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Aakkosellinen asialuettelo *) 
Rautatiehallituksen kiertokirjeista vuonna 1929. 

Sisliltiia kiertokirjeet N:o 1-29. 

A. 
A utoyhdysliikenne 

Arwmattityo: lasten ja nuorten henkiloiden kayttamisesta a.mmattityohon 

E. 
E-urvoppalainen tavara- ja matkatavaravaktlll.ttus 

I. 
L/;;iilisa: viran tai toi.menhalti.jan oikeus ::;aada ikiili.saa varten lukea 

hyvak een asevelvollisena oloaika . . .......... . .. . ........ . 

It enaisyyspaiTiin vietto 

J. 
Junapainon lisiiiimi·nen 

K. 
Kiertokirje : kiertokirjeen N:o 28/2142, 24/7-24 kumoautinen ... . ... . 

Kiertokirjeiden 

Paivaml.Ui rii N:o 

Toukok. 27 14/ 1753 

Elok. 16 16/ H.1274j 
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.Marrask. 

Tammik. 
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I 10 5/180 
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X:o 197a Lko ko kevien miiiiraysten kumoa-
minen . . ............. .. ...... . .......... . 
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kumoaminen ...... . ................ . .... . 
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kiertokirjeeseen N:o 47/7355, 30/8-1898 lisay. . ... . ...... . 
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1) Luettelo ei sisalla kiertokirjeiia, joilla on ainoastaan tilapiiinen merkitys. 
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Kiertokirjeiden 

Paivamii.ii.ra I N:o 

Kuormaaminen ia purkaminen: maarayksia liikennoitsijoille . . . . . . . . Helmik. 

L. 
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Uta.jarven-Va.a.la.n 

>> Rumon-Nurmeksen •> 

& Ayrapaan-Va.lk.jarven •> 
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ra.htita.soituksista. ja. vientia.lennuksista. >) 

s. 
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T. 
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1\fa.tkatava.ravakuutus 0/Y:ssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokak. 
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~ Saksala.is-Pohjoismainen henkilo- ja matkatava.rayhdys-
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Virkamiehllle. 

Kiertokirje 
~ :o 1/ 33. 

Pohjoi -Suomen katoalueille kuljetettavan siememiljan 
rahtimaksusta myonnetHi.va ta alennukse ta. 

Kul'kulaito ten ja yleisten toiden l\Iinis
terio on ilmluneen joulukuun 28 pari,vana 
nahnyt hyvaksi myontiiii Pohjois- uomen 
katoalueillc asianomaistcn kunticn ja osuus
toiminnallisten lii:kkeiden hankkiman sic
menviljan rahtimaksuista, ei kuitenkaan 
asemama~ksui'Sta, valtionrautateilla 50 % 
alennuksen, ktm kuljetus tapahtuu ellai in 
Hihetyksin, etta lahetykselle voimassaolevien 
aiinnosten mu'kaisesti olisi la kettava pal

jousalennu ta, mikii paljousalennus jo on 
mukaanluettu 11~'1 myonnettyyn alennus
maaraan, scka 33 1/ :J % alennuksen, kun 
knljetus tapa.htuu pienemmin lahetyksin, 
ollcn viihin painontiia6i, jo. ta alennu ta 
myonnetaan :ku:itenkin 1,000 kiloa, ollen 
alennus voima · a 16 piiivaan ke ii'kuuta 1929. 
Samalla on Ministerio oikeuttanut rautatie
hallituksen antamaan tarkemmat miiariiyk
sct iiUi, .mitii on noudatcttava alcnnuksen 
saami~ck~i. 

Taman johdosta on rautatiehallitus miia
eiinnyt, ettii. myonnettava alennus suorite
taan liikennoitsijoille takaisinmaksun muo
dos a, ollen takaisinma~ksuanomus tehtava 
liikenneohjesiiiinnon 129 § :n maa:Niiimiin 
ajan kulue sa. Anomuksecn on ohe tettava: 

1) rautatieviranomai ten oikeak i todista
mat jiiljennoksct raht:i!kirjoista; 

2) todistns, etta lahetys on siem nviljaa; 

3) valtakirja takai inmaksumaiiran no ta
mista ja kuittaamista varten siina tapauk
s a, ettei anoja, rahtikirjojen mukaan o1<' 
rahtia suorittanut. 

Tama seka etta ale1mus on voima ·a 1 
piiiYasta tammikuuta 1929 lu'kien kaikkien 
asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi 
taten ilmoitctaan. Hel ingis i.i, rautatie
hallituksessa, tammikuun 3 paivana 1929. 

Vilhelm Jansson. 

B 1' . 'uviranta. 

XG-2!1 



Kaiki!le. 

Kiertokirje 
N :o 2/ 195 

ta.mmilmun 17 paiviilta 1929 

Saviahon- Rumon rataosan Iiikennoimi
sesta. 

Sittenkun Kontiomii-en-Nurmeksen ra
kenteella olevan rautatien Saviahon-Ru
mon viilinen rataosa on toimitetussa tarkas
tuksessa todettu olevan viiliaikaisesti liiken
noitavassa kunnossa, on rautatiehallitus 
kulkulaitosten ja yleisten toiden m.inisteriOn 
kirjelrman nojalla kuluvan tammikuun 8 pai~ 
viilta N :o 701 miUi.riinnyt, -etta puheenalai
nen rataosa on tulevan helmikuun 1 piii 
viistii lukien luovutettava viiliaikaiselle lii
kent.eelle huomioonottamalla seuraavaa: 

Saviahon- Rumon rataosa lu-etaan hallin
nollisessa ja tilastollisessa suhteessa Savon 
rataan seka kuuluvaksi: 

4 :nteen ikassanhoitopiiriin. 
7 :nteen liikennejaksoon, 
7:nteen ratajaksoon, 
Kuopion konepajaan, 
4 :nteen varikkojaksoon, 
7 :nteen va.rastojaksoon, ja 

12 :nteen lennatint-eknikkopiiriin . 
Liiakiirinhoidosta ilmoitetaan erikseen . 

Saviahon-Rumon rataosoo liikennepai
kat seka niiden etaisyydet Helsingistii ja 
toisistaan ynna niiden lenniitinhuudot, ni
milyhenny.kst>t ja Iiik-ennoimistapa ovat seu
raavat: 

2!!9 - 29 

Till alia. 

Cirkular 
N :o 2/195 

av den 17 januari 1929 

angaende trafikering av Saviaho - Rumo 
bandel. 

Enar Saviaho-Rumo handel av Kontio
mii-ki-Nurmes under hyggnad varande 
jarnvag vid verkstiilld avsyning hefunnit.S 
vara fiirdig att oppnas for provisorisk tra
fik, bar jarnvagsstyrelsen i stod av ministe
riets for kommunikationsvasendet och all 
manna arhetena skrivelse for den 8 inne
varande januari N :o 701 forordnat, att 
ifrll.gavarande handel skall fran och med 
den 1 instundande fehruari uppllitas for 
provisorisk trafik med iakttagande av fol
jande: 

Saviaho-Rumo handel hii.nfores i adipj
nistrativt och statistiskt avseende till Savo
laks hanan, horande till : 

4 :de kassorsdistriktet, 
7 :nde trafiksektionen, 
7 ;nde hansektionen , 
Kuopio verkstad, 
4 :de depotsektionen, 
7 :nde forradssektionen, och 

12 :te telegrafteknikerdistriktet. 
Angaende Ui.karvarden moodelas siir

kilt. 
Trafikplatserna a Saviaho-Rumo handel 

amt dessas avstand fran Helsingfors och 
varandra avensom telegrafuppropen, namn
fo:vkortningarna och trafik-eringssattet for 
rlP-m iiro fOljande : 



Helsingistll 
Etlelliseltll. lii· 

Lennl.tin· ' imilyhen- LilkennUimia-
J.. i i k e n n e p a i k k a . 

kennepaikalta 
km. hnuto. km. nys. tapa. 

Frin fHre-T r a f i k p I a t a. .Frin Helsing· Telegraf- Namnfl!r- Trafi.k erings -
gA.ende trafik· foro km. plats km. npprop. kortuing. slitt. 

S . h { laiturivaihde 
&Vla 0 plattformviixel · · · · 707 

M lk.. { pysiikki 
aanse a hAll plats · · · · · · · · 716 

R { 
laiturivaibde 

umo plattformvaxel · · · · · · 724 

Sa.viahon ja Rumon laiturivaihteet ovat 
MaanseUin pyslilrin. alaisia. 

Tama kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi taten ilmoitetaan. Helsin
gissa, rautatiehallituksessa, tammikuun 17 
paivana 1929. 

Svo H&T1 

9 Mlk 

8 Rum R&'l'1 

Saviaho och Rumo plattformviixlar under
lyda Maanselka Mllplats. 

Det aile dem, som vederbor, till kfume~ 
dom och iakttagande hiirigenom meddelas. 
Helsingfors, c\ jiirnvagsstyrel en, den 17 
januari 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Tuu1·e Bliissa1·. 



Wrkamiehille.: ··- - ' .... ... .. - . ~ · · ... ';'" 

Kiertokirje 
N:o 3/134. 

Rahtitasotuksista ja vientialennuksista. 

Rahtitasotukset. Valtioneuvo to on lku
luvan tam.mikuun 10 paivana maarannyt: 

1) etta rautatierahdit kokonaisista vaunu
k.uormista vientitavaraa, joka Hyvinkaan 
ita- ja pohjoispuol.ella olevilta asemilta ku
luvana talvikautena lahetetiiiin Hangon sa
tamaan sina aikana, jolloin Kotkan satama 
on jaaesteiden takia suljettuna, mutta Hel
singin satama laivaliikenteelle avoinna, on 
laskettava samansuuruisiksi kuin rahdit 
samanlaisesta tavarasta HelsinO'in satamaan; 

2) etta rautatierahdit kokonaisista vaunu
kuorm.ista vientitavaraa, joka Helsingista 
tai Riihimiielta taikka ni:iiden paikkakuntain 
itiipuolella olevilta asemilta niinikaan kulu
vana talvikautena lahetetaan Turun sata
maan, on siita paiviista allraen, jolloin laiva
liikenne Helsingissa lakk.aa, iihen paivaan 
saakka, jolloin se jalleen alkaa, laskettava 
samansuuruisiksi kuin rahdit samanlai.sesta 
tavarasta Hankoon; seka 

3) etta rautatiehallitus on oikeutettu an
tamaan tarkemmat maiirayks.et iten myon
nettyjen rahtitasoitusten voimaantuloajasta 
ja soveltamisesta. 

Vientialennukset. Niinikaan on valtio
neuvosto samana paivana maarannyt: 

1) etta lruluvana talvikautena maan jon
kin sataman k.autta maasta vietliv~in ja koko 
vaununlastein valtionrautate~a kuljetetta
van paperin, pahvin, kartongin. lankarullicn 
ja faneerin rautatierahdeista on laskettava 

301 - 2 U 

sellain€n alennus, etta' se, paljousa:lennus 
mukaanluettuna, nousee 33 1/ 3 % :iin ; 

2) eWi edellisessii kohdassa mainittua 
alennusta ei sovelleta Oulun pohjoispuolella 
sijaitsevilta asemilta liihetettavien lahetys
ten kuljetusmaksuihin, joista on voimassa 
eri maaraykset j 

3) etta edelHimainittu alennus on voi
massa siita pi:iiviista aDmen, jolloin laivalii
kenne Helsingin satamassa piii:ittyy, siihen 
asti kuin se j aileen alkaa ; seki:i 

4) etta rautatiehallitus on oikeutettu an
tamaan tarvittavat lisi:imai:iriiykset myonnet
tyjen alennusten soveltamisesta. 

Edellaolevan johdosta on rautatiehallitus 
maariinnyt seuraavaa: 

Tavaran li:ib.ettiija on velvollinen merkit
emaan rahtikirjan kaikkiin o iin ~nat 

,Vientitavaraa laivattava ennen touJr_okuun 
1'5 paivaii 1929 ". 

J okainen vannu varustetaan osoitt.eella 
,vientitavaraa" ja rahti alennn.ksineen las
ketaan liihetysasemalla ehdolla, etta tava
rain Hihettaja jattaa liihetysascmalle vala
ehtoisen sitoumuksen siita, ettei oikeutta 
alennuksen saami een vaarinkiiyteta seka 
etta liiheWijii itoutuu suorittamaan tava
rasta tayden rahdin. cllei tavara syysta tai 
toisesta tule joko ollcnkaan laivatuksi tahi 
ellei sita la:ivata maaraajan kuluessa. 

Kun tavara on laivattu, tulee ta varan 
Yastaanottajan jattaii satama-a..:;eman piii:il
ly tolle joko 



a) rahtikir jajaljen.no.s, johon tulliviran
omaiset ovat merkinneet tavaran laivaamis
paivan tai 

b) rahtikirjajaljennos ynna laivan kap
tcenin allekirjoittama konnossementin jal
jcJmOs, josta ilmenee, etta tavara on mai:irii
ajan kulues.sa laivattu. 

Ascmien tulee vientialennusta, Hangon 
tai Turun rahtitasotusta nauttineista liihe
tyksistii, lmsta.kin alennusmuodosta. erikseen, 
laatia tavararyhmittain tilastollinen luettelo, 

jo.sta ilmenee liihetetyn tavaran paino ja 
rahtimai:irii. Luettelo ynna liihettajain ase
mille jattamat valaehtoiset itoumukset Ui
hetetaan alennusajan paatyttya tariffitoi
mistoon. 

YJ.laoleva seka etta rautatiehallitus sa.hko
teitse ilmoittaa alennu.sten voimassaoloajan 
ilmoitetaan tatcn asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, tammi
kuun 17 paiviina 1929. 

Vilhelm Jansson. 

B1·. Suvimnta. 



Yirkamiehi/le, kondukt66reille, rata-ja raken
nusmestarei/le seka veturinkuljettajille. 

Kiertokirje 
N :o 4/ 352 

tammikuun 24 paiviHtii. 1929 

raiteenpuhdistajavaunujen liittiimi
sesta juniin. 

Kun yleiselle rataosastolle nyttemmin on 
hankittu avovaunuille asetettavia raiteen
puhdistajia radan puhdistamiseksi lumesta, 
on rautatiehallitus paiiWinyt, ettii tallaiset 
raiteenpuhdistajavaunut saadaan tyosken
telya varten liittaa viimeiseksi vaunuksi 
tavarajuniin seka sellaisilla ratao illa, mis a 
tavarajunia ei kulje, my5skin sekajuniin; 
joka kaikkien asianomaisten tiedoksi Uiten 
ilmoitetaan. Helsingissa, rautatiehallituk
ses a, tammikuun 24 paivana 1929. 

Till tjansteman, konduktorer, ban- och bygg
mastare samt lokomotivforare. 

Cirkular 
N :o 4/35~ 

av den 24 janua.ri 1929 

angaende kopplande av spitrrensar
vagnar till tagen. 

Enar till allmanna hanavdelningen. nu
mera anskaffats sparrensare, vilka anbrin
gas a oppna vagnar, for rengoring av ba
nan fran suo, har jiirnvagsstyrelsen beslu
tit, att dylika med sparrensare forsedda 
va.,oonar fa for a.rbete kopplas sasom si ta 
vagn till godstag samt a sadana bandelar, 
dar godstag icke aro i gang, aven till blan
dade tag; vilket alle dem, som vederbor, till 
kannedom hiirigenmn meddelas. Helsing
fors, ft jarnva,(7sstyrelsen. den 24 januari 
1929. 

Tuure BHissar. 

A. M. Miikio. 



Kaikil/e. 

Kiertokirje 
N:o 5/180 

ta.mmikuun 10 paivii.ltii. 192{1 

juna.painon lisiili.misestii. 

Tehdysta esityksesta on rautatiehallitus taniiii.n 
tapahtuneessa esittelyssa, muutoksena junajiirjestyksen 
ohjesaantOon liittyviin veturinkuormitustaulukkoihin 
N:ot I ja II, maii.riinnyt, etta tav.arajunassa, jonka 
perusnopeus on enintiian 40 km/t ja jota kuljetetaan 
sarjaan K. 3 tai K. 4 kuuluvalla veturilla, saa juna
paino olla taulukon N:o I edellyttamissa tapauksissa 
750 tonnia ja taulukon N:o II edellyttiimissii tapauk
sissa 620 tonnia. 

Samalla on rautatiehallitus maarannyt junapainot 
K. 5-sarjan vetureilla kuljetettaviin juniin nii.hden 
allaolevan taulukon mukaisiksi, nimittiiin: 

K5 N:o 60 km/t 
I I 

I 
.Tunan laata .Perusnopeas Sunrin sallittu junanpaiDo 

km/t tonneissa 
I 

I 10 ., .. 

I 
12'/a "/• 

taulukko I taulukko H 

Matkusta.ja-, seka- -62 - -
ja pikatava.ra.juna 58-60 

I 
250 230 

I 
54-56 300 270 
50-52 350 aoo 
4.6-!18 I 400 350 

Hitaa.sti kulkeva I 42--44 540 440 
tava.ra.juna eS-40 640 500 

I 34-36 640 500 
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Lisaksi on rautatiehallitus, kumoten heiniikuun 24 
piiiviille 1924 paiviityn kiertokirjeen N :o 28/ 2142, 
muuttanut junajiirjestyksen ohjesiiannon IV liitteen 
5:nnen kohdan niiin kuuluvaksi: 

,Kaikissa tavallisissa. oloissa voivat veturit kuljet
taa niille miiiiriityt junapainot. Tavarajunissa, joiden 
perusnopeus on enintaiin 40 km/ t, saadaan suotuisissa 
olosuhteissa ja suotuisilla rataosilla korottaa veturin
kuormitustaulukoissa maiirattyii junapainoa veturin
kJiljettajan suostumuksella cnintitiin 30 % :lla. Touko
lrutm 1 piiiviin ja joulukuun 1 piiiviin viili-sena aikana 
saadaan kttitenkin sellaisten tavarajunien painoa korot
taa enintiiiin 20 % :lla, ilman veturinkuljettajan suos
tumustakin"; mikii tiiten ilmoitetaan kaikkien a ian
omaisten tiedoksi ja noudatettavaksi. Helsingissa, 
r_autatiehallituksessa, tammikuun 10 piiiviinii 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Viiino V. Airas. 



Till alia. 

Cirkular 
:o 5/180 

av den 10 januari,l929 

ang·aende okande av tagvikten. 

Pa gjord framstallning har jarnvags tyrelseu vid 
denna dag skedd foredragning, med iindring av de 
reglementet for tagordningen bifogade tabcllerna 1 och 
II over storsta tilHitna t§.gvikten, forordnat, att i gods
tag, vilkas grundhastighet ar hogst 40 km/ t och som 
frambefordras med lokomotiv av erien K. 3 eller K. 4, 
f§r tagvikten vara i de uti tabell I forutsatta fallen 
750 tons och i de uti tabell II forutsatta fallen 620 
tons. 

Tillika har jiirnvli.gsstyrelsen faststiillt foljande ta
bell for tagvikten i tag, som frambefordras med till 
serien K. 5 horande lokomotiv, niimligen: 

K5 N:o 60 km/t 

TA.g >lug 
j Grundhaatighet 

1 

km/t 

I 
Person-, blandade- [ 
ocb ilgodst!g 

Langsamt ga:nde I 
god stag 

-62 
58-60 
54-56 
50- 52 
46- 48 

4~- 44 es-to 
34- 36 

Hogs~o. tilUtna t gvikten 
i tons 

10 ., .. 12'/1 •t .. 
tabelll tabell II 

250 230 
300 270 
350 300 
400 350 

540 440 
640 500 
640 500 



Ytterligare har jarnvagsstyTelsen, med upphavande 
av cirkular N:o 28/2142 av den 24 juli 1924, givit 
punkt 5 i bilaga IV till ti!.gordningen foljande for
andrade lydelse: 

,Under alia normala forhi!.llanden kunna lokomo
tiven frambefordra de for dem faststallda ti!.gvikterna. 
I godsti!.g, som gA med hogst 40 km grundhastighet, 
mil. under gynsamma forhAllanden och i!. gynsamma 
banstriickor den i belastningstabellerna angivna ti!.g
vikten med lokomotivforarens begivande okas med 
hogst 30 %. Under tiden mellan 1 maj och 1 decem
ber fi!.r likval vikten av dylika godsti!.g okas med hogst 
20 % aven utan lokomotivforarens begivande'' j vilket 
aile dem, som vederbor, till kannedom och efterrattelse 
harigenom meddelas. Helsingfors, A jarnvagsstyrelsen, 
den 10 januari 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Vaino V. A.iras. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 6/571 

belmikuun 14 paiviiltii. 1929. 

Poltjoismainen matkustajayhdy liikenne. 

Matkustajain ja matkatavaran kuljetukseen nahden kansaiuvalisilla pileteilla ja 
kansainvalisilla matkatavaratodistuksilla Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tan kan valilla 
noudatetaan maaliskuun l paiviista 1929 alkaen .·euraavia julkaisuja: 

l. Karu ainviilinen sopimus matkustajain ja matkatavaran k.uljetuk,,esta 
rautateitse 23 paiviilta lokakuuta 1924 eka yhtci et lisiimiiaraykset; 

2. Taxa for befordring av personer ochre god mellan Sverige, Norge, Dan
mark och Finland av den l december 1928 (Ruotsin rautatiehallituksen julkaisema). 

Nama julkai ut jaetaan kaikille Suoroen yhdysliikenneasemille. 
Suoranaisia 1)iletteja myydaan ja matkatavaraa kirjataan Suome. Ra 

a) . :L'm·un satamarz- Tukholnum , ataman ka'utto. 

Ruotsiin 
I kaikille hintataulukos a l 1 (Taxa ·. 49) 

maillituille a emille seka Tukholman sata
maan ( ei kuitenkaan asemalle Stockholm C); 

Norj a an 

kaikille hintataulukoissa II b ja [l c (Taxa 
, . 51-53) maillituille asemille: 

hintataulukossa IV c (Taxa s. 63) malm
tuilta asemilta Hel: inki, Rajajoki , Tam- ~ 
pere. Turku, Vaasa j a Viipuri 

Tanskaan 

piletteja: 

hintatauluko a III b ('Taxa ·. 59) mailli
tuille Kopenhaminan a emilie (Kjoben
havn<> Bonlevardbane ja Kjobenhavn.c; 
Havn) ; 

6~8-29 

matkatavaraa: 

kaikille hintataul~kossa III b (Taxa ss. 
58-60) mainituille a emilie; 
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b) H aatxtmnnan knutta 

( Ruot iin 

hintataulukos a lV b (Taxa, ,,;. 62) maini-1 kaikille hintataulukos~a ] k (Taxfl H . 4 ) 
tuilta asemilta Helsinki, Kemi, Kokkola, J mainituille a. emilie; 
OuJu, Pietar a~ri, Rajaj?ki, rRov.aniemi, 1 N 0 r j a an 
Tampere, Torma, Vaasa Ja \ upun I k .1 ill h' 1 -1 • I [ b · II 

' M r e mtatau um1s a I a, I Ja c. 
l (Taxa , . . 50--53) mainituille a.<;emille. 

Pile tit. 

1. Suoranai et piletit asetetaan kelpaavikRi 
a) kaikkiin juniin (Turun ·ataman ja Baaparannan kautta) 

tai 
b) matkustajajuniin (Haaparannan kautta). 

Kaikk:iin juniin kelpaavissa pileteissa on keskella pystysuora punainen viiva . 
2. Suomen pikajuniin on erityinen paikl apiletti luna tettava. 
:3. Matka voidaan keskeyttaa Suome sa kaikilla valiasemilla chdolla etta piletti 

heti naytetaan. keskeytysaseman paallystolle leimattavaksi. 
4. Piletti kelpaa ao paivaa, Jeimaamispaiva mukaan luettuna. 
5. {yyntipaiva merkitaan seka pilettiin etta Jaivamatkan kontrollikuponkiin 

myyntiaseman paivaleimalla (eika kirjoittamalla). Lapselle myytavaan pilettiin ja en 
laivamatkakontrollikuponkiin on leimattava anat »Lapsi. Barm, jota pai.t. i lap en
piletti on leikattava piletissa olevaa vinoviivaa myoten. lrtileikattu kontrolliosa jaa 
pilettikassaan tilin todisteek~ i. 

6. Piletin hinta lasketaan yhteenlaskemalla taksan bintataulukoissa olevat mak
·ut kuljettavilta matkoilta, jolloin vieraan maan rahas a ilmoitetut maksut muunnetaan 
uomen rabaksi Rautatieballituksen maaraa.man kurssin mukaan. Loppuera ta oite

taa.n Suomen valtionrautateid n Tariffisaannon 5 §:n mukaise ti. 
7. Lapsenpiletin hinta on Ruotsin, Norjan ja Tanskan o ilta puolet taksas a ole

vista maksui ta, tarvittae sa tasoitettuna taydeksi 5.-ayriluvuksi; Suomen valtionrau
tateiden ja laivalinjan osilta niinikaan puolet, ta oitettuna Tariffisaa-nnon 5 §:n mu
kai. esti. 

Laivll))aikka. 

1. I ja II rautatieluokan piletit kelpaavat I luoldman laivas;sa, UI rantatieluo
kan piletti II luokkaan laiva a. 

2. Matkustaja, joka on luna tanut Turun sataman-Tukholman sataman kautta 
kelpaavan piletin, voi myyntia. eman valityksella varata itselleen laivapailran. Viipu
rin, Rajajoen, Tampereen ja Vaasan asemat lahettavat vastaanobtama.nsa tilauksen 
Helsingin asemalle. Vastauksen saatuaan myyntia ema merkitsee laivamatkan 1 ontrol
likuponkiin laivan nimen, lahtopaivan ja -ajan eka hyttipaikan numeron. Jo mat 
kustaja tila.a ybden bengen bytin, kannetaan siita 150 markan ylimaarainen mak u, 
joka lisataan piletinhintaan. Talloin merkitaan laivamatkan kontrollikuponkiin hytt.i
paikan numeron aile sanat: Yhden hengen hytti maksettu (Enkclhytt betald). 
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3. Myynti.aseman valityksella matkustaja voi myoskin peruuttaa tilaamansa lai
vapaikan. Edellisessa kohdassa mainituilla a:emilla tama voi tapahtua ainoastaan 
jos matkustaja esittaa pyyntonsa niin hyvissa ajoin, etta peruuttanrista koskeva sahko
sanoma ennattaa saapua Helsingin aseman kautta asianomaisen laivan asioinristoon 
ennen klo 1.1 laivan lahtopaivana. Vastaanotettu peruutu. merlritaan laivamatkan 
kontrollikuponkiin. 

4. Laivapaikkojen t.ilaukset , vaRt,aukRet niihin seka peruutukset lahetetaan VIT

kasahkosanomina. 
5. Tilauksesta samoin kuin peruutuksesta kannetaan 3 markan mak ·u , josta mat

kustajalle annetaan kuitti kirjasta B. N:o 158. 

Matkata vara. 

J. lYiatkatavaran kirjaaminen toimitetaa.n ainoastaan esitettaessa vahintaan mat
katavaran maaraasemalle saakka kelpaava piletti. 

2. Ellei matkustaja voi ilmoittaa, mille Kopenhaminan asemalle hanen matka
tavaransa on kirjattava, merkitaan sen osoitteeksi Kjobenhavns Hovedbanegaard. 

3. Matkatavaraa kirjattaessa annetaa.n matkustajalle kansainvalinen matkata
varatodistus ja suoranaisen piletin takasivu leimataan matkatavaraleimalla .. 

4. Kirjatun matkatavaran kuljetusmaksu lasketaan kultakin alkavalta kilojen 
10-luvulta. Suomen ja Norjan rautateiden osilta lasketaan maksu matkatavaran koko
naispainosta. Laivalinjain seka Ruotsin ja Tanska.n rautateiden osilta lasketaan maksu 
matkatavaran ylipainosta, jolloin maksusta vapaa paino on 25 kg jokai'>ta kokopilettia 
ja 12· kg jokaista puolipilettia kohti. 

5. Tukholman sataman kautta lruljetettavasta matkatavarasta kannetaan Jtir
jattaessa Suomen rahaksi muunnettuna 1 Ruotsin kruunun siirtomaksu jokaista pilettia 
(myos lapsenpilettia) kohti, jonka nojalla matkatavara kirjataan. (Huomattakoon, 
etta muut siirto- ja sisaii.nkirjoitusmaksut on poistettu.) · 

6. Polkupyorien kuljetusmaksu la ketaan kappaleelta. Potkukelkan kuljetus
maksu onsama kuin yhdenistuttavan kaksipyorai'3en polkupyoran. Moottoripyora ta kan
netaan Suomen valtionrautateiden osalta painonmukainen kolminkertainen matkata
varamaksu, Turun sataman-Tukholman sataman laivalinjan seka Ruotsin, Norjan 

.ja Tanskan rautateiden o ilta taksassa oleva kappalemaksu . . 
Koiria ei kuljeteta Suomea koskevassa yhdysliikenteessa. 
7. ,Tos hankintaetu (kts. Kansainvalinen opimus, 35 art.) on ilmoitettu, kirjoi

tetaan ilmoitetun hankintaedun maara Suomen raha8sa kirjaimilla ja numeroilla mat
katavaratodistukseen, johon myoskin merkitaan ha.nkintaedun ilmoittamise ta kan
nettava ma.ksu, joka on 0. 2 5 pennia kultakin alkavalta 10 Suomen markaltH. ja 10 kilo
metriltii. Vahin maksu on 5. o o Smk. 

'l'llitys. 

1. Tililmukauden aikana myydyt piletit tilitetaan ryhmitettyina )>kaikkiin juniim 
ja )>matkustajajuniim lomakkeella B. N:o 266, johon liitetaan pilettien kannat, vaarin
leimatut piletit ja lastenpilettien kontrolliosat. Kirjattu matkatavara tilitetaan lomak
keella B. N:o 267, johon liitetaan matkatavaratodistusten ka.nnat. Tilien loppuerat 
:-;i .retiian matkustajaliikenteen yhdistelmaan B . N:o 126 a. 
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2. Tilit B. N:o 266 jaB. N :o 267 liitteineen eka keratyt kansainvaliset matkata
varatodistukset lahetetaan kw1ki.n knukauden 10 paivana osoitettuina: Tariffitoimisto 
III~, Helsinki. Keratyt suoranaiset piletit Hi.hetetaan muiden kerattyjen matkustaja
pilettien obelia Kontrollitoimistoon, Hel inki. 

Rautatiehallituksen kiertokirje N:o 26/1930 ke. akuun 16 paivalta 1925 sekaj ulkaisut 
Nordi k per onsamtrafik Del I Taxa heinakuun I paivalta 1921 ja Del II Tariffer kesa
kuun 5 pa.i.valta 1925 liitteineen lmmotaan. 

Helsingissa, Rautatiehallituk: essa, helmikuun 14 p:nii 1929. 

V ilhelm Janss on . 

Bruno Suvimnta_ 



E imerkkeja. 

H.uotsin, Norjan ja Tanskan kruunu = m.k. 10. 7 0. 

Talvika.uden pilet.inhinnai laivalinjalla Turun satama- Tukholman satama. 

Piletinhin ta. 

1. Helsinki- Kjob("uhavns Hovedha:n.egaa.rd Turtm atama n.- Tukholman sataman 
kautta., ill lk, kaikkiin j uniin: Smk. 
a) Helsinki-Turun satama (tanlukko IV c) .. . . . .. . . . . . .. . . . ... :. . . . . . . . . . . . . . . . 50. o o 
l ) Tw:un satam Tukholman satama (taulukko V b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380. o o 

Malmo 
c) Tukholroan sat.ama- --- mitt j6ss (iaulnk.ko J a, s. 16) . . . . Kr. 2a. 80 

Kjobenhavn 
Malmo . . .. 

d) - tmttSJO - 1 · johenhavns -trovedbanegaard (taulukko III b) 
Yjobenhavn 

>) 0. 9 0 

Kr. 24-.70 = 264. 211 

Tasoitettu hinta Smk. 695. o o 

:?. Viipuri- Bergen, 'rurun sataman- Tukholmau sa.taman- CharlottWlbergin kautta, II lk, 
kaikkiin juniin: 
a) Viipuri- Turun satama (taulukko I c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.oo 
b) Turun satama.--Tukholm.an satama (taulukko V b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450. o o 
c) Tukholm.an satama.--Charlottenberg griinsen (taulukko I a, s. 16) . .. . K r . 2 . 60 

d) harlottenber!! !!fiinsen- Ber gen (taulukko II c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 4 . 80 

Kr. 77. SO= 827.11 

Tasoitettu hinta Smk. 1 420. o o 

::. Tampere- NotTkoping C, Tm·1m l:latamau- Tukholman sataman kautta, II lk, knik
kiin j uniin: 
a) Tampere---Turun satama (taulukko IV c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. oo 
b) Tut'Wl satama.--Tukholman satama (taulukko V b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.oo 
c) Tnkholman satama- ?ilorrkoping C (taulukko I 1) ..... . ... ... . . . . ... Kr. 15.oo= 160.50 

Tasoitettu h:inta Smk 676. oo 

4. \ 'aasa-:\"arvik, H aaparannan kautta, II lk, matkustaja.juniin: 
a) Vaasa- Haparanda (taulultko IV b) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 165.oo 
b) Haparanda.--Vassijaure grii.nsen (taulukko I a, s. 16) . .. . . . .. . . . .. . Kr. 30. ;;; 
c ) Va ijame griinsen-~ arvi.k (taulltkko IT a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 3. 90 

Kr. 34.65=370. 76 

Tasoitettu hinta , mk.. 536. oo 
1ll atkata~·ammaksu. 

1. H el inki- KjolJcuhayu::; HoYedlJaneaaard, Turun sataman- Tukholman sataman kautta, 50 kg 
matkatavaraa yhdella piletilla : 
a) Helsinki- Tunm satama (tanlukko IV c ): 5 X mk. 4. 2 2 ta oitettw1a .. . . . . . . . = 22. o o 
b) Turw1 sat.ama.--Tukholman satama (tanlukko V b ), 25 kg ylipainoa, 

3 x Smk. IO.oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 30.oo 
c) :siirtomaksu Tukholmm;sa (Ta xa s. 12), 1 piletti a Kr. l. oo = Kr. l. oo 

Malmo 
d) Tu.kholman Ratama- ---- mittsjos::; (taulukko I a, s. 16), 25 kg 

Kjobeuha vn 
ylipainoa. :3 X Kr. 3. Go = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 10. s o 

Malmo 
P) ... miHsjo s- 1\:j ohenhavnsHov<'dbanegaard (ta.uluk.ko Ill b ), 

f(]obenhavn 
25 kg ylipainoa, 3 X Kr. 0. ~ n = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> l. 20 

Kr. 13. oO= 139. 1 o 

·rasoitettu m.aksu Smk. 192. oo 
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2. Viipw-i-GOteborg SJ, Turun sA.taman- Tukholman sataman ka.utta, 65 kg matka-
tavaraa kahdella piletilla: mk. 
a) Viipw-i-TW'Ull sata.ma (tanlukko I c), 7 X mk. 6. 72 ta ·oitettuna. . . . . . . . . . . = 48. oo 
b) TW'un sa.tama-'l'ukholman sa.tama (ta.nlukko V b), 15 kg ylipa.inoa., 

2xSmk. 10.oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 20.oo 
c) siirtomaksu Tukholmassa (Taxa, s. 12), 2 pilettii:i. a Kr. 1. oo = . , .. Kr. 
d) Tukholrnan sa.tama--Gotohorg .J (tauJukko I l), 15 kg ylipainoa. 2 x 2. H 

Kr. 

2. ()(t 

4.110 

6.uo 

Tasoitettu maksu Smk. 

:t Tampere-Oslo 0, Tw-un sa.tamau-'l.'u.kJ1olman sa.taman 'harlottenhergin kautta. 
75 kg matkatavru·a.a 1 12 piletilla: 

= 73.sa 

142. Q() 

a) Tampere-Tu.run sa.tama (tanlukko IV c), 8 x mk. :3.74 tasoitettuna = ...... . . 30.oo 
b) Tw-un sa.tama-Tukholrnan satama (tauJnkko V b) 38 kg ylipainoa, 

4 X Smk. 10. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ~O.oo 
c) sii.rtomaksu Tukholmassa. (Taxa s. 12), 2 X Kr. l.oo = ... ........ 1\:r. 2.no 
d) Tu.k.holman satama-Charlottenberg gri:i.nsen (tauJukko I a, s. 16). 38 

kg ylipainoa, 4 X Kr. 2. 45 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. so 
o) Charlottenberg gransen- Oslo 0 (tauJuJd;;:o II c) 8 x Kr. 0. o = 6. 40 

Kr. 18. 20 194.74 

Tasoitettu maksu Smk. 265. oo 

4. Onlu-Boden C, Haaparannan kautta, 95 kg ma.tkatavaraa yhdella piletillii: 
a) Onlu-Haparanda. (taulukko IV b), 10 X Smk. 6 . 04 tasoitettuna = . . . . . . . . . . 61. oo 
b) Haparanda- Bod n (' (taulukko lk), 70 kg ylipainoa, 7 X Kr. 1.25 = Kr. 8.7 5 = 93. ua 

Tasoitettu mal,su Smk. 15!5. o o 



Yir-lramiehiJie. 

Kie to II e 

lfj 
N:o 7/600 

belmikuun 16 paivii.lta Hl29 

postilahety wk elien ja shekkien kayttimisesta maksuvalineina 
valtionrautBteiden ka oissa. 

Rautatiehallitus on, nojautuen Senaatin 
valtioval'aintoimituskunnah kirjee'3uen N :o 
120 maali kuun 6 pii.iyalta Hll8, kesiikuun 
1J paivii.na 1920 vahvistettuun shekkilakiin 
scka Kulkulaito ten ja yleisten toid.en Mi
msterion ki.I1jeisiin N :o· 3433 joulukuun 18 
piiivaJ.tii• 1:920 ja N :o 2739 lokakuun 19 pai
valta 1922, k~tsonut tarpeelliseksi antaa 
SE:Uraavat maii.raykset p,.ostiHil:tetysvekselien 
ja shekkien klayttfun.isest!i maksuvoalirteinii 
valtionmutateidlln ka oissa.~ 

1) , altionrautateiden kaikissa kassoissEP 
saada.an maksuna vastaanottaa Suomen 
Pankin ja yksityispa.nkkien asettamia posti
lahetysvekseleitii ja hekkojii sekii valtion ja 
kllmp:m viranomaist~ sekii yksityisten mu. 
tateiden hallintojen pa:nkin lunastettavaksi 
asettamia shekkejii. 

