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V. 1983 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero o1i 52 (seuraavista 
numeroista on ju1kaistu 1isaksi a-painos: 7a, 9a, 17a, 38a, 49a). 

0 YLEINEN HALLINTO 

01 HALLINTOASETUS, HALLINNOLLINEN JAKO, 
ORGANISAATIO,TYOJ&RJESTYS, TEHTAVIEN MAARITTELY 

010 Yleista (lait ja asetukset, joilla ei ole omaa asiaryhmaa) 

Kuntien ka11eusluokitus VT 47; suojaosuus pa1kan u1osmit
tauksessa VT 50; 1eimavero1ain muuttaminen VT 52. 

011 Ha11intoasetus, tyojarjestys, organisaatio 

Va1tionrautateiden ha11innosta annetun asetuksen muutta
minen VT 11; VT 47; Va1tionrautateiden piirijako VT 27; 
VT 31;-vr-33-~autatieha1linnon tyojarjestyksen muutta
mi~en VT 48; nimilyhennykset VT 52; organisaatiomuutoksen 
vaikutus sahkoteknisiin toimintayksikoihin VT 52. 

019 Eritte1emattomat hallinnolliset ohjeet ja maaraykset, 
virkaposti, arkistoasiat 

Haettavaksi ju1istaminen VT 2; hakupapereita ja hakemus
ten kasitte1ya koskevat ohjeet VT 2; virka- ja itseha11in
toalueiden kielellinen jaotus VT 8; virka- ja itseha1lin
toalueiden seka eraiden liikennepaikkojen nimet VT 8; mat
ka1ippujen myynti kaksikielisilla liikennepaikoirra-VT 8; 
arkistolaki VT 9; arkistoasetus VT 10; virka-autojen yh
teiskayttoa koskevat ohjeet VT 10; tullitavaran lahettami
nen rautateitse 1.4.1983 lukien VT 13; suomen ja ruotsin 
kielen kayttaminen Valtionrautateilla VT 17; liikenneosas
ton toimintaohjeet: muutos VT 29; virkap~sti Kuopion sivu
varastoon VT 40; Valtionrautateiden arkistosaanto VT 47; 
VT 49a. -- --

03 VAURIO-, KORVAUS-, JA MUUT LAINOPILLISET ASIAT 

05 JASENYYS YHTEISOISSA JA EDUSTUKSET, NEUVOTTELUKUNNAT, 
TYORYHMAT 

050 Yleista 

Majoitus yksittaisilla virkamatkoil1a v. 1983 VT 1; VT 3; 
VT 15; VT 31; VT 36; u1kopuolisten kustantamat virkamatkat 
VT 49. 
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051 Kotimaiset yhteisot, neuvotte1ukunnat, tyoryhmat 

Tyoryhmaraportit VT 7; VT 21; VT 38; Va1tionrautateiden 
urhei1utoimikunta v. 1983-1984 VT 41. 

053 Kansainva1iset yhteisot, virkamatkat muihin maihin 

Kansainvalista a1ennustodistusta (FIP-korttia) koskevat 
anomukset VT 50; kansainva1isesta alennustodistuksesta 
(FIP) kannettava maksu VT 50; FIP-a1ennuskorttien vuosimer-
kit VT 52. -

06 RATIONALISOINTI (STANDARDIT, TYONTUTKIMUS) 

Henki1ostojarjeste1yt toimistotyon automatisoinnin ja 
rationa1isoinnin yhteydessa VT 17; VRS-standardit VT 29. 

07 TIEDOTUSTOIMINTA 

Va1tionrautateiden sisainen tiedotus VT 7a. 

08 PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET (pa1oka1uston 
tarkastus, palo, vaeston ja ymparistonsuoje1u, OTR6, 
ensiapuasiat) 

VR:n suoje1ujohtaja ja suoje1ujohtajan apulaiset VT 11. 

1 HENKILOSTOHALLINTO 

11 VIRKA- TAl TYOSUHTEESEEN KUULUVAT ASIAT 

111 Yleinen virka- tai tyoehtosopimus, pa1kka1uokka
tarkistukset (kuoppakorotukset), muistutukset 

Virkamiesten pa1kat 1.3.1983 lukien VT 5; VT 15; ryhmahen
kivakuutusta vastaava etu VT 10; valtion virkamiesten pal
velussuhteen ehtojen tarkistaminen VT 18; virkaehtosopimuk
set virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta 
1.10.1983 1ukien VT 38a. 

114 Virkavapaudet, vuosi1omat, viransijaisuudet, 
sivutoimiluvat 

Tyontekijain vuosilomista annetun va1tioneuvoston paatok
sen muutos VT 17; virkamiesten vuosiloma-asetuksen muutos 
VT 17; lomarahan ja vuosi1omalisan maksupaiva VT 23; vuosi-
lomamaaraykset VT 30. ---
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116 Erityiset 1is~t (sunnuntai- ja y1ity~korvaukset, 
virantoimitusrahat, kie1i1is~t. junan1Hhetyspa1kkiot, 
ilta-ja y~ty~1is~t. 1auantaity~- ja aattop~ivtinkorvaukset, 
vH1iraha, henk.koht. 1isfipa1kkio) 

Ty~ajan laskenta Valtionrautateil1~ vuonna 1984 VT 49. 

117 Matkakustannusten korvaus ja p~iv~raha, oman auton 
kHytto, omien ty~kaluien k~ytto, muuttokustannusten 
korvaus 

Muutoksia ty~aika- ja matkakustannusten korvauksiin 
VT 13; tyontekijHin matkakustannusten korvaamisesta anne
tun va1tioneuvoston pHHt~ksen muutos VT 17; matkakustannus
ten 1askutus virka- ja tyomatkoi11a VT 20. 

12 PALVELUSSUHTEEN EHDOT 

121 Tyoaika 

Tyoajan 1askenta vuonna 1983 VT 1; va1tion virastoissa ja 
1aitoksissa jHrjestettnvn osa-aikaty~ VT 9a; VT 44. 

122 VR:n asuntolen vuokraaminen 

Virkamiesasuntojen vuokrat ja 1uontoisetujen korvaukset 
vuonna 1983 ~-

124 Virkapuvut ja suojavaatetus, virkapukuavustukset 

Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1983 VT 1; 
Va1tion pukutehdas VT 23; virkapukineiden ti1aaminen ja 
hinnat vuonna 1984 VT 51. 

126 Vapaalippuasiat 

Vapaalippujen kelpoisuus Express-junissa VT 15; henkilo
kunta1ippulaskenta VT 44; Tanskan, Norjan~tsin ja Suo
men rautateiden v~1inen vapaa1ippusopimus VT 50. 

13 HENKILOSTON OHJAUS- JA OSALLISTUMISJARJESTELMAT 

VR:n henki1~stopo11ittinen ohje1ma VT 19; virastodemok
ratia- ja tuotantokomiteatoiminnan jatkaminen VT 52. 

131 AloiteRa1kinnot 

A1oitteiden palkitseminen VT 2; VT 10; VT 26; VT 44. 
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14 HENKILOSTON KOULUTUS JA MUU KEHITTAMINEN 

140 Y1eist~ (vuosisuunnite1ma, kou1utusohje1mat) 

Kou1utusohje1mat VT 33-34; VT 48. 

141 Sis~inen kou1utus, ensiapukou1utus 

Kie1itutkinnot rautatieopistossa VT 12; VT 43; kielten 
itseopiske1umateriaa1it VT 12; ruots~n kielen kurssit rau
tatieopistossa VT 25; 1iikennevirkamiesharjoittelijoita 
otetaan VT 32; rautatieopi11iseen kurssiin 1iittyv~t tutki
e1mat VT 49. 

149 Eritte1emattomat asiat 

Perehdytt~minen VT 31. 

15 TERVEYDENHUOLTO, TYOSUOJELU JA SOSIAALIASIAT 

150 Y1eista 

Va1tionrautateiden paihdeyhteyshenki1ot VT 3; siivoustyon 
kasikirja VT 13. 

151 Terveyden- ja tyoterveydenhuo1to, tyotapaturmat 

Tyontekij~in terveydenhuo11on ohjesaannon muutos VT 21; 
1~hete tyopaikkaterveydenhuo1toon (sairaanpassi) sek~ tyo
terveyshuo11on tietojarjeste1m~ VT 47; ohjeet terveydenhuo1-
toku1ujen korvaamisesta VT 52. 

152 Tyosuoje1u 

Tyosuoje1u-vaa1it VT 42. 

154 Harrastustoiminta ja avustukset 

Rautatieha11ituksen kaytettavaksi osoitetuista maarara
hoista jaettavat avustukset v. 1984 VT 46; 1omatuen myonta
minen rautatie1aisi11e v. 1984 VT 46. 

16 ELAKE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 

Tyonantajan sosiaa1iturvamaksu vuonna 1983 VT 2; 1aki rin
tamaveteraanien varhaise1~kkeesta VT 5; e1aketietorekiste
rin uudet i1moitusohjeet VT 10; e1akehakemusten kasitte1yme
nette1y VT 19. 
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2 TALOUSASIAT 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU, LASKENTATOIMI, UUDISTUSRAHASTO 

Tietojarjestelmiin kohdistuvien muutosten ja ongelmien 
hallinta VT 4. 

223 Laskentatoimi 

Tililuettelon muutokset VT 1; VT 4; VT 25; VT 28; VT 52. 

23 KASSA - JA TILIASIAT 

230 Yleista 

Muuntokurssit VT 1; VT 5; VT 10; VT 14; VT 17; VT 19; 
VT 23; VT 25; vr-Jl;~36~41~42~45~49; 
~; lant~se~M-JtaVaraTIIKenteen tilitysrutiinien 
rinnakkaiskayton jatkaminen VT 49; laskutuslisien hyvaksy
minen VT 49; vuoden 1983 tositteiden lahettaminen tilitoi-

' mistoon seka matkalaskujen laatiminen vuodenvaihteessa 
VT 50; tositteiden numerointi VT 51. 

233 Til isaannot 

RES-korttien tilitys VT 21; lantisen tavaraliikenteen 
rahditus- ja tilitysjarjestelman kehittamisprojekti 
(CIMPRO) VT 33-34; lantinen (CIM-) tavaraliikenne - peri
mattoman tavaran luettelo VT 36; vakiohintaisen kappaleta
varan rahtikirjat VT 50; kirjauskeskusten tehtavajako 
VT 50; lantisen tavaraliikenteen (CIM) rahditus- ja tili
tysjarjestelman kehittaminen VT 52. 

24 LUOTOT 

Rahtiluotto VT 2; VT 3; VT 4; VT 5; VT 9; VT 11; VT 14; 
VT 17; VT 18; VT l~T ~VT~ V~; VT 31; VT 35; 
VT 39; VT 41; VT 44; VT 47; VT 49; VT 52. 

29 ERITTELEMATT~MAT KASSA-, TILl- JA TALOUSASIAT 
(KASSAEREHDYSRAHAT) 

Kassaerehdysraha VT 49; kassaerehdysrahat ja vahingonkor
vauslain soveltaminen kassavajauksiin VT 50. 
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3 RADAT JA RAKENNUKSET 

34 RADAT JA RATAPIHAT 

340 Y1eista (RAMO) 

RAMO:n osa 3 ja RAMO:n osan 15 korjaus1ehti VT 17; RAMO:n 
osa 9 VT 36; RAMO:n osa 7 VT 42; ratatekni11~set eri11is-
ohjeet~2775 VT 42. -----

344 Hitsaukset 

HTMO:n osa 17 VT 42. 

4 LIIKKUVA KALUSTO, SAHKO- JA VIESTIASIAT 

42 SAHKOASIAT 

420 Y1eista 

Sahko1aitos1upa VT 14. 

43 VIESTIASIAT 

433 Virka- ja kotipuhe1imet 

VR-puhe1in1uettelo VT 8; selektorilinjan 
Rovaniemi-Kemijarvi poistaminen VT 12; Hangon 
puhelinyhteydet ~- -----

434 Va1ityslaitteet, kaukokirjoitin1aitteet, puhe1imet 

Selektorilinjan Oulu-Vaala poistaminen VT 7; Nurmeksen 
automaattikeskus VT 24; virka-ajokeskukset VT 25; VR kauko
kirjoitinverkko VT 25; VT 37; VT 41; VT 44; viestiyhteyk
sien muutokset rataosa1ra-8einajoki-Kaskinen VT 39; puhe-
1in1uettelo VT 44. 

435 Radiolaitteet 1 kovaaanis1aitteet ja nauhurit, 
valvontatelev~sio, halytyslaitteet 

Puherekisteri1aitteen kayttoonotto VT 6; radiopuhe1imen 
kayttoohjeet VT 20; konduktoorin ja ku1jettajan va1inen 
yhteys matkustajajunissa VT 21; VT 49; Oulun rautatiepii
rin huoltoradioiden kutsunumerot~7. 
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44 RAUTATIEN SAHKOISTYS 

440 Y1eist~ 

Ohje: Laiteti1ojen maadoittaminen sahk~rada11a VT 11; 
j~nnitteen kytkeminen ratajohtoihin a1uee11a: KOKKOTa-Ou1u 
VT 12; toimintaohjekokoe1ma: sahk5istyksen kiinteiden 1ait
teiden suunnitte1u ja rakentaminen (SSR) VT 40. 

45 KONEPAJATOIMINTA 

Konepajojen seisonta-ajat v. 1983 VT 18. 

5 MATERIAALITOIMINTA 

53 MUUT TAVARAT JA TARVEAINEET 

530 Y1eista 

Korjauksia tavaranimike1uette1oon (VR 2645) VT 52. 

531 Raide- ja vaihdetarvikkeet seka ratap~1kyt 

Ky11astetyn puutavaran po1ttaminen VT 24. 

536 Tekstii1it ja kemika1iot (suojavaatetus, suojakyp~r~t) 

Va1i1amp~asujen ti1aaminen VT 10; VT 43. 

55 LOMAKE- JA PAINATUSASIAT 

Kappa1etavaraliikennepaikat 1.1.1983 (VR 3726) VT 18; VR 
2625 painotuotteiden 1uettelo VT 19; VT 26; VT ~ 
vena1ais-suoma1ainen rautatiesanasto VT 33-3~ 

56 HANKINTOJA KOSKEVAT YLEISET ASIAT 

561 Kotimaiset hankinnat 

Ha1kojen ja k1apien hankinta VT 5. 

58 MYYNTI JA HYLKAYS 

586 Museo- ja kerailyesineiden myynti ja 1uovutus 

Kerai1yesineiden myynti VT 11. 
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6 LIIKENNE JA KULJETUSTOIMINTA 

61 RAUTATIEKULJETUSASETUS (TKM, VAK, vaununvuokrat) 

R~j~hdysainekuljetukset VT 2; kotimaisen rahtikirjan t~yt
t~ohjeet (VR 2657) VT 2, VT 5; VT 20; matkatavaran kuljetus 
DM-runkoisissa junissa VT-s;-1~yt5tavara VT 20; jaitetyt 
kalal~hetykset matkustaJajunien· tavaraosastoissa VT 22; 
tavaran kuormaamismaarayksia (TKM) VT 28; kirjatun matkata
varan 1ahett~minen erai11~ rataosi1la VT 33-34; maaraykset 
vaara11isten aineiden ku1jettamisesta rautate~1la (VAK) 
VT 42; matkatavaran 1ahettaminen VT 51; maaraykset tavaran 
paa11yst~misesta, pakkaamisesta ja-oBOittamisesta (PPO), 
muutos VT 51. 

62 JUNATURVALLISUUS 

Ratapihojen 1iikenn5imiss~annot VT 1; VT 15; VT 27; VT 44; 
VT 45; VT 46; VT 48; VT 49; Jtt:n-K0rjausleht~4;-vr-!l; 
VT 42. -- -- -- -- ---

63 AIKATAULUT 

Aikatau1un 182 lisaykset VT 1; VT 8; VT 10; aikataulun 183 
lisliys VT 21; VT 28 1 VT 3S; VT 38; VT 42; VT 49; VT 51. 

64 KULJETUSTOIMINTA JA MARKKINOINTI 

640 Y1eist~ 

Valtionrautateiden autoliikenne (VR 2650) VT 11; VT 14; 
VT 21; VT 38; VT 46; VT 50; tavaranimike1uettelo VT 15; 
vakiohintaisten kappaletavara1ahetysten painojen tarkkai1u 
VT 15; uusittu lomake VR 2407 (ke1poisuusrajoitus) VT 28; 
moottoripy5ran rahdituspaino VT 29. -----

643 Ku1jetussopimukset (kuorma1avasopimukset ym.) 

Kuormausapuva1ineiden kayttomaaraykset (VR 2652.5) VT 1. 

646 Kotimaiset tariffit, matka1ippua1ennukset 

Tukkien, kuitupuiden, hakkeen, sahanpurujen ja turpeen 
rahditusperusteiden tarkistaminen ja tukkien ja1kitarkas
tuksen poistaminen VT 1; 1isayksia ja korjauksia tariffi
saantoon ja tavaranimike1uette1oon VT 1; soti1astariffin 
sove1taminen 1.1.1983 1ukien VT l; kuorma- ja pakettiauto
jen ti1aus~iikenteen ku1jetusmaksut VT 3; vaunukuormien 
kotiinku1jetustariffi VT 8; VT 37; 1isays tariffitau1ukoi
hin VT 12; tariffisaannon muutos VT 12; Botnia Express 
junaKOKer1u VT 15; sarjalippujen k~rJoittaminen VT 18; 
tariffimuuto~1.7.1983 VT 23; muutoksia tariffitauluk
koon VT 26; VT 29; muutoksia tariffisaantoon VT 27; kont
tien kuljetusmaksu VT 31; matkalippualennuksia VT 37; 
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tariffin korotus 1.1.1984 lukien VT 43; tariffimuutokset 
1.1 . 1984 VT 50; muutos tariffisaantoon ja tariffitau1ukoi
hin VT 52-. --

647 Tavara1iikennetta koskevat a1ennukset 

Valtioneuvoston myontamat ku1jetusa1ennukset Va1tionrauta
tei11a VT 6; VT 27. 

66 YHDYSLIIKENNE 

661 Kotimainen yhdys1iikenne 

Linja-autoyhdys1iikenne Pietarsaari-Pannainen ja 
Raahe-Vihanti VT 3; VT 33-34; VR Matkai1u1iput VT 17a. 

662 Kansainva1inen yhdys1iikenne 

Puutavaran erikoistariffi Tanskaan VT 1; Fidebast-tariffi 
9350 VT 1; VT 4; VT 14; VT 20; VT 2~T 35 ; VT 36; VT 43; 
VT 48; VT 4~ansainva1inen tavaraliikenne, lantine_n __ __ 
VT 2; VT 12; VT 18; VT 37; VT 49; pohjoismainen tavarata
riffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) VT 3; VT 8; VT 10; VT 24; 
VT 36; VT 49; kansainva1inen itainen tavara1iikenne, toi
mintaohjeita (VR 4787) VT 3; VT 24; VT 42; kansainva1iset 
kappa1etavara1ahetykset-ra-franko-merkinnat CIM-rahtikir
jassa VT 6; kansainva1inen henki1o1iikenne, 1antinen VT 8; 
VT 11;-vr-31; VT 50; Nordeg-tariffi VT 10; VT 20; VT ~ 
~; VT 49; kansainvalinen lantinen rahtikirja V~ 
tavaran nimityksen merkitseminen itaiseen yhdys1iikennerah
tikirjaan VT 15; Kostamus1iikenne VT 17; itaiset vientiku1-
jetukset yhdistetyssa rautatie -vesiliikenteessa VT 19; 
uusi itaisen 1iikenteen yhdysliikennerahtikirja VT 19; 
varastettuja Inter-Rail -kortteja VT 21; VT 31; VT 42; 
VT 44; itainen yhdys1iikenne VT 24; VT 39; VT 49; kansain
valiset opiskelija-alennukset Suomessa VT 2~rastettuja 
Transalpine bige-lippuja VT 30; kansainvalinen matkatavara 
VT 32; neuvostoliitto1aisten vaunujen kuormajarruasettimet 
ja osoittaminen VT 33-34; Eurai1pass-lipui11a matkustavat 
ulkomaa1aiset VT 45; uusi itaisen liikenteen rahtikirja 
VT 50; konttiliikenne Suomen, Ruotsin ja Norjan va1isessa 
liikenteessa VT 50; varastettuja B.I.G.E.-1ippuja VT 50. 

67 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITTAMINEN 

Yleista 

Rautaruukki Oy:n Hameen1innan tehtaiden vaununpeitteiden 
etsinta VT 5; kappaletavaran kuormaus- ja ku1jetusohjeet 
(VR 2652~VT 11; kaukojunien varapaikat 29.5.1983 alkaen 
VT 11; bal1ituksen jasenten makuupaikat VT 19; VT 35; uusit
tu ju1kaisu VR 2648 VT 31; kaukojunien varapaikat ja 
Express-junien konduKtffBrin paikkakiintiot 29.8 .1983 alkaen 
VT 35; varastetut soti1as1oma1iput VT 37; henkilo1iikenteen 
paattyminen rataosa11a Hyvinkaa-Karjaa VT 40; Tahkoluodon 
1iikennepaikan avaaminen VT 40; erikoisvapaalippu Tasava1-
1an Presidentin syntymapaivajuhliin matkustavi11e VT 44; 
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muutoksia julkaisuun maksuttomat syrjaraiteet (VR 2648) 
VT 48. 

Kappaletavaraliikennepaikat 

Haapakoski VT 5; Halsua VT 11; Isokyro VT 21; Kallis1ahti 
VT 21; K1auKKara VT 46; Laihia VT 21; Nurmijarvi VT 38; 
Parainen VT SO; Parikka1a VT 21; Rantasalmi VT 21; Riihi
koski VT ~u1kava VT 21; Tervajoki VT 21; Tuovila VT 21; 
Turenk~21; U1lava-vr-50; Vahakyro VT'II; Ylistaro ____ _ 
VT 21. -- -- --

Liikennepaikkojen va1imatkat 

Airaksela VT 9; A1avo VT 9; Alavus VT 9; Etseri VT 7; Eura
joki VT 7; Euraaminne VT 7; Haapakoski VT 5; VT 9; Haapa
ky1a vr-J6; Hajala VT 36; Hallavaara VT-rg; Halsua VT 11; 
Harju~2; Hietanen VT 52; Hiirola VT 23; VT 52; Hi1losen
salmi VT'52; Huuhkajavaara VT 18; Hyrynjarvi VT 18; Idensal
mi VT ~ala VT 18; Iisalmi VT 7; Ilomantsi VT 7; 
Ilomants VT 7; TSOKYro VT 21; rtara VT 18; JokTKYfa VT 18; 
Joroinen VT 7; Jorois V~Juurikorpi VT 52; Jaka1aaho 
VT 18; Jarvenpaa VT 7;~ala VT 36; Kaitjarvi VT 52; Kajaa
ni VT 7; Kajana VT 7; Kallislahti VT 21; Kalvitsa VT 23; 
Keitelepohja VT 52; Kel1arpe1to VT ~; Kelvia VT 7; Kerrola 
VT 18; Keski1ohja VT 37; Kiikka VT 36; Kiljava VT 37; Kirjo
kivi VT 52; Kirkniemi VT 37; Kivesjarvi VT 13; vr-52; Klauk
kala ~; Korpi VT 37; Korte VT 36; Kovajarvi-vr-18; 
Krogars-vT 18; Kuivanfemi VT 36;-KliTunta1ahti VT-g;]Kuohu 
VT 9; Kurkimaki VT 9; VT lr;-Klirtti VT 18; Kuurila VT 36; 
Kymi VT 52; Kyminlinna-vr-rs; Ka1via~; Laaja VT-rg;
Lahnaslampi VT 48; Laht~7; Lahtis~7; Laihera-vf 7; 
Laihia VT 7;~1; Laikko VT 52; Lamm~nmaki VT 9; V~; 
VT 52; Lieto VT 7; Limingn VT 7; Liminka VT 7; Lohja VT 37; 
Luumaki VT 52; Lunde VT 7; Lansisatama VT~ Maarianhamina 
VT 1; Madesjarvi VT 50; Matku VT 36; Merstola VT 3~; Multa
maki VT 52; Mustio VT 37; Manty1ahti VT 36; Neste VT 18 \ 
Nousiainen VT 7; Nousis VT 7; Nummela~7; Nurmijarvi 
VT 38; Nutturla VT 18; 0Jakka1a VT 37;-orkiaho VT 18; Oravi
vaara VT 18; Ota1ampi VT 37; Oulu VT 44; Oulunkyla VT 9; 
Pajujarvi VT 52; Panelia VT 36; Parainen VT 50; Parikka1a 
VT 21; Parpola VT 23; Perala VT 36; VT 50; Pii1ikangas 
VT 18; Pitkaaho VT 23; Pu1sa VT 52; Puntala VT 52; Paavaara 
~; Rajamaki vr-17; Rantasalmi VT 21; Rautjarvi VT 52; 
Riihikoski VT 46; Riippa VT 36; VT SO; Rytty1a VT 36; Royk
ka VT 37; Salminen VT 9; VT 52; Se1ki VT 37; Si1tasuo 
VT ~katudden VT~Sulkava VT 21; Syrjavaara VT 18; 
Tahk01uoto VT 49; Taivalniska VT 18; Tervajoki VT 21; Tikka-
1a VT 36; Tikkuri1a VT 16; Timankangas VT 15; Traskanda 
VT ~ovi1a VT 21; Turenki VT 21; U11ava VT 50; Unikanka
re-vT 18; Va11a1nen VT 18; VaiiiTa VT 40; Varanen VT 40; 
Varpanen VT 52; Vartius raja VT 37; Vi11ahde VT 18; Viren
oja VT 31; V~rkka1a VT 37; VoikOSki VT 52; Voltti VT 36; 
Vahakyro VT 21; Valivaara VT 18; Ylistaro VT 21; Ahtari 
VT 7. 
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MAJOITUS YKSIT~ISILLA VIRKAMATKOILLA v. 1983 

Valtionrautateiden palveluksessa olevan tulee majoittuessaan virkamatkalla 
jaljempana luetelluilla paikkakunnilla yopya luettelossa mainituissa hotel
leissa (mikali paikkakunnan kohdalla on mainittu useampia hotelleja, on yo
vyttava jossain niista): 

Paikkakunnat ja hotellit 

Helsinki: Hotelli Hetrocity, p. 90-171146; Hotelli Aurora, p. 90-717400; 
Merihotelli (Cumulus), p. 90-711455; Hotelli Klaus Kurki (SOKOS), 
p. 90-602322 

Hameenlinna: Cumulus, p. 917-28811; Vouti (SOKOS), p. 917-25928 

Iisalmi: Koljonvirta (SOKOS), p. 977-23511 

Imatra: Valtionhotelli (Arctia), p. 954-63244 

Joensuu: Pohjois-Karjala (~QKOS), p. 973-27311; Kimmel (SOKOS), p. 973-34521 

Jyvaskyla: Cumulus, p. 941-215211; Jyvashovi (SOKOS), p. 941-213322 

Kajaani: Vanha-Valskari (SOKOS), p. 986-25661 

Kokkola: Vaakuna (SOKOS), p. 968-15411 

Kotka: Seurahuone (SOKOS), p. 952-11090 

Kouvola: Cumulus, p. 951-182\1 

Kuopio: Puijonsar~i (SOKOS), p. 971-123333; Cumu1us? p. 97\•123555; 
Iso-Va1keinen (SOKOS), p. 97t-341444 

Lahti: Lahti (SOKOS), p. 918-4990t 

Lappeenranta: Lappeenranta (Arctia), p. 953-14940; Cumulus, p. 953-50870 

Mikkeli: Cumulus, p. 955-369222 

Oulu: Arina (SOKOS), p. 981-14221; Cumulus, p. 981-220222 
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Pieksamaki: Savonsolmu (SOKOS). p. 958-14022 

Pori: 

Rauma: 

Karhun Kruunu (SOKOS). p. 939-18041; Cumulus, p. 939-16461; 
Juhana Herttua (Arctia). p. 939-11841 

Cumulus. p. 938-221122; Raumanlinna (SOKOS). p. 938-11451 

Seinajoki: Cumulus, p. 964-141620 

Tampere: Hotelli Tampere (Arctia), p. 931-21980; Cumulus, p. 931-35500; 
Rosendahl (Arctia), p. 931-112233 (Rosendahl vain 2 h. huoneissa) 

Turku: Seurahuone (SOKOS), p. 921-20681; Marina Palace (Arctia), 
p. 921-336300 (Marina Palace vain 2 h. huoneissa) 

Vaasa: Fenno (SOKOS), p. 961-121055; Coronet (SOKOS), p. 961-121044 

Ylivieska: Kaenpesa (SOKOS), p. 983-23611 

Jokainen huolehtii itse hotellipaikan varaamisesta ennen matka~. Jokaisen 
tulee itse varmistua stita, ettei majoittumiskorvauksen enimmaismaara ylity. 

Muun hotellin voi valita, mikali luettelossa mainitussa hotellissa ei ole 
tilaa. 
Virkamatka on tehtava niin vahin kokonaiskustannuksin kuin huomioon ottaen 
virkamatkan ja vi~kamiehen hoidettavien tehtavien tarkoituksenmukainen suo
rfttaminen on mahdollista. Taman vuoksi samalle virkamatka1le osa11istuvien 
tulisi pyrkia majoittumaan 2-hengen huoneisiin, mikali sita esim. matkan kes
toajasta tai matkustusmaarasta johtuen ei ole pidettava kohtuuttomana. 

VR saa majoittumiskorvauksista jalkikateen maaratyn suur.uisen hyvityksen, joka 
maaraytyy vuotuisen kayttOmaaran mukaan. Hyvityksen saamiseksi VR:lle tulee 
menetella seuraavasti: 

Arctia-ketjun hotelli: Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on ilmoitettava, 
etta tilauksen tekija on VR:n palveluksessa ja lisaksi ilmoitetaan VR:n koo
dinumero, joka on 150. 

Cumulus-ketjun hotelli: Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on ilmoitettava, 
etta tilauksen tekija on VR:n palvelukses~a. Taman toteamiseksi hotellin vas
taanotossa on saapuessa esitettava virkavapaalippu. 

1 
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SOKOS-ketjun hotelli: Matkamaarayksen antaja tai hanen maaraamansa antaa mat
kalle lahtevalle kortin, joka esitetaan hotellin vastaanotossa hotellihuoneen 
maksamisen yhteydessa (Hallintotoimisto suorittaa korttien jakelun). 

Taman kirjeen maaraykset koskevat seka virka- etta tyosuhteisia. Maaraykset 
eivat kuitenkaan koske kurssien, neuvottelupaivien ja niihin verrattavien 
tilaisuuksien osanottajia, koska tilaisuuden jarjestaja talloin huolehtii ma-. 
joitusjarjestelyista. Mikali tilaisuuden osanottajat kuitenkin majoittuvat 
SOKOS-ketjun hotelliin ja tilaisuus on VR:n tiloissa, tulee tilaisuuteen osal
listujien esittaa edella mainittu kortti hotellin vastaanotossa. Muissa hotel
leissa tilaisuuden jarjestaja huolehtii siita, etta majoitukset rekisteroidaan 
VR:n hyvaksi. 

Naita maarayksia sovelletaan, mikali ei ole paikallisesti sovittu normaalihin
toja edullisemmista majoitusjarjestelyista. 
Taman kirjeen maaraykset ovat kokeiluluontoisesti voimassa v. 1983. 

(N:o RH 1171/050/B2, 28.12.1982) VT l/83. 

VIRKAPUKINEIDEN TILAAMINEN JA HINNAT VUONNA 1983 

Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, H~eenlinna,kanssa 

vuodeksi 1983 hankintasopimuksen Valtionrautateiden (VR) 16.12.1980 

vahvistettujen virkapukum~~r~ysten mukaisten virkapukineiden,jois

ta suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rautatiel~isille. 

T~m&n lehden liitteen& on virkapukum~~r~ysten mukaisten pukineiden 

hinnat vuonna 1983. (Taulukko I 1.1.-31.5.1983 ja taulukko II 

1.6.-31.12.1983) 

Numeropukineiden tilausten helpottamiseksi on ohessa mittataulukko 

k~yttoohjeineen. 

Valtion Pukutehtaan edustaja k~y noin joka kolmas kuukausi suureh

koilla asemilla ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuja. Edusta

jan tulosta ilmoitetaan ao. asemalle noin kymmenen (10) p~iv~~ ai

kaisemmin. Mitanotto matkoineen sis~ltyy em. mittatyon~ valmistet

tavien pukimien hintoihin. Valtion Pukutehtaalla, H~eenlinnassa, 

otetaan tilauksia ja mittoja arkip~ivisin klo 8- 17, ei kuitenkaan 

lauantaisin, samoin kuin Helsingiss~ Fabianinkatu 2 keskiviikkoi

sin ja torstaisin klo 10 - 16, miss~ pukuja voi tilata myos valmis

tettavaksi sovituksella; t~lloin veloitetaan lis~~ 40 markkaa ta-
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kista ja 30 markkaa housuista ja hameesta. N~ist~ kustannuksista 
vastaa tilaaja itse kokonaan. 

Numero- ja mittatyon~ valmistettavia virkapukineita samanaikaises
ti tilattaessa ei niit~ saa merkit~ samaan tilauslomakkeeseen. 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muuten ti
lattu m~~r~ . Kaikki tilaukset (paitsi solmiotilaukset, joista ei 
tule virkapukuavustusta) tehd~~n VR lomakkeella n:o 3903. 
Tilauksen hyv~ksyy asianomainen rautatieviranomainen ja tilaus 
toimitetaan hyv~ksyttyn~ joko suoraan Valtion Pukutehtaalle tai 
eri puolilla rataverkkoa j~rjestett~viss~ mitanottotilaisuuksissa 

tehtaan edustajalle. Tilaukset tulee toimittaa niin, ett~ ne ovat 
Valtion Pukutehtaalla viimeist~~n 31.12 . 1983. 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2- 4 viikon kuluttua valmistajan 
varastosta . Mittojen mukaan teht~essa pukineiden toimitusaika on 
noin 4-6 viikkoa . Mitanottotilaisuuksissa esitetyt kohtuulliset 
toivomukset toimitusaikaan n~hden pyrit~~n ottamaan huomioon . 

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

Pukimet l~hetet~~n suoraan tilaajille postiennakolla . Oman osuuten

sa virkapukineiden hinnoista sek~ posti- ja lisatyomaksut tilaaja 
suorittaa postiennakon lunastamisen yhteydessa . 

(N:o Slt 850/124/82, 28 . 12.1982) VT 1/83 

1 



TAULUKKO I I-' 

Hankkija (valmistaja) Valtion Pukutehdas, 
hinnat voimassa 1.1.-31 . 5.1983 

Hlimeenlinna, 

Kangaslaatu Kokonais- Hint a jakaantuu 
hinta mk VR:n osuus Tilaajan osuus 

90 % 60 % 10 % 40 % 
Miesten numeropukineet 

Virkatakki I villaterylene 328,00 295,20 196,80 32,80 131,20 

Housut I 11 163,00 146,70 97,~0 16,30 65,20 

Kesatakki 11 293,00 263,70 175,80 29,30 117,20 

Pliallystakki 11 352,00 316,80 211,20 35,20 140,80 

irtovuori nylon/acryl 82,00 73,80 49,20 8,20 32,80 
turkiskaulus lammas 73,00 65,70 43,80 7,30 29,20 

Virkalakki I 
lippalakki punoksella 92,00 82,80 55,20 9,20 36,80 
punos erikseen 18,00 16,20 10,80 1,80 7,20 
turkislakki kangaspalillinen 93,00 83,70 55,80 9,30 37,20 0'1 

turkislakki nahkaplilillinen 112,00 100,80 67,20 11,20 44,80 

Paitapusero PE/puuvilla 84,00 75,60 50,40 8,40 33,60 

Pusero II villaterylene 258,00 232,20 154,80 25,80 103,20 

Talvipusero nylonpuuvilla 207,00 186,30 124,20 20,70 82,80 

turkiskaulus lammas 73,00 65,70 43,80 7,30 29,20 

Housut II 163,00 146,70 97,80 16,30 65,20 

Virkalakki II 
keslilakki punoksella villaterylene 69,00 62,10 41,40 6,90 27,60 
turkislakki punoksella nylonpuuvilla 85,00 76,50 51,00 8,50 34,00 
punos erikseen 13,00 11,70 7,80 1,30 5,20 



Miesten mittapukineet 

Virkatakki I 442,00 397,80 265,20 44,20 176,80 
Housut I 218,00 196,20 130,80 21,80 87,20 
Keslitakki 418,00 376,20 250,80 41,80 167,20 
Pli!!.llys takki 495,00 445,50 297,00 49,50 198,00 

irtovuori nylon/acryl 98,00 88,20 58,80 9,80 39,20 
turkiskaulus lammas 87,00 78,30 52,20 8,70 34,80 

Naisten numeropukineet 

Virkalakki I 

keslilakki kangasplilillinen 69,00 62,10 41,40 6,90 27,60 
turkislakki nahkapli!illinen 112,00 100,80 67,20 11,20 44,80 

Paitapusero PE/puuvilla 84,00 75,60 50,40 8,40 33,60 
Naisten mittapukineet 

Virkatakki villaterylene 423,00 380,70 253,80 42,30 169,20 -.J 

Harne II 149,00 134,10 89,40 14,90 59,60 
Pitklit housut II 204,00 183,60 122,40 20,40 81,60 
Keslitakki " 329,00 296,10 197,40 32,90 131,60 
PM.llystakki 496,00 446,40 297,60 49,60 198,40 

irtovuori nylon/acryl 98,00 88,20 58,80 9,80 39,20 
turkiskaulus lammas 87,00 78,30 52,20 8,70 34,80 

Virkamerkit 
Lakkimerkit 11,00 9,90 6,60 1,10 4,40 

Junasuorittajan lakin kel-
taisenpunainen paallinen 27,00 24,30 16,20 2,70 10,80 
Lislihinta sovituksesta: 
takki 40,00 
housut/hame 30,00 

Solmio tummansininen 29,00 
VR-merkillli 
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TAULUKKO II 

Hankkija (valmistaja) Valtion Pukutehdas, 
hinnat voimassa 1.6.-31.12.1983 

H!!.meenlinna, 

Kangaslaatu Kokonais- Hint a jakaantuu 
hinta mk VR:n osuus Tilaajan osuus 

90 % 60 % 10 % 40 % 
Miesten numeropukineet 

Virkatakki I villaterylene 336,00 302,40 201,60 33,60 134,40 

Housut I II 167,00 150,30 100,20 16,70 66,80 

Kestitakki II 300,00 270,00 180,00 30,00 120,00 

Ptii:illystakki II 360,00 324,00 216,00 36,00 144,00 

irtovuori nylon/acryl 84,00 75,60 50,40 8,40 33,60 
turkiskaulus lammas 75,00 67,50 45,00 7.50 30,00 

Virkalakki I 

lippalakki punoksella 94,00 84,60 56,40 9,40 37,60 
punos erikseen 18,00 16,20 10,80 1,80 7,20 
turkislakki kangasptitillinen 95,00 85,50 57,00 9,50 38,00 CD 

turkislakki nahkaptitillinen 115,00 103,50 69,00 11,50 46,00 

Paitapusero PE/puuvilla 86,00 77,40 51,60 8,60 34,40 

Pusero II villaterylene 264,00 237,60 158,40 26,40 105,60 

Talvipusero nylonpuuvilla 212,00 190,80 127,20 21,20 84,80 

turkiskaul1,1s lammas 75,00 67,50 45,00 7,50 30,00 

Housut II 167,00 150,30 100,20 16,70 66,80 

Virkalakki II 

kestilakki punoksella villaterylene 71,00 63,90 42,60 7,10 28,40 
turkislakki punoksella nylonpuuvilla 87,00 78,30 52,20 8,70 34,80 
punos erikseen 13,00 11,70 7,80 1,30 5,20 



Miesten mittapukineet 

Virkatakki I 453,00 407,70 271,80 45,30 181,20 
Housut I 223,00 100,70 133,80 22,30 89,20 
Kesatakki 428,00 385,20 256,80 42,80 171,20 
Paallystakki 507,00 456,30 304,20 50,70 202,80 

irtovuori nylon/acryl 100,00 90,00 60,00 10,00 40,00 
turkiskaulus lammas 89,00 80,10 53,40 8,90 35,60 

Naisten numeropukineet 
Virkalakki I 

kesalakki kangaspaallinen 71,00 63,90 42,60 7,10 28,40 
turkislakki nahkapaallinen 115,00 103,50 69,00 11,50 46,00 

Paitapusero PE/puuvilla 86,00 77,40 51,60 8,60 34,40 

Naisten mittapukineet \D 

Virkatakki villaterylene 433,00 389,70 259,80 43,30 173,20 
Harne II 153,00 137,70 91,80 15,30 61,20 
Pitkat housut II 209,00 188,10 125,40 20,90 83,60 
Kesatakki II 337,00 303,30 202,20 33,70 134,80 
Paallystakki II 508,00 457,20 304,80 50,80 203,20 

irtovuori nylon/acryl 100,00 90,00 60,00 10,00 40,00 
turkiskaulus lammas 89,00 80,10 53,40 8,90 35,60 

Virkamerkit 

Lakkimerkit 11,00 9,90 6,60 1,10 4,40 
Junasuorittajan lakin kel-
taisenpunainen paallinen 28,00 25,20 16,80 2,80 11,20 

Lisahinta sovituksesta: 

takki 40,00 
housut/hame 30,00 

Solmio tummansinen 
VR-merkilla 30,00 I-' 



~· 

N:o 
Rinnan ympiirys 
Vyotiiron ympiirys 
Lantion II 

Hi han pituus 
flousun haaran 
pituus 

B 
Hoikka keskipitkii 

N:o 46 48 so 52 54 56 
flinnan ympiirys 92 96 100 104 100 112 
Vyotiiron " 76 80 04 88 92 96 
Lantion " 96 100 104 108 112 116 
Hihan pituus 62 63 64 65 66 67 
Housun haaran 
pituus 78 79 80 81 82 83 

BI 
Hoikka pitkii 

N•o 46 48 so 52 54 
Rinnan ympiirys 92 96 100 104 108 
Vyotiiron II 76 80 84 88 92 
Lantion II 96 100 104 108 112 
Hihan pituus 65 66 67 68 69 
Housun haaran 
pituus 82 83 84 85 116 

M I T T A T A U l U K K 0 
VR miesten virkapukujen 

Lyhyet, henkil6n pituus noin 170-175 em 
co . 

Normaali lyhyt 
46 40 so 52 54 56 58 60 
92 96 100 104 100 112 116 120 
80 84 88 92 97 102 108 113 
98 102 106 110 114 110 122 126 
60 61 62 63 64 65 66 66 

74 75 76 77 78 79 80 81 
Keskipitkiit henkilon pituus noin 176-181 

·. c 
Normaali keskipitkii 

46 48 50 52 54 56 58 60 46 40 
92 ')6 100 104 106 112 116 120 92 96 
80 84 80 92 97 102 108 113 06 90 

em 
D 

Tukeva keskipitkii 
50 52 54 56 58 60 

100 104 108 112 116 120 
94 98 102 107 113 118 

98 102 106 110 114 118 122 126 100 104 108 112 116 120 128 132 
62 63 64 65 66 67 68 68 62 63 64 65 66 67 68 68 

78 79 80 81 82 83 84 85 78 79 80 81 82 83 84 85 
Pitkiit, henkilon pituu!.i. no in 182-187 em 

CI 
Normaali pi tkii 

46 48 50 52 54 56 
92 96 100 104 108 112 
80 84 88 92 97 102 
98 102 106 110 114 118 
65 66 67 68 69 70 

82 83 84 85 86 87 

.. .. - HousuJa I JB II seka takkeJa I JB kesatakkeJa on numerolla t1lattav1ssa ka1kk1a m1ttataulukon kokoJB • 
Piiiillystakkeja vain 646-56, C46-60 ja C046- 060. 

- Puseroita II seka talvipuseroita 846-56, C46-60, C046-060, C146~156 ja 048-60. 
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Virkapukujen mittataulukon kKytt~ohje 

Taulukkoon merkityt ympArysmitat ovat kehon mittoja. Rinnan ja 
vyHt!r~n ymp~a mitataan paitapuseron pKKltA. Lantion ymplrye 
mitataan houaujen pKKltA. My~e pAallystakin numero mAarKytyy 
nliden mittojen perusteella. Mitat otetaan kehoa j!nnittKmlttA 
ja mittanauhaa kirist~ltta. 

Taulukkoon merkityt pituusmitat ovat pukineiden mittoja. 
Plallystakkien pituudet mitat~ se~ln keskikohdalta kauluksen 
kiinnityssaumaata liepeeseen. 

Pukineen auuruusnumeron m~lrittKminen 

1. Mitataan rinnan ympl!rys ja vy~tlr6n ymplrys. Joe mittojen 
erotua on: 

a) 22 em tai enemmln voidaan kl!ytt~ vartalotyyppil B tai 
tilata mittatilauksena 

b) 16-21 em on vartalotyyppimerkintl B 

c) 12-15 em on vartalotyyppimerkint! C 

Esimerkke jl!: 

Rinnan ymp~rys 104 em 104 em 104 em 104 em 
VyotKrHn ymplrys 86 " 88 " 90 " 92 " 
Erotus 18 cia 16 em 14 em 12 om 
Vartalotyyppi B B c c 

e) jos erotus on vKhemmln kuin 12 em, voidaan tilata mitta
tilauksena 

2. Varsinaisen puvun numero on sama kuin rinnan ymplryksen om
mitt& jaettuna 2:lla ja korotettuna tarvittaessa parilliseksi 
luvuksi. 

EaimerkkejK: 

Rinnan ymplrys 100 em 103 em 104 em 108 em jne 
Puvun no 50 52 52 54 

l 
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3. Pukineen pituutt~ ei keskipitkilll (kehon pituua 177-183 em) 
merkitl millKan 'erkilll. 
Lyhyilll"(kehon pituua 172-178 em) se merkit~ numeron eteen 
kirjoi~et~avalla O:lla ja pitkilll (kehon pituus 180-190 em) 
numeron eteen kirjoitettavalla 1:111. 

Eeimerkkejl: 
Kehon pituus 175 em 178 em 185 em 
Pituusmerkintl 0 1 

4. Suuruusnumero ilmoitetaan •ina ~irjaimella ja kolmi- tai kaksi
numeroisella luvulla. Ensiksi vartalotyyppi joko B. tai c, 
toisekei pituustunnus 0, ei mit~ln ~ai 1 ja kolmanneksi rinnan 
ymplryksen puolikas 46, 48, 50 jne. 

Esimerkke jl: 

Mitta Merkki Mitta Markki Mitta Merkki 
Vartalotyyppi Solak- B Nor- c Nor- c 

ka maali maali 
Pituus 170 0 178 185 1 
R,tnnanymplirys 104 52 104 52 104 52 

Yhteen kirjoi-
tettu suuruus- B052 052 C152 
numero 

5. On huomattava, ettl kehon eri osien suhteitten erilaisuuksista 
johtuen aopivat housut ja eopiva takki saattavat olla eri nu
meroa. 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Ti1itoimiston sahkee11a nro 162 29.12.82, on kansainva1isessa 
tavara1iikenteessa kaytettavia u1komaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 3.1.1983 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 202,00 mk 

1 Englannin punta 8,60 mk 

100 Espanjan pesetaa 4,20 mk 

100 Itaval1an shil1inkia 31,70 mk 

100 Norjan kruunua 76,50 mk 

100 Ranskan frangia 79,00 mk 

100 Ruotsin kruunua 73,50 mk 

100 SaksanLiittotasavalta, markkaa 224,00 mk 

100 Sveitsin frangia 266,00 mk 

100 Tanskan kruunua 63,50 mk 

1 USA:n dollari 5,30 mk 

(Tlt 112/23/82, 29.12.82) VT 1/83 

TYOAJAN LASKENTA VUONNA 1983 

Oheisesta ty5aikasopimuksiin perustuvasta tau1ukosta i1menee 
ty5aikojen laskenta seka lisa- ja ylity5korvausten maaraytymi

nen vuoden 1983 ty5viikoi1la ja ty5jaksoissa. 

(H1oj n:o Hlo 854/ 121 /82, 27.12.1982)VT 1/83 

1 



TyOajan laskenta Valtionrautateill~ vuonna 1983 

TAL 5 § Laskentaan vaikut- Lis!ity5- Ylityo- Lisatyo- 50 % viikko- 100 % viik- V i r a s t o t ~ 5 
tyoviikko tavat p!:i.ivat kynnys lcynnys korvaus- ylity5- koylityo- saann. ylityo-

tunnit tunnit tunnit t~Oaika kynnys (V 25) 

28.03.-03.04. XX) 
pit~rj.(1.4.) 32 40 32-40 40-48 48- 29 t 40 

04.04.-10.04. x) II p~i!:i.ispv (4.4.) 32 40 32-40 40-48 II 29 t 40 

20.06.-26.06. xx) juh.aatto (24.6.) 32 40 32-40 40-48 II 29 t 40 

05.12.-11.12. itsen.pv. (6.12.) 32 32-48 II 29 t 32 
26.12 .-01.01. x) tapaninpv.(26.12.) 32 40 32-40 40-48 II 29 t 40 
llUUt viikot rna- su 40 40-48 II 36 1/4 t 40 

x) Tunti- ja urakkapalkkaiselle tyontekij~lle maksetaan toisen pMsi!:i.isp!:i.iv!:i.n ja tapaninp!:i.iv!:i.n j~lkeiselt~ lauantaip!:i.iv~t~ 
mahdollisen ty5palkan lis!iksi 8 tunnin palkkaa vastaava erillinen korvaus keskituntiansion mukaan. Keskituntiansio laske
taan edellisen tilikauden ansion perusteella. 

xx) Tunti- ja urakkapalkkaisille tytiaikalain 5 §:n alaista ty5ta tekeville tyontekijoille maksetaan muussa kuin keskeyt~t
tOm!:i.ss!i vuorotyoss!i ~i!:i.islauantaina ja juhannusaattona tehdyilta tyotunneilta tyopalkan lis!:i.ksi erillise~ korvaukse
na 50 % yksinkertaisesta tuntipalkasta edellytt!:i.en, etta asianomaisen viikottainen ty5aika sanotuilla tyoviikoilla 
ylitt!:i.!:i. 32 tuntia ja ettei kyseinen tjo ole ylity5ta. 

f-' 
c 



Tyo- TAL 6 § laskentaan vai- Li~tyo- Ylityo- Li~tyo- 50 % yli- 100 % yli- Keskeytyneen tyo-
ja.k- tyojakso kuttavat pltivS.t kynriys kynnys korvaus- tyotunnit tyotunnit j a.kson taulukko 
son no tunnit (vain virkamiehet) 

02 8 x) 19 .12.-0 .01. jouluaatto(24.12.) 112 120 112-120 120-138 138- taul. 1 ja 3 

03 09.01.-29.01. II II II taul. 1 

04 30.01.-19.02. II II II II 

05 20.02.-12.03. II " " 
06 4 x) pitks.perj.(1.4.) 112 II 112-120 " II taul. 1 ja 3 13.03.-02.0 . 

07 03.04.-23 .04. II p~siltispv.(4.4 . )112 II 112-120 II II taul. 1 ja 3 

08 24.04.-14 .05. II " " taul. 1 

09 15.05.-04.06. II " " II 

10 05 .06.-25.06 .x) juh.aatto (24 .6.) 112 II 112-120 II taul. 1 ja 3 
11 26.06.-16.07 . II II " taul. 1 

12 17 .07.-06.08. II ro " " ..... 
1.11 

13 07 .08.-27.08. II II " " 
14 28.08.-17.09.x) " " II II 

15 18.09.-08.10. " II " " 
16 09.10.-29.10. " II " " 
17 30.10.-19.11. " " " 
18 20.11. -10.12. x) itsen.pv.(6.12.) 112 112-138 " taul. 2 
01 11.12 .-31.12. tapaninpv. 112 120 112-120 120-138 " taul. 1 ja 3 

TYBjakso n:o 01: 28.11 .82-18.12.82 on ensimm&inen v. 1983 puolella maksettava tyoja.kso. 

x) TAL 6 §:n alaisten tyoajan lyhents.miseen liittyvs.n 4 tyoja.kson pituisen laskenta.kauden p~ttyminen 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Ti1iluette1oon on tehty 1.1.1983 lukien seuraavat muutokset 

Muutettu Kouvo1an ja Pieks~m~en liikennepiirien kustannuspaikka
numeroita. 
Kustannuspaikka 31015 poistettu. 
Muutettu rataosaston kustannuspaikkanumeroita. 

Poistettu kustannuslajit 139, 157, 296 ja 740. 
Lis~tty kustannuslajit 
233 Matkarahat (auto- ja junavirantoimituksessa) 
618 Konsulttipalkkiot 
894 Kansainv~lisen yhteistyon edustusmenot 

895 Markkinoinnin edustusmenot 
896 Muut myynninedist~misen k~yttovarat. 

Poistettu tiliryhm~ 59. 
Lis~tty k~yttotarkoitus 21230 It~inen transitoliikenne. 
Muutettu tiliryhmi~ 51, 53, 54, 55, 60, 61, 80, 86, 90 ja 96. 
Lis~tty tiliryhm~ 68. 
Tililuokka 4 poistettu ja tililuokka 7 uusittu. 

Tililuettelon liitteen~ eleva tilikartta on uusittu. 
RH 965/22/82, 26.10.1982 jaTo 5/223/82, 25.10.1982. 

Lis~tty kustannuslaji 898 Viiv~styskorot. 

To 5/223/82, 12.11.1982. 

Muutettu koneosaston s~hkoistyksen ja konepajojen kustannuspaikka

humeroita. 
K~yttotarkoituksen 98534 nimeksi muutettu Lis~tyot. 
To 5/223/82, 25.11.1982. 

Liikenneosastolla ulkopuolisille suoritettavia toit~ varten lis~tty 
kustannuspaikat. To 5/223/82, 17.12.1982. 

Muutettu tililuokkia 0 ja 2. To 5/223/82, 22.12.1982. 

Muutetuilta- kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Painatusjaosto 
suorittaa perusjakelun. Tililuettelosta poistetaan lehdet VR 2628.48 
sivu 2 sek~ VR 2628.50 sivut 5 ja 8 (sis~lt~~ paikat 50900-50969). 
(Tlt 1067/223/82, 29.12.1982) VT 1/83 
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TUKKIEN, KUITUPUIDEN, HAKKEEN, SAHANPURUJEN JA TURPEEN RAHDITUSPE

RUSTEIDEN TARKISTAMINEN JA TUKKIEN JJtLKITARKASTUKSEN POISTAMINEN 

Markkinointitoimisto on kirjelm~ll~ Mt 23565/646/82, 27.11.82 an

tanut uudet ohjeet otsikkoasiasta. Uudet ohjeet kuuluvat 01.01. 

1983 lukien seuraavasti: 

Rahditusperuste m~~ritet~~n lopullisesti l~hetyskohtaisesti joko 

l~hett~j~n ilmoituksen tai m~~r~asemalla suoritetun mittauksen pe

rusteella. L~hett~j~ ilmoittaa kumpaa menettely~ k~ytet~~n ellei 

sit~ ole sopimuksessa tai p~~t5ksess~ erikseen mainittu. 

L ~ h e t t ~ j ~ n ilmoittaessa rahditusperusteena olevan m~~r~n 

merkit~~n se normaalisti rahtikirjaan ja kentt~~n "Kuljetusohjeet" 

sanat "Hihett~j~n mittaus" . 

Jos rahditusperuste m~~riteta~n vasta vastaanottomittauksen perus 

teella, merkit~~n rahtikirjan kentt~~n "Kuljetusohjeet" sanat 

"mittaus perill~". L~hetysasemalla merkit~~n rahtikirjaan tavara

koodi sek~ arviopaino junapainon m~~ritt~miseksi. Rahtikirjan 

osat 2 - 5 l~hetet~~n m~~r~asemalle rahditusta varten. M~~raasema 

palauttaa 5-osan 1-osan tilitysta varten . 

Nosturimaksu perita~n rahditusma~r~lt~. 

Maksujen tasoittamisohjeet pysyvat ennallaan. 

Tukkien j~lkitarkastus poistetaan kaikkien asiakkaiden osalta 

01.01.1983 lukien. 

(Nro Mt 23565/646/82, 27.12.82) VT 1/83 

PUUTAVARAN ERIKOISTARIFFI TANSKAAN 

"TRAE-TRANSPORT PRISLISTE 1983" 

Pyydet~~n korjaamaan sivulla 9 otsikossa oleva painovirhe: 

(Mt 27.12 . 82) VT 1/83 

l 
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FIDEBAST-TARIFFI 9350 

FIDEBAST-tariffiin 1isataan aakkosjarjestykseen sivu11a 16 o1evaan 
Saksan asema1uette1oon: 

14031 9 Heidelberg-Kirchheim . ... . .. .. .. . .. . • .. • . 11 

(Mt 20 . 12 . 1982) VT 1/83 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSA~NNOT 

Ou1un ratapihojen liikennoimissaanto on uusit tu . Sen perusjakelu 

on suoritettu painatusjaostosta . 

Uusi 1iikennoimissaanto tulee voimaan tammikuun 17 paivasta 1983 
alkaen , jolloin samalla kumotaan lokakuun 22 paivasta 1979 alkaen 

voimassa ollut vastaava saanto siihen myohemmin tehtyine korjaus 
lehtineen . 

(Nro Yt 23155/62/82, 23 . 12.1982) VT 1/83 

KUORMAUSAPUVALINEIDEN K~YTTOM~~R~YKSET (VR 2652 . 5) 

Kuormausapuvalineiden kayttomaarayksia muutetaan ja taydennetaan 
1 . 1 . 1983 alkaen seuraavasti : 

Poistetaan 1 . 3-kohdan d - alakohta . 

Muutetaan e - ja f - alakohdat alakohdiksi d ja e. 

Lisataan 1 . 3- kohdan loppuun seuraava teksti : 

Jos lahettajan VR : lle tarjoama vaihtolava on rikkinainen (vaihto
kelvoton) , eika VR:lla ole antaa lahettajalle vastaavankuntoista 
vaihtolavaa eika tavaran siirtaminen lahettajan ehjalle lavalle 
ole mahdollista , ei lahettajalle anneta vaihtolavaa lainkaan , vaan 
merkitaan rahtikirjan kenttaan nro 53 (Tiedotuksia vastaanotta
jalle/Varaumat) varaumaksi , esim . "Yksi lava rikki/Ei annettu vaih
tolavaa/Nimikirjoitus". Maaraasemalla ei vastaanottajalta vaadita 
tasta lavasta vaihtolavaa . - E1lei rahtikirjassa ole lavoja koske 
vaa varaumaa , on vastaanottajalta aina vaadittava vaihtolava jo-
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kaisesta luovutetusta lavasta. 

Jos VR luovuttaa vastaanottajalle tavaraa rikkinaisella (vaihto
kelvottomalla) vaihtolavalla, eika rahtikirjassa ole laht~vaihees
sa tehtya varaumaa lavoista, on rautateilla oikeus saada vastaan
ottajalta tavaran alla oleva lavansa ja vastaanottaja on velvolli

nen auttamaan tavaran purkamisessa lavalta. Purkamisen sijasta 

VR hyvaksyy vaihtolavaksi vastaavankuntoisen vaihtolavan. 

Jos vastaanottaja kieltaytyy purkamasta kuormalavaa yhdessa VR:n 
kanssa tai antamasta vastaavankuntoista vaihtolavaa, on rahtikir
jaan tehtava asiasta merkinta ja tavara palautettava terminaaliin 
tai tavaranhuolintapaikalle, josta vastaanottaja voi kayda purka
massa tavaran VR:n lavalta. Asiasta on ilmoitettava terminaali
paallik5lle, jonka on otettava yhteys vastaanottajaan asian sel
vittamiseksi. 

Ellei tavaraa neuvottelusta huolimatta noudeta maaraajassa, kan
netaan sailytyksesta tariffinmukainen sailytysmaksu. 

Lisataan kohdan 2.1 loppuun teksti: 

Huoml Ks. my~s kohdan 1.3 maarayksia. 

(Nro Lko 22545/643/82, 23.12.82) VT 1/83 

AIKATAULUN 182 LIS~YKSET 

Lisays 9 aikatauluun 182 on ilmestynyt ja jaettu aikataulukirjan 
ryhman 4.2 tilanneille. 

Lisays 10 aikatauluun 182 on ilmestynyt ja jaettu aikataulukirjan 

ryhman 6.1 tilanneille. 

Korjauslehti 1 aikataulukirjan 182 rataosaselostuksiin on ilmesty
nyt ja jaettu osan 6 tilanneille. 

Lisaysten voimaantulopaiva on 10.1.1983. 

L5ytyneista ylimaaraisista lahetyksista pyydetaan ilmoittamaan lii
kennetoimistoon puh. Hki 2585~ 

1 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen v~limatkat -julkaisuun liitteeseen V tehd~~n Maa

rianhaminan kohdalle sarakkeisiin 4 ja 5 seuraava korjaus: 

4 
Tku 0 

5 
Rahti laskettava katkorahtina. 

Liit~nt~rahti saadaan tariffi

taulukosta 28 B lis~ys . 

(Nro Mt 22102/646/82, 22,12,1982) VT 1/83 

LISAYKSIA JA KORJAUKSIA TARIFFISAANTOON JA TAVARANIMIKELUETTELOON 

Rautatiehallitus on lis~nnyt 1 . 1 . 1983 voimaan tulevan tariffis~~n

n5n (VR 2643) 58 §:n III.1.a (asiakkaan omistama vaunu ja vuokrattu 

vaunu) 2. lis~m~~r~ykseen kaksi uutta kappaletta edell~ sanotusta 

p~iv~st~ lukien seuraavasti: 

Jos asiakkaan omistama vaunu on kuormaus- ja purkamism~ar~ajan tul

tua ylitetyksi rautatien raiteistolla, perit~~n viiv~stymisajalta 

vuorokautta kohti puolet maar~ysten mukaisesta vaununvuokrasta. Jos 

vaunua s~ilyteta~n asiakkaan omistamilla raiteilla, ei tass~ tarkoi 

tettua korvausta perita. 

Asiakkaan omistamien vaunujen liikenn5imissopimukset tekee rautatie 

hallituksen liikennetoimisto . Ks. liite 6 kohta t. 

Tariffis~~nt5on (1 . 1.1983) tehd~an seuraavat korjaukset: 

43 §:n (sivu 44) 3. lis~ma~r~yksen kuudennen kappaleen toi

nen virke taydenneta~n seuraavasti: Palautusrahti on t~ll5in 

kutakin peitett~ kohti v~limatkasta riippumatta sama kuin 

tavallisen rahtikappaletavaral~hetyksen perusrahdin v~hin 

maksu (tariffitaulukko 18). 

Liitteeseen 6 D (sivu 93), opiskelijalipun ostoon oikeutta

viin oppilaskortteihin lis~t~~n ATK-Instituutin kortti. 

Liitteess~ 6 F (sivu 96) korjataan nelj~nnen kappaleen en -
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simm&inen rivi seuraavasti: Tariffis&~nn5n 36 §:n 9. 1is~

m~~r~yksess~ mainittuun ..... 

Tavaranimikeluette1oon (VR 2645/1.1.1983) tehd~~n seuraa

vat lis~ykset ja korjaukset: 

Luette1on sivulle I "selityksi~ ja k~ytt5ohjeita" lis~t~~n 

2 kohdan nelj~nness~ kappa1eessa sanottujen vaarallisten 

aineiden lis~koodinumeron 1 ja 2 soveltamisohjeen alaviit

teeksi, "It~inen yhdys1iikenne, ks. myos kohta - numero 5". 

Aakkoselliseen osaan tehd~~n seuraavat korjaukset: (sivu 10) 

fosforihappo 3717, oleva 3717 2 fosforihappo {VAK:n alai

nen). 

(sivu 33) kohdasta "Lankut ja laudat"poistetaan koodi 5062. 

(Sivu 46) lis~t~~n parrujen kohdalle 

5062 Parrut: neli5kk~at ja pyore~latvaiset epajalosta 

kotimaisesta puulajista , kuivat 

5090 " " tuoreet 

(sivu 51) vaneripuunsyd~met 5191, koodi oleva 5192 

(sivu 61) saagajauhot, oleva saagojauhot 

(sivu 61) sahatavaran rahditusohje: 

Sahatavara rahditetaan tariffitaulukon 27/I ja III 

perusteella 

Ryhmitt~isess~ osassa korjataan sivulla 24 puunj~tteiden 

koodi 5020 koodiksi 5023 

(Nro Mt 22102/646/82, 22.12.1982) VT 1/83 

1 
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SOTILASTARIFFIN SOVELTAMINEN 1.1.1983 1ukien 
Sotilaskuljatuskirjaan merkitty tavara rahditataan "Sotilasta

varana" Valtionrautataiden tariffisaannon ja tavaranimike1uet

talon yleisia maarayksia sovaltaen. Jos samaan sotilaskuljetus

kirjaan on merkitty joukko-osaston tai yksikon ku1jetus rahti

tavarana kalustoineen, laskataan kuljatusmaksu kuitenkin aina 

avovaunu1uokan mukaan 15 tonnilta kutakin ku1jetuksaen kaytet

tya kahta vaunuaksalia kohti. Sailiovaunut rinnastataan katet

tuihin vaunuihin lukuunottamatta edella sanotussa joukko-osas

ton tai yksikon kuljetuksassa. 

(Nro Mt 22102/646/82, 29.12.1982) 1/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaa11ikon (V 23) virka toistaiseksi Hameen1innan (1 Tu junasuor. 
pateva) 1iikennea1uee11a. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 7.2.1983 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: Ylimaaraiseen alemman palkkaluokan 
liikennetarkastajan (V 25) toimeen (Kv) liikenneohjaaja (V 20) 
Lauri Alfred Liimatainen, toimistovirkailijan (V 11) toimeen 
(Kv) toimistovirkailija (V 9) Eeva Anneli Keinonen, toimistovir
kailijan (V 11) toimeen (Vna) toimistovirkailija (V 9) Erja Johan
na Kaihera, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Kv) tilapainen 
toimistovirkailija Marje Kaarina Sakki, vaihdemiehen toimeen 
(Kta) asemamiebet (V 9) Timo Tapani Roiha, Pentti Juhani Hodju ja 
Aarno Aulis Anttila seka asemamies (V 10) Kari Antero J~rvinen, 
vaihdemiehen toimeen· (Imr) junamies Veikko Otto Ihalainen ja ase
mamies (V 9) Pentti Paavo Juhani Sokero, junamiehen toimeen (Kv) 
asemamiehet (V 10) Oiva Tuomo Olavi Hohti ja Kosti Kalevi Mantta
ri seka asemamies (V 9) Kalervo Saarenpaa, junamiehen toimeen 
(Kta) asemamiehet (V 9) Markku Olavi Ruonala ja Erkki Kalevi Ha
kala seka ylimaarainen tallimies Pertti Eljas Kukkola, junamie
hen toimeen (Hma) asemamies (V 9) Hannu Juhani Palojoensuu, ju
namiehen toimeen (Lr) asemamiehet (V 9) Erkki Tapio Peronmaa ja 
Veikko Jalmari Saikko, junamiehen toimeen (Vna) asemamiehet (V 9) 
Martti Eerik Kailio, Raimo Juhani Rikkinen, Seppo Kalevi Hytti ja 
Markku Tapio Kaihera, junamiehen toimeen (Imr) asemamies (V 9) 
Jukka Kalevi Rahikainen, veturinlammittajan (V 14) toimiin (Kv) 
veturinlammittajat (V 12) Lasse Erik Hietanen, Teuvo Olavi Lilja, 
Esa Juhani Pajukari, Juha Antero Saarinen, Ismo Kalevi Simola, 
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Lasse Antero Tontti sek~ tilap~iset veturinl~mmitt~j~t Ilkka Ju
hani Haka, Markku Antero Karhu, Juha Seppo Koponen, Jarmo Tapani 
Miettinen, Hannu Kosti Olavi Muhonen, Erkki Olavi M~ntynen, Raino 
Uolevi Niemi, Veli - Pekka Sakari Nikola, Kalle Antton Nurminen, 
Mikko Antero Paajanen, Hannu Tapani Pekkola, Keijo Antero Puranen, 
Asko Tapio Rasilainen, Ari Pekka Reinman, Jari Juha Kalervo Ripat
tila, Jouni Tapio Saloj~rvi, Ismo Olavi Sollo, Juha Kalervo S~te
ri, Esa Juhani Tuomainen ja Hannu Markku Antero Vuorela, vetu
rinl~mmitt~j~n (V 14) toimiin (Imr) tilap~iset veturinl~mmitt~jat 
Hannu Raimo Antero Leiniainen ja Harri Pekka Tapani Tiainen, 
tallimiehen toimeen (Kv) ylim~ar~inen tallimies Raimo Johannes 
Vilander, asemamiehen (V 10) toimeen (Lr) ylim~arainen asemamies 
(V 10) Jussi Tapio Siltamies, asemamiehen (V 9) toimeen (Kv) yli
m~~raiset asemamiehet (V 10) Arto Pekka Jaatinen, Tapani Laitinen, 
Hannu Olavi Munne, Markku Kalevi Piepponen, Mauri Samuli Riikonen, 
Risto Tapani Tulokas, Teuvo Eerik Tuomikallio sek~ ylimaaraiset 
asemamiehet (V 9) Rarri Sakari Horppu, Veli-Pekka Juhani H~rm~, 
Esa Kalervo Rissanen , Pekka Tapani Sydanmaanlakka, Rauno Kaleva 
YrjBnen , asemamiehen (V 10) toimeen (Mi) asemamies (V 9) Vesa Sa 
muli Kahara. 

Autonkuljettajan toimeen (Sk) asemamies (V 10) Martti Sakari Kor
tesoja, asemamiehen (V 10) toimeen (Sk) ylimaarainen trukinkul 
jettaja Risto Juhani Ahokas , ylim~~r~iset asemamiehet (V 10) Pekka 
Markus Tuomaala ja Jorma Mauno Rajaniemi, asemamiehen (V 10) toi 
meen (Vs) ylima~r~inen asemamies (V 10) Auvo Tapani M~kinen ja 
ylim~ar~inen asemamies (V 9) Risto Matti Karhunmaa, asemamiehen 
(V 10) toimeen (Ph~) yli~ar~inen asemamies (V 10) Pekka Niilo Ju 
hani P~~kkonen, asemamiehen (V 9) toimeen (Vs) ylimaar~inen ase 
mamies (V 9) Jukka Sakari Vuorinen, asemamiehen (V 9) toimeen 
(Kok) ylim~~r~iset asemamiehet (V 10) Raimo Erik Andersson , Markku 
Sakari Penttinen ja Markku Johan Siiril~ , asemamiehen (V 9) toi 
meen (Yv) ylim~~r~inen asemamies (V 10) Esko Juhani Huhtakangas ja 
ylim~~r~inen asemamies (V 9) Teijo Antero Huhtakangas, veturin 
l~mmitt~j~n (V 14) toimeen (Sk) tilap~iset veturinl~mmitt~j~t Jari 
Veikko Kapela, Jouko Ilmari Yli-Mutka, Heikki Matti Ville Fager
holm, Ahti Kullervo Mantsinen , Veli Matti Mantere, Jussi Kullervo 
Paananen ja Juhani Antero Majaneva, veturinl~mmittaj~n (V 14) 
toimeen (Yv) tilapainen veturinl~mmittaja Jarmo Kalevi Ahola, tal 
limiehen toimeen (Sk) ylimaarainen tallimies Harri Heikki Lahti. 

T a l o u s o s a s t o 

Juhani Koivunen 

suunnittelupaallikBn (S 13) virkaan kapF.rans 

1 
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EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o : toimistovirkailij a (V 11) Helj!!. Riitta Tel
lervo Huusko, varastomestari (V 17) Erkki Taanila. 

R a t a o s a s t o: yli-insinoori (S 16) Esko Uolevi Adolf 

Tornivaara ja tarkastaja (V 25) Juho Sakari Leppanen. 

Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus 
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Fyysisen kunnon testaus kev~~l1~ 1983 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Apulaisasemap~~llikkB Arvo Kuivala, Kemi 

Tilap~isratkaisuna k~ytett~v~ elementtirakenteinen v~lilaituri 

400 mk 

Rataesimies Teuvo Ollikka, Tampere 

Radan vaakageometriamittaukseen sek~ kartoitukseen k~ytett~v~ laite 

300 mk 

Veturins~hkBasentaja Janne Halme, Helsinki 

Veturins~hkBasentaja Esko IsomAki, Helsinki 

Sr 1-vetu~in ja Sm 1-2 erotusjakso- ja takometrikaapeleiden suojaus 

Kummallekin 100 mk 

Koneteknikko Simo Toivola, Tampere 

Kiskohiomakoneen k~yttBi~n lis~~minen vaihtamalla kytkin toisen 

tyyppiseen 

200 mk 

OpastintyBntekij~ Pauli Torikka, Helsinki 

Puolipuomin varren heijastavan kalvon poistaminen kuumavesilio

tuksella 

500 mk 

Hykrauliseen puristimeen liitett~v~ putkien taivutustyBkalu 

300 mk 

Asemamies Reino Laakso, Turku 

Asemamies Teuvo Liinoja, Turku 

Kuormausmestari Timo V~nttinen, Turku 

Apulaisasemap~~llikkB Allan Siitonen, Turku 

Matkustajavaunujen ulkopesun kehitt~minen Turun ratapihalla 

Kullekin 400 mk 

Veturinasentaja Unto Paasolainen, Pieks~m~ki 

Dr 13-veturin jarruvivuston Sab-s~~t~j~n toimivuuden parantaminen 

200 mk 
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Rataesimies Reino Lahtinen, Tikkurila 

Apusillan perustuksen korotuksessa k~ytett~v~n menetelm~n 

yksinkertaistaminen 

3000 mk 

Veturinasentaja Olli Udd, Kouvola 

Sr 1-veturin suoratoimijarrun yhdysletkun vaihtaminen pidemm~ksi 

ja liittimen muuttaminen paremmaksi 

200 mk 

Vaununasentaja Kari K~~ri~inen, Oulu 

Kasp-vaunun katto- ja sein~rakenteen parantaminen tiivisteen 

pysytt~miseksi paikoillaan 

200 mk 

Veturinasentaja Teuvo Tuokko, Turku 

Veturinasentaja Esko ~rling, Turku 

Tve 4-veturin vetokytkimen sylinterin liikevaran pident~minen 

Kummallekin 300 mk 

Veturinkuljettaja Pekka Tarkiainen, Pieks~m~ki 

Dv 12-veturin soittokelloa s~~telev~n k~ytt5venttiilin muutos 

200 mk 

Ylim. teknikko Toivo Laukkarinen, Pieks~m~ki 

Fh-vaunujen sein~- ja kattoventtiileiden muutos energiaa s~~st~

vaksi ja vuotohalyttimen lis~aminen kaasuvuoden varalta 

300 mk 

Rataesimies Yrj5 Immonen, Kaipiainen 

Koneasentaja Timo Pallasoja, Kaipiainen 

Ratakiskojen jousi- ja ruuvikiinnitys hydraulipuristinmenetelmalla 

Kummallekin 1000 mk 

Ratainsin55ri Jorma Anttila, Tampere 

Koneteknikko Simo Toivola, Tampere 

2 

Ratakuorma-autoon asennettava tasoylikayt~v~n laippaurien aukaisulait 

Kummallekin 500 mk 
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Teknikko Pertti Roes, Hy~inkaa 

Dv 12-veturin nopeusmittarien sisainen muutoskytkenta vaihtoehto

kelpoisuuden parantamiseksi 

500 mk 

(Nrc Hlo 146/131/82, 27 . 12.82) VT 2 /82 

HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

Ne peruspa1kkaiset virat, jotka on 1uete1tu Va1tionrautateiden ha1-
1intoasetuksen 33 ~:n 1 momentin 1 - 3 kohdissa, on 30 p~ivan m~a
raaikaa noudattaen ju1istettava haettavaksi Vira11isessa 1ehdessa . 
Ko . hakukuu1utukset osastojen tu1ee toimittaa hyvissa ajoin ha11in
totoimistoon, josta ne toimitetaan edel1een . 

Ede11a mainitut virat samoinkuin muut peruspalkkaiset virat ja toi
met seka y1imaaraiset toimet ju1istetaan haettavaksi VR Vira1lisis
sa tiedotuksissa , virat ja toimet 30 paivan hakuajan ja muut riit 
tavaksi katsotun hakuajan ku1uessa. Erityisista syista voidaan esi 
tyksen perustee11a taytettavat toimet ja y1ima~raiset toimet tayt
taa haettavaksi ju1istamatta . 

Sopimuspa1kkaiset virat i1moitetaan haettavaksi VR :Vira11isissa 

tiedotuksissa riittav~n pitkan hakuajan ku1uessa. 

Mi11oin tiettyihin tehtaviin on tarkoitus saada hakijoita laitoksen 
u1kopuo1e1ta, tavanomainen i1moitus tehtav~kuvauksineen voidaan 
toimittaa my5s sanoma1ehtiin. 

Kuuluttaminen rautatieha11ituksen i1moitustau1u11a on 1opetettu. 

Ju1kaistaan kansiossa "Henki15st5ha1linnon ma~rayksia" , kohta A.3.2 . 

(N:o RH 1140/019/82 , 16 . 12.1982) VT 2/83. 

TY~NANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU VUONNA 1983 

Jou1ukuun 30 p~ivana 1982 on annettu asetus (1090/82) ty5nantajan 
sosiaa1iturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Ase
tuksen mukaan ty5nantajan sosiaa1iturvamaksun suuruus vuonna 1983 
on 6,95 prosenttia suoritetun ennakkoperinnan a1aisen pa1kan maa
rasta. 

(N:o H1o 10/16/83, 5 . 1 . 1983) VT 2/83 . 
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HAKUPAPEREITA JA HAKEHUSTEN KXSITTELYX KOSKEVAT OHJEET 

Rautatiehallitus on 16.12.1982 antanut aeuraavat hakupaperei
ta j a hakemusten kaaittelya koakevat ohjeat, joilla kumotaan 

18.11.1970 annetut vaataavat ohjeet (RH/Hlo n:o 2267/110/70): 

Hakemukset 

Hakemukset vir~aan tai toimeen Valtionrautateilll on oaoitetta
va ja toimitettava hakuilmoitukaeaaa mainitulle viranomaiaelle. 

Samella hakemukaella voidaan hakea uaeampaaki~ aamanlaiata vir
kaa tai taints, joa niiden hakuaika pUittyy aamanaikaiaesti ja 

jos niiden haltijat tullaan aijoittamaan rautatiehallitukaea

sa samalle oaaatolle, eikl erikoiaalaa ole mainittu, tai pii

rihallinnosaa aamalle liikennaaluaelle, varikolle, alhkoalu

eelle, rata-alueelle, aamaan konepajaan tai varaatoon. Niin 

ikaan riittaa ykai yhteinen hakamua~ joa tiytettlvien aaman

laisten virkojen tai toimien haltijat tullaan aijoittamaan sa
mean liikenne- tai ratapiiriin, eika toimipaikkaa piirin alu

eella ole VR Viralliaiaaa tiedotukaisaa tark•mmin ilmoitettu. 

Viran tai toimeh hakijan on merkittlvU allekirjoitukaenaa al

le se vakinainen virka, toimi tai ylimUUrlinen toimi, johon 
han on saanut valta-, toimi- tai maarlyakirjan. Ellei hakijaa 

ole nimitetty vakinaiseen virkaan tai toimeen taikka milr¥t-
ty ylimaaraiseen toimeen, hanen tulee merkit' todellinen vir
ka-asemansa, esim. tilapiinen aaemamiea, vt toimiatovirkailija. 

Vakinaisen viran tai toimen haltijan on lialkai allekirjoituk

sen yhteytaen merkittavi viimeiaen nimitykaen tai miiriyksen 

yhteydessa hanelle malrltty aijoituapaikka ja niiden, joilla 

ei ole nimitysta tai malriyatU, alkuperlinen aijoituapaikka. 

Omakatiseaaa allekirjoitukaeaaa klytatiin etunimiati ainoaa

taan puhuttelunimaa tai aiti tapas, milll ao. yleenal allekir
joittaa. Nimen selvennykaeen on merkittlvl kuitenkin nikyviin 

hak i jan kaikki etunimet. 

Hakemukset voida•n jattai henkil6kohtaiaeati tai lihetin vti
lityksella hakuilmoituksesaa mainitulle viranomaiaelle tai 11-

hettaa ne omalla vaatuulla makaettuna poatillhetykaeni. Valti
onrautateiden paperia, virkapoatia ja virkakuoria ei aaa kiyt
taa hakemuaten kirjoittamiseen eiki lahettimiaeen. 

2 
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Nimikirjanote tai sit~ vastaavat tiedot 

Valtionrautateilli virkasuhteeaaa olevat hakijat 

Hakijan, joke Jo ennestiHn on Valtionrautateiden palvelukses

sa virkaauhteeaaa (vakinaiaen viran tai toimen haltijat ja yli

mairiiset toimenhaltijat, tilapiiaet toim1henkil6t aeka oman 

kehityksenaH vuoksi palvelukseen otetut oppilaat, jotka eivat 

ole ty6- tai oppiaopimuaauhteeaaa valtioon) ja joke nimikirjaa 

koskevien aaannosten mukaan on merkitty Valtionrautateilla pi

dettavain nimikirjaan, ei tarvitae hankkia nimikirjanotetta. 

Kaksoiskappale liitetlin viran puoleata hakemukaeen nimitya

asiain kasittelyvaiheeasa. Kuitenkin on hakijan aiina tapauk

sessa, etta viran tayttii taaavallan preaidentti tai valtio

neuvosto, lii~ettivi hakemukaeen~a viran puoleata oikeaksi to

distettu ote ni~ikirjasta. 

Muut hakijat 

Hakijan, jota nimikirjaa koskevien saannosten mukaan ei ole 

merkitty Valtionrautateilla pidettavaan nimikirjaan (ulkopuo

liset hakijat seki jo ennestaan Valtionrautateiden palveluk

sessa yksityisoikeudelliaeaaa tyoaopimuasuhteeaaa olevat toi

mihenkilot ja tyontekijit aeki ty6- tai oppiaopimuaauhteesaa 

olevat oppilaat), on liitettiva hakemukaeensa viran puolesta 

oikeaksi todiatettu ote nimikirjasta, mikali hineata on pidet

ty nimi~irjaa muuasa valtion laitokseaaa. Ellei hanti ole 

merkitty nimikirjasn, hakemukseen on liitettavi kahden luotet

tavan henkil6n oikeakai todiatama ansioluettelo tai jiljennok

set koulu- ja muista todiatukaiata. Hakemukaeen on liitettava 

myos jaljennoa kielitodiatukaeata, mlklli todiatua toiaen 

kotimaiaen kielen taidoata vaaditaan. 

Nimikirjanotteiden liittaminen hakemuksiin 

Jotta nimikirjaaaa olevia tietoja voitaiaiin kiyttia hyvaksi 

ilman etta nimikirjsnote kirjoitetaan asianomaiaelle joke ker

ta erikseen timan hakieaaa virkaa tai tointa, velvoitetaan se

ka rautatiehsllituksen eri ossatojen henkiloaaioita hoitavat 

toimistot etta piirien, konepajojen ja Narastojen toimistot pi

tamiin nimikirjaa kahtena kappaleena, jotka siilytetiin yhdes

sa. Toinen kappale toimitetaan hakemukaeen liitettavaksi ao. 

viranomaisen pyynnosti nimityaaaioita valmisteltaeasa ja palau-
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tetaan nimitylcaen tap;&hduttua aaianomaieelle nim·ikirjanpitii

jiille. Hikili nimikirjanpitopaikka nimitykaen johdoete muuttuu, 

lahetetiiiin nimikirjanotteen molemmat kappaleet uudelle nimikir
janpitiijiille. 

Virkatodistuks·en kliyttl:l 

Valtioneuvoston 29.10.1981 tekeman periaatepiatHksen mukaan 

valtion viran tai toimen hakijalta ei tule vaati~ virkatodis

tusta virkaa tai tointa haettaesaa. Nimitysasioiden valmiste

lu suoritetaan hakemuksen liitteena olevien muiden todistuaten 

ja selvitysten perusteella. Hakemukaeaaa on ilmoitettava haki

jan syntymiiaika, mikali se ei ilmene hakemukaen liitteenii ole
vista asiakirjoista. 

Virkatodistus voidaan virantayton yhteydessa vaatia ainoastaan 

virkaan tai toimeen nimitetylta nimityapiiatokaen jalkeen. Vir

katodistus saattaa olla tarpeen muun muasaa virkaan tai toi

meen nimitetysta nimikirjaan tehtaviii merkintojii varten. Jos 
kuitenkin virkaan· tai toimeen nimitetty on .enneatliiin aaman vi

reston palvelukaeaaa, virkatodiatuata ei tule hineata vaatia . 

Virkatodiatuata ei ylaenai tule vaatia virkaan tai toimeen ni
mitetyltii, jos hin asittll toiaen viraston an~aman nimikirjan

otteen. 

Edellii aanottu koakee my6a niiti virkoja, joihin nimittaii ta

savallan preaidentti tai valtioneuvoato. 

Terveystarkastukset 

Tehtavakohtaiset terveydentilavaatimukset (myHa tyoauhteesaa 

olevien osalta) miiritelliin ohjeaiinn6aai terveydentilavaati

muksista (OTV), joka aialltiili uudet miliriykaet sekii terveyden

tilavaatimuksista etti terveydentilan seurannaata. 

Ennen virkaan tai toimeen nimittiimietii taikka ylimiirliiseen 

toimeen ottamista on tarkiatettava, etta asianomainen tayttai 

teh~avakohtaiset terveydentilavaatimukaet. 

OTV:n 9.1. kohdan mukaan tyohontulotarkastus suoritetaan piia

saantoisesti jokaiselle Valtionrautateiden palvelukseen otet

tavalle henkilolle ennen palveluaauhteen aolmimieta. Tyohontu
lotarksstuksesta annetaan tyonantajelle lauaunto. 

2 
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OTV:n 10.1.1. kohdan mukaan palvelukaeaaa olavalle henkilBlla 
on suoritattava tyHh~naijoituatarkaatua, joa henkilH palvelua
suhteen kestiesal aiirtyy tehtlviin, jotka oleelllaesti poik• 
keavat niiatil tehtlviatll, joihln hlnet o.n otettu tai joisaa 
hin on ollut. Sopivuua voidaa~ mllriteiil terveydenhuoltokea
kukseaea edelliaeatl tarkaatukaeata olevien tietojan peruateel

· la tai auorittamalla uuai tarkaatua. Uutta tarkaatuata ei tar-

vitae auorittaa hanki16n aiirtyeaal uuaiin tehtlviin tai jo& 

hin eroaa laitokaen palvelukaeata ja palaa takaiain, miki edel

liseati tyHh6ntulotarkaatukaeata on kulunut aikaa vihemmln 
kuin 1 vuoai. Tarkaatukaeaaa annetaan tarvittaeaaa tyonantajal
le lauaunto. 

Ju1kaistaan kansiossa "Henkilostohallinnon maarayksia", 
kohta A.3.1. 

(N:o RH 1067/019/82, 16.12.1982) VT 2/83. 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavi sta 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehd~~n seuraavat muut okset. 

Luetteloon lis~t~~n 

612101 Ovako Oy-Ab PL 790 00101 HELSINKI 10 
P~!!.konttori 

612119 Ovako Oy-Ab PL 18 20201 TURKU 20 
Kunnossapitokonepaja 

640318 Enso-Gutzeit Oy PL 47 81701 LIEKSA 
Lieksan pakkaustehdas 

Luettelosta poistetaan 

627067 Oy Huber Ab Muotekno 
(Tlt 3/24/83, 3.1.83) VT 2/83 
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R~J~HDYSAINEKULJETUKSET 

Turhan ty~n v~ltt~miseksi muistutetaan, ett~ uusittu julkais~ 

"M~~r~ykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiella 

(VAK)" ei enaa edellyt~ suomalaisten vaunujen ilmajarrujen teke

mista toimettomiksi, kun vaunuissa kuljetetaan vaunukuormina 1 a 

luokkaan kuuluvia raj~hdysaineita. 

Sen sijaan julkaisussa "M~araykset vaarallisten aineiden kuljet

tamisesta Suomen ja SNTL:n rautatieyhdysliikenteessa" (tauluk

ko 1) on edelleenkin ma~rays kuljettaa tietyt r~j~hdysaineet ka

tetuissa vaunuissa ilman jarrua tai irrotetulla automaattisella 

jarrulla. 

(Nro Yt 22017/61/83, 5.1.1983) VT 2/83 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET (VR 2657), MUUTOKSIA 

~e~t!a_2~ (Rahdinkuljettaja) 

Poistetaan keskimmainen kappale, joka koskee raakapuun vaunuryh

makuljetuksia. 

~e~t!a_5Q (Tavaralajikoodi) 

Lis~t~an seuraavat 5-numeroisia tavaralajikoodeja koskevat kayt

t~ohjeet (varsinaisen koodin peraan lis~taan viides numero): 

Lisakoodi 1 

Koodia kaytetaan vaarallisten aineiden yhteydess~ silloin kun ta

riffia korotetaan 30 %. 
Lisakoodi 2 

Koodia k~yteta~n vaarallisten aineiden yhteydess~ silloin kun ta

riffissa on maaratty kiintea lisamaksu 100 markkaa vaunulta. 

Lis~koodi 3 

Koodia kaytetaan valtioneuvoston my~ntamien alennusten yhteydes

sa. 

Lisakoodi 4 

Koodia kaytetaan alueelliseen Ruljetukseen oikeuttavien lahe

tysten yhteydessa. 

2 
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Lis~koodi 5 

Koodia k~ytet~~n y1im~~r~isen junan yhteydess~. 

Lis~koodi 6 

Koodia k~ytet~~n si11oin kun vaara11isten aineiden, joiden rahtia 

korotetaan 30 %, 1~hetys kuu1uu a1uee11isen ku1jetustuen piiriin. 

Lis~koodi 7 

Koodia k~ytet~~n si11oin kun vaara11isten aineiden, joi11e tarif

fissa on mtitir~tty kiinte~ 1is~maksu 100 mk/vaunu, 1~hetys kuu1uu 

a1uee11isen ku1jetustuen piiriin. 

(Nro Lko 32449/61/82, 30.12.1982) VT 2/83 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen v~1imatkat -ju1kaisusta poistetaan 01.02.1983 

1ukien Ke11arpe1to merkintoineen. 

(Nro Lko 32538/67/82, OQ.01.1983) VT 2/83 

KANSAINV~LINEN TAVARkLIIKENNE, L~NTINEN 

Ju1kaisuun "Kansainv~1ist~ tavara1iikennett~ koskevat toimitus

ohjeet, 1~ntinen" VR Q672, i1mestyy 1is~1ehti nro 9, joka on 

voimassa 1.1.1983 1ukien. 

Painatusjaosto suorittaa 1is~1ehden jake1un painoksen va1mistut

tua. 

(Mt 28 . 12.82) VT 2/83. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatieha11ituksen ha11intotoimiston tiedotusjaostoon haetaan 

toista va1okuvaajaa tai va1okuvaajan apu1aista. 

Teht~viin kuu1uu va1okuva-a1an ty~t kuvaamisesta kuvan va1mis

tukseen sek~ mahdo11isesti osa11istuminen a1oitettavaan video

tuotantoon. 

Kirja11iset hakemukset pa1kkatoivomuksineen on toimitettava 
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rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 27.1.1983 ennen 

viraston aukioloajan p~~ttymista. Tietoja asiasta antavat 

tiedotusp~~llikkB Eero Tuurna puh. 911-2810 tai valokuvaaja 

Timo Syrj~nen puh. 911-2860. 

Riihim~en varikolle haetaan Hyvink~~n konepajalta tulevien vetu

reiden koeajajaa. Teht~v~~n valittavalta edellytet~~n veturin

kuljettajan ja teknikon tutkintoja sek~ kokemusta veturinkuljet

tajan teht~vist~. 

Helsingin liikennepiirin paallikolle osoitetut hakemukset on toi

mitettava liikennepiirin toimistoon viimeist~~n 4.2.1983. 

L~hempi~ tietoja antaa varikonpa~llikko Pentti Haapala 

puh. 918-287. 

Toimistosihteerin virka (V 21), liikenneohjaajan virka (V 20), 

toimistosihteerin virka (V 18) ja kaksi liikennemestarin virkaa 

(V 16). Liikenneosaston pa~llikolle osoitetut kirjalliset hake 

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis

t~~n 14.2.1982 ennen viraston aukioloajan paattymist~. 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaisek

si seuraavasti: 

toimistosihteeri (V 21): Seinajoen liikennepiiriin (1 koulutus

siht.), 

liikenneohjaaja (V 20): Sein~joen liikennepiiriin (1 liikenne

ryhrna), 

toimistosihteeri (V 18): Seinajoen liikennepiiriin (1 tutkinta)ja 

liikennemestarit (V 16): Kokkolan (1 Klv ja 1 Kns, molemrnat kui

tenkin enintaan kauko-ohjauksen kayt

toonottoon asti) 

Toirnistosihteerin (V 16) virka, toistaiseksi Pieksfunaen 

ratapiirin toirnistossa (Pieksamaki) • Rataosaston johta

jalle osoitetut hakernukset on toirnitettava rautatiehal

lituksen kirjaarnoon viirneistaan 14.2.1983· ennen virastpn 

aukioloajan paattymista. 

2 
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KonttoripUllik!Sn (V 26) virka, yli teknikon (V 25) virka ja alemman 
palkkaluoka.n liikennetarkastajan (V 21) virka, toistaiseksi Kuopion 
konepajassa. 
Koneosaston jobtajal1e osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaamoon viimeistAan 14.2.1983 ennen viraston au
kioloajan p~~ttymistA. 

Rautatiehallituksen sahkotekni!Jisen toimiston palvelukseen otetaan tyosopimussuhteeseen 

_q~mi-insinoori, joka on perehtynyt datasiirtojarjestelmiin ja telelaitteiden tietokoneohjauk-

seen. 

Koneosa.ston johtajalle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetaan liihettiimaan 

24.1.1983 mennessa rautatiehallituksen koneosastoon os. Rautatiehallitus, Koneosasto, Vilhon

katu 13, 00100 HELSINKI 10. 

Lisatietoja antaa diplomi-insinaori Pekka Koski, puh. (90) 7072490. 

Teknikon (V 22) virka, toistaiseksi Turun konepajassa. 
Koneosaston johtajalle osoitetut bakemukset on toimitettava rauta
tieballituksen kirjaamoon viimeistAAn 14.2.1983 ennen viraston au
kioloajan p~AttymistA. 

NIMITYKSIX JA MXXRXYKSIX 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o: ylim~~r~isen toimistovirkai1ijan 

(V 9) toimeen vastaanottoavustaja Leena Anni Tuu1ikki K~ssi. 

R a t a o s a s t o : varastomestarin (V 17) toim!in 
(Hki rpt) vt varastomestari Heikki Juhani Huttunen ja 
(Hki I ra) vt y1i~~rainen varastomestari Jaakko Kaar1o 
Sainio ; rataesimiehen toimeen (Tpe) raidemies Matti 
Sakari Rauko1a. 
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L i i k e n n e o s a s t o: Liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Hki) 
liikenneohjaaja (V 18) Pekka Olavi Vuorinen, liikenneohjaajan 
(V 20) virkaan (Hki) liikenneohjaaja (V 18) Pentti Kalervo Huo
vinen, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Hl) toimistosihteeri 
(V 15) Marja-Leena Kaltojarvi, jarjestelymestarin virkaan (Ri) 
kuormausmestari Eino Antero Harjula, veturinkuljettajan virkaan 
(Hki) yliteknikko (V 24) Kari Juhani Kauhanen, veturinlammittajat 
(V 14) Risto Olavi HytBnen, Eero Antero Tuomaala, Timo Antero 
Helin, Eero Juhani Pulli, Seppo VainB Ilmari Malinen, Kari 
Markku Pelkonen, Tero Paavo Hannula, Hannu Tapio Reijo, Seppo 
Juhani Hannonen, Heikki Oskari Myntti, Seppo Eero KahBnen, Ari 
Pekka Juhani Kauppinen, Timo Tapani Sandholm, Pentti Erkki Lind, 
Juha Lassi Halvar Pihlgren ja (V 12) Unto Tapio Janhunen, 
konduktoorin virkaan (Hy) kuormausmestari Martti Henrikki Alsio, 
vaihdemiehen toimeen (Hy) asemamies (V 9) Hannu Iisak Karjula, 
toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Pri) ylim.toimistovirkailija 
(V 8) Anna Liisa Stenfors, yliasentajan toimeen (Tpe) sahko
asentaja Raimo Kalevi Rauta, vaununtarkastajan toimeen (Tku) 
vaunumies (V 10) Tuomo Yrjo Laukkanen, vaihdemiehen toimeen (Jas) 
asemamies (V 10) Jorma Pentti Hietanen, vaihdemiehen toimeen 
(Tku) asemamiehet (V 10) Lauri Menna, (V 9) Esko Uolevi Koivisto 
ja Mauri Antero Laho seka junamies Alpo Jalmari Nurminen, vaihde
miehen toimeen (Tl) junamies Soini Johannes Rokkanen ja asema
mies (V 10) Raimo Antti Aukusti Salo, vaihdemiehen toimeen (Mn) 
asemamies (V 10) Simo Sakari Nieminen,junamiehen toimeen (Tl) 
asemamiehet (V 10) Martti Tapio Heinonen ja Matti Vilho Johannes 
Hauskala, junamiehen toimeen (Pej) asemamies (V 10) Leo Armas 
Ronkainen, junamiehen toimeen (Mn) vaihdemies Veikko Rikhard 
Kartastenpaa, junamiehen toimeen (Hva) asemamies (V 9) Tuomo Olavi 
Tapiola, junamiehen toimeen (Vlp) asemamies (V 10) Toivo Gunnar 
Aittonen, junamiehen toimeen (Tku) vaihdemies Rauli Matias Rautio 
ja asemamies (V 9) Jorma Olavi Arvola. 

Teknikon (V 23) virkaan (Tpe) ylim.teknikko (V 22) Martti Antero 
Vuorinen, asemapaallikBn (V 23) virkaan (Jas) liikennemestari 
(V 18) Risto Fredrik Jokinen, asemap~allikon (V 21) virkaan (Msk) 
liikennemestari (V 18) Martti Antero Ijas, toimistosihteerin 
(V 20) virkaan (Tpe) toimistosihteeri (V. 18) Maila Kaarina Estola 
toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tpe) toimistosihteeri (V 16) 
Helena Katriina Vuorio, toimistosihteerin (V 18) virkaan (Tku) 
toimistosihteeri (V 15) Hilja Josefiina Aholainen, toimisto
sihteerin (V 18) virkaan (Pri) toimistosihteeri (V 15) Arja 
Annikki Alinen, liikennemestarin (V 16) virkaan (Tku) ylim. 
liikennevirkailija Jaakko Jalmari Hietamaki, liikennemestarin 
(V 16) virkaan (Pej) ylim.liikennevirkailija Pekka Antero Lammi, 
toimistosihteerin (V 15) virkaan (Tku) toimistovirkailija (V 11) 
Raili Onerva Ketola, jarjestelymestarin virkaan (Tpe) kuormaus
mestari Jussi Mikko Ristimaki, ylikonduktoBrin virkaan (Tku) 
junamies Esko Tapio Kankare, veturinkuljettajan virkaan (Tpe) 
teknikko (V 23) Heikki Ilmari Kivela seka veturinlammittajat 
(V 14) Risto Ilmari Jousmaki, Harri Adolf Forsberg, Markku 
Johannes Erenius, Matti Juhani Kukkasniemi, Matti Ilmari Halme, 
Erkki Paavali Oksala, Hannu Antero Korkeila, Timo Juhani Lahtinen, 
Jukka-Pekka Lilja, Kauko Kalervo Karra ja Jukka Kalevi Makela, 
veturinkuljettajan virkaan (Hpk) veturinlammittajat (V 14) 

2 
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Matti Esaias Maenpera, Matti Armas Antero Keski-Loppi ja Leino 
Matias Nisula, veturinkuljettajan virkaan (Tl) veturinlammittajat 
(V 14) Seet Ainamo Saarinen, Raimo Olavi Luostari, Tarmo Tapani 
Lahti ja Pekka Tapani Kari, veturinkuljettajan virkaan (Rma) 
veturinlammittajat (V 14) Eero Antero Lipponen ja Esa Ensio Uitto, 
veturinkuljettajan virkaan (Tku) veturinlammittajat (V 14) Pauli 
Jussi Eljas Rannikko, Helge Gunnar Isom5tt5nen, Hannu Juhani 
Lehtonen ja Tuomo Tapani Salminen, k~ormausmestarin virkaan (Tpe) 
junamies Teemu Olavi Ensio Nieminen ja asemamies (V 10) Mikko 
Johannes Koskinen, kondukt55rin virkaan (Hpk) asemamies (V 9) 
Reijo Juhani Sinkkonen, kondukt5orin virkaan (Tku) junamiehet 
Jouko Ilmari Korpisalo, Pekka Tapani Viherkoski ja Heikki Paste, 
kondukt55rin virkaan (Tpe) junamies Reine Yrj5 Ensio Vaisanen, 
asemapaallikon (V 21) virkaan (La) liikennemestari (V 18) Keijo 
Vilhelm Palmroos, liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Kv) ylim. 
liikennevirkailija (V 13) Jyrki Risto Ranta, liikenneohjaajan 
(V 18) virkaan (Vna) toimistosihteeri (V 18) Jorma Ensio Vainikka, 
toimistosihteerin (V 18) virkaan (Kv) toimistosihteeri (V 16) 
Marja-Leena Sinkkonen, toimistosihteerin (V 16) virkaan (Kta) 
toimistosihteeri (V 15) Tuula-Marja Tellervo Kuusala, liikenne
mestarin (V 16) virkaan (Jts) ylim.liikennevirkailija (V 13) 
Kirsi Kaarin Helena Pietarinen, jarjestelymestarin virkaan (Imr) 
ylim.jarjestelymestari Seppo Juhani Teravainen, veturinkuljettajan 
virkaan (Imr) veturinlammittajat (V 14) Raimo Tapani Tulla, Jukka 
Tapio Ronkkonen, Teppo Tapani Nurminen, Hannu Pekka Olavi Sarvi, 
Matti Samuli Tuovinen ja Jukka Arvi Tapio Kirjavainen, konduk
toorin virkaan (Imr) ylim.jarjestelymestari Teuvo TUomas Kykkanen, 
junamies Veikko Johannes Jaatinen ja vaihdemies Matti Sakari 
Joronen, konduktoorin virkaan (Kta) junamies Heimo Aulis Kuusala, 
kuormausmestarin virkaan (Kta) junamies Eero Juhani Sale, 
kuormausmestarin virkaan (Kv) junamies Arvi Aulis Maksimainen. 

EROJA 

K o n e o s a s t o : johtaja Jaakko Uljas Toivanen , ap liikenne
tarkaataja Kay Esper Malinen . 
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FYYSISEN KUNNON TESTAUS KEV~~LLX 1983 

Rautatiehenkiltlkunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (RH:n 
kirjelm~ n:o H 984/7104, 2.11.1966) j~rjestet~~n VRU:n alueilla ke
v~tkaudella 1983 seuraavasti: 

Testipytlr~ 1 
Hamina 
Kotka 
Helsinki, RH 
Helsinki, la 
Helsinki, rata 
Pasila, knp 

24. 01.-28. 01. 
31. 01.-04.02. 
07.02.-25.02. 
28.02.-18.03. 
21.03.-08.04. 
11. 04.-06. 05. 

Kemij~rvi 
Rovaniemi 
Tornio 

Testipy5r~ 3 
24.01.-28.01. 
31. 01.-04. 02. 
07.02.-11.02. 
14.02.-1.8.02. 
21.02.-25. 02. 

Kemi 
Ylivieska 
Kokkol~ 
Pietarsaari 
Sein~joki 
Haapam~ki 
Jyv~skyll! 
Pasila, knp 

28.02.-04.03. 
07 .03.-11.03. 
14. 03.-31.03. 
04.04.-08.04. 
11.04.-15.04. 
18.04.-06.05. 

Testipy6r!l 2 
Hyvink!l~, knp 24.01.-18.02. 
H!lmeenlinna 21.02.-25.02. 
Pori 28.02.-04.03. 
Rauma 07 .03.-11.03. 
Turku 14.03.-08.04. 
Salo 11.04.-22.04. 
Karjaa 25.04.-06.05. 

Tamp ere 
Lahti 
Vainikkala 
Nurmes 
Iisalmi 
Pieks!lm!lki 
Kuopio 

Testipy6r!l 4 

24.01.-18.02. 
21.02.-18.03. 
21.03.-25.03. 
28.03.-31.03. 
'05.04.-15.04. 
18.04.-22.04. 
25.04.-06.05. 

Testivaunu (A 95) 
Toija1a 
Tamp ere 
Oulu 
Kontiom!lki 
Joensuu 
Imatra 

24. 01. -28.01. 
31.01.-18.02. 
21.02.-25.02. 
28.02.-04.03. 
07 .03.-11.03. 
14.03.-18.03. 

Lappeenranta 
Kouvola 
Kotka 
Mikkeli 
Kuooio 
Helsinki, vr 

21.03.-25. 03. 
28.03.-08.04. 
11.04.-15.04. 
18.04.-22.04. 
2 5. 0 4 • -29 . 0 4 . 
02.05.-06.05. 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarkemmin ty5pis
teiss!l sein!lju1istei1la ja ilmoitus1ehtisilll!. 

VR:n Urheilutoimikunta 

2 



KERRO KOKEMUKSISTASI. 
SE EDISTAA KAIKKIEN 
TURVALLISUUTTA. 

Helsinki 1983. Valtion painaruskcskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

Va1tionrautateiden pgihdeyhteyshenki1ot 

N:o 3 
20 . 1.1983 

Majoitus yksittaisi11g virkamatkoi11a v. 1983 

Rahti1uotto 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Kansainva1inen itainen tavara1iikenne, toiminta
ohjeita (VR q787) 

Linja-autoyhdys1iikenne Pietarsaari-Pgnnainen ja 
Raahe-Vihanti 

Kuorma- ja pakettiautojen ti1aus1iikenteen ku1je
tusmaksut 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 

128300094P 



3 - 2 -

VALTIONRAUTATEIDEN P~IHDEYHTEYSHENKILOT 

RAUTATIEHALLITUS : 

LIIKENNEPIIRIT: 

toimistosihteeri 
tarkastaja 
piirinvaltuutettu 

HELSINGIN LIIKENNEPIIRI : 

Hki lpt 

Hki la 

Ke la 

Ri la 

Hl la 

Kr la 

Lh la 

Hki vr 

Ri vr 

Hki sa 

liikenneohj aaj a 

toimistosihteeri 
konduktoori 

kuormausmestari 
asemamies 
junamies 

liikenneohjaaja 
asetinlaitemies 
asemamies 
asemamies 

konduktoori 

veturinkuljettaja 
konduktBori 
liikenneohjaaja 
junamies 

asemamies 
toimistosihteeri 

veturinkuljettaja 
toimistosihteeri 
veturine~hkoasentaja 

veturinkuljettaja 
tallimies 
veturinkuljettaja 

s~hkoasentaja 

s~hkoasentaja 

KOUVOLAN LIIKENNEPIIRI : 

Kv lpt 

Kv la 

yliteknikko 

junamies 
konduktoori 

Paul Enqvist 
Vilho Savolainen 
Mauri Elovaara 

Pentti Huovinen 

Pauli Eerola 
Aimo Oksanen 

Antero Karen 
Alpo Felli 
Olof Borgstrom 

Teuvo Pikkarainen 
Timo Nieminen 
Ossi Karvinen (Hyvink~a) 
Reijo Lukkarinen (Lohja) 

Seppo Kasper 

Vilho Korpimaki 
Jorma Kuiro 
Holger Sjoberg 
Bruno Viitanen (Hanko) 

Esko Matiskainen 
Kaarlo Olavi Grenman 

Ake Lindroth 
Raili Kuiri 
Pauli Arvola 

Rauno Heino 
Pekka Lindberg 
Antti Uimonen (Lahti) 

Timo Airola 
(Helsinki, s~hkohuolto) 
Tapio Meht~l~inen 
(Riihimak~ s~hkohuolto) 

Olavi M~kela 

Jaakko Nuppola 
Veikko Ylonen (Mikkeli) 



Lr la 

Imr la 

Hma la 

Kta la ---
Kv vr 

Imr vr 

Kv sa 
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liikenneohjaaja Esko Forsman 
j§rjestelymestari Auvo Huikuri 
veturinl~mmitt~j§ Kimmo H5ls§ 
ylim toimistovirkailijaKaisa Lipponen 

(Vainikkala) 
junamies Martti Mononen 

apulaisasemap~~llikk5 Pentti Sani 
kondukt55ri Urho Antikainen 

kondukt55ri Ensio Honkasaari 
ylim tallimies Soile Laulainen 

ylim tallimies Pertti Kukkola 

ylim yliteknikko 
veturinasentaja 
vaununtarkastaja 
veturinkuljettaja 

veturinkuljettaja 
veturinasentaja 

s~hk5asentaja 

Pekka Savolainen 
Mauri Joutj~rvi 
Erkki Sorsa 
Kalle Karttunen 

Aatto Paakkinen 
Heikki Pulliainen 

Matti Kilpinen 

TAMPEREEN LIIKENNEPIIRI: 

Tpe lpt 

Tpe la 

Tl la 

Tku la 

Pri la 

Rma la 

Tpe vr 

hallintotoimihenkil5 

apulaisasemap~~llikk5 
kuormausmestari 
asemamies 
vaihdemies 

apulaisasemap§~llikk5 
kondukt55ri 
veturinkuljettaja 

liikenneohjaaja 
kondukt55ri 

apulaisasemap~~llikk5 
junamies 

Lauri Puharinen 

Lauri Rusanen 
Raimo Pylkk5nen 
Tauno Favorin (varamies) 
Veikko M~kinen (Orivesi) 

Lauri Rusanen 
Antti M~kinen 
Pekka Arola 

Jouko Aaltonen 
Kalevi Virtanen 

Lauri Rusanen 
Jalo Vuorela 

ylim j~rjestelymestari Tuomo Raukola 
autonkuljettaja Tapani Lahti (varamies) 

liikennemestari 
kondukt55ri 
veturinkuljettaja 

ylim konttorip~§llikk5 
veturinkuljettaja 
veturinkuljettaja 

Mikko M~kinen 
Pentti Kujansuu 
Into Laaksonen 

Helge Terho 
Edvi Kvist 
Keijo Vironm~ki 
(Haapam~ki) 

3 
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Tku vr 

Pri vr 

Tpe sa 
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ylim toimistosihteeri 
veturinkuljettaja 

veturinkuljettaja 
vaununasentaja 

sl:ihk5asentaja 

SEIN~JOEN LIIKENNEPIIRI: 

Sk la 

Vs la 

Kok la 

Yv la 

Sk vr 

Yv vr 

Sk sa 

toimistosihteeri 
j unamies 

toimistosihteeri 
asemamies 
veturinkuljettaja 

kuormausmestari 
asemapl:il:illikk5 
asemamies 

liikennemestari 
vaununvoitelija 
veturinkuljettaja 

toimistosihteeri 
junamies 

veturinasentaja 
veturinkuljettaja 

veturinkuljettaja 

sl:ihk5asentaja 

OULUN LIIKENNEPIIRI: 

01 lpt liikenneohjaaja 

01 la liikenneohjaaja 
liikennemestari 
kondukt5ori 

Kern la asemapaallikko 
vaihdemies 
junamies 

Roi la konduktoori 
kondukt5ori 
veturinkuljettaja 

01 vr veturinkuljettaja 
vaununtarkastaja 
veturinasentaja 

Kern vr veturinlarnrnittl:ija 

Pertti Tirkkonen 
Tarrno Aaltonen 

Airno Aitamaa 
Kari Koskinen 

Olavi Suoranta 

Anja Kuusela 
Pertti Liukko 

Inger Johansson 
Antti Ml:ikinen 
Raimo Sale 

Antero Kaasinen 
Aarre Hirvi 
Eino Matinnierni 
(Pietarsaari) 
Bo Sernskar (Pietarsaari) 
Pl:iivi5 Kallio 
Reijo Sillanpl:il:i 

Matti Puomio 
Paavo Kinnunen 

Eero Rytilahti 
Juhani Rosenlund 

Paavo Salanne 

Pauli Kimpirnl:iki 

Kauko Rekula 

Olli Kaijalainen 
Markku Vetell:iinen (Raahe) 
Esko Peura 

Leo Pietila (Tornio) 
Heino Ristikari (Tornio) 
Paavo Karen 

Pauli Poylio (Kernijarvi) 
Tapio Tuhkanen 
Ilpo Niskanen 

Pertti Parkkila 
Eino Kupiainen 
Pasi Kivinierni 

Esko Naatsaari 
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01 sa ylim s~hk~asentaja 

PIEKS~MXEN LIIKENNEPIIRI: 

Toimistohenkil~t 

Pm lpt, rpt, la, 
vr, sa 

Kuo la 

Ilm la 

Kaj la 

Pro vr 

Ilm vr 

Kon vr 

Veturiteknikot 

toimistosihteeri 

kondukttHlri 
junamies 

kuormausmestari 
toimistosihteeri 

kondukt55ri 
liikennemestari 

liikenneohjaaja 
asemamies 

kuormausmestari 
kondukt55ri 
apulaisasemap~~llikktl 

veturinkuljettaja 
veturinkuljettaja 
veturins~hkBasentaja 

veturinkuljettaja 
toimistosihteeri 

veturinkuljettaja 
tallimies 

veturinkuljettaja 

teknikko 

JOENSUUN LIIKENNEPIIRI: 

Jns la 

Lis la 

Sl la 

Jns vr 

Jns sa 

ylim liikenneohjaaja 
j~rjestelymestari 

asemap~~llikktl 
kuormausmestari 
asemamies 

ylim liikennevirkailija 
kondukttlori 
veturinkuljettaja 
asemamies 

veturinasentaja 
veturinl~mmitt~j~ 

radioasentaja 

Jorma Visuri 

Rauni V~is~nen 

Aulis Paakkunainen 
Esko Aalto (Varkaus) 

Olle Rosqvist 
Riitta Saarinen 

Kalevi Parkkinen 
Tauno Korpela 

Eero R1l.is~nen 
Tuomo Kokkonen 

Matti Tervonen 
Paavo Leinonen 
Esko V1l.lim1iki 

Jouko Kinanen 
Matti H1im1111iinen (Xuopio) 
Vesa Kauhanen 

Matti Joutsim1l.ki 
Riitta Saarinen 

Martti Lappalainen 
Jaakko Kellberg 

Aarne Kurkinen 

Pentti Nyk1inen 

Pertti Vilen 
Taisto Pesonen 

Erkki V111it1l.inen 
Unto Sorjonen 
Erkki Lipponen 

Pauli Tolvanen 
V~intl Kettunen 
Reine Tammisuo 
Leo Loikkanen ( Parikkala) 

Esko Kokko 
Hannu Rannanmaa 

Juhani Raatikainen 

3 



3 - 6 -

RATAPIIRIT: 

HELSINGIN RATAPIIRI: 

Hki ra + opastin-
ty~kunnat rataesimies Risto Salonen 

Risto Lehtinen 

Ke ra 

Kr ra 

Ri ra 

Lh ra 

Hitsaustyokunta 

rp:n alueella 
toimii yhteys
henkilon!l. 

turvalaiteasentaja 

ratatyontekij!l. Matti Harjula 

ratatyovaunun kuljettaja Ahti Kuokkanen 

vahtimestari Arvo Haverinen 

kunnossapitotyontekij!l. Timo Knuuttila 

hitsaaja Kalervo Koj;,apalo 

tarkastaja Erkki Kivisto 

KOUVOLAN RATAPIIRI: 

Kv rEt 

Kv ra 

Lr ra 

KaEiaisten hit 
gaushuolto
keskus 

Imr ra 

toimistosihteeri Arja Partanen 

piiriluottamusmies Tapio Gronroos 
(tyontekij!l.t) 

rataesimies Juhani Kulhela 
(rataesimiehet) 

varastomies Ari Heikinsalmi 
(tyontekij!l.t) 
Lappeenranta 

rataesimies Pekka Rikkinen 
(rataesimiehet) 
Lappeenranta 

ratyontekij!l. Taisto Kiero 
(tyontekij!l.t) 
Vainikkala 

rataesimies Pekka Rikkinen 
(rataesimiehet) 
Vainikkala 

p!l.ll.llysrakennehitsaaja Kaarlo Kilkki 

autonkuljettaja Kalevi Junna(tyOntekij!l.t) 
rataesimies Seppo Marttinen 

(rataesimiehet) 

kunnossapitotyontekij !1. Toivo Hetti (tyontekij!l.t) 
rataesimies Raimo Purhonen 

(rataesimiehet) 

...... 



r 
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vaihteenkorjaaja 

rataesimies 

Kv rp rakennusmestari 

TAMPEREEN RATAPIIRI: 

T;ee ra koneenkorjausmies 

Tku ra varastomestari 

Tl ra kunnossapitoty~ntekij!l. 

Ov ra autonkuljettaja 

H;ek ra ratatyovaunun kulj. 

Pko ra ratatyovaunun kulj. 

Pri la kunnossapitotyontekij~ 

T;ee :eiirin 
alueella teknikko 

SEINKJOEN RATAPIIRI: 

~ 
Sk I 

Sk II 

Kok ra 

OULUN RATAPIIRI: 

Rki ra 

01 ra 

Kern ra 

Tor ra 

Roi ra 

Kj!l. ra 

rakennusmestari 
piirinluottamusmies 

vaihteenkorjaaja 
autonkuljettaja 

kunnossapitotyontekij~ 

ratatyovaunun kulj. 

rataesimies 

rakennusmestari 
rataesimies 
tukemiskoneenkliytt~j~ 

korjausmies 

ratatyovaunun kulj. 

raidemies 

rataesimies 

Pentti Pitk~kangas 
(tyontekij~t) 
Veikko Rutanen 
(rataesimiehet) 

Jaakko Outinen 
(rakennusmestarit) 

Eetu Juntunen 

Arvo Myllym!l.ki 

Veikko Iivonen 

Erkki Lindholm 

Martti Kaijanm~ki 

VIii no Koskinen 

Niilo Wahlroos 

Markku Roito 

Seppo Takala 
Jaakko Tuomi 

(Tpe sa) 

Erkki Mannila (Vaasa) 
Paul Latva (Kaskinen) 

Olavi Korpisalo 

Veikko Ahola 

Erkki Ristikaarto 

Aimo Karjalainen 
Kari Korolainen 
Matti Poikala 

Erkki Juopperi 

Mauri Mattinen 

Paavo Kuoksa 

Teuvo Penttinen 

3 
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PIEKSKM~EN RATAPIIRI: 

Pm rp rakennusmestari 

Pm ra putkiasentaja 

Jy_ ra putkiasentaja 

Suo ra korjausmies 

Var ra kunnossapitotyontekij!i 
rataesimies 

Kuo ra autonkuljettaja 

Ilm ra rataesimies 
autonkuljettaja 

Kon ra autonkuljettaja 
korjausmies 

Km ra kunnossapitotyontekij!i 

JOENSUUN RATAPIIRI : 

Jns rp tarkastaja 

Jns ra hitsaaja 

Sl ra ratatyontekij!i 

Vnj ra kirvesmies 

Lis ra ratatyontekij!i 

PASILAN KONEPAJA: 

tyosuojeluvaltuutettu 

HYVINKKKN KONEPAJA : 

Hy_ knp 

S!ihkoty_okunnat 

teknikko 
sosiaaliasiain hoitaja 

s!ihkoasentaja 
p!i!iluottamusmies 

TURUN KONEPAJA : 
teknikko 
levysepp!i 

VAASAN KONEPAJA: teknikko 
hioja 

V!iino Pirskanen 

Matti Vilhunen 

Reijo Manninen 

Ensi Bjorkman 

Riku Ronkainen 
Olavi Virtanen 

Heikki Viljakainen 

Eero Marin 
At so Vacker 

Pentti Hyttinen 
Eero Shnoro 

Vesa Kinnunen 

Sakari Lepp!inen 

Raimo Sahlman 

Aimo Taskinen 

Pentti Hirvonen 

Heimo Karjalainen 

Reino Mikkola 

Esko Kokkinen (toimihenkilct) 
Kaj G!irdstrom (tyontekij!it) 

Eero Tammi (toimihenkilot) 
Erkki Lehtonen ( tyon:tekij!it) 

Pekka Mikkola(toimihenkilot) 
Erkki Kangas (tyontekij!it) 

Raimo Viinan1ild.(toimihenkilot) 
Paavo Rintanen (tyootekij!it) 
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PIEKS~MKEN KONEPAJA : 
vaununkorjaaja 

KUOPION KONEPAJA : 
yliteknikko 
moottoriveturinkulj. 

HELSINGIN P~~VARASTO : 

toimistosihteeri 
varastotyontekija 

TURUN P~~VARASTO : 

varastotyontekija 

SEIN~JOEN SIVUVARASTO : 
varastonpaallikko 

VAASAN SIVUVARASTO : 
varastonpaallikko 

HYVINK~~N VARASTO : 
varastomestari 

PIEKS~MXEN VARASTO: 
vaununkorjaaja 

KUOPION SIVUVARASTO : 
yliteknikko 
moottoriveturinkulj . 

Terveydenhuoltojaosto 
3 . 1.83 VT \f83 

Veikko Tiittinen 

Martti Mecklin 
Taisto Kainulainen 

Heimo Salpala (toimihenkilot) 
Eino Putkonen(varasmtyon

tekijat) · 

Seppo Leino 

Kalevi Joki - Pesola 

Esko Vuorinen 

Vilho Varjus 

Veikko Tiittinen 

Martti Mecklin 
Taisto Kainulainen 

3 
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MAJOITUS YKSITT~ISILL~ VIRKAMATKOILLA v. 1983 

Vira11isissa tiedotuksi s sa n: o 1/83 ju1kaistuihin m~~r~yksiin ma

joittumisesta virkamatkoi11a 1is~t~~n hote11eja koskevaan 1uette-

1oon He1singin kohda11e Hote11i Hos piz, p. 90-170481. 

(N:o RH 1171/050/82, 12 .1.1983) VT 3/83. 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok

set. 

Luetteloon lisataan 

612374 Oy Lohja Ab Konepaja 08700 VIRKKALA 

61 2 424 Oy Lohja Ab Pumppuosasto 08700 VIRKKALA 

6 126 30 Oy Lohja Ab Harkkotehdas 08700 VIRKKALA 

612747 Oy Lohja Ab Minerals 08700 VIRKKALA 

612796 Oy Lohja Ab Projektivienti 08700 VIRKKALA 

612820 Bet-Ker Oy Joutsentie 4 84100 YLIVIESKA 

61300 Oy Loh .ja Ab Rautatie-
Kevytsoramyynti liiisenk. 6 

646992 Formacomp Oy Rauma-Repola 
Metsiiosasto 

Luettelosta poistetaan . 

654962 Oy Lohja Ab Kuopion Rakennusbe~oni 

667048 Oy Lohja Ab Silika 

00520 HELSINKI 

Oy 
26100 RAUMA 10 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi . 

651620 Lohjan Paperi Oy 

Allamainittujen asiakkaiden nimet ja osoitteet muutetaan 

seuraavanlaisiksi. 

610253 Oy Lohja Ab Sementtitehdas 08700 VIRKKALA 

622670 Oy Lohja Ab Winter 33270 TAMPERE 

52 

27 

637920 Oy Lohja Ab Haapaluoman Maasiilpii 61180 HAAPALUOMA 

(Tlt 3/24/83 . 12 . 1 . 1983) VT 3/83 

I 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 i1mestyy 1is~-
1ehti nro 25, joka on voimassa 1.2 . 1983 1ukien. 
Lisa1ehti sis~1ta~ mm . Norjan osuuden rahtien korotukseen n. 

10 %. 

Pohjoismaiseen kappa1etavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy lisa
lehti nro 43, joka on voimassa 1 . 2.1983 lukien. 
Lisa1ehti s i s~1ta~ mm. seuraavia muutoksia: 
1.2.1983 lahtien on, VR:n tu!liasioimiston hoitaessa tullauksen, 
Turun kaupungin liikennemaksu (koodi 62) merkittava rahtikirjaan 
(VR : n rahdituskaistaan) ja kannettava asiakkaalta seka saapu 
vassa ett~ l~htevass~ liikenteessa. 

saapuvassa 1iikenteess~ merkitsee Turun asema 
1iikennemaksun rahtikirjaan .....• • .... ... . Liikennemaksu 
taksan mukaan 

lahtev~ssa liikenteessa merkitsee lahetysasema 

1iikennemaksun rahtikirjaan franko - ehtojen 
mukaan seuraavasti: 
- a11e 1000 kg lahetyksesta 5 FM/rahtikir j a 
- vahintaan 1000 kg 1ahetyksesta ••• ... • .... 6 FM/alkavalta 

1000 kg : lta 

Norjan osuuden rahteja on korotettu n . 10 %. 

Painatusjaosto suorittaa lis~lehtien jakelun . 

(Mt 10 . 2 . 83) VT 3/83 . 

3 
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KANSAINV~LINEN IT~INEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA (VR 4787) 

Otsikossa mainittuun julkaisuun ilmestyy lis~lehti nro 5, joka ~n 
voimassa 01.02.1983 lukien . 
Painatusjaosto suorittaa lis~lehden jakelun. 
(Mt 10.01.83) VT 3/83. 

LINJA-AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI - P~NN~INEN 

JA RAAHE - VIHANTI 

Linja-autoliikenteen henkil5taksaa on liikenneministeri5n p~~t5k

sell~ nro 9358/74/82, 4 . 1.1983 korotettu 10 . 1.1983 lukien. 
Myyt~ess~ yhdysliikennesopimusten (VT 23/73.14 ja VT 25/77) mukai
sia matkalippuja kelpaaviksi linja-autoissa v~lill~ P~nn~inen
Pietarsaari tai Vihanti-Raahe on asiakkailta peritt~v~ korotetun 
taksan mukainen maksu . Uudet 10 . 1.1983 lukien sovellettavat mak 
sut aikuisten matkalippujen osalta ovat: 

P~nn~inen - Pietarsaari 11 km 4,90 mk 

Vihanti - Raahe 36 km 11,10 mk 

(Nro Mt 22075/661/83, 7 . 1.1983) VT 3/83. 

KUORMA - JA PAKETTIAUTOJEN TILAUSLIIKENTEEN KULJETUSMAKSUT 

Kuorma- ja pakettiautojen korotetut tilausliikenteen kuljetus

maksut on liikenneministeri5n p~~tBksell~ nro 7768/74/82, 
14.12.1982 vahvistettu k~yttoon otettavaksi 16 . 12.1982 lukien . 
Valtionrautateiden autoliikenteess~ sovelletaan korotettuja 

tilausliikenteen maksuja 1.2 . 1983 lukien. Tariffitaulukkojen 
(VR 2644) taulukosta 36 otetaan uusi painos . Painatusjaosto 
suorittaa uudelleen painetun taulukon perusjakelun . 

(Nro Mt 32152/646/82, 7 . 1 . 1983) VT 3/83 
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AVOIMIA VIRKOJA J A TOI MI A 

Tutkijan virka (S 14) toistaiseksi rautatiehal1ituksen l iikenneo sas 

to11a (y1eisen jaoston p~~llikko) . Rautatiehal1itukse1le osoite tut 

kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirj a a 

moon viimeist~~n 21 . 2 . 1983 ennen viraston aukio1oajan p~attymista . 

Liikennetarkas t a jan virka (B 1) ja 1i i ke nne t arkastajan v irka (V 28) 
toistaiseksi rautatieha1lituksen liikenneosasto1la . Rautatieha11ituk

sen p~ajohtaja11e osoitetut ki rjal1iset hakemukset on toimitet tava 

rautatiehal 1ituksen kirj aamoon v i imeist~~n 21 . 2 . 1983 ennen viraston 

aukio1oajan p~~ttymist~ . 

Y 1 im~ar~inen 1iikennetarkastajan toimi (V 28) t o i staiseks i r a u t a 

tieha11 ituksen 1 iike nneosasto11a . Rautat i eha1 1ituksen paajohta

ja11e osoitetut kirja11 iset hakemukset on toimitettava r auta t ie 
ha11ituksen kirjaamoon viimeista~n 21 . 2 . 1983 ennen viraston auki
o1oajan p~~ttymi st~ . 

Toimistosihteerin virka (V 18) ja toimistosihteerin vir ka (V 16 ) 

toistaiseksi rautatieha11ituksen 1iikenneosastol1a . Rautat i ehal-
1 ituksen 1iikenneosaston p~~11ik611e osoitetut kirjal1iset hake 

mukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon vi imeist~an 
21 . 2 . 1983 ennen viraston aukio1oajan p~~ttymist~ . 

Yksi toimistovirkai1ijan (V 11) toimi ja yksi toimistovirkai1 ijan 

(V 9) toimi toistaiseksi rautatieha11ituksen 1iikenneosasto11a . 

Liikenneosaston p~~1lik611e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava li~kenneosaston kansliaan viimeist~~n 21 . 2 . 1983 . 

Rataesimi ehen toimi, toistaiseksi He1singin ratapiirissa (Numme1a; 

asunto varattu) . Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on 

toimitettava He1s i ngin ratapii rin paa11ik611e viimeistaan 21.2.1983. 

Korjaus VT 2/83 olleeseen alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (V 21) 

viran, toistaiseksi Kuopion konepajassa koskevaan ilmoitukseen: ko. virkaa 
koskevat hakemukset on osoitettava rautatiehallituksen paajohtajalle eika 

koneosaston johtajalle. 
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NIMITYKSIX JA MXXRXYKSIX 

R a t a o s a s t o: ylirnaaraisiin toirnistovirkailijan (V 8) toirniin 

(Hki rpt) tilap.toirnistovirkailija (V 8) Anne Birgitta Kansonen, 

(Hki II ra) tilap.toirnistovirkailija (V 8) Auli Katriina Korhonen ja 

(Kr ra) tilap.toirnistovirkailija (V 8) Eija Anneli Vuorinen. 

K o n e o s a s t o koneinsinoorin (B2) virkoihin (Psl knp) ki 

Raine Armas Salo ja ylim.ins. Carl Ulrik Ljungqvist, koneinsinoorin 

(V29) virkoihin (RH/Ko) v~. kei Harri Lasse Juhani Kerminen ja vt. ki 

Matti Heikkila, teknikon (V22) virkaan (Kuo knp) ylim. tkn Unto Ola

vi Smedberg ja vt. tkn Teuvo Aulis Huttunen, teknikon (V21) virkaan 

(Hy knp) ylim. sas Eino Aarne Kalevi Jokinen, toimistovirkailijan 

(V9) toimeen (Pm knp) ylim. tvirk Eeva Hilkka Kaarina Jormakka, yli

maaraiseen yliteknikon (V23) toimeen (Hy knp) vt. ylim. ytkn Kauko 

Onni Uolevi Kilpio, ylimaaraiseen toimistovirkailijan (V11) toimeen 

(Hy knp) vt. ylim. tvirk Aune Anita Taponen, ylimaaraiseen insinoo

rin (V27) toimeen (Psl knp) ins (tss) Asko Tapio Artamaa. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesirnies Evald Johannes Partanen. 

K o n e o s a s t o : insinoori Veikko Arvi Mikael Malmivaara, yli

maarainen yliteknikko Leo Hannonen ja konttoripaallikko Jaakko Alek

sander Vauhkonen. 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavis~a 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehd~~n seuraavat muutok

set. 

Luetteloon lisat~~n 

623512 Oy Nokia Ab Kumiteollisuus 
~htav~n tehdas 

Luettelosta poistetaan 

666826 Neste Oy Petrokemia 

(Tlt 3/24/83, 19.1.1983) VT 4/83 

TILILUETTELON MUUTOKSET 

68820 ESSE 

Tililuetteloon on tehty 1.1.1983 lukien seuraavat muutokset. Kaytto

tarkoitusten 90960 ja 90990 nimet muutettu seuraaviksi. 

90960 Tuotannon ja kaluston kunnossapidon jatehuolto 

90990 Muut toiminnot 

Lisatty kayttotarkoitukset 

90950 Valiaikainen liikenteenhoito (rautatie ja maantie) 

90980 Palvelusvuosilisat (konepajat) 

To 2/223/83, 13.1.1983 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Painatus

jaosto suorittaa perusjakelun. 

(Tlt 29/223/83, 20.1.1983) VT 4/83 
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TIETOJARJESTELMIIN KOHDISTUVIEN MUUTOSTEN JA ONGELMIEN HALLINTA 

1 

JarjestelmAn kaytt5a1ue ja menettelytapaohjeet 

Hal1intajarjeste1maa kaytetaan tehtaessa esityksia: 

- uusista osajarjeste1mista tai muutoksista jo oleviin tieto
jarjeste1miin seka 

- havaittujen onge1mien tai niiden oireiden ja hairiOiden 
raportointiin. 

1.1 
Asian esittaminen ja kasitte1y kayttajaorganisaatiossa 

4 

Asia esitetaan kayttajaorganisaatiossa nimettyjen atk-yhdyshenki1~iden 

va1ityksella osaston informaatiosuunnitte1ija11e. Atk-yhdyshenkil~t 
selvittavat ongelman tai muutostarpeen merkityksen oma11e vastuu
a1uee11een ja informaatiosuunnittelijat vastaavasti oma11e osasto11een. 
Informaatiosuunnitte1ija toimittaa muutosehdotuksen 
tietokonetoimistoon. 

1.2 
Asian kasitte1y tietokonetoimistossa 

Muutosehdotus- tai ongelma1omake toimitetaan tietokonetoimistoon 
suunnitte1ujaoston paal1ik~lle, joka ohjaa saapuneet muutosehdotukset 
ja onge1mai1moitukset asianomaisesta tietojarjestelmasta vastuussa 
olevien toimihenkilOiden hoidettaviksi seka laatii niiden toteutus

aikatau1un. Laajempaa kantavuutta omaavat muutosehdotukset ja 
onge1mailmoitukset kasitel1aan tietokonetoimiston johtoryhmassa. 

Tietokonetoimisto palauttaa ATK-muutos/ongelmalomakkeen kaksois
kappaleen tietokonetoimiston osalta taytettyna ao. osaston 
informaatiosuunnittelijal1e. 

Tietokonetoimistossa pidetaan paivakirjaa kaikista saapuneista muu

tosehdotuksista ja ongelma11mo1tuks1sta. Paivakirjan avu11a toimiston 
johtoryhma ja/tai ao. jaostopaa1lik0t seuraavat muutosten ja ongelmien 
ratkaisun edistymista ja va1mistumista. 
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2 

ATK-muutos/ongelmalomakkeen t~yttOohjeet 

2.1 
Lomakkeen kAsittely ja kulku 

Lomaketta k!ytetAAn tehtaessa es1tyks1~: 

- uusista osajArjestelmistA tai muutoksista jo oleviin tieto
jArjestelmiin sek! 

- havaittujen ongelmien tai niiden oireiden ja h!iri~iden 
raportointiin. 

Nopeita toimenpiteitA vaativat ongelmat ja hAiri~t ilmoitetaan ensi 
vaiheessa puhelimitse ao. hA1riOvalvontaan. Raportin antaa henkilO, 
joka~ havaitsee ongelman, sen oireen tai h~iri~n. Puhelinraportin 
jAlkeen tAytetAAn lomake ainoastaan toistuvista h!iriOistA. 
JArjestelmAhAiriOistA (tekniset laitteet) raportoidaan erikseen 

annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Muutosesityksista ja ei-kiireellisista ongelmista t!ytet!an lomakkeen 
vasemman puolen tiedot. Lomakkeen kulku etenee atk-yhdyshenkilOiden 
vAlityksell! osaston informaatiosuunnittelijalle, joka kokoaa ja 
koordinoi ongelmat ja muutosesitykset oman osastonsa puitteissa. 

Osaston informaatiosuunnittelija lAhettAA tiedot tietokonetoimistoon. 

Asian esittAj!, k!sittelijA tai eri organisaatiotasoilla toimivat 

vastuupaallikOt voivat k!yttAA perusteluissaan ja lausunnoissaan 
erillisi! liitteitA tai lomakkeen k!AntOpuolta. 

Tietokonetoimistossa t!ytetAAn lomakkeen oikean puolen tiedot ja 
lomakejAljennOs toimitetaan asian esittAjAlle. 

2.2 

Lomakkeen vasemman puolen tAytt~ohjeet (ATK:n hyvaksikAyttAj! tayttA!) 

Osasto • osasto, jolla uuden tietoj!rjestelm!n tai muutoksen/ongel~n 
esittaja tyOskentelee. 

Toimisto - keskus- tai piirihallinnon toimisto, jossa esitt!jA 
tyOskentelee. 
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Asian kAsitteli1~ = henkilO, jonka toimialueeseen asia kuuluu. 

pvm = lomakkeen t~yttOp~iv~m~~r~. 

n!£ - diarion tai erillisen muutos-/ongelmaluettelon j~rjestysnumero. 

puh = asian k~sittelij~n puhelinnumero. 

Uusi osatieto1~r1estelma - ruutuun merkit~~n rasti, jos kysymyksess~ on 

uusi osatietoj~rjestel~. 

Muutos olevaan tieto1~r1estelma~n = ruutuun merkit~~n rasti, jos 

muutosesitys kohdistuu jo olemassa olevaan tietoj~rjestel~~n. 

Ongelma olevassa tieto]~r1estel~ss~ ~ ruutuun merkit~an rasti, jos 

ongelma on jo olemassa olevassa tietoj~rjestelm~ss~. 

Tieto1~rjestelma = tietojarjestelman nimi, johon muutos/ongelma 

liittyy. 

Osa1ar1estelm& = tietoj~rjestelman osaj~rjestel~n nimi, johon 

muutos/ongelma liittyy. 

Selostus muutostarpeesta tai ongelmasta - kohdassa selostetaan 

mink~laisesta uudesta osaj~rjestelmasta, muutoksesta, ongelmasta tai 

h~iriOst~ on kysymys. Selostuksessa tulee ottaa huomioon kaikki asiaan 

oleellisesti vaikuttavat tekij~t kuten, 

- muutoksen/ongelman/h~iriOn kuvaus 

- muutoksen syy 

- mihin/mill~ tavalla muutos vaikuttaa: 

- muutokset tyO~~rissa 

- muutokset tyOn laadussa 

- muutokset resursseissa 

- muutokset laitteistoissa 

- muutokset tiedon tallentamisessa 

- muutokset tiedon valitt~misess~ 

- muutokset virheiden ma~riss~ 

- muutokset listausten ma~riss~ 

- muutoksen paikallinen kustannus/hyOty (markka ~~r~inen arvio) 

- hairiOiden esiintymistiheys 

- paikalliset ehdotukset ongelman/h~iriOn poistamiseksi 
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Selostus ja muut asiaan vaikuttavat tekijAt kuten, perustieto
lomakkeet, listamallit, ty6nkulkukaaviot ja kustannusarviot voidaan 
esittaa erillisilla liitteilla tai lomakkeen kaant6puolella. 

Muutoksen vaikutusalueet - kohdassa ilmoitetaan kaikki tunnetut 
riippuvuudet ja vaikutukset muihin tietojarjestelmiin, osajarjestelmiin 
j a kayttaj iin. 

Muutosehdotuksen aikataulu = kohdassa esitetaan kayttajan kannalta 

edullisin aikataulu muutoksen toteuttamiseksi tai ongelman pois
tamiseksi. Aikataulusta tulee ilmeta muutoksen kaytt66nottoaika 

valitavoitteineen ja ajoituksen perustelut. 
Esimerkiksi "kiireellinen" ei riita, vaan selostuksesta tulee ilmeta 

minka takia asia on kiireellinen ja mika on toteutuksen kannalta 
edullisin ja viimeisin ajankohta. 

Allekirioitus = lomakkeen allekirjoittaa uudistuksen/muutoksen esittaja 
tai ongelman/hairi6n havaitsija. 

2.3 
Lomakkeen oikean puolen taytt6ohjeet (taytetaan tietokonetoimistossa) 

Saapumispvm = paivamaara, jolloin lomake on tullut tietokone
toimistoon. 

Asian kasittelija = henkil6, jonka toimialueeseen asia tieto
konetoimistossa kuuluu ja joka toimii asiassa yhdyshenkil6na seka 

esittelijanll. 

puh = asian kasittelijan puhelinnumero 

Ehdotus hyvaksytty pvm 
tietokonetoimistossa. 

paivamaara, jolloin ehdotus on hyvaksytty 

Johtoryhmassa ~ ylempaan ruutuun merkitaan rasti, jos hyvaksyminen on 
tapahtunut johtoryhmassa. Alempaan ruutuun merkitaan rasti, jos 
hyvaksyja on muu kuin johtoryhma ja ruudun viereisella viivalla 

ilmoitetaan hyvaksyja. 

Asian hoitaa Tkt:ssa = kohdassa ilmoitetaan henkil6, joka on vastuussa 
hyvaksytyn ehdotuksen toteutuksesta. 
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Muutosehdotuksen aikatau1u = kohdassa i1moitetaan hyv~ksytty aikatau1u 
muutoksen toteuttamiseksi tai ongelman poistamiseksi. 

Ehdotus hyl~tty pvm = paiva~ara, jol1oin ehdotus on hy1~tty tieto
konetoimistossa. Johtoryhmassa = y1emp~an ruutuun merkit~an rasti, jos 
ehdotus on hy1atty johtoryhmassa. Alempaan ruutuun merkitaan rasti, jos 
hy1kaaja on muu kuin johtoryhma ja ruudun viereise1la viiva11a 

ilmoitetaan hylkaaja. 

Perustelut hylkaamiselle = kohdassa i1moitetaan ehdotuksen hyl
kaamiseen oleel1isesti vaikuttaneet asiat, kuten: 
- kustannusten suuruus saavutettavaan hy~tyyn nahden 

- nykyisen laitteiston sopimattomuus ehdotuksen toteutukseen 
- ehdotus teknisesti mahdoton toteuttaa talla hetke11a 

- ehdotuksen toteutus siirtyy resurssien vahyyden takia (aika, jo11oin 
voidaan toteuttaa) 

A1lekir1oitus = lomakkeen a11ekirjoittaa ehdotuksen 
hyvaksyja/hy1kaaja. 

Tkt 5/22/83 14.1.1983 VT 4/83 
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FIDEBAST-TARIFFI 

FIDEBAST-tariffiin lis~t~an ~~arjestykseen sivuilla 16 ja 17 ole
vaan Saksan asemaluetteloon: 

Haan •..•.•.•• .. ... 9 08180 2 
02238 4 Weissenborn ...•..• 13 
( Mt , 18 . 1. 8 3 ) VT 4/83 

JTT:N KORJAUSLEHTI 

Jtt:n korjauslehti 39 on ilmestynyt ja tulee voimaan 1.2.1983. 
VT 4/83. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virka (V 22) toistaiseksi 
Joensuun liikennepiiriss~ (1 liikenneasiamies). Rautatiehalli~uksen 
pa~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 28.2.1983 ennen viraston auki
oloajan p~~ttymista. 

Kolme liikenneohjaajan virkaa (V 20), viisi toimistosihteerin virkaa 
(V 18), kaksi liikenneohjaajan virkaa (V 18), kaksi liikennemestarin 
virkaa (V 18), liikennemestarin virka (V 17), kolme toimistosihtee
rin virkaa (V 16), nelj~ toimistosihteerin virkaa (V 15), kolme vau
numestarin virkaa, huoltomestarin virka, j~rjestelymestarin virka, 

kolmekymment~kuusi veturinkuljettajan virkaa, kymmenen kondukt~~rin 
virkaa ja kolmetoista kuormausmestarin virkaa. Rautatiehallituksen 
liikenneosaston p~allik~lle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 28.2.1983 ennen 

viraston aukioloajan p~~ttymist~ . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 
liikenneohjaajat (V 20): Helsingin (1 Hki keskusasetinlaite) ja Lahden 

(1 Lh js) liikennealueille sek~ Kouvolan lii

kennepiiri (1 junaturvallisuus), 
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toimistosihteerit (V 18): Helsingin (1 Hki lipt, itainen yhd.liik. • 
1 Hki lipt kotimaan erikoisliput), Riihimaen 
(1 Hy lipt) ja Lappeenrannan (1 Lr tav.toirn .• 
1 Vna tav.toim.) liikennealueille, • 

liikenneohjaajat (V 18): Imatran (2 Imr vaunujako seka junasuor.) lii
kennealueelle, 

liikennemestarit (V 18): Lappeenrannan (1 La) ja Kotkan (1 Kta) liiken
nealueille, 

liikennemestari (V 17): Helsingin (1 Epo) liikennealueelle, 

toimistosihteerit (V 16): Helsingin (1 tul.tav.toim.TBBlo) ja Riihimaen 
(1 Ri kirj .keskus, 1Ri lapt) liikennealueille, 

toimistosihteerit (V 15): Helsingin (2 Hki lipt), Riihimaen (1 Hy lipt) 
ja Kotkan (1 Kta) liikennealueille, 

vaunumestarit: Helsingin (3 Hki) varikolle, 

huoltomestari: 
jarjestelymestari: 
veturinkuljettajat: 

kondukt6orit: 

kuormausmestarit: 

Helsingin (1 Hki) varikolle, 
Helsingin (1 Hki) liikennealueelle, 
Helsingin (6 Hki), Riihimaen (10 Ri, 1 Lh), 
Kouvolan (9 Kv) ja Imatran (1 Imr) varikoille 
seka Riihimaen (1 Lo), Karjaan (4 Kr, 1 Hnk) 
ja Haminan (3 Hma) liikennealueille, 
Riihimaen (3 Ri), Lahden (1 Lh), Karjaan 
(1 Kr), Kouvolan (3 Kv), Imatran (1 Imr) ja 
Kotkan (1 Kta) liikennealueille seka 
Helsingin (6 Hki), Riihimaen (5 Ri), Lahden 
(1 Lva) ja Karjaan (1 Kr) liikennealueille. 

Kolme sahkoasentajan tointa, kolmekymmentayhdeksan veturinlammittajan 
tointa (V 14), kahdeksan veturinlammittajan tointa (V 12), kaksi au

tonkuljettajan tointa, kolme vaunumiehen tointa (V 10), kolme vaunumie
hen tointa (V 9), kaksi tallimiehen tointa, kolmekymrnentakolme asema
miehen tointa (V 10) ja kaksikymmentayksi asemamiehen tointa (V 9). 
Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava asianomaisten 

liikennepiirien paallikoille viimeistaan 28.2.1983. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti: 

sahkoasentajat: Helsingin (2 Hki, 1 Ri) sahkoalueelle, 
veturinlammittajat (V 14):Helsingin (23 Hki), Riihimaen (5 Ri) ja Imat

ran (1 Imr) varikoille seka Riihimaen (1 Lo), 
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Karjaan (3 Kr, 2 Hnk), Lappeenrannan (1 Lr) 
ja Haminan (3 Hma) liikennealueille, 

veturinlammittajat (V 12) : Helsingin (8 Hki) varikolle , 

autonkuljettajat: Helsingin (1 Hki) ja Lahden (1 Lh) liikenne
alueille, 

vaunumiehet (V 10): 

vaunumiehet (V 9) : 

tallimiehet: 

asemamiehet (V 10) : 

asemamiehet (V 9): 

Helsingin (1 Hki), Kouvolan (1 Kv) ja Imatran 
(1 Imr) varikoille, 
Helsingin (2 Hki) ja Riihimaen (1 Ri) vari

koille, 
Riihimaen (1 Ri) ja Kouvolan (1 Kv) varikoil

le, 
Helsingin (2 Hki, 5 Pjm, 2 Ml, 1 Tkl, 2 Loh), 
Keravan (2 Ke, 1 Prv), Riihimaen (6 Ri, 
1 Lo) ,Hameenlinnan (1 Hl) Lahden (5 Lh, 1 Jr 
js-pat . ), Karjaan (3 Kr) ja Kouvolan (1 Ot) 
liikennealueille seka 
Helsingin (14 Hki), Riihimaen (4 Ri), Lah
den (1 Lh) ja Karjaan (1 Tms, 1 Hnk) liiken
nealueille . 

