/67/82, 21.12.1982) VT 52/82 

NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : toimistosihteerin (V 21) virkaan 
(Tku) toimistosihteeri (V 18) Seppo Juhani Kohonen, asemamiehen 
(V 10) toimeen (Hpk) y1imaaraiset asemamiehet (V 10) Harry Olli 
A1eksi Hakamaki ja Esko Tapani Vulli, asemamiehen (V 10) toi
meen (Vlp) asemamies (V 9) Pertti Kalevi Kuurnanen, asemamiehen 
(V 10) toimeen (Keu) asemamies (V 9) Esko Olavi Teppo, autonkul
jettajan toimeen (Tpe) asemamies (V 10) Urpo Ensio Valimaa, ase
mamiehen (V 10) toimeen (Tpe) y1imaarainen asemamies (V 10) Pek
ka Erkki Herckman ja tilapainen asemamies Jorma Antero Pajula, 
asemamiehen (V 10) toimeen (Ov) tilapainen asemamies Risto Onni 
Sa1o, asemamiehen (V 10) toimeen (Jas) tilapainen asemamies Jou
ko Tapani Ojala, veturinlammittajan (V 14) toimeen (Tpe) veturin-
1ammittajat (V 12) Timo Johannes Alho, Jukka Henrik Blom, Jari 
Olavi Laukkala, Tapio Kullervo Mantymaki, Vesa Juhani Pulkkinen, 
Vesa Kalevi Stenvall ja tilapaiset veturinlammittajat Matti Vil
jam Miikki ja Harri Tapani Myllyniemi, veturinlammittajan (V 14) 
toimeen (Hpk) veturinlammittajat (V 12) Jarmo Erik Dahlman, 
Taisto Tapani Lahtinen ja Esa Ilmari Lankinen, veturinlammitta
jan (V 14) toimeen (Tku) tilapaiset veturinlammittajat Risto Ju
hani Elonen, Seppo Tapani Flink, Jorma Antero Heikkila, Matti 
Juhani Kuusisto, Jouni Pauli Tapio Reiman, Ari Tapani Soiniitty, 
Vesa Olavi Tammi, Jorma Tapio Kaaria, Kari Antero Laakso ja Esa 
Antero Nuutinen, autonkuljettajan toimeen (Tku) asemamies (V 9) 
Pertti Juhani Marttila ja asemamies (V 10) Keijo Mikael Sipponen, 
autonkuljettajan toimeen (Slo) y1imaarainen autonkuljettaja Mart
ti Ensio Kanninen, asemamiehen (V 10) toimeen (Tku) tilapaiset 
asemamiehet Veli Juhani Hakanpaa, Rauli Juhani Kiiski ja Veikko 
Olavi Yli-Hollo, asemamiehen (V 9) toimeen (Slo) tilapainen ase
mamies Jouko Erkki Artturi Rontynen . 

Asemamiehen (V 10) toimeen (Tl) tilapaiset asemamiehet Jouko Ta
pani Oskari Ahola, Timo Kalevi Franssila ja Hannu Viljami Luoma, 
asemamiehen (V 10) toimeen (Vi) tilapainen asemamies Pekka Johan
nes Lankinen, asemamiehen (V 10) toimeen (Pri) asemamiehet (V 9) 
Pekka Tapani Toivonen ja Esa Pekka Makisa1o, asemamiehen (V 9) 
toimeen (Mn) tilapainen asemamies Eero Valtter Slutback, asemamie
hen (V 9) toimeen (Rma) tilapaiset asemamiehet Erkki Juhani Haa
visto ja Risto Juhani Lukkari, sahkoasentajan toimeen (Tku) sah
koasentaja Timo Sakari Stenberg, ylimaaraiseen autonasentajan 
toimeen (Pri) tilapainen asemamies Matti Johannes Leppanen, 
veturinlammittajan (V 14) toimeen (Pri) tilaoainen veturinlammitta
ja Harri Petteri Jappinen, veturinlammittajan (V 14) toimeen (Tl) 
tilapainen veturinlammittaja Ari Olavi Laaksonen. 
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