2) Paikkakunnilla, joilla on pankki, saa
daan valtionrautateiden kassoissa vastaan
ottaa my<>s vakavaraisiksi tunnettujen toi
minimien ja yksityisten henkiloiden paikka
kunnan panki:n maksettavaksi asettamia 
sbe~~a jos rautatiehallitus kuhunkin toi
minimeen tai yksityiseen nahden on antanut 
h:rviiksymisensa, tai jos lunastava pankki on 
shekkiin merkinnyt, etta pankki lunastaa 
shekin ma.liran, tai, milloin merkintaa ei ole 
shekissa, jos asianomainen kassanhoitaja on 

HS - 29 

pankista kysyessaan (puhelimella, jos siihen 
on tilaisuutta) sa.anut vakuutuksen, etta 
pankki pidattaa hekille katteen valtion
rautl:l.teiden laskuun. 

Silta, aadaanko valtionrautateiden kas
soissa sellaisillakin paikkakunnilla,, joilla· ei 
ole pankkia, vastaanottaa toiminimien ja• 
yksityi ten asettamia shekkeja maksuna, 
piiattf:ili kulloinkin rautatiehallitus. 

33 hekin tekstiin tulee olla merkitty 
nimenomainen nimitys sheklri, 
shekin asettamispaikka ja -aika, 
selva ja ~doton maara}'IS maksaa shekissa· 

mainittu ra.hasumma, 
mak jan ninii sekii 
shekin asettajan allek;irjoitus. 
Shekki on a.setettava maksettavaksi· j:oko 

valtionrautateiden asianomai elle kassalle tai 
maaraiimalle ,(order) ' jolloin slie'kki on siir
retty maksettavaksi valtionrautateiden asian
omaiselle ka aile. 

4) Shekki on takautuvan kanneoikeuden 
sailyttiimista varten esitettiivii maksetta
vaksi vii1neistiiiin viidenteniitoista piiiviinii 
a.settamispii,iviin jiilkeen, minkii vuoksi on 
valvottava, ettii. vastamainittua aikaa van
hempia shekkejii. tai shekkejii., joita toden
niikoisesti ei keritii esittaa maksettavaksi 
ennen viidentoista paiviin kulumista niiden 



as ttam1 ta lulcien, ei oteta vastaan mak
smla valtionrautateiden kassois a. 

5) Vasta.anotetu.t shekit, joita ei esiteta 
maksettavaksi paikkakunnalla olevissa pan
k(:ic;;sa, ovat HilieteWiviit piirikasoorille, sii.I·
rettyina viimemai.Illtulle, jonka tulee huo
leht.ia uiid n lunastettavaksi esittlimisesta. 

6) Jos maksettavalksi esitettya shekkia ei 
lunasteta, on maksamatta jattaminen todet
tava luna tajaksi merkityn pankin tai kah
dcn todistajan allekirjoittamalla, hekkiin 
merkitylHi todistuk.sella, joka sisaltiia ilmoi
tuksen myoo esiWimispiiivastii. Samalla on 
shekin a;settajalle il:n;1.0itettma en lunasta
matta jattamise.sta ja vaadittava suoritta
maan maksu, jolloin hek.ki palautetaan. 
Samoin on meneteltavii, kun Suomen Pankki 
on antannt shekin maksamattomana takai
sin. 

Ellei hekin asettajalta saada maksua, 
tulee asemakassanhoitajan ja piirikasoorin 
siita viipymattii ilmoittaa toimenpidetta 
varten piirika.mreerille ja paakasoorin ja 
rautatierakennuksen kasoorin kamreerikont
torille, oheenliittamiilla shekki, varustettnna 
edellfunainitulla todistuksella. Asemakas
sanhoitajan on toimitettava ilmoituksesta 
samalla jii.ljennos kontrollitoimistolle. 

7) Milloin valtionrantateita varten on 
avattu tili paikkakunnalla olevassa pankissa, 
tulee kassanhoitajan tarjota maksunsaajille 
maksun suoritukseksi tasaisille miiiirille kir
joitettuja shekkeja maksun koskiessa snu
rehkoja summia. 
; 8) 1Siitii, kutka virkami.ehet ovat oikeu

te1tuja allekirjoittamaan shekkejii rahojen 

no tamista varten rautatiehallituksen, puri
kassojen ja rautatierakennusten pano- ja 
ottotileiltii, saadetiian rautatiehallituksen 
tyojiirjestyksen 22, 23, 54, 55 ja 61 §!§ :ssa. 
Shekit, joilla nostetaan rahoja asemakassan 
'Pano- ja ottotililta, asettaa ja allekirjoittaa 
asemakassanhoitaja. 

Allekirjoitu:sten ohella on shekkiin aina 
p~inettava virkaleima. 

Shekkien allekirjoittamisoikeuden siir
tyessij. toiselle virkamiehelle on lahimman 
paallyston iita kulloinkin viipymaWi ilmoi
ttttava asianomaiselle pankille. 

Shekkeja kirjoitettaessa on shekkikirjan 
kanta samalla tiiytettiiva ja varustettava 
kirjoittajan nimelHi. 

Vaarin kirjoitettuihin shekkeihin on teh
tava merkintii ,lnitaton". Sellaiset shekit 
ovat liimattavat kiinni shekkikirjan kantaan. 

9) Juoksevan tilin vastakirjaan on, sa
malla kun shekki kirjoitetaan, merkittava 
tililta otettn era, mainitsemalla shekin nu
mero ja en henkilon nimi, jolle hekki on 
a...~tettu maksettavaksi. Tilille pankkiin 
maksetuista miiarista on vastakirjaan otet
tava pankin kuittaus. 

10) Juoksevan tilin vastakirja ja shekki
Jrirjat ovat siiilytettavat lukitussa kassakaa
pissa. Vastakirja on mahdollisimman usein 
esitettava pankissa vertaamista varten. 

Tiima kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavwksi tiiten ilmoitetaan. 

Helsingissii, rautatiehallituksessa, helmi
lnnm 16 piiivana 19.29. 

V ilhelm Jansson . 

K. A.. Wahlstedt. 



Liikenne- sekii tariffi- Ja kontrolliosaston 
virkailijoille. 

Kiertokirje 
:o 8/ 568 

belmikuun 7 paivalta 1929 

sisaltava maarayksia liikennoitsijoille 
tavaravaunujen kuormaamisesta 

ja pur kamisesta. 

Kun tavaravaunu, tyhja taihi kuormattu, 
jonka kuormaaminen tahi purkaminen on 
liikenne- tahi tariffisafumon mukaan liiken
noitsijan asia, luovutetaan liikennoitsijan 
ka)'ltettavaksi, on hanen suoritettava kuor
maaminen tahi purkaminen niin huolelli-
esti, etteiviit vaunun kiintelit eivatkli irto

naiset osat vaihingoitu. Vaunua ei saa siirtliii 
ilman rautatievil--kailijan lupaa ja valvontaa 
eika siten, ettii siirtamisesta aiheutuisi va
hinkoa ihmisille tai vaunulle, muulle liikku
valle kalustolle tahi rautatien muulle omai
suudelle, eikii vaunujen sivupylviiitli, hevos
lautoja ja sivulautoja saa kiiyttaii tyoviili
neina, ikuten kankina, iltoina, joluina 
j. n . e. Edellfunainituille esineille ameut
taman.sa vahingon on liikennoitsija velvolli
nen korvaamaan. 

Kun lii!kennoitsija haluaa vaunun ikuor
mausta varten, on hanen hyvissii ajoin ti
ldtava se liikennepai1kan piiiillikoltli ja sa
malla suoritettava mahdollisesti vaadittava 
tilausmaksu. 

Kuormausta varten haluttu vaunu luovu
tetaan liikennoitsijiille liikennekelpoisessa 
kunuossa. lPurkamisen yhteydessii. toimite
tun pul1distuksen jiilkeen mahdollisesti sa
tJanut·lumi on kuormaajan kuitenkin itsensii. 
vaunusta poistettavu. 
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Till funktioniirerna vid trafik- samt tariff
och kontrol/avdelningarna. 

Cirkular 
N :o 8/ 56 

av den 7 fobruari 1929 

innehallande fOreskrifter for trafikanter 
om lastning och lossning av 

godsvagnar. 

D~ tom eller lastad godsvagn, var last
ning eUer lossning enligt trafik- eller 
tari.rffstadgan ankomm.er a trafikant, upp
Hl.tes till dennes 1begagnande, iiger han verk
stiilla lastningen eller lossningen med siidan 
ornsorg, att vagnens fasta eller losa delal' 
icke kadrus. Vagn Ur icke flyttas utan 
jiirnvii.,a-sbefattning havar till tand och 
overvakning, ej heller far flyttningen 
utforas lilu.nda, att den skadar miinniskor, 
vag.nen, annan rorlig materiel eller &vrig 
jarnviigen tillhorig .egendom; lika litet fi1 
vagnarnas sidostolpar hast- och sidobraden 
a.nviindas sAsom spakar, bryggor underlag 
0. s. v. eller annat arbetsred.skap. Slkada, 
som av trafikaro.t tillsky.ndats foreniimnda 
foremlil, ar han kyldig att ersiitta. 

Da trrufikant on.Skar vagn i och for last
I,ing, iiger han ~ god •tid bestrula sadan hos 
forestandar.en for trafikplatsen och sam
tidigt erliigga den bestiillning avgift, som 
tillaventyrs .fordras. 

For lastning ask:ad vagn overlates iH 
trafilk:ant i trafikdugligt skick. Den sno, 
som mojligen fallit efter det vagnen i sam
iband med lossnirugen bli vit rengjord, bor 
dock av lastaren . jiilv undan kaf:fas frAn 
vagnen. 
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Kuormaus on uoritettava huolellisesti, 
ja kuorma niin tuettava, ettei e aiheuta 
vahinkoa liiklrnvalle kalustolle cildi vaaraa 
liikenteelle. Vauruun kantavuutta ja lruor
man suurinta sallittua ulottuvaisuutta ei 
saa ylittiiii.. 

Hin·et, egyptin pa1Ttd, pylviiiit y. m. s. 
on kuormattava siten, etta vaunuun asete
taan Jrunkin kerroksen vii.liin kuorman liipi 
vatmun laidasta toiseen ulottuvat kestavat 
rimat, joid1:1n piiiit eiviit kuitenkaan saa 
ulottua vaunun pylviiiden ulkosyrjien ulko
puolelle. Hirsien tyvet ja latvat on joka 
toisessa kerroksessa asetettava vastakkaisiin 
Lmntiin. 

Lankkuja ja lautojc£ yli metrin pituisia 
hJOmopuita ja propsia H, K ja 0 vannuihin 
kuormattaessa on sellaisissa vaunuissa, joissa 
ei ole ketjuilla yhdi tettii.viii rautapylvaitii, 
vi.ihintiiin kaksi sivupylviisparia yhdistet
tiiva vastakkain rautalangalla toisiinsa. 

Vaunuissa, joissa on ketjuilla varustetut 
ivupylvaat, 011 nama pylvaat a etettava 

punaisella viirilla merkitty:i.hin tuppiloihin 
ja koetjut yhdistettiiva t.oisiinsa niissa ole
villa luk:kolaitteilla. 

Kuorma ei saa olla vaunnn ivupylviiita 
korkeampi. 

M etrin pituiset tahi lyhyemmiit himno
pu1£t, kaivospolkyt ja haloi on lkuormattava 
vaunun poikkisuuntaan siten, etta reuni
maisten pinojen ulkoreunojen aile asetetaan 
vaunun pohjalle pituussuuntaan aluspuut 
ivulautoja vasten, niin -etta pinot kalli tu

vat vaunun keskustaan piiin. 
J noksevia nesteitii sisiiltiivii.t tynnyrit on 

kuormattava vaunun pituussuuntaan, tulpat 
yLo pain, ja tuettava puukiiloilla. 

Irrallista viljaa ktwnnattaessa on huo
mattava, ettei va.unun oviauk:on suojuslau
toja kiinnitettiiessa saa jokaista lautaa erik
seen naulata oven pieleen. Oviaukon -eteen 
asetetaan ensin alhaalle permannon rajaan 
yksi lauta poikittain ja sen paiden kohdalle 
pystyyn ku.mipaakin pihtipicltii pWdn lau
dat, jotJka naulataan alipii.i: ·tiiiin pieliin 

Lastning bor verkstiilla med omsorg och 
lasten ti:ilttas a, att den amma ej .fororsa
kar skada a den rorli()'a materielen eller 
utgor far a for trafiken. V agnens biirighet 
och torsta tilUI.tna la tprofil fa ej over
skridas. 

Stochar, egyptiska span·ar, stolpa1· 
111. m. dyl. bora lastas slilunda, att i vagnen 
mcllan varje varv llliggas ()'enom lasten fran 
ena vaO'Jlskanten til!l d n andra l()pande 
hallbara r.ilbbor, vilkas iiudor dock icke £II. 
strii.cka sig utanfor va,D'll tolparnas yttrc 
!muter. tockarna lbora la tas varvtals mrd 
rot- och •toppandorna oYer varandra. 

Dd plankor, lwi.ideT, jj,:e1· en m ete1· lang 
slipved eller p1·ops la~tas i If-, K- och 
0-vagna.r, bora i sadana vagnar, ·diirest de 
sakna med kettingar forenbara jarnstolpar 
minst tv>ll par idostolrpar forbinda.s medels 
jarntrad. 

A vagnar, om hava sidostolpar med ket
ting, bora tolparna insiittas i de med rod 
fitrg utmiirkta lbyglarna och kettingarna 

amman:foga medels a desamma forcfintliga 
l.!i.sinriittningar. 

Vagn far ic.k{l lastas hogre an vad sido·
stoLparna medgi va. 

M eterlcing elle1· k01·tare slipved, p1·ops ocl! 
'V(;d bor la tas tviirs over vagnen, varvid ptl 
vagnshott.IIlen mot idolb.rii..derna bora liigga.s 
nnderlag, sa att travarna luta mot vagneus 
mitt. 

1'tmn01:, innehiillande flytctnde viitskm· 
bora lastas i vagnens liin()'dri.ktning, med 
prundet up,prut oCib. stottas med trakilar. 

Vid lasbning av lOs spar11.,mal ma kydd -
b1·iiderna icke fasta i vagn.ens dorroppni11g 
Blilunda att vart briide skilt for sig fast
spikas i dorrposten utan ~kall framior dorr
oppnin()'en nederst vid "'Olvet iittas ett 
brii.de pit tvii.ren och skola vid dess iindor i 
uppriitt stiillning liings bagge postcrntl stiil
las braden, vilka i nedre andorna fast-



kiinni. am yn tyneisiin ra koihin ladotaan 
sitten poHffi:ilaudat pi:Uillekldiin, ja ylimmai
sen kohdalta naulataan pysty ii olevien lau
tcjen ylapaa paeliin kiinni. 

Paalatt,uja heiniii., oUcia ja t1tn:epehkua 
avova.rmui'hin kuormattaessa on . ylimmaiset 
paalilrorrokset, jotka kohoavat vaunun pyl
Yiiiden ja paiityjen yUi.puolelle, kiinnitet
tava luja ti rautalangalla toisiinsa, vaunun 
paatyihin ja ivupylviiisiin, niin etteivat ne 
paase 'Putoamaan. 

Va111nttnpeite on asetettava kuormalle 
siten, etta peitc nousee Yaunun ke5kik<>h
dallc korkeilllllli.lleen; etta se levitetaan 
mahdollisimman tasaisesti kuorman paalle, 
syvennyktsia muodo tamatta; ja etta peite 
kiinnitetiilin siten, etta vesi paasee juokse
maan vaunun ullmpuolelle. 

Em.nenlkuin vaunu, joka liikenneohje
si:ilinnon tai muiden maariiysten mukaan on 
liikennoitsijan puhdistettava, luovutetaan 
liikennoitsijiille purettavaksi, on hanen 
vaunun puhdistami en uo1--ittamisen ta
kcek i asemakassaan, tahi rnissa sellaista ei 
ole, asianomaisen vi:rikailijan huostaan 
lmittia va too.n talletettava mahdollisesti 
vaadit~ava puhdistami esta aadetty maksu. 

Si.tten Jrun vaunu on purettu, on siita 
huolelli esti poistettava kaik!ki kuormasta 
jaaneet jiitteet, mihin tarkoituk een saa
daan lapioita ja luutia lainaksi asemalta. 
8atamissa tahi muualla, jo sa jatteita ei 
aa ilma11 muuta heittaa maahan, on JH! 

keraWiva Hijiin tai erityisesti hankittuiihin 
~iiilioihin. Kaikki vaunuun kuuluvat irto
osat, pyl-vaat hevos- ja sivulaudat y. m. on 
pantava paikoilleen, rauta'Pylvaiit dmiin, 
erityi ti merkittyihin, punais·iin tuppiloi
hinsa ja yhdi tettava vastalklkaiseen pylvi:Ui
seen rautaketjullaan, seka aranoilla varus
tetut . ivulaudat no tettava yloo ja kiinni
tettiiva hakoi.hinsa. 

Kun kail\lki Uima on suoritettu, saadaan 
pu.hdistamisen takeeksi ta1letettu maksu 
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·pikas vid posterna. I de sAlunda upp
komna mellanrummen radas tvarbraden pii 
vn.randra och vid det oversta fas pikas de 
upp.riitt Hl.endc bradernas ovre linda 
postel'na. 

Vid lastnmg av balat ho, halm. och tm·v
st?·o i op'Pna va<>nar bora de oversta balarna, 
vilka nA ovanom vagnsstolparna och gav
larna, med jiirntrll.d starlkt fastas vid var
andra samt vid v~onsaavlarna och sidoswl
parna, a att balarna ej kunna nedfaUa. 

P1·esenniny 1bor spli.nnas over la ten s!-
. lunda, att dens.amma iir hogst i vagnens 

mitt, att den utbrcde's mojligast j·amnt over 
lasten utan att for:djupningar uppst! samt 
att presenni1lgen fa tes sa, att vattnet kan 
avrinna ytterom \'ao-nen. 

Innan vagn, var · rengoring enligt tr.arfik
stadgan eller andra .fore lu:ifter ll.ligger tra
fikant, upplates at denne i och for lossnino
bor han 1i om sake1'het for rengoringens 
utforande, ifall dylik tillaventyrs fordras, i 
stationska an eller dar sadan icke finnoo, 
hos vede.T'borand befattningshavare mot 
kvitto d ponera den a\ngift, om for ren
goringen ar fasts'tlilld. 

Efter det vagnen los ·ats, bor :frAn lasten 
kvarblivet avfall avlagsnas fran vagnen fo1 
vilket andamAl erforderlio-a ;:;.padar och 
kvastar till lll.ns erhahlas fran statione.n. 
I hamnar och a andra plaue.r, dar avfall 
ej utan vidare far kastas pa marken bor 
dcrsamma samlas i hog.ar eller i for iinda
malet anska.ffade beM.llare. Samtliga til J 

vagnen horande losa d€lar, s. s. stoJpar, 
bast- och sidobraden m. m., bora anbringas 
a sina pia ·er, jarnstol'Parna stallas i rlc 
sarskilt utmarkta, roda byglarna och sam
manbundna med mot varande tolpe medels 
sin jam'ketting samt med gangjarn for
sedda sidobtaden lyftas upp och fiistas med 
sina bBJkar. 

Sedan alllt dett.a utforts, t\ter.fA.s, mot 
aterstallande av kvittot, den ror rengorin-
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takai in, palauttam!lllla siita annettu kuitti. 
,J os taas ylUimainittu puhdistus ja vaunun 
osien paikoilleen paneminen on laimfrnlyoty, 
snoritetaan se rautatien toimesta, jaaden 
sitii vai'ten talletettu ma]{Su rautatielle. 
Ellei vaunua ole purettu maksuttoma.n pur
karnisaja.n lkuluessa, on aiidetty vaunun
vuokra uoritettava. 

EdelUiolevien maaraysten li aksi on nou
d&tettava liikennepa:Ukan paiillyston taholta 
annettavia tarkempia ohjeita. 

Y1li:ioleva, sakii etta tasta kiertokirjeesta 
ot-ettavaa erikoispaino .. •rta on j&cttava liiken
noitsijoille, ilmoitetaan taten asianomaisten 
tiedol i ja noudatettavak i. 

Helsingissa., rautatiehallituks a, helmi
kunn 7 p :na 19129. 

gen ·aepouerade avgiften. l-Iar daremot 
ovannamnda rengoring och vagnsdelarnas 
iordningstallande underllitits, utfores detta 
arbete genom jarnvageus forsorg och till
faller den harfor deponerade avgiften jiirn
viigen. Har vagn icke lossats inom tiden for 
avgiftsfri lossning, bor tadgad vagnsihyra 
erlaggas. 

Utover forenamnda bestammcl.ser bora av 
chefskap t .for trafikplatsen givna niil·mare 
anvisningar Uinda tilll eiterrattcl e. 

Ovanstaende, amt att sartryck av detta 
cirkular skall tillhandahallas trafikanterna 
meddela harigenom vederborandc- till kan
nedom oeh efterrattelse. 

Hcl ingfor , a jlirnvag styrel en, den 
7 f bruari 192-9. 

Vilhelm Jansson . 

Tut1,re Blii.ssm·. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 9/787 

belmikuun 28 p:ltii. 1929 

rahtikirjan B. N :o 181 c ltii.ytiintoonottamisesta sota.vaen ja suojeluskunta.in 
luottokuljetuksissa. 

Kun sotaviien ja suojeluskuntain luotto
ltuljetuksia varten on nyttemmin painatettu 
erikoiset rahtikirjat B. N :o 181 c rautatie
hallitus on maarannyt, etta uudet rahti
kirjat on otettava kaytantOon nykyisten 
kuljetuskirjojen B. N :o 197 a Lko. ase
masta lukien ensitulevan huhtikuun 1 piii
vasta, huomioonottamalla seuraavaa: 

Rahtikirjaa B. N:o 181 c kaytetaan 
kulj etuskirj ana sot a vaenkulj etusohj esii.iin
non maiidiamissa tapauksissa. 

Rahtikirja B. N:o 181 c, joka on kolmi
osainen, taytetaan kopioimismenetelmaii 
kiiyttiien. Rahtikirjan osista jaa osa A 
Uihetysasemalle, josta se vastaavan ilmoi
tussetelin ja tilin ohella Uihetetiian luotto
kuljetusjaostolle. Osat B ja C seuraavat 
lii.hetysta maiidiasemalle, josta osa B. liihe
tetaiin viipymatta luottokuljetusjaostolle ja 
osa C, johon vastaanottaja kuittaa lahe
tyksen vastaanotetuksi, siiilytetaii.n miiii.ra
asemalla. 

J okaiselle eri vaunulle on kirjoitettava 
eri rahtikirja. 

Rahtikirjaa ei merkitii rahtikirjayhdis
telmiian eika erikoisluetteloon. 

llmoitusseteliin on aina merlrittava vas
taavien rahtik:irjojen numerot siten, etta 
ilmoitussetelin ja rahtikirjan numerot muo
dostavat murtoluvun, jonka osoittajana on 
ilmoitussetelin ja nimittajana rahtik:irjain 
numerot. 

Kaytettaessa rahtikirjaa B. N:o 181 c 
kuljetuskirjana suojeluslruntain tavaralahe
tyksille, muutetaan kuljetuskirjan oikeassa 
yliikulmassa oleva sana ,Sotilastavaraa' 
sanaksi ,Sjk tavaraa' '. 

Rahtikirjakaavakkeesta velotetaan 20 
pennia kolmiosaiselta kaavakkeelta samoin 
kuin myoskin jaljennoksista. 

Tata maksua ei kuitenkaan kanneta ka
teiselUi, vaan merkitaan se laskuun samalle 
riville kuin vastaava kuljetusmaksukin. 
Rahtik:irjan ja jaljennoksen kirjoittami
sesta ei kanneta maksua. 

Taten kumotaan aikaisemmin liikenne
osaston johtajan kirjelmassa N :o Lt. 454/ 
1147, 19/12-22 ja vuoden 1928 kiertokir
jeessa N:o 32/3403 annetut kuljetuskirjaa 
B. N :o 197 a Lko. koskevat mii.araykset. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, helmi
kuun 28 p :na 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Br. Suviranta. 
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Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 10fH.33 

valtionrautateiden viran ja toimen 
haltijain virkapuvusta. 

Annettu maaliskuun 15 paivanii. 1929. 

Asianomaisten tieddksi saa rautatiehalli
tus taten toimittaa aJ.empan.a olevan asetuk
en seka raUJtatilehaillituksen asiasta an'ta

ma.t lisamaarliY'kset: 

A SET US 

valtionrautateiden viran ja toimen 
haltijain virkapuvusta. 

Annettu Helsingissii. 22 paivii.nii. belmikuuta 1929. 

Kumoamalla rautatieUiiskunnan virkapu
vusta 28 paivana maaliskuuta 1919 annettu 
asetus ja erinaisista muutoksista rautatie
laiskunnan virkapukuun 23 paivana hei
nakuuta 1920 annettu asetus, saadetaan 
taten, kulkulaitosten ja yleisten toiden mi
nisterin esittelysta, valtionrantateiden vi
ran ja toimen haltijain viTkapuvusta seu
raavaa: 

1 §. 

Vi1·kapttvttn mttoto ja laattt. 

Virkapukuun kuuluvain vaatekappaleiden 
muoto ja laatu ovat seuraavat: 

A. Takki: tummansinisesta villakan-
kaasta; kaksi nappirivia, joiden vl:ili kape
nee alaspain, viisi rautatiemerkilla, siivek-
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Till alia. 

Cirkular 
N:o 10JH.33 

angaende uniformsbeskladnad for inne
havare av tjanst eller befattning 

vid statsjarmagarna. 

Utfardat den 15 mars 1929. 

Vederborande till kannedom far jarn
vagsstyrelsen harmed brin.ga nedanstaende 
forordning jM:n'te jarnvagsstyrel ens i aren
det givna tillaggsbestammelser: 

FORORDNING 

angaende uniformsbeklidnad for inne
havare av tjii.nst eller befattning 

vid statsjarnvagarna. 

Given i Heltdngfors den 22 februari 1929. 

Med upphavande av forordningen den 28 
mars 1919 angaende uniformsbekladnad 
for jarnvagsmannakaren och forordningen 
den 23 juli 1920 angaende sarskilda andrin
gar i uniformsbekliidnaden for jarnvags
mannak!ren, varder harmed, p! foredrag
ning av ministern for kommunikationsva
sendet och allmiinna arbetena, angaende 
uniformsbekH.idnad for innehavare av tjanst 
eller befattning vid statsjarnviigarna stad
gat som foljer: 

1 §. 

Uniformsbekliidnadens snitt och beskaffen
het. 

De till uniformen horande kladespersed
larnas snitt oc.h beskaffenhet aro foljande: 

A. Rock: av morkblatt ylletyg; tva uppat
divergerande rader knappar, vardera be
sH'tende av fern med jarnvagsemblemet, ett 



2 

llillii pyoriilla, varustettua mustaa kivi
massanappia kummassakin rivissii; kaulus 
samasta kankaasta, tehty niin, ettii sitii voi
daan kayttiHi. avonaisena tai leuan alta kiin
nipantuna; kaksi sivutaskua takin alareu
nan kanssa yhdensuuntaisin kateliuskoin; 
hihoissa samasta kankaasta 10 sentimet
rin levyiset kiHinteet, joiden ulkopuoli
seen ompeleeseen kiinnitetiiiin kaksi pientii 
rautatiemerkillii varustettua mustaa kivi
massanappia. Vuori tummasta vuorikan
kaasta. Kesatakkiin voidaan kiiyttiia 
ohuempaa kangasta. Virkamerkit kiinnite
tiian tai ommellaan hihojen alaosaan heti 
kiiiinteiden ylapuolelle. 

B . Housut : samasta kan'kaasta kuin 
takki, tavallista kuosia, ilman sivuraitoja ja 
kiiiinteita lahkeissa, kaksi sivutaskua. 

C. Liivit : samasta kankaasta kuin takki; 
yksi nappirivi . 

D. Pestiivii suojttspuku: tummansinisesta 
pesuasietiiviista kankaasta ilman vuoria; 
samaa kuosia kuin virkapuku, kuiten'kin 
vain yksi nappirivi. 

E . Piiiillystakki: samanviirisestii villa
kankaa&ta kuin ta:kki; kaksi nappirivili, joi
den viili 1ka.penee alaspiiin; kuusi edelliimai
nitunlaista nappia kummassakin rivissii; alas
kiiiinnettavii. ja leuan alta kiinnitettiivii kau
lus samasta kankaasta; selkiipuoli ilman las
iko'ksia; selkiivyo, jonka !h11mmassakin pi:Wi8sii 
on rautatiemerkillii varustettu musta kivi
massanappi; selkiilei'kkauksen alaosa avo
nainw, varustettu kolmella pienellii virka
napilla; ika'ksi vaakasuorilla katelius
koilla varustettua sivutaskua sekii vuori 
tummaa vuorikangasta. N. k. puolipalttoo, 
jonka kayttaminen on sallittu, milloin paiil-

- lystakin kiiyttaminen tyon laadun vuoksi on 
hankalaa, on edellisen kaltainen, mutta ly
hempi. Talvella voidaan paiillystakissa kayt
taa mustaa turkiskaulusta ja turkisvuoria. 

F . Sadetakki: keveiista tummansinisesta 
tai mustasta vedenpitaviistii kankaasta, tum
min napein, mutta muuten samaa kuosia 
kuin piiiillystakki. 

bevingat hjul, forsedda svarta knappar av 
stenmassa; !krage av samma tyg, sa tillsku
ren, att den lkan begagnas oppen eller fast
knappt under hakan; tva sidofickor med 
ficklock, parallella med rockens nedre kant; 
pa armarna 10 centimeter breda uppslag av 
samma tyg, i vilkas yttre som fastas tva 
sma, med jiirnvagsemblemet forsedda svarta 
knappar av stenmassa. Fodret a v morkt fo
dertyg. Till sommarrock kan anviindas tun
nare tyg. Tjiinstetedk:nen fastas eller sys pa 
iirmarna nedtill strax ovanom uppslagen. 

B. Benkliide1·: av samma tyg som rocken, 
av vanligt snitt, utan revarer o~h uppvik
ning nedtill, tva sidofidkor. 

C. Viist: av samma tyg som rocken; en 
ra.d 'knappar. 

D. Tviittba1· skyddsdriikt: av morkbHl.tt 
tviittbart tyg utan foder; av samma snitt 
som uniformen, dook med endast en rad 
kna.ppar. 

E. Overrock : -av ylletyg av samma fiirg 
som rocken; tva uppat divergerande rader 
knappar, vardera bestii.ende av sex !knappar 
av forutnamnd typ; av samma tyg forfardi
gad 'krage, som kan nedvikas och fastkniip
'Pas under halkan; ryggsidan utan veck; 
slej£, i vardera iindan forsedd med emblem
prydd svart 'knapp av stenmassa ; ba'ktill 
slits, :Eorsedd med tre sma tjansteknappar; 
tva med horisontala fic,klock forsedda sido
fi0lror samt fodret av svart fodertyg. S. k . 
halvpaletii., som far begagnas, da anvand
ningen av overrock i anseende till arbetets 
beSka.ffenhet medfor olagenhet, iir i ovrigt 
av samma slag som overrocken, men kortare. 
Om vintern kan overrocken forses med svart 
palSkra.ge och palsfoder. 

F . Regnrock: av latt morlkblatt eller svart 
vattentiitt tyg, med motka 'knappar, men 
ovrigt av samma snitt som overrocken. 



G. Piiiihine. Lippalakki: tummansini
sesta kankaasta, hlukan alaspain painuva 
Iippa mustasta kiiltonahasta tai nahkamas
sasta; 3 § :ssii. mainittu leuikanauha, 
kiinnitetty pii.istliii.n pienilUi. kullan-
varisillii, rautatiemerkilUi. varustetuilla 
metallinapeilla; seka kuvun etuosassa 2 
§ :ssii mainittu kokardi ja sen alia paar
teessa keltainen rautatiemerkki ynnii muut 
3 ja 4 § :ssii mainitut lakissa pidettavii.t mer
kit. 

Tw·kislakki: samanlaisesta kankaasta 
kuin lippalakki, ilman lippaa, paarre mustaa 
lampaannahkaa, yliireunan etuosassa ko
kardi sekii rautatiemerkki ja muut virka
merkit. 

JunanHihettiijanii toimivan viranhaltijan 
lakin kupu tehdaan keltasenpunasesta kan
kaasta. 

H. Kaulaliina (rusetti) : mustaa kan-
gasta. 

I. Kiisineet: ruskeat tai valkoiset. 
J. J alkineet: tavalliset, mustasta nahasta. 
Naispuolisen viran tai toimen haltijan 

hame on normaalimuotoinen ja samanlai
sesta kankaasta kuin virkapuku yleensa. 
Pusero on yksinkertainen, sinisestii kan
kaasta, kaannetty valkoinen kaulus. Sukat 
mustat. Muut vaatekappaleet ovat samaa 
kuosia kuin edella on maaratty, kuitenkin 
saa naisen virkapukuun kayttiia ohuempaa 
kangasta kuin miehen. 

2 §. 
Kokardi. 

Lakin ylaosassa pidettiivii kokardi on pyo
rea ja lapimitaltaan 2 sentimetria. Kokar
dissa, jonka pohjaviiri on valkoinen, on 6 
millimetrin levyinen rengasmainen juova 
siten, etta kokardin keskelle jiia valkoinen 
ympyra ja reunaan 2 millimetrin levyinen 
kehys, joka johtajalla on samanvii.rinen kuin 
osaston muiden viran tai toimen haltijain 
kokardin juova, ja muilla valkoinen. 

Juova on variltaan: 
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G. Huvudbonad. Skiirmmossa: av mol'lk
blatt tyg, nfugot nedatbojd skarm av svart 
blanklader eller ladermassa; hakrem, som 
namnes i 3 §, fast i vardera an
dan med sma guldfargade, med jarnvags
emblemet forsedda metallknappar; samt a 
kullens framsida en· i 2 § niimnd kokard och 
darunder i bramet ett .gult jarnvligsemblem 
jamte de ovriga i 3 och 4 §I§ namnda tjanste
tedken, vilka skola anbringas pa mossan. 

Piilsm0ssa: av samma tyg som skarm
IIDOssan, utan skarn1, bramet av svart far
skinn, framtill i ovre kanten en kokard samt 
jarnv-ligsemblemet och ovriga tjii.nsteteC'ken. 

Tjii.nstgor tjii.nsteinnehavare s:Asom tag
expeditor, sk:all han anvanda mossa med 
kulle av gulrott tyg. 

H. Halsduk (rosett) : av svart tyg. 

I. H andskar: bruna eller vita. 
J. Skodon: vanliga, av svart lader. 
Kvinnlig innehavares av tjii.nst eller be-

fattning kjol ii.r av normaltyp och av li.\a
dant tyg som uniformen i allmii.nhet. Blu
sen ar enkel, av blatt tyg, med nedv:ilkt vit 
krage. Strumporna svarta. Ovriga klii.des
persedlar aro av samma snitt, som ovan 
stadgats, dock kan till en kvinnlig funktio
nars uniform anvandas tunnare tyg an till 
manlig funktionii.rs. 

2 §. 
Kokm·d. 

Kokaroen i mossan.s ovre kant ar rund och 
mater 2 centimeter i genomSkiirning. A ko
karden, vars grundfii.rg ii.r vit, finnes en 
6 millimeter bred ringformig rand sa an
bragt, att i kdkardens mitt bildas en vit 
cirkel ooh i ko'kardens kant en 2 millimeter 
bred vit bard ; dock oor direktors kdkard
bard vara av samma fiirg, som randen i 
kokarden for ovriga innehavare av tjanst 
eller befattning vid avdelningen. 

Randens farg ar: 
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a) paajohtajalla, ylijohtajalla ja joh
tajalla kullankeltainen; seka 

b) muilla vi ran tai toimen haltijoilla: 

hallinto- ja talousosastoissa teraksenhar
maa; 

yleisessa ja konstruktiivisessa rataosas
tossa seka rakennusosastossa helakanvihrea; 

kone- ja varasto-osastoissa ultramarini
sininen ; seka 

liikenne- ynna tariffi- ja kontrolliosas
toissa keltasenpunanen. 

3 §. 

Vit·kapukuryhmiit ja virkamerkit. 
Rautatiehenkilokunta jaetaan neljaii.n

toista virkapukuryhmaiin. Lakkiin ja takin 
hihoihin kiinnitettavat virkamerkit ovat eri 
ryhmissa seuraavat: 

Vlrka- ~ puku-
ryhmA I I 

Lakissa ja 
Lakin leukanauha Takin hlholssa taldn h1-

bo•ssa 

I Kaksi 5 rom vah- Kullanvari- 1aurinko 
vuista kulte.pu- nen rauta-
nosta tiemerkki 

II ilman 
aurinkoa 

ill Kaksi 3 rom vah- 3 tii.hteii. 
vuista kulte.pu-
nosta 

IV " 
2 

v 1 tii.hti 
VI " 

ilman 
tahtea 

VII Kak!d 4 rom vah- Vaalee.nhar- 3 tii.hteii. 
vui!'te. vaa.Jee.n- mae. re.u ta-

harme.ata. punosta. tiemerk.ki 
VIII 2 

" IX - "- 1 tii.hti 
X ilma.n 

tii.htea 
XI Kaksi 4 rom vah- Musta re.u- 3 tii.htea 

vuiRte. musta.a ta.tiemerk-
punoste. ki 

XII 2 .. 
XIII 

" 
1 tahti 

XIV ilman 
tii.htea 

a) for generaldirektoren, overdirektoren 
och direktor guldgul; samt 

b) for ovriga innehavare av tjanst eller 
befattning: 

vid administrativa avdelningen och e'ko
nomiavdelningen stalgra; 

vid allmiinna och ikonstrnktiva banavdel
ningarna samt byggnadsavdelningen klar
gron; 

vid maSki.n- oeh :forradsavdelningarna 
ultramarinbla; samt 

vid trafikavdelningen avensom vid tariff
och ikontrollavdelningen gulrod. 