Ylimaarainen jarjestelymestarin toimi, kolme koneenhoitajan tointa, 
kolme vaununtarkastajan tointa, asetinlaitemiehen toimi , neljatoista 
vaihdemiehen tointa, kolmekymmentakaksi junamiehen tointa, kuusi 
toimistovirkailijan tointa (V 11) ja kolme toimistovirkailijan tointa 

~ 
Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 
hakemukset on toimitettava asianomaisten liikennepiirien paallikoille 

viimeistaan 28 . 2 . 1983. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen otettu 
sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 
ylim.jarjestelymestari: Karjaan (1 Kr jnt) liikennealueelle, 

koneenhoitajat : Riihimaen (1 Ri) ja Helsingin (2 Hki) va

rikoille, 
vaununtarkastajat: 

asetinlaitemies: 
vaihdemiehet: 

Lahden (1 Lh) liikennealueelle ja Helsin-

gin (2 Hki) varikoille, 
Helsingin (1 Hki) liikennealueelle, 
Helsingin (3 Hki), Hameenlinnan (1 Hl), 
Lahden (2 Lh, 1 Lvs js-pat), Karjaan (1 Kr) , 
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Imatran (2 Imr), Haminan (2 Hma) ja Kotkan 

(2 Kta) liikennealueille , 

4 

Helsingin (15 Hki) , Riihimaen (5 Ri, 1 Lo), 
Lahden (2 Lh), Karjaan (1 Pku), Kouvolan 
(1 Kv), Lappeenrannan (1 Vna) Imatran (3 Imr) 
ja Kotkan (3 Kta) liikennealueille 

toimistovirkailijat (V 11) :Helsingin (1 Hki) ja Keravan (2 Ke) liiken-

nealueille, Helsingin liikennepi i riin (2) 
seka Helsingin (1 Hki) varikolle ja 

toimistovirkailijat (V 9) : Helsingin (1 Hki), Keravan (1 Ke) ja Lappeen

rannan (1 Vna) liikennealueille . 

Insiniiiirin virka (V28), toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla (koneteknilliset tehtavat). 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal

Ji tuksen kir jaamoon vii meista.an 28.2.1983 ennen vir aston aukioloajan paattymista. 
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NIMITYKSI~ JA ~YKSI~ 

T a 1 o u s o s a s to. : A1emman pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan (V 26) 

virkaan ap. 1kt Va1ma Anna Maria Kangas, ap. 1kt Veikko 01avi Oksa

nen, a1emman pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan (V 21) virkaan tsiht. 

Armi Hi1kka Te11ervo Ma1inen, toimistosihteerin (V 18) virkaan 

tvirk. Anna-Liisa Kervinen, (Kuo sivto) y1im. tsiht. Mi1ka Maija-

1eena Vepsa1ainen, toimistosihteerin (V 16) virkaan toimistovirkai-

1ijat Ritva Eine Marjatta Kostamo ja Anita Anne1i Si1v~n, toimisto

virkai1ijan (V 11) toimeen toimistovirkai1ijat Marja Liisa Finer, 

Ai1a Hi11evi Kaukamo seka kkja Sirkka-Liisa Niemimaa, toimistovir

kai1ijan (V 9) toimeen y1im.tvirk. Kaija Leena Granqvist, 

varastomestarin (V 17) toimeen (Hy vto) varastomies Arvo 01avi Ke

ka1e, y1im.vtom. Pekka Lauri Nurminen ja y1im. vtom. Jaakko A1eksi 

Rasinen, (Pm vto) y1im.vtom. Toivo Tiitinen, 

y1imaaraiseen teknikon (V 21) toimeen (Hy vto) tkn. Lasse Tapani 

Sintonen, y1imaaraiseen toimistovirkai1ijan (V 13) toimeen (Pm vto) 

tvirk. Tuu1a Au1ikki Auvinen. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: ti1ap.toimistovirkai1ija (V 8) Merja E1ina 

Kivimaki. 
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VIRKAMIESTEN PALKAT 1 . 3 . 1983 LUKIEN 

Valtiovarainministerion seka valtion virkamiehia edustavien vir

kamiesyhdistysten keskusjarjestojen Akava ry : n, Julkisten tyoalo

jen ammattijarjesto JTA ry :n ja TVK : n Virkamiesjarjestot TVK- Vry:n 
kesken on 7 . 1 . 1983 laaditulla poytakirjalla (virkaehtosopimus) 

sovittu 19 . 3 .1 981 tehdyn poytakirjan (virkaehtosopimus) 7 §:ssa 

tarkoitetusta valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkis

tamisesta, etta kysymyksessa eleva indeksikorotus suoritetaan 
prosenttimaaraisena 0,24 prosentin suuruisena erana 1 paivasta 

maaliskuuta 1983 lukien . Valtiovarainministerion julkaisemat 

uudet palkkataulukot ovat liitteena seuraavasti : 

Taulukko 1 

Taulukko 2 

Taulukko 3 

Taulukko 5 

Taulukko 6 

Taulukko 7 

V- palkkausluokkien peruspalkat tai vuosipalkkiot kuukaudessa 

B- palkkausluokkien peruspalkat tai vuosipalkkiot kuukaudessa 

s- palkkausluokkien sopimuspalkat kuukaudessa 

(V- yhdistelmataulukko) 
V- palkkausluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliin

paikanlisan seka ikalisien yhteismaara ikalisaryhmi ttain 

kuukaudessa 
(B- yhdistelmataulukko) 

B- palkkausluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion, kalliin

paikanlisan seka maaravuosikorotusten yhteismM.ra maara

vuosikorotusryhmittain kuukaudessa 

(S- yhdistelmii.taulukko) 

S- palkkausluokkien sopimuspalkan, kalliinpaikanlisan sekii. 

maaravuosikorotusten yhtei~a maaravuosikorotusryhmittain 

kuukaudessa 
Taulukko 22 15-vuotiskorotuksen markka.m1ili.rat kuukaudessa 

(Hloj n:o Hlo 65/111/83 , 25 . 1 . 1983)VT 5 /83 
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f' h L ~ K A U ; T A U L U K 0 T 

TAULUKKO 1 TAIJLUkkO ~ 

V-f'Al.K~I\HSLUOKk IEN F"CRIJSf'hLKIIT 8-PALKki\IJSLIIOKK lfN I'ERIISf'f,LKIIT 
TAl VIJOStr·IILKkiOT KUUKIIIIDCSSII, HK TAl VUOSII'IILKKIOT KUUKAUDESSA, 11k 

1"1\l.KI: AUS- PALKkAUS-
Luox ::n LUOKKA 

V3 2 503 81 6 2~9 
V4 2 503 82 6 5U 
V5 2 546 83 6 952 

ll~ 7 43~ 

V6 2 596 85 9 035 
V7 2 6H 
V3 2 697 86 0 7112 
v9 2 753 87 9 549 

• V10 2 00~ 89 10 ~64 
119 11 ~67 

VJ1 2 855 1110 12 616 
V12 2 911 
V13 2 975 811 13 976 
V14 3 639 
V15 3 103 

TnULUKkO 3 
V16 3 182 
V17 3 265 S- f'IILKkAUSL.UOkKIEN SOPIHUSf'lllkAT 
'110 3 338 KUUK!.UDESSA, 11K 
V19 3 ~::::!6 

V20 3 531 SOPIHUSPALI(KA-
LUOKKA 

V2t 3 632 
V22 3 754 S1 3 330 
V?J 3 906 S2 3 HO 
V2~ 4 072 S3 J 615 
V25 4 26b .1"4 3 701 

S5 3 968 
\'26 497 
V27 735 S6 ~ 104 
V29 

- 975 
S7. 4 414 

V29 5 230 sa 4 682 
S9 ~ 992 
SIO 5 333 

Sit 5 718 
S12 6 060 
S13 6 :!49 

$14 6 543 
S15 6 95:! 

S16 7 439 
Sl7 8 &35 
SIB 8 7.4'2 
.f19 9 548 
$28 18 46~ 

$21 II 467 
S22 '2 616 
S'2J IJ 876 
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TAULUKKO 5 <V- YHDISTEL114TI\ULUKK0l 

V-PALKKAU.I"LliOKKICH PF.:RU.I"PALKAH TAl VIJOSir·ALKK ION, KI\LLIINPAIKANL1.1"4N SEK4 
IK&LISIEH YHTEI.I"H4&R& lK&LI.!:iiRYIIHITTAIH KUUKAUDESSA, IlK 

r"ALKKAUS- KALLEUSRYHII4 
LUOKKA 

IK&LISIEH LKII 
9 I 2 3 5 

V3 2 728 2 092 3 066 3 219 3 3ij9 3 549 
V4 2 728 2 892 3 066 3 219 3 380 3 549 
vs 2 775 2 941 3 I 17 3 273 3 437 3 609 

Vt. 2 030 3 000 3 189 3 33'1 3 506 3 60 1 
V7 2 885 3 G5R 3 241 3 403 3 573 3 752 
ve 2 940 3 116 3 393 3 469 3 641 3 0~3 
V9 3 001 3 191 3 372 3 541 3 710 3 904 
V10 3 056 3 239 3 433 3 605 3 785 3 974 

\'11 3 112 3 299 3 497 3 672 3 856 4 049 
V12 3 173 3 363 3 565 3 743 3 930 4 126 

V13 3 21t~ 3 438 3 644 3 826 4017 4 2 10 
'JH J 313 3 512 3 723 3 909, 4 h>4 4 309 
V15 3 392 3 505 3 800 3 990 4 189 4 398 

\'16 3 468 3 676 3 097 4 092 4 -:.n 4 5'~ 
Vl7 3 559 3 77J 3 999 4 199 4 409 4 6::!'7 

V10 3 638 3 856 4 007 4 ;!91 4 51l.S 4 n1 
V19 3 737 3 941 4 199 • 409 4 6?.9 4 aGo 
v:·!e 3 049 4 000 4 J25 4 541 4 760 5 006 

V21 3 959 4 197 4 H9 4 671 4 905 5 150 
V22 4 092 4 338 4 598 4 028 5 069 5 322 

V23 4 251 4 506 4 776 5 015 5 266 5 529 
V2._ 4 430 4 71H 4 ?96 5 235 5 49 7 5 772 
V:!S 4 650 4 929 5 225 5 496 5 760 6 048 

V26 4 091 5 184 5 495 5 770 6 G58 6 361 
V27 5 161 5 HI 5 799 6 089 6 393 6 713 
V2B 5 423 5 748 6 G93 6 399 6 718 7 054 
V29 5 791 6 943 6 406 6 726 7 062 7 415 

r·nLKKAU.I"_:- II K~lLEUSRYII11il> 
LUOKKI\ 

lKi\LlSIEN LKII 
0 I 2 3 5 

V3 2 6:)3 2 012 2 9fl1 3 130 3 206 3 4 JO 
V4 ., 653 2 012 ::? 901 3 130 3 206 3 450 
V5 2 699 2 861 3 033 3 105 3 30\4 3 511 

V6 752 2 917 3 07:! 3 247 3 109 3 579 
V7 2 806 2 974 3 152 3 310 3 475 3 649 
VB 2 85? 3 031 3 213 3 374 3 5U 3 720 

V9 918 3 093 3 279 3 443 3 615 3 71'16 

V10 ::' 972 3 150 3 339 3 506 3 691 3 865 

VII 3 ~26 3 ::?08 3 400. 3 ~70 3 740 3 935 
V1~ 3 006 3 271 3 4 ,~ 7 3 640 3 9 ~2 4 013 

V13 3 153 3 3•12 3 54 3 3 7:!0 3 906 4 ·~· V14 3 :!21 3 414 3 619 3 BOO 3 990 4 10? 

VIS 3 289 3 496 3 6q5 3 oao 4 OH 4 278 

Vl6 3 373 3 575 3 709 3 978 4 177 4 3S6 

V1 7 3 461 3 ltb9 3 809 4 003 4 ~07 ~Ot 

\'18 3 538 3 750 3 975 4 174 4 383 602 

V~? 3 6 3 4 3 852 4 003 :.'!87 4 501 4 n6 
V:!O 3 743 3 960 4 ::?•)6 .. 16 4 637 • f3t..9 

V~t 3 050 001 4 3:!6 4 5-42 • 769 5 ~07 
v,...~ 97'1 2t0 4 471 4 695 4 930 5 176 

v : 3 134 392 4 605 4 077 5 121 s 377 

'.'21i 316 57~ 4 049 5 091 5 346 5 613 

V:?J 5:!2 793 5 001 5 335 5 602 5 8fJ2 

V~6 4 756 "' 041 5 343 5 (t10 5 090 6 104 

V27 5 019 5 320 5 639 5 92t 6 217 6 520 

v~s 5 :i!73 5 509 5 924 6 220 6 531 6 058 

V29 5 544 5 977 6 230 6 541 6 868 7 211 
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TfiULUKKO 6 <B-YIIDISTEU14TIIULUKKI11 

I•-PALKKAUSLUOKK tEN F'EilUSF'ALKIIH Till VUOSJF'I\lKKION, KALLIINPIIIK~NL!S4N 
SEK4 HA4R4VUpSIKOROTUSTEN YH1EISHAARA H44R4VUOSIKOROTUSRYHHITToiN 

KUUKIIUDESSII, HK 

F'ALKKAUS- I KALLEUSRYHII4 
LUOKKA 

H44R4VUOSIKORUTUSTEN LKII 
e I 2 3 

81 6 811 7 220 7 653 8 036 a 237 
112 7 132 7 560 B OH 8 ~15 8 625 
D3 7 579 9 e :!3 8 515 B 9~1 9 165 
84 8 109 9 596 9 112 'I 568 9 807 
D5 8 759 9 :!OJ 9 049 . 10 332 10 590 

86 9 ~29 10 101 111 797 II 242 11 523 
97 10 ~97 11 031 II 693 1:? 278 12 585 
88 11 406 12 090 12 815 13 456 13 792 
B'l 12 499 13 249 14 044 14 746 15 115 
810 13 751 14 576 15 451 16 224 16 630 

811 15 125 16 032 16 994 17 844 18 290 

F'ALKKAUS- II KALLCUSRYHII4 
LUOKKA 

H44R:OVUOSIKOROTUSTEN LKH 
0 1 2 3 4 

Bl 6 624 7 0~ 1 7 442 7 814 B 009 
9~ 6 936 7 352 7 nJ e 183 8 389 
83 7 369 7 011 8 28& 8 694 8 911 
94 7 005 8 359 a 959 9 Jez 9 535 
35 9 517 9 023 9 570 10 048 10 :!99 

06 9 267 9 823 111 41~ 10 933 II 206 
D7 ID 121 1.0 1'20 11 372 11 941 12 240 
98 11 &92 11 7~11 12 463 13 086 13 413 
89 12 155 12 884 13 657 H 34& 14 698 
Bte IJ 373 14 175 15 025 15 776 16 17& 

811 14 7t? 15 592 16 528 17 354 17 788 
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TI\ULUKY.O 7 <!; -YIIlli.I'TELt1ATAULUKI'Ol 

S·· I' IILK~IIU.\"LIJOKK lEN SUI· lt1USriiLKr.tl, KALLI JNPIIIKIINLIS .-;N SlKA t1AAI?A '.'IJtl~· ( 

KO~OIUSIEII YIITE!SI1AARA HAAF<AVUOS !KilROTUSI<YHH!Tl;. IN KUUY.I\UDESSA . HK 

:;OPIHUSPALKKA- I KIILLEIJSRYHI14 
LUOKKII 

Hl'AR4VUOSIKOnOTUSTEN LKH 
II I 2 3 ~ 

Sl 3 639 3 est. 4 097 4 291 4 390 
S2 3 792 4 009 4 250 ~ ~62 ~ SH 
S3 3 940 ~ 176 4 -427 4 649 4 76i 
S4 4 121 4 369 4 638 4 961 4 993 
S5 4 325 4 501 4 959 5 182 5 230 

S6 4 561 4 83'j 5 125 5 381 5 516 
S1 4 011 5 1~0 5 106 5 676 5 818 
sa 5 103 5 409 5 734 6 021 6 172 
$9 5 441 5 7/>7 6 113 6 419 6 57? 
SIO 5 ll13 6 1~2 6 532 6 059 7 030 

Sll 6 233 6 6'>7 7 003 7 353 7 537 
S12 6 614 7 011 7 432 7 804 7 99? 

S~J 6 911 7 2~0 7 653 B 036 9 231 
Sl4 7 132 7 5...0 8 014 8 415 B 625 
SIS 7 578 9 033 0 515 9 941 9 165 

S16 8 109 8 5~1> 9 112 9 568 9 . 907 
Sl7 B 758 9 :!OJ 9 940 10 332 10 59il 
SIB 9 529 10 101 10 707 11 ~-i2 11 5::!3 
St9 10 407 11 031 II 693 ~~ 278 12 505 
S:!O 11 406 12 Qc;'O 12 915 13 456 13 7?2 

S::!l 12 499 13 ~ol\? 14 044 14 746 15 115 
S::!2 13 751 14 5 7-S 15 451 16 224 16 630 

S2J 15 125 16 0 3 2 16 994 n 344 18 290 

SOPIHUSPALKKA- II KALLEUSRYH114 
LliOKKA 

NA4RAVUOSIKOROTUSTEN LKH 
Cl I 2 3 4 

Sl 3 539 3 7~ 0 3 975 ., 174 4 ;!70 

S2 3 679 3 9 ''9 4 133 4 340 4 449 
S3 3 932 4 o.,:! 4 306 4 521 4 634 
H 4 oea 4 :» ~IB 4 503 4 728 4 846 
S5 4 20il 4 -453 4 725 4 ?61 5 095 

S6 4 435 4 701 4 983 5 232 5 363 
S1 4 679 4 960 5 258 5 521 5 659 
sa 4 963 5 :!b 1 5 577 5 B56 6 002 
S9 5 292 5 610 5 947 6 244 6 400 
SIO 5 653 5 9 '>' 2 6 352 6 670 6 B37 

Sll 6 061 6 4~5 6 810 7 150 7 329 
S12 6 432 6 819 7 227 7 589 7 779 
Sl3 6 624 7 0~1 7 44:! 7 !114 8 01)9 

$14 6 936 7 J~:! 7 793 0 183 8 39:1 
S15 7 J69 7 811 8 280 8 69~ B 911 

Sl6 7 085 8 3~0 · 0 059 9 302 9 535 
S17 9 517 9 o;:s 9 570 10 040 10 29? 
SIS 9 267 9 8~3 10 .12 HI 93J II ~06 

S1'1 10 121 10 na 11 372 11 941 12 240 

S20 II 092 II 758 12 463 13 086 13 413 

S21 12 155 12 801 13 657 u 3~0 f4 690 I 
S22 13 J7J f4 175 15 025 15 776 16 170 

I S23 14 709 15 572 16 528 17 354 17 788 

I 

l 
j 
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TAULIIKKO 22 

I 5-VIJOT ISKUROTUKSUI f1M~1Ct<I'\NAAAAT KUUKI\UDESSI\, IlK 

l'foLKKI\US- KIILLEUSf<YHM ... PIILKKAUS - KI\LLEUSf<YIIM.i 
t.UOKKA I II LUOKKA l II 

V3 124 t:!t 91 298 280 
V4 124 t::!' 02 302 294 
V5 126 123 83 J2t 31::! 

84 34J 334 
V6 129 125 85 371 360 
'17 131 1~0 

VO 134 130 06 403 39:! 
'I? 137 133 87 440 4:!1l 
V10 139 135 D8 483 469 

119 529 514 
VII i42 139 910 502 566 
Vt2 1 44 140 
Vt:l 148 144 811 640 623 
V14 151 147 
V15 154 150 

V16 158 154 
V17 162 158 
VIB 166 161 SOP I MUS- KI\LLEUSRYiiHi. 
V19 170 165 PALKKA-
V2\) 175 170 LUOKKA II 

V21 180 175 S1 154 150 
V22 186 101 S2 160 156 
V2J 194 IBB S3 167 16:! 
V~-4 ::!0:! 196 S4 t7.o\ 170 
V25 212 206 S5 193 170 

V26 223 216 S6 193 HIB 
V27 235 228 S7 ::!04 1?9 
V28 ::!..-7 240 sa 216 :!tO 
V29 268 25:1 S9 230 2:!-t 

S10 2.,6 2JY 

Sll 264 25~ 
S12 200 ::!7:! 
S1J 289 ~~0 

S14 302 2?4 
Sl5 321 Jt:! 

S16 343 334 
Sl1 371 360 
S18 403 3'12 
S19 HG '1::?0 
S20 403 469 

S21 5~9 514 
s22 582 566 
S2J 649 62J 
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LAKI RINTAMAVETERAANIEN VARHAISELAKKEESTA 

Saadoskokoelmassa on julkaistu: N:o 1058. LAKI rintamaveteraanien 

varhaiselakkeesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissa 

30 paivana joulukuuta 1982. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

m u u t e t a a n rintamaveteraanien varhaiselakkeesta 7 paivana 

tammikuuta 1982 annetun lain (13/82) 2 §, 4 §:n 2 momentti, 5 §, 

7 §:n 1 ja 2 momentti ja 9 § seka 

1 is at a an 1 §:aan uusi 3 momentti ja lakiin uusi 4 a § seu

raavasti: 

1 § 

Mita tassa laissa on saadetty rintamaveteraanista, sovelletaan 

myos rintamapalvelustunnuksen saaneeseen henkiloon, joka on tayt

tanyt 63 vuotta tai jonka sotilasvammalain (404/48) mukainen tyo

kyvyttomyysaste on vahintaan 10 prosenttia. 

2 § 

Oikeus varhaiselakkeeseen on rintamaveteraanilla, jonka tyokyky 

sairauden, vian tai vamman vuoksi on siina maarin alentunut, et

ta se olennaisesti haittaa hanen ansiotyotaan. 

Elakkeen myontamisen edellytyksena on myos, etta rintamaveteraani 

on pitkahkon ajan ennen varhaiselakkeen alkami~ta ollut rasitta

vassa tyossa. Lisaksi vaaditaan, etta han on joke tayttanyt 63 

vuotta tai etta han on tayttanyt 58 vuotta ja hanen rintamapalve

lusaikansa on vahintaan vuosi. 

Mite 2 momentissa on saadetty, ei koske rintamaveteraania, joka 

on sotainvalidi tai joka on ollut sotavankina. 

Asetuksella saadetaan, mite tassa pykalassa tarkoitetaan rintama

palvelusajalla, sotainvalidilla ja sotavangilla. 

4 § 

Varhaiselakkeen saamisen edellytyksena on myos, etta rintamavete

raani on luopunut 1 momentissa mainituissa laeissa, saannoksissa 

tai maarayksissa taikka kansanedustajain elakelaissa (329/67) 

tarkoitetusta ansiotyosta ~ina maarin, etta. hanen jaljella ele
va tyoansionsa · kuukaudessa voidaan arvioida keskimaarin· enintaan 
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tyHntekij~in el~kelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuksi 
markKam~~r~ksi. 

4 a § 

Varhaisel~kett~ ei myHnnet~ sellaiselle rintamaveteraanille, joka 

saa lain, asetuksen tai valtioneuvoston p~~tHksen taikka julkisen 

el~kes~~nnHn perusteella tyH- tai virkasuhteen taikka yritt~ja

toiminnan johdosta myHnnett~v~~ tyHttHmyysel~ketta tai t~ytt~ 

tyHkyvyttHmyysel~kett~ taikka maatalousyrittajien el~kelain (467/ 

69) mukaista sukupolvenvaihdosel~kett~ tai luopumisel~kelain (16/ 

74) mukaista luopumisel~kett~, eik~ sellaiselle rintamaveteraa

nille, joka saa tai jolla on oikeus saada lain, asetuksen tai val

tioneuvosto n pa~tHksen perusteella tyH- tai virkasuhtee n taikka 

yritt~j~toiminnan johdosta myHnnett~v~~ vanhuusel~kett~, kuiten 

kin siten, etta, jos rintamaveteraanin el~kkeista osa maksetaan 

vanhuuselakkeen~ ennen 65 vuoden ik~~. t~llainen el~ke ei est~ 

varhaisel~kkeen myHnt~mist~ . Mit~ t~ss~ pyk~l~ss~ on s~~detty, 

koskee myHs rintamaveteraania, joka saa edell~ tarkoitettuja 

el~kkeit~ vastaavaa muuta el~kett~ . 

5 § 

Varhaisel~kkeena suoritetaan m~~r~, jonka rintamaveteraani olisi 

saanut tyHntekijain elakelain 8 §:n 4 momentissa mainitt ujen la

kien, saannHsten tai m~ar~ysten taikka merimiesel~kelain mukaan, 

jos h~nelle olisi varhaiselakkeen sijasta myHnnetty taysi tyHky

vyttHmyysel~ke . T~llHin ei kuitenkaan oteta huomioon tyHnteki

jain el~kelain 11 §:ssa, maatalousyritt~jien elakelain 11 §:n 

momentissa, yrittajien el~kelain (468/69) 11 §:n 1 mo mentissa ei 

k~ merimiesel~kelain 34 a §:ss~ tarkoitettuja lis~etuja. 

TyHkyvyttHmyysel~ketta osaelakkeen~ saavalle rintamaveteraanille 

suoritetaan varhaisel~kkeena maara, jonka varhaiselake on osael~

kett~ suurempi . 

7 § 

Rintamaveteraanille, joka saa t~man lain mukaista varhaiselaket 

t~, ei myHnnet~ tyHkyvyttHmyys- tai tyHttHmyysel~kett~ tyH -, 

virka- tai palvelussuhteen taikka yrittaj~toiminnan perusteella . 

Jos rintamaveteraanin el~kkeist~ osa maksetaan vanhuusel~kkeena 

ennen 65 vuoden ikaa, varhaisel~kkeen~ suoritetaan maar~, joka 

j~~ . kun sanotun vanhuusel~kkeen perusteena olevaa, tyH- tai 

5 
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virkasuhteen tai yrittajatoiminnan johdosta maarattavaa elaketta 

ei oteta huomioon. 

9 § 

Oikeus varhaiselakkeeseen lakkaa viimeistaan sen kalenterikuukau

den lopussa, jona rintamaveteraani tayttaa 65 vuotta. 

Varhaiselake lakka utetaan, jollei rintamaveteraani enaa tayta 4 

§ :n 2 momentin edellytyksia tai jos han on saavuttanut oikeuden 

saada 4 a §:ssa tarkoitettua vanhuuselaketta, ottaen kuitenkin 

huomioon, mita 7 §:n 2 momentissa saadetaan. 

lama laki tulee voimaan 31 paivana joulukuuta 1982. 

Lain 4 § : n 2 momenttia, 4 a §:aa, 5 §:n 1 momenttia, 7 § : n 1 ja 

2 momenttia seka 9 §:aa sovelletaan 1 paivasta heinakuuta 1982 

l ukien kuitenkin siten, etta tyokyvyttomyyselaketta osaelakkeena 

saavalla rinta maveteraanilla on oikeus varhaiselakkeeseen aikai

sin t aan 1 paivasta tammikuuta 1983 lukien . 

Lain 1 §:n 3 momenttia ja 2 §:aa sovelletaan 1 paivasta heinakuu

ta 1983 lukien. 

(Hlo 61/16/83, 24 . 1.1983) VT 5/83. 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimist on sahkeella nro 177 27.1.83 , on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1. 2 .1983 lukien seuraavasti: 

1 Englannin punta 8,40 mk 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa 223,00 mk 

100 Sveitsin frangia 272,00 mk 
100 Portugalin escudoa 5 , 70 mk 

(Tlt nro 76/ 23/83, 27 . 1 . 83) VT 5/83 
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RAHTILUOTTO 

Rajattornan 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a ornaavista 
asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan 1isataan seuraava asiakas 

5 

613992 SOK Rautasokos Teo11isuustie 14 60100 SEIN~JOKI 10 

Korjauksena VT:ssa 3/83 o11eisiin rnuutoksiin seuraavien asiakkai
den asiakasnurnerot pitaa o11a 

613000 Oy Lohja Ab 
Kevytsorarnyynti 

Rautatie1aisenk. 6 00520 HELSINKI 52 

637926 Oy Lohja Ab 
Haapa1uornan Maasa1pa 

(T1t 3/24/83, 27.1.1983) VT 5/83 

HALKOJEN JA KLAPIEN HANKINTA 

61180 HAAPALUOMA 

Materiaalitoimisto on tehnyt halkojen ja klapien hankinnasta kolme 

vuositilausta seuraavasti: 

3610/00800, 10.1.83 

3810/00810, 10.1.83 

2810/18010, 23.8.82 

Vapo koivu- ja sekahalkoja 

Takkapuu Oy kuivattuja koivuhalkoja 

Takkapuu Oy, kuivattuja koivuklapeja 

Vuositilausten perusteella tehtaviin osatoimitustilauksiin (lorn. 

VR 3916) pyydetaan merkitsemaan viitteeksi vuositilauksen numero 

ja laskutusosoitteeksi ao. talousosaston varasto. 

Vuositilausten kayttoon siirryttaessa luovutaan halkojen raportti

varastoista ja samalla halkolaskujen kasittelysta rautatiehalli

tuksen materiaalitoimistossa. 

(Tmt 38/561/83, 27.1.1983) VT 5/83 
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RAUTARUUKKI OY : N H~MEENLINNAN TEHTAIDEN VAUNUNPEITTEIDEN ETSINT~ 

Rautaruukki Oy:n H~meenlinnan Tehtaiden ter~skela ja levykuljetuk

siin k~ytt~mist~ vaununpeitteist~ ovat seuraavat palauttamatta: 

21, 23, 30, 38, 50, 86, 90, 114, 132, 150, 157, 159, 204, 228 , 240, 

551, 585, 618, 626, 647, 665, 666, 672, 678, 687, 739, 811. 

Peitteit~ pyydet~~n etsim~~n ja loydett~ess~ palauttamaan H~meenlin

nan asemalle ed . Rautaruukki Oy H~meenlinnan Tehtaat. Peitteiss~ on 

200 mm korkuisin kirjaimin merkint~ "RAUTARUUKKI OY" . 

Peitteet ovat v~rilt~~n keltaisia tai vihreit~. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen v~limatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara

liikennepaikat" tehd~~n seuraava muutos: 

Muutetaan 

Haapakosken palvelutasotunnukseksi sarakkeeseen 6 muutetaan D. 

Vastaava muutos tehd~~n myos Kappaletavaraliikennepaikat -kirjaseen 

(VR 3726) . 

(Nro Lko 31096/67/83 , 21 . 1.83) VT 5/83 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET (VR 2657) 

~~~~~~-!~ (Kuljetusohjeet) 

Lis~t~~n kent~n loppuun uusi kappale seuraavasti: 

Kun on kysymys avovaunuun kuormattavasta kappaletavarasta, merkit~~n 

t~h~n kentt~~n vaunun numero. Jos tavara siirtokuormataan jollakin 

v~liasemalla toiseen vaunuun, yliviivataan entinen vaunun numero ja 

kirjoitetaan uusi numero tilalle. 

(Nro Lko 32449/61/82, 20.1 . 1983) VT 5/83 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehall ituksen koneteknillisen toimiston palvelukseen otetaan koneenrakennuslinjan su~ 

rittanut nuori 

DIPL.-INSINOORI JA INSINOORI 

rautatiekaluston kehittamis- ja suunnittelutehtaviin. 

Myos Hihiaikoina valmistuva tulee kysymykseen. 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkavaatimuksineen ja todistusjaljennoksineen 

pyydetaan lahettamaan 18.2.1983 mennessa osoi tteella: Rautatiehalli tus PL 488 00101 

Helsinki 10. 

Lisatietoja antaa Dl H Tolamo puh. 90-7073939 

NIMITYKSH 

L i i k e n n e o s a s t o : Liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Sk) 
toimistosihteeri (V 16) Reijo Henrik Kangas, liikenneohjaajan 
(V 18) virkaan (Kok) liikennemestari (V 16) Erkki Clavi Rannisto ja 
toimistosihteeri (V 15) Aatto Kullervo Simola , liikennemestarin 
(V 18) virkaan (Vs) liikennemestari (V 16) Mikko Tuurihalme , lii 
kennemestarin (V 16) virkaan (Kha) ylim . liikennevirkailija (V 13) 
Tapani Markus Katajisto , liikennemestarin (V 16) virkaan (Ou) toi 
mistosihteeri (V 15) Esa Kullervo Laukkanen , toimistosihteerin 
(V 15) virkaan (Vs) toimistovirkailijat (V 11) Kaija Aulikki Maky 
nen ja Seija Helena Kinnari , jarjestelymestarin virkaan (Sk) ylim . 
jarjestelymestari Jorma Sakari Kujala , jarjestelymestarin virkaan 
(Vs) junamies Martti Kalevi Nordman , ylikondukt66rin virkaan (Sk) 
kondukt6ori Esko Henry Ketola , kondukto6rin virkaan (Sk) ylikon 
dukt66ri Olavi Allan Kivimaki , konduktoorin virkaan (Yv) kuormaus 
mestari Valto Johannes Aho , kondukt6orin virkaan (Kok) junamies 
Isto Aarno Kuikka, konduktoorin virkaan (Vs) kuormausrnestari Reino 
Veikko Rajamaki , veturinkuljettajan virkaan (Sk) ylim . teknikko 
(V 21) Erkki Jaakko Toyli sekl veturinlammittajlt (V 14) Antti Mi 
kael Perala , Pentti Aukusti Ojala ja Mauri Mustakorpi , veturinkul 
jettajan virkaan (Yv) veturinllmmittajlt (V 14) Veikko Johannes Si 
pill ja Kalevi Antero Torvikoski , veturinkuljettajan virkaan (Kok) 
veturinlammittljl (V 14) Markku Paivio Luomala , veturinkuljettajan 
virkaan (Roi) veturinlammittaja (V 14) Aimo Johannes Huttunen , ve 
turinkuljettajan virkaan (Kjl) veturinlammittaja (V 14) Aarne Heik 
ki Prittinen, toimistosihteerin (V 16) virkaan (Pm) toimistovir 
kailijat (V 11) Marja Anneli Sarantila ja Marja - Leena Aaltonen, 
toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Pm) ylim . toimistovirkailija 
(V 8) Vuokko Anneli Parkkali , toimistovirkailijan (V 11) toimeen 
(Pko) Ritva Anneli Lipasti, konekirjoitt;ajan to:ineen (RH/Lko) tilapliset 
konekirjoittajat Sirkka Liisa Koskiniemi ja Riitta Helena Toljander . 
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ApulaisasemapAAllik6n (V 22) virkaan (Roil toimistosihteeri (V 15) 
Markku Kalervo Eskola, veturinkuljettajan virkaan (Kon) yliteknik
ko (V 24) Jouko Juhani Vastimo , veturinlammittajat (V 1~) Jorma 
Olavi Toppinen, Juha Kalervo Leinonen ja Jouko Henrik Tikkanen seka 
veturinliimmittiijat (V 12) Eero Antero Triipp0nen ja Pentti Johannes 
Lukkarinen, toimistosihteerin (V 16) virkaan (Sk) toimictovirkailija 
(V 11) Ritva Anneli Luukko , toimistovirkailijan (V 11) toimeen 
(Sk) toimistovirkailijat (V 9) Lea Tuulikki Salonen ja Marjo- Riit
ta Peltonen, toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Sk) toimistovir
kailija (V 9) Marju - Leena Raumanni , toimistovirkailijan (V 11) 
toimeen (Kok) toimistovirkailija (V 9) Tarja Anna Liisa Luomala , 
toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Sk) ylim . toimistovirkailijat 
(V 8) Seija Inkeri Kaski ja Sirpa Marja Salo, vaihdemiehen toi 
meen (Sk) junamiehet Jalo Vilhelm Miintykoski, Veikko Johannes Hem
minki , Raimo Asser Haapala ja Risto Salomon MAkela , vaihdemiehen 
toimeen (Vs) asemamiehet (V 9) Sima Martti Kalevi Kivimaki ja Aarno 
Sakari MAkinen , junamiehen toimeen (Alv) asemamies (V 9) Huugo 
Henrik Mursula , junamiehen toimeen (Sk) asemamiehet (V 9) Niilo 
Samuel Sivula, Juhani Antero Saarinen ja Pekka Toivo Juhani Elme 
ranta sekii asemamiehet (V 10) Jouko Juhani Syrjala , Veikko Sulo 
Matias Savolainen , Heikki Jaakko Latvala ja Veikko Jaakko Herman 
Ala-Lahti, junamiehen toimeen (Kok) asemamiehet (V 9) Eero Elias 
Kolppanen , Matti Kalervo Hietalahti ja Seppo Niilo Ilmari Saari 
seka asemamies (V 10) Matti Tapani Kuorikoski , junamiehen toimeen 
(Yv) asemamiehet (V 9) Heino Yrj6 Ilmari Luiskala , Raimo Olavi 
Korhonen ja Kalevi Erkki Mattila seka asemamies (V 10) Eino Kaler
vo T6rmi , junamiehen toimeen (Vs) asemamiehet (V 9) Esko Jaakko 
Hiivanainen ja Antti Mikael Makinen , asetinlaitemiehen toimeen 
(Sk) asemamies (V 9) Raimo Juhani Ruohio , junamiehen toimeen (Rma) 
asemamies (V 9) Raimo Kalervo Torvinen . 

EROJA 

T a 1 o us o sa s to : ostopalillikko (V 27) Aimo Viktori Ira, alem

man palkkaluokan liikennetarkastaja (V 21) Ilkka Tapia Aittola, 

toimistosihteeri (V 20) Martti Kaarlo Juhani Kinnarinen, toimisto

sihteeri (V 19) Erkki Sakari Mala, toimistosihteeri (V 18) Meeri 

Orvokki Miiluvaara, toimistosihteeri (V 18) Elna Unelma Tellervo 
Tahka, toimistovirkailija (V 14) Hilkka Sanelma Leppiniemi. 
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L i i k e n n n e o s a s t o: Koneinsinoori Eero Antero Ruohonen, 
apulaisasemap~~llikot Helvi Marjatta Veirto, Kjell Olof Hild~n, Ei
no Emil Ertolahti, Etel Sivi~ Schevelew, Topias Eevert Pohjonen, 
asemap~~llikko Uuno Johannes Ala-Pietil~, toimistosihteerit Irja 
Mirjam Hulkkonen, Aino Kaarina Salminen, Helga Kaarina Klemetti, 
Anna-Liisa Kylm~l~, Alli Esteri Kentt~maa, liikenneohjaajat Lasse 
Armas Karhula, Esko Tapio Sipil~, puhelunv~litt~j~ Saimi Sylvia 
Lapin, ylikonduktoori Lauri Johannes Kahila, konduktoorit Erkki 
Ripatti, Onni Halonen, Kauko Albert Antero Vannekoski, Matti Lintu
nen, Toivo Kalevi Viherlehto, Matti Laitinen, Kaarlo Erkki Lempe~, 
Joonas Uolevi Timlin, Niilo Armas J~~skelainen, Vaino Kalevi Luuk
konen, Martti Ilmari Mikael K~ari~inen, Pentti Aukusti Lappalainen, 
veturinkuljettajat Sulo Armas Avikainen, Mauno Henrik Tallqvist, 
Eino Johannes Hyokki, Kaarlo Mauri Antero Rautio, Otto Ilmari Kuro
nen, Aulis Antero Koivisto, Huugo Antero Huttunen, Esko Samuel 
Aapro, Jorma Vilhelm Koivisto, Aatto Evald Paakkinen, Pertti Johan
nes Saareks, Viljo Helmeri Ojala, Kyosti Ilmari Sepp~l~, Aimo Gun
nar Aitamaa, Tauno Klimoff, Toivo Ensio Kallonen, Voitto Mikael Ki
viranta, Lauri Laukkanen, Osmo Rossi, Risto Matias Merilainen, Tau
no Johannes Eronen, Erkki Juhana Saikkonen, Mikko Ensio Leikas, Ar
vo Antero Hotti, Jaakko Ilmari Koponen, veturinlammittaj~t Rurik 
Albert Vikman, Hannu Kalervo Pietila, kuormausmestari Esko Moilanen, 
j~rjestelymestari Onni Anselm Gustafsson, junamiehet Kaarlo Vilhelmi 
Nikula, Eino Kalervo Laine, Vaino Olavi Salmikoski, Viljo Valter 
Ahlfors, Erkki Olavi Salo, Ake Johannes Kero, Viljo Olavi Karki, 
Viljo Ilmari Puranen, Aarre Johannes Kirjavainen, asemamiehet Frans 
Olavi Vallivirta, Esko Matias Laine, Kari Pekka Stigell, Oiva Eino 
Antero Romppanen, Eero Mikael Mannila, Matti Johannes Salospohja, 
Toivo Harju, Alpo Johannes Salonen, Kauko Emil Palonper~, Veikko Ha
lonen, vaihdemiehet Leevi Mikael Sivenius, Eero Emil Honkanen, 
Kaarlo Kalevi Jakola, Veikko Johannes Pekkinen, Risto Vilho Myyry
lainen, Paavo Alvar Teittinen, Seppo Samuel Saarenheimo, Olavi Ak
seli Lauren, Kaarlo Antero Kokko, Sulo Evert Vuorela, Jaakko Kalervo 
Hanninen, Toivo Olavi Vaskonen, vaununtarkastajat Aatto Olavi Lehti
nen, Kauno Veikko Verner Kangasperko, koneenhoitajat Pentti Sulo 
Herman Maki-Teppo, Kalervo Jaakko Niemel~, asetinlaitemies Maune 
Olavi Sassi, autonkuljettaja Eino Olavi Lahtinen, vaunumies Unto 
Uolevi Ylamaki, toimistovirkailija Tiina Johanna Karlamaa-Lehto, 
Mirja Anneli Orrenmaa, ylim. jarjestelymestarit Esko Jalmari Kaario, 
Pekka Huopainen, Eero Onni Viherlaiho, ylim. veturinl~mmittaj~ Veik
ko Armas Rankonen, ylim. huoltomies Hannu Matias Hakala, ylim. ase
mamiehet Jarmo Juhani Ridanpaa, Arto Timo Jouppila, ylim. tallimies 
Veikko Juhani Kaarlenpoika, ylim. vaununsiivoojat Anneli Helena 
Kuusisto, Toini Sanelma Koponen, Aila Sarkela ja Aura Edit Mikkola. 
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VIRKA~IESASUNTOJEN VUOKRAT JA LUONTOISETUJEN KORVAUKSET 
VUONNA lQ83 

Valtiovarainministeri6 on kirjeellaan n : o P 5766 , 21 . 1 . 1983 il 
moittanut , etta valtioneuvosto on 20 . 1 . 1983 antamallaan paat6ksel 

la muuttanut valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen 

korvauksista antamansa paat6ksen 1 §:n 1 momentin , 2 § :n, 3 §:n 
1 ja 2 momentin , 4 § : n, 5 § :n 1 - 4 momentit, ja 6 §:n 1 momentin. 

Paat6s tulee voimaan huhtikuun 1 paivana 1983 ja se julkaistaan 

saad6skokoelmassa . 

Paat6ksen mukaan vuokrapisteen hinta on 1 paivasta huhtikuuta 

lukien 5 , 81 pennia . Lamp6kustannusten korvaus on samasta ajankoh 

dasta lukien 3,61 markkaa neli6metrilta . Paat6ksella on muutettu 

my6s lampimasta vedesta perittavia ja muita korvauksia . 

Virastojen ja laitosten on ilmoitettava paat6ksesta virkamies
asunnoissa asuville valitt6masti . Virastojen ja laitosten huomio

ta kiinnitetaan siihen , etta Korkeimman oikeuden 11 . 6 . 1982 

(R 79/698) antaman tuomion mukaan virkamiesasuntojen vuokria 

on voitu viranomaisen paat6ksella korottaa vasta kullekin vuok 

ralaiselle erikseen annettua erityistiedoksiantoa seuranneen 

kuukauden alusta lukien . 

Edella olevan johdosta tilitoimisto ilmoittaa , etta erityistiedok

sianto , jolla virkamiesasunnoissa asuville ilmoitetaan uusi asun

non vuokra , jaetaan isann6itsijan toimesta tietokonetoimiston 

laatiman vuokralaskelman valmistuttua . 

Saad6skokoe l massa on julkaistu: N: o 95 . VALTIONEUVOSTON P~~T~S 

valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauk
sista annetun valtioneuvoston paat6ksen muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 20 paivana tammikuuta 1983 . 

Valtioneuvosto on valtiovarainministeri6n esittelysta muuttanut 

valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksis 
ta 6 paivana lokakuuta 1966 antamansa paat6ksen 1 § : n 1 momentin , 
2 § : n, 3 § : n 1 ja 2 momentin , 4 § : n , 5 § : n 1 - 4 momentit ja 6 § : n 
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1 momentin , sellaisina kuin ne ovat maaliskuun 4 p~iv~n~ 1982 

annetussa valtioneuvoston p~~toksess~ (188/82) , n~in kuuluviksi : 

1 § 

Vuokrapisteen hinta, mink~ mukaan asunnon perusvuokra kuukaudelta 

m~~r~ytyy , on 5 , 81 penni~ 1 p~iv~st& huhtikuuta 1983 lukien . 

Peritt&v~ vuokra m~~r~t~~n tasaisin kymmenpennein . 

2 § 

Korvauksena keskusl&mmitysasunnon l~pokustannuksista perit~~n 

kuukaudelta valtioneuvoston p~~toksen (508/64) 7 ja 8 § : n mukai 

sesti m~~r~tyn asuntopinta-alan neliometri~ kohden 3,61 markkaa . 

3 § 

Asunnossa k~ytetyst& l~mpim~st~ vedest~ perit~~n korvaus asukasta 

kohden kuukaudelta seuraavasti : 

L~mmint~ vett~ annettu s~~n - Asunnossa on Asunnossa on Asunnossa on 
nollisesti vi ikon a:iJkana kylpyamme ja vain suihku vain 

l§nrninvesi - ja Uirrrninvesi- Uirrrninvesi -
hana hana hana 

mk/kk mk/kk mk/kk 

seitsem~n~ p~iv~n~ .......... 22,90 19 , 70 13,10 

kuutena p~iv&n~ .............. 20,70 17,80 11,90 

vii ten~ p~iv~n~ o • • • • • • • • a • • 18,60 15,90 10 , 50 

nelj~n~ p~iv~n~ .............. 16,10 14,00 9,30 

kolmena p~iv~na ............ 14 , 00 11,90 7, 70 

kahtena p~iv~na ............ 11 , 50 9,80 '6 ,50 

Milloin kulutus mitataan l&mminvesimittarilla , perit~~n korvauk 

sena 1,15 penni~ litralta. 

4 § 

Korvauksena asunnossa k~ytett~viksi luovutetuista huonekaluista 

perit~~n , kaluston m~~r&st~ ja laadusta sek~ kunnosta riippuen 

7- 16 markkaa 2 § : ssa mainitun valtioneuvoston p~~toksen (508/64) 

9 § : ss~ tarkoitettua huoneyksikko~ kohden kuukaudelta . 

Asunnossa k~ytett~v~ksi luovutetuista liina- ja vuodevaatteista 

sek~ niiden pesusta , korjauksesta ja muusta tavanmukaisesta huol 

losta perit~~n korvausta, vaatteiden ma~r~sta ja laadusta riippuen 

16-26 markkaa henkilo& kohden kuukaudelta . 

6 
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5 § 

Saunasta peritaan paikkakunnan kayvan keskimaaraisen hinnan mukai
nen korvaus kertamaksuna tai kuukausikorvauksena, kuitenkin vahin 
taan seuraavat maarat : 

Asuntoon kuulumattoman perhesaunan lammityksesta, polttoaineista, 
siivouksesta ja muista kustannuksista perittava korvaus on 

12 , 00 markkaa kayttovuorolta tai 51 , 20 markkaa kuukaudelta . 

Yleissaunan kaytosta perittava korvaus on hengelta kertamaksuna 

3,80 markkaa tai 16,30 markkaa kuukaudelta . 

Milloin asuntoon kuuluva sauna on yhden tai useamman perheen 

yksinomaisessa kaytossa, jolloin saunan kaytosta suoritettava kor 

vaus sisaltyy asunnon vuokraan, mutta vuokranantaja kustantaa 

saunan lammittamiseen tarvittavat polttoaineet, on korvaus 9 , 30 

markkaa kayttovuorolta tai 38,70 markkaa kuukaudelta. 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1983. 

(N:o Slt 68/1 2?. /83, 3.2.1983) VT 6/83 

VALTIONEUVOSTON MYONT~M~T KULJETUSALENNUKSET VALTIONRAUTATEILL~ 

Valtioneuvosto on 27.01 . 1983 tekemalla~n paatoksella myontanyt 01 . 01 .-

30 . 06.1983 valiseksi ajaksi seuraavat tavaraliikenteen kuljetusaslen
nukset 

- Kotimaisen polttoturpeen rautatiekuljetuksista 10,0 prosentin alen

nus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

- Kehitysalueelta lahetettavien sahaus- yms . sivutuotteiden (sahateol 
lisuuden hake ja sahajauho) rautatiekuljetuksista 8 , 0 prosentin alen

nus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

- Kuusakoski Oy:n Heinolan autopaloittamolle tapahtuvista auto- ja pel 

tiromunvaunukuormalahetyksista 30 prosentin alennus avovaunuluokan mu 
kaisesta rahdista vahintaan 100 kilometrin pituisista kuljetuksista . 
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- Kotimaassa talteenotetun lumpun (tekstiilijatteen) rautatiekuljetuk
sista vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 20 prosentin 
alennus . 

- Kotimaassa talteenotetun jatelasin (lasiromun) rautatiekuljetuksista 

vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 20 prosentin alennus 

avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

- Kotimaasta talteenotetun rauta- ja terasromun rautatiekuljetuksista 

vaunukuormin kotimaisille sulattamoille ja valimoille 20 prosentin 

alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista. 

- Kotimaasta talteenotetun kerayspaperin rautatiekuljetuksista vaunu

kuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 25 prosentin alennus avo
vaunuluokan muka isesta rahdista . 

- Rautateitse Neuvostoliitosta kotimaisille tuotantolaitoksi l le tuota 
van haapa- ja koivukuitupuiden seka puujatteiden (hakkeen, sahajau

hon yms . ) rautatierahdista kuljetusmatkasta riippumaton 5 prosent i n 

alennus Suomen rahtiosuuksista . Tuontitavaran rajaliikenteeseen kuu

luvat maksut peritaan yleisten maaraysten mukaan. 

Alennuksen alaiseksi kerayspaperiksi katsotaan tavaranimikeluettelon 

(VR 2645) nimikkeisiin 5312 ja 5313 kuuluva jatepahvi ja - paperi seka 
myos nimikkeeseen 5311 kuuluva jatepahvi ja - paperi, joka lahetetaan 

muilta tuotantolaitoksilta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkiteh

tailta . 

Kaikki edella sanotut alennukset myonnetaan vain vaunukuormalahetyk

sille. 

Lisaksi on kuljetusalennus myonnetty Rautaruukki Oy : n rautarikastekul 

jetuksille Otanmaesta ja Rautuvaarasta Raaheen seka Nakovammaisten Kes 
kusliitto ry:n liikelaitos Sokevan rautatiekuljetuksille . 

Tassa tarkoitettujen alennusten alaisten lahetysten rahtikirjoihin on 

aina tavaranimikeluettelon mukaisen tavaralajikoodin viidenneksi nume

roksi merkittava numero kolme (3), kuten rahtikirjan tayttamisesta an

netut ohjeet edellyttavat . 
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Alennukset myonnetaan keskitetysti kul l ek i n alennukseen oikeutetulle 

as i akkaal l e kuukausittain rahti l uottotilin valitykse l la . 

Asemien on i l moitettava edella sanotuista r ahtijarjestelyista ao . asi 

akkaalle . 

(Nro Mt 22199/647/83 , 3 . 2 . 2983) VT 6/83 

KANSAINV~LISET KAPPALETAVARAL~HETYKSET JA FRANKO -MERKINN~T CIM

RAHTIKIRJASSA 

Asemille huomautetaan , etta Ranskaan osoitetut kappaletavaralahetyk

set rahditetaan Pohjoismaisella kappaletavaratariffilla ainoastaan 
Suomen osuudelta eli Tukholma- rajalle (VR -maaosuus + autolinja) tai 

Tornio rajalle . Muut osuudet rahditetaan nailta rajoilta alkaen 

Ruotsin- Ranskan valisella kappaletavaratariffilla (9036) , jota on 

jaettu mm . Turun ja Tornion asemille . Muiden osuuksien rahdit on 
tiedusteltava em . raja- asemilta tai Mt : n lantiselta rahtineuvonnal 

ta , puh . Hki 2716 . 

Li saksi huomautetaan , etta Osloon osoitetut , autolinjan Turku 

Stockholm kautta lahetettavat yli 200 kilon painoiset kappaletavara

lahetykset on rahditettava Pohjoismaisen kappaletavaratariffin 

(9761) sivulla 113 olevan poikkeustariffin 1 mukaan . Silla saadaan 

lahettajalle edullisempi rahti kuin itse paatariffilla . 

Koska franko - merkinnoissa esiintyy runsaasti virheellisyyksia ke 

hoitetaan asemia tutustumaan kansion "Kansainvalinen lantinen tava 

ra l iikenne , toimitusoh jeet " (VR 4672) kohdan 6 ''Ilmoitus maksutavas

ta " ohjeisiin ja opastamaan lahettajaa rahtikirjan kentan 22 taytta 
misessa . 

(Mt 31 . 1 . 83) VT 6/83 
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PUHEREKISTERILAITTEEN K~YTTOONOTTO 

15.2.1983 otetaan Lahdessa k~yttoon junaturvallisuuteen liittyvia 
viestiyhteyksi~ nauhoittava puherekisterilaite. 

Laitteiden kaytosta annettujen ohjeiden mukaisesti nauhalta saata 

via tietoja tullaan kayttamaan onnettomuus- ja vauriotapausten tut 

kinnassa. Taman lisaksi jatkuvan nauhoituksen avulla pyrit~an vai

kuttamaan liikenteenhoitohenkilokunnan asenteisiin niin, ett~ saan 

tojen ja ohjeiden huolellisella noudattamisella vaaraa voitaisiin 

jo ennakolta torjua . 

6 

Nauhoituksen kuunteluoikeus ja oikeus siirtaa tarvittaessa nauhoi 

tettua aanta muulle nauhalle on turvallisuusjaoston henkilokunnan 
lisaksi vain junaturvallisuusmiehen tai tutkijan tehtavaan liikenne 

piirissa tai liikennealueella maaratylla henkilolla . Nauhoituksen 
siirtoa toiselle nauhalle ei ilman yleisen toimiston lupaa saa suo

rittaa muuta kuin onnettomuuksien tai ilmi tulleiden onnettomuuden 
uhkien selvittamiseksi . 

Puherekisteriin kytkettavat laitteet ja yhteydet ovat seuraavat : 

johdonottaja, junasuorittaja 

johdonottajaan liitetty automaattipuh. nro 211r 

linjaradion tukiasema Lahti 

ratapiharadion kanava 6 

" " 7 

" " 8 

" " 9 

" 11 

(Yt 22166/43/83, 1 . 2.1983) VT 6/83 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan (V 28) virka toistaiseksi rautatiehallituksen 

hallinto- osastolla . P~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehailituksen kirjaamoon viimeist~~n 7 pai

v~n~ maaliskuuta 1983 ennen virka- ajan p~~ttymist~. 

Toimistosihteerin (V 18) virka, toimistovirkailijan (V 14) toimi 

ja kaksi toimistovirkailijan (V 11) tointa toistaiseksi rautatie

hallituksen hallinto-osastolla . Hallinto - osaston johtajalle osoi

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon viimeist~~n 14 paivan~ maaliskuuta 1983 ennen virka-ajan 

p~Htymista . 

Asemamiehen toimi (V 9) Kemin (1 Pel js-pateva) liikennealueella . 

Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Oulun liiken

nepiirin p~allikolle viimeista~n 14 . 3 . 1983 . 

Rautatiehallituksen koneosaston johtajan (S 18) virka on avoinna. 

Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset hakemukset pyydet~an toi 

mittamaan rautatiehallituksen kirjaamoon . 

NIMITYKSI~ 

T a 1 o us o sa s to : alemrnan palkkaluokan liikennetarkastajan (V 21) 

virkaan (Hki vto) tsiht. Ossi Erkki Ylermi Siltanen, toimistosih

teerin (V 20) virkaan (Hki vto) tsiht. Simo Juhani Laitinen, toi 

mistosihteerin (V 19) virkaan (Hy vto) tsiht. Reino Samuel Huhta

maki. 
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TY~RYHMARAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SISAISIA JULKAISUJA (VRIVSJ ) ON KIR
JASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT: 

Piirustusten ja karttojen hakujarjestelman ja arkistoinnin kehit
taminen VR:lla : Raportti virkatyona I RH. PIIKA-tyoryhma. - Hki, 
1982. -59 s., liitteita. 
(VR I VSJ 198215). 

Tyoryhman selvitys henkilojunien kaantymis- ja valipysahdyspai
koilla suoritettavan siivouksen tarpeesta ja maarasta palveluta
sovaatimukset huomioiden I RH. Liikenneosasto. - Hki, 1982. -
7, [4] s. -
(VR I VSJ 1982114) 

Linjaliikennepaikkojen henkiloston kayton tehostaminen : Tyoryh
man raportti I RH. Liikenneosasto. - Hki, 1982. - 7 s. ! 1 liite.
( VRIVSJ 1982115 ) 

Junapaivakirjamerkintojen yhdenmukaistaminen : Tyoryhman raport
ti I RH. Liikenneosasto. Yleinen toimisto. - Hki, 1982. - 5 s., 
5 liitetta. -
(VRIVSJ 1982116) 

Tuotekehittelyorganisaation kehittaminen : Kurssityoraportti I 
RH. Hallintotoimisto. - Hki, 1982. - 36 s., 1 liite. -
(VR I VSJ 1982117) 

ATK-tilaryhma : Loppuraportti I RH. Rataosasto. - Hki, 1982. -
7 s., 10 liitetta. -
(VR I VSJ 1982119) 

ATK-yhteistyon kehittaminen : Tyoryhmaraportti I RH. Liikenne
osasto. Talousosasto. - Hki, 1982. - 5 s., 1 liite. -
(VRIVSJ 1982120) 

Kuormausapuvalineiden palautusmenettelyn yhdenmukaistaminen 
Tyoryhmaraportti I RH. Liikenneosasto. - Hki, 1982. - 4 s., 
2 liitetta. -
(VRIVSJ 1982121) 

Junasuorittajien seka kauko- ja junaohjaajien tyoolosuhde- ja 
terveydentilatutkimuksen hyodyntamistyoryhman raportti virkatyo
na I RH. Liikenneosasto. - Hki, 1982. - 8 s. -
(VR I VSJ 1982123) 

Hallinnollisten toiden yhdistaminen : Raportti virkatyona I RH. 
Liikenneosasto. - Hki, 1982. - 3 s., 1 liite. -
(VR I VSJ 19821 24) 

Sotilaiden kuljettaminen sotilaskuljetusjunissa (SOTKU) : Tyo
ryhmaraportti I RH. Liikenneosasto. SOTKU-tyoryhma. - Hki, 1983. 
- 3 s. -
(VR I VSJ 198312) 
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LISAKSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT NUMEROA VAILLA OLEVAT RAPORTIT: 

Keskusvarastotyoryhman loppuraportti I RH. Talousosasto. - Hki, 
1982. - 8 s., 1 liite. -

Kouvolan liikenne- ja ratapiirin hallintoasioiden kehittamista 
tutkivan tyoryhman raportti I Kouvolan liikenne- ja ratapiiri. -
Kouvola, 1982. - 10 s. 

Konepajojen yleiskustannustaulukko, menopaivakirja ja s1sa1nen 
raportointi : Tyoryhman ehdotus I RH. Koneosasto. - Turku, 1982. 
- 3 s., 2 liitetta. 

Henkilovaunujen systemaattisten vikojen seurantajarjestelman 
uudelleenorganisointityoryhman loppuraportti I RH. Liikenneosas
to. - Turku, 1982. - 4 s., 4 liitetta. 

Helsingin lipputoimiston tyon henkisten kuormitustekijoiden kar
toitus : Kyselyraportti stressitekijoista- ja oireista I Heli 
Ahonen; Soile Veckman. RH. Slt. - Hki, 1982. - 64 s . , 1 liite. 

MUITA RAPORTTEJA : 

Rapport for arbejdet i Nordisk arbejdsgruppe vedr togenes regula
ritet I DSB, NSB, SJ, VR. - 1982 . - 9 s. 32 liitetta. 

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1981 I Tie- ja vesirakennus
hallitus. Talousosasto. Tutkimustoimisto. - Hki, 1983. - 18 s., 
2 liitetta. - (Sarja A ; 1982, 4) 

Henkiloliikenteen energiankulutus eri liikennemuodoilla I Harri 
Kallberg. Espoo, 1982. - 65 s., 1 liite. - (Tiedotteita I VTT 
160) 

Raportit ovat lainattavissa RH:n kirjastosta. 

(N:o H1o 96/051/83, 3.2.1983) VT 7/83 

7 



7 - 4 -

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Valtioneuvosto on p~~toksell~~n nro 1052/82, 23.12.1982 vahvistanut 

er~ist~ yksikielisist~ virka- tai itsehallintoalueista ja rautatei

den liikennepaikoista k~ytett~vien nimien rinnakkaismuodot. Ko p~~

t~ksest~ johtuen t~ydennet~~n 1 . 3.1983 lukien Liikennepaikkojen v~

limatkatjulkaisun sarakkeen 1 aakkosellista asemaluetteloa seuraa

vasti: 

Etseri, ks. ~ht~ri 

Eurajoki - EuraAminne 

Idensalmi, ks. Iisalmi 

Iisalmi - Idensalmi 

Ilomantsi - Ilomants 

Joroinen - Jorois 

J~rvenp~~ - Tr~sk~nda 

Kajaani - Kajana 

KelviA, ks. K~lvi~ 

K~lvi~ - KelviA 

Lahti - Lahtis 

Laihia - Laihela 

Lieto - Lundo 

Liminka - Limingo 

Lundo, ks. Lieto 

Nousiainen - Nousis 

Tr~sk~nda, ks. J~rvenp~~ 

~ht~ri - Etseri 

(Nro Yt 22229/67/83, 10.2.83) VT 7/83 

SELEKTORILINJAN OULU-VAALA POISTAMINEN 

Selektorilinja Oulu-Vaala (selektorikartta 26) on poistettu kaytos

ta 1.1.1983 lukien. 

(Sth 2361/434/83, 10.2.19831 VT 7/83 

' 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylemman palkkaluokan varikonpaallikon virka (B 2) toistaiseksi Hel
singin (Hki) varikolla . Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa

moon viimeistaan 21.3 .1983 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

1 

Kaksi yliteknikon virkaa (V 24) toistaiseksi Pieksamaen (1 Pm pien
kalustoasiat, 1 Kuo varikon esimies) varikolla. Liikenneosaston 
paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta

tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 21.3.1983 ennen viraston au 
kioloajan paattymista. 

Kaksi ylimaaraista teknikon tointa (V 22) toistaiseksi Seinajoen 
(2 Sk, joista toinen veturihuollon esimies) varikolla . Liikenne
osaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 21 .3.1983 ennen viraston 
aukioloajan paattymista. 
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VALTIONRAUTATEIDEN SISXINEN TIEDOTUS 

Rautatiehallitus on hyvaksynyt ohjeen " Valtionrautateiden 

sisiiinen t:i.edotus". Ohje astuu voimaan 1. 3 . 1983 ja korvaa RH: n 
paiitBksen RH 426/07/74, 15.10.1974. 

Osastoja kehotetaan ryhtymaiin tarvittaviin toimenpiteisiin 

ohjeessa esitettyjen sisiiisen tiedotustoiminnan tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Koska olosuhteet eri vastuuyksikBissa poikke
avat toisistaan, tulee yksikkBjen painottaa niita ohjesaAnnBs
sa lueteltuja tiedottamisen menettelytapoja, jotka parhaiten 

soveltuvat yksikBn luonteeseen. 

Tassa soveltP.mis- ja painottamistoiminnassa voidaan kayttaa 

hyvaksi virastodemokratiaelimia. 

Piiaj ohtaj a 

Hallinto-osaston johtaja 
- f I . > c..-v. . ,acd~ 

Eero ' Jaakkola 
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VALTIONRAUTATEIDEN SISAINEN TIEDOTUS 

1. Yleista 

Sisainen tiedotus on laitoksen sisalla tapahtuvaa, henkil~i

den ja yksikk~jen valista, monisuuntaista,organisaation vaaka

ja pystysuunnassa tapahtuvaa tietojen valittamista. Tavoitteel

linen ja tuloksellinen toiminta edellyttaa, etta laitoksen 

sisalla tiedot kulkevat nopeasti, ovat ajankohtaisia, oikeita 

ja ymmarrettavassa muodossa. 

Kaikki laitoksen sisalla tuotettu tietu lahtee tavalla tai 

toisella suunnittelu- paat~ksenteko-, toimeenpano- ja seuranta

prosessista. Nain ollen kaikki tieto on joillekin henkil~ille 
tai yksik~lle toimintaa ohjaavaa (operatiivista), vaikka se 

suurelle osalle henkil~kunnasta onkin tyoymparist~ssa toimimi

sen liittyvaa yleistietoa (informatiivista). 

Sisaisen tiedotuksen ohjeet koskevat informatiivisen tiedon 

valittamista, vaikka kuten edella todettiin, raja operatiivi

sen ja informatiivisen tiedon valilla ei ole ehdoton. Informa

tiivisen tiedonvaihdon parantaminen tehostaa operatiivisen 

tiedon vaihtoa ja painvastoin. 
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2. Sis~isen tiedotuksen tavoitteet 

Sis~isen tiedotuksen p~ama~ran~ on parantaa organisaation 
eri tasojen ja osien kesken~ista ja sisaista yhteistyota 

tyydyttamalla tiedon tarve. 

7a 

Taman pa~maaran saavuttamiseksi sisaisen tiedotuksen tulee: 
- antaa henkilOstolle selkea yleiskuva Valtionrautateista, 

sen tavoitteista, toimintaperiaatteista ja tuloksista, 
- yllapitaa ja parantaa tiedollista perustaa, jota tarvitaan 

tyotehtavien tuloksellisessa hoitamisessa, 
- luoda edellytyksia yksikkojen johdon ja henkiloston aktii

ville yhteistyolle, 
- antaa henkilostolle selkea kuva asemastaan, oikeuksistaan 

ja velvollisuuksistaan 

tukea rautateiden osallistumis- ja johtamisjarjestelmia. 

3. Sisaisen tiedotuksen periaatteet 

Valtionrautateiden sisaiselle tiedotukselle asetetaan 
seuraavat laadulliset ja periaatteelliset vaatimukset: 

- Aktiivisuus: 

Tietojen valittamisen ja oma-aloitteisen hankinnan tulee 
olla aktiivia ja tehokasta. Sen tulee kiinteasti liittya 

yksikon paivittaiseen toimintaan. 

- Laajuus: 
Tiedotusvelvoite koskee yksikon koko toimintaa lukuunotta

matta niita asioita, jotka ovat erikseen lailla salaiseksi 
maarattyja tai joiden tiedottamisesta saattaa esim. asian 

keskeneraisyyden vuoksi olla ilmeista vahinkoa. 

- Yhteistyo henkilostOjarjestojen ja virastodemokratiaelinter 
kanssa: 
Mikali asian luanne estaa yleisen henkilostolle tiedottami

sen, voidaan henkiloston edut ottaa huomioon siten, etta 
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tilanteesta riippuen asiasta tiedotetaan kaikkien henkil6st6-
jarjest5jen edustajille ja luottamusmiehille tai siten," etta 
asia kasitellaan virastodemokratiaelimessa. Tama saattaa 
koskea etenkin keskeneraisia ja valmisteluvaiheessa olevia 

asioita. 

- Nopeus ja tasapuolisuus: 
Tiedot on annettava viivyttelematta. Etenkin silloin kun 

tiedotettavat asiat liittyvat VR:n toimintaperiaatteisiin, 
henkil0st5n ty5olosuhteiden, tehtavien, ty5menetelmien tai 

ty5njaon muutoksiin on asiasta annettava mahdollisimman ai
kaisessa vaiheessa my5s ennakkotietoja. 

- Totuudellisuus: 
Tietojen tulee pitaa paikkansa. Lisaksi ne tulee antaa ym

marrettavassa muodossa ja yhteyksiinsa liitettyina siten, 

etta vastaanottajan mahdollisesti puutteellisesta taustatie

dosta johtuvat vaarinkasitykset jaavat mahdollisimman va
hiin. Aina tulee ilmoittaa, mista henkil5st6 voi halutessaan 
saada lisatietoja asiasta. 

- Kaksisuuntaisuus: 
Henkil5st0lle suunnatun tiedotuksen lisaksi henkil5illa ja 
heidan edustajillaan tulee olla mahdollisuus saattaa omia 

nakemyksiaan ja toivomuksiaan esimiehen ja yksik5n johdon 
tietoon seka esittaa kysymyksia ja keskustella naiden kans

sa. 

Sisaisen tiedotuksen organisointi ja vastuu 

Paavastuu sisaisesta tiedotuksesta on laitoksen johdolla. 

Toteuttamisen ja kehittamisen vastuu jakautuu edelleen seu
raavasti: 

- Yksik5n esimies huolehtii, etta hanen toimialaansa kuuluvat 

tiedotettavat asiat tulevat henkil5st5n tietoon. Tama vastuu 
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koskee paitsi tiedottamista omassa yksikossa myos tiedon 
valittamista muille yksikoille, joille tieto on merkityksel

linen. 

7a 

- Virastodemokratiaelimet kasittelevat neuvoa-antavina elimi
na sisaisen tiedotuksen toteutumista yksikossaan ja sopeut

tamista yksikon olosuhteisiin seka tekevat ehdotuksia toimin

nan kehittamiseksi. 

- Tiedotusjaosto ja piirien tiedotussihteerit toimivat sisal

sen tiedotuksen asiantuntijoina seka esimiesten ja virasto
demokratiaelinten tukena etenkin suurissa yksikoissa. Ne 
huolehtivat myos sisaisen tiedotuksen valineiden kehittami
sesta. 

- Erilaisten tyoryhmien ja erityistoimintojen yhteyshenkilot 

(tyosuojelu, terveydenhuolto, ym.) huolehtivat oman erityis

alansa tiedottamisesta ja pitavat huolta siita, etta asiano
maisten yksikoiden esimiehet ovat tietoisia erityisalojen 
tapahtumista. 

- Jokaisen laitoksen palveluksessa olevan tulee. oma

aloitteisesti ottaa selvaa tyohonsa liittyvista asioista. 
Tiedon tarvitsijan tulee aktiivisesti hankkia tarvitsemansa 

tiedot. 

Sisaisen tiedotuksen menetelmat 

Sisaisen tiedotuksen menetelmat vaihtelevat Valtionrautatei

den eri yksikoissa toimintojen luonteen, yksikon koon ja henki
loston tyoskentelyolosuhteiden mukaan.Tehokkaan tiedotustulok
sen saamiseksi on syyta kayttaa useaa tiedotusmenetelmaa rin
nakkain. 
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Menetelm~t jakaantuvat seuraavasti: 

5.1 Henkil6kohtaiseen kanssak~ymiseen liittyv~t menetelm~t: 

- Esimiehen ja alaisen v~linen p~ivitt~inen, ty6tilantei

siin liittyv~ vuorovaikutus on keskeinen tiedotuskeino, 

koska sen yhteydessa on mahdollisuus v~litt6m~an palaut

teeseen: kysymyksiin, tarkennuksiin jne. 

- Ma~r~ajoin k~yt~v~t esimies-alais -keskustelut luovat 

hyvan pohjan esimiehen ja alaisen v~liselle, jatkuvalle 

tiedonv~litykselle. T~llaisessa pidemm~ss~. suunnitelmal

lisesti toteutettavassa keskustelussa v~littyy molemmin 

puolin tietoja tavoitteista, tuloksista, suunnitelmista, 

vaikeuksista, ja odotuksista jne. 

- Kokoukset, neuvottelut, koulutustilaisuudet sek~ niihin 

liittyvat muistiot. 

- Tarvittaessa pidettll.v~t henkil6st6kokoukset ja henkil6-

kunnan edustajien kanssa k~ytll.vll.t keskustelut antavat 

henkil6kunnalle mahdollisuuden saada esimi~hiltll. v~lit5n

tll. tietoa seka esitt~a heille kysymyksill.. Tilaisuudet 

tulee ajoittaa henkil5ston kannalta merkittaviin muutos

tai kehitt~misvaiheisiin ja rationalisointihank~eisiin. 

5.2 V~lineisiin perustuvat menetelm~t: 

- Henkil5st5lehti Rautatieuutiset antaa henkil5kunnalle 

yleista tietoutta ~:n toiminnoista ja ajankohtaisista 

asioist~ sek~ v~littll.~ erilaisia mielipiteita, kysymyksi~ 

ja vastauksia. Lehden kautta henkilokunta saa kasityksen 

my5s laitoksen budjetista, tilinpaatoksesta, toimintasuun

nitelmista jne. 

- Tiedotuslehti (VT) palvelee ensi sijaisesti operatiivis

ta tiedotusta, mutta sisalt~a myos informatiivisia tieto

ja. 
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- Piirien tiedotuslehtiset, Lehtikatsaus, Pikatiedote, Kir
jastokatsaus, Taskumuistio jne taydentavat kirjallista 
tiedotusaineistoa. 

- Ilmoitustaulut ovat eraissa tyoolosuhteissa, kuten vuoro
tyota tekeville, erittain tarkea tiedotuskanava. 

- Tiedon saanti tulee turvata tarkoituksenmukaisella saa

puvan postin, kokousmuistioiden ym. kierrolla ellei ole 
jarkevaa julkaista asiasta erillista painotuotetta. 

5.3 Yhteistoimintaan liittyvat menetelmat 

- Virastodemokratiaelimet toimivat seka tiedon merkitta

vina tuottajina etta sen valittajina yksikon henkilostol

le. 

- Luottamusmiesten tiedotusvelvollisuus on sopimuksella 
saadelty. Luottamusmiesinformaation tulee taydentaa esi
miehen ja alaisen valista tiedotusta. Esimiesten tulee 
aktiivisesti pitaa luottamusmies tapahtumien tasalla. 

7a 

- Jarjestojen kanssa pidettavat yhteiset neuvottelutilai

suudet yms. ovat tarkea tiedon valityksen keino mm. tiedo

tettaessa palvelusuhteen ehdoista. 

- Organisaatios-ta valittyy merkittavasti tietoa Flrjesto

lehtien ~autta. Nama julkaisut valittavat myos tarkean 
osan palautetta "kentiHta" johtoon pain. 

Sisaisen tiedotuksen sisalto 

Seuraavassa esitellaan luettelonomaisesti niita asioita, jois
ta henkilostolle tulee tiedottaa. Esimerkinomaisesti mainitaan 
lisaksi, milla keinoin tiedottamisen voi toteuttaa. 
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- Valtionrautateiden toiminta-ajatus, p~~maarat ja jasentymi
nen yhteiskuntaan: 
Asiat selvitetaan perehdyttamis- ja peruskoulutuksen yhtey
dessa, soveltuvassa maarin henkil5st5kokouksissa ja hen

kilost5lehdessa, seka erilaisissa osallistumisjarjestel

missa. 

- Rautateiden toimintaa koskevat toimielimien (kollegio, 

osastot, piirit jne.) laajakantoiset ja henkil5kuntaa koske
vat paat5kset: 

Asiat tiedotetaan paaasiassa henkilost5lehden, Virallisten 
tiedotusten ja "Pikatiedotteiden" avulla seka tarvittaessa 

tiedotus~ilaisuuksissa. 

- VR:n toiminta- ja taloussuunnitelmat, tavoitebudjetti ja 

tilinpaat5s: 

Asioista tiedotetaan henkilost5lehdessa, kokouksissa ja 
tarvittaessa tiedotustilaisuuksissa. 

- Vastuuyksik5n toiminta suunnitelmat ja ohjes~annot: 
NAista tiedotetaan henkilostolle kokouksissa ja tiedotusti
laisuuksissa. Lisaksi suunnitelmien tulee tarvittaessa olla 
henkiloston saatavissa. 

- Henkilostohallinnon periaatteet, kayt~nnon sovellutukset ja 
palvelussuhteen ehdot: 

Tiedottaminen alkaa perehdytt~mis- ja peruskoulutuksen yh
teydessa ja jatkuu esimies-alais- suhteessa seka vd- ja luot

tamusmiestoimintana. Tiedot julkaistaan myos Virallisissa 
tiedotuksissa. 

- Tiedot esimiehista ja vastuu- seka luottamushenkiloist~: 

Tiedottamisen keinoina perehdytt~miskoulutus, esimies-alai's 
-suhde, luottamusmiestoiminta sek~ tiedotteet ilmoitustau-
luilla. ' 
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- Mahdollisuudet ty5tehtavien ja tyoymparist5n kehittamisek
si: 
Tiedottamisen keinot esimies-alais -suhde, vd- toiminta 

?a 

seka tarvittaessa henkil5st5kokoukset ja tiedotteet ilmoitus

tauluilla. 

- Sosiaaliturvaa, tyoterveydenhuoltoa, muita henkil5stopalve
luja tai etuja seka vapaa-ajantoimintaa koskevat asiat: 

Tiedottaminen alkaa perehdyttamisena ja peruskoulutuksen 
yhteydessa seka jatkuu esimies- alaissuhteen ja luottamus
miestoiminnan valityksella. Tiedotuskeinoina ovat lisaksi 
henkilosto- jarjesto- ja tiedotuslehdet seka ilmoitustaulut. 

- Tyosuojeluun liittyva sisainen tiedottaminen: 
Toiminta alkaa het i perehdyttamisvaiheessa. Tyosuojeluun 
liittyvasta tiedottamisesta vastaa asianomaisen esimiehen 
lisaksi tyosuojeluorganisaatio siten, kuin sopimus tyosuoje
lun yhteistoiminnasta Valtionrautateilla edellyttaa. Rauta
tiehallituksen tyosuojelujaosto tekee yhteistyossa osastojen 
seka henkilokuntajarjestojen kanssa vuosittain tyosuojelun 
toimintasuunnitelman, joka sisaltaa koulutusohJelman seka 

kunkin vuoden tarkeimmat tyosuojelutapahtumat. Lisaksi val

mistetaan vuosittain VR:n tapaturmatilasto seka tyoturvalli

suuteen liittyvia ohjeita ja painotuotteita. 

- Aloitetoiminta, parannus- ja muutosehdotukset: 

Keinona ovat virallinen aloiteorganisaatio seka omaa tyoym
paristoa ja tyota koskevissa asioissa esimies-alais-suhde. 

7. Sisaisen tiedotustoiminnan liittyminen virastodemokratiaan 

Virastodemokratiaelimet: yhteistyokomiteat ja -ryhmat, kasit

televat laitoksen toimintaan liittyvia kysymyksia. Sisainen 
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tiedotus liittyy taten elimellisesti virastodemokratiajarjes
telmaan. Yhtaalta virastodemokratia edellyttaa toteutuakseen 

hyvin toimivaa tiedotusta ja toisaalta virastodemokratiatoimin
nan tuloksena syntyvat kannanotot ovat sisaisen tiedotuksen 

sisalt5a. Lisaksi virastodemokratiaelimet kasittelevat neuvoa
antavina elimina sisaisen tiedotuksen toteutumista yksik6issa 
seka tekevat ehdotuksia tiedotuksen kehittamiseksi. 

Vd-elimen tulee tiedottaa toiminnastaan, kannanotoistaan ja 

suosituksistaan. Tarvittaessa vd-elin nimeaa joko keskuudes-

taan (esim. sihteerinsa), tai elimen ulkopuolelta henkilOn, 
joka huolehtii tiedottamisen kaytannOn toimista. 

Virastodemokratiaelinten tulee aktiivisesti pitaa yhteytta 

piirien tiedotussihteeriin ja toimittaa talle materiaalia laa
jempaa tiedottamista varten. Vd-elimet voivat kayttaa tiedotuk
sessaan p6ytakirjojensa lisaksi joko omia tai piirin tiedotus
lehtisia. 

Tiedotusjaosto tiedottaa Rautatieuutisissa ja Pikatiedotteessa 
koko maata koskevista tai muutoin mielenkiintoisista vd-asiois
ta. 

Sisaisen tiedotuksen liittyminen operatiiviseen tietoon 

Operatiivinen eli toiminnallinen tieto on valttamat6nta pai
vittaisten tyOtehtavien suorittamiseksi. Tahan ku~luvat mm. 

johdon tai esimiesten antamat toimintaohjeet, saannOkset ja 
maaraykset seka johtoon pain tulevat raportit ym. palautteet. 

Operatiivista tietoa syntyy pysyvaisluonteisen ohjausinformaa
tion lisaksi suunnittelu- paat5ksenteko- toteutus- ja seuranta

prosessissa. 

Raja operatiivisen (toimintaa ohjaavan) ja informatiivisen 
tiedon valilla ei ole ehdoton, koska yksikOssa tarvittava tie-
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to on aina joillekin operatiivista, vaikka se useimmille olisi
kin informatiivista. Esimerkkein~ t~st~ kaksik~sitteisyydest~ 
voidaan todeta "Vtrallisten tiedotusten" teht~v~ seka ilmoitus
taulujen kayttO. Esimiehen alaiselleen antama tyom~~r~ys on 

siis alaiselle operatiivista tietoa, mutta muille tyoyksikOn 

jasenille informatiivista. Kuitenkin yksikon tyoteht~vien mie
lekas hoitaminen edellyttaa, ett~ yksikon jasenet ovat tietoi

sia toistensa tyotehtavista. 

Informaatiolajien osittaisesta sisakkaisyydesta johtuu niiden 
keskenainen riippuvuus. Hairiot operatiivisessa tiedonkulussa 

tuntuvat valittomasti koko sisaisessa tiedotuksessa ja vastaa

vasti informaativ-isen tiedon puute saattaa johtaa epatarkoituk
senmukaiseen tyotehtavien hoitoon, paallekkaistoimintoihin 
jne. 

Seuraavassa luetellaan esimerkinomaisesti valineita ja keino
ja joita kayttamalla ja kehittamalla operatiivinen tiedonkulku 
organisaatiossa varmistuu: 

8.1 Henkilokohtaiseen kanssakaymiseen liittyv~t menetelmat: 

- Esimiehen ja alaisen paivittainen kaksisuuntainen tiedon
valitys luo pohjan operatiiviselle informaatiolle. Tavoit

teellisen toiminnan edellytys on lisaksi maaraajoin kayty 
esimies-alais-keskustelu. 

- Tyon suorittamiseen tarvittavaa perustietoa annetaan 

laitoksen perehdyttamis-, perus- ja jatkokoulutuksen yh

teydessa seka muissa koulutustilaisuuksissa . Tehtavien 

hoitaminen edellyttaa usein myos erikseen jarjestettavaa 
tyonopetusta tai opastusta, jossa selvitet~an toiminnan 
tavoitteita, tyomenetelmia, tyonjakoa jne. 

8.2 Suunnitelmat, ohjeet ja maaraykset 

- Valtionrautateiden toimintaa ohjaa kuuden vuoden aikajan
teelle laadittava Valtionrautateiden toiminta- ja talous-

7a 
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suunnitelma. L~hiajan toimintaa ohjaavat koko organisaa

tion ja sen eri yksikBiden tavoitebudjetit. 

Osastot -~~rittelev~t vuosittain toimintansa avainalueet 

ja laativat niihin liittyv~t toimintasuunnitelmat. 

Monet erityisalat laativat ja . julkaisevat myOs vuosit

taiset koko VR:~~ koskevat toimintasuunnitelmansa (markki

nointi, liikenteenhoito, koulutus, tyosuojelu, viestint~ 

jne.). 

- Rautateiden organisaatiota ja sen toimintaa ohjaava vi

rallinen s~~nnBsto on koottu Valtionrautateiden Organisaa

tiokirjaan, jossa on myos sa~nnosten soveltamista koske

vat periaatteelliset ohjeet. 

Kukin vastuuyksikko liitta~ Organisaatiokirjaan oman 

yksikkOns~ sisaiset tyojarjestykset ja mahdolliset toimen

kuvaukset. 

Rautateiden lukuisista toimintaohjeista on koottu ohje

kansioita (Junaturvallisuus, Asiakirjaohjeet jne). 

Asiakirjaohjeet-kansiossa on julkaistu voimassaolevien 

toimintaohjeiden hakemisto, joka uusitaan vuosittain. 

- VR:n pa~tOkset on arkistoitu yksikkojen arkistoihin. 

VR:n keskusarkisto toimii rautatiehallituksen hallinto

osaston arkiston yhteydessa. 

Rautatiehallituksen kirjasto on rautatiealan keskuskir

jasto, joka v~littaa ammattikirjallisuutta. Sinne on myos 

tallennettu VR:n sisall~ tehdyt tilastot, tutkimukset ja 

·tyoryhmien raportit. 

8.3 Painotuotteet 

- VR:n vuosikertomus ilmestyy vuosittain neljall~ kielel

la. Sen keskeiset osat julkaistaan henkilostolehdessa. 

Valtionrautateiden Taskumuistio sek~ yleisesite Kiskot 

viev~t eteenp~in antavat rautateit~ koskevaa monipuolista 

numerotietoa. 

- Osastot julkaisevat ~ar~ajoin katsauksia ja tilastoja 

(Kuukausikatsaus, Rautatietilasto, Onnettomuus- ja vaurio

tilasto jne.). 
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Liikenneosasto julkaisee vuosinelj~nneksitt~in asiakas

ja virkak~ytt55n aikatauluja sek~ erilaisia kuljetus- ja 

myyntitoimintaan liittyvi~ esitteit~ ja muita julkaisuja. 

- Viralliset tiedotukset (VT) kokoaa viikottain operatii

vista toimintaa koskevien tietojen lisaksi kertaluontoi

sia informatiivisia asioita (avoimia virkoja, nimityksi~ 

ja eroja). 

8.4 Ilmoitustaulut 

Ilmoitustaulujen yllapidossa ja hoidossa noudatetaan niis 

t~ erikseen annettua ohjetta (VR 2636 . 7). 

RH 144/07/83 VT 7a/83 
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VIRKA - JA ITSEHALLINTOALUEIDEN KIELELLINEN JAOTUS 

S~~d5skokoe1massa on julkaistu : 

Valtioneuvoston p~~tas virka- ja itseha1lintoa1ueiden kie1e11isest~ 

jaotuksesta vuosina 1983 - 1992 (N : o 1111/30 . 12 . 1982 - voimaantu1o 

1 . 1 . 1983) 

VNp : ss~ on m~~r~tty vuos i ksi 1983 - 1992 mm . mitk~ kunnat sek~ mitk~ 

Va1tionrautateiden piiriha1linnon yksikot ja 1iikennepaikat ovat 

kaksikie1isi~ ja mitk~ yksikielisi~ . 

Liikenne - ja ratapiirit 

Helsingin , Kouvolan , Tampereen ja Sein~joen 1iikenne- ja ratapiirit 

ovat suomenkielisi~ suomenkie1isten ja kaksikie1isia kaksikie1isten 

liikennepaikkojen osa1ta . Kussakin naista piireista on asukkaiden 

enemmista suomenkie1inen . Muut 1iikenne- ja ratapiirit ovat suomen

kielisia . 

Konepajat ja varastot 

Kunkin konepajan ja varaston kie1i on sama kuin sen liikennepaikan , 

jolla konepaja tai varasto sijaitsee . 

Liikennepaikat 

Kaksikielisi~ ovat ne liikennepaikat , jotka sijaitsevat seuraavilla 

rataosil1a tai niilta erkanevil1a satama - ja haararadoi11a: 

helsinki - Kerava , Kerava - Porvoo , Pasi1a - Pernio , Loviisan sata

ma - Myrskyla , Hanko - Lohja , Turku - Lauste , Turku - Maaria , Vaasa 

Tuovila , Kaskinen - Narpio ja Jepua - Kokko1a . 

Muut liikennepaikat ovat suomenkie1isia . 

(N : o Hlt 135/019/83 , 17 . 2 . 1983) VT 8/83 . 

J 
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VIRKA- JA ITSEHALLINTOALUEIDEN SEKA ER~IDEN LIIKENNEPAIKKOJEN NIMET 

Saadoskokoelmassa on julkaistu : 

Valtioneuvoston paatos virka- ja itseha1lintoalueiden seka eraiden 
liikennepaikkojen nimista (N: o 1052/23.12.1982 - · voimaantulo 1 . 1 . 83) 

VNp:ssa on maaratty, e~ta yksikie1isesta suo~enkie1isesta paikanni 
mesta kaytetaan y1eensa suomenkielista nimea ja yksikielisesta ruot 

sinkielisesta paikannimesta ruotsinkielista nimea . 

Eraille paikannimille, joihin sisaltyy myos rautateiden yk~ikielisia 
suomenkielisia liikennepaikkoja, on VNp:ssa vahvistettu nimi , jota 
niista kaytetaan toisella kiele1la, ·esim . Jarvenpaa - Traskanda . 

Kaksikielisista rautateiden 1iikennepaikoista , virka- alueista , kun 
nista yms . kaytetaan suomen kielessa suomenkielista ja ruotsin kie 
lessa ruotsinkielista nimea. 

(N : o Hlt 135/019/83, 17.2.1983) VT 8/83. 

VR - PUHELINLUETTELO 

Virallisissa Tiedotuksissa nro 37 16.9.82 on ollut korjauksia Jyvasky
lan 1iikennealueen puhelinnumeroihin, joita ei kuitenkaan ole monissa 
tyopisteissa korjattu. Erityisesti huomautetaan, etta Jyvaskylan ta
varaterminaa1in lahtevan tavaran yleisen verkon puhelinnumero pitaa 

ella 275220 . 

AIKATAULUN 18 2 LIS~YS 

Lisays 12 aikatauluun 182 on ilmestynyt ja jaettu kaiki1le aikataulu 

kirjan tilannei1le. Lisayksen voimaantu1opaiva on 1.3.1983. 

VT 8/83 
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MATKALIPPUJEN MYYNTI KAKSIKIELISILLA LIIKENNEPAIKOILLA 

Myytaessa matkalippuja kaksikielisilla liikennepaikoilla asiak

kaan pyynnosta ruotsin kielisena merkitaan lippuun ruotsin kie-

!ella lahtoaseman lisaksi maaraasema, jos maaraasema on kak-

sikielinen liikennepaikka tai sellainen yksikielinen suomenkieli

nen liikennepaikka, jolle on vahvistettu ruotsinkielinen nimi. 

RAP-jarjestelmassa on kaikki viralliset liikennepaikkojen ruotsin

kieliset nimet. 

Kaksikieliset Valtionrautateiden. liikennepaikat 

1. Helsinki - Kerava- Porvoo 

(Lansi-satama/Vastra hamnen) 
(Sornainen/Sornas) 
(Vallila/Vallgard) 
Helsinki/Helsingfors 
Pasila/Fredriksberg 
Kapyla/Kottby 
Oulunkyla/Aggelby 
Pukinmaki/Bocksbacka 
Malmi/Malm 
Tapanila/Mosabacka 
Puistola/Parkstad 
Tikkurila/Dickursby 
Hiekkaharju/Sandkulla 
Koivukyla/Bjorkby 
Rekola/Rackhals 
Korso 
Savio 
Kerava/Kervo 
(Talma/Tallmo) 
(Nikkila/Nickby) 
(Olli) 
(Hinthaara/Hindhar) 
(Porvoo/Boroa) 

ElleillL:_eex:oHi 
Pasil~/Fredriksberg 
Ilmala 
Huopalahti/Hoplaks 
Valimo/Gjuteriet 
Pitajanmaki/Sockenbacka 
Makkyla 
Leppavaara/Alberga 
Kilo 
Kera 
Kauniainen/Grankulla 
Koivuhovi /Bjorkgard 
Tuomarila/Domsby 
Espoo/Esbo 
Pelto/Aker 
Kauklahti/Koklaks 
Mankki/Mankby 
Luoma/Boback 

Masala/Masaby 
Jorvas 
Tolsa/Tolls 
Kirkkonummi/Kyrksliitt 
Jeppas 
Vuohimaki/Getberg 
Kela/Kala 
Ketola/Angsby 
Viima/Vik 
Siuntio/Sjundea 
Kakelii/Goks 
Paivola/Solberg 
Tyris 
Rodbrott 
Tahtela/Takter 
Inkoo/Inga 
Vesta 
Kaunislahti/Grundsjo 
Karjaa/Karis 
(Pohjankuru/Skuru) 
Kuovila/Skogbole 
Koski 
Pernio/Bjarna 

'· tiYQPIIlebti_ : _Mertioll!e~~Q 
Huopa l ahti/Hoplaks 
Pohjois - Haaga/Norra Haga 
Kannelmaki/Gamlas 
Malminkartano/Malmgard 
Myyrmaki/Myrbacka 
Louhela/Klippsta 
Martinlaakso/Martensdal 

4. ~~~!!~~~-~~!~~~-=-~~~~~~!~ 
(Loviisan satama/Lovisa hamn) 
(Loviisa/Lovisa) 
(Lapinjarvi/Lapptrask) 
(Myrskyla/Morskom) 

5. ~~~~~-=-~~~j~ 
Hanko/Hango 

I 
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Hanko-Poh~oinen/HangH-Norra 
Santala/5 · ndH 
Krogars 
Lappohja/Lappvik 
Skogby 
Kisa/Leksvall 
Troll bole 
Tammisaari/Ekenas 
Dragsvik 
Raasepori/Raseborg 
Karjaa/Karis 
(Meltola/MjHlbolsta) 
Mustio/Svarta 
Kirkniemi/Gerknas 
Virkkala/Virkby 
Keskilohja 
Lohja/Lojo 

6. ~~~~~~-=-!~~~~-=-~~~~!~ 
(Kupittaa/Kuppis) 
Turku satama/Abo hamn 
Turku/Abo 
Rantamaki 
Maaria/St Marie 

7. Vaasa - Tuovila 

Vaskiluoto/Vasklot 
Vaasa/Vasa 
Huutoniemi/Roparnas 
Mustasaari/Korsholm 
Tuovila/Toby 

a. ~~~~!~~~-=-~~~e!~ 
(Kaskinen/KaskH) 
(NarpiH/Narpes) 

9. ~~e~~-=-~~~~~!~ 
Jepua/Jeppo 
Kovjoki 
Pannainen/Bennas 
(Pietarsaari/Jakobstad) 
(Leppaluoto/Alholmen) 
Kolppi/Kallby 
Kruunupyy/Kronoby 
Kokko 1 a/K a r.l eby 
(Ykspihlaja/Yxpila) 

Yksikieliset . suomenkieliset VaLtionrautateiden liikennepaikat, 

joille on vahvistettu rinnakkainen nimi ru~tsin kielella 

Suomenkielinen 

Elainpuisto 
Eurajoki 
(Hamina 
Hyvinkaa 
Hameenlinna 
Iisalmi 
( Ilomantsi 
Isokyro 
Joroinen 
Ji:irvenpaa 
Kajaani 
Kokemaki 
Kruunupyy 
Kymi 
Kalvia 
Lahti 
Laihia 
Lappeenranta 
Lapua 
Lie to 
Lohja 
Liminka 
Mikkeli 
Naantali 
Naantalin 
satama 

Iruotsinkielinen 
Zoo 
Eurail.minne 
Fredrikshamn) 
Hyvinge 
Tavastehus 
Idensalmi 
Ilomants) 
Storkyro 
Jorois 
Traskanda 
Kajana 
Kumo 
Kronoby 
Kymmene 
Kelvi£ 
Lahtis 
Laihela 
Villmanstrand 
Lappe 
Lunde 
Lojo 
Limingo 
St. Michel 
Nil.dendal 
Nil.dendals 
hamn 

Suluissa olevat liikennepaikat 
(N : o Hlt 135/019/83, 17.2.1983) 

Suomenkielinen 

(Noormarkku 
Nousiainen 
Narpio 
Oulu 
Paimio 
Pernio 
(Piikkio 
(Pomarkku 
Pori 
Raahe 
Raisio 
Rauma 
Savonlinna 
Tamp ere 
(Teuva 
Tornio 
Ulvila 
Uusikaupunki 
(Virrat 
Vahii.kyro 
(Ylitornio 
ll:htari 

Iruot sinkielinen 

Norrmark) 
Nousis 
Narpes 
Uleil.borg 
Pemar 
Bjarnil. 
Pikis) 
Pil.mark) 
Bjorneborg 
Brahestad 
Reso 
Raumo 
Nyslott 
Tammerfors 
~stermark) 
Torneil. 
Ulvsby 
Nystad 
Virdois) 
Lillkyro 
~vertorneil.) 
Etseri 

= ei henkiloliikennetta 
VT 8/83 

8 
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KANSAINV~LINEN HENKILdLIIKENNE, L~NTINEN 

Eurailpass ja Eurail Youthpass 

Paivamaaramerkinnat junassa 

Viitaten VT:hen n:o 25 a kohtaan 2.5, joka koskee konduktoorien paiva
maaramerkintoja junassa, ilmoitetaan seuraavaa: 

Kun junassa esitetaan lippu, joka on ilman kelpoisuuspaivia, merkitsee 

konduktoori ensimmaisen ja viimeisen kelpoisuuspaivan asianomaisiin 
ruutuihin seka lippuun etta kelpoisuuslipukkeeseen (validation slip). 

Itse lipussa ja kelpoisuuslipukkees~a olevaan ruutuun "VALIDATION 
OFFICE" kirjoitetaan: VR, paivays, junan numero ja allekirjoitus seka 

varustetaan selvalla lavistysmerkilla tai leimalla. Kelpoisuuslipuke 
(validation slip) irrotetaan ja annetaan matkustajalle. Naista mer

kinnoista on matkustajan maksettava 25 mk (5 US ZJ. Kuittina kayte

taan rahastuslipukkeita. 

Asemilla merkinnat tehdaan maksutta. 

(N:o Mt 31079/662/83, 11.2.1983) VT 8/83 

POHJOISMAINEN KAPPALETAVARATARIFFI (NGTS 9761) 

Pohjoismaisessa kappaletavaratariffissa 9761 sivulla 111 eleva Ruot

sin tullivalityspalkkiota koskeva teksti korjataan ots~kon "Tuonti" 
jalkeen seuraavaksi: 

"Rautatie ilmoittaa tullattavaksi ja tekee tulliselvityksen (antaa 
tuonti-ilmoituksen) 

- tavarailmoitus, enint . 3 tullinimiketta ....... ilmoitus 1 ) 80 SKr 
jos tullinimikkeita on yli 3, niin lisak-
si ylimenevilta nimikkeilta nimike 12 SKr" 

Muu teksti jaa ennalleen. 

Muutos tulee voimaan 1.3.1983 lukien. 
(Mt, 17.2.83) VT 8/83 
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VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

Vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetustariffia on korotettu 15 . 2 . 1983 
lukien . Kototus on keskim~~rin 10,0 prosenttia, mik~ vastaa ammat ti
maisen kuorma- ja pakettiautoliikenteen tilaus liikennetariffin osal
ta toteutettua korotusta . Tariffitaulukon VR 2644 taulukosta 35 on 
korotuksen johdosta otettu uusi painos, jonka perusjakelun painatus

jaosto on suorittanut . 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffin uudessa painoksessa on yksikko

hintojen korotuksen lis~ksi toteutettu muitakin muutoksia . Merkitt~

vin muutos on mineraalivillaa koskevien kohtien poistaminen , mink~ 
johdosta on vaunukuormina kuljetettavien rakennuseristeiden kot iinkul
jettamisesta tehty erillissopimus . 

Vaunukuormal~hetysten kotiinku ljetuksesta laadittuun varsimdseen sopi
mukseen, joka on Valtionrautateiden autoliikenne-julkaisun VR 2650 
liitteen~ D, on tehty vaunukuormayhdysliikennepaikkoja koskeva muutos. 

Sanotun sopimuksen liitteest~ 2 poistetaan 1 .3.1983 lukien seuraavat 
yhdysliikennepaikat merkintoineen : Alavus, Ilmajoki , I sokyro, Jalas
j~rvi, Kaskinen, Kauhava, Kristiinankaupunki , Kurikka , Laihia , Lapua, 
Myllym~ki , Narpio ja Ylih~rm~ . 

(Nro Mt 31113/646/83 , 14.2.1983) VT 8/83 

MATKATAVARAN KULJETUS DM-RUNKOISISSA JUNISSA 

Ep~selvyyksien v~ltt~miseksi ilmoitetaan , ett~ kirjatun matkatavaran 
paitsi ei polkupyorien kuormaaminen ja kuljetus DM-runkoisissa ju
nissa on junan rungon maar~asemalle sallittu. Invalidipyoratuolien, 

lastenvaunujen ja -rattaiden kuljetus on sallittu rajoituksitta . 
Niiss~ junissa, joiden kokoonpanossa on eri ma~r~asemille menevi~ 
runkoja, tulee asema- ja junahenkilokunnan lahtoasemalla huolehtia 
matkatavaral~hetysten kuormaamisesta oikeaan runkoon seka maar~ase
malla valvoa lahetysten purkamista. Matkatavaran kuljetus tapahtuu 
Turistissa junakohtaisten ja sivulla 20 olevien ohjeiden mukaisesti. 

(Nrc Lt 31208/61/83, 16 . 2 . 83,)VT 8/83 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap~~llik5n virka (V 23), asemap~~llik5n virka (V 21) , kolme lii

kennemestarin virkaa (V 18) , kaksi toimistosihteerin virkaa (V 18) , 
viis i liikennemestarin virkaa (V 16), kuusi toimistosihteerin virkaa 

(V 15) , j~rjestelymestarin virka, nelj~toista veturinkuljettajan vir
ka a ja nelj~ kondukt55rin virkaa . Liikenneosaston p~~llik5lle osoi
tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir

jaamoon viimeist~~n 28.3 . 1983 ennen viraston aukioloajan paattymist~ . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

asemapaallikk5 (V 23) : 

asemap~~llikk5 (V 21) : 

liikennemestarit (V 18) : 

toimistosihteerit (V 18): 

liikennemestarit (V 16) : 

t oimistosihteerit (V 15) : 

j~rjestelymestari : 

veturinkuljettajat: 

kondukt55rit : 

Turun (1 P5) liikennealueelle, 

Toijalan (1 Via) liikennealueelle, 

Tampereen (1 Jas js , 1 Msk js ja 1 Vma 
js) liikennealueelle, 
Tampereen (1 Tpe tav . toim . kassateht . ) 
ja Perin (1 Pri markkinointi ja rata 
pihapaall . ) liikennealueille, 
Tampereen (1 Noa js) ja Haapamaen (2 
Hpk la js : n lomasij . ), Turun (1 Tku la 
js : n lomasij . , 1 Lm js) liikennealueille, 

Tampereen (2 Tpe tav . toim . , 1 Jas) , Tu
run (1 Tku tav . toim., 1 Tku kirj.kesk . ) 
ja Perin (1 Pri RAP - lipunmyynti) liiken
nealueille , 
Turun (1 Tku junatoimisto) liikenne
alueelle , 
Rauman (1 Rma) liikennealueelle, Tampe
reen (8 Tpe), Turun (3 Tku) ja Perin 
(2 Pri) varikoille seka 
Turun (3 Tku) ja Perin (1 Hva) liikenne
alueille 

Ylimaar~inen jarjestelymestarin toimi , kaksi polttoainety5njohtajan 

tointa , koneenhoitajan toimi , kaksi vaununtarkastajan tointa , yhdek

san vaihdemiehen tointa , kaksitoista junamiehen tointa ja toimisto 

virkailijan toi mi (V 11) . Rautatiehallituksen liikenneosaston paal

lik5l le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomai 

sen l iikennepiirin paallik5lle viimeistaan 28 . 3 . 1983 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen otet 

tu sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 



- 9 -

ylim. j~rjestelymestari: Haapam~en (1 Hpk junatoimisto) liikenne
alueelle, 

polttoainetyonjohtajat: Tampereen (1 Tpe) ja Turun (1 Tku) 
varikoille, 

koneenhoitaja: Tampereen (1 Hpk) varikolle, 

vaununtarkastajat: Perin (2 Pri) varikolle, 

vaihdemiehet: Turun (3 Tku), Toijalan (1 Tl), Porin (1 
Pri, 1 Mn), Rauman (1 Rma) ja Haapamaen 
(2 Hpk) liikennealueille, 

junamiehet: Turun ( 5 Tku, 1 Lm, 1 Ukp), Toij alan ( 3 
Tl), Porin (1 Pej) ja Haapamaen (1 Vlp) 
liikennealueille seka 

tei~istovirkailija (V11):Turun (1 Tku) varikolle 

Sahkoasentajan toimi, kaksi autonkuljettajan tointa, kaksikymmenta

nelja asemamiehen tointa (V 10) ja yhdeksan asemamiehen tointa (V 9) 

Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava asianomaisten 

liikennepiirien paallikoille viimeistaan 28.3.1983. 

Edell!.! mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan teistaiseksi seu 

raavasti: 

sahkoasentaja: Tampereen (1 Tpe) sa, 

autonkuljettajat: Tampereen (1 Tpe) ja Turun (1 Tku) liikenne
alueille, 

asemamiehet (V 10): Tampereen (8 Tpe, 1 Jas), Turun (2 Tku, 1 Ukp 
js-pat.), Toijalan (4 Tl, 2 Hp js-pat.), Porin 
(1 Pri, 1 Mn, 1 Pej, 1 Pko) ja Haapamaen (1 Hpk, 
1 Vlp) liikennealueille ja 

asemamiehet (V9) : Toijalan (1 Ita), Perin (1 Pej, 4 Hva js-pat., 
2 Kla js-pat.) ja Haapamaen (1 Klo) liikenne
alueille. 

Nelja rataesimiehen tointa, joista yksi Tampereen ratapiirissa 

(Pernio) ja kolme Oulun ratapiirissa (2 Oulu ja 1 Kemijarvi). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao 

ratapiirin paallikolle viimeistaan 28 .3.1983. 

8 
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NIMITYKSI~ JA ~YKSI~ 

T a 1 o u s o s a s t o : Toirnistosihteerin (V 18) virkaan (Tku vto) 

ylirn. tsiht. Jyrki Sakari Leinonen ja (Sk sivto) polttoainetyBnjo~ 

taja Heikki Kalevi Huotari. 

R a t a o s a s t o : rakennus mesta rin (V 23) virkaan (Kok r ap ) 

rakennusmestari (V 22) Ta i s to Aa tos Hyvarinen . 

K o n e o s a s t o : koneinsinoorin (S 13) virkaan (RH/Stt) vt. 

ki Kirnrno Kalervo Konsala; konttoripaallikon (V 26) v i r kaan (Prn knp) 

tsiht Yrjo Ensio Manninen; yliteknikon (V 24) virkaan (Hy knp) ylirn . 

ytkn Tirno Vilhelrn Toppinen; teknikon (V 23) virkaan (Hy knp) tkn 

Martti Clavi Kauhanen; teknikon (V 22) virkoihin (Hy knp) vt. tkn 

Markku Tapio Marjonierni ja vt. tkn Erkki Mat i as Lind; teknikon 

(V 22) virkaan (Psl knp) tkn Risto Jalrnari Sallrn~n; toirnistovirkai

lijan (V 9) toirneen (Hy knp) ylirn. tvirk Mirja Tuulikki Korhonen; 

ylirnaaraiseen yliteknikon (V 24) toi rneen (Hy knp) tkn Pekka Antero 

Lehtonen; ylirnaaraiseen toimistosihteerin (V 18) toirneen (Hy knp) 

ylim. tsiht Tellervo Anna-Liisa Junnila; ylimaaraiseen toirnistovir

kaili j an (V 12) toimeen (Hy knp) tvirk Pirjo Marjatta Turunen; yli

rnaaraiseen toimistosihteerin (V 16) toimeen (Hy knp) ylim. tvirk 

Pirjo Tellervo Turunen ja ylirnaaraiseen toi mistovirkailijan (V 12) 

toimeen (Hy knp) tvirk Cuti Ulla Marketta Vuori. 

T a 1 o u s o s a s t o 

Lahde. 
Varastonpaallikko (V 29) Allan Clavi 

R a t a o s a s t o : y lim. tyen j ohtaja (V 21) Vilho Joha nnes 

Kemppinen, r a t a esimies Veli Pauli An t ero Innila , toimistovirkai 

lija (V 10) Hi lkka Nel l y Lappal a i n en j a t o i mistovirkaili ja (V 9 ) 

Raili Te llervo Avika inen . 

K o n e o s a s t o : toimistosihteeri Aarre Mattias Niutanen ja 

yliteknikko Crjo Artturi Crrainen. 
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ARKISTOLAKI 

Saadoskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 184. Arkistolaki . Annettu Helsingissa 20 paivana helmikuuta 

1981. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti saadetaan: 

luku 

Yleisia saannoksia 

1 § 

Tama laki kopkee valtion seka kuntien ja kuntainliittojen vira s 

tojen ja laitosten arkistoja. 

Eduskunnan, eduskunnan kirjaston, eduskunnan oikeusasiamiehen 

kanslian, valtiontilintarkastajien ja Pohjoismaiden neuvoston 

Suomen valtuuskunnan arkistoihin seka tasavallan presidentin mui

hin arkistoihin kuin tasavallan presidentin kanslian arkistoon 

sovelletaan kuitenkin vain 4-6, 8 ja 28 § :aa. 

2 § 

Jos yhteiso tai saatio lain, asetuksen tai lakiin sisaltyvan val

tuutuksen perusteella hoitaa julkista tehtava~ ja sille taman 

johdosta kertyy yleisia asiakirjoja, tata lakia sovelletaan yh

teison tai saation arkistoon siina olevien yleisten asiakirjojen 

osalta. 

Valtioneuvosto voi maarata, etta tata lakia on sovellettava val

tionapua saavan yksityisen yhteison tai laitoksen arkistoon . 

lama laki ei koske Suomen Pankkia, kansanelakelaitosta eika Pos

tipankkia. Evankelis-luterilaisen kirkon arkistoista saadetaan 

kirkkolaissa (635/64) . 

3 § 

Muihin kuin 1 ja 2 § :ssa tarkoitettuihin arkistoihin sovelletaan 

v ain 6 luvun saannoksia. Yksityisluontoisten arkistojen hoitamis

ta varten myonnettavasta valtionavusta on saadetty eriksee n. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta on voimassa , mita siita erik

seen saadetaan ja maarataan. 
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4 § 

Tassa laissa tarkoitetun viraston, laitoksen, yhteis6n tai s aa-

tion arkistoon kuuluvat ne asiakirjat, jotka sen tehtavien johdos 

ta ovat sille saapuneet tai sen toiminnan tuloksena syntyneet . 

Toimintayksikkoa, jolle muodostuu muista toimintayksikoista riip

pumaton arkistokokonaisuus, sanotaan tassa laissa arkistonmuod os

tajaksi . 

Mita tassa laissa saadetaan asiakirjasta, koskee myos siihen ver 

rattavaa karttaa,piirrosta, kuvaa ja filmia seka lavistamalla, 

magnetoimalla tai muulla tavoin aikaansaatua tallennetta . 

2 luku 

Arkistotoimi 

5 § 

Arkistotoimeen kuuluu arkistohakemistojen laatiminen, asiaki rjo

jen liittaminen arkistoon, niiden jarjestaminen, sailyttamin en 

ja pitaminen tarvitsijain kaytettavissa seka asiakirjojen kaytt o 

tarpeen maarittaminen, asiakirjojen seulominen ja toisarvoisten 

asiakirjojen havittaminen. 

6 § 

Arkistotointa on hoidettava siten, etta a rkistot voivat tehokka as

ti palvella tiedon lahteina arkistonmuodostajaa ja muita virano 

maisia, yksityisia seka tutkimusta. 

7 § 

Asiakirjoja ei saa havittaa ilman lupaa. Havittamismenettelysta 

saadetaan 5 luvussa. 

8 § 

Jokaisella arkistolla tulee olla vastuunalainen hoitaja. 

Jokainen arkistonmuodostaja vastaa arkistotoimesta hallussaa n 

olevan arkiston osalta . 

5 luku 

Arkistoviranomaiset 

9 § 

Arkistoviranomaisia ovat valtionarkisto ja maaku nta-arkistot 

9 
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yleisarkistoina seka tassa laissa saadetyt hallinnonalan keskus

arkistot. 

10 § 

Arkistotoimen ylin ohjaus ja valvonta seka yleinen kehittaminen 

kuuluu valtionarkistolle, joka on opetusministerion alainen kes

kusvirasto . Valtionarkisto toimii myos mean kansallisarkistona. 

11 § 

Maakunta-arkiston tulee valtionarkiston alaisena piirissaan ohja

ta, valvoa ja kehittaa arkistotointa. Maakunta-arkistojen piirien 

rajat maaraa valtioneuvosto. 

12 § 

Valtionarkiston ja maakunta-arkistojen tehtavista ja jarjestysmuo

dosta saadetaan asetuksella. 

13 § 

Hallinnonalan keskusarkisto, johon useat arkistonmuodostajat luo

vuttavat asiakirjojaan, on ulkoasiainhallinnolla seka puolustus

hallinnolla ja rajavartiolaitoksella. Puolustusministerion, puo

lustusvoimien ja rajavartiolaitoksen keskusarkistona on sota-ar

kisto. 

Hallinnonalan keskusarkisto ohjaa, valvae ja kehittaa toimialaan

sa kuuluvien virastojen, yhteisojen ja laitosten arkistotointa. 

14 § 

Arkistoviranomaisten tulee tarkastaa arkistoja seka antaa ohjeita 

ja neuvoja arkistotoimen hoitamisesta. 

Valtionarkisto voi antaa ohjeita 13 §:ssa tarkoitetulle keskusar

kistolle seka valtionarkisto ja maakunta-arkisto kunnille ja kun

tainlii toille. 

Edella 1 §:n 1 momentissa seka 2 § : n 1 ja 2 momentissa tarkoitet

tujen virastojen, laitosten, yhteisojen ja saatioiden on pyydetta

essa annettava tietoja arkistotoimestaan valtionarkistolle ja sil

l e arkistoviranomaiselle, jonka valittomaan valvontaan asianomai

nen virasto, laitos, yhteiso tai saatio kuuluu. 
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4 luku 

Kunnan arkistotoimen jarjestaminen 

15 § 

Arkistotoimen jarjestaminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. 

Kunnanvaltuuston hyvaksymalla johtosaannolla tai muulla pysyvais 

maarayksella on maarattava se viranomainen, joka johtaa ja valvae 

kunnan arkistotointa ja sen keskusarkistoa. Samella on maarattava 

ne oikeudet ja velvollisuudet, joita kunnan keskusarkistolla tai 

muulla arkistotointa johtavalla kunnan viranomaisella on kunnal

lisiin lautakuntiin, virastoih1n ja laitoksiin nahden niiden ar

kistotoimen ohjaajana ja valvojana. 

Mita 1 momentissa on saadetty kunnasta, koskee soveltuvin osin 

myos kuntainliittoa. 

5 luku 

Asiakirjojen sailyttaminen, siirtaminen ja 

havittaminen 

16 § 

Arkistoon kuuluvat asiakirjat on sailytettava hyvaksytyssa arkis

totilassa turvassa palon vaaralta, kosteudelta ja muulta turmel

tumiselta. 

Valtionarkisto antaa yleisohjeet arkistotiloista rakennushalli

tusta kuultuaan. Arkistotilat hyvaksyy asiakirjojen sailytyspai

kaksi arkistoviranomainen. 

17 § 

Edella 1 §:n 1 momentissa seka 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoite

tun muun kuin kunnallisen arkistonmuodostajan asiakirjat tulee, 

siten kuin siita asetuksella saadetaan, siirtaa sailytettaviksi 

valtionarkistoon tai maakunta-arkistoon, taikka, mikali asiakir

jojen laatu tai kayttotarve sits edellyttaa, muulle viranomaisel

le. 

18 § 

Kunnanhallitus tai kuntainliiton liittohallitus taikka kirkolli

nen viranomainen voi valtionarkiston tai asianomaisen maakunta

arkiston suostumuksella siirtaa asiakirjojaan valtionarkistoon 

tai maakunta-arkistoon. 

9 



9 - 6 -

19 § 

Asiakirjojen havittamisesta maaraa valtionarkisto joko yleisoh

jeella tai yksittaisella paatoksella. Valtionarkisto voi tarvit

taessa maarata, etta viraston tai laitoksen on tehtava esitys sii

ta , mite sen arkistoon kuuluvia asiakirjoja voidaan havittaa . 

Valtionarkisto voi paattaa, etta tietyn arkiston, ainesryhman tai 

arkistoryhman osalta havittamisesta maaraa maakunta-arkisto tai 

13 §:ssa tarkoitettu keskusarkisto taikka kunnan tai kuntainlii

ton arkistotointa johtava viranomainen tahi muu viranomainen. 

Asiakirjat, jotka on maaratty havitettaviksi, on pyrittava havit

tamaan nopeasti ja tehokkaasti. Valtionarkisto, maakunta-arkisto 

tai muu 2 momentissa tarkoitettu viranomainen voi antaa havitta

misesta tarkempia ohjeita. 

6 luku 

Yksityisia arkistoja koskevia saannoksia 

20 § 

Yksityinen arkisto tai siihen kuuluvia asiakirjoja voidaan arkis

ton omistajan kanssa tehtavan sopimuksen nojalla ottaa valtionar

kiston, maakunta-arkiston tai muun tassa laissa tarkoitetun ar

kiston sailytettavaksi ja hoidettavaksi. 

Asiakirjojen sailyttajan on yksityiseen arkistoon kuuluvan asia

kirjan julkisuudesta noudatettava siita voimassa olevien saannos

ten ja maaraysten lisaksi, mita julkisuudesta on luovuttajan kens

sa sovittu. 

21 § 

Valtionarkisto voi pitaa rekisteria tieteellisen tutkimuksen kan

nalta merkityksellisista yksityisista asiakirjoista, kokoelmista 

tai arkistoista. 

22 § 

Jos yksityisen hallussa oleva asiakirja, kokoelma tai arkisto, 

joka on tieteellisen tutkimuksen kannalta tai muusta syysta mer

kityksellinen, ilmeisesti on vaarassa tuhoutua tai havita taikka 

jos se tarjotaan myytavaksi, valtionarkistolla on kaytettavissa 

olevien maararahojen puitteissa oikeus lunastaa asiakirja, koko

elma tai arkisto taikka ottaa siita jaljennos. 
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Lunastamisesta on suoritettava omistajalle kayvan hinnan mukainen 

korvaus. 

Tassa pykalassa tarkoitettujen asiakirjojen maastaviennista on 

saadetty erikseen. 

23 § 

Valtionarkisto voi maarata, etta asiakirja, kokoelma tai arkis

to, jolla voidaan olettaa olevan 22 § : n 1 mome ntissa tarkoitettu 

merkitys, on valittomasti siirrettava sailytettavaksi valtionar 

kistoon tai maakunta -ark istoon taikka muuhun varmaan sailytys 

paikkaan viranomaisen luana siihen saakka, kunnes kysymys lunas 

tamisesta tai jaljentamisesta on lai nvoimaisesti ratkaistu. 

Edella 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjasta, kokoelmasta tai 

arkistosta ei saa sailytysaikana eika, jos va atimus lunastamises 

ta tai jeljentemisesta on lainvoimaisesti hyletty, sen jelkee n

keen antaa tietoja asiattomille . 

24 § 

Jos 22 § :sse tarkoitettu yksityinen asiakirja , kokoelma tai a r

kisto paatetaan lunastaa tai jaljentaa, on samalla maa rattava, 

milloin lunastetut asiakirjat tai niiden jaljennokset tulevat 

julkisiksi. Tats harkittaessa on soveltuvin osin noudatettava, 

mita yleisten asiakirjain julkisuudesta on seedetty tai siite 

voimassa olevien seannosten nojalla on maaratty. 

25 § 

Edella 23 § :ssa tarkoitettuun valtionarkiston valiaikaista sai 

lyttamista koskevaan maaraykseen ei saa erikseen hakea muutost a. 

Muutoksenhausta valtionarkiston 22 tai 24 § :n nojalla tekemaan 

paatokseen on voimassa, mita muutoksenhausta hallintoasioissa an 

netussa laissa (154/50) on saadetty. 

26 § 

Joka ilmaisee sivulliselle, mite han on lunastamista tai jaljen

tamista koskevaa asiaa kasiteltaessa saanut tietaa yksityisesta 

asiakirjasta, kokoelmasta tai arkistosta taikka niiden omistajas 

ta tai haltijasta, on tuomitlava asiakirjan lunastamista koske 

van salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeut een 

enintaan kuudeksi kuukaudeksi . 

9 
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7 luku 

Erinaisia saannoksia 

27 § 

Mita 6 luvussa saadetaan, koskee soveltuvin osin kirkollisessa 

arkistossa sailytettavaa tieteellisen tutkimuksen kannalta tai 

muusta syysta merkityksellista asiakirjaa, kokoelmaa tai arkis

toa, joka on ilmeisesti vaarassa tuhoutua tai havita taikka joka 

tarjotaan myytavaksi. 

28 § 

Arkistoon kuuluvat asiakirjat on sailytettava siten, etteivat 

asiattomat pease niita kasittelemaan. 

Arkistoon kuuluvien asiakirjojen lainaamisesta arkiston ulkopuo

lelle saadetaan asetuksella. 

29 § 

Valtionarkistossa ja maakunta-arkistossa seka hallinonalan kes

kusarkistossa sailytettavista asiakirjoista on, jolleivat ne ole 

salaisia, annettava saadettya maksua vastaan jaljennoksia ja to

distuksia. 

30 § 

Valtionarkisto ja maakunta-arkistot voivat tehda valtion ja kun

nan vi~anomaisille seka yksityisille ja yhteisoille naiden tilaa

mia selvityksia ja muita tutkimuksia. Tilatuista selvityksista 

ja tutkimuksista perittavista maksuista saadetaan erikseen. 

31 § 

Tarkemmat saannokset taman lain taytantoonpanosta annetaan ase

tuksella. 

32 § 

Tama laki tulee voimaan paivana tammikuuta 1983. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtya lain taytantoonpanemisek

si tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

lalla lailla kumotaan julkisista arkistoista 20 paivana tammikuu

ta 1939 annettu laki (18/39) siihen myohemmin tehtyine muutoksi-

neen. 
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Kumottavan lain nojalla valtionarkistosta 8 paivana elokuuta 1952 

annettu asetus (313/52) ja maakunta-arkistoista 2 paivana loka

kuuta 1970 annettu asetus (619/70) jaavat kuitenkin toistaiseksi 

voimaan. 

(N:o Hlo 134/019/83, 24.2.1983) VT 9/83. 

RAHTILUOTTO 

9 

Rajattoman luotto- oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset . 

Luetteloon lisataan 

615179 SOK Rautasokos PL 70 94101 KEMI 10 

Luettelosta poistetaan 

657320 SOK Tavaratalo Abella 

Allamainittujen asiakkaiden nimi muutetaan seuraavanlaiseksi 

602227 Oy Nokia Ab Finnish Chemicals 
(ent . Finnish Chemicals Oy) 

651612 Oy Nokia Ab Finnish Chemicals 

(ent . Finnis Chemicals Oy) 

(Tlt 3/24/83, 23.2 . 1983) VT 9/83 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen v~limatkat -julkaisuun tehd~~n seuraavat muutokset: 

01.04.1983 lukien muutetaan Oulunkyl~n liikennBimistapamerkinn~ksi 
sarakkeeseen 5 Hil Tt . 

(Nro Lko 22262/67/82 , 21.2.1983) VT 9/83 

15 . 03 . 1983 lukien tehd~~n julkaisuun seuraavat muutokset: 

- Muutetaan Airakselan, Kurkim~en ja Salmisen liikenn6imis 
tapamerkinn~ksi sarakkeeseen 5 Hil . 

- Muutetaan Haapakosken liikenn6imistapamerkinn~ksi sarak
keeseen 5 Hil Tt . 

- Poistetaan Kuluntalahden kohdalta sarakkeesta 6 merkint~ 
"Tt llhtevll tavaraa varten lpp:n erikoisluvalla'' ja muu
tetaan liikenn6imistapamerkinn~ksi sarakkeeseen 5 Hil Tt. 

- Poistetaan Kuohun kohdalta liikenn6imistapamerkint~ Tt 
sarakkeesta 5. 

- Poistetaan Lamminm~en kohdalta sarakkeesta 6 rnerkint~ "Tt 
l~htev~~ tavaraa varten lpp:n erikoisluvalla" . 

(Nro Lko 23561/67/82, 21 . 2 . 1983) VT 9/83 

Lis~ksi rnuutetaan Alavuden merkinta sarakkeessa 1 merkinn~ksi Alavus . 

Julkaisun sarakkeesta 1 poistetaan rnerkinnlt Alavo, ks . Alavus sek~ 
rnerkint~ Skatudden , ks . Katajanokka . 

(Nro Yt 22229/67/83, 21.2.1983) VT 9/83 
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EROJA 
L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemap~~llikko Seppo Kullervo 
Vuorimaa, asemap~~llikko Urho Antero Pyykonen, liikennetarkastaja 

9 

Uuno Oskari Pet~j~, liikennemestarit Eemil August Kajama, Veikko Valt
ter Koskelo, toimistosihteerit Elina Vehvil~inen, Taimi Sylvia Nikula, 
konduktoorit Aimo Emil Oksanen, Veikko Emanuel Soininen, Veikko Edvin 
Ritvanen, Lauri Armas Autio, Paavo Pellervo Lyytik~inen, Pentti Au
kusti Ilmari H~nninen, Martti Ilmari Anttila, Veikko Luukinen, Tauno 
Piik, Martti Johannes Ruotsalainen, Maunu Rikhard Kukkonen, Leo Johan 
nes Kokkonen, Kauko Erik Ilmari Ij~s, kuormausmestari Matti Henrikki 
Heiskanen, veturinkuljettajat Gunnar Johannes Nieminen, Jouko Ensio 
Jantunen, Erkki Ilmari Kotilainen, Martti Kalevo Lyijynen, Arvo Jo
hannes Kerovuori, Erkki . Vihtori H~nninen, Oiva Armas Lanki, Unto 
Gunnar Leskinen, Jaakko Aulis Kelppe, Kalevi Jalmari Suhonen, Kauko 
Valdemar Patrakka, Esko Ojalammi, Helge Herman Hakala, Jorma Jouko 
Kullervo Hanhinen, Onni Oskari Rajala, Erkki Ilmari K~~ri~inen, Aate 

Ilmari Leinonen, Esko Nestori K~~ri~inen, vaunumestarit V~ino Aulis 
Ronkainen, Torsti Einari Antero Karjalainen, j~rjestelymestari Edvin 
Kauko Hakala, vaununtarkastaja Eerik Johannes Yl~-Soininm~ki, juna
miehet Olavi Albert Karjalainen, Alpo Ensio Pelli, Matti Johannes 
Lahti, Seppo Samuli Kiiski, Toivo Armas Neuvonen, Jaakko Johannes 
Myllynen, Pauli Jousimo, Toivo Gunnar Aittonen, Aarne Aatami Pirska
nen, Vilho Fredrik Sutinen, asemamiehet Onni Aulis Muikku, Sulo Pent 
ti Hyvonen, Arvo Olavi Hamal~inen, Aini Maria Lepo, Raimo Olavi Jo
hansson, Toivo Johannes Rajala, Esko Aukusti Nieminen, Simo Johannes 
Salo, Hilja Kaarina Ven~lainen, Eino Torniainen, Raimo Antero Niemi 

nen, Rauha Annikki Hirvonen, vaihdemiehet Pauli Armas Valjakka, Arvi 
Aatos Kinnunen, Armas Albert M~kinen, Aarre Armas Lehtonen, Onni 
Jaakko Antero Tuominen, Seppo Johannes Ropponen, Matias Rikhard Aho, 

Mauri Albert Heinonen, trukinkuljettaja Svante Johannes Kulmala, 
autonkuljettaja Salomon Repo, huoltomies Veikko Lahtisalo, toimisto
virkailija Pirkko Helena Salminen, vaunumies Martti Heikki Juhani 
Oksman, tallimies Reino Adam Immonen, ylim. vaununsiivoojat Kerttu 
Dagmar Kivisto, Aune Maria Repo, Anna Maria Nuorio, ylim. siivoojat 
Helvi Marjatta Suhonen ja Aune Ester Hyppanen. 
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VALTION VI~STOISSA JA LAITOKSISSA JXRJESTETTAVA OSA-AIKATY~ 

Saadoskokoelmassa on julkaistu: A s e t u s (25/83) 

valtion virastoissa ja laitoksissa jarjestettavasta osa-aika

tyostli. 

Annettu Helsingiss/:1 7 p/:11 v/:l.n/:1 tarnmikuuta 198 3 

Va1tiovarainministerion toimia1aan kuu1uvia asioita kasitte1e

maan maaratyn ministerin esittelysta saadetaan: 

1 § 

Nuorisotyottomyyden lieventamiseksi ja nuorten tyokokemuksen 

hankkimisen edistamiseksi voidaan valtion palveluksessa olevil

le tu1o- ja menoarvion rajoissa jarjestaa vapaaehtoisuuteen pe

rustuvaa osa-aikatyota ja ottaa valtion palvelukseen ensisijai

sesti nuoria tyonhakijoita siten, kuin tassa asetuksessa saade

taan. 

2 § 

Osa-aikatyo1la tarkoitetaan t/:l.ssa asetuksessa tyota, joka to

teutetaan 

1) paivittaisena 4 tunnin tyona, tai 

2) joka toinen paiva tai joka toinen viikko suoritettavana ko-

kopaivatyona, taikka 

3) muuna tyoaikajarjeste1yna 

siten, etta tyoaika kaikissa tapauksissa tasoittuu keskimaarin 

vahintaan 20 tuntiin viikossa neljan viikon aikana tahi kaytos

sa olevan muun tasoitusjakson aikana. 

3 § 

Va1tion virkamiehelle, joka haluaa siirtya virastossa tai lai

toksessa maaraajaksi tyonantajan hyvaksymaanosa-aikatyohon, 

voidaan myontaa virkavapautta taksi ajaksi vahintaan kuudeksi 

kuukaudeksi ja enintaan kuitenkin yhdeksi vuodeksi. 
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Virkamiehella tarkoitetaan 1 momentissa viran tai toimen halti

jaa ja ylimaaraist~ toimenhaltijaa. 

Pysyvaisluonteisessa tyBsopimussuhteessa olevalle tyontekijal

le voidaan myontaa 1 momentissa tarkoitettua virkavapautta vas

taava ma~raaikainen vapautus tyost~. 

4 § 

Osa-aikatyohon siirtyva otetaan maar~aikaiseen palvelussuhtee

seen. 

5 § 

Osa-aikatyohon siirtymisen johdosta vapautuvia tehtavia hoita

maan on tulo- ja menoarvion rajoissa pyritt~va ottamaan ensisi

jaisesti nuori tyonhakija. 

Nuorella tyonhakijalla tarkoitetaan tassa asetuksessa tyovoirna

toimistossa tyottomana tyonhakijana olevaa henkiloa, joka ei 

ole ennen 1 momentissa tarkoitetun palvelussuhteen alkamista 

taytt~nyt 25 vuotta tai joka ei ole opintojensa paatyttya 

saanut pysyvaisluonteista tyBpaikkaa. 

Nuori tyonhakija otetaan kokoaikaiseen tai, milloin siihen on 

erityisisa syita, osa-aikaiseen palvelussuhteeseen. 

6 § 

Viraston tai laitoksen tulee ilmoittaa tassa asetuksessa tar

koitetut osa-aikatyohon siirtym~en johdosta avautuvat tyopai

kat paikalliselle tyovoimatoimistolle. 

Tyovoimatoimiston tehtavana on osoittaa 5 §:ssa tarkoitettuja 

hakijoita nain avautuneisiin tehtaviin. 

7 § 

Osa-aikatyohon siirtymista on haettava asianomaiselta virastol

ta tai laitokselta vahintaan kahta kuukautta ennen tarkoitettua 
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siirtymisajankohtaa. Hakemus on tehtava va1tiovarainministe

ri~n vahvistaman kaavan mukaise11a 1omakkee11a. 

8 § 

Va1tioneuvosto antaa tarpee11iset maaraykset osa-aikaty~n pa1-

ve1ussuhteen ehdoista. 

Tarkempia maarayksia taman asetuksen sove1tamisesta antaa tar

vittaessa va1tiovarainministeri5. 

9 § 

Tama asetus tu1ee voimaan 1 paivana he l mikuuta 1983. 

Ennen taman asetuksen voimaantu1oa voidaan ryhtya asetuksen 

taytant~~npanon ede11yttamiin toimenpiteisiin. 

Haettaessa osa-aikatyota l. 4.1983 tai sita aikaisemmasta aja.n

kohdasta 1ukien, hakemus voidaan viraston tai 1aitoksen hyvak

syessa tehda ede11a 7 §:ssa saadetyn maaraajan estamatta. 
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Va1tiovarainministerio cnkirjee11~~n n:o P 5762, 19.1.1983 

antanut osa-aikatyon jarjestamisesta seuraavan y1eisohjeen, 

joka korvaa osa-aikatyon va1miste1usta 3.11.1982 annetun 

y1eisohjeen n:o P 5747. 

1. Y1eista 

Asetuksen sove1tamisa1a 

Mdhdo1lisuus hakea osa-aikatyota on asetuksen mukaan va1-

tion pysyvais1uonteisessa pa1veluksessa o1eval1a henkil51-

la. Asetuksen s~annokset mahdollisuudesta hakea osa-aika

tyota koskevat siten perus- tai sopimuspalkkaista viran 

tai toirnen haltijaa, ylima~raista toimeha1tijaa ja pysyvais-

1uonteisessa tyosopimussuhteessa o1evaa tyontekijaa. Saan

nokset eivat siten koske viran tai toimen valiaikaista hoi

tajaa, viransijaista, ti1apaist~ toimihenki1oa, satunnaista 

apu1aista, virkasuhteeseen verrattavassa ju1kisoikeudelli

sessa pa1ve1ussuhteessa o1evaa henki1oa eivatka maaraaikai

sessa, kausiluontoisessa tai muutoin valiaikaisessa tyosopi

mussuhteessa olevia tyontekijoita. 

Osa-aikatyohon hakeminen 

Virkamiehen tai tyontekij~n, joka haluaa siirtya osa-aika

tyohon, tu1ee hakea pa1katonta virkavapautta tai vastaavaa 

vapautusta kokopaivatyosta. Virkavapautta osa-aikatyota 

varten voidaan hakea vahintaan 6 kuukaudeksi ja enintaan 

yhdeksi vuodeksi. Osa-aikatyohon siirrytaan vastaavaksi 

m~~raaJaksi. Hakemus osa-aikatyohon tehdaan taman yleis

ohjeen liitteen 2 mukaisella lomakkeella. Lomaketta on 

saatavissa Valtion painatuskeskuksesta. Hakemusta kasitel-

1cssaan viraston tai laitoksen tu1ee muun muassa harkita so

veltuuko asianomainen tehtava sen laatu huomioon ottaen osa

aikaisena suoritettavaksi. 

9a 
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Osa-aikaty~hBn pa1kkaaminen 

Vuoden 1983 tu1o- ja menoarvion y1eisperuste1ujen mukaan 

saadaan va1tiovarainministeri5n suostumukse11a pa1kkausmo

mentin (01) a1amomentin 2 (ti1apaisten pa1kkiot ja tyosuh

depa1kat) ja a1amomentin 3 (muut pa1kat ja pa1kkiot) maara

rahaa y1ittaen maksaa osa-aikatyosta suoritettavat pa1kkauk

set edellyttaen, etta ylitysta vastaava maara saastyy ala

mo~entilla 1 (perus- ja sopimuspalkkaisten seka ylimaarais

ten virkamiesten palkkaukset). 

Osa-aikatyohon siirtyvan henki1~n kokoaikainen virka, toimi 

tei tehtava on jatettava tayttamatta eika siihen saa ottaa 

sanotuksi ajaksi sijaista. 

Osa-aikatyohon siirtyva virkamies otetaan maaraaikaiseen 

tilapaiseen virkasuhteeseen (tilapaiseksi toimihenkiloksi) , 

taikka siihen verrattavaan julkisoikeude11iseen palvelus

suhteeseen osa-aikatyon ajaksi. Viimeksi mainittu ju1kis

oikeude1linen pa1ve1ussuhde tarkoittaa lahinna posti- ja 

tele1aitosta, jossa voi o1la myBs osa-aikaisia satunnaisia 

apulaisia ja liikenneoppi1aita. 

osa-aikatyohon siirtyva tyBntekija otetaan maaraaikaiseen 

tyosopimussuhteeseen. 

Nuoren tyonhakijan palkkaaminen 

Osa-aikatyohon siirtymisen johdosta vapautuvia tehtavia hoi

tamaan palkataan ensisijaisesti nuori tyonhakija. Viraston 

tui laitoksen on etukateen syyta paikalliselta tyovoimato i

mistolta se1vittaa, onko palvelukseen saatavissa kelpoisuus

ehdot tayttavia asetuksessa tarkoitettuja nuoria tyonhaki

joita. Yhden nuoren tyonhakijan palkkaaminen edellyttaa 

yleensa kahden henkilon siirtymista virastossa osa-aikatyo

hon. 

Va1tion tu1o- ja menoarviossa viraston tai laitoksen pa1k

kausmomentin asianomaisen a1amomentin perusteluissa on il

moitettu a1amomentilta pa1kattavan henkiloston enimmaismaa-
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ra. Virastossa tai laitoksessa tassa ohjeessa tarkoitettuun 

osa-aikatyohon siirtymisen johdosta tapahtuva valiaikainen 

tyonteki jamaaran lisays voi kuitenkin tapahtua tulo- ja me

noarvion perusteluissa maarattyja henkiloston enimmaismaa 

ria ylittaen. 

Nuoren tyonhakijan palkkaamista varten viraston tai laitok

sen tulee tehda valtiovarainministeriolle esitys. 

Osa-aikatyOhOn siirtyvan henkilOn kokoaikaiseen virkaan, 

toimeen tai tehtavaan ei saa ottaa sanotuksi ajaksi sijais

ta. Tilalle palkattavaa tyontekijaa varten muodostetaan 

eri tehtava. Jos joissakin tapauksissa osa-aikatyohon siir

tyvan tehtavia ei niiden laadun vuoksi - esimerkiksi pitem

piaikaista kokemusta edellyttavat tehtava - voida sellaise

naan antaa nuoren tyonhakijan suoritettavaksi, voidaan 

edella sanotusta poiketen osa-aikatyohon siirtyvan tilalle 

maarata vastaavaksi ajaksi virastossa saannonmukaisessa jar

jestyksessa sijainen. Nuori tyonhakija palkataan talloin 

suorittamaan viraston tai laitoksen hanelle sovelt~vik 5i 

katsomia tehtavia. Viransijaisuusketjua ei tulisi jatkaa 

taman pite~~alle. 

Jarjestelyja koskevien esitysten tekeminen valtiovarainmi

nisteriolle 

Nuoren tyonhakijan palkkaamista koskeva esitys on toimitet

tava valtiovarainministeriolle viimeistaan yhta kuukautta 

ennen aiottua palvelukseenottoajankohtaa. Siirtymavaiheessa 

1.4.1983 tai sita aikaisemmasta ajankohdasta lukien palkat

tavia koskevat esitykset voidaan tehda valtiovarainministe

riolle taman maaraajan est~atta. Esityksessa tulee selvit

taa osa-aikatyohon siirtymisesta virastossa syntyvat saas

tOt, joiden rajoissa maararahaa voidaan esittaa kaytettavak

si nuorten tyonhakijoiden palkkaamiseen. Viraston tai lai

toksen esityksen perusteella valtiovarainministerio osoit 

taa maararahan kaytettavaksi nuoren tyonhakijan palkkaami

seen valtion tulo- ja menoarvion momentilta 28.80.02.6. 
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Va1tiovarainministeri~11e on sama11a toimitettava ja1jennok

set kyseisista osa-aikatyohakemuksista. 

Va1tiovarainministerion pa1kkaosaston 21.1.1983 9aivatty muis

tio va1tion virastoissa ja 1aitoksissa jarjestettavasta osa

aikatyosta annetun asetuksen (25/83) mukaiseen osa-aikatyohon 

1iittyvista pa1ve1ussuhteen ehdoista 

1. Y1eista 

Va1tion virastoissa ja 1aitoksissa jarjestettavasta osa

aikatyosta annetun asetuksen (25/83) mukaiseen osa-aik~ ~y6-

hon siirtyva virkamics otei.:aan osa-aikatyon ajal:si maii.c&

aikaiseen ti1apHiseen virkasuhteeseen (ti1apHisck s i to i~i 

henkiloksi), taikka siihcn verrattava~n julkiso i k~udE, l i 

secn pa1velussuhteeseen . Viimcksi mainittu ju1kisoikcu~el

linen palvelussuhd~ tarkoittaa lahinna posti- ja telelai

tosta, jossa voi olla myos osa-aikaisia satunnaisia 

apulaisia ja liikenneoppilaita. 

Osa-aika~yohon siirtyva tyosopimussuhteinen henkjlo 

otetaan osa-aikatyon ajaksi maaraaikaiseen tyos opirr.us

suhteeseen . 

Palvelussuhteen ehdot maaraytyvat osa-aikatyossa soveltuvin 

osin asianomaisen vastaavassa kokopaivatyossa noudatetta

vien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti siten kuin jaljem

pana ilmenee. Palkkaus ja muut palkanluontoiset etuudet 

mitoitetaan osa-aikatyon suhteellista osuutta vastaavaksi . 

Mikali alakohtaisesti noudatet~ava ty6ehtosopimus si sal~HK 

edellisesta kappaleesta poikkeavia mtiarayksia, osa-aikaty6-

ta koskevaa tyosopimusta ei saa tehl~ a sellaisesta tyc ::.;t;i 

tai tehtaavtista, jota kyseincm tyoehtosopimu smi:ii l:ays i:osk-.;e . 



Osa-aikatyon tyoaikamuodoista on sltidetty asetuksen 2 §:ss~. 

Osa-ai!~atyo on t.oteutcttava sit en, etta tyoa ika on kcskimd.ii

rin vHhintiHn 20 tuntia viikossa neljHn viikon tai esim. 

vuorotyossa olevan muun tasoitusjakson aikana. Osa-alkatyo 

tulce mikali mahdollista totcuttaa maanantaista pcrjantai

hin tehtavlnl ptiivitt5isenti 4 tunnin tyon~. Muita tyoaika

jlrjestelyjl voidaan toteuttaa, mikali virasto tai laitos 

erityisisti:i syista katsoo sen asianmukaiseksi. Ti:<lL::inen 

erityjncn syy voi ella piLklt ty6ss5klyntimatkat harvaan 

asutuilla alucilla. 

2. Virkasuhteesta osa-aikatvohon ::>iirtyvat 

2.1. l'alkkaus 

Palkkaus suoritetaan saannollisen tyoajan tyotuntien mu

kaisena osuutena asianomaisen kokoaikatyon kiinteasta palk

kauksesta jaljern~anl esitetylla tavalla. Jos virkamjes siir

tyy osa-aikatyohon poikkeuksellisesti suorittamaan muuta vi

raston hyvaksymaa osa-aikatyotti kuin omaan kokopaivatoimeen

sa kuuluneit.a tehUivia, tulee tyotuntien rnukainen palkkaus 

rnaartita vastaavia tehUivUi virastossa tai laitoksc"ssa S'..lO

rittavan vir-un tai toimen haltijan palkkauksen pcrusteella. 

Jos virastossa ei ole vastaavaa virkaa tai tointa, ty6tun

tien mukainen palkkaus tulee maarata valtionhallinnossa vas

taavasta tehtavastl suoritettavan palkkauksen perusteella. 

Tehtlvlssa, jossa noudatetaan virastotyoaikaa, on 20 viik

kotuntia talviaikana (1.9. - 31 .5.) 55,20% taydes~a sa5n

n6llisesta tyo~jasta ja kesaaikana (1.6. - 31.8.) 61,50% 

tlydesta saannollisestti tyoajasta. Tlma merkitsee sita, et

tl asetuksen mukaisessa osa-aikatyossa palkkaus suoritctaan 

kulLakin kalenterikuukaudelta erikseen e~ella mainittujrn 

pro~enttiostwksicn mukaj sena. Tyo11.ikalain alaisissa tchta

vissa 20 viikkotunnin mukainen palkkaus on kultakin kalen

terikuukaudclta 50 % kokopaivtitoimen palkasta. 

Palkanmaksuajankohtaan ja palkanmaksuun muutoin noudatetaan 

niitti perusteita, mit5 asianomaisen kokopaivltoimcsta on 

voimassa. 
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2.2. Tyoaika 

Osa-aikaiseen tila9liseen virkasuhteeseen siirtyneeseen 

noadalctaan soveltuvin osin asianornaista kokoplivlisessl 

virkasuhtecssa koskeneita tyoaikasaannoksil ja mtiBrHyksiti. 

Osa-aikatyotl tekevan henkilon tyoaika on klytannossa jar

)estettavH siten, ettH tyo voidaan tehda normaalina pHiva

ty6nti hBnen kanssaan sovitun tyoajan puitteissa. Ty6aika on 

yleensti oltava mahdollista tasoittaa seuraavina ptiivinti, jos 

jonain paivana jo~dutaan teke~lln ennalta sovittua pitempaa 

tyoaikaa. Jarjestcly ei ~issaan tapauksessa alenna tyoai~a
korvauksiin ja lisiin oikeutt2via tuntirajoja tai muuto1~ 

muuta niiden maks~pcrusteita. Mikali osa-aikatyontekijti 

erityistapauksissa maarataan ylittamaln vuorokautisen tai 

viikottaisen sa~nnollisen tyoaikansa eika tyoaikaa voida 

tasoittaa muina paivina, lisltyo korvataan maksamalla yk

sinkertainen tuntipalkka. Korvausten ja lisien maksamiscn 

chdoton edellytys on se, ettl niihin oikeuttava tyo teh

dlan esimiehen maartiyksesta. 

2.3. Vuosiloma 

Virkasuhteiseen osa-aikatyoh6n siirtyvan vuosiloman pituus 

maarltaan eraiden julkisoikeudellisessa palvelussuhtecssa 

valtioon olevien henkiloiden vuosilornasta ja vuosilomakor

vauksista annetun aset~ksen (693/73) muka!sesti. Taydeksi 

lomanmaarlytymiskuukaudeksi katsotaan lomanmlarayty~isvuo

den sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana asia!JOT:Jainen 

on ollut tyonantajan tyossl vlhintaan 18 paivan~. 

Vuosilomaa ei anneta niilta kalenterikuukausilta, joina 

palveluksessaolo:>tiivUi on vahernm~in kuin 18 . Viraston tai 

laitoksen tulisi virkamjehen hakemuksesta myontati puuttu

via vuosilomaptiivia vastaavan pituinen palkaton vapaa lo

makaudcn aikana. 
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2.4. Muut palvelussuhtcen ehdot 

Asetuksessa tarkoitettu osa-aikapalvelus luetaan valtion 

palveluksena hyvaksi palvelussuhteen perusteella suoritct

tavaa il~alisi:ia jn mi:iaravuosikorotustu vartcn. Jos osa-ail~a

ty6hon siirtyneelle vastaavassa kokoaikaty6ssa tuliai tlina 

aikana oikeus uuteen ikilisHlin tai maSravuosikorotuksecn, 

tarkist~taan osa-aikatyon palkkauksen perustetta ikiHisaa 

tai maarHvuosikorotusta vaDtbavasti. 

Osa-aikatyontekijHn palvelussuhtecn ehtoD1in noudatetaan 

muutoin vastaavia periaatteita soveltuvin osin, mitl vas

taavacca kokoaiknisessa virkasuhteessa valtioon olevien 

henkil~iden palvelussuhteen ehdoista on stiadetty, mtiarat

ty tai sovittu. 

3. Kokopaivaisesta tvcsooimussuhteesta osa-aikatyohon 

siirtyvat 

9a 

Kokopaivaisesta tyosopimussuhteesta osa-aikatyohon siirty

vien osal ta pal ve lussuh teen ehtoina nouda te.taan niin ikaan 

edelleen soveltuvin osin, jaljempana ilrnencvin tavoin, asian

omaisen kokcpaivatyon palvelussuhteen ehtoja. 

3.1. Palkkaus 

Tehtavassa, jossa noudatetaan virastotvoaikaa, on 20 viikko

tuntia talviaikana (1.9. - 31.5.) 55,20% taydesta saannol

lisesta tyoajasta ja kesJaikana (1.G. - 31 .8.) 61,50 % tay

destti stiann6llisesta tyo<.:.jasta. 'I'ar.•ti merkitsee sitH, etta 

asetuksen mukaisessa osa-aikatyosc5 palkkaus suoritetaan 

kultnkin kalenterikuukauuelta erikseen edclla mainittujen 

prosenttiosuuksien m~kaisena. Ty6aikalain alaisissa tehtH

vissti 20 viikkotunnin mukainen palkl•aus on kultakin kalen

terikuu!:a.udclta 50 % kokopaivatoimen palkasta. 

Osa-aikatyoh6n siirtyminen, milloin palkkausmuoto ei vaih

du, ci muuta asianomaiscn palkanlaskentakautta eika palkan

maksuajankoht.aa. 
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3.2. Tyoaika 

Ko~oplivaisest~ tyosopimussuhteesta osa-aikaiseen tyosopi

mussuhtceseen siirtync~sccn sovelletaan cdelleen periaat

teessa vastaava a kokoaik~tyotl tekcviK koskcvia ty6aikamii

rayksHi. 

osa-aikatyota tekevan henkilon tyoaika on kayttinnossa jtir

jestettava siten, etta se voidaan tehda nor~aalina paiva

tyontl hanen kanssaan sovitun tyoajan puittcissa. Osa-aika

tyohar. siirtyminen ei missaan ta ~>auksessa alenna tyoaika

korva uks iln ja lisiin oi!:cuttc:via tuntirajoja ja ma):su:: -:

rustc.!.ta. 

llikili osa-aikatybhon siirtynyt tyontekija erityistapauk

sessa matiratlan ylittamlan osapaivatyota varten sovittu 

tyoaika, maksetaan ylittavalta ajalta lisatyokorvausta yk

sinkcrtaisen tuntipalkan mukaan. 

3.3 . Vuosiloma 

Osa-aikatyontekijan vuosiloma rnaarataan vuosilomalain ja 

valtion tyontekijain vuosilomista annetun valtioneuvoston 

paatoksen (284/78) mukaisesti . Taydcksi lomanmairlytymis

kuukaudeksi katsotaan lomanmiHrlytymisvuoden sellaincn ka

lcnterikuukausi, jonka aikana asianomainen on ollut tyfn

antajan tyossa vahinttiiln 14 paivana. Tyos:o;Ci.olopaivil:si lu.e

taan todelliset tyosstiolopaivat paivittaisen tyoajan pituu

teen katsomatta. 

Vuosilomaa ei annet<l eika myoskiii'in lomarahaa makseta niil ta 

kalcntcrikuukausilta, joina tyossaolopaivia on vtihcr.1.":'.an kuin 

14. Viraston tai laitoksen tulisi tyontekijan hake~u~scsta 

myontaa puuttuvia vuosilornapaivia vastaavan pituincn palka~ 

ton vapaa lomakauden aikana. 

3.4 . t4uut palvelussuhtecn e~dot 

Asetuksessa tarkoitettu osa-aikatyo luetaan valtion palve

ltll:sena hyvaksi mahdollista palvelusvuosilisaa vurtcn , jos 
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edellytykset siihen muutoin ovat olcrnassa. Osa-aikatyon 

hyv~H:~i lukcminen Jn(;ila palv8lussuhtccn ehtoja b.tin palk

kaa ja palvclusvuosilisUH varten mHHrtiytyy kulloinkin nou

datettavien tyoehtosopimusten rnukaisesti. 

4. VirY.asuhtee>sta osa-aikatvohon iulkisoikeudelliseen 

palvelussuhtcescen siirtyvlt 

Osa-aikainen palvelus julkisoikeudellisessa palvelussuh

teessa tulee kysymykseen posti- ja telelaitoksessa, jossa 

on rnuun rnuassa osa-aikaisiin tilap!isiin toirnihenkiloihin, 

satunnaisiin apulaisiin ja liikenneoppilaisiin sovelt~va 

virkael~Losopimus. r:iiihin henl~iloihin sovelletaan nai ::i~:u:: 

virkae~tosopimukscn cili~rtiyksiH, lukuun ottarnatta palkkio

taulukoi ta 1 mikHl i sopimnksessa tarkoitet tu tyoaika I Vi:hin 

ttiln 86 tuntia kuukaudessa, tiyttyy. Palkkauksen ja ty6aj an 

osalta noudatetaan soveltuvin osin edelli kobdissa 2 . 2.1. ja 

2.2.2. ilmenevi~ pe~iaatteita. 

5. Pnlvelukseen otettavan nuoren ty6nhakijan palvelus

suhteen ehdot 

5.1. Nuoren tyonhakij an palvelussuhteen laatu 

Nuori ty6nhakija otetaan piasiantoisesti kokoaikaiscen pal

velussuhteeseen. Osa-aikainen palvelussuhde voi tulla kycy

mykseen erityisisti syisti kuten jos ktiytcttiviksi tulevat 

m5arirahat civtit riit~ kokoaikatyontekijln palkkaamisccn 

tai jos nuori ty6nhakija crikseen haluaa osa-aikatyotG. Mi

kali nuori tyonl1akija otet<>.an palvcJ ukseen osa-ai!:a~y o!:lon , 

hHneen sovellettavista palvelussu~tecn ehdoista on pyydet-

tlva valtiovarainministeri~n lausunto. Lausunto voida~n 

pyytla samalla kun virusto tai laitos tekee kohdassa 1 tar

J:oi tctun es i tyksc:n nuorcn tyonhal~i jan pall·.J;ac;~.ista v«.:ten. 

5.2. Palvelussuhteen ehdot tyosopimussuhteessa 

5. 2. 1. Yleista 

Nuorcn tyonhakijan kanssa tchdaMn kirjallinen rna&rlaikaincn 
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tyosoJ?imus. T~·osopimus tehdiian enintaan siksi ajaksi, jonka 

asianomaincn ko~opMivatoimen haltija on asetuksessa tarkci

tetussa osa-aikatyossl, enintaan kuitenkin yhdeksi vuodcksi. 

Esinerkki 1: Jos asianomaiset kokopi:iivtitoimen halti

jat ovat ~alenterivuoden alusta osa-aikatyossl kuusj 

kuukautta, nuoren tyonhakijan tyosuhteen kesto ilnais

taan seuraavasti: Tlmd tyosopimus on voimassa enintlln 

niin kauan, kL:in asianoma.i.set kol·.opaivatoimcn haltijat 

ovat osa-aikatyossa, enintaan kuitenkin 30.G . 19 sack

l~a. 

Esimerkl:i 2: J<uten edellinen, mu~ta osa-aikatyoUi 0:1 

jarjestetty 1 vuodeksi. Tyosopimuhsen kesto sidot~a:-~ 

osa-aikatyon kestoaikaan seka lisaksi 1 vuod-:n e:.im

l:'laispituus. Jos osa-aikatyohon siirtyneet eri piiati..:•k

sen perusteella jatkavat valittomasti osa-aikatyota 1 

vuoden jalkeen, nuoren tyonhakijan tyosopimus paattyy 

ja tilalle otetaan tyovoimatoimiston osoituksen perus

teella toinen nuori tyonhakija. 

5.2.2. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot 

Nuoren tyontekijan palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot 

maaraytyvat alalla noudatettavan tyoehtosopimuksen mukai

sesti. Jollei asianomainen crityistapauksessa kuuluisi min

kaan tyoehtosopimuksen piiriin, palvelusschteen ehtojen ~~~

raytymisen suhteen noudatctaan valtion tulo- ja men oa=vic

sovcltamisesta voimassa olevissa yleisl:'ltiarlyksissa edelly

tettyd menettelya . 

5.3. Palvelussuhtcen ehdot virkasuhtcessa 

5. 3 .1. Yleista 

Maarays tilapaiscen virkasuhtecseen annctaan k.i.rjallis"sli 

malraajaksi. Mlaraajan keston suhteen noudatetaan edcllii 

kohdassa 5.2.1. csitettyjH periaattejta. 
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5.3.2. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot 

Virkasuhteeseen otetun nuoren tyontekijan palvelussuhteen 

ehdot maaraytyvat asianomaisen virkaehtosopimuksen perusteel

la. Esimerkiksi posti- ja telelaitoksessa tallaisen nuoren 

tyontekijan palvelussuhteen ehdot maaraytyvat posti- ja tele

laitoksen tilaoaisia toimihenkiloita, satunnaisia apulaisia 

ja liikenneoppilaita koskevan virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

Jollei virastossa tai laitoksessa ole erityista virkaehtoso

pimusta tilapaisia toimihenkiloita varten, sovelletaan, mita 

tilapaisista toimihenkiloista on valtion yleisessa virkaehto

sopimuksessa ja muissa virkaehtosopimuksissa sovittu. 

Edella olevan johdosta hallinto-osaston johtaja ilmoittaa seu-

raavaa: 

Saannosten mukaan pysyvaisluontoisessa oalvelussuhteessa val

tioon olevil la virkamiehilla ja tyontekijoilla on mahdollisuus 

hakea virkavapautta tai vastaavaa vapautta siirtyakseen osa

aikatyohon vahintaa 6 kuukauden ja enintaan 1 vuoden ajaksi, 

mikali asianomainen tehtava sen laatu huomioon ottaen soveltuu 

osa-aikaisena suoritettavaksi. Hakemus osa-aikatyohon siirty

mista varten on jatettava ao. esimiehelle vahintaan kahta kuu

kautta ennen suunniteltua siirtymisajankohtaa. Osa-aikatyohon 

siirtymisen johdosta vapautuvia tehtavia hoitamaan on tarkoi

tus sijoittaa vastaavaksi ajaksi oaikallisen tyovoimatoimiston 

valityksella kelpoisuusehdot tayttavia nuoria tyonhakijoita 

siten, etta kahden osa-aikatyohon siirtyvan tilalle otetaan 

yksi nuori tyonhakiia. Virkamiesten hoitamiin tehtaviin ote

taan tilanaiseen virkasuhteeseen ja tyosuhteessa hoidettuihin 

tehtaviin tyosopimussuhteeseen. Ennen osa-aikatyohon siirtymis

ta koskevien virka- ja vastaavien vaoauksien mvontamista tulee 

varmistua siita, etta vapautuviin tehtaviin on saatavissa kel

ooisuusehdot tayttavia nuoria tyonhakijoita. 

Maararahaesitykset nuorien tvonhakijoiden palkkaamiseksi tulee 

osastojen toimittaa hallinto-osaston johtajalle niin ajoissa, 

etta ne ehtivat valtiovarainministerioon vahinta~n yhta kuu

kautta ennen aiottua palvelukseenottoajankohtaa. Esityksiin 

tulee liittaa jaljennokset vastaavista osa-aikatyohakemuksista 
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seka vapauden myontavan viranomaisen 1ausunto siita, miten va

pautuvat tehtavat on tarkoitus hoitaa. 

Osa-aikatyohon siirtymista koskevia hakemus1omakkeita on saa

tavana painatusjaostosta . 

(N:o H1o 78/121/83 , 8.2.1983) VT 9a/83. 
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ARKISTOASETUS 

Saadoskokoelmassa on julkaistu: 

N:o 1012. Arkistoasetus. Annettu Helsingissa 23 paivana joulukuu

ta 1982. 

Opetusministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan maa

ratyn ministerin esittelysta saadetaan 20 paivana helmikuuta 

1981 annetun arkistolain (184/81) nojalla: 

Arkistoviranomaiset 

1 § 

Valtionarkisto on tasavallan presidentin kanslian, valtioneuvos

ton seka valtioneuvoston kanslian ja ministerioiden, oikeuskans

lerinviraston, korkeimpien oikeuksien ja muiden ylimpien tuomio

istuinten seka keskusvirastojen ja niihin verrattavien laitosten 

arkistoviranomainen, jollei hallinnonalalla ole arkistolain 

(184/81) 13 §:ssa tarkoitettua keskuaarkistoa. 

Valtionarkisto on arkistolain 13 §:ssa tarkoitettujen hallinnon

alan keskusarkistojen arkistoviranomainen. 

2 § 

Maakunta-arkisto on ylioikeuksien ja muiden yleisten tuomiois

tuinten ja erikoistuomioistuinten, korkeakoulujen, muiden oppi

laitosten seka laaninhallitusten ja valtion piiri- ja paikallis

hallintoon kuuluvien muiden virastojen ja laitosten arkistoviran

omainen, jollei hallinnonalalla ole arkistolain 13 §:ssa tarkoi

tettua keskusarkistoa. Maakunta-arkisto on myos piirinsa kunnal

listen arkistojen arkistoviranomainen. 

3 § 

Valtionarkisto seka maakunta-arkistot piireissaan ohjaavat ja 

valvovat arkistolain 2 § :n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen yh

teisojen, saatioiden ja laitosten arkistotointa seka antavat 

pyydettaessa neuvoja lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettujen yh

teisojen ja laitosten arkistoille. 

Valtionarkisto ja maakunta-arkistot antavat pyydettaessa mahdol

li su uksiensa mukaan neuvoja ja ohjeita myos yksityisluon teisille 

arkistoille . 
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4 § 

Arkistolain 13 §:ssa tarkoitetun hallinnonalan keskusarkiston 

tehtavana on: 

1) ohjata, valvoa ja kehittaa hallinnonalan virastojen ja laitos

ten arkistotointa; 

2) sailyttaa hallinnonalan arkistonmuodostajien sille luovutta

mia asiakirjoja, arkistoja ja muita kokoelmia; 

3) vastaanottaa, sailyttaa ja jarjestaa hallinnonalan kehityksen 

kannalta merkityksellisia yksityisia arkistoja ja asiakirjoja; 

4) edistaa hallussaan olevien asiakirjojen kayttoa tutkimuksen 

lahdeaineistona; 

5) hoitaa hallinnonalan arkistonmuodostajien osalta ne tehtavat, 

jotka arkistolaissa ja tassa asetuksessa on maaratty arkistovi

ranomaisille; ja 

6) hoitaa ne muut tehtavat jotka keskusarkistalle annetaan muis

sa saannoksissa. 

5 § 

Hallinonalan keskusarkiston toimintaa varten vahvistaa johtosaan

non viranomainen, jonka valittomaan alaisuuteen keskusarkisto 

kuuluu tai jonka yhteydessa se toimii. Ennen johtosaannon vahvis

tamista siita on hankittava valtionarkiston lausunto. 

Arkistotointa koskevia saannoksia 

6 § 

Arkistolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla virastolla tai lai

toksella tulee olla arkistotointa varten arkistosaanto. Siihen 

on otettava maaraykset kirjaamisesta, arkiston asiakirjasarjois

ta, asiakirjojen sailytysajoista ja muusta arkistotoimen hoitami

sesta. Arkistosaantoa laadittaessa tulee ottaa huomioon valtion

arkiston antamat ohjeet ja maaraykset. 

Arkistosaanto ja siihen tehdyt muutokset on lahetettava tiedaksi 

arkistoviranomaiselle. 

7 § 

Arkistotointa h~idettaessa on erityisesti huolehdittava, etta: 

1) diaari toimii arkistolain 5 §:ssa tarkoitettuna arkistohake-

10 
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mistona diaariin merkittyjen asiakirjojen osalta ja etta diaarien 

pitamisessa otetaan huomioon arkistonmuodostajan toiminnasta ai

heutuvat tarpeet; 

2) valtetaan tarpeetonta kirjaamista; 

3) pysyvasti sailytettavien asiakirjojen ja tiedostojen maaraa 

tehokkaasti rajoitetaan; 

4) maaraajan sailytettavat asiakirjat ovat helposti erotettavis

sa pysyvasti sailytettavista; ja etta 

5 ) asiakirjat liitetaan ar~istoon, sailytetaan ja luetteloidaan 

valtionarkiston antamien ohjeiden mukaisesti. 

8 § 

Arkistolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua virastoa tai laitos

ta koskeviin tyojarjestyksiin tai niiden jarjestysmuotoa ja toi

mintaa koskeviin muihin saadoksiin on otettava maaraykset arkis

ton vastuunalaisesta hoitajasta. 

9 § 

Kuntien ja kuntainliittojen on lahetettava maakunta-arkistolle 

tiedoksi arkistolain 15 §:ssa tarkoitetut johtosaannot ja pysy

vaismaaraykset. 

10 § 

Asiakirjoja laadittaessa on arkistotoimen vaatimukset otettava 

huomioon. Pysyvasti sailytettaviksi tarkoitetut asiakirjat ja 

niihin arkistolain 4 §:n 2 momentin mukaan luettavat tallenteet 

on tehtava pitkaaikaista sailytysta ·kestavia materiaaleja kayt

tamalla sen mukaan kuin valtionarkisto tarkemmin maaraa. 

Asiakirjojen ja tallenteiden arkistokelpoisuuden toteamiseksi 

tarvittavat tutkimukset tekee tuotteen valmistajan, maahantuojan, 

kayttajan tai hankkijan hakemuksesta valtion teknillinen tutki

muskeskus. Tutkimuskeskus toimittaa tiedot tutkimuksen tulokses

ta valtionarkistolle. Se julkistaa vuosittain helmikuussa viral

lisessa lehdessa luettelon niista materiaaleista ja menetelmis

ta, joiden on todettu soveltuvan arkistokelpoisen asiakirjan 

valmistamiseen. 

11 § 

Arkistoon kuuluvista asiakirjoista on valtionarkiston antamien 
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yleisohjeiden mukaisesti pidettava arkistoluetteloa, joka on toi

mitettava tiedoksi arkistoviranomaiselle siten kuin tama maaraa. 

Kunnan lautakuntien, virastojen ja laitosten arkistojen luette

lot toimitetaan kunnan keskusarkistolle ja keskusarkiston luet

telot maakunta-arkistolle. 

12 § 

10 

Arkistonmuodostajan palveluksessa olevien on hoidettava huolel

lisesti kasi teltavinaan olev.ia asiakir joja j.a pidettava ne .asiarum~

kaisesti jarjestettyina seka kasittelyn paatyttya luovutettava 

asiakirjat arkistoon liitettaviksi siten kuin arkistosaannossa 

maarataan. 

Asiakirjojen siirtaminen ja havittaminen 

13 § 

Valtion virastojen ja laitosten asiakirjojen siirtamisesta val

tionarkistoon, maakunta-arkistoon tai erityistapauksessa muun 

viranomaisen huostaan maaraa valtionarkisto. Siirrettavaksi ei 

voids maarata 10 vuotta nuorempia asiakirjoja, ellei se viran

omainen, jonka arkistoon asiakirjat kuuluvat, suostu siirtoon. 

Yli 50 vuotta vanhat asiakirjat on siirrettava, jollei 16 §:sta 

muuta johdu. 

Siirrot on pyrittava toteuttamaan siten, etta samalla kertaa 

voidaan siirtaa kaikki usean vuoden aikana kertyneet asiakirjat. 

14 § 

Valtion viraston tai laitoksen toiminnan lakatessa. tai sen jar

jestysmuodon olennaisesti muuttuessa on viraston tai laitoksen 

arkisto siihen saakka sailytettava amana kokonaisuutenaan ja 

siirrettava valtionarkistoon, maakunta-arkistoon tai hallinnon

alan keskusarkistoon, jollei toiminnan lakkaamisen tai jarjes

tysmuodon muuttumisen yhteydessa ole toisin saadetty tai valtion

arkisto toisin maaraa. 
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15 § 

Siirrettavien asiakirjojen tulee olla jarjestetyt ja kunnostetut 

arkistotointa koskevien saannosten ja maaraysten mukaan. Siirret

tavista asiakirjoista on laadittava valtionarkiston vahvistaman 

kaavan mukainen luovutus1uette1o, joka seuraa siirrettavaa ar

kistoa . 

Valtionarkisto tai maakunta-arkisto ei ole velvollinen vastaan 

ottamaan asiakirjoja, jotka olisi ollut havitettava. 

Arkistoainesten luovutuskuntoon saattamisesta ja luovuttamisesta 

valtionarkistoon tai maakunta-arkistoon aiheutuvista kustannuk

sista vastaa luovuttava viranomainen . 

16 § 

Opetusministerio voi myontaa poikkeuksia 13 ja 14 §:ssa tarkoite 

tusta asiakirjojen siirtamisvelvollisuudesta. 

17 § 

Valtion tiliasiakirjojen sailytysajoista ja havittamisesta paa

tettaessa on kuultava va1tionta1ouden tarkastusvirastoa . 

Asiakirjojen lainaaminen 

18 § 

Arkistoon kuuluvia asiakirjoja voidaan kuittausta vastaan maara

ajaksi lainata toiselle viranomaiselle virkakayttoon . Lainaukses

ta paattaa arkiston vastuunalainen hoitaja, jollei muuta ole saa

detty tai maaratty . 

19 § 

Asiakirjoja voidaan lainata tutkijain kayttoon valtionarkistoon 

tai maakunta-arkistoon taikka erity~sesta syysta myos muihin 

valtionarkiston hyvaksymiin laitoksiin . Muuten on asiakirjojen 

lainaaminen yksityiselle viraston ulkopuolelle kielletty . 

Yksityisluonteisen arkiston omistajalla on kuitenkin oikeus saa

da kayttoonsa tallaisesta arkistosta arkistolain 20 §:n mukaises 

ti siina tarkoitetun arkiston sailytettavaksi siirretty asiakir

ja . 

20 § 

Asiakirjojen lainaamisesta tutkimustarkoituksia varten ulkomai-
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siin arkistoihin tai muualle ulkomaille paattaa valtionarkisto 

ottamalla huomioon Suomea velvoittavat kansainvaliset sopimuk

set, kansainvalisen kaytannon seka mahdollisuudet vastavuoroiseen 

lainaamiseen. 

Arkistotilat 

21 § 

Ennen kuin arkistolain 1 §:n momentissa tarkoitetulle virastol-

le tai laitokselle ryhdytaan rakentaman uusia arkistotiloja tai 

vanhoja peruskorjaa maan, rakennustyota koskevat piirustukset ja 

tyoselostukset tulee lahettaa arkistotilojen osalta arkistovi

ranomaisen hyvaksyttaviksi. Valtion rakennushankkeissa rakennut

tajan on jo esisuunnittelun yhteydessa hankittava arkistovirano

maisen lausunto lopulliseen rakennussuunnitelmaan sisallytetta

vien, hankkeeseen kuuluvien virastojen ja laitosten arkistotilo

jen laadusta ja maarasta. 

Rakennushallituksen tulee antaa virka-apua arkistoviranomaisille 

arkistotiloihin liittyvissa asioissa. 

22 § 

Virka-arkiston siirtamisesta uuteen sailytyspaikkaan seka saily

tyspaikan laadusta ja riittavyydesta on ilmoitettava arkistovi

ranomaisille ennen siirtoa. Kunnallisen arkiston osalta ilmoitus 

tehdaan kunnan tai kuntainliiton keskusarkistolle ja keskusarkis

toa koskeva ilmoitus maakunta-arkistolle. 

Arkistojen tarkastaminen 

23 § 

Arkistolain 14 §:sse tarkoitetussa arkistojen tarkastuksessa on 

erityisesti selvitettava, miten arkistotointa koskevia saannok

sia ja maarayksia on noudatettu. 

24 § 

Arkiston tarkastuksesta on arkistonmuodostajalle annettava tar

kastuskertomus, jossa tulee mainita mahdollisesti havaitut lai

minlyonnit ja puutteet arkistotoimen hoitamisessa. Naiden kor

jaamisesta on arkiston vastuunalaisen hoitajan toimitettava ar

kistonmuodostajan selvitys arkiston tarkastaneelle arkistovi

ranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa tarkastuskertomuksesta 

tiedon saatuaan. 

10 
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25 § 

Jos 24 § : ssa tarkoitettu selvitys on ta~kastuksen toimittaneen 

arkistoNiranomaisen mielesta puutteellinen tai siina ilmoitetut 

toimet ovat riittamattomia, sen tulee ilmoittaa asiasta arkiston

muodostajalle ja sille ylemmalle viranomaiselle, jonka alainen 

tarkastettu arkisto on . 

26 § 

Jos kunta tai kuntainliitto ei tayta arkistotoimeen kuuluvia vel

vollisuuksiaan, maakunta-arkiston on pyydettava asiassa laan i n

hallituksen toimenpidetta. Ennen kuin laaninhallitus tekee asi

assa paatoksen, sen on kuultava asianomaista kuntaa tai kuntain

liittoa ja valtionarkistoa. 

Erinaisia saannoksia 

27 § 

Valtionarkiston ja maakunta-arkistojen tulee suunnitella ja jar

jestaa BTkistoalalla tarvittavaa erityiskoulutusta. 

Valtionarkisto vahvistaa yleisarkistojen virkoihin ja toimiin 

kelpoisuusehtoina olevien arkistotutkintojen tutkintovaatimukset. 

28 § 

Tutkija, joke kayttaa valtionarkistossa tai maakunta-arkistossa 

sailytettavia asiakirjoja, on velvollinen luovuttamaan asiano

maisen yleisarkiston kirjastoon kappaleen jokaista naihin tutki

muksiin perustuvaa julkaisuaan . 

29 § 

Tarkempia ohjeita taman asetuksen soveltamisesta antaa tarvitta

essa opetusministerio. 

30 § 

Tame asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1983. 

Tells asetuksella kumotaan 18 paivana marraskuuta 1927 annettu 

virsllis t en arkistojen suojelua koskeva valtioneuvoston pastes 

(309/27) seka valtion viranomaisissa kaytettavista papereista ja 

muista kirjoitustarvikke~ta 1~ paivana syyskuuta 1970 snnettu 

ssetus {599/70). 
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Taman asetuksen 6 §:ssa tarkoitettu arkistosaanto tulee laatia 

virastolle tai laitokselle viiden vuoden kuluessa asetuksen voi

maantulosta. 

(N:o Hlo 134/019/83, 24.2.1983) VT 10 /83 . 

ELAKETIETOREKISTERIN UUDET ILMOITUSOHJEET 

10 

Valtiokonttorin rekisteritoimistossa on laadittu uudet ilmoitusoh 

jeet valtion el~keturvan piiriin kuuluvien palvelussuhdetietojen 

ilmoittamiseksi valtion el~ketietorekisteriin . 

Uusittuja ilmoitusohjeita noudatetaan 2 . 1.1983 lukien . N~m~ ohjeet 

korvaavat virastoille ja laitoksille 2.1 . 1981 annetut elaketieto

rekisterin ilmoitusohjeet . Ohjeet koskevat lomakkeella annettavia 

ilmoituksia . 

Edell~ olevan johdosta ilmoitetaan, ett~ uutta el~ketietorekiste 

rin ilmoitusohjetta on saatavissa painatusjaostosta . 

(N:o Hlo 156/16/83, 1.3.1983) VT 10/83. 

VALILAMP~ASUJEN TILAAMINEN 

Sosiaali- ja terveystoimisto ilmoittaa , ett~ Helsingin paavarasto on 

hankkinut valilampoasuja varastotavaraksi Rukka Oy:lt~ . Niiden tyon

tekijaryhmien osalta, joille kuuluu tyonantajan puolesta valil~mpo

asut, pyydet~~n tilaukset osoittamaan aikaisempien vuosien hankinta

menettelysta poiketen suoraan VR Helsingin paavarastoon. Varasto las 

kuttaa ko . v~lilampoasuista tilaajia normaalin k~ytannon mukaan 95 mk/ 

kpl. 

(N : o Slt 169/53/83 , 3.3 . 1983) VT 10/83 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJUILLE 

Veturinkuljettaja Veijo Puranen, Kouvola 
Sr1-veturin lammityskontaktorin kytkentalukituksen kayttoavaimen 
paikka 
200 mk 

Teknikko Sep~o Lastuvuori, Helsinki 
Matkustajavaunujen vara s ulakkeiden ja -lamppujen maara seka nii
den sijoittaminen junissa 
300 mk 

Veturinasentaja Jouni Kokkonen, Pieksamaki 
Kuljetusalustan kehittaminen Dr13-veturille vaihteisto- ja vau
riotapauksia varten 
300 mk 

Vaununtarkastaja 
Matkustajavaunun 
parantaminen 
200 mk 

Reina Luukinen, Oulu 
sivu- ja paatyoven lukon etulevyn kiinnityksen 

Teknikko Jukka Laapas, Kouvola 
Kouvolan varikon kayttovesi- ja lammityslinjojen rakennemuutok
set energian saastamiseks i 
500 mk 

Vaunumestari Tuomo Junttanen, Oulu 
Eaov-vaunun astimien ja kasiripojen sijoitus 
500 mk 

Tyoterveyslaakari Hannu Virtanen, Kouvola 
Tyoterveyshuollon tilastoinnin kehittaminen 
300 mk 

Veturinkuljettaja Markku Ruokonen, Tampere 
Polttoaineen vuotamisesta aiheutuvien haittojen poistaminen 
Dv15-16 vetureissa 
200 mk 

Veturinlammittaja Veijo Saarenpaa, Helsinki 
Tehonsaatopyoran paallystaminen Dv15-veturissa 
200 mk 

Tyonjohtaja Olli Kivioja, Hyvinkaa 
Vetovinssin valmistaminen vanhasta siltanosturista 
600 mk 

Koneenkayttaja Kari Nikkinen, Riih i maki 
Raiteentukemiskoneen ilmasylinterin varren valmistaminen 
kovakromatusta akselista 
500 mk 
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Yliteknikko Paavo Sahlman, Helsinki 
Teknikko Heimo Sahlman, Helsinki 
Jatkuvahitsatun kiskon pituussuuntaisen jannityksen mittausme
netelma 
Kummallekin 250 mk 

Teknikko Martti Salmi, Helsinki 
Raiteentukemiskoneeseen MATISA BNRI 85 sovellettu puoliautoma
tiikka 
1000 mk 

Rataesimies Raimo Rouvali, Tampere 
Insinoori Tapia Happonen, Tampere 
Ajojohtopylvaiden N1-N3 perustuksen kallistuman korjausmenetelma 
Kummallekin 200 mk 

Teknikko Hannu Paavilainen, Joensuu 
SNTL : n tavaravaunujen telin sidontalaite nosto- ja raivaustoissa 
BOO mk 

Asemamies Pertti Vavymies, Mantyharju 
Kuormaulottumamitta 
300 mk 

Moott . vet . kulj . Taito Kainulainen, Kuopio 
Rata - autojen akselikayttolaitteen kuljetuslaite 
200 mk 

Viilaaja Jorma Heiskanen, Kuopio 
Dv15-16 veturin kaksinajolaitteiden putkistojen puhallus maara
valein huollon yhteydessa 
200 mk 

Sahkoasentaja Tenho Rissanen, Kuopio 
Sahkoasentaja Mauna Liukkonen, Kuopio 
Dv15-16 ja Dr14-veturin lampomittareiden ja antureiden vaihto 
Smiths-merkkisista VDO-merkkisiin 
Kummallekin 500 mk 

Teknikko Reijo Turunen, Hyvinkaa 
Tyhjiouunin muuttaminen soveltuvaksi myos tyhjiolakkaukseen ko
nepajalla 
1000 mk 

(N:o Hlo 150/131/83, 25.2.83) VT 10 /83 

10 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 1.3.1983 

. 

RH:n sahke n:o 192 
Voimassa lukien 1.3.1983 

Luku Rahayksikko kod Lyhennys 
maadi FM 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) .... 84 Fl 202,00 

100 Belgian frangia .................... 88 FrB 11,40 

1 Bulgarian leva ..................... 52 Leva 5,00 

1 Englannin punta .................... 70 £ 8,40 

100 Espanjan pesetaa ................... 71 Pta 4,20 

100 Italian liiraa ..................... 83 Lit 0,39 

100 Itavallan shillinkia ............... 81 Des 32,00 

100 Jugoslavian dinaria ................ 72 Din 10,00 

100 Kreikan drakmaa .................... 73 Or 8,00 

100 Luxemburgin frangia ................. 82 Frlux 11 ,40 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing .... 20 Rbl 750,00 

100 Nor jan kruunua ...................... 76 NKr 76 ,so 

100 PGJ·otugalin escudoa ................. 94 Esc 5,90 

100 Puolan zlotya ....................... 51 Zl 6,00 

100 Ranskan frangia .................... 87 FF 79,50 

100 Romanian leita ..................... 53 Lei 120,00 

100 Ruotsin kruunua ..................... 74 SKr 73,50 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa .... 80 OM 224,00 

100 Saksan Dem. tasavalta, markkaa ..... 50 M 224,00 

100 Sveitsin frangia ................... 85 FrS 270,00 

100 Tanskan kruunua .................... 86 DKr 63,50 

100 Tshekkoslovakian kruunua ........... 54 Kcs 80,00 

1 USA:n dollari ...................... $ 5,30 

100 Unkarin forinttia .................. 55 Ft 
13,00 

1 UIC-frangi 01 FrUIC 1 '76 ......................... 
Suomen markan kansainvalinen lyhen-

nys on ............................. 10 FM 

( No Tit 76/23/83 l VT 10/83 
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Tass a VT:ssa ( VT 10/83 ) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH:n sahkeella seuraavasti 

r 

FM FM FM FM FM FM 
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RYHMAHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU 

Keskusj~rjestojen ja valtion tyomarkkinalaitoksen v~lisell~ 

24.1.1983 allekirjoitetulla poyt~kirjalla on 1.1 . 1983 lukien tar

kistettu tyosopimussuhteessa valtioon olevan henkilon kuoltua omai

sille ryhm~henkivakuutusta vastaavana etuna suoritettavan taloudel

lisen tuen markkama~ri~ seuraavasti : 

Edunj~ttaj~n ik~ Perussununa ensimmaisen 
kuolinhetkell~ edunsaajan osalta 

40 vuotta tai sita nuorempi 38 760 markkaa 
41 vuotta 37 050 markkaa 
42 vuotta 35 390 markkaa 
43 vuotta 33 730 markkaa 
44 vuott-a 32 070 markkaa 
45 vuotta 30 410 markkaa 
46 vuotta 28 750 markkaa 
47 vuotta 27 090 markkaa 
48 vuotta 25 430 markkaa 
49 vuotta 23 770 markkaa 
50 vuotta 22 110 markkaa 
51 vuotta 20 450 markkaa 
52 vuotta 18 790 markkaa 
53 vuotta 17 130 markkaa 
54 vuotta 15 470 markkaa 
55 vuotta 13 810 markkaa 
56 vuotta 12 150 markkaa 
57 vuotta 10 490 markkaa 
58 vuotta 8 830 markkaa 
59 vuotta 7 170 markkaa 
60 vuotta tai sit~ vanhempi 5 510 markkaa 

Perussumma korotetaan 12 000 markan m~~raisella lapsikorotukse l la 

jokaista seuraavaa edunsaajana olevaa lasta kohti. Jos ainoastaan 

lapsilla on oikeus tukeen, ei perussummaan lis~t~. lapsikorotusta 

ensimmaisen lapsen osalta . Ensimm~isen lapsen osalta tuen m~~r~ 

on kuitenkin aina v~hint~~n lapsikorotuksen suuruinen . 

(Hloj n : o Hlo 159/111/83, 2 . 3.1983) VT 10/83 
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VIRKA-AUTOJEN YHTEISK~YTT~~ KOSKEVAT OHJEET 

Rautatiehallitus on 1.3.1983 paatBksellaan nro RH 254/019/83 antanut 

virka-autojen yhteiskayttoa koskevat seuraavat ohjeet, jotka korvaavat 

rautatiehallituksen 25.1.1982 antamat vastaavat ohjeet (RH 108/019/82): 

Virka-ajokeskukset 

Virka-autojen kayton jarjestamiseksi mahdollisimman tehokkaaksi ja 

taloudelliseksi on rataverkolle perustettu virka-ajokeskuksia, jotka 

valittavat eri organisaatioyksikoissa kulloinkin vapaana olevia virka

autoja yhteiskayttotilaajille . Luettelo virka- ajokeskuksista puhelin

tietoineen julkaistaan Valtionrautateiden puhelinluettelossa (VR 2623) . 

Tilausohjeet 

Tilaajan osasto- , p11r1- ja alueorganisaatiosta riippumatta saadaan 
Valtionrautateiden virka- autoja varata virkakayttoon edella mainituis 

ta virka- ajokeskuksista valtion moottorikulkuneuvojen kaytosta annet 

tujen maaraysten puitteissa (VN : n paatos nro 482 , 15.6.1972, 
RH nro 1055/117/82, 18 . 11.1982 ja RH 132/019/83, 8.2 . 1983), jotka ovat 
julkaistuina Henkilostohallinnon maarayksia-kansiossa sivuilla 

B. 7.2.1 . - B. 7 . 2 . 3. Luvan virka- auton varaamiseen antaa esimies, jol
la on oikeus allekirjoittaa luvansaajan matkamaarays . 

Tama virka-autojen yhteiskayttojarjestely kasittaa seka paikallisajo

etta kaukoajotilaukset . 

1. Paikallisajotilaukset 

Paikallisajotilaukset hoidetaan asianomaisten piiri - ja alueyksikoi 

den erikseen antamien tilaus- ja toimintaohjeiden mukaisesti. 

2 . Kaukoajotilaukset 

Paaperiaatteena on, etta kaukoajotilaukset tehdaan virkamatkan koh
detta lahimpana olevaan virka-ajokeskukseen. Tavoitteena on kokonais 
matkakustannusten saastaminen rajoittamalla autonkaytto soveltuvissa 

tapauksissa vain virkamatkan kohdealueeseen. Jos koko matka on tehta
va virka-autolla, tilataan auto lahtopaikkaa lahimpana olevasta virka-
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ajokeskuksesta. 

Ti1aukset on tehtava etukateen niin ajoissa, etta virka-ajokeskukselle 

jaa vahintaan 2 tyopaivaa toimitusaikaa. Autot varataan tilaajille ti -

1ausjarjestyksessa. Ennalta arvaamattomia kiireellisia ajotehtavia 
hoidetaan vain, jos autokalustoa on kyseisena ajankohtana tarkoituk

seen kaytettavissa. 

Tilausten muutoksista ja peruutuksista on tilaajan aina valittomasti 

ilmoitettava virka-ajokeskukseen. 

Tilaajal1a tulee olla esimiehen allekirjoittama matkamaarays, josta 

kay ilmi, missa ja milloin hanella on oikeus saada kayttoonsa virka

auto. Kun kysymykseen voi tulla virka-ajan hoitaminen joko kuljettajan 
tai tilaajan itsensa ajamana, on jalkimmaisessa tapauksessa tilaajalla 
lisaksi oltava asianmukainen VR:n auton kuljetuslupa joko erillisena 

(lomake VR 1135) tai matkamaarayksessa. 

Ti1aajan on esitettava matkamaarayksensa ennen ajoon lahtoa autonkul

jettajalle tai, milloin tilaaja saa virka-auton kayttoonsa ilman kul

jettajaa, on hanen esitettava jo autoa vastaanottaessaan kuljetuslupa 

ja matkamaarays virka- ajokeskukseen. 

Virka-ajokeskuksen toiminta 

Virka-autojen yhteiskayttoa ohjaavat ja valvovat asianomaisten piiri

konepaja- ja varastopaallikoiden maaraamista edustajista kootut virka 

ajoryhmat, joiden tehtavana on lisaksi selvittaa virka- autojen tarvet 

ta, sijoituksia ja miehityksia seka tarvittaessa sepia paikallisten 

yhteyshenkiloiden nimeamisesta. 

Jokaiseen virka-ajokeskukseen maarataan vastuubenkilo , jonka tehtavan 

on muun toimensa ohella _sopia ja jarjestaa virka- ajot tilausten ja 
kaytettavissa olevien jarjestelymahdollisuuksien mukaan . 

Yhteiskayton kustannuksista vastaavat ne organisaatioyksikot, joiden 
hallinnassa yhteiskayttoautot ovat. 

Virka-ajokeskusten perustamisesta ja lakka~ttamisesta paattavat asian 
omaiset piiri-, konepaja- ja varastopaallikot sopien siita keskenaan . 
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Tama paat~s ju1kaistaan kansiossa Henki1~st~ha11innon maarayksia 
(VR 2633) kohdassa B. 7 . 2.4 . 

(Nro RH 254/019/83, 1.3.1983) VT 10/83 

AIKATAULUN 182 LIS~YKSET 

Lisays 13 aikatau1uun 182 on i1mestynyt ja jaettu aikatau1ukirjan 
ryhman 1 . 5 ti1annei11e . Lisayksen voimaantu1opaiva on 14 . 3 . 1983 . 

10 

Lisays 14 aikatau1uun 182 on i1mestynyt ja jaettu aikatau1ukirjan ryh

man 6.1 ti1anneil1e . Lisayksen voimaantu1opaiva on 7 . 3.1983. 

VT 10/83 . 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin 9760 i1mestyy 1is~1ehti nro 26 , 
joka on voimassa 1 . 4. 1983 lukien . 

Lis~1ehti sis~1t~~ mm . seuraavia muutoksia : 

- Tanskan asemien rahti1ukuja korotettu (n . 12,5 % rahdin korotus) 
- tyhjien yksityisvaunujen rahteja korotettu Tanskan osuude11a 

- Tanskan osuuden osakuormaus/osapurkausmaksua korotettu 

- muutoksia Suomen, Norjan ja Ruotsin asema1uetteloissa 

- korotuksia er~it~ Ruotsin ja Tanskan asemia koskeviin lis~rahteihin 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 i1mestyy 1is~1ehti 

nro 44 , joka on voimassa 1 . 4. 1983 lukien . 
Lisa1ehti sisaltaa mm . seuraavia muutoksia : 

- Tanskan osuuden rahtien korotuksen (n . 12,5 %) 
- Poikkeustariffi 1 rahtien korotuksen 

Painatusjaosto suorittaa 1isa1ehtien jake1un . 

(Mt 28 . 2 . 83) VT 10/83 . 

NORDEG - TARIFFI 

NORDEG - vaunukuormatariffiin (NORDEG Wg1 9927/9928) ilmestyy lisalehti 

nro 6, joka on voimassa 1 . 4 . 1983 1ukien . 

Lisal ehti sis~ltaa mm . seuraavia muutoksia : 

- Norjan osuuden rahtien korotuksen n . 10 % 
- Tanskan osuuden rahtien korotuksen n . 12,5 % 

NORDEG - kappaletavaratariffiin (NORDEG/Stg 9929) i1mestyy 1isa1ehti 

nro 12 , joka on voimassa 1 . 4. 1983 lukien . 
Lisalehti sisa1taa mm . seuraavia muutoksia : 

- Saksan (DB : n) rahtien korotuksen n . 2 , 9 % 
- Saksan (DB : n) kotiinkuljetusmaksujen korotuksen n . 3 , 9 % 
- Tanskan osuuden rahtien korotuksen n . 12 , 5 % 

Kans . v~l . tavaraliikenteen myyntijaosto jakaa 1isa1ehdet niiden saa
vuttua Saksasta . 

(Mt 28 . 2. 83) VT 10/83 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaa11ikon virka (V 25), 1iikenneohjaajan virka (V 18), toimisto

sihteerin virka (V 15), seitseman veturinku1jettajan virkaa, konduk
toorin virka ja kaksi kuormausmestarin virkaa. Liikenneosaston paal-
1iko11e osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatieha1-

1ituksen kirjaamoon viimeistaan 11 . 4.1983 ennen viraston aukio1oajan 
paattymista . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

asemapaa11ikko (V 25) : 
1iikenneohjaaja (V 18) : 
toimistosihteeri (V 15): 
veturinku1jettajat: 

konduktoori : 

kuormausmestarit : 

Rovaniemen (1 Kja) 1iikennea1uee11e, 
Kokko1an (1 Kok js) 1iikennea1uee11e , 
Vaasan (1 Vs lippukassa) 1iikennealueelle , 
Kokko1an (1 Kok) liikennea1uee11e ja 
Seinajoen (6 Sk) variko11e, 
Seinajoen (1 Sk) 1iikennea1ueel1e ja 
Y1ivieskan (2 Yv) 1iikennea1uee11e . 

Y1imaarainen jarjestelymestarin toimi, asetin1aitemiehen toimi, kaksi 

koneenhoitajan tointa, kaksi vaununtarkastajan tointa, nelja vaihde
miehen tointa , kymmenen junamiehen tointa, toimistovirkai1ijan toi
mi (V 11) ja kolme toimistovirkai1ijan tointa (V 9) . Rautatieha1li

tuksen 1iikenneosaston paalliko11e osoitetut kirjal1iset hakemukset 
on toimitettava Seinajoen liikennepiirin paa11iko11e viimeistaan 
11.4 . 1983 . 
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Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylima~r~iseen toimeen otettu 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

y l im . jarjestelymestari : 

asetinlaitemies : 

koneenhoitajat : 

vaununtarkastajat : 

vaihdemiehet : 

junamiehet : 

toimistovirkailijat (V 11) : 

toimistovirkailijat (V 9) : 

Sein~joen (1 Sk mre) liikennealueelle , 

Seinajoen (1 Sk) liikennealueelle , 

Sein~joen (2 Sk) varikolle, 

Seinajoen ( 2 Sk) variko lle, 

Sein~joen ( 3 Sk) ja Vaasan (1 Vs) liiken-

nealueille, 

Seinajoen (8 Sk), Vaasan (1 Vs) ja Kok

kolan (1 Kok) liikennealueille, 

Vaasan (1 Vs) liikennealueelle ja 

Seinajoen (2 Sk) ja Kokkolan (1 Kok) 

liikennealueille . 

Autonkuljettajan toimi , trukinkuljettajan toimi , kuusitoista asema

miehen tointa (V 10) ja seitseman asemamiehen tointa (V 9) . 
Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava Seinajoen lii

kennepiirin paal l ik6lle viimeistaan 11 . 4 . 1983 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa

vasti : 

autonkuljettaja : 

trukinkuljettaja: 

asemamiehet (V 10) : 

asemamiehet (V 9) : 

Yta 2. 3. 1983 

Vaasan (1 Vs) liikennealueelle, 

Sein~joen (1 Sk) l iikenne aluee l le , 

Seinaj oen (5 Sk) , Vaasan (3 Vs), Kokko l a n 

(3 Kok) ja Ylivieskan (2 Yv , 1 Pha ja 

2 Ou kuitenkin enintaan kauko- ohjauksen 

kaytt66n ottoon asti) liikenneal ueille 

ja 

Seinajoen (1 Kji) , Kokkolan (3 Kok) ja 

Ylivieskan (3 Yv) lii kennealueille . 
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NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: opastinesimiehen toimeen (Kv) rataesimies 

Erkki Antero Parkkinen . 

EROJA 

R a t a o s a s t o: y1im.toimistovirkai1ija (V 8) Anne Kansonen. 