3 §. 

Uniformsgrupper och tjanstetecken. 
Jarnvagspersonalen indelas i fjorton uni

formsgrupper. Tjanstetecknen i mossan och 
pa rockarmarna i de skilda grupperna aro 
toljand.e: 

Uni· I I I I mossan forms- Hakremmen i mBssan PA rockArmarna och pA rock-
grupp armama 

I 

II 
III 

IV 
v 

VI 

VII 

VIII 
IX 
X 

XI 

XII 
Xlll 
XIV 

Tva guldtransa.r Jii.rnvags- 1 sol 
av 5 rom tjock- emblemet 
lek i guldfarg 
- >> - >> - utan sol 

Tva guldtranse.r - •> - 3!'tjarnor 
av 3 rom tjock-
lek 

»
>)

>)-

)) - 2 )) 
•> - 1 stjii.rna 
>>- utan 

Tva ljusgraa tran- Ljur;gratt 
sa.r av 4 rom jii.rnvags-
tjocklek emblem 

>) -

» -
)) -

>) 

>)

»-

l:ltjarna 

3stjarnor 
2 » 
1 stjii.rna. 
utan 

stjii.rna. 
Tva svarta. trii.n· Svart jii.rn- 3stjarnor 

t:ar a.v 4 rom vii.gsem-
tjooklek blem 

))-

>)

>)-

»
>) 
>) -

2 » 

1

1 Ftjarna. 
uta.n 

stjarna 



Lakissa ja takin hihoissa olevat aurinko 
ja ti:i.hdet ovat kullanvarista metallia tai teh
daan ne kankaaseen ommellen kullanvari
sesta langasta. Takin hihoissa olevat rauta
tiemerkit ommellaan kankaaseen kiiltolan
gasta. 

Ylimiiaraisen viran tai toimen haltijan, 
harjoittelijan, alokkaan, li:i.hetin ja kantajan 
virkamerkit ovat samanlaiset kuin vakinais
ten, kuitenkin ilm.an ti:i.htia lakissa ja takissa 
seka ilman rautatiemerkkia takin hihoissa. 

4 §. 

Muut virkamerkit. 

Paitsi edelliimainittuja merkkeja tulee 
eraillii viran tai toimen haltijoilla viela olla 
seuraa vat virkamerkit: 

I ryhmiissa lakin lipan alareunassa ja hi
hankiianteiden ylareunassa kullanvarinen 
tammenlehviiseppele; 

II ryhmiissa saman viirinen tammenlehvii
seppele, mutta kapeampi; sekii 

III ryhmiissii samanlainen tammenlehvii
seppele kuin I ryhmiissa, mutta viiriltiiiin 
musta. 

Jarjestelymestarilla on kolme, ylikonduk
toorilla kaksi ja konduktoorilUi. yksi 5 milli
metrin levyinen kullanviirinen nauha lakin 
paarteen ympari. 

Vahti.mestarilla on lakin paarteen ympari 
sekii takin kauluksessa ja hihankaanteiden 
yliireunassa kaksi 15 millimetrin levyista 
kullanviirista nauhaa seka toimiston vahti
miehella yksi samanlainen nauha. 

Makuuvaunun hoitajalla on vasemman ka
sivarren ympan valkoisesta kankaasta 
nauha, jossa on kirjoitus: ,Makuuvaunu" 

t 
. ,Makuuvaunu 

a1 
Sovvagn''. 

Kantajalla on lakissa metallilevY, jossa 

ki . . K . , . ,Kantaja . 
on rJOitus: , antaJa ta1 B .. , Ja arare 
jarjestysnumero. 

Telrnillisen kouluutuksen saaneilla on oi
keus pitaa takin vasemman hihan yliiosassa 
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Holen och stjiirnorna i mossan och pa 
rockarmarna iiro av guldfiirgad metall, eller 
sys de pa tyget av garn i guldfiirg. Jarn
vii.gsemblemen pa rockarmarna sys pa tyget 
av glansgarn. 

Tjiinstetedknen for extra ordinarie inne
havare av tjiinst eller ibefattning, prakti
kant, volonHir, .budbiirare och biirare iiro av 
samma slag som for de ordinarie, men utan 
stjiirnor i mossan och rocken samt utan 
jlirnviigsemblem 'Pa r.oekarmarna. 

4 §. 

OV?·iga tjiinstetecken. 

Forutom ovanniimnda tji:instetecken skola 
sarskilda innehavare av tjiinst eller befatt
ning yiterligare hava foljande tjiinstetecken: 

i I gruppen i mooskiirmens nedre kant och 
iirmu.ppslagens ovre kant en guldfargad ek
lovsbans; 

i II gruppen en eklovsikrans i samma farg, 
men smalare; samt 

i III gruppen enahanda ekli:ivskrans som 
I gruppen, men svart. 

Rangeringsmiistare 'har tre, overkonduk
tor tva och konduktor ett guldfiirgat band 
av 5 millimeters bredd kring mOssbriimet. 

Vaktmiistare har kring moSSibriimet samt 
rockkragen och i ovre kanten av armupp
slagen tva guldfiirgade band av 15 milli
meters bredd samt vaktlkarl vid byrli ett sa
dant band. 

Sovvagnsskotare har kring vanstra armen 
ett band av vitt tyg med paskrift: ,Makuu

,Makuuvaunu 
vaunu" eller 

Sovvagn''. 

Biirare har i mi:issan en metallpllit med 

J! kr"ft K . " ll ,Kantaja h d pets? 1 :, antaJa e eru·· ,, oc or-..uarare -
ningsnummer. 

De, vilka erhallit teknisk ut'bildning, iiro 
berattigade att pa ovre delen av viinstra 
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erikoista kouluutustaan osoittavaa teknikko
merkkia. 

Veturinkuljettajalla ja veturinHimmitta
jallii. on lakissa veturimerkki, joka kiinnite
taan rautatiemerkin siipien vliliin. 

5 §. 

Virkapuvun kiiyttiiminen. 

Vakinaisen viran tai pysyvaisen toimen 
haltijalla on oikeus kayttlHi virkapukua vi
rantoimituksessa ja muulloinkin, mutta yli
maaraisellii. viran tai toimen haltijalla ai
noastaan virassa tai toimessa ollessaan. Vir
kapuvun tai virkalakin kayttamisesta viran
toimituksessa noudatetaan seuraavaa: 

Vlran ja tolmen haltljat, joiUa V!!;an ja tolmen 
Vlrka- tulee olla haltijat, jollla on 
puku-

tAysl virkapuku l 

olkeus, mutta el 
velvolli~uuttn kAyt-ryhmA virkalakkl W virknpukua tal 

virkalakkia 

I Paajohta.ja. 

II Ylijohta.ja. 

III Johta.ja. 

IV Ylita.rka.s- Apula.i sj ohta. ja. 
ta.ja. .Asi.a.nva.lvoja. 

Liikenne- Yli-inRinoori 
paallikko Ylika.mreeri 

Ylilii.ii.kii.ri 

v Liikenne- Ra.ta.insi- Yliko ntrolloori 
ta.rka.sta.j a., noori, Ilk. Paaka.soori 
Ilk. Koneinsi- Koneinsinoori,-

noori, Ilk. I lk. (konepa. 
(pa.itsi ko- ja.s~a.) 

nepa. ja.ssa.) Arkkitehti 
Lennatinin- Kemisti-insi-

sinoori noori 
Va.ra.ston- Oppikurssien 
hoita.ja., Ilk. johta.ja. 

Konttoripii.ii.l-
likko 

Apula.i.-asia.n-
va.lvoja. 

Ka.mreeri 
Piirika.mreeri 

rockarmen bii.ra sarskilt teknikeremblem, ut
visande deras utbildning. 

LO<komotivforare och lokomotiveldare biira 
i mossan ett lokomotivemblem, som fiistes 
emellan vingarna i jarn-vagsemblemet. 

5 §. 

Anviindning av uniform. 

Innehavare av 'Ordinaria tjanst eller sta
digvarande befattning ar iberattigad att an
vanda l.llliform i tjanstgoring <>ch iiven an
nars, men extra ordinarie innehavare av 
tjanst eller befattning endast i tjii.nsteut
ovning. Angaende anv·andning av uniform 
eller tjiinstem6ssa i tjanstgoring iallrttages 
foljande: 

Inneha vare av tJAnst eller Innehavare av tjllnst 
Unl- befattnlng, vllka skola bllra eller befnttnlng, vllka 

forms- Aro ber4tth;ade, ruen 

I tjanstemlissa 
lcke skyldlgaattbAra grupp bel uniform uniform ellor 

tJAnstemliBBa 

I Genera.ldirek-
tor ---

II Overdirektor ---
III Direktor 

---
IV Overinspek- Bitrada.nde di-

tOr rektor 
Tra.fikchef Ombudsman 

Overingenjor 
Overka.mrera.re 
Overlii.ka.re 

v Tra.fik- Ba.ningen- Overkontrollor 
inspektor, jor, I kl. Huvudka.ssor 
I kl. Ma.skinin- Maskiningen-

genjor,Ikl. jor, I kl. (vid 
(utom vid verkstad) 
verkstad) Arkitekt 

I Telegrafin- Kemistingenj or 
genjor Forestanda.re 

Forradsfor- for lii.rokur-
valta.re, I serna 
kl. Kontorsfore-

standare 
Bitrii.da.nde om-

budsma.n 
Ka.mrera.re 
Distriktskam-

rerare 



I 
Viran a tolmen baltljat, jollla 

Vlrka- tulee ona 
puku-

1 

Vlran ja to!men 
baltljat, jollla on 
olkeus, mutta el 

rybmA 
tAyal virkapuku vlrkalakki 

vel volllsuutta k4yt
t!LA virkapukua tal 

virkalakkla 

VI Liikennetar- Ratainsi- Koneinsinoori, 

VII 

kastaja, II noori,Illk. II Ik. (kone-
lk. Koneinsi- pa.jassa) 

A.Eema.paal- noori, !Ilk. Arkkitehti, II 
likko, I ja (paitsi ko- Ik. 
II lk. nepa.ja.ssa) Notari 

Kontrolloo- Reviisori 
ri, I Ik. 

Asemapaal- Va.rikonesi
Jikona.pu- mies, I lk. 
Iainen Kontrolloo

Asema.paal- ri, IJ lk. 
likko, Til Apula.isinsi-
ja IV Ik. noori, 

(pa.itsi ko
nepajassa) 

Va.ra.ston-
hoitaja, II 
lk. 

Speditoori 
Piirika.soori 
Paina. tustoiden 

konttorin 
konttoripaal
likko 

Apulaisinsinoo
ri (konepa
ja.s.~) 

Reistra.attori 
Aktua.ri 
Asema.karoori 
Apulaiska50ori 
Rautatielaakari -1--1-1--1 

VIII Asema.paal- Va.rikonesi
likko, v Ik. mies, II Ik. 

Kirjuri, Ilk. Konepajan 
(asema.Jla konttori
tai muulla paallikko 
liikenne- Va.ra.ston-
pa.ikalla.) hoita. ja,III 

lk. 
Kirjanpita

jii. y. p. 
Lennatin

teknikko,I 
Ik. 

Kirjuri, I lk. 
(muualla. 
kuin a.se
ma.lla. tai 
liikenne
paika.!Ia.) 

Rakennus
mesta.ri 

Ylipuutar- I 
huri 

Arkistonhoi
taja. 

Konepa.ja.n 
tyonjohtaja 

I Innehavare av 
Innebavare av tji\nst eller befatt- tjfinst eller be-
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n!ng, vllka skola bAra fattnlng, vllka 
Un1- aro be~ttlgadc, 

forms· ------.--------- men !eke skyl· 
grupp I diga. att Mra 

bel uniform tjAnstemoasa uniform eller 
tjl!.nstcmoasa 

VI Tra.fikin- Baningenjor, II Maskinin-
~pektor, II kl. genjor, II 
kl. Ma.Pkiningen- kl. (vid 

Stationsin- jor, II kl. verkstad) 
spektor, I (utom vid Arkitekt, ll 
och II kl. verksta.d) kl. 

Kontrollor,lkl. Notarie 
Revisor 

VII Stations- Depotforestan- Speditor 
inspektors- dare, I kl. Distrikts-
a.djoint Kontrollor, II kassor 

Stations- kl. Kontorsfo-
inspektor, Bitradande in- restandare 
III och IV genjor (utom vid kontO-
kl. vid verksta.d) ret for 

ForrB.dsforval- tryckninga-
ta.re, n kl. a.rbeten 

Vlll Stations- DepotforestAn
inspektor, dare, II kl. 
V kl. KontorsfOre-

Bokhallare, standa.re vid 
I kl. (a eta.- verksta.d 
tion eller ForradsfOrva.l
annan tra- tare, III kl. 
fikpla.ts) Bokfora.re, h. a. 

Telegra.ftekni
ker, I kl. 

Bokhalla.re, I 
kl. ( a.nnorsta
des an a sta
tion eller tra
fikplats) 

Byggmastare 
Overtra.dgards

mastare 

Bitra.dande 
ingenjor 
(vid verk
stad) 

Registra.tor 
Aktua.rie 
Stationskas-

sor 
Bitra.dande 

ka.ssor 
Jarn vags

lakare 

Arkiva.rie 
Verkmasta

revidverk
stad 
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Vlran ja toimen 
Vlran ja tolmen haltijat, jollla haltijat, Joilla on 

Vlrka- tuiee olla olkous, mutta el 
puku- 1--------.-------1 velvollisuutta 
ryhmA I kAyttAA v1rka-

l tll.ys.l virkapuku virkalakkl pukua tal vlrka-
lnkkla. 

IX Piletinmyy- Kirjanpitaja 
ja, I lk. a. p. 

Kirjuri, II Lennatintek
lk. (ase- nikko, II lk. 
malla ta.i Kirjuri, II lk. 
muulla Iii- (muualla kuin 
kennepai- asemalla tai 
kalla) liikennepai-

kalla) 
Ratamestari, I 

lk. 
Veturimestari 
Ma.tkustava ve

turiroestari eli 
matkaneuvoja 

Kanslisti 
Konepajan 

a.lityon
johtaja 

X Sii.hkottaja Veturinkuljet- PiirUI~taja 

Piletinmyy- taja, I lk. Konemes-
ja, II lk. Ratamestari, II tari 

Asemames- lk. Konttori-
tari 

Jarjestely
mestari 

Yli~onduk
toori-

Harjoitteli
ja (viran
toimituk
se~;sa aE<e
malla. tai 
muulla lii
kennepai
ka.lla) 

XI Pakka.mes
tari, I lk. 

Vaakames
ta.ri, I lk. 

Vaunumestari, 
Ilk. 

Ka.asumestari I 
Har_joittet.ij~ 

(vtrantoum
tukseRt>B muu
alla kuin ase
malla ta.i lii
kennepaikalla) 

Konduk- Veturinkuljet-
tOori ta.ja., II lk. 

Pakkames- Vaunumestari, 
tari, II lk. II lk. 

Va.akames- \Rataesimies 
tari, II lk. 

apulainen 

Vi.i.lskari 
Alikonemes

tari 

Innehavare av 
Innehavare av tjllnst eller befatt- tlAnst eller bo-

ning, vUka skola bllra fattning, vUka 
Unl- aro brJ"Ilttigade, 

forms- 1-------.--------1 men !eke skvl-
grupp I dlga au; bara 

bel uniform tjfinstemossa uniform eller 
tln.nstemo,;sa 

IX Biljettfor- Bokforare, 1. a. 
Bi.i.ljare, I Telegraftekni-
kl. ker, II ld. 

BokhaJlare, Bokballare, II 
rr kl. (a kl. 
station el- (annorstii.des 
ler annan i.i.n a station 
trafik- eller trafik-

plats) plats) 
Banmi.i.stare, I 

kl. 
Lokomotiv-

mii.stare 
·Resande loko

motivmii.E<tare 
eller resein
struktOr 

Kanslist 
Underverk

mastare 
vid verk
stad 

X Telegrafist Lokomotivfo- Ritare 
BiljettfOr- rare, I kl. Maskinmi.i.s-

saljare, II Banmi.i.stare, II tare 
kl. kl. Kontorsbi-

Stations- Vagnmi.i.stare, trii.de 

1 

mastare I kl. j 
Rangerings- Gasmi.i.stare 

mi.i.stare Praktikant (vid 
Overkon- tjanstgoring 

duktOr annorsti.i.des 
Praktikant an a station 

(vid tji.i.nst- eller trafik-
goring A plats) 
station el-
ler annan 
trafikplats) 

XI Packmi.i.sta
re, I kl. 

Vagmastare, 
I kl. 

XII Konduktor Lokomotivfo
Packmi.i.sta- rare, II kl. 

re, ll kl. Vagnmi.i.Stare, 
V agmi.i.stare, II kl. 

II kl. Banforman 

Faltski.i.r 
Underma

skinmii.sta
re 

!___--'-------'-------~-



Vlran ja tolmcn haltijat, jo!Ua 
Vlr~<n ja tmmen 
haltijat.,jollla 110 

Vlrka- t11lee olla olken•. mntta ei 
pUkl1- velvolll•lintta 
ryhmli 

tAysl virkapuku l 
kllytt.Aii virka-

virkalakkl pu kua tal vlrka-
Jakkia. 

XIn A<:emamies- Vaihdemiesten 
ten etrimies esirnies 

Vahtimesta- Veturinpuhdis-
ri ( ket!lrus- tajain esimies 
hallinnos- Vahtimestari 
sa tai ase- (muualla kuin 
malla) keskushallin-

Vaununtar- nossa tai ase-
kasta.ja malla) 
(virantoi- Vaununtarkas-
mitukl'essa taja (viran-
matkusta- toimituksessa 
jajunassa) muualla kuin 

matkustaja-
junas~a) 

Lennii.tinmont-
toori 

XIV Junamies Asetinlaitemies Puuta.rhuri 
Asemamies Vaihdemies 
Vahtimies Veturinlii.mmit-

(toimistos- tii.jii. 
sa) Pumppuko-

IAlokas. (~- neenkii.yttii.jii. 
rantoun1- Veturin puhdis-

I 
tuksessa taja 
asemalla Vaununvoite-
tai muul- lija. 
Ja liiken- Rata.va.rtija I nepaika.lla Talonmies 
tai junassa) Va.htimies 

(muuaUa kuinl 
toimistos.."&) 

Lii.hetti 
Alokas (oppi- I 

laana. oDessa) 

I Kantaja 

Velvollisuus kayttii.a virkapukua tai vir
kalakkia rajoitetaan kuitenkin siten, 

etta ylitarkastaja, liikennepaallikko ja 
liikennetarkastaja ovat velvolliset kayttii
maan virkapukua sekii ratainsinoori, kone
insinoori, lennatininsinoori ja varastonhoi
taja virkalakkia tarkastusmatkalla, kuulus
lelussa tai muussa senlaatuisessa toimituk
sessa, mutta Ui.himmiilUi. esimiehella on kui-
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Innehavare av 
Innehavare av tjanst eller bc!att- tlanst eller be-

Uni- ning, vilka skola bllra fattnlng, vllka 
llro herattljzade, forms- men lckc skyl-grupp 

I 
dlga att bllra 

hoi uniform tjlinsteml!ssa uniform eller 
tJilnstemo&~a 

XIII Stations- Vii.xelkarlsfor-
karlsfOr- man 
man Lokomotivput-

Va.ktmii.sta- sarforman 
re (vidcen- Vaktmii.stare 
tra.lforvalt- (annorstii.des 
ningen eller an vid central-
t\ station) fOrval tningen 

V a.gnsrevi- och a station) 
sor (vid Vagnsrevisor 
tjanstgo- ( vid tj a.nstgo-
ring a pas- ring annorstii.-
sagerartag) des ii.n A pas-

Fagerartag) 
Telegrafmontor 

I XIV Tagkarl Stii.llverkskarl Trii.dgll.rds-
Sta.tionskarl Vii.xelkarl mii.stare 

I 
Vaktkarl Lokomotivel-

(vid byra) dare 
Volontiir Pumpmaski-

(vid tjii.nst- ni::~t 

· goring a Lokomotivput-
station el-J sare 
ler annan'Vagnssmorja.re 
trafikplats ~Banvakt 
eller a tag) 'Gardskarl 

Vaktkarl (an-
norstii.des a.n 
vid byra) 

Budbii.rare 

1

volontii.r (sA-
som elev) 

jBarare 

Skyldigheten att anvanda uniform eller 
tjanstemossa inskran'kes dock salunda, 

att i::iverin.spektor, trafikchef och trafik
inspekti::ir aro skyldiga att anvlinda uniform 
;amt baningenji::ir, maskiningenjor, telegra£
ingenji::ir och forradsforvaltare tjiinstemossa 
vid inspektionsresa, forhor eller annan sa
dan fi::irrattning, men att narmaste forman 
l:i:h."Vii.l ager ratt att tilHI.ta avvikelse ihiir-
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tenkin oikeus sallia tasta tehtavan poik
keuksia, kun on kysymyksessa pienempi 
virkamatka tai muu hyvaksyttava syy; 

etta asemapaallikko, asemapaallikonapu
lainen, kirjuri, sahkottaja, piletinmyyja ja 
harjoittelija ovat velvolliset kayWimaan 
virkapukua ollessaan virantoimituksessa ul
kosalla, junanlahetyksessa, tarkastuksessa 
junassa tai muussa sellaisessa toimituk
sessa, ellei jakson esimies katso olevan syyta 
maarata, etta virkapukua on kaytettava 
muulloinkin; 

etta velvollisuus kayWiii virkalakkia kos
kee vain· niita, jotka ovat virantoimituk
sessa junassa, ratapihalla tai muualla ulko
salla; seka 

ettci velvollisuus kayWiii virkapukua tai 
virkalakkia koske rautatierakennuksilla toi
mivaa rakennusosaston henkilokuntaa. 

Yksityisiii. virkapukukappaleita, lukuun
ottamatta lakkia, ei saa kaytJtaa muun pu
vun yhteydessii. Kun virkapukua kayte
taiin, tulee sen ehdott.omasti olla taydellinen 
ja ti:issa asetuksessa saadettyjen maaraysten 
mukainen. Nai.spuolinen viran tai toimen 
haltija ei myoskaiin saa, ollessaan junan
Uihetyksessa, tarkastuksessa junassa . tai 
muussa sellaisessa toimituksessa, virkatakin 
sijasta kayWHi puseroa. 

ifran, da £raga ar om en kortare tjiinsteresa, 
eller av annan giltig orsalk; 

att stationsinspektor, stationsinspektors
adjoint, bokhallare, telegrafist, biljettfor
sii.ljare och praktikant aro s'kyldiga att an
viinda uniiorm vid tjanstgoring utomhus, 
vid tagexpediering, inspektion a tag eller 
annan sadan forriittning, for savitt icke sek
tionsforestandaren £inner sk~il forordna, att 
uniform skall anvandas aven vid andra till
fallen; 

att sk:yldigheten att anvanda tjanstemossa 
beror endast dem, vilka iiro i tjanstgoring 
a tag, bangard eller annorstades utomhus; 
samt 

att skyldigheten att anvanda unifonm 
el.ler tj·anstemossa icke beror sadan personal 
vid byggnadsavdelningen, som tjanstgor vid 
jarnvagsbyggnaderna. 

Enskilda uniformspersedlar, med undan
ta~ av mossa, fa idke anviindas till annan 
driikt. Da uniform anvandes, skall den ovill
korligen vara fullstandig och overensstamma 
med bestiilmmelserna i denna forordning. 
Kvinnlig inne'havare av tjiinst eller befatt
ning far ic'ke heller vid tagexpediering, in
sp~ktion a tag eller annan sadan forriittning 

stiillet for tjiinsterock anvanda blus. 

Suojuspukua ei saa kayttaa, kun ollaan Skyddsdrakt far ic'ke anvandas av den, 
valittomasti yleison kanssa tekemisissii. som star i direkt beroring med allmiinheten. 

Epasuotuisalla saalla, yon aikana tai mil- .. Vid ogynnsamt vader, nattetid eller da 
loin tyon laatu niin vaatii, voidaan hou- arbetets 'beskaffenhet sadant fordrar, kunna 
sunlahkeet pitaa pitkavartisten saappaiden benkladerna infallas i stovelskaften. 
sis ass a. 

6 §. 

Lisiimiiiiriiykset. 

Rautatiehallitus maaraii, mistii. ajasta lah
tien tassii maii.riittyii virkapukua on kaytet
tavii, sekii kulutusajan nykyisille virkapu
vuille. Niinikiiiin on rautatiehallituksella oi
keus antaa tarpeellisiksi katsomansa lisii
maaraykset asiasta. 

6 §. 

Tilliiggsbestiimmelset·. 

Jiirnvagsstyrelsen bestammer fran vilken 
tidpunkt den hiir foreskrivna uniformen 
skall anviindas samt slitningstiden for de 
nuvarande uniformerna. Lilrasa ager jarn
vagsstyrelsen ratt att utfarda de tillaggs
bestiimmelser i arendet, som jiirnvagsstyrel
sen finner erforderliga. . • 



EdeHaolevan asetuksen 6 § :n nojalla 
rautatieha,llitus an tlinaa.n antanut seuraa
vat li ama.liraykset: 

1. Virtkapuvun vari on tummansiuinen 
eli sa.ma vari, mika on Aktiebolaget F. 
.Klingendahl & C :o ·0 akeyhtion, Tampe
reelta, valmista.missa ja tlinne toimitta
missa kangasnaytteissa N :o 1423/4, 1M.Oj4 
ja 1624/4. 

2. V~rkapukuJkankaana suositellaan tkay
tettlivaksi, tavalli:sissa viTkapuvui a diago
naalikudontaa, kesa- ja juhlapuvuissa dra
pee..Jkudontaa seka paallystakeissa tohvelia 
(doffel), jcita kaikkia on kaupassa eri laa
tuisia ja eri hintaisia. Muunkimlai ia L 
kohdassa. mainitun ;varisili kankaita salli
taan kayttiiii, llrull!han M vain taytta'Vat 
virka;puJrukankaalle a etettavat vraatimuk
set. 

3. Nappiriv.in leveyden tulee olla isom
miiS'Sa takeissa ylhaalta 23 em. ja alhaalta 
14 em. sekli piene:m'Inissa takeissa yllhaaWi. 
20 em. ja alhaalta 12 em., minattuina na:p
pien kMUlasta ka:ntaan, rkun ~ik:ki napit 
ovat nrupitettuina. Vastaavat mita,t isom
mi:ssa paally.staikeissa ovat 30 em. ja 20 run. 
seka pienemmissii paallystakeissa 26 em. ja 
17 em. Kaikenlaisessa luvalli e~a napi
tuksessa on ikaikkien nappien oltavra nl:ilky
vissa. 

4. Suojuspu.'kuun kaytetaan saman vii
ristii puuviUakangasta kUiu varsinaiseen 
virkapukuun. 

5. Virkalakki tehdaan mainitun varisesta, 
tummanmi estli verasta. Junanllihettlijan 
lakin kupu on ~eltaisenpunaista verkaa. 

6. Ta.kin kauluksen ollessa avoinna on 
miespuolisten virkailiijaiu, mikali mabd.ol
lista, ikaytettava vralkoista kaantO- tai pysty
kaulusta ja vallkoista rintaa. Varill:hset, 
ykswari et kaulukset ja rinnat ovat myos 
sallittuja, kunhan niiden vari V'am sopii 
itse puvun vliriin. Naispuolisten vi:rlkaili
jain ei tarvitse kayttiia sanotunlaista kau
lusta. 
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Med stod av § 6 i ovanstaende forord
ning har jarnvi4:,0\SStyrelsen i d.ag utfardat 
foljande tillaggsbestiimmelser: 

1. Uniformens farg lir morkb!AJ eller • 
amma farg, som Aktiebolaget F . .Klingen

dahil & C ;o Osakeyhtio, fran Tammerfors, 
anvant i ina ·hitsanda; tygprov N :ris 
1423/4, lffi0/4 och 1u24f4. 

2. Sasom uniformstyg rekommenderas, 
till vanliga uillformer diagonalvavnad, rtill 
sommarunifarmer oclh 'festdrlikter drapee-. 
vavnad samt till overroek doffel, vilka alia 
finnas att tillgll. i allm8Jma. handeln av olika 
slag och pris. .A.ven andra tygsla.g moo i 
pun!kt 1. namnd farg aro tillatna, blott de 
fylla de fordringar, som stlilolas pa uniforms
tyget. 

3. Knappradernas bredd ska,ll a storre 
rockar vara, upptiill 23 em. och nedtill 
14 mn. samt a miDdre roc.kar upptill 20 em. 
och 12 mn., riillmat frwn faste till fii.ste, da 
alla knappar aro knappta. Motsvarande 
mM.t a stOrre Overroekar aro 30 em. och 
20 em. srumt a mindre overroekar 2Q em. 
och 17 em. Vid alla slag av tillMna knapp
ningar 'bora alla knappar vara synliga. 

4. Till skydd drakt anvandes bomullstyg 
av samma farg om till den egentliga uni
formen. 

5. Uniformsm6ssan gores av kllidt} i sagda 
morkblll.a fii.rg. Kullen a t'agexpeditOrs 
mO.SSa ar av gulrott kllide. 

6. Dll. rock-kragen ar oppen kall manlig 
funktionar, savitt mojligt, hava vit, 
dubbeltviken eller enkel uppstaende krage 
samt . vitt skjor1Jbr00t. Kulorta, en:fargade 
kragar och skjortbroot aro liven tillll.tna, 
blott dera.s fiirg passar tiU U?-iformen. 
Kvinnliga funktioniilrcr beh0va icke anvanda 
sadana 'kragar. 
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7. Kun taJcin kaulus on kiinni pantuna, 
on kaula a, ellei tahdota pitaa pystykau
lusta, kaytettava musta.sta tai valkosesta 
kankaasta tarkoitusta varten tehtya no
justa. 

8. Na.ispuoli en virkailijan hameen tulee 
olla vahintiiiin puolisaareen ulottuva. 

9. Puseron !kaulus saa olla samasta kan
kaasta kuin pu:sero, mutta on kaulnksen 
paalHi. siina tapauksessa kayteWi.va valkoi
sesta kankaasta tehtyja irrallista kaulusta. 

10. Jos vir.ansijaisuus kestaa pite.mmiin 
ajan, on my& sijaisen kiiytettiiva virkaan 
tai toimeen kuuluvaa virkapukua. Junan
laheWi.jiina toimivan tulee kuitenkin aina 
kayttiia junanHLhettiijalle kuuluvaa vil1ka
lakkia. Jiirjestelymest.arin, ylikonduJrtoo
rin j.a konduktoorin viran sekii vahtimesta
rin toimen, makuuvaunun hoitajan ja kan
tajan tehtiivien valiaikaisella hoitajalla tu
lee niinikaan .aina olla vi·rkapukua.setuksen 
4 § :ssii miiiiriityt merkit. 

11. Nyt vahvistettu virkapuku otetaan 
kaytiintoon ensitulevan kesiikuun 1 pa.i
viista. 

12. Nykyiiiin kiiytii.n.n0s8ii olevalle virka
puvulle vahvistetaan kulutusaika 1 pai:vaan 
kesiikuuta 1931. 

13. Virkapukuja ei hwkit.a rautatieihalli
tuksen toimesta, vaan saavat viran ja toi
men haltijat itse hankkia rpuku.nsa ja puku
tarpeensa mista kukin sopivaksi katsoo, 
huomioonottaen vain, etta puku tayttiiii pu
heenaolevassa asetuksessa ja niiissa lisa
miiarayksissa sii.adetyt ehdot. 

14. Kyselyjen valttiiJiniselksi ilmoitetaru1 
vielii, etta rautatiehallituksen .tilaaman 
mallipuvun, jota pyydettiiessii. virka-ai!kana 
niiyttiiii keskushallinnon vahtimestari, on 
valmistanut Nurmisalo & Nikula 0. Y. ni
minen iviili- ja virkapukimo, Helsingissa, 
alussa mainitun osakeyhtion valmistamasta 
diagonaalikankaasta N :o 1423/4 seka etta 

7. Da ro0k-kra;gen. ar tillkniippt skall, 
diirest icke upp taende krage begagnas, 
kring halsen biira.s en av svar.t eller vitt 
tyg gjord skyddare. 

8. K vinnlig f-uniktionars kjol ska.ll riic.ka 
minst till halva vaden. 

9. Blusens krage kan vara av samm.a tyg 
som blusen, men skall a kragen i sadant fall 
anviindas av vitt tyg gjord loskrage. 

10. Darest vikariat riicker liingre tid skall 
iiven vikarien begagna t:ill tjansten eller be
fattningen horande uniform. Person, som 
tjiinstg.Qr sasom tagexpeditor skall dock all
tid anviinda till tagexpeditOr horande uni
formsm5ssa. Innehavare av rangering·s
miistare-, overkondukilirs- ooh konduktors
tjiinst samt va:ktmiistarebefattning, sov
vagnsstiidare och biiraresyssla skall salunda 
liven alltid bara i § 4 av uniformsforord
ningen faststallda tecken. 

11. Den nu faststiillda uniformen tages 
i brul\: den 1 instundande juni. 

12. For nu i bruk varande uniformer 
fa.ststalles slitningstid till den 1 juni 1931. 

13. Uniformer anskaffas icke genom 
jiirnviigsstyrelsens forsorg, utan f§, inne
havare av tjiinster och befattningar sjalva 
anskaffa ina uniformer och uniformstillbe
hor var liimpligast befinnes, under iaktta
gande av att uni,formen fyller de fordrin
gar, som foreskrivas uti ovanstaende for
ordning och dessa tilliiggsbestammelser. 

14. Till undvikande av forfragninga1· 
meddelas dessutom, att den av jarnvag.ssty
relsen bestiilld.a uniformen, som pa begiiran 
forevisas av centralforvaltningens vakt
miistare, iir gjord av Nurmisalo & Nikula 
0. Y. benamnda civil- och uniformskriid
deri i Helsingfors av avannii.mnda ruktiebo
lags diagonalvavnad N :'0 1423/4 samt att 



virkalakin mallin on valmistanut tiikalainen 
larkkite'htailija A. Domsch. 

Tama kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi taten ilmoitetaan. 

Helsingissa, rautatiehallitu:ksessa, maa
liskuun 15 paiv.iina 1929. 
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modellen for uillformsm&ssan ar gjord a-r 
mO&sfabrikanten A. DOin.SCh harstades. 

Det alle dem, som vederbor, till kanne
dom ooh efterrattelse harigenom meddelas. 

Helsingfors, a jarnvagsstyrelsen, den 15 
mars 1929. 

Vilhelm Jansson. 
•·. 

Ossian Hellman. 





* 
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av den 7 mars 1929 

angaende iindring i vi sa delar av reglementet 
rorande vagnshjul atser. · 
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1{ IE R T 0 J{ I R J E 

N:o 10/888 
maaliskuun 7 pai-vii.ltii. 192!), 

Yaunupyorakertoja koskevan ohje aannon 
osittai. e ta mu uttam ise ta. 

Tcthdystii e ·ityksestki on Hautatiehallitus ta.nii
pi:ii ,·ana tapa.htunee a e. ittely~a.a paattfuJyt eWi .-yy~
kuun 12 paiv-i:ina 1925 mmettmm, Yalllliupyorii:kelioj<l 
koskevaan ohje aiintoon ·enraavat muntok ·et on te-11-
ta,,a, nimittiiin: 

ivuna on toi ·e::;ta kapp.aleesta pyyhittava poi' 
~a11at: , jolloin mer,kintii on Hi t'a tebt.ii'"~t pyor:iikerta
korttiin ,, ki.i iLmoitus knka ty.Omie on huommmu.t 
Yian''. 

Sivulla 16 lent luh.-u ,Uuc.lct pyoraren.kaat ja. ab<'
lit'' muutet.aan niiiu kamluvaksi: . 

.. Akselien murtmnisien .eh ldii.">e.mi:seksi ja jotta 
,·iilhitellen Yoitai<>iin vii!hentii~i pyorakernahwklden lukua, 
on >iilttamatontii jouc.luttaa heilc!wjen Jnokl"ie11 • :o 0 
ja 1 ,·aihtami. ta vaihv.cmpiin. 

, 'entahden on •"·oravaumm pyor~ikert.oja N :o 0 tii
m~iu jiilkecn val'ustettava uusiJla pyorarenkailla. ai
HO:ll ·taan milkali niita on Yara. to. sa. U1tsia pyorii:n
l'enkaitn niiifii p yoriikeriojrc t•rc 1'1 en ci en a on .o;rco 
lwn kkia vara~>toihi11. 

Luokkaan X :o 0 kthnlm·ii.JJ P.roriikcr.f.o.ihin . e.kii hei
kompiin pyorakel'toihin Juoka,·ta 1 :o 1 (naYau reikii 
Jl..J. tai 12-! m/ m 0 ) :>i ."<13 a8:>1taa uusia ak:l'ieleita . vaan 



IRKUI1AR 

N:o 10/888 
av den 7 mars 1929 

angaende andring i vissa delar av regJementei 
rorande vagnshjnlsatser. 

Pa gjord f.ramstiilh1ing har Jli:ii~m"agsrtyrelseJJ Yid 
1 dag skedd for.edragnin~ 1be 1utit att i reglerrnentet 
rorande \·agn h'julsat er ax den 12 september 1925 
foljande andr:iiigar kola 11.'01'8. ' naml'igen: 

Pa .·idan 9 ur anc1ra ~tycket bora ut!ril. orden: 
.. -··amt -lm,teckning h'arom gora·· i hjulsat.kortet med 
angivande ay Yillroen arbetare upptii<'kt hriiokan ''. 