10 
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VALTIONRAUTATEIDEN HALLINNDSTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMINEN 

Asetus annattu Helsingissa 4 paivana maaliskuuta 1983 

Liikannaministerin esittelysta 

k u m o t a a n Valtionrautateiden hallinnosta 14 paivana 

maaliskuuta 1969 annatun asetuksen (183/69) 37 §:n 3 momentti seka 

m u u t eta an 34 §:n 1 momentin 3 kohta sellaisana kuin se 

on 26 paivana lokakuuta 1979 annatussa asetuksessa (788/79), 

nain ku~luvaksi : 

34 § 

Kelpoisuusehtoina Valtionrautateiden virkoihin ja toimiin vaadi

taan, etta asianomainan on aikaisemmalla toiminnallaan osoitta

nut omaavansa sellaisan taidon ja kyvyn, jota viran tai toimen 

manestyksellinen hoitaminen edellyttaa. Sen lisaksi vaaditaan: 

3) hallinto-osaston johtajalta ja hallintotoimiston paallikkona 

toimivalta apulaisjohtajalta oikeustiatean kandidaatin tutkinto 

ja kaytannon perehtyneisyys hallinnollisiin tahtaviin , lainopil

lisen toimiston paallikkona toimivalta apulaisjohtajalta oikeus

tieteen kandidaatin tutkinto saka kaytannon perehtyneisyys hal

linnollisiin ja tuomarintehtaviin seka henkil5st5toimiston paal

likkona toimivalta apulaisjohtajalta ja sosiaali- ja tervaystoi

miston paallikkona toimivalta apulaisjohtajalta alaan soveltuva 

korkeakoulututkinto ja kaytannon perehtynaisyys hallinnollisiin 

tehtaviin, 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1983. 

(N:o RH 289/011/83, 9.3.1983lVT 11/83 
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VR:N SUOJELUJOHTAJA JA SUOJELUJOHTAJAN APULAISET 

Rautatiehallitus on 3 . 3 . 1983 m~arannyt Valtionrautate i den suojel u
johtajaksi rataosaston yli - insinoorin Jaakko Allani Peltomaan ja 
toiseksi suojelujohtajan apulaiseksi hallinto- osaston apulaisjohta
jan Pauli Juhani Kopperin . Toisena suojelujohtajan apulaisena toi 

mii edelleen liikenneosaston vt . apulaisjohtaja Veli - Matti Herranen. 

(N : o RH 247/08/83 , 3 . 3.1983) VT 11/83 . 

KERAILYESINEIDEN MYYNTI 

Rautatieaiheisten kerailyesineiden myynti on keskitetty Helsingin 

paavarastoon, jonne on valmistunut varastotila esineiden sailytysta 

ja kateisrnyyntia varten. 

Rautatiehallituksen osastoja seka piireja ja konepajoja pyydetaan 

sopimaan paavaraston myyntiasiain hoitajan kanssa {puh. 911-3357) 

hallussaan olevien alkuperaisesta kaytosta poistettujen kerailyesi

neiden mahdollisesta luetteloimisesta ja lahettamisesta myynti

varastoon. 

Kera ilyarvoa on todettu olevan mm. seuraavilla esineilla: 

- vetokaluston sarjatunnukset ja numerot, valmistuskilvet, kellot, 

viheltimet ja lyhdyt, 

henkil o- ja virkavaunujen sarjanumerot, metallikirjaimet ja -tun

nukset, kilvet, varavalaisimet, vaatekoukut, ovien lukot ja kah

vat, ohjetaulut, vesikarahvit ja lasit, 

- asema- ym. rakennuksista poistetut kellot, kilvet, erikoiset huo

nekalut (esim. jalopuuta), valaisimet ja muut vanhat toimisto- ja 

kayttoesineet seka 

- opastelyhdyt, eraat turvalaitetarvikkeet, vanhat puhelimet ja 

teletarvikkeet jne. 

Myos kerailyesineita kos kevat o s totie dustelut pyydetaan ohjaamaan 

Helsingin paavarastoon, postios. Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 He l

s inki 51, puh. ( 90) 7073357/Rajahuhta. 

(Tmt 37/586/83, 4.3.198 3) VT 11/83 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto- oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

615690 

617027 

617035 

617043 

617068 

617142 

617225 

617373 

617597 

617621 

617654 

617670 

Oy Wilh . Schauman Ab 
Ahlholman saha 

PL 42 

Saastamoinen Yhtyma Oy PL 264 
Lastulevytehdas, Sarkilahti 

Saastamoinen Yhtyma Oy 
Vaneritehdas, Sarkilahti 

Saastamoinen Yhtyma Oy 
Levyjaloste, Sarkilahti 

Saastamoinen Yhtyma Oy 
Vaneritehdas , Itkonniemi 

Saastamoinen Yhtyma Oy 
Saha, Siikaniemi 

Saastamoinen Yhtyma Oy 
Ikkunatehdas , Siikaniemi 

Saastamoinen Yhtyma Oy 
Talotehdas , Haapaniemi 

Oy Partek Ab 
Mineraaliryhma 

Oy Partek Ab 

PL 264 

PL 264 

PL 264 

PL 264 

PL 264 

PL 264 

Teknisten eristeiden yksikk~ 

Oy Partek Ab 
Teknisten eristeiden yksikko 

Oy Partek Ab 
Korjausrakent.yksikko , Muijala 

Luettelosta poistetaan 

644146 

659672 

659821 

Oy Partek Ab 

Oy Partek Ab 

Oy Partek Ab 

68601 PIETARSAARI 

70101 KUOPIO 10 

70101 KUOPIO 10 

70101 KUOPIO 10 

70101 KUOPIO 10 

70101 KUOPIO 10 

70101 KUOPIO 10 

70101 KUOPIO 10 

53500 LAPPEENRANTA 50 

53500 LAPPEENRANTA 50 

21600 PARAINEN 

08680 MUIJALA 

Eristysteollisuus 

Perusmateriaaliteolli 
suus, Rovaniemi · 

Kateaineteollisuus 
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Allamainittujen Oy Partek Ab : n asiakasnumeroiden nimet muutetaan 

seuraavanlaisiksi: 

601328 

6~~120 

6~4138 

6~~153 

644161 

659615 

659623 

659631 

659649 

659656 

659664 

659680 

659698 

659706 

659714 

659722 

659730 

659748 

Oy Partek Ab 
Kehityskeskus, Parainen 

Oy Partek Ab 
Sideaineteollisuus, Parainen 

21600 PARAINEN 

21600 PARAINEN 

Oy Partek Ab 
Valmisbetoniyksikko 
Helsinki 

Sorn~isten 00500 HELSINKI 50 
rantatie 25 

Oy Partek Ab 
Kateaineyksikko, Muijala 

Oy Partek Ab PL 89 
Sisustusteollisuus, Turku 

Oy Partek Ab 
Sideaineteollisuus, Kajaani 

Oy Partek Ab 
Sideaineteollisuus , Kemi 

Oy Partek Ab 
Sideaineteollisuus, Kolari 

Oy Partek Ab 
Sideaineteollisuus, Kuopio 

Oy Partek Ab 
Sideaineteollisuus, Lappeenranta 

Oy Partek Ab 
Mineraaliryhm~. Loukolampi 

Oy Partek Ab 
Sideaineteollisuus, Toppila 

Oy Partek Ab 
Mineraaliryhm~. Vimpeli 

Oy Partek Ab PL ~ 
Rakennusosayksikko, Hyryla 

Oy Partek Ab PL 8 
Rakennusosayksikko, Nastola 

Oy Partek Ab 
Mineraaliryhma, Parainen 

Oy Partek Ab 
Rakennusosayksikko, Ylojarvi 

08680 MUIJALA 

20101 TURKU 10 

53500 LAPPEENRANTA 50 

95930 ~K~SJOENSUU 

95930 ~K~SJOENSUU 

53500 LAPPEENRANTA 50 

53500 LAPPEENRANTA 50 

77370 LOUKOLAMPI 

90520 OULU 52 

62810 SAVONJOKI 

04301 HYRYL~ 

15561 NASTOLA 

21600 PARAINEN 

33470 SOPPEENMXKI 

Oy Partek Ab Palkkit . 1 04300 HYRYLA 
Eristysaineyksikko, Hyryla 
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659755 Oy Partek Ab 53500 LAPPEENRANTA 50 
Eristysaineyksikko , Lappeenranta 

659763 Oy Partek Ab Rusko 90500 OULU 50 
Eristysaineyksikko , Oulu 

659771 Oy Partek Ab 21600 PARAINEN 
Eristysaineyksikko, Parainen 

659789 Oy Partek Ab 38700 KANKAANPltlt 
Muurattujen rak . yksikko 

659797 Oy Partek Ab 25390 KIIKALA 
Muurattujen rak . yksikko 

659805 Oy Partek Ab 61360 MIETO 
Muurattujen rak . yksikko , Kurikka 

659813 Oy Partek Ab 76850 NAARAJltRVI 
Muurattujen rak . yksikko 

659839 Oy Partek Ab 21600 PARAINEN 
Teknokemianyksikko 

(Tlt 3/24/83 , 9 . 3 . 1983) VT 11/83 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE , LANTINEN 

R a i 1 E u r o p S (RES) 

1.5 . 1983 otetaan Euroopan rautateilla kayttoon seniorialennuskortti, 
RAIL EUROP S (RES- kortti) . 

Peruskorttina on oman maan elakelaisalennuskortti, joka Suomessa on 

65-kortti . Sille voidaan ostaa lisakortti, RAIL EUROP S (RES) . 

RES- kortti maksaa 35 markkaa, ja silla voidaan ostaa alennuksella 
meno- ja meno-paluulippuja RES : iin osallistuvien rautateiden ja mui 
den kuljetusyhtioiden osuuksille . 

Suomessa voi siis RES- kortin saada 65- vuotta tayttanyt henkilo , joka 
on lunastanut 65- kortin . 

RES- kortti on voimassa vuoden , mutta kuitenkin enintaan peruskortin 
viimeiseen voimassaolopaivaan asti . VR:n 65 - kortissa on viela oltava 
ainakin yksi matka jaljella , niin ettei se ole loppuun kaytetty . 

Suomessa ostetulla RES- kortilla ei saa ostaa kotimaisia alennuslip
puja, vaan niita saa ainoastaan 65-kortilla. 

Sitavastoin ulkomaalainen, joka esittaa RES- kortin, saa Suomen osuuk
sille ostaa matkalippuja 50 %: n alennuksella . Joissakin maissa myon

netaan kotimainen peruskortti jo 60- vuotta tayttaneille naisille ja 
heilla on niinollen myos omassa maassa hankittu RES - kortti. Myos na
ma 60- vuotta tayttaneet naiset saavat, esittaessaan RES- kortin, os 

taa Suomen osuuksille alennuslippuja. Nama liput ovat voimassa kuten 
kotimaan liikenteen matkaliput . Voimassaoloaika ei kuitenkaan saa 

ylittaa RES-kortin voimassaoloaikaa. 

Kotimaan lippujen laadinta: 

Myytaessa kotimaisia meno- ja meno-paluulippuja ulkomaalaiselle, joka 
esittaa RES-kortin kaytetaan lomaketta VR 2202 . 
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TallHin myyntiperusteeksi merkitaan kohtaan "Muu" koodi 68 ja kohtaan 
"Lisamerkinnat" kirjoitetaan "RES-kortti" . 

Rajoituspaivat : 

Suomessa RES- kortilla ostettu kotimainen alennuslippu ei ole voimassa 

- perjantaista klo 12 . 00 - lauantaihin klo 12 . 00 eika 

- sunnuntaista klo 12 . 00 - maanantaihin klo 6.00 

Lisaohje konduktHHreille 

Edellamainitut rajoituspaivat eivat koske kansainvalisia TCV- lippuja 

Suomessa . RAIL EUROP S- kortilla voi ulkomaalainen ostaa jo omassa 

maassaan TCV- lipun Suomen rautatieosuuksille . MyHs Suomesta voidaan 

kirjoittaa suoria TCV- lippuja eri puolille Eurooppaa . TCV- lipussa on 

kohdassa " Peruste" merkinta : " RES". 
Kondukt66ri voi vaatia matkustajaa esittamaan RES - kortin lisaksi myHs 

ao. maan kansallisen peruskortin ja passin tai henkilHllisyystodis

tuksen . 
Matkustajaa pidetaan liputtomana matkustajana 

- ellei han ole oikeutettu alennukseen 
- ellei han voi esittaa RES-korttia eika kotimaaansa peruskorttia . 

RES- kortilla myytavia alennuslippuja ulkomaalaisille ei myyda junis

sa . 

Matkatoimistoi l le ja kansainvalista henkilHliikennetta myyville lip

putoimistoille lahetetaan yksityiskohtaiset ohjeet . 

RAIL EUROP S- kortin malli 

Koko , ei taitettuna: 148 mm x 105 mm 

Paino: 170 g 
Painovarit : Otsikko - valkoiset kirjaimet punaruskealla pohjalla 

Loput etupuolesta ja kaantHpuoli - mustat kirjaimet pu

nertavalla pohjalla 
Sisasivut - mustat kirjaimet valkoisella pohjalla 
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Etupuoli 

ninumero 

Oman maan 
kortin 
nimi 

------~~..._. __ Esitetyn oman maan 
kortin numero 

--------+~1---- Paivaleima 

RES- kortin • 
juokseva --......I.•Nr.OOQQQQ OM 
numero 

(Nro Mt 31218/662/83) VT 12/83 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

~-..._. _ _ Hinta oman maan 
rahana kasin tai 
painettuna 

11 

Liikennepaikkojen v~limatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara

liikennepaikat" tehd~~n 1.4.1983 alkaen seuraava muutos: 

Lis~tl:i~n 

Halsua 880 24 Kok 5 c 150 

Vastaava lisl:iys tehd~~n Kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen 
(VR 3726). 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Kokkolan terminaalipiirin linjan nro 4202 Kokkola - Lestij~rvi mer
kinnl:it muutetaan seuraaviksi: 
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4202 KOKKOLA - HALSUA 

Kokkola - Toho l ampi 68 - Sykarainen 85 - Lestijarvi 105 -
Ha l sua 150 
K Salonen Ky Toholampi 

KAPPALETAVARAN KUORMAUS- JA KULJETUSOHJEET (VR 2652 . 1) 

Kappaletavaran kuormaus - ja kuljetusohjeiden liitantalinjaluetteloon 

sivul le 56 lisataan Kokkolan terminaalin alle viidennelle riville sul
kumerkkien sisaan: ", Halsua to ". 

(N : o Lt 31244/67/83 , VT 11/83) 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Korjauksena VT : ssa 9/83 ilmoitetaan , etta Kurkimaen liikennepaikkaa 
koskeva liikennoimistapamerkinta sarakkeessa 5 on eleva Hil Tt . 

(Nrc Lko 23561/67/82, 09.03.1983) VT 183 

OHJE: LAITETILOJEN MAADOITT AMINEN SAHKORADALLA 

SiihkoteknUiisen toimiston paalllkko on vahvistanut kayttoonotettavaksi 1.3.1983 lukien 

toimintaohjeen LAITETILOJEN MAADOITT AMINEN SAHKORADALLA 

Stt 56/440/83, 22.2.1983. Ohjeen perusjakelun suorittaa si:ihkoteknillisen toimiston sahkoistys

jaosto, joka toimii myos toimintaohjeen kasittelijayksikkona. Ohje sijoitetaan kansioon: SSR 

II. VT 11/83 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Pieksamaen S~hkoalueelle Kuopioon otetaan tyosopimussuhteinen vahva

vavirta-asentaja sahkorata- ja vahvavirta-asennus tehtaviin . Hake

mukset on toimitettava Pieksamaen sahkoalueen paallikolle 15.4.1983 

mennessa. Lisatietoja tehtavasta antavat ytkn Pauli Pulliainen 

981-300 tai tkn Ari Miettinen 981-520 

Tampereen ratapiiriin otetaan kaksi rakennusmestaria joko tyo- tai 

virkasuhteeseen. Hakijoilta edellytetaan rataosaston toiden tunte

musta ja kokemusta lahinna liikenteenalaisilla radoilla suoritetta

vista toista. Sijoituspaikkoina tulevat olemaan Tampere ja Pori. 

Tehtaviin halukkaita pyydetaan ottamaan yhteys Tampereen ratapiirin 

paallikkoon ja lahettamaan kirjalliset hakemukset ratatoimistoon 

31.3.1983 mennessa. 

Rautatiehallituksen sahkoteknillisen toimiston palvelukseen 

otetaan tyosopimussuhteeseen teknillisen opiston suorittanut 

SKHK~INSIN~oRI 

ratajohdon huoltomenetelmien ja -kaluston kehittamista koskeviin 

tehtaviin. Hakijalta edellytetaan mittaus- ja tietojenkasittely 

tekniikan tuntemuksen ohella kykya perehtya ratajohdon mekaniik

kaan . 

Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen 

pyydetaan lahettamaan 31.3.1983 mennessa osoitteella: Rautatie 

hallitus, Koneosaston kirjaamo, Vilhonk. 13, 00100 Helsinki 10. 

Lahempia tietoja antavat DI J Kaljala, puh, 90-7072481 ja 

DI Konsala , puh . 90-7073064 
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Teknikon virka (V23), teknikon virka (V22) ja toimistovirkailijan 

toimi (V9), toistaiseksi Hyvinkaan konepajassa seka ylimaarainen 

kustannuslaskijan toimi (V23), toistaiseksi Kuopion konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 18 paivana huh

tikuuta 1983 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimies Juha Tapio Reila 

Helsinki 1983. Valtioo pairwuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

Kielitutkinnot rautatieopistossa 

Kielten itseopiskelumateriaalit 

N:o 12 
24 . 3 . 1983 

Kansainv~linen liikenne, l~ntinen - kuljetus
maksujen suorittaminen 

Lis~ys tariffitaulukoihin 

Tariffis~~nn~n muutos 

Selektorilinjan Rovaniemi-Kemij~rvi poistaminen 

J~nnitteen kytkeminen ratajohtoihin alueella: 
Kokkola-Oulu 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 

128300869P 
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KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Henki1ostoha11innon maarayksHi" kohdan A. 4 . 11. mukaiset kie1i tut 
kinnot ruotsin, eng1annin, venajan , saksan ja ranskan kie1issa jar

jestetaan rautatieopistossa toukokuussa 1983 osanottaji11e myohem

min i1moitettavana aikana . 

Ilmoittautumistietoihin tu1ee sisa1tya osanottajan tayde11inen ni 

mi , virka- asema , virantoimituspaikka , tutkittava kie1i seka suori
tettavan tutkinnon aste (em . maaraysten kohdan 3- 6 §). Myos aikai 

semmin ko . kie1essa mahdo11isesti suoritettu arvosana on mainitta-

va . 

Imoittautumiset 1ahetetaan kou1utusjaostoon 22.4 . 1983 mennessa. 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdessa kie1essa kerra11aan ja vain sen 

asteista arvosanaa varten , mita i1moi ttautuminen edel1yttaa . 

Seuraava tutkintoti1aisuus on jou1ukuussa 1983 . 

(N : o Het 198/141/83 , 15 . 3 . 1983) VT 12/83. 

KIELTEN ITSEOPISKELUMATERIAALIT 

Va1tionrautateiden henki1okunnan kayttoon on hankittu ruotsin, sak

san ja eng1annin neuvotte1ukie1en itseopiske1upaketit (Audactiv 
Executive) , joita voidaan 1ainata rautatieopistosta . 

Kaytettavissa ovat ede11een myos ruotsin , saksan , eng1annin, rans 

kan ja venajan kie1ten peruskurssit seka eng1annin kie1en keskita
son ja jatkokurssit . 

Lainavarauksista voi sepia rautatieopiston kans1ian kanssa , pub . 
911 - 2824 0 

(N : o Het 198/141/83 , 17 . 3.1983) VT 12/83. 
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KANSAINVALINEN LIIKENNE , LANTINEN - KULJETUSMAKSUJEN SUORITTAMINEN 

On ilmennyt tapauksia, joissa on ollut epaselvyyksia rahtikirjan 

luovuttamisessa , kun rahdinmaksaja on muu kuin lahettaja tai vastaan
ottaja . CIM : n mukaan rahdin voi maksaa muu kuin lahettaja tai vas 

taanottaja. Talloin on kuitenkin huomattava, etta rahtikirja tai 

rahtikirjan kaksoiskappale luovutetaan kolmannelle vain valtakirjaa 

vastaan . Sen sijaan luottoilmoitus , johon lahetykset on eritelty , 

luovutetaan maksajalle . 
(Nro Tlt 289/662/83) VT 12/83 

LISAYS TARIFFITAULUKOIHIN 

Rautatiehallitus on 1 . 3 . 1983 lukien vahvistanut uuden aikataulukau

den alusta Seinajoki - Helsinki valilla kulkuun asetettavan express 

junan paikkalipun hinnan seka matka- ja paikkalipun sisaltavan bin ~ 

nan 1 luokan koko hytin (6 paikkaa) ja koko salongin (10 paikkaa) 

osalta. Edella sanotun johdosta lisataan Tariffitaulukkoihin (VR 

2644) taulukkoon 1 uusi kohta 14a seuraavasti : 

14a . EXPRESS-JUNAN ISTUMAPAIKKA- , HYTTI- JA SALONKIMAKSUT 

Istumapaikkalippu 20,00 mk 

Hytin ja salongin hinnat sisaltaen matka- ja paikkaliput 

"Sk- Tpe Sk- Hki Pko- Hki Tpe-Hki 

tai painvastoin 

Meno : mk mk mk mk 

1 lk hytti (6 p) 350 600 500 400 

Salonki (10 p) 620 1 000 850 700 

meno- paluu: mk mk mk mk 

1 lk hytti (6 p) 650 1 100 920 740 
Salonki (10 p) 1 150 1 800 1 550 1 300 

(Nro Mt 22360/646/ 83, 17 . 3.1983) VT 12/83 
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TARIFFISXANNON MUUTOS 

Rautatiehallitus on 1.3.1983 tekem~ll~~n p~~t5ksell~ muuttanut Ta

riffis~~nnon (VR 2643) 8 §:n 1. lis~m~~r~yksen, 3. lis~~~r~yksen 

ensimm~isen kappaleen, 5. lis~m~~r~yksen toisen kappaleen ja 7. li

s~m~~r~yksen ensimm~isen kappaleen 1.3.1983 lukien seuraavasti: 

8 § 

Lis~m~~r~yksi~ 

1. Express-juniin (Exp) ja erikoispikajuniin (EP) on paikanva

raus pakollinen. Istumapaikkalippu on lunastettava ennen junan 

l~hto~. 

Istumapaikkoja voidaan varata myos muihin rautatiehallituksen m~~

r~~miin juniin. 

Istumapaikkalippujen hinnat sek~ express-junan ensimm~isen luokan 

koko hytin ja koko salongin hinnat, jotka sis~lt~v~t hytin osalta 

enint~~n kuuden (6) henkilon ja salongin osalta enint~~n kymmenen 

(10) henkilon matkalipun hinnan ovat tariffitaulukossa 1. 

3 . Ennakkotilauskuitti on vaihdettava istumapaikkalippuun ennen 

klo 18 vaunun l~hto~ edelt~v~n~ p~iv~n~ siin~ myyntipisteess~, jon

ka v~lityksell~ paikka on tilattu. Puhelimitse varattu paikka on 

lunastettava sanottuun m~~r~aikaan menness~ . Jos puhelinvaraus kos

kee express-junan koko hytti~ tai salonkia, on paikat lunastettava 

kahden vuorokauden kuluessa tilauksesta, kuitenkin viimeist~~n en

nen klo 18 vaunun l~hto~ edelt~v~n& p~iv~n~. 

5. --------

Maksettu express-junan ja erikoispikajunan paikkalippu voidaan pe

ruuttaa 3 lm:ss~ sanottujen lunastusaikojen kuluessa. Lippu on pa

lautettava, jolloin sen hinta maksetaan takaisin. 
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Takaisinmaksua ei my5nnet~ peruuttamatta j~tetyst~ eik~ lunastus

ajan p~~ttymisen j~lkeen peruutetusta paikkalipusta, eik~ sellaises

ta ennakkotilauskuitista, jota lunastusajan kuluessa ei ole k§yty 

vaihtamassa paikkalippuun. Kuitenkin express-junan koko hytin (6 
paikkaa) ja salongin (10 paikkaa) lippujen kokonaishinnasta (matkan 

hinta/paikat) suoritetaan takaisinmaksu v~hent~m§lla kokonaishinnas

ta tariffinmukaisten paikkalippujen hinta sek~ takaisinmaksun toi

mituspalkkio. 

1. Kun istumapaikka junayhteyksist§ johtuvista syist~ varataan 

kahteen v~litt5m~sti risteysasemalla toisiinsa liittyv~~n junaan, 

on paikkavaraus yhden jatkopaikan osalta maksuton. Jos tallaiseen 

paikkayhdistelm~an sisaltyy express - junan istumapaikka, paikoista 

perit~an express - junan istumapaikkamaksua vastaava maksu, jos paik

kayhdistelma~n sis~ltyy erikoispikajunan ja pikajunan paikat, peri

t§an t~ll5in EP-junan istumapaikkamaksua vastaava maksu. Muulloin 

perit~~n pikajunan istumapaikkamaksu. 

(Nro Mt 22359/646/83, 17 . 3 . 1983) VT 12/83 

SELEKTORILINJAN ROV A NIEMI - KEMIJARVI POIST AMINEN 

Selektorilinja Rovaniemi- Kemijarvi (selektorikartta 31) on poistettu 9.3.1983. 

Ko. selektorilinjan liitynnat on muutettu automaattiliittymiksi seuraavasti: 

Misi, asema 967- 239 

R te Jantunen -362 

R to tyohuone - 461 

Rte Tuppurainen - 361 

Rte Tahvonen - 363 

(Sth 2508/433/83, 14.3.1983) VT 12/83 

pois 

521 - 20 

-23 

- 28 

-27 

-26 
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JANNITTEEN KYTKEMINEN 

RATAJOHTOIHIN ALUEELLA: 

KOKKOLA - OULU 

Ratajohtoihin alueella Kokkola - Oulu kytketaan 25000 V:n jannite 

5.4.1983 klo 8.00. 

Vaaratilanteista ja mahdollisesti havaittavista ratajohdon vioista 

on ilmoitettava valittomasti Seinajoen aluevalvomoon. 

Seinajoen aluevalvomon halytyspuhelimet ovat: 

- Yleisesta puhelinverkosta 

tai 

- VR :n puhelinverkosta 

964-1521311 152489 

964-140405 (kaytetaan vain hatatilan
teissa) 

951-21311 2489 

Mikali halytyspuhelimet ovat varatut 1 otetaan yhteys lahimpaan VR:n 

puhel~nvalittajaan (VR:n puhelinverkossa puh. 81) I joka toimittaa 

halytyksen edelleen. 

(Stt 61/440/83 1 10.3.1983) VT 12/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaallikon virka (V 29) toistaiseksi Pieksamaen (Pm lap) liiken

nealueella. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis

taan 25 .4. 1983 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Ylimaarainen koneinsinoorin toimi V29 (koneteknilliset/LVI-suunnit

telutehtavat) I toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla . 

Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 25.4.1983 ennen vi 

raston aukioloajan paattymista. 
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EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimies Aimo Alvar Moronen . 



KERRO KOKEMUKSISTASI. 
SE EDISTAA KAIKKIEN 
TURVALLISUUTTA. 

Heloinki 1983. Valtion pelnetuakeelws 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 
N:o 13 
31.3.1983 

Muutoksia ty~aika- ja matkakustannusten korvauksiin 

Tu11itavaran 1~hett~minen rautateitse 1.4.1983 
1ukien 

Liikennepaikkojen v~1imatkat 

Siivousty~n k~sikirja 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksi~ 

Eroja 

128300956H 
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MUUTOKSIA TYtlAIKA- JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSIIN 

Korvaus 

Yi:ityi:ilisa 

Halytysraha 

Muuttoraha 

henkili:i 

2 tai enemman 

Ruokailukustannusten 

korvaus ( kou1. sop. ) 

Matkustamiskustannukset 

autolla, 

Paivarahat 

5.000 ensimm.km 

10.000 seur.km 

s.eur. km 

asap. raha , kaup. 

, muu 

kokop.raha, Hki 

muu 

kurssip.raha 

Ateriakorvaus 

nykyinen 

85 p/ h 

25 mk 

960 mk 

2315 mk 

57,50 mk 

107 p/ km 

97 

91 

45 mk 

40 " 
92 " 
88 " 
48 " 

22 " 

uusi 

115 p/ h 

30 mk 

1150 mk 

2770 mk 

63,50 mk 

109 p / km 

99 

94 

47 mk 

42 " 
98 " 
94 " 
51 " 
23,50 mk 

sovelletaan 
lukien 

1 . 3.1983 

1.10.1983 

1 . 3.1983 

" - -

1 . 3.1983 

1 . 4. 1983 

" - -
" - -

1 . 4.1983 

" - -
" - -

" - -
" - -

" - -
" Matkaraha 3,67 mk / h 3,92 mk / h - -

Kotimaan majoittumiskorvaukset ennallaan. 

Moniste ves-muutoksista jaetaan asianomaisille ensi tilassa. 

(Hloj n:o Hlo 225 / 117/83, 23.3.1983 ) VT 13 / 83 
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TULLITAVARAN LXHETT~MINEN RAUTATEITSE 1 .4.1983 LUKIEN 

Suomen , Norjan ja Ruotsin tullihallitusten v~lisell~ sopimuksella on 
vahvistettu POHJOISMAINEN PASSITUSJ~RJESTYS , jota noudatetaan 1 . 4 .1983 
lukien . Ko . passitusj~rjestys aiheuttaa muutoksia ohjeisiin , jotka on 
annettu tullitavaran l~hettamisesta rautateitse . 

Paasaantoisesti tullitavaran passittamiseen k~ytetaan uutta t ulliloma
ketta "Pohjoismainen tullipassi " (NORD 10). Taman lomakkeen kaytto on 

pakollinen l~hetettaessa tullitavaraa rautateitse kotimaisella rahti
kirjalla . 

Passitusjarjestyksen mukaisissa rautatiekuljetuksissa, jotka t apahtu
vat kansainvalisel la rahtikirjalla , noudatetaan sen sijaan erityis
maar~yksia , joiden mukaan CIM-, TIEx- tai SNTL : n raht ikirjan kopiot 
hyvaksytaan tullipassituksena. Edellytyksen~ t~han on , etta rahtikir
jaan ja sen kopioihin on merkitty jokin vaihtoehdoista "TULLITAVARAA", 
"KAUTTAKULKUTAVARAA", "VIENTITAVARAA" tai "TULLATTU", joista ilmenee 
tavaran ns . tulliverotuksellinep asema . 

T~ma merkinta tehd~an tavaran nimityksen alle , ja se suoritetaan yleen
sa lahettaj~n , huo litsijan tai raja-aseman toimesta . Rahtikirjakopio 
on tullipassitusta pyydettaessa jatettava tullitoimipaikkaan vahint~~n 
kahtena kappaleena , joskin paikallinen tarve saattaa edellytta~ kol
men tai useamman kopion jattamista . Tullatusta tavarasta ei tarvitse 
j~tt~a kopioita . 

Merkinta~ "TULLITAVARAA" k~ytet~an , kun kysymyksess~ on joko 
- tullaamaton tuontitavara , tai 

- sellainen Suomeen ostettu tavara , joka ei ole tullattu ja joka tul-
laamattomana jalleenvied~an maasta . 

Merkinta~ "KAUTTAKULKUTAVARAA" k~yteta~n, kun kysymyksessa on tullaa
maton tavara , jota ei ole maksettu Suomesta ja joka laheteta~n Suomen 
kautta . 

Naiss~ tapauksissa tullitoimipaikka palauttaa kaksi kopiota, jotka seu
raavat tavaraa ja jotka m~ar~- tai raja-asema luovuttaa tullitoimi
paikkaan . 
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Merkinta "VIENTITAVARAA" esiintyy, kun kysymyksessa on Suomessa tuo
tettu tai Suomeen aikaisemmin tullattu tavara . TlillBin tarvitaan p6ik
keuksellisesti vain yksi kopio, joka on varustettu LASTAUSLUPAMENET
TELYN mukaisilla merkinnoillli saadusta lastausluvasta, vientitullaus
paikasta ym~ Passituksessa noudatetaan tlilloin lastauslupamenettelya, 
ks . kansainvaliset toimintaohjeet, itainen kohta 12.1 ja lantinen 
kohta 18 . 1.3.a), kopio seuraa lahetysta ja luovutetaan rajatullitoi
mipaikkaan . 

Merkinta "TULLATTU" osoittaa, etta kysymyksessa on tuontitavara, joka 
kuljetetaan vastaanottajalle kansainvalisella rahtikirjalla ja joka 
tullin puolesta on valrnis luovutettavaksi asiakkaalle. 

HUOMIOITAVAA 

Kansainvalinen kirjattu matkatavara ei kuulu taman passitusjarjestyk
sen piiriin , vaan passitusasiakirjana kiiytetaan entista "matkatavara" 
-passituslomaketta . 

RAILSHIP- liikenteessii noudatetaan aikaisempaa menettelya. 

Tuontitavaralahetyksia saattaa seurata muissa pohjoismaissa tullilo
makkeelle NORD 10 tehty passitus . Maaraasema luovuttaa talloin rahti 
kirjakopion ohessa myBs em. lomakkeen mahdollisine liitteineen tulli
toimipaikkaan. 

RAJA-ASEMILLE ilmoitetaan, etta tullitavaran tai kauttakulkutavaran 
rahtikirjakopio korvaa MX~R~ASEMAN JUNAILMOITUKSEN. 

Menettely on tarkemmin selostettu liikennealueiden paallikoille osoi
tetussa kirjelmassa nro Yt 22408/019/83, 24.3.1983 . Lahempia tietoja 

saa tarvittaessa tullitoimipaikoista, raja-asemilta seka liikenne
osaston yleisesta toimistosta, puhelin Helsinki 2515. 
(Nro Yt 22408/019/83, 22 . 3.1983) VT 13/83. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen v~limatkat -julkaisuun tehd~~n 01.04.1983 lukien 
seuraava muutos: 

13 

- Kivesj~rvi: Liikenn5imistapamerkinta sarakkeessa 5 muutetaan mer
kinnaksi Hil. 

(Nro Lko 31253/67/83, 23.03.1983), VT 183 

SIIVOUSTYON KXSIKIRJA 

Siivoustyon kasikirja on uusittu ja on tilattavissa 

5.4.1983 alkaen Valtion painatuskeskuksesta Annankatu 44, 

00100 HELSINKI 10 puh. 90-530911. Hinta ennakkotiedon 

mukaan 14 mk. 

(Rt 10/15/83,21.3.1983) VT 13/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemapaallik5n virka (V 24) toistaiseksi Tampereen liikennealu
eella (Tpe liptp ja henk liik. markkinointi) sek~ vaunumestarin virka 
toistaiseksi Joensuun varikolla (Jns). Liikenneosaston paallik5lle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeista~n 2.5.1983 ennen viraston aukioloajan p~attymis
ta. 

,I 
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Koneinsinoorin virka B2 (konepajojen tyoehtosopimusasiat) ja insinoo

rin virka V26 (tavaravaunujen kunnossapidon kehittamis- ja valvonta

tehtavat), toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla . 

Koneinsinoorin virkaan tarkoitetut rautatiehallitukselle osoitetut 

ja insinoorin virkaan tarkoitetut rautatiehallituksen paajohtaja11e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 

kirjaamoon .viimeistaan 25.4.1983 ennen viraston aukio1oajan paatty

mista. 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : 1iikennetarkastajan (V 28) virkaan 

y1im . liikennetarkastaja (V 28) Veli Pekka Hi llman , toimistosihtee 

rin (V 18) virkaan toimistosihteeri {V 16) Irja Helena Tervo , toi 

mistovirkailijan (V 14) toimeen toimistovirkailija (V 11) Marja 

Liisa Tuulikki Leino , toimistovirkailijan (V 11) toimiin toimisto 

virkailija (V 9) Eeva Maria Halonen ja ylim . toimistovirkailija 

(V 8) Ulla Sinikka Luuk . 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o : koneinsinoori (S 13) Alpo 01avi Routio, 

a1emman palkka1uokan liikennetarkastaja (V 26 ) Elisa Huhtala. 



Pohjoismaiden ministerineuvosto on pohjoismaiden neuvoston esityksesta 
paattanyt, etta vuonna 1983 toteutetaan pohjoismainen liikenneturvalli
suusvuosi. Sen paatavoitteena on liikenneturvallisuuden lisaaminen 

tienkayttajien asennoitumista parantamalla. 

PiUUeemat vuoslneljanneksltUUn: 

- talvlajo 

- turvavOiden kliyttO 

- vanhukaet ja vammalset 
lllk enteessli 

II - jalankulkljat 

- pyOrlillljlit 

- muu kevyt lllkenne 

- turlatllllkenne 

Ill - koulumatkaturvalllsuus 

- tasorlsteysturvalllsuus 

IV - nlikemlaen Ja nlkymlaen 
ongelmat 

- lllkenneralttlus 



ELPYMISLIIKUNTA

TERVEYDEKSI 
KADET TAAKSE: LAPALUUT YHTEEN. 
RENTOUOU 

KYYNARPAAT TAAKSE PAAN KALLISTUKSIA RAUHALLISESTI 
- SISAANHENGITYS, PUOLEL TA TOISELLE 
ETEEN - ULOSHENGITYS 

TYONNA KASILLA POYTAA; JANNITA PAKARALIHAKSET 

MUISTA HENGITTAA 

Helllnld 11183. Vllldon pelrwtueblltua 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

Rahtiluotto 

N: o 14 
7 . 4 .1983 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennett~ 
varten 

Fidebast - tariffi 9350 

Muutos Valtionrautateiden autoliikenne - julkaisuun 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto- oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset . 

Luetteloon lisataan 

617704 

617969 

618991 

Kesko Oy K- rauta, Espoo 
02770 ESPOO 77 

Puukeskus Oy 
Volttikatu 4 
70700 KUOPIO 70 

Oy Stockmann Ab, Akateeminen Kirjakauppa 
Tuomiokirkonkatu 26 
33100 TAMPERE 10 

Seuraavien uusien asiakasnumeroiden yhteinen laskutusosoite on 

606277 

607069 

610360 

613323 

613711 

615757 

615765 

621243 

622548 

Rauma- Repola Oy Metsaosasto - Rauma 
26100 RAUMA 10 

Rauma- Repola Oy Kauhajoen Talotehdas 
61850 KAUHAJOKI as 

Rauma-Repola Oy Mahogany 
PL 7 
08101 LOHJA 10 

Rauma- Repola Oy Lokomon - Ryhma 
PL 306 
33101 TAMPERE 10 

Rauma- Repola Oy Parkanon Konepaja 
39700 PARKANO 

Rauma- Repola Oy Peuran saha 
77800 IISVESI 

Rauma - Repola Oy Rauman Tehtaat 
26100 RAUMA 10 

Rauma- Repola Oy Metsaosasto - Rauma 
26100 RAUMA 10 

Rauma- Repola Oy Uudenkaupungin Telakka 
PL 36 
23501 UUSIKAUPUNKI 

Rauma - Repola Oy Viipurin Vaneritehdas 
Taipalsaarentie 51 
53900 LAPPEENRANTA 90 



638635 

660407 

663021 

663039 

663047 

663054 

663062 

663070 

663088 

663096 

663104 

663112 

663120 

663138 

663146 

663153 

663161 

- 3 -

Rauma- Repola Oy Witermo 
PL 15 
20781 KAARINA 

Rauma- Repola Oy Kalajoen konepaja 
PL 15 
85101 KALAJOKI 

Rauma- Repola Oy Kronvikin saha 
65410 SUNDOM 

Rauma - Repola Oy Porin Tehtaat 
PL 96 
28101 PORI 10 

Rauma- Repola Oy Loviisan tehtaat 
07910 VALKO 

Rauma- Repola Oy Joensuun Tehtaat 
PL 50 
80101 JOENSUU 10 

Rauma- Repola Oy Joensuun Konepaja 
PL 103 
80101 JOENSUU 10 

Rauma- Repola Oy Martinniemen Tehtaat 
90850 MARTINNIEMI 

Rauma- Repola Oy Royttan saha 
95490 ROYTT)( 

Rauma-Repola Oy Kalkkimaan Louhos 
PPA . 1/Kalkkimaa 
95999 KEMI 

Rauma- Repola Oy Lahden tehtaat 
PL 53 
15101 LAHTI 10 

Rauma - Repola Oy Suolahden tehtaat 
PL 42 
44201 SUOLAHTI 

Rauma - Repola Oy Lappeenrannan Tehtaat 
Taipalsaarentie 51 
53900 LAPPEENRANTA 90 

Rauma- Repola Oy Pikisaaren Saha 
PL 43 
53101 LAPPEENRANTA 10 

Rauma- Repola Oy Askolinin Saha 
07750 ISN)(S 

Rauma - Repola Oy Koskenkylan Puutyotehdas 
07700 KOSKENKYLltN SAHA 

Rauma- Repola Oy Valkon Laivauskonttori 
07910 VALKO 

14 
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663179 Rauma-Repola Oy M~ntyluodon Tehtaat 
28880 PORI 88 

663187 Rauma-Repola Oy Savonlinnan Telakka 
57230 SAVONLINNA 23 

663195 Rauma-Repola Oy Mets~osasto-Oulu 
90850 MARTINNIEMI 

663203 Rauma-Repola Oy Mets~osasto-Saimaa 
PL 50 
80101 JOENSUU 10 

663211 Rauma-Repola Oy Mets~osasto-P~ij~nne 
PL 53 
15101 LAHTI 10 

Luettelosta poistetaan 

664615 Valmet Oy Sotkamon tehdas 

(Tlt 3/24/83, 28 . 3 . 1983) VT 14/83 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston s~hkeell~ nro 140, 22 . 3 . 83 , on kansainv~lisess~ 

tavaraliikenteess~ k~ytett~vi~ ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 23.3.1983 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaan floriinia = 204 , 00 mk 

100 Belgian frangia 11,60 II 

100 Italian liiraa = 0,38 II 

100 It~vallan shillinki~ = 32,50 II 

100 Luxemburgin frangia = 11,60 II 

100 Ranskan frangia 76,50 II 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa = 229,00 II 

100 Saksan Demokraattisen tasavallan 
markkaa = 229,00 II 

100 Sveitsin frangia 266,00 II 

100 Tanskan kruunua 64,50 II 

(Tlt nro 76/23/83, 25.3 . 1983) VT 14/83 
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FIDEBAST-TARIFFI 9350 

FIDEBAST-tariffiin lisataan aakkosjarjestykseen sivulla 16 olevaan Sak
san asemaluetteloon: 
01131 2 Hamburg-Wilhelmsburg .......... 2 

(Mt 29 . 3.83) VT 14/83 

MUUTOS VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE-JULKAISUUN 

Valtionrautateiden autoliikenne-julkaisun (VR 2650) kohta 3.4.3. muute

taan 1.4.1983 lukien seuraavan sisaltoiseksi: 

3.4.3. Asiamiessopimusperusteisella tavaranhuolintapaikalla saadaan 
kappaletavaran vastaanottamiseen ja luovuttamiseen liittyvista 
huolintatehtavista peria toimitusmaksua seuraavasti: 

a) saapuneista ja lahetettavista lahetyksista 4 markkaa jokai

selta alkavalta sadalta kilolta, kuitenkin vahintaan 6 mark
kaa ja enintaan 20 markkaa lahetykselta 

b) lisaksi saadaan yli viikon kestaneesta tavaran sailyttami
sesta peria jokaiselta alkavalta viikolta enintaan puolet 
edella mainituista maksuista. 

Tama paatos toimitusmaksun korottamisesta on toimitettava kirjallises
ti ao. tavaranhuolintapaikkojen tietoon. 

(Nro Lko 22464/67/83 25.3.1983) VT 14/83 
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NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : Teknikon (V 23) virkaan (Kv) ylim . tek
nikko (V 23) Jukka Aaro Laapas, veturinkuljettajan virkaan (Kta) 
veturinlammittajat (V 14) Kari Tapio Aho ja Erkki Kalevi Koponen , 
yliasentajan toimeen (Kv) sahkoasentaja Aarne Vilhelm Malvikko , 
junamiehen toimeen (Mi) asemamies (V 9) Mauri Antero Myllynen , 
toimistosihteerin (V 18) virkaan (Jy) toimistosihteeri (V 16) Leila 
Leena Mari Salminen , toimistosihteerin (V 18) virkaan (Jy) toimisto 
sihteerit (V 15) Kerttu Hilja Tellervo Salo ja (V 16) Eeva Maria 
Luttinen , liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Kuo) liikennemestari 
(V 16) Tauno Arvi Antero Korpela, liikennemestarin (V 16) virkaan 
(Sij) toimistosihteeri (V 15) Matti Juhani Elomaa, toimistosihtee
rin (V 16) virkaan (Jy) toimistovirkailija (V 11) Raili Marjatta 
Uotila, toimistosihteerin (V 15) virkaan (Pm) toimistovirkailija 
(V 11) Toini Inkeri Vaisanen , jarjestelymestarin virkaan (Pm) kon
duktoori (V 18) Leo Reiskanen , kuormausmestarin virkaan (Ilm) juna
mies (V 14) Seppo Tapio Kelavuori , vaunumestarin virkaan (Pm) vau 
nuntarkastaja (V 14) Lauri Ilmari Parkkinen , veturinkuljettajan 
virkaan (Kuo) veturinlammittaja (V 14) Jukka Kalevi Saren , veturin 
kuljettajan virkaan (Pm) veturinlammittajat (V 14) Kari Tapani 
Nenonen , Veli - Matti Johannes Ala - Kurikka , Kai Jouko Huttunen , Osmo 
Eljas Turpeinen , Esko Otto Einari Kyrolainen , Rauno Juhani Vaske 
lainen , Jorma Tapani Aarnio, Esko Antero Koninki ja Martti Tapio 
Vaananen , veturinkuljettajan virkaan (Jy) veturinlammittaja (V 12) 
Seppo Armas Hoyla , veturinkuljettajan virkaan (Ilm) , veturinlammit 
tajat (V 14) Ari Jukka Pulli ja Esko Antero Niskala , konduktoorin 
virkaan (Kon) junamies (V 14) Jorma Ensio Ele , konduktoorin virkaan 
(Kuo) junamies (V 14) Olavi Antero Rasanen , konduktoorin virkaan 
(Jy) junamies (V 14) Toivo Johannes Neuvonen, konduktoorin virkaan 
(Pm) junamies (V 14) Taito Tapio Tarkiainen , konduktoorin virkaan 
(Var) junamies (V 14) Esko Antero Aalto . 

Yliasentajan toimeen (Pm) sahkoasentaja (V 18) Jorma Olavi Laasonen, 
toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Ilm) tilapainen toimistovirkai·· 
lija (V 8) Ulla Marketta Ryhanen, vaihdemiehen toimeen (Kuo) asema
miehet (V 9) Aimo Aarne Adolf Hyttinen, Paavo Armas Kalevi Kokkonen 
ja Rauno Kalevi Lapvetelainen, junamiehen toimeen (Pm) asemamiehet 
(V 10) Matti Veikko Paivinen ja (V 9) Sulo Armas Lintunen , juna
miehen toimeen (Jy) asemamiehet (V 10) Osmo Kalervo Hanhela ja 
Pentti Olavi Sinkkonen seka asemamies (V 9) Vaino Armas Puttonen , 
junamiehen toimeen (~ki) asemamies (V 10) Hilja Annikki Malinen , 
ylikonduktoorin virkaan (Hki) kuormausmestari Otto Juhani Rytkonen , 
konduktoorin virkaan (Hki) jarjestelymestari Pentti Vaino Hurskai 
nen , kuormausmestarit Reino Johannes Sairanen ja Esko Elis Inkinen 
seka junamiehet Arto Aarre Antero Raty , Reijo Olavi Partanen , 
Jouni Kalevi Tilli , Kalle Johannes Huittinen , Bror Erik Mickelsson , 
Esa Jaakko Akseli Salo ja Teuvo Aappo Nikkinen , vaunumiehen (V 10) 
toimeen (Kv) ylimaarainen vaunumies (V 10) Petri Olavi Salovirta , 
tallimiehen toimeen (Kv) ylimaarainen tallimies Pentti Tapio 
Vanhatalo, junamiehen toimeen (Kuo) asemamiehet (V 9) Paavo Sakari 
Makelainen , Matti Einari Pellinen ja Aimo David Kauppinen , juna
miehen toimeen (Sij) asemamies (V 9) Esko Pekka Huttunen , junamiehen 
toimeen (I l m) asemamiehet (V 9) Seppo Tapani Papunen , Heikki Kalervo 
Partanen ja (V 10) Martti Ensio Poikonen . 



ON OIKEIN 

pitaa pitka 
turvallisuusvali 

liukkaalla 
POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSVUOSI 1983 



ON OIKEIN 

pHaa valaisimet 
puhtaina 

ja kunnossa 
POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSWOSI 1983 

Helsinki 1983. Valrion painaruskcskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvel u puh 3167 

1983 

Virkamiesten pa1kat 1 . 3 . 1983 1ukien 

Majoitus yksitt&isi11& virkamatkoi11a 

Vapaa1ippujen ke1poisuus Express-junissa 

Botnia Express junakokei1u 

Tavaranimike1uette1o 

Liikennepaikkojen va1imatkat 

N:o 15 
14.4.1983 

Vakiohintaisten kappa1etavara1ahetysten painojen 
tarkkai1u 

Kansainva1inen lantinen rahtikirja 

Ratapihojen 1iikennoimissaannot 

Tavaran nimityksen merkitseminen itaiseen 
yhdys1iikenneraht i kirjaan 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksi!l. 

Eroja 

1283001120T 
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VIRKAMIESTEN PALKAT 1.3.1983 LUKIEN 

P A L K K A U S T A U L U K 0 T 

TAULUKKO 

V-PALKKAUSLUOKKIEN PERUS'PALKAT 
TAl VUOSIPALKKIOT KUUKAUDESS'A, HK 

PI'ILKKAUS'-
LUOKKA 

v 3 2 5'11 
v 4 2 5'11 
v 5 2 634 

v 6 2 604 
'I 1 2 736 
v a 2 7a6 
v '1 2 a42 
V10 2 a94 

V11 2 945 
V12 3 002 
V13 3 066 
VI• 3 13() 
V15 3 195 

Vl6 3 274 
V11 3 358 
VIS 3 432 
VII' 3 522 
V20 3 626 

V2t 3 na 
V:!2 3 a 5o 
V23 3 991 
V24 4 111 
V25 4 370 

V26 4 596 
V27 4 a so 
V28 5 096 
V2'1 5 357 

TAULUKKO 2 

B-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT 
TAI VUOS'IP~LKKIOT KUUKAUDES'SA, HK 

PALKKAUS'-
LUOKKA 

B 1 6 ~91 

8 2 6 702 
ll 3 1 121 
B 4 1 620 
B ~ a 230 

B 6 a 95~ 
B 7 9 7ae 
B B 10 716 
B 9 11 746 
810 12 '123 

811 14 213 

TAULUKKO 3 

S-PALKKAUS'LUOKKIEN SOPIHUS'PALKAT 
KUUKAUDESS'A, HK 

S'OPIHUSPALKKA-
LUOKKA 

s 3 432 
s 2 3 564 
s 3 3 710 
s 4 3 a7a 
s 5 4 966 

s 6 ~ 206 
s 7 4 521 
s a 4 196 
s 9 5 113 
S'IO 5 463 

S'11 5 en 
S'l2 6 ~15 
S'l3 • 6 491 
S'H 6 702 
S'l5 1 121 

S'l6 7 62G 
S'11 0 2:l0 
SIB a 954 
S'l9 '1 7ao 
S20 10 71a 

S21 11 746 
S22 12 923 
S'23 14 213 
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TAULUKKO 5 (V-YHDISTELH4TAULUKK0) 

V-PALKKAUSLUOKKIEH PERUSPALKAH TAI VUOSIPALKKION, KALLIIHPAIKANLISAN SEKA 
IK4LlSIEN YHTEISH44R4 IKALIS4RYHHITT4IH KUUKAUDESSA, HK 

PALKKAUS- KALLEUSRYHH4 
LUOKKA 

IKALIS'IEH LKH 
o I 2 3 5 

v 3 2 92~ 2 993 3 173 3 332 3 ~99 3 67'1 
v ~ 2 924 2 993 3 173 3 332 3 499 3 674 
v 5 2 871 3 &43 3 226 3 387 3 556 3 734 

v 6 2 926 3 102 3 288 3 452 3 625 3 806 
v 7 2 982 3 161 3 351 3 51 .9 3 695 3 980 
v 8 3037 3 219 3 412 3 583 3 762 3 950 
v 9 3 698 3 29~ 3 481 3 655 3 838 4 030 
\'tO 3 15~ 3 343 3 544 3 721 3 907 4 102 

VII 3 2~& 3 ~03 3 607 3 787 3 976 ~ 175 
Vl2 3 i72 3 468 3 676 3 86G ~ 053 ~ 256 
'113 3 342 3 543 3 756 3 9H 4 141 ~ 348 
Vl4 3 412 3 617 3 834 4 026 4 227 4 438 
Vl5 3 483 3 692 3 914 4 110 4 315 ~ 531 

Vl6 3 569 3 783 4 010 4 2t0 4 420 4 641 
V17 3 660 3 sao 4 113 4 319 4 535 ~ 762 
VIS 3 741 3 965 4 2(13 4 413 4 634 4 066 
Vl9 3 939 ~ 069 4 313 4 529 4 755 ~ 993 
V20 3 952 4 189 4 440 4 662 4 895 5 140 

V21 ~ OM 4 JOB 4 566 4 794 5 034 5 ::!86 
V22 4 196 4 ~48 4 715 4 951 5 199 5 459 
\'23 ~ 357 4 618 ~ 895 5 140 5 397 5 667 
V2~ 4 546 4 819 5 lOB 5 363 5 631 5 913 
V25 4 763 5 &49 5 352 5 62G 5 901 6 196 

V26 5 &10 5 311 5 630 5 911 6 207 6 517 
V27 5 286 5 603 5 939 6 236 6 548 6 875 
V28 5 555 5 808 6 241 6 553 6 881 7 225 
V29 5 839 6 189 6 560 6 888 7 232 7 594 

PALKKAUS- II KALLEUSRYHH4 
LUOKKA 

IK4LISIEH LKH 
0 I 2 3 4 5 

v 3 2 746 2 911 3 086 3 240 3 402 3 572 
v 4 2 7~6 2 911 3 086 3 240 3 492 3 572 
v 5 2 792 2 960 3 138 3 295 3 ~60 3 633 

v 6 2 845 3 916 3 197 3 357 3 525 3 791 
v 7 2 900 3 en~ 3 ::!58 3 4:!1 3 592 3 772 
v e 2 953 3 130 3 318 3 484 3 658 3 841 
v 9 3 &13 3 19~ 3 306 3 555 3 733 3 920 
VIG 3 068 3 252 3 447 3 619 3 800 3 990 

VII 3 122 3 309 3 508 3 693 3 867 4 060 
V12 3 182 3 373 3 575 3 754 3 9~2 ~ 139 
Vl3 3 ~5G 3 445 3 652 3 835 4 027 4 228 
VI~ 3 318 3 ,,1 3 728 3 91~ ~ 110 4 315 
Vl5 3 387 3 59& 3 805 3 995 ~ 195 4 405 

Vl6 3 ~70 3 678 3 899 ~ 094 4 299 4 5H 
Vl7 3 55? 3 773 3 999 4 199 4 ~09 4 629 
VIO 3 638 3 056 ~ 697 4 291 4 506 ~ 731 
Vl9 3 73~ 3 957 4 194 4 4&4 4 62<4 4 855 
V2G 3 844 4 G75 ~ 319 ~ 535 4 762 5 GOO 

V21 3 952 4 189 ~ 440 .. 662 4 895 5 140 
V22 4 OBI " 326 4 586 ~ 815 5 G56 5 309 
V2J 4 237 4 491 4 760 4 998 5 249 5 51& 
V2~ ~ Ul " 686 4 967 5 215 5 H6 5 750 
V25 4 632 4 9H) 5 205 5 465 5 738 6 925 

V26 ~ 872 5 164 5 ~7~ 5 748 6 035 6 337 
V27 5 I~~ 5 449 5 7'76 6 065 6 368 6 686 
V28 5 ~02 5 726 6 870 6 373 6 692 7 027 
V29 5 678 6 019 6 38G 6 699 7 034 7 386 
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TAULUKKO 6 ID-YHDISTELHATAULUKKO> 

B-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAI VUOSIPALKK[ON, KALLIIINPAIKANLISA 
SEKA HAARAVUQS[KO~OTUSTEN YHT[ISHXARA HXARAVUOSIKOROTUSRYHHITTAIN 

KUUKAUDESSA, HK 

PALKKAUS- I KALLEUSRYHH;( 
LUOKKA 

HAARAVUOSIKOROTUSTEN LKH 
0 1 2 3 

8 6 977 7 396 7 940 9 232 8 561 
B 2 7 305 7 743 0 20B 8 610 e 963 
B 3 7 762 8 228 a 722 9 158 9 524 
& 4 B 306 e 904 9 332 9 799 10 191 
8 5 8 971 9 509 10 080 10 584 11 007 

D 6 ? 760 10 346 10 ?67 11 515 11 976 
D 7 1G 66G 11 300 11 978 12 577 13 080 
9 8 11 603 12 304 13 127 13 793 14 334 
t• 9 12 803 13 571 14 385 15 104 15 709 
&tO 14 096 14 931 15 82.7 16 619 17 293 

811 15 4\92 16 422 17 407 19 277 19 ooa 

PALKKAUS'- II KALLEUS'RYHHA 
LUOKKA 

MAARAVUOSIKOROTUS'TEN LKH 
0 1 2 3 

8 1 6 785 7 192 7 624 8 005 8 325 
D 2 7 104 7 530 7 902 B 381 a 716 
D 3 7 548 8 001 8 481 8 905 9 261 
B 4 8 077 8 562 9 076 9 no ? 911 
B 5 a 724 9 247 9 802 10 292 10 704 

B 6 9 491 10 060 10 664 11 197 11 645 
D 7 1G 367 10 909 11 649 12 2JO 12 719 
9 8 11 361 12 043 12 766 13 404 13 940 
B 9 12 451 13 198 13 990 14 689 15 277 
810 13 698 14 520 15 391 16 161 16 807 

811 15 066 15 970 16 928 17 774 18 485 
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TnULUKKO 7 CS-YHDI.I'Tl:LH4TAULUK~0) 

.1'-PALKKAUSLUOKK IEH .I'OPI11U.I'PALKAN, KALLIINPAIKANLI.I'4N SEKA HAXRAVUOS'I -
KOROTUS'TEN YHTEISHAARA HAARXVUOS I K OROTUSr~ Yl IH ITT A IN KUUKAilDESSA, 11K 

SOPIHUSf'ALKKA- I KALLC:US'RYHHA 
LUOKKA 

HAAflAVUOSIKOROTUS'TEN LKH 
0 t 2 J 4 

s t J 74t 965 4 2 03 4 4tJ .; 590 
s 2 3 005 118 4 365 .; 583 4 766 
.1' J .; OH 287 4 5H .; 771 .; 962 
s 4 • 2 2 7 .;at 750 • 997 5 186 
s 5 • ~32 698 900 5 229 5 130 

s 6 .; 672 .; 952 5 219 5 511 5 731 
.1' 7 4 928 5 2 24 5 537 5 814 6 on 
s 8 5 229 5 542 5 875 6 169 6 416 
s 9 5 573 5 907 6 261 6 574 6 037 
.1'10 5 9 55 6 312 6 691 7 &26 7 307 

Stl 6 384 6 767 7 173 7 53:! 7 8JJ 
.l't2 6 174 7 180 7 611 7 992 B Jt2 
.I'IJ 6 977 7 396 7 840 0 232 0 561 
St4 7 305 7 743 0 2Ga 0 6tH 0 963 
.1'15 7 "162 8 220 8 722 9 150 9 524 

St6 8 306 0 804 9 332 9 799 10 191 
St7 0 97t 9 509 tO oae 10 504 " 007 
.1'18 9 760 to 346 tO 967 II 5 15 tl 976 
.l't9 10 660 11 JOG 11 978 t2 5T/ 13 oao 
.1'20 II 6aJ 12 384 IJ 127 \3 79 :l 11 JJ4 

.1'21 t2 OOJ IJ 571 t 4 305 t5 104 t5 700 

.1'22 14 006 14 931 15 827 16 ota 17 203 

.1'23 15 492 16 422 17 407_ to 277 19 088 

SOPIHUS'PALKKA- II KALLEUSRYHHli 
LUOKKA 

Hl')(R)(VUOSIKOROTU.I'TEN LKH 
e I 2 .; 

.1' t J 638 J 056 4 697 291 4 463 

.1' 2 3 170 4 OU5 4 245" 457 .; 635 
s J 3 933 4 169 4 419 4 640 • 826 
.1' 4 4 Itt 350 • 619 4 eso 5 044 
.1' 5 .. 310 569 • 043 5 005 5 200 

s 6 4 543 4 8t6 5 t65 5 360 5 5 74 
.1' 7 4 792 5 OBO 5 305 5 654 5 000 
s 0 5 004 5 389 5 712 5 990 6 ~JO 
s 9 5 420 5 745 6 090 6 394 6 650 
SIO 5 79t 6 tJO 6 506 6 OJI 7 t04 

Sit 6 200 6 500 6 975 7 324 7 617 
S12 6 509 6 993 7 402 7 77'2 8 OOJ 
.1'13 6 785 1 192 7 62~ 0 005 8 325 
Sl4 7 t04 7 53& 7 902 8 JOt a 716 
.1'15 7 54il 8 001 a 40t 0 905 9 261 

Sl6 0 017 0 562 9 076 9 530 9 911 
.1'17 0 724 9 247 9 002 10 292 10 704 
.1'10 9 491 to &60 tO 664 It t97 It 645 
.1'19 to 367 tG 989 It 648 12 238 12 719 
.1'20 It 361 t2 &43 12 766 IJ ~0~ tJ 946 

.1'21 12 451 IJ 198 13 990 •• 689 t5 277 
S'22 tJ 698 t4 :S:!O 15 391 16 t6t t6 867 
S23 t5 066 15 970 10 928 17 774 t9 405 
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TAULUKKO 22 

15-VUOTISKOROTUKSEN HARKKAI'IAARAT KUUKAUDESSA, HK 

PALKKAUS- KALLEUSRYHHA PALKKAUS- KALLEUSRYHMA 
LUOKKA I II LUOKKA I II 

v 3 129 125 9 1 300 291 
v 4 129 125 B 2 314 305 
v 5 131 127 B. 3 333 J24 

B 4 357 347 
v 6 133 130 9 5 385 375 
v 7 136 132 
v B 138 134 B 6 419 408 
v 9 141 137 B 7 458 445 
V1G 144 140 D B 502 488 

B 9 550 535 
V11 146 142 &10 605 580 
V12 149 145 
V13 152 148 811 665 6H 
V14 155 151 
V15 159 154 

V16 162 158 
V17 167 162 
V18 170 166 SOPIHUS- KALLEUSRYHHli 
V19 175 170 PALKKA-
V20 1BG 175 LUOKKA II 

V2t 185 1BG s 161 156 
V22 191 186 s 2 167 162 
V23 198 193 s 3 174 169 
V2.- 207 201 s 4 192 177 
V25 217 211 s 5 190 185 

V26 228 222 s 6 201 195 
V27 241 234 s 7 212 206 
V29 253 246 s 8 225 218 
V29 266 259 s 9 239 233 

S10 256 249 

S11 274 267 
S12 291 283 
S13 300 291 
S14 314 305 
.1"15 333 32-4 

S16 357 347 
S11 305 375 
SIB 419 408 
S19 458 445 
S20 502 488 

S21 550 535 
S22 605 590 
S23 665 647 
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MAJOITUS YKSITTAISILLA VIRKAMATKOILLA v. 1983 

Virallisissa tiedotuksissa 1/83 julkaistuista maarayksista, jot

ka koskevat majoittumista virkamatkoilla, poistetaan hotelleja 

koskevasta luettelosta Helsingin kohdalta Merihotelli (Cumulus) 

ja Jyvaskylan kohdalta Cumulus. 

(N :o RH 397/050/83, 6.4.1983) VT 15/83 

VAPAALIPPUJEN KELPOISUUS EXPRESS-JUNISSA 

Rautatiehallitus on paattanyt vapaalippujen kelpoisuudesta 

Express-junissa toistaiseksi seuraavaa: 

Express-junissa kelpaavat seuraavat vapaaliput 

1. kansanedustajakortti (ilman Express-leimaa), 

2. valtioneuvoston jasenten, oikeuskanslerin ja eduskunnan oi

keusasiamiehen seka liikenneministerion erikseen maaraamien 

henkiloiden Express-leimalla varustetut vuosivapaaliput, 

3. kaikki kansainvaliset ja pohjoismaiset vapaaliput (ilman 

Express-leimaa) seka 

4. Express-leimalla varustetut virka- ja erikoisvapaaliput. 

Kaikki edella mainitut kotimaiset vapaaliput oikeuttavat maksut

tomaan paikanvaraukseen. 

Kansainvalisista vapaalipuista ainoastaan kansainvalinen sininen 

kortti (kuva 1) ja pohjoismainen (lompakko-) vapaalippu (kuva 2 ) 

oikeuttavat maksuttomaan paikanvaraukseen. Muiden kansainvalis

ten vapaalippujen haltijoiden on maksettava saadetty paikanvara

usmaksu. 

Muut kuin edella mainitut vapaaliput eivat kelpaa Express-junis-

sa. 

Hallintotoimiston paallikko tai hanen maaraamansa voi myontaa 

Express-leiman, kun se on katsottava tarkoituksenmukaiseksi. 

(N:o RH 378/126/83, 5.4.1983) VT 15 / 83 

15 
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Kansainvll.linen 
sininen kortti 

Pohjoismainen 
(lompakko- ) vapaalippu 
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BOTNIA EXPRESS JUNAKOKEILU 

30 .5.-83 aloittaa Sein&joki - Helsinki - Seinajoki reitilla liiken

n6imisen uusi entista korkeatasoisemman palvelun juna: Botnia Expres~ 

aikataulu Exp 245/246. 

Matkaliput: Junassa kelpaavat kaikki kayt6ssa olevat matkaliput, 

my6skin alennushintaiset liput sarnoin rajoituksin kuin rnuissa . junissa. 

Virkavapaaliput oikeuttavat matkustarnaan vain erillisella Express 

leirnalla varustettuna . Henkilokuntalipuilla ei ole rnatkustusoikeutta . 

Paikkaliput: Junassa on pakollinen paikanvaraus . Paikkalipun hinta 

on 20 ,- rnk matkustusluokasta riippurnatta . Paasaant6isesti paikkali

put 1 lk : aan (1 Cht -vaunu) ja 2 l k :aan (3 Eit - vaunua) myydaan RAP 

jarjestelrnaa kayttaen, ja paikkalippu on lunastettava ennen junan 

laht6a. Niilta rnatkustajilta, jotka ovat nousseet junaan Seinajoel ta 

ja Parkanosta ilman paikkalippua se peritaan kondukt66rin toimesta . 

Tata varten on kondukt6oreille jarjestetty oma paikkalippukiintio 

10 kpl 1 lk:n ja 16 kpl 2 lk:n istumapaikkaa. Tampereella ja Helsin

gissa on j&rjestetty laiturivalvonta . Paikkojen myynti aloitetaan 

18.4 . 1983 alkaen. 

Kokoushytit : Junassa on ed. lisaksi yksi Chtf- vaunu, joka on tarkoi

tettu ensisijaisesti ty6skentely- ja kokoustiloiksi, kasitt&en yhden 

10- heng, salongin ja kuusi 6- heng . hyttia. Nam& tilat myydaan manu

aalisesti lomakkeella VR 2202 . Lomakkeeseen tehdaan oheisen mallin 

mukaiset koodi - ja lisamerkinnat. 

~ ~ MATKALIPPU RE.SE.BIWETT 

~ MENO 0 MENO-PALuu n MAIKAllU 
~ ENKEL nJR-RI;T\JR 1JE:' nJRJST 

ooooErooE3~ 
, .. /3,~~"'g;"' I~· ~>tn• I~ I I 
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Lipun ke1poisuusajaksi merkit~§n tode11inen matkap§iv~ tai matka
paivat. 

Em . 1ipun 1is§ksi 1unastaja11e kirjoitetaan viisi ryhm§1ipun tarkis
tus1ippua (sa1ongin myynnin yhteydessa 9 kp1) asian mukaisin merkin
noin . 

Karttaa "kokousti1a"-varauksista ja myynnistl pital Tampereen 1ippu

toimisto puh . 931-2120 (y . 931-152120) . 

Mika1i junan 1 1k (Cht) on 1oppuunmyyty, voidaan Chtf- vaunun vapaat 

hytit myyd§ manuaa1isesti "irtopaikkoina" Tpe : n 1ipput. toimesta. 

Junan ".kokoustilojen" hinnat ovat tariffitau1ukossa 1 . 

Paikka1ippujen ja "kokousti1ojen" varaus - 1unastus- ja takaisinmak
sumaaraykset seka jatkopaikkoja koskevat saannot on kerrottu VT : ssl 

nro 12/83. (Mt 22359/646/83). 

Junatarjoi1u: Botnia Expressiin voi varata poydan ja tarjoi1un etu 
klteen . Varaukset on tehtavl viimeistlln 1ahtop~ivll ede1tlvlna 

paivlna k1o 14 . 00 mennessl puh . (virka-aika) 90- 177900/Kuuse1a. 
Junassa poytavarauksen voi tehdl ravinto1ahenki1okunna1ta . 

Y1eista : Junan aiaktau1uista, kokoonpanosta, pa1ve1uista yms . tiedo

tetaan myyntipistei11e eri11ise11§ kirje1ma11a. 

Botnia Express-esite tu1ee jakeluun toukokuussa -83. 

(Nro Mt 22501/646/83 , 5.4 . 83) VT 15/83 . 
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TAVARANIMIKELUETTELO 

Tavaranimikeluettelon (VR 2645) aakkoselliseen osaan tehdaan seuraavat 
korjaukset: 

Korjataan koodit ja lisataan merkinnat VAK:sta 

sivulle 9 Etikkahappo lem (VAK:N alainen) on 3752 2,oleva 3725 2 
II 11 Fuel-<Hjy (ks VAK) II 3453, II 3453 -2 
II 13 Hartsit, keino-, lem, lisataan (ks. VAK) 
II 19 Kaasut, puristetut, nesteytetyt, liuotetut, lem (VAK:n alaiset) 

on 4069, eleva 4069 2 
II 21 Karbolihappo (VAK:n alainen) II 3762 ?, II 3726 2 
II II Karboliolj y (ks. VAK) II 3762 2, II 3726 2 
II 46 Peittausaineet, lem (ks . VAK) II 4226, II 4226 2 
II 49 Puhdistusjauheet (ks. VAK) II 4521, II 4521 2 
II 57 Rautasulfaatti (rautavihtrilli) II 3973> 

II (ks . VAK) 
3973 2 

II 64 Sorkat, tuoreet II 0511, 11 (VAK :n al.) 

0511 2 
II 69 Tinneri (VAK:n alainen) II 3509, II 3509 2 
II 73 Valopetrooli, lem II 3424, 11 (VAK:n al.) 

3424 2 

lisataan: 

sivulle 7 
II 10 
II 46 

3443 2 Dieselpolttoneste, maaoljypohjainen (VAK:n alainen) 

3973 2 Ferrosulfaatti (ks . VAK) 

poistetaan: 

Parrujen kohdalle 11 Parrut rahditetaan tak>iffitaulukon 27/I ja 
III perusteella" 

sivulta 9 4228 Emakset, epaorgaaniset, lem sailiovaunussa (ks. VAK) 

Tavaranimikeluettelon ryhmittaisesta osasta poistetaan: 

ivulta 8 1593 Rasvat, oljyt. lem, sailiovaunussa 
II 16 3603 Bitumi, sailiovaunussa 

(Mt 6.4.1983) VT 15/83 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen va1imat~at - ju1kaisuun tehdaan 29.05 . 1983 1ukien 
seuraavat muutokset : 

Avataan Kymin1innan 1iikennepaikka 1iikentee11e seuraavin merkin
noin: 

3 4 5 6 1 

Kymin1inna 

K1n 

2 

13 
Kta 

Kta 6 . Kv 45. Hi1 

Poistetaan Timankankaan 1iikennepaikka merkintoineen . 

(Nro Lko 22480/67/83 , 05 . 04.1983) VT 15/83 

VAKIOHINTAISTEN KAPPALETAVARAL~HETYSTEN PAINOJEN TARKKAILU 

Vakiohintaisten kappaletavaralahetysten painot y1ittavat usein la

hetyksille maaratyt enimmaispainot 50 ja 100 kg. Eraan pistokoe

tarkkailun yhteydessa havaittiin jopa 50 % kuljetukseen otetuista 
1ahetyksista ylipainoisiksi . 

Kappaletavaraterminaaleissa ja -liikennepaikoilla kehoitetaan suo

rittamaan pistokokein vakiolahetysten koepunnituksia ja oikaisemaan 

lahettajia havaituista ylipainoista . 

(Nro Lko 31053/640/83 , 5 . 4 . 1983) VT 15/83 

KANSAINV~LINEN L~NTINEN RAHTIKIRJA 

Raja-asemilta on huomautettu, etta CIM- rahtikirjan kenttien 82 ja 

83 merkinnat ovat olleet puuttee1lisia . 
Kansion KANSAINV~LINEN L~NTINEN TAVARALIIKENNE, TOIMITUSOHJEET 
(VR 4672) kohdassa 5 . 1 on annettu tarkat ohjeet rahtikirjan taytta

misesta . Kenttaan 82 on merkittava lapikir joittama11a rahtikirjan 
kaikkiin osiin ja tul1in tarvitsemiin jaljenni:iskappa1eisiin 1ahetys
maan ja lahetysaseman koodit seka tarkistuslipukkeen numero (=rah
tikirjan numero), minka jalkeen rahtikirjan osiin 2 ja 5 kiinni
tetaan lipukkeet . 
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Kenttaan 83 merkitaan 1ahetyspaiva ja - kuukausi ne1ja11a numero1 -
1a, esim . 0306 (= kesakuun 3. paiva). 
Monet u1komaiset rautatiet rekisteroivat kentasta 82 tunnistetie
dot tietokonekasitte1ya varten. Pohjoismaisen tu11ipassitusjar
jestyksen (VT 13/83) mukaisissa rautatieku1jetuksissa kaytetaan 

rahtikirjan numeroa tu11ipassitusnumerona. 

(Mt, 6.q.83) VT 15/83 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

Turun ratapihojen 1iikennoimissaanto on uusittu. 

Uusi 1iikennoimissaanto tu1ee voimaan huhtikuun 18 paivasta 1983 

alkaen, jo11oin samal1a kumotaan helmikuun 1 paivasta 1979 alkaen 

kaytossa o1lut liikennoimissaanto. 

15 

Uuden 1iikennoimissaannon perusjakelu on hoidettu painatusjaostosta. 

(N:o Yt 23419/62/82, 6.4 . 83) VT 15/83 

TAVARAN NIMITYKSEN MERKITSEMINEN ITAISEEN YHDYSLIIKENNERAHTIKIRJAAN 

Lahetysasemia kehoitetaan huomauttamaan asiakkai1le, etta yhdys1ii 

kennerahtikirjoihin (kentta 13) tulee merkita tavaroiden nimike tar

kasti ja taydellisesti . Erityisesti kankaiden ja tekstii1ivalmistei

den osalta on ehdottomasti mainittava, mista ne on valmistettu: 

villa, puuvilla, silkki jne . 
Tavaralajin tarkka merkitseminen on tarpeen SNTL :n osuuden rahdin 

1askemiseksi . 

(Mt, 7 .4. 83) VT 15/83 
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AVCIMIA VIRKCJA JA TCIMIA 

Helsingin varikon suunnitteluyksikkoon haetaan liikkuvan kaluston 

kunnossapidon kehittamistehtaviin S~HK~- TAl KCNETEKNIKKCA virka

tai tyosopimussuhteeseen. 
Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset on toimitettava 

Helsingin varikon toimistoon 29.4.1983 mennessa . 

Lisatietoja antavat varikonpaallikko Alaluusua puh: 911-3287 tai 

ins Narh1 puh: 911-3332. 

NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o Tutkijan (S 14) virkaan (RH/yleisen 

jaoston paallikko) hallintotoimihenkilo Pirkka Ermo Clavi V a y -

r y n e n, veturinlammittajan (V 14) toimeen (Imr) tilapainen ve

turinlammittaja Asko Clavi P at a r i, vaunumiehen (V 10) toi

meen (Imr) ylimaarainen vaunumies Lassi Matti V e n a l a i n e n, 

veturinlammittajan (V 14) toimeen (Lr) tilapainen veturinlammittaja 

Yrjo Tapani I 1 o n e n, veturinlammittajan (V 14) toimeen (Hma) 

tilapaiset veturinlammittajat Jorma Antero K o l p p o, Vesa Ta

pani M a 1 o ja Timo Tapani T i i 1 i k k a, asemamiehen (V 10) 

toimeen (Ct) ylimaarainen asemamies (V 10) Veikko Tapio H o k k a

n e n, vaunumiehen (V 10) toimeen (Kv) ylimaarainen vaunumies 

(V 10) Petri Clavi S a l o v i r t a, tallimiehen toimeen (Kv) 

ylimaarainen tallimies Pentti Tapio v a n h a t a 1 o. 

R a t a o s a s t o: rataesimiehen toimeen (Kja) varastomies 

Jouni Kalevi Uimarihuhta, toimistosihteerin (V 16) virkaan 

(rpt Pm) ylim. toimistovirkailija (V 8) Pirjo Birgetta Saamanen. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: tarkastaja (V 27) Toivo Henrikki Rissanen, 

rataesimiehet Mikko AukustiKonttinen ja Kaino Johannes Lehtinen 

seka toimistovirkailija (V 9) Eila Irmeli Lappalainen, 

rataesimies Heikki Clavi Vallius. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~IMATKAT 

Liikennepaikkojen va1imatkat -ju1kaisuun 1isataan 01 . 05 . 1983 1ukien 

Tikkuri1an aseman kohda11e seuraavat Rauta- ja Konetarve Oy : n rai

detta koskevat tiedot : 

1 

Rauta - ja Kone 

tarve Oy : n raide 

749 

2 3 4 

T1k 4 

(Nro Lko 22397/67/83 , 11 . 04 . 83) , VT 16 /83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

5 

Tt 

6 

Rauta- ja Konetarve 

Oy : ta varten 

Rautatieha11ituksen ha11into- osaston johtajan (S 18) virka tu1ee 

avoimeksi . 

Va1tioneuvosto11e osoitetut kirja11iset hakemukset pyydetaan toi 

mittamaan rautatieha11ituksen kirjaamoon . 

Rautatieha11ituksen ha11intotoimistoon otetaan insinoori standar

disointitehtaviin tyosopimussuhteeseen . Ha11into - osaston johtaja1-

1e osoitetut hakemukset pyydetaan toimittamaan rautatieha11ituksen 

kirjaamoon 13 . 5 . 1983 mennessa . 

Tehtavista kiinnostunei11e antaa 1isatietoja kehittamisjaoston 

paa11ikko Juha Katto puh . 911 - 2865 . 
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Yliteknikon virka (V 24), asemapaallikon virka (V 24), asemapaalli
kon virka (V 21), toimistosihteerin virka (V 21) , kaksi toimisto 
sihteerin virkaa (V 18), kolme liikenneohjaajan virkaa (V 18), 

liikennemestarin virka (V 16), toimistosihteerin virka (V 16), 
kolme toimistosihteerin virkaa (V 15), kaksi jarjestelymestarin 
virkaa , seitsemantoista veturinkuljettajan virkaa , kaksitoista 

konduktoorin virkaa ja kuormausmestarin virka. Liikenneosaston 

paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta -· 

tiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23 . 5 . 1983 ennen viraston 

aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraa vast i : 

yliteknikko (V 24) : 
asemapaallikko (V 24) : 

asemapaallikko (V 21) : 
toimistosihteeri (V 21) : 

toimistosihteerit (V 18) : 

liikenneohjaajat (V 18): 

liikennemestari (V 16) : 
toimistosihteeri (V 16): 

toimistosihteerit (V 15) : 

jarjestelymestarit : 

veturinkuljettajat : 

konduktoorit : 

kuormausmestari: 

Oulun liikennepiiriin (1 matkaneuvoja) , 

Lieksan (1 Nrm) liikennealueelle , 

Rovaniemen (Sll) liikennealueelle , 
Oulun liikennepiiriin (1 henk .asiat) , 

Oulun liikennepiiriin (1 laskutus ja 
sv-asiat) ja Pieksamaen (1 Snj) liiken
nealueelle , 
Kemin (1 Kern) , Pieksamaen (1 Pm) ja 
Iisalmen (1 Ilm) liikennealueille, 
Kuopion (1 Kuo) liikennealueelle, 

Pieksamaen (1 Pm lipputoim . ) liikenne
alueelle, 

Jyvaskylan (2 Jy lipputoim .+tt) ja Kuo 
pion (1 Kuo lipputoim.) liikenne
alueille, 

Kemi (1 Kern junatoim . ) ja Kuopion (1 
Kuo terminaali) liikennealueille 

Pieksamaen (7 Pm, 3 Kuo), Iisalmen 
(4 Ilm) ja Kontiomaen (3 Kon) vari 
koille, 

Pieksamaen (4 Pm), Jyvaskylan (1 Jy) , 
Kuopion (3 Kuo), Iisalmen (2 Ilm) ja 
Kajaanin (1 Kaj, 1 Kon) liikenne 
alueille seka 

Jyvaskylan (1 Jy terminaali) liikenne
alueelle . 
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Ylim~~rainen toimistosihteerin toimi (V 21) toistaiseksi Oulun (las) 
liikennealueella ja ylimaar~inen toimistosihteerin toimi (V 20) 

toistaiseksi Kuopion (Kuo selvittelyasiat) liikennealueella . Liiken
neosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~an 25 . 3 . 1983 ennen 

viraston aukioloajan p~~ttymista . 

Kaksi ylimaaraista jarjestelymestarin tointa, kuusi vaihdemiehen 

tointa, kymmenen junamiehen tointa , kolme vaununtarkastajan tointa 

ja kolme toimistovirkailijan tointa (V 11) . Rautatiehallituksen 

liikenneosaston pa~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava Pieksamaen liikennepiirin paallikolle viimeist~~n 

23 . 5 . 1983 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylim~araisiin toimiin 

otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

ylim . jarjestelymestarit: 

vaihdemiehet: 

junamiehet : 

vaununtarkastajat : 

Kuopion (1 Kuo komennusesim . ) ja 
Kajaanin (1 Kaj liikennealueille , 

Pieksam~en (3 Pm) ja Jyv~skylan (3 Jy) 
liikennealueille , 
Pieksam~en (3 Pm), Kuopion (3 Kuo), 
Iisalmen (3 Ilm) ja Kajaanin (1 Kon) 
liikennealueille, 
Pieksam~en (3 Pm) varikolle ja 

toimistovirkailijat (V 11) : Pieksamaen liikennepiiriin (2) ja 
Pieksamaen (1 Pm) liikennealueelle . 

Huoltomiehen toimi , vaunumiehen toimi , seitseman asemamiehen tointa 

(V 10) ja kuusitoista asemamiehen tointa (V 9) . Kirjalliset hakemuk ·· 

set on osoitettava ja toimitettava Pieksamaen liikennepiirin paa 

likolle viimeist~~n 23 . 5 . 1983 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

huoltomies: 

vaunumies (V 10) : 
asemamiehet (V 10) : 

asemamiehet (V 9) : 

Pieksamaen (1 Pm) varikolle, 

Kontiom~en (1 Kon) varikolle , 
Pieksamaen (3 Pm) , Jyvaskylan (3 Muu 
js -p~t . ) ja Iisalmen (1 Ilm) liikenne 
alueille seka 
Pieks~maen ( 5Pm), Kuopion (7 Kuo), 
Iisalmen ( 2 Ilm, 1 Skv js- pat . ) ja 
Kajaanin (1 Kaj) liikennealueille . 
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Toimistosihteerin virka (V 1Ql, toistaiseksi Turun konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23 paivana 

toukokuuta 1983 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

OPPILAITA OTETAAN 

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

Valtionrautateiden Pasilan konepajalle otetaan elokuussa 1983 

alkavalle kurssille ammattioppilaita levysepan ja vaunuasentajan 

opintolinjoille. 

Koulutus kestaa 2 vuotta ja oppilaille maksetaan tyoehtosopimuk 

sen mukaista palkkaa. Asunto ja ruoka on oppilaiden itse jarjes 

tettava ja kustannettava . 

Paasyvaatimuksena on yleisen ammattikoulun kone- ja metallitek

niikan peruslinjalla suoritettu levyseppa - hitsaajan tai jonkin 

asentajalinjan oppimaara . 

Hakuaika paattyy 6 . 5.1983 . 

Hakulomakkeita saa Pasilan konepajalta osoitteella: 

VR Pasilan konepajakoulu 

Aleksis Kiven katu 17 A 

00510 Helsinki 51 

Tiedustelut puh. 90 - 707 3591 tai 707 2393 

16 
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NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: rataesimiehen toimiin (Nm) raidemies 
Markku Viljami Reuna, (Po) raidemies Alpo Antero Aho seka 
(01) raidemies Esko Aukusti Kukka ja tukemiskoneenkayttaja 

Vilho Veli Raman . 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari (V 20) Aulis Artturi 
Hiltunen ja puutarhuri (V 18) Pentti Kalervo Sutela. 



ON OIKEIN 

pitaa pitka 
turvallisuusvtlli 

liukkaalla 
POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSVUOSI 1983 
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p~~t5ksen muutos 
Virkamiesten vuosi1oma- asetuksen muutos 
Ty5ntekij~in matkakustannusten korvaamisesta anne 
tun va1tioneuvoston p~~toksen muutos 
Henki15j~rjestelyt toimistoty5n automatisoinnin 
ja rationa1isoinnin yhteydess~ 
Suomen ja ruotsin kie1en k~ytt~minen Va1tion
rautatei1Hi 

Rahtiluotto 

U1komaan va1uutan muuntokurssi henki15- ja kiito 
tavara1iikennett~ varten 

Kostamus1iikenne 

RAMO:n osa 3 ja RAMO:n osan 15 korjaus1ehti 
Avoimia virkoja ja toimia 
Eroja 
Korjaus VT:iin 16/83 

128301 2854 
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TYONTEKIJ~IN VUOSILOMISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON P~~TOKSEN MUUTOS 

Saadoskokoe1massa on ju1kaistu 30.3.1983 annettu va1tioneuvoston 

paatos (341/83) va1tion tyontekijain vuosi1omista annetun va1tio
neuvoston paatoksen muuttamisesta. 

Va1tiovarainministerion toimia1aan kuu1uvia asioita kasitte1emaan 

maaratyn ministerin esitte1ysta 

m u u t e t a a n va1tion tyontekijain vuosilomista 20 paivana 

huhtikuuta 1978 annetun va1tioneuvoston paatoksen (284/78) 2 §:n 

1 momentin 2 kohta ja 5 §:n 4 momentti, se11aisina kuin ne ovat 

26 paivana maaliskuuta 1981 annetussa va1tioneuvoston paatoksessa 

(227/81) ja 

1 i s a t a a n 3 §:n 1 momenttiin, se1laisena kuin se on 15 

paivana toukokuuta 1980 annetussa va1tioneuvoston paatoksessa 

(348/80), uusi 7 kohta, seuraavasti: 

Vuosi1oman pituus 

2 § 

Va1tioon tyosopimussuhteessa o1eva tyontekija ja toimihenki1o 

saa vuosilomaa: 

2) kaksi ja puoli arkipaivaa ku1takin tayde1ta lomanmaaraytymis

kuukaude1ta, 

a) jos hane11a on 1omakautta ede1tavan lomanmaaraytymisvuoden 

loppuun mennessa vuosilomaan oikeuttavaa pa1ve1usaikaa yhteensa 

vahintaan kaksi vuotta vuonna 1983; kuitenkin siten, etta mainit

tuun ajankohtaan mennessa tulee o11a valitonta valtion Pflve1u8ta 
vahintaan yksi vuosi, ja 

b) jos hru1e11a on vuonna 1984 ja sita seuraavina vuosina loma
kautta edeltavan lomanmaaraytymisvuoden 1oppuun mennessa vali t onta 

valtion palvelusta vahintaan ykei vuosi, ja 
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Tyoss~olon veroiseksi laskettava aika 

3 § 

Tyoss~olop~ivien veroisina p~ivin~ pidetaan vuosilomaa maarattaess~ 
vuosilomalain 3 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen p~ivien li

s~ksi myos 

7) niita tyopaivia, joina tyontekij~ tai toimihenkilo on tyosuh

teen kestaessa ollut poissa tyosta kuntoutuksen vuoksi myonnetylla 

palkattomalla vapaalla ja joilta paivilta hanelle on maksettu val

tion varoista kuntoutusrahaa . 

Talvilomapidennys 

5 § 

Mikali 2 § : n 1 momentin 3 kohdan mukaan m~ar~ytyvasta vuosilomasta 

pidetaan enint~an kolmekymmentanelja arkipaiv~~ lomakautena myon
netaan lorna yhdeksalla arkipaivalla pidennettyna sellaiselle 

tyontekijalle ja toimihenkilolle, jolla on oikeus lomaan kahdelta

toista lomanmaaraytymiskuukaudelta . Tyontekijalle ja toimihenki 
lolle , jolla mainitun kohdan mukaan ei ole oikeutta vuosilomaan 

kahdeltatoista lomanmaaraytymiskuukaudelta, mutta kuitenkin vabin

taan seitsemalta lomanmaaraytymiskuukaudelta , myonnetaan lorna vii 

della arkipaivalla pidennettyna, jos vuosilomasta pidetaan enin

taan kolmeneljasosaa lomakautena . 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana toukokuuta 1983 ja sita sovel 

letaan ensimmaisen kerran maarattaessa vuosilomaa ja lomakorvausta 

maaliskuun 31 paivana 1983 paattyneelta lomanmaaraytymisvuodelta . 

(Hloj n:o Hlo 284/114/83, 15 . 4.1983) VT 17 /83. 
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VIRKAMIESTEN VUOSILOMA- ASETUKSEN MUUTOS 

Saadoskokoelmassa on julkaistu 31 . 3 . 1983 annettu asetus (335/83) 
valtion virkamiesten vuosilomista annetun asetuksen muuttamisesta . 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 

maaratyn ministerin esittelysta 

m u u t e t a a n 31 paivana elokuuta 1973 valtion virkamiesten 

vuosilomasta annetun asetuksen (6~2/73) 2 §:n 1 momentin 2 kohta 
ja 16 § : n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat 27 paivana maalis
kuuta 1981 annetussa asetuksessa (2 22/81), seka 

1 i s a t a a n 2 § : aan uusi 3 momentti ja 3 § : n 3 momenttiin 
uusi 11 kohta seuraavasti : 

Vuosiloman pituus 

2 § 

Virkamies saa vuosilomaa: 

2) kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymis 
kuukaudelta , 

a) jos hanella on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessa vuosi 

lomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensa vahintaan kaksi vuotta 

lomavuonna 1983 . Edella mainitusta ajasta tulee lomavuoden 1983 
maaliskuun loppuun mennessa ella valitonta valtion palvelusta va

hintaan yksi vuosi ; tai 

b) jos han on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessa vuonna 

1984 ja sita seuraavina lomavuosina ollut valittomasti valtion 

palveluksessa vahintaan yhden vuoden ; ja 

Jos lomaa laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule kokonaisluRu , 
anne t aan paivan osa taytena lomapaivana . 

3 § 

Virassaolopaivien veroisina paivina pidetaan vuosiloman pituutta 
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rn~~r~tt~ess~ my~s vuosilornaa sek& poissaoloa 

11) kuntoutuk&en takia silt~ osin kuin siit~ on rnaksettu valtion 
varoista kuntoutusrahaa. 

Talvilornapidennys 

16 § 

Milloin 2 §:n 1 rnornentin 3 kohdan rnukaan rn~~r~ytyv~st& vuosilomas 
ta pidet&&n enint&&n kolmekymment&nelj& arkip&iva& lornakautena, 
rny~nnet~&n lorna yhdeks&ll& arkipaivalla pidennettyn& sellaiselle 
virkarniehelle, jolla on oikeus lornaan kahdeltatoista lornanm~ar&y 

tyrniskuukaudelta. Mik&li virkarniehella ei ole rnainitun kohdan mu
kaan oikeutta lornaan kahdeltatoista lornanm~araytyrniskuukaudelta 
rnutta kuitenkin vahinta&n seitsernalt& kuukaudelta, rny~nnet&~n 
lorna viidell& arkip&iv&ll& pidennettyn&, rnikali vuosilornasta pide 
taan enintaan kolrneneljasosaa lomakautena. 

T&rna asetus tulee voirnaan 1 paiv~n~ toukokuuta 1983 ja sit~ sovel 
letaan ensimmaisen kerran ma&ratt~ess~ vuosilomaa ja lornakorvaus 
ta rnaaliskuun 31 p&ivan& 1983 paattyvalta lornanm~araytyrnisvuodel 

ta. 

(Hloj n : o Hlo 283/114/83, 15.4.1983) VT 17 /83 
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rY~NTEKIJXIN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA ANNETUN VALTIONEU

VOSTON P~XT~KSEN MUUTOS 

S~~doskokoelmassa on julkaistu 30.3.1983 annettu valtioneuvoston 
p~~tos (342/83) valtion tyontekijtlin matkakustannusten korvaami
sesta annetun valtioneuvoston ptiatoksen muuttamisesta. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita ktisittelemaan 

maaratyn ministerin esittelysttl muutetaan 12 paivana heinakuuta 
1972 valtion tyontekijain matkakustannusten korvaamisesta annetun 
valtioneuvoston paatoksen (553/72) 7 §, 9 §, 15 § ja 23 §:n 2 mo
mentti, sellaisina kuin ne ovat 18 paivana helmikuuta 1982 anne
tussa valtioneuvoston paatoksessa (146/82), seuraavasti: 

7 § 

Matkakustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perusteiden 
mukaan: 

Rautateilli:i.: 
Laivalla: 
Lentol<;oneella: 
Raitiotiella, 

linja-autolla 
tai muulla 
linj aliikenteen 
kulkuneuvolla: 

Vuokra-autolla: 

Vuokra-moottori

veneella: 

Muulla tavalla: 

Maksu II luokan paikasta 
Maksu I luokan paikasta 
Maksu yhdesta paikasta 

Maksu yhdesta paikasta 

Suoritettu, kuitenkin enintaan 
virallisen taksan mukainen kuljetusmaksu 

Suoritettu, kuitenkin enint~an kohtuul

liseksi katsottava maksu 
28 pennia kilometrilta taikka se korkeampi 
kohtuulliseksi katsottava maksu, jonka 
tyontekija tai toimihenkilo osoittaa suo
rittaneensa. 
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9 § 

Tytlntekij~n tai toimihenkiltln omalla tai hallitsemallaan kulkuneu

volla asianomaisella luvalla tekem~st~ matkasta suoritetaan matkus

tamiskustannusten korvausta seuraavasti: 

Autolla: 

Moottoriveneella: 

Moottorikelkalla: 

Moottoripyorall&: 

Kunkin 1.4. alkavan vuoden mittaisen ajokilo

metrien laskentakauden 

- 5 000 ensimrn~iselt~ kilometrilt~ 109 penni~ 

kilornetrilt~; 

- 10 000 seuraavalta kilometrilt~ 99 penni~ 

kilometrilt~; sek~ 

- seuraavilta kilometreilt& 94 pennia 

kilometrilt&. 

Edell~ mainitut kilornetrikorvaukset suorite 

taan korotettuina seuraavissa tapauksissa: 

1) 12 pennill& silloin kun teht&vien suorit

taminen edellytt&& per&vaunun kuljettamista 

autoon kiinnitettyn&; ja 

2) 3 pennill& silloin kun 

a) tyontekija tai toimihenkilo joutuu kuljet

tamaan autossaan koneita tai laitteita, joi

den paino ylitt&& 80 kilogramrnaa ta± joiden 

koko on suuri, 

b) tyontekij& tai toimihenkilo on tyoteht&

viens& vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan 

koiraa, tai 

c) tyontekij&n tai toirnihenkilon tytlteht&vien 

hoito edellytta~ paaasiallisesti liikkumista 

autolla rnuulta liikenteelta suljetulla tie

rakennus- tai metsatyomaalla, kyseisten kilo

rnetrien osalta. 

100 pennia kilometrilt~ 

88 penni~ kilometrilt~ 

57 penni& kilometrilt~ 
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Moottoripolku

pyor~ll~ 

Muulla tavalla: 

51 penni~ kilometrilt~ 

28 penni~ kilometrilt~ 

Korotetut korvaukset maksetaan 1.4 . 1983 lukien . Ajokilometrien 

laskentakausi vaihtuu 1.4.1983 . 

15 § 

P~ivarahaa suoritetaan 

1) osap~iv~rahaa jokaiselta p~iv~rahaan oikeuttavalta matkavuoro

kaudelta, josta matkaan on k~ytetty 14 § : n 1 momentin 1 tai 2 koh

dassa mainitut v~himm~isajat : 

Kaupunkip~iv~raha •• . •.• .. •... 47 ,-

Muu p~i varaha • . . ... • .. .• .. •.... 4 2 , -

Kaupunkipaivaraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta , jonka 

aikana asianomainen on kaupungissa tyoteht~viensa hoitamisen , yo

pymisen tai muun patevan syyn perusteella oleskellut yli viisi 

tuntia . 

2) kokopaivarahana jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta matkavuo

rokaudelta , josta matkaan on kaytetty 14 §:n 2 momentissa mainittu 

v~himm~isaika : 

Helsingin paiv~raha . .. . . ..... 98 , -

Muu paiv~raha •. ..... . .. .. • • .. 94 ,-

Helsingin p~iv~raha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, jon

ka aikana asianomainen on Helsingin kaupungissa tyoteht~vien hoi 

tamisen, yopymisen tai muun p~tevan syyn vuoksi oleskellut yli 

viisi tuntia. 

Taman paatoksen 1 § : n 5 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa osa

paivaraha suoritetaan kaupunkipaiv~rahana tai muuna paivarahana 

sen mukaan , mihin ryhm~an asianomaisen tyomaan olosuhteet l ahinna 

ovat verrattavissa . Kokop~ivaraha suoritetaan muuna paivarahana . 

T~m~n momentin m~ar~yksista voidaan erityi$en syiden niin vaaties

sa tyoehtosopimuksin poiketa. 



- 9 -

-
Oppikurssi1aisi11e suoritettavat korvaukset 

23 § 

Kurssip~iv~rahaa eninta~n vuoden kest~va1t~ kurssiaja1ta suori
tetaan ty5ntekij~11e tai toirnihenki1511e 51 markkaa jokaiselta 
ka1enterivuorokaudelta. 

Tam~ paatos tu1ee voimaan 1 p~ivana toukokuuta 1983 ja sita sove1-
1etaan 1 paivana huhtikuuta 1983 ja sita myohemmin a1kaviin matka
vuorokausiin. 

(H1oj n:o H1o 285/117/83, 15.4.1983) VT 17 /83 

HENKILOSTOJ~RJESTELYT TOIMISTOTYON AUTOMATISOINNIN JA 
RATIONALISOINNIN YHTEYDESS~ 

Valtiovarainministerio on kirjeessaan n:o P 5784, 25.3.1983 anta
nut ministeri5i11e ja niiden a1aisi11e virastoi1le ja 1aitoksi11e 
otsikossa mainitusta asiasta seuraavat ohjeet: 

Valtioneuvosto on 13 p~ivana tammikuuta 1983 pa~ttaessa~n muutok
sista va1tion tu1o- ja menoarvion y1eisiin sove1tamismaarayksiin 

1isannyt y1eisiin sove1tamismaarayksiin uuden kohdan "Toimisto
tyon automatisoinnista aiheutuvat henki1ostojarjestelyt" 

(VM:n kirje n:o TM 5757, kohta 2.2.8). Va1tiovarainministerio i1-
moittaa mainittujen henki1ostojarjeste1yjen johdosta seuraavaa. 

17 

Virastojen ja 1aitosten tu1ee sopeuttaa tyovoiman saastoa aiheut
tavat toimistotyon automatisointi- ja rationa1isointihankkeet ensi
sijaisesti henki1oston vaihtuvuuden ja elakkee11e siirtymisen seka 
koulutuksen ja uude1leensijoituksen ede11ytyksiin. Viraston tai 
1aitoksen tu1ee jarjestaa tarvittava kou1ut~s ja uude11eensijoi
tus. 
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Virastojen ja 1aitosten tu1ee etukateen i1moittaa va1tiokonttori1-

1e se11aisista hankkeista, jotka ede11yttavat nopeampaa tai 1aa
jempaa toteuttamista kuin mihin henki1~ston poistuma seka kou1u

tus- ja uude11eensijoitusmahdo11isuudet antavat ede11ytyksia. 
Tama ilmoitus on tehtava va1tiokonttoril1e hyvissa ajoin ja 

viimeistaan kuutta kuukautta ennen jarjeste1yn toimeenpanoa. 

Va1tiokonttorille tu1ee ta1l~in i1moittaa selvitys vapautuvasta 

henkilostosta. Valtiokonttorin tehtavana on naissa tapauksissa 

yhteisty~ssa virastojen ja laitosten kanssa keskitetysti se1vit

taa asianomaisen henkiloston sijoitusmahdol1isuudet seka huoleh

tia sijoittamisesta ja sen mahdo1lisesti edellyttamista koulutus

ja muista toimenpiteista. 

Virastot voivat pyytaa asiantuntija-apua tassa tarkoitetun kou1u

tuksen jarjestamista koskevissa kysymyksissa valtiovarainministe

rion jarjestelyosastolta tai va1tion kou1utuskeskukselta . Paaosa 

toimistotyon automatisoinnin ja rationalisoinnin edellyttamasta 

taydennys- ja uudelleenkoulutuksesta tulee jarjestaa ty~llisyys 

koulutuksesta annettuun lakiin (31/76) perustuvan tyol1isyyskou1u

tusjarjeste1man kautta . Kun virasto aikoo kou1uttaa toimistohenki 

lostoaan tyollisyyskoulutusvaroin ammati11isessa kurssikeskuksessa 

toimistoalan kursseilla, sen on otettava yhteys paika11isiin tyo
voimaviranomaisiin. 

Taman ohjeen mukaisia henkilostoj~jeste1yja yleensa koskevissa 

kysymyksissa virastot voivat pyytaa asiantuntija- apua va1tiokont 
torin henkil~stohallinto-osasto1ta . 

Nama ohjeet julkaistaan myos Y1eishallinto-kansiossa. 

(N : o Hloj n : o H1o 248/06/83 , 18 . 4 . 1983) VT 17 /83 
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SUOMEN JA RUOTSIN KIELEN K~YTTAMINEN VALTIONRAUTATEILL~ 

Kie1i1aissa (20 §) on saannBkset perusteista, joiden mukaan Va1-

tionrautateiden virka-a1ueet ja 1iikennepaikat katsotaan joko 

yksi- tai kaksikie1isiksi. Kie1e11inen jactus vahvistetaan va1-

tioneuvoston paatokse11a joka kymmenes vuosi (katso kirjoitus 
n:o 1.16). 

Asioitaessa va1tion viranomaisen 1uona on paasaantoisesti kaytet

tava virka-a1ueen kie1ta ja kaksikie1isi11a a1uei11a jompaa kurn

paa a1ueen kie1ista. Kuitenkin Suomen kansa1aise11a on oikeus 

ornassa asiassaan tai asiassa, jossa hanta kuu11aan, kayttaa ornaa 

kie1taan suomea tai ruotsia (Kie1iL 3 §). 

U1koinen virkakie1i 

Yksikie1ise11a suomenkie1ise11a 1iikennepaika11a annetaan koti 
maiset matka1iput, rahtikirjat ym . asiakkai11e annettavat asia

kirjat suomenkie1isina (1omakkeiden ohje - ja muut tekstit voivat 

kuitenkin o11a ja ovatkin y1eensa mo1emmil1a kotimaisi11a kiclill~ . 

Kaksikielise11a 1iikennepaika11a annetaan matka1iput ym . edel1a 

mainitut asiakirjat joko suomen- tai ruotsinkie1isina asiakkaan 
kayttaman kie1en mukaan. 

Ruotsin kie1essa kaytetaan myos yksikie1isista suomenkie1isista 

liikennepaikoista ruotsinkielista nimea, jos se11ainen on vah

vistettu. Esim . ruotsinkie1iseen matka1ippuun merkitaan ruotsin 

kiele11a lahtBaseman lisaksi myos maaraasema, jos maaraasema on 

kaksikie1inen liikennepaikka tai sellainen yksikielinen suomen

kielinen liikennepaikka, jolle on vahvistettu ruotsinkie1inen 

nimi. Nain menetellaan kuitenkin vain kaksikielisella liikenne

paikalla ja silla edellytyksella, etta asiakas kayttaa ruotsin 

kielta. 

Liikennepaikkojen opastin- ja nimikilvet, ilmoitukset, kuulutuk

set ym. yleisolle annettavat asiakirjat kirjoitetaan yksikieli 

silla suomenkie1isilla liikennepaikoi1la suomeksi ja kaksikieli
silla liikennepaikoilla seka suomeksi etta ruotsiksi. 

17 
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Sis~inen virkakie1i 

Yksikie1ise11~ virka-a1uee11a sis~isen~ virkakie1en~ k~ytet~~n 

virka-a1ueen kie1t~. Kaksikie1ise11~ virka- a1uee11a sis~inen 

virkakie1i on a1ueen enemmistBn kie1i. 

Junaturva11isuuskeskuste1uissa ja -m~~r~yksiss~ on aina k~ytett~v~ 

suomenkie1t~. 

Ohje ju1kaistaan myos Y1eisha11into-kansiossa. 

(N:o H1o 135/019/83, 29.3.1983) VT 17/83. 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

619593 Oy Partek Ab 

92180 LAPALUOTO 

Allamainitun asiakasnumeron nimi ja osoite muutetaan seuraavanlaiseksi. 

660456 Metsaliiton Teollisuus Oy Cent. Metsaliiton Myyntikonttori Oy) 

Kotkan Huolinta Kotkan Myyntikonttori ) 

Etela 7 PL 34 ) 

48100 KOTKA 10 48100 KOTKA 10 ) 

(Tlt 3/24/83, 21.4.1983) VT 17/83 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKIL~- JA KIITOTAVARALIIKENNETTA 
VARTEN 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkil5- ja kiitotavavaraliiken
teess& 1.5.1983 lukien ovat seuraavat: 

Luku
m!l.&rtl 
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 

100 

Rahayksikk5 

Alankomaiden floriinia (gulden) 

Belgian frangia 
Bulgarian levaa 
Englannin puntaa 
Espanjan pesetaa 
Irlannin puntaa 
Italian liiraa 
It&vallan shillinki& 
Jugoslavia, k~ytt!l.& UIC-frangia 
Kreikan drakmaa 
Luxemburgin frangia 

Lyhennys 

Fl 

FrB 
Leva 
i 

Pta 
£. 

Lit 
Oes 
FrUIC 
Dr 
Frlux 

Neuvostoliiton ruplaa, clearing 1.4. 
lukien Rbl 

Norjan kruunua 
Portugalin escudoa 
Puolan zlotya 
Ranskan frangia 
Romanian leit!l. 
Ruotsin kruunua 

Saksan Liittotasavalta, markkaa 
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Sveitsin frangia 

Tanskan kruunua 
T§ekkoslovakian kruunua 
Turkin puntaa 

Unkarin forinttia 
UIC-frangia 
USA:n dollaria 

Nkr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
Skr 
DM 
M 

FrS 

Dkr 
K~s 

Ltq 
Ft 
FrUIC 

$ 

(Tlt 76/23/83, 18.4.83) VT 17/83 

mk 

205,40 

11,60 

510,00 

815,00 

4,20 

725,00 

0,38 

33 ,1 0 

176 , 00 

7,90 

11,60 

756 ,00 

77,00 

5,90 

6 , 10 

76,60 
122,00 

73,70 

230,00 

227,00 

271,00 

64,50 

88,00 

6,00 

13,50 

176,00 

540,00 

17 
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KOSTAMUSLIIKENNE 

Kostamukseen osoitetut vaunukuormal~hetykset kuljetetaan Kontioma el

t~ keskiviikkoisin ja torst a isin , ellei kysymyksess~ ole kokojuna

kuljetus . 

(Lt/Ltk 15 . 4.1983) VT 17/83 

RAMO: N OSA 3 J A RAMO: N OSAN 15 KORJ AUSLEHTI 

Ramon o s a 3 RADAN RAKENNE on ko rjattu. Pa i natu s j a osto o n suor i t t a nu t 

painat ukse n j a perusjakelu n . Os an 3 korja ukse s ta j ohtuen o n RAMO: n 

osan 15 RADAN KUNNOSSAPITO kohta 15 . 2 11 s oratuki kerros korj a ttu . 

Painatusjaost o on suoritta nut painatuks en ja perusj a kelun . 

(Rt t 446 / 340 / 83 , 12.4. 1983 ) VT 17/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttorip~~llikon virka (V 25) toistaiseksi Joensuun (Jns) varikol 

la , asemap~allikon virka (V 23) toistaiseksi Joensuun (Nrl) li i ken

neal uee lla ja liikennemestarin virka (V 18) toistaiseksi Joensuun 

(Uim juna suor) liikennealueella . Li i kenneosaston p~~llikolle osoi 

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau tatiehallituksen 

kirj a amoon viimeista~n 30 . 5 . 1983 ennen viraston aukioloajan p~atty

mista . 

Yliteknikon virka (V '26), tek.nikon virka (V 21) ja toimistosibtee
rin virka (V 18), toietaisekei Pasilan konepa j aesa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset bakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 30 paivana tou
kokuuta 1983 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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Hyvinkaan konepajan sahk6tyokuntien palvelukseen haetaan 

T Y ~ T E K N I K K 0 A T A I Y L I A S E N T A J A A 

tyosopimussuhteiseksi kaapelityokunnan esimieheksi. 

Hakijalta edellytetaan riittavaa kokemusta ty6njohtotehtavissa 
viestikaapeleiden asennus- ja jatkot6issa. 
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Sahk6ty6kuntien toimiston paallikolle osoitetut hakemukset palkka

toivomuksineen on toimitettava Sahkotyokuntien toimistoon Hyvinkaal

le 20.5.1983 mennessa. 

Lisatietoja antaa ins. Myllyntausta puh. 917-2713. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikko Kauko Kalevi 

Anttila, asemapaallikot Vaino Otto Laurila, Paul Heimo Tohkanen, 
Kallis Anton Krogerus, Sakari Henrik Lahtinen, Heino Olavi Parkku

lainen, liikennetarkastaja Viljo Kauko Rahunen, toimistosihteerit 

Maija-Liisa Makinen, Berith Mary-Ann Helena Koskinen, Elina Gerda 

Kaarina Lajunen, Helmi Heleena StAhlberg, Eila Matilda Hytinkoski, 
piirtaja Irma Kyllikki Saarinen, yliteknikko Juho Olavi Toivonen, 

varikonpaallikko Teuvo Johannes Salminen, liikennemestarit Irja 

Emilia Asikainen, Viljo Aimo Kuusisto, liikenneohjaaj~Valter 

Viktor Andelin, Pauli Henrikki Sutela, Yrjo Mikael Rasku, kuormaus

mestarit Pentti Paavali Valo, Onni Villiam Matomaki, konduktoorit 

Artturi Johannes Virkkunen, Eino Aukusti Erkkila, Yrjo Ilmari 

Ruotanen, Pentti Sakari Moilanen, Veijo Kalevi Junnilainen, Kauko 

Hannes Ollila, jarjestelymestarit Vaino Veikkolainen, Niilo Elmeri 

Passoja, Aarre Lennart Eerikainen, veturinkuljettajat Martti Olavi 

Laamanen, Harry Olavi Dahlman, Yrjo Viljo Nupponen, Paavo Konstan

tin Salomaa, Pekka Pentti Nuutinen, Kaarlo Antero Paakkunainen, 

Pentti Viljo Niemi, Pentti Lennart Jokinen, Kauko Nestor Tapio 

Helina, Veikko Matti Rasku, Aarne Juhani Saarijarvi, Veikko Antero 

Parkki, Henry Antero Vanha-aho, Vaino Velimies Lehto, Esko Ilmari 
Vartiainen, junamiehet Paavo Ahti Olavi Aaltonen, Veikko Armas 
Riihelainen, Helge Johannes Louko, Niilo Aleksi Okkola, Ossi Kalevi 

Suikkala, Kalle Olavi Oinonen, Pentti Kalevi Sokura , Aimo Henrik 
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Rant?.nen, Pentti Uolevi Sulonen, Veikko Matias Makitalo, Unto 

Ilmari Hosiaisluoma, Pentti Johannes Maenpaa, Toivo Maatta, Tuure 
Eelis Piitulainen, Pauli Rainer Majavaara, asemamiehet Risto Aukusti 

Iitia, Eino Elias Pakka, Eeva Mirjami Talonen, vaihdemiehet Eero 
Ossian Korjus, Veikko Johannes Tyrvainen, Erkki Tuomela, Matti 

Henrik Laine, Toivo Samuel Koskimaki, Juho Pentti Nikolai Nurmi, 

Veikko Olavi Isokoski, huoltomies Pauli Elis Makela, sahkoasentaja 

Reine Johan Kalervo Siren, tallimies Jouni Urho Korkala, ylim. 

liikennetarkastaja Unto Lauri Olavi Suvanto, ylim. vaununsiivoojat 

Seija Kyllikki Vainio, Elna Karvonen, Terttu Helena Laakkonen ja 
Aune Helena Laaksonen. 

KORJAUS VT:IIN 16/83 

Ylimaarainen toimistosihteerin toimi (V 21) toistaiseksi Oulun (las) 

liikennealueella ja ylimaarainen toimistosihteerin toimi (V 20) 

toistaiseksi Kuopion (Kuo selvittelyasiat) liikennealueella . Liiken

neosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23 . 5 . 1983 ennen vi

raston aukioloajan paattymista . 

Helsinki 1983. Valtion painatuskeskus 
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VR MATKAILULIPUT 1983 
Matkai1u1ipun myyntiohjeisiin pyydetaan tutustumaan erikoise11a 

huo1e11isuude11a. 

Jarvi1iikenteen 1iikenn5itsij5iden a1oittaesga ja 1opettaessa 1ii
kenn5imisen eri aikoina, on tarkeata, etta aikatau1uihin tutustu

taan. 

Jarvi1iikenteen purjehduskausi, aikatau1ut, paikanvaraukset ja 
muut tiedot ju1kaistaan Suomen Ku1kuneuvot (turisti) -nimisessa 

ju1kaisussa, joka tu1ee voimaan 29.5.1983. 

Asiakkaa11a on mahdo11isuus suunnite11a oman mie1ensa mukaisia 
matkoja kayttama11a rautatiematkojen 1isaksi vain niita ku1kuneuvo

ja ja matkustusreitteja, jotka on ja1jempana mainittu 1aiva-, au
to- ja 1entomatkojen osa1ta. 

A11a mainitut matkai1u1ipun myyntiohjeet ja -hinnat ovat voimassa 

1.4.1983 - 31.3.1984. 

VR Matkai1u1ippujen myyntiohjeet 1.4.1983 - 31.3.1984 
a) Matkai1u1ippujen myynti a1kaa 1.4. 1ukien ja paattyy 31.3. Lip

puja saadaan myyda aikaisemminkin ehdol1a, etta ensimmaiseksi mat
kustamiseen oikeuttavaksi paivamaaraksi 1ippuun merkitaan 1.4. 

Kun matkai1u1ippuun sisa1tyy rautatiematkan 1isaksi 1ento-, auto

tai 1aivamatka, kirjoitetaan naita ilmaiseva koodi myyntiperusteen 
kohtaan "Muu" seuraavasti: 

1ento 10 
auto 20 

1aiva 30 

Mika1i 1.2. - 31.3.1984 va1isena aikana myytaviin matkai1u1ippui
hin sisa11yt~taan auto-, 1aiva- tai 1entomatkoja, saadaan tassa 

VT:ssa mainittujen auto-, 1aiva- ja 1entomatkojen hintoja kayttaa 
ainoastaan siina tapauksessa, etta auto- , 1aiva- tai 1entomatkat 

suoritetaan viimeistaan 31.3.1984. 

Jokaista eril1ista menomatkaa varten 1aaditaan oma 1ippunsa uude1-
1e 'JR 1omakkee11e 2202. Liput nidotaan "Matkai1u1ippukansiin", 
johon merkitaan myos kokonaishinta. 
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b) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka, on siihen 
sisallytettava vahintaan kaksi rautatiematkaan oikeuttavaa 

menolippua. TallOin yhteenlaskettujen rautatiematkojen pituuden on 
oltava vahintaan 200 kilometria. Katso lisaohjeet kohdassa 
"Lentomatkat". 

Matkailulippuun sisaltyva lentomatka ei saa olla meno-paluumatka. 
Jos 1ipussa e s iintyy esim. lentomatka Helsinki - Jyvaskyla, ei 
lippuun saa enaa sisallyttaa lentoa Jyvaskyla - Helsinki. 

Matkailulipun yhteydessa Finnair Oy myOntaa normaalit 
lapsialennukset, joten yksi al1e 4-vuotias ku1jetetaan aikuisen 
seurassa i1maiseksi. Useammasta alle 4-vuotiaasta 1apsesta samoin 
kuin 4-11 -vuotiaasta 1apsesta peritaan 50 % samalle matkalle 

sovellettavasta matkai1u1ippuun liittyvasta lentomatkan hinnasta. 
Muita alennuksia ei myOnneta. 

c) Matkailulippu koostuu ko1mesta tai useammasta vahintaan 76 km:n 

rautatiematkaan oikeuttavasta meno1ipusta. 

Mika1i matkai1ulippuun liittyy muita matkailupalve1uja (auto, 
lento, laiva, hotelli yms .), on lippuun sisallytettava vahintaan 
kaksi rautatiematkaan oikeuttavaa meno1ippua. TallOin 
yhteenlaskettujen rautatiematkojen pituuden on oltava vahintaan 
200 kilometria. 

Jokaisen rautatiematkan menolipun hinnasta myOnnetaan 10 %:n 
a1ennus. 

Matkailulipun hinnat ovat VR tariffitaulukoissa 10 A ja 12 A (alle 
12-vuotiaat). 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta. Kelpoisuusaika koskee 
myas lentomatkoja. Lipun kelpoisuusaika paattyy toisena 

ke1poisuuskuukautena leimauspaivaa j arjestysnumero1taan vastaavana 
paivana klo 24.00. Jol1ei toisessa kelpoisuuskuukaudessa ole 

jarjestysnumeroltaan vastaavaa pa ivaa, paattyy kelpoisuusaika 
kuukauden viimeisena paivana klo 24.00. Liput oikeuttavat 
matkustamaan kaikissa junissa. 

e) 4-vuotta tayttaneil1e , mutta 12-vuotta nuoremmi1le 1apsi1le 
myydaan matkailulippuja puoleen hintaan. 
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f) Muita kuin t~ss~ VT:ss~ mainittuja auto-, laiva- ja lentomatko
ja ei saa sis~llytt~~ lippuun. 

g) Lippua laadittaessa on huomattava, ett~ jokainen rautatie-, 
auto-, laiva- ja lentomatka kirjoitetaan eri lipuille, johon merki
ta~n ao. matkan hinta. Lis~ohjeet lentolippujen kirjoittamisesta 

kohdassa "Lentomatkat". 

h) Matkailulipulla ei saa kantaa laivojen hyttipaikkamaksuja. 

i) Lipunmyyj~ voi kirjoittaa, asiakkaan niin halutessa, lipun alka
vaksi muultakin kuin omalta liikennepaikalta. 

Rautatieasemat myyv~t matkailuliput erillisest~ lippuvihosta, jo
hon myyntiaseman nimi leimataan tiemerkinn~t kohdan yl~puolelle. 

j) Matkailulippuun liittyv~n laivamatkan meno- ja paluumatkan hin
ta merkit~~n vain menomatkan lipulle ja paluumatkan lippuun kirjoi

tetaan "Lisamerkinnat" -kenttaan aikuisten osalta: "Laiva, koko, 

Paluumatka" ja vastaavasti lasten osalta: "Laiva, puoli, Paluumat
ka". 

Laivamatkojen meno-paluuhinnat: 
aikuinen 

Koli - Vuonislahti 
Savonlinna - Punkaharju 

22,50 mk 
81,00 mk 

alle 12-vuotias 

11' 30 mk 

40,50 mk 

Matkailulippuihin voidaan sis~llytt~~ rautatiematkojen ohella vain 

j~ljemp~n~ mainitut laiva-, auto- ja lentomatkat: 
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LAIVAMATKAT 

(Matkailulippuun liittyv~st~ meno- ja paluumatkasta, ks. myyntioh
jeet j) -kohta) 

Laivamatka (tai 
p~invastoin) 

Saimaa: 

Hein~vesi-Kuopio 

Kuopio-Savonlinna 
Mikke11-Pistohiekka 
Mikkeli-Puuma1a 
Mikke11-Savonlinna 

Pistohiekka-
Savonlinna 

Punkaharju-
Savon11nna 
Puumala-Savon11nna 

Pie linen: 

Joensuu-Koli 
Joensuu-Lieksa 

Joensuu-Nurmes 
Koli-Lieksa 
Koli-Nurmes 
Koli-Vuonislahti 

Meno11pun hinta 

Aikuinen 
mk 

67,50 
144,00 

54,00 
72,00 

135,00 

90,00 

50,00 
72,00 

67,50 
67,50 

99,00 
31,50 
49,50 
13,50 

Alle 12-v. Liikenteenharjoittaja 
mk 

33,80 
72,00 
27,00 

36,00 
67,50 

45,00 

25,00 
36,00 

33,80 
33,80 

49,50 
15,80 

24,80 
6,80 

Roll-Laivat Oy 
Roll-Laivat Oy 
Oy Saimaan Htjyrylaiva 
Oy Saimaan Htjyrylaiva 
Oy Saimaan HOyrylaiva 

Oy Saimaan HOyrylaiva 

Oy Savon1innan Laivat 
Oy Saimaan Htjyrylaiva 

Nurmes-Marina 
Nurmes-Marina 

Nurmes-Marina 
Nurmes-Marina 

Nurmes-Marina 
Pentti Hinkkanen 
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Matka (tai 
pil.invastoin) 

Ka11avesi: 

Kuopio-Rauha1ahti 

Kuopio-Ritoniemi 

P~ijanne: 

Jyvasky1ii-Lahti 

Jyviisky1a-Jiimsa 

Jamsa-Lahti 

Aikuinen 

7,20 

13,50 

105,00 

63,00 

88,00 

Vanajavesi-Nasijarvi: 

Hameen1inna-Tampere 91,00 
Hameen1inna-

Toija1an satama 68,40 
Hameen1inna-

Va1keakoski 68,40 
Tampere-Toija1an 

satama 63,00 
Tampere-Virrat 101,70 

Turku/Naanta1i-

Ahvenanmaa: 

Turun satama-
Maarianhamina 

Yhteis1uokka 40,00 

Naanta1i-Maarian-
hamina yhteis1uokka 34,00 

6 

Meno1ipun hinta 

A11e 12-v. Liikenteenharjoittaja 

3,60 

6,80 

52,50 

31,50 

44,00 

45,50 

34,20 

34,20 

31,50 
50,90 

Ritoniemen Lomaky1a Oy 
Ritoniemen Lomaky1a Oy 

Pil.ijil.nne Risteilijat 
Hild~n 

Paijanne Risteilijat 
Hi1d~n 

Paijil.nne Risteilijat 
Hild~n 

La iva Oy Matkailu 

La iva Oy Matkailu 

La iva Oy Matkailu 

Laiva Oy Matkailu 
Oy Runoi1ijan tie 

Vikinglinja Oy 

Vikinglinja Oy 
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AUTOMATKAT 
Hinnat voimassa 1.4.83 - 31.3.84 

Matka (tai painvastoin) Menolipun hinta 
aikuinen a11e aikuinen 

12 v. 
alle 
12 v. 

pikavuoro 

EnontekiO-Rovaniemi 
Evijarvi-Pietarsaari 
Forssa-Tampere 
Forssa-Turku 
Haapajarvi-Viitasaari x) 

Heino1a-Lahti 
Heino1a-Mikkeli 
Humppila-MinkiO 
Hameen1inna-Pa1kane 
Iisa1mi-Joensuu 
Imatra-Puuma1a 
Imatra-Rantasa1mi 

Iva1o-Rovaniemi 
Joensuu-Koli (y) 
Joensuu-Kuopio 
(Outokummun kautta) 
(Po1vijarven kautta) 

xxx) 

x) 

x) 

x) 

x) 

Joensuu-Mikke1i 
Joensuu-Nurmes 
Joensuu-Savon1inna 
Joensuu-Varkaus 
Juuka-Koli 
Juuka-Kuopio 
Jyvasky1a-Karstu1a 
Jyvaskyla-Kokko1a 
Jyvasky1a-Kuopio 
Jyvasky1a-Mikke1i 
Jyvaskyla-Ou1u 
Jyvasky1a-Viitasaari 
Jamsa kk-Lankipohja 
Jamsa kk-Orivesi as th 

x) 

x) 

X) 

x) 

x) 

vakiovuoro 
mk mk 

80,00 
17,40 
26,00 
2S,OO 

10,60 
26,00 

3,90 
13,SO 
ss,oo 
18,SO 
36,00 

74,00 
18,SO 

39,00 
42,00 
ss,oo 
36,00 
40,00 
34,00 
11,90 
3S,OO 
27,00 
64,00 
40,00 
32,00 

27,00 
12,70 
20,00 

40,00 
8, 70 

13,00 
12,SO 

S,30 
13,00 

2,00 
6,80 

27,SO 
9, 30 

18,00 

37,00 
9,30 

19,SO 
21,00 
27,SO 
18,00 
20,00 
17,00 

6,00 
17,SO 
13, so 
32,00 
20,00 
16,00 

13,SO 
6,40 

10,00 

x) 1ippu kelpaa my5s Postin autossa 
xxx) sunnuntaisin S.6. - 28.8. 

mk mk 

84,00 

30,00 
29,00 
36,00 
14,60 
30,00 

17,SO 
S9,00 

78,00 

43,00 

S9,00 
40,00 

38,00 
1S,90 
39,00 
31,00 
68,00 
44,00 
36,00 
91,00 
31,00 
13,10 

44,00 

17,00 
16,SO 
20,00 
9,30 

17,00 

10,80 
31,SO 

41,00 

23, so 

31' so 
22,00 

21,00 
10,00 
21,SO 
17,SO 
36,00 
24,00 
20,00 

47,SO 
17,SO 
8,60 
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Matka (tai p~invastoin) Meno1ipun hinta 
aikuinen alle aikuinen alle 

12 v. 12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

J~ms~ kk-Orivesi kk 18,50 9,30 19,80 11,90 
Kaivanto-Kangasa1a kk 4,40 2,20 
Kaivanto-P~1k~ne 4 , 90 2,50 
Kajaani-Kokko1a x) 68,00 36,00 
Kajaani-Kuhmo X) 29,00 14,50 
Kajaani-Kuusamo x) 64,00 32,00 68,00 36,00 
Kajaani-Nurmes 36,00 18,00 40,00 22,00 
Kajaani-Sotkamo x) 12, 70 6,40 16,70 10,40 
Kajaani-Ammansaari x) 30,00 15,00 34,00 19,00 
Kangasa1a kk-Tampere 6,50 3,30 10,50 7,30 
Karstu1a-Kokko1a x) 42,00 21,00 46,00 25,00 
Karstu1a-Kuopio 62,00 33,00 
Karstu1a-Saarijarvi x) 11,10 5,60 15,10 9,60 
Karstu1a-Seinajoki 
(A1ajarven kautta) x) 42,00 21,00 
(Lehtimaen kautta) 37,00 18,50 39,00 21,50 
Karstu1a-Viitasaari x) 22,50 11,30 26,50 15,30 
Kemi-!kas1ompo1o xx) 66 , 00 33,00 
Kemijarvi-Kuusamo x) 40,00 20,00 
Kemijarvi-Rovaniemi X) 25,00 12,50 
Ki1pisjarvi-Muonio x) 52,00 26,00 56,00 30,00 
Ki1pisjarvi-Pa1ojoensuu x) 40,00 20,00 44,00 24,00 
Kittila-Muonio X) 24,00 12,00 28,00 16,00 
Kitti1a -Rovaniemi X) 42,00 21,00 46,00 25,00 
Kokko1a-Vaasa 36,00 18,00 38,00 21,50 
Kokko1a-Vaasa 
(Evijarven kautta) 36,00 18,00 
Koli-Kuopio X) 43,00 21,50 47,00 25,50 
Kuhmo-Lieksa x) 30,00 15,00 
Kuhmo-Nurmes 24,00 12,00 
Kuhmo-Sotkamo x) 18,50 9,30 
Kuhmo-Suomussa1mi x) 36,00 18,00 
Kuopio-Nurmes 
(Sii1injarven kautta) 36,00 18,00 40,00 22,00 
Kuopio-Saarijarvi X) 54,00 27,00 

x) 1ippu ke1paa my6s Postin autossa 
XX) 1iikenn6idaan vain 15.2.-30.4. 
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Matka (tai p~invastoin ) Meno11pun hinta 
aikuinen alle aikuinen a11e 

12 v. 12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

Kuopio-Vaasa 
X) 

107,00 55,50 
Kuopio-Varkaus 22,50 11,30 26,50 15,30 

Kuopio-Viitasaari x) 39,00 19,50 43,00 23,50 

Kustavi-Turku 20,00 10,00 24,00 14,00 

Kuusamo-Ou1u x) 57,00 28,50 61,00 32,50 

Kuusamo-Rovaniemi x) 51,00 25,50 

Kuusamo-Rukatunturi x) 9,10 4,60 13,10 8,60 
Kuusamo-Taiva1koski x) 17,40 8, 70 21,40 12,70 
Kuusamo-Amm~nsaari 

x) 39,00 19,50 43,00 23,50 
Lappaj~rvi-Pietarsaari 
(Evij~rven kautta) 22,50 11,30 

Lappeenranta-Mikke1i 32,00 16,00 34,00 19,00 
L~nkipohja-Orivesi as. th 9,10 4,60 

L~nkipohja-Orivesi kk 8,60 4,30 12,60 8,30 

Mikkeli-Puuma1a 21,50 10,80 

Mikke1i-Savon11nna 29,00 14,50 33,00 18,50 

Mikke1i-Varkaus 25,00 12,50 29,00 16,50 
Muonio-Pa11astunturi x) 10,10 5,10 
Muonio-Pa1ojoensuu X) 15,00 7,50 19,00 11,50 

Muonio-Rovaniemi x) 
(Kitt11~n kautta) 61,00 30,50 65,00 34,50 

Muonio-Tornio 68,00 34,00 

Muonio-Ak~sjoensuu 
X) 18,50 9,30 

Nurmes-Sotkamo 26,00 13,00 30,00 17,00 
Ou1u-Pihtipudas x) 

58,00 31,00 
Ou1u-Pyh1isa1mi x) 

47,00 25,50 
Ou1u-Rukatunturi x) 

67,00 35,50 

Ou1u-Taiva1koski x) 42,00 21,00 46,00 25,00 
Oulu-Viitasaari x) 68,00 36,00 

Pa1lastunturi-Rovaniemi 64,00 32,00 68,00 36,00 
Palojoensuu-Rovaniemi 73,00 36,50 77,00 40,50 

Pekka1a-Rovaniemi 18,50 9,30 
Pe11o-Tornio x) 34,00 17,00 

Pe11o-Ak1isjoensuu x) 24,00 12,00 

x) 11ppu ke1paa my~s Postin autossa 
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Matka (tai p~invastoin) Meno1ipun hinta 
aikuinen alle aikuinen alle 

12 v. 12 v. 
vakiovuoro pikavuoro 

mk mk mk mk 

Pihtipudas-Viitasaari x) 11,90 6,00 15,90 10,00 
Pori-Turku x) 39,00 19,50 43,00 23,50 
Pori-Vaasa x) (Pirttikylan kautta) 52,00 26,00 56,00 30,00 
Posio-Rovaniemi 36,00 18,00 
Pyhasa1mi-Viitasaari x) 26,00 13,00 28,00 16,00 
Rauha1a-Rovaniemi 54,00 27,00 58,00 31,00 
Rauma-Turku 
(Laiti1an kautta) 25,00 12,50 29,00 16,50 
Rauma-Uusikaupunki 15,00 7,50 
Rovaniemi-Rukatunturi 51,00 25,50 

Rovaniemi-Sirkka 47.00 23,50 51,00 27,50 
Rovaniemi-Sodanky1~ 

x) 35,00 17,50 39,00 21,50 

Rovaniemi-S~rkij~rvi 59,00 29,50 63,00 33,50 
Saarij~rvi-Viitasaari 

x) 18,50 9,30 

Suomussa1mi-Ammansaari x) 4,40 2,20 
Toija1a-Va1keakoski 7,50 3,80 
Tornio-Akasjoensuu 54,00 27,00 
Tornio-Akas1ompo1o 60,00 30,00 
Turku-Vaasa x) 89,00 46,50 
Akasjoensuu-Akas1ompo1o xx) 9,10 4,60 

x) 1ippu ke1paa my~s Postin autossa 
XX) 

1iikenn~id~~n vain 15.2.-30.4. 

MUSEOJUNAMATKAT 

Liikenntlidaan vain sunnuntaisin 5.6.-28.8.1983 

Matka (tai painvastoin) Meno1ipun hinta 

aikuinen a11e 12 v. 
MinkiB-Jokioinen 9,00 5,00 
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LENTOMATKAT 

Matkai1u1ippuun 1iittyvien 1ento-osuuksien kirjoitus ja tilitysoh
jeet muuttuvat 1. p~iv~n~ toukokuuta 1983 a1kaen seuraaviksi: 

A. Finnairin 1ipunkirjoitusoikeudet omaavat matkatoimistot kir
joittavat lento-osuuden suoraan Finnairin 1ento1ipu1le hinnalli
sena ja tilitt~vat lentolipun suoraan Finnairille eika enaa 

VR: lle. 

Lentolippuun kohtaan "Annettu yhdess~ no/ " merkitaan niiden 
VR 2202 -lippujen numerot, jotka sis~ltyvat kyseiseen matkailu
lippuun (esim. VR 334140-145) seka kohtaan "Maksuperuste" VRML. 

B. VR:n asemat ja ne matkatoimistot, joilla ei ole Finnairin li
punkirjoitusoikeutta, toimivat nykyisell~ tavalla, eli kirjoit
tavat lento-osuuden VR 2202 lipulle hinnal1isena ja tilitt~v~t 

sen VR:lle. 

VR 2202 -lipulle kirjoitettu lentolippu vaihdetaan vain Finnai
rin toimistoissa varsinaiseen lentolippuun. 

Yleist~ 

Matkailulipussa, johon sisaltyy lento-osuus on oltava vahintaan 
kaksi rautatiematkaan oikeuttavaa menolippua, joiden yhteenlaske
tun matkan pituus on vahintaan 200 kilometri~. 

Kaikki matkailulippuun sisaltyvat liput (myos lentoliput) nidotaan 

matkailulipun kansiin. 

Kansilehteen merkitaan koko matkailulipun yhteishinta (my5s Finnai

rin lipulle kirjoitetun lentolipun hinta), kaikkien siihen sisalty
vien lippujen lukumaara, viimeinen kelpoisuusp~iva ja myyntipaikan 
paivama~ra. 

Takaisinmaksu 
Lentomatkan sis~ltavan matkailulipun takaisinmaksumenettelysta 
annetaan uudet ohjeet erikseen. Toistaiseksi menetella~n nykyisen 
kaytannon mukaan. Kaytt~matonta rautatiematkaa ei voida maksaa 
takaisin jos lentolippu on irroitettu matkai1ulipun kansista eika 
lentomatkaa jos rautatieosuudet puuttuvat. 
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Lentohinnat Finnairin ja Finnaviationin reitei11e voimassa 
1.4.1983-31.3.1984 

Matka (tai p~invastoin) Aikuinen Alle 12 v. 
mk mk 

He1sinki-Joensuu 234,00 117,00 
He1sinki-Jyv~skyl~ 168,00 84,00 
He1sinki-Kuopio 234,00 117,00 
Helsinki-Lappeenranta 146,00 73,00 
He1sinki-Maarianhamina 201,00 100,00 
He1sinki-Mikke1i 146,00 73,00 
Helsinki-Pori 158,00 79,00 
He1sinki-Savon1inna 192,00 96,00 
Helsinki-Tampere 117,00 59,00 
Helsinki-Turku 119,00 60,00 
Helsinki-Vaasa 235,00 118,00 
He1sinki-Varkaus 192,00 96,00 
Iva1o-Kemi 214,00 107,00 
Iva1o-Ou1u 250,00 125,00 

Iva1o-Rovaniemi 144,00 72,00 
Joensuu-Jyvasky1~ 158,00 79,00 
Joensuu-Kuopio 84,00 42,00 
Jyv~sky1a-Kuopio 102,00 51,00 
Jyv~skyla-Ou1u 191,00 96,00 
Jyv~sky1~-Tampere 116,00 58,00 
Jyv~skyla-Turku 194,00 97,00 
Kajaani-Oulu 106,00 53,00 
Kemi-Ou1u 84,00 42,00 
Kemi-Rovaniemi 84,00 42,00 
Kokko1a/Pietarsaari-Pori 186,00 93,00 
Kokko1a/Pietarsaari-Vaasa 85,00 43,00 
Kuopio-Tampere 188,00 94,00 
Lappeenranta-Pori 250,00 125,00 
Lappeenranta-Tampere 166,00 83,00 
Lappeenranta-Turku 224,00 112,00 
Maarianhamina-Pori 176,00 88,00 
Maarianhamina-Tampere 190,00 95,00 
Maarianhamina-Turku 112,00 56,00 
Ou1u-Rovaniemi 130,00 65,00 
Pori-Turku 89,00 45,00 
Tampere-Turku 106,00 53,00 
Turku-Vaasa 192,00 96,00 

(Nro Mt 31451/661/83, 7 .4.1983) VT 178/83 
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Huom! Nama VR:n hinnat ovat voimassa 01.01-30.06.1983. 

MATKAILULIPPU, JOSSA ON VAIN RAUTATIEMATKOJA 

=--------------------------------------------------~ 

~ MATKALIPPU RESEBIWETT 

r;;J MENO 0 MENO-PALUU F;('l MATKAILU 
ENI<EL TUR -RETUR ~ TURIST 

~oooerooE5LJ 
1 
... ,.. .... _ G···-- I Sao.M> AYI.IY I 
30,D'/- 3p, OIJ, 191:3 . ~ ~ 

W(jjf' 
nMENO 
lr.;;J ENI<EL 

~oo 

I 31. oo 

MATKALIPPU RESEBIWETT 

MATKALIPPU RESEBIWETT 

0 MENO -PALUU F;/] MATKAILU 
TUR·RETUR ~ TURIST 

obootJLJ 

I 15'8 10 

0282964 

0282965 

0282966 

17a 



l7a 14 

Huom! Nama VR:n hinnat ovat voimassa 01.01-30.06.1983. 

LAPSELLE KIRJOITETTU MATKAILULIPPU, JOSSA RAUTATIEMATKAN 
LISAKSI ON LENTO-OSUUS 
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Huom! Nama VR:n hinnat ovat voimassa 01.01-30.06.1983. 
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VALTION VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN TARKISTAMINEN 

Valtiovarainministerio on 16.3 .1983 tehtyjen virkaehtosopimusten ja 
31 .3.1983 annettujen vuosi1oma-asetusten muutosten johdosta antama11aan 
y1eiskirjee11a n:o P 5789, 12.4.1983 i1moittanut va1tion virkamiesten 
pa1ve1ussuhteen ehtojen tarkistamisesta seuraavaa. 

1. Yleista 

Valtion virkamiesten ja virkasuhteeseen verrattavassa oaatoimisessa pal
velussuhteessa va1tioon o1evien henkiloiden pa1velussuhteen ehtoja on 
tarkistettu 16.3.1983 tehdyi1la virkaehtosopimuksil1a. 

Valtiovarainministerio seka valtion virkamiehia edustavien virkamiesyh
distysten keskusjarjestot Akava ry., Julkisten tyoalojen ammattijarjes
to JTA ry. ja TVK:n Virkamiesjarjestot TVK-V ry. ovat maaliskuun 16 
paivana 1983 tehneet poytakirjan (virkaehtosopimuksen) valtion virka
miesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta (liite 1), jonka osak
si on liitetty kaksikymmentakuusi eri virkaehtosopimusta. 

Mainittujen virkaehtosopimusten allekirjoittamistilaisuudessa laadittu 
poytakirja on liitteena (liite 2). Lisaksi osapuolet ovat laatineet 
neuvottelumuistion tehtyihin virkaehtosopimuksiin 1ii~tyvien tyoryhmien 
toimeksiannoista ja eraista muista selvityksista ja jarjestelyista 
(iiite 3). 

Valtioneuvosto on 30.3.1983 hyvaksynyt edella mainitut virkaehtosopi
mukset. Samalla valtioneuvosto on paattanyt, etta kyseessa olevia so
pimuksia sovelletaan vastaavasti myos virkaehtosopimuslain 2 §:n 4 mo
mentissa tarkoitettujen virkamiesten osa1ta. 

Virkaehtosopimukset on lahetetty hyvaksyttaviksi eduskunnan palkkaval

tuuskunnalle, jonka paatoksesta tiedotetaan myohemmin erikseen. 
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Valtion virkamiesten vuosiloma-asetusta seka eraiden julkisoikeudelli
sessa palvelussuhteessa valtioon olevien henkiloiden vuosilomasta ja 
vuosilomakorvauksesta annettua asetusta on virkaehtosopimusten alle 
kirjoittamispoytakirjassa todetun mukaisest i muutettu 31.3.1983 . 

Valtiovarainministerio toteaa tehtyihin virkaehtosopimuksiin ja allekir
joittamispoytakirjaan sisaltyvista kaikkia hallinnonaloja koskevista 

kohdista ja vuosiloma-asetusten muutoksista tassa vaiheessa seuraavaa. 

2. Voimaantulo ja maksatus 

Maaliskuun 16 paivana 1983 tehdyt virkaehtosopimukset tulevat voimaan 

1.3.1983, josta ajankohdasta lukien niita sovelletaan, ellei tois i n o1e 

mainittu. Tarkistamisvirkaehtosopimuksen mukaan 1 paivast~ maaliskuuta 
1983 tarkistetut palkat ja palkkiot maksetaan 1 paivasta toukokuuta 1983 
lukien ja 1.3.1983- 30.4.1983 valise l ta ajalta johtuvat takautuvot ~ o 

rotukset viimeistaan 1 paivaan toukokuuta 1983 mennessa. Kun mainittu 
paiva on sunnuntai, merkitsee se sita, etta ptn.:~paH:kaisille •tirkan.~e
hille takautuvat erat suoritetaan 2.5.1983 ja muille virkamieh<l1~ j a 

virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 
oleville henkiloille huhtikuun palkanmaksun yhteydessa. 

Muusta ajankohdasta tarkistetut palkat ja palkkiot maksetaan tarkistus

ajankohdasta lukien, jollei erikseen toisin sovita. 

3. Yleiskorotukset 1.3.1983 ja 1.10.1983 

Kuluvan vuoden aikana toteutetaan kaksi palkkojen yleiskorotusta: 1.3 . 

1983 lukien korotus, jonka suuruus on 70 markkaa lisattyna 0.69 prosen

tilla, kuitenk in vahintaan 2.43 prosenttia ja 1.10 . 1983 lukien korotus, 
johon on varattu kaytettavaksi 1.8 prosenttia ja jonka toteuttamisesta 

sovitaan myohemmin erikseen. Yleiskorotuksiin liittyen tarkistetaan 

1.3.1983 lukien yleismuistutuksen n:o 4 mukaista neljatta maaravuosiko
rotusta 1.5 prosenttiyksikolla ja 1.10.1983 lukien ikalisasopimuksen 

3 §:ssa ja yleismuistutuksessa n:o 4 mainittua erillista 15-vuotiskoro

tusta 1.0 prosenttiyksikolla. 

Palkkaustaulukot, joista kayvat ilmi 1.3.1983 voimaan tulevat korotukset, 

18 
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an jaettu virastoille ja laitoksille. Palkkaustaulukoita myydaan lisak
si valtion painatuskeskuksen myymaloissa. 

Lisaksi sopimukseen sisaltyy maaraysjarjestelyvarojen kaytosta 1.10. 
1983 lukien. Naita jarjestelyja koskevista alakohtaisista neuvotteluis
ta antaa valtiovarainministerio aikanaan tarvittavat ohjeet. 

4. Tekstitarkistukset 

4.1. Yleinen virkaehtosopimus 

Korkeakoulujen paatoimiset tuntiopettajat, joiden palkkaus maaraytyy V
palkkaustaulukon mukaisesti, kuuluvat 1.3.1983 lukien valtion yleisen 
virkaehtosopimuksen soveltamispiiriin. Opetusministerion vuonna 1982 
tekemaan yksipuoliseen paatokseen perustuvan tilanteen kirjaaminen vir
kaehtosopimukseen aiheutti muutoksia yleisen virkaehtosopimuksen 4, 37 
ja 39 §:aan. 

Opetushenkilokunnan ns. laskennallisen vuosilon~n aikaan sattuvien sai
rauspaivien lukemisesta ja oikeudesta kyseiselta ajalta suoritettaviin 
tapaturmavakuutuslain mukaisiin etuuksiin on otettu uusia maarayksia 
yleisen virkaehtosopimuksen 10,11 ja 20 §:aan. Opetushenkilokuntaa 
koskee myos yleisen virkaehtosopimuksen 23 §:aan tehty lisays, jonka 
mukaan koulutoiminnan keskeytyksen aikaan sattuvan reservin kertaushar
joituksen tai vaestonsuojelukoulutuksen ajalta ei virkamiehen palkkauk
sesta nyt vahenneta reservilaispalkkaa tai sita vastaavaa korvausta. 

Sotilasvammalain (404/48) mukaisesti sairaanhoitona korvattavaa kuntout
tamista varten myonnetty virkavapaus on yleisen virkaehtosopimuksen 15 
§:n uuden 2 momentin mukaan rinnastettu sairauden vuoksi myonnettyyn 
virkavapauteen. Mainitun syyn vuoksi myonnetyt palkalliset virkava
pauspaivat luetaan mukaan laskettaessa yleisen virkaehtosopimuksen 10 
§:n mukaisia sairauspaivia. 

Alle 10-vuotiaan lapsen akillisen sairaustapauksen tai vammaisen lapsen 
akillisen sairaustapauksen johdosta enintaan kolmeksi paivaksi myonnet
tavan palkallisen virkavapausajan yleisen virkaehtosopimuksen 29 §:ssa 
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olevia laskentasaantoja muutettiin 1.3.1983 lukien. Naita virkavapauspai
via laskettaessa ei oteta huomioon enintaan kahta virkamiehen muusta syys
ta johtuvaa vapaapaivaa, jotka sisaltyvat lapsen akillisen sairaustapauksen 
vuoksi myonnettyyn yhdenjaksoiseen virkavapausaikaan. Mikal i es imerkiksi 
vi rastotyoaikaa noudattavan virkamiehen tassa kohdassa tarkoi tettu virkava
paus on alkanut perjanta i na, ja se jatkuu viela seuraavalla vi ikolla, ovat 
maanantai ja tiistai viela palkallisia virkavapauspaivia . 

Urheilukilpailuihin osallistuvalle virkamiehelle myonnettavan virkavapaus
ajan palkkauseduista sovittiin nyt ensi kerran yleisen virkaehtosopimuksen 
29 §:aan liitetyssa uudessa 4 momentissa. Mainitun sopimuskohdan mukaan 
olympia-, maailmanmestaruus- ja euroopanmestaruuskilpailujen urheilujouk
kueeseen virallisesti valitulle virkamiehelle, jolle on myonnetty virka
vapautta mainittu i hin kilpailuihin osallistumista varten, maksetaatl nail
ta virkavapauspaivilta kiintea palkkaus vahentamattomana. 

Edella oleva sopimusmaarays koskee amatooriurheilumuotoja, jotka ovat la
jeina olympiakisoissa tai jotka ovat kansainvalisen olympiakomitean tun
nustamia. Taten esimerkiksi suunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut 
ovat sopimuskohdassa tarkoitettu urheilutapahtuma, koska suunnistus on 
ka nsainvalisen olympiakomitean tunnustama urheilumuoto. On kuitenkin 
huomattava, ettei sopimuskohdassa tarkoiteta jollekin rajatulle ryhmalle 
jarjestettavia kilpailuja (esimerkiksi akateemisia maailmanmestaruuskil
pailuja tai poliisien euroopanmestaruuskilpailuja), vaan kilpailujen tu
lee olla mainitussa mielessa luonteeltaan avoimet. 

Palkallisen virkavapauden, jota voidaan myontaa enintaan 30 paivaa kalen
terivuodessa, myontamisen edellytyksena on, etta virkamies on valittu vi
rallisesti kisajoukkueeseen esimerkiksi olympiakomitean hall i tuksen tai 
asianomaisen liiton johtokunnan, hallituksen tahi muun vastaavan elimen, 
jolle paatoksenteko kyse i sissa asioissa kuuluu, paatoksella . Kyseeseen 
voivat tulla kilpailijoiden lisaksi muun muassa laakarit, hierojat ja 
muut johto- ja huoltotehtavissa toimivat kisajoukkueen jasenet edellytta
en, etta heidan lasnaolonsa kilpailupaikalla on valttamatonta. Palkallista 
virkavapautta voidaan myontaa enintaan niin pitkaksi ajaksi kuin kilpailu
tapahtuma vaatii. Kilpailuihin valmistautumisen vaatiman ajan arviointi -
ja siten virkavapauden alkamisajankohdan arviointi - on suoritettava kussa
kin yksittaistapauksessa erikseen, mutta virkavapaus on myonnettava paatty
n~an heti kilpailujen paattymista seuraavan kohtuu1lisen kotiinpaluuajan 
~uluttua. lomamatkoja varten ei palkallista virkavapautta tule myontaa. 
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Sairauslomalisan maksamista koskeviin yleisen virkaehtosopimuksen 19 
§:n maarayksiin tehtiin lahinna palkanmaksuteknisista syista muutos, 
jonka mukaan vahaiset sairauslomalisat maksetaan nyt yhdella kertaa 
viimeistaan lomanmaaraytymisvuotta seuraavan toukokuun loppuun mennes
sa taikka sopimuksessa mainittua ero- tai siirtymahetkea seuraavan ka
lenterikuukauden loppuun mennessa. 

lahinna teknisluonteisina muutoksina kirjattiin yleisen virkaehtosopi
muksen 39 §:ssa olevaan lomarahan perustana olevan lomapaivan palkan 
laskennassa huomioon otettavien palkkaustekijoiden luetteloon lisayk
sena erillinen 15-vuotiskorotus ja 16 §:aan sairausvakuutuslain 23 
§:n muutosten (471/81) aiheuttamat tarkistukset. 

Virkaehtosopimusneuvottelujen yhteydessa oli lisaksi esilla kysymys 
palkattoman virkavapauden myontamisesta lapsen isalle sairausvakuutus
lain 23 a §:n tarkoittamissa tapauksissa eli lapsen aidin tai ottoai
din kuollessa aitiysrahan suorittamisaikana. Talloin lapsen isalle, jo
ka vastaa lapsen huollosta, suoritetaan aitiysrahaa niilta paivilta, 
milta aitiysrahaa on jaanyt aidin kuoleman johdosta aidille suoritta
matta. Taman johdosta todetaan, etta lapsen isalle myonnetaan hake
muksesta palkatonta virkavapautta samaksi ajaksi, jolta hanelle suori
tetaan edella mainitulla perusteella aitiysrahaa. 

Valtion yleisen virkaehtosopimuksen soveltamisalan osittainen laajennus 
1.3.1983 lukien toteutettiin lisaamalla sopimuksen 37 §:aan uusi 2 mo
mentti. Virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelus
suhteessa valtioon oleviin henkiloihin (vuosilomasijaiset, satunnaiset 
vartijat, oikeuslaitoksen ns. palkkiotoimiset notaarit jne.) sovelle
taan yleisen virkaehtosopimuksen 9-12, 17, 19 ja 35 §:n maarayksia 
kuten tilapaisiin toimihenkiloihin, mikali heidan osaltaan ei ole muual
la toisin sovittu. Taten esimerkiksi posti- ja telelaitoksen erillis
ryhmien, varvattyjen ja rajavartijoiden osalta noudatetaan heita koske
vien erillissopimusten maarayksia. On huomattava, etta muilta osin 
kyseiset ryhmat jaivat yleisen virkaehtosopimuksen soveltamisalan ulko
puolelle. Esimerkiksi lomarahaa ja lapsen akillista sairastumista kos
kevia sopimusmaarayksia ei sovelleta heihin. 

Valtion virastoissa ja laitoksissa jarjestettavasta osa-aikatyosta an
nettu asetus (25/83) tuli voimaan 1.2.1983. Taman johdosta on muutettu 
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yleisen virkaehtosopimuksen 37, 39 ja 41 §:aa. 

4.2. Virkaehtosopimus valtion virkamiesten muuttokustannus t en 
korvaamisesta 

Muuttokustannusten korvauksena maksettavaa muuttorahaa (6 §) tarkistet
tiin kustannusten nousua vastaavasti. 

4.3. Virkaehtosopimus valtion virkamiehille suoritettavasta 
syrjaseutulisasta 

Syrjaseutulisia koskevaa virkaehtosopimusta tarkistettiin s iten, etta 
sen liitteessa olevasta kuntien luettelosta poistettiin aiheutuneiden 
muutosten vuoksi Konginkangas ja siihen lisattiin Branda, Inio, Jappi
la, Siikainen, Sottunga ja Vierema, joissa harvan asutuksen perusteel
la on 1.3.1983 lukien yksi syrjaseutupiste. Lisaksi Kola r in kunnan 
osalta tehtiin liitteen mukaiseen luetteloon muutos, jonka nrukaan Ko
larin kirkonkylassa on 1.3.1983 lukien harvan asutuksen perusteella 
vain yksi syrjaseutupiste. Muilla peruste i lla maaraytyvat syrjaseutu
pisteet ovat Kolarin kirkonkylassa samat kuin muualla Kolarin kunnassa. 

Lahinna teknisluonteisena muutoksena kirjattiin syrjaseutulisasopimuk
sen 3 §:ssa olevaan syrjaseutulisan perustana olevan palkan laskennas
sa huomioon otettavien palkkaustekijoiden luetteloon lisayksena eril
linen 15-vuotiskorotus. 

4.4. Virkaehtosopimus valtion virkamiehille valtion varoilla 
kustannettavasta suojavaatetuksesta. 

Suojavaatetussopimuksen soveltamisalaa laajennettiin siten, etta sopi
muksessa tarkoitetuksi virkamieheksi katsotaan nyt myos virkasuhtee
seen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa oleva hen
kilo. Suojavaatetuksen maaritelmaan lisattiin takki-housut suojapu
kuyhdistelma ja suojavaatetus uusitaan nyt ensi tilassa muunkin va
hingon kuin tyotapaturman sattuessa. Lisaksi tehtiin lisayksia ja 
muutoksia suojavaatetussopimuksen liitteena olevaan luetteloon virka
miehista, joille valtion toimesta annetaan henkilokohtainen suojavaa

tetus. 
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4.5. Virkaehtosopimus valtion virkamiesten koulutuksesta 

Koulutussopimuksen 6 §:n mukaista ruokailukustannusten korvausta tarkis
tettiin kustannusten nousua vastaavast i . 

Virkaehtosopimusneuvottelujen yhteydessa todettiin koulutussopimuksen 
soveltamisohjeiden (VM 3.4.1980/P 5582) rationalisointikoulutusta kos
kevan kohdan vaativan yksinkertaistamista ja selventamista. Mainittu
jen soveltamisohjeiden kohdan "AmmattiyhdiatyskouZutua (4-12 §JIYZeia

ta" kolmas kappale on siksi tulkintaongelmien poistamiseksi muutettu 
seuraavaksi: 

"Virastodemokratia-, tyosuojelu- ja luottamusmieskoulutustilaisuus voi
vat sisaltaa myos rationalisointiyhteistyohon kuuluvia aiheita. Viras
todemokratiatoimielimen tai tyosuojelutoimikunnan jarjestojasenet tai 
tyosuojeluvaltuutetut voivat osallistua ammattiyhd i styskoulutuksena to
teutettuun rationalisointikoulutukseen sopimuksen 5 §:ssa mainitu in eh
doin. Luottamusmies voi osallistua edella mainittuun rationalisointi
koulutukseen puolestaan 6 §:ssa todetuin luottamusmieskoulutuksen eh
doin." 

4.6. Valtion virkamiesten ikalisasopimus ja sen 
allekirjoittamispoytakirja 

Ikalisasopimuksen soveltamisalaa laajennettiin. Korkeakoulujen paatoi
miset tuntiopettajat, joiden palkkaus maaraytyy V-palkkaustaulukon mu
kaisesti, kuuluvat 1.3.1983 lukien ikalisasopimuksen soveltamispiiriin. 
Kyseessa oli opetusministerion vuonna 1982 tekemaan yksipuoliseen paa
tokseen perustuvan tilanteen kirjaaminen virkaehtosopimukseen. Sopi
muksen soveltamispiiriin kuuluvat 1.3.1983 lukien myos virkasuhtee
seen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon 
olevat henkilot (vuosilomasijaiset, satunnaiset vartijat, oikeuslai
toksen ns. palkkiotoimiset notaarit jne.), mikali heidan osaltaan ei 
ole muualla toisin sovittu. Taten esimerkiksi posti- ja telelaitoksen 
erillisryhmien, varvattyjen ja rajavartijoiden osalta noudatetaan hei
ta koskevien erillissopimusten maarayksia. 

Muulta kuin varsinaiselta palkkausmomentilta palkatulle tilapaiselle 
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toimihenkilolle tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa 
palvelussuhteessa olevalle henkilolle ei kuitenkaan saada myontaa ikali
sia. Ikalisasopimuksen 1.3.1983 toteutetut muutokset eivat siten koske 
esimerkiksi paatoimisia komiteasihteereita, joiden pal~. ioiden vahvis
taminen suoritetaan erikseen maaratylla tavalla. 

Ikalisaan oikeuttavaksi ajaksi luetaan nyt myos aika, jonka virkamies 
on ollut poissa palveluksesta kuntoutuksen takia silta osin kuin kysei
selta ajalta on maksettu valtion varoista kuntoutusrahaa. 

Ikalisien myontamisajankohtaan tehtiin 1.3.1983 lukien muutos. Ikali
sasopimuksen allekirjoittamispoytakirjan 4 §:n mukaan myonnetaan ika
lisat heti palvelussuhteen alusta, jos virkamiehella on valtion palve
lukseen tullessaan ikalisiin oikeuttavaa palvelusta niin paljon, etta 
hanella on oikeus yhteen tai useampaan ikalisaan. Muutos merkitsee 
kaytannossa sita, etta jos virkamiehen palvelussuhde alkaa esimerkiksi 
kuun 15. paivana, otetaan osakuukauden palkkaa laskettaessa huomioon 
myos ikalisat edellyttaen, etta niita on asianmukaisesti anottu. Sa
malla se merkitsee sita, etta alle kuukaudenkin kestavissa palvelus
suhteissa on osakuukauden palkkaa laskettaessa otettava huomioon mah
dollisesti myonnetyt ikalisat. 

Palvelussuhteen jatkuessa myonnettavat uudet ikalisat myonnetaan enti
sen kaytannon mukaisesti uuteen ikalisaan oikeuttavan palvelusajan 
tayttamista seuraavan kuun alusta lukien. 

Vastaavat muutokset tehtiin myos markkamaaraisten ja palkkausluokkien 
valin suuruisten maaravuosikorotusten myontamisajankohtaan. 

Maaravuosikorotusjarjestelmaa koskee myos ikalisasopimuksen allekir
joittamispoytakirjan 3 §:ssa oleva maarays, jonka mukaan 1.3.1983 lu
kien kansanedustajana tai eduskunnan viran tahi toimen haltijana pal
veltu aika luetaan valtion palvelukseksi laskettaessa palkkausluokkien 
valin suuruisiin tai markkamaaraisiin maaravuosikorotuksiin oikeutta
vaa valtion palvelusaikaa. 

Tassa yhteydessa valtiovarainministerio toteaa, etta myos suomalaises
ta valvontajoukosta annetun lain (276/64) mukaisessa palvelussuhteessa 

18 
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palveltu aika voidaan lukea hyvaksi ede11a mainittuihin maaravuosiko
rotuksiin oikeuttavaa valtion palvelusaikaa laskettaessa. 

Ikal; sasopimuksen eri kseen annetut tayde 11; set sove 1 tami sohjeet 
(P 5787/7.4.1983) julkaistaan mytis Valtion virkaehdot 1983 -kirjassa . 

4.7. Virkaehtosopimukset valtion virkamiesten 
matkakustannusten korvaamisesta 

Valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta tehdyssa virkaeh
tosopimuksessa tarkistettiin matkustamiskustannusten korvausta, paiva
rahaa ja oppikurssilaisille suoritettavaa kurssipaivarahaa 1.4.1983 lu
kien kustannusten nousua vastaavasti. 

Valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamatkojen kustannusten 
korvaamisesta tehdyssa virkaehtosopimuksessa tarkistettiin paivarahaa 
ja hotellikorvauksia koskevia maarayksia. 

Tassa kohdassa mainittujen virkaehtosopimusten soveltamisesta annetaan 
erikseen ohjeet, jotka julkaistaan muun muassa erillisessa kirjasessa 
"Valtion virkamiesten matkustussaanto 1983", jota on saatavissa valtion 
painatuskeskuksesta. 

4.8. Tyoaikasopimukset 

Tyoaikalain alaisten virkamiesten tyoajasta tehtya virkaehtosopimusta 
ja virastovirkamiesten tyoajasta tehtya virkaehtosopimusta koskevista 
sopimusmuutoksista on valtiovarainministerio antanut erill1set ohjeet 
(P 5794/7.4.1983 ja P 5788/8.4.1983). 

5. Jyosuojeluvaltuutetun ajankaytto 

Allekirjoittamispoytakirjan 3 §:n mukaisesti tyosuojeluvaltuutetun ja 
tyosuojelun piirivaltuutetun tyoaikanaan tyosuojelun yhteistoiminta
tehtaviin kayttama aika luetaan hanelle tyoajaksi. 

Jos tyosuojeluvaltuutettu tai tytisuojelun piirivaltuutettu vapaa-aika-
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naan suorittaa esimiehensa kanssa sovittuja tyosuojelun yhteistoiminta
tehtavia, luetaan myos tama aika hanelle tyoajaksi. 

6. Vuosilomat 

6.1. Valtion virkamiesten vuosiloma-asetus 

Maaliskuun 31 paivana 1983 annetulla asetuksella valtion virkamiesten 
vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta (335/83) muutettiin ase
tuksen 2 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 16 §:n 2 momenttia ja lisattiin 
asetuksen 2 §:aan uusi 3 momentti ja 3 §:n 3 momenttiin uusi 11 kohta. 

Vuosiloman pituutta koskevan asetuskohdan (2 §:n 1 momentin 2 kohta) 
muuttamisessa oli kyse kohdan saattamisesta ajan tasalle. Kuluvaa lo
mavuotta edeltavaa aikaa koskeneet saannokset jatettiin pois uudesta 
asetustekstista. 

Talvilomapitennysta koskevaan saannokseen (16 §:n 2 momentti) tehtiin 
lomakautena pidettavan loman enimmaismaaraa koskeva muutos. Virkamie
het, joilla on oikeus asetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiseen 
vuosilomaan kahdeltatoista lomanmaaraytymiskuukaudelta eli oikeus kol
menkymmenenkuuden paivan pituiseen lomaan, voivat pitaa talvipitennys
oikeuden (9 paivaa) sailyttaen lomakautena enintaan kolmekymmentanelja 
paivaa lomaa. Aiemmin oli kyseinen enimmaismaara kolmekymmenta paivaa. 

Vuosiloman pituutta laskettaessa on nyt huomattava asetuksen 2 §:aan 
lisatty uusi 3 momentti, jonka mukaan annetaan paivan osa taytena lo
mapaivana, jos lomaa laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule koko
naisluku. Tama vuosilomalaissa olevaa saannosta vastaava lisays vai
kuttaa myos vuosilomakorvauksen ja lomarahan suuruuteen tapauksissa, 
joissa lomapaivien luvuksi ei tule kokonaisluku. 

Virassaolopaivien veroisten paivien luetteloon (3 §:n 3 momentti) li
sattiin uusi 11 kohta, jonka mukaan virassaolopaivien veroista on 
myos aika, jonka virkamies on ollut poissa pa1veluksesta kuntoutuksen 
takia silta osin kuin kyseiselta ajalta on maksettu valtion varoista 
kuntoutusrahaa. _ Tassa tarkoitetaan kuntoutusrahaa, jota valtion va-

iB 
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roista on suoritettu vuodesta 1981 a1kaen kuntoutuksen kokei1utoimin
nan jarjestamiseen 1iittyen kuntoutusaja1ta eraiden va1tion virasto
jen ja 1aitosten pa1ve1uksessa o1evi11e kuntoutettavi11e henki1oi11e. 
Kokei1un, jonka aiheuttamat menot on suoritettu tu1o- ja menoarvion 
momenti1ta 28.80.20., ohjaamisesta huo1ehtii va1tiokonttori. 

6.2. Asetus eraiden ju1kisoikeude11isessa pa1ve1ussuhteessa 
va1tioon o1evien henki1oiden vuosi1omasta ja vuosi1oma
korvauksesta 

Asetusta eraiden ju1kisoikeude11isessa pa1ve1ussuhteessa va1tioon o1e
vien henki1oiden vuosi1omasta ja vuosi1omakorvauksesta muutettiin myos 
31 paivana maa1iskuuta 1983 annetu11a asetukse11a (336/83). Asetuksen 
2 §:n 1 momentin 2 kohtaa muutettiin ja mainittuun momenttiin 1isat
tiin uusi 3 kohta. 

Vuosi1oman pituutta koskevat saannokset muutettiin paatoimisia va1tion 
virkamiehia koskevia saannoksia vastaaviksi. Lisays merkitsi sita, et
ta myos kyseisen asetuksen sove1tamispiiriin kuu1uvi11a henki1oi11a on 
oikeus ko1menkymmenenkuuden paivan 1omaan, mika1i hei11a on kaksitois
ta taytta 1omanmaaraytymiskuukautta ja mika1i hei11a ennen 1omavuoden 
m~a1iskuun 1oppua on vahintaan viisitoista vuotta vuosi1omaan oikeutta
vaa pa1ve1usaikaa. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdan osa1ta nouda
tetaan siten ta1ta osin tu1kintasaantoa, joka on vahvistettu myos va1-
tion virkamiesten vuosi1oma-asetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohtaa koske
vaksi. 

7. ~opimustekstit ja 1isatiedot 

Ede11a mainitut virkaehtosopimukset seka tayde11iset pa1kkaustau1ukot 
(1.3.1983) on jaettu ministerioi11e ja keskusvirastoi11e toimitettavak
si ede11een niiden a1aisi11e virastoi11e ja 1aitoksi11e. Uusien sopi
musten mukaiset tekstitarkistukset sisa1tyvat myos tana kevaana toimi
tettavaan Va1tion virkaehdot 1983 -kirjaan. 

{H1oj n:o RH 456/111/83, 26.4 .1983) VT 18/83. 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 

asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan 1is~t~~n seuraavat asiakas 

numerot 

62109~ 

621219 

Oy Nokia Ab 

E1ektroniikka 

PL 223 

90101 OULU 10 

Oy W~rtsi1~ Ab 

Piikkion tehdas 

21500 PIIKKitl 

(T1t 3/24/83 , 27 .~.1983) VT 18/83 

SARJALIPPUJEN KIRJOITTAMINEN 

18 

Uudenma11isessa sarja1ipussa VR 2207 sek~ syotto1injojen sarjalipussa 

VR 2209 on k~ytetty j~ljenttimismenetelmtin~ kokeiluluontoisesti karbo

nointia . Koska jalki on kuitenkin osoittautunut melko heikoksi , keho

tetaan 1ipunkirjoittajia vastaisuudessa kayttamaan sinist~ hiilipape 

ria kirjoittaessaan em . lippuja . Ta1la menette1yl1a voidaan taata 

pysyva ja selvempi jalki ja va1tytaan aiheettomilta sekaannuksilta . 

(Nro Yt 31527/646/83 , 27 .4.83), VT 18/83 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT 1 .1.1983 (VR 3726) 

Uusi painos Kappaletavaraliikennepaikat -kirjasesta on ilmestynyt ja 

tilattavissa painatusjaostosta . Painoksessa ja sen lisalehdessa on 

huomioitu tah~nastiset Virallisissa Tiedotuksissa ilmoitetut muutokset . 

(Lt 27 . 4 .83) VT 18/83 
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KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE , L~NTINEN 

Ju l kaisuun KANSAINV~LINEN LIIKENNE, Liintinen, osaan II "PIW' (VR 4669) 
ilmestyy lisiilehti nro 18 , joka on voimassa 1 . 5 . 1983 lukien . Painatus 
jaosto suorittaa jakelun painoksen valmistuttua . 

( Yt 27 . 4 . 1983) VT 18/83 

LI I KENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen viilimatkat - julkaisuun tehdiiiin 15.5 . 1983 lukien 
seuraavat muutokset : 

- Poistetaan Krogarsin kohdalta sarakkeesta 5 liikennoimistapa

merkint ii Tt 
- Poi stetaan Vil l iihde merk i ntoineen 

(Nro Lko 22431/67/83 , 25 . 4 . 1983) VT 18/83 

29 . 05 . 1983 lukien julkaisusta poistetaan seuraavat liikennepaikat : 

Ihala , Kerrola , Neste , Nutturla , Unikankare , Vallainen , 
Hallavaara , Huuhkajavaara , Hyrynjiirvi , Itiilii , Jokikylii, 