Kapitlet .,'.'rya .hjulring.ar ocll axlar'' pt\ sida11 17 
har enhfullit f.Oljande .foriindrade lydelse: 

, Till forekoiThlllande a,. a.xelbrott oeb for att , m1t
llillgom kunna min ka a;ntalct hjulsatstypcr ar det 
JlOOYan-digt a.tt pa kynda utbytct 8Y de R\'ag.a t~npel11'U 

- :o 0 ooh 1 emot arkare typer. 
Dar.for bora ba ltastv.a O'ru hj,ul at.ser.na )i :o 0 hiir

efter .forses med nya fhjulringa.r enda ·t. i den man S<i
dana finnas i f.Orrad. Yya slidano frl ickc l'idrwe an
ska,ffas till fornlden. 

Nya axla.r M icke :in:sattas i hjul ·at typerna N :o 0 
och i S\wgare hjulsatstyp r ~ :o 1 (naven. axelh.l\ l J J 4 
elJ(>r 124 m/ m 0). ntan 1bora de. ~a hjul at .. er kassera.-. 



o\·at ne hyljii.tHi.vat, kUJl UJkseli.t murtuv.at tai laakeri
kaula tulee alamittaiseksi. Luokan N :o 1 vahvempiin 
pyorallrertoi!hin (nanm reika 127 m/ m 0) aseteta.an. 
eut~en akselin tultua. alamitta.iJS-eksi, uusi v;ahvemp.i 
ark eli, jolloin pyorJikerta iirretiiiin luokkaan N :o 4 
( piimmtiU · N :o 8705). 

Jos .1UJOkikaan N :o 2 kuulu van pyoriilkeTran a•k.seli 
tulee ala.mittaiseksi, ei sita saa siirtiili luokkaan N :o J 
vaan on, 'joo navan reikii. on 1f.Mm/m 0. pyfuakerta ib.yl
jattarl·a taikka, jos navan reika on 127 m/IIIl 0 tai suu
r mpi, a:kseli vailidett.av.a. v.aih.vempaan ja pyoriilkeTta 
siirrettiivoii Ju{)kkaan :o 4 (.-amoin piiru~tu. ~ T :o 
8705)". 

ivulla. 28 olevat kappaleet muutetaan na·in kuul.Ju
Yiksi : 

Ta11k!aste1m.i ta pyol'liikerroista on kone.toim:i.stoon II. 
kuukausittain laihetet.tava. iliilJ()itlU:kset to.isell.a sivulla 
ole van kata van mukaisiHa k-orteiJl.a seuraav1;,. a tarpaiUk
i a: 

1) kun pyoriilkeTba (aksell pyorineen) kdk·ona.an 
hyljatiian, joiloin on ilmoitettava hyljatyn 'PYOrlikerran 
merkinta; 

2) lrnn arkse]i vaihdetaan ll!Uteen, jolloin on i1nwi
tet.tava sekii nnhan etta uu.den a:kselin merkintii ja se 
luo.kika. johon pyorakerta vaihdon ja1keen tulee kwrulu
maan; 

3) 3om a.Jmelirula•a!kerikaulat orvau:k.sen kaut.taohen
tlllva~t niin, etta ipy.Orii.kert.a . ;iirtyy alempaan luokkaaa1, 
jolloin on ilmoitettaTa pyorakerran merkinta ja tliima 
un. i luokka ; se'ka 



tHi <~xlal'lla bra ka" eller axcltappeu iblir undermalig. 
I .:tarkare hjuLc at typer 1 :o 1 (na ven. <~xelhal 127 
mj m 0) . kall, da. a.xeln blir •nndeJ·maJig, ny tarkaN' 
axel insiitta~ . darnd 1hjul. at. e11 oYenfoJie. tiU ty;p ~ :o -~ 
( rih1 ing- N :o 70fi ). 

Darc.t axeln i .hjul .. at.·typen ~ :o 2 blir uudel'mfdig. 
l'ar ,hjulsatstypen icke oYeitfora" till N :o 1. utan . kall. 
om nan~n. ax-el:hal ar 124 m/m 0, YaO'nshjul at n 
kasseras eller, om na Yelv axel hal ih 1 ~7 m/m 0 eller 

storre. axeln uthyta mot e-n ·tarkare och !hjulsa tsen 
overforas till t:vp ~ :o + (likalede." ritning- K :o , 705 , ... 

Pti .sidan 29 fi:irefintlitga i't:vcken ha n1 et11H 11 it 
foljande lydel e: 

(her g-ra~L.<-fk:ade hj1ulsatser bi:ir.a ·u ppgifter tt kor! 
enligt omst'aende mall milnatligen im:~anda.s till ma:kin
hyribl TI i l'oljande fall: 

J ) Ja hjulsat.· (axe l med l1jul) helt och halJet ka~,e
l'<ls. Yarvi,d bor uppgiya:-; t1en ka..,:.<:erade hj,nv atsen, 

beteck.nino>; 
2 ) da axe-l utbyte,; mot ny. Y«nid hor upp.giva,; 

sa \'l:i I den galmla ·om den n.ra ax-ehlS heteclming och 
den kla · . till \ilken hj·nl. ats n cl'ter utb~·ti!f 1<'ommer 
att hlinfora ··; 

3) d~'l axelta:p.parn<l genom snll'vn ing bliva ;>~mal arc 
. a. <Jtt hjul ·at ·en 0\"81~fore.:; tilJ ]a~re kla . s. v.anid 
hjul:at. 11s beteckning och denna n:n1 kla,;s hol'a upp
giYil .'-': -.;amt 



(j 

4) kun a~ ·eli katkeaa, jolloin on ilmoit ttava pyora
kernan mer•kinta. seka paidi, jolloin ja paik!ka jo..c;."a 
muuttaminen on tapa:htunut. 

, e Jn;wkka. j>Ohon pyorakerta .tulee tarka tuk. m1 
jalkeen knulumaan , mer.k'itaau korttiin vetamalla v'iiva 
kortin ylruMunaan vastaavan lllurmeron kohdaUe. 
:.'lfui.<; · tap·aul~ i., a ei ta .. Jahtien tarvi.t.-;e ilmoitu ta 

tehda. Kuiten1dn on tarka tuspaivakirjaan merkiWiva 
mni tiin , kun pyoriirenkai&Sa. rungoi a tai ak eleL· a 
huomataan ainevikoja, jotta kone.paj:a. voi pyydettiie~ :i 
antaa .]ausuntoja eri te:htaitten •almi tamista p:>ora
kerro.ista ja niiden ista; 

jnk:a .· ka ettii niirrnoa muruto , t oml merlcitULvat 
pu:heenala isen ohjesaannon asianoma1 nn kdhtiin . 
kaikkien asianomai ten tiedoksi ja noudatettavak.si 
tii:ten ilmoiteta:a11 . Helshwissa.. R.aut.atiethaUituikse .• a. 
maa li kuun 7 paiYiiua 1929. 

Vilbelm Jansson. 

raino 1". A.ims. 
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-! ) dil axel bri.;;;ter. Ya-rvid bora uppaina:-; hjul
sat. en · hete<.>kning- och dagen da amt orten dar brottet 

l'kedde. 
Kla~sen. li!ll vilken hjul.•;aL efLer grau.·k:ninaen 

kommoer att h'ora., utmarkP. med ett streek i kortet' 
oYre k·ant Yid mot vara•nde num:rner . 

I ovriga fa.ll behOva hii.refter uppgif.ter iCike Jem
nas. Likval bor i gran."l®ina. j 01urnaJ.en anteckna ·. da 
materialfel upptacka ~ :i hjulring.arna J1j•u.lcentra eUer 
axlarna pa det att vederborande verk tad mil l a an
hii.llal1 kunna angiYa utl<itande om a\· olika fabriker 
for faTdig.ade hj.ulsatser och delar dar a v; 

vilket. . amt att deto_.,'a andrinaar 001'<1· intfora. a ve
derborande sta.llen 'Uti ilrag~warande reglemente alle 
lem. som \·eder.bor, till kanncdom och efterrattelse 
hv.ri.genoon meddelas. n~ l. ;,, g for.-.;. ii J}il'l1 v·ag~st~rrelsell . 

den 7 mar . ..; 1929. 

Vilbelm Jansson. 

l 'iiino 1'. A.il'lls. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
~:n It 744 

maaliskuun 15 piiivil.lti:L 192G 

stmulartlitanl u koist.n. 

Hautatiehallitus on tanaan tapahttmee ·a 
esittely i\ maarannyt, etta valtionrauta
teilHi. on seka piirustusten laadinna a etta 
tarveaineiden ja kalu toesineiden valmis
tarnisessa ja hankinna a seurattava rau
tatiehallituksen ja soveltuvis a kohCl.in 
myos Suomen Standardisoimi lautakunnan 
vahvistamia standardeja ja normeja. 

Standarditaulukoista poikkeavan laatui
sia tai mittaisia tavaroita saadaan hank
kia ja valtionrautateillii valmi. taa ainoa. 
taan silloin, kun joku erikoistyo siHi viilt
tiirniittomiisti vaatii. 

Samalla on rautatiehallitus tandardi 
taulukoiden jakeluun, sailyWimlseen, tilaa
miseen y. m. ni:ihden maarannyt euraavaa: 

Standarditaulukoita jaetaan 
hallituksen Yarastokonttorin 

rautatie
toimesta 

asianomaisten johtajien maaraamille ke -
kus- ja linjahallinnon toimistoille ja kont
toreille, jakson- ja konepajanesimiehillc 
st>ka rakennuspaallikoillc vara tokonttorissa 
pidettaviin luettelon mukaan. 

Toiml tojen, konttorien, jak:sojen ja ko
nepajojen esimlesten on pidettava luette
loa alaisilleen luovuttamistaan tandardi 
taulukoista. 

Taulukoiden ·a.ilytystii. v·1;1rten ou rauta
tiehallituksen toimesta hankittu kansia. 
joita aadaan tilata rautatiehallituksen n
ra tokonttorin viilityksemi. 

~Iuutok ista , joita taulukkolhin va tai-
uude a mahdollisesti tahdotaan, on il

moitettava varasto-osaston johtajalle. Vah
vistetuista muutoksista tulee varastokontto
rin ilmciUn ciill~ jci~ ~ @ ~~u~t 

jakanut, ja on naiden huolehdittava siita , 
etta heidan alaisilleen jaettulhin tauluk
koihin tehdaan nama muutokset. 

Yarastois a vielii olevat tavarat, jotka ei
Yiit ole tandarditaulukkojen mukaiset, on. 
mikiili mahdollista, otettava kiiytiintoon , 
ennenkuin standardilajeja hankitaan . 

Taman saa rautatieballitu.s tiiten ilmoit
taa . asianomaisten tiedoksi ja noudatetta
vaksi. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, 15 piii
viina maaliskuuta 1929. 

Adolf Backberg. 

Gideon Ahlg·1·en. 



Kiertokirje 
N:o 12/1463 

toukokuun 3 paivii.ltli. 1929 

kiinteista signaaleista Tornion aseman 
lahella, R o y t a n satam.aradan 

erkanemisvaihteella. 

Tornion ja Haa1 ara.nnan asemien vaJ.ilUi. 
noin 2 km :n paa ii Torniosta ijaitsevalle 
Roytii,n satamaradan erkanemisv81ihteelle on 
rakennettu vaihde- ja signaaliturvalaitos, 
johon kuuluvat seuraavat kiinteat signaalit: 

1. Yksisiip-inen vilkkuvalolla varustettu 
tulosema.foori H erkanemisvaihteen Haapa
rannan puoleisella tulosuunnalla (tulosuun
nan va.semmalla puolella) 350 metrin etai
syydella erkanemisvailiteesta. 

2. Yksisiipinen vilkkuvalolla varubtettu 
tulosemafoori R erk.a.nemisvaihteen ROytiin 
puoleisella tulosuunnalla 360 metrin etai
syydella erkanemi vaihtee ta. 

Semafoori H pidetiiiin ,vapaakulku"
asennossa niin aikoina, jolloin junia liihe
tetaan Torniosta Haaparanta.an tai Haapa
rannasta Tornioon, jotavastoin semafoori R 
on ,vapaakulku "-asennossa silloin, kun ju
nia Ui.hetetafu.1 Torniosta Royttaiin tai Roy
Hi ta. Tornioon. 

Seka semafoori H etta R n~yttavat 

.,. ei "-asennossa punaj:;ta ja ,vapaakulku"
asennossa vihreiita vilkkuvaloa. Mqlemmat 
semafoorit niiyttii.vat taaksepiiin (sii taka
valoina) , eis"-asennos a vnritonHi, pie
nennettya (n. s. tiihtivaloa) ja ,vapaa
kulku "-asennossa varitontii. selk aa. 'Vilkku
Yaloa. 

16fl~ - 29 
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Cirkular 
N:o 12/1463 

av den 3 maj 1929 

angaende fasta signaJer i narheten av 
Tornio stati(m vid R o y t t a 
hamnbanas forgreningsviixel. 

Mellan Tornio och Haparanda stationer 
har invid Roytta hamnbanas pA ungefiir 
2 kilometers avstAnd frAn Tornio lbeUi.gna 
forgreningsvaxel utbyggts en vli.xel- ooh 
signalsakerhetsanliiggning, till vilken hora 
foljande fasta signaler: 

1. En envingad med blinkljus fijrsedd 
infat·tssernafor II vid infarten fran Hapa
randa till forgreningsvaxeln (till viinster 
om infartsriktningen) pa 350 meter av-
tand frAn sagda forgreningsvaxel. 

2. Pn envingad med blinkljus fijrsedd 
infartssemafcrr R vid infarten frAn ROytta 
till forgreningsvli.xeln pa 360 meters av
stAnd frAn sagda forgrening vaxel. 

emaforen H ·Miles stiilld p! ,fri £art'' 
under de tider, da tag avsiinda frAn Tor
nio till Haparanda eller frAn Haparanda 
till Tornio. varemot semaforen R anger 
,fri fart", dA tag avsandas frAn Tornio 
till Roytta eller frlin Ro:vtta till Tornio. 

Slival semaforen H om emaforen R 
visa i ,stopp "-luge rott ooh i .,fri fart "
liige gront iblinka.nde sken. Bii.gge sema
forerna visa i ,stopp"-Uiget lbak!t ( Asom 
bakAtsken) aV'bUindat blinkan.de sken (s. k. 
stjiirnljus) och i ,.l'ri fart"-H.iget ofargat, 
icke avblandat blinkande sken. 
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Namii uudet emafoorit otetaan kiiytan
toon ensi kesiikuun 1 paivana. 

Samalla ilmoitetaan, etta mainittua erka
nemisvaihdetta rakennettaessa etu.signaali , 
joka Jruuluu yhdysradan kaantosillan Tor
nion puoleiseen semafooriin, on siinetty 
Uihemmiiksi kaantosiltaa, nimittain 395 met
rin etaisyydelle mainitu.sta semafoorista. 

Tiiten taydennetaan rautatiehallituksen 
kiertokirje N :o 61/2235, 27/ 6-1920. 

YlHi.oleva ilmoitetaan asianomaisten tie
doksi ja noudatettavaksi. - Helsingissii, 
rautatiehallituksessa, toukokuun 3 piiiviina 
1929. 

Des a nya semaforer ibruktagas den 1 
instundande juni. 

Samtidigt meddela:s, att vid u1Jbyggandet 
av niim.nda forgreningsviixel forsignalen, 
som hOr till den p§. Tornio sidan belagna 
sviingbrosemaforen, har forskjutits narmare 
sagda sviingbro sAlunda, att den nu iir be
Uigen pA 395 meters av tAnd frAn niimnda 
semafor. 

Harmed kompletteras jiirnvii.gsstyrelsen 
cirkuliir N :o 61/2235, 27/ 6-1920. 

Ovanst.Aende meddelas vedei1borande till 
kiinnedom och efterriittelse. - Helsingfors, 
a jiirnvag styrelsen, den 3 maj 1929. 

Adolf Backberg. 

A. Gruner. 



Kiertokirje 
N:o 13/ 1471 

toukokuun 3 paivalta 1929 

kiinteista signaaleista Kouvolan asemalla. 

Kouvolan asemalle on rakennettu vai'hde
ja signaaliturvalaitos, joihon kuuluu seuraa
vat kiinteat signaalit: 

I . Henkil.Oa.seman lansipaiissa 
( asetinlaitepiirissa I): 

1) Kolmisiipinen tulosemafoori A 1
/

2
/

8 

Korian puoleisella tulosuunnalla 200 metrin 
etliisyydella tulosuunnan ensimmaisesta 
(vasta- )vaiiht€esta. Semafoorilla niiytetaan 
,vajpaata kulkua" yhdelUi sii vella (Y'hdelHi 
vilhrealla valolla) laitur:iraiteelle IV (su()
ralle raiteelle), kaihdella siivdla· (kahdella 
viihrei.iUa valolla) la.ituriraiteille 1, II ja III 
scka kolmella siivella (kolmella vihrealUi 
valolla.) si•vuraiteille 5 ja 6 mainitulta tulo-
uunnalta t:uleville junille. 

2) Yksisiipinen vWkkuvawUa varustettu 
tulosemafoori B Harjun puoleisella tulo
suunnalla (tulosuunnan vasemmalla puo
lella) 395 metrin etaisyydella tulosuunnan 
ensimmaisestii ( vasta-) vaiM.eesta. Semafoori 
< n tarkoitettu kaikille mainitulta tulosuun
nalta laituriraiteille I, II, III ja IV t.ule
ville junille. 

3) Yksisiipinen vilkkuvalolla va1·ustettu 
tulosemafoori C Kymintehtaan puoleisella 
tulosuunnalla semafo<>rin B kohdalla 395 
metrin etliisyydella tulosuunnan ensimmai
sesta (myota- )vailhteesta. Semafoori on 
tarkoitet.tu kaikille mainitulta tulosuun
nalta laituriraiteille I, II, III ja IV tule
ville junille. 

l i54- 29 

Cirkular 
N:o 13/ 1471 

av den 3 maj 1929 

ang·aende fasta signaler a Kouvola station. 

A Kouvola station har utbyggts en 
vaxel- och signalsake1'hetsanlliggning och 
hora till densamma foljande fasta signaler: 

I. I vastra andan av personstationen 
(inom stiillverksdistriktet I): 

1) En trevingad infartssema{o1· 4-1
/

2
/

8 

vid infarten fran Koria, belligen pa 200 
meters awstand fran infartens forsta (mot-) 
vaxel. Med semaforen visas ,fri fart'' 
med en vinge (ett grout sken) for fran 
niillllllda infart till plat.tform&pliret IV 
( rakt spar) , med tva vingar- ( tvli grona 
sken) till · plattformsparen I, II och III 
samt med tre vingar (tre grona sken) till 
sidosparen 5 ooh 6 inkommande tag. 

2) En envingad med blinkljUIS fOrsedd 
injm·tsserna{o1· B vid infarten fran Harju 
(till vanster om infarten), pa 395 meters 
avstand frlin infartens forsta (mot-)rviixel. 
Semaforen ar avsedd for alla fran namnda 
infart till plattforms.paren I, II, III och 
IV inkommande tlig. 

3) En envingad med blirnkljus fij1·sedd in
fadssernafor C vid infarten fran Kyrmin
tehdas, jiimsides med semaforen B, pa 395 
meters avstand fran infartens forsta 
(med- )vaxel. Semaforen ar avsedd for alla 
fra11 namnda infart till plattforrnsparen I, 
II, III och IV inkommande tag. 
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II. Henki:lo31seman itapaassa 
(aootinlaitepiirissa II): 

4) Kaksisiipinen tulosen,a[Oo1·i D 1
/

2 Kot
kan pwoleisella tulosuunnalla 215 metrin 
etiiisyydcllii tulosuunnan ensimmaisesta 
(myotii- )vaihooesta. Semafoorilla naytetaan 
,vapaata kulkua' ' yhdella siiv;ella (Y'hdella 
virhrealHi valolla) laituriraiteelle IV ja karh
della siiovella (kahdella virhrealla valolla) si
vuraiteelle 6 mainitulta tulosuunnalta tule
ville junille. 

5) Kulkutievalosignaali E 1 j2 laitul"irai
teen II it3Jpaassa olevan englantilaisen 
vaihooen N:o 53 luona. Valosignaali E 1 j2 
nayttaii ,vapaata kulkua" yhdella vihrealUi 
valolla laitmiraiteilta I tai II Uttiin Uihte
ville junille ja kahdeJla vihrealla valolla lai
turiraiteen II kautta (Korialta, Harjusta tai 
.Kymintehtaa.lta) sivurHiteille saatpuviUc ju
niUc. 

6) J{ulkutievalosignaali F 1
/

2 laiturira,i
been III itii'J:)aassa signaalin E 1

/
2 k(llhdalla. 

Valosignal!-li F 1 
/

2 nay.ttaa ,vapaata kulkua " 
yhdella. viihrealla valolla laituriraiteelta III 
Uttiin lahteville junille ja kaili.della viihrcalla 
va.lolla laitmiraiteen III kautta (Korialta, 
Harjusta tai Kymint.ebtaalta) sivuraiteille 
saapu ville junille. 

7) K ulkutievalosignaalri G henkiloas,eman 
rait~en 6 i t.i:iJpaassa. V alosignaali G on tar
koitettu rait.eclta 6 tai sen kautta (Ko
rialta) si·vuraiteille meneville junille. 

8) K u~kutievalCJSignaali I·fl / 2 henkiloase
man iilipaassa Utin puolcisella tulosuun
nalla 375 metrin et-ii.isyydellli tulosuunnan 
ensiiDlllliiisesta (myota- )•va.i'hteesta. V a.lo
&ignaali H 1 

/
2 naytJtaa ,vapaata kulkua'. 

y.hdella vihrealUi valolla laituriraiteelle IY 
( suoralle rai teelle) j a kahdella vihrealHi 
va.lolla laituriraiteelle III mainitulta suun
nalta tuleville junille. 

9) Vaihtokieltosignaali VI tavararatapi
han raiteiden (81-90) lansi<pa.assa. Sig
naali on tarkoitettu junia odotettruessa ma.i-

II. I ostra andan av personstationen 
(inom staUverksdistrikt.et II): 

4) En tvavinyad in[artssema,fo1· D1 j 2 vid 
infarten fran Kotka, pa 215 meters av
stand fran infartens forsta (med- )vaxel. 
lVIed semaforen visas ,fri fart" med en 
vinge ( ett grout sken) for fran namnda 
infart till pl&ttformsparet IV och med tva 
vingar (tva grona sken) till sidos'J)aret 6 
inkommande tag. 

5) En tagvii.g::;ljt£ssig?Wl E 1
/

2 invid dcu 
i ostra andan av plattformsparct II bc
lagna engelska vaxeln N:o 53. Lju signa
len E 1 

/
2 visar ,fri fart" med ett gront 

sken for fran pla ttformsparen I och II ti 11 
Utti avgaende tag och med tva grona sken 
J:or liings plattformsparet II (fran Koria, 
Harju eller Kymintehdas ) till sidosparen 
inkommande tag. 

6) En tagviigsljwssignal F 1
/

2 i ostra an
dan av plattformsparet III, jamsides med 
signalen E 1

/
2

. Ljussignalen F 1
/

2 visar 
,fri fa.rt'' med ett grout sken for fran 
plattformsparet III till Utti avgacnde tag 
och med tva grona sken for liings platt
furmsparet III (fran Koria, Harju och 
Kyminte'hda ) till sidospar n inkommande 
tag. 

7) En tagviigsljussignal G i i:istra ~indan 
av S>par 6 a personstationen. Ljussignalen 
G ar avsedd for fran eller langs spar 6 (fran 
Koria) till sidosparcn gaende tag. 

8) En tagviigsljussignal H 1
/

2 i ostra ii.n
dan av personstationen vid infarten fran 
Utti, pa 375 meters avstand fran infartens 
forsta (med-)ovaxel. LjussignaJen H 1

/
2 vi-

ar ,fri £art' ' med ett gront sken for fran 
niimnda infa.rt till plattform·sparet IV 
(rakt spar) ooh med tva grona sken till 
plattformspliret III inkommande tag. 

9) En viixlingsforbudssignal VI i vastra 
andan atV godsbanglirdens spar (81-90). 
Signalen ar avsedd att, da tag fran person-



nituille raiteille henkiloa.semalta piiin kiel
tiimiian kaikki sellaiset vaihto-, veturi- ja 
junaliikkeet, jotka voisivat tuottaa vaaraa 
naille rai teille saapuville junille. 

III. Tavararata.pihan itapii.iissa. 
( asetinlaitepiirissa IV) : 

10) Kaksisiipinen tulo emafoori }flj2 
tlin puoleisella tulosuunnalla 230 metrin 

etaisyydelHi tulosuuunan ensimmiiise ta 
( vasta-) vaihteesta. Semafoorilla na.ytetaiia.1 
,vapaata kulkua' ;\ hdelUi siivella (yhdella 
vi'hreiillii valolla) henkiloasemalle uoraa 
piiaraidetta pitkin ja kahdella iivellii (kah
della vithreiillii valolla) tavararatapihan rai
teille tulevillc junille. 

11) Vaihtokieltosignaali VII tavararata
pi1han raiteiden ( 1-90 ja 1a-82a) ita
paa sa. ignaali on tarkoitettn junia odo
tettae a Uti ta mainituillc raiteille kielta
miiiin sellaiset va:ilhto-, veturi- ja junalnk
keet, jotka vo:Lsivat tuottaa vaaraa naille rai
teille sarupuvilLe junille. 

IV. Erikoisohjeita : 

a. Kulkutievalosignaalit E 1 j2, F 1j2, (i 

ja H 1 /
2

. nayttiiviit piiiviillii samoinkuin 
yolla semafoorille kuuluvia signaalivaloja 
ilman takavaloa. 

b. Vaihtokieltosignaalit V 1 ja V rr ovat 
nutta muotoa ja varustetut ma toon 
kiinnitetyllii valkoisella (pimeiin aikana 
\·a1koi eksi valaistulla) suunnikkaanmuo
toisella signaalipalkill a, joka pystysuora a 
ascnnossa sallii vaihtoliikente.en ja vaa
ka.suorassa asennossa beltaa scllai et vaih
toliikkeet, joista mainitaan va taavi. ·a koh
di a 9) ja 11) . 

c. Kaikki tiissii kiertokirjeessa mainitut 
kiintcat ignaalit otetaan kiiytant.oon a ian
omaisen ratainsinoorin ilmoitettavina ai
koina, kuitenkin iten, eWi ne kaikki ovat 
kiiytannossii viimeistaan en i kesakuun 15 
piiiva11ii. Samalla kuu uudet signaalit ote
taan kiiytantoon, astuvat niita vastaavat, 
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stationen inviintas till niimnda spAr, for
bjuda alla adana viixlings-, liokomotiv- och 
t grorelser vilka kunde inn bara fara fo1· 
sagda ankommaude tAg. 

III. I ostra andan av godsba.ngarden 
(inom stiillverksdi triktet IV) : 

10) En tvavingad in{artssemafo?' !Jfl/ 2 

vid infartcn frau -tti, pa 230 meters av-
tand fran infartens for ta ( rll.ot-) vaxel. 

Med emaforen visa ,fri fart' med en 
vingc (ett grout ken) for till per on ta
tionen lang det raka huvudsparet o0h mcd 
tJVii vingar (tva grona sken) till god ·ban
gardens spar inkommand:e tag. 

11) En t:iixlingsf6rbudssi_qnal VII i ostra 
iindan av aod bangardens par (81-90 och 
1a- 2a). ignalen iir aNsedd att, da 

tag inviinta fran Utti till uamnda par, 
forbjuda Adana viixling -. lokomotiv- oeh 
tiigrorel er, vilka kuude innebara fara for 
sagda ankommande tag. 

IV. Specialbestlimmelser: 

a. Tagviigsljussignalerna E 1
/

2
, F' / 2

, G 
och H 1 

/
2 vi ·a pA da.gen pa amma satt som 

om nattcn for semaforer faststallda signal
sken utan bakat ken. 

b. axlingsforbudssignalerna Vr och 
V u aro av ny typ och besta av en vi d 
mast fastad vit (i morker vitlysandc) rek
tangular ' ignalbalk, vilken talld i lod1·att 
lage angiver, att viixlingsrorclse iir tillaten 
ocll i vagratt lage att sadana viixlingsro
relser, om omnamnas i resp . mom. 9) och 
11), ii ro forbj11dna. 

c. Samtliga i detta cirkuliir omniimnda 
fa ta ignaler ibruktagas pa tid, om veder
borandc baningenior ager meddela, dock sa
lunda att desamma iiro i bruk senast den 
15 instundandc juni. Samtidigt om de 
nya signalcma ibruktagas, trada mot va
randc in. truktioncr for sti.illvcrk n och tag-
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asctinlaitteiden ja junanlahettajankontto
ri sa olevien kert.aajien johto awnot voi
maan ja vastaavat vanhat puusemafoorit 
poistetaan. 

Senjohdosta, etta uudet semafoorit ja 
kulkutievalosignaalit ovat riippuvaiset vaih
teiden lukituksista, aadaan ne signaalioh
jesaannon 12 §:n muistutuksen mukaisesti 
asettaa nayttamaan "vapaata kulkua' '' 
ennenkuin juna on antanut vastal!lvasti 
tulo- tai lahtosignaalin. 

'l'aten lrumotaan rautatiehallituksen kier 
tokirjeet N:o 72/1976, 23/ 7-1915 ja N:o 
25/ 1420, 17/ 3-1916. 

YlHi.oleva ilmoitetaan taten a ·ianomai -
ten tiedoksi ja noudatettaNaksi. - Helsin
gissa, rautatie'hallituksessa, toukokuun. 3 
paivana 1929. 

expeditOrskontorets repetitorer i kraft och 
motsvarand gamla tra maforer lopas. 

Emedan de nya semaforerna och tagviigs
ljussignalerna aro beroende av vaxelfor
reglingarna, fa desamma enligt anmark
ningen i § 12 av signalr glementet stallas 
pa ,fri fart" forran taget gi vi t ankOilllst
respektive avgangssignal. 

Haruned upphiivas jarnvag styrelsens cir-
kular :o 72/ 1976, 23/ 7- 1915 och :o 
25/ 1420, 17/ 3-1916. 

Ovanstaende meddelas harigenom veder
borande till ldinnedom och efterrattelse. -
Hel ingfor , a jarnvagsstyrelsen, den 3 maj 
1929. 

Adolf Backberg. 

A . Gntner. 



Virkamiehi/le. 

Kiertokirje 
N :o 1-±/1753. 

Toukokuun 27 pa.ivalta 1929 yhdysllikenteen jarjestamisesta valtion rautateiden ja 
Linja-autoliikennoitsijain liiton erinaisten jasenten vii.lillii. 

Rautatiehallitu on hyviliynyt yhdys
lii:kenn ·op.i:mulmen valtion rautateiden ja 
Lmja-autoliikennoitsijain liitorn erinaisten 
jfusenten va.Ulla, j·oista jaseni ta alempana 
kaytetaan nimitysta autolinja, seuraavin 
ehdoin: 

1) Autolinja sitoutuu vahvistettua aika
taulua noudattaen ja sopimubie ··a liiib.em
mirn mafi.rartyin ahdoin kuljettamaan maa
ratylle rusemalle ja a e.malt-a mat:kustajia 
seka matka- ja pakettitavaraa. 

2) Matkustaja, joka esittaa rautatiella 
voima ·aolevan maDkalipun, voi joltakin 
sopi'Valta asemalta siiJl:koteit tiJ.ata it ei
leen -linj-a-autossa yhden paikan kuba.ldn 
matka<Jippua kohden maa1·atylle aut>OVUO
rolle yhdysliikennea. e.man vii:lityksella. 
'l'ilau ruhko anomasta kantaa rautatie 5 
markrun maksun, johon isaltyy korvau 
yhdy1Sliikem1ca ·eman vastam iihiko··ano-
ma ta. 

3) Auto'linja pitaa vahintaan kakRi mat
kustajapaiq<!kaa varattuna paik.lmtilauk
sille, jotka aapuvat yhdysliik·enneasemalle 
viimeista.an tuntia em1e-n auton ailkat.auilun 
mukaista Hihtoaikaa. 

Autlolinjan matku. tajatariffi {)ll 50 pen
ni ii kilometrilt a. 

4) Aut>Olinja kuljettaa klisimat~atavat·aa 
rna~ utta eninUian kyrrrmenen kg. 1atka
tavaran ylipain ta kannetaan 5 penniu 
maksu ·kultakin alkaYalta viideltii kilolta 
ja kili()IJI]ctri.Jtl:i. Vahin malrnu on 3 mai"k-
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krua. Auto'linja ei ole velvol1inen kuljetta
maan matkatavaraa enamm.an knin 20 kg 
kutakin :matkustajaa kohti, ottaen kuitcn
kin hlll()lffiioorn, et-tei auton sallittua brutto
paioo•a ylitetii. 

5) AutO'linja kuljettaa rautateitse saa
punutJta pakettitavaraa, jolka kuittaus.ta 
va taJUn luovutetaan auuolinjaill.e, maiirii
paikkaan, kantaen vastaanottajalta 1 pen
nin kilometriltii ja paketi'lta alimman mak
sun olilessa 3 mk. Autolinja va taa pake
tista rautatiellii voimassaolevan llikenne
saannon maaraysten mu:kaan siitii alkaen, 
kuin se luovurtettiin linjan huostaan. 

6) Autolinja ottaa edellisessli kohdassa 
~ovitu ta maksusta kuljetettavaksi rauta
tei:t e edclieen lahetettiivaa prukettitavaraa, 
jonlka kl()lko ei ole puo.Jta kuutio.m.etria eika 
paino kymmenta kiloa suurempi, suorit
taen rautatielle liilhettiijiin asiamiahena 
pa;~ettitariliin mukai en rautatiekuljetu -
mak mi. Rauta.tie va taa pake.ti!Sta siiiii 
alkaen lkuin se kuittausta va:staan luovutet
tiin rautatie111 haltulm. 

Tassa ja edellisessa koh-d.wssa mainitut 
palootit on ~ulje1ettava ensimmaiq.ella mah
clolili ella auto1linjavuO'l'olla perille. 

7) Linja-aut<>liikenuoitsijain liiton toi 
me ta ja kustannuksella jul,kaistut aika
taulut asetetaan rautateiden tloimesta kai
kme asernille yleic;;on namtaviksi minkii 
oh ·a vaillvistettu aikataulu ja tariffi Iii
ton tloime ta julkai taan rautatieturistissa. 



8) Siina tapauksessa, etta kuljetusta ei 
voida uoritJtaa rroppuun aannolli in kullku
VUOII'Oin, on matkustajalle viipymatta an
netta:va tilaisuus mattkan jatlka;rrUseen 
ilman, etta hanelle siita aiheutuu lisa
kuluja. 

'Do:iJStaiselksi on rautatiehallitus hyvak
synryt seurraavat autolinjat otJetta vaksi 
yhd~enteeseen: 

Mi.kkeli-Jurva 
Mi.klkelli-Ristiina 
'ram:pere-Palkane 
T·ampere-I:kaalinen 
Harupajarvi-Karsamaki 
Urjala-Lauttwky[a 
PJ!ha alrrni-Pili.tipuda'S 
Imatra-Puu.mala 
Plori-Kristii:nan'klaupunki-Vaa a 
Tur ku-PI3:rainen 
Pernio-Forby 
Jyva kylii-Muurame 
Oulainen-Harupav i 
Ii almi-Vierema 

uonnejoki-V esanto 
Ku01pi•o-Pielavesi 

AJavus--Kuortane 
Outokumpu-Janne:virta 
Lahti-Padasjoki 
J oensuu-Juuka 
Jioensuu-Mwroonvaara 

I ~ \ •• 

So;pimulksen 2 kohd8 a mainittua paik
kati:1ausmai\:lsua kannettaessa - on ·kaytet
tava erityi tii shekikikirjaa (B. 143). Tili
tys teihcllHin eri1:Jyi.selle kaavakkeelle (B 
123 a), jolta kanto siirretaan matku.staja
liikenteen titlin (B 126) viimeisella sivuilla 
olevwam lisamak uj.en sarekk<ce een. Shek
kilkiirjan kuittien -kanta1ehdet lahetetaiin 
tilin oheHa kotr~ollitoimiston matkootaja
jaostolk Slheikkilkirjoja ja tilikaavalclreita 
Hi.hetetaan pia'kkoin a ·emille. 

Tiedloittwen y[lao,le~asta wsiano.maisrten 
tiedoksi ja lliOudatettaV<aksi rautatie.hwl
litus samalla ilmoittaa, etta ybdy lii'k:enne 
alkaa eooitulevan kesakuun 15 piiivana. 
Asemilla on yl ison nahtavaksi 'Paritava il
.moitus siita, etta lk. o. auwlinjoihin V<oi
daan rautatien vality.ro ella ahkoteit e 
tilata pai'klkoja. 

Hie} ing:iJS a, rautatiehalllitulmessa touko
kuun 27 paivana 1929. 

Vilheln1 Jansson. 

J. Palas. 



Virkamiehille ja konduktooreille. 

Kiertokirje 
N:o 15/421. 

Elokuun 1 paivaltii. 1929. 

uudesta tariffisaannosta ja tavaranluokitustaulukosta. 

Tasavallan Presidentti on, kumoten mar
ra kuun 29 paivana 1924 annetun asetuk
scn valtionrautateiden tariffeista, 23 piii
viina toukokuuta 1929 vahvistanut valtion
rautateille uuden tariffi aannon, joka tulee 
voimaan tulevan syyskuun 1 pahrana. Ta
man johdo ta rautatiehallitu kiinnitti.ia ase
mien huomiota seuraaviin tariffisaiintoon 
t htyihin tarkeimpiin muutoksiin. (Kaik
kiin ko'htiin, joissa on tehty muutok ia on 
vedetty poikkiviiva). 

Mat!kalippujen voimassaoloaikaan luetaan 
uuden tariffisaiinn{)n mukaan myos loimaa
mispalva. Kirjoitettae sa shekkilippuja, 
joihin on painettu sanat ,leimaami paivi:Ui 
lukuunottamatta", on nii.ma anat pyyhit
tava. 

Lasten ikaraja on muutettu 5 ja 12 vuo
desta 4 ja 10 vuodeksi. (Muutos ei koske 
vapaalippuja). 

Valimatka, jolla yksinke1iainen matka
lippu on voimassa ainoastaan leimaamis
paivan, on muutettu 40 km:sta 50 km:ii'n 
(6 §). 