Jiikiiliiaho , Kovajiirvi , Kurtti , Laaja , Olkiaho , Oravivaara , 

Piilikangas , Piiiivaara , Siltasuo , Syrjiivaara , Taivalniska 

ja Viilivaara . 

(Nro Lko 22304/67/83 , 25 . 4 . 1983) VT 18/83 

KONEPAJOJEN SEISONTA-AJAT v. 1983 

Henkilokunnan vuosilomista johtuen pidetaan VR:n konepajat suljet
tuina ajalla 4. 7 .- 3.8.1983, vain tietty kunnossapitovalmius sai
l ytetaan em. aikana. (N:o Kpt 2669/45/83, 22.4.1983), VT 18/83. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kamreerin (V 27) virka, 1iikennetarkastajan (V 27) virka, osasto

sihteerin (V 26) virka ja a1emman pa1kka1uokan 1iikennetarkastajan 

(V 25) virka toistaiseksi rautatieha11ituksen ta1ousosasto11a. 

Rautatieha11ituksen paajohtaja11e osoitetut hakemukset on toimitet

tava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 6.6.1983 ennen vir

ka-ajan paattymista. 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt tul1aan sijoittamaan tois

taiseksi .seuraavasti.: 

kamreeri (V 27): taloustoimiston ti1astojaosto 

1iikennetarkastaja (V 27): tietokonetoimiston y1einen jaosto 

osastosihteeri (V 26): materiaa1itoimiston y1einen jaosto 

1iikennetarkastaja ap (V 25): materiaa1itoimiston ostojaosto 

Kolme toimistosihteerin (V 18) virkaa toistaiseksi rautatieha11i

tuksen ta1ousosasto11a. Ta1ousosaston johtaja11e osoitetut hakemuk

set on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaamoon viimeistaan 

6.6.1983 ennen virka-ajan paattymista. 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt tu11aan sijoittamaan tois

taiseksi seuraavasti: 2 ti1itoimiston kotimainen tarkastusjaosto 

1 tietokonetoimiston y1einen jaosto 

Kaksi toimistovirkai1ijan (V 14) tointa ja viisi toimistovirkai1i

jan (V 11) tointa toistaiseksi rautatieha11ituksen ta1ousosasto11a. 

Ta1ousosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava ta-

1ousosaston kans1iaan (h. 228) viimeistaan 6.6.1983 ennen virka

ajan paattymista. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt tu11aan sijoittamaan toistai

seksi seuraavasti: 

toimistovirkai1ijat (V 14): 1 ti1itoimiston y1einen jaosto 

1 ti1itoimiston kotimainen tarkastus

jaosto 

toimistovirkai1ijat (V 11): 2 ti1itoimiston y1einen jaosto 

1 ti1itoimiston kirjanpitojaosto 

1 ti1itoimiston kansainva1inen tarkas

tusjaosto 

1 materiaa1itoimiston ostojaosto 

18 
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Kaytt~paa11ikon virka (S 13) toistaiseksi rautatieha11ituksen ta-

1ousosasto11a. Rautatieha11itukse1le osoitetut kirja11iset hake

mukset on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaamoon viimeistaan 

26.5.1983 ennen virka-ajan paattymista. 

Virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi tietokonetoimiston 

kayttojaoston paallikkona. 

Ylimaarainen osastosihteerin (V 26) toimi toistaiseksi rautatiehal

lituksen talousosastolla (materiaalitoimiston ostojaosto/koulutus). 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimi~ 

tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 6.6.1983 ennen 

virka-ajan paattymista. 

LVI-TEKNIKKO 

otetaan VR Hyvinkaan konepaja11e suunnitte1u-, asennus-, va1vonta

ja energiansaastotehtaviin . Ede11ytetaan, etta hakija11a on jonkin 

verran suunnittelukokemusta . Konepajanpaalliko1le osoitetut kir

jalliset hakemukset, joista ilmenee tyokokemus ja palkkatoivomus 

ja joihin on 1iitettava kou1utodistusjaljennos, pyydetaan 1ahetta

maan 20.5.1983 mennessa osoitteel1a: VR Hyvinkaan konepaja, 

05820 HYVINK~~ 2. Lahempia tietoja antaa DI J Borgman puh. 914-

262350. 

NIMITYKSIJ( 

L i i k e n n e o s a s t o: Varikonpaallikon (B 2) virkaan (Hki) kone 
insinoori (V 29) Veli Kustaf Alaluusua. 

T a 1 o u s o s a s t o : liikennetarkastaja (B 1) Erkki Uo1evi Paa

sikangas, ylim. liikennetarkastaja ap (V 23) Meeri Elisabeth Feth, 

toimistosihteeri (V 18) Aino Tellervo Sillanpaa. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

E1~kehakemusten k~sitte1ymenette1y 

VR 2625 painotuotteiden 1uette1o 

VR:n henki1ostopo1iittinen ohje1ma 

N:o 19 
1 2 . 5 .1983 

U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennett~ 

varten 

Rahti1uotto 

It~iset vientikuljetukset yhdistetyss~ rautatie

vesi1iikenteess~ 

Uusi it~isen 1iikenteen yhdys1iikennerahtikirja 

Kaukojunien varapaikat 29 . 5 . 1983 a1kaen 

Hal1ituksen j~senten makuupaikat 

128 3 01422 J 
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EL~KEHAKEMUSTEN K~SITTELYMENETTELY 

Valtiokonttori on 14.3 . 1983 p~iv~tyll~ kirjee~~n ilmoittanut tyB

kyvyttBmyysel~kep~~tosten antamisesta, ett~ kansanel~kej~rjestel

man ja tyoel~kej~rjestelman v~lilla huhtikuun alusta voimaan tul

leen tyokyvyttomyysratkaisujen ennakkoilmoitusmenettelyn mukaan 

pa~tBs tyokyvyttomyyselakkeest~ voidaan antaa vasta kun seka kan

sanelake - ett~ tyoelakejarjestelm~n kanta tyokyvyttomyydest~ on 

selvilla ja mabdolliset neuvottelut asiasta kayty. 

Valtiokonttori ei enaa ilmoita rautatiehallituksen palkkajaostoon 

VR:n ylil~~k~rin lausunnon sis~lto~ ja eron myBnt~minen tyokyvyt

tomyysel~kkeen hakijalle siirtyy siihen saakka kunnes valtiokont

tori sopii suoraan ao . palkantilaajayksikBn kanssa palkan maksami

sen lopettamisesta . Eron myBnt~mist~ varten palkantilaajan tulee 

ilmoittaa palkanmaksun p~~ttyminen eron myont~v~lle viranomaiselle. 

K~sittelymenettelyn muutoksesta johtuvat korjaukset el~keasiain 

k~sittelyohjeisiin tullaan julkaisemaan kansiossa El~ke ja perhe

el~ke (VR 2614) . 

(N : o Hlo 203/16/83 , 4 . 5.1983) VT 19/83. 
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VR 2625 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

1135 

1150 

1241 

kp1 

Vhk 

kp1 

1245-1250, 1251 

1474 kp1 

B7L 

A5 

A4L 

VR:n auton ku1jetus1upa 

Tervetu1oa rautatei11e 

Varattu, kk 

poistettu painatusjaoston varastosta, siir
retty He1singin pfifivarastoon 

A4L Lomake1ippujen 1ippuvaraston rekis-

H1t 

Het 

Mt 

terin pfii vi tys T1 t 

1662 

1687 

1755 

1815.1 

2295 

2501 

2502.54 

2502.55 

1h/50 

kp1 

kp1 

kp1 - 3 

A4 

260x120 

E6v 

A5L 

poistetaan 

Vhk A5 

kp1 A4 

kp1 A4 

2526 poistetaan 

2809 poistetaan 

Kokouspa1ve1u1ehtio, Botnia Express Mt 

Piirustusten tyokortti, vise. Rkt 

Ikkunakuori ti1i11epanokorttia 
PSP 2059 varten 

Materiaa1imyynnin maksukuitti, 
til. Trk 

VR:n henki1ostopo1itiikka (HEPO), 
Y1eisohjeet henki1okunna11e (YOH) 

Piirijakokartta (ent. VR 1 293) 

Liikennea1ueet (ent. VR 1294) 

Hlt 

T1t 

H1t 

H1t 

H1t 
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2938 

2981.1 

2981.2 

2981.3 

2981.4 

2981.5 

2981.6 

2981.7 

2981.8 

2981.9 

2984.1 

2984.2 

2985 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

A5L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

A4L 

Tunti-i1moitus Ps1 knp 

Henki1orekisterin p~ivityskortti 1 Yt 

Henki1orekisterin pfiivityskortti 2 Yt 

Henki1orekisterin pfiivityskortti 3 Yt 

Henki1orekisterin pfiivityskortti 4 Yt 

Henki1orekisterin pfiivityskortti 5 Yt 

Henki1orekisterin pfiivityskortti 6 Yt 

Henki1orekisterin paivityskortti 7 Yt 

Henki1orekisterin pfiivityskortti 8 Yt 

Henki1orekisterin paivityskortti 9 Yt 

Pankkinauhan korjauskortti Yt 

Tyonumerovirheiden oikaisukortti Yt 

Tietokone1istan piirikohtaisten 
1oppusummien tasmfiyttfiminen Yt 

3218 poistetaan 

3220 poistetaan 

3252 . 1 kp1 123x177 Tarkastuskertomus, paa11ysrakenne 
j a a1usrakenne Hpk ra 

3252.2 kp1 123x177 Tarkastuskertomus, ratapiha ja 
1aitteet Hpk ra 

3257 kp1 A4 Piirustus1uette1o, vise. Rtt 
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3569 1h/50 A4 

3592 kansio A5 

3701.21 nide A4 

3763 poistetaan 

4136 kp1 A4 

4136r poistetaan 

4493 kp1 A4 

4697.4 poistetaan 

5238 . 1 vhk A5 

5238.2 vhk A6 

- 4 -

TarkastuspByt~kirja Stt 

S~hkoradan ratajohdon ja kytkin-
asemien huo1to-ohje Stt 

VR:n rekisteroim~t tavaravaunut 
ja suurs~i1iot (ent . VR 4493.2) Tkj 

Luottohakemus , kk T1t 

VR : n rekisteroim~t henki1Bvaunut Tkj 

Ratapihatyoskente1yn y1eiset 
turva11isuusohjeet 

Ratapihatyoskente1yn y1eiset 
turva11isuusohjeet 

Yt 

Yt 

(H1t 316/55/83 , 25 . 4 . 1983) VT 19/83 

VR:N HENKIL~ST~POLIITTINEN OHJELMA 

VR:n pa1ve1uksessa o1evi11e jaettu ohjevihkonen VR 2501 , joka si 

s~1t~~ VR:n henki1ostBpo1iittisen ohje1man ja Y1eisohjeet henki1o 

kun na11e , on 1oppumassa painatus j aostosta . Koska on i1mennyt , ett~ 

joihinkin vastuuyksikkoihin on ohjevihkosta toimitettu tarpeettoman 

pa1jon, kehoitetaan asianomaisia pa1auttamaan y1im~~r~iset kappa-

1eet painatusjaostoon . 

Sama11a i1moitetaan , ett~ VR:n henki1ostopo1iittinen ohje1ma ju1-

kaistaan myos kansiossa Henki1Bstoha11innon m~~r~yksi~ I-osan en

simm~isen~ kirjoituksena. 

(H1oj n : o RH 179/13/83 , 3 . 5 . 1983) VT 19/83 . 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston s~hkeell~ nro 172, 28.4.1983, on kansainv~lisess~ 

tavaraliikenteess~ k~ytett~vi~ ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 2.5.1983 lukien seuraavasti: 

100 A~ankomaan floriinia = 200,00 mk 

100 Belgian frangia 11,20 mk 

100 Espanjan pesetaa 4,00 mk 

100 It~vallan shillinki~ = 32,00 mk 

100 Luxemburgin frangia = 11,20 mk 

100 Norjan kruunua = 77,00 mk 

100 Portugalin escudoa 5,50 mk 

100 Ranskan frangia = 75,00 mk 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa = 224,00 mk 
100 Saksan Demokraattisen Tasavallan markkaa= 224,00 mk 

100 Tanskan kruunua = 63,00 mk 

1 UIC frangi = 1,70 mk 

(Tlt nro 76/23/83, 28.4.1983) VT 19/83 

19 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman 1uotto-oikeuden kaiki11a 1iikennepaikoi11a omaavista 
asiakkaista 1aadittuun tietokone1istaan tehd~~n seuraavat muutokset. 

Luette1oon 1is~t~~n 

621631 Oy Partek Ab Sisu-hydrau1iikka 

Su1antie 19 B 
04300 HYRYL.lt 

A11amainittujen asiakasnumeroiden nimet muutetaan seuraavan1aisiksi 

664920 Oy Rajahuo1inta Ab/ (ent . Oy Rajahuo1inta Ab) 

SNTL-osasto, tuonti (L~nsi -Auto-osasto ) 

664888 Oy Rajahuo1inta Ab/ (ent . Oy Rajahuo1inta Ab) 

SNTL-osasto, vienti (SNTL-osasto ) 

664904 Oy Rajahuo1inta Ab/ (ent. Oy Rajahuolinta Ab) 

It~-Euroopan osasto (SEV-osasto ) 

664912 Oy Rajahuolinta Ab/ (ent . Oy Rajahuo1inta Ab) 

Orient - osasto (S-E-osasto ) 

(T1t 3/24/83, 4 . 5 . 1983) VT 19/83 
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ITXISET VIENTIKULJETUKSET YHDISTETYSS~ RAUTATIE-VESILIIKENTEESS~ 

Neuvostoliiton rautateiden kanssa on sovittu, etta sellaisista yhdys
liikennel~htyksista, jotka kuljetetaan rautatie-vesiliikennekulje
tuksina, on VR:n sovittava SNTL:n rautateiden kanssa viimeistaan 30 
paivaa ennen tavaran lahettamista (ks. itaiset toimintaohjeet (VR 4787) 
kohta 4.3 ja yhdysliikennetariffin toimitusohjeet (VR 4781), §8, kohta 

3 viimeinen kappale). 
Tama sopimismenettely ei koske ainoastaan Sahalinin saarelle osoitet
tuja l~hetyksi~ vaan kaikkia Neuvostoliiton alueella tapahtuvia yh
distettyj~ rautatievesiliikennekuljetuksia. T~llaiset kuljetukset ovat 
mahdollisia ainoastaan purjehduskautena, jonka pituus vaihtelee SNTL:n 

eri vesireiteilla. 

L~hett~j~n tulee toimittaa lupahakemuksensa, jossa on mainittava sa
taman (laiturin) nimi ja vastaanottaja riitt~v~n ajoissa RH:n liiken
netoimiston vaunustoryhm~lle. Lupahakemus voidaan esitt~~ myos telexil-

1~ (12-301151). 

Asemia kehoitetaan varmistamaan, ett~ lupa t~llaisille kuljetuksille 
on saatu ennen kuljetuksen alkamista, jotta v~ltyt~~n seisottamisen 

tai mahdollisen purkamisen aiheuttamilta lis~ustannuksilta. 

Asiasta on tiedotettu maaliskuun lopulla asiakkaille Mt:n asiakaskir

jeell~. 

(Mt. 28.4.83) VT 19/83 

UUSI IT~ISEN LIIKENTEEN YHDYSLIIKENNERAHTIKIRJA 

Yhdysliikennerahtikirjan (VR 4706) uusiminen A4 kokoiseksi on meneil
l~~n. Uusi rahtikirja otetaan k~yttoon mahdollisesti vuoden 1984 lop
puun menness~. 

(Mt, 28.4.1983) VT 19/83 
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KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 29 . 5 . 1983 ALKAEN 

Varapaikkaj~jestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat. Liiken
netoimiston RAP-valvojalla on oikeus antaa naita paikkoja etukateen . 
Junan kondukt5ori voi junan lahdettya harkintansa mukaan kayttaa va

rapaikkoja (virheiden korjaus, makuupaikkojen myynti) . 

Nama varapaikat korvaavat myos ennen kaytossa olleet sairaspaikat , 

joita varattaessa on otettava yhteys RAP-valvomoon . 

Makuupaikat 

Juna nro 

9/10 
51/52 
61/62 
63/64 
65/66 
71/72 
73/74 

109/61 
109/110 

64/210 

Istumapaikat 

Juna nro 

1/2 
3/4 

3 
4 

5/6 
EP 7/8 

9/10 

Vaunu n:co 

75 
39 
29 

5 
12 
48 

57 
21 
81 
20 

Vaunu nro 

138 
430 
435 
435 
584 
121 
124 
521 Jns 

532 Sl 

Paikat nro 

31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 
31 - 33 

Paikat nro 

1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 rna , la 

1 - 2 pe, su , SV 

1 - 2 
1 - 2 

175 - 178 1 lk 

1 - 2 
1 - 2 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

11/12 182 Sl 9 - 10 
188 Imr 9 - 10 

13/14 165 1 - 2 

25/26 431 1 - 2 

31/32 390 Vs 1 - 2 

389 Kok 1 - 2 

32 394 Sk-Hki 175- 178 su - pe 1 lk 

33/34 348 Kok 1 - 2 

349 Kok 1 - 2 

367 Vs 1 - 2 

370 Vs 175 - 178 1 lk 

36 426 1 - 2 

429 1 - 2 

390 1 - 2 

41 339 Sk 1 - 2 

378 Pm 1 - 2 

42 339 1 - 2 

43 321 9 - 10 

352 Tpe-Sk 9 - 10 la 

44 321 9 - 10 

352 9 - 10 su, sv 

47 426 1 - 2 

429 1 - 2 

49 382 1 - 2 

51/52 397 1 - 2 

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 lk 

69 129 Roi 1 - 2 

394 Sk 175 - 178 su - pe 1 lk 

70 129 Roi 1 - 2 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

382 Sk 1 - 2 su, sv 

71/72 492 1 - 2 

73/74 505 1 - 2 

75176 410 1 - 2 

411 1 - 2 

77/78 424 1 - 2 

425 1 - 2 

79/80 593 1 - 2 

EP 83/84 111 1 - 2 

90 361 Jy-Hki 9 - 10 

321 Tpe - Hki 9 - 10 

93 355 9 - 10 

358 9 - 10 

94 355 Pm-Hki 9 - 10 

352 Jy-Hki 9 - 10 

95/96 129 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 

102/107 442 1 - 2 

109/110 448 1 - 2 

114 352 9 - 10 

121 201 1 - 2 

122 430 1 - 2 

123 349 Tku 9 - 10 

346 Ukp 9 - 10 

124 435 1 - 2 

125 216 1 - 2 

126 242 9 - 10 

127 430 1 - 2 

128 201 1 - 2 

129 435 1 - 2 

130 346 9 - 10 

349 9 - 10 

131 430 1 - 2 

132 216 1 - 2 



Juna nro 

133 
134 
141 

142 

143/144 
145/146 

151/152 
155 

156 
157 

158 

Vaunu 

242 
430 
309 
312 
321 
309 
306 
323 
273 
271 
430 
430 
382 
430 
429 
138 
139 
429 
138 
139 
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nro 

Pri 
Rrna 

Sk 
Pri 

Rrna 

Pri 
Hpk 

Pri 
Sk 

HALLITUKSEN J~SENTEN MAKUUPAIKAT 

19 

Paikat nro 

9 - 10 
1 - 2 
9 - 10 
9 - 10 pe - su 

9 - 10 
9 - 10 
9 - 10 pe-su 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 
1 - 2 pe 
1 - 2 
1 - 2 rna-to 
1 - 2 su. sv 
1 - 2 su. sv 
1 - 2 ti-pe 
1 - 2 rna 
1 - 2 rna 

29 .5. 1983 alkaen varataan hallituksen j~senten rnatkoja varten yksi 1. 
luokan osasto seuraavista rnakuuvaunuista: 

Juna Vaunu Matkareitti 

9 75 Helsinki - Joensuu 

9/800 76 Helsinki - Savonlinna 

51 39 Helsinki - Oulu 
51/563 33 Helsinki - Vaasa 
61 29 Helsinki - Rovanierni 

63 5 Helsinki - Rovanierni 

65 pe, su 11 Helsinki - Rovanierni 

71 48 Helsinki - Kontiorn~ki 



19 - 12 -

Juna Vaunu Matkareitti 

10 75 Joensuu - Helsinki 

809/10 76 Savonlinna - Helsinki 

52 39 Oulu - Helsinki 

570/52 33 Vaasa - Helsinki 

62 29 Rovaniemi - Helsinki 

64 5 Rovaniemi - Helsinki 

66 pe , su 11 Rovaniemi - Helsinki 

72 48 Kontiomaki - Helsinki 

Nama paikat vapautuvat yleiseen myyntiin junan lahtopaivana 
klo 12.00, ellei niita siihen mennessa ole varattu . 

(N:o Lt 31048/63/83 , 2 . 5 . 83) VT 19/83 

Helsinki 1983 . Valtion painatuskeskw 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 
N:o 20 
19 . 5 . 1983 

Matkakustannusten 1askutus virka- ja tyomatkoi11a 

Radiopuhe1imen k&yttoohjeet 

Fidebast - tariffi 9350 

Kotimaisen r ahtikirjan t&yttoohjeet (VR 2657), 
muutoksia 

Loytotavara 

Nordeg- tariffi 

Avoimia virkoja ja toimia 

128301 50BA 
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MATKAKUSTANNUSTEN LASKUTUS VIRKA - JA TYOMATKOILLA 

Matkustussaantojen mukaan matkustamiskustannukset korvataan mat

ka1askuun 1iitettavien tositteiden mukaan (Sove1tamisohjeet 7 §) . 
Kaytannossa tama tarkoittaa, etta myos paika11is1iikenteen bussi 

maksuista tu1ee korvauksen saadakseen 1iittaa tosite,tai jos 

on kaytetty a1ennuskorttia, 1ippuvihkoa tms . esittaa 1eimatun 

kortin tai muun se1vityksen 1askun jattaessaan . 

Jos taas asianomaise11a on kodin ja virka- tai tyopaikan vali

sia matkoja varten kuukausi1ippu, ei hane11e aiheudu korvattavia 

1isakustannuksia . 

A1ennuskorttien (sarjalippujen) subteen on kaytanno11ista mene

te11a siten , etta matka11e 1ahtija saa tyonantajan hankkiman 

kortin kayttoonsa matkan ajaksi si11oin kun 1askutus tu1ee kysy 

mykseen. 

Tama ohje ju1kaistaan myos kansiossa Lisapa1kkioita, pa1kkioita 

ja korvauksia(VR 2604}kirjoituksen 23 . Matkakustannusten kor 

vauksia kohda11a . 

(N : o Hlt 374/117/83, 11 . 5 . 1983) VT 20/83 . 

RADIOPUHELIMEN K~YTTOOHJEET 

Linjaradiojarjeste1man kayttoohjeiden kohdan 1 . 6 viides kappa1e , joka 

alkaa sanoi1la : " Paateasemal1een saapuneen junan ... " , muutetaan 

29 . 5 . 1983 alkaen seuraavaksi : 

Junan saapuessa paateasemalleen tai se11aiselle va1iasema1le , jossa 

junan veturi vaihtuu, on veturin radiopuhe1in asetettava 1injaradio

kanava1ta vaihdernieskanava1le tai sita vastaava1le ratapihakanava1le 

veturin tultua junan tuloraitee1le . 

(Nro Yt 22006/43/83 , 9 . 5 . 83) VT 20/83 

Helsinki 1983. Valtion pllinatuskeskus 
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FIDEBAST-TARIFFI 9350 

FIDEBAST-tariffin sivulla 17 olevassa Saksan asemia koskevassa lisa

rahtitaulukossa muutetaan lisarahteja seuraavasti : 
Krefeld Ost Hafen 10 Pf muutetaan 11 Pf:ksi 

Neuss Hessentor 12 Pf 13 
Frankfurt(Main) Osthafen 64 Pf muutetaan 84 Pf:ksi 

59 Pf " 64 

52 Pf " 59 " 
Muutokset tulevat voimaan 24 . 5 . 1983 lukien . 

(Mt, 11 . 5 . 83) VT 20/83 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET (VR 2657) , MUUTOKSIA 

Kentta 24 (Ryhmakuljetus) 

Tahan kenttaan tulevien ryhmakuljetuskoodien 1- 9 eteen on merki ttava 

nella , siis koodit merkitaan 01, 02 , 03 jne . 

Kentta 46 (vaunun numero/Rahditusmuutoskoodi/Kappaletavaran merk i t) 

Otetaan kayttoon uusi rahditusmuutoskoodi : 

Koodi 20 = raakapuukuljetuksissa alennus lasketaan Hk-vaunun tau 

lukon mukaan 

Edella olevat muutokset tulevat voimaan 25 . 5 . 1983 lukien . 

(Nro Yt 31574/61/83 , 11 . 5 . 1983) VT 20/83 

WYTOTAVARA 

Heinakuun 1. paivasta 1983 lukien keskitetaan loytotavaran sailytta

minen seuraaville asemille : 

Helsinki , Turku , Tampere , Seinajoki, Vaasa , Oulu, Rovaniemi , Joensuu, 
Savonlinna , Pieksamaki, Jyvaskyla, Kouvola . 

Loytotavaran osalta uusitaan Selvittelyohjeet (VR 2651) . 
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15 LOYTOTAVARA (VR 2842 liite 30 , VR 3750 liite 30a , VR 1910 liite 31) 

L5ytotavara on junasta tai rautatien alueelta 15ydetty tavara , jota 

ei ole otettu kuljetettavaksi kappaletavarana, kirjattuna ma tkatava 

rana eik~ kuulu my5sk~an vaunukuormalahetykseen . 

15 . 1 S~ILYTT~MINEN 

Loytotavaran sailytt~minen keskitetaan seuraaville asemille: 

Helsinki , Turku, Tampere , Seinajoki, Vaasa , Oulu , Rovaniemi , Joensuu , 

Savonlinna , Pieksamaki, Jyvaskyla , Kouvola. L5yt5tavara sailytetaan 

n~ill~ asemilla kuusi (6) kuukautta . 

Luettelossa mainituilta liikennealueilta 15ydetty tavara lahetet~an 

heti alueen keskusasemalle , jossa se kirjataan ja s~ilyteta~n . Muual 

ta rautatien alueelta 15ydetty tavara lahetetaan heti liikennepiirin 

keskusasemalle , kirjataan ja sailytetaan siella . 

Junasta loydetty tavara toimitetaan heti junan paateasemaa lahinna 

olevalle ylla mainitulle asemalle . Helsingin paikallisjunista loydet 

ty tavara toimitetaan Helsingin loytotavaratoimistoon . 

15 . 2 TAVARAN TARKASTAMINEN JA ILMOITTAMINEN 

Loytotavara kirjataan loytotavaran paivakirjaan (VR 3750) . Korut , 

kellot , kamerat , radiot ym . arvoesineet kirjataan yksiloidyin tunto

merkein , samoin merkitaan rahan summa , alkoholin me r kki ja maar a . 

Jos suljettu paallys on tarpeen avata omistajan selville saamiseksi 

tai pilaantuvan eran havittamiseksi , suoritetaan avaus todistajan las 

naollessa paallysta tai lukkoa rikkomatta . 

Esineeseen kiinnitetaan lipuke "Loytotavara '' VR 2842 . 

Jos loytotavaran omistaja saadaan selville , ilmoitetaan hanelle heti . 

15 . 3 LUOVUTTAMINEN 

Loydetty raha tilitetaan tulojen kuitilla merkinnalla "L5ydettya ra 

haa" . Jos rahaa taman jalkeen peritaan , lahetetaan takaisinmaksuha

kemus tiliselvityksineen tilitoimistolle . 
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Kirjastosta lainattu kirja l~hetetaan virkakirjeena heti suoraan ao. 

kirjastoon. 

Aseet, ammukset, r~jahdysaineet seka polkupyorat, jotka eivat ole kul

jetettavaksi otettuja, luovutetaan paikallisille poliisiviranomaisil

le . 

Loytotavaraa luovutettaessa on todettava saajan henkilollisyys, arvo

esineita luovutettaessa valokuvalla varustetusta todistuksesta, sel 
vennettava kuittaus seka merkittava siihen kuittaajan sosiaaliturva

tunnus . Loytotavarasta kannetaan tariffisaannossa saadetty rnaksu . 

Kun loytotavara on l~hetetty toiselle asemalle asiakka an nahtavaksi 

eika tavara hanelle kuulukaan tai asiakas ei kay sita perimassa , pa 

lautetaan tavara sille asemalle , missa se oli kirjattu. Loytotavaran 
paivakirjaan merkitaan ko . tavaran kohdalle "palautettu" . 

15 . 4 TIEDUSTELf~INEN 

Kun asiakas tiedustelee junaan tai rautatien alueelle unohtamaansa ta 

varaa eika se ole hanelle heti luovutettavissa, annetaan asiakkaan 

tayttaa kasimatkatavaran katoamisilmoitus (VR 3757), joka l~hetetaan 

sinne , missa tavara voidaan olettaa olevan talletettuna . 

15 . 5 MYYNTIIN L~HETT~MINEN 

Loytotavarat lahetetaan loytopaivasta lukien kuuden kuukauden kuluttua 

seuraavan tammi - , huhti-, heina - ja lokakuun 15. paiv~ selvittelykes 

kuksen varastoon muun perimattoman tavaran mukana myytavaksi. 

Loytotavaran paivakirjaan (VR 3750) merkitaan kuittauksen kohtaan: 

Lahetetty myyntiin pvm . Paivakirjan ao. lehdista otetaan valoko

piot ja lahetetaan alueselvittelij~lle, joka lahettaa ne myyntiluette 

loiden mukana selvittelykeskukseen. Loytotavarat pakataan kestavaan 

pa~llykseen, lipukkeet (VR 8242) ja~vat tavaroihin . 

Selvittelykeskukselle osoitettuun kuljetussaatteeseen merkitaan kulje 
tusesineiden luku seka lahetettyjen loytotavaroiden alku- ja loppu 
numerot. 
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Arvoton tavara saadaan havittaa asemalla todistajan l asnaollessa . 

Loytotavaran paivakirjaan merkitaan paivamaara ja kahden henki lon al 

lekirjoitus , jotka havittamisen suorittivat . 

(Nro Lko 31230/61/83 , 6 . 5 . 1983) VT 20/83 

NORDEG - TARIFFI 

Kasikorjauksena poistetaan NORDEG - kappa l etavaratariffista (NORDEG/ 

Stg 9929) DB : n asemaluettelosta 1 . 6 . 1983 l ukien seuraavat asemat mer

kintoineen: 

sivu 18 : 

" 19 : 

" 21 : 

" 25 : 

" 27 : 

" 28 : 

" 29 : 

" 34 : 

Bernhausen 
Bit burg 

Echterdingen 

Idstein (Taunus) 
Lange l sheim 

Ludwigstadt 
Mi esbach 
Sol tau (Han) , Stadthagen , Stuttgart - Feuerbach , Unkel . 

(Mt , 10 . 5 . 83) VT 20/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistosihteerin (V 19) virka ja toimistosihteerin (V 18) virka 

toistaiseksi talousosaston piirihallinnossa . Talousosaston johta

jalle osoitetut hakemukset o n toimitettava rautatiehallituksen kir

jaamoon viimeistaan 20.6.1983 ennen virka- ajan paattymista. 

Virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: 

toimistosihteeri (V 19): Pieksamaen varasto/ atk- yhdyshenkilolle 

kuuluvat tehtavat 

toiroistosihteeri (V 18) : Hyv inkaan varasto/ operaattorin ja 

atk-yhdyshenkilon varamiehelle kuuluvat 

tehtavat ja reskontratehtavat 
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Ylimaarainen tyonjohtajan (V 20) toimi ja ylimaarainen toimistosih

teerin (V 16) toimi toistaiseksi talousosaston piirihallinnossa. 

Talousosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 20.6.1983 ennen virka-ajan 

paattymi sta. 

Toimiin otetut tullaan sijoi ttamaan toistaiseksi seuraavasti: 

Ylim. tyonjohtaja (V 20): Helsingin v arasto/ varaston t y onjohtajan 

tehtavat 

y l i m. toimi stosi hteer i (V 16): Pieksamaen varas t o/ laskujen kasit

tely yn ja muut reskontraan liit~yvat teh

t~vat. 

Ylimaarainen varastomestarin (V 17) toimi toistaiseksi Hyvinkaan 

varastossa ja ylimaarainen varastomestarin (V 17) toimi toistaisek

si Pieksamaen varastossa. Talousosaston johtajalle osoitetut hake

mukset on toimitettava ao. varastojen paallikoille viimeistaan 

20.6.1983 ennen virka-ajan paattymista. 

Yliteknikon virka (V 24) , asemapaallikon virka (V 23) , kolme liiken

neohjaajan virkaa (V 18) , liikennemestarin virka (V 18)ja toimistosih 

teerin virka (V 15) . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalli 

set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii 

meistaan 20 . 6 . 1983 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

yliteknikko (V 24) : Kokkolan (Kok varikon esimies) liikennealueelle , 

asemapaallikko (V 23) : Ylivieskan (Pha) liikennealueelle , 

liikenneohjaajat (V 18) : Seinajoen liikennepiiriin (1 liikenneryhma), 

Tampereen (1 Tpe) ja Ylivieskan (1 Yv juna

ohj . ) liikennealueille , 

liikennemestari (V 18) : Ylivieskan (1 Ou junasuor . ) liikennealueelle 

seka 

toimistosihteeri (V 15) : Kokkolan (1 Kok lapt) liikennealueelle . 

Ylimaarainen liikenneohjaajan toimi (V 20) toistaiseksi Porin (1 Pko 

kauko- ohj . ) liikennealueella . Liikenneosaston paallikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 20.6 . 1983 ennen viraston aukioloajan paattymista . 
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VAHVAVIRTA-ALAN TEKNIKKO TAI YLIASENTAJA 

Seinajoen sahkotoimintakeskuksen k a y t t o p a i v y s t a j a k -

s i sahkorata- ym . teknisten laitteiden kaukokaytto- ja valvontateh
taviin. 

Tehtaviin sisaltyy myos erilaisia suunnittelutehtavia. 
Tyo on jatkuvaa kolmivuorotyota . 

Yliasentajalta edellytetaan sahkolaitosalan yliasentajan tutkintoa. 
Sahkolaitostekniikassa hankittu laaja kokemus on eduksi . 

Kirjalliset hakemukset on toimitettava Seinajoen liikennepiirin paal
likolle 31.5.1983 mennessa. 
Lisatietoja tehtavasta antavat tekn v Alanko, puh. Sk 2341 tai 

ins s Vaaramaki , puh. Sk 2301. 

Pieksamaen liikennepiirin sahkoalueelle otetaan kuusi vahvavirta-alan 

TEKNIKKOA tai S~HK~YLIASENTAJAA, jotka toimivat Pieksamaelle tulevan 

sahkoratavalvomon kayttopaivystajina. 

Tyo on jatkuvaa kolmivuorotyota . 

Lisatietoja antavat ins Marja-Liisa Jokinen, puh. 958-13 533/301 tai 

tkn Lauri Karonen, puh . 958 - 13 533/330 . 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 

03 . 06.1983 mennessa osoitteella: VR Sahkoalueen paallikko . PL 92, 

76101 Pieksamaki 10. 

Koneosaston tuotantotalouden opintosuunnalta valmistunut 

DIPLOMI-INSINOORI otetaan VR Hyvinkaan konepajan palvelukseen 

tyosopimu~suhteeseen. Valittu henkilo tulee suorittamaan konepa
jan tietojarjestelmien kehittamis-, ohjelmointi- ja osittain myos 
kayttotehtavia. Kirjalliset hakemukset, joista tulee selvita ha

kijan henkilotiedot, koulutus, tyokokemus seka palkkatoivomus, 

pyydetaan toimittamaan 1.6.1983 mennessa osoitteeseen : 

VR H~vinkaan konepaja 
05820 HYVINKAA 2 

Lisatietoja tehtavasta antaa DI S Kupila puh. 914-262111 . 
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TY~NTEKIJ~IN TERVEYDENHUOLLON OHJES~~NN~N MUUTOS 

S~~doskokoelmassa on julkaistu 5 . 5.1983 annettu valtioneuvoston 

p~~tos (no ~14/83) valtion ty~ntekij~in terveydenhuollon ohjes~~n

nost~ annetun valtioneuvoston p~~toksen muuttamisesta . 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelyst~ 

muuttanut valtion tyontekij~in terveydenhuollosta 17 p~iv~n~ tou

kokuuta 1979 antamansa p~atoksen (486/79) 16 §:n 1 momentin, sel

laisena kuin se on 9 paivana huhtikuuta 1981 annetussa valtioneu

vost~n paatoksess~ (253/81) , seka 

lis~nnyt 8 §:a~n uuden 3 ja 4 momentin , jolloin nykyinen 3 moment 

ti siirtyy 5 momentiksi , seka uuden 19 a § : n seuraavasti: 

8 § 

Mita edella on sanottu tyokyvyttomyyden vuoksi myonnetyn sairaus 

loman ajalta maksettavasta palkasta , sovelletaan myos silloin kun 

tyontekijalle , jolle on annettu rintamasotilastunnus, on myonnetty 

vapautusta tyosta sotilasvammalain (40~/48) mukaisesti sairaanhoi

tona korvattavaa kuntouttamista varten . Palkkauksesta vahennetaan 

talloin samalta ajalta suoritettavan sotilasvammalain mukaisen 

p~ivarahan tai elinkoron maara . 

Sairausajan palkka maksetaan edella 1 momentin 2- 4 kohdissa ma~ra 

tyn yhden vuoden lisaksi kuuden kuukauden ajalta , jos tyontekija 

on hakenut valtiokonttorilta tyokyvyttomyyselaketta ja hakemusta 

ei ole mainitun vuoden kuluessa ratkaistu , kuitenkin enintaan sen 

kalenterikuukauden loppuun asti , jonka aikana elakehakemus on rat 

kaistu . 

16 § 

Naispuoliselle tyontekijalle myonnetaan hakemuksesta raskauden ja 

synnytyksen vuoksi lomaa ajaksi , johon h~nelle sairausvakuutuslain 

23 § : n mukaan tulevan aitiysrahan katsotaan kohdistuvan tai, jollei 

h~nella ole oikeutta aitiysrahaan , katsottaisiin kohdistuvan , jos 
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h~nell~ olisi sellainen oikeus, eli t~ll~ hetkell~ enint~~n 258 

arkip~iv~ksi . Jos synnytys tapahtuu aikaisemmin kuin 25 arkipai 

v~~ ennen laskettua synnytysaikaa, alkaa lorna synnytysp~iv~a seu 
raavasta p~iv~st~ lukien . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 a § 

Miespuoliselle tyontekij~lle myonnet~~n hakemuksesta 16 § : ss~ tar 

koitettua synnytyslomaa vastaavaa palkatonta lomaa ajaksi , jolta 

h~nelle sairausvakuutuslain 23 a §:n nojalla suoritetaan ~itiysra 

haa . 

T~m~ p~~tos tulee voimaan 15 p~iv~na toukokuuta 1983 . P~~toksen 

8 § : n 3 momenttia sovelletaan sen voimaantulon j~lkeen alkaneeseen 

kuntoutukseen ja 8 §:n 4 momenttia sen voimaantulon j~lkeen alka 

neisiin sairaustapauksiin . 

(Hloj no Hlo 3831151183 , 13 . 5 . 1983) VT 21 183 

TY~RYHM~RAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SIS~ISI~ JULKAISUJA (VRIVSJ) ON KIR
JASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT: 

Rautateiden automaattisen lipunmyyntij~rjestelm~n kehitt~rnistutki 
rnus I RH . Liikenneoaasto . RAP-j~rjestelm~n kehitt~rnistyoryhrn~ . -
Hki , 1983 . - 22 s ., 9 liitett~ . -
(VR/VSJ 198313) 

Kappaletavaraliikenteen henkilostovaikutustyoryhrn~n raportti I RH . 
Rautatiel~ten liitto ry . Rautatievirkamiesliitto ry. - Hki, 1983. - 14 s. -
(VRIVSJ 198315) 

LIIVI - projekti (Liikennevirtaprojekti) I RH. Liikenneosasto . -
Hki, 1983 , - 46 s. -
(VRIVSJ 198316) 

21 

Selvitys koneiden ja laitteiden sek~ niiden puhdistuksessa kaytet 
t~vien pesuaineiden k~ytost~ Valtionrautateiden konepajoissa, vari
koilla ja vastaavissa paikoissa : raportti virkatyon~ I RH . Talous 
osasto. Pesuainetyoryhma . - Hki . 1983 . -
(VR/VSJ 1983/7). 
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Valtionrautateiden virastodemokratian seurantatutkimus I Jorma 
Luolaja . Hallinto- osasto . - Hki , 1983 . - 54 s ., 6 liit e t ta . -
(VRIVSJ 198319) 

VR : n tavaraliikenteen liikennealueiden valisten kuljetusten pitkan 
a ikavalin ennuste . Ennustemenetelman kuvaus seka ennusteet vuode l
l e 1995 : raportti virkatyona I RH . Liikenneosasto . Tavaravirta
ennusteprojekti. - Hki , 1983 . - 9 s ., 6 liitetta . -
(VRIVSJ 1983110) 

LIS~KSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT NUMEROA VAILLA OLEVAT RAPORTI T: 

Valokuvien arkistointityoryhman loppuraportti I RH . Hallinto 
osasto . - Hki , 1982 . - 3 , 17 s . , 4 liitetta . 

VR : n 125- vuotisjuhlatoimikunnan valiraportti . - Hki , 1983 . - (6) s . 

Materiaalin tarve-ennakointi - ja kayttovarastotyoryhma (MATKE 2) . · 
Hki , 1983 . -
1 : Materiaalin tarve - ennakoinnin kehittamisnakymat : valiraport 
ti . - 18 s ., 4 liitetta . -
2 : Kayttovarastojen ATK- seurantaan liittamisen kehittamisnaky 
mat : valiraportti . - 10 s . , 5 liitetta . 

Rauman paivystysvetureiden kaytto ja veturitallitilojen tarve : 
tyoryhman raportti I Tampereen liikennepiiri . - Tampere , 1983 . -
5 s ., 3 liitetta . 

Toijalan paivystysvetureiden kaytto ja veturitallitilojen tarve : 
tyoryhman raportti I Tampereen liikennepiiri . - Tampere , 1983 . -
5 s . , 8 liitetta . 

MUUT RAPORTIT : 

Valtionrautateiden johto- ja hallinto - organisaatiotyoryhman mie 
tinto 1 Liikenneministerio . - Hki, 1983 . -80s ., 2 liitetta . 

Suomen kuljetusjarjestelma energiatilanteen kannalta tarkaste l
tuna I Liikennetekniikka Oy . - Hki , 1982 . - 57 s ., 2 liitetta . 

Tietojenkasittelyn kokonaistutkimuksen tyomenetelmat I Markku 
Saaksjarvi . - Hki : Helsingin kauppakorkeakoulu . Tietojenkasit 
tely ; Valtiovarainministerio . Jarjestelyosasto, 1983 . - 100 s . 

Tietojenkasittelyn kokonaistutkimuksen yleiskuvaus I Markku 
Saaksjarvi. - Hki : Helsingin kauppakorkeakoulu . Tietojenkasit 
tely ; Valtiovarainministerio . Jarjestelyosasto, 1983 . - 15 s . 

Raportit ovat lainattavissa RH:n kirjastosta . 

(N :o Hlo 961051183, 19 . 5 . 1983)VT 21 183 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok
set. 

Luetteloon lisataan 

622472 Oy Huolintakeskus Ab 

Kehraamontie 8 
87400 KAJAANI 40 

Luettelosta poistetaan 

668905 Kesko Oy 
K- Rauta 
Merimarket 
Teollisuuskatu 2 
26100 RAUMA 10 

(Tlt 3/24/83, 17 . 5.1983) VT 21/83 

RES-KORTTIEN TILITYS 

21 

RES-kortit tilitetaan lomakkeella VR 4037, "Kiintokuponkien tili". 
Alkunumeroksi merkitaan ensimmaisen myydyn kortin numero ja loppu

numeroksi varastoon jaavan ensimmaisen kortin numero, jolloin seu

raavan kuukauden tilitys alkaa talla numerolla. Yksikkohinta kerro
taan myytyjen korttien lukumaaralla ja loppusumma viedaan kansain

valisten matkustajaliikennetulojen yhdistelmaan maininnalla RES
kortit. Mahdollisten mitattomien korttien numerot merkitaan sarak

keeseen 11. 
(Tlt nro 474/233/83, 18.5.1983) VT nro 21/83 
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KONDUKT~~RIKURSSIT VUONNA 1984 

Rautatieopistossa kev~t - ja syyskaudella 1984 j~rjestett~ville konduk 

toorikursseille pyrkivien tulee j~tt~~ t~t~ koskeva yleisen toimiston 
p~&llikolle osoitettu hakemuksensa l~himm~lle esimiehelleen viimeis
t&an 15 . 6 . 1983 . (Hakulomakkeita saa piirin toimistosta, lomake VR 4819 , 

hakemusten vastaanotto aloitetaan valittomasti) . 

Kursseille voivat hakea henkilot , 

- jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon (alemman patevyys 

tutkinnon) 10 . 9 . 1979 tai aikaisemmin ja 

- joille kertyy 10 . 9.1983 mennessa em. tutkinnon jalkeist& palvelusta 
v&hintaan nelj~ vuotta ja 

- joilla on ratapihatyoskentelya junamiehen tai siihen verrattavissa 

tehtavissa vahintaan kuusi kuukautta. Syksyn kursseille pyrkivat 

voivat kuitenkin taydentaa mahdollisesti vajaan ratapihatyoskentely

ajan 15 . 3 . 1984 mennessa . 

Hakuedellytykset tayttavat hakijat kutsutaan 10 . 9 . 1983 myohemmin 
tarkemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla jarjestettavaan konduktoori

kursseille pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sis~ltaa laskennon ja 
aidinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkielen) tehtavia . 

Lisaksi hakijoille jarjestetaan 15 . 8 . - 9 . 9 . 1983 valisena aikana so 

veltuvuuskokeet myohemmin ilmoitettavan ryhmajaon mukaan eri paikka

kunnilla . 

Myos sel l aisten henkiloiden , jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk

toorikursseille , mutta eivat ole tulleet va l ituiksi (nimetyiksi tie 

dossa oleville kursseille) tulee vuoden 1984 konduktoorikursseille 

pyrkiessaan jattaa uusi hakemus . 

Jos tallainen henkilo on osallistunut syksylla 1976 tai sen j~lkeen 

j&rjestettyyn kelpoisuus - ja soveltuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse 

osallistua kokeisiin uudelleen . Kelpoisuuskokeen han voi kuitenkin ha

lutessaan uusia . Tasta tu l ee maini t a hakemuksessa erikseen . Soveltu
vuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen valivuoden 

j a lkeen , ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityista syyta . 
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Yleinen toimisto antaa liikennepiireille erikseen ohjeet hakemusten 
k~sittelyaikataulusta. Muuten k~sittelyj~rjestyksess~ noudatetaan 

soveltuvin osin kirjeess~ Lko 1854/151/76, 13.7.76 annettuja ohjeita. 

(Nro Yt 127/141/83, 18.5.83), VT 21/83 

JTT : N KORJAUSLEHTI 

Jtt:n korjauslehti 40 on ilmestynyt ja tulee voirnaan 29 . 5 . 1983 . 

VT 21/83 

VARASTETTUJA INTER-RAIL-KORTTEJA 

Englannista tulleen telexin mukaan on liverpoolilaisesta matkatoi

mistosta varastettu INTER- RAIL-kortit nro:t 199403 - 199415 . Lipuissa 

on painettuna "Great Britain" siina kohdassa, missa suornalaisessa IR 

kortissa lukee "Suomi - Finland ". Matkustaja , jolla t~llainen IR- kortti 

tavataan, on luovutettava seuraavalla mahdollisella asemalla polii

sille, joka ottaa yhteyden rautatien rikostutkijoihin sek~ RH:n hen 

kiloliikenteen myyntijaostoon (puh . 911 - 2729) . 

(Mt nro 31080/662/83 , 19.5 . 1983), VT 21/83 

AIKATAULUN 183 LISAYS 

Lisoys 1 aikatau1uun 183 on ilmestynyt ja jaetaan kaikil1e aikataulu
kirjan ti1annei11e . Lisoyksen voimaantu1opoivo on 29.5.1983. VT 21/83 
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KONDUKTOORIN JA KULJETTAJAN V~INEN YHTEYS MATKUSTAJAJUNISSA 

S&hkoveturivetoisissa ter&srunkoisista vaunuista muodostettavissa 
matkustajajunissa konduktoorin ja ku1jettajan v~1inen yhteys saadaan 
aikaan junan sis~isen~ puhe1inyhteyten~ . Kannettavaa radiopuhe1inta 

ei ta11aisissa junissa y1eensa kaytet~ . 

Kannettavien radiopuhe1imien kaytto 29 . 5 . 1983 a1kaen : 

Juna 

p 1 

p 2 

p 3 
p 4 

P 5 pe 
p 6 su 

EP 7 
EP 8 

p 9 
p 10 

p 13 
p 14 
p 21 
p 22 

p 23 
p 24 

p 31 

p 32 

p 33 
p 34 
p 36 su 
p 41 

Huom . 

Imr- Jns 
Jns - Imr 

Imr- Jns 
Jns - Imr 
Imr - Jns 
Jns - Imr 
Imr- Jns 
Jns - Imr 

Sk - Vs 
Vs - Sk 
Sk - Vs 

Vs - Sk 

Vs - Sk 

P 41 1isar . pe (ed . 97) 
p 42 

p 61 

p 62 

p 63 
p 64 

Juna 

P 65 pe , su 
P 66 pe, su 
p 67 
p 68 
p 69 

p 70 
p 71 
p 72 

P 73 pe 
p 74 su 

p 75 
p 76 
p 77 
p 78 
P 79 pe 

EP 83 
EP 84 
p 92 su 

P 95 su - pe 

P 96 ma - pe 

P 97 pe 
p 98 su 
p 101 

P 102 su- pe 
p 103 
p 104 
p 106 

P 107 su- pe 

Huom . 

01 -Roi 

Roi - 01 
01 - Roi 
Roi - 01 
01 -Roi 
Roi - 01 

Pm - Kuo 

Kuo -Pm 
Hki-Kv 
(pa1aute ttava 
Hki : iin) 

Pm - Kon 

Kon-Pm 
Jy - Tpe 
Tpe - Jy 



- 9 - 21 

Juna Huorn. 

p 109 
p 110 
p 121 
p 122 
p 124 
p 125 (pal . su-pe 132, la 134) 
p 127 ma- pe 
p 128 
p 129 
p 129 lisar. su (pal . su 134) 
p 131 
p 131/432 lisar . pe 

(pal . su 433/398) 
p 132 su- pe 
p 134 
p 143 Tpe-Pri 
p 144 Pri-Tpe 
p 145 Tpe - Pri 
p 146 Pri - Tpe 

H 4331398 su Hnk - Kr - Hki 

H 560 Vs -Jy 

H 561 ma-la Sk - Vs 

H 562 ma-la Vs -Sk (su 36) 

H 563 ma- pe Sk - Vs 

H 564 ma-pe Vs -Sk 

H 565 Pm - Vs (su Jy-Vs) 

H 566 Vs - Pm (la Vs-Jy) 

H 567 Sk - Vs 

H 568 su-pe Vs -Sk 

H 569 Jy -Vs 

H 800 Par- Sl 

H 805 su Sl -Par 

H 806 su Par - Sl 

H 809 Sl - Par 

(Yt 22671/43/83, 18.5.1983), VT 21/83 
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VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Muutoksia 30 . 5.1983 lukien 

Poistetaan 
liitantalinjat 1205 RIIHIMAKI - TERVAKOSKI 

1301 H~MEENLINNA - TURENKI 
4101 VAASA - TERVAJOKI 

Muutetaan 

7101 SAVONLINNA - SULKAVA 
7102 SAVONLINNA - RANTASALMI 

1206 RIIHIMAKI - TURENKI 
Riihimaki - Ryttyla 12 - Tervakoski 16 - Turenki 30 
VR Riihimaki 

2304 MIKKELI - SAVONLINNA 
Mikkeli - Juva 45/59 - Sulkava 82/40 - Rantasalmi 83/45 -
Kallislahti 88/16 - Savonlinna 

4004 SEIN~JOKI - VAASA 
Seinajoki - Ylistaro 26/63 - Isokyro 40/49 - Tervajoki 48/41 -
Vahakyro 55/50 - Laihia 57/32 - Vaasa 
VR Seinajoki 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

LIITE V: KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT 

Muutoksia 30.5 . 1983 lukien 

Poistetaan 
Tuovila 292 

Muutetaan 
- Turengin merkinnoiksi 
Turenki 044 3 Ri 2 c 30 
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- Kallislahden , Parikkalan, Rantasalmen ja Sulkavan merkinnoiksi 

Kallislahti 523- 546 11 Mi 5 D 88 

523 - 521 42 Sl 2 Vain Savonlinnan terminaali- 16 

piirin osoitepaikoilta/lle 

Parikkala 510 - 502 10 Imt 4 c 62 

510 - 521 42 Sl 4 Vain Savonlinnan terminaali- 61 

piirin osoitepaikoilta/lle 

Rantasalmi 524 - 546 11 Mi 5 C 83 

524 - 521 42 Sl 3 Vain Savonlinnan terminaali- 45 

piirin osoitepaikoilta/ l le 

Sulkava 529 - 546 11 Mi 5 C 82 

529 - 521 42 Sl 3 Vain Savonlinnan terminaali - 40 

piirin osoitepaikoilta/lle 

- Isonkyron , Laihian , Tervajoen , V~h~kyron ja Yl i staron merkinnoiks i 

I s okyro 

Laihia 

Tervajoki 

V~h~kyro 

Ylistaro 

295- 280 

295 - 288 

293 - 280 

293 - 288 

294 - 280 

21 

22 

21 

22 

21 

Sk 3 

Vs 3 Vain Vaasan terminaalipiirin 

osoitepaikoi l ta/lle 

Sk 4 
Vs 3 Vain Vaasan terminaalipiirin 

osoitepaikoilta/lle 

Sk 3 

c 40 

49 

c 57 
32 

c 48 

294 - 288 22 Vs 3 Vain Vaasan terminaalipiirin 41 

229 - 280 

229 - 288 

296 - 280 

296 - 288 

21 

22 

21 

22 

osoitepaikoilta/lle 

Sk 4 
Vs 3 Vain Vaasan terminaalipiirin 

osoitepaikoilta/lle 

Sk 2 

Vs 4 Vain Vaasan terminaalipiirin 

osoitepaikoilta/lle 

c 55 
50 

c 26 

63 
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Vastaavat muutokset tehdaan myos Kappa1etavara1iikennepaikat-kirja
sen (VR 3726) aakkose1liseen liikennepaikka1uette1oon. Terminaali

piirien 1iikennepaikkaluetteloihin alkaen sivu1ta 14 tehdaan seuraa
vat muutokset: 

- Turenki siirretaan Hameenlinnan luettelosta Riihimaen luetteloon 

- Kal1islahti, Parikkala, Rantasalmi ja Sulkava poistetaan Savon-

linnan luettelosta; Parikkala siirretaan Imatran 1uetteloon ja 

Kal1islahti, Rantasalmi ja Sulkava Mikkelin 1uetteloon 

Laihia, Tervajoki, Tuovila ja Vahakyro poistetaan Vaasan luette

losta ja Laihia, Tervajoki ja Vahakyro merkitaan Seinajoen luette
loon. 

Vastaavat muutokset on tehtava myos terminaalipiirikilpiin (VR 1295). 

(Nro Lt 22673/67/83, 18.5.83) VT 21/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylemman palkkaluokan varikonpaallikon virka (B 1) toistaiseksi Joen
suun (Jns) varikol1a. Rautatiehal1ituksen paajohtaja11e osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 

viimeistaan 27.6.1983 ennen v1raston aukioloajan paattymista. 

Asemapaallikon virka (V 23), kaksi apulaisasemapaal1ikon virkaa 
(V 24), apulaisasemapaa1likon virka (V 21), liikennemestarin virka 

(V 18), liikennemestarin virka (V 16) ja neljatoista konduktoorin 

virkaa. Liikenneosaston paal1ikolle osoitetut kirjal1iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha1lituksen kirjaamoon viimeistaan 27.6.1983 

ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Ede1la mainittuihin virkoih~n nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

asemapaa11ikko (V 23): 
apulaisasemapaa1likot (V 24): 

apulaisasemapaa1likko (V 21): 

Haapamaen (Vlp) liikennealueelle, 
He1singin (1 Hki keskusast1. ja 

1 Hki tsp) liikennealueelle, 
Helsingin (1 Hki kirj. kesk.) 

1iikennealuee1le, 



l i i kennemestar i (V 18) : 
li i kennemestari (V 16) : 

konduktot\rit : 
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Haapamaen (1 Keu js ) liikennealuee lle , 
Hameenlinnan (1 Tu js ) l iikenne
alueelle j a 
Helsingin (14 Hki) liikenne
alueelle . 

Kaksi junamiehe n t ointa Ke r avan (2 Ke ) l iikennealueella . Rautatie 
hal lituksen l iikenneosaston paallikolle osoitetut kirjall iset hake
mukset on toimitettava Helsingin liikennepiirin paallikt\l le viimeis 
t aan 27 . 6 . 1983 . 

Asemamiehen toimi (V 10) Lahden (1 Jr js- pat . ) liikennealueella . 
Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava He l singi n li i 
kennepi irin paall ikolle viimeistaan 27 . 6 . 1983 . 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

K o n e o s a s t o : koneinsinoorin (B 2) virkaan (RH/Kpt) konein
sinoori Pauli Henrik Salmi; insinoorin (V 26) virkaan (RH/Kpt) 
ylim. insinoori Jussi Kontola; konttoripaallikon (V 26) virkaan 
(Kuo knp) tsiht Mauno Edvard Vauhkonen; yliteknikon (V 25) vir
kaan (Kuo knp) ylim.ytkn Martti Aarne Macklin; alemman palkkaluo
kan liikennetarkastajan (V 21) virkaan (Kuo knp) tsiht Raija Si
nikka Sulku; yliteknikon (V 24) virkaan (Psl knp) tkn Reijo Tar
mo Vuotela; teknikon (V 22) virkaan (Tku knp) vt.tkn Jorma Henrik 
Suojanen; teknikon (V22) virkaan$y knp) vt.tkn Kari Antero Nikan
der; toimistosihteerin (V 16) virkaan (Pal knp) tvirk Berenike 

Lukander; ylimaaraiseen koneinsinoorin (V 29) toimeen (RH/Ktt) 
ylim.insinoori Perttu Tapio Kykkasen; ylimaaraiseen yliteknikon 
(V 23) toimeen (Kuo knp) ylim.tkn Tauno Petteri Lipponen; yli
maaraiseen piirtajan (V 11) toimeen (Hy knp) vt.ylim.piir Merja 
Helena Vanhanen. 
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R a t a o a a s t o: rataesimies Aarne Aadolf Sarkka ja ylim. 

toimistovirkailija (V B) Anja Helena Hassinen. 

K o n e o 8 a 8 t o : ylimaarainen yliteknikko Erkki Kalevi Ut
riainen ja alemman palkkaluokan liikennetarkastaja Samuli Heiska

nen. 
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KOULULAISTEN TELTTALEIRI VUOKATISSA 5.-12.7 . 1983 

VR:n Urheilutoimikunta ja rautatiehallituksen sosiaali- ja terveys 

toimisto j~rjest~v~t telttaleirin rautatiel~isten lapsille Vuokatin 

lorna- ja kurssikeskus "Astelissa" . Leirille ovat tervetulleita rau

tatiel~isten 12 -15-vuotiaat tytot ja pojat. 

Leiril~isille j~rjestet~~n ohjaajien johdolla virkist~v~~ ja ku~oa 

kohottavaa liikuntaa: erilaisia pallopelej~, k~vely - ja pyor~ret 

ki~, uintia, suunnistusta, illanviettoja jne. 

Majoitus joke omissa teltoissa tai j~rjest~jien varaamissa l~mmi 

tett~viss~ teltoissa . Yopymist~ varten on leiril~isill~ oltava ma

kuualausta ja makuupussi tai peitehuopa . Pyor~retki~ varten olisi 

suotavaa, ett~ mahdollisimman moni ottaisi leirille pyor~nsa. Ruo 

kailut tapahtuvat lomakeskuksen ruokalassa . 

Leirimaksu on 350 markkaa , johon sis~ltyv~t majoitus, ruoka ja oh

jaus. Yhteiskuljetusta ei j~rjestet~, vaan jokainen l~htija varaa 

tarvitsemansa makuu- tai istumapaikat juniin. Leiri alkaa 5.7 . aa

mup~iv~ll~ ja p~~ttyy 12.7 . iltap~iv~ll~ tai illalla. 

Kirjalliset ilmoittautumiset on l~hetett~va 13 . 6.1983 mennessa os. 

VR : n Urheilutoimikunta , rautatiehallitus, Helsinki. Ilmoittauturni 

sessa tulee ella: leiril~isen nimi ja syntym~aika , VR : n palveluk

sessa olevan aidin tai is~n nimi , virka tai toirni ja tyososoite 

VR : lla seka maininta mahdollisesta ornasta teltasta . Paikat tayte 

ta~n ilmoittauturnisjarjestyksessa. Vastaukset lahetetaan isan tai 

~idin tyoosoitteella. 

VR:n Urheilutoirnikunta 



KERRO KOKEMUKSISTASI. 
SE EDISTM KAIKKIEN 
TURVALLISUUTTA. 

Helsinki 1983. Valtioa paimtuskeskw 
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J~ITETYT KALAL~HETYKSET ~TKUSTAJAJUNIEN TAVARAOSASTOISSA 

Toistuvasti esiintyy tapauksia , ett~ matkustajajunien tavaraosastois 

sa kuljetetaan tuorekalal~hetyksi~ , joiden tuoreena sailymiseen k~y 

tetyn j~~n sulamisvesi aiheuttaa haittaa ja vahinkoa muille l~hetyk

sille sek~ kalan tuoksu ku l keutuu matkustajaosastoon . 

Kuormausasemien tulee huolehtia kalal~hetyksi~ vastaanottaessaan , ett~ 

j~itetyt tuorekalalahetykset ovat pakkauksiltaan sellaisia , ettei su

lamisvesi p~~se valumaan vaunuun . Esim . styrox- laatikoiden pohjassa 

ei saa olla reiki~ . 

Mikali pakkaukset eiv~t t~yt~ em . vaatimusta, tulee siita ilmoittaa 

esimiesten valityksell~ ao . asiakkaalle . (kts kirjelm~ Yt 2 2521/61/82 , 

19 . 3 . 82 ja RH : n s~hke n :o 176 , 29 . 4 . 82) . 

(No Lt 22686/61/83 , 23 . 5 . 83) VT 22/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOI!UA 

Asemapaallikon virka (B 1) toistaiseksi Joensuun liikennepiiriss~ 

(1 lap ja piirin yleisen ryhm~n pa~llikko) seka alemman palkkaluokan 

liikennetarkastajan virka (V 22) toistaiseksi Pieks~m~en liikennepii

riss~ (1 tavarali i kenneasiat) . Rautatiehallituksen p~ajohtajalle osoi

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallitu~sen kir 

jaamoon viimeistaan 4 . 7 . 1983 ennen v i raston a ukioloajan p~attymista . 

Kaksi liikenneohjaan virkaa (V 18) , kolme liikennemestarin virkaa 

(V 18) , liikennemestarin virka (V 16) , toimistosihteerin virka (V 16) , 

kolme toimistosihteerin virkaa (V 15) , yhdeks~ntoista veturinkuljet 

tajan virkaa , kahdeksan konduktoorin virkaa ja kuormausmestarin vir 

ka . Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjal

liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 4 . 7 . 1983 ennen viraston aukioloajan pa~ttymist~ . 

Edell~ mainittuihin virkoihi n nimite t yt s i joitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

liikenneohjaajat (V 18) : Kouvolan liikennepiiriin (1 Jt - asiat) ja Kou 

volan (1 junasuoritus) liikennealueelle , 
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liikennemestarit (V 18) : Kouvolan (1 Ikr junasuoritus, 1 Mi junasuo
ritus) ja Imatran (1 Imk junasuoritus) lii

kennealueille, 
liikennemestari (V 16) : Imatran (1 Jts junasuoritus) liikennealueelle , 

toimistosihteeri (V 16) : Lappeenrannan (1 Vna) liikennealueelle , 

toimistosihteerit (V 15) :Lappeenrannan (2 Vna) liikennealueelle ja 

Imatran (1 Imr) varikolle, 

veturinkuljettajat: Haminan (2 Hma) ja Kotkan (4 Kta) liikennealueil

le seka Kouvolan (10 Kv) ja Joensuun (3 Jns) va

rikoille, 

konduktoorit: 

kuormausmestari : 

Haminan (2 Hma), Kotkan (2 Kta), Joensuun (2 Jns , 

1 Nrl) ja Lieksan (1 Nrm) liikennealueille seka 

Lieksan (1 Nrm) liikennealueelle. 

Ylimaarainen teknikon toimi (V 22) toistaiseksi Haminan (1 Hma) lii 

kennealueella . Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset ha

kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

4 . 7 . 1983 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Kahdeksan vaihdemiehen tointa , neljatoista junamiehen tointa , kaksi 

vaununtarkastajan tointa ja kaksi toimistovirkailijan (V 11) tointa . 

Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle 

viimeistaan 4 . 7 . 1983 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

vaihdemiehet : Imatran (2 Imr), Haminan (1 Hma) , Kotkan (3 Kta) 

ja Joensuun (2 Jns) liikennealueille, 

junamiehet: Kouvolan (3 Kv), Lappeenrannan (1 Lr), Haminan 

(3 Hma), Kotkan (2 Kta), Joensuun (2 Jns), 

Lieksan (1 Lis, 1 Vlm) ja Savonlinnan (1 Sl) lii-

kennealueille, 

vaununtarkastajat: Kotkan (1 Kta) liikennealueelle ja Joensuun 

(1 Jns) varikolle ja 

toimistovirkailijat (V 11) : Lappeenrannan (1 Vna) ja Kotkan (1 Kta) 

liikennealueille . 



22 - 4 -

Yksi vaunumiehen (V 10) toimi, yksi vaunumiehen (V 9) toimi , kuusi

toista asemamiehen (V 10) tointa , seitseman asemamiehen (V 9) tointa 
ja kaksi sahkoasentajan tointa. Kirjalliset hakemukset on osoitettava 

ja toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 

4 . 7 . 1983 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

vaunumies (V 10): 

vaunumies (V 9): 

Kotkan (1 Kta) liikennealueelle , 

Kouvolan (1 Kv) varikolle, 

asemamiehet (V 10): Kouvolan (3 Kv), Lappeenrannan (2 Lr), Imatran 

(3 Imr) , Haminan (1 Hma), Kotkan (5 Kta), Joen

suun (1 Jns) ja Lieksan (1 Lis) liikennealueille, 
asemamiehet (V 9) : Kouvolan (1 Kra junasuoritus), Lappeenrannan 

sahkoasentajat : 

(2 Si junasuoritus), Joensuun (3 Jns) ja Savon

linnan (1 Sl) liikennealueille ja 

Kouvolan (2 Kv) sahkoalueelle . 

NI~ITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

L i ike nne o sa s t o : Liikennetarkastajan (B 1) virkaan 

(RH/Lko) ylim . liikennetarkastaja (V 29) Aimo Sakari Kokkonen , lii

kennetarkastajan (V 28) virkaan (RH/Lko) alemman palkkaluokan liiken

netarkastaja (V 22) Kari Veikko Kullervo Nakki , ylimaaraiseen lii

kennetarkastajan (V 28) toimeen (RH/Lko) toimistosihteeri (V 20) Hil

pi Tuulikki Uotinen , liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Kv) liikenne

ohjaaja (V 18) Jouko Kalevi Leskinen , vaihdemiehen toimeen (Kta) 

asemamiehet (V 10) Reijo Kalevi Tuomainen ja (V 9) Juha Antero Puka

rinen , vaihdemiehen toimeen (Imr) asemamiehet (V 9) Kimmo Kullervo 

Valtonen ja Kari Kullervo Piispa, junamiehen toimeen (Kv) asemamies 

(V 10) Jukka Ilmari Renko, junamiehen toimeen (Kta) asemamies (V 10) 

Jarmo Johannes Aho seka asemamiehet (V 9) Seppo Kalervo Saarenpaa ja 

Time Mikko Kullervo Jattu, junamiehen toimeen (Imr) vaihdemies Pentti 
Olavi Rouhiainen, asemamies (V 10) Juha Pekka Welling ja asemamies 
(V 9) Jukka Johannes Heikkinen . 
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Asemap~~llikon (V 25) virkaan (Cv) asemap~~llikko (V 23) Erkki Johan
nes Yliaho, asemap~~llikon (V 21) virkaan (Via) liikennemestari (V 16) 

Jorma Juhani Simpanen, liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Tku) liiken
neohjaaja (V 18) Lars Axel Henriksson, liikenneohjaajan (V 18) vir

kaan (Tl) liikennemestari (V 16) Esko Kalevi Simil~, liikennemestarin 
(V 18) virkaan (Ukp) ylim. liikennevirkailija (V 13) Aarto Juhani 

Niutanen, liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Hpk) yli~. liikenneohjaaja 

(V 20) Kalevi Nyk~nen ja liikennemestari (V 16) Matti Juhahi J~rven

p~~. veturinkuljettajan virkaan (Pri) veturinl~itt~j~t (V 14) Arto 

Armas Manneroos ja Kari Juhani Kortesniemi, veturinkuljettajan vir

kaan (Hpk) veturinl&Timitt&j&t (V 14) Erkki Jalmari Kaskinen ja Jaakko 

Clavi Kivinen, vaunumestarin virkaan (Tpe) vaunutarkastaja Vaino 

Clavi Rantanen, toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Tku) toimistovir 

kailija (V 9) Anneli Tuulikki Virta, toimistovirkailijan (V 9) toi

meen (Tpe) ylim . toimistovirkailija (V 8) Eira Irmeli Nurminen, polt 

toainetyonjohtajan toimeen (Tku) tallimies Timo Otto Koponen, vaihde 

miehen toimeen (Hpk) junamiehet Tauno Eemeli Honkam~ki ja Eino Tapio 

Rantanen, vaihdemiehen toimeen (Rma) asemamies (V 10) Pertti Juhani 

Nuutinen , autonkuljettajan toimeen (Tpe) asemamies (V 9) Tauno Kale 
vi Favorin, asemamiehen (V 10) toimeen (Tpe) ylim~ar~iset asemamie 

het (V 10) Timo Kalervo Vallenius, Risto Pentti Einari Heinonen , Jari 

Kalevi Tuomi seka ylimaaraiset asemamiehet (V 9) Reino Martti Juhani 

Sykk~, Kari Juhani Hellsten, Arto Juhani Koskinen, Jari Juhani Lii

matta ja Ilkka Matti Naapila, asemamiehen (V 10) toimeen (Jas) tila

painen asemamies Veijo Tapani Jarvinen, autonkuljettajan toimeen 

(Tku) asemamies (V 9) Aimo Clavi Naaranoja, asemamiehen (V 10) toi

meen (Tku) tilapaiset asemamiehet Jukka Tapani Arola ja Erkki Antero 

Hautamaki, asemamiehen (V 10) toimeen (Ukp) asemamies (V 9) Veikko 

Uljas Kivimaki, asemamiehen (V 10) toimeen (Tl) tilapaiset asemamiehet 

Lasse Tapani Moisander, Timo Kalevi Pirttiruuhi, Timo Clavi Saarinen 

ja Arto Eero Juhani Maenpaa, asemamiehen (V 9) toimeen (Ita) tilapai 

nen asemamies Seppo Juhani Aaltonen, asemamiehen (V 10) toimeen (Pri) 

asemamies (V 9) Jan-Erik Froberg, asemamiehen (V 10) toimeen (Mn) 

asemamies (V 9) Jorma Tapio Tuovila, asemarniehen (V 1C) toimeen (Pej) 

asemamies (V 9) Jorma Matti Samuli Saarinen, asemamiehen (V 10) toi 

meen (Hpk) ylimaarainen asemamies (V 10) Juha Tapani Ojala, asemamie 
hen (V 10) toimeen (Vlp) asemamies (V 9) Urpo Antero Antila, sahko

asentajan toimeen (Tpe) sahkoasentaja Kari Juhani Limola . 
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Asemapaal likon (V 25) virkaan (Kja) asemapaallikko (V 23) Viljo Jo 
hannes Takala , liikennemestarin (V 16) virkaan (01) ylimaarainen 
liikennevirkailija (V 13) Seppo Heikki Jarvenpaa , veturinkuljettajan 

virkaan (01) y l iteknikko (V 24) Tai sto Kalervo Paananen seka vet ur in
lammittajat (V 14) Pertt i Tapio Juntunen , Jorma Kalervo Taipalee nmaki , 

Seppo Ensio Leiviska ja Veikko Henrikki Puurunen , vet urinku l je t tajan 

virkaan (Kern) veturinlammittajat (V 14) Matti Edvard Kaltiola , Jukka 

Pekka Karkkainen , Kauko Juhani Kir kinen ja Vaino Aarne Matias Kemp 

painen , kuormausmestarin virkaan (01) junamies Eino Reijo Kalevi 

Kilpelainen ja vaihdemies Leo Eino Kyrolainen , jarjestelymestarin vir

kaan (01) ylimaarainen jarjestelymestari Ossi Matias Vikamaa , konduk

toorin virkaan (01) varastotyontekija Matti Aulis Reijonen , konduk

toorin virkaan (Kja) kuormausmestar i Viljo Eli s Leinonen , toimisto 
virkailijan (V 11) toimeen (01) toimistovirkai l ija (V 9) Kaisu Eliisa 

Toivanen , yliasentajan toimeen (01) sahkoasentaja (V 18) Hannu Sakari 

Pakkanen , vaunutarkastajan toimeen (01) ylimaar ainen vaununtarkas t a j a. 

Pentti Juhani Tuomaala , vaihdemiehen toimee n (01) junamie het Ei nari 

Matias Seppanen , Reijo Kaarlo Uolevi Heikkinen , asemamiehet (V 10) 

Klaus Kullervo Verkkopera ja Pauli Ensio Utunen seka asemamies (V 9) 
Jorma Veikko Jakonen , vaihdemiehen toimeen (Roi) asemamies (V 10) 

Aulis Karhu ja asemamies (V 9) Reino Kalevi Kullervo Hypen , junamie
hen toimeen (01) asemamies (V 10) Olavi Valdemar Pistema ja asemamies 

(V 9) Pentti Johannes Monttinen , junamiehen toimeen (Kern) asemamiehet 

(V 10) Jukka Henrikki Vesa ja Kaarlo Matti Va l ikangas , junamiehen 

toimeen (Tor) asemamies (V 9) Seppo Matti Sakari Myllyoja , junamie 

hen toimeen (Roi) asemamies (V 10) Erkki Antero Salla . 
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EROJA 

L i i k e n n e o sa s to: Apulaisasemap~~llikko Veikko Stefan Pih
lajaniemi, konttorip~~llikko Harald Erik Sainio, toimistosihteerit 

Aira Inkeri Heikkinen, Kaija Elisabeth Hirvikallio, liikenneohjaaja 
Eino Kangasmaa, liikennemestari Ruth Mirjam Asunta, ylikonduktoorit 

Alpo Alvar Vuorio , Aleksanteri Haukka, kuormausmestari Matti Olavi 
Hakkarainen, j~jestelymestari Niilo Olavi Nikulainen, vaunumestari 

Timo Tapia Hermunen, vaihdemiesten esimies Vilho Kustavi Oittinen, 

veturinkuljettajat Veikko Armas Pokkinen, Sauli Mikael Holma , Aarne 

Jormakka, Oiva Mattias Paajanen, Aarne Ensio Nupponen, Lassi Kukkola , 

Pauli M~kel~ , Frans Jooseppi Ketonen, Olavi Kalle Kalevi Kannisto , 

Oiva Hemminki Valli, Unto Aleksander P~n~en, Erkki Jussi Loukola , 

Olavi Johannes Ojala , Erkki Johannes Saarnisto, Rauno Kalevi Huttunen , 
Jouko Matti Malmisalo , Kauko Olavi Suhonen, konduktoorit Yrjo Artturi 

Salmela, Eino Pietari Rajakangas, Tauno Hyvarinen, Esko Johannes Ur 

honen, Risto Ilmari Erik Kangasmaki, Martti Alvar Varis , Keijo Viktor 

Miettinen , Tauno Evert Ollikainen , Matti Olavi Junnilainen , Vil j o 

Olavi Kettunen, Veikko Johannes Korhonen, vaununtarkastajat Kauko Jo

hannes Sassi , Toivo Lemmetyinen, veturinlammittajat Raimo Johannes 
Siivonen, Leo Pietari Hintsala, vaihdemiehet Antti Vainikainen , Mat 

ti Johannes Nummenpaa, Pertti Olavi Hein~nen, Matti Lauri Ruusila , 

Martti Johannes Haverinen, junamiehet Tauno Olavi Takkinen, Esko 

Olavi Luojumaki , Niilo Johannes Per~ , Hilja Annikki Malinen , Olavi 

Kanninen , Teuvo Alvar Keurulainen , Viljo Arvi Markuksela, Paavo Juho 
Kuokkanen, asemamiehet Onni Olavi Hiihtola , Martti Johannes Poutiai-

nen, Toivo Ilmari Ruokoselka , Aulis Kuutti, veturiasentaja Viljo Hen

rik M~kinen, ylim. huoltomestari Sven Henrik Kangas, ylim . j~jestely 

mestari Sulo Viljarn Harmanen , ylim . koneenhoitaja Kauko llmari Viita

nen , ylim . s~hkoasentaja Paavo Samuel Jarvelin, ylim . huoltomies Vilho 

Matias Raja- aho, ylim .rnakuuvaunhoitajat Helvi Marja Tilus , Elli Maj 

Lis Uuttu , Helmi Mirjam Piipponen ja ylim . vaununsiivooja Eeva Maria 

Novio. 



KERRO KOKEMUKSISTASI. 
SE EDISTM KAIKKIEN 
TURVALLISUUTTA. 

Hcbinki 1983. Valtion painatuskakw 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

Va1tion Pukutehdas 

N:o 23 
9 . 6.1983 

U1komaan valuutan muuntokurssit tavara1iikennett~ 
varten 

Lomarahan ja vuosi1oma1is~n maksupaiva 

Tariffimuutokset 1.7.1983 

Fidebast-tariffi (9350) 

Liikennepaikkojen v~1imatkat 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksi~ 

Eroja 

128301738R 



23 - 2 -

VALTION PUKUTEHDAS 

Va1tion Pukutehtaan myym~1~t He1singiss~ ja Rovanieme11~ pidet~~n 

su1jettuina kes~1omien vuoksi 11. - 31 . 7 . 1983 . H~meen1innan myym~1~ 
on ko . aikana avoinna k1o 8 . 00 - 16 . 00 (Huom . poikkeava su1kemis 

aika) . Posti1~hetyksi~ ei toimiteta t~n~ aikana . 

(S1t , 2 . 6 . 1983) VT 23/83 . 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Ti1itoimiston s~hkee11a nro 207 , 31 . 5 . 1983, on kansainv~1isess~ 

tavara1iikenteess~ k~ytett~vi~ u1komaan va1uutan muuntokursseja 

muutettu 1 . 6 . 1983 1ukien seuraavasti : 

100 A1ankomaan f1oriinia 195 , 00 mk 
100 Belgian frangia 11 , 00 mk 
1 00 Italian liiraa 0 , 37 mk 
100 It~vallan shi1linki~ 31 , 50 mk 
100 Luxemburgin frangia 11 , 00 mk 
100 Neuvostoliiton rup1aa 760 , 00 mk 
100 Norjan kruunua 77 , 50 mk 
1 00 Ranskan frangia 73 . 50 mk 
100 Saksan liittotasava1lan markkaa 220 , 00 mk 
100 Saksan demokraattisen tasaval1an 

markkaa 220 , 00 mk 

100 Tanskan kruunua 61 , 50 mk 

(T l t nro 76/23/83 , 31 . 5 . 1983) VT 23/83 

LOMARAHAN JA VUOSILOMALIS~N MAKSUP~IV~ 

2- viikkoiskausittain pal kkansa saavien 1omarahan maksup~iv~ on 

1 5 . 7 . 19 8 3 . 

Kerran kuukaudessa pa1kkansa saavien lomarahan ja vuosilomalis~n 

maksupaiv~ on 15 . 7 . 1983 . 
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Ennakkovero perit~~n lomarahasta ja vuosilomalis~st~ kummastakin 
erikseen : 

1.500,01 

2 . 500 ,01 

1.500,00 

2.500 , 00 
30 % 
40 % 
50 % 
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Mik~li verokirjassa on m~~r~tty %-vera, on ennakkovero sen'suuruinen. 

(Tlt 467/11/83, 31 . 5 .1983) VT 23/83 

TARIFFIMUUTOKSET 1 . 7 . 1983 

Asetuksella, joka on annettu 27 . 5 . 1983 on vahvistettu rautatietariffin 

muutokset . Sanottuna p~iv~n~ annetulla asetuksella on myos vahvistet 

tu oaakaupunkiseudun vyohyketariffin muutokset . Rautatiehallitus on 

31 . 5 . 1983 paattanyt ma~ratt~vist~an tariffimuutoksista . Tariffinkoro

tukset ja muut muutokset tulevat voimaan 1 . 7 . 1983 lukien . 

Henkiloliikenne 

Asetuksella vahvistettavia henkiloliikenteen tariffeja korotetaan kes 

kimaarin 10 prosentilla . Samoin korotetaan yleislippujen, pa~kaupunki 

lippujen ja sarjalippujen tariffia keskimaaraista korotusta vastaavas 

ti. Muita henkiloliikenteen maksuja ei koroteta. Menolipputariffin mu 

kaisten lippujen hintoja korotetaan keskim~arin 10,2 prosentilla . Ko 

rotus jakaantuu suhteellisen tasaisesti kaikille valimatkoille allen 

kuitenkin alle sadan kilometrin matkoilla hiukan keskimaaraista koro

tusta alhaisempi ja muilla valimatkoilla keskim~~rYisen korotuksen mu 

kainen tai hivenen korkeampi . Kuukausilipputariffin mukaisia hintoja 

korotetaan myos keskirnaarin 10,2 prosentilla. Korotus jakaantuu suh 

teellisen tasaisesti eri valimatkaryhmille. Paakaupunkiseudun henkilo 

lahiliikenteessa sovellettavaa vyohyketariffia korotetaan keskimaarin 

9,7 prosentilla . 

Korotettua henkiloliikenteen tariffia sovelletaan v~littom~sti kaik
kiin niihin myyt~viin matkalippuihin, joiden kelpoisuus alkaa 1 . 7 . 

1983 tai sen jalkeen. Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaavan 
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kuukausilipun hinta lasketaan ennen 1 . 7 . 1983 alkavalta voimassao lo

kuukaudelta nyt voimassa olevan tariffin mukaan ja 1.7 . 1983 tai sen 

j~lkeen alkavilta t~ysilt~ kuukausilta korotetun tariffin mukaan. Jos 

lippu lunastetaan 11 tai 12 kuukaudeksi, perit~~n korotettu hinta niin 

monelta kuukaudelta, ett~ maksu tulee peritt~v~ksi yhteens~ 10 kuukau

delta. 

Yleislippujen ja p~~kaupunkilippujen hinnat lasketaan siten, ett~ 

ennen 1 . 7 . 198 3 alkavalta voimassaolokuukaudelta perit~~n yksi kymme

nesosa nyt voimassa olevasta koko vuoden hinnasta ja 1 . 7 . 1983 tai sen 

j~lkeen alkavista t~ysist~ kuukausista korotetun tariffin mukaisen 

hinnan yksi kymmenesosa yhdeks~lt~ kuukaudelta . T~lloin maksu tulee 

peritt~v~ksi yhteens~ 10 kuukaudelta. 

Lomalippulomakkeen (yhdistetty Finnrail-Pass-lippulomake) uusi painos 

tulee k~yttoon entist~ laajemmin vanhan lomakkeen tultua loppuun k~y

tetyksi . Uutta lomaketta k~ytett~ess~ on tariffis~~nnon ohjeita perhe

lomalipun laatimisessa sovellettava lomakkeen esipainantaan mukautuen. 

Perheen nimi merkit~~n omalle rivilleen, jolle myos mer~it~~n maksavien 

perheenj~senten lukum~~ra kauttaviivalla (esipainettu) erotettuna si

ten, ett~ ensin on 12 vuotta t~ytt~neiden lukumaar~ ja sen j~lkeen · 

alle 12 vuotiaiden lukuma~r~. Jos matkaan maksavina perheenj~senin~ 

ei osallistu molempiin edella sanottuihin ik~ryhmiin kuuluvia , merki

t~~n puuttuvan ik~ryhm~n lukum~~rakohtaan viiva ( - ). Ellei lomalippua 

laadita perhelomalippuna mit~toid~an yliviivaamalla lipussa kohta 

"perhe". 

Tavaraliikenne 

Asetuksella vahvistetut tavaraliikenteen rahdit nousevat 1 . 7 . 1983 

lukien keskim~arin 7 prosentilla. Liit~nt~tariffin korotus on keski

maarin 10,2 prosenttia . Muista tavaraliikenteen maksuista korotetaan 

konttien kuljetusmaksuja ja puutavaran kiintokuutioperusteisia rahte 

ja vaunukuormatariffin keskima~r~ist~ korotusta (7 %) vastaavasti se

k~ kuormaamis- tai purkamsim~~r~ajan ylitt~misest~ m~~r~ttya vaunun

vuokraa (11,1 %). 

Vaunukuorma- ja kappaletavaral~hetysten v~himpi~ maksuja ei koroteta, 

eik~ myoskaan vakiohintaisten kappaletavaral~hetysten rahteja. 
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Samalla kun kappaletavaratariffin yksikkohintoja korotetaan toteute

taan tariffissa rakennemuutos. Yksikkohinnoista myonnett~van paljous

alennuksen laskentaj~rjestelm~~ muutetaan siten, etta sanottu alennus 

entist~ tarkoituksenmukaisemmin m~ar~ytyy lahetyksen painon ja kulje

tusmatkan perusteella. Lisaksi muutetaan liitant~tariffivyohykkeita. 

Uudessa tariffissa on liit~ntavyohykkeita kymmenen (10) nykyisen kah

deksan vyohykkeen sijasta. Liikennepaikkojen V~limatkat-julkaisun 

liitteesta V on otettu uusi painos, jonka perusjakelun painatusjaosto 

suorittaa. Liite otetaan kayttoon 1.7.1983 lukien. 

It~inen tavarayhdysliikenne 

Kostamusliikennett~ koskevan "Rautatieliikenteen hoitosopimuksen" 

(RH 261/64/78, 7.3.1978) liitteen 3 kohdan 2 ensimm~isessa kappaleessa 

ilmoitettu vaunukuormien rahti v~lilla Vartius-Kostamus on 1.7 . 1983 

lukien 12,15 markkaa tonnilta. 

Yleista 

Tariffinkorotuksen johdosta on tariffitaulukot ~ainettu kokonaan uu 

delleen, sensijaan tariffis~antoon tulevat muutokset annetaan tassa 

yhteydess~ vain VR Virallisissa tiedotuksissa. 

(Nro Mt 31~84/646/83, 2.6.1983) VT 2 3 / 83 

FIDEBAST-TARIFFI (9350) 

FIDEBAST-tariffiin lisataan aakkosjarjestykseen sivulla 17 olevaan 

Saksan asemaluetteloon: 

13608 5 Rheda-WiedenbrUk ..................... 6 

58802 0 Salzgitter-Immendorf West ..•......... 5 

Lis~ys on voimassa 13.6.1983-lukien. 

(Mt, 31.5.83) VT 23/83 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan 15 . 6 . 1983 lukien seu

raavat muutokset : 

- Poistetaan Hiirolan ja Kalvitsan kohdalta sarakkeesta 5 

liikennoimistapamerkinta Hil seka poistetaan Pitkaahon ja 

Parpolan liikennepaikat merkintoineen . 

(Lko 22650/67/83 , Lko 22695/6783, 1 . 6 . 1983) VT 23/83 

AVOI~IA VIRKOJA JA TOIMIA 

Hallinnon opettaja rautatieopistoon tehtavanaan lahinna hallintoon 

ja talouteen liittyvien asioiden opetus . Liikennevirkamieskoulutus 

ja hyva rautateiden tuntemus katsotaan eduksi . Tehtavasta kiinnos 

tuneita pyydetaan ilmoittautumaan koulutuspaallikolle puh. 911-

2822 jo 17 . 6.1983 mennessa. 

Rautatiehallituksen hallintotoimistoon otetaan hallinnon kehitta

mistehtaviin tyohon soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut 

henkilo tyosopimussuhteeseen. Hallinto - osaston johtajalle osoite 

tut hakemukset pyydetaan toimittamaan rautatiehallituksen kirjaa

moon 15 . 7 . 1983 mennessa. 

Lisatietoja tehtav~sta kiinnostuneille antaa hallintotoimiston 

paallikko He l ge Kallstrom puh. 911- 2802 tai kehittamisjaoston 

paall i kko J uha Katto puh. 911-2865. 

Toimistosihteerin (V 18) virka (hallinnon kehittamistehtaviin), 

toimistosihteerin (V 16) virka ja toimistovirkailijan (V 11) toimi 

toistaiseksi rautatiehallituksen hallinto- osastolla. Ha11into 

osaston johtaja1le osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie 

hallituksen kirjaamoon viimeistaan 11 paivana heinakuuta 1983 en

nen virka- ajan paattymista . 
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Ratainsinoorin (S 13) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rataosastolla. 
Kirjalliset ilmoittautumiset kyseiseen virkaan pyydetaan rautatiehallitukselle 
osoitettuina toimittamaan rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 30.6.1983 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 
Ratainsinoorin (B 2) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen rataosastolla. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 11.7.1983 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Tarkastajan (V 25) virka, toistaiseksi Joensuun ratapiirin toimistossa (Joensuu). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 11.7.1983 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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Ylim. toimi>tovirkailijan (V 10) toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (Lieksa). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Joensuun ratapiirin 
paallikolle viimeistaan 27.6.1983. 

Insinoorin virka V 27 , ylimaarainen koneinsinoorin toimi v 29 ja 

ylimaarainen insinoorin toimi V 28 (koneteknilliset tehtavat) , 

toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla. 

Ylimaaraisen koneinsinoorin toimeen tarkoitetut rautatiehallituk

selle osoitetut seka insinoorin virkaan ja ylimaaraisen insinoorin 

toimeen tarkoitetut rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa 

moon viimeistaan 11.7.1983 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

NIMITYKSIJ\ 

L i i k e n n eo s as t o: Asemap~~llikon (V 23) virkaan (Tu) lii

kennemestari (V 16) Karl Ragnar Erik Randell, liikkenneohjaajan (V 20) 

virkaan (Lh) liikenneohjaaja (V 18) Eero Pellervo Koukku, liikenne
ohjaajan (V 18) virkaan (Hl) toimistosihteeri (V 16) Rauno Juhani Sal
minen, veturinkuljettajan virkaan (Kr) veturinl~mitt~j~t (V 14) Si 

mo Olavi Peltonen ja Jaakko Tapio Niemel~, konduktoorin virkaan (Kr) 
junamies Ossi Olavi Manninen, toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Hki) 
toimistovirkailijat (V 9) Pirjo Helena Harlamo.v ja Ritva Sinikka Sai
jonkivi, vaihdemiehen toimeen (Kr) junamies Timo Larsson, junamiehen 
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toimeen (Pku) asemamies (V 9) Eero Johannes Leiden, toimistosihteerin 
(V 18) virkaan (Lr) liikennemestari (V 16) Veikko Kalevi Aholaakko, 
toimistosihteerin (V 18) virkaan (Vna) toimistosihteeri (V 16) Tuija 
Anneli Kotonen, liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Imk) liikennemestari 
(V 18) Eino Antero K5nonen ja liikennemestari (V 16) Kirsi Kaarin He
lena Pietarinen, liikennemestarin (V 18) virkaan (L&) ylim.liikenne

virkailija (V 13) Jukka Pekka Jukkara, liikennemestarin (V 18) virkaan 
(Kta) ylim.toimistovirkailija (V 11) Eija Kaarina Voutilainen, toimis
tosihteerin (V 15) virkaan (Kta) toimistovirkailija (V 11) Merja Liisa 

Kinnunen, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Vna) ylim. toimistovir
kailija (V 8) Reet Karvinen, veturinkuljettajan virkaan (Kv) veturin
l&mmitt&j&t (V 14) Juhani Eero Erik Isokangas, Vesa Tapio Silvonen, 
Hannu Clavi Mykkanen, Hannu Helmeri Nissinen, Pentti Silvennoinen, 
Markku Ilmari Hellsten, Markku Juhani Purho, Helge Aulis Helenius 
ja Jorma Juhani Mannonen, veturinkuljettajan virkaan (Hma) veturin
l&mmittaja (V 14) Kari Virtanen, veturinkuljettajan virkaan (Imr) vetu
rinl&mmitt&ja (V 14) Pentti Sokuri, kondukt5orin virkaan (Imr) vaih
demies Sulo Armas Sutinen, kondukt55rin virkaan (Kta) junamies Ari 
Eino Ilmari Mussalo, vaihdemiehen toimeen (Hma) junamies Alpo Veikko 
Kymalainen ja asemamies (V 10) Veli-Matti Saharinen, junamiehen toimeen 

(Vna) asemamies (V 9) Terho Veli Piispa, vaununtarkastajan toimeen 
(Pri) vaunumies (V 9) Matti Juhani Kiiski ja ylim. vaununtarkastaja 
Markku Antero Bjorkqvist. 

R a t a o s a s t o: toimistosihteeri (V18) Raili Maria 

Lampinen ja rataesimies Pauli Olavi Korpikari. 

Helsinki 1983. Valtion painatuskeslcus 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto - oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak

kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset . 

Luetteloon lisataan 

601146 Oy WKRTSILK Ab 

Bjorkbodan tehdas 

25860 BJ~RKBODA 

623678 Oy Stockmann Ab 

Akateeminen kirjakauppa 

Asemakatu 4 

40100 JYVKSKYL~ 10 

Luettelosta poistetaan 15 . 6 . 1983 lukien 

645036 Asko Oy 

Upo - Lampolaite 

(Tlt 3/24 / 83 , 8 . 6 . 1983) VT 24/83 

KYLLASTETYN PUUTAVARAN POLTTAMINEN 

Sisaasiainministerio on kirjeellaan 533/341/82, 18.5 . 1983 

ilmoittanut rautatiehallitukselle ja edelleen VR:n henkilo

kunnalle, etta kyllastettyja ratapolkkyja ei tulisi luo

vuttaa kaytettavaksi polttoaineena. 

Ilmoitus perustuu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 

talvella 1982-83 suorittaman tutkimuksen alustaviin tulok

siin, joiden mukaan kreosoottikyllastetyn puun pienpoltosta 

aiheutuu suhteellisen suuria polysyklisten aromaattisten 

hiilivetyjen paastoja ja siten ilman pilaantumisen vaaraa . 
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Edella olevan johdosta materiaalitoimisto kehoittaa kaikkia 

asianomaisia huolehtimaan siita, ettei myytavia tai VR:n 

omaan kayttoon luovutettavia lahoratapolkkyja ja muuta 

kreosoottikyllastettya puutavaraa kayteta polttoaineena eika 

havitet a polttamalla. 

Suolakyllastety n (vihertava} puutavaran polttaminen on 

siita aiheutuvan terveydellisen haitan vuoksi kielletty 

jo aikaisemmin. 

(Tmt 251/531/83, 8 .6 . 83 VT 24/83) 

IT~INEN YHDYSLIIKENNE 
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Suornen ja SNTL:n Yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy lis~lehti 

nro 12 , joka on voimassa 22 . 4 . 1983 lukien ja l i s~lehti nro 13. j oka on 
voirnassa 1 . 7 . 1983 alkaen ja Rautatierajasopimukseen (VR 4782) li s~lehti 

nro 13, joka on voimassa 22 . 4 . 83 alkaen. 

Painatusjaosto suorittaa lis~lehtien jakelun . 

(Mt 7 . 6 . 83) VT 24/83 . 

_!{_AJlSAINV~LINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE, TOI!"'H'TAOHJEITA (VR 4781)_ 

Otsikossa mainittuun julkaisuun ilmestyy lis2lehti nro 6 , joka on voi

massa 1 . 6 . 83 lukien . 
Painatusjaosto suorittaa lis~lehden jakelun . 

(Mt 6.6 . 8)) VT 24/83 . 

NORDEG - TARIFFI 

~ORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG Wgl 9927/9928) ilrnestyy l isalehti 

nro 7 , joka on voimassa 1 . 7 . 1983 lukien . 
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Lis~lehti sis~lt~~ mm . seuraavia muutoksia: 

- Suomen osuuden rahtien korotuksen n. 7 % 
- Ruotsin osuuden rahtien korotuksen (n . 10 % I lk, 12 % 2 lk, 14 % 

3 lk) 
·· s~ili6nklytt6maksujen korotukset Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja 

It~-Saksan osuuksilla 

NORDEn-kappaletavaratariffiin (NORDEG Stg 9929) ilmestyy lis~lehti 

nro 13, joka on voimassa 1.7 . 83 lukien . 

Lisllehti sisllt~~ mm. seuraavia muutoksia : 

- Ruotsin osuuden rahtien korotuksen n . 12 % 
- s~ili5nk~ytt6maksujen korotuksen Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan 

ja Ita-Saksan osuuksilla 

Kansainvalinen tavaraliikenteen myyntijaosto jakaa lisalehdet niiden 

saavuttua Saksasta . 

(Mt 6 . 6 . 83) VT 24/83 . 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin 9760 ilmestyy lis~lehti nro 27, 
joka tulee voimaan 1. 7 . 1983 alkaen . 

Lis~lehti sis~lt~a mm. seuraavia muutoksia : 

- Suomen osuuden rahteja on korotettu n. 7 % 
- Ruotsin osuuden rahteja on korotettu n . 10 % I lk, 12 % 2 lk, 14 % 

3 lk 

- eraill~ Ruotsin asemilla kannettavia lislrahteja on korotettu 

- vaunukuorman v~hint~ maksua on korotettu Ruotsin osuudella 
- vaarallisten aineiden ( RID- tavaroiden) ra.l)tilisi.ti on korotettu Ruot ·· 

sin osuudella 
- Hbis ja Tbis vaunujen vaunumaksua on korotettu 

- Ruotsista l~htevien erikoiskuljetusten maksua on korotettu 
- Ruotsin osuuden osakuormaus-/osapurkausmaksuja on korotettu 
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- junastaj~ttokieltomaksua on korotettu Ruotsin osuudella 
- vaunupeitemaksuja on korotettu Ruotsin ja Tanskan osuuksilla 

- s~ilionk~yttomaksuja on korotettu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tans-
kan osuuksilla 

- tulliv~lityspalkkiota korotettu Ruotsin osuudella 

- tyhjien yksityisvaunujen rahteja on korotettu Ruotsin osuudella 

- Poikkeustariffi 7 rahteja on korotettu (transitotariffi Suomen 
kautta) 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy lisalehti nro 
45, joka tulee voimaan 1 . 7.1983 . 

Lis~lehti sis~ltaa mm. seuraavia muutoksia: 

- Ruotsin osuuden rahteja on korotettu n . 12 % 
- vaarallisten aineiden (RID-tavaroiden) rahtilisia korotettu Ruotsin 

osuudella 
- sailionk~yttomaksuja korotettu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

osuuksilla 

Painatusjaosto suorittaa lisalehtien jakelun . 

(Mt 6.6 . 83) VT 24/83 . 

NURMEKSEN AUTOMAATTIKESKUS 

Nurmeksen automaattikeskus otetaan kayttoon 22 . 6 . 1983 klo 12 . 00 . 

Nurmeksen keskus 
Asema - alue 
75500 NURMES 

Nurmeksen asema 

Asemapaallikko 
Junasuorittaja 
Lipputoimisto 
Matka - ja sailytystavara 

Tavaratoimisto y (976) 22105 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Junatoimisto 

Veturitalli 

y (976) 20384 

Puhelunvalittaja 907 - 81 
y(976) 20174 

201 
211 
222 
216 

214 
227d 

212 

335 
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Ratapiha 
Pohjoisvaihde 
Etelavaihde 

Muut numerot 
Viestilaitetila 

Laitetila , asema 

- 6 -

231e 
230e 

200 
303 
309 

Selektorilinjat Joensuu - Uimaharju 901 - 127, Joensuu - Nurmes 
901 - 128 ja Kajaani - Nurmes 991 - 152 korvataan seuraavilla 
puhelinyhteyksilla : 

Liikennepaikat 

Kontiolahti , y(973) 731349 

Eno , y(973l 76252 

Uimaharju, y(973) 771134 
AsemapaiHlikko 
Tavaratoimisto 

Ukkola , y(973) 77713 

Vuonislahti , y(975) 42208 

Lieksa, y(975) 21833 

Viekki , y(975l 48152 

Holjakka, y(976l 31022 

Nurmes, y(976) 20174 

Porokyla, y(976) 61202 

Valtimo , y(976) 50143 

Vuokatti , y(986) 64460 

Joensuun ratapiirin numeroita: 

Joensuun rata-alue 

Enon tukikohta 
rte R Sarkkinen , koti 

Lieksan rata - alue 

Kylanlahden tukikohta 

Nurmeksen tukikohta , y(976)20275 

Porokylan tukikohta 

Puukarin tukikohta 

(Sth 2577/434/83 , 6 . 6 . 1983) VT 24/83 

901 - 278d 

271d 

378d 
378d 
379d 

904-259d 

258d 

211 

257d 

907 - 238d 

211 

237d 

239d 

991 - 329c 

901 - 271d 
904 - 256d 

904 - 332d 

907 - 315 

- 228d 

- 229d 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Toimistos i hteerin virka (V 16), kaksi toimistosihteerin virkaa (V 15) , 

kahde~san veturinkuljettajan virkaa, kuusi kondukt5orin virkaa ja kaksi 

kuormausmestarin virkaa . Liikenneosaston p~~llik5lle osoitetut kirjal 
liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii 

meist~an 18 . 7 . 1983 ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti : 

toimistosihteeri (V 16) : Oulun (1 01) liikennealueelle, 

toimistosihteerit (V 15): Oulun (1 01) ja Rovaniemen (1 Roil liikenne -

alueille, 

veturinkuljett~jat : Oulun ( 7 01) ja Kemin (1 Kern) varikoille . 
konduktoorit : Oulun (4 01) ja Kemin (2 Tor) liikennealueille seka 

kuormausmestarit: Oulun (2 01) liikennealueelle . 

Nelja vaihdemiehen tointa, ja nelja junamiehen tointa . Rautatiehalli 

tuksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Oulun liikennepiirin paallikolle viimeista~n 18 . 7 . 1983 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa 

vasti : · 

vaihdemiehet : Rovaniemen (1 Kja) ja Oulun (3 01) liikennealueille ja 

junamiehet: Oulun (3 01) ja Rovaniemen (1 Roil liikennealueille . 

Sahkoasentajan toimi , sataviisi veturinlammittajan tointa (V 14),_ 

neljatoista veturinlammittajan tointa (V 12), kolme vaunumiehen tointa 

JV 10), yksitoista asemamiehen tointa (V 10), kolme asemamiehen tointa 

JV 9) ja kaksi tallimiehen tointa . Kirjalliset hakemukset on osoitet 

tava ja toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeis
taan 18 . 7 . 1983 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti · 
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sahkoasentaja : 
veturinlammittajat (V 14) : 

veturin1ammittajat (V 12) : 

vaunumiehet (V 10): 

asemamiehet (V 10): 

asemamiehet (V 9) : 

ta11imiehet: 

- 8 -

Ou1un (1 Roi) sahkoa1uee11e , 
Hma (1 Hma), Kta (2 Kta) 1iikennea1uei11e , 

Kouvo1an (9 Kv) variko1le, Toija1an ( 4 
T1) , Rauman (2 Rma) 1iikennea1uei11e, Tam

pereen (13 Tpe , 3 Hpk), Turun (12 Tku) va
r i koi11e, Rovaniemen (2 Roi, 1 Kja) 1ii

kennea1uei1le, Oulun (6 01), Kemin (11 

Kern), Pieksamaen (8 Pm, 3 Kuo), Jyvasky -

1an (4 Jy), Iisalmen (3 Ilm), Kontiomaen 

(3 Kon ) varikoil1e, Savon1innan (2 Sl) 

1iikennealuee1le ja Joensuun (16 Jns) 

variko1le . 

Tampereen (5 Tpe), Pieksamaen (7 Pm) j a 

Kontiomaen (2 Kon) varikoil l e 
Ou1un (3 01) varikol1e, 

Ou1un (3 Vti, 3 Rki ja 1 Vaa kaikki js

patevia), Kemin (1 Kern) ja Rovaniemen 

(3 Roi) liikennea1ueille, 

Rovaniemen (1 Roi) ja Kemin (2 Tor) 

liikennealuei1le seka 
Oulun (2 01) varikolle . 

Kaksi rataesimiehen tointa, joista toistaiseksi toinen Helsingin 

ratapiirissa (Riihimaki) ja toinen Pieksamaen ratapiirissa 

(Kuopio). Rataosaston johtajal1e osoitetut hakemukset on toimi

tettava ao ratapiirin paallikolle v iimeistaan 11.7.1983. 

Toimistoaihteerin virka (V 18) ja ylimaarainen yliteknikon toimi 
(V 24) toistaiaeksi Kuopion konepajassa. 

Koneosaston johtajalle oaoitetut kirjalliaet hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeiataan 18.7.1983 en
nan viraston aukioloajan paattymista. 

NIMITYKSIA 

K o n e o s a a t o : inainoorin virkaan (V 28, RH/Ktt) insinoori 
Harri Tapani Kemppinen. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : johtaja Eero 01avi Jaakkola . 

Hebinki 1983. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

Ruotsin kie1en kurssit rautatieopistossa 

U1komaan va1uutan muuntokurssit henki1o - ja 

kiitotavara1iikenteess~ 

Virka- ajokeskukset 

Ti1i1uette1on muutokset 

VR kaukokirjoit i nverkko 

Avoimia virkoja 

Nimityksi~ ja m~~r~yksia 

1283019140 

N:o 25 
23 . 6 .198 3 
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RUOTSIN KIELEN KURSSIT RAUTATIEOPISTOSSA 

Ruotsinkie1in en tyov~enopisto j~rjest~~ 1ukuvuoden 1983 - 198 ~ aikana 

VR:n henki1okunna11e kie1ikurssit rautatieopi stossa seuraavasti : 

RUOTSI 4 (peruskou1utas . ) maanantaisin k1o 16 . 30 - 18 . 00 

a 1 k . 5 . 9 . kurssihuone 7 

RUOTS I 5 (1ukiotas . ) 

a 1k . 6.9 . kurssihuone 2 

3. kerros 

tiistais in k 1o 16.30 - 18 . 00 

2. kerro s 

Kur s s i t ovat jatkoa v i ime 1ukuvuoden kou1utukseen , mutta myos uudet 

osano t tajat ovat tervetu11eita. 

Kurssimaksu on 10 markkaa 1ukuvuode1ta. 

Ennak k o i 1moittautumiset rautatieopi ston ka ns1iaan 22 . 7 . 1983 mennes s~ 

p uh . 911 - 2824 . 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKIL~- JA KIITOTAVARALIIKENTEESSX 

Ti1itoimiston sahkee11a no 85, 10.6.1983 on kansainva1isessa henki-

15- ja kiitotavara1iikenteessa kaytettavaa rup1an kurssia muutettu 

1.7.1983 1ukien seuraavasti 

100 Neuvosto1iiton rup1aa 760,00 mk 

(T1t 76/230/83) VT 25/83 

VIRKA-AJOKESKUKSET 

Tamp e r e en virka-ajoke s kuk sen p uhe1innu mer o on muuttu nut. Uu s i nume ro 

o n 931 - 2155 ( rp t) . 

VT 25/83 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu 1.6.1983 lukien seuraavat muutokset: 

Kaytt5tarkoituksen 72510 vaunusarjaluetteloon lisatty sarja Obg. 

Kaytt5tarkoituksen 72540 vaunusarjaluetteloon lisatty sarja Hkar. 

Lisatty kaytt5tarkoitukset 

72590 tunti §eEl2-~~g 

72591 kpl/tunti Tayskorjaus 

72592 Valikprjaus 

72595 

72596 

72597 

72598 

Maaravalihuolto 

Pikakorjaus 

Vauriokorjaus 

Muutosty5 

92300 kpl Suursaili5t verkostoineen 

To 2/223/83, 8.6.1983 

25 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Painatusjaosto 

suorittaa perusjakelun. 

(Tlt 29/223/83, 15.6.1983) VT 25/83 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

Muutoksia Helsingin varikon kaukokirjoittimissa 01.06.1983 lukien: 

1. Ilmalan vetokalustohallin tallipaivystajan huoneeseen on 

asennettu uusi kaukokirjoit~n, jonka osoite on 

Helsingin varikko 

ja tunnus 

1167 Hki vr 

2, Helsingin aseman Sm-tallipaivystajan huoneeseen on asennettu 

viikolla 23 kaukokirjoitin Sm- ja Helsingin lahiliikenteen 

sanomien vastaanottoa varten, jonka osoite on 

Helsingin Sm-kuljettajat 

ja tunnus 

1162 Hki Sm tp 

3. Vaunuhuollon kirjoitin sailyy entisellaan. 

Tasta lahtien on kaikki sanomat osoitettava Helsingin varikolle 

ja lisaksi Sm- tai Helsingin lahiliikennetta koskevat sanomat 

osoitteeseen Helsingin Sm-kuljettajat seka vaunuhuoltoa koskevat 

I lmalan vaunuhuoltoon. 

(Sth 2905/434/83, 16.6.1983) VT 25/83 

AVOIMIA VIRKOJA 

Yli-insinoorin (S 16) virka on avoinna rautatiehallituksen koneosas
tolla. - Virkaan nimitetty tulee toimimaan konepajatoimiston paal
likkona toistaiseksi. 

Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset hakemukset pyydetaan toi
mittamaan rautatiehallituksen kirjaamoon. 
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NIMITYKSI~ JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o: ylim . toimistovirkailijan toimiin (V 11) 
ylim . toimistovirkailija (V 9) Anne Margit Hietaneu (ttas Kv), toimis 
tovirkailija (V g) Eeva Helena H~kkinen (thk Tku), ylim. toimistovir
kailija (V 9) Kielo Irmeli Koskela (thk 01) , ylim . toimistovirkailija 
(V 9) Leena Tuulikki K~ssi (thk Hy) , ylim . tomistovirkailija (V 9) Lei
la Anneli Lehto (thk Psl), toimistovirkailija (V 9) Sirkka-Liisa Mii 
lum~ki (thk Sk), ylim. toimi stovirkailija (V 9) Tarja Hellevi M~kel~ 
(thk Tpe) , ylim . toimistovirkailija (V 9) Eila Marjatta Paulus (thk 
Kuo), ylim . toimistovirkailija (V 9) Soile Merja Kyllikki Pohjanpalo 

(thk Ila) , toimistovirkai lija (V 9) Pirjo Annikki Rusanen (ttas Pm) , 
toimistovirkailija (V 9) Riitta Anneli Suomela (thk Hki) , vastaanotto

avustaja Marjo Kaarina Tornberg (ttas Ri) . 

L i i k e n n e o s a s t o: Asemap~~llikon (V 29) virkaan (Pm) 
alemman palkkaluokan ylim~ar~inen liikennetarkastaja (V 27) Kauko 
Juhani Kokkoniemi , toimistosihteerin (V 21) virkaan (Sk) toimisto
sihteeri (V 18) Kari Sakari Luomala, liikenneohjaajan (V 20) virkaan 
(Sk) liikenneohjaaja (V 18) Eero Juhani Tuomi, toimistosihteerin (V 18) 
virkaan (Sk) ylim . liikennevirkailija (V 11) Jorma Juha Mikael Uimonen, 
liikennemestarin (V 16) virkaan (Kns) ylim . liikennevirkailija (V 11) 
Ismo Veli - Martti Hakanen , liikennemestarin (V 16) virkaan (Klv) ylim . 
liikennevirkailija (V 13) Bengt Kalervo Mikkola . 

Toimistosihteerin (V 18) virkaan (Lis) ylim. liikennevirkailija (V 13) 
Risto Kaarlo Juhani Matilainen, toimistosihteerin (V 16) virkaan (Jns) 
toimistosihteeri (V 15) Sirkka- Liisa Pays~, veturinkuljettajan virkaan 
(Jns) veturinlammitt~jat (V 14) Timo Tapio Tiainen, Jukka Pekka Tor

ronen, Kari Sakari Karjalainen, Seppo Juhani Suomalainen, Pentti Ka
lervo Kuosmanen, Ri&to Olavi Lappalainen, Veli Pekka Ristolainen ja 
Markku Juhani Mikkonen, konduktoorin virkaan (Jns) junamies Pentti 
Musikka, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Jns) ylim. toimistovir 
kailija (V 10) Sirpa Helena Siiskonen, junamiehen toimeen (Jns) asema
mies (V 9) Eino Ensio Tuononen, junamiehen toimeen (Sl) asemamies 
(V 9) Erkki Ilmari Latonummi, vaihdemiehen toimeen (Jns) asemamiehet 
(V 9) Seppo Armas Ilmari Lavikainen ja Markku Olavi Kamar~inen, j una
miehen toimeen (Var) asemamies (V 9) Kauko Kalevi Vanhanen . 



KERRO KOKEMUKSISTASI. 
SE EDISTAA KAIKKIEN 
TURVALLISUUTTA. 

Helsinki 19113. Valtlon ~atus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

Aloitteiden palkitseminen 

VR 2625 painotuotteiden luettelo 

Veturinkuljettajakurssit 1984 

N:o 26 
30.6 . 1983 

Kansainv~liset opiskelija- alennukset Suomessa 

Nimityksitl. 

Eroja 

Muutoksia tariffitaulukkoon 

1283019652 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJOILLE 

Sahkoteknikko Seppo Makinen , Tampere 
Ajolangan ja kannattimen valisten ripustimien huoltotoissa 
kaytettava taivutustyokalu 
200 mk 

Liikenneohjaaja Pentti Nupponen , Joensuu 
Magneettiratsastajien kaytto liikenteen ohjaus - ja ilmaisin
tauluissa 
200 mk 

Vaih~enkorjaaja Veikko Komu , He l sinki 
Vaihteenristikon pultin kiinnityksen parantaminen 
300 mk 

Vaunupuuseppa Reijo Nieminen , Turku 
Vaunupuusepp~ Esko Karvinen , Turku 

CEmt - vaunun lattiarakenteen muutos 
Kummallekin 200 mk 

Veturinasentaja Juhani Malinen, Piekslmaki 
Dr13- vet . imuilmasuodattimen suojaluukun kiinnityksen muutos 
400 mk 

Apulaisasemap~allikko Pekka Tommiska , Kouvola 
Trukkiin kiinnitettava kuormansidontavyo 
200 mk 

Suunnittelija Otto Hyyrylainen, Helsinki 

Lorn . VR 1232 "Tervetuloa junaan " uusiminen 
200 mk 

Paallysrakennehitsaaja Tapio Jolkkonen , Helsinki 
Palllysrakennehitsaaja Jaakko Korhonen , Helsinki 

Hamarahiontakoneen lisarullat seka jarrupalkin kiinnitys-, kallis
tus - ja oikaisulaite 
Kummallekin 1000 mk 

Rataesimies Pekka Salminen , Jyvaskyla 

Ratatunkkien ym . pienkoneiden siirtoon kaytettava kuljetuslaite 
200 mk 

Vaununasentaja Kari Ranto , Seinajoki 

Occ - vaunujen hihnavinttureiden reikien porausteline 
1200 mk 

Yliteknikko Seppo Tuomai nen, Pieksamaki 
Dr13- vet . pyorakerran ensiojousien kokoonpuristami sessa kaytetta
va apulaite 
400 mk 
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Veturinasentaja Erkki Ronkko, Pieks~~ki 
Dr13-vet. L-mitan saatoavain 
300 mk 

Rataesimies Vaino Jaskari, Seinajoki 

Sahkoratapylva~n aseman mittaamiseen ja kallistuman toteamiseen 
kaytettava vesivaaka-mittalaite 
200 mk 

Rakennusmestari Erkki Valonen, Joensuu 

Sepelinkastelun kehitt~ismahdollisuudet linjalla 
300 mk 

Teknikko Kari Hiltunen, Hyvinkaa 

Linjakaapelikarttojen tietojen siirt~inen ATK-rekisteriin 
200 mk 

Jyrsij~ Matti Huovila, Hyvinkaa 
Kovametallijyrsinpalojen uudelleen kaytto 
500 mk 

Sahkoasentaja Vaino Lepp~nen, Hyvinkaa 

Kaapelinjatkopukki 
300 mk 

Veturinsahkoasentaja Tapio Havula, Hyvinka~ 
Veturinsahkoasentaja Kari Vilkman, Hyvinkaa 
Ammattioppilas Matti Koskinen, Hyvinkaa 

26 

Sr1-vet. paamuuntajan ylijannitepuolen lapivientieristimen uusiminen 
100 mk ku11ekin 

Hienomekaamikko Reijo Fenger, Hyvinkaa 
Sr1-vet. ajo, virta- ja jarrupotentiometrien hienosaato 
300 mk 

(Nro Hlo 150/131/83, 25.2 . 83) VT 26/83 

VR 2625 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

1128 

1153.3 

2036.1 

poistetaan 

kpl A4 

poistetaan 

Asunnon vuokrasopimuksen irti
sanominen Hki la 

2211 lh/20 50xl00 Express- j unan paikkalippu, til. 'Irk Tl t 
2234 poistetaan 

2235 poistetaan 
2263 poistetaan 

2265 kpl-2 200x82 Avokuponki meno- ja meno-paluu-
matkaa varten, til. Tru Tlt 
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2412 

2441 

2615 . 3 

2749 

2775 

2775 . 21 

3224 

3303 . 7 

3312 

3429 

poistetaan 

1h/100 A4 

nide 

vhk 

kansio 

kp1 - 7 

kp1 - 9 

kp1 

A5 

A5 

A4 

A4 

A4L 

A4 

poistetaan 

kp1 A4L 

- 4 -

Ryhm~paikkati1aus , keskusvaraamo , 
su, sa 

Virastotyoaikasopimus ja sove1ta
misohjeet 

S~hkoveturiviimeiste1yha11in 
s~hkoturva11isuusm~&r~ykset 

Ratatekni11iset eri11isohjeet 

Sa11ittu kiskon ku1uneisuus ja 
ratakiskojen 1uokitte1u 

Ratati1asto 

Fysioterapia 

Maanpuo1ustuskurssien i1moittami -

Mt 

Het 

Hy knp 

Rtt 

Rtt 

Rt 

Thj 

nen St 

3903 

3910 

3989 

4342 

3991 - ~ 

4155 

4348 . 4 

4503 

4641 

4720 

kp1 - 2 A4 

poistetaan 

kp1 A5L 

vhk A5 

kp1 

1h/150 

nide 

kja 

kp1 

kansio 

A5L 

A4 

A4 

120x210 

A6L 

A5 

4907 poistetaan 

Hankintasopimusten mukaisten 
virkapukineiden ti1aus 

Tyovaihekortti 

Pyor~kertojen ku1umatu1kin 
k~yttoohje 

Tyom~~r~imet 

Luottotositteiden saate 

Liikkuvan ka1uston maadoitukset 

Dv 12 ku1jettajan ohjekirja 

Saapumisi1moitus , sa , ra 

Ven~1~is-suoma1ainen rautatie
sanasto 

Sis~1161t~~n uusitut painotuotteet 

1517 Lippukassantarkastuspoyt~kirja 

1517 . 1 Lippukassantarkastuspoyt~kirjan 1is~1ehti 

1518 Kassantarkastuspoyt~kirja 
(H1t 316/55/83 , 20 . 6 . 1983) VT 26/83 . 

VETURINKULJETTAJAKURSSIT 1984 

S1t 

Pm knp 

Kpt 

Kuo knp 

T1t 

Stt 

Tkj 

T1t 

Hlt 

Veturinku1jettakurssei11e pyrkivi11e pidet~~n va1intakoe 1iikenne

piireitt~in 1auantaina 3 . 9 . 1983. Siihen kuu1uvat kokeet 1) Suomen 

kie1ess~ , 2) matematiikassa , 3) veturitekniikassa ja 4) veturimies 

tutkintoon sis~1tyviss~ ohjes~~nnoiss~ . 



- 5 - 26 

Kursseille pyrkijan on viimeistaan 4.8.1983 jatettava lahimmalle 
esimiehelleen (varikonpaallik5lle tai liikennealueen paallikolle) 

yleisen toimiston paallik5lle osoitettu hakemus, johon varikko tai 
liikennealue liittaa selvan valokopion nimikortista ja esimiehen vah

vistaman laskelman veturimiestutkinnon jalkeen vaaditusta kahden vue

den veturimiespalveluksesta koneapulaisena. 

Veturimieskursseille hakemisen edellytyksena on, etta em. kahden 

vuoden maaraaika tayttyy kevaan 1984 kursseille pyrkivilta viimeis

taan 31.12.1983 ja syksyn 1984 kursseille pyrkivilta 1.7.1984 mennes

sa. 

Vaadittava veturimiespalvelus lasketaan veturimiestutkintotodistuksen 

jalkeisesta paivamaarasta alkaen vahennettyna mahdolliset poissaolot 

kuten esimerkiksi asevelvollisuuden suoritusaika. 

Liikennepiiri laatii luettelon erikseen niista, joiden veturimiespal

velus tulee tayteen 31.12.1983 mennessa seka niista, joiden veturi

miespalvelus tulee tayteen 1.7.1984 mennessa. 

Esimiehen on toimitettava hakemukset lausuntoineen hakijain kayttay

tymisesta ja toiminnasta liikennepiirin paallik5lle, joka lahettaa ne 

omine lausuntoineen edelleen yleiseen toimistoon 12.8.1983 mennessa. 

Rautatieopisto lahettaa liikennepiirien paallikoille yksityiskohtai

set ohjeet liikennepiireissa pidettavista valintakokeista 29.8.1983 
mennessa. 

(Nro Yt 1383/141/83, 21 . 6 .83), VT 26/83. 

KANSAINV~LISET OPISKELIJA-ALENNUKSET SUOMESSA 

Epaselvyyksien valttamiseksi ilmoitetaan, etta liitteena olevat 

alennuskortit eivat oikeuta alennuksiin VR:n osuuksilla. 

VR:n osuuksilla esiintyy ulkomailla alle 26-vuotiaille myytyja 

"Transalpine-" ja "Eurotrain"-alennuslippuja. Naita alennuslippuja 

nuorisolle myyvat Suomessa vain matkatoimistot Travela ja Finntourist. 

(Nro Mt 31728/662/83) VT 26/83 
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Kansainvalinen opiskelijakortti 

/ 

.:... __ .).. 

Uf'OilmWfl" ttnt:CNtrtrnrn.o.un 
A,. ..... COMH,n r'( ~'fllloU~ 
........ IIU~IIR....a.. 

IL~tcUT1.u.Atln',.tS"""*"-
1._'1"*C:UU'IInltt\llll~ 

-~ ........... 
!'t,gtj~ltBLE 
~ .. L'WfC. 

(!) PVCIMO~TIJ~.ul?"1t1 WGNIY_~"-; ~~!~2k100 

Kansainvalinen nuorisomatkailukortti (ns. "JEE-JEE-kortti" ) 



I 

Ote VR : n TCV-I :sta - 7 - Kohta 4.9/liite 1 
Maat, joiden osuuksille voidaan kirjoittaa opiskelijalippu esittamalla 
obeisen mallin mukainen todistus: 

Baksan Demok:raattinen, · Puola, Ttiltelleslovakta. U•hrt, R-Ia. B•lpri• J• J•p•l•vla. 
tasavalta 

M1Uier d.- Jatenaatloaalea Slllllealellaanw....,. (IJIE) 

Halli kansainvalisesta ylioppilasliiton henkilotodis-
( vh-1: aininen) tuksesta (UIE) 

T.iAMlahti • .1Q82 
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NIMITYKSilt 

T a 1 o u s o s a s t o 
Henrik Sani. 

k~ytt5p~~llikon (S 13) virkaan LuK Boy 

L i i k e n n e o s a s t o: Yliteknikon (V 24) virkaan (Pm vr/Kuo) 
yliteknikko (V 23) Pentti Nestori Loukonen; yliteknikon (V 24) vir

kaan (Pm) teknikko (V 23) Niilo Asko Ilmari Vilkman; asemap~~llik5n 
(V 23) virkaan (Snj) liikennemestari (V 16) Reino Antero Litmanen; 
kondukt55rin virkaan (Kv) kuormausmestari Martti Veikko Linnasalo, 

vaihdemies Pehr Erik Johan G~rdstrom sek~ junamies Mauno Juhani 
Manninen. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o : toimistosihteeri Marja Nyyss51~, vt. toi
mistovirkailija Jarmo Albert Eklund, ylim . varastomestari Yrj5 An
tero Aspinen. 

MUUTOKSIA TARIFFITAULUKKOON 

Transmar Ab on ilmoittanut korottavansa Turku-Maarianhamina v~lisen 
tavaraliikenteens~ kuljetusmaksuja 1.7 . 1983 lukien. T~m~ johdosta 
on Valtionrautateiden tariffitaulukkojen VR 2644 taulukosta 
"28B lis~ys" otettu uusi painos, jonka mukaisia hintoja sovelletaan 
1.7.1983 lukien. Painatusjaosto suorittaa sanotun taulukon perus
jakelun. 
(Mt 31584/646/83, 23.6 . 1983) VT 26/83. 

Helsinki 1983. Valtion painatuakeskua 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 
Valtionrautateiden piirijako 

Rahtiluotto 

Ratapihojen liikennoimissaannot 

N:o 27 
7 . 7 . 1983 

Valtioneuvoston myontamat kuljetusalennukset Valtion
rautateilla 

Muutoksia tariffisaantoon 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 

1283020272 
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VALTIONRAUTATEIDEN PIIRIJAKO 

Rautatiehallitus on 28 .6.1983 pitamassaan istunnossa muuttanut Valtionrautateiden 
piirijakoa l. paivasta tammikuuta 1984 lukien seuraavan luettelon mukaiseksi: 

Piirin nimi 

Helsinki 

Kouvola 

Tampere 

Seinajoki 

Piiriin kuuluvat rataosat 

Helsinki-Parola 
Kerava-Porvoo 
Riihimaki-Uusikyla 
Helsinki-Pohjankuru 
Huopalahti-Hartinlaakso 
Hyvinkaa-Hanko 
Lahti-Heinola 
Lahti-Loviisa 

Kausala-Simpele 
Kotka-Voikoski 
Kouvola-Kuusankoski 
Hamina-Inkeroinen 
Luumaki-Vainikkala 
Lappeenranta-Simola 
Imatra-Imatrankoski 

Pernio-Uusikaupunki 
Raisio-Naantalin satama 
Turku-Ratikyla 
Iittala-Toijala 
Toijala-Valkeakoski 
Rauma-Jamsankoski 
Kiukainen-Kauttua 
Orivesi-Myllymaki 
Vilppula-Mantta 
Peipohja-Mantyluoto 
Pori-Asunta 

Madesjarvi-Kilpua 
Inha-Vaasa 
Seinajoki-Kaskinen 
Harma-Yl iharma 
Pannainen-Pietarsaari 
Komu-Ylivieska 
Kumiseva-Haapajarvi 

Rajakm:t 

Hki-124+000 
Ke-Prv 
Ri-158+713 
Hki-115+089 
Hpl-Mrl 
Hy-Hnk 
Lh-Ha 
Lh-Lva 

158+713-379+000 
Kta-244+575 
Kv-Kuk · 

Hma-Ikr 
La-va ltak. raja 
Lr-Si 
Imr-valtak.raja 

115+089-Ukp 

Rai-Nls 
Tku-289+300 
124+000-Tl 
Tl-Vi 
Rma-301+460 
Kn-Ktu 
Ov-338+000 
Vlp-Man 
Pej-Mn 
Pri-335+000 

289+300-669+410 
338+000-Vs 
Sk-Ksk 
Hm-Yhm 
Pna-Pts 
601+012-Yv 
568+417 -Hpj 



Oulu 

Pieksamaki 

Joensuu 

- 3 -

Vihanti-Kelloselka 
Tuomioja-Raahe 
Laurila-Akasjoki 
Maanselka-Oulu 
Vuokatti-Sotkamo 
Murtomaki-Taivalkoski 
Murtomaki-Otanmaki 
Kontiomaki-Vartius 
Pesiokyla-Ammansaari 

Mantyharju-Kalliomaki 
Huttula-Kononpelto 
Jyvaskyla (Saakoski)-Muuras 
Huutokoski-Joroinen 
Suonenjoki-Iisvesi 
Siilinjarvi-Luikonlahti 
Iisalmi-Lavapuro 

Parikkala-Kolkontaipale 
Parikkala-Rumo 
Sakaniemi-Niirala 
Joensuu-Ilomantsi 
Joensuu-Kangaslampi 
Viinijarvi-Sysmajarvi 

669+410-Kls 
Tja-Rhe 
Lla-Aj 
835+600-01 
Vkt-Sko 
606+000-1'1 k 
Mur-Otm 
Kon-va ltak. raja 
Psk-Am 

224+575-606+000 
335+000-436+440 
301+460-568+417 
Hko-427+000 
Snj-Isv 
Sij-557+760 
Ilm-601+012 

379+000-427+000 
Par-835+600 
Sa-va 1 tak. raja 
Jns-Ilo 
Jns-436+440 
Vnj-577+760 

27 

Satama- ja haararadat tai muut rataverkon haarautumat, joita ei ole luettelossa 
mainittu, kuuluvat samoihin piireihin kuin ne liikennepaikat tai rataosat, joil
ta sanotut radat erkanevat. 

Muutos julkaistaan myos Valtionrautateiden organisaatiokirjassa. 

(N:o RH 304/011/83, 28.6.1983) VT 27/83. 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luettoloon lisataan 

624577 OTK/Eka-Kaluste 
Sisustustavaratalo 
Hallituskatu 6 
95400 TORNIO 

Luettelosta poistetaan 1.7.1983 lukien 

644112 

651158 

Oy Partek Ab 
Kuljetuspalvelu 

Imatran Voima Osakeyhtio 
Oulun konttori 

(Tlt 3/24/83, 29.6 . 1983) VT 27/83 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

Kotkan ratapihojen uusittu liikennoimissaanto otetaan kayttoon heina

kuun 11 paivana 1983 , jolloin samalla kumotaan he l mikuun 1 paivasta 

1971 alkaen kaytossa ollut vastaava saanto siihen myohemmin tehtyine 

korjaus l ehtineen . 

(Nro Yt 22537/62/83) VT 27/83 

VALTIONEUVOSTON MY~NT~MAT KULJETUSALENNUKSET VALTIONRAUTATEILLA 

Valtioneuvosto on 22 . 6 . 1983 tekemallaan paatoksella myontanyt 1 . 7 .-
31 . 12 . 1983 valiseksi ajaksi seuraavat tavaral iikenteen kuljetusalennuk

set . 

- Kotimaisen polttoturpeen rautatiekuljetuksista 10 prosentin alennus 

avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 
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- Kehitysalueelta l~hetett~vien sahaus- yms . sivutuotteiden (sahateol

lisuuden hake ja sahajauho) rautatiekuljetuksista 8 prosentin alen

nus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 
/ 

- Kuusakoski Oy:n Heinolan autopaloittamolle tapahtuvista auto- ja 

peltirornun vaunukuormal~hetyksist~ 30 prosentin alennus avovaunuluo 

kan mukaisesta rahdista v~hint~an 100 kilornetrin pituisista kulje 

tuksista . 

- Kotimaasta talteen otetun lumpun (tekstiilij~tteen) rautatiekulje

tuksista vaunukuormin kotimais1lle jalostuslaitoksille 20 prosentin 

alennus. 

- Kotirnaasta talteen otetun jatelasin (lasiromun) rautatiekuljetuk

sista vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 20 prosentin 

alennus avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 

- Kotirnaasta talteenotetun rauta- ja terasromun rautatiekuljetuksista 

vaunukuorrnin kotimaisille sulatoille ja valirnoille 20 prosentin 

alennus avovaunuluokan rnukaisesta rahdista . 

- Kotirnaasta talteenotetun ker~yspaperin rautatiekuljetuksista vaunu 

kuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 25 prosentin alennus 

avovaunuluokan rnukaisesta rahdista. 

- Rautateitse Neuvostoliitosta kotimaisille tuotantolaitoksille tuo

tavien haapa - ja koivukuitupuiden sek~ puuj~tteiden (hakkeen, saha

jauhon yms . ) rautatierahdista kuljetusmatkasta riippurnaton 5 pro

sentin alennus Suomen rahtiosuuksista . 

Tuontitavaran rajaliikenteeseen kuuluvat rnaksut perit~~n yleisten 

maaraysten mukaan . 

Alennuksen alaiseksi ker~yspaperiksi katsotaan tavaranimikeluettelon 

(VR 2645) nimikkeisiin 5312 ja 5313 kuuluva jatepahvi ja - paperi seka 

rnyos nirnikkeeseen 5311 kuuluva jatepahvi ja - paperi, joka l~heteta~n 

muilta tuotantolaitoksilta ja tehtailta kuin paperi- ja kartonkiteh

tailta . 

Kaikki edella sanotut alennukset rnyonneta~ vain vaunukuormalahetyk

sille . 
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Lis&ksi on kuljetusalennus myonnetty Rautaruukki Oy :n rautarikastekul
jetuksille Otanmaesta ja Rautuvaarasta Raaheen sek& Nakovammaisten 
Keskusliitto ry:n liikelaitos Sokevan rautatiekuljetuksille. 

Tassa tarkoitettujen alennusten alaisten lahetysten rahtikirjoihin on 
aina tavaranimikeluettelon mukaisen tavaralajikoodin viidenneksi nume
roksi merkittava numero kolme (3) , kuten rahtikirjan t&yttamisesta an

netut ohjeet edellyttavat. 

Alennukset myonnetaan keskitetysti kullekin alennukseen oikeutetulle 
asiakkaalle kuukausittain rahtiluottotilin v&Iityksella . 

Asemien on ilmoitettava edella sanotuista rahtijarjestelyista ao . 

asiakkaalle . 

(Nro Mt 22199/647/83, 29 . 6.1983) VT 27/83 

MUUTOKSIA TARIFFIS~~NT~~N 

Kuluvan vuoden heinakuun 1 paivast& lukien voimaan tulevien tariffi

muutosten johdossa tehd&an Valtionrautateiden tariffis&antoon ( VR 
2643) seuraavat muutokset ja lis&ykset: 

Muutetaan 

Menoliput , 12 § kohta 2 . 

2. Toisen 1uokan meno1ipun hinta 1asketaan siten, 

ettA 1,33 markan perusmaksuun 1is~tAAn: 

1- 22 km matka- 0,64 mk kutakin 2 km kohti 
osuude11a a1kavaa 

23- 50 '! II 0,86 II II 4 II II 

51- 80 II II 1,16 " " 5 " " 
81- 140 II " 1' 95 " 10 " " 

141- 270 " II 2,12 " " 10 " 
271- 600 " " 1, 76 " " 10 " " 
601- 960 " " 3,63 II II 30 II 

961-1200 " " 3,80" II 40 " " 
1201-2000 " " 3,94 " " 50 " " 
yli 2000 " " .7' 88 " " 100 II " . 

Menolipun hinta 1asketaan v§.hintll!ln 8 kilometrin mat-

ka1ta. (27.5.1983/468) 
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Kuukausiliput, 15 § koht a 2. 

2. Yhden kuukauden toisen 1uokan 1ipun hinta 1aske
taan siten, etta 55 , 85 markan perusmaksuun 1isRtaan: 

1- 10 km matka
osuude11a 

11- 22 " 
23- 52 " 
53- 80 " " 
81-180 11 11 

181-260 11 11 

261-500 11 

10,65 mk kutakin 
a1kavaa 

18,65 " 
26,70 " " 
22,55 " 
16,10" 
24,40 " 
34,65 " 

2 km kohti 

3 " " 
6 " 11 

7 11 

10 11 

20 11 

48 " 11 

Kuukausi1ipun hinta 1asketaan vahintaan 8 ki1ometrin 
matka1ta. 

27 

Kappaletavar alahetys , Ku l jetusmaksu 36 § kohta 1 se ka l isamaa rayk s e t 
2 ja 4 . 

1. Rahtikappa1etavaran kiskoku1jetusmatkoi1ta peritaan 
maksut seuraavassa tau1ukossa mAArAttyjen yksikkOhintojen mu

kaan. 

Vali- Yksikk/5- ViHi- Yksikka- Vali- Yksikk/5-
matka hinta matka hirrta matka hinta 
enin- pennia enin- pennia enin- pennia 
taan 100 kg taan 100 kg taan 100 kg 
km kohti km kohti km kohti 

30 1302 330 2398 900 4481 

60 1412 370 2544 1000 4847 
90 1521 410 2691 1100 5212 

120 1631 450 2837 
150 1741 500 3019 
180 1850 550 3202 
210 1960 600 3385 
240 2069 650 3568 
270 2179 700 3750 
300 2289 800 4116 

---
2. Rahtikappa1etavaran perusrahdit on 1askettu va1miiksi 

tariffitau1ukkoon 28. Tau1ukkoa laadittaessa on 275 - 7749 kg 
1ahetysten yksikkOhinnoista vahennetty paljousalennus, jota 
ilmoittavat prosentt11uvut 1asketaan seuraavien kaavojen avu1-
1a: 
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p 
A2 - Al 

(S - 30) + Al 
1070 

Al 141,106 0,424570 co,s + 61,644 log G 

A2 175,716 0,691886 co· s + 77.840 log G 

Kaavoissa tarkoittavat P etsittya prosentti1ukua, j onka 
lukuarvo py5ristetaan lahimpaan kymmenesosaan, .s valimatkan 
suurinta arvoa (36 § 1) ja G 1ahetyken painon tasoitettua 
arvoa (37 § 1). 

4. Kappa1etavara1ahetysten liitantaku-1 ietusmaksut (1 iitan
t arahdit) maarata an seuraavien yksikk5hintoien mukaan. 

Yksikk5hinta p/100 kg, kun 1iitantaku1jetusvy5hyke on 

1 
1388 

2 
1503 

3 
1657. 

4 
1887 

5 
2194 

6 
2577 

7 
2961 

8 
3421 

9 
3882 

10 
4342 

Maksut on 1askettu va1miiksi tariffitau1ukkoon 28 B. Tau
lukkoa laadittaessa menetellaan pal j ousalennuksen osalta kuten 
perusrahtia maarattaessa (36 § 2 lm). Laskentakaavat ovat 
seuraavat: 

p 
A2 - A1 

(S - 15) + A1 385 

A1 150,614 0,438610 co,s + 65,702 log G 

A2 143,225 0,396812 G0 \ 5 + 62,345 log G 

Liitantakuljetusvy5hykkeet on maara tty seuraavasti: 

1 kulietusmatka 0 - 15 km 
2 .. 16 - 30 .. Vyohyke .. 
3 .. 31 - so .. .. .. 4 .. 51 - 80 .. 
5 .. 81 - 120 .. 
6 .. 121 - 170 .. 
.7 .. 171 220 " 
8 .. 221 - 280 .. 
9 .. 281 - 340 .. " 

10 .. 341 400 .. 
Vaunukuorma lahetys , kuljetusmaksu 38 § kohta 3 

3. Ku1jetusmaksun perushintana avovaunussa on 20 tonnin 
kuorma1le kahta vaununakse1ia kohti '1askettu tonnirahti, joka 

saadaan siten, etta 14, 784 markan perusmaksuun lisataan: 

11-100 km matkaosuu- 0,634 mk kutakin 3 km kohti 
della a1kavaa 

101-200 " 
201-400 .. 
-401-700 .. 
yli 700 .. 

.. 0 815 .. 
1. 363 .. 
2:196 .. 
1. 883 .. 

1-10 km:n tonnirahti on perusmaksun suuruinen. 

5 .. 
10 .. 
20 " 
20 .. 

.. 

.. 

Katetun vaunun tonnirahti on 10 prosenttia avovaunun tonni

rahtia korkeampi. 
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LisatlHi.n 

43 §:n 3 lisamaartl.yksen toiseen kappaleeseen lause: 
"Kuljetuskirjana ktl.yteti:Ul.n saatetta VR 1908". 

58 §:n III.1.g lisamaaraykseen (yleisolle myyta~ista julkaisuista 

perittavat maksut) 

Ven~lais-suonalainen rautat~csanasto (lo~ake VR ~720: 
100 mk. 

Poistetaan 

44 §:n 7 lisamaarayksen ensimmaisen virkkeen loppu: 

" ja rahditukseen sovelletaan 3 lm:n maarayksia". 

Muutetaan 

Tariffisaannon liitteessa 4 paakaupunkiseudun vyohyketariffin 

3 §:ssa vahvistetut hinnat 

Kelpoisuus Menolippu 10 matkan Kuukausi-
sarjalippu lippu 

mk mk mk 

yhdelltl. 
vyohykkeelltl. 4,00 32,00 90,00 

kahdella 
vyohykkeella 7,00 56,00 160,00 

kolmella 
vyohykkeella 10,00 80,00 230,00 

ja soveltamisohjeiden kohdassa 4c vahvistetut hinnat 

kelpoisuus nenolippu 

mk 

yhdellli. 
vybnykkeella 2,00 
kahdella 
vyohykkeelltl. 3,50 
kolnella 
vyohykkeelltl. 5,00 

rasten lippu 

10 matkan kuukausi
sarjalippu lippu 

mk mk 

16,00 45,00 

28,00 80,00 

40,00 115,00 

(Nro Mt 31584/646/83, 29.6.1983) VT 27/83 

Koululais
lippu 

ale1'11'U.ls 
25 % 50 % 

mk mk 

68,00 45,00 

120,00 80,00 

173,00 115,00 

27 
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AVO I MIA VIRKOJA JA TOIMIA 

SAHK~TEKNIKKO sahkoteknilliseen toimistoon tyosopimussuhteeseen vau
nukaluston sahkojarjestelmien suunnittelu- ja kehittamistehtaviin. 
Hakijalta edellytetaan suunnittelu- ja piirtamiskykya, sahkoturval
lisuusmaaraysten osoitettua tuntemusta, suullista ja kirjallista esi
tystaitoa, yhteistyokykya seka tuntemusta sahkoasennusalalta. 

Omakatiset hakemukset palkkatoivomuksineen ilman todistusjaljennoksia 
pyydetaan lahettamaan 18. 7 .1983 mennessa os.: Koneosaston johtaja 
Rautatiehallitus, PL 488, 001 01 Helsinki 10. 

Lah.tietoja antavat: DI J Ahola, puh 7072486 tai ins P Haakanen, 
puh. 7072483 

EROJA 

R a t a o s a s t o: ratainsinoori (S 15) Aimo Olavi 

Mikkola j a rataes imies Llmari August Gronma rk 



.UUSI TULOKAS 
TARVITSEE SINUA. 
NEUVO. VAROITA. 

HdsiDti 1983. Valtioo .-;natuskeskut 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

Ti1i1uetto1on muutokset 

Tavaran kuormaamismaarayksia (TKM) 

Uusittu lomake VR 2407 (ke1poisuusrajoitus) 

Aikatau1un 183 lisays 

Avoimia virkoja ja toimia 

1283021298 

N:o 28 
14.7.1983 
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TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu 1.7.1983 lukien seuraavat kappale

tavaraliikenteen kustannuspaikat. 

31810 

31811 

31812 

31813 

31814 

31815 

31830 

31831 

31832 

31833 

31834 

31835 

31850 

31851 

31852 

31853 

32810 

32811 

32812 

32813 

32814 

32815 

32816 

33810 

33811 

33812 

33813 

33814 

33815 

33816 

33817 

HELSINGIN KAPPALETAVARA-ALUE 

Helsinki-Toolo 

Pitajanmaki 

Tikkurila 

Kerava 

Porvoo 

RIIHIMXEN KAPPALETAVARA-ALUE 

Riihimaki 

Lohja 

Hameenlinna 

Karjaa 

Hanko 

LAHDEN KAPPALETAVARA-ALUE 

Lahti 

He inola 

Loviisa 

KOUVOLAN KAPPALETAVARA-ALUE 

Kouvola 

Lappeenranta 

Imatra 

Mikkeli 

Kotka 

Savonlinna 

TAMPEREEN KAPPALETAVARA-ALUE 

Tampere 

Toijala 

Valkeakoski 

Vammala 

Parkano 

Jams a 
Vilppula 



33820 

33821 

33822 

33823 

33824 

33825 

33850 

33851 

33852 

34810 

34811 

34812 

34813 

34840 

34841 

34842 

34843 

35810 

35811 

35812 

35830 

35831 

35832 

36820 

36821 

36822 

36823 

36850 

36851 

36852 

- 3 -

TURON KAPPALETAVARA-ALUE 

Turku 

Turku satama 

Salo 

Loimaa 

Uusikaupunki 

PORIN KAPPALETAVARA-ALUE 

Pori 

Rauma 

SEIN~JOEN KAPPALETAVARA-ALUE 

Seinajoki 

vaasa 

Kaskinen 

KOKKOLAN KAPPALETAVARA-ALUE 

Kokkola 

Pietarsaari 

Ylivieska 

OULUN KAPPALETAVARA-ALUE 

Oulu 

Kemi 

ROVANIEMEN KAPPALETAVARA-ALUE 

Rovaniemi 

Kemijarvi 

JYV~SKYL~ KAPPALETAVARA-ALUE 

Jyvaskyla 

Pieksamaki 

Haapamaki 

KUOPION KAPPALETAVARA-ALUE 

Kuopio 

Iisalmi 

28 
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36870 KAJAANIN KAPPALETAVARA-ALUE 

36871 Kajaani 

37810 JOENSUUN KAPPALETAVARA-ALUE 

37811 Joensuu 

37812 Lieksa 

To 2/223/83, 1.7.1983 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Painatus

jaosto suorittaa perusjakelun. 

(Tlt 625/22/83, 5.7.1983) VT 28/83 

TAVARAN KUORMAAMISM~~R~YKSI~ (TKM) 

Muutokset ja lis~ykset n : o 2 julkaisuun Tavaran Kuormaamism~~rayksia 

(TKM) on ilmestynyt . Perusjakelu on suoritettu painatusjaoston toi

mesta . 

(Yt , 30 . 6 . 1983) VT 28/83 

UUSITTU LOMAKE VR 2407 (KELPOISUUSRAJOITUS) 

Lomake VR 2407 ( 65-, i - ja alennuskortilla myytyihin lippuihin kiin

nitettav~ kelpoisuusrajoitus) on uusittu . Koska vanhas sa painoksessa 
eleva ohjeteksti on puutteellinen , kehotetaan liikennepaikkoja tila a 
maan uusia lomakkeita painatusjaostosta ja v~littom~sti niiden saa
vuttua h~vittama~n vanhan painoksen . 

(Yt 4 . 7 . 83) VT 28/83 

AIKATAULUN 183 LISAYS 

Lisays 2 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu kaiki1le- aikataulu
kirjan tilannei1le. Lisayksen voimaantulopaiva on 18.7.1983. 

VT 28/83. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TO!MIA 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Seinajoen ratapiirissa 

(Seinajoki), kaksi toimistovirkailijan (V 10) tointa, toistai

seksi Pieksamaen ratapiirin toimistossa (Pieksamaki) ja 

yksi toimistovirkailijan (V 9) toimi, toistaiseksi 

Pieksamaen ratapiirissa (Kajaani). Rataosaston johtajalle 

osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paallikolle 

viimeistaan 15.8.1983. 

K 0 N E T E K N I K K 0 

Otetaan osastosuunnitteluteht~viin VR Hyvinkaan konepajan levy-, 

vaihde- ja takomo-osastoille. 

Tehtaviin kuuluu myos em. osastojen tyonjohtajien sijaisuudet. 

Vapaamuotoiseen hakemukseen palkkatoivomuksineen tulee liitta~: 

- jaljennos teknillisen koulun todistuksesta 

- selvitys aikaisemmasta tyokokemuksesta 

(tyotodistusjaljennokset). 

Konepajanpaallikolle osoitetut hakemukset on lahetettava 5.8.1983 

mennessa osoitteella: 

VR Hyvinkaan konepaja 

05820 HYVINKAA 2 

Lahempia tietoja antaa DI A Simola, puh. 914-262540. 
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UUSI TULOKAS 
TARVITSEE SINUA. 
NEUVO. VAROITA. 

Hellinki 1983. Valtion painalull<eokus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983-

Liikenneosaston toimintaohjeet : Muutos 

Moottoripyoran rahdituspaino 

Muutos tariffitaulukkoon 

VRS - standardit 

128302191 6 

N:o 29 
21. 7 . 1983 
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LIIKENNEOSASTON TOIMINTAOHJEET: MUUTOS 

Kirjeell~ Lko 22688/019/83 , 23 . 5 . 1983 annettu liikenneosaston toi

mintaohjeiden muutos korjataan seuraavaksi : 

Lto 9 . 8 . 9 . 4 . Veturien miehitys 

Vaihtotyo suor itetaan yksinajovarusteisilla vetureilla 

erikseen m~~ritellyill~ alueilla yksinajona . Kuljettajana 

k~ytet~~n veturinkuljettajaa . 

Em . vetureiden j~jestelyopastimen kertaajan , veturira

dion tai turvallisuuslaitteen vikaantuessa tyovuoron aika

na miehitet~an veturi kahdella veturimiehella tai todetaan 

paikallisesti tapauskohtaisesti miten tyoskentely~ mahdol 

lisesti muuten voidaan jatkaa . 

MOOTTORIPY~RAN RAHDITUSPAINO 

Tavaranimikeluettelon (VR 2645) mukaisesti moottoripyor~n v~hin rahditus 
paQno on 200 kg . Taten rahti - ja kiitotavarana lahetett~van moottoripyo
r~n kuljetusmaksu ma~r~ytyy v~hint~an 200 kg/moottoripyor~ ellei todelli 
nen paino tai tilavuuden (250 kg/m ) perusteella ma~raytyv~ rahdituspaino 
ole viela korkeampi. 

Mt 13 . 7 . 1983 VT 29/83 

MUUTOS TARIFFITAULUKKOON 

Ammattimaisen kuorma- ja pakettiautoliikenteen tilaus

liikenteen maksujen korottamisen johdosta on Valtionrau

tateiden tariffitaulukkoon (VR 2644) taulukkoon 36 pai

nettu kaksi korjauslehtea . Painatusjaosto suorittaa hin

tataulukkolehtien perusjakelun kuluvan heinakuun aikana . 

Korjauslehdet ovat voimassa 1 . 8 . 1983 alkae n. 

(Nro Mt 31767/646/83 , 8 . 7 . 1983) VT 29/83 



- 3 -

VRS - STANDARDIT 

Rautatieha11itus on 30 . 5 . 1983 vahvistanut seuraavat muutokset VRS 

kokoelmaan: 

Vahvistetut standardit 
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VRS 1061 Suosite1tavat teras1aadut. Muiden teras1aatujen korvaami -

nen . 

VRS 1340 Ohut1evyterakset . Laadut ja mitat. 

VRS 1341 Keskipaksut ja paksut 1evyt. Laadut ja mitat . 

VRS 1201 Terasputket, kierteityske1poiset . 

Peruutetut standardit 

VRS 1242 Ky1mava1ssatut ohut1evyterakset . Laadut ja merkinta . 

VRS 1243 Ky1mava1ssatut ohut1evyterakset. Naytteenotto j a aineen-

koestus . 

VRS 1244 Ky1mava1ssattu ohut1evyteras SFS 605 . Perus1aatu . 

VRS 1245 K,y1mavalssattu ohut1evyteras SFS 606 . Veto1aatu . 

VRS 1246 Kylmava1ssattu ohut1evyteras SFS 607 . Syvaveto1aatu . 

VRS 1247 Ky1mava1ssattu ohut1evyteras SFS 608 . Erikoissyvaveto l aatu. 

Koneosasto on 28 . 6.1983 vahvistanut seuraavat ohjemuutokset VRS 

kokoelmaan: 

Vahvistetut standardit 

VRS 3009 Koneenpiirustukset , piirustuslomakkeet , otsikkoa1ue ja 

muutoskentta (korvaa standardin K 3009) . 

VRS 3010 Koneenpiirustukset. Otsikkoa1ueen tayttoohjeet (korvaa 

standardin K 3010) . 

Uudet standardit jaetaan heti painoksien va1mistuttua standardikan

sioiden ha1tijoi1le. 

Vahvistettujen standardien mukaiset tuotteet on sisa11ytetty VR : n 

standarditavaranimistoon, hakuva1taryhma 1:een. 

Peruutetut VRS - standardit tu1ee poistaa VRS- standardikokoe1masta . 

(N : o RH 582/06/83, 30 . 5.1983 , Ko 2945/06/83 , 28 . 6 . 1983) VT 29/83 
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VUOSILOMAM~~R~YKSET 

Valtion tyomarkkinalaitoksen julkaisussa Valtion virkaehdot 1983 

sivulla 158 on vuosiloma- asetuksen 16 § : n (talvilomapitennys) koh 

dalla ladontavirhe . Julkaisun 16 § : n 2 momenttina oleva teksti ei 

ole en~~ voimassa . Julkaisusta puuttuu sensijaan edelleen voimassa 

oleva asetuksen 16 § : n 1 momentti , joka on seuraava : 

Milloin 2 § : n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan m~~r~ytyv~st~ vuosi 

lomasta osa pidetaan muuna kuin lomakautena , myonnetaan lorna talta 

osin pitennettyna puolella , kuitenkin enintaan asianomaisen koko 

loman puolesta maarast~ ja siten, etta 1 kohdan mukaise ssa lomassa 

on pitennys eninta~n seitseman ja 2 kohdan mukaisessa lomassa enin 

taan kuusi arkip~ivaa . 

(Hlo 504/114/83 , 15 . 7 . 83) VT 30 /83 

VARASTETTUJA TRANS AL PINO BIGE - LIPPUJA 

Englannista tulleen i lmoituksen mukaan on s e uraavat liput varastettu : 

- TRANSALPINO- menol i put nrot 369279 - 369399 

TRANSALPINO- meno - paluuliput nrot 336259 - 336299 ja 344858 - 344949 

Mikali naita lippuja tavataan , on ne otettava pois matkustajalta ja 

lahetettava RH:n henkiloliikenteen myyntijaostoon h . 258 b yhdessa 

seuraavien tietojen kanssa: matkustajan nimi j a osoite , passin numero 

ja antopaikka , lipun ostopaikka ja hinta . 

(Mt nro 31842/662/83 , 14. 7 . 1983) VT 30/83 

Helsinki 1983. Valtion painatuskeskus 
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varten 

Konttien kuljetusmaksu 

Kansainvalinen henkil5liikenne, lantinen 

Varastettu Inter- Rail - kortti 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Uusittu julkaisu VR 2648 

Nimityksia ja maarayksia 

Eroja 

128302271X 
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VALTIONRAUTATEIDEN PIIRIJAKO 

Vira11isissa Tiedotuksissa n :o 27/83 on o11ut RH:n paatoksessa n :o 

RH 304/011/83, 28.6.1983 Pieksamaen piirin kohda11a rajaki1ometri -
1uvussa kirjoitusvirhe, joka korjataan i1moittama11a, etta rataosa1-
1a Mantyharju-Ka11iomaki on oikea rajak]1ometri 244 +575-606+000 . 

(N :o RH 304/011/83, 28 . 6.1983) VT 31/83 

MAJOITUS YKSITTAISILLA VIRKAMATKOILLA v . 1983 

Cumulus -hotellien huonehintojen korotuksen takia 1 .8.1983 lukien 

voidaan Cum ulus-hotellien 1-hengen ~uoneita kayttaa majoitukseen 

yksittaisilla virkamatkoilla vain silloln, kun edullisempaa vaih

toehtoa ei ole tarjolla. Taman johdosta on ensisijaisesti kaytet

tava VT:ssa 1/83 (majoitus yksittaisilla virkamatkoilla v . 1983 ) 

llmoitettuja muita kuin Cumulus-hotelleja . Lu ettelossa mainittu 

j a Cumulus-hotelleja voidaan korotuksesta huolimatta edelleen 

kayttaa majoituttaessa 2-hengen huoneisiin . 

Cumu1us-hotellien kanssa on sovittu 1 . 8 . 1983 lukien toistaiseksi 

virka- ja tyomatkoja varten vuorokausimaksuksi 1-hengen huoneesta 

Helsingissa 270 mk ja Helsi ngin ulkopuolella 230 mk . Talloin on 

hotelliin kirjoituttaessa selvasti ilmoitettava, etta asianomai 

nen o n VR :n palveluksessa . 

Hloj n :o RH 397/050/83, 22.7.19 83, VT 31 / 83 

PEREHDYTTAMINEN 

Pere hdyttamisoppaan "VR esittaytyy " nimi on muuttunut . Nykyisin 

se on "TERV ETULDA VALTIONRAUTATEILLE" ja se on tarkoitettu 

jaettavaksi jokaiselle uude11e tyontekija11e palvelukseenoton 

yhteydessa . Perusjakelu on suoritettu ja lisaa on saatavana 

painatusjaostosta painotuotenumerolla VR 1150. 

VT 31/83 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak

kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

624940 

625103 

625269 

Oy Stockmann Ab 

Akateeminen kirjakauppa 
Valtakatu 36 
53100 LAPPEENRANTA 10 

Imatran Voima Osakeyhtio 

Joensuun Voimalaitos 
Iiksenvaarantie 2 
80260 JOENSUU 26 

Imatran Voima Osakeyhtio 

Rauhalahden Voimalaitos 
Kuokkalantie 4 
40450 JYV~SKYLA 45 

Luettelosta poistetaan 

618124 Metsahallinnon Pudasjarven hoitoalue 

PL 7 
93100 PUDASJ~VI 

Allamainittujen Osuuskunta Metsaliiton asiakasnumeroiden nimet muute

taan 1.8.1983 lukien seuraavanlaisiksi 

655241 

655258 

655266 

655274 

655282 

655290 

655308 

655316 

655324 

655332 

655340 

655357 

655365 

655373 

Osuuskunta Metsaliitto 

(Tlt 3/24/83, 26.7.1983) VT 31/83 

Sata-Hameen Aluetoimisto 

Turun Aluetoimisto 

Keski-Suomen Metsakonttori 

Kokkolan Aluetoimisto 

Seinajoen Aluetoimisto 

Vaasan Aluetoimisto 

~anekosken Aluetoimisto 

Hameenlinnan Aluetoimisto 

Joensuun Aluetoimisto 

Kuopion Aluetoimisto 

Mikkelin Aluetoimisto 

Savonlinnan Aluetoimisto 

Oulun Aluekonttori 

Lapin Aluekonttori 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 2, 1.7.1983, on kansainvalisessa tavara

liikenteessa kaytettavia ulkornaan valuutan rnuuntokursseja rnuutettu 

1.7.1983 lukien seuraavasti: 

100 Espanjan pesetaa 

100 Portugalin escudoa 

3,90 rnk 

4,80 rnk 

Tilitoimiston sahkeella nro 142, 27.7.83 on kansainvalisessa tavara

liikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja rnuutettu 

1.8.1983 lukien seuraavasti: 

100 Belgian frangia 10,90 rnk 

Englannin punta 8,60 rnk 

100 Espanjan pesetaa 3,80 rnk 

100 Itavallan shillinkia 31 '1 0 rnk 

100 Luxernburgin frangia 10,90 rnk 

1 00 Ranskan frangia 72,80 rnk 

100 Saksan Liittotasavallan 
markkaa 218,00 rnk 

100 Tanskan kruunua 60,70 rnk 

1 USA:n dollari 5,60 rnk 

(Tlt nro 76/23/83, 27.7.1983) VT 31/83 

KONTTIEN KULJETUSMAKSU 

Tariffitaulukot-julkaisun (VR 2644) taulukossa 34 "Konttien maksu

taulukko"/vaunussa yksi kontti (sivu 348) on yli 22 t/40 jalan kuor

matun kontin kuljetusmaksu 720 km:n kohdalla painovirheen johdosta 

mk 2254 . Kuljetusmaksu oleva mk 2554 . 

(Nro Mt 31584/646/83, 21 . 7.1983) VT 31/83 
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KANSAINVALINEN HENKIL~LIIKENNE, LANTINEN 

Uudet TCV-matkaliput 

Vuoden 1983 aikana kaikki Euroopan TCV:hen osallistuvat rautatiet otta

vat kayttoon uudet TCV-matkaliput ja lippujen paallykset. 

Uusi TCV-matkalippu on yhdenmallinen lippu, jolle kirjoitetaan joko 

meno- tai meno-paluulippuja. 

Englannin kanaalin ylityksessa kaytettavat liput oikeassa reunassa ole

vine tarkistusliuskoineen ovat myos muuttuneet. Naissa lipuissa on nyt 

matkalipun lisaksi erikseen laivakuponkiliput. 

Myos kansainvalista taytelippua on hieman selvennetty. 

Asianomaisille lahetetaan myohemmin tarkemmat ohjeet ja mallit . Vanhat 

liput ovat VR:lla voimassa 31.12.1983 asti. 

(Mt nro 31890/662/83, 25.7.1983) VT 31/83 

VARASTETTU INTER-RAIL-KORTTI 

Englannin rautateilta tulleessa sahkeessa ilmoitetaan, etta seuraava 

INTER-RAIL-kortti on varastettu: 

n:o 144548 (Great Britain) 

nimella D. Fox 

voimassa 19.7. - 18.8.1983 

Tavattaessa on kortti otettava pois ja matkustajan nimi, osoite ja pas 

sin numero kirjoitettava muistiin. Nama tiedot on annettava mahdolli

simman pian rautatiehallituksen henkiloliikenteen myyntijaostoon puh. 

911-2729. 

(Mt nro 31080/662/83, 25.7.1983), VT 31/83 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat julkaisuun lisataan 15 . 8 . 1983 lukien 
Virenojan liikennepaikka seuraavin merkinnoin : 

1 2 3 4 5 
Virenoja 5 

Voj 602 Lh 
Lahti 15 . Tt 

Lh 15 . Lvs 63 . 

6 

Hpj 534 . Hpk 304 . Hko 292 . Hy 86 . 
Ilm 435 . Jns 393 . Jy 341 . 
Kr 185 . Kon 544 . Kv 77 . 
Lla 797 . Ov 232 . 01 683 . 
Par 263 . Pko 265 . 
Psl 142 . Pm 261 . Pri 325 . 
Ri 74 . Sk 349 . Sij 375 . 
Tpe 190 . Tl 150 . Tku 278 . 
Vnj 411 . Yv 561 . 
Virenojan Tiilitehdasta 

varten . 

(Nro Lko 22693/67/83, 26 . 7 . 1983) VT 31 /83 

UUSITTU JULKAISU VR 2648 

Julkaisu "Maksuttomat syrjaraiteet" (VR 2648) on ilmestynyt ja pai 
natusjaosto on suorittanut perusjakelun . 

(Yt 25 . 07 . 1983) VT 31 /83 

NIMITYKSI~ JA M~~~YKSI~ 

T a 1 o u s o s a s t o : Kamreerin (V 27) virkaan aktuaari (V 26) 
Irja Mirjami Kaki , liikennetarkastajan (V 27) virkaan liikennetar-

kastaja ap (V 26) Esko Kaarlo Matti Siitonen , osastosihteerin (V 26) 
virkaan vt . ylim . osastosihteeri(V 26) Mirja Salome Nippala , 1i i 
kennetarkastajan ap (V 25) virkaan toimistosihteeri (V 18) Pentti 

Kalervo Taskila , toimistosihteeri n (V 19) virkaan(Pm vto) ylim . toi 
mistosihteeri (V 16) Lea Helja Orvokki Kuronen , toimistosihteerin 

(V 18) virkoihin toimistosihteerit (V 16) Toini Tuulikki Aalto , 
Marja Annikki Nokelainen , Raili Anelma Soderlund, toimistosihtee -
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rin (V 18) v i rkaan (Hy vto) y l im . toimistosihteeri (V 18) Helena 

Kaarina Jokirinne , to i mistovirkailijan (V 14) toimiin toimistovir 

kailija (V 11) Sirpa - Liisa Kaarina Karasuo, ylim . toimistovirkaili

ja (V 13) Hanna-Leena Kortene . 

Ylim~~r~iseen osastosihteerin (V 26) toimeen ylim. osastosihteeri 

(V 25) Kurt Axel Lindholm , ylim~~r~iseen toimistosihteerin (V 16) 

toimeen (Pm vto) toimistovirkailija (V 11) Salme Inkeri Lepoaho , 

ylim~~r~isiin varastomestarin (V 17) toimiin (Hy vto) varastomies 

Seppo Tapio Rantalainen, (Pm vto) varastotyontekija Matti Kalevi 

Oravainen . 

L i i k e n n e o s a s t o : Liikenneohjaajan (V 20) virkaan (Hki) 
liikennemestari (V 17) Veikko Ilmari Loisti , toimistosihteerin 
(V 18) virkaan (Hki) ylim . toimistovirkailija (V 8) Vaula Sinikka 
Vuorela , toimistosihteerin (V 18) virkaan (Hy) toimistosihteeri 

31 

(V 16) Sisko Tellervo Lemponen , liikennemestarin (V 17) virkaan 
(Epo) ylim . liikennevirkailija (V 13) Ann - Christin Helene Ekholm , 
toimistosihteerin (V 16) vir kaan (Hki) toimistosihteeri (V 15) 
Helvi Saga Anneli Nurmi , toimistosihteerin (V 16) virkaan (Ri) 
toimistovirkailija (V 9) Aira Hellevi Jokinen , to i mistosihteerin 
(V 16) virkaan (Ri) toimistovirkailija (V 11) Aira Ester Tuulikk i 
Akila , toimistosihteerin (V 15) virkaan (Hki) toimistovirkailij a 
(V 9) Pirjo Riitta Jarvinen ja ylim . toimistosihteeri (V 15) Pertti 
Juhani Jelek~inen , toimistos i hteerin (V 15) virkaan (Hy) toimis t o 
virkailija (V 9) Sirpa Riikka Maritta Maisonlahti , konduktoorin 
virkaan (Ri) jarjestelymestarit Esko Ensio Areva ja Kauko Untamo 
Makela seka junamies Onni Olavi Aaltonen, konduktoorin virkaan 
(Lh) j~rjestelymestari Vilho Johannes Heikkuri , veturinkuljettajan 
virkaan (Hki) veturinlammittajat (V 14) Ismo Juhani Leinonen , Hannu 
Aarne Olavi Karhunen , Arto Olavi Takala , Reijo Ilkka Kullervo Ant 
tila , Seppo Matias Kemi ja Pekka Tapio Sepp~l~, veturinkuljettajan 
virkaan (Lh) veturinlammittaja (V 12) Tuomo Antero Lappalainen , 
vetur i nkuljettajan virkaan (Ri) veturinlammitt~ja (V 12) Heikk i Il 
mari Vu~hio , tilap . veturinlammitt~ja Matti Olavi Kivinen , veturin 
lamm~ ··~j at (V 14) Kari Pauli Laaksonen , Jyrki Kalevi Nurmi , Alpo 
Vi' v~~ Martinkauppi , Pentti Juhani Kiiveri , Tarmo Jalmari Jokine n , 
Harri Kalevi Talja , Ilkka Antero Nummela ja Markku Tapani Poyry , 
vaunumestarin virkaan (Hki) vaununtarkastajat Vilho Kalevi Lautala , 
Tauno Jalmari Vienonen ja Matti Mikael Matilainen , jarjestelymes 
tarin virkaan (Hki) kuormausmestari Pentti Eelis Simelius , huolto 
mestarin virkaan (Hki) ylim . huoltomies Matti Antero Poutiainen , 
kuormausmestarin virkaan (Ri) junamiehet Reino Aleksi Iisakki Keto 
la, Erkki Tapio K~rkkainen , Juhani Matias Kiviniemi ja Erkki Antero 
Salin seka asemamies (V 9) Kaarlo Eino Lahnamaa . 
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Toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Hki) ylimtiarainen toimistovir
kailija (V 8) Sirpa Orvokki Myrttinen, toimistovirkailijan (V 11) 
toimeen (Hki) toimistovirkailija (V 9) Helena Marjatta Vare , toi 
mistovirkailijan (V 11) toimeen (Ke) ylim . toimistovirkailijat 
(V 8) Milja Maarit Wallen ja Sirpa Kyllikki Sutinen, toimistovir 
kailijan (V 9) toimeen (Hki) tilap. toimistovirkailija (V 8) Kari 
Pekka Juhani Palonen, toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Ke) ylim . 
toimistovirkailija (V 8) Marja Aino Annikka Henriksson, vaununtar 
kastajan toimeen (Hki) vaunumies (V 9) Jorma Ensio Koistinen ja 
ylim . vaununtarkastaja Pertti Juhani Tammi , vaununtarkastajan toi 
meen (Lh) ylim . vaununtarkastaja Erik Edvard Lemettinen , koneen
hoitajan toimeen (Hki) tallimies Aleks Teppo ja ylim . huoltomies 
Kauko Hyytiainen, koneenhoitajan toimeen (Ri) huoltomies Martti 
Olavi Kauppinen , asetinlaitemiehen toimeen (Hki) vaihdemies Erkki 
Juhani Soranta , junamiehen toimeen (Hki) kuormausmestari Seppo 
Kalevi Pitkanen, asemamiehet (V 9) Pentti Johannes Moilanen , (V 9) 
Maune Antero Kulju , (V 10) Eino Juhani Huovila , (V 10) Aarne Kauko 
Kalevi Aaltonen , (V 9) Kyosti Kalevi Repo , (V 10) Pirkko Kaarina 
Ruotsalainen, (V 9) Erkki Olavi Holopainen , (V 9) Taina Marjatta 
Tuominen , (V 10) Matti - Pekka Pohjola , (V 9) Juhani Ensio Salonen, 
(V 10) Erkki Juhani Paavonkallio, (V 9) Reijo Artturi Juhana 
Moisander , (V 9) Vilma Annikki Majuri ja (V 10) Jyrki Pertti Juhani 
Korpilaakso , junamiehen toimeen (Lh) asemamiehet (V 10) Petter 
Peltojoki ja (V 9) Eero Kalevi Bjorn , junamiehen toimeen (Ri) 
asemamiehet (V 10) Aarne Tuomas Jantunen , (V 9) Pentti Juhani I l
mari Nieminen , (V 9) Hannu Olavi Jokela, (V 10) Harri Antero Par
tanen ja (V 9) Timo Kaleva Lehtinen, junamiehen toimeen (Lo) a se 
mamies (V 10) Aulis Kalervo Kauppinen, vaihdemiehen toimeen (H~i) 
asemamiehet (V 10) Tarmo Paivio Hakala ja Veikko Viljami Rantila 
seka ylim . asemamies (V 9) Raino Ilmari Matveinen , vaihdemiehen 
toimeen (Hl) asemamies (V 10) Rauno Kalevi Lempinen, vaihdemiehen 
toimeen (Lh) asemamiehet (V 10) Ilkka Kalevi Kivisto ja Pertti 
Kalle Sandell . 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o varastomestari Gunnar Kalervo Niiranen 

R a t a o s a s t o: yl im.toimist ovi rkaili ja (VB) Hil kka Pitkakangas. 

Hdsiaki 1983. Valtioo painamskeskus 
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KANSAINVALINEN MATKATAVARA 

Kansainvalista matkatavaraa voidaan nykyisin lahettaa seuraavilta ase 

milta suoraan ulkomaille Tornion tai Turun sataman kautta; 

Haapamaki Kuopio Riihimaki 

Hanko Lahti Rovaniemi 

Harjavalta Lappeenranta Sale 

Helsinki Lieksa Savonlinna 

Hameenlinna Loimaa Seinajoki 

Iisalmi Mikkeli Tammisaari 

Imatra Nurmes Tamp ere 

Joensuu Oulu Toijala 

Jyvaskyla Orivesi Tornio 

Kajaani Parikkala Turku 

Karjaa Pieksamaki Turku satama 

Kemi Pietarsaari Uusikaupunki 

Kokkola Pori Vaasa 

Kotka Pannainen Varkaus 

Kouvola Rauma Ylivieska 

Matkatavaraa voidaan nailta asemilta lahettaa kansainvalisessa matka 

lipussa mainitulle maaraasemalle tai jollekin matkareitin varrella ole 

valle asemalle . Huomautetaan viela, etta vain Silja Linen laivoilla 

matkustavat ovat oikeutettuja lahettamaan matkatavaraa suoraan ulko

maille. Viking- linjan laivoilla matkustavat voivat lahettaa matkatava 

ransa kotimaisena lahetyksena Turun satamaan (ei Turkuun, kuten usein 

on lahetetty, vaan Turun satamaan) . 

Kotimaista matkatavaraa ei saa osoittaa esim . Turun satama edelleen 

Pariisi. Tallaisissa tapauksissa asiakas ei ole ottanutkaan matkatava 

raansa ulos Turun satamassa, jolloin asema on joutunut turhiin hanka 

luuksiin. Matkustajalle olisi myos selvitettava, etta matkatavaraa 

ei kuljeteta kaikissa junissa, joten olisi syyta lahettaa tavarat 

ajoissa. 

Suomeen tuleva tullaamaton matkatavara passitetaan Torniosta tai Turun 

satamasta maaraasemaa lahinna olevaan tullitoimipaikkaan. Tallaista 

tullamatonta tavaraa ei saa missaan tapauksessa antaa asiakkaalle ulos 

kesken matkaa, vaan vasta tullikasittelyn jalkeen . 
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Asiakkaalle olisi hyva huomauttaa , etta matkatavarakollin sisaan pantu 
nimi ja osoite helpottaa tavaran perilletoimittamista , jos osoitelappu 
katoaa. 

(Nro Mt 22865/662/83, 1.8 . 1983) VT 32/83 

LIIKENNEVIRKAMIESHARJOITTELIJOITA OTETAAN 

Liikennepiireihin otetaan 1 . 1 . 1984 liikennevirkarniesharjoittelijoita . 

Hakernisen edellytyksen~ on : 

- v~hint~an peruskoulu , rnieluiten kuitenkin kauppaopisto- tai 

ylioppilastutkinto 

- hyva terveys; erityisesti n~kokyvyn osalta vaatirnukset ovat tiukat 

- valtion kielitutkintol autakunnan antama todistus toisen kotirnaisen 

kielen hallinnasta 

- p~asaantoisesti 18-24 -vuoden ika 

Hakeminen liikennevirkarniesharjoittelijaksi ~apahtuu liikennepiirien 

ja liikennealueiden toirnistoista saatavalla hakulornakkeella, joka on 

toirnitettava syyskuun 1. paivaan mennessa sen liikennepiirin toirnis 

toon, jonka alueelle hakija ensi sijaisesti pyrkii . 

Liikennepiirien ja - alueiden henkilostoasioiden hoitajilta saa rnyos 

ammattiesitteita seka lis~tietoja liikennevirkarniehen tehtaviin ja 

hakerniseen liittyvista asioista. 

Sopiviksi katsotut hakijat kutsutaan lokakuun aikana Helsingissa 

jarjestettaviin soveltuvuuskokeisiin . 

(Nro Yt 1146/141/83, 3 . 8.1983), VT 32/83 
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NIMITYKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemap~~llikon (V 24) virkaan 
(Tpe) apulaisasemapaallikko (V 22) Raimo Juhani Koskiluhta, asema
pa~llikon (V 23) virkaan (Po) liikennemestari (V 18) Hannu Tapani 
Kelahaara, liikennemestarin (V 18) virkaan (Msk) liikennemestari 
(V 16) Urho Jalmari Niemi, liikennemestarin (V 18) virkaan (Vma) 
liikennemestari (V 16) Mauri Kalervo Jokinen, toimistosihteerin 
(V 18) virkaan (Tpe) toimistosihteeri (V 15) Raija Liisa Rasilai
nen, liikennemestarin (V 16) virkaan (Noa) ylim . liikennevirkai
lija (V 13) Hannu Erik Nurmikolu, liikennemestarin (V 16) virkaan 
(Tku) ylim. liikennevirkailija (V 13) Vesa Jyrki Toivonen, liiken
nemestarin (V 16) virkaan (Hpk) ylim. liikennevirkailijat (V 13) 
Matti Usko Sakari Jarvinen ja Aune Helena Hellevi Peraaho, toimis 
tosihteerin (V 15) virkaan (Tpe) toimistovirkailijat (V 11) Sirkka 
Marjatta Lindstrom ja Eeva Liisa Sinikka Ruponen , toimistosihtee 
rin (V 15) virkaan (Jas) toimistovirkailija (V 9) Aini Maria Loimu 
salo, toimistosihteerin (V 15) virkaan (Tku) toimistovirkailija 
(V 11) Anna-Liisa Halonen , toimistosihteerin (V 15) virkaan (Tku) 
toimistovirkailija (V 11) Pirjo Orvokki Vilhunen, toimistosihtee 
rin (V 15) virkaan (Pri) toimistovirkailija (V 9) Anitta Irmeli 
Jaaskelainen, jarjestelymestarin virkaan (Tku) konduktoori Alpo 
Valdemar Lindholm, konduktoorin virkaan (Tku) junamiehet Markku 
Kalervo Jaakola, Antti Juhani Salonen ja Martti Vaino Kakko , kon
duktoorin virkaan (Hva) vaihdemies Pentti Juhani Kuusisto , vetu 
rinkuljettajan virkaan (Tpe) veturinlammittajat (V 14) Yrjo Reino 
Juhani Harma , Tarmo Juhani Inkinen , Antti Kalevi Nyberg, Markku 
Johannes Lempinen, Timo Aulis Rytkonen, Seppo Tapani Maki, Seppo 
Kalervo Hainimo ja Jari Kalevi Pitkanen, veturinkuljettajan vir
kaan (Rma) veturinlammittaja (V 14) Esa Antero Laihinen, veturin
kuljettajan virkaan (Tku) veturinlammittajat (V 14) Matti Juhani 
Arpalahti , Jorma Tapio Rantapaju ja Tapio Ensio Tuomikoski, polt 
toainetyonjohtajan toimeen (Tpe) huoltomies Oiva Erkki Lahtinen , 
koneenhoitajan toimeen (Hpk) tallimies Matti Ilmari Pynnonen , ju
namiehen toimeen (Tku) vaihdemies Arto Eemeli Alakukku, asemamies 
(V 10) Kari Olavi Koski , asemamies (V 9) Osmo Uolevi Ermio , ase
mamies (V 9) Markku Uolevi Saikkonen ja asemamies (V 10) Timo An 
tero Pennanen, junamiehen toimeen (Ukp) asemamies (V 10) Ilmo 
Antti Tapani Sunila , junamiehen toimeen (Lm) asemamies (V 10) 
Tuure Kalevi Koskinen , junamiehen toimeen (Tl) autonkuljettaja 
Eino Martti Kantala seka asemamiehet (V 10) Antti Jeremias Haapa
koski ja Pauli Rafael Salmi , junamiehen toimeen (Vlp) asemamies 
(V 10) Pertti Kalevi Kuurnanen , junamiehen toimeen (Pej) asema 
mies (V 10) Uuno Eerik Salo , vaihdemiehen toimeen (Tku) asemamie 
het (V 9) Pekka Veikko Vuori , (V 10) Eino Juhani Pentikainen ja 
(V 10) Reino Vilhelm Nironen , vaihdemiehen toimeen (Tl) junamies 
Taisto Vaino Olavi Virtanen, vaihdemiehen toimeen (Mn) asemamies 
(V 9) Esa Kaj-Erik Lundgren, vaihdemiehen toimeen (Pri) asemamies 
(V 10) Altti Kalervo Makela . 

Liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Kok) toimistosihteeri (V 15) Mar 
tin Joel Sandberg , toimistosihteerin (V 15) virkaan (Vs) yli~ . 
toimistovirkailija (V 8) Helena Sirkka Kaarina Laine , kuormaus
mestarin virkaan (Yv) asemamiehet (V 10) Martti Kustaa Jussila ja 
Teuvo Armas Sorvisto , konduktoorin virkaan (Sk) junamies Tapani 
Matias Lepisto, veturinkuljettajan virkaan (Sk) veturinlammittaj~t 
(V 14) Rainer August Tammilehto, Jouko Toivo Johannes Raina , Kari 
Pekka Loukola , Erkki Jaakko Jarvinen ja Kari Matti Johannes Koykka , 
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veturinkuljettajan virkaan (Kok) veturinlamrnittaja (V 14) Veikko 
Olavi Pahkasalo, toimistovirkailijan (V 11) toimeen (Vs) toimisto 
virkailija (V 9) Helvi Juliana Loppi, toimistovirkailijan (V 9) 
toimeen (Sk) ylim. toimistovirkailijat (V 8) Aila Anita Kulmakorpi 
ja Kari Tapani Lehdikko , toimistovirkailijan (V 9) toimeen (Kok) 
ylim . toimistovirkailija (V 10) Margit Irmeli Suominen, vaununtar
kastajan toimeen (Sk) ylim . vaununtarkastaja Reijo Alpo Johannes 
Penttila ja vaunumies (V 9) Pertti Heikki Pohjola, koneenhoitajan 
toimeen (Sk) huoltomiehet Pentti Kalevi Paganus ja Kosti Eelis Ita 
maki, vaihdemiehen toimeen (Vs) asemamies (V 9) Ville Seppo Koski 
nen, vaihdemiehen toimeen (Sk) junamiehet Jorma Olavi Lillberg , 
Seppo Vain6 Olavi Hautala ja Esko Matti Kangas, asetinlaitemiehen 
toimeen (Sk) asemamies (V 9) Kari Matti Juhani Haapala , junamiehen 
toimeen (Kok) asemamies (V 9) Jan Erik Valdemar Kallstrom, juna
miehen toimeen (Vs) asemamies (V 9) Erkki Johannes Hiivanainen , 
junamiehen toimeen (Sk) asemamiehet (V 9) Kustaa Vilho Jarvi , 
(V 10) Pekka Antti Ilmari Lyly , asemamies (V 10) Esko Johannes 
Joensuu, (V 10) He ikki Tuomo Saikkonen , (V 9) Esko Sakari Viertola , 
(V 10) Pentti Juhani Hautamaki , (V 10) Raimo Unto Suhonen ja (V 10) 
Erkki Pekka Murtomaki , yliteknikon (V 24) virkaan (01) veturinkul 
jettaja Urho Erkki Johannes Ulander , asemapaallikon (V 21) virkaan 
(Sll) liikennemestari (V 18) Sakari Kasurinen, asemapaallikon 
(V 24) virkaan (Nrm) asemapaallikko (V 21) Erkki Olavi Vaatainen , 
liikennemestarin (V 18) virkaan (Uim) ylim . liikennevirkailija 
(V 13) Rainer Juhani Riikonen , vaunumestar in virkaan (Jns) vaunun 
tarkasta ja Taisto Johannes Sara npaa . 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimiehet Keijo ludvig Hinkkanen, Arvo Frans Teodor 

Kuusisto ja Kauko Eevertti Rantala. 



KERRO KOKEMUKSISTASI. 
SE EDISTAA KAIKKIEN 
TURVALLISUUITA. 



Helsinki 1983. Valtion painatwkeskw 
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VALTIONRAUTATEIDEN PIIRIJAKO 

Vira11isissa Tiedotuksissa n:o 27/83 on o11ut RH:n p~~toksess~ n : o 

RH 304/011/83, 28 . 6 . 1983 Pieksam~en piirin kohda11a rajaki1ometri -

1uvussa kirjoitusvirhe , joka korjataan i1moittama11a , ett~ rataosa1-

1a Sii1inj~rvi- Luikon1ahti on oikea rajaki1omerti Sij 577+760. 

(N : o RH 304/011/83 , 28 . 6 . 1983) VT 34/83 

KOULUTUSOHJELMAT 

Kou1utustoimikunta on hyv~ksynyt kokouksessaan 12 . 8 . 1983 

Vaunukurssin kou1utusohje1man (KOTO 4 . 3 .2 I) 

Heikkovirta- asentajien y1emm~n sahkoammattitutkinnon kou1utus

ohje1man (KOTO 4 . 6 I) 

Em. ohje1mat otetaan kayttoon v~1ittomasti asianomaista kou1utus 

ta jarjestettaessa . Perusjake1u suoritetaan kou1utusjaoston toi

mesta ja ohje1mien 1is~kappa1eita on saatavissa rautatieopiston 
kans1iasta. 

(N~o Het 548/140/83 , 12 . 8 . 1983) VT 34/83 . 

VEN~L~IS -SUOMALAINEN RAUTATIESANASTO 

Vena1ais - suoma1ainen rautatiesanasto (VR 4720) on va1mistunut . Pai 

natusjaosto suorittaa sanaston perusjake1un . 

(H1t, 19.8.1983) VT 34/83 . 
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~TISEN TAVARALIIKENTEEN RAHDITUS- JA TILITYSJ~JESTEL~ KEHITTX

MISPROJEKTI (CIMPRO) 

Suunnitelmien mukaan vuoden 1984 alusta lukien tullaan CIM-rahti

kirjat rekisteroimaan kirjauskeskuksissa, jolloin paiva- ja kuukausi

tilitys seka tilastot voidaan laatia koneellisesti. 

Menettelya kokeillaan 1.9.83 alkaen kolmen kuukauden rinnakkais

kayttojaksolla. Rinnakkaiskayttoa varten annetaan tavaratoimistoille 

ja kirjauskeskuksille seuraavat ohjeet: 

Jake tilitysryhmiin: CIM-rahtikirjat jaetaan paivittain seuraaviin 

tilitysryhmiin: 

Tilitys: 

Rahtikirjojen 

lahettaminen 

kateinen luotto ------
vienti 73 74 

tuonti 75 76 

ennakkomaksulas-

kelmat (vienti) 77 78 

kiitotavara 

veloituslaskut 29 30 

Paivatilityslomake 4127 seka luottosaate 4155 

on uusittu. Kirjauskeskuksille on suoritettu 

perusjakelu. Tavaratoimistot laativat uusille 

tilitysryhmille omat paivatilityslomakkeet ja 

luottosaatteet. Nykyiseen tapaan laaditut ti

lit ovat kuitenkin voimassa rinnakkaiskayton 

ajan. 

Tavaratoimistot lahettavat CIM-rahtikirjat 

kotimaisten ja itaisten tapaan paivittain 

kirjauskeskuksille, jotka vastaavasti lahet

tavat ne tilitoimistoon. Ennen rahtikirjojen 

lahettamista tavaratoimiston on kirjattava la

hetykset lahtevan tai saapuvan tavaran luette

loon. 
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Tietojen tallen- Tiedot tallennetaan tietokonetoimiston ohjei-

taminen: den mukaan. 

Talennettujen tieto- Kansainvalinen tarkastustoimisto ottaa tallen

jen tarkastus tili- tamista seuraavana paivana yhteytta kirjaus-

toimistossa: keskukseen tietokonetoirniston tuottamalla vir

he~istalla esiintyvien tietojen korjaamiseksi . 

Turhien jalki selvittelyjen valttamiseksi ja tallentajan tyon helpotta

miseksi pyydetaan asemia tarkastamaan ja tarvittaessa oikaisemaan 

CIM-rahtikirjan kentissa 11, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 45, 48, 

50, 55 , 60, 63 , 76, 77, 78, 82, 83, 91 ja 92 olevat kooditiedot. 

Muil t a osin tilitys sailyy ennallaan. 

Lisatietoja antavat: kmr Yrsa Haggkvist Tru 911-2771, kpa Marjatta 

Parviainen Tru 911-2714 ja tallennusohjeista 

vanh. suunn. Pirjo-Riitta Siimesaho Tkt 911-2935 
(Tlt 713 / 233 / 8 3 19.8.83) VT 34 / 83 

LINJA - AUTOYHDYSLIIKENNE PIETARSAARI -P~NN~INEN JA RAAHE - VIHANTI 

Linja- autoliikenteen henkilotaksaa on liikenneministerion paatok

sella nr o 5890/74/83 , 4 . 8 . 1983 korotettu 11 . 8 . 1983 lukien . Myy 

t~essa yhdysliikennesop i musten (VT 23/73 . 14 ja VT 25/77) muka i s i a 
matkalippuja kelpaavi ksi linja- autoissa valilla Pannainen - Pietar
saari tai Vihanti - Raahe on asiakkailta perittava korotetun taksa n 
mukainen maksu . Uudet 11 . 8 . 1983 lukien sovellettavat maksut ai 
ku isten matkalippujen osalta ovat : 

P~nnainen - Pietarsaari 
Vihanti - Raahe 

11 km 
36 krn 

5 , 10 mk 
11 , 50 mk 

(Nro Mt 31917/661/83 , 11 . 8 . 1983) VT 33 - 34/83 
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KIRJATUN MATKATAVARAN L~HETT~MINEN ER~ILL~ RATAOSILLA 

Henkilojunien osalta on kirjatun matkatavaran l&hett&minen rajoitettua 
s&hkomoottorijunissa. Taman vuoksi rataosilla Hki-Ri, _Hki-Mrl ja 

Hki-Kkn on matkatavaran lahettaminen ja vastaanottaminen lopetettu 

muilta kuin Helsingin, Keravan, J&rvenp&&n, Hyvink&an, Riihimaen ja 

Kirkkonummen liikennepaikoilta. 

Koska matkatavaralahetyksia saapuu kuitenkin toistuvasti myos muille 
ko. rataosien liikennepaikoille, kehotetaan liikennepaikkoja muistut 

tamaan rajoituksesta matkatavaran l&hett&misest& huolehtivalle henki

lokunnalle. 

(Yt 16.8 . 1983) VT 34/83 

NEUVOSTOLIITTOLAISTEN VAUNUJEN KUORMAJARRUASETTIMET JA OSOITTAMINEN 

Kirjeen nro Lko 22078/662/83 , 11.1 . 1983, nojalla aloitettiin kokeilu, 
jossa Suomessa kuormattuja neuvostoliittolaisia vaunuja ei varusteta 

osoitelapuilla silloin, kun ne ovat menossa suoraan joko Vainikkalaan 

tai Niiralaan . Kokeilu jatkuu edelleen ja siita on saatu hyvia tulok

sia raja-asemien tyomaaran vahentymisena . Toisaalta menettely on mm. 
vaikeuttanut kuormajarruasettimien k&ant&mista oikeisiin asentoihin, 

koska vaunujen painotietoja ei ena& saada osoitelapuista . Seka juna

turvallisuuden etta raja-asemien kannalta olisi kuitenkin valttama

tonta saada mainittu ongelma ratkaistuksi siten, etta kokeilua voidaan 

edelleen jatkaa ja mahdollisesti muuttaa se pysyvaksi kaytannoksi. 

Taman johdosta liikennepaikkoja kehotetaan saattamaan vaunujen pai

notiedot sopivaksi katsomallaan tavalla (esim . vaunuluettelosanomalla) 

jarrujenkoettelijoiden tietoon, jotta kuormajarruasettimet voidaan 

saataa oikein. 

(Nro Yt 22078/662/83, 16.8.1983) VT 34/83 
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AVO IMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennemestarin virka (V 18) , toimistosihteerin virka (V 16) , toi 

mistosihteerin virka (V 15) , kymmenen veturinkuljettajan virkaa , j~r

jestelymestarin virka ja ne lj~ kondukt6orin virkaa . Liikenneosaston 

p~~llik6lle osoitetut kirjal l iset hakemukset on toimitettava rautatie 

hallituksen kirjaamoon viimeist~an 26 . 9 . 1983 . 

Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

liikennmestari (V 18) : Sein~joen (1 Kha js) liikennealueelle, 

toimistosihteeri (V 16) : Seinajoen liikennepiiriin (1 yr - palk . ) , 

toimistosihteeri (V 15): Ylivieskan (1 Yv lapt) liikennealueelle , 

veturinkuljettajat : Kokkolan (2 Kok) liikennealueelle , Sein~joen 

(7 Sk) ja Ylivieskan (1 Yv) varikoille , 

jarjestelymestari : Kokkolan (1 Kok mre) liikennealueelle seka 

konduktoorit : Sein~joen (1 Sk) , Vaasan (2 Vs) ja Kokkolan (1 Kok) l ii 

kennealueille . 

Ylima~r~inen j~rjestelyrnestarin toimi, kuusi vaihdemiehen tointa, 

kolmetoista junarniehen tointa , kaksi toimistovirkailijan tointa (V 11) 

ja toimistovirkailijan toimi (V 9) . Rautatiehallituksen liikenneosas 

ton paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

Sein~joen li i kennepiirin pa~llikolle viimeist~~n 26 . 9 . 1983 . 

Edel la mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaar~iseen toirneen otettu 

sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

yl im . jarjestelymestari : Seinajoen (1 Sk mre) l iikennealueelle , 

vaihderniehet : Sein~joen (4 Sk) ja Vaasan (2 Vs) l iikenne 

alueille , 

junamiehet : Sein~joen (7 Sk) , Vaasan (2 Vs) , Kokkolan 

( 1 Kok , 2 Pts) ja Yl i vieskan (1 Yv) li i-

kennealueille , 

to imistovirkailijat (V 11) : 

Seinajoen liikennepiiriin (1) ja Se i najoen 

(1 Sk) varikol l e sek~ 

toimistovirkai l ija (V 9) : 
Sein~joen liikennepiiriin (1) . 
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Neljatoista veturinlammittajan tointa (V 14) , kaksi huoltomiehen 

tointa , kaksitoista asemamiehen tointa (V 10) ja kahdeksantoista 

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

toimitettava Seinajoen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 26 . 9 . 

1983 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu 

raavasti : 

veturinlammittajat (V 14) : Kokkolan (4 Kok) liikennealueelle, Seina

joen (8 Sk) ja Ylivieskan (2 Yv) varikoi l le , 

huoltomiehet : 

asemamiehet (V 10) : 

asemamiehet (V 9) : 

Seinajoen (2 Sk) varikolle , 

Seinajoen (7 Sk) , Vaasan (1 Vs) , Kokko l a n 

(1 Kok) ja Ylivieskan (3 Yv) liikennealu 

eille seka 

Seinajoen (8 Sk) , Vaasan (7 Vs) , Kokko l an 

(2 Kok) ja Ylivieskan (1 Yv) liikenne 

alueille . 

Teknillisen koulun sahkovoimatekniikan suorittanut S A H K 0 T E ~ -

N I K K 0 otetaan VR Kuopion konepajan palvelukseen tyosopimussuh

teeseen . Tehtaviin kuuluu dieselvetokaluston korjausten suunnitte 

lu ja tyonjohto seka laitossahkolaitteiden asennusten suunnittelu 

ja valvonta. Aikaisempi tyokokemus teknikkona ja patevyys toimia 

sahkolaitteistojen kayton ja sahkotoiden johtajana ( OA- ryhman oma

tarveurakointi ) luetaan eduksi , tai on lupakirja myohemmin hankit 

tava. 

Hakemus palkkatoivomuksineen on lahetettava 5.9.1983 mennessa osoit 

teella VR Kuopion konepaja, Pohjolankatu 1, 70500 Kuopio 50 . Hake

mukseen liitettava jaljennos teknillisen koulun paastotodistuksesta 

ja selvitys aikaisemmasta tyokokemuksesta ( ei tyotodistusjaljennok

sia ) . 

Lahempia tietoja antavat D I Timo Nordstrom puh . ( VR ) 982 - 291 ja 

ylityonjohtaja Martti Mecklin puh . ( VR ) 982 - 378 . 



NIMITYKSI11. 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o: johtajan (S 18) virkaan Matti Ante
ro Simojoki . 

R a t a o s a s t o: ylim. toimistosihteerin (V 16) toimeen (rpt Pm) 

ylim. toimistovirkailija (V8) Eija Hanne1e Nousiainen, ylim. toimis 

tovirkailijan (V13) toimeen (rpt Pm) tilap.toimistovirkailija Aura 

Amanda Marjatta Karppinen,ylim. toimistovirkailijan (Vll) toimiin 

(oa Pm) ylim. toimistovirkailija {V8) Aila Ilmi Leppanen ja (rpt Pm) 

ylim. toimistovirkai1ija (V8) Enni E1ina Niittykoski, y1im.toimisto

virkailijan (V8) toimiin (rpt Hki) tilap. toimistovirkailija Leena 

Helena Sipila, {Kon ra) vt.y1im.toimistovirkailija (V8) Terttu 

Marketta Heikkinen ja {rpt Pm) vt.y1im.toimistovirkailija {V8) Olavi 
Ensio Junkkarinen, ratae8imiehen toimeen (Kuo) vaait8ija Paavo 
Jubani Antikainen, 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o: ylim . 1~~kint~voimistelija Helmi 

Marjatta Weckman, tiedotusp~~llikk5 Eero Juhani Tuurna . 

R a t a 0 8 a 8 t o: ratae5imie8 Voitto Eino Kalevi Rautio, 

rataesimies Johan Pietari Mustonen. 

HdsiJiki 1983. Vallioo poin•nl!lkatuJ 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat lisayk

set. 

625848 

626614 

626705 

Sokos Kotka 

PL 4 

48101 KOTKA 10 

Oy Electrolux Ab 

Huoltolux 

Teollisuuskatu 10 

28100 PORI 10 

Oy Electrolux Ab 

Perin Keskusvarasto 

Teollisuuskatu 10 

28100 PORI 10 

(Tlt 3/24/83, 23.8.1983) VT 35/83 

KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT JA EXPRESS-JUNIEN KONDUKT~~RIN PAIKKAKIIN

TI~T 29 . 8 . 1983 ALKAEN 

Varapaikkajarjestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat. Lii

kennetoimiston RAP - valvojalla on oikeus antaa naita paikkoja etuka

teen ennen junan lahtoa alkuasernaltaan sairaspaikoiksi tai virhei 

den korjauksiin . Konduktoorille toirnitetaan tieto varapaikkojen 

kaytosta junan lahtoasernan valityksella . 

Junan lahdettya voi konduktoori kayttaa varapaikkoja harkintansa 

mukaan (makuupaikkojen myynti, virheiden korjaus). 



- 3 -

Botnia - Express 45/46 

Junassa ei ole varsinaisia varapaikkoja, mutta em . syista on Rap 
valvojalla oikeus antaa paikkoja konduktoorin paikkakiintiosta en

nen junan lahtoa alkuasemaltaan . Junan konduktoorille toimitetaan 
tieto varatuista kiintiopaikoista em . tavalla . 

Helsingin , Tampereen , Parkanon ja Seinajoen asemilta ilman paikka 

lippua junaan nousevia matkustajia varten on konduktoorilla paik
kakiintiot seuraavasti : 

Vaunu nro 

1 

4 

Kokoushytit : 

Kaukojunien 

Makuu2aikat 
Juna nro 

9/10 
51/52 
61/62 
63/64 
65/66 
71/72 
73/74 

109/61 
109/110 
64/110 

Paikat nro 

41 - 56 2 lk 

175 - 178 1 lk 

manuaa l isen myynnin karttaa pi taa Tampereen lip 

putoimisto, puh . 931 - 2120 (VT 15/83) 

vara2aikat 

Vaunu nro Paikat nro 

75 31 - 33 
39 31 - 33 
30 31 - 33 

5 31 - 33 
12 31 - 33 
48 31 - 33 

57 31 - 33 
20 31 - 33 
81 31 - 33 
20 31 - 33 

35 



35 - 4 -

Istumapaikat 

Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

1/2 138 1 - 2 

139 1 - 2 

3/4 430 1 - 2 

5/6 584 1 - 2 

EP 7/8 121 1 - 2 

124 175 - 178 1 lk 

9/10 521 Jns 1 - 2 

532 Sl 1 - 2 

11/12 182 Imr 9 - 10 

185 Imr 9 10 

13/14 165 1 - 2 

25/26 431 1 - 2 

31/32 390 Vs 1 - 2 

389 Kok 1 - 2 

32 394 Sk- Hki 175 - 178 su - pe 1 lk 

33/34 348 Kok 1 - 2 

349 Kok 1 - 2 

367 Vs 1 - 2 

370 Vs 175 - 178 1 lk 

36 426 1 - 2 

429 1 - 2 

390 1 - 2 

41 339 Sk 1 - 2 

378 Pm 1 - 2 pe 

42 339 1 - 2 

43 321 9 - 10 
44 321 9 - 10 

352 9 - 10 su , sv 

47 426 1 - 2 

429 1 - 2 

49 382 1 - 2 

51/52 397 1 - 2 

EP 57/58 101 1 - 2 
104 175 - 178 1 lk 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

EP 57 431 Hki-Tpe 175 - 178 rna - to 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 lk 

69 129 Roi 1 - 2 

394 Sk 175 - 178 ma- la 1 lk 

70 129 Roi 1 - 2 

96 Sk 175 - 178 pe 1 lk 

70 382 Sk 1 - 2 su , sv 

71/72 492 1 - 2 

73/74 505 1 - 2 

75/76 411 1 - 2 

77/78 424 1 - 2 

425 1 - 2 

79/80 593 1 - 2 

EP 83/84 111 1 - 2 

90 361 Jy - Hki 9 - 10 

321 Tpe - Hki 9 - 10 ti - la 

91 352 9 - 10 

93 355 9 - 10 su - to Tpe , pe, la Jy 

358 9 - 10 

94 355 Pm- Hki 9 - 10 

352 Jy - Hki 9 - 10 

95/96 129 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 
102/107 442 1 - 2 
109/110 448 1 - 2 
114 352 9 - 10 
121 201 1 - 2 
122 430 1 - :> 
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J una nro Vaunu nro Paikat nro 

123 349 Tku 9 - 10 pe - la 
346 Ukp 9 - 10 

124 435 1 - 2 

125 216 1 - 2 

126 242 9 - 10 

127 430 1 - 2 

128 201 1 - 2 

129 435 1 - 2 

130 346 9 - 10 

349 9 - 10 pe, su , sv 
131 430 1 - 2 

132 216 1 - 2 

133 242 9 - 10 

134 430 1 - 2 su - pe 
216 1 - 2 la 

141 309 Pri 9 - 10 

312 Rrna 9 - 10 pe - su 
321 Sk 9 - 10 

14 2 309 Pri 9 - 10 

306 Rrna 9 - 10 pe - su 
143/144 323 1 - 2 

145/146 273 Pri 1 - 2 

271 Hpk 1 - 2 

151/152 430 1 - 2 

155 430 Pri 1 - 2 

382 Sk 1 - 2 pe 
156 430 1 - 2 

157 429 1 - 2 rna - to 
138 1 - 2 su, sv 
139 1 - 2 su, sv 

158 429 1 - 2 ti - pe 

138 1 - 2 rna 

139 1 - 2 rna 

HALLITUKSEN J~SENTEN MAKUUPAIKAT 

29 . 8 . 1983 alkaen varataan hallituksen jasenten rnatkoja varten yksi 
1. luokan osasto seuraavista makuuvaunuista : 
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9/800 
51 
51/561 pe 
61/563 su-to 
61 
63 
65 pe , su 

71 

10 
809/10 

52 
568/52 su, sv 
568/62 ma- pe 

62 
64 
66 pe , su 
72 

75 
76 
39 
33 
33 
30 

5 
11 
48 

75 
76 

39 
33 
33 
30 

5 
11 

48 
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Matkareitti 

Helsinki - Joensuu 
Helsinki - Savonlinna 
Helsinki - Oulu 
Helsinki - Vaasa 
Helsinki - Vaasa 
Helsinki - Rovaniemi 

Helsinki - Rovaniemi 
Helsinki - Rovaniemi 
Helsinki - Kontiom~ki 

Joensuu - Helsinki 
Savonlinna - Helsinki 
Oulu - Helsinki 
Vaasa - Hel sinki 
Vaasa - Helsinki 
Rovaniemi - Helsinki 
Rovaniemi - Helsinki 
Rovaniemi - Helsink i 
Kontiomaki - Helsinki 

Nama paikat vapautuvat yleiseen myyntiin junan lahtopaivan~ 
klo 12.00, ellei niit~ siihen mennessa ole varattu . 

(N:o Lt 31048/63/83, 23 . 8 . 83) VT 35/83 

FIDEBAST- TARIFFI (9350) 

FIDEBAST- tariffiin lisataan aakkosjarjestykseen sivulla 17 

olevaan Saksan asemaluetteloon: 

14010 3 Mannheim Hgbf ...... 11 
Lisays on voimassa 29 . 8 . 1983 lukien . 

(Mt , 19 . 8 . 83) VT 35/83 

35 
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KORJAUS VT : IIN 33 - 34 

Liikennemestarin (V 18) viran hakuun Sein~joen (1 Kha js) liikenne 
alueella lis~t~an teksti: - kuitenkin enint~~n kauko- ohjauksen 
k~yttoonott oon asti . 

(Yta 25 . 8.1983) VT 35/83 

AIKATAULUN 183 LISAYKSET 

Lisoys 3 aikatau1uun 183 on i1mestynyt ja jaettu kaiki11e aika

tau1ukirjan ti1annei11e. Lisayksen voimaantu1opaiva on 29.8.1983. 

Lisays 4 aikatau1uun 183 on i1mestynyt ja jaettu aikatau1ukirjan 

1.2 ryhman ti1annei11e. Lisayksen voimaantu1opoivo on 1.9.1983. 

(Lt 22.8.1983) VT 35/83. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

VR IIYVlNKAAN KONEPAJAN palvelukseen otetaan tyosopimussuhteeseen 

m i k rap roses so rite kn iikkaa hall it sev a 

DIPLOMI-INSINOORI 

Valittavalta henkilolta edellytamme Intelin pr?ses~orienja kehitys

tukilaitteiden tuntemusta seka mielellaan alan tyokokemusta. 

Valittu he nkilo tulee vastaamaan konepajamme elektroniikkaosaston 

johtamisesta seka mikroprose sso rilaitteiden kunnossapidon.suunnit

tclusta ja korjauksen valvonnasta . 
Ki rjalliset hakemukset, joista tulee selvita hakijan henkilotiedot, 

~oulutus, tyokokcmus sckti palkkatoivomus, pyyuettian toimittamaan 
9 . 9.1983 mcnnessa osoittccsecn: 

VR Hyvinkaan konepaja 
05820 HYVINKAA 2 

l.i satietoja tehttivasta antaa Dl S Kupila puh. 914-262111 . 
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NIMITYKSI~ JA ~RXYKSI~ 

T a 1 o us o s a s to : Toimistovirkailijan (V 11) toimiin toi

mistovirkailijat (V 9) Mirja Katariina Anttila, Ilse Iiris Jousanen, 

Paivi Katriina Lojamo, varastotyontekija Juha Raimo Kajander, mer

konomi Taina Anita Saario. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o varastonpaallikko Lauri Olavi Tuomainen 

35 

L i i k e n n e o s a s t o: Apulaisasemapaallikot Kauko Saarinen, 
Veikko Ilmari Helin, asemapaallikot Martti Johannes Perttula, Vaino 
Olavi Toukovaara, liikennetarkastaja Lauri Johannes Hirvonen, lii
kennemestari Valle Iisakki Rantala, liikenneohjaajat Esko Vaino 
Forsman, Kauko Albert Skytta, Urho Saarne Johansson, toimistosihteerit 
Sisko Anneli Airasmaa, Liisi Aleksandra Kyostila, Elli Tellervo Feura , 
Maija Kaarina Ahmavuo, Kalle Oskari Tuovinen, Helvi Helena Holopainen, 
Rauni Mirjami Vaisanen, Hilkka Anna Kaartinen, Saima Sirkka Helenius, 
toimistovirkailijat Seija Tellervo Luoma, Sointu Marjatta Luoma, kuor
mausmestarit Heino Johannes Jukka, Aimo Aulis Aatos Manneroos, jar
jestelymestarit Kaarlo Aleksanteri Helin, Johan Ernesti Korpilahde, 
Yrjo Kalervo Laaperi, vaihdemiesten esimiehet Mauno Antero Aalto, 
Vilho Mikael Makinen, veturinkuljettajat Paavo Yrjo Puhakka, Kalervo 

Riihimaki, Olavi Armas Valtonen, Pentti Olavi Parkkila, Seppo Matteus 
Saarni, Niilo Kalevi Kantamaa, Jaakko Tapio Myyra, Jouko Martti Eskola, 
Erkki Jalmari Jaatinen, Tapio Juhani Nurminen, Arvo Alfred Poysa, 

Esko Johan Sipinen, Aatos Vain6 Alho, Martti Kalervo Kalske, Leo 
Jooseppi Ruutiainen, Reino Johannes Piilo, Esko Kalevi Turunen, 
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Aito Viljo Ilmari Perola , Olavi Mikael Karhu , Sauli Sakari Kallion
p~a , Erkki Olavi Kandelberg , Vertti Olavi Skantsi , Timo Teodor Elo , 

Matti Aadam Karjalainen , Jorma Risto Johan Luoma, Paavo Henrik Raut 

jarvi , konduktoorit Antti Ikonen , Pentti Kalevi Matikainen, Niilo 
Johannes Veikkolainen , Jaakko Vaino Valdemar Muukkonen, Pauli Johan

nes ~olman, Pertti Arvi Partanen , Leevi Jalmar Dahl, Kaino Kalevi 

Siitonen , Uuno Aulis Luukkonen , Eero Armas Pentinmaki, Pentti Jaakko 

Hassinen , Aarno Ilmari Honkavuori, Mooses Olavi Kantanen , Otto August 
Korhonen , Vilho Puolakka, yliasentajat Vilho Johannes Olin, John Erik 

Ako, vaununtarkastaja Jorma Toivo Uski, Onni Emil Laine, Esko Olavi 

Puranen , koneenhoitaja Vilho Johannes Laaksonen , varastomestari Erkki 

Petter Holopainen , junamiehet Martti Johannes Iivonen , Sylvi Tuulikki 

Stigell , Igor Epela , Martti Einari Sandstrom , Antti Arvo Lehtinen, 

Frans Valter Ikala , Kauko Olavi V~litalo, Uuno Johannes Lehtinen , 

Verner Johannes Kujanp~a , Valter Alexander Willman , Arvi Antero Kallio

maki , Yrjo Eelis Mertanen, asemamiehet Ahti Antero Yrjonen, Eerik 

Kustaa Karppinen, Eero Johannes Ijas , Martti Jorma Tapani Martikainen , 

Meeri Marjatta Koponen , Helge Ragnar Ketola , Aulis Artturi Vesala , 
Arvo Ilmari Limola , Einar Valdemar Ahola , Helge Urho Untamo Viljanen , 

Lars - Erik Olof Lindqvist , Oskar Ensio Luoto , Harri Henrik Kristian 

Henriksson , Aarre Emil lisakki Siltala , Kurt Bo Torolf Porko , Erkki 
Basilius Uhre, vaihdemiehet Sauli Rafael Kuikka , Lauri Juhani Karh~ , 

Hugo Edvard Rekonen , Martti Olavi Vainikka , Nikolai Iisakki Ylimaki , 
Yrjo Ilonen, Pentti Kalervo Soininen , Esko Elias Ikola, Paavo Ilmari 

Aho , Vilho Verner Vartiainen , Alpo Mikael Kalavainen , Erkki Yrjo Olavi 

Junnila, tallimies Pentti Tuomainen , vaunumies Pekka Ilari Ruhanen , 

yl im . liikennetarkastaja Ilmari Tapio Kaitaharju , ylim . toimistosih 

teeri Hjordi s Petelius , ylim . asemamiehet Kari Heikki Paananen , Eino 

Olavi Tolvanen , ylim . vaununsiivoojat Helvi Alise Pihlman , Rauha 

Eliina Pitk~nen , Irja Mirjam Alentola , Edith Kankanen , Tyyne Katariina 

Ha via , ylim . makuuvaununhoitaja Kaija Asikainen ja ylim . siivooja Elma 

Annikki Granstrom . 
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FYYSISEN KUNNON TESTAUS SYKSYLL~ 1983 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyys isen k unnon testa usta ( Rn:n 
kirjelma n:o H 984/7104, 2.11.1966) j a rjest etaan VRU:n a lueilla s yys
kaudella 1983 seuraavasti: 

Testipyora 1 

Ham ina 
Lappeenranta 
Helsinki, RH 

" , la 
" , rata 

Pasilan konepaja 

12.09-16.09 
19.09-30.09 
03.10-21.10 
24 . 10-04.11 
07.11-25.11 
28. 11-16.12 

Testipyora 3 

Kemijarvi 
Rovaniemi 
Tornio 
Kemi 
Ylivieska 
Kokkola 
Pietarsaari 
Seinajoki 
Haapamaki 
JyvaskyUi. 
Pasilan konepa ja 

Toijala 
Oulu 
Kontiomaki 
Joensuu 

12.09-16.09 
19.09-23.09 
26.09-30.09 
03. 1 0-07. 1 0 
11".10-14.10 
17.10-21.10 
24.10-28.10 
31.10-11.11 
14.11-18.11 
21.11-25.11 
28.11-16.12 

Testivaunu (A 95) 

12.09-23.09 
26.09-07.10 
11.10-14.10 
17.10-21.10 

Test ipyor a 2 

Pori 
Rauma 
Turku 
Salo 
Karjaa 
Hyvinkaa, knp 
Hameenlinna 
Tampere 

12.09-16.09 
19.09-23.09 
26.09-07 . 10 
11.10-21.10 
24.10-28.10 
31.10-18,11 
21.11-25.11 
28.11-16.12 

Testipyora 4 

Lahti 
Mikkeli 
Pieksamaki 
Kuopio 
Nurmes 
Iisalmi 

Imatra 
Kouvola 
Kotka 
Helsinki,varikko 

26.09-14.10 
17.10-21.10 
24.10-28.10 
31.10-18.11 
21.11-25.11 
28.11-02.12 

24.10-28. 10 
31.10-11.11 
14.11-18.11 
21 • 11-02. 1 2 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarkemmin tyopis
te issa seinaj ul i steil la ja ilmoit uslehtisil la. 

VR:n Urheilutoimikunta 
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tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 
N:o 36 
8 . 9.1983 

Majoitus yksitt~isi11~ virkamatkoi11a v . 1983 

L~ntinen (CIM- ) tavara1iikenne - perimattom~n 
tavaran luettelo 

Ulkomaan va1uutan muuntokurssit tavaraliikennett~ 
varten 

Liikennepaikkojen v~limatkat 

Nordec - kappaletavaratariffi (9929) 

Fidebast - tariffi 9350 

Pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 9760 ja NGTS 9761 ) 

RAMO:n osa 9 

Eroja 

1283025340 
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MAJOITUS YKSITT~ISILLA VIRKAMATKOILLA v . 1983 

Arctia- ketjun hotellien huonehintojen korotuksen takia Arctia Oy on 

ilmoittanut , ett~ ketjun hotelleissa on VR : n virkamatkoilla olevilla 

o i keus eri koishintaan , joka on korkeintaan voimassa olevan valtion 

majoituskorvauksen suuruinen . Tam~n johdosta voidaan Arctia- ketjun 

hotellia k~ytt~a majo i tukseen vain silloin , kun halvempaa vaihtoeh

toa ei ole tarjolla . Ensisi j aisesti on k~ytett~va VT : ssa 1/83 ilmoi

tettuja muita hotelleja . 

Erikoishinnan saamiseksi on mainittava varaustunnus "VCR ERIKOISHIN

TA " huonevarauksen yhteydessa . 

Cumulus - hotelleja koskeva vastaava rajoitus on julkaistu VT : ssa 31/83 . 

(N : o RH 397/050/83 , 6 . 4 . 1983) VT36 /83 

LANTINEN (CIM-) TAVARALIIKENNE - PERIMATT~MAN TAVARAN LUETTELO 

Taydennykseksi VT 33-34 tekstiin s. 3-4 annetaan CIM-liikenteen perimat

toman tavaran luettelosta seuraava lisaohje : 

- perimattom~ tavaran luettelo laaditaan nykyiseen tapaan, mutta 

sen mukaan liitetaan CIM-rahtikirjojen 2-osien sijasta v a 1 o 

kopio 2-osasta. Luettelo liitteineen lahetetaan kuukauden paatyttya 

suoraan kansainvaliseen tarkastusjaostoon . Perirnattoman tavaran luet

teloa ja valokopiota e i rekisteroida kirjauskeskuksissa . 

- asiakkaan lunastettua lahetyksen lahetetaan 2-osa norrnaaliin tapaan 

kirjauskeskukselle rekisteroitavaksi . 

(Tlt 713/233/83, 1 .9 .83) VT 36 /83 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 183, 31.8.1983, on kansainvalisessa tavara

liikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muutettu 1 .9. 

1983 l ukie n seuraavasti: 

100 Alankomai den floriinia 

100 Liittotasavallan markkaa 

193,40 mk 

216,30 mk 

(Tlt nro 765/23/83, 3 1 .8.1983) VT 36 / 83 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan 25 . 09 . 1983 l u

kien seuraavat muutoks et : 

Muutetaan Ryttylan kohdalla sarakkeen 5 liikennoimista

pamerkinta HTt merkinnaksi Hil ja lisataan sarakkeeseen 
6 merkinta Tt lpp : n luvalla . Lisaksi muutetaan sarakkeen 

4 merkinta seuraavaksi : Riihimaki 10 

Ri 10 . Tl 66 . 

(Nro Lko 22893/67 / 83 , 30 . 08 . 1983) VT 36/83 

I 

Poistetaan Kiikan ja Matkun kohdalta sarakkeesta 5 lii -

kennoimistapamerkinta Tt ja lisataan sarakkeeseen 6 mer

kinta Tt lpp : n luvalla . 

Poistetaan Hajalan , Panelian , Kahalan , Merstolan , Voltin , 

Kuivaniemen , Haapakylan , Tikkalan ja Kuurilan kohdalta sa

rakkeesta 5 liikennoimistapamerkinta Tt . 

Poistetaan Korteen kohdalta sarakkeesta 6 merkinta Tt lah

tevaa tavaraa varten lpp :n eri koisluval l a . 

Poistetaan Peralan ja Riipan kohdalta sarakkeesta 6 merkin 
ta Tt lpp :n luvalla . 
Lisataan Lamminmaen kohdalle sarakkeeseen 5 liikennoimis 
tapamerkinta Tt . 
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Poistetaan Mantylahden kohdalta sarakkeesta 6 merkinta 
Mantylahden sahaa , Mantylahden kauppaa ja kauppias Kos 
kista varten ja lisataan merkinta Tt lpp : n luvalla . 

(Lko 22431/67/83 , 30 . 08 .1983) VT 36/83 

NORDEC- KAPPALETAVARATARIFFI (9929) 

NORDEC- kappaletavaratariffiin ilmestyy lisalehti nro 14, joka on 

voimassa 1 . 10 . 1983 lukien . Lisalehti sisaltaa mm . Tanskan osuuden 
rahtien korotuksen (n . 12,5 %) . 

Kansainvalisen tavaraliikenteen myyntijaosto jakaa lisalehden sen 
saavuttua Saksasta . 

(Mt , 31 . 8 . 83) VT 36/83 

FIDEBAST-TARIFFI 9350 

FIDEBAST- tariffiin lisataan aakkosjarjestykseen sivulla 17 olevaan 

Saksan asemaluetteloon: 

20227 5 MUnchen- Johanneskirchen •..... 14 

20211 9 Milnchen- Trudering ............ 14 

Lisays on voimassa 12 . 9 . 1983 lukien . 

(Mt , 31 . 8 . 83) VT 36/83 

POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin 9760 ilmestyy lisalehti nro 28 , 

joka tulee voimaan 1 . 10 . 1983 alkaen . 
Lisalehti sisaltaa mm .: 

Tanskan osuuden rahtien korotuksen (n . 12,5 %) 
Tanskan osuuden rahtitaulukkoa (taulukko 21) on lisatty 

kahdella sivulla 
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muutoksia tyhjien yksityisvaunujen rahteihin Tanskan ja 
Norjan osuudella 

muutoksia Ruotsin asemaluetteloon 

korotuksia eraiden Tanskan ja Norjan asemien lisarahtei
hin 

osakuormaus- ja - purkausmaksun korotuksen Tanskan osuu
della . 

Pohjoisma~seen kappaletavaratariffiin 9761 ilmestyy lisalehti nro 
46 , joka tulee voimaan 1 . 10 . 1983 . 

Lisal ehti sisaltaa Tanskan osuuden rahtien korotuksen (n . 12 , 5 %) 
ja nouto- ja kotiinkuljetusmaksujen muutokset (sisaltyvat rahtiin) 

seka saili6iden kotiinkuljetusmaksun korotuksen Tanskan asemilla . 

Painatusjaosto jakaa l isalehdet . 

(Mt , 31 . 8 . 83) VT 36/83 

RAMO:n osa 9 

RAMO:n osa 9 ERI KOISRAKENTEET JA LAITTEET on korjattu. Painatus

jaosto on suorittanut painatukse n ja p e rusjakelun. (Rt 265/3 40/ 83, 

1.9.1983). 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimi es Tauno Reino Olavi Uksila . 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Rataosa- alennus Helsinki - Turku : 01 . 10. - 15.12 . 83 . 

Alennus on 30 % ja voimassa kaikkina viikonpaivin~. 

Alennus myonnet~~n kaikille t~ysihintaisille meno- tai meno 

paluumatkoille . Alennus myonnet~~ matkoille , jotka alkavat Hel 

singist~ tai Turusta (Tku sat . ), tai t~an rataosan valiasemalta 

ja jotka paattyvat Turkuun (Tku sat.), tai Helsinkiin tai taman 

rataosan jollekin valiasemalle . 

Alennus ei koske Helsingin lahiliikennealueen (vyohyketariffi Kkn 

Hki) sis~isia matkoja . Alennusta ei myonneta matkoille , joista on 

annettu alennus jollakin muulla perusteella, kuten 65- kortti , opis 

kelija , sotilas jne . Alennus ei koske matkoja, jotka alkavat ko . 

rataosan ulkopuolelta , eika myoska~ rataosalle Karjaa - Hanko myy 

tavi~ matkalippuja . 

Lipunkirjoitus : 

Matkustajalle myydaan meno - tai meno-paluulippu (lorn . VR 2202) 

30 %:n alennuksella (taulukot 10 D tai 11 C, lastenliput taulukot 

12 D tai 13 C) • 

Matkalipun kenttaan "MENO " tai "MENO- PALUU" merkita~ rasti ja 

" MUU "- kentta~n koodit seuraavasti : 

menolippu 

meno- pal uu lipp.u 

Aikuinen 

94 

96 

La psi 

95 

97 

RAP - jarjestelmalla myytaess~ merkitaan I -kentt~an erikoiskoodit 
seuraavasti : 

menolippu 

meno-paluulippu 

Aikuinen 

4 

6 

La psi 

5 

7 

Lippujen kelpoisuusajat ovat normaalit , viimeinen voimassaolop~iv~ 

kuitenkin 15 . 12 . 83 . 

(N : o Mt 22988/646/83 , 7 . 9 . 83) VT 37/83 
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VAUNUKUORMIEN KDTIINKULJETUSTARIFFI 

Vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetustariffia korote

taan 1.10.1983 lukien . Korotus on keskimaarin 4 , 0 pro

senittia, mika vastaa ammattimaisen kuorma- ja paketti

autoliikentsen kuljetusmaksuissa aiemmin toteutettua ko

rotusta. Tariffitaulukot-julkaisun (VR 2644) taulukosta 

35 otetaan korotuksen johdosta uusi painos, jonka perus

jakslun painatusjaosto suorittaa . 

(Nro Mt 22956/646/83 , 8 . 9 . 1983) VT 37/83 

VARASTETUT SOTILASLOMALIPUT 

Uudenmaan Prikaatista Tammisaaresta on varastettu seuraavat 
sotilaslomaliput : 0293328 , 0293332, 0293334, 0293335, 0293368, 
0293371, 0293378, 0293386 , 0293391 . 

Tavattaessa on liput otettava pois ja selvitettava ao . lipuilla 
matkustavien henkilollisyys . 

(Yt, 8.9 . 1983) VT 37/83 

OULUN RAUTATIEPIIRIN HUOLTORADIOIDEN KUTSUNUMEROT 

OULUN VARIKKO 

Varas to 

OULUN S:O:HKOALUE 

Radioteknikko 
Radiohuolt o 
Puhelinhuolto 
Turvalaitehuolto 
Vahvavirtahuolto 
Sahkoratahuolto 

OULUN RATAPIIRI 

Rpp (76-0) 
Tyopaall. (951-0) 

VT 37/83 

5411 

5310 
5311 
5321 
5331 
5 341 
5351 

5510 
5511 

OULUN RATA - ALUE 

Rap 
Rkm Vanhatalo (80 - 0) 
Tyok . Tua (OJA-626 
Tyok. Pkl (OHB-481) 
Vaiht .korj . (OKR- 158) 
Tka 134 

RUUKIN RATA-ALUE 

Tyok. Rki (OHB-947) 
Tyok. Rhe (OCN- 627 

KONETEKN IKKO 

Auto (OKM-354) 

5540 
5545 
5546 
5547 
5548 
5549 

5523 
5524 

5812 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan 25 . 09 . 1983 lu
kien seuraavat rnuutokset: 

Poistetaan Keskilohjan, Kiljavan, Korven, Ojakkalan ja 

Virkkalan liikennepaikat merkintoineen . 

Muutetaan Mustion , Otalammen , Roykan, Selkin, Kirkniemen, 

Lohjan, Nummelan ja Rajamaen kohdalle sarakkeeseen 5 lii

kennoimistapamerkinnaksi Tt . 

(Lko 31724/67/83, 7 . 9.i983) VT 37 / 83 

1 . 10 . 1983 lukien tehdaan seuraavat muutokset : 

Otalammen kohdalla sarakkeessa 4 oleva merkinta "Rajama

ki 23." muutetaan merkinnaksi "Nummela 14 ." 

Selkin kohdalla sarakkeessa 4 oleva merkinta "Rajamaki 19." 
muutetaan merkinnaksi "Nummela 18 ." 

(Lko 22909/67 / 83, 7 . 9 . 1983) VT 37 / 83 

1 . 10 . 1983 lukien lisataan julkaisuun Vartius rajaa koskevat merkin 
nat seuraavasti : 

1 

Vartius raja 

Vur 949 

2 3 
38 
Kaj 

4 
Vus 2 

(Lko 22987 / 67/83, 7 . 9 . 1983) VT 37 / 83 

5 
Tt 

6 

Vain kansainvalis 

ta liikennetta 

varten 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE , L~NTINEN 

Julkaisuun KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE, L~NTINEN , osaan II "PIM" 

(VR 4669) ilrnestyy lisalehti nro 19 , joka on voimassa 01 .10 .1983 
lukien . Painatusjaosto suorittaa jakelun painoksen valmistuttua. 

(Yt 6 . 9 . 1983) VT 37/83 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

Maanantaina 19.9.1983 klo 12.00 otetaan Pasilan, Pieksamaen ja 
Riihimaen junatoimistossa koekayttHHn uusi nopea Mikro-Mikko
kaukokirjoitin. 

Uusien nopeiden kaukokirjoittimien liittymanumerot ja tunnukset 

ovat 
Paikka Valintanumero Tunnus 

Pasilan junatoimisto 1321 1321 Psl jnt 

Pieksamaen " 8321 8321 Pm jnt 

Riihimaen " 1326 1326 Ri jnt 

Uudet kaukokirjoitinliittymat toimivat 300 baudin linjanopeudel
la ja kayttavat ASCII-koodia joten sanomien lahetys- ja vastaan
otto uusien kaukokirjoittimien ja muiden VR:n kaukokirjoittimien 
valilla tapahtuu kayttHHnoton jalkeen aina Helsingin (182), Kouvo
lan (782) tai Pieksamaen (882) EDX-keskuksen automaattisen sanoman 
lahetyspalvelun DO kautta. 

Esim. Jos Tampereen junatoimiston kaukokirjoitin 3121 haluaa la
hettaa vaunuluettelosanoman Pasilan junatoimiston uudelle kauko
kirjoittimelle 1321 tai Riihimaen junatoimiston uudelle kaukokir
joittimelle 1326, on sanoma lahetettava Helsingin EDX-keskuksen 
DD:n (182) kautta. 

Uusien kaukokirjoitinliittymien tultua kayttHHn tulisi lisaksi 
huomioida, etta kaikki Riihimaen junatoimiston liittymalle 1326 
osoitetut sanomat tulisi lahettaa myHs liittymanumeroon 1181, jo
ka on Riihimaen ratapihakoneen liittymanumero Helsingin EDX-kes

kuksessa. Samoin tulisi kaikki Pieksamaen junatoimiston liittymal
le 8321 osoitetut sanomat Iahettaa myos liittymanumeroon 8181, jo
ka on Pieksamaen ratapihakoneen (Arola) liittymanumero Pieksamaen 

EDX-keskuksessa. 

Jos nopeaan kaukokirjoittimeen ei vian takia saada sanomia lahe
tettya, voidaan sanomat toimittaa vanhan kaytannon mukaan entiseen 
liittymanumeroon. 

Stt 3 129 /434/83, 15 .9.83 VT 37/83 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Suunnittelup~~llikon (S 14) avoimen viran hoidosta kiinnostuneita 

pyydet~~n l~hett~m~~n hakemuksensa taloustoimistoon 30.9.1983 men

ness~ . Suunnittelup~~llikko tulee toimimaan taloustoimiston ta

loussuunnittelujaoston p~~llikkon~ avainteht~v~n~~n Valtionrauta

teiden talouden parantamisohjelman toimenpiteiden valmistelu sek~ 

taloussuunnitteluj~rjestelm~n kehitt~minen johtamisj~rjestelm~n 

vaatimusten mukaisesti. Hakijoiden asiaa koskeviin tiedusteluihin 

vastaa talousosaston johtaja tai taloustoimiston p~~llikko, joiden 

l~heisen~ tyotoverina suunnittelup~~llikko tulee toimimaan. 

RH:n tilitoimistoon haetaan toimistovirkailijatasoista henkiloa kan

sainvalisen liikenteen tilitystehtaviin (tru). Tehtava edellyttaa 

VR:n tuntemusta seka ainakin valttavaa saksan- tai ranskankielen tai

toa . Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa tilitoimiston paallikolle 

23.9.1983 mennessa. Lisatietoja tehtavasta antavat aj Vaikkinen 

(p 2125) tai kpa Parviainen (p 2714) 

Varastomestarin (V 17) toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirin 

toimistossa (Kouvola); viisi rataesimiehen tointa , joista tois

taisekai kolme Helsingin ratapiirissa ( 1 Pasila, hitsaustyot , 

1 Hyvinkaa ja 1 Lohja, jossa asunto varattu), yksi Kouvolan 

ratapiirissa (Imatra) ja yksi Tampereen ratapiirissa (Haapamaki) 

seka toimistovirkailijan (V 10) toimi, toistaiseksi Tampereen 

ratapiirissa (Turku) . Ratao saston johtajalle osoitetut hakemuk

set on toimitettava a o ratapiirin paallikolle viimeistaan 17. 10. 
1983 . 
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K u L J E T u s M I E s Sahkotyokuntien palvelukseen. 

Tehtaviin kuuluvat kul jetukset, ni iden jarj es taminen seka varasto

toimi nto i hin osall istumi nen. 

Kirj al l ise t hakemukset, joista i l menee tyokokemus, koulutus, s eka 

palkkatoivomus lahetetaan todistusjaljennoks i neen 30.09. 1983 men

nessa osoitteella: VR Sahkotyokunnat Ves i torninkat u 1 05820 Hyvin
kaa 2. 

Tiedusteluih in vastaa 19, 20, 23 ja 26.9.1983 i ns T Var e puh (y) 

914-262703 puh (VR) 917-2703 

NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : Ylemman palkkaluokan var ikonpaall ikon 
(B 1) virkaan (Jns) varikonpaallikko (V 28) Martti Ilmari Sihvonen , 
asemapaallikon (B 1) virkaan (Jns) hallintotoimihenkilo Kari Juha 
Tapani Tolkki , alemman pal kkaluokan liikennetarkastajan (V 22) vir 
kaan (Pm) asemapaal likko (V 20) Timo Matti Pitkanen , asemamiehen 
(V 10) toimeen (Loh) tilapainen asemamies Kaarlo Juhani Karjalainen , 
asemamiehen (V 9) toimiin (Si) asemamies (V 10) Timo Eemeli Heikki 
nen ja ylim . asemamies (V 10) Teuvo Matti Hietasara, vaunumiehen 
(V 9) toim~en (Kv) tilapainen vaunumies Tapani Hohti , sahkoasenta
jan toimeen ylimaarainen sahkoasentaja Armas Antero Vepsa (Lr) ja 
ylimaarainen sahkoasentaja Tuomo Sakari Uski (Kv) , veturinlammit 
tajan (V 14) toimeen (Hma) tilapainen veturinlammittaja Jouko 
Rikhard Kaaria, asemamiehen (V 10) toimeen (Imr) ylimaarainen ase 
mamies (V 9) Taisto Alla n Ant i kainen seka tilapaiset asemamiehet 
Risto Kalevi Kinnunen ja Veli - Matti Riiali, asemamiehen (V 10) 
toimeen (Hma) ylimaarainen asemamies (V 9) Jouko Antero Lalu, ase 
mamiehen (V 10) toimeen (Kv) ylimaaraiset asemamiehet (V 10) Juha 
Tapani Hamalainen, Aimo Tapio Mallat ja Markku Peter Porvari, ase 
mamiehen (V 10) toimeen (Lr) ylimaarainen asemamies (V 10) Ari Ju 
hani Kautto ja tilapainen asemamies Hannu Juhani Virtanen, vetu 
rinlammittajan (V 14) toimeen (Tl) tilapaiset veturinlammittajat 
Timo Tapani Anttila , Jussi Antero Lankinen , Jyrki Anton Paavola ja 
Juha Tapani Rupponen , veturinlammittajan (V 14) toimeen (Rma) ti
lapaiset veturinlammittajat Kai Uolevi Marttila ja Reijo Artturi 
Alitalo , veturinlammittajan (V 14) toimeen (Hpk) tilapaiset vetu 
rinlammittajat Paavo Olavi Hannola ja Pauli Olavi Viitanen . 

Ylimaaraiseen sahkoasentajan toimeen (Hki sh) sahkoasentajat Pent 
ti Kullervo Sarkka ja Hans Vilhelm Virtanen seka (Ri sh) Pekka An 
tero Hannula ja Jari Juhani Tikkanen , ylimaaraiseen autonkuljet 
tajan toimeen (Kr) asemamies (V 9) Stig- Olof Nordstrom ja tilapai 
nen asemamie s Mannu Johannes Jokiranta , ylimaaraiseen asemamiehen 
(V 10) toimeen (Hki) tilapaiset asemamiehet Ari Kalevi Immonen, 
Heikki J uhani Kuittinen ja Markku Ilmari Suihkola , ylimaaraisen 
asemami ehen (V 9) toimeen (Hki) tilapaiset asemamiehet Martti Ju-
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hani Ahola , Harri Tapio Anttila , Krister Hilding Grundstrom , Karl 
Olavi Gustafsson , Seppo Rikhard Kurka , Ilpo Tapio Paasonen , Jari 
Tapio Salow , Markku Tapani Simanainen, Juha Antero Tanskanen ja 
Kari Antero Teppo , ylimaaraiseen tallimiehen toimeen (Ri) tila 
painen tallimies Matti Armas Hakonen . 

R a t a o s a s t o: tarkastajan (V 25) virkaan (Jns rpt) 

toimistorak ennusmestari (V 24) Toivo Samuli Karkka inen, rata

esimiehen toimiin (Ri ) raidemies Jaakko Sakari Jarvenpa a ja 

(Sk ) raid emie s Pa uli Tuomas Yli-Hemminki. 

K o n e o s a s t o : yl i teknikon (V26) virkaan (Psl) ytkn Jaakko 

Alfred Gus tafsson; t e kn i kon (V23) virka an (Hy knp) vt.tkn Jouko Jo

hannes Kument o la ; t ekni kon (V21) v i rkaan (Psl knp) tkn Pekka Jalmari 

Er apolku; toimistos i hteerin (V19) virkaa n (Tku knp) ylim.tsiht Anna

Liisa Tiilikka; toimistos i hteerin (V18) virkoihin (Psl knp) ylirn. 

tsiht Eeva -Le ena Mar j att a He imonen ja (Kuo knp) ylim.tvirk Suoma 

Tuulikki I lma r i nen; toimistovirkail ij an (V9) toimi i n (Hy knp) y l im. 

tvirk Helena Ma rjatta Juntikka j a ylim.tvirk Seija Kaarina Vuori; 

y l imaaraiseen y l i teknikon (V24) toi meen (RH/Koy) y l im.tkn Toivo Olavi 

Majoinen; ylimaaraise en toimistovirkailijan (VS) toimeen (Hy knp) Sa

ri Maarit Jokine n. 

EROJA 

Rat a o s a s t o: rakennusmestari (V 21) Veikko Matero, rata

esimieh et Tauno Korpela ja Lauri Joh annes Tiilikainen seka ylim. 

toimistov irkailija (V 8) Reija Paivi I rmeli Uutela. 

K o n e o s a s t o : ylimaarainen yliteknikko (V25) Veikko Johannes 

Koskinen, teknikko (V22) Er kki Matias Lind. 

Helsinld 19113. Vahlon painlltuokeekus 
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TYORYHM~RAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SISAISIA JULKAISUA (VRIVSJ) ON KIR
JASTOON LUOVOTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

Henkilovaunujen kunnossapidon ohjausj~rjestelman esitutkimus 
(HEKU) I RH . Liikenneosasto. - Hki, 1982 . - 89 s . , 3 liitett~. 
(VRIVSJ 1982113) 

Henkilokaukoliikenteen junatarjonta vuonna 1987 (JUTA - 87) I RH. 
Liikenneosasto . - Hki, 1983 . - 77 s ., 3 liitetta . 
(VRIVSJ 1983101) 

Hiili - ja turvekuljetuksia koskeva ohjeisto : Tyoryhman ehdotus I 
RH . Liikenneosasto . - Hki , 1983 . - 4 s ., 13 liitesivua . 
(VRIVSJ 1983104) 

Selvitys matkatavarapalveluista I RH . Liikenneosasto . - Hki , 
1983 . - 15 s ., 2 liitetta . 
(VRIVSJ 1983108) 

Vetokaluston kunnossapidon ohjausjarjestelman esitutkirnus I RH . 
Liikenneosasto . - Hki , 1983 . - 139 s ., 2 liitetta . 
(VRIVSJ 1983111) 

Esitutkimus Valtionrautateiden maksuliikennejarjestelm~n kehitta
mismahdollisuuksista I RH . Talousosasto . Maksuliikenteen kehitta
mistyoryhma . - Hki , 1983 . - 33 s . 
(VRIVSJ 1983112) 

Tavaraterminaalien tietojarjestelman yleissuunnitelma I RH . 
Liikenneosasto. Talousosasto . - Hki, 1983 . - 28 s ., 5 liitetta . 
(VRIVSJ 1983113) 

Paallysrakenteen hitsaushallien ja tutkimushitsaamon tarpeen rnaa
rittely I RH . Rataosasto . - Hki , 1983 . - 3 s ., 5 liitetta . 
(VRIVSJ 1983114) 

Sahkoteknisten yksikoiden tietojenkasittelyryhman raportti (S~TI) I 
RH. Koneosasto . Sahkoteknillinen toimisto . - Hki , 1983 . - 71 s . 
(VRIVSJ 1983115) 

Lipunmyyntip~atteiden vaihto VR :n ja SJ :n kesken I RH . Liikenne
osasto . Hki , 1983 . - 7 s ., 4 liitetta . 
(VRIVSJ 1983116) 

Matkalippujen saatavuuden parantaminen I RH . Liikenneosasto . -
Hki, 1983 . - 5 s ., 2 liitetta . 
(VRIVSJ 1983117) 

Ehdotus toimenpiteiksi erikoisvaunujen tuntemuksen lisaamiseksi I 
Kouvolan liikennepiiri . - Kouvola , 1983 . - 13 s . 2 liitetta . 
(VR IVSJ 1983118) 

Kaluston kunnossapidon laskentajarjestelman kehittamisprojektin 
loppuraportti (KAKKU) I RH . Talousosasto . - Hki , 1983 . - 15 s ., 
2 liitett~. 
(VRIVSJ 1983119) 
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LIS~KSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT NUMEROA VAILLA OLEVAT RAPORTIT : 

Selvitys Valtionrautateiden markkinoinnin raportoinnin tarpeista 
ja kehitt~isesta : Tyoryhman esitys Valtionrautateiden markki 
noinnin informaatiojarjestelmaksi I RH . Liikenneosasto . Markki 
nointitoimisto. - Hki , 1983. - 6 s., 4 liitetta . 

Varikoiden yhdist~inen muihin vastuuyksikoihin : Seurantatyoryh
man raportti I RH . Liikenneosasto . - Hki , 1983 . - 2 s . 

Kuljetustenohjauksen kehittaminen Kouvolan liikennepiirissa I 
Kouvolan liikennepiiri . - Kouvola , 1983 . - 12 , (5) s . 

Raportit ovat lainattavissa RH : n kirjastosta . 

(N : o Hlo 961051183 , 14 . 9 . 19831VT 38 183) 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

38 

Riihimaen terminaalipiirin linjan nro 1202 Riihimaki - Lohja merk i n 

nat muutetaan seuraaviksi : 

1202 RIIHIM~KI - LOHJA 

Riihimaki - Hy vinkaa 18 - Rajamaki 28 - Nurmijarvi 36 -

Roykka 36 - Otalampi 53 - Nummela 6! - Lohja 75 

VR Riihimaki 

VR Lohja , jakelu- ja kerailykuljetukset Lohjalla 
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AIKATAULUN 183 LISAYKSET 

Lisays 5 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhman 1.5 ti
lanneille . Koko ryhma on painettu uudelleen. 

Lisays 6 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhman 3.2 ti
lanneille. Koko ryhma on painettu uudelleen. 

Lisays 7 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika
taulukirjan tilanneille . 

Lisays 8 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhman 1 . 3 ti
lanneille . 

Graafisen aikataulun 183 sivut 2A 0- 24 ja 9A 8- 16 on painettu 

uudelleen . 

Uusitt ujen sivujen ja lis~ysten voimaantulop~iva on 25 . 9 .1983 . 

VT 38/83 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V "Kappaletavara
liikennepaikat " tehdaan 1 . 10.1983 alkaen seuraava muutos : 

Lisataan 

Nurmijarvi 730 3 Ri 3 c 36 

Vastaava lisays tehdaan myos Kappaletavaraliikennepaikat-kirjaseen 
(VR 3726) . Nurmijarvi poistetaan Oy Matkahuolto Ab :n toimipaikoista 
sivulta 62 . 

(Nro Yt 23007/67/83, 15 . 9.1983) VT 38/83 



- 5 - 38 

HANGON PUHELINYHTEYDET 

Oaa Hangen kasivalitteisen keskuksen tilaajista liitetaan tilapais

jarjestelyin Karjaan automaattikeskuksen tilaajiksi. 

Hankoon soitettaessa tulee kayttaa seuraavia numeroita: 

Hanko 

Puhelunvalittaja, 

Junasuorittaja 

Asematoimisto 

ap, 

Tavaratoimisto, 

Tap Nordstrom Rainer, 

koti, 

Vaunutilaukset, 

Junatoimisto, 

y (911) 82218 

y (911) 82373 

y (911) 81973 

y (911) 86088 

y 43150 

y (911) 86088 

y (911) 86147 

Railship VR-yhdysmies, lauttasatama 

Oy Railship Ab keskus, 

Vaununjako 

y (911) 82702 

Rata-alueen huoltorakennus 

rte Koskinen, koti 914-278 d 

915 

914 - 277 

243 

273 

275 

274 

244 

276 

245 

279 d 

Luettelon mukaiset uudet numerot otetaan kayttoon 26.9.1983 klo 16.00. 

(Sth 3157/433/83, 12.9.1983)VT 38/83 
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EROJA 

L i i k en n e o sa s t o : Asemapaallikot Esko Sakar i Wainio , 
Yrjo Ilmari Rydenfelt, l iikenneohjaaja Lars Axel Henriksson , toi
mistosihteerit Anna Inkeri Pellikka , Saima Martta Maria Kaste-,--
Torstl Ilmar1 Solasaari , Aino Maria Pihkasalo , toimistovirkaili 
~at Rauha Elina Niemi , Lempi Ittonen , Keijo Ilmar1 Juut1nen, Jar 
Jestel~mestarit Paul Birger Aunela , Matti Vihtori Lamminen , vetu= 
rlnkUlJettajat Ossi Urho ~ster , Lasse Kalevi Kouki , Raimo Vei1 Leh
t inen, Aul1s Olavi Viikki , Osmo Oll ila , Pertti Kalervo Sairanen , 
Mauri Juhani Ahonen , Esko Olavi Markkanen , Manno Kullervo Tamminen , 
Arvo Aarne Armas Simonen , kuormausmestari Jaakko Uljas Lahtinen , 
konduktoorit Kaarle Helmer 01tt1nen , YrJO Olavi Huumonen , Lauri 
I lmar1 Hellsten , Ilmari Antti Malinen , Einar Mikael Vaaltola , Onni 
Olavi Majuri , Armas Valdemar Vuollet , Veikko Edvin Ritvanen , Vilho 
Armas Kinnunen , konemestari Reine Johannes Setala , vaununtarkasta
~ Reijo Olavi Jukkara , koneenhoitaja Ensio Julius Mikkonen , valh
demiehet Frans Einari Alho, Lauri Kalervo Korsumaki , Toivo Valdemar 
Alt·ta- aho , j unamiehet Erkki Ratinen , Seppo Kalevi Vidgren , Kalevi 
Erkki I l mar1 L1ehu , Martti Soininen , Vilho Tolvanen , Niilo Johan 
nes Rasanen , asemamiehet Aulis Johannes Toivonen , Olavi Gunnar Il
monen, Sirkka Ilona Luoto , Kauko Vilho Kalevi Tuori, Tuure Oskari 
Tuomisto, Elias Heikki Mannermaa , tallimiehet Risto Juhani Kauko l a , 
Harri Heikki Lahti , Lauri Matti Pilrl , yl1m . huoltomies Tapio Juha 
ni Haavisto , ylim . tallimiehet Matti Pekka Henr1k Haavisto , Pekka 
Erkki Pihlaja , ylim . makuuvaununhoitaja Hilja Sivia Hyvarin ja 
y lim. siivooja Tyyne Kyll1kk1 Kokko . 
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Poytakirja (virkaehtosopimus) , joka laa~ 
dittiin 28 paivana elokuuta 1983 valtio
varainministerion seka valtion virkamie 
hia edustavien virkamiesyhdistysten kes 
kusjarjestojen Akava ry : n ja Julkisten 
tyoalojen ammattijarjesto JTA ry : n va 
lilla 16 paivana maaliskuuta 1983 tehdyn 
poytakirjan (virkaehtosopimuksen) 5 § : ssa 
tarkoitetusta valtion virkamiesten pal 
velussuhteen ehtojen tarkistamisesta . 

1 § 

Virakamiesten palvelussuhteen ehtoihin nahden noudatetaan, mita 

niista on saadetty tai maaratty taikka valtion virkaehtosopimus 

lain nojalla sovittu, jollei jaljempana toisin sovita . 

2 § 

Valtiovarainministerion seka valtion virkamiehia edustavien virka 

miesyhdistysten keskusjarjestojen Akava ry : n , Julkisten tyoalojen 

ammattijarjesto JTA ry : n ja TVK : n Virkamiesjarjestot TVK - V ry : n 

valilla on 16 paivana maaliskuuta 1983 tehty virkaehtosopimus val 

tion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta . 

Edella mainitun virkaehtosopimuksen 5 § : n nojalla seka sen mukai 

sesti , mita siina on sovittu alakohtaisten erityiskysymysten jar

jestamisesta , tarkistetaan valtion virkamiesten palvelussuhteen ·eh 

toja 1 paivasta lokakuuta 1983 lukien siten kuin jaljempana on so

vittu . 

3 § 

Valtion V- ja B- palkkaustaulukkoon kuuluvien virkamiesten osalta 

otetaan kayttoon 1 paivasta lokakuuta 1983 lukien uusi yhdistetty 

A- palkkaustaulukko. A- palkkaustaulukon mukaiset peruspalkat seka 

S- sopimuspalkkataulukoihin ja C- palkkaustaulukoihin tehtavat muu 

tokset ja peruspalkat ovat liitteen 1 mukaiset . 

Palkkaustaulukot lasketaan ja laaditaan valtiovarainministerion 

toimesta . 

Virat , toimet ja ylimaaraiset toimet sijoittuvat liitteen 2 . 1 mu 

kaisiin palkkausluokkiin . Lisaksi noudatetaan , mita allamainituissa 

liitteissa on sanottu . 
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Liite 2.3. 
Liite 2.4 . 
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Muistutusten muutokset 
Lisapalkkioiden muutokset 

Tilapaisten toimihenkiloiden palkkausluokkiin 

sijoittelun tarkistukset 

38a 

Liite 2.12 . Valtion virkamiesten ikalisasopimuksen muutokset 

Edella mainittuihin liitteisiin sisaltyvat myos eraiden yleismuis 

tutus~en poistamisesta aiheutuvat palkkausjarjestelyt. Osapuolet 

ovat yhta mielta siita , etta naiden jarjestelyjen johdosta ei kenen 

kaan vakinaisen virkamiehen, ylimaaraisen toimenhaltijan tai tila

paisen toimihenkilon palkkausluokka saa alentua . Mahdollinen erotus 

saadaan maksaa taman sopimuskohdan nojalla 1 paivasta lokakuuta 
1983 lukien sen mukaisesti kuin valtiovarainministerion soveltamis 

ohjeissa erikseen maarataan . 

4 § 

Yhdenmukaisesti 3 § : ssa tarkoitettujen tarkistusten kanssa tarkis 

tetaan virkamiehiin verrattavien valtioon paa toimisessa virkasuh

teessa tai siihen ve r rattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuh

teessa olevien henkiloiden palkat ja palkkiot , jollei erikseen to i

sin sovita , samoin kuin ne palkanlisat ja l isapalkkiot , jotka maa 

raytyvat suhteessa varsinaiseen pal kkaukseen . 

5 § 

Taman sopimuksen mukaan 1 paivasta lokakuuta 1983 tarkistetut pal 

kat ja palkkiot maksetaan sanotusta paivasta lukien . 

6 § 

Tama sopimus on voimassa 1 paivasta lokakuuta 1983 helmikuun 29 
paivaan 1984 . Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden 

kerrallaan, jollei sita jommalta kummalta puolelta irtisanota va

hintaan kolme kuukautta ennen sopimuksen paattymista . 

7 § 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryh 
tya tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta , voimassa

olosta tai oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta vaa 
timuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi , voimassa olevan sopi-
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muksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi . 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvo

maan , etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus 

koskee, eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyorauha

velvoitetta eivatka sopimuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistyk

sille kuuluva velvollisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa 

tukea tai avustaa kiellettya tyotaistelutoimenpidetta eika muulla

kaan tavalla myotavaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin , vaan on 
velvollinen pyrkimaan niiden lopettamiseen. 

VALTIOVARAINMINISTERI~ 

~KAVA RY 

JULKISTEN TY~ALOJEN AMMATTIJ~RJEST~ JTA RY 
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Liite 1 

P A l ~ K A U S T A U l U K 0 T 

TAULUKKO TAULUKKO 2 

-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT S-PALKKAUSLUOKKIEN SOPIMUSPALKAT 
AI VUOSIPALKKIOT KUUKAUDESSA, HK I<UUKAUDESSA, HK 

PAI.KKAUS- SOPI11lJS'PALKKA-
LUOKKA LUOKKA 

() 1 2 905 Sl7 " 863 
(\ 2 2 959 SIB 5 185 
(I J 3 01 1 Sl9 5 539 
() 4 3 069 S20 5 93? 
A 5 3 134 

S21 6 302 
(I 6 3 200 S22 6 491 
A 7 3 2t.6 S23 6 796 
(I 8 J 347 S24 7 221 
(I 9 3 433 S2S 7 727 
AIO 3 509 

S26 a 345 
t.it 3 601 S27 9 079 
(112 3 707 S28 9 917 
At3 3 811 S29 10 868 
A14 3 936 S30 1 t 910 
At5 4 086 

S~t 13 ,04 
(116 4 264 S32 1 4 412 
A17 4 46"1 

~3 
IS .,~ (118 4 690 34 17 438 

A19 4 '151:1 35 19 182 
~t:'O 5 210 

36 21 10 · 
A21 5 476 
(122 6 491 
A23 6 796 
A~'4 7 221 
A25 7 727 

A26 8 345 
(127 9 0 "19 
A28 9 917 
A29 10 868 
1\·30 11 910 

A31 13 104 
(132 14 412 

~3 
15 

·~ 34 17 438 
35 19 182 

36 21 100 
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TAULUKKO 4 <A-YHDISTELHATAULUKKO> 

A-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAN TAI VUOSIPALXKION, KALLIINPAIKANLISAN SEK.t 
IKALISIEN YHTEISHAARA IKALISARYHHITTAIN KUUKAUDESSA, HK 

PALKKAUS- I KALLEUSRYHHA 
LUOKKA 

IKALISIEN LKH 
0 1 2 3 4 5 

A 1 3 166 3 356 3 557 3 735 3 922 4 '18 
A 2 3 225 3 418 3 623 3 864 3 994 4 194 
A 3 3 282 3 479 3 688 3 872 4 066 4 269 
A 4 3 345 3 546 3 759 3 9H 4 144 4 351 
A 5 3 416 3 621 3 838 4 030 4 231 4 443 

A 6 J 488 3 697 3 919 4 115 4 321 4 537 
fl 7 3 560 3 774 4 000 4 200 4 41G 4 63G 
fl e 3 648 3 867 4 099 4 304 4 519 4 745 
A 9 3 742 3 967 4 2G5 4 415 4 636 4 868 
AIO 3 825 4 G54 4 297 4 512 4 738 4 975 

All 3 925 4 160 4 410 4 630 4 861 5 Hl4 
A12 4 041 4 283 4 54G 4 767 5 005 5 255 
A13 4 154 4 403 4 667 4 900 5 145 5 402 
A14 4 290 4 547 4 8~!0 5 061 5 314 5 580 
A15 4 454 4 721 5 004 5 ~54 5 ~1"7 5 793 

A16 4 648 4 927 5 223 5 48<1 5 758 6 046 
Al7 4 f:l69 5 161 5 '171 5 745 6 032 6 334 
AlB 5 121 5 428 5 754 6 042 6 344 6 661 
A19 5 404 5 728 6 072 6 376 6 6'15 7 030 
A20 5 679 6 020 6 381 6 70\l 7 035 7 387 

A21 5 96,9 6 327 6 7<'17 7 042 7 394 7 764 
A.,., 
4~ 7 075 7 499 7 949 8 346 8 722 9 071 

fl23 7 40B 7 852 8 323 a 739 9 I 3 ~! 9 497 
A24 7 871 a 343 8 844 9 :.!86 9 704 10 092 
A25 8 4""1 If • ..;. 8 927 9 463 9 936 10 383 10 798 

A26 9 096 9 642 10 221 10 732 11 · 215 1 I 664 
A27 9 896 10 490 11 119 11 67'3 12 200 12 688 
A28 10 810 11 459 12 147 12 754 13 328 13 861 
A29 11 846 12 557 13 310 13 97':i 14 604 15 188 
A30 12 982 13 761 14 587 15 31o 16 005 16 645 

1'131 14 283 15 140 16 048 16 850 17 608 18 312 

[' 15 709 16 652 17 651 18 534 19 368 20 143 
33 17 280 Ia 317 19 416 20 387 21 304 22 

·~ 34 19 007 20 147 21 356 22 424 23 433 24 370 
35 20 908 22 162 23 492 24 667 25 777 26 808 

36 22 999 24 379 25 842 27 134 28 355 29 4 
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PALKKAUS- II KALLEUSRYHHA 
LUOKKA 

IKALISIEN LKH 
0 2 3 .. 5 

A 1 3 079 3 264 3 460 3 633 3 815 ... 006 
A 2 3 137 3 325 3 524 3 700 3 885 4 079 
A 3 3 192 3 384 3 587 3 766 3 954 4 152 
A 4 3 253 3 448 3 655 3 838 .. 030 4 231 
A 5 3 322 3 521 3 732 3 919 .. 115 .. 321 

A 6 3 3?2 3 596 3 812 4 003 4 203 .. 413 
A 7 3 462 3 670 3 090 4 084 4 288 ... 502 
A B 3 540 3 761 :i 907 4 1fl6 4 395 4 615 
A 9 3 619 3 057 4 080 4 2'1:1 4 507 4 732 
1\10 3 720 3 943 4 180 4 389 4 608 4 838 

All 3 817 4 046 .. :~89 4 503 4 728 4 964 
1\12 3 929 4 165 4 415 4 6J6 4 868 5 111 
A13 4 040 4 282 4 539 4 166 5 004 5 254 
A14 .. 172 4 422 4 687 .. 921 5 167 5 425 
A15 4 3]1 4 591 4 1366 ~ 109 5 364 5 632 

A16 4 520 4 791 5 078 5 332 5 599 5 879 
A17 4 735 5 019 5 32e 5 586 5 865 6 158 
A18 4 900 5 279 5 596 5 876 6 170 6 478 
A19 5 255 5 570 5 904 6 199 6 509 6 834 
A20 5 523 5 854 6 205 6 515 6 841 7 183 

A21 5 805 6 153 6 522 6 B•lO 7 190 7 549 
A22 6 880 7 293 7. 731 8 118 8 483 8 822 
A23 7 204 7 636 8 094 8 499 13 .8131 9 236 
A24 7 654 8 113 8 600 9 030 9 436 9 813 
A25 8 191 13 682 9 203 9 663 10 0'18 10 502 

A26 8 846 9 377 9 940 10 437 10 9(:)7 11 343 
f\'27 9 624 10 201 H> 813 11 354 11 865 12 340 
A28 10 512 11 143 11 812 12 403 12 9.'.1 13 479 
A29 11 520 12 211 12 944 13 591 14 203 14 771 
A30 12 625 13 382 14 185 14 894 15 564 16 187 

A31 13 890 14 723 15 606 16 386 17 123 17 808 
A32 15 277 16 194 17 166 18 024 18 835 19 588 

~33 
16 804 17 812 18 881 19 825 20 717 21 

5~ 34 18 484 19 593 20 769 21 807 22 788 23 700 
35 20 333 21 553 22 846 23 988 25 067 26 

:70 
36 22 366 23 708 25 130 26 386 27 573 28 
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TAULUKI(Q. 5 (S-YHDISTELHATAULUKKO) 

S-PALKKAUSLUOKKIEN SOPIHUSPALKAN, KALLIINPAIKANLISAN SEKA IK;o;LISIEN 
YHTEISH;.;;.;R;.; IKALISXRYHHITTAIN KUUKAIJiiESSA, HK 

SOPIHUSPALKKA- I KALLEUSRYHH;.; 
LUOKKA 

IKAl.ISIEN LKM 
0 1 2 J 4 5 

St7 5 301 5 619 5 956 6 254 6 535 6 796 
SIB 5 652 5 991 6 350 6 lo6 7 6 967 7 246 
S19 6 038 6 40G 6 784 7 t 2 ~~ 7 444 7 742 
S20 6 474 6 862 7 274 7 63fl 7 982 8 301 

S21 6 869 7 281 7 718 8 104 8 469 8 808 
S:!2 7 075 7 499 7 949 8 346 a 722 9 071 
S23 7 408 7 85 2 8 323 B 739 9 132 9 497 
S24 7 811 8 343 8 844 9 2£16 9 70 4 10 092 
S25 8 422 8 927 9 463 9 936 10 383 10 798 

S-:!6 9 . G96 9 642 10 221 10 73:? 11 215 11 664 
S27 9 896 10 49G 1 t 119 11 675 12 200 12 688 
S28 10 ate 11 459 12 147 12 "/5 4 13 328 13 061 
S29 t t 846 12 557 13 310 13 975 14 604 15 188 
.no 12 982 13 761 14 587 15 316 16 005 16 645 

SJ1 14 283 15 140 16 G48 16 850 17 608 18 312 
S32 15 709 16 652 17 651 18 534 19 368 20 143 

~3 
17 280 18 317 19 416 2G 307 21 3G4 22 

~~ 34 19 0G7 ~!0 147 21 356 22 424 23 433 24 
35 20 908 22 162 23 492 24 667 25 771 26 808 

36 22 999 24 379 25 842 27 134 28 355 29 489 

SOF'IMUSPALKKA- II KALLEUSRYHH;.; 
LUOKKA 

IKXLISIEN LKH 
0 1 2 3 4 5 

S17 5 155 5 464 5 792 6 G82 6 356 6 610 
S18 5 496 5 826 6 176 6 485 6 777 7 048 
S19 5 871 6 223 6 596 6 926 7 238 7 528 
S20 6 295 6 673 7 073 7 427 7 761 8 071 

S21 6 680 1 081 7 506 7 881 8 236 8 565 
S22 6 880 • 7 293 1 731 8 118 8 483 8 822 
S23 7 204 1 6 ~~6 8 094 8 499 B 881 9 236 
S24 7 654 8 113 8 600 9 030 9 436 9 813 
S25 8 191 8 682 9 2G3 9 663 10 098 10 502 

S26 8 846 9 377 9 940 10 437 10 907 1 1 343 
S27 9 674 10 201 10 813 11 354 1 t 865 12 340 
S28 10 512 11 143 11 812 12 403 12 961 13 479 
S29 11 520 12 211 12 944 13 5 '71 14 203 14 771 
S30 12 625 13 382 14 185 14 894 15 564 - 16 187 

S31 13 8'J0 14 723 15 606 16 306 n 123 17 80!3 
S32 15 277 16 194 17 166 18 0:!4 18 835 19 580 

~3 
16 804 17 812 18 881 19 825 20 717 21 

54~ J4 18 484 19 593 20 769 21 807 ..,., 788 23 700 ...... 
35 20 333 21 553 22 846 23 988 25 067 26 070 

36 22 366 23 708 25 130 26 386 27 573 28 676 
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TAULUI<KO 16 

15-VUOTISKOROTUKSEN MARKKAMAARAT KUUKAUDESSA, MK 

PALKKAUS- KALLEUSRYHMA SOP I MUS- K All.EUSRYHMA 
LUOKKA I II PALKKA-

l.UOKKA I II 

A 185 180 sn 34 33 
A 2 189 1'84 S18 36 35 
A 3 192 187 S19 39 38 
A 4 196 190 S20 41 40 
A 5 200 194 

S21 44 43 
A 6 204 199 S22 45 44 
A 7 208 203 S23 47 46 
A 8 214 208 S24 50 49 
A 9 219 213 S25 54 53 
A10 224 218 

S26 58 57 
A11 230 223 S27 63 62 
A12 236 230 S28 69 67 
A13 243 236 S29 76 7-4 
A14 251 244 S30 83 81 
A15 261 253 

S31 92 89 
A16 272 265 S32 101 98 
A17 285 277 

~33 
111 

··~ A18 300 292 34 122 118 
1'\19 316 308 35 134 130 
f·20 332 323 

36 1<47 H3 
A21 349 340 
1'1 ~' '' 45 44 
1'1:!3 47 46 
A24 so 49 
A~! S 54 53 

A':'ft 58 57 
A27 63 6~ 

1'128 69 67 
A::! 9 76 74 
1'130 83 81 

A31 92 89 
A3::! 101 98 

~33 
1 1 1 

··~ A34 122 118 
A35 134 130 

A36 147 143 



38a - 10 -

Valtion virkojen, tointen , ylim~~r~isten tointen ja tilap~i st en 

toimihenkiloiden V- ja B- palkkausluokat sek~ S- sopimuspa lkkaluo

kat samoin kuin muut valtion virkaehtosopimusm~~rayksiss~ esiin~ 

tyv~t viittaukset sanottuihin palkkausluokkiin muutetaan alla ole -
van taulukon mukaisesti. 

1.10.1983 1.10 . 1983 
lukien 1ukien 

v- tai B- A-palkka- S- sopimus - Uusi S- sopimus -
palkkaus - usluokka palkka- palkkaluokka 
luokka 1uokka 

v 9 A 1 
VlO A 2 
Vll A 3 
V12 A 4 
Vl3 A 5 

Vl4 A 6 
Vl5 A 7 
Vl6 A 8 
V17 A 9 
Vl8 AlO 

V19 All 
V20 Al2 
V21 Al3 
V22 A14 
V23 AlS 

V24 Al6 
V25 A17 s 8 S17 V26 AlB 5 9 . S18 
V27 A19 510 S19 V28 A20 511 S20 V29 A21 512 S21 
B l A22 513 S22 B 2 A23 514 SZ3 B 3 A24 515 S24 B 4 A25 S16 S25 B 5 A26 S17 S26 
B 6 A27 518 S27 B 7 A28 Sl9 S28 B 8 A29 szo S29 B 9 A30 S21 S30 810 A31 S22 Sll 
Bll A3Z 523 $32 

Sopimusm~~r~yksissa esiintyv~t viittaukset V- pa l kkau sluokka- asteik-
koon muutetaan vastaavasti viittauksiksi A 1 - A 21 - palkkausluok-
kiin ja viittaukset B-pa1kkausluokka- asteikkoon viittauksiksi A 22-
A 36 palkkausluokkiin. 
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Lii te 2.1. 

K U 0 P P A L I I T E zzzzzz KUOPPAKOROTUKSET 1.10.101.10.83 LUKIEM 

S+P 'i VIRKA TAl TOIMI 

31.90 VALTIOM3k:4ATIET 

1 KONEINSIN!i RI .. . . . . ............. 0 • 

14 KOHEINSIHo RI .. • .. 0. .. . ...... 0 •• 

14 f:OHEINSINo !\I . . .. . .. ........... . .. 
5 KONEINSIXo Rl ....... 0 ......... ..... 0 

1 l,P.KKITEH!I ......................... . 
7 P.ATAIMSIMooRl ......................... 

18 RUAIMSIM!ioRI ..... 0 ................... 0 

1 RATAIMSINooRI .......... 0 ............ 

1 P.ATAINSINooRI .......................... 
1 RATAIMSINOoRI •• 0 ........... 0 ...... 

1 KOULUTUSPAXLLIKK!i ............... 0 ... 

2 TUTKIJA ••• 0 ••••• 0 .................. 

1 TUTKIJA ............................. 
2 TUTKIJA .............................. 
1 'it I LlOiKliRI .......... 0 .................. 

1 KEMISTI-IMSIM!ioRI .................. 
1 KXlCTTOPiiXLLIKKo .................. 0 .. 

2 SUU){HITTELUPAALLIKKo .............. 
1 SUUHMITTELIJA ...................... 0 

6 TYoTERVEYSLAAKliRl ................. 
- 1 ASEMAPAALLIKKo .................... 

6 ASEMAPliALLIKKo ............. 0 ........ 

8 ASEMAPAALLIKKo 0 •••• ............... 

t1 ASEMAPiil>:LLIKKo ....................... 
6 ASEMAPiiXLLIKKo ....................... 0 

2 ASEMAPiiiiLLIKKo ............. 0 ....... 

13 ASEMAPiil>:LLII<Ko ...................... 
1Z ASEMAPiiliLLIKKo .................. 0 

40 ASEMAPAALLil:Ko .......... . ......... 
72 ASEI1APiiiiLL U:Ko ........ .. ............ 
21 ASEMAPAALLIKKo ..................... 

1 KOMEIMSII<ooRl ....................... 
12 KOHEIMSIHooRI ....................... 

3 KOHEIXSIHooRI ................... 0. 

1 KOXEIMSINI:ioRI .................... 
1 t:OHEINSIXlSoRI ................... 

16 KONEINSIXol:iRI .................... 
3 KOMEIMSIXooRl ..................... 

2 KOH!: INS INooRI .......... .. ........... 
3 ASIAHVALVOJA ....•.......•.... 
3 KOXTTORIPXALLIKK!i .................. 
3 K~NTTORlPAALLIKKo ............. 

PERUSTAMIS
LAKKAUTTAM 
TAP:. PVM 

VJ PS 01.04.83 
VJ LS 01.04.83 

VJ PS 01.02.83 
VJ LS Ot.OL83 

EMTINEM 
PALKKA
LUOKKA 

s 16 
s 15 
s 14 
s 13 
s 15 
s 15 
s 1 4 
s 13 
s 13 
s 13 
s 14 
s 14 
s 13 
s 12 
s 14 
s 13 
s 13 
s 13 
s 12 
s 12 
B 3 
B 1 
v 29 
v 28 
v 27 
v 26 
v 25 
v 24 
v 23 
v 2 1 
v 20 
B 3 
B 2 
B 1 
B 1 
B 1 
v 29 
v 29 
v 28 
B 2 
B 2 
B 1 

LKM J A UU~ 
PALKK; 
LUOKKJ 

3 - s 15 
2 - s 14 

1 - s 13 

s 14 

2 - v 29 

B 4 
B 3 
B 2 
B 2 

B 
B 1 
v 29 



38a - 12 -
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S+P y VIRKA TAI TOIMI PERUSTAMIS- EHT IX 'EM LKI': JA UUSI 
LAKKAUTTAM PALKK.A- PALKKA-
TAPA PVM LUOKK.A LUOKKA 

31. 90 JATKUU 

KOHTTORIPXXLLIKK~ • 0 •••• 0 0 •• 0. B 1 
1 KOHTTORIPKXLLIK~o • 0 ........... v 29 
2 KONTTORIPXXLLIY.K~ • 0 ••• 0 0 •••• 0 v 28 

10 KOHTTORIPXXLLIKK~ •• 0. 0 0 0 •••• 0 v 26 
7 KOHTTO!IPXXLLIKK~ •• 0 ••••••••• v 25 

3 KOHTTORIPXXLLIKY.~ •••• 0 ••••• • 0 v 25 
3 LIIKENHETARKASTAJA • 0 ••••••• 0. B 2 

11 LIIKEKHETARKISTIJA •• 0 •••••• 0. B 1 1 - B 2 
23 LIIY.EKHETARKASTAJA •••••• • •• 0. v 29 

8 LIIY.ENHETARK~S~AJA 0 •• 0 •••••• 0 v 29 
12 LIIY.EKNETIRXISTIJA ••• 0 ••• 0 ••• v 28 

3 LIIKEHKETARKISTAJA • 0 ••• 0 •• 0 •• v 28 
9 LIIK!HHETIRKASTIJA • • • 0 •••• 0 •• • 27 

3 LIIY.EHKETA!KISTIJA • 0 0 •••••• 0. v 27 
8 LIIY.EHHETARKISTAJA AP 0 ••• • ••• v 27 

3 LIIY.ENHETARKASTAJA AP ........ v 27 
114 LIIKEHHETARY.ISTAJA AP ••• 0 •• 0. v 26 5 - v 27 

14 LIIKEHHETIRKASTAJA AP • •• •• •• 0 v 26 
20 LIIKEHHETARKASTAJA AP •• 0 ••••• v 25 6 - v 26 

13 LIIKEHNETARKASTIJA AP •• 0 ••••• v 25 1 - v 26 
13 LIIKEHHETARY.ASTAJA AP ...... 0. v 23 v 24 

6 LIIKEHNETARKASTAJA AP 0 .. ...... v 23 v 24 
17 LIIKENHETARKASTAJA AP 0. 0 ••••• v 22 v 23 

s LIIKEHNETARKISTAJA AP . .. ..... v 22 v 23 
32 LIIKENNETARKASTAJA AP 0. 0 ••• 0. v 21 1 - v 23 

5 RATAIHSINooRI ••••••••• 0. 0 •••• B 2 B 3 
4 RATAIHSINo~RI •••• 0 ••••• 0 ••••• v 29 B 1 
3 RATAINSINooRI • • 0 • •• 0. 0 •• 0 •••• v 28 v 29 
1 VARIKONPXXLLIKK~ yp 

0. 0. 0 ••••• B 2 B 3 
s VARIKOHPXXLLIKK~ yp 

••• 0 •••••• B 1 B 2 
2 APULAISASIAHVAtVOJA .. .. .. .. ... !I 1 
2 A?ULAISASIAHVALVOJA •••••• 0 0 •• v 29 

APULAISASIAHVALVOJA ••••• 0 0 ••• v 29 
t PSYKOTEKI! LABOIUTORIOM HOITAJA B 1 
t YLIY.AMREERI ... .. .. ... ..... .. . VJ PS 01.01.83 ll 1 
1 Yi.!KAMREERI .................. VJ LS 01.01.83 B 1 
1 'tliTARKASTAJA ............... . B 1 
3 IHSIH~~RI yp ................. v 29 B 

4 INSIH~~r.I yp ................. v 29 5 1 
22 INSIN~oRI ......... ...... ...... v 28 v 29 

4 !'{S!NooRI ..................... v 28 v 29 
8 INSIHooRI yp ................. v 28 v 29 

14 INSIHcoai .................... v 27 v 28 
7 IHSIHo~RI .................... v 27 v 28 

9 INSIN~oRI . .............. . .. ~ . v 26 v 27 
4 IHSIHooRI .... ................ v 26 v 27 

IHSINooRI .. .. ................ VJ PS 01.05.83 v 26 v 27 
INSIHo~RI ........ . ........... VJ LS 01.05.83 v 26 
IHSIHooRI .. .................. v 25 v 26 
IMSIHooRI .................... L 01.01.83 v 25 
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2 
1 
2 
5 

6 
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5 
1 
3 

4 
1 
1 
6 
1 

1 
6 
1 

3 
1 
2 
4 
9 

19 

15 

y 

2 
1 
3 
1 

2 
1 

2 
1 

VtRKA TAl !01111 

31. 90 

IHSII\ooRI 
IHSIHooR! 
I HS I l!ooR I 

JATKUU 

I!ISH!ooRI . • . •. •• •. ...••.• •.. • 
LA I: IMIES . .. .. . . • . .• ....•• • • •• 
LAI<IMIES .. .... . •••...••.• • ..• 
PAAMATEMAATII<I<O . . .. .. ..•.. • • • 
SAHI<oTAP.KASTAJA ••...••......• 
S ~ HKoTARKASTAJA • . . •..... • •.•. 

SXHI<oTAE~ASTAJI .. . .. ..•...... 
S :-i HKoTf.P.I:AST1.Jl\ . •. . •. •.... • .• 
SXHKoTARI<ASTAJA ....•.•.... . .. 
SXHV.oTARKASTAJA ... .•.. . . .. .• . 
VAP.ASTOMPXXLLII<I<o . .......•..• 
VARASTONPAALLII<Ko .••..•...••. 
VARASTOKPXXLLIKI<o ..•.•••.•.•• 
VARASTONPAALLIKI<o ... . •••...•. 
YLIAKTUAARI .•.... • •..••• , . • •• 
I<AMP.EERI 
I<AMREERI 
I<AMREERI 
I<AMREERI ..... . ... . ....•..•..• 
I<EMlSTl-lNSINooRI .•..• • •.... • 
SUUHNITTELIJA ..•.....•.... . .• 
TARI<ASTAJAlHSIHooRI .........• 
TUTKIJA . . . . .. . ... •. ..•.•.•..• 
VARli<ONPAALLIKKo . .. • ..• . ....• 
Vl\RlKOMPAALLli<Ko .. . . .•.• . . . . . 
KIELEHKXXNTXJX ••...••••• • •. . • 
KIELENI<XXNTXJX .•.... . •.• . ..•• 
OSTOPAXLLII<I<o ..•... • .•. • ..... 
PS YKOLOG 1 ...•..... . ..•... • .•. 
TI.P.KASTAJA • • .•.•.•..• •.. • .. .. 
TARI<ASTAJA 
T><P.I: ASTAJA 

TARI<ASTAJA ... . . .... ....•...•. 
TOIMISTORA Y. ENHUSMESTARI 
TOIMISTORAKEKNUSMES TAP.l 
T?IMISTORAKENNUSHESTAP.l 
TOIMISTOP.AI<ENNUSMESTAP.l 

TOIMISTORAI<EHHUSMESTARI 
TOIMISTORAI<ENNUSMESTARI 

TOIMISTORII<ENHUSM STARI 
TOIMISTORAI<ENNUSM STARt 
TOIMtSTORAKENNUSM STARt 
TOtMtSTORAI<ENNUSM STARt 

PERUSTAMIS
LAI<I<AUTTAM 
TAPA PVM 

L 01.01.83 

L 01.01.83 

L 01.01.83 

ENTIN EM 
PI.LKI<A
LUOKI<A 

v 25 
v 24 
v 23 
v 23 
v 29 
v 28 
v 29 
'I 2 9 
v 28 

v 27 
v 2 6 
v 25 
v 24 
v 28 
v 26 
v 26 
v 25 
v 29 
v 28 
v 27 
v 27 
v 27 
v 28 
v 28 
v 28 
v 28 
v 28 
v 27 
v 27 
v 2 6 
v 27 
V27 
v 27 
v 26 
v 25 

v 25 
v 27 
v 25 
v 25 
v 24 

v 24 
v 23 

v 2 3 
v 2 3 
v 22 
v 22 

Ll<l1 JA IJUSI 
PAI.KKA
LUOKKA 

v 26 
v 26 
v 24 

1 - v 29 

B 2 
4 - B 2 

- B 1 
v 28 
v 27 
v 26 
v 25 

3 - v 26 
B 1 

B 

2 - v 29 
1 - v 28 

v 28 
v 27 

1 - v 27 
8 - v 26 

v 27 
v 28 
v 26 
v 26 

2 - v 26 
17 - v 25 

v 25 
2 - v 25 

13 - v 211 
v 24 

v 23 
v 2:3 



38a - 14 -
K U 0 P P A L I I T & ****** XUO?PAKOR~~UKSET 1o10o1d1o10o83 LUKIEM 
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1 
3 

12 
28 
24 
28 

29 

5 
1 

7 

22 

so 

15 

6 
1 

16 

23 

27 

58 
3 
5 
2 
1 

39 

32 

10 

y 

6 

4 

2 

16 

20 

25 

3 
1 
1 

3 

1 
5 

13 

26 

15 

VIRKA TAl TOIHI 

31. 90 JATKUU 

AI!TUllARI . o o • • o o o o o o o o o o o o o 0 0 o 

APULAISAStMAPAXLLIKKo oooooo o o 

APULAISASEMAPAALLIKKB oooo o o o · 

APULAISASEMAPXXLLIY.KB 000 00 o.o 

APULAISAStt!AP ::iiiLLIKY.o o o o o o o o o 

APULAISASEMAPAALLIKK~ o oooo o o o 

llPULA ISASEMl.PiiiiLLIKKo o o o o o o o. 

APULAISASEMAPAXLLIKKo ooo o o ooo 

APULA!SASEMJ.PiiXLLIKK~ o o o o o. o o 

OSASTOSIHTEERI o o o o o o . o o o o o o o. 

OSASTOSIHTEERI 
OSl.ST OSIHTEE!'.I 
OSASTOSIP.TEERI 
OSASTOSIHTEERI o . o o o o o o o o o o o o o 

YLITE KM!KKO . o o o o o o o o o o o o o o o o o 

YLITEIO!IK KO 
YLITEKNIKKO 

YLITEKXIK KO 
YLITEKNIKKO 
YLlTEKNIKKO 
YLITEKMlKKO 

YLITEKNIXKO 

YLITEKNIKKO 
KlRJ!:ENVAlHTAJA 
KIRJttNVAIHTAJA 
RAKE!iNUSMESTAP..I 
RAK tlll :U SMEST AR I 
RAKEIIHUS:-!ESTARI 
RAKElii!USt:ESTARI 
Rl.KEHHUSMESTARI 
RAKEHH USMEST AlU 
R:.t:tlll!U SMEST AR I 
RAKEl!NUSMESTARI 

RAKEHNUSMESTARI 
RAKENXUSMESTARI o oo o oooooooooo 

RAKEH HUSMESTARI oooo o oo o oooooo 

RAKEHIIUSMESTARI o oo oooooooo••o 

RAKENIIUSMESTARI •oo• o •oo• o•••o 

KUSTAXHUSLASKIJA ooooooo o o• •· · 

KUSTANNUSLASKIJA oo oo• •o o•••o• 

TEKI<IKKO 
TEKXIKKO 
TEKHIKY.O 
TEKHIKKO 
T:::Kl<IKKO 
TEKHIKKO 

PER::STAMIS
LAKZI.UTTAM 
TAP l. PVI1 

01.01.83 

L 01.0\.83 

L 01.01.83 

EliTIKEK 
PALKKA
LUOKKA 

v 26 
v 26 
v 25 
v 24 
v 23 
v 22 
v 22 
v 21 
v 21 
v 26 
v 26 
v 25 
v 25 
v 25 
v 26 
v 26 
v 25 

v 25 
v 211 
v 211 
v 23 

y 23 

v 22 
v 25 
v 211 
v 25 
v 211 
v 211 
v 23 
v 23 
v 22 
v 22 
v 2 1 

v 20 
v 20 
v 19 
v 19 
v 17 
v 211 
v 23 
v 23 
v 23 
v 22 
v 22 
v 21 
v 21 

LK1'1 JA UUSI I 
PALKKA- j 
LUOKKA I 

v 211 
v 23 
v 23 

1 - y 23 

v 27 
v 27 

3 - v 27 
19 - v 26 

v 26 
40 - v 25 
15 - y 25 

3 - v 25 
10 - v 211 

3 - v 25 
6-V2.'+ 

v 25 
v 26 
v 25 
v 25 
v 24 

1 - v 211 
v 23 

7 - v 23 
zo - v 22 
111 - v 21 

1 - v 20 

27 - v 24 
7 - v 211 

17 - y 23 
7 - v 23 
lj- v u 
7 - v 22 

I 
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10 
1 

2 
2 
1 

1 
3 

1 
3 

1 
1 
6 

108 

37 

93 

65 
410 

1 
1 

205 

295 
1 

25 
82 

17 9 
41 

1 
t759 

60 
1 

897 
1 

y 

12 
2 

2 

If 

65 

8 

17 

17 

55 

25 
2 
2 

18 

103 

9 
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31.90 

TEY.MIKKO 
'r E;~H Il:KO 
TEKHIY.KO 
T!KHH:KO 
TEKHIY.KO 
T!KHIKKO 
T!KHII:KO 

JATKUU 

TEKH I Y.KO .........•..•.•.•..•• 
TEKHII:KO .•.•..........•.••... 
YLIPUUTARHURI ...........•...• 
AI~IT,ULUHSUUHHITTELIJA ....•• 
AIY.ATAULUHSUUHHIT!ELIJA •.•••. 
KIRJA,JA .......•......•...... 
RIKOSTUTKIJA .......•...•.. . • 
RIKOSTUTKIJA • ......•........• 
TErtVEYSOLOJEH TARKKAAJA .••••• 
AJOMESTARI ..........••..••.•• 
AJOI":ESTARI .. .. ....•• •..• ••..• 
AJOMESTARI ... ..•.•••.••....•• 
JXRJESTELYMESTARI ...•••.•••.• 
JARJESTELYMESTARI .••.....•..• 
TOIMISTOSIHTEERI .....•..•...• 
TOIMISTOSIHTEERI 
TOIMISTOSIHTEERI 
TOIMISTOSIHTEERI 
TOIMISTOSIH!EERl 
TOIMISTOSIH!EERI 
!OIMISTOSIHTEERI 
TOIMISTOSIHTEERI 
TOIMIS!OSIHTEERI 
!OIMISTOSIHTE!RI 
TOIMISTOSIH!EERI 
!OIMISTOSIH!EERI 
!OIMIS!OSIH!EERI 
!OIMISTOSIHTEERI .•••••••.•... 
"! YOHJOHTAJ A . .........•.. . •... 
!YoHJOHTAJ A ....•..•......•.•• 
YLIKOHDU~!oORI ••....•....•... 
LIIKEKH!OHJAAJA .....•..•••••. 
LIIKEHNEOHJAAJ~ ..•.•....•.... 
LIIK!XHEOHJAIJA •••••••••••••• 
VAUI!UMES!ARI •...•..•••.•...•• 
VJI.UNUM!:S!ARI ....•..•....•••.• 
VE!URIHKULJE!!AJA ..••.••..••. 
VETURIXKULJE!TlJl •••••.•.••.• 
YLIASEH!AJA ................. . 
YLIASEHTAJA ••................ 
YLIISE!i!AJA 
K:JNDUKtooRI 
KONEMES!ARI 

PERUSTAI'IIS
LAKKAUTTAI1 
TAPA PVI1 

L 01.01.83 

t 01.01.83 

t 01.01.83 

VJ PS 01.05.83 
vJ ts 01.os. 83 

L 01.01.83 

t 01.01.83 

L 01.01.83 

EMTIHEM 
PALKKA
LUOKKA 

v 20 
v 20 
v 20 
v 20 
v 19 
v 17 
v t7 
v 17 
v 16 
v 23 
v 22 
v 22 
v 22 
v 22 
v 22 
v 22 
v 21 
v 19 
v 19 
v 21 
v 21 
v 21 
v 21 
v 20 
vu 
v 19 
v 18 
v 18 
v 18 
v 18 
v 16 
v 16 
v 15 
v 15 
v 15 
y 21 
v 20 
v 21 
v 20 
y 20 
v 18 
v 19 
v 19 
v 19 
y 19 
v 19 
v 19 
v 19 
v 18 
v 18 

LKI1 JA UUSI 
PALKKA
LUOKKA 

1 - v 21 

V Zlf 
v 24 
v 211 

v 23 
v 23 

v 20 
v to 
vu 
v u 

50 - v 19 

v 16 

vu 
v 21 
v 22 

v 20 
v 20 
v 20 

v 20 



38a - 16 -
K U 0 P P A L I I T E aaaaaa KUOPPAKOROTUKSET 1.10.101 . 10.83 LUKIEM 

S+P 

281 
1 

109 
8 

160 

~0 

5 
132 

1 
3 
4 

9 

18 
75 
27 

18 

8 
51 

595 
13 

153 

1249 
33 

y 

1~0 

8 

2 

1 
5 

11 

27 

16 
3 

22 
1 
1 

150 
1 

VIRKA TAl T01!11 

31.90 JATKUU 

PERUSTAMIS
LAKKAUTTAM 
TAPA PVM 

EHTIMEM 
PALKKA.
LUOKK.l 

KOHEMESTARI . . . . • . . . . • • . • . . . . . L 
KONEMESTARI .. . . . ..••... . .... . 

01.01.83 v 16 
v 16 
y 18 KUORMAUSMESTARI . .. .......... . 

KUO P. MAUSMESTARI .. .• .......... L 01.01.83 v 18 
v 18 
v 17 
v 16 
v 18 
v 18 
v 18 
v 18 
v 18 
v 18 
v 17 
v 16 

LI I Y. n ;HEMESTARI ... .......... . 
LI Il<El!HEMESTARI .. . . . , . . ... .. . 
LI IKEHNEMESTARI . . . ... .. ..... . 
LIPPUPAINOM ESIMIES .. . . . .... . 
Oi'I.STIMESIMIES ... .. ......... . 
PUUTARHURI ..... . . . ....... .. . . 
SX!IK i:il.SEHTAJA ..... .... . .. ... . 
SXHXi:i ASEXTAJA . . . ... ...... . .. . 
TE Y. lliLLIHEl( APULAIHE}{ .... . .. . 
TEY.N IL LIHE}{ APULAIHEN .... .. . . 
TEKHILLIHEH APULAI}{E}{ •. . ..... 

TEKHILLIHEH APULAIMEH 

TEKHILLINEH APULAIHE){ 

TEKHILLIHEH APULAIHEM . . .. , .. . 
TYi:iTERVEYSHOITAJ~ ..... . . . .. . . 
TYi:iTEP.VEYSHOITAJA . . ....•... .. 
TYi:iTERVEYSHOITAJA •. ..•....... 
VAIHDEMIESTEM ESIMIES ..••.... 
ASETINLAITEMIES .•...... • . . •. . 
AUTOHASEHTAJA 
AUTONASEHTAJA 
HUOLTOMESTARI 
HUOLTOMEST~F.l .. . . . ... . ...•... 
LliXKINTilVOIMISTELIJA .. • • ..... 
POLTTOAINETYi:iHJOHTAJA .... . .. . 
VARASTOMESTARI ....... . ...... . 
VARASTOMESTARI ............ .. . 
V.!.RASTOtJESTARI 
VI.RASTOMESTARI . . . ... , • .. ..... 
Y:.IV~HTIMESTARI ............. . 
L~BORATORIOHOITAJA .......•. . . 
LABORATORIOHOITAJA • .........• 
R:.TAESIMIES .... ... ...... . .. .. 
RATAESIMIES ................ .. 
AU':OXKULJETTAJA 
A \JTOX!(ULJ ETTA J A 
AUTONKULJETTAJA 
AUTOHKULJETTAJA 
AUTONKULJETTAJA 
J\JNAMIES .................... . 
KOMEENHOITAJA .....•.....• . ... 

KOHEEHHOITAJA 

VJ PS 01.011.83 
VJ LS 01.011.83 

L 01.01.83 

VJ PS 01.01.83 
L 01.01.83 
VJ LS 01.01.83 

L 01.01.83 

v 16 

V 1 II 

v 12 
v 18 
v 16 
v 16 
v 18 
v 17 
v 17 
v 17 
v 17 
v 17 
v 17 
v 17 
v 17 
v 17 
v 17 
v 17 
v 17 
v 16 
v 16 
v 15 
v 15 
y 111 
v 14 
y 111 
v 14 

v 1" 
v 14 
v 14 

V 1 II 

:.KM JA UUSI 
PALKKA
LUOKKA 

v 1$ 

v 19 

v 21 
v 18 

2 - y 19 
2 - v 18 
3 - v 18 
5 - v 17 

- v 16 
- v 15 

y 14 
v 19 
v 19 
v 19 

v 18 
v 18 
y 18 

v u 

4 - v 18 

y 20 
v 18 
v 17 

58 0 - v 16 

y 15 
v 15 
v 15 

3 - y 16 
24 - v 15 
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239 

t9 
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13 

6 

737 
2 

243 

6 
1 
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10 

14 
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1 
1!3 

105 
1 

12 
3 
1 

12 

56 
8 

7 

293 

5 

16 

12 

VIRKA TAl TOIHI 

31.90 JATKUU 

KOIIEEMHO IT AJ A • .• • •.•• • ..••• •• 
LABORAMTTI ............• . ..... 
LABORANTTI . .•. ..•.. • •. ... .. .• 
PIIRT)(Jl( ...•..•..•...•.....•• 

PIIRT)(J)( 

PIIRT)(J)( 
PIIRTAJX 

PIIRTiiJX . . ..........•.. . ....• 
PllRT)(Jl( . • . . ... . .....•. . •. . •• 
PIIRTXJX ...... ... . • ... . .....• 
PIIRT)(Ji( . ..... .. ....•..•....• 
TOIMISTOVIRKAILIJA • ..•......• 

TOIMISTOVIRKAILlJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRY.AILIJA 

TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 

TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 

t=IMISTOVIRKAILIJA 
TOIMISTOVIRKAILIJA 

TOIMISTOVIRKAILIJA 

TOIMISTOVIRKAILIJA 
VAHTIMESTARI 

VAHTIMESTARI 
VAHTIMESTAlU 
VAHTIM!:STARI 
V.\IHDEMIES 
VAIHDEMI!:S . .......... . ..... . . 
VAlnOEMIES . .... . . ... ... . .... . 
VAUNUNTARKASTAJA ... . . . . .. . .. . 

PERUSTAMIS
LAKKAUTTAM 
TAPA PVM 

EMTIXEM 
PALKKA
LUOKKA 

v 111 
v 14 
v 13 
v 14 

v 111 

v 13 
v 13 

v 11 
v 11 

VJ PS 01.01.83 V 11 
VJ LS 01.01.33 ·V 11 

v 14 

VJ PS 01.02.83 
VJ PS 01.06 . 83 
L 01.01.83 
VJ LS 01.02.33 
VJ LS 01.06.83 

L 01.01 . 83 

L 01.01.83 

v 14 
v 13 
v 12 
v 12 
v 11 

v 11 
v 11 
v 11 
v 11 
v 11 
v 11 
v 10 

v 10 
v 10 
v 9 

v 9 
v 9 

v 8 

L 01.01.83 v 8 
v 14 

L 

v 14 
v 10 
v 10 
v 111 

01.01 . 83 v 14 
v 14 
v 111 

LKM JA UUSI 
PALKKA
LUOKl<A 

v 15 
v 16 

5 - v 16 
" - v 15 
3 - v 16 
3 - v 15 

v 15 

" - v 15 
6 - v 14 
II - V 12 

10 - v 12 
v 12 

8 - v 16 
4 - v 15 

1 - v 111 

56 - v 13 
11!8 - v lZ 

10 - v 13 
9 - v 11 

20 - v 12 
5 - v 11 

150 - v 10 

, - v 11 
2 - v 10 

26 - v 10 
267 - v 9 

10 - v 17 
3 - v 15 

v 16 
v 12 
v 12 
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S+P Y VIR~l TAI TOI~l PERUSTAI'IIS
LAKKAUTTAM 
TAPA PVM 

EXT IJlEN 
PAU:Kl
LUOKKA 

1430 
161 

a 

63 

10 

s 

1 
4 

56 

171 
30 

4 

132 
219 

87 

3 

5 

10 

31.90 JATi<UU 

VAUNUHTARKASTAJA .•....•.••.•. 
VETUP.INLXMMITTXJX ......••..•• 
VETURINLXMMITTXJX •.•......... 
VETURINLAMMITTXJX ...•..•.•.•. 
VETURINLXMMITTXJX •...••....•. 
VETURIHLAMMITTXJX .......••... 
VETURINLXMMITTXJX, EPXPXTEVX 
HUOLTOMIES •...•....•..•..•.•. 
HUOLTOMIES ......•..•.•.•..... 
LIIKEHNEVIRKAILIJA ......••... 
TRUKIN~ULJETTAJA •...••••••.•. 
TRUKINKULJETTlJA •....••..•... 
TALONMIES ........•.•.•...•.•. 
TALONI'IIES ................... . 
PUHELUNVXLITTXJX ••.••••••.••• 
PUHELUNVXLITTXJX ••••.•..••••. 
PUH!LUNVXLITTXJX •..••••••.••. 

PUHELUMVXtiTTXJX 

L 

L 

PUHttUXVXLITTXJX ••..••••••••• L 
PUHtLUXVXLITTXJX ••.••.•..•••• 
YtiSIIVOOJl ................ .. 

1750 ASEMAMIES •••..•.•.••••.•••••• 
392 AS EMAMI ES •.•••.••.•••••••.•.. 

8 AS EMAMI ES . • . • . • • • . . . . . • • . • • . . L 
11t71 ASEMAMIES .................. .. 

36 ASEMAMIES • . • • . . • • . • • • • • • • . . • . L 
421 ASEMAMIES .................. .. 

12 ASEMAMIES .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. L 
17 KOMEKIRJOITTAJA •••••.•..•.•.• 

3 KOXEKIRJOITTAJA ••••••.••...•• 
7a TALLIMIES .................. .. 

3 TALLIMIES .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. L 
233 TALLltllES .................. .. 

28 T.l.LLIMIES .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . L 
as VAUMUMlES .................. .. 

25 VAUNUMlES .................. .. 
2 VAUHUMIES .. • .. .. . . . .. .. • .. .. . L 

49 VAUNUMIES ................... . 
1 VAUMUMIES . . • . . . . • • • . • • • • • • . . • L 

10 KXTElSVARASTONHOITlJA .••.•••• 
47 MAKUUVAUMUNHOITAJA ••••••••••• 

227 SliVOOJA ................... .. 
332 VAUMUMSIIVOOJA .•••.••.••••••• 

01.01.83 

01.01.83 

v 14 
v 114 
v a 
v 1Z 
v 12 
v 12. 
v a 
v 13 
v 13 
v 13 
v 13 
v 13 
v 12 
v a 
v 11 
v 10 
v 10 

v 8 

01.01.83 v 8 
v 7 
v 11 
v 10 
v 10 

01.01.83 v 10 
v 9 

01.01.83 v 9 
v 9 

01.01.83 v 9 
v 10 

v 10 
v 10 

01.01.83 v 10 
v 10 

01.01.83 v 10 
v 10 
v 10 

01.01.83 v 10 
v 9 

01.01.83 v 9 
v 9 
v 8 
v 8 
V' 8 

LKM JA UUSI 
PALKKA
LUOKKA 

v 1 ~ 
v 1~ 

v 1~ 

v 111 
v 14 
v 13 

3 - v 13 
2 - v 1Z 
6 - v 10 
.. - v 9 

v 9 
v 12 

10 - v 12 
7 - v 11 

v 11 

v 11 
v 11 

20 - v 11 

v 9 
v 9 
v 9 
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Liite 2 . 2. 

MUISTUTUSTEN MUUTOKSET 
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YLEISMUISTUTUKSET 

Entinen 

2. Siivoojamuistutus 

Siivoojalle, joka on toiminut siivoojan toimessa tai tilap~isess~ 
teht~v~ss~ vahintaan kaksi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ tassa toimessa· muutoin suo
ritetaan. Siivoojalle ja autonsiivoojalle, joka on suorittanut 
ammatillisista p~tevyystutkinnoista annetun lain tarkoittaman am
mattitutkinnon siivoojan ammatissa, suoritetaan palkkaus yhta palk
kausluokkaa korkeampana kuin mita n~issa viroissa tai toimissa muu
toin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01532 ja 01785 

Uusi 

2. Siivoojamuistutus 

Siivoojalle ja autonsiivoojalle, joka on suorittanut ammatillisista 
patevyystutkinnoista annetun lain tarkoittaman ammattitutkinnon 
siivoojan ammatissa, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mit~ n~iss~ viroissa tai toimissa muutoin suorite
taan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01532 ja 01785 

Entinen 

4. B-, C- ja S-palkkausluokkiin kuuluvia virkamiehi~ koskeva muis
tutus 

Oikeus maaravuosikorotuksiin on sellaisella virkamiehell~. jonka 
virka tai toimi on sijoitettu B-palkkausluokkaan tai C55 - C66 
palkkausluokkiin seka S-sopimuspalkkaluokkaan kuuluvalla, sijoitus
palkkaluokan mukaista taulukkopalkkaa saavalla virkamiehell~ . 

Edella tarkoitetulle virkamiehelle my~nnet~an maar~vuosikorotus 1, 
3, 5 ja 8 valtiolla palvellun vuoden jalkeen. 

Maaravuosikorotukset maaraytyvat perus- tai sopimuspalkan tahi vuosi
palkkion ja paatoimisen tuntiopettajan osalta enintaan asianomaisen 
aineen opettajan opetusvelvollisuutta vastaavan tuntimaaran mukaan 
laskettavan palkkion, edellisten maaravuosikorotusten seka kalliin
paikanlisan yhteismaaran perusteella siten, etta ensimmainen ja 
toinen maaravuosikorotus ovat kumpikin kuusi prosenttia , kolmas 
maaravuosikorotus viisi prosenttia ja neljas maaravuosikorotus ~elja 
prosenttia. 

Edella tarkoitetulle muulle kuin C-palkkausluokkaan kuuluvalle vir
kamiehelle , joka on ollut valtion p~atoimiseksi katsottavassa palve
luksessa yhteens~ vahintaan viisitoista vuotta, suoritetaan 3,5 l:n 
suuruinen perus- tai sopimuspalkan tahi vuosipa~kkion, edellisten 
maar~vuosikorotusten ja kalliinpaikanlisan summasta laskettava 
erillinen maar~vuosikorotus. 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 02140 ja 02145 
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Uusi 

4. 

Poistetaan. 

Entinen 

5. Talonmiehia ym. seka ylivirastomestareita, virastomestareita ym. 
koskeva muistutus 

Talonmiehelle, yovartijalle, talonmies-lammittajalle, lammittajalle, 
talonmies-vahtimestarille, laitosmiehelle, huoltomiehelle, korjaus
miehelle, apumiehelle, ylivirastomestarille, virastomestarille, 
ylivahtimestarille, tutkimusmestarille, vanhemmalle vahtimestarille, 
arkistovahtimestarille, vahtimestarille yp., vahtimestarille ap., 
nuoremmalle vahtimestarille ja vahtimestarille (VR:lla vahtimesta
rille V14), tyoesimiehelle, pedellille, kursorille, vahtimestarin 
apulaiselle, vahtimestaripreparaattorille, apulaisvahtimestarille, 
ylivartijavahtimestarille ja vartijavahtimestarille, joka on ollut 
valtion palveluksessa tai valtiolle siirtyneen laitoksen palveluk
sessa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus
luokkaa korkeampana ja yhteensa vahintaan kaksitoista vuotta palvel
leelle lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita kyseessa 
ol&vissa toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535 ja 01542 

Uusi 

5 . 

Poistetaan. 

Entinen . 

6. Toimistohenkilokuntaa koskeva muistutus 

Sijoituspalkkausluokkaan V17 tai sita alempaan kuuluvalle toimisto
virkailijalle, (VR:aa lukuunottamatta) toimistonhoitajalle (puolus
tusvoimat), kanslistille, apulaiskanslistille, VR:n vakinaiselle 
toimistovirkailijalle ja VR:n ylimaaraiselle ja tilapaiselle toimis
tovirkailijalle V7 - V9, toimistoapulaiselle, kanslia- apulaiselle, 
konttoriapulaiselle, kirjurille (poliisihallinto), nuoremmalle 
rekisteriapulaiselle, vanhemmalle rekisteriapulaiselle, tilastoapu
laiselle, toimitusapulaiselle, laskuapulaiselle, toimistosihteerille 
(VR:aa lukuunottamatta), apulaistaloustarkastajalle, konekirjanpita
jalle, kirjanpitajan apulaiselle, tilinpaattajalle, tilintarkkaa
jalle, kirjanpitajakassanhoitajalle, kirjaajalle, kirjanpitajalle, 
tarkastusapulaiselle, lavistajalle, reikakorttilavistajalle, arkis
toapulaiselle, kassanhoitajalle, tilastoitsijalle, kirjansitojalle, 
kirjastoapulaiselle, apulaiskirjaajalle, apulaiskirjanpitajalle, 
lahettajalle, apulaiskassanhoitajalle~ apulaislahettajalle, kartan
piirtajalle, piirtajalle, atk-kirjoittajalle, kanslianhoitajalle, 
konekirjoittajalle, puhelunvalittajalle (posti- ja telelaitosta 
lukuunottamatta), puhelinvaihteen hoitajalle, puhelinkeskuksen hoi
tajalle, paakirjanpitajalle, vanhemmalle kanslia-apulaiselle, vanhem
malle kanslistille, paakartanpiirtajalle, laaninkassanhoitajalle, 
tilastokoneenhoitajalle ja offsetlatojalle, joka on ollut valtion 
palveluksessa tai valtiolle siirtyneen laitoksen palveluksessa yh-
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teens~ v~hint~~n viisi vuotta , suoritetaan palkkaus yht~ palkkaus 
luokkaa korkeampana kuin mit~ kyseisiss~ toimissa muutoin suorite 
taan . 

Sijoituspalkkausluokkaan V16 tai alempaan kuuluvalle, jolla on edel-
1~ mainittua palvelua yhteens~ v~hint~~n viisitoista vuotta, suori
tetaan palkkaus lis~ksi yht~ palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ 
n~iss~ toimissa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01535 ja 01545 

Uusi 

6 . 

Poistetaan . 

Entinen 

7. Autonkuljettaja-vahtimestareita koskeva muistutus 

Vahtimestarille, joka toimii p~~asiallisesti autonkuljettajan teht~ 
viss~, suoritetaan palkkaus v~hint~~n palkkausluokan V14 mukaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01271 

Uusi 

7. Autonkuljettaja - vahtimestareita koskeva muistutus 

Vahtimestarille, joka toimii p~~asiallisesti autonkuljettajan teht~
viss~ suoritetaan palkkaus v~hint~~n palkkausluokan V 15 mukaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset : 01271 

Entinen 

9 . Koneenhoitajia koskeva muistutus 

Peruspalkkaiselle , ylim~~r~iselle ja tilap~iselle koneenhoitajalle , 
joka on ollut valtion palveluksessa yhteens~ v~hint~~n viisi vuotta , 
suoritetaan palkkaus yht~ palkkausluokkaa korkeampana ja yhteens~ 
v~hint~~n viisitoista vuotta palvelleelle lis~ksi yht~ palkkausluok
kaa korkeampana kuin mit~ n~iss~ toimissa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset : 01535 ja 01545 

Uusi 

9. 

Poistetaan . 

Entinen 

10 . Mekaanikkoja ja asentajia koskeva muistutus 

Mekaanikolle, hienomekaanikolle, huoltomekaanikolle, laboratorio 
mekaanikolle , vanhemmalle mekaanikolle , katsastusmekaan ikolle , s~h 
koyliasentajalle, havaintoasemanhoitajalle , kopiolaitoksen hoita -
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jalle , tietokoneenhoitajalle , kentt~mestarille, teknilliselle apu
laiselle , korjaamon varastonhoitajalle, keskusvaraston hoitajalle, 
keskusasentajalle , puhelinasentajalle, vanhemmalle asentajalle, 
asentajalle, puolustusvoimien s~hkoasentajalle ja asematasovalvo
jalle, jolla on valtion palvelusta tai valtiolle siirtyneen laitok
sen palvelusta vahintaan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana, ja jolla on palvelusta viisitoista 
vuotta, suoritetaan palkkaus lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535 ja 01545 

Uusi 

10. 

Poistetaan. 

Entinen 

11 . Laboratorioinsinooreja, insinooreja, diplomi - insinooreja , raken
nusarkkitehteja ja arkkitehteja koskeva muistutus 

Labora~rioinsinoorille ja insinoorin , diplomi - insinoorin, rakennus 
arkkitehdin ja arkkitehdin tutkinnon suorittaneelle virkamiehelle, 
joka kuuluu B4 tai sita alempaan B- tai V- palkkausluokkaan ja joka 
on ollut valtion palveluksessa yhteensa vahintaan kaksi vuotta, suo 
ritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naiss~ 
viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan . 

Mikali 30 . 9 . 1977 tilanteen mukaan V26 palkkausluokkaan kuuluvan vi
ran palkkaus ~tutuksen perusteella maaraytyy yhta palkkausluokkaa 
korkeampana, lasketaan 1.10 . 1977 lukien V26 ja B1 palkkausluokkien 
vali yhdeksi palkkausluokaksi . 

Valtiovarainministerion harkinnan mukaan voidaan tata insinoorimuis
tutusta soveltaa myos ns. kaksoispatevyysviroissa oleviin . 

Muistutuksen palkkatekijl:itunnukset: 01532 

Uusi 

11. 

Poistetaan. 

Entinen 

13. Rakennusmestareita koskeva muistutus 

Teknillisen koulun rakennusosaston tutkinnon suorittaneelle rakennus
mestarille, piirirakennusmestarille, rakennuspaallikolle, vanhemmal 
le rakennusmestarille, nuoremmalle rakennusmestarille, toimistoraken 
nusmestarille, vanhemmalle toimistorakennusmestarille, nuoremmalle 
toimistorakennusmestarille , tiemestarille, ylitiemestarille, tarkas
taj a lle, tyontarkastajalle , apulaistarkastajalle ja rakennustarkas 
taj a lle , joka on toiminut teknikoksi valmistuttuaan valtionhallinnon 
pal veluksessa viisitoista vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mitl:i naissl:i viroissa tai toimissa muutoin 
suoritetaan . 
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Muistutuksen palkkatekijatunnukset : 01545 

Uusi 

13 . 

Poistetaan . 

Entinen 

14 . Teknikoita koskeva muistutus 

Teknillisen koulun tutkinnon suorittaneelle teknikolle , konetekni 
kolle , apulaiskatsastusmiehelle , katsastusteknikolle , sahkotekni 
kolle , yliteknikolle , sotilasyliteknikolle , sotilasteknikolle , tyon
johtajalle , ylityonjohtajalle , tyoliikkeenjohtajalle , tyomestarille , 
tarkastajalle , konetarkastajalle , konepaallikolle (maapalveluksessa) , 
maanmittausteknikolle , sahkotarkastajalle, autotarkastajalle , apu 
laistarkastajalle , korjaamopaallikolle, tyontutkijalle ja vanhem
malle tyontutkijalle seka laboratorioteknikolle , joka on toiminut 
teknikoksi valmistuttuaan valtionhallinnon palveluksessa viisitoista 
vuotta , suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin 
mita naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset : 01545 

Uusi 

14 . 

Poistetaan . 

Entinen 

15 . Laboratoriohenkilokuntaa koskeva muistutus 

Laboratoriomestarille , laboratoriohoitajalle , laboratorionhoita 
jalle , preparaattorille , laboratorian preparaattorille , kemian pre 
paraattoril l e , l aborantille , laboratoriosihteerille , tutkimusapu 
laiselle ja laboratorioapulaiselle , joka on ollut valtion palveluk
sessa tai valtiolle siirtyneen laitoksen palveluksessa yhteensa 
vahintaan viisi vuotta , suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin kyseisissa toimissa muutoin suoritetaan ja sille , 
jolla on edella mainittua palvelua yhteensa vahintaan viisitoista 
vuotta , suoritetaan palkkaus lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset : 01535 ja 01545 

Uusi 

15. 

Poistetaan . 

Entinen 

16 . Kartoittajia koskeva muistutus 

Kartoittajalle , joka on toiminut valtionhallinnon palveluksessa vii -
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sitoista vuotta , suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeam
pana kuin mita tassa virassa tai toimessa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01545 

Uusi 

16 . 

Poistetaan. 

Entinen 

17 . B- palkkausluokkatakuuta koskeva muistutus 

Mikali viran , toimen , ylimaaraisen toimen tai tilapaisen tehtavan 
palkkaus yhden tai useamman muistutuksen perusteella saattoi 30 . 9 . 
1977 tulla suoritettavaksi B- palkkausluokan mukaisesti, lasketaan 
muistutuksia naihin virkoihin , toimiin tai tehtaviin sovellettaessa 
palkkausluokkien V26 ja B1 vali yhdeksi palkkausluokaksi . 

Mikali viran , toimen , ylimaaraisen toimen tai tilapaisen tehtavan 
palkkaus yhden tai useamman muistutuksen perusteella muissa kuin 
ensimmaisessa kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa saattaa 
30 . 9 . 1979 tulla suoritettavaksi B- palkkaus l uokan mukaisesti , laske 
taan muistutuksia naihin virkoihin , toimiin tai tehtavi in sove l let 
taessa palkkausluokkien V27 ja B1 vali yhdeksi palkkausluokaksi . 

Mikali viran , toimen , ylimaaraisen toimen tai tilapaisen tehtavan 
palkkaus yhden tai useamman muistutuksen perusteella muissa kuin 
ensimmaisessa ja toisessa kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa 
saattaa 31 . 10 . 1980 tulla suoritettavaksi B- palkkausluokan mukaises 
ti , lasketaan muistutuksia naihin virkoihin , toimiin tai tehtaviin 
sovellettaessa palkkausluokkien V28 ja B1 vali yhdeksi palkkaus 
luokaksi . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset : 01900 

Uusi 

17 . 

Poistetaan . 

Ent i nen 

21 . Konekirjoittajia koskeva muistutus 

Peruspalkkaisen ja ylimaaraisen konekirjoittajan toimen haltijalle 
seka konekirjoittajan tointa viransijaisena tai valiaikaisena hoita 
valle seka tilapaiselle konekirjoittajalle suoritetaan palkkaus 
palkkausluokan V10 mukaan . 

konekirjoittajalle , jonka kirjoitusnopeus on 8 500 - 9 499 netto 
lyontia puolessa tunnissa , suoritetaan palkkaus kahta palkkausluok
kaa korkeampana (V12) 

konekirjoittajal l e , jonka lyontinopeus on 9 500 - 10 499 netto 
lyontia puolessa tunnissa , suoritetaan palkkaus neljaa palkkausluok
kaa korkeampana (V14) 
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konekirjoittajalle , jonka ly5ntinopeus on v~hint~~n 10 500 
nettoly5nti~ puolessa tunnissa , suoritetaan palkkaus viitt~ palk
kausluokkaa korkeampana (V15) 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset : 21400 , 21401 ja 21402 

Uusi 

21 . Konekirjoittajia koskeva muistutus 

Peruspalkkaisen ja ylim~~r~isen konekirjoittajan toimenhaltijalle 
sek~ konekirjoittajan tointa viransijaisena tai v~liaikaisena hoi 
tavalle sek~ tilap~iselle konekirjoittajalle , jonka kirjoitusnopeus 
on v~hint~~n 7 500 nettoly5nti~ puolessa tunnissa, suoritetaan palk
kaus v~hint~~n V11 palkkausluokan mukaan . 

Konekirjoittajalle, jonka kirjoitusnopeus on 8 500 - 9 499 netto 
ly5nti~ puolessa tunnissa , suoritetaan palkkaus kahta palkkausluok
kaa korkeampana kuin mit~ kyseisess~ virassa, toimessa tai teht~
v~ss~ muutoin suoritetaan. 

Konekirjoittajalle , jonka ly5ntinopeus on 9 500 - 10 499 nettoly5n
ti~ puolessa tunnissa , suoritetaan palkkaus nelj~~ palkkausluokkaa 
korkeampana kuin mit~ kyseisess~ virassa, toimessa tai teht~v~ss~ · 
muutoin suoritetaan . 

Konekirjoittajalle, jonka ly5ntinopeus on v~hint~~n 10 500 netto
ly5nti~ puolessa tunnissa, suoritetaan palkkaus viitt~ palkkausluok
kaa korkeampana kuin mit~ kyseisess~ virassa , toimessa tai teht~
v~ss~ muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset : 21400 , 21401 ja 21402 

Entinen 

Muist . 7 

Peruspalkkaiselle , ylim~~r~iselle ja tilap~iselle asemamiehelle , 
joka on palvellut n~iss~ tai vaativuudeltaan v~hint~~n n~it~ vas 
taavissa teht~viss~ yhteens~ v~hint~~n kolme vuotta , suoritetaan 
palkkaus yht~ palkkausluokkaa ja v~hint~~n kymmenen vuotta palvel
tuaan kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ t~ss~ toimessa 
muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset : 01533 ja 01540 

Uusi 

Muist . 7 

Peruspalkkaiselle , ylim~~r~iselle ja ti lap~iselle asemamiehelle , 
joka on palvellut n~iss~ tai vaativuudeltaan v~hint~~n n~it~ vas 
taavissa teht~viss~ yhteens~ vahint~~n kaksi vuotta , suoritetaan 
palkkaus V12 palkkausluokan mukaan ja v~hint~~n kymmenen vuotta pal 
veltuaan lis~ksi yht~ palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ t~ss~ 
toimessa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset : 01533 j a 0154 0 
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Entinen 

Muist. 8 

Rataesimiehelle, joka on palvellut v~hint~~n viisi vuotta rataesi
miehen teht~viss~, suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa kor
keampana kuin mit~ rataesimiehelle naissa tehtaviss~ muutoin suori
tetaan, sek~ rataesimiehelle, joka toimii rataesimiehen~ raskailla 
tukemiskoneilla sek~ s~hkoistetyill~ rataosuuksilla, opastin- ja 
hitsaustyokuntien esimiehen~, suoritetaan edell~mainitun lis~ksi 
palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mita rataesimiehelle 
muutoin suoritetaan. 

Opastinesimiehelle, joka toimii opastintyokuntien esimiehen~, suori
tetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ opastin
esimiehelle muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01535 ja 11750 

Uusi 

Muist. 8 

Rataesimiehelle, joka on palvellut v~hint~~n viisi vuotta rataesimie
hen teht~viss~ suoritetaan palkkaus yht~ palkkausluokkaa korkeampana 
kuin mit~ rataesimiehelle naiss~ tehtavissa muutoin suoritetaan, sek~ 
rataesimiehelle, joka toimii rataesimiehena raskailla tukemiskoneil
la seka sahkoistetyill~ rataosuuksilla, opastin- ja hitsaustyokuntien 
esimiehena suoritetaan edellamainitun lisaksi palkkaus yht~ palkkaus
luokkaa korkeampana kuin mit~ rataesimiehelle muutoin suoritetaan. 

Opastinesimiehelle, joka toimii opastintyokuntien esimiehen~, suori
tetaan palkkaus kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ opastin
esimiehelle muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01535 ja 11750 
Entinen 
Muist. 9 

Ylimaaraisess~ makuuvaununhoitajan, vaununsiivoojan, ylisiivoojan ja 
siivoojan toimessa sek~ rinnastuspalkkaisessa vaununsiivoojan tai 
siivoojan teht~vassa v~hintaan kaksi vuotta toimineelle suoritetaan 
palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ naista toimista 
muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01532 

Uusi 

Muist. 9 

Poistetaan. 

Entinen 

Muist. 13 

V12 tai sita alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saaville virka
miehille, jotka toimivat junasuorittajina, suoritetaan palkkaus V12 
palkkausluokan mukaan. Sellaiselle edell~ mainitulle virkamiehelle, 
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joka on toiminut kaksi vuotta junasuorittajana , suoritetaan palkka
us lis~ksi kolme palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ t~ss~ toi 
messa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset : 01532 ja 11340 

Uusi 

Muist . 13 

V12 tai sit~ alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saaville virka 
miehil l e , jotka toimivat junasuorittajina , suoritetaan palkkaus V13 
palkkausluokan mukaan . Sellaiselle edell~ mainitulle virkamiehelle , 
joka on toiminut kaksi vuotta junasuorittajana , suoritetaan palkkaus 
lis~ksi kahta palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ t~ss~ toimessa 
muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset : 01532 ja 11340 

Entinen 

~uist . 15 

Peruspalkkaiselle , ylim~~r~iselle ja tilap~iselle asemap~~llik6lle 
V20 , liikennemestarille V17 ja V18 , toimistosihteerille V18 ja V19 
sek~ liikenneohjaajalle V18, joka on palvellut mainituissa perus 
palkkaisissa viroissa tai ylim~~r~isiss~ tai tilap~isiss~ toimissa 
tai muussa rautatielaitoksen vastaavanlaisessa tai vaativammassa 
peruspalkkaisessa tai ylim~~r~isess~ virassa tai toimessa tai tila 
p~isess~ teht~v~ss~ tai muissa vaativuudeltaan v~hint~~n n~it~ vas 
taavissa teht~viss~ yhteens~ kolme vuotta , suoritetaan palkkaus yht~ 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ t~ss~ virassa tai toimessa 
muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset : 01533 

Uusi 

Muist . 15 

Peruspalkkaiselle , ylim~~r~iselle ja tilap~iselle asemap~~llik6lle 
V20 , liikennemestarille V18, toimistosihteerille V18 ja V19 sek~ 
liikenneohjaajalle V18 , joka on palvellut mainituissa peruspalkkai 
sissa viroissa tai ylimaaraisissa tai tilapaisissa toimissa tai 
muussa rautatielaitoksen vastaavanlaisessa tai vaativammassa perus 
palkkaisessa tai ylimaaraisessa virassa tai toimessa tai tilapai 
sessa teht~vassa tai muissa vaativuude l taan vahinta~n n~ita vastaa 
vissa tehtavissa yhteensa kolme vuotta , suoritetaan palkkaus yhta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita tassa virassa tai toimessa 
muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen pa lkkatekij~tunnukset : 01533 

Entinen 

Muist . 17 

Asemap~~llik6lle V21 , V23 ja V24, apulaisasemapaallik6lle, liikenne 
tarkastajalle ap . V21 ja V22 , toimistosihteerille V20 ja V21 , lii 
kenneohjaajalle V20 ja aikataulunsuunnittelijalle , joka on pa l vellut 
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mainituissa peruspa~kkaisissa viroissa tai ylimaaraisissa toimissa 
tai muissa rautatielaitoksen vastaavanlaisissa tai vaativammissa 
viroissa tai toimissa tai tilapaisissa tehtavissa tai muissa vaati 
vuudeltaan vahintaan niita vastaavissa tehtavissa viisi vuotta , suo 
ritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana seka asemapaalli
kolle V21, apulaisasemapaallikolle V20, V21 ja V22 , liikennetarkas 
tajalle ap . V21 ja V22 , toimistosihteerille V20 ja liikenneohjaa
jalle V20 kahdeksan vuotta palveltuaan lisaksi yhta palkkausluokkaa 
korkeampana kuin naissa viroissa tai toimissa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset : 01535 ja 01538 

Uusi 

Muist. 17 

Asemapaallikolle V21, V23 ja V24, apu l aisasemapaallikolle , liikenne
tarkastajalle ap . V21 , V22 ja V23 , toimistosihteerille V20 ja V21 , 
l iixenneohjaajalle V20 ja aikataulunsuunnittelijalle , joka on pal 
vellut mainituissa peruspalkkaisissa viroissa tai yl imaaraisissa 
toimissa tai muissa rautatielaitoksen vastaavanlaisissa tai vaati 
vammi ssa viroissa tai toimissa tai tilapaisissa tehtavissa tai muis 
sa vaativuudeltaan vahintaan niita vastaavissa tehtavissa viisi 
vuotta , suoritetaan palkkaus yhta palkkausluokkaa korkeampana seka 
asemapaallikolle V21 , apulaisasemapaallikolle V20 , V21 , V22 ja V23 , 
liikennetarkastajalle ap. V21 , V22 ja V23, toimistosihteerille V 20 
ja V21 seka liikenneohjaajalle V20 kahdeksan vuotta pal veltuaan li 
saksi yhta palkkausluokkaa korkeampana kuin naissa viroissa tai toi 
missa muutoin suoritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535 ja 01538 

Entinen 

Muist. 22 

Peruspalkkaiselle tai ylimaaraiselle teknikolle ja yliteknikolle, jo
ka on suorittanut veturinkuljettajatutkinnon seka toimii tyonjohto 
tehtavissa liikennepiirien varikoiden veturihuollossa tai matkaneu 
vojana seka peruspalkkaiselle ja ylimaaraiselle yliteknikolle ja 
tarkastajalle (ent . tyontutkija tai vanh . tyontutkija) , joka on suo
rittanut veturinkuljettajatutkinnon , suoritetaan palkkaus kahta 
palkkausluokkaa korkeampana kuin mita naista viroista tai toimista 
muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset : 11935 

Uusi 

Muist. 22 

Teknikolle, yliteknikolle ja tarkastajalle, joka on suorittanut 
veturinkuljettajatutkinnon , suoritetaan palkkaus kahta palkkausluok
kaa korkeampana kuin mita naista viroista tai toimista muutoin suo 
ritetaan . 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset : 11935 

Entinen 
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Muist. 23 

V20 tai sit~ alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saavalle perus
palkkaiselle, ylim~~r~iselle tai tilap~iselle virkamiehelle, joka 
toimii junasuorittajana Helsingin, Tikkurilan, Riihimaen, Hameen
linnan, Hyvink~~n, Kirkkonummen, Kouvolan, Lappeenrannan, Vainikka
lan, Tampereen, Sein~joen, Kokkolan, Oulun, Tornion, Pieksamaen, 
Iisalmen, Joensuun tai Rovaniemen liikennepaikoilla tai junaohjaa
jana oman toimensa ohella, suoritetaan palkkaus V21 palkkausluokan 
mukaan. 

Muistutusten palkkatekijatunnukset: 11335 ja 11345 

Uusi 

Muist. 23 

V21 tai sit~ alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saavalle virka
miehelle, joka toimii junasuorittajana Kirkkonummen, Karjaan, Kera
van, Hyvink~an, Riihimaen, H~meenlinnan, Lahden, Kouvolan, Lappeen
rartnan, Vainikkalan, Sein~joen, Kokkolan, Oulun, Tornion, Rovanie
men, Pieksam~en, Kuopion, Iisalmen tai Joensuun liikennepaikoilla 
tai junanohjaajana oman toimensa ohella, suoritetaan palkkaus V22 
palkkausluokan mukaan. 

Edella mainitulle virkamiehelle, joka on toiminut taman muistutuk
sen mukaisissa tai vaativammissa tehtaviss~ yhteens~ v~hintaan vii
si vuotta, suoritetaan palkkaus lis~ksi yhta palkkausluokkaa korke
ampana . 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 11335 ja 11345 

Entinen 

Muist. 24 

V21 tai sit~ alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saavalle virka
miehelle, joka toimii kauko-ohjaajana, paatoimisena junaohjaajana, 
vaununjakajana tai vaununjakajan apulaisena, suoritetaan palkkaus 
V22 palkkausluokan mukaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 11375 

Uusi 

Muist. 24 

V23 tai sit~ alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saavalle vir
kami~helle, joka toimii ratapihap~~llikk~n~, vaununjakajana, vau
nunjakajan apulaisena tai p~~toimisesti junaturvallisuuden valvonta
teht~viss~, suoritetaan palkkaus V24 palkkausluokan mukaan sek~ V22 
tai sit~ alemman palkkausluokan mukaan palkkansa saavalle virkamie
helle, joka toimii kauko-ohjaajana tai pa~toimisena junaohjaajana, 
suoritetaan palkkaus V23 palkkausluokan mukaan . 

Edell~ mainitulle virkamiehelle, joka on toiminut taman muistutuksen 
mukaisissa tai vaativammissa tehtavissa yhteensa vahintaan viisi 
vuotta, suoritetaa~ palkkaus lisaksi yhta palkkausluokkaa korkeampa
na. 

) 
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Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 

Entinen 

Muist. 29 

Virkamiehelle, joka toimii asetinlaitemiehen~ Helsingin keskusase
tinlaitteella, maksetaan palkkaus V 1~,pal~kausluokan mukaan. Virka
mi~he-lle, joka t.oiai'H asetnn~a~tl!he!U ··Sein-I!Joen, Riihim!l.en, Tampe
reen tai Kouvolan·· 1kes}l:usasetin1aitteilla .tai. .l'ie.ksMlien lasicumliessa 
maksetaan palkkaus .~8 paikkausluo~an· mukaan. 

Edella mainitulle virkamiehelle, joka on palvellut konduktooritut
kintoa edellytt!l.vissa viroissa, toimissa tai tilapaisissa tehtavissa 
yhteensa vahintaan viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus
luokkaa ja yhteensa vahintaan kymmenen vuotta palvelleelle lisaksi 
yht~ palkkausluokkaa korkeampana kuin mita n~issa viroissa, toimissa 
tai tilap~isiss~ teht~vissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01535, 01540 ja 11815 

Uusi 

Muist. 29 

Virkamiehelle, joka toimii asetinlaitemiehen~ Helsingin keskusasetin
laitteella, maksetaan palkkaus V21 palkkausluokan mukaan. Virkamie
helle, joka toimii asetinlaitemiehena Seinajoen, Riihim~en, Tampe 
reen tai Kouvolan keskusasetinlaitteilla tai Pieks~m~en laskum~ess~, 
maksetaan palkkaus V20 palkkausluokan mukaan. 

Edell~ mainitulle virkamiehelle, joka on palvellut konduktooritut
kintoa edellytt~viss~ viroissa, toimissa tai tilapaisiss~ tehtavissa 
Y,hteens~ vahint~~n viisi vuotta, suoritetaan palkkaus yhta palkkaus
luokkaa ja yhteensa v!l.hinta!l.n kymmenen vuotta palvelleelle lis~ksi 
yht~ palkkausluokkaa korkeampana kuin mit~ n~issa viroissa, toimissa 
tai tilap!l.isiss~ teht~vissa muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekijatunnukset: 01535, 01540 ja 11815 

Entinen 

Muist. 34 

Tyoterveyshoitajalle, jolla on terveydenhoitajan patevyys tai joka on 
suorittanut p!l.tevoitymiskoulutuksen tyoterveydenhuollossa, suoritetaan 
pal~kaus V18 palkkausluokan mukaiiesti. 
L!l.!l.kint~voimistelijalle, jolla on erikoisla~kintavoimistelijan p~te 
vyys, suoritetaan palkkaus V18 palkkausluokan mukaisesti. 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 01883 

Uusi 

Muist. 34 

Poistetaan. 

Entinen 

Muist. 37 
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Teknillisen opiston suorittaneelle s~hkotarkastajalle, insinoorille 
ja insinoorille yp., joka toimii s~hkoalueen p~~llikkon~ tai s~hko
huollon p~~llikkon~, suoritetaan palkkaus yht~ palkkausluokkaa kor
keampana kuin virasta muutoin suoritetaan. 

Muistutuksen palkkatekij~tunnukset: 11821 

Uusi 

Muist. 37 

Poistetaan. 

Uusi 

Uusi muistutus 

Kappaletavara-alueen p~~llikkon~ toimivalle virkamiehelle suorite
taan palkkaus V29 palkkausluokan mukaan Helsingiss~, V28 palkkaus
luokan mukaan Riihimaell~, Kouvolassa, Tampereella, Turussa, Seina
joella, Oulussa ja Jyv~skyl~ss~ sek~ V27 palkkausluokan mukaan Lah
dessa, Porissa, Kokkolassa, Kuopiossa ja Joensuussa. 

Uusi 

Muist. 

Vastaanottoapulaisena toimivalle, jolla on apuhoitajan, vastaanotto
avustajan tai osastoavustajan koulutus, suoritetaan palkkaus v~hin
t~~n V13 palkkausluokan mukaan. 
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LIS~PALKKIOIDEN YM . TARKISTUKSET 

SEK~ ER~~T MUUT J~RJESTELYT 
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31 . 90 VALTIONRAUTATIET 

10 . Asemaraha . 

Asemaraha on m~~r~osa laskennallisesta tuntipalkasta, joka saadaan 

jakamalla palkkaus l uokan V14 mukainen peruspalkka kulloinkin virka 

ehtosopimuksella m~~ritellyll~ jakajalla . 

Asemarahaa maksetaan 1 . 10 . 1983 lukien seuraavasti: 

Kuormausmestarille , asemamiehelle, trukinkuljettajalle, ajomesta 

rille , autonasentajalle ja autonkuljettajalle , joka palvelee juna

suorittajana matkustaja- asemilla , tavara - asemilla tai huoltokor 

jaamoissa sek~ vastaavissa teht~viss~ toimivalle konduktoorille , 

vaihdemiehelle ja junamiehelle maksetaan asemarahaa~ (70 p) tunti 

palkasta . 

Asemarahaa ei makseta linjaliikenteessa toimiville autonkuljetta

jille . 

Sellaisille edella mainituille virkamiehille , jotka palvelevat kap 

paletavara- alueiden keskusterminaaleissa maksetaan asemarahaa kak 

sinkertaisena . 

Samalla lakkautetaan ylitystonnipalkkioiden maksaminen . 

11 . J unanlahetyspalkkiot 

1 . Junanlahetyspalkkiota suoritetaan junaohjaajille , kauko - ohjaajil 

le ja junasuorittajille niilla rautatiehallituksen maarattavilla 

kaupunki- ja risteysasemilla , joilla nama tehtavat ovat tavallista 

vaativampia . 

Junanlahetyspalkkion maksaminen itsenaisesti tyoskenteleville vau 

nunjakajan apulaisi l le, liikenteenvalvojille , aikataulunsuunnitteli 

joille ja paatoimisesti junaturvallisuuden valvontatehtavissa tyos 

kenteleville virkamiehille lakkautetaan . 

2 . Junanlahetyspalkkiota maksetaan tulo - ja menoarvion rajoissa 

kolmessa luokassa . 
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Palkkioluokkiin I - III kuuluville virkamiehi~~e maksettavat junan
l~hetyspalkkiot ovat m~~r~osa palkkaus~uokan V20 mukaisesta perus
palkasta. 

Junanl~hetyspalkkiota maksetaan 1.10.1983 lukien seuraavasti: 

I luokassa 1 peruspalkasta, 13 

II luokassa 1 
18" peruspalkasta ja 

III luokassa 1 peruspalkasta 
33 

kuukaudessa. 

Junanl~hetyspalkkio suoritetaan J7 peruspalkasta korotettuna rauta
tiehallituksen liikennetoimist·on liikenteenohj aaj ille, Helsingiss~, 
Riihim~ell~, Tampereella, Kouvolassa, Sein~joella ja Pieks~m~ell~ 
tyoskenteleville junasuorittajille, junaohjaajille ja kauko-ohjaa
jille, Oulussa tyoskenteleville junaohjaajille sek~ Parkanossa ja 
Joensuussa tyoskenteleville kauko-ohjaajille. 

3. Junanl~hetyspalkkiota maksetaan alempana mainituilla liikenne
paikoilla 

I luokka 

Haapam!iki Kerava Pori 

Helsinki Kokkola Riihim~ki 

Hyvink!i!i Kontiom!iki Rovaniemi 

H~meenlinna Kouvola Ylivieska 

Iisalmi Kuopio Sein~joki 

Imatra Lahti Siilinj lirvi 

Joensuu Oulu Tamp ere 
Jyv~skylli Parkano TikkurHa 
Karjaa Pasila Toijala 

' Kemi Pieks!im~ki Turku 
Vainikkala 
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II luokka 

Kotka Orivesi 
Lappeenranta 
Lieksa 
Mikkeli 

III luokka 

Ham ina 
Huutokoski 

Imatrankoski 
Inkeroinen 
Kajaani 
Kemij!:J.rvi 
Kirkkonummi 

Parikkala 
Viinijarvi 

Kymi 

Luumt!ki 
Niirala 
Peipohj a 
Pt!nnainen 

Savonlinna 
Simola 

Suonenjoki 

Tornio 
TUO!l\ioja 
Vaasa 
Vilppula 

Varkaus 

Mainituilla paikoilla toimivien list!ksi suoritetaan junanllihetyspalk
kiota III palkkioluokan mukaan niille ·liikenteenhoitotutkinnon tai 

sit!! vastaavan aikaisemman rautatieammattitutkinnon suorittaneille 
junasuorittajille, joille sit!! ei muutoin makseta edellt! olevien 
maaraysten mukaan. 

4, Virkamiehille, joka toimii junasuorittajan, junaohjaajan tai 

kauko-ohjaajan teht!ivissli vain osan kuukautta, suoritetaan junanl!l.
hetyspalkkiota 1/365 sanotun palkkion vuosimalirt!stt! kultakin pt!ivt!l
ta, minka asianomainen on ollut sanotunlaisessa virantoimituksessa. 

5, Virkamiehelle, joka on vain osan ty5vuorostaan sellaisessa vi

rantoimituksessa, johon kuuluu junasuorittajan, junaohjaajan tai 
kauko-ohjaajan tehtavia, suoritetaan junanlahetyspalkkiota liiken
neosaston pat!llikon kussakin tapauksessa erikseen antamalla luvalla 

ja ht!nen vahvistamiensa perusteiden mukaan. 

6. Junanlahetyspalkkiota suoritetaan myos vapaapt!ivilta. 

12. Paivystysraha 

Pliivystysrahaa koskevien malirayksien viimeiseksi kappaleeksi lisli

tlian 1.10.1983 lukien: 
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Yhdenmiehenajossa olevan vaihtoveturin vaihtotyota johtavalle kon

duktoorille seka vaihtotyoryhmassa tyoskenteleville junamiehille 
ja vaihdemiehille (yleensa enintaan 1+3) maksetaan paivystysrahaa 

lisaksi ~ tuntipalkasta tallaiseen tehtavaan kaytetylta ajalta . 

13 . Veturimiesten esimiespalkkio 

38a 

Veturimiesten esimiespalkkiota saadaan maksaa 300-400 mk kuukaudes 

sa niille veturimiesten esimiehille, jotka hoitavat sanotun tehtavan 

muun virkansa ohella seka vuorosuunnittelussa ja muissa vastaavan

tyyppisissa tehtavissa oleville veturimiehille. 

14 . Huoltoraha 

Huoltoraha on maaraosa laskennallisesta tuntipalkasta , joka saadaan 

jakamalla palkkausluokan V14 mukainen peruspalkka kulloinkin virka 

ehtosopimuksella maaritellylla jakajalla . 

Huoltorahaa maksetaan 1.10 . 1983 lukien seuraavasti: 

Valtionrautateiden koneenhoitajille , huoltomiehille, tallimiehille, 
1 yliasentajille ja sahkoasentajille suoritetaan huoltorahaa 27 (70 p) 

tuntipalkasta. 
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Liite 2 . 12 . 

VALTION VIRKAMIESTEN IK~LIS~SOPIMUKSEN MUUTOKSET 
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Valtion virkamiesten 16 . 3 . 1983 tehdyn ikalisasopimuksen 2 § :n 1 

momentti seka 3 § : n 3 ja 4 momentti muutetaan seuraavasti : 

2 § (1 mom . ) 

38a 

Oikeus ikalisiin on virkamiehella , jonka virka tai toimi on sijoi 

tettu A- tai C- palkkaustaulukon mukaisiin palkkausluokkiin seka 

S- sopimuspalkkaluokkaan kuuluvalla , sijoituspalkkaluokan mukaista 

taulukkopalkkaa saavalla virkamiehella. Oikeus ikalisiin on my5s 

paatoimisella tuntiopett~jalla , jonka palkkaus maaraytyy C- palkka

usluokkien perusteella seka korkeakoulun paatoimisella tuntiopetta 

jalla, jonka palkkaus maaraytyy A- palkkaustaulukon mukaan . 

3 § (3 ja 4 mom . ) 

Ikalisat maaraytyvat perus - tai sopimuspalkan, vuosipalkkion taikka 

tilapaisen toimen tai muun kuin korkeakoulun paatoimisen tuntiopetta
jan enintaan asianomaisen aineen opettajan opetusvelvollisuutta vas 

taavan tuntimaaran mukaan laskettavan palkkion tahi virkasuhteeseen 

verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan henki-

15n palkkion, edellisten ikalisien seka kalliinpaikanlisan yhteis 

maaran perusteella siten , etta ensimmainen ja toinen ikalisa ovat 

kumpikin kuusi prosenttia ja kolmas , neljas ja viides ikalisa kukin 

viisi prosenttia . Edellisesta poiketen on A22 - A36 - palkkausluok

kiin ja C55 - C70 - palkkausluokkiin sijoitetuilla virkamiehilla 

seka S- sopimuspalkkaluokkaan kuuluvalla, sijoituspalkkausluokan mu

kaista taulukkopalkkaa saavalla virkamiehella neljas ikalisa 4. 5 

prosenttia ja viides ikalisa nelja prosenttia . Samoin paatoimisen 

tuntiopettajan, jonka palkkaus maaraytyy C55 - C70 - palkkausluokkien 

perusteella, neljas ikalisa on 4 . 5 prosenttia ja viides ikalisa 

nelja prosenttia. 

Edella 2 § : ssa tarkoitetulle muulle kuin C- palkkausluokkaan , A22 -
A36 - palkkausluokkaan tai S- sopimuspalkkaluokkaan kuuluvalle , sijoi 
tuspalkkausluokan mukaista taulukkopalkkaa saavalle virkamiehelle 

ja virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelus 
suhteessa olevalle henkil5lle, joka on ollut paatoimiseksi katsot-
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tavassa valtion palveluksessa yhteens~ v~hint~~n viisitoista vuotta 
suoritetaan 4.5 prosentin suuruinen peruspalkan tai ede11isessti 
momentissa mainitun muun vastaavan pa1kan, iktilisien ja kalliinpai

kan1is~n summasta 1askettava eri11inen m~~rtivuosikorotus. A22 - A36 
-pa1kkausluokkaan ja s-sopimuspa1kka1uokkaan kuu1uva11e, sijoitus
palkkaus1uokan mukaista tau1ukkopa1kkaa saava11e virkamiehel1e suo
ritetaan vastaavasti m~~rfiytyvfi 0.5 prosentin suuruinen erillinen 

mfi~rfivuosikorotus. Tfiss~ momentissa tarkoitettuun m~~r~vuosikoro

tukseen oikeuttavia pa1ve1usaikoja 1askettaessa ei sovel1eta ikfi1i
s~sopimuksen palvelusaikojen 1askemista koskevia m~fir~yksifi, vaan 
kyseisi~ palvelusaikoja laskettaessa noudatetaan mit~ siit~ on 

erikseen mfi~rfitty. 

ALLEKIRJOITUSP~YT~KIRJA 

Va1tion virkamiesten 16.3.1983 tehdyn ikfi1is~sopimuksen 1iitteen 1 
2 § ja 1iite 3 kumotaan .. 

HelJintl 1983. Valtion pUJiatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

Rahtiluotto 

It~inen yhdysliikenne 

.N:o 39 
29 . 9 . 1983 

Viestiyhteyksien muutokset rataosalla Sein~joki -

Kaskinen 

AvQimia virkoja ja toimia 

Nimityksi~ ja maarayksia 

Eroja 

1283027479 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan lisataan seuraavat asiakas

numerot. 

628164 

628511 

628578 

628586 

628594 

628636 

628701 

646521 

664631 

Oy Lohja Ab Lahden Betoni 
Kuusankosken betonitehdas 

Lemminkaisentie 4 
45720 KUUSANKOSKI 2 

Oy Victor Ek Ab 
Tuontihuolinta 

PL 211 
00131 HELSINKI 10 

Oy Viktor Ek Ab 
Vientihuolinta 

PL 211 
00131 HELSINKI 10 

Oy Viktor Ek Ab 
Projekti 

PL 211 
00131 HELSINKI 10 

Oy Viktor Ek Ab 
Kuljetus + muutto 

PL 211 
00131 HELSINKI 10 

Oy Viktor Ek Ab 
Kansainvalinen kuljetus 

PL 211 
00131 HELSINKI 10 

Oy Viktor Ek Ab 
Polttoaine 

PL 211 
00131 HELSINKI 10 

Jeuro Oy 

PL 186 
00161 HELSINKI 16 

Oy Partek Ab 
Sisustusteollisuus 

01810 LUHTAJOKI 

(Tlt 3/24/83, 21.9.1983) VT 39/83 
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IT~INEN YHDYSLIIKENNE 

Sen johdosta, etta rautatierajakohta Vartius (Suomi) - Kivijarvi 
(SNTL) liitetaan erain rajoituksin Suomen ja SNTL:n rautatieyhdys
liikenteeseen 1.10.83 lukien Suomen ja SNTL:n Yhdysliikennetariffiin 