Mcno- ja paluulippujen hinnasta myon
nctaii.n 20 % :n alennu enintaan 30 km:n 
matkalla. Li'Ppujen voimas aoloaika on 
lyhennctty 3 piiivaksi enintaan 50 km:n 
mat.kalla ( 7 §). 

Tilau piletit on korvattu viikkolipuilla, 
jotka oikeuttavat tckemaan 12 yksinker
taista matkaa. Viikkolippua saa kerrallaa.n 
kayttaa ainoastaan yksi hen kilo ( §). 
Paattymisaika on merkittava lippuun suu
rilla nakyvilla numcroilla. 
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Erityinen kuponkitariffi on poi tettu 
(9 §), ilruponkien kirjoittami ta ko kevat 
maaraykset on muutettu. Kupon'ki voidaan 
kirjoittaa enintaan 500 km:n matkalle (9 §, 
2 lm.). 

Aikapilettien nimi on muutettu kuukausi
lipuik i. Tariffiin on tehty muutok ia ja 
matkaraja on alennettu 1:50 km : ta 100 
km:iin (10 §). Tayteli'Put kuukausilipulle, 
joka on ollut voima a ennen syy kuun 1 
paivaa 1929 hinnoitetaan la ·kemalla ero 
koko ajan uuden tariffinmurkaisen 'kuu
kau ilipun ja kiiytcttyjen kuukausilippujen 
valillii. (Esim. 20 km :n matkalla 9 Jruu
kautta voima sa olleen 2 l:n aika.lipun tay
telipusta 3 kk:si uoritetaan 1,470:--
1,084:- = 386: -) . 

Valimatka, jolle koululai lippuja myy
daiin, on samoin alennettu 100 :km:iin (11 
§). Koululaispiletti myydaan syyslukukau
dek i 1929 vanhan tariffin mukaan. 

Tyolaislippuja koskevat maiirii.ykset on 
uusittu (14 §). 

Makuupaikkamak ut ja makuupaikan ti
lausmaksu on koroitettu (15 §). Makuu
paik:kamaksun takai inmak ami esta, kts. 
4 lm, tilauksen peruuttamisesta 6 lm ja 
'koko makuuvaunuo aston kayttii.misesta 
7 lm. Makuupaikkalippujen hinnat on ase
milla muutettava uuden tariffin mukai
siksi. 

Matkan keskeyttii.minen on, viikkolippuja 
lukuun•ottamatta, sallittu kaikilla va.limat
koilla (16 §). 
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17 § :ssa siiiidetty lisamak u kannetaan 
aina ylempfHin luokkaan siirryWiessa, huo
limatta siita, minkalainen lippu matkusta
jalla on (myo vuosilipun haltialta). 3 luo
kan matkustajalta, joka kayttaa raviutola
vaunua, ei kanneta lisamaksua, mutta, jos 
han siella matkustamista varten viipyy, on 
hanen kehoituksesta sielta poistuttava 
uhalla, etta hanelta peritaan li amaksu toi
sen luokan mukaan (liikennes. 20 §). 

G\1aariiykset seuruelipui ta ovat uusia 
(18 §). Seuruelippuina myydaan joko 
meno- ja paluushekkilippuja tai kuponki
li ppuj a, j oihin merki tiian sana ,seurue ". 
Tileihin on liitettava retken jarjestajan 
ilmoitus retkesta. 

Vah.in matkatavaramaksu on koroitettu 
3 niatkasta 5 mark:kaan (21 §). 

Maaraykset kiitotavarasta ovat uusia (22 
ja 23 §§). 

Ruumiiden kuljetu maksut koroitetaan 
p~katavarajunalla kuljetettaes a 25 % ja 
henkilojunalla 50 %. 

Kuljetettae a 5 ja 6 luokan. tavaraa 
4-akselisessa vaunussa lasketaan rahtimaksu 
viihintaan 18,000 kilolta, ellci 4-akselista 
vaunua ole kaytetty muunlaisen vaunun 
puutteessa. Erinaisten keveiden tavarala
jien, heiniit, oljet j.n.e.) painonormit, jotka 
aikaisemmin ovat olleet tavaranluokitustau
lukossa, on jon'kun verran muutettuina siir
retty tariffisiiiintoon (30 §). Vanhan tarif
fisaannon 3 ja 5 lisamaarays on kumottu. 
5 ja 6 luokan maksuja voidaan vastedes 
siis soveltaa vain Hihetyksiin, joiden paino 
vaunua kohden nousee 30 § :s ii siiadettyihin 
maarun. Samoin myonnetaan paljousalen
nusta vain 35 § :ssa mainituista painomaa
ri ta, riippumatta siitii, paljonko tavaraa 
vaunuun saadaan sopimaan. 

Vahintaan 9,000 lkiloa painavien liihetys
ten painomaarat tasoitetaan rahtia lasket
tae sa kilojen sataluvuiksi. 4-aksellsen van
nun vahin maksu on koroitettu kaksinker
taisek i 2-akselisoon vaunuun verrattuna 
(34 §). 

Kau iale·nnuksia. koskevat maarayks t 
ovat 36 §: a. 

Paperi- ja kai vospuiden rahdista vanhan 
tavaranluokitustaulukon mukaan myonnct
tava alennus lakkaa syyskuun 1 paiviista 
lukien. 

Kalkkikivijauheelle on 1/ 10 1929-30/ 4 
19,30 aikana myonnetty erikoisalennus, kts. 
sahkosanomaa Tlroj N:o 104 18/ 7 -29. 

Henkilojunalla kuljetettavien ajokalujen 
rahti koroitetaan 100 % ( 43 §). 

Kaikenlaisten halkojen vah.in maksu las
ketaan 20 m3 :lta. Asemamaks·ua kanne
taan 1 mk m3 :lta. Kuutiometrit muute
taan painoksi 400 rkilon yksikkopainon 
mukaan. 44 § :n 3-kohdassa lueteltujen puu
tavaroiden rahtia ei saa laskea painon mu
kaan, vaikkak:in rahti siten tulisi halvem
maksi. 

Muuttotavarasta, joka kuljetetaan henki
lojuualla, rkoroitetaan rahtimaksu 100 % 
(52 '§). 

Paikallisliikenteessii kiiytettiiviista 4-aksc
lisesta vaunusta kannetaan kaksinkertainen 
kuljetus- ja vaunumaksu (55 §). Samoin 
kannetaan 4-a:kselista vaunua vaihdcttaessa 
kaksinkertainen vailhtomaksu (56 §) . 

Syrjaraiteita kaukol!iikenteessii liilmnnoi
taessii la ketaan yrjiiraiteen tariffimatka, 
todellisesta matkasta riippumatta, 10 km: i, 
mika lisatiiiin viilimatkaan paiillystOasemalta 
maariipaikkaan tai Hihtopaika ta pii.allysto
asemalle, ja rahti lasketaan niiin saadulta. 
yhtajaksoiselta valimatkalta (61 §, 1 lm). 

Esimcrkki: 1 vk rehujauhoja, 9000 kg 
Agroksen raiteelta Malmilla Rau:haniemcn 
raiteelle Leppakoskella. 

Malmi-Leppakoski ........ . 
Agroksen raide ........... . 
Rauhaniemen raide ..... . . . 

76 km 

10 " 
10 " 
96 km 

6 1. a 2.22 = 199: 0 + am. 22: 50 = 
223:-. 



Epiii t enaisten liikennepaikkojen julkai
sus a olevat rahdinlaskuohjeet ja muut ta
riffisaannon maaraysten kanssa ristiriidassa 
olevat maiiraykset on kumottu. 

Vaununvuokrat on koroitettu (63 §). 
Rahtiluottoa koskevat maaraykset Qn ko

konaan uusi ttu ( 65 §) . 
Mui a kuin pikajunissa kannettavat 

paikkamakS'Ut on koroitettu (66 § b. 2). 
1M:aksut tavaran punnitsemisesta ja kap

paleluvun toteamisesta (66 § c), tavaran 
kuormaamisesta, purkamisesta ja sailytta
mise ta (66 § d), vaununpeitteista (66§ f 
aa) seka rahtikirjakaavakkeista, paketti- ja 
kiitotavarakorteista y. m. (66 § j) on osit
tain muutettu. 

Erikoinen maksu QU maaratty rautatie
vaunujen puhdistami esta ja desinfisioimi
sesta (66 § 1). 
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Lopuksi huomautettakoon, etta luokitu -
taulukossa eraiit tavaralajit on siirretty 
alempaan tai ylempaiin luokkaan, etta yk
sit. sailiovaunuista myonnetyt erikoi alen
nukset on poistettu seka etta vaarallisten 
aineiden mak unkoroituksen painoraja on 
muutettu 6,000:sta 9,000 kiloon. 

Painatustoiden konttorin toimenpiteestii 
lii.hetetaan a emilie liikennetarkastajain 
kautta uu i tariffisalintO lisamiiarayksineen, 
uudet taxiffitaulukot seka uusi tavaranluo
kitustaulukko. Vanhat ta.riffitaulukot seka 
vanhat meno- ja paluupiletit enintiilin 30 
km. mat::kalle on viimeistiiiin ensi lokakuun 
1 pii.ivliii.n mennessa palautettava kontrolli-. 
toimistoon. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, elokuun 
1 paivlinii 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Br. Suviranta. 



Kaikille virkamiehille, tyonjohtajille, rakennus- ja ratamestareille. 

Kiertokirje 
N :o 16/ H. 1274 

lasten ja uuorten henkiloiden kii.yttami e tii. ammattityohon. 

Annettu elokuun 16 piiivana 1929. 

Asianomaisten tiedoksi ja noudatetta
vak i saa rautati hallitu · Ui.ten toimittaa 
a lempana. olcvan lain: 

Laki 
lasten ja nuorten henkiloiden kayttamisesta 

ammattityohon. 

Annettu Hels.ingissa 31 piiivii.nli. heiniikuuta 1929. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti sii.i:ide
taan taten: 

1 §. 
Taman lain alaisia ovat alempana mai

nitut ammattiliikkcet ja yritykset, sikali 
!min niis. a kiiytetaiin tyoapulaisina muita 
kuin puolisoa tahi omia vajavaltaisia lap
sia: 

1) tehdas- ja kasityoliikkeet seka muut 
teolli ·uusliikkeet tahi. -ammatit kaupun
gi ·sa ja maalla ; 

2) rakennu tyot , ci kuitenkaan 'sellaiset, 
jotka tarkoittavat yksityisten asuin- ja ta
lou rakennuksia maalla taikka rakennusten 
korjausta; 

3) yritykset, jot.ka tarkoittavat rautatien, 
raitiotien, ilmaradan, kanavan ja sataman 
rakentami ta; 

4) saunat ja kylpylaitokset ; eka 
5) liikkeet, jotka harjoittavat tavarain 

lastaami ta tahi purkami ta. 
Tatii lakia alkoon kuitenkaan sovellet

tako sellaisiin tehtaisiin, kiisityoliikkeisiin 
ja yrityksiin maalla, joi sa pidetaiin vii-
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hemman !min kolm' tyontekijaa, alkoonkii 
myoskaiin me1jer ihin. 

Mita Hissa lai:sa saadetiUin tyontekijoisHi, 
i tarkoita tyonantajan ammattityo · a ole

via omia vajavaltaisia lap ia. ellaisista
kin lap ista olkoot kuitenkin voimassa § :n 
mii..:~raykset. 

l\Iita ta sii laissa ·iiiidetaan, tarkoittaa 
·emmoistah.-in liikettii tai yritystii, jota val
tio, kunta tai s urakunta pitiiii, vaikkei sitii 
harjoitetakaan elinkeinona. 

2 §. 
Lapsella tarkoitetaan Hi ·ii laissa henki

loii, joka ei ol tiiyttanyt viittiitoista vuotta, 
ja nuorella h nkilollii sekii nuorukai ella 
henkiloa, joka on tayttanyt viisitoi ta 
mutta ei kahdeksaatoista vuotta. 

3 §. 
Neljaatoista vuotta nuorempaa lasta al

koon kiiyteWiko Hi.man lain alaiseen tyo
hon. 

1\1ita 1 momentissa on saiidetty, ei ko ·ke 
julkisen viranomaisen hyviiksymaii ja val
vomaa tyota, ·jota lapsi suorittaa oppilaana 
ammattikoulussa. 

4 §. 
Ennenkuin lapsi tai nuori henkilo ote

taan tyohon, on hii.nen ikiinsa elvitettiivii 
papin tai muun julkisen viranomaisen to
distuk ella, joka annettakoon lunastuksetta. 



"SiHii aitsi on, ennenkuin lap i otctaan 
tyohon, tyi.inantajan kustannettavalla li:ia
kiirintarkastuksella todettava, ettei lapselle 
aiottu tyo ole hanen t rvcydelle n eikii 
ruumiinkehitykselleen haitallista. 

Valtion ammattientarkastaja voi, milloin 
a ihetta on, vaatia Uiiikarinlau ·nnnon siitii, 
onko tyohon otctun lapsen tai nuor n h n
kilon siinii edcliecn pitamincn hiinen ter
vcydellcen tai ruumimkchitykselleen haital
li ta. Ell i tyonantaja ammattientarkasta
jan maiidii:imiin ajan lmluessa hanki sel
lai. ·ta lattstmtoa, jos a todetaan, etta tyon 
jatkaminen voidaan sallia, olkoon lapsen tai 
nuoren henkilon pitiiminen tyossa kielletty. 

Tyonantajan on pidettavii tyossaiin ole
vista lapsista ja nuorista henkiloistii so
siaaliministerion vahvi taman kaavan mu
kaista luetteloa. 

5 §. 
1\Iuissa !min 6 ~ : sii mainitui sa poikkeus

tapauksissa alkoon lasta pidetta.i'o tyossti 
enemman lmin kuu •i tuntia vu01·okaude sa 
ja kolmck:vmmcntakuusi tuntia vukossa, al
koonkii nuorta henkiloii enemman h.·uin 
kahdcksan tuntia vuorokaud ssa ja nelja
kymmcntakahdeksan tuntia viikossa. 

Ilman ainakin yhta a.iinnollista, viihin
tiii:in tunnin kesUiv~Hi. lcponctkeii, jonka 
ajak i tyiiutekijii saa cstecttomii ti poi tua 
tyopaikalta, iilkoon lapscn tyo _jatkuko 
encmpiiii kuin kolme ttmtia. 

l.~cpohctkeii tai ruokailulomaa, jonka 
ajaksi tyontckijii saa poistua tyopaika1ta iil
koon lu ttako tyoaikaan. 

6 §. 
J os luo1mon tapahtuma, tapaturma tai 

muu scikka, jota ei ole voitu ennakolta tic
ti:i.a, on aihcuttanut keskeytyksen liikkeen 
tai yrityksen saiinnollise sa toiminnassa 
taikka vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen 
ke keytykseen tahi hengen, terveyden tai 
omaisuuden joutumiseen vaaranalaiseksi, 
saa lasta ja nuorta henkiloii, mikiili nuo 
seikat vaativat, kohtuullises a maarin 

kayttiili tyohon sen estii.mattii, mitii 5 ja 
7 § : sii on siHidetty, ei kuitenkaan kauem
min kuin neljiin viikon ailmna. Sellais ta 
hritiityo ta sekii sen aiheesta, laajuudesta ja 
ke 'tamisaja ta on tyonantajan viipymiittii 
t htiiva ilmoitus valtion ammattientarkasta
jalle, jonka tulee, asian tutkittuaan, joko 
jattiia se tchdy:n ilmoituksen varaan tai 
ryhtyii toim 'npiteisiin hatatyon rajoittami
scksi tai lakkauttamiseksi. 

fHitatyo ta, jota taman pykaliin nojalla 
tceteti:iiin varsinaisen vuorokautisen tyoajan 
lisiiksi uoritettakoon kahdelta en immai
seltii tunnilta vahintiiiin viidellakymmcuclW 
pro entilla ja seuraavilta turmeilta vahin
tiian sadalla proscntilla koroitettu palkka. 

7 §. 
Lasta alkoon p1deWiko tyos a rnnen k llo 

seitsemiiii aamulla eika jiilkeen kello seit
scmiin illalla, alkoonka nuorta heukiloa en
nen L;:ello kuutta aamulla eika jalkeeu lmllo 
eitseman lllalla. 

uorukaista voi so iaalimini tcrio kui
tenkin jos harkitsee sen tarpeelliseksi hiinen 
ammattikehitykselleen, sallia pideWivi:in 
myo kin kello seitsemiin illalla ja kello kuu
dcn aarnulla valisenii ailmna sellaise ·sa 
tyos a, joka laatunsa vuoksi jatkuu yhtii
jaksoise ti piiivin ja oin, scuraavilla tyo
aloilla: 

1) raudan ja teraksen valmistuksessa ckii 
tyo sa, jo a kayteHilin lieska- tai jiillecn
sulatu. ·uuncja, niin myos lcvyjcn tai me
tallilangan galvani ·oimises a (lukuuuotta
matta pctsausta) ; 

2) lasitehtaissa ; 
3) paperiteollisuude a; scki.i 
4) raakasokerivalmistuksessa. 

8 §. 
Lasta ja nuorta henkiloii iilkoon kaytet

tako liian raskaiden kuormien kiisitte;yyn, 
tyohon kivilou.himoissa ja maanalaisissa kai
voksissa, vaaralliseen konetyohon iilkoonkii 
muuhunkaan sellaiseen tyohon, joka liika
rasitukscn tahl terveys- tai tapaturmavaa-



ran vuoksi saattaa vahingoittaa hanen ter
veyttai:in tai ehkai ta hanen ruumiinkehi
tystaiin taikka joka siveellises. a SWltetssa 
voi olla hanellc vaarall ista. 

Lap elle ja nuorelle henkilolle vaaralliset 
tyot on valtioneuvoston tarkemmi.n miiiiriit
ti.ivii ja annettava niistii tyontekijain suo
jelemiseksi tarkempia ohjeita. 

. 9 §. 

Jokai..-essa taman lain alaise<:sa liikke<'-Ssii, 
tyohuoncessa tai var inaisessa tyopaikassa 
on tama laki tyonantajan touuesta pidet
tih·ii sopi\"alla paikalla nahtiiviinii. 

10 §. 
Taman lain ja en nojalla annettujen 

maaraysten noudattamista valvoo am.mat
tientarkastus. 

11 §. 
Tyonantajaa tai hiinen edustajaansa, joka 

yksityisessa liikkee a tai yr1tyk essi:i rik
koo tfuniin lain ikiirajaa tai tyoaikaa ko ·ke
via ·aannciksia, rangaistakoon enintaan kah
della. adalla paiva akolla. Jo .rikos on ta
pahtunut tarkastusviranomaiscn kiellosta 
huolimatta taikka uusitaan, olkoon rangais
tus viihintaan kymmenen piiivasakkoa tahi 
enintiiiin yksi vuosi vankeutta. 

Tyonantajaa tai hi:inen edustajaansa, joka 
muuten rikkoo taman lain miial.'ayksii:i, ran
gaistakoon vahintaan viidella ja enintaan 
viidelUik;vmmeneWi paiva ·akolia. 

Jo tyonantajan cdustaja havaitaan syy
pi:iaksi taman lain rikkomiseen eikii tyon
antajan itsensa sy?ksi samalla voida lukea 
miti:iiin tuottamu ta, rangaistakoon rikko
muksesta ainoastaan tyonantajan edu ta
jaa. 

Milloin tyonantajana on valtio, klmta tai 
senrakunta, rangai.stakoon sita virkamiesta, 

joka on vastuunalainen lain noudattami
sesta, viihintaiin viidelHi ja nintaan viidel
liikymmenelHi pa1vasakolla taikka, jos rikos 
uusitaan, enintaan sadalla paiviisakolla. 

J os lasta on pidetty tyossa va<Jtoin tiiman 
lain maarayksia, rangaistakoon myoskin ha
nen holhoojaansa eninti:ian kolmellakymme
ncllti paiva akolla, ellei rikos ole tapahtu
nut hiinen tietamattaan taikka erittain vai
kuttavat syyt puolla hanen vapauttarnif,taan 
l'angaistuksesta. 

12 §. 
Mitii 2'7 paivana mar-ra kuuta 1917 anne

tu sa lais a kahclcksan tunniu tyoajasta, sii
hen lailla 14 paiviilta elokuuta 1918 teh
tyine muutoksineen, taikka muualla laissa 
ja asetuksissa on tyosuhtees a noudaletta
vaksi tahi muuten tyooloihin ni:ihden saa
detty, cika ole ristiriida a taman lain siian
nosten kans a, olkoon myo kin la psi in j a 
nuoriin h nkiloihin sovellettavana ede.Jleen
kin voima sa. 

13 §. 
Ti:i.mii laki tulec voimaan 1 pliivana tam

milmuta 1930. Samalla lakkaa olcmasta 
voima sa tyosta teollisuus- ynna eraissa 
muissa ammatei · ·a 18 piiivana elokuuta 
1917 annettu asetus, lukuunottamatta sen 
1, 9, 16, 17, 21, 22, 23 ja 24 § :aa. 

Rautatiehallitus ilmoittaa samalla, eWi 
edellaolevan lain 9 § :ssa mainittua ta.rkoi
tusta varten tan'ittavia kappalcita puheena
olevaa lakia saadaan tilata rautatiehallituk
sen painatustoiden konttorista. 

Helsingissi:i, rautatiehallitukse::,):la, elolmun 
16 paivana 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Ossian Hellman. 



Ka1ki/le. 

Kiertokirje 
N:o 17/ 2694 

elokuun 15 paiviiltii. 1929 

Vilpjmlan-Mantan rataosan liiken
noimisesta. 

Tanaii.n tapahtunee a esittelyssa on rau
tatiehallitus maarannyt, etta 1\fantan py
siikki a~ataan matkustajaliikenteelle syys
kuun 1 paivasta 1929 lukien, mika lisi:i.yk
senii rautatiehallituksen kiertokirjeeseen 
1 :o 34/ 35 3 jouluh-uun 28 piiivaltii 192 , 
kaikkien a ·ianomaisten tiedoksi ja nouda
tettavaksi ti:i.ten ilmoltetaan. Helsingis a, 
rautatiehallituk · s a, elokuun 15 paivana 
1929. 

Till alia. 

Cirkular 
N:o 17/ 2694 

av den Hi augusti 1929 

angaende trafikering av Vilppula
Mantta bandel. 

Vid i dag skedd foredragning har jarn
vagsstyrelsen forordnat, att ]Ylantta hall
plats fran oeh med den 1 september 1929 
oppnas for persontrafik, vilket om tillagg 
till jarnvagsstyr lsens cirkular N :o 34/ 35 3 
av den 28 december 1928 alla dem, som 
vederbor, till ki.innedom och iakttagande 
harigenom medd las. Helsingfors, a jarn
vag styrelsen, den J 5 augusti 1929. 

Vilhelm Jansson. 

A. M. Miikio. 
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Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 18/1324 

syyskuun 21 paiviilta 1929. 

Kansainvalinen tavarayhdysliikenne. 

itterrkun Kaii!Sainvalinen sop:imus ta
vara:kuljetuksesta .rautateitse 23 paivalta 
lokalrnruta 1924 (n. . Bernin opimus) 1 
pilivana lokaJmuta 1928 tuli voimaan myoo
"kin Suomeen nilihden, voidaan sen perus
tealla Hihettiia Ruotsiin ja Ruot.sin kautta 
muihin mainitun sopimuksen alaisiin maihin 
"kaikilta valtionrautateiden asemilta kaiken
laista eka pika- ettii. rabtitavaraa toistai
seksi kuitEmkin vain Tornion-Raparandan 
kautta. 

Sopimus siihen sisaltyvine kansainviili
sen kuljetu komitean yhte:isine lisii.mwayk
sineen eka yhdysliikennetta varten tarpeel
liset kaavakkeet jaetaan kaikille Suomen 
tavM'aliikennepaikome. Nykyiset raih.ti
kirja:kaavrukkeet 0. N :o 1007 a ja 1007 b 
peruutetaan. Ralhtikirjan kaavakkeista kan
netaan 1 ma:rkka ja ruiiden tiiyttiimisestii 3 
markkoo. 

Tbistaaseksi tlehd.aan oopimuksesta po:ik
keus sildi.li, ettei saUita &makkomaksun suo
ritusta Suomen valtakunnan rajaa kauem
ma:k.si, s. o. uomeen pain tapaJhtuviin kul
jetuksiin niiih'den - Tornioon ja uomesta 
pain Haparandaan. 

Pait.s~ sopimuksen edellyttiimaa rahtllk:ior
jaa seuraa tavaralahetysrten mukana ·liiihe
tysaseman kirjoittama lista vaunukuorma
tavaralle (0. N :o 1009), jota kaytetiian 
myoo kappaletavaraliihetyksia varten. 
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Kuljetusmaksujen suorittaminen ja toimi
tusmaarayksia. 

A. Liihetykset Suomesta, kun rahti makse
taan rajalle asti. 

Lilihety asema laskee rahdin ja osoittaa 
tavaralistan Tm·nioon transit (= Hapa
randa) seka merkit.see valtionrautateiden 
raih.din ,maiksetuksi' '. Tornio pidattaa. lis
tan ja lilihettiioii. en kont.rollitoimistoon, 
mutta kirjoittaa tilalle Haparan.daan osoi
tetun listan, johon se merlcitsee okaikki tulli
asioimi.sma.kS'Ilt ja mahdoll" estJ:i esiintyvat 
ylimaiirii.iset malr.sut Suomen rahassa. Kuitti 
mainituista maksuista on liitettava rahti
k:irjaam. Haparanda.n asema muuntaa lis
taan merkityt eri:it Ruotsi!Il rahalm:i Root.sin 
valtionrautateiden vahvistam.aru. kurssin mu
lman ja Uiliettaa tavaran edelleen. 

B. Liihetykse-t Suornesta, kun t·ahti on 
,rnaksettava." 

Li:ilb.etysasema laBkee rahdin ja osoilttaa 
tavarali tan Tornioon t1·ansit eka merokit
see valtionraUJtateidem rahdin ,maksetta
vaksi ". Tornio pidattiia ja tilitta.a. listan 
selcii. kirjoittaa uuden H8lparandaan osoi
tetun listan, johon se merkitsee va]tionrau-
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tateille tulevan rahdin, tullia ioimi ·- ja 
mahdolli esti esiintyvii.t ylimliiiraiJSet mak
sut Suo men r3!ha su. ,mak ettav~ksi ". Ha
pamndan a ma muuntaa r taan markityt 
erat Ruotsin raJhaksi ja LiihetHia tava.ran 
edelleen. 

C. Liihetykset uomeen, k1m 1·ahti on malc
settu rnjalle asti. 

Haparandan asema kirjoittaa Tor:nioon 
osoitetUJn listan , joh.on ·e merkitsee tulliasi
oim:i.s- ja mahdollisesti esiintyYat :ylimaarai-
et maksut Ruotsin rahassa. l uitti maini

'tuista maksui a liitetiian ra.htikirjaan. 
Tornion asema muuntaa listassa olevat edit 
Suomen raha.l i r.autatiehallituksen ilmoit
tamau kurssin mukaan ja liihettaa tavaTan 
edelleen mliiirrliasemalle, jolLoin RuotA in 
'rautruteille tulevat erlit saka valtionrauta
teille lankeavat rab.ti- ja munt maksut oYat 
'merkittav,at ,maksettavik.si' '. 

D. Liihetykset Stwmeen, kwn rahti on 
,maksettava". 

1\Ienetella.ii.n soveltuvilt~ osiltaan. amalia 
taYalla lmin ylUi on B-kohda.ssa mainittu. 

Tilitys ja valitilitykset. 

'nomen ja Ruotsin rautruteiden. keskeiset 
velat ja saatavat ta oitet.aan valitilitys
teit e a.sianamaisten hallitu ten kontrolli
toimistojen. va.litykselUi. 

Eri tilitykset laatii Tornion tran it ja 
Hapar3111dan traru it. I.~uettelo tuHiasioimis
mak:Sui ta ja yhmaara:isten maksnjen la..:;
kuista liii.tetalin tilityk een. 

iinhyvin Tor:nio traru it kuin Haparan
dankin transit liih-ett.ii.li tilityJ~ et Ruotsin 
valtioll!I'antateide:n kontrolliko11tt011iin tJ.li
iJruukauden jalkeisen kuukauden 10 pai
v.ana. Tlllrpe lliset kaavakik et To:r:nwon 
liihettaviit Ruotsin valtiomautatiet. 

Tilikuukauden ji:i.lkeise.n toi oo lruukau
den 15 paivanli Ruot in valtiJOnrautateiden 
kontrollikonttori teke valitilityk en Suo-

men valtionrautateiden kontrollitoimi ton 
kanssa. Saldot tasoitctaan kateisella. 

Ruotsin valtionrautatciden kontrollilmnt
tori suorittaa viilitilityksen myos Suomen 
ja Jorjan valilla lmljetettavi ta liihetyk. 
sista. 

Kotimai.sen tilityksen suhteen :noudate
taan euraavia miiarayksiii: 

'A) Liihetykset Stwnwsta kansa'linviilisilUi 
mhtiki1·joilla. 

Kan'SainvaJisia rahtikirjoja on aina ldi;y
tctltiiva kaik· a lahetyksissii, jotka ovat 
o oitetut kauemmaksi kuin Haparandaan, 
ja n.iitii voidaan .kiiyttaa, jos liihetta.j.ii. niin 
'haluaa, myOs lii.hetyksi a, jotka eiviit ole 
osoitettuja Hapm:andaa kauemmaksi. 

a) Lathetyksct muiJ;ta asemilta kuin Tor
niosta. 

1) Lllihety asema : 
merki.t·see, itten ]min raihtikirjat on 

asianmukai esti viety listaan 0 . N :o 1009, 
joka vastaa kotimai en liilcenteen yhdi Ui
jaa•, li.stat yleiJSessa erikoisluetttelo a B 
N :o 1,6 liihetetylle puolelle otsllJk•keelle 
, Tornio transit " ja numeroi listat juok, e
va.ssa numerojarjestykise a ; 

vie loppueriit erik•oi,c:;lu ttdosta lahetetyn 
tavaran ottee. a B N :o 144 a sivull F ri
ville , Tornio transit" josta ne tavallise a 
jarjestyks ·a iirretlian supistelemaan B 
N :to 144 b, seka 

liittiia kuukausitii.liin kaikki siihen kuuln
·vat ra!hti!lciJrjain jiiljennok et, j'ii.rjestettyinii 
ntl!ffi.-eroj.iirjestykseen ja langalla liipivedet
tyina .. Listain 0. N :o 1009 toiset kappaleet 
jaaviit sitii va toin a emalle. 

2) Tor:nion asema: 
larutii liihetyksille l'?' i erikoisluettelon B 

N :o 168, merkiiten listat 0. N :o 1009 vaR
t~anotetun puolelle a emittah1; 

siirt~a loppueriit eriko:i.sluetteloota M'i ot
teeseen B N :o 144 c vastaaYie:n liihety ase
'mieu kohdalle, j ta ne , iirr t.iiau M'i sn
pistelmaan B N :o 144 d; 



tekee ka~kkien naiden eri tilien yliireu-
naan me11kinnan: ,Lahetylme1 'nom ·ta 
kan ·aim·alisillii rahtikirjoiUa '', eka 

liitta.a . .kuukau.sitiliin kaikki asemilta saa
ptmc t list.at 0. N :o 1009, ja1rj t ttyina 
asemittain numeroja1·je.·tyk ·een ja langalla 
Uipivedettyina. 

b) Li:ihetykset Tornioota. 
Tornion a ema menettelee li tain 0. 

N :o 1009 kirjoittamise a, tileiliin vi mi
se ii y. m. . samoin Jmin edella a ) 1-koh
da ·a on mui ta lahetysasemista ma.iir~itty. 

Taman lisak i merkitsce To.r.nio samat lop
puerat myoo vasta.anotetun tayaran ottee a 
B :o 144c ·ivulle P riville ,Tor-Tor tran
sit", josta ne tavalli essa jarjestykse sa siir
retaan supi telmaan B :o 144 d. 

B ) Liihetykset , uomeen kansainviilisillii 
1·ahtiki1·joilla. 

a) UiJ1etybet muille a emilie kuin Tor
moon. 

1) T10trnion asema : 
vie kiTjoittaman ·a uudet 

N :o 1009 eri erik isluettcloon 
maiiriiasemirttai:n; 

listat 0. 
B N :o 168 

iirtaii loppueriirt ui Hihetctyn tavaran ot-
tec cen B :o 14+ a, josta ne .siirretaan e1·i 
supi ·telmaan B N: o H-! b : 

tckee kaikkien niiiden eri tilien ylareu
naan merkiru1iin: ,.La·hctyk.<>et Su.omeen kan
sainvalisilHi raihtikirjoilla '' , seka 

yhd:istiiii liikennetuloj en rhdistclmassa. B 
N :o 126 h tuloutusma.i:iT·iin muuhuu, koti
mai a liikCiJ1tee sa 1·ahti- ja pikatava1 asta 
tuloutettuun maariiiin. 

2) lVIaii.raasema: 
·ie li tat 0. I- :o 1009 ,vleiseen er ikois

luctteloon B N :o 168 vastaanotctun tava
ran puolclle otsakkeella ,.Hapal'anda tran
sit·', 

siirtiia loppuerat ottee sa B :o 1-14 r ·i-
vulle F rivillE> ,Haparanda tran. it", joota 
ne tavalli · a jarjc t~-kse :· ~i irretaan su
pistclmaan B :o 144 d, ~Pka 
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liiWiii. kuu.kausittain , aapuneet listat 0. 
'N :o 1009, jarjestettyina numerojarjestyk
seen ja la.ngalla lapivedett.vina. 

b ) Liihetykset Tornioon. 
'Dornion a ema : 
meuet,telee li.'tain 0. :o 1009 tileihin 

'viemi. a amaJ,]a tavalla kuin cdella a) 
2-kohdas a on mui ·ta maa~·aasem..ista saa
detty; 

merkitsee t.i:imiin li ii'k~;i ama.t 1oppue.rat 
'myo l.a1hetetyn tavaran yle· .. ottec sa 
B N:.o 144a sirulle F riville ,Haparanda 
transit ', ·ekii. 

1iiWiii. aaplmeet li tat 0. :o 1009 Ruot
in rau1:.&teiden kontrollikonttoriin lahetet

tava•an tiliiu. 

Erinaisia maarayksia. 

Kuljetu asiakirjain seka. :kirjevaihdon 
'kaannoksen uomen kielelle ja kielc ta toi
mittaa Tornion asema. Ttimii asema valittaii 
myoo a.<5emainviili en kirjeenvaihdon. 

Rautatiehallituksen kiertokirjei a NN 
37/ 1216 ja 100/ 1403 v. 191$ annetut maa
raykset H aparanclaan tapahtuvi ta kulj c
tuksista kotim.aisilla rahtikir,ioilla jiiiisat 
edelleenkin voimaan, pait · rahditusta ja 
t.ilityst.a iko kcvia, joihin, nahden ovat YOi
'ma Sa ·euraaYat maaraykset: 

Rahdittaminen Haparandaan tapahtuu 
.'Clll'aaYa tj (myo yhdy liikente a) · 

nomen valti.onrautateille tuleva1. kulje
tusmaksnt seka saadetty asemamaksu. mil
loin . c tulee ky. ym.yk en, la$ke.taan voi
ma ···a olC\·an tariffisaiinnon mukaan Tor
nioon. Kuljetu, mak.suun lisatali~ Tor11ion
Haparandan viili!Ui ylikuljetusmak.s.u, joka 
lasketaan yleisen tariffin mukaan 10 kiJo
metrilta o.ttamatta kuit.enkam1 huomioon 
vahinta. mak ua ja ase.rna.rnak ua. Poikkeuk
sen tekevat kappa.leluvw1 mukaan kuljetet
tavat eliiinlahetyk et, joic.;ta ka.nnetaan la-
1wtyspaikasta IIaparandaan vtihint.fian yau
nuknorman vahin maksn. 
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Lah tyksistii, jotka jatetiiiin kuljetetta
vi.ksi Tornion asemalta Haparandan ase
malle, lasketaan raJhti voima a olevan ta
riffisaannon mukaan 10 k:ilometriltii, huo
mioonottae.n saadetyt asema- ja v.iihimmat 
mak ut, kun ne tulevat ky ymyksee.n. Vau
nukuorman vahin maksu kannetaan eHivista 
eliiimistii .myoo siina ia.pauks a, etta kul
jetu.s toimitetaan kappaleluvun mukaan. 

Kun rahti paikalli liri.kenteessa on ,mak
ettava", tulee Tornion a eman kantaa ja 

tilittii:ii. kuljetusma:ksut, niihin luettuina yli
h.~jetu maksu. 

Paikaillisliirk n.tee a 'Dornioota Haparan
daan kuljetettavista. lifuetyksista on rahti 
suoritettava Torni~. 

Lahety.sten tilitys tapa.htuu emaavasti: 

a) Lahetykset muilta asemilrta. kuin Tor
niosta.: 

1) Hilietyksille kirjoitetaan tavalliset yh
distliji::i.t, jotka aina on .oooitettava Haparan
daan; 

2) liihetysasema me11kitsee yhdistaji::i.t 
yleis sa erikoilsluettelossa B N :o 168 lahe
tetylle puolelle otsakkeelle ,Ha.paranda' ', 
joka on Kri-Tor va.Ima .. Erilruisluettelosta· 
viediian loP'puerat Hi:hetetyn tavaran ot
teessa B N :o 144 a ivulle F, josta ne ta
valli a jarjestyks · a iirretaan upistel
maan B :o 144 b; eka 

3) Tornion asema laatii liilietyk ·eHe en 
erikoisluettelon B N :o Ir68, merkiten yhdis
t.a.jat vastaanotetun puolelle asemittain ja 
siirt.iia loppuerat siita m·i otteeseen B N :o 
144 c vast?J1vien lahetysa emien kohda.lla., 
josta ne siirretaan e1·i upi telmaan .B N:o 
144 d. Kaikk:ien Jllaiden eri tilien yl'lireu
naan on Tornion asemalla tehtava mer
kinta: ,Lahetykset Suomesta. Haparandaan 
kotimaisilla rab.tikirjoilla. '' 

b) 1ahetykset Tornio ta : 
1) Tornion asema kirjoittaa yhdistajat, 

tekoo viennit yleiseen erikoisluetteloon B 
N :o 168, otteeseen B N :o 144 a ja supistel
maan B N :.o 144 b amoin ku:in edella. a) 1-
ja 2~kohdis8a on mui ta liilhety asemista 
maaratty. Taman h aksi menkitsoo Tornio 
amat erat myO.s vastaanotetun tavaran ot

teeseen B N :o 14± sivulle F riville Tor
Hpa, joota ne tavallis a j<arjestyksessii. 
siirreta.i:in supi telmaam. B N :o 144 d, seldi. 