(VR 4784) ilmestyy lisalehti nro 14, Toimitusohjeisiin (VR 4781) 
lisalehti nro 6 ja Rautatierajasopimukseen (VR 4782) lisalehti nro 
14. Lisalehdet tulevat voimaan 1.10.1983. Lisalehtien jakelun suo
rittaa painatusjaosto. 

Edella mainitusta ajankohdasta lukien lakkaa VR:n ja Finn-Stroi Oy:n 

valinen rautatieliikenteen hoitosopimus nro RH 261/64/78, 7.3.1978. 

Kappaletavaraliikenteen osalta menetellaan jatkossa siten kuin VR:n 
ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kesken on sovittu kappaletavarakulje 
tusten osalta valilla Kajaani - Kostamus (sopimus nro RH 380/66/78, 
14 . 3.1978). 

Samalla ilmoitetaan, etta lahetyksista suunnassa Suomi - SNTL kulje
tusvalilta Vartius - Kostamus kannetaan lahettajalta lahetysasemalla 
kuljetusmaksuna 15,- mk/tonni, kuitenkin vahintaan 20 tonnilta kuta
kin kuormattua kahta vamunakselia kohti. Tata SNTL:n osuudelta kan
nettavaa rahtia ei saa sisallyttaa vuosirahtisopimuksiin. 

Itaisen liikenteen Toimintaohjeisiin (VR 4787) tehdaan vastaavat 
muutokset. Muutosten johdosta tehtavista lisayksista ja korjauksista 
ko. ohjeisiin ilmoitetaan erikseen myohemmin. 

Naiden uusittujen maaraysten mukaan kaytetaan 1 . 10.83 lukien myos 
tassa liikenteessa vaunukuormien kuljetuskirjana Suomen ja Neuvosto
liiton yhdysliikennerahtikirjaa. Suunnassa Suomi - SNTL kaytetaan 
suomalaisia vaunuja. 

Kappaletavaralahetysten kuljetuskirjana kaytetaan edelleen Finn-Stroi 
Oy:n erikoisrahtikirjaa nykyisen kaytannon mukaisesti. Samalla huo
mautetaan, etta ko. erikoisrahtikirjan osien nidontajarjestys on 
nykyisin 1-6-7-8-2-3-4-9-10-5. 

(Mt 20.9.1983) VT 39/83 
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VIESTIYHTEYKSIEN MUUTOKSET RATAOSALLA SEINXJOKI- KASKINEN 

8.9.1983 on Kaskisten kasikeskus (kaukovalintanumero 954) seka se

lektorilinjat Seinajoelta Kaskisiin ja Kristiinankaupunkiin (selek

torikartta 20) poistettu kaytosta. Liikennepaikkojen uudet numerot 

ovat seuraavat: 

Ilmajoki 951 - 2046 

Kurikka 951 - 2140 

Kauhajoki 951 - 2143 

Teuva 951 - 2090 

Narpio 951 - 2091 

Kaskinen 951 - 2092 

(Sth 3187/434/83, 20.9.1983) VT 39/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa (koneenkorjaus

alue Joensuu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukse t on toimitet

tava Joensuun ratapiirin paallikolle viimeistaan 24.10.1983. 

VR PASILAN KONEPAJAN palvelukseen otetaan tyosopimussuhteeseen 

sahkovoimatekni ikan opintosuunnalta valmistunut SAHKtlTEKNIKKO 

tyonjohtotehtavi in. Alan aikaisempi tyonjohtokokemus suotava . 

Tavanomaiset hakemukset 07.10.1983 mennessa osoitteella; 

VR Pasilan konepaja 

Aleksis Kiven katu 17 A 

00510 HELSINKI 51 

Lahempia tietoja tehtavasta antavat 01 K Salerma p. 707 3372 seka 

ins. J Tamminen p. 707 2323. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o a a s t o : toimistosihte~rin (V 18) virkaan vt. 

toimistosihteeri (V 16) Erkki Kalevi Myllynen , toimistosihteerin 

(V 16) virkaan toimistovirkailija (V 14) Mar ja- Terttu Silfver ja 

toimistovirkailijan (V 11) toimeen toimistovirkailija (V 9) Merja 

Hannele Tummunki . 

39 

R a t a o s a s t o: toimistovirkailijan (AS) toimiin (rpt Pm) y lim.toi

mistovirkailijat (V 8) Eev a Elina Kosonen ja Aili Ilona Nikula; toimisto

virkailijan (A 4) toimeen (rat Kaj) ylirn.toimistovirkailija (V 8) 

Seija Sinikka Valtanen; ylim.toimistovirkailijan (A 2) toimeen (rat Lis) 

tilap.toimistovirkailija iV 8) Marja Leena Hilonen seka y lim. toimisto

virkailijan (A 1) toimiin (rpt Hki) tilap. toimistovirkailija (V 8) 

Marita Orvokki Lintonen ja (kntt Hki) tilap. toimistovirkailija (V 8) 

Sari Tuulikki Ilves. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : konttoripaallikko (B 2) Eero Oljas 

Raty . 



ON OIKEIN 

pita a 
heijastinta 

POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSVUOSI 1983 



ON OIKEIN 

yliHaa 
ajorata vain 

vihreana 
POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSVUOSI 1983 



ON OIKEIN 

oil a 
valppaana 

tasoristeyksessCi 
POHJOISMAINEN LIIKENNE· 
TURVALLISUUSVUOSI 1983 

Helsinki 1983. Valtioo po.ioaw.skcskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 

VR 2625 Painotuotteiden luettelo 

Virkaposti Kuopion sivuvarastoon 

N:o 40 
6 . 10.1983 

Henki1oliikenteen p~~ttyminen rataosalla Hyvink~~ -
Karjaa 

Liikennepaikkojen v~limatkat 

Tahkoluodon liikennepaikan avaaminen 

Toimintaohjekokoelma : S~hkoistyksen kiinteiden 

laitteiden suunnittelu ja rakentaminen (SSR) 

Nimityksi~ ja m~~r~yksi~ 

1283028000 
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VR 2625 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

1106 

1686 

2326 

2361 

2362 

2363 

2431.1 

2602 . 13 

3530 

3531 

3532 

3533 

3763 

4555.1 

4555.2 

4555 . 3 

4555 . 4 

4839 

4840 

4954 

kp1 

kja 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

poistetaan 

A3T 

A4 

A5L 

185x90 

185x90 

370x90 

kp1 A4L 

kp1 A4 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 

kp1 - 4 

kp1 

kp1 

kp1 - 3 

A4 

A5L 

A4 

A5L 

A5 

A5 

A5 

A5 

A4L 

A4 

A4 

A6L 

Avainteht~v~n tavoiteohje1ma Kay 

Piirustusten/karttojen numerointi -
kirja Rtt 

Vapaa1ipputi1aus H1t 

Pohjoismainen vapaa1ippu, 1 1k H1t 

Pohjoismainen vapaa1ippu, 2 1k H1t 

Pohjoismaisen vapaa1ipun p~~11ys H1t 

Arkistonmuodostussuunnite1ma 

Liittymisti1aus/s~hkontoimitus
ti1aus 

Liittymissopimus/s~hkontoimitus
sopimus 

Liittymis - /s~hkonmyyntisopimuksen 
irtisanominen 

Sopimus ti1ap~isest~ s~hkontoimi
tuksesta 

Rahtip~~toksen 1ahete, kv 

Huo11on seuranta , Sr 1 , 
km 2700 - 149700 

Huo11on seuranta, Sr 1 , 
km 152700 - 299700 

Huo11on seuranta , Sr 1, 
km 302700 - 449700 

Huo11on seuranta , Sr 1 , 
km 452700 - 599700 

Toimituspoytakirja 1iikkuvan 
ka1uston ja ku1jetus1aitteiden 
1uovutuksesta 

Siivouksen peruskurssin todistus 

Siivouksen jatkokurssin todistus 

Ti1i11epanokortti, 1ipt Sk , 
tili TA 101286 - 4 

Hlt 

Stt 

Stt 

Stt 

Stt 

Mt 

Hki vr 

Hki vr 

Hki vr 

Hki vr 

Lt 

Rt 

Rt 

T1t 

(H1t 316/55/83 , 28 . 9 . 1983) VT 40/83. 
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VIRKAPOSTI KUOPION SIVUVARASTOON 

Kuopion sivuvarastoa koskeva virkaposti osoitetaan ja lahetetaan 

1 . 10 . 1983 lukien Pieksamaen paavarastoon . 

Varastomaaraykset lahetetaan kuitenkin edelleen sille varastolle , 

joka toimittaa tavaran . 

(Tmt , 27 .9 . 1983) VT 40/8) 

HENKIL~LIIKENTEEN P~~TTYMINEN RA~AOSALLA HYVINK~~ - KARJAA 

Koska henkilpliikenne rataosalla Hyvinkaa - Karjaa on loppunut 

25 . 09 . 1983 lukien , ei ko . rataosuudelle saa enaa myyda matkalippuja . 

(Nro Lko 31724/67/83 , 29 . 9 . 1983) VT 40/83 

40 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Lansisataman ja Vallilan liikennepaikkojen rajahdysainelahetysten 
osoittamista koskevat merkinnat sarakkeessa 6 . muutetaan seuraa
viksi : 

"Ra.jahdysainelahetykset on osoitettava vaunukuormina Pasilaan 
(r . 9 b.) ja kappaletavarana Helsinkiin". 

Julkaisuun lisataan liikennepaikka seuraavin merkinnoin: 

1 2 3 4 5 6 

Varanen 33 Saarijarvi 47. Tt Hpj 88 . Hpk 200 . Hko 233. 

Vrn 712 Jy Srj 47. Hpj 88. Hy 405 . Ilm 187. Jns 385 . 
Jy 122. Kr 504 . Kon 296 . 
Kv 386. Lh 448 . Lla 379 
Ov 235. 01 265 . Par 367 . 
Pko 287. Psl 461. Pm 202 . 
Pri 394. Ri 393. Sk 318. 
Sij 247 . Tpe 277. Tl 317 . 
Tku 445 . Vnj 352. Yv 143. 

Yt 32111/67/83, VT 40/83 

TAHKOLUODON LIIKENNEPAIKAN AVAAMINEN 

Tahkoluodon rata on tarkoitus avata kaupalliselle liikenteelle 

joulukuun alussa ja samalla Tahkoluoto tullaan avaamaan liiken
teelle omana liikennepaikkana. Valimatka Porista Tahkoluotoon on 
28 kilometria . Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan myohemmin Virallisissa 
Tiedotuksissa . 

(Lko 32046/67/83, 27 . 9 . 1983) VT 40/83 
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TOIMINTAOHJELMAKOKOELMA: SXHK~ISTYKSEN KIINTEIDEN LAITTEIDEN SUUN

NITTELU JA RAKENTAMINEN (SSR) 

Sahkoteknillisen toimiston paallikko on vahvistanut kayttoonotetta

vaksi 1.9.1983 lukien toimintaohjekokoelm~SXHKtliSTYKSEN KIINTEIDEN 

LAITTEIDEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN (SSR) kuuluvan osan 3.1 Rata

johtorakenteiden sijoitus. Perusjakel un on painatusjaosto suoritta

nut. Painotuotenumero on VR 3552. Kasittelijayksikkona toimii sahko

tekn±llisen toi miston sahkoistysjaosto (Sts). Osa 3.1 sijoitetaan 

kansioon SSR 1. 

(Stt 124/440/83, 25.7.1983) VT 40/83 

NIMITYKSI~ JA MAXR~YKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : Asemapaallikon (V 23) virkaan (Pha) 
asemapaallikko (V 20) Aarre Untamo Hirvi , liikennemestarin (V 18) 
virkaan (Ou) liikennemestari (V 16) Jo r ma Jaakko Ukkola , liiken
neohjaajan (V 18) virkaan (Sk) toimistosihteeri (V 15) Markku Sa
kari Marttala , liikenneohjaajan (V 18) virkaan (Yv) toimistosih
teeri (V 15) Sisko Pirkko Eliisa Aho , toimistosihteerin (V 15, 
1 . 10 . 1983 luk . V 16) virkaan (Kok) ylim . toimistovirkailija (V 11) 
Oili Marjatta Porko , to i mistosihteerin (V 18) virkaan (Pri) ylim . 
liikennevirkailija (V 13) Markku Juhani Seppanen , liikenneohjaajan 
(V 18) virkaan (Tpe) liikennemestari (V 16) Aulis Rauno Johannes 
Kuusisto , liikenneme starin (V 18) virkaan (Keu) li ikennemestari 
(V 16) Matti Eemeli Maki , konttoripaallikon (V 25) virkaan (Jns) 
y l im . alemman palkkal uokan liikennetarkastaja (V 25) Johannes 
Norppa . 

Veturinkuljettajan virkaan (Jns) veturinlammittajat (V 14) Jari 
Juhani Hytti , Heikki Antero Riikonen ja Keijo Eino Tytarniemi, 
konduktoorin v i rkaan (Jns) kuormausmestari Oiva Emil Metsatie ja 
vaihdemies Martti Olavi Malinen , konduktoorin virkaan (Nrl) juna
mies Esko Viljo Juhani Nylander , konduktoorin virkaan (Nrm) ase
mamies Erkki Lipponen , kuormausmestarin virkaan (Nrm) asemamies 
Paavo Kalevi Muranen , veturinlammittajan (V 14) to i miin (Kv) t i la
paiset veturinlammittajat Seppo Kalevi Hall , Vesa Tapio Kajasto , 
Mauri Antero Kouki , Markku Antero Kuronen, Jouko Jukka Olavi Lam
berg , Reijo Eino Olavi Makela , Markku Kalevi Rautamies , Risto Tapio 
Sollo , Hannu Seppo Kalevi Suojoki, veturinlammit t ajan (V 14) toi
miin (Kta) tilapaiset veturinlammittajat Arto Tapani Aaltonen ja 
Arto Juha Tapani Vartinen , vaunumiehen ~V 10) toimeen (Kta) ylim . 
vaunumies Hannu Tapio Rama . 

Kuuteen ylimaaraiseen asemamiehen (V 9) toimeen (Lh) tilapaiset 
asemamiehet Jari Tapani Greijer , Olli Tapio Jokinen , Kauko Harri 
Juhani Jokipuro , Juha Hannu Laaksonen , Kimmo Juhani Tuomine n ja 
Jorma Kalevi Voutilainen . 

40 



ON OIKEIN 

ajaa hyvilla 
renkailla 

POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSWOSI 1983 



ON OIKEIN 

pitaa pitka 
turvallisuusvali 

liukkaalla 
POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSVUOSI 1983 



ON OIKEIN 

ajaa vain 
raittiina 

POHJOISMAINEN LIIKENNE
TURVALLISUUSVUOSI 1983 

Helsinki 1983. Valtion palnatuskeskus 



1983 

Ra htiluotto 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 41 
13 . 10 . 1983 

Va1tionrautateiden urhei1utoimikunta v . 1983- 1984 

U1komaan va1uutan muuntokurssit tavara1iikennetta 
varten 

U1komaan va1uutan muuntokurssi henki1o- ja kiito
tavara1iikennetta varten 

VR kaukokirjoitinverkko 

Avoimia virkoja ja toimia 

Eroja 

128302872A 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto - oikeuden kaikilla liikennepaikoilla ommavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset 

Luetteloon lisataan 

629352 E- Osuukunta Eka 
Centrum Pieksamaki 
Keskuskatu 5 
76100 PIEKS.l\M.li.KI 10 

629535 E- Osuuskunta Eka 
Centrum 
Pilkkakoskenkatu 2 
57100 SAVONLINNA 10 

668368 E- Osuuskunt.a Eka 
Maatalous - Eka 
Sammonkatu 12 
50130 MIKKELI 13 

Luettelosta poistetaan 

652263 Kesko Oy 
Maatalous - Otra 

Kaikkien niiden asiakasnumeroiden , joiden nimena on OTK Eka- kaluste , 

nimet muutetaan E- Osuuskunta Eka kalusteeksi . Lisaksi muutetaan seu 
raavien asiakasnumeroiden ni met 

uusi nimi en.tinen nimi 
611517 E- Osuuskunta Eka OTK : n Vantaan varas to 

Vantaan varasto 

612523 E- Osuuskunta Eka OTK : n Keksitehdas 
Keksitehdas 

612531 E- Osuuskunta Eka OTK:n Mylly 
Mylly 

612549 E- Osuuskunta Eka OTK : n rehutehdas 
Rehumestari 

612564 E- Osuuskunta Eka OTK : n Jyvaskylan jakelu-
Keski - Suomen keskus 
jakelukeskus 

612572 E- Osuuskunta Eka OTK: n Hyvinkaan tehdas 
Fenno - Sport 



653535 

653543 

653550 

653568 

653576 
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uusi nimi 
E-Osuuskunta Eka 
Liinsi-Suomen 
jake1ukeskus 

E- Osuuskunta Eka 
Turun varasto 

E-Osuuskunta Eka 
Pohjois - Suomen 
j akelukeskus 

E-Osuuskunta Eka 
Savon1innan 
vaatetustehdas 

E-Osuuskunta Eka 
Munapakkaamo 

entinen nimi 
OTK : n Tampereen jake1u
keskus 

OTK:n Turun varasto 

OTK:n Ou1un toimisto 

OTK Savon1inna 

OTK Seini'ij oki 

41 

653584 E- Osuuskunta Eka OTK : n Hameenlinnan jake1u -
Ete1a- Suomen keskus 
jake1ukeskus 

653600 E- Osuuskunta Eka OTK : n Imatran jake1u -
Ita-Suomen jakelu- keskus 
keskus 

654855 E-Osuuskunta Eka Keskusosuus1 . OTK Kaluste -
Ka1usteosasto osasto 

612515 E-Osuuskunta Eka Keskusosuus1iike OTK 

(T1t 3/24/83, 5.10.1983) VT 41/83 

VALTIONRAUTATEIDEN URHEILUTOIMIKUNTA v. 1983 - 1984 

VR Urhei1un Savo-Kainuun piirin edustajaksi VR:n Urhei1utoimikun 
taan on nimetty teknikko Unto Smedberg Kuopion konepaja1ta varas 
tomestari Gunnar Niirasen siirrytty& eliikkee11e. 

N:o RH 904/051/83, 3.10.1983 VT 41/83 . 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten. lukien 

I RH:n sahke n:o 186 
Voimassa lukien 1 .1 n. 1QA~ 

Luku- Rahayksikk15 ked Lyhennys maara FM 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) .... 64 F1 (NLG) 193,40 

100 Belgian frangia .................... 66 FrB (BEC) 10,70 

1 Bulgarian leva .. ...... ; .............. 52 Leva (ll>L) 5,00 

1 Englannin punta .................... 70 I (GBP) Rfin 

100 Espanjan pesetaa .................... 71 Pta ("1'<::01 ~ Rn 

100 Italian liiraa ..................... 63 Lit ern.) n ~"' 

100 Itavallan shillinkia ............... 61 Oes (ATS) 
30,80 

100 Jugoslavian dinaria ................ 72 Din (YUD) 
10,00 

100 Kreikan drakmaa .................... 73 Dr (GRD) 
8,00 

100 Luxemburg in frangia ................. 62 Frlux (TIIlU. 
10,70 

100 Neuvostoliiton ruplaa. clearing .... 20 Rbl (SUR) 760 00 

100 Nor jan kruunua ..................... 76 NKr (OOK) 77 so 
100 Portugal in escudoa ................. 94 Esc (PTE) 4 70 

100 Puolan zlotya ...................... 51 Zl (PLZ) 6 00 

100 Ranskan frangia .................... 67 FF ('''"'' 71 80 

100 Romanian leita ..................... 53 Lei (ROL) 120 00 

100 Ruotsin kruunua .................... 74 SKr (SEJC) . 73,50 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa .... 60 IN (De.{) 216 30 

100 Saksan Dam. tasavalta. markkaa ..... 50 M (DIN) 229.00 

100 Sveitsin frangia ................... 65 FrS {""'' 266 00 

100 Tanskan kruunua .................... 66 DKr (DKK) 60.20 

100 Tshekkoslovakian kruunua ........... 54 Kcs (CSKl 80 no 
1 USA:n dollari ...................... 

- s (USD) 5 60 

100 Unkarin forinttia .................. 55 Ft (HUF) 13 00 

1 UIC-frangi ......................... 01 FrUlC 1 65 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

nys on ............................. 10 FM (FIM) . 

( No Tlt 765/23/80, 30.9.1983 ) vr 41/83 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKIL~- JA KIITOTAVARALIIKENNETT~ 

VARTEN 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 

1 . 11 . 1983 alkaen ovat seuraavat : 

Luku
maara 

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 

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 

Puolan zlotya 

Ranskan frangia 

Romanian leita 

Ruotsin kruunua 

(1.7 . 83) 

Saksan Liittotasavalta, markkaa 

Saksan Demokraattinen Tasavalta 

Sveitsin frangia 

Tanskan kruunua 

Tsekkoslovakian kruunua 

Turkin puntaa 

Unkarin forinttia 

UIC-frangia 

USA : n dollari 

(Tlt 846/23/83 , 4 . 10 . 1983) VT 41/83 

Lyhennys 

Fl (NLG) 

FrB (BEC) 

Leva (BGL) 

£. (GBP) 

Pta (ESP) 

£. (IEP) 

Lit (ITL) 

Oes (ATS) 

FrUIC 

Dr (GRD) 

Frlux (LUF) 

Rbl (SUR) 

Nkr (NOK) 

Esc (PTE) 

Zl (PLZ) 
FF (FRF) 

Lei (ROL) 

Skr (SEK) 

DM (DEM) 

M (DDM) 

ErS (CHF) 

Dkr (DKK) 

Kcs (CSK) 

Ltg (TRL) 

Ft (HUF) 

FrUIC 

$ (USD) 

mk 

194 , 00 

10 , 80 

510 , 00 

869 , 00 

3 , 90 

681 , 00 

0 , 37 

30 , 80 

176 , 00 

6 , 40 

10 , 80 

760 , 00 

77,80 

4 , 70 

5 , 90 

72 , 00 

122 , 00 

73 , 50 

216 , 00 

210 , 00 

267 , 00 

60 , 20 

88 , 00 

6 , 00 

13 , 00 

176 , 00 

580 , 00 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

Pieksamaen kaukokirjoitinkeskuksen ti1aajanumero 8161 siirretaan 

asemarakennuksesta junaohjauskeskukseen 17 . 10.1983. 

Taman jalkeen tu1isi kaikki sanomat, jotka lahetetaan Pieksamaen 

1ennattimen kaukokirjoittimel1e (tilaajanumero 8151), 1ahettaa myos 

junaohjaamon koneeseen. Koneen uusi tunnus on 8161 PM JNO. 

Stt 3225/434/83, 14.10.83 VT 41/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

41 

Y1imaarainen a1emman pa1kka1uokan 1 iikennetarkastajan (A 19) toimi 

( kou1ut uksen suunnitte1utehtavat) toistaiseksi ha11into- osaston kou-

1 utusjaostossa . Paajohtaja11e osoitetut hakemukset on toimitettava 

rautatieha11ituksen kirjaamoon v i imeistaan 31 paiva na 1okakuuta 1983 

ennen virka- ajan paattymista . 

Li ikennetarkastajan virka (A 22) toista isek si rautatieha 11ituk sen 

1 iikenneosastol 1a . Rautatieha11 ituksen paajohtaj a 11 e osoitetut kir 

ja11iset hakemukset on toimitettava rautat i eha11i t ukse n kirj aamoon 

v iimeistaan 14 . 11 . 1983 ennen viraston a ukio1oajan pa attymis t a. 

He lsingi n ratapiiriin otetaan t y osopimussuhteeseen kaksi rakennus

mestaria talonrakennuksen tyonjohtotehtaviin He 1singin 1ahia1uee11a. 

Rataosaston johtajalle osoitetut hake mukse t pa1kkatoivomuksineen pyyde

taan toimittamaan He1singin ratapiirin paallikolle 17.10.1983 mennessa. 

Lahempia tie toja antaa tarvittaessa apulaisratapiirinpaallikko Teuvo 

Sivunen puh. 7073313 . 
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Koneteknikon (A 15) virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 

(Tampere; viran haltija toimii konekorjausalueen paallikon tehta

vissa). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 14.11.1983 ennen 

viraston aukioloajan paattymista. 

In5inoorin virka A 19 (koneteknilli5et tehtavat), toi5tai5ek5i rau

tatiehallituk5en koneo5a5tolla 5eka alemman palkkaluokan liikenne

tarka5tajan virka A 13, toi5tai5ek5i Pa5ilan konepaja55a. 

Rautatiehallituk5en paajohtajalle o5oitetut kirjalli5et hakemuk5et 

on toimitettava rautatiehallituk5en kirjaamoon viimei5taan 14.11. 

1983 ennen vira5ton aukioloajan paattymi5ta. 

EROJA 

R a t a o 5 a 5 t o: ratae5imiehet Toivo Arvi Hannola ja Vaino Einari 

Karkkainen. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

1983 
N:o 42 
20.10 .1983 

Korjaus ulkomaan valuutan muuntokursseihin tavara
liikennett~ varten 

M~~r~ykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
rautateill~ (VAK) 

Aikataulun 183 lis~ykset 

Kansainv~linen it~inen tavaraliikenne , toiminta
ohjeita 

Jtt:n korjauslehti 

Varastettuja Inter- Rail - kortteja 

RAMO:n osa 7 , HTMO:n osa 17, ratateknilliset eril
lisohjeet, VR 2775 

Avoimia virkoja ja toimia 

1283029240 
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KORJAUS ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSEIHIN TAVARALIIKENNETTX VARTEN 

VT 41/83 julkaistuun taulukkoon korjataan Saksan Demokraattisen tasa

vallan markan kurssi olevaksi 220,00. 

(Nro Tlt 765/23/83, 13.10.83 ) VT 42/83 

M~~R~YKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA RAUTATEILL~ (VAK) 

Julkaisuun VAK (VR 2696) on ilmestynyt lisalehti, jossa on eraita 

uusittuja sivuja seka uusi lisays VI (Maaraykset 7. luokan radio

aktiivisille aineille). 

Painatusjaosto on suorittanut lisalehden perusjakelun.· 

(Lko, 12.10.1983) VT 42/83 

AIKATAULUN 183 LIS~YKSET 

Lisays 9 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhman 1.1 ti

lanneille (Lh ja Kv suojastuksen kayttoonotto). 

Lisays 10 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhman 1.7 
tilanneille (Lh ja Kv suojastuksen kayttoonotto) . 

Lisays 11 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhmien 2.1 ja 

2.2 tilanneille. 

Lisays 12 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhman 2 . 3 
tilanneille . 

Korjauslehti 1 aikataulukauden 183 rataosaselostuksiin on ilmes

tynyt ja jaettu osan 2 tilanneille . 

Korjauslehti 2 aikataulukauden 183 rataosaselostuksiin on ilmestynyt 

ja jaettu osan 1 tilanneille. 

Lisaysten ja korjauslehtien voimaantulopaiva on 1 . 11 . 1983 . 
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KANSAINV~LINEN IT~INEN TAVARALIIKENNE , TOIMINTAOHJEITA 

Kansainv&lisest& it&isest~ tavaraliikenteen toimintaohjeista 
ilmestyy uusi painos nimell& "Kansainv~list~ tavaraliikennett~ 
koskevat toimitusohjeet, it~inen" (VR 4787) . Kansion nimi pysyy 
entisen& . 

Uusi painos tulee voimaan 1 . 11.1983 . Painatusjaosto jakaa uuden 
painoksen nyt voimassa olevan jakoluettelon mukaan . 

(Mt 11 . 10 . 83) VT 42/83 . 

JTT : N KORJAUSLEHTI 

Jtt : n korjauslehti 41 on ilmestynyt ja tulee voimaan 1 . 11 . 1983 . 

VT 42/83 

VARASTETTUJA INTER- RAIL- KORTTEJA 

Englannista tulleen s~hkeen mukaan on Surbitonin asemalta varas

tettu seuraavat IR- kortit : 217020 - 217050 sek~ aseman leimasin . 
N~iss& IR- korteissa on painettuna Great Britain siin~ kohdassa , 
miss~ suomalaisissa lukee Suomi - Finland . 

Tavattaessa em . numeroilla varustettuja IR- kortteja on matkustaja 
lippuineen viet~v~ seuraavalla mahdollisella asemalla poliisille, 
jota pyydet&&n ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijoihin . 

(Mt nro 31080/662/83, 11 . 10 . 1983) VT 42/83 

42 
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RAMO:n osa 7, HTMO:n osa 17, RATATEKNILLISET ERILLISOHJEET, 

VR 2775 

RAMO:n osa 7 

RAMO:n osa 7 RATAPIHAT on laadittu ja hyvaksytty (Rto 265/340/83, 

18 . 8.1983). Painatusjaosto on suorittanut painatuksen ja perus

jakelun. 

HTMO:n osa 17 

HTMO :n osa 17 KOULUTUS JA KAYTTO on laadittu ja hyvaksytty 

(Rto 333/344/83, 22.2 .1983) . Painatusjaosto on suorittanut 

painatuksen ja perusjakelun. 

RATATEKNILLISET ERILLISOHJEET, VR 2775 

Erillisohje Rtt/Raj 2926 Sallittu kiskon kuluneisuus ja rata

kiskojen luokittelu (VR 2775.21) on laadittu ja hyvaksytty 

(Rto 265/340/83, 27 .5.1983). Painatusjaosto on suorittanut 

painatuksen ja perusjakelun. (Rt 265/340/83, 7.10.1983). 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 21 . 11 . 1983 
ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

yliteknikot (A 16): 
Helsingin liikennepiiriin (1 lr Sm-junien kayton 
suunn.) ja Tampereen varikolle (1 Tpe vaunukorj . 
esim.), 
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asemapaallikko (A 16): 
Lahden liikennealueelle (1 Ha) , 

apulaisasemapaallikko (A 16) : 
Helsing~n liikennealueelle (1 Hki tav . tste) , 

teknikke (A 15) : Tampereen varikelle (1 Tpe ajevalm . huelte , vuere 
mest . ) , 

asemapaallikot (A 15) : 
Perin (Pej js- pat . ), Jyvaskylan (Lvt) ja Jeensuun 
(Oku) liikennealueille , 

apulaisasemapaallikko (A 15) : 
Tampereen liikennealueelle (1 Tpe las) , 

asemapaallikko (A 13) : 
L~eksan liikennealueelle (1 Vlm), 

apulaisasemapaallikko (A 13) : 
Turun liikennealueelle (1 Tku tav . as.tstepaall . ) , 

liikenneehjaaja (A 12) : 
Turun liikennealueelle (1 Tku js) , 

teimistosihteeri (A 12) : 
Hels~ngin liikennealueelle (1 Hki kassatark . ) , 

teimistesihteeri (A 11) : 
Tampereen varikelle (1 Tpe hanki nta- as . ) , 

teimistesihteerit(A 10) : 

42 

Hels~ngin (1 Hki laht . tav ., 1 Hki lipt keul . as . ) , 
Karjaan (1 Kr lapt) , Turun (1 Tku palkkaus , 1 Tku 
tullias . ja kansainval . liik . ) ja Lieksan (1 Nrm 
tav . as.heit . ) liikennealueille seka Tampereen lii 
kennepiiriin (1 palkkauskeskus) , 

liikenneehjaajat (A 10) : 
Helsingin liikennepiiriin (1 lr vjk) , Helsingin 
(1 Hki ratapihapaall . ) , Lahden (1 Lh js) ja Tu 
run (1 Tku js) liikennealueille , 

liikennemestarit (A 10): 
Tampereen (1 Jas) ja Savenlinnan (1 Sl js) liiken
neal uei l le , 

teimistesihteerit (A 8) : 
Hels~ngin (1 Hki lipt neuventa , 2 Hki lipt , 1 Hki 
tul tav . ), Keravan (1 Ke tt) , Riihimaen (1 Ri 
·lapt) , Tampereen ( 2 Tpe t t, 1 Tpe lipunmyynt i) j a 
Jeensuun (1 Nrl yhdysliikenne) liikennealueille 
seka Tampereen liikennepiiriin (1), 

liikennemestarit (A 8) : 
Tampereen (1 Vma js), Turun (1 Lm js) ja Teija
lan (1 Tl js-sij ., 1 Vi js) liikennealueille , 

jarjesnelymestarit: 
Helsingin (1 Hki ratapiha), Riihimaen (2 Ri jnt , 
1 Ri mre), Lahden (1 Lh jnt , 1 Lh tt), Tampereen 
(1 Tpe jnt) , Teijalan (1 Tl mre) ja Perin (1 Pri) 
liikennealueille , 

veturinkuljettajat : 
Riihimaen (6 Ri, 2 Lh) , Helsingin (11 Hki) , Tam
pereen (7 Tpe , 2 Hpk) , Turun (2 Tku), Perin (3 
Pri) ja Jeensuun (3 Jns) varikoille seka Riihi 
maen (1 Le), Karjaan (4 Kr, 1 Hnk), Turun (1 Sle) , 
Teijalan (1 Tl) ja Rauman (1 Rma) liikennealu
eille, 

vaunumestarit: Helsingin varikelle (2 Hki) , 
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vaihdemiesten esimies : 
Helsingin liikennealueelle (1 Hki/Psl) , 

konduktoorit: Riihim~en (1 Ri) , Lahden (1 Ha) , Tampereen (6 
Tpe , 1 Noa), Turun (4 Tku) , Toijalan (1 Tl) , Rau 
man (1 Rma) , Haapam~en (1 Hpk) ja Joensuun (1 Jns) 
liikennealueille sek~ 

kuormausmestarit : Helsingin (5 Hki), Toijalan (1 Tl) ja Joensuun 
(1 Jns) liikennea l ueille . 

Kaksi ylim~~r~ist~ toimistosihteerin tointa (A 8) toistaiseksi 
Hels1ng1n l i ikennealueelle (2 Hki lipt) . Li1kenneosaston p~~lli 
kolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehal
lituksen kirjaamoon viimeist~~n 21 . 11 . 1983 ennen viraston aukiolo 
ajan p~~ttymist~ . 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

yliasentaja : Helsingin (1 Ri) s~hkoalueelle , 
vaununtarkastajat : 

Helsingin (3 Hki) , Tampereen (3 Tpe , 2 Hpk) , 
Turun (1 Tku) ja Joensuun (1 Jns) varikoille , 

koneenhoitajat : Helsingin (1 Hki) ja Turun (1 Tku) varikoille , 
va1hdem1ehet : Helsingin (5 Hki), Lahden (3 Lh, 1 Lvs) , Turun 

(2 Tku) , Porin (3 Pri) , Haapam~en (1 Hpk) ja 
Joensuun (1 Jns) liikennealueille , 

j unamiehet: Helsingin (12 Hki) , Riihi~en (9 Ri) , H~meenlin 
nan (1 Hl) , Lahden (1 Lh) , Karjaan (3 Kr) , Turun 
(4 Tku , 1 Slo) , Toijalan (4 Tl) , Porin (1 Pri, 
1 Pej , 1 Pko) , Haapam~en (1 My) , Joensuun (2 Jns , 
2 Nrl) ja Savonlinnan (1 Sl) liikennealueille , 

toimistovirkailijat (A 4) : 
Helsingin (1 Hki), Riihim~en (1 Ri), Tampereen 
(2 Tpe) ja Turun (2 Tku) liikennealueille , 

toimistovirkailija (A 3) : 
Tampereen (1 Tpe) varikolle , 

toimistovirkailijat (A 2) : 
Porin (1 Pri) varikolle ja Porin (1 Pri) lii 
kennealueelle sek~ 

toimistovirkailijat (A 1) : 
Hels1ng1n (1 Hki) varikolle ja Helsingin (1 Hki) , 
Riihim~en (1 Ri) , H~meenlinnan (1 Hl) ja Tampe 
reen (1 Tpe) liikennealueille . 

S~hkoasenta~an toimi ja ne lj~kymment~kolme veturinl~mmitt~j~n 
tointa (A 6 , kymmenen vetur1nl~mmitt~j~n to1nta (A 4), kaksl au
tonkulJettaJan to1nta, kolme tall1m1ehen to1nta , kaksl huoltomle
he n to1nta , VllSlkymment~kahdeksan asemam1ehen to1nta (A 2) 1 kol
mekymment~yhdeks~n asemam1ehen to1nta (A 1) Ja kolme vaunum1ehen 
to1nta (A 1) . KlrJalllset hakemukset on oso1tettava Ja to1m1tet-
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tava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 21.11. 
1983. 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

sahkoasenta~a: Helsingin (1 Hki) sahkoalueelle, 
vetur~nlamm2ttajat (A 6): 

Riihimaen (7 Ri), Helsingin (10 Hki), Tampereen 
(8 Tpe), Porin (2 Pri), Joensuun (8 Jns) vari
koille ja Karjaan (2 Kr, 2 Hnk) ja Rauman (4 
Rma) liikennealueille, 

veturinlammittajat (A 4): 
Ri~h2maen (1 Ri, 1 Lh) ja Helsingin (8 Hki) va
rikoille, 

autonkuljettajat: Lahden (1 Lh) ja Tampereen (1 Tpe) liikennealu
eille, 

tallimiehet: Helsingin (1 Hki), Tampereen (1 Hpk) ja Turun 
(1 Tku) varikoille. 

huoltomiehet: Riihimaen (1 Ri) ja Tampereen (1 Tpe) varikoil
le, 

asemamiehet (A 2): 

asemamiehet (A 1): 

vaunumiehet (A 1): 

Helsingin (15 Hki, 1 Kni), Keravan (1 Ke), Rii
himaen (4 Ri), Hameenlinnan (3 Hl), Lahden (4 Lh, 
1 Ha, 1 Uka js-pat, 1 Jr js-pat), Tampereen (3 
Tpe), Turun (8 Tku, 1 Po, 1 Ukp), Toijalan (3 Tl, 
2 Hp), Rauman (1 Rma), Porin (3 Pri, 2 Pej), 
Joensuun (1 Uim js-pat), Lieksan (1 Lis) ja Sa 
vonlinnan (1 Sl) liikennealueille, 

Helsingin (14 Hki, 1 Pjm), Riihimaen (5 Ri), 
Lahden (1 Lh), Karjaan (2 Kr), Tampereen (4 Tpe), 
Rauman ( 2 Rma) , Porin ( 2 Pej , 4 Hva js-pat), Joen
suun (1 Toh js-pat, 1 Vnj js-pat) ja Lieksan 
(2 Nrm) liikennealueille seka 

Helsingin (3 Hki) varikolle. 

42 

Korjauksena Virallisissa tiedotuksissa n:o 41, 13.10.1983 Tampereen ratapiiri ssa 
haettavaksi julistettuun koneteknikon (A15) virkaan ilmoitetaan. etta haettavan 
viran nimike on oleva teknikon (A15) virka. 
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TY~SUOJELU-VAALIT 

1 . Vaaliaika 

Valtionrautateiden tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 2 §:n 6- 8 
kohtien mukaisten yhteistoimintaelinten nykyinen toimikausi paattyy 

joulukuun 31 paivana 1983 . Seuraavaksi toimikaudeksi vv . 1983 - 1985 
valittavien yhteistoimintaelinten vaalit on sovittu pidettavaksi 

seuraavasti : 

1 . 1 Marraskuun 16-17 paivien valisena aikana suoritetaan tyosuoje 

luvaltuutettujen, varavaltuutettujen (2) seka tyosuojelut oimikun 

tien tyontekija- ja toimihenkiloryhmien edustajien ja heidan vara

miestensa (1) vaalit ja 

1 . 2 5- 9 . 12 . 1983 valisena aikana edella mainituissa vaaleissa va

littujen tyosuojeluvaltuutettujen toimesta tyopaikoittain henkilo 
kuntajarjestojen antamien ohjeiden mukaisesti tyosuojeluasiamiesten 

ja heidan varamiestensa (1) vaali . 

2 . Tyonantajan edustajat 

Tyonantajan tulee puolestaan nimeta edustajansa varamiehineen (1) 

tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 7 § : n 2 kohdan mukaisesti tyo 

suojelutoimikuntiin huomioon ottaen tyosuojelun valvonta - asetuksen 

27 § : n saados, jonka mukaan yhden tyosuojelutoimikunnassa olevan 

tyonantajan edustajan tulee olla tyosuojelupaallikko . 

3 . ~anestysliput ja - ilmoitukset 

Vaaleissa kaytettavat aanestysliput (A ja B) tyosuojeluvaltuutetun 

ja varavaltuutettujen valitsemista varten seka aanestysliput (C ja 

D) tyosuojelutoimikunnan jasenten ja varajasenten valitsemista var 

ten , samaten kuin vaali - ilmoitukset (E , F ja G) on tilattava Val
tionrautateiden painatusjaostosta. Naiden jakelusta seka vaaleissa 

tarvittavien henkiloluetteloiden jarjestamisesta vaalilautakunnille 

vastaavat tyosuojelupaallikot . 
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4 . Vaalitoimikunnat 

Vaalitoimituksen kaytannon jarjestelyista , valvonnasta ja tulosten 

laskemisesta seka vaalitoimikuntien valitsemisesta vastaavat yh 
teistoimintasopimuksen allekirjoittaneiden jarjestojen paikalliset 

alaosastot ja yhdistykset paajarjestojen antamien ohjeiden mukai 

sesti. Vaalitoimikunnan tulee ella vahintaan kolmejaseninen ja sen 

tulee valita itselleen puheenjohtaja . 

5 . Ilmoitus vaaleista 

42 

Vaalien ajasta ja paikasta on sovittava ennakolta tyonantajan kans 

sa ja niista on ilmoitettava tyo- ja tyoskentelypaikalla nahtavaks i 
asetettavalla ilmoituksella (lomake E) tai muulla koko tyo- ja tyos 

kentelypaikan henkilostolle toimitettavalla tiedonannolla vahintaan 

14 vuorokautta ennen vaaleja . Tyonantaj a n on sallittava henkiloston 

kayttaa maksutta tyonantajan hallinnassa olevia tarkoitukseen sovel
tuvia tiloja vaalien toimittamiseen . Vaalit on jarjestettava siten , 

etta kaikilla tyo- ja tyoskentelypaikan henkilostoon kuuluvilla on 
mahdollisuus osallistua niihin . Vaaleista ei saa aiheutua tarpeet 

tomasti hairiota tyo- ja tyoskentelypaikan toiminnalle . 

6 . Vaaliluettelot 

Tyonantaja laatii ja antaa vaalitoimituksia varten tyopaikan henki 

lostoluettelot, erikseen toimihenkilo - ja tyontekijaasemassa olevis 

ta . Luetteloissa mainitaan kaikki tyopaikan henkilot lukuun ottamat 

ta niita , jotka tyonantaja nimeaa edustajikseen tyosuojelutoimikun

taan tai joiden on asemansa puolesta katsottava kuuluvan mainitun 

tyopaikan johtoon . 

7 . Ehdokasasettelu 

Tyosuojeluvaaleissa on vapaa ehdokasasettelu. Tyosuojeluvaltuutetuk

si ja varavaltuutetuksi seka toimikunnan jaseneksi voidaan valita 

ainoastaan Valtionrautateiden tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 
2 § : ssa mainitussa tyopaikassa tyoskenteleva henkilo . Ehdokkaiden 

nimet on kirjallisesti ilmoitettava vaalitoimikunnalle 14 vuorokaut 
ta ennen vaalitoimitusta. 
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8 . ~anestaminen 

Vaali suoritetaan enemmistBvaalina suljetuin lipuin merkitsemalla 

ehdokkaiden nimet aanestyslippuun . TyBsuojeluvaltuutetun vaalissa 

aanestetaan samalla kerralla yhta henkiloa tyosuojeluvaltuutetuksi 
ja kahta henkiloa varavaltuutetuksi . 

Tyosuojelutoimikunnan jasenten ja varajasenten vaalissa on aanesta 

jalle ilmoitettava , montako ehdokasta han saa enintaan aanestaa . 

~anestyslippuun saadaan merkita yhta monta nimea tyBsuojelutoimikun 

nan varsinaiseksi kuin varajaseneksikin . 

9 . Tyosuojeluasiamiesten vaalit 

Tyosuojeluasiamiesten vaaleissa noudatetaan soveltuvin osin edella 

olevia seka valtion tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen toimeenpa

no - ohjeissa olevia vaaliohjeita . Vaalit suoritetaan valituiksi tul 

leiden tyosuojeluvaltuutettujen toimesta Valtionrautateiden tyosuo 
jelun yhteistoimintasopimuksen allekirjoittajajarjestojen myohemmin 

antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti . Vaaleissa kaytetta 
van aanestyslipukkeen jakamisesta vastaavat tyosuojelupaallikot . 

10 . Vaalin tulos ja ilmoittaminen 

10 . 1 ~anestysajan paatyttya vaalilautakunta laskee aanestystulokset 

ja tekee vaaleista poytakirjat vahvistaen ne allekirjoituksillaan . 

Tyosuojeluvaltuutetuksi tulee tyosuojeluvaltuutettujen vaalissa eni 

ten aania saanut henkilo . Varavaltuutettujen vaalissa eniten aania 

saanut henkilo on ensimmainen varavaltuutettu ja vaalissa toiseksi 

eniten aania saanut toinen varavaltuutettu . ~anten mennessa tasan 

ratkaistaan vaalitulos arvalla . 

10 . 2 Vaalitoimituksesta laadittavaan poytakirjaan merkitaan vaalin 

toimittamisaika ja - paikka , vaaliin osallistuneiden lukumaara , aani 

oikeutettujen lukumaara seka kaikkien vaaleissa aania saaneiden ni 

met ja aanimaarat . Poytakirja asetetaan tyopaikalle nahtavaksi . 

10 . 3 Vaal i toimikunta ilmoittaa vaalien tuloksen tyonantaj alle kir 
jallisesti seka valituiksi tulleille henkiloille ja tyopaikan henki 

lostolle ilmoituslomakkeella F tai G. Poytakirjan ja ilmoituslomak
keiden mallit ovat valtion tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen toi-
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meenpano - ohjeiden 1iitteess& . Ty~paikan ty~suoje1upaa11ikon on il 

moitettava tyosuojeluhenki1~rekisterin muutokset Valtionkonttoriin 

osoite : PL 530 00100 Helsinki 10 , Va1tionkonttorin tyosuojelulo

makkeilla B ja C seka tyosuojelujaostolle VR : n lomakkeella 

VR 2909 . 4 . 

10 . 4 Vaalia koskevat erimielisyydet ratkaistaan asianomaisten tyo 

suojelun yhteistoimintasopimuksen allekirjoittajaosapuo1ien antamien 

ohjeiden mukaan . 

42 
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TY!lSUOJEL!Jil YHTEISTOIMINTAS()'!IU<SEN IU<AISET TY!lSlXlJELUTOIMIKI.JMIAT JA TY!lSUOJELUVAL TWTETUT 

Tyosuojelutoimikunnan kokoonpano Tyosuojeluval tuutetut 
Tyopaikka Jiisenluku KL V"L KVL Vt<l Liik.Blue Varikko Rata-alue Muut (knp,sa,stk,rra) 

RL RVL V"'- RL RVL RL VRT RL RVL VRT H u om ; 

Helsinki - RH 6 2 - 3 1 - - - - - - - - 1 1 
Helsinki 12 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+1 ( sahkoalue) 

Pasila knp 12 6 - 2 1 - - - - - - - 1 1 1 

Ilmala 6 2 2 1 1 - - - - - - -
Kerava 4 2 - 1 - 1 1 - - - 1 1 

Riihimiiki 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 

Hiimeenlinna 4 2 - 1 - 1 1 - - - - -
Lahti 6 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 

Karjaa 6 3 1 1 1 1 1 1 - -. 1 1 

Hyvinkiiii knp 12 6 - 2 1 - - - - - - - 1 1 1 

Hyvinkaa stk 4 2 - - 1 - - - - - - - 1 1 (siihkotyokunt 

Kouvola 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1+1 (sahkoalue) 
Lappeenranta 12 5 1 2 1 1 1 1 - - 1 1 
Imatra 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 
Mikkeli 6 3 1 1 1 1 1 - - - 1 1 
Kotka 12 5 1 2 1 1 1 1 - - 1 1 
Vainikkala - - - - - 1 1 - - - - -
Kaipiainen 4 3 - - - 1 - - - - - - kiskohitsaam 

Hamina 8 3 1 1 1 1 1 1 - - - -
Tampere 12 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<1 (sahkoaluel 

Turku 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 
Turku knp ::l 

8 4 - 1 1 - - - 1 1 1 - - - -
Toijala 6 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 .1 
Rauma 4 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 (Parkano ra) 

Pori 8 J 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 
Haapamiiki [ - 6 3 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 
Orivesi 4 2 - 1 - 1 1 - - - 1 1 

Sei niijoki 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1+1 ( sahkoalue J 
Vaasan knp 4 1 - 1 1 - - - - - - - 1 1 1 
vaasa 6 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 
Pietarsaari 6 J 1 1 1 1 1 - - - 1 - (Seinajoki I J 
Kokkola 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 
Ylivieska 6 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 

Oul u 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1+1 (siihkoalue) 
Kemi 8 3 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 
Rovaniemi 8 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 
Kemijiirvi J 6 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 
Tornio 4 2 - 1 - 1 1 - - - 1 1 
Raahe - - - - - 1 1 - - - 1 1 (Ruukki) 

Pieksiimiiki 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1+1 ( sahkCial ue) 
Pieksiimiiki knp 8 4 - 1 1 - - - - - - - 1 1 1 
Jyviiskyla 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 
)i§nekoski -. 4 2 - 1 - 1 1 - - - 1 1 (Suolahti) 
Varkaus 4 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 
Kuopio 3 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 
Kuopio knp 8 4 - 1 1 - - - - 1 1 1 -
Iisalmi 8 3 1 1 1 1 1 1 1 - ~ 1 
Kajaani 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 (Kontiomiiki) 

~saar! ra - - - - - - - - - - 1 1 

Joensw 12 4 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1+1 ( sahkoalue J 
Lieksa 8 3 1 1 1 1 1 - - - 1 1 
Viinijarvi ra - - - - - - - - - - 1 1 
Savonlinna 8 3 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 

----L_ ____ ____ L__ 
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KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Henkilostoha11innon miilirayksia" kohdan A. 4 . 11. mukaiset kie1i
tutkinnot ruotsin , eng1annin, ven!ijiin, saksan ja ranskan kie1issa 
jiirjestetaan Rautatieopistossa jou1ukuussa 1983 osanotta j i11e myo
hemmin ilmoitettavana aikana. 

I1moittautumistietoihin tu1ee sisa1tya osanottajan tayde11inen ni
mi, virka-asema, virantoimituspaikka, tutkittava k i e1i seka su o
ritettavan tutkinnon aste (em. maaraysten kohdan § 3- 6) . Myos ai
kaisemmin ko . kielessa mahdo11isesti suoritettu arvosana on mai
nittava. 

I1moittautumiset 1ahetetaan kou1utus j aostoon 19.11 . 1983 mennessa. 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdessa kie1essa kerra11aan ja vain sen 
asteista arvosanaa varten , mi ta ilmoittautuminen ede11yttaa. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on toukokuussa 1984. 
(Het 198/141/83 , 17.10 . 83 ) VT 43/83 

Vi:I. LI LAMPt}ASUT 

Sat t uneiden sekaannusten johdosta sosiaa1i- ja terveystoimisto i1-
moittaa , etta va1 i 1ampoasuja koskevat ti1aukset on osoitettava eh
dottomas t i suoraan VR:n He1singin paavarastoon , kuten VT : ssa 10/83 

on i 1moitettu . 

(N : o S1t 169/53/83 , 18 . 10 . 1983) VT 43/83 . 
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TARIFFIN KOROTUS 1 . 1 . 1984 LUKIEN 

Asetuksella nro 786 , joka on annettu 7.10 . 1983, on vahvistettu rau 

tatietariffin muutokset . Edella sanottuna paivana annetulla ase 

tuksella nro 787 on vahvistettu paakaupunkiseudun vyohyketariffin 

muutokset . Tariffin korotukset ja muut muutokset tulevat voimaan 

1 . 1 . 1984 lukien. Rautatiehallitus on myos paattanyt tulevan vuoden 

alusta lukien korottaa sen maarattavissa olevia eraita maksuja . 

HENKIL~LIIKENNE 
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Asetuksella vahvistettavia henkiloliikenteen tariffeja korotetaan 

keskimaarin 5 prosentilla (1 . 7 . 1984 lukien lisaksi 6 prosentilla) , 
muita henkiloliikenteen maksuja korotetaan 8- 16 prosentilla . Koro 

tetun tariffin mukaisia maksuja sovelletaan valittomasti jo kulu

van vuoden puolella myytaviin sellaisiin matkalippuihin , joiden 

kelpoisuus alkaa 1 . 1 . 1984 tai sen jalkeen . Samoin sovelletaan koro 

tettuja maksuja 15 . 11 . 1983 alkaen niihin Auto - pikajunassa kuljetuk

siin , jotka tapahtuvat 1 . 1 . 1984 tai sen jalkeen . 

Kuukausilipun ja kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun hinta 

lasketaan kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta nyt voimassa olevan 

tariffin mukaan ja 1 . 1.1984 tai sen jalkeen alkavilta taysilta kuu

kausilta korotetun tariffin mukaan . Jos lippu lunastetaan 11 tai 12 
kuukaudeksi , peritaan korotettu hinta niin monelta kuukaudelta , etta 

maksu tulee perittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta . 

Yleislippujen ja paakaupunkilippujen hinna~ lasketaan siten, etta 

kuluvan vuoden voimassaolokuukausilta peritaan kultakin kuukaudelta 

yksi kymmenesosa nyt voimassa olevasta koko vuoden hinnasta ja 

1 . 1.1984 tai sen jalkeen alkavista taysista kuukausista korotetun 

tariffin mukaisen hinnan yksi kymmenesosa niin monelta kuukaudelta , 

etta maksu tulee perittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta . 

Makuupaikkalippujen hintoja korotetaan siten , etta uudet hinnat 

ovat terasrakenteisen vaunun kolmen vuoteen osastossa 42 mk ja 

kahden vuoteen osastossa 63 mk seka puurakenteisessa vaunussa vas 
taavasti 34 mk ja 51 mk . Istumapaikkalipun hinta pikajunassa on 

7 mk . Erikoispikajunan ja express-junan paikkamaksuja ei koroteta . 
Paikkalippujen korotettuja hintoja sovelletaan 15.11 . 1983 alkaen 
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varattaessa paikkoja 1 . 1.1984 tai sen jalkeen lahteviin juniin . 
Makuupaikkalippuvihkojen (10 paikkaa) myynti keskeytetaan 1 . 1.1984 

saakka (uusi hinta 565 mk) . 

Muista henkiloliikenteen maksuista korotetaan mm. matkatavaramak
suja ja ylimaaraiseen junaan liittyvia maksuja seka VR-alennuskor

tin hintaa (100 mk). 

Tariffisaannon lisamaarayksiin on vahvistettu muutoksia: 

tilatun paikkalipun lunastamisaikamaaraysta muutetaan 

( lunastamisaika kaksi vuorokautta ennen vaunun lahtoa), 

koululais- ja opiskelijalipun ostamiseen oikeuttavaksi 

kortiksi hyvaksytaan "Teknillisten oppilaitosten" antama 

oppilaskortti, 

ostettaessa opiskelija- ja koululaislippuja hyvaksyttyja 

oppilaskortteja vastaan ei enaa kayteta ostotodistusta, 
talloin opiskelijalippuina myydaan vain lomake- ja RAP

lippuja. 

65-kortti muutetaan jatkuvasti voimassaolevaksi, kerran 
laadittu kortti on voimassa toistaiseksi (hinta 20 mk) . 

Paakaupunkiseudun henkilolahiliikenteessa noudatettavan vyohyketa

riffin soveltamisaluetta laajennetaan siten, etta rataosalla Jar 

venpaa - Riihimaki siirrytaan vyohyketariffijarjestelmaan. Vyohy

ketariffialueeseen kuuluu talloin kuusi (6) vyohyketta. Samanaikai

sesti vyohyketariffialueen laajentamisen kanssa muutetaan kerta

lippujen painatusta siten, etta kaikissa vyohyketariffilipuissa 

painoasun perusratkaisu on sama. Kukin lippulaji (meno-, sarja-, 

kuukausilippu) muodostuu kuitenkin omasta nykyisenmallisesta tyy

pistaan . 

Matkalippujen uudet perushintataulukot on jaettu monisteina keskus

asemille ja liikennepiireihin. 

TAVARALIIKENNE 

Asetuksella vahvistetut tavaraliikenteen rahdit nousevat 1.1.1984 

lukien keskimaarin 8 prosentilla, vahimmista maksuista korotetaan 
vain vaunukuorman alinta vahinta maksua. Vakiohintaisten kappale-
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tavara1~hetysten rahteja korotetaan jonkinverran keskim~~r~ist~ 

tariffinkorotusta enemm~n . Keskim~~r~ista korotusta vastaavasti 

korotetaan puutavaran rahteja seka konttien ku1jetusmaksuja . 

Muita tavara1iikenteen maksuja , kuten vaihtotyomaksuja , nosturi 

yms . maksuja ja vaunun punnitus - ja muita teht~v~kohtaisia maksu 

ja korotetaan siten , ett~ niiden korotusvaikutus vaihte1ee 10- 20 

prosenttiin . 

Tariffirakenteen osa1ta ei toteuteta kevin o1ee11isia muutoksia . 

Vahainen tarkistus tehd~~n rahtikappa1etavaran pa1jousa1ennusker

toimien 1askentam~ari tte1yss~ ja autoku1jetukse~n 1iittyvien 1a

hetysten tariffioinnissa otetaan kayttoon 1avametri- kasite (rah 

dituspainon m~~r~ytymisohje) . 

Yksityiskohtainen se1ostus tariffimuutoks i sta ju1kaistaan myohem

mi n . 

(Nro Mt 22814/646/83 , 20 . 10 . 1983) VT 43/83 

FIDEBAST- TARIFFI 

FIDEBAST- tariffiin 1is~t~~n aakkosjarjestykseen sivui11a 16 ja 

17 o1evaan Saksan asema1uette1oon : 

40901 1 Augsburg Ring 1) 
13 ................ 

13822 2 Bremen Hohentorshafen 1) 
4 ....... 

51705 2 Evers en 1) 
4 ..................... 

40105 9 Kappe1rodeck 1) 
13 ............... 

50102 3 Minden Os t hafen 1) 
6 .. . . . ........ 

Sivu11a 17 o1evaan kohtaan "Lisarahti Pf : eina" 1is~tlln : 

Augsburg Ring 28 a1k . 100 ki1o1ta 

Bremen Hohentorshafen 48 11 " 

Evers en 

Kappe1ro d.,. ck 

Minden Osthafen 

13 " 

8 " 
11 " 

" 
" 
II 

Lislykset tu1evat voimaan 24 . 10 . 1983 . 

(Mt, 17 . 10 . 83) VT 43/83 

43 



- 6 -

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi ylimaaraista toimistosihteerin tointa (A 8) toistaiseksi 

Helsingin liikennealueella (2 Hki lipt) pitaa olla kaksi yli 

maaraista toimistosihteerin tointa (A 7) . 

Puutarhurin (All) toimi, toistaiseksi Oulun ratapiirissa (Oulu). 

Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Oulun 

ratapiirin paallikolle viimeistaan 28.11.1983. 

EROJA 

R a t a o s a s t o: rataesimiehet Vilho Olavi Konttinen, Vaino 

Kuhno ja Jouko Lamppu. 
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Nimityksia ja maarayksia 

Eroja 

1283030236 
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VALTION VIRASTOISSA JA LAITOKSISSA J~RJESTETT~V~~ OSA -AIKATY~T~ 

KOSKEVAT LIS~OHJEET 

Valtiovarainministerio on kirjeellaan no P 5808 , 12 . 10 . 1983 anta 

nut seuraavat lisaohjeet valtion virastoissa ja laitoksissa jar

jestettavasta osa- aikatyosta annetun asetuksen (25/83) mukaisen 

osa- aikatyon jarjestamisesta . 

1 . Vuoden 1984 puolella jatkuva osa- aikatyo 

Asetuksen toimeenpano jatkuu vuonna 1984 perusteiltaan samalla 

tavoin kuin vuonna 1983 , mikali eduskunta hyvaksyy tulo - ja meno

arvioesityksen talta osin . 

Mikali virastoille tai laitoksille on osoitettu sanotulta alamo 

metilta maararaha nuoren tyonhakijan palkkaamiseen vuoden 1983 

aikana ja sama osa- aikatyo jatkuu virastossa vuoden 1984 puolelle , 
viraston tulee tehda uusi esitys valtiovarainrninisteriolle maara

rahan osoittamisesta nuoren tyonhakijan palkkaamiseen vuonna 1984 . 

Uusissa esityksissa voidaan vastaavissa tapauksissa esittaa sa 

malla kertaa maararahan osoittamista seka vuodelle 1983 etta 

vuodelle 1984 . 

Esityksissa tulee yksiloida osa - aikatyohon siirtymisen johdosta 

aiheutuva saasto markkamaaraisena laskelmana . 

2 . Hylkaavien paatosten lahettaminen 

Laitoksia on kehotettu toimittamaan valtiovarainministeriolle 

paatoksensa , joissa on hy l atty hakemus siirtya osa- aikatyohon . 

Jatkossa sanotut hylkayspaatokset on toimitettava ministeriolle 

sita mukaa kuin paatoksia tehdaan . 

Edella tarkoitetut paatokset seka maararahaesitykset tulee toi 

mittaa henkilostotoimistoon , josta ne lahetetaan ministerioon . 

(Hloj no Hlo 78/121/83 , 27 . 10 . 1983 ; vrt VT 9a/83)VT 44/83 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJ~ILLE 

Teknikko Markku Juvonen , Helsinki 

Rataesimies Jarmo V~h~maa , Helsinki 

Kulunvalvonnan v~liaikaisen baliisin kiinnityslaite 
Kummallekin 500 mk 

Toimistorakennusmestari Timo Laine , Tampere 

Ter~ssiltojen maalausten johdonmukainen suunnittelu siltakortin 
avulla 
200 mk 

Rakennusmestari Vilho Karuaho , Kajaani 

Vaihteen vahvistaminen sivutuilla 
300 mk 

Asemap~~llikko Lars Ahlberg , M~ntta 

Vaunujen pituusmittojen lisaaminen "VR : n rekisteroimat tavara
vaunut "- julkaisuWl 
200 mk 

Veturinasentaja Jouko Vainio , Turku 

Veturinasentaja Aulis Kivila , Turku 

Dv15-16 vet . tuulettimen hihnapyoran kiilauran voitelun 
parantaminen 
Kummallekin 150 mk 

Konduktoori Raimo Virtanen , Helsinki 

Raiteiden numerokilpien jarjestelyt Helsingin asemalla 
yleisopalvelun parantamiseksi 
200 mk 

Rataesimies Lauri Miettinen , Tampere 

Ultrakaikulaitteen kevyt kuljetusvaunu 
500 mk 

T~rvalaiteasentaja Harri Suhonen , Helsinki 

Siemens - vaihteenkaantolaitteen suojakannen l ukkojen korjaaminen 
300 mk 
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Opastinesimies Veikko Pasanen, Helsinki 

Raidepulttien v&&nnin 

500 mk 

Veturinasentaja Henry Forsman, Riihimaki 

Suurnosturi EDK 1000/4 telin sidontaketjuyhdistelma 

300 mk 

Hitsaaja Armas Korkeakoski, Haapajarvi 

Rataesimies Pasi Sakko, Ylivieska 

Ultrakaikututkimusjalustan liukualustan valmistaminen 
polyamidilevyst& 
Kummallekin 800 mk 

Toimistosihteeri Tellervo Suorajarvi, Helsinki 

Sahkoistetyn radan ryhmityskaavioiden painattaminen 
varillisin& kasinv&rityksen sijaan 

500 mk 

Viilaaja Hannu Turunen, Hyvinkaa 

Laakereiden NU 422 ja NU 1034 kiinnitysmuttereiden 
varmistuslevyt Sr1- vet . ajomoottoreissa 

500 mk 

Huoltomies Niilo Tuikkala, Hyvinkaa 

MGO- moottorin ruiskutussuuttimen karjen irrotuslaite 

300 mk 
MAN-etukammiomoottorin ruiskutuspumpun paineventtiilin 
ulosvedin 

200 mk 

(Nro Hlo 150/131/83 , 20 . 10 . 1983) VT 44 /83 
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HENKILOKUNTALIPPULASKENTA 

Henkilokuntaj~rjestojen kanssa on sovittu henkilokuntalipuilla 

matkustavien laskennan suorittamisesta 18 - 24 . 11 . 1983 . Laskenta 

suoritetaan erikoispika- ja pikajunissa sek~ erikseen m~~r~tyiss~ 

henkilojunissa . 

Laskennan tarkoituksena on selvitt~~ henkilokuntalippujen k~ytto 

eri yhteysvaleill~ ja laskentatulosta k~ytet~~n pohja- aineistona 

vapaalippuoikeuksia kehitett~essa . 

Laskennan suorittamisen helpottamiseksi pyydet~an henkilokuntali 

pulla matkustavia kyseisen viikon aikana ilmoittamaan m~~r~asema 

~ lipuntarkastajalle tarkastuksen yhteydess~ . 

Hallintotoimisto l~hett~~ laskentaohjeet liikennepiireihi n , 

liikennealueille ja opastuskonduktooreille . 

(N : o Hlt 722/126/83 , 24 . 10 . 1983) VT 44 /83 

RAHTILUOTTO 

44 

Rajattoman luotto - oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehd~~n seuraavat muutokset . 

Luetteloon lis~t~~n 

608042 

610519 

Oy Stromberg Ab 
Loval 
Linnunrata 
07900 LOVIISA 

S~hkolahteenmaki Oy 
21530 PAIMIO 

Luettelosta poistetaan 

652909 Oulu Osakyhtio 
Hyrynsalmen saha 
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Allamainittujen nimet muutetaan seuraavanlaisiksi 

609271 

609289 

62 4502 

652917 

653378 

Uusi nimi 

Raute Oy 
Sope 

Raute Oy 

Raute Oy 
Lahden Vaaka 

Oulu Oy Tehdaspalvelu 

Raute Oy 
Nastolan tehtaat 

(Tlt 3/24/83 , 27 . 10 . 1983) VT 44/83 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

Entinen nimi 

Lahden Rautateollisuus 
Huonekalutehdas 

Lahden Rautateollisuus 

Lahden Vaaka 

Oulu Osakeyhtio 

Lahden Rautateollisuus 
Nastolan tehtaat 

Kouvolan ratapihan uusittu liikennoimissaanto tulee voimaan perjan

taina marraskuun 4 paivana 1983 klo 13 , jolloin samalla kumotaan 

syyskuun 9 paivasta 1982 alkaen kaytossa ollut Kouvolan ratapihan 

t ilapainen liikennoimissaanto . 

(Nro Yt 31972/62/83) VT 44/83 

PUHELINLUETTELO 

Hki sivu 39 , Ri vr , Raivausauton puhelinnumero on muuttunut . Uusi 

numero on 94040/09943 . 

VT 44/83 

' 

I 

1 
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VARASTETTUJA INTER- RAIL - KORTTEJA 

Lansi - Saksasta tu l leen sahkeen mukaan on siella varastettu seuraavat 

INTER - RAIL - kortit : nro 30332 - 30350. 
Naissa korteissa on painettuna BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND siina koh 

dassa , missa suomalaisissa lukee SUOMI - FINLAND . 

Tavattaessa em . numero i lla varustettuja IR - kortteja on matkustaja lip

puineen vietava seuraavalla mahdoll i sella asemalla poliisille , jota 

pyydetaan ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijoihin . 

(Mt nro 3 1080/662/83 , 25 . 10 . 83) VT 44/83 

l ERIKOISVAPAALIPPU TASAVALLAN PRESIDENTIN SYNTYM~P~IV~JUHLIIN MATKUS 
TAVILLE 

Tasavallan Presidentti Mauno Koivisto tayttaa 60 vuotta 25 paivana 

marraskuuta 1983 . Syntymapaivajuhliin matkustaville henkiloil le kir 

joitetaan - Tasavallan Presidentin kanslian antamaa todistusta vastaan 

- VplA :n 3 § ja sen 3 lisamaarayksen mukainen vapaalippu . 

Samaa menettelya noudatetaan itsenaisyyspaivan 6 . 12. jublavastaanot 
toon osallistuvien subteen . 

VT 44/83 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat lisataan 15 . 11 . 1983 

lukien Oulun aseman kohdalle Vaasanmylly Oy : n raide seuraavin 

merkinnoin : 

sar . 1 sar . 4 

Vaasanmylly Oy :n 01 8 
raide 
861 

sar . 5 

Tt 

(Nro Yt 23184/67/83 , 26 . 10 . 1983) VT 44/83 

sar . 6 

Vaasanmylly Oy : ta , 
Suomen Sokeri Oy : ta 
ja Turun Muna Oy :ta 
varten 
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VR KAUKOKIRJOITINVERKKO 

A. Ou1un uuden kaukokirjoitinkeskuksen kayttoonotto 

Ou1un 1iikennepiiriin on asennettu uusi kaukokirjoitinkeskus, 
joka otetaan kayttoon 1auantaina 12. marraskuuta 1983 k1o 
10.00 - 20.00. Keskus on saman1ainen kuin Tamperee11a, Kouvo-
1assa, He1singissa ja Pieksamae11a. 

Ou1un uudet ti1aajanumerot 

Ou1un keskusa1ueen ti1aajien (1iittymien numerointi muuttuu 
siten, etta a1anumerot ovat uuden keskuksen kayttoonoton ja1-
keen ne1inumeroisia. Kaukokirjoitinti1aajien numeroiden eteen 
tu1ee numerot 61. Siten esimerkiksi Ou1un junatoimiston uusi 
numero on 6121. 

Ou1un uuden kaukokirjoitinkeskuksen kayttoonoton yhteydessa 
kytketaan nykyinen Tampereen keskuksen 1iittyma 3171, Haapa
ranta Ou1un keskuksen 1iittymaksi 6171. Haaparannan kauko
kirjoittimen uusi tunnus on 6171 HAPARANOA. 

Ou1un keskuksen ti1aajat ottavat paika11isyhteyden uusi11a 
ne11numeroisi11a 1iittymanumeroi11a. Muua11e VR:n verkossa 
va1itessaan Ou1un keskuksen ti1aajat kayttavat vastaavia 
ne1jaa numeroa nykyisesta poiketen. Esimerkiksi naissa kes
kuksissa o1evat koekoneet va1itaan Ou1un keskusa1uee1ta nu
meroi11a 7160 Kouvo1assa, 3160 Tamperee11a, 1160 He1singis
sa ja 8160 Pieksamae11a. 

Nappainva1inta 

Ou1un keskusa1uee11a va1inta toise11e ti1aaja11e suoritetaan 
nappaimiston avu11a uuden keskuksen tu1tua kayttoon. Numero-
1evya ei saa si11oin enaa kayttaa Ou1un keskusa1uee1la. Nap
painva1inta tarkoittaa sita, etta haluttu numero annetaan 
keskukse11e kaukokirjoittimen numeronappaimilla. Va1inta 
paatetaan aina + merki1la. 
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Va1ittavaa numeroa 1ukuunottamatta yhteyden muodostaminen ja 
purkaminen Ou1un keskusa1uee1ta tapahtuu muutoin siten kuin 
tahankin asti. Yhteys voidaan purkaa myos kirjoittama11a 
ne1ja + merkkia. 

Erityisohjeet Ou1un keskuksen kaukokirjoitin1iittymi11e 

Ou1un keskuksen kaukokirjoitin1iittym~11e annetaan eri11iset 
ohjeet, joiden jake1usta huolehtii sahkotekni1linen toimisto. 

OULUN UUDEN KAUKOKIRJOITINKESKUKSEN KAYTTOONOTON AIKANA ON 
KAUKOKIRJOITINLIIKENNE OULUN KESKUSALUEELLE JA OULUN KESKUS
ALUEELTA KIELLETTY. Kayttoonoton ajankohta on va1ittu vahai -

• simman liikenteen aikaan ja pituude1taan mahdollisimman ly
hyeksi, jotta kaukokirjoitin1iikennetta hairittaisiin mah
dol1isimman vahan. Kayttoonoton aikana 1ahetettaviksi tar
koitetut sanomat voi valmistaa reikanauhalle ja 1ahettaa 
normaalin 1iikenteen o11essa taas mahdo1linen. 

B. Moniosoite1ahetys (yhteisanto) VR:n kaukokirjoitinverkossa 

Muutoksia ohjeisiin Ko 1274, 27.10.1971, Ko 2181/434/77, 
3.6.1977 ja Ko 2473/434/80, 20.2.80, Stt 2003/434/81, 
2.1.1981 

Ou1un uudessa kaukokirjoitinkeskuksessa on toisen1ainen 
yhteisanto kuin vanhassa keskuksessa. Uuden keskuksen moni 
osoite1ahetysta, MAS (Multi - Adress Service), voivat Oulun 
keskuksen kaukokirjoitinti1aajien 1isaksi kayttaa myos mui 
den keskusten kaukokirjoitinti1aajat. Tassa ohjeessa esite 
taan miten Ou1un uuden kaukokirjoitinkeskuksen moniosoite-
1ahetysta (MAS) kaytetaan. 

Ou1un, Pieksamaen, He1singin, Kouvolan ja Tampereen kauko
kirjoitinkeskusten moniosoite1ahetyksen (MAS) kayttoohje 

a) Y 1 e i s o h j e i t a 

44 
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1. Oulun uudessa kaukokirjoitinkeskuksessa on samanlainen 
moniosoitelahetys MAS (Multi-Address Service) kuin Piek
samaen, Helsingin, Kouvolan ja Tampereen nykyisissa kau
kokirjoitinkeskuksissa. Moniosoitelahetyksen avulla sana
rna voidaan samanaikaisesti antaa 2 . . . 8 vastaanottajalle. 

2 . Moniosoitelahetykseen halutut yhteydet on otettava sel
laisessa jarjestyksessa, etta seuraavien valintojen 
ajaksi odottamaan jaavat yhteydet ovat mahdollisimman 
halpoja. Ensin on siis valittava omaan keskukseen liite
tyt paikallisyhteydet ja viimeksi muille paikkakunnille 
ulottuvat yhteydet. 

b) M o n i o s o i t e 1 a h e t y k s e n 
o h j e 

k a y t t a-

1 . Painetaan kytkinlaitteen varusnappia ~ . Kaukokirjoitin 
kaynnistyy ja paivays ja kellonaika kirjoittuvat paperil
le kuten tavallista yhteytta muodostettaessa. 

2 . Valitaan 681 (Oulun MAS), 881 (Pieksamaen MAS), 181 
(Helsingin MAS), 781 (Kouvolan MAS) tai 381 (Tampereen 
MAS), eli kirjoitetaan numeronappaimilla 681 + tai 881 + 

tai 781 + tai 381 +. 

3 . Mo niosoitelahetys (MAS) kirjoittaa tunnuksensa MAS OL, 
MAS PM, MAS HKI, MAS KV tai MAS TPE, kysyy kaukokirjoit
timen tunnuksen ja kirjoittaa GA, jonka jalkeen voidaan 
suorittaa valinta. 

4 . Kirjoitetaan numeronappaimilla kaikkien valittavien 
osoitekoneiden numerot erotettuina toisistaan pilkuil
la tai merkeilla ''paluu (<)" ja "uusi rivi (:)". Siten 
numerot kirjoittuvat allekkain . Viimeisen numeron jal
keen annetaan "+". 

5 . Keskus muodostaa yhteyden ensimmaiseen osoitekonee-

• I 
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seen ja pyytaa sen tunnuksen. 

6. MAS kirjoittaa sarjanumeron (1. ensimmaise11e yhteyde1-
1e, 2. seuraava11e jne.) jota seuraa osoitekoneen tun
nus. 

7. MAS toistaa vaiheet 5 ja 6 kaikkien osoitekoneiden osa1ta. 
Saatuaan kunkin osoitekoneen nimen MAS kirjoittaa osoite
konee11e tekstin 

MAS MOM 
Jos yhteytta ei voida muodostaa jo1lekin osoitekonee11e, 
MAS kirjoittaa va1innan suorittanee1le konee11e osoite
koneen nimen sijasta ilmoitus1yhenteen. 
Naita ovat 

DCC osoitekone on varattu 
DER epakunnossa 
NP asianomainen ei ole kaukokirjoitinliittyma 
NA 1iikenne ti1aaja1le ei sa1littu 
NC yhteydet varattu 
OF o1ette yhteydessa ha1uamanne 1iittyman 

kanssa 

8. Kun viimeisen osoitekoneen nimi on kirjoittunut valinnan 
suorittanee11e konee1le, MAS kirjoittaa DF, yhteys muo
dostettu, seka kysyy vie1a 1ahetyskoneen tunnuksen. 

9. Lahetetaan kaukokirjoitinsanoma. 

10. Sanoman paatyttya kirjoitetaan ne1ja + merkkia yhteyden 
purkamiseksi: 

++++ 

11. MAS pyytaa kunkin osoitekoneen nimen ja kirjoittaa ne 
valinnan suorittanee11e koneel1e. Kutakin nimea ede1-
taa sama sarjanumero kuin yhteytta muodostettaessa. 
Jos jakin osoitekone on kytketty pais yhteisannosta sa
noman siirron aikana sen sarjanumeroa ei seuraa nimi 

44 
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DER CON xxx .x 
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MIN 
Tekstissa XXX.X osoittaa miten manta minuuttia yhteys 
tahan osoitekoneeseen oli kunnossa. 

C. Automaattinen sanomanlahetys VR:n kaukokirjoitinverkossa 

Automaattinen sanomanlahetys DD (Delayed delivery) tarkoittaa 
sita, etta kaukokirjoittimelta voidaan antaa sanoma keskuksen 
muistiin, josta keskus lahettaa sen edelleen kaikkiin osoite
kirjoittimiin (1- 36 kpl). Oulun uuden kaukokirjoitinkeskuk
sen tultua kayttoon DD-palvelu on kaikissa VR:n kaukokirjoi
tinkeskuksessa. 

A u t o m a a t t i s e n s a n o m a n 1 a h e t y k -
s e n D D k a y t t 0 0 h j e 

1. Painetaan kytkinlaitteen varausnappia ~, jolloin kauko
kirjoitin kaynnistyy ja paivays ja kellonaika kirjoittu
vat paperille kuten normaalistikin. 

2. Valitaan kaukokirjoittimen numeronappaimillaa 682 + 

(Oulun DD), 882 + (Pieksamaen DD), 782 + (Kouvolan DD), 
382 + (Tampereen DD) tai 182 + (Helsingin DD). 

3. Automaattinen sanomanlahetys (DD) kirjoittaa tunnuksensa 
DD EDX OL, DD EDX PM, DD EDX KV, DD EDX TPE tai DD EDX HKI 
ja kysyy valittomasti kaukokirjoittimen tunnuksen, kir
joittaa uudestaan paivayksen, kellonajan, kutsun numeron 
ja lyhenteen GA. 

4 . Taman jalkeen kirjoitetaan kaikkien valittavien osoite
koneiden numerot erotettuna toisistaan pilkulla tai mer
keilla "paluu (<)" ja "uusi rivi (:)". Viimeisen nume
ron jalkeen annetaan "+" merkki. 

5. Keskus kirjoittaa GA TXT . 

I 

i 
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6. Sanoman lahettaminen keskuksen muistiin voidaan aloittaa. 
Jos muistiinlahetyksen aikana huomataan virheita, voi
daan ko. rivi poistaa kirjoittamalla perakkain KKKK. 

7. Yhteys paatetaan neljaan "+" merkkiin. 

8. Ennen yhteyden katkeamista DO kysyy halutaanko sanomaa 
korjata kirjoittamalla EDIT? Tahan vastataan kirjoitta
malla N tai Y (N =NO= EI, Y =YES= KYLLA) 

9. Jos vastataan Y, muistin annettua sanomaa voidaan vie
la korjata (korjausohjeet jaetaan erikseen). 

10. Jos kirjoitetaan N keskus kirjoittaa sanoman lahetyk
seen kaytetyn ajan ja purkaa yhteyden. 

11. Taman jalkeen keskus huolehtii sanoman perille toi
mittamisesta. 

Kun keskus on lahettanyt sanoman perille, se ilmoittaa sii
ta sanoman lahettaneelle liittymalle. Ilmoitus saadaan myos 
siina tapauksessa, etta sanomaa ei jostain syysta ole voitu 
toimittaa haluttuihin osoitteisiin. 

0. Valintamenettely yleiseen telex-verkkoon 

Valintamenettely yleiseen telex-verkkoon ei muutu Oulun 
keskuksen tultua kayttoon. 

(Stt 3317/434/83, 21.10.1983) VT 44/83 

44 
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AVOI~IA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttorip~~llikon (A 23) virka toistaiseksi rautatiehallituksen 

hallinto- osastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis 

t~~n 5 p~iv~n~ joulukuuta 1983 ennen virka- ajan pa~ttymista . 

Virkaan nimitetty tulee toimimaan toistaiseksi henkilostotoimiston 

palkkajaoston paallikkon~ . 

Kaksi asemae~~llikon (A 13) virkaa . Liikenneosaston paallikolle 
o soltetut klrjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehalli 
tuksen kirjaamoon viimeista~n 5 . 12 . 1983 . 

Edell~ mainittu ihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
Tampereen (1 Jsk) ja Turun (1 Rai) liikennealueille . 

Ylimaarainen teknikon (A 14) toimi toistaiseksi Riihim~en (1 Ri 
vaunuhuolto) varikolla . Liikenneosaston paallikolle osoitetut 
kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir 
jaamoon viimeist~~n 5 . 12 . 1983 . 

Yliasentajan toimi Oulun (1 01) sahkoalueella ja vaihdemiehen toi 
mi Tampereen (1 Jsk js- pat . ) liikennealueella . Rautatiehallituksen 
lllkenneosaston p~alllkolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 
5 . 12 . 1983 . 

Korjaus VT : iin nro 42 , 20 . 10 . 1983 : 

On j ulistettu haettavaksi kaksi asemamiehen tointa Lieksan (2 Nrm) 
l i ikennealueella . Pit~a ella Lieksan (2 Lis) liikennealueella . 
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NIMITYKSI~ JA M~~R~YKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : Veturinl~mmitt~j~n (A 6) toimeen (Tpe) 
veturinl~mmitt~j~ (A 4) Pekka Kaarlo Juhani Lempinen ja tilap~iset 
veturinl~mmitt~j~t Jaakko Juhani Pollari, Unto Kalevi Kokkala, Mat
ti Verner Ajo, Hannu Juhani J~rvinen, Raimo Uolevi Nieminen, Antti 
Eino Juhani Sato, Arto Antero Lehtinen, Heikki Tapani Hakala, Seppo 
Juhani Rekola, Kari Gaabriel Korpi, Timo Markku Olavi BlAfield ja 
Juha Tapani Immonen, veturinl~mmitt~j~n (A 4) toimeen (Tpe) tila
p~iset veturinl~mmitt~j~t Ilari Johannes Heinonen, Ari Juhani Kan
kaansivu, Paavo Kalevi Kokkonen, Kari Tapani Nissil~ ja Veikko Ta
pani Viitaharju, veturinl~mmitt~j~n (A 6) toimeen (Tku) tilap~iset 
veturinl~mmitt~j~t Kari Kalervo Larjasmaa, Kari Ilmari Rostedt, 
Jussi Antero Tanskanen ja Olli Juhani Toivonen ja Harri Uljas Uusi
talo, ylim~~r~iseen autonkuljettajan toimeen (Lh) ylim~~r~inen ase 
mamies (A 1) Harri Juha Aulis Haapaniemi ja asemamies (A 2) Risto 
Paavo Juhani Ruuhij~rvi, ylim~~r~iseen asemamiehen (A 1) toimeen 
(Ke) tilapainen asemamies Mikko Antero Forss, ylim~~r~isen asema
miehen (A 1) toimeen (Ri) tilap~iset asemamiehet Jouko Tuomas Ja
laistus, Timo Juhani K~rkk~inen, Ismo Juhani Laakso ja Jorma Juhani 
Laitiola. 

Junamiehen toimeen (Jns) asernamies (A 2) Olavi Edvin Jurnppanen ja 
asernarnies (A 1) Sirna Kaarlo Vanninen, junarniehen toirneen (Lis) 
asernarnies (A 2) Alpo Jalrnari Karjunen, junarniehen toirneen (Sl) 
asernarnies (A 2) Ossi Tapani Toropainen, vaihderniehen toirneen 
(Jns) asernarnies (A 1) Pentti Ilrnari Karhinen ja ylirn. asernamies 
(A 1) Eero Juhani Rokkonen, vaununtarkastajan toirneen (Jns) vau 
nunasentaja Teuvo Juhani Karjalainen, ylim~~r~iseen vaununsii
voojan toirneen (Ri) tyosuhteinen siivooja Anna-Liisa M~ntykangas. 

R a t a o s a s t o: ratainsinoorin (522) virkaan (Rtt, Tlj) di Ossi Juhani 
Niemimuukko ja ratainsinoorin (A24) virkaan (Rtt, Raj) di Arto Jouni Eino Kukkola. 

EROJA 

T a 1 o u s o s a s t o 
l~stinen. 

toirnistosihteeri (A 12) Maria Liisa Kyl-

R at a o s a s to: rataesimies Eero Hiltunen 
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ULKOMAAN VALOUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTX VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 186, 31.10.1983, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1.11.1983 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 195,00 mk 

100 Itavallan shillinkia 31,20 mk 

100 Neuvostoliiton ruplaa 745,00 mk 

100 Portugalin escudoa 4,60 mk 

100 Puolan zlotya 5,80 mk 

100 Ranskan frangia 72,00 mk 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 218,00 mk 

100 Saksan Demokraattisen Tasavallan markkaa; 218,00 mk 

100 Sveitsin frangia 270,00 mk 

100 Tanskan kruunua 60 , 60 mk 

100 Tsekkoslovakian kruunua 88,00 mk 

100 Unkarin forinttia 12,60 mk 

(Nro Tlt 765/23/83, 2 . 11 . 1983) VT 45/83 

EURAILPASS-LIPUILLA MATKUSTAVAT ULKOMAALAISET 

Amerikkalaisilta turisteilta on tullut valituksia, etta heita ei ole 

informoitu junista, joissa 1. lk:n EURAILPASS-1\puilla on taytynyt mat

kustaa 2. luokassa. 

Lipputoimistoja pyydetaan valistamaan naita matkustajia niista junista, 

joissa on vain 2. lk:n matkustusmahdollisuus. Esimerkiksi autopika

junissa ei ole 1. lk:n paivavaunua ja puurakenteiset makuuvaunut ovat 

vain ruuhka-aikoina lisavaunuina junissa. 

(Mt 31079/662/83, 28.10.1983) VT 45/83 

I 

I 
I 

I ... 
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RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

Siilinj~rven ratapihojen liikennoimiss~~nto on uusittu . 

Painatusjaosto on toimittanut sen perusjakelun . 

Uusi liikennoimiss~~nto tulee voimaan maanantaina marraskuun 14 . p~i

v~n~ 1983, jolloin samalla kumotaan tammikuun 1. p~ivast~ 1979 lukien 

k~ytoss~ ollut vastaava s~~nto . 

(Yt 31293/62/83) VT 45/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemap~~llikon (A 13) virka toistaiseksi Turun (Po) liikennealuee la . 

Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi 

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 12 . 12 . 1983 ennen 

viraston aukioloajan p~~ttymist~ . 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : Liikennepiirin p~~llikko Heikki Johannes 

Tawast, asemap~~llikot Paavo Ilmari Ojansivu, V~ino Ahti Vihanta, 

toimistosihteerit Alli Marjatta Brotherus, Signe Fanny Blomberg, 

liikennemestari Kerttu Maria Silvennoinen vaunumestari Kustaa Sillan 

p~~' kuormausmestari Osmo Oskari Ahti, j~rjestelymestari Reino Pet 

teri Vehvil~inen, veturinkuljettajat Taavi Koskinen, Leo Taavetti 

Tuhkanen, Viljo Olavi Malinen, Raimo Aarne Tapani Aslamaa, Aimo 

Kalevi Rouhiainen, Hannu Kaarlo Valfrid Tuomi, Pauli Kalervo Karh , 

Markku Kullervo Kallio , Antti Eino Koskinen, Pauli Matias Hurskain n, 

Toivo Lauri Immonen , Aimo Alvar Pudas, Yrjo Henrik Jaatinen, konduk

toorit Aarne Johannes Ali - Kovero, Eero Viljo Helin, Viljo Veikko 

Verneri Salm~n, Pentti August Suokkola, Niilo Matias Niemi, Kalle 
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Pentti Sievila, Matti Eugen Alhainen, Antti Tiinus, Kauko Olavi 
Raatikainen, Pauli Jalmari Korppi, Maune Tevaniemi, Erkki Pietari 
Hulmi, Aulis Martti Matti Kirjavainen, Niilo Tapani Roivas, Toivo 
Johannes Ahola, Valto Johannes Aho, Toivo Erkki Kiuttu, Eero Ilmari 
Leskinen, Muisto Veikko August Vepsalainen, Martti Olavi Kauppinen, 
Antti Alvar Ruotsalainen, Kauko Kalervo Tyrvainen, Ernest Antero 
Sivonen, liikenneohjaaja Eino Arvid Suuntala, asetinlaitemies Keijo 
Kalervo Toivonen, vaununtarkastaja Vieno Kalervo Lindfors, juna
miehet Tor Axel Hilding, Antti Einari Ikonen, Sulo Rautiainen, 
Hannes Nousiainen, Sulo Olavi Kujala, Aarne Aarre Fredrik Hohti, 
Kaarlo Kelvela, Maija Sirkka Liisa Soininen, Tauno Vilho Ronkainen, 
Martti Kalevi Jarvisalo, Paul Edvard Siikavire, Unto Keijonen, Seppo 
Vaino Lansisalmi, Oiva Olavi Piiroinen, asemamiehet Pentti Johannes 
Raudoskoski, Ari Pekka Tapani Jauhiainen, Oiva Toimi Ojala, Vaino 
Evert Lehtonen, Heikki Ensio Kulmala, Kauko Vitikainen, Taisto Sakari 
Rosenberg, Aune Ellen Liimatainen, autonkuljettaja Arvo Johannes 
Katajamaki, autohasentaja Parttyli Voutilainen, vaihdemiehet Eero 
Olavi Tuominen, Kaarlo Olavi Kumpulainen, Olavi Rafael Olasviita, 
Martti Kalevi Vanhalakka, Paavo Esko Ensio Varonen, Mikko Prami, 
Maune Herman Niemisto, Voitto Jaakko Lehtimaki, Lennart Wilhelm 
Wikstrom, Martti Torola, Vaino Armas Yrjanainen, koneenhoitaja 
Pentti Einari Ikonen, veturinlamrnittaja Veli-Matti Pehkonen, vaunu

miehet Aarre Aukusti Kinnunen, Hannu Kalevi Heikkinen, ylim. vaunun 
tarkastaja Markku Ilmari Henriksson, ylim. asemamies Mauri Antero 
Jarnback, ylim . tallimies Matti Juhana Mononen, ylim. toimistovir
kailija Marja Helena Tattari, ylim. siivoojat Aino Aliina Tolvanen, 
Anna- Liisa Jaaska, ylim. vaununsiivoojat Anja Maila Adelia Rauta

koski, Helli Maria Kuitunen ja Kaisu Marjatta Lindroos. 

R a t a o s a s t o: rataesimies Esko Elias Kosola. 

Helsinki 1983. Valrion painatwb:skus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tieclotuspalvelu puh 3167 
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N:o 46 
17 . 11.1983 

Rautatieha11ituksen k~ytettavaksi osoitetuista maara 
rahoista jaettavat avustukset v . 1984 

Lomatuen my5nt~minen rautatie1aisi11e v . 1984 

Ratapihojen 1iikennoimissaannot 

Liikennepaikkojen va1imatkat 

Va1t ionrautateiden auto1iikenne (VR 2650) 

Avoimia virkoja j a toimia 

12.83031JBW 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KAYTETTAVAKSI OSOITETUISTA MAARARAHOISTA 
JAETTAVAT AVUSTUKSET v. 1984 

Kaikkia niita rekisteroityja rautatielaisyhdistyksia, jotka ha

luavat tulla osallisiksi jaljempana mainittuihin tarkoituksiin 

varatuista avustusmaararahoista, kehoitetaan jattamaan rautatie

hallitukselle osoitetut tarkoin perustellut hakemuksensa rauta

tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 1 paivana 1984. 

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 le

pokotien tukemiseen. 

Hakemuksista tulee ilmeta, mista maararahasta avustusta haetaan 

ja niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen sosiaalijaos

tosta saatavien hakemuslomakkeiden edellyttamat liitteet . Myohas

tyneet hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta. Tarvittaessa 

saadaan hakemuksia em. ajankohdan jalkeen kuitenkin taydentaa 

tilinpaatosten, tilintarkastajien lausunnon yms. osalta. 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita ehto

ja ja maarayksia, joista hakemuslomakkeen yhteydessa jaettavissa 

hakemusten laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paivana syys

kuuta 1965 antamissa valtionavustuksia koskevissa yleismaarayk

sissa (A 490/65) on mainittu. (Hlo 729/154/83, 26.10.1983) 

VT 46 /83 . 

LOMATUEN MYbNTAMINEN RAUTATIELAISILLE v. 1984 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta vuonna 1984 lomatukea myonne

taan maararahan puitteissa sosiaalisin perustein hakemuksesta 

rautatie laisille, j o tka perheen paaasiallisina huoltajina ovat 

virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta tai sairaudesta toi

puvina, suuriperheisina, yksinhuoltajina, tms. sosiaalisista syis

ta virkistavan loman tarpeessa ja joilla lisaksi taloudellisen 
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asemansa vuoksi on vaikeuksia perhelomanviettonsa jarjestamisessa. 

Aikaisemmin rautatiehallitukselta lomanviettoavustusta saaneille 

voidaan lomatukea myontaa vain poikkeustapauksessa. Lomatukea 

myonnetaan loma-avustuksena vahintaan 7 vrk:n pituisen loman tay

sihoitomaksun osasuoritukseksi lomanviettopaikan laskun mukaan& 

1) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin

taan kolme perheenjasenta, enintaan 2 000 markkaa, 

2) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin

taan kaksi perheenjasenta, enintaan 1 500 markkaa, 

3) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 

perheenjasen, enintaan 1 000 markkaa, ja 

4) rautatielaiselle, joka on lomanviettopaikassa yksin, enintaan 

500 markkaa. 

Perheenjasenilla tarkoitetaan puolisoa ja alle 16-vuotiaita lapsia. 

Rautatiehallitus maksaa veron ennakolla vahennetyn maaran lomako

dille tai vastaavalle eika siis lomatuen saajalle. Kunkin loma

avustuksen saajan on lomanviettopaikan esittaman laskun ja loma

avustuksen erotus maksettava lomanviettopaikkaan kateisella. Lo

matuen hakemiseen on kaytettava taman VR Virallisien Tiedotuksien 

liitteena olevaa tai vastaavan kaavan mukaista lomaketta, mika on 

huolellisesti taytettava ja jonka asianomaisen esimiea lausunnol

laan varustettuna lahettaa rautatiehallituksen sosiaalijaostoon 

talvi- ja kevatlomien osalta ensi tilassa ja viimeistaan tammi

kuun 15 paivaan 1984 mennessa, myohemmin pidettavien lomien osalta 

maaliskuun 1 paivaan 1984 mennessa. 

Lomapaikkavarauksesta on jokaisen itse huolehdittava kunkin loma

paikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan. 

(Hlo 729/154/83, 26.10.1983) VT 46 /83. 
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RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

Lahden ratapihojen liikennoimiss~~nto on uusittu . 

Uusittu liikennoimissa~nto tulee voimaan maanantaina marraskuun 

21 . p~ivan~ 1983 , jolloin samalla kumotaan hein~kuun 1 . p~iv~st~ 
1979 lukien k~ytoss~ ollut liikennoimissaanto. 

Painatusjaosto on hoitanut uuden liikennoimiss~annon perusjake-
1~ . 

(Nro Yt 31326 /62/83) VT 46 / 83 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkais~ liitteeseen V "Kappaleta

varaliikennepaikat" tehdaln alkaen 3 . 11 . 1983 seuraava lislys : 

Lisltl~n 

Klaukkala 731 1 Hki 2 D 27 

Lis~ksi muutetaan Riihikosken palvelutasotunnukseksi C. 

Vastaava lislys ja muutos tehdlln myos Kappaletavaraliikenne 
paikat-kirjaseen (VR 3726) . Klaukkala poistetaan Oy Matkahuolto 
Ab : n toimipaikoista sivulta 61. 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Helsingin terminaalipiiriin avataan linja nro 1005 Helsinki -

Klaukkala seuraavin merkinnoin : 

1005 HELSINKI - KLAUKKALA 
Helsinki - Klaukkala 27 
VR Helsinki 
Linja liikennoidl~n aluksi tiistaisin ja perjantaisin . 

(Nro Yt 23264/67/83 , VT 46/83 , 4 . 11 . 83) 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin varikolle haetaan henkilovaunujen kunnossapidon 

suunnittelu- ja tutkimusteht~viin 

KONE- TAl S~HKOTEKNIKKOA 

virka- tai tyosuhteeseen. Liikenneosaston pa~llikolle osoitetut 

hakemukset pyydet~~n l~hett~m~~n Helsingin varikon p~~llikolle 

12.12 . 1983 menness~. Lis~tietoja antavat vrp Alaluusua 

pub 911-3287 tai ins Katajisto pub 911-3189 . 

46 
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ON OIKEIN 

pita a 
heijastinta 

POHJOISMAINEN liiKENNE
TURVAlliSUUSVUOSI 1983 
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Lii te VT 46 183 Taytettava mieluummin koneella 
tai tekstaten ja toimitettava 
RH:n sosiaalijaostoon asianomai
sen esimiehen toimesta. 

LOMA-AVUSTUSHAKEMUS 

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 huol taj a •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8. Puolison nimi ..••••.••...•••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••• 

9. Last en nimet ja iat •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Minulle ja perheelleni on varattu .•••••••••••••••••••••••••••••• 

(lomapaikan nimi) 

lomapaikasta •••• hengen huone ••• 1 ... - ···I··· 19 ••. valiseksi 

ajaksi ••• vuorokaudeksi ja myonnetty vuosilomaa 

. .. 1 ... - ... 1 ... 19 ... valiseksi ajaksi. 

11. Lomapaikkaan otan koko ajaksi mukaan vaimonilmieheni 1) jalap-

sistan.i ........................................................ . 

12 . Aikaisemmin en ole saanut I olen saanut loma-avustusta valtion
rautate il ta 1 ) 

13. Aviopuolisoni ei ole saanut I on saanut loma-avustusta valtion
rautateil ta 1 ) 

14. Anomukseni perusteluiksi haluan esittaa seuraavaa .••.••• •••• •••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1) Tarpeeton yliviivataan 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' •... . pna ..........•. lcu.uta 19 •••• 

anojan allekirjoitua 

tarkka osoite 

Samalla, kun todistan kohdissa 1-10 mainitut tiedot oikeiksi, kat-

son anojan lahinna virantoimitukseesa sattuneeata tapaturmaata, 

sairaudesta toipumisekai, erityiaen tyorasitukeen, suuriperhei

syyden 2 ) 

vuokai olevan lomatuen tarpeesaa 

eaimiehen allekirjoitua 

(virkaleima) 

2) Koroatettava ayy alleviivattava ja merkittava tarkaati eeimie
hen lauauntoon . 

Hellinkl 1983. Veltipn painatuskeokua 
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N: o 47 
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Valtionrautateiden hal1innosta annetun asetuksen 

muuttaminen 

L~hete ty5paikkaterveydenhuoltoon (sairaanpassi) sek~ 

ty5tarveyshuollon tietoj~rjeste1m~ 

Kuntien kalleusluokitus 

Va1tionrautateiden arkistos~~nt5 

Rahtiluotto 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksi~ 

Eroja 

128303123A 
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VALTIONRAUTATEIDEN HALLINNOSTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMINEN 

Asetus annettu Helsingiss~ 11 paivana marraskuuta 1983 

Liikenneministerin esittelysta muutetaan Valtionrautateiden hallin 

nosta 14 paivana maaliskuuta 1969 annetun asetuksen (183/69) 4 § : n 

4 , 5 ja 6 momentti seka 7, 8, 9 ja 31 §, naista 7 ja 8 § sellaisina 

kuin ne ovat lokakuun 26 paivana 1979 annetussa asetuksessa 

( 788/79) , ·nain kuul uviksi : 

2 luku 

Rautatiehallitus 

4 § 

Li ikenneosastossa on yleinen toimisto, tavaraliikennetoimisto , hen
kiloliikennetoimisto , kayttotoimisto ja sotilastoimisto . 

Rataosastossa on ratatoimisto , ratatekninen toimisto , rakennustoi 

misto ja sahkotekninen toimisto . 

Koneosastossa on konetekninen toimisto ja konepajatoimisto . 

7 § 

Liikenneosaston toimialaan kuuluvat asiat , jotka koskevat liiken 

teen hoitoa yleensa ja kuljetusten markkinointia, liikenne- ja 

t urvallisuusmaarayksia, liikenteenhoitoon k~ytettavien alueiden , 

rakennusten j a laitteiden tarvetta ja kayttoa , viestipalvelua , polt 

toaineiden varastointia ja jakelua , vetokaluston, vaunujen ja mui 

den kuljetusvalineiden tarvetta , kayttoa ja kunnossapitoa konepaja

toimintaa lukuun ottamatta , kuljetus - ja muita maksuja , tariffi - ja 
yhdysliikennesopimuksia, kuljetusten palvelutasotavoitteiden maa

rittelya, soti laskuljetuksia ja asevelvollisuusasioita se ka sahko
laitteiden huo ltoa ja kunnossapitoa liikennepiireissa . 
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8 § 

Rataosaston toimialaan kuuluvat asiat , jotka koskevat ratojen , ra 

tapihojen , rakennusten ja turvalaitteiden teknista rakennetta , 
suunnittelua , rakentamista ja kunnossapitoa , sahkolaitteiden ke 

hittamista, suunnittelua seka keskitettya rakentamista ja kunnossa 

pitoa liikkuvan kaluston sahkolaitteita lukuunottamatta, yksityis 

ten rautateiden ja raiteiden valvontaa ja tarkastusta , ratapolkky 

jen seka edella mainittuun rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvit 

tavien puutavaroiden vastaanottoa ja varastointia seka puutavaran 
kyllastamista . 

9 § 

Koneosaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat liikkuvan 
kaluston teknillista rakennetta , kehittamista , suunnittelua ja va l

mistamista seka kunnossapitoa konepajoilla , yleista koneteknillis 
ta suunnittelua ja tarkastusta , liikkuvan kaluston sahkolaitteiden 

suunnittelua ja rakentamista seka konepajojen kehittamista , johtoa 
ja hallintoa . 

31 § 

Rautatiehallituksen asiana on tarvittaessa antaa maaraykset uuden 

radan tai muun suurehkon rakennus - , perusparannus - tai muutostyon 

hallinnosta seka rataverkolla keskitetysti hoidettavan sahkolait 

teiden rakentamisen ja kunnossapidon hallinnon jarjestamisesta . 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1984 . 

(N : o RH 289/011/83, 17.1L1983) VT 47/83 

47 
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L~HETE TYOPAIKKATERVEYDENHUOLTOON (SAIRAANPASSI) SEK~ 

TYOTERVEYSHUOLLON TIETOJ~RJESTELM~ 

Tammikuun 1 p~iv~n~ 1984 otetaan k~yttoon tyoterveyshuollon tie

toj~rjestelm~ (TYTTI). T~t~ varten on uusittu l~hete tyopaikka

terveydenhuoltoon (sairaanpassi, VR 3315). 

Painatusjaosto suorittaa t~m~n kirjoituksen ilmestytty~ lomak

keesta perusjakelun vastuuyksikkokohtaisesti (la, ra, vr, RH 

tstoittain jne.), joiden tulee huolehtia tyopaikkakohtaisesta 

jakelusta. Uusitussa lomakkeessa on painotunnus VR 3315 A5L 

100000x4 83-06. Kun uusittu lomake saapuu, t~ytyy vanhat sairaan

passit poistaa, eik~ niit~ saa en~~ kaytt~a. 

Tyoterveyshuollon tietojarjestelmassa tulee yhdeksi tietueeksi 

sairastavuusseuranta, joka toteutetaan uusitun sairaanpassin 

osan n:o 3 avulla~ TYTTI kaynnistyy 1.1.1984. Siihen saakka osaa 

n:o 3 ei kayteta, vaan se tulee havittaa. Tammikuun 1 paivasta 

1984 alkaen vastuuyksikoitten henkiloasioitten hoitajat lahettavat 

niissa tapauksissa, kun henkilolle on myonnetty sairauslomaa, 

osan n : o 3 oman terveydenhuoltoalueen toimistoon. Terveydenhuol

toalueen toimisto lahettaa lomakkeen tarkistamisen jalkeen terve

ydenbuoltojaostoon, josta halutut tiedot syotetaan ATK:n tiedos

toon. 

Jarjestelman onnistumiseksi on sairaanpassiin vaaditut tiedot 

taytettava huolellisesti. 

Ulkopuoliset sairauslomat 

Osa sairauslomasuosituksista tulee muualta kuin VR:n oman jarjes

telman laakarilta tai tyoterveyshoitajalta. Kun sairauslomatodis

tus on kirjoitettu muulle kuin VR:n lomakkeelle n:o 3315 (sairaan

passi), tulee henkiloasiain hoitajan ottaa kyseisesta lausunnosta 

valokopio. Lisaksi henkiloasiain hoitaja ottaa VR:n sairaanpas

sista (VR 3315) osan n:o 3 ja tayttaa kirjoituskoneell~ seuraavat 

tiedot: 
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1) sukunimi 

2) etunimet 

3) henkil5tunnus 

4) henkil5numero 

5) virka, toimi tai ammatti 

6) toimi- tai tyopaikka 

Valokopio ulkopuolisesta sairauslomatodistuksesta liitetaan osaan 

n:o 3 ja lahetetaan oman terveydenhuoltoalueen toimistoon ja josta 

ne lahetetaan edelleen terveydenhuoltojaostoon. 

Myohemmin otetaan osasta n:o 3 erillispainos, painotuotenumerolla 

VR 3315.3, jota on tilattavissa painatusjaostosta. 

(Slt 792/151/83, 14 . 11.1983)VT 47 /83 

KUNTIEN KALLEUSLUOKITUS 

Suomen S~adoskokoelmassa on julkaistu valtioneuvoston paatos 

(820 / 83) kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta vuo

siksi 1984-1987. Paatoksen perusteella siirtyvat 1.1.1984 lukien 

toisesta kalleusluokasta ensimmaiseen kalleusluokkaan mm. seuraa

vat paikkakunnat: 

Hyvinkaa, Jarvenpaa, Kerava, Kirkkonummi, Hameenlinna, Kuopio, 

Vaasa, Hyrynsalmi, Kuhmo, Kuivaniemi ja Ristijarvi. 

Kalleusluokituksen muutos otetaan huomioon myos palkkauksessa. 

Tilitoimisto hoitaa virkasuhteisten osalta muutoksen keskitetysti. 

Tyosuhteisten osalta tilitoimisto ja asianomainen osasto antavat 

tarvittavat ohjeet. 

(N:o Het 795/010/83, 16.10.1983) VT 47 /83 
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VALTIONRAUTATEIDEN ARKISTOS~KNTO 

Rautatiehallitus on 15 . 11 . 1983 hyvaksynyt Valtionrautateiden 
arkistosaannon , joka tulee voimaan 1 .1. 1984 lukien . Saanto jul 

kaistaan VR Virallisissa tiedotuksissa seka myohemmin kayttoon 

otettavassa Arkistotoimen kasikirjassa . 

Hallintotoimisto antaa arkistonmuodostajayksikoille erilliset 

ohjeet arkistosaannon edellyttamista toimenpiteista . 

(N:o RH 1018/019/83, 15.11 . 1983) VT 47/83. 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto - oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset . 

Luetteloon lisataan 

631622 

631994 

Merihuolto Oy 
Kuortaneentie 
60100 SEIN~JOKI 10 

Oy Tampella Ab 
Tammec 
PL 512 
33101 TAMPERE 10 

Allamainittujen asiakkaiden nimet ja toisen osoite muutetaan seu 

raavanlaiseksi . 

636993 

656520 

uusi 

Oy Tampella Ab 
Tamrock Trackdrills 

Norba Oy 
Sulantie 28 B 
04300 HYRYU 

(Tlt 3/24/83 , 16 . 11 .1 983) VT 47/83 

entinen 

Oy Tampella Ab Konepaja 
Tolkkisten telakka 

Moveco Helsinki Oy 
Veromiehenteollisuusalue 
01510 VANTAA 51 

) 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Opettaja rautatieopistoon teht~v~n~~n ensisijaisesti junaturva11i
suuden opetus . Toisena opetusa1ana voisi ol1a sopimuksen mukaan 
markkinointi tai ku1j etustenhoito . Tarvittava va1mennus j~rjeste

t~~n . 

Tehtav~st~ kiinnost unei ta pyydet aan i1moittautumaan kou1utuspaa1 -

1i k511e , puh . 911 - 2822 tai rautatieopiston johtaja11e , puh . 911-
2912 mie1uimmin jo 2 . 12 . 1983 menness~ . 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: varastomestarin (A 9) toimeen (rpt Kv) 
vt ylim . varastomestari (A 9) Juha-Matti Antero Koskinen, rata
esimiehen toimiin (Imr) raidemies Tauno Ilmari Toivanen ja (Jns) 
koneasentaja Juho Muikku, 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari (A 15) Eino Olavi Nevalainen 
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RAUTATIEHALLINNON TYOJ~RJESTYKSEN MUUTTAMINEN 

Rautatiehallituksen tekemasta esityksesta liikenneministerio on 

asian tanaan tapahtuneessa kasittelyssa Valtionrautateiden hal 

linnosta 14 paivana maaliskuuta 1969 annetun asetuksen (183/69) 

3 § : n nojalla , sellaisena kuin se on muutettuna 7.1 . 1977 anne 

tulla asetuksella (29/77), m u u t tan u t rautatiehallinnon 

tyojarjestyksen 7 ja 8 § : t ja 35 § : n 2 mom : n 6 kohdan , sellaisina 

kuin niista ovat 7 § muutettuna liikenneministerion 26 . 10 . 1979 ja 

11 . 3 . 1981 antamilla paatoksilla , 8 § muutettuna liikenneministe 

rion 11 . 3 . 1981 ja 22 . 4 . 1982 antamilla paatoksilla seka 35 § : n 2 

mom : n 6 kohta muutettuna liikenneministerion 22 . 4 . 1982 antamalla 

paatoksella , seka l i s a n n y t t~ojarjestyksen 39 § : n 

1 mom : iin 5 kohdan seuraavasti : 

7 § 

Rataosaston johtajan tehtavat 

1) huolehtii ratojen seka niihin kuuluvien alueiden , rakennusten 

ja laitteiden suunnittelusta , rakentamisesta , hoidosta ja kunnos 

sapidosta seka sahkolaitteiden lukuunottamatta liikkuvan kaluston 

sahkolaitteita, suunnittelusta , keskitetysta rakentamisesta ja 

kunnossapidosta , sovittuaan sahkolaitteiden osalta rata- ja lii 

kenneosaston valisesta tyonjaosta teknillisen ylijohtajan kanssa , 

2) paattaa rakennusten , ratojen , raiteidcn , teiden seka kiintei 

den rakenteiden ja laitteiden suunnittelusta , rakentamisesta ja 

muuttamisesta, kun kustannus on enintaan 400 000 markkaa ja hyvak 

syy mainitun suuruiset uraklmsopimukset , sel'(a muutokset tat a suu

rempiin urakoihin, kun muutos on enintaan 100 000 markkaa , 

3) hyvaksyy tavoitebudjetin puitteissa tyokoneiden vuokrausta ja 

tyohonottoa koskevat sopimukset , 

4) paattaa , miten ja milla ehdoilla rautatiealueelle tarkoitetut 

vieraisiin viesti-, telemerkki - ja sahkolaitteisiin kuuluvat joh

dot ja laitteet pitaa asentaa , kayttaa ja huoltaa , 

5) paattaa miten ja millaisin ehdoin Valtionrautatiet vuokraa 

vieraisiin sahkolaitteisiin kuuluvia johtoja ja laitteita omaan 

kayttoonsa ja vastaavia Valtionrautateiden johtoja ja laitteita 

ulkopuolisten kayttoon , 
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6) p~~tt~~ puhelimen, kaukokirjoittimen (telex) ja muun laitteen 

verkkoliitynnasta sik~li kuin sit~ ei ole annettu piirihallinnon 

teht~v~ksi sek~ antaa ohjeita n~iden laitteiden k~ytt~misesta, 

48 

7) huolehtii, sovittuaan rata- ja koneosaston valisesta tyonjaos 

ta teknillisen ylijohtajan kanssa, radan ja liikkuvan kaluston 

valisten laitteiden , kuten kulunvalvontalaitteiden ja veturiradio 

j~rjesteL~~n kehittamisest~ , suunn~ttelusta ja rakentamisesta ja 

antaa niiden kaytto~ ja kunnossapitoa koskevia ohjeita sek~ osal 

listuu koneosaston kanssa sovittavassa laajuudessa junien viesti 

laitteiden kehitt~miseen, 

8) p~~tta~ s~hkolaitteiden vastaanottotarkastuksesta lukuunotta

matta liikkuvan kaluston s~hkolaitteita , 

9) p~~tt~~ metsan ja rautateille tarpeettoman rakennuksen myyn 

nist~ , kun myyt~v~n puutavaran tai rakennuksen arvo on enint~an 

100 000 markkaa , 

10) hyv~ksyy lunastettavaa aluetta koskev~~ luovutus - ja korvaus 

sopirnuksen , kun korvaus on enint~an 100 000 markkaa , 

11) pa~tta~ vahvistettujen perusteiden· mukaan osaston tyokoneiden 

vuokraamisesta , 

12) p~att~~ radasta johtuvista nopeus- ja painorajoituksista , 

13) myonta~ vahvistettujen peruste~den mukaan luvan tasoylikayt~

van rakentamiseen , 

14) antaa turvalaitoksen kayttos~annon , 

15) p~attaa kaupallisen liikenteen sallimisesta rakenteilla ole 

valla radalla, 

16) vahvistaa yleisist~ teist~ annetun asetuksen 26 § : ssa tarkoi 

tetun tiesuunnitelman sanotussa pyk~l~ssa s~~detyin edellytyksin , 

17) paatt~a osastonsa aluehallintoyksikoiden lukurna~r~n ja rajat , 

18) paattaa hallintoasetuksen 8 § : ssa tarkoitetusta ratapolkky 

jen ja puutavaran vastaanottotarkastuksesta, 

19) paattaa sahkoenergian hankinnasta , myynnista ja tarkoituksen

rnukaisesta kaytosta , sek~ 

20) p~attaa kiinteiden s~hkolaitteiden hylk~amisest~ . 

Kohdissa 2- 6, 8, 11- 14 , 18 ja 19 mainitut asiat sek~ kohdassa 7 
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mainittujen ohjeiden antamisen johtaja voi siirt~a alaisensa vir

kamiehen ratkaistavaksi. Kohtaan 4 sisaltyv~t pienehkoj~ ristei 

lyja koskevat anomukset seka liityntoja rautatien s~hkoverkkoon 

koskevat asiat johtaja voi antamiensa ohjeiden puitteissa siirta~ 

myos liikennepiirin p~~llikon tai hanen m~~r~~m~ns~ ratkaistavaksi. 

Kohdissa 2 ja 9 mainitut asiat ratkaistaan esittelyst~. 

8 § 

Koneosaston johtajan teht~v~t 

Sen lis~ksi, mit~ johtajan yleisist~ teht~vista on m~aratty, kone

osaston johtaja 

1) huolehtii liikkuvan rautatiekaluston ja sen sahkolaitteiden 

sek~ konepajojen kehittamisesta, 

2) jarjestaa, sovittuaan kone- ja rataosaston valisesta tyon

jaosta teknillisen ylijohtajan kanssa , liikkuvan rautatiekaluston 

ja sen sahkolaitteiden valmistuksen ja kunnossapidon konepajoissa 

seka antaa niiden k~yttoa ja kunnossapitoa koskevia ohjeita, 

3) paattaa sellaisista liikkuvan rautatiekaluston ja sen sahko

laitteiden suunnittelu- , rakentamis - ja muutostoista, joiden kus 

tannus on enintaan 400 000 markkaa , ja hyvaksyy mainitun suurui

set sopimuksen seka muutokset tata suurempiin sopimuksiin , kun 

muutos on enintaan 100 000 markkaa , 

4) paattaa toiden suorittamisesta konepajoissa valtion laitok

sille ja yksityisille, kun kustannus on enintaan 400 000 markkaa , 

5) toimii rautatiehallitukselle paineastial ainsaadannon mukaan 

kuuluvana valvontaviranomaisena , 

6) maaraa liikkuvan rautatiekaluston rakenteesta johtuvat nopeus- , 

vetovoima- ja muut suoritusarvot, 

7) paattaa liikkuvan rautatiekaluston , sen sahkolaitteiden seka 

n iiden osien ja raaka- aineiden vastaanottotarkastuksesta , 

8) paattaa liikkuvan rau·tatiekaluston hylkaamisesta , 

9) osallistuu, neuvoteltuaan rataosaston johtajan kanssa, radan 

ja liikkuvan kaluston valisten laitteiden , kuten kulunvalvonta

laitteiden ja veturiradiojarjestelman kehittamiseen , suunnitte

l uun ja rakentamiseen seka huolehtii rataosaston kanssa sovitta-
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vassa 1aajuudessa junan viesti1aitteiden kehitt~isest~, sek~ 

10) vahvistaa osaston tyoa1aan kuu1uvat rakenne- ja ainem~~

r~ykset. 

48 

Kohdissa 2-8 mainitut asiat johtaja voi siirt~~ a1aisensa virkamie

hen ratkaistavaksi. 

Kohdissa 3- 5 mainitut asiat ratkaistaan esittelysta . 

35 § 

Liikennepiirin p~~11ikon erityisteht~v~t 

Liikennepiirin p~~l1ikko 

6) p~~tt~~ asiakaspa1ve1un ede11yttamist~ ulkoisista puhelin1iit 

tymist~ seka Valtionrautateiden sis~isist~ puhe1inliittymista , 

1ukuunottamatta rautatieha11ituksen puhe1inkeskusta , 

39 § 

Varaston pa~1likon erityisteht~v~t 

Sen 1is~ksi, mit~ piirin p~a11ikon y1eisista teht~vist~ on m~arat 

ty, varaston paa11ikon tehtavana on rautatieha11ituksen ohjeiden 

mukaan 

5) huo1ehtia painatustoista (Hyvinka~n varasto). 

Nama tyojarjestyksen muutokset ja 1isays tulevat voimaan tammikuun 

1 p~iv~n~ 1984 . 

(LM n:o 1383!16/83 , ·11.11 . 1983) 
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Rautatiehallituksen paajohtaja on 11 . 11 . 1983 tekemallaan paatok

sella k u m on n u t rautatiehallinnon tyojarjestyksen 19 § : n 

2 momentin 12 kohdan seka 21 , 22 ja 24 § : t , m u u t t an u t 

10 § : n 29 - 35 kohdat , 18 § : n 1 momentin , 19 § : n 1 momentin, 20 § : n 

2 momentin 6 kohdan , 25 § : n 2 momentin 5 kohdan , 26 ja 27 § : n , 

28 § : n (nykyinen 29 §), 29 § : n (nykyinen 28§)seka 30 § : n ja 

1 i s a n n y t uudet 21 - 23 §:t , jolloin nykyinen 23 § muuttuu 

2 4 § : ksi , uuden 31 § : n, jolloin nykyinen 31 § muuttuu 32 § : ksi , 

seka uuden 39 b § : n seuraavasti : 

10 § 

rataosaston esittelysta asiat , jotka koskevat 

29) yleisia ratateknillisia maareita , 

30) radan , ratapihojen , rakennusten ja niihin liittyvien laittei 

den seka sahko-, viesti - ja te l emerkkilaitteistojen , lukuu n otta 

matta liikkuvan kaluston sahko la~tteita , merkittavia rakennus - ja 

muutostoita , seka naista johtuvien sopimusten hyvaksymj_sta sikali 

kuin niita ei ole annettu teknillisen ylijohtajan , johtajan taikka 

muun v irkamiehen ratkaistavaksi , 

31) esitysta uuden rautatien suunnan vahvistamisesta , seka 

32) rautateiden sahkoistyssuunnitelmia ; 

koneosaston esittelysta asiat , jotka koskevat 

33) liikku van rautatiekaluston yleisia teknisia maareita , 

34) liikkuvan rautatiekaluston ja sen sahkolaitteiden rakentamis 

ja muutostoista seka naista johtuvien sopimusten hyvaksymista 

sikal i kuin niita ei ole annettu teknillisen ylijohtajan , 

johtajan tai muun virkamiehen ratkaistavaksi , seka 

35) konepajatoiminnan yleista kehittamista ; 

18 § 

Tietokonetoimisto 

Tietokonetoimistossa on suunnittelujaosto , atk- tekninen jaosto ja 

kayttojaosto . 
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19 § 

Materiaalitoimisto 

Materiaalitoimistossa, jonka paallikon tehtavanimike on hankinta

johtaja, on ostojaosto ja varastojaosto. 

12)-kohta kumotaan 

20 § 

Yleinen toimisto 

Yleisen toimiston tehtavana on 

6) valmistella liikenneohjaus- ja turvalaitteiden tarvetta ja 

kayttoa koskevia asioita liikenneturvallisuuden kannalta , 

21 § 

Tavaraliikennetoimisto 

48 

Tavaraliikennetoimistossa, jonka paallikon tehtavanimike on tavara

liikennejohtaja , on kotimainen vaunukuormaliikennejaosto , kansain 

valinen tavaraliikennejaosto , palvelujen kehittamisjaosto seka tut 
kimus - ja suunnittelujaosto. 

Tavaraliikennetoimiston toimialaan kuuluu tavaraliikenteen tutki
mus, tuotekehitys , markkinointi, liikennetuotannon ja sen resurssi

tarpeiden suunnittelu ja tavaravaunuston kaytto seka palvelutason 

valvonta ja sisainen markkinointi . 

Tavaraliikenteessa tavaraliikennetoimiston tehtavana on : 

1) huolehtia tavaraliikenteen kehittamiseksi tarpeellisista kul 

jetusjarjestelmiin kohdistuvista tutkimuksista ja osallistua alaa 

koskevien taloudellisten selvitysten tekoon, 

2) huolehtia tavaraliikenteen palvelujen tuotekehityksesta kulje

tusmarkkinoiden tarpeita vastaavasti ja tuotekehityksen edellytta

masta yhteistyosta muiden osastojen tekniseen suunnitteluun, 

3) kehittaa yhteistyota muun kuljetusalan kanssa, 

4) laatia tavaraliikenteen yleiset markkinointi- ja kuljetussuun-
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nitelmat seka huolehtia piirihallinnossa tapahtuvan tavaraliiken

teen markkinoinnin ja liikenteenhoidon koordinoinnista ja seuran

nasta, 

5) huolehtia tavaraliikenteen mainonnasta ja myynnin edistamisesta, 

6) huolehtia tavaraliikennepalvelujen keskitetysta myynnista, 

valmistella sopimushinnoittelun periaatteet ja huolehtia tarvitta

vista sopimusrutiineista, 

7) huolehtia tavaraliikennetariffien kehittamisesta, niihin liit

tyvien ohjesaantojen yllapitamisesta ja muista tavaraliikenneta

riffeihin liittyvista kysymyksista, 

8) selvittaa tavaravaunujen, kuormaus- ja purkamispaikkojen seka 

- valineiden, autojen ja muiden tavaraliikenteen hoidossa tarvitta

vien koneiden ja laitteiden laadullista ja maarallista tarvetta 

seka huolehtia niiden kayton koordinoimisesta, 

9) tehda esityksia rataan, rakennuksiin ja lait.tei-siin liittyvis

ta asioista tavaraliikenteen kannalta, 

10) huolehtia yhdysliikennesopimusten mukaisten maaraaikaiste n 

konferenssien ja kokousten jarjestamisesta ja niissa t _ehtyjen 

paatosten toimeenpanosta seka huolehtia kansainvalisen liikenteen 

tavaratariffien ja niihin liittyvien ohjesaantojen laatimisesta ja 

julkaisemisesta, seka 

11) huolebtia palvelutason valvonnasta ja sisaisesta markkinoin

nista ja tehda naiden toimintojen vaatimia esityksia henkilokunnan 

kehittamiseksi ja asiakassuhteiden hoitamiseksi . 

22 § 

Henkiloliikennetoimisto 

Henkiloliikennetoimistossa, jonka plallikon tehtavanimike on hen

kiloliikennejohtaja, on henkiloliikenteen markkinointijaosto ja 

henkiloliikenteen suunnittelujaosto . 

Henkiloliikennetoimiston toimialaan kuuluu matkustajapalveluiden 

tutkimus, tuotekehitys, markkinointi, liikennetuotannon ja sen 

resurssitarpeiden suunnittelu ja henkilovaunuston kaytto seka 

palvelustason valvonta ja sisainen markkinointi . 

Henkiloliikenteessa henkiloliikennetoimiston tehtava on 



- 9 -

1) huolehtia palvelujen kehitt&miseksi tarvittavasta tutkimus 

toiminnasta sek~ osallistua alaa koskevien taloudellisten selvi 

tysten tekoon, 

2) huolehtia palvelujen tuotekehityksest~ ja sen vaatimasta yh 

teisty~st& muiden osastojen tekniseen suunnitteluun, 

3) vastata henkil~liikenteen toimintalinjojen , palvelujen saata 

vuuden sek~ kaluston m~~r~llisen ja laadullisen tarpeen suunnit 

telusta, 

~) kehitt~~ yhteistyot~ matkailuelinkeinon ja muiden henkilolii 

kenteen kehittymiseen vaikuttavien osapuolten kanssa, 

5) laatia koko rataverkkoa koskevat markkinointi - , kuljetus - ja 

vaunustonk~yttosuunnitelmat sek~ huolehtia piirihallinnon markki 

noinnin ja liikenteenhoidon koordinoinnista ja seurannasta, 

6) huolehtia henkiloliikenteen mainonnasta ja myynnin edistiDni 

sest~, 

7) valmistella kotimaisen henkil~liikenteen tariffit , tehd~ 

ehdotuksia kansainv~lisiin tariffeihin sek~ yll~pit~~ kumpaankin 

liittyvi~ ohjes~~ntoj~, 

8) tehd~ esityksi~ rataan, laitteisiin, rakennuksiin ja niiden 

l~hiymp~rist~~n liittyvist~ asioista henkil~liikenteen kannalta , 

seka 

9) huolehtia palvelutason valvonnasta ja sis~isesta markkinoin

nista sek~ tehd~ n~iden toimintojen vaatimia esityksia henkilo

kunnan kehitt~miseksi ja asiakassuhteiden hoitamiseksi . 

23 § 

K~ytt~toimisto 

K~yttotoimistossa on k~yttojaosto, vaunujaosto ja ty~konejaosto. 

K~yttotoimiston teht~vana on 

1) laatia aikataulut resurssien tehokkaan k~yton ja liikennelaji 

toimistojen ja piirien suunnitelmien pohjalta huomioonottaen re 

surssien tehokas kaytto, 

2) huolehtia junien aikataulunmukaisesta kulusta sek~ junaohjauk

sen ja - suorituksen kehittamisesta , 

3) ohjata ratalinjojen liikenteellist~ kaytt~~ seka tehd~ esityk
sia rataverkon kehittamiseksi liikenteen tarpeiden mukaan, 

~8 
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4) ohjata vetokaluston k~ytto~ ja m~~ritell~ sen tarve , 

5) ohjata kunnossapitotoimintaa vetokaluston ja vaunujen osalta 

koneosaston kanssa sovittavan tyonjaon mukaan sek~ rata- ja raken

nuskoneiden osalta rataosaston kanssa sovittavan tyonjaon mukaan , 

6) ohjata osaston ja piirien kaytoss~ olevien Autnjen , k"ormau~

ja purkausvalineiden ja muiden koneiden ja laitteiden kunnossapito 

toimintaa , 

7) valmistella kohdassa 5 ja 6 mainitun kaluston , rata- ja raken

nuskoneita lukuunottamatta, rakenteeseen liittyvia asioita k~yton 

ja kunnossapidon kannalta seka ohjata niiden kayttotekniikkaa , 

8) huolehtia polttoaineiden vastaanotosta, varastoinnista, jake 

lusta ja polttoaineasiain hoidosta muutoinkin hankintaa lukuun

ottamatta seka valvoa poltto- ja voiteluaineiden kayton taloudel 

lisuutta , 

9) valmistella vetokaluston vuokrasopimukset, 

10) hoitaa liikkuvan kaluston paineastioiden omistajan/haltijan 

tehtav~t , sek~ 

11)huolehtia autojen katsastuksesta sek~ pit~a keskusrekisteria 

kohdassa 5 mainitusta kalustosta ~ laitteista sek~ ohjata niiden 

tarkastusta . 

R a t a o s a s t o 

25 § 

Ratatoimisto 

Ratatoimiston tehtav~na on 

5) huolehtia radan ja ratalaitteiden valvonnasta ja tarkastukses 

ta seka osaston toimialaan kuul~van kunnossapitotoiminnan resurs

sien ohjauksesta ja valvonnasta l iikenneosaston kanssa sovittavan 

tyonjaon mukaisesti , seka 

26 § 

Ratateknincn toimisto 

Ratateknisess~ toimistossa on ratapihajaosto ja raidejaosto . 
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Ratateknisen toimiston teht~v~n~ on 

1) 1aatia suunnite1mat rautateiden, ratapihojen, teiden ja rai

teiden rakentamiseksi ja muuttamiseksi, 

2) valmiste11a kaavoitusta koskevat asiat, 

3) valmiste11a ratatekni11iset m~areet, 

4) huo1ehtia raiteen kunnon mittaamisesta, seka 

5) jarjestaa rakennettavaksi pa~tetyn rautatien 1unastus1ain 

ede11yttamat kuntakokoukset ja hankkia rakentamisen ehdoksi asete 

tut sitoumukset . 

27 § 

Rakennustoimisto 

Rakennustoimistossa on si11anrakennusjaosto , ta1onrakennusjaosto 

ja geotekninen jaosto. 

Rakennustoimiston tehtav~na on 

1) 1aatia suunnitelmat , si1tojen, rakennusten , 1aitureiden ja 

muiden vastaavien kiinteiden 1aitteiden rakentamiseksi ja muutta 

miseksi seka antaa ohjeita niit~ koskevien toiden tekni11isest~ 

suorittamisesta, 

2) ~1miste11a vesioikeude11e jatettavat rakennus1upahakemukset , 

seka 

3) suorittaa geotekni11isia tutkimuksia. 

28 § 

Sahkotekninen toimisto 
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Sahkoteknisessa toimistossa on vahvavirtajaosto, heikkovirtajaosto, 

sahkoistysjaosto ja turva1aitejaosto . 

Sahkoteknisen toimiston tehtav~na on 

1) va1miste11a y1eiset sahkotekniset asiat, 

2) 1aatia suunnite1mat s~hkoenergian siirtoon ja ku1utukseen kay 

tettavien jarjestP-lmien, kuten rautateiden sahkoistyksen kiintei

den 1aitteiden ja rakennuksissa, ratapihoi11a ja muua1la rautatie 

auee11a k~ytetttivien vahvavirta1aitteiden ja -johtojen, seka sah

koisen tiedon siirtoon ja kasitte1yyn k~ytettavien jarjestelmien, 
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kuten viesti - , telemerkki-, automaatio- ja liikenteenohjaus - ja 

turvalaitteiden kehittamiseksi , hankkimiseksi ja rakentamiseksi , 

valvoa ja ohjata suunnitelmien toteuttamista seka valmistella nii

ta koskevat sopimukset, 

3) kehittaa edella mainittujen jarjestelmien kayttoa ja kunnossa 

pitoa sekl antaa niita koskevia teknisia ohjeita ja tehda edelll 

mainittujen jarjestelmien tarkastuksia , 

4) tehda esityksia sahkolain edellyttamjen vastuuhenkiloiden ni

meamiseksi , 

5) huolehtia sahkoenergian hankinnasta , myynnista ja tarkoituksen 

mukaisesta kaytosta , 

6) valvoa tietoliikennetta ja antaa sita koskevia ohjRita , 

7) antaa ohjeet, miten ja millaisin ehdoin rautatiealueelle tar

koitetut vieraat sahkoenergian siirtoon ja kulutukseen seka sahkoi 

sen tiedon siirtoon ja kasittelyyn kaytettavat johdot ja luitteet 

pitaa asentaa , kayttaa ja huoltaa , 

8) osallistuu tietokonetoimiston kanssa atk- laitteiden hankinta

ohjelmien laatimiseen ja atk- laitteiden kunnossapidon oh j aukseen , 

seka 

9) laatia turvalaitosten kayttosaannot yhteistyossa liikenneosas 

ton kanssa . 

K o n e o s a s t o 

29 § 

Konetekninen toimisto 

Koneteknisessa toimistossa on konetekninen jaosto , veturijaosto , 

henkilovaunujaosto , tavaravaunujaosto , lampotekninen jaosto se k a 

tekninen laboratorio . 

Koneteknisen toimiston tehtavana on 

1) valmistella yleiset konetekniset asiat , 

2) laatia suunnitelmat liikkuvan rautatiekaluston rakentamiseksi 

ja muuttamiseksi ja valmistella taman kaluston tekniset maareet , 

3) suorittaa Valtionrautateilla tarvittavia teknisia ja kemiall i 

sia tutkimuksia ja selvityksia , 
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4) tarkastaa liikkuva rautatiekalusto ennen sen k~ytt5on ottoa, 

5) suorittaa hankintoihin liittyvi~ teknisi~ vastaanottotarkas

tuksia , 

6) antaa liikkuvan rautatiekaluston k~ytto~ koskevia teknisi~ 

ohjeita, 

7) laatia lammitys-, vesijohto - ja ilmanvaihtosuunnitelmia Val

tionrautateiden rakennuksiin, sek~ 
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8) huolehtia paineastialains~~d~nnoss~ piiritoimistolle ja piiri

P~~llikolle kuuluvista teht~vist~ rautatiehallituksen valvontaan 

kuuluvien paineastiain osalta . 

30 § 

Konepajatoimisto 

Konepajatoimistossa on vetokalustojaosto, vaunujaosto ja suunnit

telujaosto . 

Konepajatoimiston tehtavana on 

1) j~rjesta~ liikkuvan rautatiekaluston valmistus ja kunnossap i

to konepajoissa se~ muu konepajatoiminta , 

2) antaa teknisia ohjeita liikkuvan rautatiekaluston kunnossapi

dosta , 

3) valmistella konepajojen rakentamis- ja muutost5ita koskevat 

asiat , 

4) valmistella konepajojen hallintoa ja taloutta koskevat asiat 

seka 

5) huolehtia koulutuksen jarjest~misesta konepajoissa . 

31 § 

Liikkuvan kaluston sahkolaitejaosto 

Koneosastossa on erillinen liikkuvan kaluston sahk5laitejaosto, 

jonka tehtav~na on yhteistyossa koneteknisen toimiston kanssa 

1) valmistella liikkuvan rautatiekaluston yleiset sahkotekniset 

asiat, 

2) laatia suunnitelmat liikkuvan rautatiekaluston sahk5laitteik

si, ohjata ja valvoa suunnitelmien toteuttamista seka laatia oh-
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jeet sahko1aitteiden kunnossapidosta ja kaytosta, 

3) suorittaa 1iikkuvan rautatieka1uston sahko1aitteiden raken

teeseen ja toimintaan kohdistuvia teknisia tutkimuksia, 

4) tarkastaa 1iikkuvan rautatiekaluston sahko1aitteet ennen ka-

1uston kayttoonottoa, seka 

5) suorittaa 1iikkuvan rautatieka1uston sahko1aitteiden seka 

niiden osien ja raaka-aineiden hankintaan liittyvia teknisia vas

taanottotarkastuksia seka hankintojen teknista va1vontaa. 

32 § 

(Nykyisen RTJ:n 31 § muuttuu uudeksi 32 §:ksi) 

39 b § 

Sahkoasennuskeskus 

Sahko1aitteiden keskitettya rakentarnista ja korjaarnista varten 

on rataosaston a1ainen sahkoasennuskeskus, jonka paal1ikon tehta

vana on johtaa ja valvoa yksiko1le rnaarattyjen tehtavien suoritta

rnista. Paa11ikon rnuut tehtavat ja toirniva1ta rnaaraytyvat sen rnu

kaan, rnita sahkoasennuskeskuksen tyojarjestyksessa ja esirniehen 

tehtavista y1eensa on rnaaratty . 

Muutokset tu1evat voirnaan 1 paivana tarnmikuuta 1984 . 

(N : o RH 745/011/83, 11 . 11 . 1983) VT 48/83. 

KOULUTUSOHJELMAT 

Kou1utustoimikunta on hyvaksynyt kokouksessaan 10.11.1983 auto- ja pienka1usto

asentajien kou1utusohje1man (KOTO 4.3 . 3 I). Kou1utusohjelma otetaan kayttoon 

va1ittomasti asianomaista kou1utusta jarjestettaessa . Perusjakelu suoritetaan 

kou1utusjaoston toimesta ja ohje1mien 1isakappa1eita on saatavana rautatieopis

ton kans1iasta. (Het 744/140/83, 10 . 11.1983) VT 48/83 
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RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

Kuopion ratapihan liikennoimiss~~ntoon on tehty muutoksia, mm. rata

pihakaavio on uusittu . 

Muutoksista on julkaistu korjauslehti nro 1, jossa ilmoitetut muu 

tokset tulevat voimaan keskiviikkona joulukuun 7 p~iv~n~ 1983 . 

Painatusjaosto on hoitanut korjauslehden perusjakelun. 

(Nro Yt 31908/62/83 , 23 . 11 . 83) VT 48/83 

FIDEBAST- TARIFFI (9350) 

FIDEBAST- tariffiin lis~t~~n sivulla 16 olevaan Saksan asemaluetteloon : 

1) 40902 9 Augsburg West ........... 13 

Sivulla 17 olevaan kohtaan "Lis~rahti Pf : ein~ " lis~tlln: 

Augsburg West 28 alk. 100 kilolta . 

(Mt, 23 . 11 . 83) VT 48/83 

MUUTOKSIA JULKAISUUN MAKSUTTOMAT SYRJ~RAITEET (VR 2648) 

Julkaisuun tehdaln 01 . 12 . 1983 lukien seuraavat muutokset : 

- Poistetaan Toppilan kohdalta Vaasan Hoyrymylly Oy:n raide 

seka lisltaan Raision raide. 

- Asiakasluettelosta poistetaan Vaasan Mylly Oy : n kohdalta 

Toppila j a lisltlan Oulu . 

(Nro Yt 23 299 / 67/83, 23 .11.83) VT 48/83 
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LI IKENNEPAI KKOJEN V~LIMATKAT 

Li ikenne p a ikkojen va l imatkat - julkaisuun muutetaan 15 . 12 . 1983 
l uk i e n Lahnasla mmen liikenne pa i kan n i milyhenteeksi Lhn . 

( Nro Yt 23350/67/83 , 23 . 11 . 1983) VT 48/83 

NIMITYKSIA JA ~YKSIA 

K o n e o s a s t o : sopimuspalkkaiseen yli-insinoorin (S25) virkaan 

(RH/Kpt) diplomi-insinoori Jouko Ilmari Juhani Rautela, ylimaaraiseen 

koneinsinoorin (A21) toimeen (RH/Ko) insinoori Eino Ol avi Leiden, 

insinoorin (A19) virkaan (RH/Ko) insinoori (ts) Harri Tapio Ruotsa ·

lainen, ylimaaraiseen insinoorin (A20) toimeen (RH/Ko) insinoori Veli 

Juhani Lepikko, ylimaaraiseen yliteknikon (A16) toimeen (Kuo knp) ylim. 

ytkn Voitto Olavi Paulus, ylimaaraiseen yliteknikon (A15) toimeen 

(Psl knp) vt. ylim . ytkn Matti Armas Allen, ylimaaraiseen toimistovir

kailijan (AS) toimeen (Kuo knp) tvirk Jenny Maria von Pfaler. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : va htimestari Aarne Tonteri 

K o n e o s a s t o : koneinsinoori Eero Olavi Soderqvist, ylim.kus 

tannuslaskija Lea Verkasalo. 

Helsinki 1983. Valtion painetuskeskus 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak

kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset. 

Luetteloon lisataan 

620872 

632398 

632950 

633008 

655936 

663898 

Vaasanmylly Oy 
PL 149 
20101 TURKU 10 

Oy Vehna Ab 
Oulun tuotantolaitokset 
Siilotie 
90520 OULU 52 

Vaasanmylly Oy 
Satavehna 
Aittakarinkatu 40 
26100 RAUMA 10 

Vaasanmylly Oy 
Kuopion rehuvarasto 
PL 17 
70621 KUOPIO 62 

Vaasanmylly Oy 
Treston 
Sorakatu 1 
20720 TURKU 72 

Vaasanmylly Oy 
Nekala 
PL 149 
20101 TURKU 10 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi 

655910 

uusi 

Vaasanmylly Oy 
Oulun rehuvarasto 

(Tlt 3 / 24 / 8 3 , 28.11.1983) VT 49/83 

entinen 

Vaasanmylly Oy 
Toppilan tehtaat 



TYOAJAN LASKENTA VALTIONRAUTATEILL~ VUONNA 1984 

T A L 5 § Laskentaan vaikut- L; satyi:i- Ylityi:i- Lisatyi:i- 50 % viik- 100 % viik- V i r a s t 0 t ~ i:i 
tyi:ivi i kko tava t pa i vat kynnys kynnys korvaus- koyl ityi:i- koylityi:i- saann. yli tyo-

tunnit tunnit tun nit tli:iaika kynnys (A 17) 

16.04.-22.04 . xx) pitkaperj. (20.4.) 32 40 32-40 40-48 48- 29 t 40 

23.04.-29.04.x) II paasiaispv (23.4.) 32 40 32-40 40-48 29 t 40 

30.04.-06.05. vappu (1.5 . ) 32 32-48 29 t 32 

18.06.-24.06. xx) juh.aatto (22.6.) 32 40 32-40 40-48 29 t 40 

03. 12.-09. 12. itsen.pv (6. 12.) 32 32-48 29 t 32 

24. 12.-30.12.x) jouluaatto (24. 12 . ) 
joulupaiva (25.12.) 16 40 16-40 40-48 14 1/2 t 40 
tapaninpv (26. 12.) 

31.12.-06.01. uudenv.pv ( 1. 1.) 32 32-48 29 t 32 
muut viikot ma - su 40 40-48 36 1/4 t 40 

x) Tunti- ja urakkapalkkaiselle tyi:intekijalle maksetaan toisen paasiaispaivan ja tapaninpaivan jalkeiselta lauantaipai
valta mahdollisen tyi:ipalkan lisaksi 8 tunnin palkkaa vastaava erillinen korvaus keskituntiansion mukaan. Keskitunti
ansio lasketaan edellisen tilikauden ansion perusteella. 

xx) Tunti- ja urakkapalkkalaille tyi:iaikalain 5 §:n alaista tyi:ita tekeville tyi:intekiji:iille maksetaan muussa kuin keskeyty
matti:imassa vuorotyi:issa paasiaislauantaina ja juhannusaattona tehdyilta tyi:itunneilta tyi:ipalkan lisaksi er i llisena 
korvauksena 50 % yksinkertaisesta tuntipalkasta edellyttaen, etta asianomaisen viikottainen tyi:iaika sanotuilla tyi:i
viikoilla ylittaa 32 tuntia ja ettei kyseinen tyi:i ole ylityi:ita . 

VJ 



6 § 
.t= 

Tyo- T A L Laskentaan vai- L isatyo- Ylityo- Lisatyo- 50 % yli- 100 % yli- Keskeytyneen tyo- \!) 

jak- tyojakso kuttavat paivat kynnys kynnys korvaus- tyotunnit tyotunnit jakson taulukko 
son no tun nit (vain v·i rkdm i ehei) 

02 01.01.-21.01. 120 120-138 138- taul. 
03 22.01.-11 .02. 

04 12.02.-03.03.x) 

05 04.03.-24.03. 
06 25.03.-14.04. 
07 15.04.-05.05. pitkaperj. (20.4.) 

II paasiaispv (23.4.) 96 112 96-112 112-138 taul. 6 ja 2 
vappu ( 1.5.) 

08 06.05.-26.05.x) 120 120-138 taul. 

09 27 .05.-16.06. 

10 17.06.-07.07. juh.aatto (22.6.) 112 112-120 taul . ja 3 

11 08.07.-28.07. taul. 

12 29.07 .-18.08 . x) 
~ 

13 19.08.-08.09. 
14 09.09.-29.09. 
15 30.09.-20. 10. 
16 21.10.-10.11. x) 

17 11.1 1.-01.12. 

01 02.12.-22. 12. itsen.pv (6. 12.) 112 112-138 taul. 2 

02 23.12.-12 .01. jouluaatto (24. 12.) 
joulupaiva (25. 12.) 88 112 88-11 2 112-138 taul. 8 ja 2 tapaninpv (26. 12.) 
uudenv. pv ( 1 . 1 . ) 

Tyojakso n:o 01: 11.12.83- 31.12.83 on ensimmainen v. 1984 puolella maksettava tyojakso. 

x) TAL 6 §:n alaisten tyoajan lyhentamiseen liittyvan 4 tyojakson pituisen laskentakauden paattyminen 
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RAUTATIEOPILLISEEN KURSSIIN LIITTYVAT TUTKIELMAT 

Rautatieopillisella kurssilla 1983 on laadittu seuraavat tutkiel
mat: 
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1. Rautateitse kuljetettavien romuvaunujen ruuhkautumisesta aiheu
tuvat ongelmat (Pertti Ajanki Kem la) 

2. Toimihenkiloiden tehtavatiedosto ja sen luominen (Leila Antti
la Pal knp) 

3. Ratateknillisten maaraysten ja ohjeiden (RAMO) kehittaminen 
(Henrik Fagerholm Rto/Raj) 

4. Henkiloasiainhoitajasta henkilostopaallikoksi liikennealueella 
(J armo Ikonen Pm la) 

5. Tekniikan kehityksen vaikutus sahkoalueen toimintaan (Risto Iso
puro Lko/Tkj) 

6. Jamsanjokilaakson ratapihatyoskentely ja tavarajunaliikenne 
(Risto Jokinen Tpe la) 

7. Vaunukaluston kunnossapito Pieksamaen liikennepiirissa (Markku 
Jappinen Pm vr) 

8. Jakelu- ja kerailyliikenne ja niiden kehittaminen Turun termi
naalissa (Erkki Kantonen Tku la) 

9. Johtamisen kehittaminen Helsingin liikennepiirissa (Reijo Kin
nunen Hki lp) 

10. Rantaradan perusparantamisen suunnittelusta Helsingin ratapii
rissa (Tuomo Kasnanen Hki rp) 

ll. Vapaan ohjailun ulkopuolella oleva kotimaisen liikenteen vau
nusto (Anssi Laurila Lko/Ltk) 

12. Tyopaallikon organisatorinen asema ja vastuu (Juha Lojamo 

Rto/Rty 
13. Vianseurantajarjestelmat sahkoalueen kunnossapitotoiminnan oh

jauksen valineena (Jorma Lonnroth Hki sa) 
14. Helsingin varikon laskujenkasittely- ja palkkausasioiden hoidon 

keskittaminen Helsingin liikennepiirin toimistoon - tehostuuko 
toiminta? (Yrjo Manninen Pm knp) 

15. Tyon tuottavuuden mittaaminen (Ossi Nyman Pm rp) 

16. Akselin/telivaihdon merkitys pohjoismaisessa tavarayhdysliiken
teessa (Goran Nystro~ Lko/Mtk) 

17. Paakaupunkiseudun lahiliikenteen suunnittelusta (Jarmo Oksanen 
Hki lp) 
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18. Junaturval1isuusvastuu eraiden esimiesryhmien osa1ta (Eero Ora
va Tpe 1p) 

19. Ihmissuhteita rasittavia seikkoja Kouvo1an 1iikennealueen y1ei
sonpalve1utehtavissa tyoskente1evien tyopaikoi11a ja niiden vai
kutus tyomotivaatioon (Aarne Piironen Kv 1a) 

20. Tyoajan kayton seurannasta tyon suunnitte1uun ja seurantaan 
(Esko Paakkonen To/Tkt) 

21 . Standarditavaranimisto johtamisen va1ineena (Eetu Rahkonen 
To/Tmt) 

22. Seinajoen sahkoalueen seuranta johtamisen apuva1ineena (Seppo 
Rantapere Sk sa) 

23. Liikkuvan kaluston sahko1aitejaoston tehtavat ja asema VR:n 
organisaatiota kehitettaessa ja sabkotekniikan kehittyessa 
(Pentti Saari Ko/Stt) 

Tutkie1mat asetetaan Va1tionrautateiden kayttoon ja toimitetaan 
RH:n kirjastoon, josta niita on mahdo11isuus tarvittaessa 1ainata 

(~:o Het 14/141/83, 30 . 11 . 1983) VT 49/83 

ULKOPUOLISTEN KUSTANTAMAT VIRKAMATKAT 

Va1tiovarainministerio on kirjeellaan n : o P 5809 , · 27 . 10 . 1983 i1-

mo ittanut u1kopuo1isten kustantamista virkamatkoista tiedoksi ja 
noudatettavaksi seuraavaa : 

Va1tion pa1ve1uksessa o1evan he nki1oston suorittamien virkamatko 

jen matkakustannuksia on eraissa tapauksissa maksettu muista kuin 

va1tion varoista . Va1tionha11innon ulkopuo1isten tahojen tarjoa

mien ja kustantamien matkojen vastaanottaminen voi vaarantaa ha1 -

1innon puo1ueettomuutta , riippumattomuutta ja tasapuo1isuutta . 

Koska asiasta on tahan asti annettu vain virastokohtaisia ohjeita , 

va1tioneuvosto on tanaan va1tiovarainministerion esittelysta paat 
tanyt antaa seuraavat menette1ytapaohjeet . 

Virastojen ja laitosten tu1ee suunnite11a toimintansa siten , etta 

toiminnan kanna1ta tarpee11iset ja va1ttamattomat virkamatkat voi 
daan s uorittaa asianomaise11e virasto11e tai 1aitokse1le tu1o - ja 
menoarviossa osoitettujen maararahojen turvin . 
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Muilla kuin valtion varoilla rahoitettavan matkan vastaanottaminen 
voi olla mahdollista , kun menettely ei vaaranna hallinnon puolu 
eettomuutta , riippumattomuutta tai tasapuolisuutta ja matkatar
jousta kasiteltaessa noudatetaan jaljempana mainittuja menettely 
tapoja . 

Matkatarjous 

Matkaa tai sen rahoitusta tarjottaessa tarjous on osoitettava vi 

rastolle tai laitokselle . Mikali tarjous kuitenkin on tehty yksit 

taiselle virkamiehelle , taman tulee saattaa asia asianomaisen vi 

ranomai~en ratkaistavaksi . Ulkomaan virkamatkaa koskevan tarjouk 

sen vastaanottamisen ratkaisee viraston tai laitoksen ylin johto 

ja ylimman johdon matkojen osalta asianomainen ministerio . Koti 

maan virkamatkojen osalta tarjouksen vastaanottamisen ratkaisee 
matkamaarayksen antaja . Tarjouksen vastaanottamisen edellytyksena 
on , etta matka on viraston tai laitoksen toiminnan kannalta tar 
peell i nen . 

Matkamaarays 
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Jos matkaa tai sen rahoitusta koskeva tarjous on edella olevan 

mukaisesti paatetty vastaanottaa , viraston tai laitoksen tulee 

arvioida ja ratkaista , kenen virkatehtaviin matkan tekeminen kuu 

luu . Matkalle lahtijalle tulee antaa matkamaarays samoin edellytyk 
sin ja perustein kuin virkamatkamaarays yleensa . Annettu matkamaa 

rays ei sinansa poista tai lievenna matkan suorittavan virkamie 

hen henkilokohtaista vastuuta . Jokaisen virkamiehen on omavastui 

sesti huolehdittava siita , ettei riko virkavelvollisuuksiaan . 

Matkasuunnitelma 

Matkamaarayksen liitteeksi on laadittava yksityiskohtainen matka 

suunnitelma , josta voidaan todeta matkan hyvaksyttavyyteen vaikut 
tavat tekijat . 

Matkakertomus 

Matkasta on aina tehtava matkakertomus . 
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Asiakirjojen sailyttarninen 

Muilla kuin valtion varoilla toteutettuja matkoja koskevat asiakir 

jat on diarioitava ja arkisto i tava siten , etta kutakin matkaa kos

keva virkamatkamaarays liitteineen ja matkakertomus ovat yhtenai 

sena asiakirja- aineistona helposti kaytettavissa jalkikateistar

kastusta varten . 

Julkaistaan myos kansiossa " Henkilostohallinnon maarayksia I" . 

(N : o Hlo 790/050/83 , 16 . 11 . 1983) VT ll9 / 83 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 190, 29 . 11.83, on kansainvalisessa 

tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 

muutettu 1.12.1983 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 

100 Itavallan shillinkia 

100 Neuvostoliiton ruplaa 

100 Norjan kruunua 

100 Ranskan f rangia 

100 Saksan Liittotasavallan markkaa 

100 Saksan Demokraattisen Tasavallan 
markkaa 

100 Sveitsin f rangia 

100 Tanskan kruunua 

(Nro Tlt 765 / 23/83, 29.11 .83) VT 49/83 

193,00 mk 

30,70 mk 

750,00 mk 

78,00 mk 

71,20 mk 

216,00 mk 

216 , 00 mk 

268,60 mk 

60,00 mk 

LANTISEN (CIM-) TAVARALIIKENTEEN TILITYSRUTIINIEN RINNAKKAISKAYT~N 

JATKAMINEN 

Viitaten VT 33/34 seka 36 annettuihin ohjeisiin CIM-raht i kirjan 

rekisteroimisesta ilmoitetaan, etta rinnakkaiskayttoa jatketaan 

joulukuun 1983 ajan. 

(Tlt 713/23/83, 30 . 11.83) VT 49 / 8 3 
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KASSAEREHDYSRAHA 

Liikennealueiden paallikoiden tulee huolehtia siita, etta virka

ehtosopimuksen mukaisista kassaerehdysrahoista vuodelta 1983 laa

ditaan jokaisesta henk i losta erikseen menoluettelo , jost a ilmenee 

henkilokohta i sen kassava i hdon suuruus kuukausittain ja vastaava 

kassaerehdysrahan maara. Lisaks i on ilmoitettava henkilon nimi tay

gellisena, henkilonumero, virka tai tqimi ja syntymaaika. 

Kolmena kappaleena laaditut menolue ttelot tilimerkinnoin varustet

tuna toimitetaan tilitoimi ston kirjanpi tojaostoon viimeistaan tam

mi kuun 17. paivan aamuun mennessa. Tarkemmat ohjeet kassaerehdys

rahan maksuperusteista on annettu Valtion virkaehdoissa 1983 seka 

VT:ssa 13/79. 

(Tlt 977/29/83, 29.11.1983) VT 49/83 

LASKUTUSLISIEN HYV~KSYMINEN 

Laskutuslisia (pientoimitus- tai ~askutuslisia yms. vastaavia) on 

viime aikoina esiintynyt entista ene mman VR:lle tulleissa laskuissa. 

Keskuskauppakamarilta saadun tiedon mukaan laskutuslisan sisallytta

mista laskuihin ei toistaiseksi pideta kauppatavaksi muodostuneena 

kaytantona, vaan asiaa selvitetaan parhaillaan. Taman johdosta lasku

jen tarkastajia ja hyvaksyj i a pyyde taan kiinnittamaan huomiota lisien 

hy vaksymiseen. Pa asaanto isesti tulisi pidattya laskutuslisien hyvak

symisesta, ellei toisin ole etukatee n laskuttajan kanssa sovittu tava

raa tai palve lusta tilattaessa tai ostettaessa. 

(Tlt 965/23/83, 25.11.1983) VT 49/83 

KANSAINVALINEN TA VARALIIKENNE , LANTINEN 

Julkaisuun "Kansainvalistii. tavaraliikennetta koskevat toimi tusohjeet , 
11intinen" VR 4672 , ilmestyy lisalehti nro 10 , joka on voimassa l.l. 84 
1ukien . 
Lisii.lehti sisii.1tii.a uudesta rahditus- ja tilitysjarjeste1miista johtuvia 
muutoksia . 
Painatusjaosto suorittaa lisalehden jakelun . 

(Mt 29 .11 .1983) VT 49/83 . 

ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja Neuvostoliiton Yhdysliikennetariffiin (VR4784) ilmestyy lisii.1eh
ti nro 15 , joka on voimassa 1 .1 .1984 1ukien . 
Painatusjaosto suorittaa 1isii.lehden jake1un . 

(Mt 29 .11. 83) VT 49/83 . 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 ja NGTS 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy 1isa1ehti nro 29 , 
joka tulee voimaan 1.1 . 1984 alkaen . 
Lisa1ehti sisa1taa mm. : 

- SuQfen osuuden rahtien korotuksen (n . 8%) 
- Ruotsin osuuden rahtien korotuksen (4- 6 %) 
- Ruotsin-Norjan NET-osuuden rahtien korotuksen (2-5 %) 
- siirtokuormausmaksujen korotuksen Torniossa ja Haaparannassa 
- Poikkeustariffien 4 ja 5 rahtien korotuksen 

Konttitariffia , Poikkeustariffi 6 , voidaan sove1taa Suomen , Ruotsin ja 
Norjan va1isessa liikenteessa . Suomen ja Ruotsin va1imatkataulukoibin 
on 1isatty va1imatkat rajakohtaan ST (=Stockho1m/Turku) konttiliikennetta 
varten . 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS 9761 ilmestyy 1isa1ehti oro 47 , 
joka tulee voimaan 1 . 1 .1984 a1kaen . 
Lisa1ehti sisa1taa mm. 

- Suomen osuuden rabtien korotuksen (n . 7 %) 
- Ruotsin osuuden rabtien korotuksen (n . 5 %) 
- auto1injan Stockholm - Turku rahtien korotuksen (n.6 %) 
- Norjan osuuden rahtien korotuksen (n . 6 %) 
- Poikkeustariffi 1 rahtien korotuksen 

Painatusjaosto jakaa 1isa1ebdet . 

(Mt , 29 . 11 . 83) VT 49/83 . 

NORDEG - TARIFF! 

NORDEG-vaunukuormatariffiin (NORDEG Wg1 9927/9928) i1mestyy 1isa1ebti 
oro 8 , joka on voimassa 1 .1 .1o84 1ukien . 
Lisa1ehti sisa1taa korotuksia Suornen , Ruotsin , Tanskan, Norjan ja Ita
Saksan osuuksien rabdeissa . 

NORDEG-kappaletavaratariffiin (NORDEG Stg 9929) i1rnestyy 1isa1ebti nro 15, 
joka on voimassa 1 .1.1984 1ukien . 
Lisa1ehti sisa1taa korotuksia~Suomen , Ruotsin , Norjan ja Ita-Saksan osuuksien 
rahdeissa . 

Kansainva1isen tavara1iikenteen MlfYOtijaosto jakaa lisa1ehdet niiden saa
vuttua Saksasta . 

(Mt 29 . 11 . 83) VT 49/83 . 

FIDEBAST-TARIFFI 

FIDEBAST-tariffiin 9350 i1mestyy 1isa1ehti oro 5, joka on voimassa 
1.1 . 1984 1ukien . 
Painatusjaosto suorittaa 1isa1ehden jake1un . 

(Mt 29 .11 . 83) VT 49/83. 
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KONDUKTOtlRIN JA KULJETTAJAN V)l;LINEN YHTEYS l'<!ATKUSTAJAJUNISSA 

Sahkoveturivetoisissa terasrunkoisista vaunuista muodostettavissa 
matkustajajunissa konduktoorin ja ku1jettajan va1inen yhteys saadaan 
aikaan junan sisaisena puhe1inyhteytena . Kannettavaa radiopuhe1inta 

ei ta11aisissa junissa y1eensa kayteta . 

Kannettavien radiopuhe1imien kaytto 1 . 12 . 1983 a1kaen : 

Juna Huom . Juna Huom . 

p 1 p 65 pe ' su 01 - Roi 

p 2 p 66 pe , su Roi- 01 

p 3 Imr- Jns p 67 01 - Roi 

p 4 Jns - Imr p 68 Roi - 01 

p 5 pe Imr- Jns p 69 01 -Roi 

p 6 su Jns - Imr p 70 Roi - 01 

EP 7 p 71 

EP 8 p 72 
p 9 p 73 pe Kv - Kon 

p 10 p 74 su Kon- Kv 

p 21 p 75 Pm - 01 

p 22 p 76 01 - Pm 
p 23 p 77 Pm - Kuo 
p 24 p 78 Kuo - Pm 
p 31 Sk - Vs p 79 pe Pm - I1m 
p 32 Vs - Sk p 80 su I1m- Pm 

p 33 Sk - Vs EP 83 Pm - Kon 
p 34 Vs - Sk EP 84 Kon- Pm 
p 36 su Vs - Sk p 92 su Jy - Tpe 
p 41 p 95 su- pe Tpe - Jy 
p 41 1isar . pe (ed . 97) p 96 ma - pe Jy - Tpe 
p ll 2 p 97 pe 
p 59 pe 01 - Roi (17. 2-29 . 4) p 98 su 
p 60 1a Roi - 01 (25 . 2- 29 . ll) p 101 
p 61 p 102 su- pe 
p 62 p 103 
p 63 p 104 
p 6ll p 106 
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Juna Huom . 
p 107 su- pe 
p 109 
p 110 
p 121 
p 122 
p 124 
p 125 (pal . su- pe 132, la 134) 
p 127 ma- pe 
p 12B 
p 129 
p 131 (pal. ma- la 122, su 134) 
p 132 su- pe 
p 134 
p 143 Tpe - Pri 
p 144 Pri - Tpe 
p 145 Tpe - Pri 
p 146 Pri- Tpe 
H 560 Vs - Jy 
H 561 ma- la Sk - Vs 
H 562 ma- la Vs - Sk (su 36) 
H 563 !Jia - pe Sk - Vs 
H 564 ma- pe Vs - Sk. 
H 565 Pm - Vs ( su Jy- Vs) 
H 566 Vs - Pm (la Vs- Jy) 
H 567 Sk - Vs 
H 56B su- pe Vs - Sk 
H 569 Jy - Vs 
H Boo Par- Sl 
H B01 Sl - Par 
H B02 Par- Sl 
H B03 Sl - Par 
H Bo4 Par- Sl 
H B05 su Sl - Par 
H Bo6 su Par- Sl 
H B07 ma- la Sl - Par 
H BoB ma- la Par- Sl 
H B09 Sl - Par 

(Yt 22671/43 / B3 , 2B . 11.19B3) ' VT 49/83 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen va1imatkat - julkaisuun 1isataan 14 . 12 . 1983 1ukien 

Tahko1uodon 1iikennepaikka, joka avataan toistaiseksi ti1apaise11e 

vaunukuorma1iikentee11e ratapiirin paa11ikon joka kerta erikseen 
antama1la 1uval1a , seuraavin merkinnoin : 

1 

Tahko1uoto 

TKO 702 

2 

18 

Pri 

3 4 

Mii.nty1uoto 13 . 

Pri 28 . 

5 

(Nro Lko 23145/67/83 , 30 . 11 . 1983), 49/83 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISS~~NNOT 

6 

Hpj 486. Hpk 222 . Hko 411 . 

Hy 291 . Ilm 554 . Jns 563 . 

Jy 300 . Kr 390 . Kon 663 . 
Kv 400 . Lh 338 . Lla 667 . 

Ov 205 . 01 553 . Par 545 . 
Pko 135 . Psl 347 . Pm 380 . 

Ri 279 . Sk 219 . Sij 494 . 

Tpe 163 . Tl 203 . 'Iku 331. 
Vnj 530 . Yv 431. 

Tt rpp:n joka kerta erikseen 
antamalla luvalla . 

Pieksamaen ratapihojen 1iikennoimissaanto on uusittu . 

Uuteen liikennoimissaantoon on kasikorjauksena tehtava seuraavat 