2) Haparandan asema vie sinne aapu
neet yhd1stajat er1Jroisluette1oon B N :o 168, 
merkiten ot ikoksi erikoisluettelon yla.reu
naan ,Lokafltrafik Tornea-Ilaparalnila 
(fi.nska frs.)." Jokaisen kuukauden 10 pai
vana lahettaa HapaJrandan ema erikois
luettelon ja ra:htikirjat yhdistajineen loont
rollitoimiston tavarajaostolle. 

Ylllaolevat maaraykset tU!levat voiunaan 
marraskuun 1 p.i:irivastii 1929, jolloin ,valiai
kaisen tariff:in erina.isten tavarain kuljetusta 
vart€!D. toiselta puole.n SUJOmen a emain eka 
toiselta puolen Ruot.sin ja orjan a ·amain 
valilla T.ornion-Hapar8ll1dan tkautta, 1 pa.i
valta tammikuuta 1920'' sen I osassa olevat 
saiinnOstelevat maaray.kset lakkaavat ol -
masta voimassa. Rautat.iehallituk.sen lrier
tokiTjeen N :o 135/ 4172 v. 1919, 1 §, en 
osa IV seka myi)s en siv. I ja 12 § :ssa. oleva 
marur.ays iita, etta kaikki muut, paitsi 
niiissa kohdissa main.itut li:illletykset, on kul
jetettava kayt.tamalla pa:ikallisrahtikirjoja, 
peruutetaan. Muuren mainitun kiertokir
jeen maaraY!l\SCt siihen myohemmin teh
tyine lisayksinoon jaa,vat toistaiseksi sovel
tuvissa kohdin YOima:an sellaisiin lahetyk
siin nahden, jotka kuljetetaan iisken mai
nitun valiaikaisen tarilffin muka.an. Kiierto
kirje :o j 92J. v. 19<26 Jrumotaan. 

Helsingissii, rautatiehallitukses.sa, syys
lruun 21 paivana 1929. 

Vilhelm Jansson! 
Br. Suviranta. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N :o 19/ 3130 

syyskuun 26 piiivil.ltii. 1929 

poliisiviranomaisten virkasii.hkosanomista. 

Rautatiehallitus on tani:Hin tapahtuneessa 
esittely a maa.rii.nnyt isiiasiainmimristerion 
kaikille maruherroille kuluvan syy.skuun 1 
pa1vana HiheWiman ki.ertokirjeen mukai-

ti , etta polii · abkooanomia saavat loka
kuun 1 paiva Ui 1929 lukien ilman katffi -
ma.k.sua lahett.aa vain maascutupoliisivir an-

omaiset, mika, lisa.yksena rautaJtiehallituk
sen kiertokirjeeseen N :o 47/ 7355 elokuun 30 
pruva1tii. 1'89 , kaillclrien asianomai ten tie
doksi ja noudatettavaksi Hiten ilmoitetaan. 
Helsingissa, rautati~hallituk; a, yy ku~· 

26 paivana 1'929. 

Vilhelm Jansson. 

Tmu·e Bliissnr. 

3 2 90 - 29 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 20/3314 

lokakuun 10 paivalta 1929 

Utajarven-Vaalan rataosan liikennoimi
sesta. 

Sittenkun Oulun-Kiehiman rakenteella 
ole van rautatien Utajarven-Vaalan vali
nen rataosa on toimitetussa tarkastuksessa 
todettu olevan liikennekelpoisessa kunnossa, 
on rautatiehallitus kulkulaitosten ja yleis
ten toiden ministerion kuluvan lokakuun 2 
paivallc paivatyn kirjelman N:o 4722 no
jalla maadi.nnyt, etta tama rataosa on kulu
van lokakuun 16 paivasta lukien avattava 
liikenteelle ja samalla valmiina liitettava 
valtionrautateiden muuhun rataverkkoon 
huomioonottamalla seuraavaa: 

Utajarven-Vaalan rataosa luetaan hal
linnollisessa ja tilastollisessa suhteessa Ou
lun-Nurmeksen rautatie'hen, ku.uluen 

3:nteen kassanhoitopiiriin, 
6:nteen liikennejaksoon, 
13 :nteen ratajaksoon, 
Oulun konepajaan , 
3:nteen varikkojaksoon, 
6:nteeu varastojaksoon ja 
9: nteen lennatintelmikkopiiriin. 
Laiikarinhoidosta ilmoitetaan erikseen. 
U taj arven- V aalan rataosan liikcnnepai-

kat seka niiden etaisyydet Helsingista ja 
toisistaan ynna niiden lennatinhuudot, 
nimilyhez:nykset ja liikennoimistapa ovat 
seuraavat: 

14,500 kpl. 

Till alia. 

Cirkular 
N:o 20/3314 

av den 10 oktober 1929 

angaende trafikering av Utajarvi-Vaala 
handel. 

Enar Utajiirvi-Vaala handel av Oulu
Kiehima under byggnad varande jarnvag 
vid verkstalld avsyning befunnits vara i 
trafikdugligt skick, har jarnvagsstyrelsen i 
stod av ministeriets for kommunikations
vii.sendet och allmanna arbetena skrivelse 
av den 2 innevarande oktober N:o 4722 
forordnat, att ifragavarande handel skall 
fran och med den 16 innevarande oktober 
oppnas for trafik och tillika sasom fardig 
forenas med statsjiirnvagarnas ovriga ban
nat med iakttagande av foljande: 

Utajiirvi-Vaala handel hanfores i admi
nistrativt och statistiskt avseende till Oulu 
-Nurmes banan, horande till 

3:dje kassorsdi triktet, 
6:te trafiksektionen, 
13:nde bansektionen, 
Oulu verkstad, 
3: dje depotsektionen, 
6: te forradssektionen OC'h 
9: nde telegrafteknikerdistriktet. 
Angaende lakarvarden meddelas sarskilt. 
Trafikplatserna a Utajarvi-Vaala han-

del samt dessas avstand fran Helsingfors 
och varandra avensom telegrafuppropen, 
namnforkortningarna och trafikeringssattet 
for dem aro foljande: 

3U6 29 



I 
I Helsingistlt 

Edelliseltll. lii· Leotnll.tin· N:Unilyben- Liikennoimis-
Liiken nepaikka 

kennepe.ikalte. 
krn. bnuto. via 01 km. nys. tapa. 

b'rAn fllre-T r e. f i k p l "t a. I FrAn Helsing- Telegraf· Ne.mnfllr· Tra.fikerings-
gAende tra.fik-fors via. OJ km. pla.ts km. upprop . kortning. sll.tt. 

Utajii.rvi { V Jk asemn 
kl station · · · · · · 811 

Ah { Jaiturivaibde 
mas plattformvi:ixel · · · · · · 824 

N" k { laituri 
IS a plattform 0 •••••••••• • 830 

. { tysii.kki 
Nuo.Jua allplats •••••• 0 • •• 836 

V f V lk asema 
aala l kl station· · · · · · · · · · 845 

Edellamainituista liikennepaikoista ovat 
Ni kan laituri ja Ahmaksen laiturivaihde 
Nuojuan pysakin alai ia. 

Tama kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi taten ilmoitetaan. Helsin
gissa, rautatiehallituksessa, lokakuun 10 
paiviinii 1929. 

I 
' Utj - - -

13 H&T. 

6 H&'l'p. 

6 Nua - -

9 Vaa - -

A v foreniimnda trafikplatser underlyda 
Niska plattform och Ahmas plattformviixel 
Nuojua hAllplats. 

Det alle dem, som vederbor, till lriinne
dom och iakttagande hiirigenom meddelas. 
Helsingfors, A jarnviigsstyrelsen, den 10 
oktober 1929. 

Wilhelm Jansson. 

Tuu1·e Bli:issar. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 21/ 3331 

lokakuun 10 paivaltii 1929 

Rumon-Nunneksen rataosan liik-cn
noimisesta. 

Sittenkuin Oulun-Nurmeksen raken
teella olevan rautati'en Rumon-Nurmeksen 
valinen rataosa on toimitetussa tarkastuk
sessa todettu olevan liikennekelpoisessa kun
nossa. on rautatiehallitus kulkulraitosten ja 
yleistcn toiden ministerion kuluvan loka
lruun 7 paivalle paivatyn kirjelman N:o 
4773 nojalla maariinnyt, etta tamii rataosa 
on tulevan marraskuun 1 paiviistii. lu~den 
avattava yleiselle liikenteelle huomioonot
tamalla seuraavaa: 

Rumon-Nurmeksen rataosa luetaan hal
linnollisessa ja tilastollisessa suhteessa Sa
von rataan eka lruuluvaksi: 

4:nteen kas anhoitopiiriin, 
7 :nteen liikennejaksoon, 
7: nteen ratajaksoon, 
Kuopion konepajaan, 
4:nteen varikkojaksoon, 
7 :nteen varastojaksoon, ja 
12: n teen lennii tin teknikkopiirii n. 
Laiikarinhoidosta ilmoitetaan eri'kseen. 
Rumon- Nurmeksen rataosan liikenne-

paikat sekii niiden ctiiisyydet Helsingista 
ja toisistaan ynna niiden lennatinhuudot, 
nimilyhennykset ja liikennoimistapa ovat 
RP.uraavat: 

3451 - 2ii 

Till alia. 

Cirkular 
N:o 21/3331 

av den 10 oktoher 1929 

angaende trafikering· av Rumo-Nurmes 
handel. 

Enar Rumo-Nurmes handel av Oulu
Nurm~s under byggnad varande jiirnvag 
vid verkstiilld avsyning befunnits vara i 
trafikdugligt skick, har jiiir'nvagsstyrelsen i 
stod av minisrteriets for kommunikations- · 
vii.sendet och allmii.nna arbetena skrivelse av 
den 7 innevarande oktober N:o 4773 for
ordnat, att ifragavarande handel skall fran 
och med den 1 instundande november 
oppnas for allman trafik med iakttagande 
av foljande : 

H.umo-Nurmes handel hii.nfores i admi
nistrativt och statistiskt avseende till Savo
laks han an, horande till: 

4: de ka orsdistriktet, 
7 :nde trafiksektionen, 
7: nde ban.sektionen, 
Kuopio verkstad, 
4: de depotsektionen, 
7 :nde forradssektionen, och 
12 :te telegrafteknikerdistriktet. 
Angaende lii.karvarden meddelas sarskilt. 
Trafikplatserna A Rumo-Nurmes handel 

samt dessas avstand fran Helsingfors och 
varandra avensom telegrafuppropen, namn
forkortningarna och trafikeringssiittet for 
dcm aro foljande: 



Helaingist!l Edelliselt"- lii-
Lennll.tin- Nimi-

1, i ike nne p ai k k a. via Nrm km . kennepaikalta Liikenn!!imis-
km hnuto lybennys tapa 

T r a i i k p 1 a t s. FrAn Helsiug. 
Frln fore- Telegraf- Namn- Traiikerings-fors via Nrm 

krn. 
gi\ende trafik-

plats km up prop forkortning sittt 

Rumo { laiturivaihde 
plattformviixel 828 

Puukari { laiturivaibde 
plattform vaxel 819 

Nuolijii.rvi ( laiturivaibde 814 \ p lattform vii.xel 

Valtimo ( pysii.kki 
I ballplats 806 

Karbuopiiii. { laiturivaibde 
pla.ttiormviixol 797 

Porokylii. { pysii.kki 
ball plats 787 

Nurmes { IV lk. asoma 
kl. station 78~ 

Ru.mon laiturivailide on Maanselii.n pysii.
kin, Puukarin ja Nuolijii.rven laiturivaih
teet Valtimon pysli:kin, ja Karhunpaiin lai
turivaihde Porokylan pysii.kin alainen. 

Tii.ma kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi tii.ten ilmoitetaan. Helsin
glssa, rautatiehallituksessa, lokakuun 10 
pii.ivana 1929. 

8 Rum H&T 

9 H&T 

5 H&T 

8 Wlm 

9 H&T 

10 P01· 

3 Nrm 

Rumo plattformvaxel underlyder Maan
selka hallplats, Puukari och Nuolijarvi 
plattformvaxlar Valtimo hallplats samt 
Karhunpaa plattformvaxel Porokyla hall
plats. 

Det aile dem, som vederbor, till kii.nnc
dom och iakttagande harigenom meddelas. 
Helsingfors, a jarnvagsstyrelsen, den 10 
oktober 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Tuure Blassar. 



Virkamlehille. 

Kiertokirje 
N:o 22/3368 

lokakuun 3 paiviiltii 1929. 

rautateitse kuljetettavan tavaran vakuuttamisesta Eurooppalaisessa 

Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtiossa. 

Hyvaksyen Eurooppalaisen Tavara- ja 
Matkatavaravakuutus-Osakeyhtion esityk
sen myoskin kiitotavaran sisallyttami
sesta vakuutukseen ja pakettien vakuut
tamisen liittamisesta yleiseen tavaravakuu
tukseen rautatiehallitus on kumoamalla 
kiertokirjeet N:o 38/ 441 v:lta 1922, N:o 
44/ 2596 v :Ita 1923, N :o 24/ 1757 v :Ita 
1925 ja N :o 4/126 v :Ita 1927 seka maa
rayskokoelman XV :ssa niteessa sivulla 24 
luvut II. ja III. maarannyt seuraavaa : 

Kaikki esineet, jotka kotimaisessa Iii
ken teessa otetaan kuljetettaviksi kiito-, 
paketti-, pika- tahi rahtitavarana, voidaan 
vakuuttaa Eurooppalaisessa Tavara- ja 
Matkatavaravakuutus-Osakeyhtiossa, lu
kuunottamatta kalleuksia, rahaa ja muita 
rautatien maaraysten mukaan niihin ver
rattavia arvoesineita seka ruumiita. 

]os halutaan vakuuttaa tavaraa, joka 
kuljetetaan maan rajojen ulkopuolelle, 
on siita sovittava valittomasti yhtion 
kanssa (osoite Pohjois Esplanaadinkatu 
33, Helsinki). 

Vakuuttaminen toimitetaan kayttamiil
la vakuutusmerkkeja, joita myydaan kai
killa virkamiehen hoitamilla· liikenne
paikoilla seka yhtion konttorissa. 

Todisteeksi vakuutuksen piiattamisestii 
ja maarasta, josta tavara on yhtiossa 

vakuutettu, sekii suoritetun vakuutusmak
sun kuitiksi kiinnitetiiiin kiitotavarakortin 
litt. B :n, pakettikortin litt. B :n ja rahti
kirjan !itt. A :n takasivulle vakuutussum
maa vastaavaan arvoon vakuutusmerkke
ja, jotka leimataan asemaleimalla. Kus
sakin edelHi.mainitussa tapauksessa on 
kuljetuskirjan etusivulle sitiipaitsi mer
kittava : »Vakuutettu E», joka osoittaa, 
etta kuljetusesine on vakuutettu ja etta 
vakuutusmerkit on pantu kuljetuskirjart 
takasivulle. Rautatievirkailijan on lei
mattava seka rautatiellii myydyt vakuu
tusmerkit etta ne, jotka liikennoitsija on 
itse hankkinut yhtion konttorista ja kiin
nittiinyt )mljetuskirjaan. 

Rautatiehenkilokunnan asiana ei ole 
tarkastaa vakuutussumman suuruutta ver
rattuna tavaran arvoon. Kuitenkin tulee 
vakuutusta vastaanottavan virkailijan, kun 
syyta siihen on, huomauttaa liikennoit
sijalle tavaran tayteen arvoon vakuutta
misen eduista. 

Kun Eurooppalaisessa Tav.ara- ja Mat- · 
katavaravakuutus-Osakeyhtiossa vakuutet
tu tavara katoaa, vahentyy tahi vahin
goittuu, on rautatievirkailijain tiissakin 
tapauksessa otettava huomioon liikenne
saannon 86 § : n maaraykset ja annettava 
liikennoitsijiille todistus toimitetusta tut-
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kinnosta seka kehoitettava hanta viipy
matta lahettamaan tama todistus rahti
kirjan litt. A: n keralla yhtiolle. 

Merkit tilataan liikennetoimistosta, jon
ne myos tilit on laheteWivii. Tilejii laa
dittaessa ja kertyneitii varo ja liihetettaessii 
menetelliian samalla tavalla ja kiiytetaan 
samoja kaavakkeita, kuin matkatavara
vakuutusmerkeistii on siiiidetty ( miiarays
kokoelman XV nide, Vakuutus. I. A. §§ 
4, 5 ja .6). Asemilla, joilla ei ole eri
tyista pika- tahi rahtitavaratoimistoa, laa
ditaan kaikista merkeista yhteinen tili 
kii.yttamii.llii. toistaiseksi kahta kaavaketta, 
0. N :o 992. ltseniiiset pika- ja rahti
tavaratoimistot sen sijaan tilittiiviit va
kuutuksensa erillaan aseman matkatavara
vaku u tu ksesta. 

Koska pakette j a vaku u tettaessa vast'
edes kii.ytetiiiin tavaravakuutusmerkkeja, 
ovat pakettivakuutusmerkit palautettavat 
liikennetoimistoon. 

Asemien tulee poistaa tahiin asti voi
massa olleet vakuutusyhtion tavaravakuu
tusilmoitustaulut asemien seiniltii ja panna 
niiden tilalle liikennetoimistosta saatavat 
uudet. 

Aikaisemmin annetut miiiiriiykset matka
tavaran vakuuttamisesta yhtiossa jaavat 
edelleen voimaan. 

Koska vastu uvelvollisuus liihetyksista, 
jotka yhtiossa vakuutetaan, siirtyy val
tionrautateiltii yhtiolle, vaatii valtionrau
tateiden etu, etta lahetyksia mahdollisim
man paljon vakuutetaan. Rautatiehenkilo
kunnan on sen vuoksi parhaansa mukaan 
yleisolle tiedoitettava vakuutuksen tarjoa
mista eduista ja siten myotavaikutettava 
vakuutusten runsaaseen ottamiseen. 

Vakuutusehdot selviiivat tarkemmin 
allaolevasta sopirnuksesta. 

Tavaravakuutus. 
Rautatiehallitus on voimassaolevan lii

kennesiiannon 101 §:n nojalla tehnyt 

Eurooppalaisen Tavara- ja Matkatavara
vakuutus-Osaluylztion kanssa sopimuksen 
kotimaisessa valtionrautateiden liikentees
sii kuljetettavaksi jatetyn kiito-, paketti-, 
pika- ja rahtitavaran kuljetusvakuutuk
sesta. 

Taman johclosta Rautatiehallitus on 
antanut seuraavat maiiriiykset: 

Vakuutuksen tarkoitus on alempana 
mainituilla perusteilla turvata vakuutuk
senottaja ( maaraii.misoikeuclenomistaja) 
vahingolta, joka aiheutuu .siita, etta tavara 
on valtionrautateiclen hallussa ollessaan 
joko kokonaan tahi osittain havinnyt tahi 
vahingoittunut. 

Vakuutusyhtio sitoutuu yhtiossii vakuu
tetusta tavarasta alhaista vakuutusmaksua 
vastaan 

1) pysyviiisempiiiin vastuuseen !min 
rautatie, 

2) miiiiriittaviiiin rajaan saakka vastaa
maan saamatta jiiiineesta todistettavasta 
kauppavoitosta sekii korvaamaan haviami
sen, viihenemisen (osittaisen hiiviiimisen) 
tahi vahingoittumisen todistettavasti ai
h~uttarnat kulut ja menot. 

Vakuutuksen voi saada kaikilla valtion
rautateiden asemilla ja virkamiehen hoi
tamilla liikennepaikoilla. 

I-I a. viiimisen, viihenem is en ( osi ttaisen 
hii.viamisen) tahi vahingon sattuessa tulee 
vakuutuksenottajan tahi miiiiriiiimisoikeu
denomistajan miiiiraasemalla- erinaisissii 
tapauksissa liihetysasemalla, jos tavara 
jo siellii. vahingoittuu - antaa todeta 
hiiviaminen tahi vahinko ja pyytiia todis
tus hiiviamisen tahi vahingon suuruudesta 
(kts. Yleisten vakuutusehtojen 3 §). 

Korvausanomus ja yllamainittu todistus 
seka haviamisen tahi vahingon arvioimista 
varten tarvitta vat tarpeelliset tiedot la
hetetaiin s~oraan vakuutusyhtiolle (Poh
jois Esplanaadinkatu 33. Helsinki). 

Kalleuksia, rahaa ja muita arvoesineita 
ei vakuuteta, eikii vakuutus myoskaan 



velvoita yhtiota vastaa.maan saadetyn 
kuljetusajan ylittamisesta, ellei tavara ole 
samalla vahingoitt mut, eika liioin sellai
sesta henkiloa, rautatien kalustoa tahi 
muita kuljetusesineita kohdanneesta va
hingosta, josta liihettaja on liikennesaan
non 68 §: n 4 kohd;m nojalla vastuun
alainen. Vakuutuksen myontaa na1ssa 
tapauksiSsa suoraan vakuutusyhtiO eri 
vakuutusmaksua vastaan. 

A. Yleiset vakuutusehdot. 
1 §. 

Vakuutuksen laajuus ja yhtiOn vastuu. 

Vakuuttaa voidaan kaikki kuljetusesi
neet, jotka otetaan kuljetettaviksi, lukuun
ottamatta kalleuksia, rahaa ja muita 
rautatien maaraysten mtikaan niihin ver
rattavia arvoesineita sekii ruumiita. 

Kaikki samaan rahtikirjaan kuuluva 
tavara on sisallytettava vakuutussopimuk
seen ja vakuutusmaksuun. 

Liikennesaiinnossa olevia maarayksia, 
jotka sovellutetaan kuhunkin eri tapauk
seen, elleivat tahan sopimukseen otetut 
vakuutusehdot niita kumoa, on pidettavii 
vakuutusehtojen taydennyksina. Tavaran 
antiikki- tahi joku muu erikoislaatuinen 
arvo ei kuitenkaan sisally vakuutukseen. 

Yhtion vastuu ulottuu vakuutussumman 
maiiraiin. Jos vakuutussumma on tavaran 
arvoa pienempi (vajavakuutus), makse
taan korvausta samassa suhteessa kuin 
vakuutussumma on arvoon. Tavarava
V<' kuutuksessa lasketaan liihetyksen ar
voksi laskutusmiiiirii. tahi yleinen kauppa
an o liihetysasemalla, mihin lisiitiian mak
Sf'ttav?. rahti ja muut kuljetuksesta joh
tuvat maksut. 

H iiviiimisen, viihenemisen ( osittaisen 
hiiviiimisen) tahi vahingon sattuessa yh
tio 'Suorittaa, ellei toisin ole miiiiriitty, 
hyvitystii ensiksikin niissii tapauksissa, 
jolloin rautatie muuten olisi korvaus-

ve/vollinen, seka sitoutuu tiimiin lisiiksi 
edelleen vastaamaan: 

a) vahennyksetta 14 paiviin aikana, 
laskettuna hetkesta, jolloin tavara saapuu 
miiiiraasemalle, tavarasta, joka on varas
toitu voimassaolevien rautatien miiiiriiys
ten mukaisesti; 

b) tavallisia perusteita noudattaen -
korkeintain 14 paivan aikana - tulli
tavarasta ajalla, jolloin tavara kuljetuk
sen aikana tahi sen jiilkeen siiilytetiiiin 
tullimakasiinissa tahi muussa tullilaitoll
sen huoneustossa kasittelya varten tulli-, 
vero- tahi poliisisiiiidosten mukaisesti 
( edelHimainituissa tapauksissa myontaa 
vakuutuksia 14 paivaa pidemmaksi ajaksi 
suoraan yhtio eri vakuutusmaksua vas
taan); 

c) etta korvausta suoritetaan, paitsi 
sen kauppa- tahi yleisen arvon mukaan, 
joka vastaa samanlaatuisen tavaran kaup
pa- tahi yleistii arvoa tavaran joko las
kettuna tahi todellisena saapumishetkenii 
miiiiriiasemalla, mikali tama arvo on kor
keampi kuin lahetysasemalla, myoskin 
kauppa- tahi yleisen arvon lisiiksi saa
matta jiiiineestii todistetusta kauppavoi
tosta ja hiiviiimisestii tahi vahingosta 
todistetusti aiheutuneista kustannuksista 
ja menoista yhteensii aina 20 o;o: iin ta
varan arvosta, sikiili kuin vakuutussumma 
on jar jestetty kasittamiian myos tiillainen 
vahingonuhka; 

d) etta korvausta annetaan silloinkin, 
kun rautatie hylkiiisi korvausvaatimuksen, 
hiiviiimisestii, viihenemisestii ( osittaisesta 
hiiviiimisestii) tahi vahingosta: 

1) jonka ovat aiheuttaneet ylivoimaiset 
tapahtumat (vis major), lukuunottamatta 
sotatapahtumia, kapinaa, ryostoii, viiki
vallantekoa, lakkoa ja passiivista vasta
rintaa, 

2) kokonaisen kollin hiivitessii liihe
tystii avovaunussa kuljetettaessa, jos il
moitus tehdaan, ennenkuin tavara on 



vaunusta kokonaan purettu, ja vakuutuk
senottaja ( maaraamisoikeudenomistaja) 
voi nayttaa toteen, etta haviaminen on 
tapahtunut sina aikana, jolloin tavara on 
ollut rautatien hallussa, 

3) tavaraan nahden, joka on kulje
tuksen ajaksi luontaisen laatunsa takia 
piiiillystetta vii hii viiimisen, viihenemisen 
tahi vahingoittumisen estamiseksi - kun 
vahinko on aiheutunut puutteellisesta 
pakkaulzsesta siten, etta syynii on ollut 
pakkauksen laatu, vaikkakin pakkaus on 
vastannut yleisen kauppatavan vaatimuk
sia; tam a ei kuitenkaan velvoita yhtiotii 
vastaamaan sellaisista huonekaluille ja 
niihin verrattaville puuteoksille tapahtu
neista vahingoista, kuten viiruista, naar
muista ja faneeri- tahi vahattuihin, maa
lattuihin ja kiilloitettuihin pin toihin pai
nuneista lavista, 

4) tavaraan nahden, joka on luontaisen 
laatunsa takia erikoisen altis murtumis
vahingoille - kun vahinko on aiheutunut 
murtumisesta (ulkopuolelta tuleva mur
taminen ) , mikiili kysymyksessii olevaa 
tavaraa yleisen kauppatavan mukaan kul
jetetaan ilman pakkausta, ja kun murtu
nut osa on· laadultaan sellainen, etta sen 
olisi kuljetuksen aikana pitiinyt kestiiii 
tavallinen rasitus, ja etta murtuminen 
on johtunut tavaran erikoisesta luontai
sesta alttiudesta murtumisvahingon vaa
ralle, 

5) eliiviin eliiimiin niihden, joita asema
pii.iillyston luvalla tahi voimassaolevien 
mii.iiraysten nojalla kuljetetaan ilman hoi
tajaa - kun vahinko on johtunut siitii 
erikoisesta vaarasta, jonka ehkiiisemiseksi 
hoitajan katsotaan seuraavan mukana, 
lukuunottamatta vahinkoja, joita yhdessii
olevat elaimet ovat tuottaneet toisilleen, 

6) lwiriin nahden, jotka eiviit seuraa 
matkustajan mukana - kun vahinko on 
aiheutunut pakkauksen, lwulanauhan, ta-

lutus/utjun tah~ -hihnan taiLi kiinnitys
laitteiden puutteellisuudesta, mikiili puut
teellisu us ei ole niin silmiiiin pistii vii, etta 
liihettajiin olisi pitanyt se huomata. 

2 §. 

Vakuutuksen saaminen ja pysyvafsyys. 

Vakuutus voidaan saada kaikilla ase
milla ja virkamiehen hoitamilla liikenne
paikoilla. 

Tavaran saa vakuuttaa tiiyttii liihto
asemalla kiiypiiii kauppa- tahi yleistii arvoa 
vastaavaan miiiiriiiin, johon lisiitiiiin mall
settava rahti, mikii kolw summa koro
tetaan enintiiin 20 Ofo: lla. Mita tulee 
etuihin, joita vakuutusmaaran korottami
nen viimeksimainitulla tavalla tuottaa, 
viitataan 1 §: iian. 

Kun kuljetettavaksi jatetty tavara va
kuutetaan, kiinnittaa rautatie, ellei lahet
tiijii itse ole huolehtinut siita, tarpeellisen 
miiaran vakuutusmerkkeja kiitotavarakor
tin litt. B: n, pakettikortin !itt. B: n ja 
pika- ja rahtitavararahtikirjan !itt. A: n 
takasivulle. Etusivulle on kaikissa niiissa 
tapauksissa tehtavii merkinta: »Vakuutettu 
E». Merkit ovat todistuksena vakuutus
maksun suorittamisesta. 

Vakuutus tulee voimaan samalla kun 
vakuutusmerkit leimataan lahtoaseman 
piiivaysleimalla. 

Vakuutusyhtion vastuu lakkaa samalla 
kuin rautatienkin, kuitenkin sitoutuu yh
tio vastaamaan pitemmaltiikin ajalta 1 
§: ssii mainitulla tavalla. 

Jos miiiiraasemalle saapunut liihetys on 
sen johdosta, etta miiaraamisoikeus on 
siirtynyt toiselle, palautettu lahtoasemalle 
tahi lahetetty edelleen jollekin toiselle 
kotimaiselle asemalle, on vakuutussopimus 
edelleen v01massa. 



3 §. 

Vakuutuksenottajan ( miHiraamisoikeu
denomistajan) velvollisuudet haviami
sen, vahenemisen (osittaisen haviami-

sen) tahi vahingon sattuessa. 
Uihettajan tulee oman etunsa vuoksi 

aina ilmoittaa vastaanottajalle siita, etta 
tavara on vakuutettu yhtiossa, jotta vas
taanottaja, jos han rautatien maaraysten 
mukaisesti saa maiiraamisoikeuden tava
raan, voisi ryhtya toimenpiteisiin, jotka 
muuten kuuluisivat vakuutuksenottajalle. 

j OS vakuutettu tavara haviaisi, vahenisi 
(hiiviaisi osittain) · tahi vahingoittuisi, 
minka j ohdosta yhtiolta tullaan vaati-

- maan korvausta, on maaraamisoikeuden
omistaja velvollinen avustamaan rauta
tietii haviamisen tahi vahingon todellisen 
suuruuden toteamisessa ja rautatielta 
pyytiimiian todistuksen haviamisestii tahi 
vahingoittumisesta. Tammoisen todistuk
sen rautatie antaa maksutta. 

Noudettaessa havaittavat vahingot on 
naytettava tahi niista huomautettava, en
nenkuin tavara viedaan pois rautatielta. 

Ulkopuolelle niikymii.ttomistii vahin
goista, jotka huomataan vasta kotiin
kuljetuksen tapahduttua, on heti, kun 
vahinko huomataan, ja viimeistiiiin seit
semiintenii piiiviinii. ulosottamisen jalkeen, 
todistettavasti (siis mieluummin kirjeel
lisesti) ilmoitettava lahetyksen maaraase
malle, jota pyydetaan mahdollisimman 
pian tarkastuttamaan tavara. Tavaran 
purkaminen paallyksesta keskeytetaan, 
kunnes tama tarkastus on toimitettu, niin 
etta rautatie voi todeta vahingon laadun, 
suuruuden ja mika sen on aiheuttanut. 

Vakuutuksenhaltija tahi miiiiriiamisoi
keudenomistaja on velvollinen, saatuaan 
tiedon hiiviamisesta tahi vahingosta, vii
pymatta jattamiiiin ilmoituksen vakuutus
yhtiolle, (osoite Pohjois Esplanaadinkatu 
33, Helsinki) sattuneesta haviamisesta 
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tahi vahingosta ja muista hiiviiirnisen tahi 
vahingon yhteydessa olevista seikoista 
seka noudattamaan yhtion taman johdosta 
antamia ohjeita. 

Vakuutuksenhaltijan tahi maaraamis
oikeudenomistajan tulee, jos han vaatii 
korvausta yhtiolta, lahettaa yhtiolle, kun 
on kysymys pika- tahi rahtitavarasta, va
kuutusmerkeilla varustettu rahtikirja, jos 
se on lunastettu, mutta muussa tapauk
sessa rahtikirjan kaksoiskappale ja rauta
tielta haviamisesta tahi vahingosta saatu 
todistus seka pyynnosta myos ne asia
kirjat (laskut, kau ppatodistus, ostosopi
mus, kirjeenvaihto y. m. s.), mitka voidaan 
tarvita korvausvaatim uksen todistamiseksi. 

Vakuutusyhtiolla on sitapaitsi oikeus 
tarkastaa sellaisia vakuutuksenottajan kir
joihin tehtyja muistiinpanoja, jotka kos
kevat vakuutettua tavaraa. 

Ellei vakuutusyhti6 katsoisi korvauksen 
suuruutta voitavan maarata maiiraamis
oikeudenomistajan. hankkimien todistuk
sien perusteella, tulee kolmen asiantunti
jan molempien yhteisella kustannuksella 
maiirata korvausmaara, elleivat asianosal
liset sovi siita, etta yksi asiantuntija, 
johon nahden yksimielisyys on saavutet
tu, toimittaa arvioimisen. Ensiksimaini
tussa tapauksessa valitsee kumpikin asian
osainen yhden asiantuntijan ja nama mo
lemmat yhteisesti kolmannen. Ellei kol
mannen asiantuntijan valitsemisesta paas
tii yksimielisyyteen, valitsee hanet Hel
singin kaupungin Maistraatti. 

4 §. 

Oikeudenomistaja vakuutuksen 
perusteella. 

Kaikki vakuutuksen suomat oikeudet 
kuuluvat sille, joka rautatien maiiraysten 
nojalla on maii.raamisoikeudenomistaja. 

Ellei tavaraa ole otettu pois, on liihet
fiiiii tahi vastaanotta;a maaraamisoikeu
denomistaja, aina sen mukaan, kummalla 



heista on hallussaan rautatien antama 
kuitti tavaran vastaanottamisesta kulje
tettavaksi. 

J os tavara on otettu pois, on vastaan
ottaja maaraamisoikeudenomistaja. 

J otta edellisessa tapauksessa toincn 
henkilo kuin lahettaja tahi vastaanottaja 
ja jiilkimmaisessii tapauksessa toinen kuin 
vastaanottaja voisi saada vakuutuksesta 
johtuvan oikeutensa voimaan, vaaditaan 
myos asianmukainen valtakirja, ettii han 
on oikeutettu hakemaan ja kantamaan 
korvau ksen. 

5 §. 

Maksu, kuitti, luovutus. 

Sittenkun yhtio on saanut korvaus
kysymyksen jiirjest?-mista varten tarpeel
liset asiakirjat, on yhtion maksettava 
vahvistettu korvausmaiira tavarasta, joka 
on hiivinnyt tai vahingoittunut 14 piiiviin 
kuluessa. Maiiraamisoikeutta koskevat 
asiakirjat palauttaa yhtio samalla. 

Korvausmaaran saadessaan tulee miiii
raamisoikeudenomistajan allekirjoittaa yh
tion esittamii kuitti, jonka mukaan hiin 
siirtiia vakuutusyhtiolle kaikki vaatimuk
set ja saatavat, mitka han rahtisopirn.uk
sen perusteella voi saattaa voimaan rau-

• tatietii tai kolmatta miestii vastaan, aina 
siihen korvausmiiariibin asti, minka yhtio 
on hiinelle suorittanut, sekii sitoutua ole
maan rautatieta tai kolmatta henkiloa 
vastaan tekemiittii korvausvaatimuksia as
ken mainittuun maariiiin asti, tai jos han 
sen jo on tehnyt, peruuttamaan tai muut
tamaan ne. 

6 §. 

Monivakuutus. 

J os vaku u tettu ta vara on m u ualla va
kuutettu samoja tahi erinaisia vaaroja 
vastaan (tulipalo, rajiihdys, sisaiinmurto, 
varkaus y. m.) ja jos haviaminen, osittain 
hiiviaminen tahi vahingoittuminen on ai-

heutunut vaarasta, jonka varalta moni
vakuutus on otettu1 ei maaraamisoikeu-
denomistaja ole oikeutettu saamaan kor
vausta taman vakuutuksen perusteella, 
ellei han niiytii toteen, ettei han voi saada 
korvausta toisen vakuutuksen mukaisesti 
ja perusteella. 

7 §. 

Riitaisuudet. 
Kaikki vakuutussopim uksesta aiheutu

neet riitaisuudet yhtion ja vakuutuksen
haltijan ( miiiiriiiimisoikeudenomistajan) 
valillii, jotka eiviit tarkoita sellaista va
hingon arvioimista, josta mainitaan 6 
§: ssii, voidaan panna vireille vain Hel
singin Raastuvanoikeudessa. Tammoinen 
asia on panta va vireille viimeistaiin kuu
den ( 6) kuukauden kuluessa lukien piii
vasti:i, jolloin vakuutuksenhaltija (maiiri:Ui
misoikeudenomistaja) sai tiedon paatok
sestii, josta tama riitaisuus johtuu. 

B. Vakuutusmaksutariffi. 
8 §. 

Vakuutus- ja vakuutusmaksumiiiirat. 
Tavara voidaan vakuuttaa rajattomaan 

miiaraan tji.ysistii 1 00 markoista. Alin 
vakuutussumma on 500 markkaa. 

Vakuutusmaksu on toistaiseksi jokai
sesta 100 markan vakuutussummasta 20 
pennia. 

Merkkejii pidetiian myytaviinii 100, 200, 
500, 1.000, 5.000, 10.000 ja 20.000 mar
kan vakuutusarvoista ja maksavat siis 
20, 40 pennia 1, 2, 10, 20 ja 40 markkaa. 

Vakuutusmerkkeja voidaan saada edel
tiipain kaikilta asemilta ja virkamiehen 
hoitamilta liikennepaikoilta, joten liihet
tajii on tilaisuudessa ennen tavaran jiit
tiimistii kuljetettavaksi kiinnitui.miiiin 
tarpeellisen maaran vaku utusmerkkejii. 
Mita tulee paikkaan, johon merkit on 
kiinnitettavii, viitataan 2 §: iian. 

Wilhelm Jansson. 
Tuure Blii.ssar. 



Virkamiehdle. 

Ki.ertokirje 
N :o 23/3356 

posti- ja lennatinlaitoksen omien asuntovannujen knljetoksesta ja sille tilapaisiksi 
asunto- ja tarveainevarastovannniksi annettavien rautatievanuojen lnovutnksesta ja 

kaikissa naissa vaunnissa tarvittavien }IOlttopuiden antamisesta ja tiliWimisesta . 

Annettu. lokakuun 12 p:oii. 1929. 

A. Po li- ja lenni.itinlaitoksen omien 
asuntovaunujen kuljetus. 

1. Posti- ja lennatinlaitos on hankkinut 
rautatien varsilla olevien lennatin- ja pu
helinlinjojensa korjaustyokuntia varten 
a ·untovaunuja, jotka on mer kitty Tp N :o 
1276-1.300. Ennenkun vaunut asetetaan lii
kenteeseen, on niiden suhteen toi:mitettavn. 
valtionrautateiden omaa kalu toa koske
vien mfi..'il"iiysten mukainen teknillinen tar
kastus ja koeajo. 

2. Po ti- ja lenniitinlaitos ilmoittaa rau
tatiehallitukselle vuo ittain milloin ja 
missa vaunut halutaan ottaa kaytii.ntoon. 
Niinikaiin ilmoittaa posti- ja lenniitinlai
to rautatiehallitu.kselle, milloin vaunujen 
kaytto kunakin vuonna lopetetaan. Naistii. 
seikoista ilmoittaa rautatiehallitus puoles
taan asianomaisille asemille ja kontrolli
toimiston luottokuljetu jao toile. 

3. Vaunuja kuljetettae ' a liikennepai
kalta toiselle joko tyhjina tai korjauskun
tineen laaditaan niille eusi kerralla rauta
iiehallituksen edellisessa kohda sa maini
tun ja sen jalkeen korjauskunnan esimie
hen ilmoituksen perusteella kuljetuskirja 
kaavakkeelle B. N :o 197 a kuten rautatien 
omalle tavaralle. Kuljetuskirjan ylareu
naan kirjoitetaau .sanat: ,Posti- ja lennii-
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tinlaitoksen asuntovaunu'~. Kuljetuskirjau 
D-kappaleen UibeWiii liihetysasema viipy
matUi. kontrollitoimiston luottokuljetus
jaostolle. E -kappale annetaan korjauskun
nan esimiehelle. 

4. Korjauskuunan esinliehen tulee kun
kin vuo ineljiinneksen aln a liihetti:Hl 
kontrollitoimi ton luottokuljetusjaostolle 
edellises ii kobd sa mainittuihin kuljetu -
kirjojen D-kappaleisiin vertaamista yarteu 
ilmoitu iita, miten vaunu on edelli en 
vuosineljtilmek en aikana kulkenut. .r -ai
den ilmoitusten lahettiimiseen aadaan 
kiiyttiia rautatien virkapostia. 

5 . .Kuljetus kirjojen D-kappaleiden ja 
edelli ·e sa kohda a mainittujen ilmoitns
te-n nojalla laatii luottokuljetlllSjaosto van
nujen kuljetuksesta vuo. ineljannek ittiiin 
laskun kahdessa kappaleessa samojen pe
rusteiden mukaan, kuin vankivaunujen 
kuljetuksesta valtionrautateilla on sa~i.

dett-y ja lahettii.ii toisen kappaleen ka-m
rl:'erikonttorille ja toisen posti- ja lenniitin
laitok elle huomattavak i Uihetteiden ti
lissa, ellei laskua mieltmmmin baluta suo
rittaa kiiteisellii. 

6. Rautatiehallinto kustantaa vaunuja 
ldskoilta suistumisen, yhteentormayksen 
tai palon johdosta kohdanneen vahingon 
korjaamisen, ikali knn rautatien virkaili-



jat ovat olleet yypaiit iihen tai vahingon 
voidaan katsoa aiheutuneen rautatienkay
tostii. Samoin kustantaa rautatiehallinto 
kunmaksi kaymi estii johtuvat kustannuk
Ret kuin myo kin vaunujen voitelemisem ja 
jaiTutonkkien sekii ilma- ja Hirnmityslet
kujen vaihdon, jotava toin posti- ja lenna
tinlaitos va taa vannujen muun korjauksen 
tuottamista kuluista. 

7. Posti- ja lenniitinlaitoksen asuntovau
nuihin ei saa sekoittaa valtionrautateiden 
omia lenniitintyoknntien a nntovaunuja, 
jotka kaikki kuuluvat X:llii merkittyihin 
vaunuihin, eikii jiilempiinii B-kohdassa 
mainittuja vaunuja, joita niin ollen ei saa 
merkitii edellii 3 kohdassa mainittuihin 
kuljetuskirjoi.hin. 

B. Tilapaiset asunto- ja tarveainevarasto
vaunut. 

1. Po ti- ja lenniitinlaitok en edelliimai
nittujen omien asuntovaunujen lisaksi luo
Yutiaa rautatiehallitus sen korjauskunnille 
rautaiien omia sotilassisustuksella varus
tettuja vaunuja asnntovaunuiksi ja muita 
vaunuja tarveainevarastovaunuiksi kul
loinkin maariittiiviiii vuokraa vastaan. 

2. Kun edellisessii kohdassa tarkoitettn 
vaunu mi:iiiriitiiiin luovutettavaksi korjaus
kunnan kaytettiiviiksi, on luovutuksesta 
laadittava luovutusasemalla poytiikirj a 
(B. N :o 203) kolmessa kappalees a ja on 
siihen merkittiiva luovutetun vaunun nu
mero missii kunnossa vaunu on korjaus
kunnalle luovutettu, onko ja mitii sekii 
missa kunnossa olevia sotilassisustuksia 
vaunuun annettu. Poytiikirjasta jiitetiiiin 
yksi kappale luovutusasemalle, toinen kap
pale liihetetaan liikennejakson esimiehen 
viilityksellii kontrollitoimiston luottokulje
tusjaostolle ja kolmas annetaan korjaus
kunnan esimiehelle. Jos vaununn on an
nettu sotilassisustuksia, tulee liikennejak-· 
son esimiehen liihettiiii jaljennos poytiikir
jasta sotilastoimistoon. 

3. Knn vaunu luovutetaan takaisin, tu
lee korjauskunnan esimiehen esittiia saa
man a, edellisessii kohdassa mainitun poy
tiikirjan kappale ja on silloin laadittava 
uu.si, kaavalle B. N :o 203 kirjoitettava poy
takirja kahdessa kappaleessa, joista toinen 
annetaan korjauskunnan esimiehelle ja 
toinen liiheteti:iiin sen liikennejakson, missii 
vaunu on korjauskunnalle luovutettu, viili
tyk ella kontrollitoimiston luottokuljetus
jaostolle. J os v~unussa on ollut otilas
sisustuksia, on ne liihetettiivii siihen oti
lasvarastoon, johon ne kuuulvat. Sellai
sessa tapauksessa tulee liikennejakson esi
miehen liihettaa tiistiikin poytiikirjasta 
j tilj ennos sotilastoimistoon. 

4. Kun vaunu maiiriitiiiin korjauskun
nalle luovutettavaksi, ilmoitetaan samalla, 
miten kauan suunnilleen posti- ja lennii
tinlaitos on ilmoittanut vaunua tarvittavan 
ja milia rataosilla vannu tulee liikkumaan. 
Ellei liikennejakson e imies ole ilmoitetun 
ajan kuluessa saanut kolmanne · a koh
dassa mainittua poytiikirjan kaksoiskappa
letta, on hiinen tiedusteltava asemilta, onko 
vaunu vielii korjauskunnan kiiytettaviinii. 
Kielteisessii tapauksessa on hiinen hankit
tava selvitys siitii, · milloin ja missii kun
nossa vaunu ja siihen ehka annettu sotilas
si ustus on luovutettu rautatielle takaisin 
ja annettava siitii ilmoitus kontrollitoimis
ton luottokuljetusjaostolle ja, mikiili van
nu sa on ollut sotilassisustuksia, sotilastoi
mi.stolle. J os vaunu on silloin vielii kor
jau kunnan kaytettiivanii, on tiedustelu 
uudistettava aina kahden kuukauden ku
luttu.a, ellei poytiikirjaa takaisinluovu
tuksesta ole sitii ennen saat.u. 

5. Kontrollitoimiston luottokuljetusjaos-
• ton tulee, saatuaan kolmannessa kohdassa 
mainitun poytiikirjan tai neljannessii koh
dassa mainitun muun selvityk en, laatia 
lasku kahdessa kappalee a miiiiriityn 
vuokran mulman menettelemiilUi kuten 
posti- ja lenniitinhallituksen asuntovau
nuista on mi:i.iiratty. Tilapiiisten asunto- ja 



tarveainevarastovaunu"jen kuJjetuksesta ei 
kanneta maksua. 

6. Naita vaunuja samoin kuin rautatien 
omia asuntovaunuja liikennepaikalta toi
selle kuljetettaessa laaditaan niille kulje
tuskirjaksi ainoa taan vaunuluetielo (B. 
N:o 150). 

C. Polttopuiden luovutus ja tilitys. 

Seka posti- ja lennatinlaitoksen omissa 
asuntovaunui a etta tilapaisi a asunto
vaunuissa tarvittavia polttopuita tulee 
a.< emien antaa eri kuitteja vastaan, jotka 
on kuukausittain Hihetettava polttoainera- . 

portin mukana a ianomaiseen varastoon. 
itiden kuittien perusteella on varastojen 

saadetys a jarjestyksessa laadi.ttava laskut 
ja Uiheteitava ne siirtotiliu otteen mukana 
kamreerikontioriin maksun perimista var
ten. 

Tamii kiertokirje kumoaa rautatiehalli
tuksen toukokuun 11 paivalle 1928 paivatyn 
kiertokirjeen N :o 19/94 ja muut maarayk
et, jotka ovat ristiriida..ssa taman kierto

kirjeen kanssa. 
Helsingissii, rautatiehallituksessa, loka

kuun 12 piiivana 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Tuure Bliissar. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N :o 24/ 3642 

sahkovalaistuksen ottamisesta kaytantoon 
henkilovaunuissa. 

Sen johdosta etta slihkovalai tus tulee 
oiettava!ksi 1ldiytantoon toistaiseksi Talken
teella olevi.ssa ja .osassa vanhoja makuuvau
nuja mutt.a mahdollisesti vastedes muis a
kin henkilovaunui a, on Rautatiehallitus 
t8napaivana tapahtuneessa esittely sa an
tanut 'konetoimiston toimeksi laatia tarpeel
li e.t selitykset ja ohjeet valaistuslaitteiden 
hayttam.ista varten kuin myoskin jarjestaa 
asianomaisille 'kone- ja liiikenneosastolla 
opastusta sahkovalaistuslaitteiden hoid'O a 
ja kunno.ssapidoss.a. Sita paitsi tulee ku
\hunkin vaunuun ripustettavalksi lyhyt selos
tm siihen a ennetusta valai tu jii.rjestel~ 
masta, hoito...ohjeet henkilokunna.lle ja il
moituslehtio, . johon on merkittavii ilmaan
tuneet viat ja 1diyttohairiot; n:cik.a kailclden 
a ianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi 
taten ilmoitetaan. Helsingissa, Rautatie
hallitukse.ssa, marra 'kuun 7 paiv·a11a 1929. 

Till alia. 

Cir.kular 
N:o 24/3642 

angaende anvandande av elektri k 
belysning i personvagnarna. 

Med anledning av att elektri k 1bely ning 
kommer att inforas tillsvidare i under bygg
'I'ad v.arande och en del lildre sovva,on•ar, 
men mojligen framdeles liven i andra per
sonvagnar, har Jarnvag tyrel en vid i daO' 
skedd foredragning uppdragit at maskin
byriin att uppgora narmare .forklaring·ar 
och regJer for belysningsinriittningarnas 
anvandning avensom att for vederborande 
nd ma.skin- och trafi:k:avdelningarna an
ordna undervisning i belysningsinrattnin
garnas skot el och underh§.ll. Darjiimte 
lko.rnm.er att i varje vagn upphangas en ikort 
l'edogorelse over den i densamma inforda 
beJysningsanordningen, for ~~ersonalen 

avsedda reglcr for dess vard samt ett blo0k, 
dar uppkomna fel och· driftstoringar bOra 
antec:kna ; vilket alle dem, som veder.bor, 
till kiinnedom och iaktta.gande hiirigenom 
meddela . Helsin.gfors, a J .arnv.aO' styrelsen, 
den 7 november ] 929. 

Vilhelm Jansson. 

Viiino V. Ait·as. 
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Virkamiehille ja konduktooreille. 

Kiertokirje 
N:o 25/19 

syyskuun 21 paivii.ltii. 1929. 

Saksalais-pohjoismainen henkilo- ja matkatavarayhdysliikenne 
Turun-Tukholman kautta. 

Matkustajain ja matkatavaran kuJjetuksesta kansainvalisilla matkalipuilla ja 
kansainva1isilla matkatavaratodistuksilla Suomen ja Saksan va1illa Turun-Tnkholman 
kautta tammikuun 1 paivasta 1930 alkaen on voimassa: 

a. Kansainvalinen sopimus matkustajain ja matkatavaran kuljetuksesta rauta
tejtse 23 paivalta lokakuuta 1924 seka yhteiset lisamaaraykset; 

b . Internationaler Eisenbahntarif fiir die Beforderung von Personen und Re· e
gepack zwischen Deutschland und dem Saargebiet einerseits und Danemark, 
Schweden, Norwegen und Finnland anderseit ; 

c. Abfertigungsvorschriften. Anleitung fiir den Druck der Fahrausweise; · J 

d. Abrechnungsbestimmungen und Anteilsiibersicht zu dem Tarif. 
Julkaisut a--c jaetaan Suomen tariffiasemille Helsinki, Viipuri, Turku ja Tampere. 

Liput. 

1. Valmiiksi painettuja lippuja myydaan kelpaaviksi 

kautta Turku- Stockholm

Tralleborg-Sassnitz 

asemilta 

Helsinki 

asemille 

c Berlin Stett. Bf. 

{ 

Hbf tal 
Dresden Neustadt LaJ 

Wettlnel"8tn~Mo 

< Hamburg:::Altona 

Leipzig Hbf 

\ Miinchen Hbf 

Viipuri 

Turku 

Berlin Stett. Bf. ja Hamburg:::Altona 

- ))-

Tampere -»- ->)-

3463 - 29 



kautta Turku- Stockholm- Kjobenhavn

Gjedser- W arnemunde 

a.semilta a s emilie 

Hel inki Berlin Stett . Bf. ja 

Viipuri -·-·-
'lurku -t-

Tampere ->>-

Ham burg::: Altona 

- >)-

-»-

->>-

2. Avolippuja myydaan asemilta Helsinki, Viipuri, Turku ja Tampere kumpaakin 
kanttatieta kaikille tariffissa ss. 14-35 mainituille Saksan asemille (luvultaan yli 100). 

3. Liput kelpaavat kaikkiin aikatai1lunmukaisiin juniin. Suomen pikajuniin on 
paikkalippu lunastettava. Saksa a on L-, FD- ja FFD-juniin lisamaksu suoritettava. 

4. Matka saadaan keskeyttaa 
a. ilman muodollisuuksia Turussa, Tukholmassa ja Kopenhamina sa seka kerran 

Saksassa; 
b. ehdolla, etta lippu heti naytetaan keskeytysaseman paallystolleleimattavaksi: 

Suomessa ja Ruotsissa kaikilla valiasemilla, Tanskassa kerran. Ruotsissa on 
talloin matkan keskeyttamisesta suoritettava erityinen maksu. 

5. Lippu on voimassa 30 paivaa, leimaamispaiva lukuunotettuna. 
6. Lipun ensimmainen kelpoisuuspaiva on leimattava seka lippuun etta laiva

matkan kontrollikuponkiin. (Kansainvalisten maaraysten mukaan sita ei saa merkita 
kirjoittamalla). Lapselle myytavaan lippuun ja sen laivamatkakontrollikuponkiin on 

Laps! 
leimattava tai kirjoitettava sanat Barn, jota paitsi lapsenlippu ja mainittu kontrolli-

Kind 

kuponki on leikattava niissa olevaa vinoviivaa myoten. Irtileikatut kontrolliosat jaavat 
lippukassaan tilin todisteiksi. Vaii.rin tai epii.selvasti leimattuja ja vaarin kirjoitettuja 
lippuja ei saa muuttaa eika antaa matkustajille, vaan on ne tehtava mita.ttomiksi ja 
liitettava tiliin. 

7. Maksut Suomen tariffiasemilta (Helsinki, Viipuri, Turku ja Tampere) Tralle
borg-Sassnitz Mitte See'hen seka Gjedser-Warnemiinde Mitte See'hen esiintyvat 
Tariffissa (ss. 107, 108) yhteenlaskettuina Suomen raha sa. Maksut maaraasemalle 
Saksassa Sassnitz Mitte See'sta (Tariffi ss. 14-24) ja Warnemiinde Mitte See'sta (Tariffi 
s. 24-35) ovat tariffissa ilmoitetut Saksan rahassa ja on ne muunnettava Suomen 

rahaksi rautatiehallituksen vahvistaman kurssin mukaan (toistaiseksi l. oo RM = 9. 60 

Smk). Lipun hinta saadaan laskemalla osamaksut yhteen. Lapsenlipun hinta on puolet 
tariffissa olevista maksuista. Loppuera tasoitetaan taysiksi Suomen markoik i. 

Laivapaikka. 

l. 1 rautatieluokan lippu kelpaa 1 luokkaan laivassa ja lautalla. 
2 » >> >> 1 >> >> >> 2luokkaan lautalla. 
3 >) >) )) 2 >) >) )) 3 )) >) 
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2. Matku taja voi myyntiaseman valityksella varata itselleen laivapaikan linjalle 
Turun atama-Tukholman atama. Viipurin ja Tampereen asemat lahettavat vastaan
ottamansa tilauksen Helsingin asemalle. Vastauksen saatuaan myyntiasema merkitsee 
laivamatkan kontrollikuponkiin laivan nimen, lahtopaivan ja -ajan seka hyttipaikan 
numeron. Jos matku taja tilaa yhden hengen hytin, ka.n.netaan siita 150 Suomen markan 
ylimaarainen maksu, joka lisataan lipunhintaan. Talloin merkitaan laivamatkan 
kontrollikuponkiin hyttipaikan numeron aile sanat: Yhden hengen hytti maksettu 
(Enkelhytt betald). 

3. Myyntiaseman valityksella matkustaja voi myoskin peruuttaa tilaamansa 
laivapaikan. Edellisessa kohdassa mainituilla asemilla tamii. voi tapahtua ainoastaan jos 
matkustaja esittii.a pyyntonsii. niin hyvissii. ajoin, etta peruuttamista koskeva sahko
Hanoma ennii.ttaa saapua Helsingin aseman kautta a ianomaisen laivan asioimistoon 
ennen klo 11 laivan lahtopaivana. Vastaanotettu peruutus merkitaan laivamatkan 
kontrollikuponkiin. 

4. Laivapaikkojen tilaukset, vru tauk. et niihin seka peruutukset lahetetaan virka
Rii.hkosanomina. 

5. Tilaukse ta samoin kuin peruutuksesta kannetaan 5 Suomen markan mak u, 
josta matku. tajalle annetaan kuitti kirjasta B. N:o 158. 

Ma tkatavara. 

l. Matkatavara kirjataan kuljetettavaksi Helsingin, Viipurin, Turun ja Tampe
reen a emilta kaikille Tariffissa . s . 14- 35 mainituille Sak an asemille. 

2. Kirjaaminen toimitetaan ainoastaan esitettii.essa vahintaan matkatavaran 
maaraa emalle saakka kelpaava kansainvalinen matkalippu tai matkatoimiston laatima 
kuponkivihko. Matkatavara kirjataan ainoastaan sellaista tieta kuljetettavaksi, jolla 
matkalippu tai kuponkivihko on voimassa. 

3. Kirjattae sa annetaan matkustajalle kansainvii.linen matkatavaratodistus . 
Lipun takasivu tai kuponkivihon paallyksen viimeinen sivu leimataan matkatavara
leimalla. Jos matkatavara kirjataan jollekin valiasemalle (kts . Kansainval. sopimus 
matkust. ja matkatav. kuljetuksesta 20 art. , 6 §, lisam. l.) on matkatavaran leiman 
lisaksi kirjoitettava sanat: >>Gepii.ck his .. . .. . ... . (asemalle). 

4. Matkatavaraa kirjattaes a Dresdeniin, Hamburgiin tai Altonaan on jokaiseen 
kolliin kiinnitettava varillinen osoitelappu, johon on painettu maaraaseman nimi (Drer
den Hbf, Dresden:::Neustadt, Dresden Wettinerstrasse; Hamburg Hbf, Hamburg 
Dammtor, Hamburg Sternschanze; Altona Holstenstrasse, Altona Hbf). 

Kirjattaessa matkatavaraa Berlinin k aut t a kuljetettavaksi (esim. o oitettuna 
Leipzig Hbf) on kaytettava seuraavanlaista ohjelappua: 

Oberfuhrung in Berlin mit Fuhrwerk. 

UberfUhrung 
in 

Berlin mit Fuhrwerk 
Ylaosa kiinnitetaan matkatavaran kuljetusseteliin, alaosa matkatavarakolliin. 



Jo Ramalla paikkakunnalla (esim. Koln) on u eita rautatieasemia (kuten Koln Hbf, 
Koln West , Koln Siid, Koln~Deutz), tulee matkustajan ilmoittaa, mille maaraasemalle 
hanen matkatavaransa on kirjattava. EUei han siihen kykene, merkitaan sen osoitteeksi 
aseman nimi Tariffissa ss. 119- 120 olevan ohjeen mukaan (tassa tapauksessa: Koln 
Hbf) , matkustajalle siita nimenomaan huomauttaen. 

Kulkutie kirjoitetaan . eka matkatavaratodistukseen etta koUeihin kiinnitettaviin 
numerolappuihin merkitsemalla asemanimet, jotka tariffin 2:ses~a sarekkeessa esiinty
vat lihavin kirjaimin painettuina. 

5. Matkatavaran kuljetusmaksu lasketaan kultakin alkavalta kilojen 10-luvulta. 
Suomen valtionrautateiden o alta (Tariffi ss . 107-108, matkatavarasareke a) ja Saksan 
osalta (Tariffi s. 14- 35, matkatavarasareke a) lasketaan maksu kokonaispainosta. 
Muilta osilta (Tariffi ss . 107- 108 matkatavarasareke b) lasketaan maksu ylipainosta, 
jolloin maksusta vapaa paino on 25 kg jokaista kokolippua ja 12 kg jokaista puolilippua 
kohti. Saksan rahassa la ·kettu maksu muunnetaan Suomen rahaksi , niinkuin edella 
(kts. Liput, 7) on sanottu ja osamaksut lasketaan yhteen. 

6. Kirjattaessa kannetaan seuraavat s i i r tom a k s u t: 
Kuljetukse ta Tukholman satamasta rautatieasemalle 10.70 Smk jokai. ta 

matkalippua (myos puolilippua) kohti, jonka nojalla matkatav ara kirjataan. 
Berlin in k aut t a suoritettavasta kuljetuksesta, Suomen rahaksi muunnet

tuna, 0. 2 5 RM kokonaispainon kultakin alkavalta kilojen 10-luvulta. Vahin maksu 
lahetykselta on O.ao RM. 

Siirtomaksut merkitaan erikseen matkatavaratodistukseen. 
7. Polkupyorien ja moottoripyorien kuljetu maksu la ·ketaan kappaleelta mat

kalta Suomen tariffiasemilta Tralleborg-Sassnitz Mitte See'hen tai Gjed er-Warne
miinde Mitte See'hen saakka (tariffi ss. 107- 108). Viimemainituilta kohdilta maara
asemalle Saksassa lasketaan maksu painon mukaan kuten tavallisesta matkatavarasta 
siirtomaksuineen kuljetuksesta Berlinin kautta. 

Polkupyorista ja moottoripyorista ei kanneta maksua ;:;iirtokuljetuksesta Tuk
holmassa. 

8. Koiria ei kuljeteta Suomea ko kevas ·a yhdysliikentee sa. 
9. Jos hankintaetu on ilmoitettu (kts. Kansainval. sopimus matkust. ja matkatav. 

kuljetukse ta, 35 art.), kirjoitetaan ilmoitetun hankintaedun maara Suomen rahassa kir
jaimilla ja numeroilla matkatavaratodistukseen, johon myoskin merkitaan hankinta
edun ilmoittamisesta kannettava maksu, joka on 0 . 25 pennia kultakin alkavalta 10 
Suomen markalta ja 10 kilometrilta. Vahin maksu on 5. oo Smk koko kuljetusmatkalta. 

Tilitys. 

Tilikuukauden aikana myydyt matkaliput tilitetaan eri lomakkeella B. N:o 266, 
johon liitetaan avolippujen kannat, vaarinleimatut liput ja lapsenlippujen kontrolliosat. 
Kirjattu matkatavaramaksu tilitetaan eri lomakkeella B. N:o 267, johonliitetaan matka
tavaratodistusten kannat seka peruutetut todistukset kantoineen ja kuljetussetelineen. 
Tilien loppuerat siirretaan matkustajaliikenteen yhdistelmaan B. N:o 126 a. 

Tilit B. N:o 266 jaB. N:o 267liitteineen seka asemilla keratyt kansainvaliset matka
tavaratodistukset lahetetaan tilikuukautta lahinna seuraavan kuukauden 10 paivana 
osoitettuna: Tariffitoimiston ulkom. jaosto Jlllo5, Helsinki. 



Junissa keratyt suoranaiset liput lahetetaan muiden kerattyjen matkalippujen 
ohella Kontrollitoimiston matkustaja-jaostoon, Helsinki. 

Helsingissa, Rautatiehallituk~essa, syyskuun 21 p:na 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Br. Suviranta. 
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Esimerkkeja. 
1.oo RM = 9.so Smk. 

Matkalipun hinta. 

Ka.trineholm 
1. Hel inki-Berlin Stett. Bf kautta Salo-'furku--Btockholm-----,------,--

Nykoping 

2. 

Trii.lleborg--Bassnitz Neubrandenburg 2Iuokka· 
Prenzlau ' · 

Toukok. 1 p.- Syysk. 30 p. 

Smk 
a. Helsinki-Trii.lleborg/Sassnitz Mitte See (Tariffi s. 107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888.oo 

Lokak.1 p.
Huhtik. 30 p. 

Smk 
988.oo 

b. Sassnitz/Trii.l.leborg Mitte See-Berlin Stett. Bf (Tariffi s. 15) 32.6o RM 
= (312.96 =) 313.oo Smk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.oo 313.oo 

Hinta Smk 1 201.oo IHinta Smk 1301.oo 

. Helsinki 
Viipuri-Hamburg~Altona kautta Lahti- - ---Turlru--Btockholm

Toijala 
Katrineholm lautta . 

.. . Malmo . Kjobenhavn-GJedser-Warnemiinde-Liibeck, Nykopmg lruva 
3 luokka: 
a. Viipuri-Gjedser/Warnemiinde Mitte See (Tariffi s. 108) ............... . 775.oo 870.00 
b. Warnemiinde/Gjedser Mitte See-Hamburg~Altona (Tariffi s. 28) 14.so RM 

= (142.os =) 143.oo Smk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.oo 143.oo 
------------1-----------
Hinta Smk 918.oo /Rinta Smk 1 018.oo 

M a t k a t a v a r a m a k s u. 

Helsinki-Dresden Hbf kautta Turku--Btockholm-Trii.lleborg--Bassnitz-Berlin, 40 kg matkatavaraa 
yhdelli.i matkalipulla: 
a. Helsinki-Trii.l.leborg/Sassnitz Mitte See, 40 kg kokonaispainoa (Tariffi s. 107, sareke 8 a) 4 X 

4.22 Smk = (16.ss = ) ............................. . 
b. ~ I » •> 15 kg ylipainoa, (Tariffi s. 107, ·ar. 8 b) 2 x 50.oo Smk = 
c. Siirtomaksu Tukholmassa (Tariffi s. 13), 1 matkalippu ..................................... . 
d. Sassnitz/Tralleborg Mitte See-Dresden Hbf, 40 kg kokonaispainoa (Tariffi s. 16, sar. 9 a) 

4 X 2.40 RM = 9.6o RM = 92.16 Smk .......................... .. . .... ...... .... ...... . 
" Siirtomaksu Berlinissa kokonaispainosta 40 kg (Tariffi s. 13) 4 x 0. 25 RM = l.oo RM = 9. 60 Smk 

Tasoitusta 

17.oo 
100.oo 
10.70 

92.16 
9.60 
0. 54 

Maksu Smk 230.oo 



Matkalipun malli. 
(l:nen slvu) 

Saksnl.-pobjolsm. lllkenne. 
Tysk-nordlsk traflk. 

Deutsoh-nordlsoher Verkehr. 

q; N:o 

Pltivltieima 
Datumstll.mpel 
Tagesstempel 

Kelpaa kalkklln juniin. L- , FD· ja ~FD-juniln. Sa.ksa.ssa 
lisll.maksu. Suomen plk&junlin on entyinen PaJkkallppu 

lunastetta.va. 
Alia tl!.g, for L-, FD- ooh FFD-tlig I Tyslde.nd ~illliggs.!'vgift. 

Till snlllitlg 1 Finland skall sarsldld platsbiljett losa.s. 
FUr atle ZUge. FUrL· , FD· und FFD·ZUge In Deutsch!IIJld 
Zuscblag. FUr SchnellzUge 1st in Finnland elne besondere 

Pla.tzkarte zu 15sen. 
Kelpaa paivaa 

Galler 3 Q dagar 
GilUig T age 

Helsinki: Helsingfors-Berlin Stett. Bf. 
Katrlneholm 

via Salo-Turl..-u: .Abo-Stockholm Nykoplng 
Neubrandenburg 

Tratleborg-Sassnltz Prenzlau . 

2 Luokka [Lalvamatkalla- Pa batstriickan 1 Luokka J 
1 

Klass Auf der,Schlffsstrecke 
1 

KKI
1
ass 

Klasse Turku: Abo - Stockholm asse 
Smk. 
Fmk. 

Ma.tkan keskeyttlimisestll. kts. seur. stvua.. 
Bestll.mmelser for a.vbrott i resa., se nlista. aida. 
Wegen Fa.hrtunterbrecbung siebe nilchste Selte. 

Kun allaoleva. kontrolliosa. puuttuu, on lippu puoleen 
blnta.an annettu la.pselle. - Dl!. kontrolldelen bAr _ .. · 
nedan sa.knas, li.r bill etten utfli.rdad till halvt ·· 
prlsa.ttglllia.forettbarn.-BeimFe)llen .. 
des nebenstehenden Abschnlttes -··· 
gilt dlese Fa.hrkarte nur fiir J,apseulipun 
ein Kind zum balben ·· kontroll iosa. 
Fa.hrprelse. ..-- Kontrolldel for ba.rnbiljett. 

Abschnltt fUr Klnderfa.hrkarte. 

Helsinki: Holsinofors- Berlin Stott. Bf. 
... --··_...~~a. Turku: .!bo-Stocltholm-Sassnit z N:O 

(3:s sivu) 

Helsinki: Helsingfors
Berlin Stett. Bf. 

via. Turko: .!bo-Stoekbolm
Sa.asnltz. 

N:o 

1 Lk. laivalla 
• Kt pa bat. 

• Schiff. 

Plilv!Ueima. 
na.tumstlimpel 
TBI!e5otempel 

Kontrollikuponki Kontrollkupong 
laivamatkalle filr bAtstrackan 

Priifungsabschnitt :fur die Schiffsstrecke 

Turun satama l f Tukholman satama 
1 hamn ~-~ hamn 
Abo Hafen J l Stockholms Hafen 

··················--····· · ···········~gen den / 10·········· 

Llihtiiaika klo ~~~~ Hvtti:paikka N· = 
AvgAngstld kl. ::: Ryt tplats .o -
Abfa.hrt urn Uhr. Ka.!Uten].Jia.tz 

(2:nen sivu) 

Ma.tka. sa.a.dn.a.n keskeyttli.ii: 
a) llman muodolliauuksia 

Turussa ja Tukholmassa. sekll. kerra.n Sa.ksassa; 
b) ehdolla etti matkustaja. junasta. poistuttuaan heti nayt

taa lippunsa asemavirkamiehelle lippuun teh&avU mer
kinta& varten 

Suomessa. ja. Ruotslssa. kalkllla. a.semllla.. Ruotslssa 
on matkan keskeyttli.mlsestli. suorltettava. er!tyi
uen maksu. 

Resa.n fAr a.vbryta.s: 
a) uta.n formalitet 

I Abo ocb Stockholm sa.mt en g:\ng I Tyskla.nd; 
b) mot pl teckninc av stationstjinsteman omedelbari efter 

tlgets ankomst 
i Flnla.nd och Sverige pll. alia sta.tloner. I Sverige 
erHlgges en s!Lrsldld a.vgift vid resea.vbrott. 

Fa.hrtunterbrecbung lst gestattet: 
a.) ohne Formliohkeit 

Jn Turku: Abo und Stockholm sowie einmal in 
Deutschland; 

b) gegen Beseheinigung des Statlonsbeamten so fori nacb 
dem Verlassen des Zuges 

In Finn!and und Schweden beliebig oft. In Schwe
den lst bel Fa.hrtunterbrechung eine besondere 
Gebtihr zu entricbten. 

(4:s sivu) 

Lalvama.tkalla. Turun sa.ta.ma.-Tukholman sata.ma. voi 
da.an va.rmuudella sa.ada hyttlpa.lkka, alnoa.sta.e.n j os sella.l
nen ennakolta on tllattu . 

Palkka. tilattakoon hyvissa a.joln Valtlonra.uta.telden 
asemlen ka.utta. ta.l suoraa.n hoyrylalvojen a.sla.miehtltll.. 

PI!. bll.tstrackan Abo ha.mn-Stockholms ha.mn ka.n 
hyttpla.ts med sakerhet pA.rllknas endast under foruts!Lttnlng , 
a.tt sAda.n hestiU!es pt. !orha.nd. 

Besti\llnlng av plats bor i god tid gliras genom Sta.ts
i li.rnvligarna.s sta.tioner eller bos l!.ngb!Lta.ruas komissionllrer. 

Aut der Schlffsstrecke Turku: .!bo Hafen- Stockbolm 
Ra.ten k= mit elnem Ka.jiitenpla.tz nur da.nn gerechnet 
werden, wenn ein solcber im voraus bestellt worden !st. 

Der Platz 1st frUbzeitlg bel den Stationen der Fln
nlschen Staatsba.hnen oder bei den Da.mpfschilfsa.genten 
zu bestellen. 
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Viran tai toimen haltijoille. 

Kiertokirje 
N:o 26/H. 379 

marraskuun 15 paivii.lta 1929 

koskeva viran tai toimen haltijan oikeutta 
saada ikalisaa va:Nen lukea hyvakseen 

asevelvollisena.oloaikaa. 

Viimekuluneen lokalkuun 12 paivana on 
valtiovarainministerio tehnyt seuraavan 
pi:i:atOksen : 

Noj.autuen valtion Vli.!I'oista ja to]mista 
suoritettavan pa1k:lklaukse.n .perusteista an
netun .lain tiiytlintoonpa!Ilrosta 31 pai v.iinii 
t31IDl1Iliilruuta 1-924 annetun. aootuksen 21 
§:alin saa valtiovarainministerio malirata, 
etta vir.an tai toimeon lhia.ltija ei ilrnlisaa var
ten aa lu.klea. hyv·alkseen sita .aikaa, min.'ldi 
ll.lm on ollut asevelvollisena vaktinaises&a 
otapalveluksessa. 

Tlima !kaikiki.en asia!llJomaisten tiedoksi 
j·a nouoatettavaJks.i ilmoi·tetaan. 

Hlelsingi.s&ii, rautatiehalhtuksessa, marras
kuun 15 paivana 1929. 

Till innehavare av tjiinst eller hefattning. 

Cirkular 
N :o 26/H. 379 

av den 15 november 1929 

angaende innehavares av tjanst ell~r be
fattning ratt att for erhallande av alders
tillagg tillgodorakna sig den tid han som 

varnpliktig varit i aktiv tjanst. 

Den 12 sistforflutna oktober har .:finans
ministeriet fattat fol jande beslut: 

Med stQd J3.V 21 § i forordningen den 31 
januari 1924 om br.i.ngande i vel'lkstallighet 
av lagen ·angaende .gl'U!Ilderna .for avl<lning 
i statens tjiinster ooh. befattnin.gar fAr finan.s
:rruim.isteriet forordM, att innehavare av 
tjfunst eller be.Dattning ic.ke ·ar berattigad 
att for erlhallande av alderstilla.gg tillgo
dorakna si.g den tid han som varnpl:ilkJtig 
varit i aktiv tjiiru;t. 

Det J3.lie clem, som vOO!erbor, till kanne
dom o(}h efterrattelse meddelas. 

Helsingfors, a jarnvag.sstyrelseon, den 15 
november 1929. 

Vilhelm Jansson. 

K . .A. Wahlstedt . 

3 993-29 



Kaikil!e. 

Kiertokirje 
N:o 27/ 3811 

joululwun kuudennen paivan viettamisesta 
yleisena juhla- ja vapaapaivana. 

Annettu marraskuun 22 paiviinii. 1929. 

Asianomaisttm. tiedoksi ja noudatettavaksi 
saa rautatiehallitus ta.ten toimittaa alem
pana olevan lain: 

Laki 

joulukuun kuudennen paivan viettamisesta 
yleiiSena juhla- ja vapaapaivana. 