muutokset: 

- poistetaan kohta 1 . 43 ( ... sn 15 km/h ... ) 
- poistetaan kohta 5.42 ( ... K2 ... ) 

- poistetaan kohta 5 . 43 ( ... sn 15 km/h .. . ) 

- poistetaan ratapihakaavion osasta 2 raitee11a 68 olevat vaunu 
vaakaa koskevat merkinnat . 

Nain muutettuna uusi liikennoimissaanto tu1ee voimaan torstaina 

joulukuun 15. paivana 1983, jo1loin samalla kumotaan joulukuun 16 . 
paivasta 1979 lukien kaytossa ollut vastaava saanto . 

(Nro Yt 22638/62/83, 30 . 11 . 1983), VT 49/83 
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AIKATAULUN 183 LISAYKSET 

Lis~ys 13 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aikataulu

kirjan tilanneille . Lis~yksen voimaantulop~iv~ on 1 . 12 . 1983 . 

Lis~ys 14 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu aikataulukirjan 

ryhman 6 . 1 tilanneille . Lis~yksen voimaantulop~iv~ on 1 . 12 . 1983 . 

Lisays 15 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aikataulu

kirjan tilanneille . Lis~yksen sisalton~ on joulu- ja uudenvuoden 

liikenne 1983- 1984 . 

Korjauslehti 3 aikatau l ukirjan 183 rataosaselostuksiin on ilmestynyt 

ja jaettu osan 1 tilanneille . Korjauslehden voimaantulop~iva on 

28 . 11 . 1983 . 

(Nro Lt 31048/63/83 , 30 . 11 . 1983) , VT 49/83 

FIDEBAST- TARIFFI 9350 

FIDEBAST- tariffista poistetaan Saksan asemaluetteloon sivulle 16 

merkitty asema Haan kaikkine merkintoineen . 

(Mt, 29 . 11 . 83) , VT 49/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemapaallikon (A 17) virka toistaiseksi Helsin~in liikenne

alueella (Hki keskusasetinlaite) , liikenneohjaajan (A 12) virka tojs 

taiseksi Helsingin liikennealueella (Hki kauko-ohjaus) sek~ kymmenen 

konduktoorin virkaa toistaiseksi Helsingin liikennealueella (10 Hki). 

Liikenneosaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi 

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeist~~n 9 . 1 . 1984 ennen 

viraston aukioloajan p~~ttymista . 
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NIMITYKSI~ JA ~~~~YKSI~ 

L i i k e n n e o s a s t o : Liikenneohjaajan (A 10) virkaan (Kv) 
liikennemestari (A 8) Jouko Antero Viramo , liikennemestarin (A 10) 
virkaan (Ikr) liikennemestari (A 8) Tuomo Antero Niemi , liikenne
mestarin (A 10) virkaan (Imk) ylim. liikennevirkailija Sirpa Anne 
li Markkanen , toimistosihteerin (A 8) virkaan (Vna) ylim . liikenne 
virkailija Sinikka Marja Pastinen, toimistosihteerin (A 8) virkaan 
(Vna) ylim . toimistovirkailija (A 3) Anja Heli Salakka ja toimisto 
virkailija (A 2) Ulla Maija Laapas , toimistosihteerin (A 8) virkaan 
(Imr) ylim . toimistovirkailija (A 3) Oili Marjatta Hietala , liiken
nemestarin (A 8) virkaan (Jts) ylim . liikennevirkailija Erja Sisko 
Tuulikki Seppa , veturinkuljettajan virkaan (Kv) veturinlammittajat 
(A 6) Pekka Tapio Raunio, Jorma Juhani Jaatinen, Kari Kalevi Vir 
tanen , Juha Olavi Sakala, Juha Pekka Manninen, Keijo Tapani Niemi , 
Vesa Tapio Laurila , Pekka Ilmari Kuukka , Risto Tapio Niilola ja 
Osmo Tapani Bragge , konduktoorin virkaan (Hma) ylim . jarjestely
mestari Ahti Kullervo Kangasmaki ja junamies Pauli Ensio Granqvist , 
konduktoorin virkaan (Kta) kuormausmestari Eero Juhani Salo ja ju
namies Erkki Tapani Husu , toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Vna) 
toimistovirkailija (A 2) Jukka Antero Kalvia, toimistovirkailijan 
(A 4) toimeen (Kta) toimistovirkailija (A 2) Leila Anneli Tikka , 
junamiehen toimeen (Kta) asemamiehet (A 1) Teuvo Juhani Heikkinen 
ja Veijo Kalevi Kuitunen, junamiehen toimeen (Kv) asemamiehet (A 2) 
Pentti Jalmari Laitinen , (A 1) Eero Paavo Antero Kekalainen ja 
(A 1) Terho Kullervo Lintunen , vaihdemiehen toimeen (Kta) asemami e 
het (A 1) Heino Johannes Nyrhinen ja Lassi Antero Lehtinen seka ti 
lapainen asemamies (A 1) Anssi Juhani Vahauski , liikenneohjaajan 
(A 10) virkaan (Kv) ylim . liikennevirkailija Markku Veli Tapani 
Juuma, veturinkuljettajan virkaan (Kta) veturinlammittajat (A 6) 
Heikki Tapani Martoma, Kari Juhani Mikkonen ja Ari Pekka Juhani 
Tuominen , veturinkuljettajan virkaan (Hma) veturinlammittajat (A 6) 
Jarkko Mika Jyrki Forsell ja Jyrki Toivo Laine , vaununtarkastajan 
toimeen (Kta) ylim . vaununtarkastaja Jukka Pekka Merilainen , vaihde 
miehen toimeen (Imr) asemamiehet (A 2) Veijo Antti Juhani Suomalai 
nen ja (A 1) Paavo Juhani Tahkokallio , vaihdemiehen toimeen (Hma) 
asemamies (A 1) Veli - Matti Kiiski, junamiehen toimeen (Hma) asema
mies (A 2) Antti Pauli Juhani Huopalahti seka asemamiehet (A 1) 
Heikki Erkki Juhani Lankanen ja Kai Ensio Kattelus , junamiehen toi
meen (Lr) asemamies (A 2) Seppo Olavi Kapanen . 

Ylimaaraiseen teknikon (A 14) toimeen (Hma) veturinlammittaja (A 6) 
Jarkko Sakari Ranta, ylimaaraiseen asemamiehen (A 2) toimeen (Ri) 
Pekka Olavi Hannikainen, Ari Pertti Juhani Hokkanen, Eero Kalevi 
Harkonen , Paavo Ilmari Leinonen, Leo Taavetti Rauhala, Juha Ilmari 
Raustola, Raimo Johannes Akerlund, Juha Kalevi Akerlund ja Jukka 
Veikko Tapani Happo, ylimaaraisen vaununsiivoojan toimeen (Hki) 
ylimaaraiset makuuvaununhoitajat Kaija Kyllikki Klami ja Maija Lee 
na Ranta seka tyosopimussuhteiset vaununsiivoojat Salme Tellervo 
Honkala , Rauha Kyllikki Juoperi, Laina Lahja Kujala , Kirsti Kaarina 
Niemela , Raita Irmeli Pasanen, Tyyne Valma Riikonen, Sointu Kaarina 
Sundberg, Linnea Marjatta Tuomi ja Sirkka Liisa Ylonen, ylimaarai
seen makuuvaununhoitajan toimeen (Hki) tyosopimussuhteiset vaunun
siivoojat Arja Irene Hakola, Kaija Kyllikki Hyvonen, Seija Sinikka 
Listala , Salme Maria Nurminen ja Raija Kyllikki Varonen , ylimaarai 
seen asemamiehen (A 1) toimeen (Lh) tilapainen asemamies Kari Juhani 
Virtanen . 
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8 Mikrofilmien rekister0int1 ja arkistointi 
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VALTIONRAUTATEIDEN ARKISTOS~~NTO 

1 Arkistos~~nnon sis~lto ja soveltamisala 

T~m~ arkistos~~nto sis~lt~~ ohjeet Valtionrautateiden arkistotoi

mesta . 

49a 

Valtionrautateiden arkistotoimi k~sittaa kaikki asioiden kirjaami

seen ja asiakirjojen arkistoimiseen kuuluvat tehtavat. 

Valtionrautateiden eri arkistonmuodostajien asiat kirjataan ja ar

kistoidaan erillisina kokonaisuuksina tassa arkistosaannossa an

nettujen ohjeiden mukaan. 

Tass~ arkistos~annossa tarkoitetaan asiakirjalla tekstiasiakirjan 

lisaksi karttaa , piirrosta , kuvaa ja filmia seka lavistamalla, 

magnetoimalla tai muulla tavoin aikaansaatua tallennetta . 

Muutoksista arkistosaantoon paattaa rautatiehallitus. Kaikki muutos 

esitykset kasitellaan tata ennen RH : n arkistotoimikunnassa. 

Hallintotoimisto huolehtii tarvittavasta yhteydenpidosta valtionar - . 

kistoon kaikissa VR:n arkistotoimeen liittyvissa asioissa. Piirien 

toimisto huolehtii vastaavasti yhteydenpidosta ao . maakunta- arkis 

toon ja tiedottaa asiasta hallintotoimistoon . 

2 Arkistotoimikuntien kokoonpano ja tehtavat 

2 . 1 RH : n arkistotoimikunta 

RH:n arkistotoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana hallintotoimiston 

paallikko ja jasenina hallintojaoston paallikko varapuheenjohtajana 

seka kunkin osaston erikseen nimeama henkilo. Arkistotoimikunnan 

sihteerina toimii RH:n keskusarkiston arkistonhoitaja. Toimikunnan 

kokouksiin kutsutaan tarvittaessa valtionarkiston erikseen nimeama 

henkilo. 

Toimikunnan tehtavana on kehittaa ja valvoa Valtionrautateiden ar 

kistoa. 
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Toimikunta asettaa tarvittaessa tyojaokset, jotka valmistelevat 

toimikunnassa k~siteltavat asiat. 

Arkistotoimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai 

sihteerin kutsusta . 

2 . 2 Piirin arkistotoimikunta 

Piirin arkistotoimikuntaan kuuluvat piirin pa~llikon maaraam~t hen

kilot . 

Hallintotoimisto valvoo piirien arkistotoimikuntien toimintaa seka 

voi tarvittaessa antaa niiden toimintaa koskevia ohjeita . 

Piirin arkistotoimikunnan teht~vana on kasitella piirissa esille tu 

levia ajankohtaisia arkistokysymyksia kuten myos sen kasiteltavaksi 

siirrettyja asioita. Kokousmuistio on lahetett~va tiedoksi hallinto 

toimistoon . 

Piirin arkistotoimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan 

tai sihteerin kutsusta . 

Konepajan ja varaston arkistotoimikunnan asettamisesta paattaa tar 

vittaessa ao. paallikko . 

3 Arkistonmuodostaj~t 

Arkistonmuodostaja on organisaatioyksikko , joka on oikeutettu ja 

velvollinen itsenaisesti huolehtimaan sille kertyvien asiakirjojen 

kirjaamisesta ja arkistoinnista . Valtionrautateiden arkistonmuodos 

tajia ovat rautatiehal l ituksessa rautatiehallituksen ohella osastot . 

Arkistonmuodostajia piirihallinnon piiritasolla ovat piirit , kone 

pajat ja varastot . Aluetason arkistonmuodostajat maaritell~an piiri 

kohtaisesti . 

Arkistonmuodostajan sisaiselle yksikolle (esim . toimistolle) voi 

daan hallintotoimiston suostumuksella antaa arkistovastuu tietyn 



. - 7 - 49a 

asiakirjakokonaisuuden osalta . 

Arkistonmuodostajien kirjaamoiden ja arkistojen vastuunalaisten 

hoitajien nimet on ilmoitettava hallintotoimistolle . Samoin on il 

moitettava vastuunalaisen hoitajan vaihtumisesta . 

4 VR : n arkistotoimen vastuuhenkilot 

Hallintotoimiston paallikko on vastuussa Valtionrautateiden arkis 

totoimen kehittamisesta . Tassa tarkoituksessa hanen tulee seurata 

asiakirjahallintoa koskevaa lainsaadantoa ja muita ohjeita seka 

huolehtia , etta viraston henkilokunnalle annetaan ohjausta niiden 

soveltamisessa . Hanen tulee myos huolehtia , etta Valtionrautateiden 

henkilokunnalle tarvittaessa jarjestetaan kirjaamis - ja arkistokysy 

myksiin liittyvaa neuvontaa ja koulutusta . 

Rautatiehallituksen kunkin osaston arkistotointa valvoo osaston 

paallikon tahan tehtavaan maaraama henki l o . Tehtavaan maaratyn t u

lee erityisesti 

huolehtia , etta osaston kirjaamis - ja arkistohenkilokunta 

saa tarvittavaa ohjausta asiakirjahallintoa koskevan lain 

saadannon ja muiden ohjeiden soveltamisessa , 

valvoa , etta osastolla noudatetaan kirjaamisesta, arkis 

toinnista ja arkiston hoidosta annettuja ohjeita ja maar a 

yksia , seka 

tehda tarvittaessa esityksia arkistotoimen kehittamiseksi 

seka havaittujen epakohtien korjaamiseksi . 

Piirien , konepajojen ja varastojen seka naiden alaisten aluetason 

yksikkojen arkistotointa valvoo piirin , konepajan tai varaston paal

likon tahan tehtavaan maaraama henkilo . Tehtavaan maaratyn tulee 

erityisesti 

huolehtia , etta yksikon piiri - ja aluetason kirjaami s- j a 

arkistohenkilokunta saa tarvittavaa ohjausta asiakir j a ha l -
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lintoa koskevan lainsaadannon ja muiden ohjeiden sovelta

misessa, 

valvoa osaltaan, etta yksikon piiri ja aluetason kirjaa

mis - ja arkistohenkilokunta noudattaa kirjaamisesta, ar 
kistoinnista ja arkiston hoidosta annettuja ohjeita ja 

maarayksia, 

valvoa, etta yksikkoon hankittavat kirjoitustarvikkeet 

ovat arkistokelpoisia, seka 

tehda tarvittaessa esityksia arkistotoimen kehittamiseksi 

seka havaittujen epakohtien korjaamiseksi . 

4 . 1 VR:n kirjaamisen vastuuhenkilot 

Jokaisella rautatiehallituksen ja piiritason arkistonmuodostajalla 

tulee olla kirjaamo tai kanslia, jossa asiakirjat kirjataan keskite 
tysti . Kahdella tai useammalla arkistonmuodostajalla voi olla yhtei 

nen kirjaamo tai kanslia . 

4 . 1 . 1 Vastuuhenkilot rautatiehallituksessa 

Rautatiehallituksen kirjaamo 

Rautatiehallituksen ja hallinto - osaston yhdistetyn kirjaamon vas

tuunalaisena hoitajana toimii rautatiehallituksen kirjaajaksi maa

ratty henkilo . 

Rautatiehallituksen kirjaajan tehtavana on 

tarvittaessa neuvoa ja ohjata VR : n kirjaamistehtavia hoita 

via henkiloita 

osallistua Valtionrautateiden kirjaamista koskevien ohjei 
den ja maaraysten valmisteluun, 
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vastata rautatiehallituksen ja hallinto-osaston yhdistetyn 

kirjaamon toiminnasta, 

hoitaa RH:lle saapuneita urakkatarjouksia, haasteita ja 

viranhakupapereita, 

kirjata hyv~ksytyn diaarikaavan ja kirjaamisesta annettu

jen ohjeiden mukaan RH:n kirjattavat saapuvat ja l~htevat 

asiakirjat, 

hoitaa kirjaamossa olevista asiakirjoista ote ja toistepal

velua ja tarvittaessa varmentaa n~m~ asiakirjat nimikirjoi

tuksellaan, sek~ 

toimia keskusarkiston arkistonhoitajan poissa ollessa ha 

nen sijaisenaan . 

Rautatiehallituksen kirjaajan avustajaksi maaratty henkilo toimii 

edella luetelluissa tehtavissa kirjaajan apuna . Hanen tulee lisaksi 
huolehtia hallinto - osaston saapuvien ja lahtevien asiakirjojen kir

jaamisesta . 

Osaston kirjaamo (kanslia) 

Osaston kirjaamon (kanslian) vastuunalaisena hoitajana toimii osas

ton kirjaajan tehtaviin maar~tty henkilo. Mikali osaston sisaiselle 

yksikolle kirjaamisasioita varten on maaratty vastuunalainen hoita

ja, haneen sovelletaan mita osaston kirjaajasta on maaratty. 

Osaston kirjaajan tehtavana on 

vastata kirjaamon toiminnasta 

osallistua osaston kirjaamista koskevien ohjeiden ja maa

raysten valmisteluun 

kirjata saapuvat ja l~htevat asiakirjat hyvaksytyn diaari

kaavan ja kirjaamisesta annettujen ohjeiden mukaan 
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hoitaa kirjaamossa olevista asiakirjoista ote ja toiste 

palvelua ja tarvittaessa varmentaa nama asiakirjat nimi

kirjoituksellaan , seka 

huolehtia lahtevien asiakirjojen postituksesta . 

Osaston kirjaajan avustajaksi mahdollisesti maaratty henkilo toimii 

edella luetelluissa tehtavissa kirjaajan apuna . 

4 . 1 . 2 Vastuuhenkilot piirihallinnossa 

Piiritason kirjaamo (kanslia) 

Kunkin piirin , konepajan ja varaston kirjaamon (kanslian) vastuun 

alaisena hoitajana toimii yksikon paallikon kirjaajan tehtaviin maa 

raama henkilo . Kirjaamon vastuunalaisena hoitajana hanen tulee 

vastata kirjaamon toiminnasta 

osallistua tarvittaessa piirihallinnon kirjaamista koske 

vien ohjeiden ja maaraysten valmisteluun 

kirjata saapuvat ja lahtevat asiakirjat hyvaksytyn diaari 

kaavan ja kirjaamisesta annettujen ohjeiden mukaan 

valvoa , etta alueiden kirjattavat asiakirjat tulevat kirja 

tuiksi piirin diaariin 

hoitaa kirjaamossa olevista asiakirjoista ote - ja toiste 

palvelua ja tarvittaessa varmentaa nama asiakirjat nimikir 

joituksellaan , seka 

huolehtia lahtevien asiakirjojen postituksesta 

Kirjaajan avustajaksi mahdollisesti maaratty henkilo toimii edella 

luetelluissa tehtavissa kirjaajan apuna . 
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Aluetason kirjaamo (kanslia) 

Aluetasolla kanslia - tai vastaavia teht~vi~ hoitamaan m~aratyn hen 

kilon tulee huolehtia tarvittaessa myos yksikon asiakirjojen rekis 

teroinnista rekisterikorttia kayttaen . Tassa tarkoituksessa hanen 

tulee 

tarvittaessa rekisteroida saapuvat ja lahtevat asiakirjat , 

huolehtia , etta aluetason kirjattavat asiakirjat kirjataan 

piirin diaariin , seka 

huolehtia lahtevien a iakirjojen postituksesta . 

4 . 2 VR : n asiakirjojen arkistoinnin vastuuhenkilot 

4 . 2 . 1 Vastuuhenkilot rautatiehallituksessa 

Rautatiehallituksen keskusarkisto 

Rautatiehallituksen keskusarkiston vastuunalaisena arkistonhoitajana 

toimii tahan tehtavaan maaratty henkilo . 

Hanen tulee 

kehittaa ja valvoa VR : n asiakirjojen arkistointia ja arkis 

tonhoitoa seka tarvittaessa neuvoa ja ohjata osastojen ar 

kistohenkilokuntaa , 

valmistel1a sellaiset VR : n arkis ointiin ja arkistonhoitoon 

liittyvat asiat, joista paattaminen kuuluu muulle virano 

maiselle , 

suunnitella henkilokunnalle annettavaa alan koulutusta ja 

sen jarjestamista, 

valvoa , etta virastoon hankittavat kirjoitustarvikkeet ovat 

arkistokelpoisia, 
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osallistua Valtionrautateiden arkistointia koskevien ohjei

den ja maaraysten valmisteluun, seka 

vastata rautatiehallituksen asiakirjojen siirtamisesta 

valtionarkistoon . 

Rautatiehallituksen keskusarkiston arkistonhoitaja huolehtii rauta 

tiehallituksen keskusarkistossa ja hallinto - osaston arkistossa myos 

osaston arkistonhoitajalle kuuluvista jaljempana luetelluista tehta 

vista . 

Osaston arkisto 

Kunkin osaston arkiston vastuunalaisena hoitajana rautatiehallituk

sessa toimii osaston arkiston hoitajaksi maaratty henkilo . Osaston 

arkiston vastuunalaiseksi hoitajaksi voidaan maarata sama henkilo , 

joka on maaratty osaston kirjaamon vastuunalaiseksi hoitajaksi . 

Osaston vastuunalaisen arkistonhoitajan tulee 

vastata siita etta osaston arkiston hoito yleensa ja eri 

tyisesti arkistoaineksen ryhmittaminen , luetteloiminen , 

lainaaminen , seulonta, havittaminen ja luovuttaminen kes

kusarkistoon tai valtionarkistoon tapahtuu lainsaadannon 

ja valtionarkiston seka hallinto - osaston antamien ohjeiden 

mukaisesti, 

osallistua arkistointia koskevien saannosten noudattamisen 

valvontaan osastollaan , 

osallistua oman osastonsa arkistointia koskevien ohjeiden 

ja maaraysten laatimiseen , 

seurata arkistointia koskevia saannoksia ja osaltaan 

valvoa, etta naista riittavasti tiedotetaan osaston piiri 

hallintoon, 

ilmoittaa esille tulevista arkistonhoitoon liittyvista ky 

symyksista rautatiehallituksen keskusarkiston arkistonhoi

tajalle seka osaston johtajan nimeamalle osaston arkisto 

toimen valvojalle, 

vastata arkiston asiakaspalvelusta 
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vastata arkistoluettelon pidosta, sek~ valmistella asia

kirjojen seulontaa ja keskusarkistoon tai valtionarkistoon 
siirt~mista seka vastata h~vittamisen ja asiakirjasiirto

jen kaytannon toteutuksesta . 

Osaston arkiston hoitajan apuna toimii tarvittaessa arkistoavusta

ja , jonka arkiston hoitajan johdolla ja ohella tulee 

arkistoida arkistoon tulevat asiakirjat seka hoitaa asia 

kirjojen kansiointia ja nimioiden kiinnittamist~, 

hoitaa arkiston asiakaspalvelua, 

tiedottaa havaitsemistaan arkistointiin liittyvista ongel

mista osaston arkistonhoitajalle, 

pitaa arkistoluetteloa , 

seurata arkistointia koskevia saannoksia , 

huolehtia asiakirjojen seulonnasta, seka 

osallistua asiakirjojen havittamiseen ja asiakirjasiirto
jen kaytannon toteutukseen . 

4.2.2 Vastuuhenkilot piirihallinnossa 

Piiritason arkisto 

Piirin, konepajojen ja varastojen arkiston vastuunalaisena hoitaja 

na toimii yksikon paallikon tahan tehtavaan maaraama henkilo , joka 

samalla valvoo myos yksikon aluetason arkistojen hoitoa . Arkiston 

vastuunalaiseksi hoitajaksi on mikali mahdollista maarattava sama 

henkilo , joka on maaratty kirjaamon vastuunalaiseksi hoitajaksi . 

Piirien , konepajojen ja varastojen arkiston hoitajien tulee arkis 

tonhoitoon kuuluvien kaytannon tehtavien ohella 

vastata siita, etta piirin, konepajan tai varaston arkis 

tojen hoito yleensa ja erityisesti arkistoaineksen ryhmit 

taminen, luetteloiminen, lainaaminen, seulonta , havittami 
nen ja luovuttaminen tapahtuu maakunta - arkiston ja hal 
linto-osaston antamien ohjeiden mukaan, 
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valvoa , ett~ aluetason kirjatut asiakirjat tulevat arkis 

toitaviksi piirin arkistoon , 

seurata arkistointia koskevia s~annoksia , 

huolehtia arkistonhoitoon liittyvien ongelmien esille otta 

misesta piirin arkistotoimikunnassa, 

vastata asiakaspalvelusta , 

valmistella asiakirjojen seulontaa ja maakunta - arkistoon 

siirtamista seka vastata havittamisen ja asiakirjasiirto 

jen kaytannon toteutuksesta . 

Piirin , konepajan tai varaston vastuunalaisen arkiston hoitajan 

apuna toimii tarvittaessa arkistoavustaja , jonka tulee vastuunalai 

sen arkiston hoitajan johdolla ja ohella 

arkistoida arkistoon tulevat asiakirjat seka hoitaa asia 

kirjojen kansiointia ja nimioiden kiinnittamista, 

hoitaa arkiston asiakaspalvelua , 

tiedottaa havaitsemistaan arkistointiin liittyvista ongel 

mista arkiston vastuunalaiselle hoitajalle , 

pitaa arkistoluetteloa , 

seurata arkistointia koskevia saannoksia , 

huolehtia asiakirjojen seulonnasta , seka 

osallistua asiakirjojen havittamiseen ja asiakirjasiirto 

jen kaytannon toteutukseen . 

Arkiston vastuunalaisen hoitajan tulee piiritason arkistossa huoleh 

tia soveltuvin osin myos arkistoavustajan tehtavist~ , mikali arkis 

tossa ei ole arkistoavustajaa . Kirjaajan avustajaksi mahdollisesti 
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maaratty henkilo on mikali mahdollista maarattava myos arkistoa 

vustajaksi . 

Aluetason arkisto 

49a 

Aluetason rekisterointitehtavia hoitamaan maaratyn henkilon tulee 

arkistoinnin osalta huolehtia , etta kirjatut asiakirjat arkistoi 

daan piiriin arkistoon ja etta alueella on tarvittavat jaljennokset 

piiriin arkistoidusta aineistosta . Lisaksi hanen tulee huolehtia , 

etta myos rekisteroity aineisto on alueella asianmukaisesti jarjes

tetty . 

5 Tekstiasiakirjojen kirjaaminen 

5 . 1 Kirjaamisen tarkoitus 

Kirjaamisella tarkoitetaan niita merkintbja , joita yksikossa teh

daan kasiteltavaksi jatetyista tai saapuneista seka muille lahte 

vista asiakirjoista . 

Kirjaamisen eli diarioinnin tarkoituksena on yksiloida ja luette

loida vireille tulevat asiat ja siten helpottaa ja nopeuttaa asioi 

den kasittelya yksikossa . Kirjaamisen avulla seurataan asian kasit 

telyn eri vaiheita . Taman lisaksi vireilla oleville asioille muo 

dostuu johdonmukainen hakemisto ja asiakirjojen tulevalle arkis 

toinnille luodaan tarvittavat edellytykset . 

5 . 2 Yleiset kirjaamisperiaatteet 

Kirjaamisen tarkoitusperien saavuttamiseksi tulee kirjaamisessa 

huolehtia , etta 

kaikki virkatoiminnan kannalta merkitykselliset asiat kir 

jataan , 

asiakirjan sisalto tulee mahdollisimman tasmallisesti maa 

ritellyksi , 

kaikki asian eri kasittelyvaiheiden kulun selvittamiseksi 

tarvittavat tiedot kirjataan , 
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asiain kasittelyn paattymisesta tehdaan asianmukaiset mer 

kinnat , ja etta 

kirjausmerkinnat ovat niin selkeat ja yksiselitteiset , 

etta muutkin kuin merkintojen tekija voivat niiden perus 

teella saada tarvittavat tiedot . 

5 . 3 Kirjaamisen valmistelu 

Saapuneisiin asiakirjoihin on merkittava saapumispaivamaara joko 

leimaamalla tai kynalla . Jos kysymyksessa on kaksi tai useampia 

samaa asiaa koskevia asiakirjoja , jotka muodostavat erottamattoman 

asiakokonaisuuden , tehdaan saapumismerkinta vain paallimmaiseen 

asiakirjaan . Saapumismerkinta tehdaan kaikkiin saapuneisiin asia

kirjoihin riippumatta siita , viedaanko asia diaariin vai ei . 

Ennen diaariin merkitsemista on selvitettava asian kirjaamisen tar 

peellisuus , jolloin paasaantona on pidettava , etta kaikki yksikolle 

osoitetut yksikon toimintaa koskevat merkityksiset ja tavalla tai 

toisella toimenpiteita aiheuttavat asiat kirjataan . 

5 . 4 Kirjaamatta jatettavat asiat 

Seuraavia asiakirjoja ei ilman erityisia syita kirjata : 

asiat , jotka tulevat muussa yhteydessa luetteloitaviksi 

tilinpitoon liittyvat asiakirjat 

maaraaikaisilmoitukset 

kotimaiset virkamatkamaaraykset 

yksikkoon vain tiedoksi tulleet asiakirjat 

pelkat saatekirjeet 

erilaiset tiedotteet (esitteet , mainokset , lehdet , vuosi 

kertomukset , hinta - ja tarvikeluettelot) 

koulutustiedotteet ja kokouskutsut 

kokouspoytakirjat 

luonnosvaiheessa olevat tyopaperit ja muistiinpanot 

todistukset 

asiakirjojen ylimaaraiset jaljennokset ja rnonisteet 
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j~ljennosten , otteiden ja todistusten yms . tilaukset 

laitoksen eri sektoreiden toimintaa koskevat sisaisen 

laskennan kuukausi- , vuosi - , viikko- ym naihin verrattavat 

tavanomaiset raportit ja tiedonannot 

tilastot ja niihin liittyv~t asiakirjat 

ATK - raportit 

Tiliasiakirjojen ja ATK-raporttien osalta on noudatettava niista 

erikseen annettuja ohjeita . 

Poikkeustapauksissa voidaan tiedoksi tullut asiakirja edella sano 

tusta huolimatta kirjata , jos se on tiedoksisaajan kannalta tarkea 

asiakirja tai jos se aiheuttaa toimenpiteita yksikoss~ . 

5 . 5 . 5 Tekstiasiakirjojen numerointi 

Kirjattavaksi eli diarioitavaksi tarkoitetut asiakirjat varuste 

taan diaarinumerolla seuraavasti : 

Diaarinumeron muodostaa juokseva numero , kauttaviiva, ryhmanumero , 

kauttaviiva , vuosiluku . Diaarinumeron eteen kirjoitetaan yksikon 

nimilyhennys . Diaarinumero merkitaan asiakirjan ensimmaiselle si

vulle . 

L~htevat ja saapuvat kirjattavat asiakirjat numeroidaan ja kirja

taan kalenterivuosittain samaan diaariin kasittelyn mukaisessa ai 

kajarjestyksess~ . Kaikille samaa asiaa koskeville asiakirjoille on 

kalenterivuoden aikana annettava sama diaarinumero . 

Lahtevalle tai saapuvalle asiakirjalle voidaan viela tammikuussa 

antaa asian edellisen vuoden diaarinumero , kun kysymys on lopulli 

sesta toimenpiteesta . 

Mik~li asian k~sittely kalenterivuoden paattyessa on kesken eika 

paaty seuraavan tammikuun aikana , siirretaan kesken jaanyt asia 

tarvittaessa sen vuoden diaariin, jolloin asia tulee esille uudel 

leen . Vanhaan diaariin merkitaan asian uusi diaarinumero sarakkee -
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seen " lopullinen toimenpide " ja uuteen diaariin tehdlln merkintl 

siirrosta . 

Asiakirjaa numeroitaessa on huolellisesti tarkistettava saman asi 

an mahdollinen vireilllolo ja klsittely aikaisemmin saman kalente 

rivuoden aikana , jotta vlltyttlisiin uuden juoksevan numeron anta 

misesta '' vanhalle " asialle . Tarkistuksen helpottamiseksi on pidet 

tlvl kirjatuista asioista aakkosellista hakemistoa , jota on klsi 

telty jlljemplnl kohdassa 5 . 7 . Asiakirjan viitekohdassa olevia 

viittauksia asian mahdollisiin aikaisempiin klsittelyvaiheisiin 

voidaan diarioinnissa klyttll hyvlksi . 

Diaarinumeron asiaryhmlnumero valitaan siten , etta se vastaa asia 

kirjan sislltol . Asiakirjan vastaanottaja voi tarvittaessa klyttll 

eri asiaryhmlnumeroa kuin llhettljl . 

Ryhmlnumeroina klytetlln ainoastaan asiaryhmityksen kolminumeroisia 

lukuja . 

5. 6 Diaariin tehtlvlt merkinnlt 

Diaarinpidossa tulee noudattaa diaarin sarakkeiden ohjetekstejl . 

Asiakirjan sisllto merkitlln diaariin lyhyesti ja tasmlllisesti . 

Ennen merkinnln tekemista on aina syytl lukea asiakirjan tekstil 

klsityksen muodostamiseksi sen todellisesta sislllostl , koska kir 

jeen asiakohdassa eleva merkintl ei aina ole yhdenmukainen kirjeen 

sislllon kanssa . Asiakirjan todellinen sisllto on diarioitaessa 

aina mllr llvl . 

5 . 7 Diaarin aakkosellinen hakemisto 

Di arioiduista asioista on pidettlva aakkose l lista hakemistoa , jonka 

tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa asiakirjojen esilleottoa . 

Aakkosel l inen hakemisto muodostetaan diarioitujen asioiden avain 

sanojen perusteella . Asiakirjojen loytymisen varmistamiseksi on 
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pyrittava merkitsemaan diarioitu asia hakemistoon yhdella tai 

useammalla eri perustein valitulla avainsanalla . 

49a 

Varsinaisen aakkosellisen luettelon ohella voidaan pitaa erillisia 

apuluetteloja sellaisista asiaryhmista , joihin vuoden aikana kertyy 

paljon asiakirjoja . 

6 Tekstiasiakirjojen postitus 

Yksikosta lahetettavan kirjatun asiakirjan postittaa aina se kir 

jaamo tai kanslia , jossa asiakirja on kirjattu , jollei ole toisin 

sovittu . Kirjaamoon tai kansliaan postitettavaksi toimitettavan 

asiakirjan ohella tulee sinne aina samalla toimittaa myos asiaan 

liittyvat muut asiakirjat , mikali asia on loppuun kasitelty . Jos 

tata ohjetta ei voida noudattaa , on siita ilmoitettava diaarin 

pitajalle . 

Arkistoitavaan aktikappaleeseen on aina tehtava merkinta siita , 

etta postitus on suoritettu (myos postituspaivamaara) . 

7 Tekstiasiakirjojen arkistointi 

7 . 1 Kirjattujen tekstiasiakirjojen arkistointi 

Yksikon kirjaamossa kirjatun asiakirjan lopullinen sijoituspaikka 

on yleensa yksikon arkisto . Taman vuoksi asian kasittelijan tai 

postittajan tulee palauttaa asiakirjat yksikon diaarin pitajalle 

asian tulcua loppuun kasitellyksi . 

Mikali asiakirjan palauttaminen kasittelyn jalkeen ei ole mahdol 

lista, tulee asian kasittelijan ilmoittaa tasta yksikon diaarin 

pitajalle asianmukaisten merkintojen tekemista varten yksikon diaa

riin . 

Arkistoitava akti muodostuu yleensa lahetetyn kirjeen kaksoiskappa

leesta tai toisteesta (valokopio kirjeesta) seka asiaan liittyvista 

saapuneista ja muista mahdollisista asiakirjoista . Nama arkistoi -
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daan aina yhtena kokonaisuutena . 

Saapuneet asiakirjat yksinaankin muodostavat aktin , mikali kirjat 

tu asia ei ole aiheuttanut toimenpiteita . Vastaavasti lahetetyn 

kirjeen kaksoiskappale tai toiste (valokopio kirjeesta) yksinaan 

voi muodostaa aktin . 

Edella mainituista akteista muodostetaan paasarja kirjeisto . 

VR : n omaa kayttoa varten arkistoidaan lisaksi valokopiojaljennok 

set lahetetyista kirjeista ja solmituista sopimuksista erilliseksi 

toistesarjaksi . Edella sanottu ei koske lahete - ja vastaavia vaha 

merkityksisia kirjeita . 

7 . 2 Kirjaamattomien tekstiasiakirjojen arkistointi 

Kirjaamattomat tekstiasiakirjat (ks kohta 5 . 4) arkistoidaan yksikon 

arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti . 

7 . 3 Arkistonmuodostussuunnitelma 

Arkistonmuodostussuunnitelma (lorn . VR 2602 . 13) on yksikkokohtainen 

luettelo yksikon kaikista tekstiasiakirjoista ja sisaltaa seuraavat 

tiedot : 

yksikon nimi (osasto ja vastuu - tai toimintayksikko) 

asiakirjasarja tai - ryhma 

asiakirjojen arkistointitapa (asia-, aika - tai muu jarjes 

tys) 

asiakirjojen sijoitus (toimistohuone , arkisto) 

sailytysaika tyopisteessa 

kokonaissailytysaika (Valtionarkiston hyvaksyma) 

huomautussarake 

arkistotunnus (pysyvasti sailytettaville) 

huomautussarake 

Yksikon arkistonmuodostussuunnitelmasta on annettava jaljennos tai 

ote sellaiselle henkilolle , jolla on suunnitelmassa mainittuja 
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asiakirjoja . N~ma asiakirjat siirret~~n m~araajoin suunnitelman mu 

kaisesti yksikon arkistoon. Maaraajan sailytettavat asiakirjat ha

vittaa asianomainen itse sovittuaan asiasta osaston vastuunalaisen 

arkiston hoitajan kanssa . 

Yksikon oma arkistonmuodostussuunnitelma muodostaa t~man arkisto 

saannon liitteen . Arkistonmuodostussuunnitelmat laaditaan yksikoit 

tain hallinto-osaston ohjeiden mukaisesti. Edella kohdassa 3 (toi 

nen kappale) tarkoitetulla sisaisella yksikolla tulee o lla oma ar

kistonmuodostussuunnitelmansa. 

Valtionarkiston hyvaksyma asiakirjojen kokonaissailytysaika kirjeis 

ton osalta on sisallytetty diaarikaavaan . 

7 . 4 Arkistoluettelo 

Jokaisen arkistonmuodostajan tulee luetteloida arkistoonsa kuuluvat 

asiakirjat . Pysyvasti sailytettavien asiakirjojen luettelointiin 

kaytetaan arkistoluettelo - lomaketta A ja maaraajan sailytettaviin 

lomaketta B. Luetteloista on toimitettava jaljennokset hallintotoi 

mistoon ja valtionarkistoon tai maakunta - arkistoon keskusarkiston 

erikseen antamien ohjeiden mukaan . 

Arkistoluettelo A on sarjoittain laadittu luettelo arkistoyksikoista . 

Arkistoyksikkona on yleensa kansio, sidos tai vastaava . Kaikki yh 

teen kuuluvat arkistoyksikot muodostavat sarjan ja kaikki yhteen 

kuuluvat sarjat vastaavasti paasarjan . ArkistDluettelo B: ssa voi 

daan asiakirjat luetteloida suurempina kokonaisuuksina. 

Arkistoluettelolomakkeet hankitaan Valtion Painatuskeskuksesta . 

8 Mikrofilmien arkistointi 

Mikrokuvauksen kohteena voivat olla teksti ja tiliasiakirjat, pii 

rustukset , kartat, valokuvat seka ATK - tulosteet ja erilaiset jul 

kaisut . 
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Asiakirjat kuvataan 16 , 35 tai 105 mm:n filmille . Filmi voidaan 

sailyttaa ja kayttaa joko rullamuodossa tai tehda siita erilaisia 

kortteja . Yleisimmat korttimuodot ovat mikro -, ikkuna - ja tasku

kortit . 

Jokaisesta kuvatusta kohteesta on tehtava seka kaytto - etta var

muusfilmi . Kayttofilmi ja varmuusfilmi on aina sailytettava eri 

paikoissa . 

Varmuusfilmin arkistotilojen on oltava valtionarkiston yleisten 

ohjeiden mukaiset (VA nro 4/8 . 1 . 1979) . Kayttoarkistojen filmit voi 

daan sailyttaa normaalissa toimistotilassa valolta , polylta , vedel 

ta ja suurilta lampatilan vaihteluilta suojaavissa kaapeissa tai 

laatikoissa . 

Yksikon arkistointisuunnitelmassa on maaratty filmien sailyttamis 

ja havittamisajat . 

Arkistossa sailytettavien mikrofilmien vastuuhenkilona on yksikon 

arkiston hoitaja . Muualla sailytettavien filmien osalta vastuuhen 

kilo ilmenee arkistointisuunnitelmasta . 

Tarkemmat maaraykset mikrokuvauksesta sisaltyvat rautatiehallituk 

sen antamiin mikrokuvauksen toimintaohjeisiin . 

9 Muiden asiakirjojen (karttojen , piirustusten , valokuvien , 

magneet inauhojen) rekisterointi ja arkistointi 

Naiden asiakirjojen rekisteroinnista ja arkistoinnista rautatiehal 

litus antaa erilliset ohjeet . 

10 Kirjoitustarvikkeiden arkistokelpoisuus 

Valtionarkisto julkaisee vuosittain helmikuussa virallisessa leh 

dessa paatoksensa valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kunakin 

vuonna arkistokelpoisiksi hyvaksymista kirjoitustarvikkeista . 
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Pysyvasti sailytettaviin asiakirjoihin on kaytettava arkistokel 

poista paperia ja arkistokelpoisia muita kirjoitustarvikkeita . Li 

saksi on seuraaviin asiakirjoihin kaytettava arkistokelpoista pa 

peria : hovioikeuteen toimitettaviin tallekappaleisiin ; valtioneu 

vostolle , ministeriolle , korkeimmalle oikeudelle lahetettaviin pe 

riaatteellisesti tarkeisiin lausuntoihin ja esityksiin ; pitkaaikai 

sen oikeuden todisteena oleviin tai yleisesti tarkeisiin toimitus 

kirjoihin , sopimuksiin ja omistusoikeuskirjoihin . 

Pysyvasti sailytettaviin asiakirjoihin saadaan kayttaa vain val 

tionarkiston vuotuisessa paatoksessa mainittua arkistokirjoituspa

peria n : o 2 seka monistettaessa arkistomonistuspaperia n : o 3 . 

Pysyvasti sailytettavaan asiakirjaan tehtavat merkinnat (esim . a l

lekirjoitus) on tehtava arkistokelpoisia kirjoitustarvikkeita k a y t

taen . 

11 Arkiston kaytto 

11 . 1 VR : n henkilokunnan oikeuden ja velvollisuudet arkistoa kay 

tettaessa 

Valtionrautateiden henkilokunta saa lainata virkatoiminnassa tar 

vittavia arkistoasiakirjoja Valtionrautateiden arkistoista . Arkis 

tohenkilokunta huolehtii asiakirjojen esille ottamisesta ja ottaa 

kuittauksen tehdysta lainauksesta . Arkistohenkilokunta huolehti i 

myos lainattujen asiakirjojen palauttamisesta paikoilleen . Valtion 

rautateiden palveluksessa olevien on hoidettava huolellisesti kasi 

teltavanaan olevia asiakirjoja , pidettava ne asianmukaisesti jar

jestettyina ja luovutectava ne kasittelyn paatyttya takaisin arkis 

toon . 

Lainattuja asiakirjoja ei saa luovuttaa toiselle henkilolle ilman 

arkistohenkilokunnan lupaa . 

Salaisia asiakirjoja ei anneta muille kuin kyseista asiaa hoita 

valle henkilolle . Asiaankuulumattomat eivat saa niista myoskaan 

kopioita . 
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11 . 2 Ulkopuolisten oikeudet arkiston kayttoon 

Muille valtion viranomaisille voidaan kuittausta vastaan antaa ar
kistoasiakirjoja lainaksi maaraajaksi virkakayttoon . Lainauksesta 
paattaa yksikon paallikko . 

Yksityisille ei anneta asiakirjoja lainaksi , lukuunottamatta arkis

toasetuksessa (19 §) mainitussa poikkeustapauksessa . 

Valtionrautateiden julkisista asiakirjoista annetaan jaljennoksia 

saadettya maksua vastaan. Tarvittaessa tulee ulkopuolisille jarjes 

taa tilaisuus tutustua haluttuihin asiakirjoihin arkiston tiloissa 

arkistohenkilokunnan valvonnassa . 

Salaisia asiakirjoja ei koskaan saa antaa ulkopuolisten nahtavaksi . 

Ei -j ulkisia asiakirjoja sen sijaan saa antaa nahtav~ksi yksikon 

paallikon luvalla . Niista saa antaa myos valokopiojaljennoksia sa 

man luvan peruste@lla . 

11.3 Asiakirjojen lainausohjeet 

Arkistosta annetuista asiakirSalainoista tehdaan lainatosite 

(lorn. VR 1692), joka on kolmiosainen (yksi osa lainatun asiakirjan 

paikalle arkistoon, yksi osa lainaajalle ja yksi osa arkiston lai
nauskansioon). 

Arkiston henkilokunta lahettaa palautuspyynnon yli puoli vuotta 

vanhoista lainoista kaksi kertaa vuodessa . 

12 Salaisten asiakirjojen kasittely 

Salaiset asiakirjat on sailytettava erillaan muista asiakirjoista 
lukitussa sailytyspaikassa . 

Salaiset asiakirjat on merkittava valtioneuvoston 27 . 11 . 1975 anta 

man eraiden salassa pidettavien asiakirjojen kasittelya valtionhal 

linnossa koskevan paatoksen seka yleisten asiakirjojen julkisuutta 

koskevan lain mukaisesti (83/1951) leimalla, jossa on merkinta 
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"salainen'', viittaus sllnn5kseen, johon salassapito perustuu sekl 

salassapidon lakkaamisen ajankohta . 

Salaisia asiakirjoja ei saa sitoa yhteen julkisten asiakirjojen 

kanssa. Jos nlin on kuitenkin tapahtunut, on salaisia asiakirjoja 

sislltlvien sidosten selklln merkittlvl huomautus salaisista asia

kirjoista seka milloin viimeinen salassa pidettlvl asiakirja tulee 

julkiseksi . 

Salassa pidettlvien asiakirjojen mahdollinen hlvittlminen toimite

taan joko asiakirjahlvittljlssl silppuamalla tai polttamalla. 

Kirjaamon vastuunalaisen hoitajan on huolehdittava siitl ettei 

diaarista kly ilmi minklln asiakirjan sisllt5 siltl osin kuin se 

on salassa pidettavl . Sen sijaan diaarissa tulee olla maininta sii 

ta, etta asiakirja on, joko kokonaan tai osittain , salassa pidettlvl . 

13 Asiakirjojen hlvittlminen 

Asiakirjoja saa Valtionrautateiden arkistoista hlvittll vain yleis 

ten sllnn5sten nojalla tai valtionarkiston my5ntlmln luvan perus 

teella. 

Asiakirjahlvitysten valvojiksi on mllrlttlvl kullakin osastolla ja 

kussakin piirissl kaksi virkamiestl, joista toisen tulee olla yksi 

k5n arkistotointa valvova henkil5. Hlvityksen klytlnn5n toteutuk 

sesta huolehtii arkistonhoitaja , jonka apuna hlvityksessl toimii 

arkistoavustaja . 

Asiakirjat hlvitetlan vuosittain toukokuussa, kunakin vuonna ne 

asiakirjat, joiden slilytysaika on edellisen kalenterivuoden aikana 

pllttynyt . 

Arkistoluettelo B:n hlvityssarakkeeseen on hlvittlmisestl tehtlvl 

asianmukaiset merkinnlt. 

Tiliasiakirjojen osalta hlvittlmisestl on lislksi slldetty valtio 

neuvoston tiliasiakirjoista antaman pllt5ksen 10 § : ssl (789/77) . 
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Havitettavat julkiset asiakirjat on tuhottava joko polttamalla tai 

antamalla ne kaytettavaksi raaka-aineena kotimaisissa paperiteh 
taissa. 

Havitettavien asiakirjojen myynnista kertyneet varat kirjataan 
valtion tuloina satunnaisia tuloja osoittavan momentin kohdalle . 

14 Pysyvasti sailytettavien asiakirjojen siirto yleisarkistoihin 

Valtionarkisto on rautatiehallituksen osalta ja maakunta - arkistot 

piirihallinnon osalta Valtionrautateiden asiakirjojen lopullisina 

sailytyspaikkoina . 

Asiakirjojen siirtamisesta ja siirtoajankohdasta paattaa asiakir
jat vastaanottava arkisto, joka kay myos tarkastamassa luovutetta 

van aineiston ennen siirtoa . 

Arkiston vastuunalainen hoitaja valmistelee ja toteuttaa asiakirja

siirrot. 

Luovutuksia valmisteltaessa on huolehdittava siita , etta kaikki 

valitun luovutusajanjakson pysyvasti sailytettavat asiakirjat luo

vutetaan kerralla . Jos kuitenkin joitain kyseisen ajanjakson asia 

kirjoja ei haluta tai voida siirtaa vastaanottavaan arkistoon, on 

naista asiakirjoista tehty luettelo annettava tiedoksi arkistoon 

asiakirjaluovutuksen yhteydessa . 

Kaikki luovutusajanjaksolta peraisin olevat maaraajan kuluttua 

havitettavat asiakirjat on mikali mahdollista havitettava ennen 

asiakirjasiirron toimeenpanoa . 

Luovutettavista asiakirjoista on tehtava arkistoyksikkokohtainen 
luovutusluettelo (valtionarkistoa varten kaksi allekirjoitettua 

kappaletta ja yksi jaljennos seka maakunta- arkistoa varten kaksi 
allekirjoitettua kappaletta ja yksi jaljennos) . Lisaksi yleisarkis 

toon on toimitettava erillinen luovutuskirja . 
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15 Arkiston suojelu poikkeuksellisissa oloissa 

Opetusministerion 11 . 10 . 1962 antamien valtion viranomaisten ja lai 

tosten arkistojen suojaamista koskevien yleisohjeiden mukaan on ol

tava suunnitelma kriisitilanteiden varalta arkiston suojaamiseksi. 

Suojelukohteissa olevien arkistojen arkistoainekset on kayttotarvet 

ta ja turvallisuusnakokohtia silmalla pitaen jaettava tarkeysryhmiin . 

Ensimmaiseen ryhmaan on luettava se aines, jota asianomainen viran 

omainen ehdottomasti tarvitsee toimintansa jatkamista varten. 

Toiseen ryhmaan on luettava piirustukset, kartat ja tilastot. Jokai 

sen toimipisteen on itse ratkaistava kuinka paljon ja mita otetaan . 

Kolmanteen ryhmaan jaa vahemman tarkea arkistoaines . 

Tilapaista sijoituspaikkaa valittaessa on oltava yhteydessa ao . vi 

ranomaisiin , jotka tarvittaessa antavat kaytannon ohjeita arkisto 
tilojen asianmukaisesta sisustamisesta. 

Tarkemmat suunnitelmat ja valmistelevat toimenpiteet arkistojen suo 

jaamiseksi tekee ao . arkistoinnista vastaava yksikko . Yksikon suunni 
telma sailytetaan arkistokasikirjassa ja sen lisaksi arkiston seinal 

la . 

16 Voimaantulo 

Tama arkistosaanto tulee voimaan 1.1 . 1984 ja samalla kumotaan 

6 . 5 . 1980 annetut VR : n kirjaamisohjeet n : o Hlo 249/80 seka kirjaamis 

ohje n : o Hlo 209/019/82 , 8.3 . 1982 . 

Taman arkistosaannon maarayksia ei sovelleta ennen sen voimaantuloa 
arkistoituun aineistoon. 

Paajohtaja 

Hallinto - osaston 

johtaja 
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TANSKAN , NORJAN , RUOTSIN JA SUOMEN RAUTATEIDEN VALINEN VAPAA

LIPPUSOPIMUS 

Voimassa 1 . 1.1984 lukien . 

Vapaalippujen vaihdossa noudatetaan seuraavia ehtoja: 

Yleista 

lama sopimus on paakohdiltaan samansisaltoinen kuin 1 . 1.1974 al

kaen voimassa ollut pohjoismainen vapaalippusopimus . Sopimuksen 

uusiminen aiheutuu uuden vapaalipun, VAPAALIPPU-POHJOLAN, kayt

toonotosta . 

Sopimus perustuu FIP-saantoihin (FIP-Regelungen) ja patee siten 

kahdenkeskisena sopimuksena naiden saantojen 13 . kohdan maaraysten 

''Bilaterale Vereinbarungen" mukaisesti . 

Niissa kysymyksissa, joita tassa sopimuksessa ei kasitella, on 

voimassa FIP-saantojen asianomainen kohta. 

2 VAPAALIPPU-POHJDLA 

VAPAALIPPU-POHJOLA, joka korvaa tahanastisen Pohjoismaisen Eri

koisvapaalipun, muodostuu taman sopimuksen liitteen 1 mallin mu

kaisesta kansilehdesta seka siihen liitetyista yhdesta tai useam

masta kupongista. Kuponki on sama kuin kansainvaliseen vapaalip

puun kaytettava silla erotuksella, etta VAPAALIPPU-POHJOLAN kaan

topuoli on tyhja . Kukin rautatie valmistaa omat kansilehtensa 

FIP-kansilehden varisina . 

3 Kelpoisuusalue 

3.1 Rautatiet 

VAPAALIPPU-POHJDLAN kelpoisuusalueena on kunkin sopimusrautatien 

koko rataverkko seka lisaksi seuraavat yksityisradat: 

Tanska 

Lollandsbanen 

(Nyk~ping Fl-Nakskov) 

Hillerrld - Frederiksvark - Hundested Jernbane 

( Hiller~d -Frederiksvark - Hundested) 

Gribskovbanen 

( Hiller~d - Tisvildeleje, Hiller~d - Gilleleje) 
Odsherredsbanen 

( Holbak - Nyk~ping SJ) seka 
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H'ng - T' l l ,se Jernbane 
(Slagelse - H0ng - T'll0se) . 

Ruotsi 
TGOJ : n henkiloliikenteen linjat 

3 . 2 Lauttalinjat 

Tanska : 

Ruotsi : 

Suomi : 

Nor j a : 

Helsing0r - Helsingborg 

Kors0r - Nyborg/Halsskov - Knudshoved 

Kalundborg - Arhus 

Kalundborg - Sams0 
B0jden - Fynshav 

Esbjerg - Fan0 

R0dby - Puttgarden 

Gedser - Warnemunde 

TT Saga- Linen lautat Trelleborg- Travemunde 

SJ : n ja DR : n lautat Trelleborg- Sassnitz raja 

4. Lippuihin oikeutetut , lippujen lukumaara ym 

4 . 1 VAPAALIPPU-POHJOLA myonnetaan virkamatkaa ja asianomaisen 

rautatien hyvaksymaa opintomatkaa varten . 

4. 2 VAPAALIPPU-POHJOLA myonnetaan vapaa - ajan matkaa varten : 

- kokopaivatyossa olevalle : kaksi (2) kuponkia kalenterivuotta 

ja rautatieta kohden kunkin rautatien sisaisten maaraysten mu -
* kaan , kuitenkin vahintaan 12 kokonaisen kuukauden keskeytymatto-

man palveluksen jalkeen . 

- osa- aikatyossa olevalle (vahintaan 50% kokonaisajasta) : kaksi 

(2) kuponkia kalenterivuotta ja rautatieta kohden kunkin rauta-
** tien sisaisten maaraysten mukaan , kuitenkin vahintaan 24 koko -

naisen kuukauden keskeytymattoman palveluksen jalkeen . 

*Jos palvelusaikaan sisaltyy osa- aikatyota 
otetaan tasta huomioon vain puolet . 

**Jos palvelusaikaan sisaltyy kokopaivatyota ker 
rotaan tama aika kahdella . 

Taman maarayksen mukainen oikeus on voimassa silloinkin , kun osa
aikatyossa olevan oikeus kotimaisten henkilokuntalippujen luku
maaran osalta on rajoitettu . Osa- aikatyon syylla ei ole merkitysta . 

50 
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- elakkeelle siirtyneelle, joka elakkeelle siirtyessaan oli VAPAA

LIPPU - POHJOLAAN oikeutettu: lisaksi yksi (1) kuponki kutakin so

pimusrautatieta kohti . Tassa tarkoitetun lipun viimeinen kelpoi

suuspaiva saa ella enintaan 48 kuukautta elakkeelle siirtymispai

vasta . Jos FIP-saannoissa vastaavalle kansainvaliselle lipulle 

maarataan edullisempi kelpoisuusaika, noudatetaan FIP-saantoa. 

Huomautus 1 : Joka kerran on saavuttanut kokopaivatyossa ollessaan 
oikeuden VAPAALIPPU-POHJOLA - lippuihin, sailyttaa ta
man oikeuden myos mahdolliseen osa-qikatyohon siir
tyessaan. 

Huomautus 2 : Kuponkeja voidaan myontaa saadetyn palvelusajan saa-
vuttamista seuraavasta paivasta . 

Palveluksessa olevalla on oikeus saada samalla kertaa koko kalen

terivuoden kunkin maan 2 kupongin maara samaan lippuvihkoon kiin 

nitettyna . 

Edella mainittuihin kuponkilukuihin ei l ueta kauttakulkumatkoihin 

kaytettyja VAPAALIPPU - POHJOLA-kuponkeja. 

Taman lisaksi VAPAALIPPU-POHJOLA saadaan poikkeuksellisesti myon

taa esim. palveluksessa olevan perheessa sattuneen sairauden, ta 

paturman tai kuolemantapauksen vuoksi . 

5 Voimassaolo 

VAPAALIPPU - POHJOLA on voimassa FIP-saantojen mukaisesti seuraavin 

poikkeuksin : 

- Voimassaoloaika kaksi (2) kuukautta . Kukin rautatie voi omalta 

osa l taan maarata lyhyemman voimassaoloajan vuodenvaihteessa 

-Kohtien 8 ja 9 mukaan myonnetyn VAPAALIPPU - PVHJOLAN voimassaolo

aikaa voidaan rajoittaa. 

6 Vaunuluokka 

VAPAA LIPPU-POHJOLA voidaan myontaa samaan vaunuluokkaan , jo hon 

asia nomainen on oikeutettu matkustaessaan kotimaansa rautateilla. 

Jokainen rautatie voi kuitenkin omien sisaisten maaraystensa mu

kaan rajoittaa matkustusoikeutta 1 luokassa ulkomaill a . 

7 Lipun laatiminen 

Kansilehti kuponkeineen liitetaan nitomalaitteella yhteen . Kupon

kien numerot merkitaan kansilehdelle. Virkamatka merkitaan kan

silehden ylimpaan oikeanpuoleiseen kenttaan sanalla "tjansteresa". 

Henkilo numero tai sita vastaava - mihin pitaa sisaltya sy n tymaai -
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ka - kirjoitetaan sille varatulle riville. Harkinnan mukaan voi

daan tahan kohtaan lisaksi merkita muukin sisaisesti kaytossa ele

va numero. 

Etu- ja sukunimi kirjoitetaan suuraakkosin. Lipunhaltijan on kir

joitettava nimensa kansilehdelle. Muussa tapauksessa lippu ei kel

paa . Muste- tai kuulakarkikynaa on kaytettava . 

8 VAPAALIPPU - POHJOLAN kaytto henkilostojarjestojen toiminnassa 

8 . 1 VAPAALIPPU-POHJOLA voidaan anomuksesta myontaa taman sopi

muksen liitteessa 2 mainittujen jarjestojen johtaville toimihen

kiloille matkustamista varten muun pohjoismaan veljesjarjeston 

jarjestamaan liittokokoukseen, kongressiin tai edustajakokoukseen . 

Vapaalipun voi saada myoskin palveluksessa eleva ottaessaan jarjes

toedustajana osaa sellaisiin kokouksiin. 

8 . 2 Vapaalippu voidaan poikkeustapauksissa myontaa elakkeella 

olevalle, joka on erityisesti kutsuttu kohdm 8.1 tarkoittamiin 

tilaisuuksiin. 

8.3 VAPAALIPPU - POHJOLA voidaan myontaa vapaalippuoikeutta vailla 

olevalle rautatielaiselle osallistumista varten rautatielaisjar

jestojen jarjestamiin kongresseihin tai opintomatkoihin muussa 

pohjoismaassa. 

8 . 4 Oman maan rautatie myontaa VAPAALIPPU-POHJOLAN harkinnan mu

kaan anomuksesta, johon on liitetty kokouskutsu tai kutsukirje . 

Jos anomus hyvaksytaan sisaltyy paatokseen automaattisesti kaut

takulkumatka. Muipta edellytyksista riippumatta lippu voidaan 

myontaa 1.luokkaan. 

9 Rautateiden vapaa - ajantilaisuuksiin myonnettava VAPAALIPPU

POHJOLA 

9.1 VAPAALIPPU-POHJOLA voidaan myontaa jaljempana olevan mukai

sesti kohdan 4.2 tyoaikaa noudattavalle rautatielaiselle seka 

myoskin elakelaiselle osanottoa varten pohjoismaiden rautateiden 

sellaisiin vapaa-ajan tilaisuuksiin, joista on sovittu tai jot

ka asianomaisen maan vapaa-ajan jarjesto on hyvaksynyt. 

- Aktiivista osallistumista varten urheilukilpailuihin . Vapaalip

pu saadaan myontaa enintaan 20 tilaisuuteen kalenterivuotta koh

den kunkin maan keskusjarjestolle . 

50 
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- Osallistumista varten harrastus-, taide- tai aatteellisiin rau

tatieorganisaatioiden tilaisuuksiin tai laulukokouksiin, raitti

uskongresseihin ym . 

Vapaalippu saadaan myontaa myos tallaisen vapaalippuoikeuden omaa

van rautatielaisen tai elakelaisen pefheenjasenelle, joka itse on 

jasenena vapaa-ajan jarjestfissa, osallistumista varten ylla ole

viin tilaisuuksiin. Lapsi ei saa olla tayttanyt 21 vuotta. 

Vapaalippu saadaan myontaa myos tarvittavalle maaralle matkanjoh

tajia . 

Huomautus: Matkanjohtajalla tarkoitetaan henkiloa, joka toimii 

vapaa - ajanorganisaatiossa, mutta jonka silti ei valttamatta tar

vitae olla rautatielainen tai rautateilta elakkeella eleva. 

Hakemus on osanottajaluetteloineen ja kutsuineen lahetettava oman 

rautatien hyvaksyttavaksi. Myonteisessa tapauksessa sisaltyy va

paalippuun automaattisesti kauttakulkumatka. Vapaaliput myonne

taan 2 luokkaan . Yhteislippu voidaan tarvittaessa kirjoittaa ni

metylle matkanjohtajalle, jolloin muista osanottajista ilmoite

taan ainoastaan lukumaara ja heille annetaan tarkastusliput. Lip

puvihkon paallyksen oikealla ylhaalla olevaan kenttaan merkitaan 

talloin sana "gruppresa" ja osanottajien lukumaara (Esim . "Grupp

resa 20 resande"). 

10 Siirtymamaarayksia 

- Kohtaan 2 (sivu 2): VAPAALIPPU-POHJOLA myonnetaan 1 . 1 . 1984 tai 

sen jalkeen alkavaksi anottua matkaa varten. Jos matka alkaa 

31 . 12 . 1983 tai sits ennen, kirjoitetaan anojalle Pohjoismainen 

Erikoisvapaalippu. 

- Kohtaan 4 . 2, joka koskee osa-aikatytissa olevaa (sivu 3 ): Maara

ysta sovelletaan niihin, jotka 31.12.1983 ovat olleet osa-aika

t yossa vahintaan 24 kuukautta yhtajaksoisesti osa-aikatyon syysta 

r ii pp umatta . 

- Kohtaan 4.2, joka koskee elakelaista (sivu 4 ): 48 kuukauden 

maaraysta sovelletaan 31 . 12.1983 tai sen jalkeen elakkeelle siir

tyvaan . lata aikaisemmin elakkeelle siirtyneen osalta on voimassa 

sen sijaan 12 kuukautta. 
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Lii tteet 

1 . VAPAALIPPU-POHJOLAN kansilehden malli 

2. Kohdassa 8.1 . tarkoitettujen jarjestojen luettelo 

3. VAPAALIPPU-POHJOLAN kansilehteen painettavat kayttoohjeet 

Tukholma syyskuun 28 paivana 1983. 

Koope nhamina lokakuun 14 paivana 1983 . 

Oslo marraskuun 2 paivana 1983. 

Helsinki marraskuun 15 paivana 1983 . 

(N : o Hlo 807/126/83, 21.11.1983) VT 50 /83 . 
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Liite 1 

~APAALIPPU-POHJOLAN kansilehden malli 

(@ '9®'= 
":(S- DSB 

FRIBILJETT - NORDEN I 
VAPAAUPPU- POHJOLA 

FRIBILLETT- NORDEN 

FRIBILLET- NORDEN 

Vthko stshltaa seuraavten rautatetden kupongtt 
Della kupongomslag mnehAIIer kuponger fOr resa p& 
Delle kupongomslag mneholder kuponger for re•se p& 
Delle kuponomslag •ndeholder kuponer 111 resse p& 

Pv -Otg l(i> - Man VuOSI ~ Ar 
Svi'IIVmacttkl • P!tSt)nnummer - Fedseldfto - Fednlsdato 

,=~=.,..,= 

"a~G!!!F 
-~- VALTIONRAUTATIET 

VR 2363 370x90 1 000 83..(19 188305468X-38J3055/PU 

VAPAALIPPU- POHJOLAN kelpoisuus 
Gil!lghelsomrMe for FRIBILJETT- NORDEN 
Gyld1ghe1somrMe for FRIBILLETT- NORDEN 
Gyld1ghetsomrade for FRIBILLET- NORDEN 

SJ - kuponk1 kelpaa 
- kupongen galler for resa pa 

rautateilla/jarnviigar 
SJ Srarens Jiirnvagar 
TGOJ AB 

lautoilla/farjor 
TT -Saga-Ltnes farjor 
SJ och DR fiirJor 
Trelleborg -Sassn1tz Gr 

NSB - kuponki kelpaa 
- kupongen g) elder for re1se med 

rautateilla/jernbaner 
NSB Norges Statsbaner 

I 

Nr 

Nr 

SJ 

NSB 

DSB Nr ;:-?~·~~fu;-~ 

Kelpaa 
Galler 
Gselder 
Gyld•g 

Pv 
Oag 

(It Vu011 Pv 
Dag •• ..... Min lu 

·---·--- ----
DSB - kuponki kelpaa 

- kuponen gcelder for re•se pa 

rautateilla/jernbaner 

DSB Danske Statsbaner 
Lollandsbanen 
(Nyk0bmg FI -Nakskovl 

Htller0d-Frederiksvark
Hundested Jernbane 
IH•IIP•0d-Fredenksvark-Hundested) 

Gribskovbanen 
IH•IIel0d-Tosvlldelese. Hollered
G•IIeletel 

Odsherredsbanen 
!Holbak-Nyk0bong Ssl 

H0ng-T 0110se Jernbane 
(Siagelse-H0ng·T0II0se) 

lautoilla/ferger 

Helsing0r-Helsinborg 
Kors0r- Nyborg/ 
Halsskov-Knudshoved 
Kalundborg-Arhus 
Kalundborg-Sams0 
B0Jden-Fynshav 
EsbJerg-Fan0 
R0dby-Pungarden 
Gedser-Warnewi.inde 



Tanska: 

Jernbaneforeningen 

Dansk Jernbaneforbund 
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Dansk Lokomotivmands Forening 

Fallesorganisationen DSB 

Privatbanefunktionarernes Forbund 

Dansk Lokomot i vmands Forbund 

Danske Privatbaners Kontorforening 

Suomi: 

Rautatielaisten Liitto r.y . 

Rautatievirkamiesliitto r.v. 
Veturimiesten Liitto r.y. 

Rautatien ' Teknillisten Yhdistysten Liitto r.y. 

Rautateiden Insinoorit r.y. 

Svenska Kamratforbundet vid statsjarnvagarna r . f. 

VR Konduktooriyhdistys r.y. 

VR Teknilliset r.y. 

Norja: 

Statsbanenes Sjefsforening 

Norsk Jernbaneforbund 

Norsk Lokomotivmanns Forbund 

Den Norske Ingeniorforening-Jernbaneingeniorenes avd 

Jernbanens Ingeniororganisasjon. NITO 

Funksjonarforbundet ved NSB 

Sikringsteknikernes forening ved NSB 

Driftspersonalets forening ved NSB 

Ruotsi: 

Sveriges Jarnvagars Tjanstemannaforbund ( SJTF ) 

ST Jarnvag (ST-J) 

Statsanstalldas Forbund ( SF ) 

Yhteispohjoismainen: 

Nordiska Jarnvagsmannasallskapet ( NJS ) 

(Pohjoismainen Rautatieseura ) 

50 
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Liite 3 
VAPAALIPPU-POHJOLAN k~yttoohjeet 

1. Lippuvihko sisaltaa paallyksen ja yhden tai useampia kuponkeja, 

jotka yhdessa muodostavat pohjoismaisen vapaalipun (VAPAALIPPU

POHJOLA, ruots. FRIBILJETT-NORDEN) . Paallyksessa tulee olla mer

kinta siihen kuuluvista kupongeista ja niiden numerot. 

2. Lippuvihko on henkilokohtainen. Haltijan on ennen matkaa kir

joitettava nimensa sille varattuun paikkaan. Haltijan on kehoi

tuksetta todistettava henkilollisyytensa ajokortin, passin tai va

lokuvalla varustetun henkilotodistuksen avulla. 

3. Lippuvihko on voimassa kuponkiin merkityssa vaunuluokassa . Mak

settaessa tariffinmukainen hinnanerotus on vaihto ylempaan vaunu

luokkaan sallittu. 

4. Lippuvihkon jokainen kuponki oikeuttaa paallykseen merkittyna 

kelpoisuusaikana kayttamaan rajoituksetta kaikkia neljaa paivays

ruutua vapaavalintaisiin matkoihin paallyksessa mainituilla asian

omaisen rautatien rata- ja lauttaosuuksilla . 

Paivaysruudut on kaytettava numerojarjestyksessa. Rajanylityksessa 

ruutuun merkitaan se paivamaara, jolloin juna aikataulun mukaises

ti saapuu ensimmaiselle rajanjalkeiselle pysahdyspaikalle. Jokai

nen ruutu on voimassa lipunhaltijan merkitsemasta paivamaarasta 

alkaen seuraavan vuorokauden klo 24 saakka . Paiva, kuukausi ja 

vuosi on aina merkittava muste- tai kuivamustekynalla ja kaytet

tava arabialaisia numeroita. Paivaysmerkinnassa on paiva, kuukau

si javuosi kukin erikseen merkittava kahdella numerolla joten yk

sinumeroisen luvun eteen on lisattava nolla, esim . 07.08.83. Jo

kaisessa paivamaararuudussa oleva "Contr6le''-sanalla merkitty ti

la on tarkoitettu lipuntarkastajan merkintoja varten. 

5 . Jos paivamaara on merkitty virheellisesti tai se puuttuu ruudus

ta, on lipuntarkastajan mitatoitava ruutu rastilla . Talloin on lu

nastettava matkalippu (FIP -a lennustodistusta voidaan kayttaa) ra 

ja- tai lahtoasemalta seuraavalle pysahdysasemalle. Lippu voidaan 

lunastaa myos pitemmalle kuin seuraavalle asemalle. Jatkettaessa 

matkaa VAPAALIPPU-POHJOLA-lipulla taytetaan seuraava ruutu. 

6. Maaratyissa junissa, vaunuissa ja laivoissa lippu ei kelpaa 

lainkaan tai kelpaa se ainoastaan rajoituksin tai maksamalla lisa

maksu. 
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7. Va a rinkayton seurauk se na on lipun valiton menet ys. I l moitus 

siit a t e hd~an kotimaan rautateill e . 

B. 30 kg henkilo kohtaista ma t kata varaa saa l~he t t~a m~ksutta. Pa

l uu matka lla on mak s uton kulje t us voimas s a lipunha l tijan kotiase

ma l le s aakka. Toimitus- ja lisamak s u voida a n kantaa. 

SUOJAOSUUS PALKAN ULOSMITTAUKSESSA 

Saadoskokoelmassa on julkaistu oikeusministerion paatos suoja

osuuden maarien korottamisesta palkan ulosmittauksessa . 

Annettu Helsingissa 16 paivana marraskuuta 1983 

Suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa 20 paivana marraskuuta 

1981 annetun asetuksen (767/81) 4 § : n nojalla oikeusministerio 

on paattanyt : 

1 § 

Elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) lokakuun 1983 indeksi 

luvun noustua 12 , 3 prosenttia lokakuun 1982 indeksiluyusta koro 

tetaan suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 

(767/81) 1 § : ssa mainitut suojaosuuden maarat , jotka velal l isen 

katsotaan tarvitsevan seuraavaan palkanmaksupaivaan asti itsensa 

ja puolisonsa seka hanen elatuksensa varassa olevien omien ja 

puolisonsa lasten ja ottolasten elatukseen , velallisen omalta 

osalta 44 , 00 markkaan ja jokaisen edella mainitun omaisen osalta 

16 , 00 markkaan paivaa kohti . 

2 § 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1984 . 

(N : o Hlo 844/010/83 , 7 . 12 . 1983 , vrt VT 49/82) VT 50 /83 
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KANSAINV~LIST~ ALENNUSTODISTUSTA (FIP-KORTTIA) KOSKEVAT 

ANOMUKSET 

VR : n henkilokunnalle ja el~kel~isille myonnett~vien Kansainv~lis

ten alennuskorttien (ns. FIP- kortti, lorn . VR 2437) k~sittely on 

siirretty liikennepiireille 1 . 1 . 1984 lukien . 

Alennuskorttia koskeva anomus (lorn. VR 2312) l~hetet~~n rautatie

hallituksessa siihen toimistoon ja piirihallinnossa siihen lii 

kennepiiriin , ratapiiriin, konepajaan tai varastoon, jossa tai 

jonka alaisessa yksikossa anoja palvelee tai on palvellut. 

Anomuksen hyvaksyy ao yksikon p~~llikko tai h~nen ma~r~~m~ns~, 

mink~ jalkeen anomus l~hetet~an alennuskortin kirjoittamista 

varten rautatiehallituksessa hallintotoimistoon ja piirihallin

nossa liikennepiirin m~~r~~malle k~sittelij~lle. 

Alennuskorttien k~sittelijoin~ 

toimivat: 

Tsiht 

Tsiht 
Tv irk 

Tsiht 

Tsiht 

Tsiht 

Tv irk 

Tsiht 

Raija Iltola, hallintotsto 

Riitta Rasehorn, Hki lipputsto 
Mirja Niskanen _tl_ 

Merja Haimi , Kv lipputsto 

Kirsti Hartikainen, 
Tpe lipputsto 

Merja Perho, Tku lipputsto 

Marju- Leena Raumanni, 
Sk liikennepiirintsto 

Hellin Uksila,Ol lipputsto 

RH:n toimistojen sek~ tervey 
huoltoalueiden anomukset 

Helsingin liikenne - ja rata
piirin sek~ n~iden alueyksi 
koiden , Helsingin ja Hyvink~an 
varaston , Pasilan ja Hyvink~~n 
konepajan sek~ s~hkoasennuskes 
kuksen anomukset 

Kouvolan liikenne - ja ratapii 
rin sek~ n~iden alueyksikoiden 
anomukset 

Tampereen liikenne- ja rata
piirin sek~ n~iden alueyksikoi 
den anomukset 
(Turun lipputston kasitelt~vi~ 
lukuunottamatta) 

Turun liikenne - ja rata- alueen, 
varikon ja opastinalueen sek~ 
Turun konepajan ja varaston 
anomukset 

Sein~joen liikenne- ja rata
piirin sek~ n~iden alueyksi
koiden ja Vaasan konepajan 
anomukset 

Oulun liikenne - ja ratapiirin 
sek~ n~iden alueyksikoiden 
anomukset 
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Tsiht Tuu1a K~rkkainen , . 
Pm 1iikennepiirintsto 

Tsiht Airi Treuthardt , 
Jns 1 iikennepiirintsto 

Pieksam~en 1iikenne- ja ra
tapiirin sek~ n~iden a1ueyk
sikoiden , Pieksamaen konepa 
jan ja varaston sek~ Kuopion 
konepajan anomukset 

Joensuun 1iikenne - ja rata
piirin seka naiden a1ueyksi 
koiden anomukset 

Kortti 1 unastetaan p11r1n sijoituspaikan 1ipputoimistosta, mutta 

se voidaa n pyynnost~ l~hett~~ lunastettavaksi myos muulle anojan 

ilmoittama11e henkiloliikenteelle avatulle liikennepaikalle . 

Alennuskortin hinta on kymmene n (10) markkaa . 

(N : o RH 791/053/83 , 25 . 11.1983)VT 50 /83 

KANSAINVKLISESTK ALENNUSTODISTUKSESTA (FIP) KANNETTAVA MAKSU 

Kansainva1isest~ alennustodistuksesta (lorn . VR 2437) perittava 

maksu on rautatiehallituksen p~atoksel1~ 17 . 8 . 1983 korotettu kym 

meneksi (10) markaksi 1 . 1 . 1984 lukien . 

Alennuskortista suor i tettavan maksun kantaa kortin 1uovutuspaikan 

lipputoimisto tai lippukassa kayttaen varauskuittilomaketta 

VR 2410, johon on merkittava sana "FIP- kortti" ja kortin numero . 

Lomakkeesta lahetetaan tarkistusosa 

korttien kasittelijalle . 

(N : o RH 791/053/83 , 25.11 . 1983) VT 

ao 1iikennepiirin ma~raamalle 

50 /83 . 

VAKIOHINTAISEN KAPPALETAVARAN RAHTIKI RJAT 

Tariff i en muuttumisen johdosta on asemi lta palautett a va v. 198 2 -

1983 tariff i n mukaiset vakiohi ntaisen kappaletavaran rahtikir jat 

tilitoimiston kotimaiseen tarkas t us j aostoon t a mmi kuun 1 984 ens i m

maisella viikolla . Pa l a utukset o n l ahetett a va eri l laan joul ukuun 

tilityksista. Sen sijaan as iakkailta t a kaisinlunastetut ka y tta

mat toma t vak i ohin tai s et kappa letavarara htikir j at o n pa lau tettava 

takaisinlunastamiskuukaude n ti l i tyk s e n yhteydessa . 

Uuden tariffin muka isten r ah t i k ir jojen t ilaukset pyyde taan l ahetta

maan mahdo1lis i mman pian kotimaiseen t arkastu s j aos toon. 

(Nro Tlt 1005/233/83, 7.12.198 3 ) VT 5 0 / 83 
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VUODEN 1983 TuSITTEIDEN L~ETTXMINEN TILITOIMISTOON SERX MATKA

LASKUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

Joulukuull~ 1983 kirjattavat, postisiirtoteitse maksettavat laskut 

ja menoluettelot lahetetaan tilitoi~istoon viimeistaan 27.12.1982 

aamuksi, lukuunottamatta varastojen kasittelemia materiaalin osto

laskuja, ulkomaan valuutan maarai sia laskuja ja tililtaotto- tai tili

siirtokort i lla maksettavia laskuja. Niiden kasittelyaikataulusta ilmoi

tetaan erikseen. 

Menorasteiksi merkittyjen laskujen ja menoluetteloiden tulee olla tili

toimistossa viimeistaan 24.1.1984 aamulla. 

Tammikuun 23 paivan jalkeen vuoden 1983 menoja koskevat laskut ja meno

luettelot kirjataan vuoden 1984 menoiksi. Nama laskut ja menoluettelot 

on lahetettava tilitoimistoon erillisina. Tilitoimisto hankkii menojen 

maksamiseen tarvittavan maksuluvan. 

Joulukuun 1983 muistiotositteet on lahetettava tilitoimistoon viimeis

taan 17.1.1984 aamuksi. 

Vuodelle 1983 kuuluvista tulotositteista suurimman osan tulee olla tili

toimistossa 17.1.1984 aamulla ja viimeiset 24.1.1984 aamulla. 

Vuodenvaihteessa pyydetaan matkalaskut laatimaan erikseen vuonna 1983 

tehtyjen matkojen osalta ja erikseen vuonna 1984 tehtyjen matkojen 

osalta. 

(Nro tlt 993/23/83, 2.12.1983) VT 50 / 83 

KIRJAUSKESKUSTEN TEHT~V~JAKO 

1 . 1 . 1984 lukien siirret~&n Iisalmen liikennealueen kirjauskeskuk

sen rekisterointitehtavat Kuopion kirjauskeskukselle ja Vaasan 

liikennealueen kirjauskeskuksen rekisterointiteht~vat Seinajoen 

kirjauskeskukselle . Samal la muutetaan tilityssaannon 2 . osan liit 

teessa nro 1 Iisalmen kirjauskekuksen kohdalla suluissa olevaksi 

tekstiksi (Rekisterointi Kuooiossa) ja Vaasan kirjauskeskuksen 

kohda l le lisataan (Rekisterointi Seinajoella) . 

( Nro To 505/233/83 , 2 . 12 . 83) VT 49/R3 . 
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KASSAEREHDYSRAHAT JA VAHINGONKORVAUSLAIN SOVELTAMINEN KASSA

VAJAUKSIIN 

Maaliskuun 16 paivana 1983 tehdyn virkaehtosopimuksen mukaan virka

ehtosopimus kassaerehdysrahan suorittamisesta Valtionrautateilla 

lakkaa olemasta voimassa 1.1.1984 lukien muun kuin yleisopalveluk

sessa juna- tai autorahastusta suorittavan henkilokunnan osalta. 

Juna- tai autorahastusta suorittavan henkilokunnan osalta virkaehto

sopimus kassaerehdysrahan suorittamisesta on uudistettu olemaan voi

massa sopimuskauden paattymisen 29.2.1984 saakka. 

50 

Nykyisen virkaehtosopimuksen rinnalla ja virkaehtosopimuksen lakkaa

misen jalkeen on kaytettavissa vahingonkorvauslain mukainen menette

ly. Mikali asianomaisella virkamiehella ei ole kassaerehdystilillaan 

varoja ollenkaan tai ei ole riittavasti, hanella on mahdollisuus anoa 

vahingonkorvauslaissa mainituin edellytyksin vapautusta vajauksen 

tayttamisesta. 

Vahingonkorvauslain saannosten mukaan virkamies on velvollinen kor

vaamaan julkisyhteisolle virheellaan tai laiminlyonnillaan aiheutta

mansa vahingon. Jos virhe tai laiminlyonti on niin vahainen, etta 

tuottamusta on pidettava lievana, voidaan hanet anomuksesta vapaut

taa korvausvelvollisuuden tayttamisesta. 

Vuodelta 1983 tulevan kassaerehdysrahan maaran laskeminen ja suoritus 

asianomaisille tileille tapahtuu vuodenvaihteen jalkeen aikaisemman 

kaytannon mukaisesti. Vuoden 1984 alun jalkeen tapahtuvan kassan

vaihdon perusteella kassaerehdyslaskelmia tehdaan ja kassaerehdys

rahoja maksetaan vain juna- ja autorahastuksen osalta. 

Kassaerehdysrahaj~rjestelman lakatessa muiden kuin edella mainittujen 

osalta 1.1.1984 lukien, maksetaan kassaerehdystililla olevat varat 

asianomaiselle virkamiehelle 31.12.1984 mennessa eika niita voida 

kayttaa 1.1.1984 jalkeen syntyvan kassavajauksen tayttamiseen. 

(Nro Rh 1085/29/83) 
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Menettelyohjeet kassavajausten tileista poistamiseksi 

Kassavajaus on merkittava paivatilitykseen seka tiliohjesaannon 

kohdan 2016 mukaisesti vajausten ja liikavarojen paivakirjaan. 

Mikali kassanhoitaja katsoo, etta hanen syykseen voidaan panna vain 

lieva tuottamus vajauksen syntymisessa eika han taman takia katso 

olevansa velvollinen tayttamaan vajausta omista varoistaan, hanen 

tulee hakea tilitoimistolta vajauksen poistamista tileista . 

Hakemus on tehtava kahtena kappaleena ja se on jatettava lahimmalle 

esimiehelle. Taman ja tilityspaikan paallikon tulee hakemukseen mer

kita omat lausuntonsa , minka jalkeen hakemuksen paallimmainen kappa

le on lahetettava tilitoimistoon ylitarkastajalle. Kaksoiskappale 

jaa tilityspaikalle. 

Mikali tilitoimistossa katsotaan vajauksen aiheutuneen enintaan lie

vasta tuottamuksesta, annetaan tilityspaikalle lupa vajauksen pois

tamiseen tileista tilityksen oikaisulla. 

Hakemusta varten on lomake suunnitteilla. Siksi kunnes lomakkeet 

saadaan kayttoon, on hakemukset tehtava seuraavan lomakeluonnoksen 

mukaisesti. 

HAKEMUS KASSAVAJAUKSEN POISTAMISEKSI TILEIST~ 

Tilityspaikka Tapahtumapaiva Vajaus mk 

Selostus vajauksen syntymisesta 

Kassanhoitajan allekirjoitus 

Esimiehen lausunto 

Tilityspai kan paallikon lausunto 

Tilitoimiston paatos 

(Tlt 996/29/83, 8.12.83) VT 50/83 
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TARIFFIMUUTOKSET 1 .1.1984 

Tariffien korotukset ja muut muutokset tu1evat voimaan 1.1.1984 1u
kien. Taman johdosta on tariffisaannosta ja tariffitau1ukoista otet

tu uudet painokset ja tavaranimike1uette1oon on painettu muutamia 
korjaus1ehtia. Tariffisaannostossa hinnoitte1uun 1iittyvien muutos 

ten (Henki1o1iikenne: meno1ipputariffi, kuukausi1ipputariffi, vyohy
ketariffi, muut henki1o1iikenteen maksut . Tavara1iikenne: vaunukuor

ma- ja kappa1etavaratariffin yksikkohinnat, muut tavara1iikenteen 
maksut) 1isaksi toteutetaan henki1o1iikenteen osa1ta paikanvarauk

sen voimassao1omaaraaikaan ja opiske1ija/kou1u1ais1ippujen myyntipe
rusteisiin kohdistuva muutos seka uusitaan 65-kortti si ihen 1iitty

vine maarayksineen . Paakaupunkiseudun henki1o1ahi1iikenteessa 1aa
jennetaan vyohyketariffin sove1tamisa1uetta paaradan suunnassa Rii 

himae11e asti. Tavara1iikenteen tariffimaaraysten osa1ta ei merkit 
tavia o1ennaisia muutoksia toteuteta, 1ukuunottamatta kappaletavara 

tariffin vahaista rakentee11ista muutosta ja 1avametri-kasitteen 
kayttoon ottamista. Ku1uvan vuoden a1ussa voimaan tu11eesta uusitus

ta vaunukuormatariffista saadun palautteen antamien viitteiden pe
rustee1la tehdaan mahdol1isesti tarvittavat saannostomuutokset vue 

den 1984 aikana tai vuoden 1985 a1usta lukien . Taman hetken myon 
teisten pa1autetietojen nojalla voidaan o1ettaa, etta vaunukuormata 

riffiin ei ole tarvetta tehda ainakaan suurempia periaatteel1isia 
rakennemuutoksia. 

Sen 1isaksi mita aiemmin VT:ssa nro 43/83 on sanottu tariffin korot

tamisesta ja tariffisaannoston muutoksista esitetaan ja1jempana 
1uette1onomainen se1ostus tarkeimmista muutoksista. 

Henki1oliikenne 

Henkilo1iikenteen tariffien keskimaarainen yleiskorotus on vuosita

so11a 1.1.1984 1ukien 5 prosenttia (lisaksi 1.7.1984 lukien 6 pro 
senttia). Asetukse11a vahvistettujen vuoden a1usta voimaan tulevien 

henkilo1iikennetariffien laskettu keskimaarainen korotus on 5,6 
prosenttia ja muiden korotuksen alaisten henkiloliikenteen maksujen 

keskimaarainen korotus 10 prosenttia . Menolipputariffiin perustu-
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vien lippujen osa1ta keskimaarainen korotus on 4,9 prosenttia, kuu

kausi1ipputariffiin perustuvien 1ippujen osalta 5,2 prosenttia ja 
paakaupunkiseudun vyohyketariffin osalta 8,8 prosenttia. Henkilo1ii

kenteen keskimaaraista korotusta korkeampi korotus vyohyketariffin 

osalta johtuu osittain tariffin sove1tamisa1ueen laajentamisesta. 
Toisaalta lippujen ke1poisuusa1ueiden tariffivyohykkeet myos laaje

nevat, mika tu1evaisuudessakin vaikuttaa vyohykehintojen maaraytymi
seen. 

Makuupaikka1ippujen hinnankorotus on keskimaarin 11 prosenttia . 

Pikajunan istumapaikka1ipun hintaa korotetaan 16,7 prosenti11a, 
erikoispikajunan ja express-junan paikkalipun hintaa ei koroteta. 

Kirjatun matkatavaran alimpia maksuja korotetaan 10 prosentilla ja 
pikajunassa ku1jetettavien henkiloautojen ku1jetusmaksujen korotus 

on keskimaarin 12 prosenttia. Henki1oliikenteeseen 1iittyvia muita 
maksuja korotetaan edella sanotun mukaisesti keskimaarin 10 prosen

ti1la. Asiakkaat, jotka auto-pikajunassa pa1velua kayttaessaan mak
savat tasta ns . pakettihinnan (= autonkuljetusmaksu, joka sisaltaa 

yhden henki1on menomatkan hinnan 2 luokassa), saavat myos tulevana 
vuonna yhden ilmaisen aamiaisen junamatkansa aikana. Autonkuljetus

lipun yhteydessa annetaan talloin lipuke aamiaista varten. 

Henki15liikente€n tariffinkorotus jakautuu menolipputariffiin perus
tuvien lippujen osalta suhtee11isen tasaisesti eri valimatkaryhmil

le, kuukausilipputariffiin perustuvien lippujen osalta korotus on 
keskimaaraista pienempi aivan lyhyi11a matkoil1a ja muil1a matkoi1-

1a keskimaaraisen korotuksen mukainen tai hivenen korkeampi, jo1-
1oin etaisyysa1ennusta on vahaisessa maarin pienennetty . 

Y1eis- ja paakaupunkilippujen hintoja korotetaan kuukausi1ippujen 

hintoja vastaavasti, seka sarja1ippujen hintoja ja He1sinki-Seinajo
ki express-junan hyttien ja sa1ongin kokonaishintoja meno1ippujen 

hinnankorotuksia seuraten. Loma1ippujen ja Finnrai1-Pass-lippujen 
hintoja korotetaan henki151iikenteen keskimaaraista korotusta enem

man 1ippujen hinnan nostamiseksi 1ahelle kuukausi1ipun hintatasoa 
ja ottaen huomioon, etta naita hintoja tarkistetaan vain kerran 

vuoden aikana. 
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Hintojen korottamisen lisaksi toteutetaan henkiloliikenteen tariffi
maarayksissa joitakin vahaisempia tarkistuksia ja muutoksia. Lomali

pun laatimisohjetta mm. taydennetaan uuden 1ippu1omakkeen tu11essa 
laajempaan kayttoon. Merkittavampia muutoksia on tilatun paikan 

1unastamismaaraajan muuttaminen siten, etta muulloin kuin eraiden 
ns. juhlapyhien aikana on ti1attu paikka1ippu lunastettava tai en 

nakkoti1auskuitti vaihdettava paikkalippuun kahta vuorokautta ennen 

vaunun 1ahtopaivaa (esim. paikka varattu kaytettavaksi 10.9. lahte 
vaan junaan, paikkalippu lunastettava 8.9. ennen 1ipputoimiston 

su1kemista). Talloin 1unastamattomat paikka1iput vapautuvat uude1-
leen myyntiin vaunun 1ahtopaivaa edeltavana paivana va1ittomasti 

lipputoimiston myyntityon alkaessa, mika parantaa talta osin asia
kaspa1ve1uamme. Eraiden juh1apyhien ajan vastaavia maarayksia muute

taan vain siten, etta 1unastamisaika ei talloinkaan paaty k1o 18, 
vaan "vastaavana paivana viikkoa ennen" lipputoimiston sulkeutues

sa. Naita maarayksia sovel1etaan niihin paikkavarauksiin, jotka 
tehdaan 1.1.1984 tai sen jalkeen. Aiemmin tehtyihin varauksiin so 

velletaan nykyista kaytantoa kuten mm. ennakkotilauskuitin ohjeteks 
tikin RAP-kuitissa edel1yttaa. Kaytossa olevan varauskuitin VR 2410 

kaantopuo1ella olevasta vanhasta ohjetekstista on vuoden vaihteen 
jalkeen huomautettava asiakkaalle. Varauskuitin uudessa painoksessa 

ohjeteksti on muutettu. 

Myytaessa opiskelija- ja koululaislippuja rautatiehal1ituksen hyvak
symia oppilaskortteja vastaan, ei enaa kayteta erillisia ostotodis

tuksia. Ellei opiskelija- tai kou1ulaislipun ostaja1la ole alennus
lipun ostamiseen oikeuttavaa oppilaskorttia, myydaan opiskelija- ja 

koululaislippu tal1oin vain oppilaitoksen varmentamaa ostotodistus
ta vastaan (koululaislippu myos nykyisen kaytannon mukaan takasivul

le tehtya merkintaa vastaan). Uusi opiskelijalipun ostotodistus on 

yksiosainen ja todistus kiinnitetaan matkalippuun. Nykyisia kaksi 

osaisia ostotodistuksia kaytetaan toistaiseksi (mahdol1isesti pai
nos loppuun). Todistuksen ja1jennososaa ei kuitenkaan enaa 1.1.1984 

a1kaen tarvita, joten jaljennososat voidaan havittaa. Ostotodistus
ten uudet painokset otetaan kayttoon vanhan painoksen tultua lop

puun kaytetyksi kuitenkin siten, etta 1.1.1985 alkaen kaytetaan 
vain uutta painosta. Opiske1ija- ja kou1u1ais1ipun ostamiseen oi-
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keuttavaksi oppi1askortiksi on hyvaksytty myos "Tekni1listen oppi

laitosten" antama oheisen kuvan mukainen kortti. 

TEMILUSET DPPILAITOKSET • TEMISU llROAKSTALTEI 

OPISKELIJAKORTTI 
KORT FOR STUDERANDE·STUDYING CARD 
1. 5'-lkunimi·Sll.ln.oamn 

l. Eumlmec.-fOrnamn 

l. Htnktl6tunnus ja tyntymllr:otikunu. 
'•nontMc.ecknlna OU. f6del .. htmkommun 

4. Al~o~Jnkunta-Htmkommun 

S, t1y6ntamltp.li'fi·B..,iljt.c 

Oppllalc.oka•n 
Ieima 

Uroanatalttna 
IC:Im,.l 

My6ndjln allekirjoitus 
BtYiljtrana undenkrift 

Valokun 
Fot<> 

Haltljan &Jiekir}oiun ·lnoehnanna uaderskrift 

I 
. I 
.I 

El KELPAA ILMAN LUKUVUOSILEIMM 
Opp1laitos - Laroanttalt 

Lukuvuotiltlma·Llllrntlmpel 

Lukuvuoaileima- Lbit"Atlmpel 

Lukuvuoslleima.- Llsln.ttlmpel 

1
';: 
. JI-L~u~ku~v~uo~,;~,.~,m~,-.uq~~n~.am~.~.,.-----------__, 

li 
: !~.--_________ __, 

GALLER EJ UT AN LASARsST AM PEL 

• I 

Opiske1ija1ippuna on 1.1.1984 a1kaen myytava 1omake- tai RAP-1ippu 

ellei erikseen ole tilityspaikan kanssa muusta menettelysta sovit

tu. 

65-kortti on uusittu samoin kuin korttia koskevat maaraykset. Kort

ti muuttuu ja tkuvasti voimassa olevaksi seka muodoltaan ja paino

asu1taan nykyisesta kortista poikkeavaksi. Ostetulla kortilla saa 

rajoituksetta ostaa alennuslipuja. Uuden kortin hinta on 20 mark

kaa. Kuluvana vuonna ostetut kortit kelpaavat kelpoisuusaikansa 

loppuun kuuden matkalipun lunastamiseksi. Myonnettava matka1ippu

alennus ja vahvistetut matkustusrajoitukset sailyvat toistaiseksi 

enna11aan. 65-kortti sijoitetaan painatusjaostosta saatavaan suoja

kote1oon. 

Perhe1omalipun hintaa laskettaessa vahennetaan 1oma1ipun hinnasta 

kunkin perheenjasenen osa1ta 20 prosentin a1ennus. Perhelomalipun 

hinnat yhta henkiloa kohti ovat: 
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Aikuinen La psi 
2 1k 1 1k 2 1k 1 1k 

1 viikko 256,- 384,- 128,- 192,-
2 viikkoa 376,- 564,- 188,- 282,-

3 viikkoa 504,- 756,- 252,- 378,-

Sivii1ipa1ve1usmiehi11e myydaan matka1ippuja a1ennettuun hintaan 
samojen maaraysten mukaan kuin ku1uvana vuonna. Tu1evan vuoden aika

na tyovoimaministerio ottaa sivii1ipa1ve1usmiesten matkalipun osto 
tositteesta kayttoon uuden painoksen. Uusi ostotosite poikkeaa pai 

noasu1taan vahaisessa maarin nykyisin kaytossa o1evasta tosittees 
ta . Sita on muutettu tarkoituksenmukaisemmaksi ja nykyisessa tosit 

teessa 1eimal1a tehdyt 1isamerkinnat on painettu ostotositteeseen. 
Merkinnat ja esipainanta ovat tositteessa nykyista selkeammat . 

Paakaupunkiseudun vyohyketariffia1uetta laajennetaan ja sama11a 

toteutetaan vahaisia tariffirakenteellisia muutoksia. Lisaksi vyohy
kelippujen painoasua on vahaisessa maarin muutettu . Laajennettu 
vyohyketariffi kasittaa kuusi vyohyketta siten, etta ensimmaiseen 

vyohykkeeseen kuuluvat rataosat Helsinki-Malmi, Helsinki-Malminkar

tano ja Helsinki-Leppavaara, toiseen vyohykkeeseen rataosat Pukin
maki-Korso, Kannelmaki-Martinlaakso ja Makkyl a -Mankki, kolmanteen 

vyohykkeeseen rataosat Rekola-Jarvenpaa ja Kauk1ahti -Kirkkonummi, 
neljanteen vyohykkeeseen rataosa Kyrola-Takoja, viidenteen vyohyk

keeseen rataosa Jokela-Monni seka kuudenteen vyohykkeeseen rataosa 
Hyvinkaa-Riihimaki. 

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen tariffien keskimaarainen korotus on 1.1.1984 lu

kien 8 prosenttia. Asetuksella on vahvistettu vaunukuorma- ja kappa 
letavaratariffien perusrahtien korotus. Rautatiehallitus on paa tt a 
nyt muista tavaraliikenteen maksujen tarkistuksista. Sen lisaksi, 

etta tavaraliikenteen maksuja on tarkistettu keskimaaraisen tarif
finkorotuksen mukaisesti, on tariffin soveltamisohjeisiin tehty 

joitakin tarkistuksia ja muutoksia. 

Vaunukuormatavaran rahti nousee 8 prosentilla kuitenkin siten, etta 
tariffin alin vahin maksu nousee 5,4 prosentilla ja on taten 390 mk 
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kahta vaunuakse1ia kohti. Puutavaran rahtien j a konttien yksikkohin
tojen korotukset toteutetaan tavara1iikenteen tariffien keskima ar a i

sen korotuksen puitteissa. Puutavaran hinnoitte1uryhmien II j a IV 
rahtieroa pienennetaan muun tavaran r ahtiin verrattuna, sanottuj a 

rahteja korotetaan muu1ta kuin a1impien vahimpien maksuj en osa1ta 
10 prosenti11a. Hinnoitte1uryhmien I j a III rahteja korotetaan 8 

prosenti11a . 

Puutavaran ku1jetusmaku j en maar aytymisohjeita on t a smennetty ja 
tariffin sove1tamisa1uetta 1aaj ennettu. Hinnoitte1uryhmia on tarken

nettu ja kuitupuun kuivuusastemaaritte1 ya on muutettu. Tariffitau-
1ukkojen puutavaran maksutau1ukoiden kansi1ehde11a on erite1ty hin

noitte1uryhma t, keskimaar a ise t kiintokuutiometripainot ja nimikekoo
dit. Lisaksi kansilehde11a on puutavaran rahdittamiseen 1iittyvia 

muita ohjeita. 

Kappa1etavaran perusrahdin yksikkohinto j a korotetaan 6,7 prosenti1-
1a. Vakiohintaisten kappa1etavara1ahetysten ku1jetusmaksuja korote

taan keskimaarin 19,8 prosenti11a. Kappaletavaran 1iita nta tariffien 
korotus on keskima arin 4,6 prosenttia. Kappa1etavaran vahimpia mak

suja ei koroteta. Rahtikappa1etavaran perusrahdin pa1 j ousa1ennusker
toimien 1askentaohjetta on muutettu. Ta1loin pienten 1ahetyserien 

ku1jetusmaksut nouse~at keskima ara ista korotusta enemma n . Muutos 
vaikuttaa myos etaisyysa1ennukseen pienentavasti. 

Autoku1jetukseen 1iittyvien eraiden kappaletavara1ahetysten tariffi 

painon maarittamisessa otetaan kayttoon 1avametri-kasite. Mika 1i 
autokuljetukseen (nouto- tai kotiinku1jetukseen, muuhun 1iitantaku1-

jetukseen tahi suoraan autonkuljetukseen) 1iittyvassa 1iikenteessa 
kuljetettava tavara, jonka paino a1ittaa 1 350 kg/1avametri, vaatii 

kuormatilaa, jota ei voida kayttaa muiden tavaroiden kuormaamiseen, 
maarataan kuljetusmaksu kayttaen suhdetta yksi 1avametri = 

1 350 kg. 

Ennen 1.1 . 1984 ostetuilla vuoden 1983 tariffin mukaisi1la vakiohin
taisten kappaletavara1 ahetysten rahtikirjoi11a voi asiakas l ahettaa 

lahetyksia vie1 a vuoden 1984 tammikuun aikana. Kayttam~ tta j aa va t 
vakiohintaisten kappaletavaral ahetysten rahtikirjat lunastetaan 

asiakkai1ta takaisin ti1ityspaikoi11a. 
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Muita tavara1iikenteen maksuja, kuten vaihtotyomaksuja, nosturien 
ja trukkien kayttomaksuja, punnitusmaksuja, puhdistus- ja desin

fiointimaksuja, vuokratun sai1iovaunun maksua seka hakki1avan yms . 
kayttokertamaksua korotetaan 7-17 prosenttia. Asiakkaan omistamien 

vaunujen huo11osta seka pika- ja valikorjauksista perittavia maksu
ja korotetaan tavara1iikenteen keskimaaraista korotusta vastaavas

ti. 

Tariffisaannon 58 §:n III.l.e lisamaarayksessa julkaistut ohjeet ja 

maksut koskien "maa- ja vesialueiden seka tavarasuojien vuokraamis

ta" poistetaan ja tariffisaannon maarayksina ne kumotaan . Yleinen 
toimisto antaa tarvittaessa sanottuun vuokraamistoimintaan liitty

vat ohjeet. 

Painatusjaosto suorittaa uude11een painetun tariffitau1ukon ja ta 
riffisaannon seka tavaranimike1uettelon korjauslehtien perusjake 

lun. Liikennepaikkojen, jotka myyvat asiakkai1le Valtionrautateiden 
ju1kaisuja, on lahetettava tiedot ostajista osoitteineen painatus

jaosto11e mahdo11isten korjauslehtien postittamista varten . 

(Nro Mt 22814/646/83, 5.12.1983) VT 50/83 

UUSI ITAISEN LIIKENTEEN RAHTIKIRJA 

VR on yhdessa SNTL :n rautatieviranomaisten kanssa sopinut , etta 

uusi A4 kokoinen yhdysliikennerahtikirja otetaan kayttoon Suomen 

rautateilla 1 . 5 . 1984 alkaen . Nykyista A3 kokoista rahtikirjaa voi 

daan kayttaa liikenteessa Suomesta Neuvostoliittoon 31 . 12 . 1984 

asti . Uusi rahtikirja tul1aan painattamaan itsejaljentavalle pa 

perille . 

SNTL : n rautateilll otetaan uusi rahtikirja kayttoon aikaisintaan 

1 . 1 . 1985 , joten liikenteessa SNTL : sta Suomeen tulee nykyinen rah

tikirja olemaan kaytossa pidempaan kuin liikenteessa Suomesta 
SNTL :oon . 

(At , 2 . 12 . 83) VT 50/83 
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KONTTILIIKENNE SUOMEN , RUOTSIN JA NORJAN V~LISESS~ LIIKENTEESS~ 

VR liittyy INTERCONTAINER-liikenteen puitteissa 1 . 1 . 1984 alkaen 

Pohjoismaisen vaunukuormatariffin (tariffi 9760) poikkeustariffiin 

nro 6 , jota sovelletaan kuljetettaessa kuormattuja tai tyhjia kont 
teja Suomen , Ruotsin ja Norjan valisessa liikenteessa seka transi 

t o liikenteessa Vainikkalan kautta . 

Kuljetustiet liikenteessa Suomen kanssa ovat 

Tornio - Haaparanta 

Turku - Tukholma ja 

He lsinki - Tukholma . 

Laivalinjan He lsinki - Tukholma kautta otetaan kuljetettavaksi ai

noastaan He lsingin Ete lasatamasta lahtevia tai sinne saapuvia kont 

teja . Pohjoismaisen vaunukuormatariffin Suomen ja Ruotsin asemaluet 

teloihin on lisatty valimatkat Turku - Tukholma rajalle . 

Poikkeustariffin rahdit on ilmoitettu Ruotsin kruunuissa . On huo 
mattava , etta rahtikirjoihin ei merkita rahteja , vaan ne lasketaan 

keskitetysti jokaiselta kontilta erikseen . . Kuljetusmaksut laskute 

taan suoraan asiakkaalta Tru :n toimesta . 

Poikkeustariffin maaraykset perustuvat Grosscontmnertariffin maa

rayksiin . Nama maaraykset sisaltavat mm ., etta lahettajan tayttaman 

luovutuskirjan (Ubergabeschein) lisaksi on aseman taytettava CIM

rahtikirja . 

Poikkeustariffi 6 ei koske liikennetta Tanskan kanssa . 

1 . 1 . 1984 vo imaan tulevissa Pohjoismaisen vaunukuormatariffin ja 

lantisten toimit.usohjeiden l isalehdissa on tarkemmat ohjeet tasta 
liikenteesta . 

(Mt , 30 . 11 . 1983) VT 50/83 
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KANSAINVILINEN HENKILbLIIKENNE, LXNTINEN 

Eri TCV - ty6ryhmien kokousptitit6sten mukaan monet hinnat pysyvtit ensi 

vuonna ennallaan. Kun UlC - frangin kurssikaan ei ole muuttunut, ovat 

seuraavat hinnat ensi vuonna samat kuin ttina vuonna 11963/19841 : 

POHJOLA JUNALLA: 2 . lk 860 mk, 1 . lk 1290 mk 

INTER - RAIL 2 . lk 940 mk 

INTER - RAIL s 2. lk 850 mk 1 . lk 1275 mk 

RES-kortti 35 mk 

Kansainvaliset istumapaikat : 7 mk, ryhmtimatkan osanottajalta 3 mk 

seka 

kansainvalisen matkatavaran 30 kg : n yksikk6hinnat : 

- 500 km : iin asti : 22 mk 

501 - 2000 km 32 mk 

yli 2000 km 43 mk 

Seuraavat TCV - lippumallit muuttuvat 1 . 1 . 84 : 

TCV-ptitillykset (VR 2261), 
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TCV - matkaliput (VR 2265), sama lomake meno - ja meno - paluulippuja varten 

TCV - matkaliput laivakuponkeineen Englannin kanaalin ylityksessti 

(VR 2266), sama lomake meno- ja meno - paluulippuja varten, 

TCV - tayteliput (VR 2280). 

Vanhanmallisia lippuja saa kayttaa taman vuoden loppuun asti, mutta 

1 . 1 . 1984 alkaen on kaytettava uudenmallisia TCV -l ippuja . 

Vanha varasto palautetaan ja uudenrnalliset liput tilataan kansainvti 

lisesta tarkastusjaostosta rnatkalippujen tilauskaavakkeella (Ks TCV -I~ 

kohta 12/liite II) . 

(Nro Mt 32227 /662/83, 2 . 12.1983) VT 50/83 

LIIKENNEPAIKKOJEN VJ:ILHlATKAT 

Liikennepaikkoj en viHimatkat - j ulkaisusta poistetaan 01 . 01 . 198~ 

lukien Peralan , Riipan ja Madesjarven liikennepaikat merkint6i 

neen . 

(Lko 232~1/67/83 , 7 . 12 . 1983) VT 50/83 



50 - 26 -

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisun liitteeseen V "Kapoaletavara
liikennepaikat" tehdaan alkaen 1 . 1 . 1984 seuraavat lisaykset: 

Lisataan 

Parainen 
Ullava 

732 

737 

15 
24 

Tku 2 
Kok 4 

c 
c 

25 

55 

Vastaavat lisaykset tehdaan myos Kappaletavaraliikennepaikat - kirja
seen (VR 3726) . Samassa yhteydessa poistetaan kirjasen sivulla 60 al 
kavasta Oy Matkahuolto Ab :n toimipaikkaluettelosta asiamiestoiminnan 

lakkaamisesta johtuen seuraavat toimipaikat : 

Haminankyla , Kianta , Lyottila , Melalahti , Mellila , Muurikkala , 

Perttula, Pusula , Ruotsinpyhtaa ja Saakoski . 

VALTIONRAUTATEIDEN AUTOLIIKENNE (VR 2650) 

Turun terminaalipiiriin avataan linja nro 3209 Turku - Parainen 
seuraavin merkinnoin : 

3209 TURKU - PARAINEN 
Turku - Parainen 25 
KTK Turku 

- Linja liikennoidaan ma- pe . 

Kokko l an terminaal ipiirin linjan nro 4202 Kokkola - Halsua merkin

noiksi muutetaan : 

4202 KOKKOLA - HALSUA 
Kokkola - Ul l ava 55 - Toholampi 68 - Sykarainen 85 -

Lestijarvi 105 - Halsua 150 

K Salonen Ky Kannus 

(Nro Yt 32233/67/83, 7 . 12 . 1983) VT 50/83 
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VARASTETTUJA B.I.G.E.-LIPPUJA 

Englannista tulleen ilmoituksen mukaan on siella Transalpino-toimistosta 
varastettu seuraavat B.I.G.E.-liput: 

B.I.G.E.-menoliput 297404 - 297449 
B.I.G.E.-meno-paluuliput 236854 - 236899 

Tavattaessa em. numeroilla varustettuja B.I.G.E.-lippuja on matkustaja 

lippuineen vietava seuraavalla mahdollisella asemalla poliisille, jota 

pyydetaan ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijoihin. 

(Mt nro 31842/662/83, 7.12.1983) VT 50/83 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Pasilan konepajal le otetaan tyosopimussuhteeseen kaksi 

koneenrakennuksen tai tuotantotalouden opintosuunnalta 

valmistunutta 

d i p 1 o m - i n s n o o r 

joista toinen tulisi toimimaan tyonsuunnittelu- ja 

-ohjaustehtavissa ja toinen osastoinsinoorina konepajan 

tyoosastoi lla. 

Kirjal 1 iset hakemukset, joista tulee selvita hakijan 

henkilotiedot, koulutus, tyokokemus seka palkkatoivomus, 

pyydetaan lahettamaan 31.12.83 mennessa osoitteeseen: 

VR Pasilan konepaja I 01 K Salerma 

Aleksis Klven katu 17 A 00510 Helsinki 51. 

Lisatietoja tehtavista antavat 01 K Salerma puh. 90-7073372 

ta i 0 I R M i eho puh. 90-7072399. 
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NI:UTYKSI)( JA MlOffi){YKSH 

L i i k e n n e o s a s t o : Liikennemestarin (A 10) virkaan 
(Kha) liikennemestari (A 8) Pekka Juhani Nieminen , toimistosihtee
rin (A 8) virkaan (Sk) ylim . liikennevirkailija Helena Elisabet 
Korpe l a , toimistosihteerin (A 8) virkaan (Yv) ylim . liikennevir 
kailija Asta Inkeri V~h~passi , veturinkuljettajan virkaan (Sk) 
veturinl~mmitt~j~t (A 6) Esa Antero Roysko , Matti Johannes V~li
m~ki , Martti Juhani Loukola , Lauri Antero Kokko, Esko Kaapriel 
Pasta , Tapani Leander Sepp~la ja Juhani Matias Katajisto , veturin
kuljettajan virkaan (Kok) veturinlammittaj~t (A 6) Simo Antero 
Pallaspuro ja Pekka Erkki Antero Haili , veturinkuljettajan virkaan 
(Yv) veturinl~mitt~ja (A 6) Jukka Olavi Hannula , jarjestelymesta
rin virkaan (Kok) ylim . j~rjestelymestari Eero Aukusti Asunto , 
konduktoorin virkaan (Sk) junamies Eero Johannes Viertola , konduk
toorin virkaan (Kok) junamies Eero Elias Kolppanen , konduktoorin 
virkaan (Vs) kuormausmestari Juhani Nestori Koykka .ia asema'Tlies (A 1) 
Raimo Rainer Skog, toimistovirkailijan (A 3) toimeen (Sk) toimistovirkail:ija(A 2) 
Aila Anita Kulmakorpi , toimistovirkailijan (A 3) toimeen (Sk) ylim . 
toimistovirkailija (A 3) Eija Maaria Kojola , toimistovirkailijan 
(A 1) toimeen (Sk) ylim . toimistovirkailija (A 1) Hannele Tuulikki 
Kivisto , vaihdemiehen toimeen (Sk) asemamies (A 1) Olavi Matti Iso
niemi sek~ junamiehet Heikki Hallstrom , Tapani Jaakko Tuomas Viita 
maki ja Esko Oskari Luomaranta, vaihdemiehen toimeen (Vs) asemamie 
het (A 2) Teuvo Armas Jokiaho ja Veikko Johannes Metsola , junamiehen 
toimeen (Sk) asemamiehet (A 1) Erkki Juhani Pihlajasalo ja Jari Jaak· 
ko Kivim~ki , sek~ asemamiehet (A 2) Esko Johannes Rintala , Eino Ju
hani Piisila , Keijo Olavi Sinisalmi , Esko Jaakko ~hani Perkio ja 
Veikko Johannes Kangas , junamiehen toimeen (Yv) asemamies (A 1) Hei 
mo Antero Rautionaho , junamiehen toimeen (Pts) asemamiehet (A 1) 
Heino Johannes Heimovirta ja Topi Mattias Arom~ki , junamiehen toi 
meen (Kok) asemamies (A 1) Jukka Tapani Tuunila , junamiehen toi
meen (Vs) asemamiehet (A 1) Pekka Veikko Salminen ja (A 2) Jussi 
Urmas Kannelmaa . 

Ylim~ar~iseen toimistosihteerin (A 13) toimeen (01) ylima~r~inen 
liikennevirkailija Hannu Juhani Kuoppala , ylim~araiseen toimisto 
sihteerin (A 12) toimeen (Kuo) toimistosihteeri (A 8) Sirkka- Liisa 
Jantunen , ylima~raiseen jarjestelymestarin toimeen (Sk) konduktoori 
Tapia Heikki Juhani Pohjola , ylim~~raiseen jarjestelymestarin toi 
meen (Kaj) asemamies (A 1) Heino Partanen , ylim~~raiseen j~rjeste 
lymestarin toimeen (Kuo) asemamies (A 1) Rauno Pekka Ossian r~anni 
nen . 

R a t a o 8 a 8 t o: toimi8tovirkailijan (A 5) toimeen (Tku ra) 
V8 toimi8tovirkailija Anneli Marjatta Vastila . 
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EROJA 

T a 1 o u so s as t o : toimistosihteeri (A 12) Maija- Liisa Typpo . 

R a t a o s a s t o : y1iteknikko (A 18) Jaakko Ensio Paavola , 
rataesimiehet Kaar1o Olavi Tiitta , Pekka Augu~t Linnava1ta ja 
Yrjo Esaias Turunen . 
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VIRKAPUKINEIDEN TILAAMINEN JA HINNAT VUONNA 1984 

Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, Hameenlinna, kanssa 

vuodeksi 1984 hankintasopimuksen Valtionrautateiden (VR) 16.12.1980 

vahvistettujen virkapukumaaraysten mukaisten virkapukineiden, joista 

suoritetaan virkapukuavustus, toimittamisesta rautatielaisille. 

Taman lehden liitteena on virkapukumaaraysten mukaisten pukineiden 

hinnat vuonna 1984. 

Valtion Pukutehtaan edustaja kay noin joka kolmas kuukausi suureh

koilla asemilla ottamassa mittoja ja sovittamassa pukuj&. Edustajan 

tulosta ilmoitetaan ao. asemalle noin kymmenen (10) paivaa aikai

semmin. Mitanotto matkoineen sisaltyy em . mittatyona valmistettavien 

pukimien hintoihin . Valtion Pukutehtaalla, Hameenlinnassa, otetaan 

tilauksia ja mittoja arkipaivisin klo 8- 17, ei kuitenkaan lauan

taisin, samoin kuin Helsingissa Fabianinkatu 2 keskiviikkoisin ja 

torstaisin klo 10 - 16, missa pukuja voi tilata myos valmistetta

vaksi sovituksella; talloin veloitetaan lisaa 45 markkaa takista ja 

35 markkaa housuista ja hameesta . Naista kustannuksista vastaa 

tilaaja itse kokonaan. 

N~mer~ ja mittatyona valmistettavia virkapukineita samanaikaisesti 

tilattaessa ei niita saa merkita samaan tilauslomakkeeseen . 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muuten ti 

lattu maara. Kaikki tilaukset (paitsi solmiotilaukset, joista ei 

tule virkapukuavustusta) tehdaan VR lomakkeelle n~o 3903. 

Tilauksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomainen ja tilaus toi 

mitetaan hyvaksyttyna joko suoraan Valtion Pukutehtaalle tam eri 

puolilla rataverkkoa jarjestettavissa mitanottotilaisuuksissa teh

taan edustajalle. Tilaukset tulee toimittaa niin, etta ne ovat 

Valtion Pukutehtaalla viimeistaan 31.12.198~ . 

Numeropukimien toimitua tapahtuu 2-4 viikon kuluttua valmistajan 

varastosta. Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika on 

noin 4-6 viikkoa. Mitanottotilaisuuksiasa esitetyt kohtuulliset 

toivomukset toimitusaikaan nahden pyritaan ottamaan huomioon . 

Tehtaan vuosiloman aikana heinakuussa ei tilauksia toimiteta . 
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Jos valmisteissa havaitaan vikoja, suorittaa Valtion Pukutehdas 

niiden korjaukset korvauksetta asianomaisen tilaajan vaatimuksesta . 
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Pukimet lahetetaan suoraan tilaajille postiennakolla . Oman osuuten

sa virkapukineiden hinnoista seka posti- ja lisatyomaksut tilaaja 

suorittaa postiennakon lunastamisen yhteydessa. 

(N:o S~t 857/124/83, 14.12.1983) VT 51/83 



Hankkija (valmistaja) Valtion Pukutehdas, Hameenlinna IJ1 
I-' 

sopimus voimassa 1 . 1 - 31.12.1984 

Kangaslaatu Kokonais - Hint a jakautuu 
hinta VR:n Tilaajan mk osuus osuus 

90 "/. 60 "/. 10 "/. 40 "/. 

Miesten numero-

EUkineet 
Virkatakki I villateryleeni 352,00 316,80 211,20 35 , 20 140 , 80 
Housut I " 172,00 154,80 103,20 17,20 68,80 
Kesatakki' " 316,00 284,40 189,60 31 '60 126,40 
Paallystakki " 388,00 349,20 232 ,80 38,80 155,20 

- irtovuori nylon/aery! 88,00 79,20 52,80 8,80 35,20 
- turk iskaulus lammas 78,00 70,20 46,80 7,80 31,20 

Virkalakki I 

- lippalakki punoksella 98,00 88,20 58,80 9,80 39,20 ~ 

- punos erikseen 18,00 16,20 10,80 1,80 7,20 
- turkislakki, kangaspaallinen 105,00 94,50 63,00 10,50 42,00 

' 
nahkapaallinen 130,00 117 ,oo 78,00 13,00 52,00 

Paitapusero PE/puuvilla 89,00 80,10 53,40 8,90 35,60 
Pusero II villateryleeni 278,00 250,20 166 ,80 27,80 111,20 
Talvipusero nylonpuuvilla 223,00 200 ,70 133' 80 22,30 89,20 

- turkiskaulus lammas 78,00 70,20 46,80 7,80 31,20 
Housut II 172,00 154,80 103,20 17,20 68,80 



Virkalakki II 
- kesalakki punoksella villateryleeni 74,00 66,60 44,40 7,40 29,60 

- turkislakki punoksella nylonpuuvilla 91 ,oo 81,90 54,60 9, 10 36,40 

- punos erikseen 15,00 13,50 9,00 1,50 6,00 

Miesten mittaEukineet 
Virkatakki I 475,00 427,50 285,00 47,50 190,00 

Housut I 234,00 210,60 140,40 23,40 93,60 

Kesatakki 450,00 405,00 270,00 45,00 180,00 

Paallystakki 546,00 491, llo 327,60 54 ·, 60 218,40 

- irtovuori nylon/acryl 106,00 95,40 63,60 10,60 42,40 

- turkiskaulus lammas 95,00 85,50 57,00 9,50 38,00 

Naisten numero- V1 

EUkineet 
Virkalakki I 

- kesalakki kangaspaallinen 74,00 66,60 44,40 7,40 29,60 

- turkislakki nahkapaalliner. 130,00 117,00 78,00 13,00 52,00 

Paitapusero PE/puuvilla 89,00 80' 10 53,40 8,90 35,60 

Naisten w.ittaEukineet 

Virkatakki villateryleeni 456,00 410,40 273,60 45,60 182,40 

Harne II 163,00 146,70 97,80 16,30 65, 20 

Pitkat housut II 224,00 201,60 134,40 22,40 89,60 

Kesatakki II 360,00 324,00 216,00 36,00 144,00 

Paallystakki II 546,00 491,40 327,60 54,60 218,40 

- irtovuori nylon/acryl 106,00 95,40 63,60 10,60 42,~0 

- turkiskaulus lammas 95,00 85,50 57,00 9,50 38,00 
V1 
f-' 



Virkamerkit 
Lakkimerkki 

Junasuorittajien lakin keltaisenpunainen paallinen 

Lisahinta sovituksesta: 
Takki 

Housut/hame 

Solmio, tummansininen VR-merkilla 

12,00 

30,00 

45,00 

35,00 

32,00 

10,80 

27,00 

7,20 

18,00 

1,20 

3,00 

4,80 

12,00 
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TOSITTEIDEN NUMEROINTI 

Tiliohjesaannon 29 §:n kohdassa 2913.31 annettuja maarayksia tosite

numeroinnista muutetaan siten, etta tositteet numeroidaan juoksevas

ti seuraavista numerosarjoista: 

00001 - 59999 Menotositteet 

60001 - 89999 Tulotositteet 

90001 - 99999 Muistio- eli memoriaalitositteet 

Uusia tositenumeroita on kaytettava numeroitaessa tositteita vuoden 

1984 tositenumeroin. 

(Tlt 1019/23/83, 15.12.1983) VT 51/83 

AIKATAULUN 183 LIS~YKSET 

Lisays 16 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhman 5 .2 ti

lanneille. 

Lis~ys 17 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhmien 3 . 4, 

4 . 1 ja 4 . 2 tilannei lle . 

Lisays 18 aikatauluun 183 on ilmestynyt ja jaettu ryhm~n 6.1 ti

lanneille. 

Graafisen aikataulun 183 sivut 80 - 12 , 812 - 24 , 90 - 8 , 98 - 16 , 916 - 24 

on painettu uudelleen . 

Uusittujen sivujen ja lis~ysten voimaantulop~iva on 2 . 1 .1984 . 

VT 51/83 
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MATKATAVARAN L~HETT)H.UNEN 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yl eisehtojen kohdan 

3 . 1 . 1 . mukaan matkatavaraa voidaan maksusta lahettaa henkilolii
kenteelle avatulta liikennepaikalta toiselle ehdolla , etta lahet 

tajalla on matkatavaran kuljetusmatkalle kelpaava matkalippu . 

Tama saannos edellyttaa nain ellen , etta matkatavaran lahettaja 

myos matkustaa itse junalla . 

Viime aikoina on kuitenkin sattunut tapauksia , jolloin ku l jet us 

maksun edullisuuden vuoksi em . saannosta on kierretty ja matka

tavarana on lahetetty selvasti pikajuna- tai kiitotavaraksi luo 

kiteltavia lahetyksia . 

Edella olevan johdosta liikennepaikkoja kehotetaan valvomaan , etta 
matkatavaran lahettamisessa noudatetaan yleisehdoissa annettuja 

maarayksia . 

(Yt 15 . 12 . 83) VT 51 / 83 

M~~R~YKSET TAVARAN P~~LLYST~MISEST~ , PAKKAAMISESTA JA OSOITTAMI 
SESTA (PPO) , MUUTOS 

Julkaisun PPO (VR 2655) loppusaannoksen ensimmainen kappale (si 

vulla 23) muutetaan kuulumaan se uraavasti : 

Ennen naiden maaraysten voimaantuloa kayttoon otettuja kul jetuspak

kausmerkilla varustettuja liitteessa II l ueteltuja vaarallisten 

aineiden kuljetukseen tarkoitettuja paallyksia saadaan kayttaa rau

tatiekuljetuksissa 31 paivaan joulukuun 1984 saakka . 

(Nro Lko 23435/61/83 , 15 . 12 . 83) VT 51/83 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

KonttoripaallikBn (A 23) virka ja ylikamreerin (A 22) virka t ois 

taiseksi rautatiehallituksen talousosastolla . 
Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimit e t

tava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23 . 1 . 1984 ennen 
virka- ajan paattymista. 

Konttoripaallikko tulee toimimaan toistaiseksi materiaalitoimiston 

ostojaoston paallikkona tehtavanaan mm . ostotoiminnan ohjaus , suun
nittelu ja suorittaminen seka lausuntojen ja tulkintojen antaminen 

sopimuksia ja muita lainopillisia kysymyksia koskevissa asioissa. 

Ylikamreeri tulee toimimaan toistaiseksi taloustoimiston laskenta

jaoston paallikkona tehtavanaan mm . laskentatoimen suunnittelu ja 

ohjeiden antaminen seka talousosaston hallinto - ja henkilostoasioi 
den valmistelu ja hoitaminen . 

Varastonpaallikon (A 22) virka, liikennetarkastajan (A 21) virka , 
kamreerin (A 19) virka, kaksi alemman palkkaluokan liikennetarkas

tajan (A 18) virkaa seka alemman palkkaluokan liikennetarkastajan 
(A 17) virka toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. 

Paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23 . 1 . 1984 ennen virka- ajan 
paattymista . 
Edella mainittuihin virkoihin.nimitetyt tullaan sijoittamaan tois

taiseksi seuraavasti : varastonpaallikko (A 22) Helsingin varasto 

liikennetarkastaja (A 21) : tilitoimisto; suunni~telu - ja projekti -

tehtavat erityisesti maksuliikenne - ja 

tilitysjarjestelmien kehittamistehtavat 

kamreeri (A 19) : tilitoimiston kansainvalinen tarkastusjaosto 

liikennetarkastajat ap (A 18): 1 tilitoimiston kansainvalinen tar 

kastusjaosto 

liikennetarkastaja ap (A 17) 

1 tilitoimiston kotimainen tarkas 
tusjaosto 

taloustoimisto; henkiloasiat 

Toimistosihteerin (A 12) virka, kolme toimistosihteerin (A 10) vir

kaa seka kolme toimistosihteerin (A 8) virkaa toistaiseksi rauta 
tiehallituksen talousosastolla . 

Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi -
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mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23 .1.1984 en

nen virka-ajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan tois·· 

taiseksi seuraavasti : 

toimistosihteeri (A 12) : taloustoimiston tilastojaosto 

toimistosihteerit (A 10) : 1 tilitoimiston kansainvalinen tarkastus -

jaosto 

1 tilitoimiston kotimainen tarkastusja

osto 

1 tilitoimiston yleinen jaosto 

toimistosihteerit (A 8) : 1 taloustoimisto ; osaston sihteeristo·ja 

kanslia - asiat seka erilliset laskenta - ja 

piirtamistehtavat 

1 tilitoimiston yleinen jaosto 

1 tilitoimiston kirjanpitojaosto 

Ylimaarainen liikennetarkastajan (A 19) toimi toistaiseksi rauta

t iehallituksen talousosastolla . 

Paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on teimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistlan 23 . 1 .1984 ennen virka

ajan paattymista . 
Toimeen otettu tullaan sijoittamaan toistaiseksi tilitoimiston ko 

timaiseen tarkastus jaostoon. 
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Apulaisasemapaallikon (A 16) virka , teknikon (A 15) virka , kolme 
1TlkenneohJaaJan (A 10) v1rkaa , kolme to1m1stoslhteer1n (A 10) 
VIrkaa, nelja to1mistos1hteer1n (A 8) vlrkaa , kaks1 lllkennemes
tarln (A 8) virkaa , jarJestel~estarln Vlrka, kakslkymmenta vetu
rinkuljettajan v1rkaa, va1hdem1esten es1m1ehen virka , kahdeksan
tolsta konduktoorln v1rkaa Ja kaks1 kuormausmestar1n vlrkaa . Lll 
kenneosaston paallikolle osoitetut klrJalllset hakemukset on toi 
mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 23 . 1 . 1984 
ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti : 

apulaisasemapaallikko (A 16) : 
Jyvaskylan liikennealueelle (1 Jy tap) , 

teknikko (A 15): Pieksamaen varikolle (1 Pm) , 
1TlkenneohJaaJat (A 10) : 
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Lappeenrannan (2 Lr js) ja Kuopion (1 Kuo js) lii 
kennealueille , 

toimistosihteerit (A 10) : 
P1eksamaen liikennepiiriin (2) ja Jyvaskylan lii 
kennealueelle (1 Jy tav . terminaali) , 

toimistosihteerit (A 8) : 
Hameenlinnan (1 
pion (1 Kuo tt) 
liikennepiiriin 

Hl lipt) , Jyvaskylan (1 Jy) , Kuo 
liikennealueille ja Pieksamaen 
( 1) ' 

liikennemestarit (A 8) : 

j arj estelymestari : 

Kouvolan (1 Ikr js) ja Pieksamaen (1 Pm js) l ii 
kennealueille , 

Jyvaskylan liikennealueelle (1 Jy mre) , 
veturinkuljettaj at : 

Lappeenrannan (1 Lr) ja Kot~an (1 Kta) liikenneal u
eille , Kouvolan (8 Kv) , Pieksamaen (5 Pm , 2 Kuo) , 
Jyvaskylan (2 Jy) seka Iisalmen (1 Ilm) varikoille , 

vaihdemiesten esimies: 

konduktoorit : 
Kotkan liikennealueelle (1 Kta) , 
Kouvolan (2 Kv) , Lappeenrannan (1 Lr) , Imatran 
(2 Imr) , Haminan (1 Hma) , Kotkan (2 Kta) , Pieksa
maen (4 Pm , 1 Snj) , Jyvaskylan (1 Jy) , Kuopion 
(1 Kuo) ja Iisalmen (3 Ilm) liikennealueille seka 

kuormausmestarit : Kouvolan (1 Kv tav . termin . ) ja Kuopion (1 Kuo) lii 
kennealueille . 

Ylimaarainen toimistosihteerin (A 12) toimi toistaiseksi Kouvolan 
lllkennealueella (Kv alueselv . ) . Liikenneosaston paallikolle osoi
tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaamoon viimeistaan 23 . 1 . 198Y ennen viraston aukioloajan paatty
mista . 

Ylimaarainen ·ar·estel mestarin toimi kaksi vaununtarkasta ·an toin
ta , koneenholtajan toim1 A , se1tseman va1hdem1ehen to1nta kolme 
kymmenta JUnamlehen tointa , kaksi toim1stovirkailijan tointa CA 4) 
Ja kuus1 to1m1stov1rkalllJan to1nta (A 2) . Rautat1eha l l1tuksen lllken
neosaston paall1kolle oso1tetut klrJalllset hakemukset on toimitetta
va asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 23.1 . 1984 . 



51 - 12 -

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen 
otettu sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti : 

ylim . jarjestelymestari : 
Jyvaskylan (1 Jy jnt) liikennealueelle , 

vaununtarkastajat : 
Kouvolan (1 Kv) ja Pieksamaen (1 Pm) varikoille , 

koneenhoitaja (A 6) : 
Imatran (1 Imr) varikolle , 

vaihdemiehet : Imatran (2 Imr) , Kotkan (3 Kta), Jyvaskylan (1 Jy) 
ja Kuopion (1 Kuo) liikenneal ueille, 

junamiehet : Kouvolan (2 Kv) , Haminan (1 Hma) , Kotkan (2 Kta) , 
Pieksamaen (9 Pm , 1 Snj , 4 Var), Jyvaskylan (2 Jy , 
2 ~ki) , Kuopion (5 Kuo) ja Iisalmen (2 Ilm) lii
kennealue ille , 

toimistovirkailijat (A 4) : 
Jyvaskylan (1 Jy) liikennealueelle ja Jyvaskylan 

· ( 1 Jy) varikolle seka 
toimistovirkailijat (A 2) : 

Lappeenrannan (2 Vna) , Kotkan (1 Kta) , Pieksamaen 
1 Pm) , Jyvaskylan (1 Jy) ja Kuopion (1 Kuo) lii 
kennealueille . 

Neljakymmenta veturinlammittajan tointa (A 6), kymmenen veturinlam
m1ttaJan to1nta (A 4) , autonasentajan toimi , kaks1 autonkuljettajan 
to1nta , sahk8asentaJan to1m1 , tall1m1ehen to1m1~ kaks1 huoltomiehen 
to1nta , se1tsemanto1sta asemamiehen to1nta (A 2 Ja v11sikymmenta
~ksi asemam1ehen to1nta (A 1) . K1rjall1set hakemukset on osoitettava 
Ja to1m1tettava as1anoma1sen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 
23 . 1.1984 . 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti : 

veturinlammittajat (A 6) : 
Haminan (2 Hma) ja Kotkan (3 Kta) liikennealueille , 
Kouvolan (12 Kv) , Imatran (5 Imr), Pieksamaen (8 Pm , 
6 Kuo) , Jyvaskylan (2 Jy) ja Iisalmen (2 Ilm) va
rikoille , 

vet urin l ammittajat (A 4) : 

aut onasent aj a : 
autonkuljettajat : 
sahkoasentaJ a : 
tallimies : 
huoltom1ehet : 
asemamiehet (A 2) : 

asemamiehet (A 1) : 

Pieksamaen (8 Pm , 1 Kuo) ja Jyvaskylan (1 Jy) va-
rikoille , 
Kouvolan (1 Kv) varikolle , 
Kouvo l an (2 Kv) liikennealueelle , 
Pieksamaen (1 Pm) sah~oalueelle , 
Kouvolan (1 Kv) varikolle, 
Kouvo l an (2 Kv) varikolle , 

Hameenlinnan (1 Tu) , Kouvolan (2 Kv) , Lappeenran
nan (3 Lr) , Imatran (1 Imr) , Haminan (1 Hma) , Piek
samaen (3 Pm) , Jyvaskylan (3 Jy , 2 muu js - pat . ) 
ja Iisalmen (1 Krv js - pat . ) liikennea l ueil l e seka 

Kouvo l an (2 Kv) , Lappeenrannan (3 Lr , 6 Vna) , !mat 
ran (5 Imr , 1 Spl js- pat . ) , Haminan (3 Hma) , Kot 
kan (10 Kta) , Pieksamaen (5 Pm , 2 Mi , 1 Var) , Jy
vaskylan (4 Jy , 1 Pp js- pat . ) , Kuopion (4 Kuo) ja 
Iisalmen (3 Ilm , 1 Soa js- pat . ) liikennealueil le . 
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NIMITYKSiii. 

R a t a o s a s t o: teknikon (A 15) virkaan (Tpe) teknikko 
Jorma Uolevi Autio ja rataesimiehen toimeen (Psl) paallys
rakennehitsaaja Kalervo Ilmari Kotapalo 

R a t a o s a s t o: rakennusmestari (A 13) Ossian Kalevi 
Kankaanranta 
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NIMILYHENNYKSET 

Rautatieha11itus on vahvistanut seuraavat uudet nimi1yhennykset, 
iotka tu1evat voirnaan 1 . 1 . 198~ 1ukien. 
Ta1ousosasto: 

Tke ATK - tekninen jaosto 

Liikenneosasto: 

Lt tavara1iikennetoimisto 
Ltvj kotimainen vaunukuorma1iikennejaosto 
Ltkj kansainv~1inen tavara1iikennejaosto 
Ltpj pa1ve1ujen kehitt~misjaosto 
Ltsj tutkimus - ja suunnitte1ujaosto 

1tj tavara1iikennejohtaja 

Lht henki1~1iikennetoimisto 
Lhmj henki1~1iikenteen markkinointijaosto 
Lhsj henki1~1iikenteen suunnitte1ujaos~o 

lhj henki1~1iikennejohtaja 

Lk k~ytt~toimisto 
Lkkj k~ytt~jaosto 
Lkvj vaunujaosto 
Lktj ty~konejaosto 

ka kappa1etavara- a1ue 
kat kappa1etavara 
kap kappaletavara - a1ueen p~~1likk~ 
kj kappa1etavarajohtaja 

Rataosas o : 

Sake 
sakep 
sar 

Koneosasto: 

s~hk~asennuskeskus 
s~hkoasennuskeskuksen p~~1likko 
s~hk~asennusryhm~ 

Khev henki1~vaunujaosto 
Ktav tavaravaunujaosto 
Ktla tekninen laboratorio 

Kvej vetoka1ustojaosto 
Kvaj vaunujaosto 
Ksuj suunnitte1ujaosto 

Ksl 1iikkuvan ka1uston s~hk~1aitejaosto 

, (N:o RH 1106/011/ 83 , 22.12.1983) VT 52/83. 

FIP - ALENNUSKORTTIEN VUOSIMERKIT 

FIP-alennuskortin vuosimerkin saamista varten on alennuskortti 

toimitettava RH :n osalta ha11intotoimistoon ja piirien osa1ta 

VT 50 :s s~ mainitu1le ao . piirin korttien k~sittelijalle . 

(N : o RH 791/053/83, 20 .12 . 1983) VT 52/83 . 
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VIRASTODEMOKRATIA - JA TUOTANTOKOMITEATOIMINNA.J JATKAMINEN 

Raut~tieha11itus on 20 . 12 . 1983 pittim~ss~~n istunnossa paattanyt , 

~tta virastodemokratiaohjesaanto ja sove1tamisohjeet sekti ohjeet 

tuotantokomiteoista konepajoi11a ovat voimassa toistaiseksi 

1 . 1 . 1984 1ukien (virastodemokratiajarjeste1man koeaika paattyy 

31 . 12 . 1983) . Tarvittavat muutokset tu11aan tekemaan kansioon 

~Henki1ostoha11innon maarayksia rr ~ . 

(N : o RH 1143/13/83 , 20 . 12 . 1983) VT 52/83 . 

LEIMAVEROLAIN MUUTTAMINEN 

Saadoskokoe1massa on ju1kaistu: 

Laki 1eimavero1ain muuttamisesta (916/83) . Laki tu1ee voimaan 1 

paivana tammikuuta 1984 . 

Annettu He1singissa 9 paivana jou1ukuut~ 1983 . 

(N : o H1t 871/010/83 , 21 . 12 .1983) VT 52/83 . 

OHJEET TERVEYDENHUOLTOKULUJEN KORVAAMISESTA 
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Uudet ohjeet terveydenhuo1toku1ujen korvaamisesta on vahvistettu 

ja tu1evat voimaan 1 . 1 . 1984 . Samal1a on kumottu kirjee11a n : o H1o 

222/161/77, 5.4 . 1977 annetut ohjeet . 

Ohjeet ju1kaistaan kansiossa "Henki1ostohal1innon maarlyksia II'' . 

(~ : o Hlo 8~2/151/83 , 1 . 12 . 1983) VT 52/83 . 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSlT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENTEESSA 

Tilitoimiston sahkee1la nro 102 , 20.12.1983 on kansainva1isessa hen

kilo- ja kiitotavara1iikenteessa kaytettavaa rup1an kurssia muutett u 

1.1 .1984 1ukien seuraavasti: 

100 Neuvosto1iiton ruplaa = 755 ,00 mk 

(Tlt 1043/230/83 , VT 52/83) 
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MUUTOS TARIFFIS~~NTOON JA TARIFFITAULUKOIHIN 

Tariffisaannon 58 § :n III 1 . d 2 lm muutetaan seuraavaksi : 

2 . Autopaikan tilaamiseen sovelletaan paikkalippujen ennakko 
tilaamisesta annettuja maarayksia . Puhelintilauksia ei 

oteta vastaan . Autopaikka voidaan peruuttaa kaksi vuoro 
kautta ennen junan lahtoa aikataulun mukaiselta lahtoase 

maltaan siina myyntipisteessa , jonka valityksella paikka 

on tilattu tai autovaunujen lahtoasemilla . 

Jos autopaikka on tilattu pitkaperjantain , juhannusaaton , 

jouluaaton tai naita edeltavan neljan paivan jalkeiseksi 

yoksi tahi naiden juhlapyhien viimeisen pyhapaivan jalkei

seksi yoksi , on autopaikan peruut t aminen suoritettava vii 

meistaan vastaavana paivana viikkoa ennen junan lahtoa 
aikataulun mukaise lta lahtoasemaltaan . 

Peruuttamisesta peritaan tariffltaulukossa 1 maaratty maksu . 

Tariffitaulukon 1 kohta 15 d muutetaan seuraavasti : 

d) Paikan peruuttaminen - Annullering av plats 

peruuttaminen suoritetaan viimeistaan vas 

taavana paivana viikkoa ennen junan lahtoa 

aikataulun mukaiselta lahtoasema l taan 

om avbestallning sker pA motsvarande dag 

senast en vecka fore tAgets tidtabells 

enliga avgAng frAn avgAngsstationen 

peruuttaminen suoritetaan viimeistaan kaksi 

paivaa ennen junan larytoa aikataulun mukai -

30 mk 

30 mk 

selta lahtoasemaltaan 80 mk 

om avbestallning sker senast tvA dagar fore 

tAgets tidtabellsenliga avgAng frAn av-

gAngs stat ionen . 

~ro Mt 23458/646/83 , 22 . 12 . 1983) VT 52/83 

80 mk 
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KORJAUKSIA TAVARANIMIKELUETTELOON (VR 2645) 

Tavaranimikeluette1on (VR 2645) aakkose11iseen osaan tehdaan seuraa
vat korjaukset : 

sivul1a 9 Esterit , 1 e m (ks . VAK) koodi 4224 oleva 42242 

13 Harjat ja harjateokset , 1 e m koodi 6441 

oleva 7441 

27 6582 Kontit: kaytetyt ks . ryhmittaisen osan 

nimikkeet 7615-7717, 

koodi 6582 poistetaan 

53 Puuvi11a : kammattu, karstattu (VAK:n alainenl 

koodi 5561 oleva 55612 

54 Radioaktiiviset aineet (ks . VAKl koodi 73602 

a leva 

73612 Radioaktiiviset aineet (ks . VAKl 

(aktiviteetti y1i o,002 mikrocurieta per grammal 

Lisataan 

73622 Radioaktiiviset aineet , 1 e m (ks . VAKl 

56 Lisataan Ratapolkkyaiheet ks . Tukit 

63 Sil1at, rautaiset , koottuina tai osina koodi 6351 

eleva 6531 

75 Villa : muokkaamaton (ks . VAK) koodi 5511 

eleva 55112 

Ryhmittaiseen osaan korjataan 

sivulla 37 7360 Radioaktiiviset aineet 

eleva 

7361 Radioaktiiviset aineet 

(aktiviteetti yli 0 , 002 mikrocurieta per gramma) 

Lisataan 

7362 Radioaktiiviset aineet , 1 e m 

Aakkosellisen osan sivut 29-30 , 33-34 , 61-62, 67 - 72 ja ryhmittaisen 

osan sivut 23-26 painetaan uudelleen . Painatusjaosto suorittaa perus

jakelun . 

Rahtisopimuksia varten on annettu tavarakoodit seuraaville konteille 

ja vaihtokoreille : 

10 ja1an kontti , kuormattu 
tyhja 

vaihtokori , pit . enint . 3,50 m, 
" 

lMt 21 . 12 . 1983) VT 52/83 

kuormattu 
tyhja 

koodi 7644 
7648 
7714 
7718 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset 

1.1.1984 lukien. 

Luetteloon lisataan 

633024 

633040 

633495 

633693 

633982 

634568 

Kymi-Stromberg Oy 
Hogfors til.valu 
03600 KARKKILA 

Kymi-Stromberg Oy 
Hogfors osto 
03600 KARKKILA 

SOK Rautasokos 
Kairakatu 1 
26100 RAUMA 10 

Oy Sisu-Auto Ab 
Ahtarintie 64 
63700 1i.HTARI 

Oy Wilh. Schauman Ab 
Wisaplast 
PL 20 
65101 VAASA 10 

SOK Rautasokos 
Varastokatu 2 
92130 RAAHE 3 

Luettelosta poistetaan 

601773 

664094 

Oy Tampella Ab 
Muovitehtaat 
06100 PORVOO 

Huhtamaki Oy, Marli 
Riihimaen tehdas 
PL 213 
20101 TURKO 10 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi 

608943 

uusi 

Kymi-Stromberg Oy 
Hogfors LVI 
D-3600 KARKKILA 

entinen 

Kymi-Kymmene oy 
Metalli 
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Allamainitun asiakkaan nimi ja osoite muutetaan seuraavanlaiseksi 

629980 

uusi 
Kymi-Stromberg oy 
Santasalo 
03600 KARKKILA 

entinen 
Kymi-Kymmene Oy 
Metalliteollisuus Sant asalo 
PL 68 
01601 VANTAA 60 

(Tlt 3/24/83, 21,12.198 3 ) VT 52/83 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen vl:ilimatkat - julkaisuun tehdaan 1 . 1 . 1984 lukien 

seuraavat muutokset : 

Poistetaan Hiirolan , Laikon , Lamminmaen , Pulsan ja Punta 

lan l iikennepaikat merkintoineen 

Poistetaan Luumaen ja Rautjl:irven liikennoimistapamerkin
nl:istl:i sarakkeesta 5 Tt ja lisl:itaan sarakkeeseen 6 merk in 

tii. "Tt ll'ihtevaii. ja saapuvaa tavaraa varten vain lpp: n eri 

koisluvalla " 

Poistetaan Harjun , Multamii.en , Kaitjarven , Kirjokiven , Hil

losensalmen , Voikosken , Varpasen , Hietasen , Juurikorven 

ja Kymin kohdilta sarakkeesta 6 merkintii. "Tt lii.htevii.ii j a 

saapuvaa tavaraa varten lpp :n erikoisluval la " ja lisataan 

sarakkeeseen 6 merkint!:i "K!:iyteti:Hin tavaraliikenteessa ruuh

kati l anteissa vaunujen sailytyspaikkana " 

Poistetaan Kivesjarven ja Keitelepohjan liikennepaikkojen 

kohdilta sarakkeesta 6 merkinta "Tt Uihtevaa tavaraa varten 

lpp : n erikoisluvalla" ja lisataan sarakkeeseen 5 liikennoi 

mistapamerkinta Tt . 

Poistetaan Salmisen ja Pajujarven liikennepaikkojen kohdil 

ta sarakkeesta 6 merkintl:i "Tt ll:ihteval:i tavaraa lpp : n eri 

koisluvalla " . 

(Lko 32269/67183 , 19 . 12 . 1983) VT 52/83 



52 - 8 -

ORGANISAATIOMUUTOKSEN VAIKUTUS S~KtlTEKNISIIN TOIMINTAYKSIKtliHIN 

Organisaatiomuutos vaikuttaa sahkoteknisiin toimintayksikoihin seu

raavasti: 

1 . Sahkotekninen toimisto ja sen jaostot vahvavirtajaosto, heikko

virtajaosto ja sahkoistysjaosto siirtyvat koneosastolta rataosas

tolle. Liikkuvan kaluston sahkolaitejaosto jaa koneosastolle 

erilliseksi jaostoksi . 

2. Turvalaitejaosto siirtyy ratateknisesta toimistosta sahkotekni

seen toimistoon. 

3. Liikenneosaston teknisen jaoston sahkoryhma siirtyy rataosastolle 

sahkotekniseen toimistoon, jossa se muodostaa kaytto- ja kunnos

sapitoryhma-nimisen toimintayksikon. 

4. Hyvinkaan konepajan sahkotyokunnat ja teleosasto siirtyvat rata

osastolle keskushallinnon alaisuuteen muodostaen sahkoasennuskes

kus-nimisen toimintayksikon . Sahkoasennuskeskuksen osoite on Ve

sitorninkatu 1, Hyvinkaa. 

5. Em. sahkoteknisten toimintayksikoiden huonenumerot ja puhelinnu

merot sailyvat toistaiseksi entisina. Puhelinluettelo ilmestyy_ 

lahiaikoina normaalina lisalehtipainoksena. 

6 . Edella esitetyt muutokset astuvat voimaan 1 . 1 . 1984. 

(Stt 2201/01/83 , 22 . 12 . 1983) VT 52/83 
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AVOIMIA VIRKOJA J A TOIMIA 

Ylimaarainen alemman pal kkaluokan liikennetarkastajan (A 14 ) toimi 

toistaiseksi nyvinkaan varastossa (lahinna os otehtavat) . 

Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli 

tuksen kirjaamoon viimeis~aan 28 . 1 . 1984 ennen virka- ajan paattymis 

ta . 
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DIPLOMI-INSINtltlRI sahkotekniseen toimistoon tyosopimussuhteeseen. 

Tehtavina ovat energian kayton valvonnan kehittarninen, sahkon hankin 

nan ja rnyynnin seuraaminen seka energiataloudellisiin nakokohtiin pe

rustuvien toirnintaohjeiden laatiminen. 

Hakijalta edellytetaan perehtymista sahkolaitostekniikkaan ja ener

giatalouteen . 

Omakatiset hakernukset palkkatoivomuksineen ilman todistusjaljennoksia 

pyydetaan lahettamaan tammikuun 14 . paivaan mennessa os . Rataosaston 

johtaja Rautatiehallitus PL 488 00101 Helsinki 10 . 

Lisatietoja antavat ki 0 Kolis puh 7072480 ja or L Peltola puh 

7072496. 

TEKNIKKO sahkoteknisen toimiston palvelukseen. Tehtavina kiinteisto

jen sahkolammityksen suunnittelu - vaihteenlammitysjarjestelmien 

suunnittelu seka jakokeskusten suunnittelu . 

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetaan lahettamaan 14 paivaan tam

mikuuta 1984 mennessa os. Rataosaston johtaja, Rautatiehallitus PL 

488 00101 Helsinki 10 . Lahempia tietoja antavat ki 0 Kolis puh 

7072480 tai ki I Jokinen puh 7072487 . 



TILILUETTELON MUUTOKSET 

Tililuetteloon on vahvistettu 1.1.1984 lukien seuraavat muutokset 

Kustannuspaikat: 

- Lisatty kustannuspaikka 62200 Valtionrautateiden o~atarvepaino, 

Hyvinkaa 

- Poistettu kustannuspaikat 10110, 10563, 10565-10569, 10572, 60140 

ja muiden konepajojen kuin Hyvinkaan kohdalta kustannuspaikat 

5x900 . 
- Kustannuspaikan 52900 nimeksi muutettu Hateriaalivarasto. 

- Poistettu koneosaston sahkoistyksen kustannuspaikat. 

- Muutettu liikenneosaston, rataosaston ja koneosaston keskushallin-

non ja tietokonetoimiston kustannuspaikkanumeroita. 

- Muutettu liikennepaikkojen kustannuspaikkanumeroita. 

- Muutettu kappaletavara-alueiden kustannuspaikkanumeroita. 

- Muutettu kustannuspaikkanumerointia ratapiireissa . 

- Muutettu ohjaus- ja turvalaitteiden uudis- ja uusimistoiden kus-

tannuspaikat numerosarjoille 4x800-4x849. 

Muutettu vahva- ja heikkovirtalaitteiden uudis- ja uusimistoiden 

kustannuspaikat numerosarjoille 4x850-4x899. 

- Muutettu Hyvinkaan ja Kuopion konepajojen kustannuspaikkanumeroita. 

Kayttotarkoitukset: 

- Muutettu kayttotarkoitusnumeroita tililuokissa 2, 7 ja 8. 

- Uusittu tiliryhrna 66 . 

- Lisatty kayttotarkoitusten 72510, 72550 ja 72680 kohdalle vaunu-

sarjoja. 

- Lisatty kayttotarkoitus 26600 Osinkotulot. 

Poistettu kayttotarkoitukset 60359, 70359, 80359 ja 90359. 

Kustannuslajiluetteloa on muutettu. 

To 2/223/83, 23.11.1983 jaTo 2/223/83, 15.12.1983 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo painetaan uudelleen. Painatusjaosto 

suorittaa perusjakelun. 

(Tlt 29/223/83, 23.12.1983) VT 52/83 



LKNTTSEN TAVARALIIKENTEEN (CIM) RAHDITUS- JA TILITYSJKRJESTEL~N 

KEHITTKMINEN 

Vuoden 1984 alusta muuttuu lantisen tavaraliikenteen (CIM-) rah

ditus- ja tilitysjarjestelma seuraavasti: 

0. YLEISTA 

Jokaiseen piiriin on nimetty CIM-ERI~OISASEMAT, jotka ovat 

erikoisesti perehtyneet ja vastuussa CIM-liikenteen tavara

toimistotehtavista paikallisesti maaritetyilla alueillaan. 

Piirit ovat saaneet tehtavakseen tiedottaa alaisilleen lii 

kennepaikoille tarkemmat ohjeet, mahdollisen tyonjaon, tar

peelliset puhelinnumerot jne. 

CIM-ERIKOISASEMAT piireittain ovat seuraavat: 

Helsinki: Helsinki (la ilmoittaa tarkemman tehtavajaon ase 
millaan) , 

Karjaa, Lahti , Riihimaki, Sornainen 

Kouvola : Kouvola, Vainikkala 

Tampere: Tampere, Turku 

Seinajoki: Kokkola , Pietarsaari , Seinajoki, Vaasa 

Oulu: Kemi, Oulu, Tornio 

Pieksamaki:Iisalmi, Jyvaskyla, Kajaani, Kuopio 

Joensuu: Joensuu , Lieksa, Savonlinna 

Liikennepaikkoja kehotetaan kaikissa CIM-liikenteen pulma

kysymyksissa kaantymaan CIM-ERIKOISASEMANSA puoleen. 

Liikennepaikkoja pyydetaan ottamaan huomioon, etta kuten ny

kyaankin, lantista tavaraliikennetta voivat hoitaa kaikki 

tavaraliikenteelle avatut VR :n asemat. Kansainvalinen rauta 

tieliitto (UIC) yllapitaa erityista luetteloa kansainvali 

selle tavaraliikenteelle avatuista asemista (CIM-asemaluette

lo) . CIM-asemaluettelossa ja kansainvalisissa tariffeissa, 

joissa VR on osallisena, kuitenkin esiintyy vain osa naista 

asemista . 



Rahtikirjaan kiinnitettavia tarkistuslipukkeita, joista ilme

nevat lahetyksen numero, lahetysrautatie ja -lahetysasema 

painatetaan vain em. kansainvalisissa julkaisuissa mainituil

le asemille. Ellei lahetysasemalla ole kaytossaan omia lipuk

keita, kasittelee lahetyksen piirin maaraama asema. 

Seuraavassa kasitellaan erikseen CIM-ERIKOISASEMIEN ja muiden 

liikennepaikkojen rahditus- ja tilitystehtavia. 

1 . Rahditus lahetysasemalla 

CIM-lii~enteen rahditus- ja tilitysjarjestelmaan perustuen 

tapahtuu vientilahetysten rahdittaminen seuraavasti: 

CIM-erikoisasemat 

- rahdittavat kaikki lahetyksensa ja 

- toimivat muiden asemien tukiasemina. 

2a) tavalliset CIM-liikenteelle avatut asemat, joilla on sopi

muslahetyksia 

- rahdittavat Mt:n sopimusten mukaan rahditettavat lahe

tyksensa, 

- rahdittavat kateisasiakkaiden lahetykset CIM-erikois

aseman ohjeiden mukaan, 

- lahettavat yleisen tariffin mukaan rahditettavien luot

tolahetysten rahtikirjat (myos oman tilityskappaleensa) 

rahdittomina raja-asemalle rahditettaviksi. Raja-asema 

toimittaa rahtikirjan kaksoiskappaleen (4-osa) lahetta

jalle postitise, 

- lahettavat vastaanottajalta perittavien lahetysten rah

tikirjat rahdittomina raja-asemalle rahditettaviksi . 

Raja-asema toimittaa 4-osan lahettajalle postitse. 

2b) tavalliset CIM-liikenteelle avatut asemat, joilla ei ole 

sopimuslahetyksia 

- rahdittavat kateisasiakkaiden lahetykset CIM-erikois

aseman neuvojen mukaan, 

- lahettavat yleisen tariffin mukaan rahditettavien luot

tolahetysten rahtikirjat raja-asemalle rahditusta var

ten. Raja-asema toimittaa 4-osan lahettajalle postitse, 

- lahettavat vastaanottajalta perittavat lahetykset rah-



dittomina raja-asemalle rahditusta varten. Raja-asema 

toimittaa 4-osan lahettajalle postitse. 

Jos lahettaja haluaa oman rahtikirjaosansa rahditettuna jo 

lahetysasemalla, rahdittaa lahetysasema lahetyksen CIM

erikoisaseman avulla. 

2. Rahditus raja-asemalla 

2.1 Vientiliikenne 

Raja-asemat rahdittavat 

- omat lahetyksensa 

- muilta kuin CIM-erikoisasemilta lahteneet yleisen tariffin 

mukaan rahditettavat luottolahetykset 

- vastaanottajalta perittavat lahetykset. 

Raja- asema toimittaa rahdittamiensa rahtikirjojen lahettajan 

kappaleet (osa 4) lahettajille postitse lukuunottamatta omia 

lahetyksiaan. 

2.2 Tuontiliikenne 

Raja-asema rahdittaa tarvittaessa tuontilahetysten VR:n osuu

den rahdit seka muuntaa vastaanottajalta perittavat muiden 

rautateiden osuuksien rahdit ja maksut Suomen markoiksi kuten 

nykyisin. 

3. Tilitys 

1.9.1983 aloitettu rinnakkaiskaytto paattyy 31.12.1983, jol

loin siirrytaan koneelliseen paivatilitykseen, kuukausitili

tykseen seka luottoasiakkaiden tositekohtaiseen laskuttami-

seen. 

3.1 Paivatilitys 

Vanhat paivatilityslomakkeet seka luottosaate, joissa ei ole 

jaottelua vientiin, tuontiin, ennakkomaksulaskelmiin seka 



kiitotavara + veloituslaskuihin jaavat pois ja ylla rnaini

tusta ajankohdasta lukien tilityspaikat laativat ainoastaan 

yhdet = uudenrnalliset tilityslornakkeet 4127 ja 4155 , joissa 

ovat seuraavat tilitysryhrnat: 

vienti 

tuonti 

ennakkornaksu
laskelrnat (vienti) 

kiitotavara 

veloituslaskut 

kateinen 

73 

75 

77 

29 

35 

luotto 

74 

76 

78 

30 

Kaikki CIM-lahetykset on tilitettava riippurnatta siita , rnak

saako suornalainen asiakas rahtia vai ei , silla nama lahetyk

set sisallytetaan luottoerittelyyn rahdittornina. Tilitysryhrna 

rnaaraytyy sen rnukaan, onko asiakas rnuuten luotto- vai kateis

asiakas VR:lla. 

Tavaratoirnistot lahettavat CIM-rahtikirjat kotirnaisten ja 

itaisten tapaan paivittain kirjauskeskuksille, jotka vastaa

vasti lahettavat ne tilitoirnistoon . 

3 .2 Kuukausitilitys 

CIM-liikenteen lahtevan ja saapuvan tavaran luettelot 

(VR 4610, 4611 ) seka yhdistelrna (VR 4722) poistuvat kaytosta 

1 .1.1984. Kiitotavara tilitetaan kansainvalisesta henkilo

liikenteesta annettujen tilitysrnaaraysten rnukaisesti. 

3 .3 Veloitus- ja hyvityslaskut 

Luottoasiakkaiden veloitus- ja hyvityslaskut hoitaa tilitoi

rnisto keskitetysti . Tilitoirnisto rnaksaa hyvityslaskut kateis

asiakkaille postisiirron valityksella. Liikennepaikat peri

vat kateisasiakkaiden veloituslaskut ja tilittavat ne tili 

tvsrvhrnassa 35. 

3 .4 Perirnaton tavara 

Perirnattoman tavaran luettelo laaditaan kasin kerran kuukau -



dessa ja sen mukaan 1iitetaan v a 1 o k o p i o CIM-rahti

kirjojen 2-osista . Luette1o 1iitteineen 1ahetetaan kuukauden 

paatyttya suoraan kansainva1iseen tarkastusjaostoon. Perimat

toman tavaran 1uette1oa ja va1okopiota ei rekisteroida kir

jauskeskuksissa. Asiakkaan 1unastettua 1ahetyksen 1ahetetaan 

2-osa normaa1iin tapaan kirjauskeskukse11e rekisteroitavaksi. 

Turhien ja1kise1vitte1yjen valttamiseksi ja ta11entajan tyon 

he1pottamiseksi pyydetaan asemia ede11eenkin tarkastamaan ja 

tarvittaessa oikaisemaan CIM-rahtikirjan kentissa 11, 15, 19 , 

22, 23, 25, 26, 27, 31, 45, 48, 50, 55, 60, 63, 76, 77, 78, 

82, 83, 91 ja 92 o1evat kooditiedot. 

4. Tietojen ta11ennus 

Tiedot ta11ennetaan suoraan CIM-rahtikirjoista tietokonetoi

miston erikseen antamien ohjeiden mukaan. 

Kansainva1inen tarkastusjaosto ottaa ta1lentamista seuraavana 

paivana yhteytta kiriauskeskukseen tietokonetoimiston tuotta

ma11a virhe1ista11a esiintyvien tietoien koriaamiseksi . 

5. Muutokset CIM-1iikenteen ti1astoiarieste1massa 

1.1.1984 1ukien poistuu kaytosta 1antisen tavarayhdys1iiken

teen tiedonkeruu1omake (VR 3829). Tiedonkeruu1omakkeen tayt

toohje vuode1ta 1973 peruutetaan. 

Sama11a poistetaan raja-asemi11a kasin1aaditut konttien 1uku

maarati1asto (VR4461) seka vaunulukutilasto (VR 4607). 

Nama ohjeet julkaistaan lantisen tavaraliikenteen toimitusohjeissa 

seka tilityssaannossa. 

Lisatietoja antavat: kmr Yrsa Haggkvist Tru 911-2771, kpa Marjatta 

Parviainen Tru 911-2714 ja tallennusohjeista vanh.suunn. Pirjo-Riitta 

Siimesaho Tks 911-2935. 

(Tlt 713/233/83, 22.12 . 1983) VT 52/83 



Koululaisten hiihto- ja lasketteluleirit Pyhatunturilla v. 1 984 

Ensi talvena koulujen hiihtoloman aikana jarjestetaan VR:n Urheilu

toimikunnan ja sosiaali- ja terveystoimiston yhteisesti organisoima 

hiihto- ja lasketteluleiri rautatielaisten 13-17-vuotiaille tytoille 

ja pojille. I leiri 19-25.2. ja II leiri 26.2.-3.3 • . 

Leirilaisten kokoontuminen on kummankin leirin alkamispaivana Kemi

jarven asemalla klo 9 . 35 (junan P63 saavuttua), jonka jalkeen linja

autokuljetus Pyhatunturille. Paluu Pyhatunturilta alkaa leirin 

paattymispaivana n. klo 17 ja Kemijarvelta (junalla P64) klo 19.00. 

Leirimaksu 600 mk peritaan tilillepanokortilla etukateen. Maksuun 

sis a ltyvat taysyllapito, linja-autokuljetukset ja ohjaus. 

Leirit on paaasiassa tarkoitettu tunturihiihtajille (murtomaasukset 

on oltava myos la~kettelijoilla) . Laskettelua voidaan harrastaa 

ohjaajan johdolla . 

VRU on varannut leireille makuuvaunut, jotka kulkevat menomatkalla 

junassa P63 (lahto Helsingista 18.2. ja 25.2. klo 19 . 00) seka paluu

matkalla junassa P64 (lahto Kemijarvelta 25.2. ja 3 . 3. klo 19.00) . 

Makuupaikan ~destakainen hinta on 75 mk, joka maksetaan etukateen 

VRU:lle. Makuupaikat varataan ilmoittautumisen yhteydessa. 

Kirjalliset ilmoittautumiset, joissa on maininta leirista, koululai

sen syntymaaika , varaus mahd . makuupaikasta, onko hiihtaja vai las

kettelija ja VR : n palveluksessa olevan isan tai aidin virka seka 

tyoosoite, on tehtava os . VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, 

Helsinki 10 . 1.1984 mennessa . Paikat taytetaan il~oittautumisjarjes

tyksessa. 

VR:n Urheilutoimikunta 

Helsinki 1983. Valtion painatuskeoltus 