Anoettu Helsiogissii. 8 paivanii. marraskuuta 1920. 

Eduskunnan piHitOksen mukaisesti aade
taii.n tat en : 

1 §. 

Suomen itsenli.iseksi tasavallaksi julistau
tumisen muistoksi on joulukuun lruudetta 
paivaa vuosi1Jtain vietettava yleioona juhla
ja vapaapaivi.i.Jla. 

2 §. 

Joulukuun kuudennen paivii.n sat.tuessa 
arkipruvaksi on tyot virastoissa, tuomioistui
m.issa ja kouluissa eka. valtion, kuntien ja 
yl ityisten laitdksi a, liikkeissa ja tyO
maiUa keskeyteWiva kuten pyhapaivina. 

Toiden keskeyttamisesta huolimatta on 
tyOn.tekijoille joulukuun kuuden.nelta pai
vli.ltii malmettava hiytt.ii tyopaiva.a. vastaava 
palkilm. Jos tyotii tehdaan piiivii-, tunti- tai 
kappalepallkalla, on palka:n saamisen edelly
tyksenii kuite.nki.n etta tyOsuhde tyonanta-

4007 - 29 

Till alia. 

Cirkular 
N:o 27/ 3811 

om firande av den sjatte december sasom 
en allman hogtids- och fridag. 

Givet den 22 november 1929. 

V,ederborMLde till kii.nnedom och efterrat
telse far jiirnviig tyrelsen harmed delgiva 
nedanst!ende Jag: 

Lag 

om firande av den sjatte december sasom 
en allman hog·tids- och fridag. 

Givet i He1singfors den 8 november 1929. 

I enlig.het med Riksdagens beslut tadgas 
baTmed: 

1 §. 

Till !l.minnelse av F.inlands forkJarande 
for sjlilvsta.rl'dig republik skall den sjatte 
december ll.rligcn fira.s sasom en alJman hi)g
tids- och fridag. 

2 §. 

Infaller den sjatte december pli en socken
dag, skola arbetena i ambetsverken, domsto
larna oC'h skolorna samt vid statens, kom
muns och .en kildas inriittningar, affarsfore
tag o<fu ~rbetsplatser instli.l.las liksom !l. helg
dag. 

Utan avsoonde !l. arbetenas instiillande 
bor at alibetare for den sjatte december er
laggas hel artbetsdag motsvarande lon. Ut
fores arbetet mot dag-, tim- eller styc.kelolJ , 
utgor forutsiittningen for erhallande av lon 
likval, att arbetsforhallandct mellan arbets-



jan ja tyontekijan viilillii on ke keytymi.ittii 
jatkunut viihintaan viikon ajan Hihinna en
nen alJottua paivaa. Ka.ppalepalkasta las
ketaan pfuvapalkka en kesk:imaari:i:isen pa.i
vaansion perusteella minka tyfultekij.a on 
itsenaisyyspa.ivaa li:i!hinnii edellis n viikon 
aikana an ainnut. 

3 ~. 

J oulukuun kuudentena piiivana ei ole 
lupa pitiHi ma·rkkinoita, toripfuviii eildi huu
tokauppoja. 

Raut,a.tiehallitu maaraa samalla, etta rall
tatieliikennetehtavat on joulukuun kuude.n
tena pfuvana uoritettava kuten sunnuntai
ja juhlapfuvinii. 

Helsingissa, rautatiehallitaks a, marras
kuun 22 piiivanii 1929. 

givaren och arbetaren oavbrutet fortbcstatt 
under minst en veeka niirmast fore agda 
dag. For tyckelon beraJrnas daglonen pA 
grund av medeltalet av den dagsfortjiinst. 
som arbetaren haft under vec.Jmn narmast 
fore sjalv: ·tiindighetsdagen. 

3 §. 

1\fa.rknad, torCl'dag eller auJction ma ej 
Milas den sjiitte december. 

Jiirnviigsstyrelsen fo:rordnar sa.mtidigt, 
att jiirnviigstrafiken skall den sjiitte decem
ber uppriittlhAllas asom under son- OCih 

helgdagar. 

Helsingfors, A jiirnviioO'ISStyrelsen, den 22 
november 1929. 

J almar Castren. 

Ossian H e'llman. 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N:o 28/4118 

joulukuun 19 paivalta 1929. 

.Asrapiian-Valkjiirven rataosan liikennoi
misesta. 

SittenkU[l Ayrapaan-Valkjarven raken
teella oleva rataosa on toimitetussa tarkas
tuk e sa todettu olevan liikennekelpoisessa 
kunnossa, on rautatiehallitus kulkulaito ' 
ten ja ylei ten widen ministerion kirj el
m.iin nojalla kuluvan joulukuun 13 paivaJta 
N :o 5635 maarannyt, etta puheenalainen 
rataosa on tulevan tauuniknun 1 pa.ivasta 
lukien avattava yleiselle liikenteelle huo
mioonottamalla seuraavaa: 

Ayrapaan- Valkjarven rataosa luetaan 
hallinnolli es a ja tilastollise sa uhteessa 

Till alia. 

Cirkular 
N:o 28/4118 

av den 19 december 1929 

angaende trafikering av Ayrapaii-Valk
jarvi handel. 

Enar Ayrapaa- Valkjarvi under byggnad 
varande bandel vid verkstiilld avsyning 
befunnits vara i trafikdugligt kick, bar 
jarnvagsstyTelsen i tod av ministeriets for 
kommunikationsvasendet och allmanna ar
betena krivel e for den 13 innevarande de
ceiDJber N :o 5635 forordnat, att ifrllgava
rande handel skall fran och med den 1 in
stundande januari oppnas for allman traJik 
rued hvkttagande av foljande: 

.A yra piia- Valkj iirvi ban del hanfores i 
adminis trativt ooh stati tiskt avseende till 

Helsi111gin-Hameenlinnan- Raj aj.oen 
taa;n, kuuluen 

r a- Helsingfors-Hameenlinna- Raj aj oki ba-

2:seen kassanhoitopiiriin , 
2:seen liikennejak oon, 
5 :nteen ratajaksoon, 
Viipurin konepajaan, 
2:seen varikkojaksoon, 
4:nteen varastojaksoon ja 
14:nteen lennatinteknikkopiiriin. 
Laakarinhoid<>sta ilmoitetaan erikseen. 
Ayrapaan- Valkjarven rataosan liiken-

nepaikat seka niiden etaisyydet Helsingista 
ja toisistaan ynna niiden lennatinhuudot, 
nimilyhennykset ja liike11uoimistapa ovat 
euraavat: 

-!3 16 - 2 9 

nan, ho1•ande till 
2:dra kassorsdistriktet, 
2:dra trafiksektionen, 
5 :te bansektionen, 
Viipuri verkstad, 
2:dra depotsektionen, 
4:de ford1dssek tionen och 
14:de telegrafteknikerdistriktet. 
Angaende laka.rvltrden meddelas sarskilt. 
Tra;fikplat erna a Ayrapaa- V alkjarvi 

handel samt dessas avstand fran Helsing
fors och varandra avensom telegrafuppro
pen, namnforkortningarna och trafike
ring.ssa ttct for dem aro foljande: 



Helsingistii 
Edelliseltn. Iii-

Lennlitin- Nimi- I LiikennBimis· 
Liikennepaikka. km. 

kennepaikalta 
buuto lyhennys km tapa 

Trafikplats. Frlln .llelsing- FrAn !Bre- Telegraf- ~amn. Trafikerings-
fors km. g!l.ende trafik-

plats l<m. opprop forkortning slltt 

Ayrapaii. { lk. asema 
V kl. station 362 

Polliikka.Ia. { pysakki 
ball plats 365 

Punnus ( laiturivaibde 
373 \ plattformvaxel 

Korpioja ( laiturivaibde 377 I plattformvii.xel 

Valkjarvi ( V lk. asama 3 7 'I kl. station 

Laiturivaihteet Punuus ja Korpioja ovat 
V alkj iirven aseman alaisia. 

Tiima kaikkien a . ianomaisten hedoksi ja 
noudatettavaksi i.iiten ilmoitetaan. Helsin
g-is ·a, rautatiehallitu k essa, jou lu kuun 19 
p[iiviina 1929. 

Ap 

3 Pol 

8 Pus Hp & T 

4 Kpo Hp & 'r 

10 Vaj 

Plattformvaxlarna Punnu:; och Korpioja 
underlyda Valkjarvi station. 

Det aile dem, ·om v derbi:ir, till kiinnc
dom och iakttag-ande hi.irig-enom llleddelas. 
Helsingfor , a jarnvagssty1·els n, den 19 
december 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Tuure Bliissar. 



Virkamiehille ja liikenneosaston muille virkailijoi/le. 

Kiertokirje 
N :o 29/ 4236. 

jouluku un 19 pii.i vii.ltii. 1929. 

Tavaran tiedusteluohjesaanto seka perimatonta ja loytotavaraa koskevat maaraykset 
ja tiedustelukonttorin tyojarjestys 0 N :o 1245. 

A ianomaisten tiedok i ilmoitetaan tat.en, 
tUi rautatiehallituksen lkiertokirje :o 

4 7 j-3-:1:52, roarraskuun 2 paivalta 192.1, joka 
si altiili ,Tavaran tiedusteluohjcslian.non ", 
,P rima.tonta taV'araa cltii loytotavaraa 
krukevat maaraykset" ja, Tiedustelukontto
rin tyojarje tyksen", amoin !Jmin rautatie
ihallituksen lkiertokirje N :o 15/563, ib.elmi
lkuun 10 piiivalta 1922, laiiDkaa.vat olema ta 

voimassa tammikuun 31 paivana 1930, koslka 
rautatiehallituksen vahvistamat uu i , T ava
ran tiedusteluo'hjesa·anto ja perimatonta t a
varaa eka. loytotavaraa lkoskevat maarayk
• et" ja uusi , Tiedustelukonttorin tyojiir
jestys" tulevat voimaan helmikuun 1 pi.i i
Yiista 1930 lukien. Helsingissii, rautatidhalli
tukse a, joulukuun 19 pruvana 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Tuur Bliissm·. 

248-30 



Kaikille. 

Kiertokirje 
N :o 678 

belmikuun 21 pliivaltii 192H 

henkilojunien koeajosta. 

Koska on "'alitett u, etta voimassa olevaan 
aikatauluun on osalle henkilo.iunia erailUi. 
asemavaleilla otettu liian niukat kulkuajat, 
vastaavia aikoja toisilla viileilla jalleen pi
dl'ttaessa liian nmsaina, ja knn on toivot
tavaa, etta naita junia kuljetetaan olevien 
olojen sallimalla suurimmalla nopeudella, 
junaturvallisuutta Jruitenkaan vaaranta
matta, tulevat asianomaiset veturimatka
neuvojat ·koeajamaan kaikkia tlirkeampia 
henkilojunia ( ei paikallis- eika sekajunia) . 

Nama kocajot, joiden tulce olla loppuun
suoritetut cnsi toukokmm 15 paiv&an men
ne..c;;sa, tapahtuvat siten, etta junat lruljete
taan ·illii nopeudella, jota veturit suurmn
mitta ponnistuksitta kykenevat. <tikaansaa
maan, ilman eWi eri vetul'eillc miial·attyii 
korkeinta allittua nopeutta yliteHian, !-<eka 
noudattamalla niitii :supistuksia uopeuteen 
niihden, joita jtrnajarjestyksen ohje.siUinto 
cdellyttaa ja voimassa oleva aikataulu eri
uiiisia siltoja sivuutettaessa .siiataa. Samoin 
on nopeutta maiiriityin tavoin viiheimeWiva 
si vuutettaeRsa 400 metria pienempisateisia 
kaarteita. 

,Jllllat sam·at tulla asemalle ennen aika
t aulussa ilmoitettua ja junajiirjcstyksen 
ohje..;;lHinnossii <'dellytettyii aikaa . Ascmalta 
tai muulta liikennepaikalta, jolla juna 
aikataulun mukaan pysahtyy, ei juna seu 
sijaan saa lahteii ennen aikatauluu milii
r·aiimii.a a1kaa. ~dellamainitilli11 tavoiu 

774. 29 

Till alia. 

Cirkular 
N :o 67R 

av den 21 februari 1929 

angaende provkorning av persontag. 

Enar k'lagomal anforts diirover, att gal
laude tidtabell uppta;.;-er for knappa gang
tider for en del persontag melian vissa st~ 

tioner, under det att gAngtidcrna mell~1 
andra stationer anscs vara for rundligt till
tagna, och <la dct i:i1· onskvi:i.rt, att dessa tag 
frarnioras med den storsta hastighet, som 
under radande forhallanden ar mojlig, utan 
att tagsakerheten dock aventyras, komma 
vcderborande lokomotivreseinstruktorer att 
p1·ovkora alla viktigaTe person tag ( ej Joka'l
och blandade tag) . 

Dessa provkomingar, som bora vara slut
forda den 15 instundande maj, tillga :;a
lunda, att tltgen fram.foras med den hastig
het, som lokomot iven tdan sto?'?'e [o1·crTing 
makta med, utan att den for de olika 
lokomotiven fore.<;kri\'lJa hogsta tiJlatua 
hastigheten overskride:s, samt med iaktta
gande av de ins1uankningar i hastigheteu, 
. om reglementet for tligordning forutsat
ter och gallande tidtabell vid passerandet 
av vissa broar EOreskriver. J;ikalede.s bor 
hastigheten pa fore.skri vet satt minskas vid 
passerandet av kurvor med mindre radier 
iin 4()0 meter. 

Tagen fa ankomma till station fore deu 
i tidtabellen angivna och i reglcmentct for 
tiigorduing forutsatta tiden. Fran station 
eller annan tralikplats, dar tag enligt tid
tabell har uppeM.ll, far tAg daremot icke 
avga fore den i tidtabellen angivna tideu 
Tag, som pa forenamnt satt provkores, far· 



koeajettavaa junaa ei 'aa Ui.hettiHi. asemalta 
ennenkuin edellii samaan suuntaan kulkeva 
juna on saapunut seuraavalle asemalle tai 
on sivuuttanut Hihimman hlokkipaikan. 

Paitsi niissii tapauksissa, jolloin lapikuJ
kevan junan junakohtauksen • takia on 
pysiihdyttiivii, on sanotunlainen juna, job 
saapuu asemalle 10 minuuttia tai enemman 
ennen m.ii.ariiaikaa, pysii;ytettiivii siella eild.i 
sua Hihteii enncn aikataulussa sen ivuutta
miselle ilmoitettua aikaa. 

Ennen jolmista koeajoa tt'llee ajoa suorit
ta.van veturineuvojan viiliintain kaksi vuoro
kautta aikaisemmin ilmoittaa siita asian
omaiselle liikennetarkastajallc, jotta Uimii 
l'lilllkoteitse voi sa1.1ttaa sen kaikkien asemieH 
]a. Tatamestarien tietoon, joita kysymykseen 
tulcva koeajo koskee. 

Toimitetuista kocajoi ·ta laaditaan poytii
kirja, joka osoittaa todeliisen kulkuajan 
jokaisen aseman tai mutm liikennepaikan 
valillii, seisonta-ajan nailUi, jlman akseli
lunm, veturin sarjan seldi kaikki ne mu.istu
tukset, jotka koeajon o;morittaja katsoo tar
peellisiksi. Poytiiki rjat ji.i.tetaan konetoimis
toon II heti koeajojcn piiiityttya. 

Tiimii, sekii etta uiinl1yvin kocajoja suo
l'ittavien honkiloideu kuin muiden virkaili
jain, joillc junakulun vab.ronta on uskottu. 
tulee koea,jojen kesHies.sa kiinniWiii eri
koista huomiota junaturva llisuuteen, kaik
kien asianomaisteu tiedok!'li ja noudatetta
vaksi 1.aten ilmoitetaan. Hc~singissii, rauta
tichaUituksessa, helmikuun 21 paivana 1929. 

ej avsandas f:M.n station innan eti fore
grtenclc tag i samma riktning anUint till £ol
,iancle station eller passerat narmast lig
gande bloekstiille. 

Forutom i de fall, CIA genomgfiende t~g 
pa grund av tagmote skall stanna, ibor dy
likt tAg, som ankommit till station 10 minu
ter eller mera fore utsatt tid, dar stoppas 
och Ur .ieke avga forcl <len i tidtabellen 
ar;.giVna tiden for tagets pw ·erande. 

.l.<'ore varje provkorning agel' lokomoti\'
instrukton•n, som vcrkstiiller densamma, 
minst tva dygn i forvag underriitta veder
boran<le tra fikinspektor darom, pa det att 
dnme teleg-ra l'iskt rna kunna varsko alla 

I 

stationer of·h banrnlistare, som bl'l'Ol'as av 
p1·ovkorningen i fdiga. 

(her de verkstallda provkomingarna 
nppgoras protokoll, angivande den verkliga 
gang-tiden mellan nrjc station, statiden a 
de. ·a, axelantalct i taget, lokomtivets serie 
iivetlsorn alla de a.nmi-irkningar den, som 
verkstlilll provkoming·ama, anser nodiga. 
Protokollcn inllinmas till maskinhyran II sa 
~mart ptoYkorning-ama blivit slutforda. 

Det1a, samt att saval {lc pel"C'lOUer, som 
\'C'l'kst1illa j)l'OYkorningarna, SOffi OCk ovriga 
ht'fattuingshavare, vilka hava sig ovcrvak
niugen a\· taggangen anfortrodd. bora 
nuder den tid provkorningarna pil.ga agna 
t~gsakerhrte11 slirskild nppma l'inm.mhet, allr 
dcm, som vedcrbor, till kii.nnedom och 
dterrlittel:;;e hl:irigenom meddelas. Hel
singfors, a jarnvagsstyrelsen, den 21 
fehruari 1929. 

Vilhelm Jansson. 

Tu11re Bliissa1·. 



Kiertokirje 
N:o 3295 

Sotavaen ja eraiden kulkulaitosvirastojen 
leski· ja orpokassan valtuusmiesten, johto

kuunan jasenten ja tilintarkastajain 
vaalista. 

Sotavaen ja eraiden kulkulaitosvirasto
jen leski- ja orpokassalle marraskuun 12 
plHvana 1926 annetun ohjesiiiinnon maa
raysten sekii arvan mukaan eroavat kulu
van vuoden lopussa ka san hallinnostl+: 

valtuusmiehistii 

I, II ja III ellikeluokkaa kiisittiiviin I va
litsijaryhman edustaja Liikenneiarkastaja 
R. Pippingskold, 

IV, V ja VI eHikeluokkaa kiisittavi.in II 
valitsijaryhman edustaja Asemapiiallikko 
Br. Rosvall, 

VII, VLIJ ja IX eUikeluokkaa kiisittiiviin 
III valitsijaryhman edustaja Veturinkul
jettaja Karl Sigfrid Nystrom, 

X, XI ja XII elakeluokkaa kiisiWiviin 
IV valitsijaryhman edustaja Luotsivanhin 
0. W. Lindman; 

johtokunnasta 

I valitsijaryhmiin edustaja Liikennetar
ka taja Gunnar Wasz ja biinen varamle
bensii Ratainsinoori .J. Roiba, 

IT valitsijarybman edustaja Varastonhoi
taja E . .J. Porkka ja hanen varamiebensa 
Apu1aisjohtaja A. M . .Miikio. 

&<tmaan aikaan eroavat myoskin seuraa
vat henkilot, joiden toiminiakausi piiiittyy: 

346<1,-29 

Cirkular 
N:o 3295 

angl\ende val av kommitterade, direktions
medlemmar och revisorer for MiliHireus 

ocb vissa kommunikationsinrattningars 
iinke· och pupillkassa .. 

Pa grund av bestammelserna i det for 
Mllitiirens och vissa kommunikationsin
rattningars anke- och pupillkassa giillande 
reglementet av den 12 november 1926 samt 
ve.rkstiilld lottning skola vid utgangen av 
innevarande ar fran kas ans forvaltning 
avga: 

aL' kommitterade 

repre entanten for: 
I viiljargruppen, omfattande pension·

klasserna I, U och III, TraJ'ikiru;pektoren 
R. Pippingskold, 

LI viiljargruppen, omfattande LV, V och 
VI pensionsklasserna, Stationsinspektorn 
Br. Rosvall, 
ill valjargruppen, omfattande VII, VITI 

ocb IX pensionsklasserna, Lokomotivfora
ren Karl Sigfrid Nystrom, 

IV valjargruppen, omfattande X, XI och 
Au pensionsklasserna, Lot, Aldermannen 
0. W. Lindman; 

i direktionen 

representanten for I viiljargruppen Tra
fikinspektoren Gunnar W asz och dennes 
suppleant BaningeniOren J. Roiha, 

representanten for II va.ljargruppen 
Forradsforvaltaren E . .J. Porkka ocb dennes 
suppleant Bitdidande direktoren A. M. 
Miikio. 

Vid ihets utgang utgar aven mandat
tiden fOr: 



valtu,usrniesten vm·amiehet' 

I valitsijaryhmiin edustaja Liikennetar
kastaja I. Ek, III valitsijaryhmiin edustaja 
Veturinkuljettaja Jnho Kroger seka IV va
litsijaryhman edustaja Luot.si Aaro Arvi
lommi; 

tilintarkastajat ja heidiin 'l-'ararn iehensa 

I valitsijaryhman edusta.ja Asemapaalli
konapulainen 0. B. Komi j a hiinen vara
miehensa Kontrolloori T. G. Roschier, II 
valitsijaryhman edustaja Kamreeri Y. 
Tamminen ja hanen varamiehensa Kontrol
loori F. I. Myutti, ill valitsijaryhman 
edust.aja Veturinkuljettaja Karl August 
Holmstrom ja hanen varamiehensa Vetu
rinkuljettaja Gustaf Ferdinand Ronnberg, 
IV valitsijaryhman edustaja Merenkulun
tarkastaja A. A. Rusko ja hanen varamie
hensa Kirjaaja Varma Kilancler, joten hei
dan sijaansa on valittava: 

4 valtuusmiesta, l kunkin valitsijaryh
man puolesta, 4 vuoden ajak i lJ1 1930-
3l/12 1933, 

4 valtuusmiesten varajiisenti:i, 1 kunkin 
valitsijaryhman puolesta, 2 vuoden ajaksi 
1/1 1930-----31/12 1931, 

2 johtajaa, toinen I valitsijaryhman ja 
toinen II valitsijaryhman puolesta seka 
varajiisenet niiille, kaikki ajaksi ]}1 1930-
3]}12 1933, 

4 tiliutarkastajaa ja 4 tiliutarkastajain 
val'amiestii, 1 kunkin valitsijaryhman puo
lesta, aj aksi lJ1 1930---31112 193il. 

Taman johdosta kehoitetaan elakelaitok
sen osakkaita ylHimainituiksi ajoiksi valit
semaan, kukiu valitsijaryhmissaau, edelHi
mainittuja toimimiehiii. 

Vaalissa on oteitava huomioon, 
etta eroavat toimenhaltijat voidaau va

lita uudestaan; 
etta vaalit toimitetaan suhteellisen vaali

tavan perusteella; 
etta valtionrautateiden keskushallinto 

sekii kukin rautatieasema, konepaja, va-

komrnitte1·ades suppleanter 

TI·afikinspektoren I. Ek for I valjargrup
pcn, Lokomotivforaren Juho Kroger fOr 
III valjargruppen och Lotsen Aaro Arvi
lommi for IV valjargruppen; 

revisorerna och de1·as suppleanter 

Stationsinspektoradjointen 0. B. Komi 
och dennes suppleant Kontrolloren T. G. 
Roschier for I valjargruppen, Kamreraren 
Y. Tammiuen och dennes suppleant Kon
troHoren F. I. Myntti for II valjargruppen, 
LokO'lllotivforaren Karl August Holm trom 
och dennes suppleant Lokomotivforaren 
Gustaf Ferdinand Ronuberg for ill valjar
gruppen samt Sjofartsinspektoren A. A. 
Rusko och dennes suppleant Registratorn 
Varma Kilander for IV valjargruppen, sa
ledes forest~ val av: 

4 kommitterade, en i varje viiljargrupp, 
for 4 ars perioden l/1 1930-31/12 1933, 

4 suppleanter for kommitterade, en i 
varje valjargrupp, for 2 il.rs periodcn 
1/1 1930---illJ12 1931, 

2 direldorer, en i I och en i II viiljar
gruppen samt suppleanter for dessa, alla 
for tiden 111 1930-3]}12 1933, 

4 revisorer och 4 revisorssuppleanter, en 
varje valjargrupp, for tiden 1/1 1930-

31/12 1931. 

Med auledning harav uppmanas iinke
och pupillkassans delagare fo1· ovan an-
• givna tider viilja, en var i sin valjargrupp, 

ovannamnda fuuktionarer. 
Viu valet btir iakttagas, 
att de tidigare mandatinnehavarena 

kunna iiterviiljas; 
att valen ·forrattas enligt proportionellt 

valsatt; 
att statsjiirnvagarnas centralfor .. ;altning 

samt varje jarnviigssta tion, verkstad, for-



ra to ja varikko ruuodostavat eri ii..~nestys
alueen niiden nlai<sille vaalioikeutetuille; 

etta muut valtionrautateiden palveluk
sessa olevat vaalioikeutetut antavat vaali
lippunsn sille asemalle, joka sijaitsee Ui
binnii heidiin toimipaikkaansa; 

etta vaalilipun tulee sisaltiili toimet ja 
ajat., miksi valitaan, kunkin ehdokkaan ris
timii- ja sukunimet, hanen toimensa ja ko
tipaikkansa ynnii valitsijan omakatinen 
allekirjoitus; 

etta valitsijan tulee viimeistaan marras
knun 25 paiviina 1929 ennen klo XII asian
omaiselle vaaliasiamiehelle antaa tahi la
hettiiii vaalilippunsa suljettuna kuoreen, 
jonka ulkopuolelle tulee olla merkittyna 
,Vaalilippu Sotaviien ja eriiiden kulkulai
tosvirastojen leski- ja orpokassan valtuus
miesten ja johtokunnan jiisenten y. m. vaa
liin", 

etta vaaliasiamiehen velvollisuutena on 
tarkoitnsta varten tehtyyn luetteloon mer
kita valit.sijan nimi ja milloin Hima on jat
tiinyt vaalilippunsa; 

etta eliikelaitoksen osakas, joka ei eniiii 
ole valtionrautateiden palveluksessa, on oi
keutettu sen ajan kuluessa ja samalla ta
valla kuin on miiiiriitty palvelukse.ssa ole
vaan valitsijaan niihden lahettiimiiiin tahi 
ja ttamiiiin vaalilippunsa eliikelaitoksen 
johtokunnalle osoitteella: ,.Sotaviien ja 
eriiiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpo
kassan johtokunnalle, Helsinki, Uuden
maankatu N:o 18"; 

etta miiaraajan kuluttua annettua vaali
lippua ei oteta huomioon eikii myoskiii:in 
vaalilippua, joka suoraan Hihetetaan eliike
laitokseen, ellei sitii todistettavasti ole 
jatetty po titse kuljetettaYaksi ennen a
nottua miii:iriiaikaa; sekii 

etta vaaliajan kulut.tua vaaliasiamiehen 
tuJee heti rautatiepostissa liihettiia hiinelle 
annetut vaaliliput ynna vaalitoimituksessa 
t~hty luettelo, varustettuna vaaliasiamie
hen nimikirjoituksella, sinetillii suljetussa 
kiUireessii, rautatiehallituk_en reistraatto-

rad och depot utgor kilt rostningsomrade 
for sina underlydande valberattigade; 

att ovriga i tatsjiirnviigarnas tjiinst au
stiillda valberattigade avliimna sin valsedcl 
till den station, som Jigger ntirmast han.-; 
tjUnst.goringsort; 

att valsedel bOr innehiUla befattningar 
och tider, vartill vi:i.ljas, en var kandida1.s 
for- och tillnamn, hans bcfattning och hem
ort samt valjarens egenhii.ndiga under
skrift; 

att viiljaren bor senast den 25 november 
1929 fore kL Xll till vederborande valom
bud avllimna eller insanda sin valsedel i 
slutet kuvert, forsett med paskriften ,Val
sedel till kommi1.terade, direktorer m. m. i 

Militi:irens och vi sa kommunikationsinratt
ningars iinke- och pupillkassa"; 

at.t a valombudet ankommer att i en for 
iindamalet uppgjord lista anteckna den v~il
jandes namn och niir denne avgivit sin val
sedel; 

att ueliigare i pensionsinrattningen, som 
icke liingre iir anstiilld i stat jiirnviigarnas 
tjanst, iiger inom tid och pi\. enahanda siitt. 
SOID betra.ffande i tjiinst varanue vi:i}jaTe 
iir foreskrivet, insanda eller avlamna sin 
valsedel till pensionsinriittningens direk
tion under adres : ,,Direktionen for l\lilitii
rem och vissa kommunikationsinriittnin
gars anke- och pupillkassa, Helsingfor , 
Nylandsgatan N:o 18"; 

att Yid sent.ida avliimnad valsedel icke 
fiistes av eende. Samma iir forhillandet 
med valsedel, som insiints direkt till pen
sionsinriittningen, darest icke densamma 
bevisligen liimnats till postbefordran fore 
sagda tidsutgang; samt 

att da tiden for valet utgiitt, valombud 
Mr omedelbart i forseglat konvolut med 
jarnvagsposten insiinda de avliimnade val
edlarna jamte den vid valet forda forteck

ningen, forsedd med valombudets namn
lllHlerRkrift, till jiirnviigsstyJ:elsens re-



rHle, joka samallii tavalla lahettiia ne edel
leen eliikelaitoksen johtokunnalle. 

Vaalilippujen vastaanottamista varten 
on rautatiehallitus vaaliasiamiehiksi maa
rannyt reistraattorin keskushallinnon 
iii:i.nestysalueeseen seki:i. rautatieasemain, 
konepajain, varastojen ja varikkojen aanes
ty.salueisiin asianomaiset asemapi:i.i:i.llikot 
seka konepajain, varastojen ja varikkojen 
esimiehet. 

Tiimi.i. kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
noudatettavaksi ti:i.ten ilmoitetaan. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, loka
kuun 11 paivanii 1929. 

gistrator, som pa samma siitt iiger beford1·a 
dem vidare till pensionsinrattningens <li
rektion. 

For mottagande av valsedlar har jiirn
viigsstyrelsen till valomtbud forordnat for 
centralforvaltningens rostningsomrade re
g·istratorn samt for jarnvagsstationernas, 
verkstiidernas, forradens och depoternas 
rostningsomra den vederborande stations
inspek torer, verkstadsforestandare, for 
riidsforvaltare och depotforestlmdare. 

Det alla dem, som vederbor, till kiinne
dom och iakttagande harigenom meddela . 

Helsingfors, a jiirnvagsstyrelsen, den 11 
oktober 1929. 

Vilhelm Jansson. 

K. A.. W ahlstedt. 



Virkamiehille. 

Kiertokirje 
N:o 3793. 

rahtita otuksista ja vientialennuksista. 

Rahti.tasotukset. 

Valtioneuvosto on kuluneen marraskuun 
21 piiivana m.iiiirannyi, 

etta rautatierahdit kokonai ·ista vaunu
kuormi ta vientitavaraa eka ellai ta 
tuontitavaraa, joka kuormataan rautatie
vaunuun suoraan laivasta, tullilaitok en 
malli:asiinista tai tullilaitoksen valvonnan 
alais ta varastopaikasta, on ensi vuoden 
tammikuun 1 paivastii alkaen seuraavan 
huhtikuun loppuun saakka, lukuunotta
matta kuitenkaan sita aikaa, jolloin laiva
Jiikenne Helsingin satamassa on py ahdyk
sissa., Hyvinkaan ita- ja pohjoispuolella 
olevilta a emilta Hangon satamaan ja 
piiinvastoin 
kuin rahdit 

laske·ttava samansuuruisiksi 
amanlaise ta tavarasta Hel-

·ingin atamaan tai painva toin; 

etta rautatierahdit kokonaisi ta vaunu
kuormi -ta vientitavaraa, joka Helsingin 
tai Riil1:irni:ien a emilta taikka n~iiden iia
puolella olevilta asemilta ensi tammikuun 
15 paivan ja huhtikuun 15 piiiviin vali-
ena aikana labetetiian Turun satamaan, 

on laskettava amansuurui ik i kuin rab
dit amanlai e ta tavarasta Hangon sata
maan; sekii 

etta rautatieballitus on oikeutettu anta
maan tarkemmat maiiraykset iten myon
nettyjen rabtita oitusten soveltamise ta. 

Taman johdosta rautatiehallitu · on miiii
rannyt: 

1309 29 

a) VientitavaTa. 

Ra.btitasoitus Hangon satrumaan labetet
tavasta vientitavara ta saadaan laskea 
kaikesta tavarasta, joka liibetetaan Hyvin
kaan aseman kautta. 

.Peitemak u aadaan rabtitasotuksen 
alaisesta iavarasta laskea saman valimat
kan mukaan kuin rahtikin. 

b) Tuontitavam. 

Rahtita otuk een oikeutetulle tuont1ta
varalle on laadittava eri rahtikirja. 

Rahtikirjan kaikkiin osiin on leimattava 
tai merkitiiiva ,Tuontitavaraa". 

Tullaamatonta iuontitavaraa kuljetetta
vaksi jatettiies a on tuUipassitu.s aina lii
tettava rahtikir:ioibin. 

iKun tullattu tuontitavara kuormataan 
vaunuun uoraan laiva ta, tnllilaitoksen 
makasUni ia tai tullilaitoksen valvonnan 
alaisesta varastopaikasta, on rahtikirjat 
Yarustettava tullilaitoksen virkaleimalla 
ja paivamaariilla, ollen en inmainitus a 
tapaukse sa myo laivan nimi ja paiva, 
jolloin tavara on saapunut, merkittavi:i 
rahtikirjaan. 

Muuten noudatetaan tuontitavaraan 
nabden soveltuvilta osiltaan amoja maa
rayk iii kuin edella on vientitavara ta aii
detty. 

V ientialennukset. 

Valtioneuvosto on kuluvan joulukuun 
13 paivi:i.nli mki.iiriinnyt: 



ettii kuluvana talvikautena maau jonkiu 
sataman kautta maasta vietavan ja koko 
vaunukuormin valtionrautateilla kuljetta
van paperin, pahvin. kartongin, lankarul
lien ja faneerin rautatierahdeista on la -
kettava sellainen alennus. etta se, paljous
alennus mukaanluettuna, nousee 331/s% :lin; 

etta edellises a k<>hdas a mainittua alen
uu ta ei sovelleta Oulun pohjoispuolella 
sijaitsevhlta asemilta H.ihetettavien lahe
ty ten kuljetu ·maksuihin, joista on voi
massa eri miiarliYJkset; 

etta eclelliilrnainittu alennus on voimassa 
·Hia paiviista ~kaen. jolloin laivaliikenne 
Hel ingin atama a piiiittyy, siihen a ti 
kuin se jalleen alkaa; seka 

etta rautatiehallitus on oikeutettu anta
maan tarvittavat li iimaariiyk.set myon
n ttyjen alennu.sten soveltrumtsesta. 

Edelliiolevan johd<>sta on rautatiehalli
tus maiiriinnyt seuraavaa: 

Tavaran llihettiijii on velvollinen mer
kitsemaiin rahtikirjan kaikkiin o lin -a
nan ,Vientitavaraa". 

Jokainen vaunu varustetaan osoitteella 
"Vientitavaraa" ja rahti alennuksineen 
la ketaan liihetysasemalla ehdolla, etta ta
varan liihettajii jattiia liihety asemalle 
valaehtoisen itoumuksen siita, ettei oi
keutta alennuksen saami een viiiirinkiiy
tetii sekii eWi liihettiija sitoutuu uoritta
maan tavarasta tiiyden rahclin, ellei tavara 
syystii tai toisesta tule laivatuksi. 

Vientialennusta saadaan las.kea Hangon 
ja Turun atamiin osoitetusta tavarasta. 

Vientialennu aadaan laskea vain sa-
mojen painomaarien perusteella, joista 
paljousalennu tariffisiiiinnon mukaan la -
ketaan. 

Kun tavara on laivattu, tulee tavaran 
vastaanottajan jiittiiii satama-a eman piial
lystolle j oko 

a) rahtikirjajaljenno -, johon tulliviran
omaiset ovat merkinne t tavaran laivaa
mispaiviin tai 

b) rahtikirjajiiljennos ynnii laivan kap
teenin allekirjoittama konnossementin jUl

jenno , josta ilmenee, etta tavara on lai
vattu. 

Yleisiii rnaii1·ay ksiii. 

Yhdysliikentee. ·sa Loviisan-Ve ijarven 
rautatien kanssa ovelletaan rahrtitasotusta 
ja vientialennuksia vain valtionrautatei
den osuuteen nahden, mutta muu.s a yh
dy liikentees a koko matkalta. 

Jos lahetys laivahiikenteen piiattymi ·en 
johdo ta jo akin satamassa on vali- tai 
maar.aasemalta liihetetW.vii toiseen vienti
satrumaan, on rahti laskettava ja ma.kset
tava liilkenne aiinnon 77 § :n 10 c-kohdan ja 
virkamaiiray ten 77 §:n 3-kohdan mukai
sesti. 

Asemien tulee vientialennu ta, ekii Han
g·on tai Turun rahtitasotu.sta nauttineista 
liilhetytks1stii, kustakin alennu rmuodo ta 
eri.kseen, iaatia tavararyhmittiiin tilastol
linen luette.lo, jos,ta ilmenee liihetetyn ta
varan paino ja rahtimiiara. J..u.ettelo ynna 
liihettiij~i.in asemille jatiamat valaebtoiset 
sitoumukset lahetetaan alennu ·ajan piia
tyttyii tariffitoimistoon. 

Yllaoleva seka etta Tariffi- ja kontrolli
osa ton johtaja aikanaan sahkoteitse il
moittaa milloin laivaliikenne Helsingin 
atami sa on py;siihdyksissii, ilmoitetaan 

tiiten asianomai ten tiedoksi ja noudatet
vwksi. 

Helsingis ii, rautatiehallituk e a, joulu
kuun 19 paivana 1929. 

Vi.lhelm Jansson. 

B1·. uviranta. 

RoutatiehaJiituksen klr}astd 


