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KASKYLEHTI 1 9 6 3 
Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1f63. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mit us: Rautatiehall itus, lehtipalvelu. 

Hakemisto 

V. 1963 VR Kaskylehden viimeinen numero oli 51 ( euraavista 
numeroista on julkaistu li aksi a-painos: la, 8a, lOa, lla, 12a, 13a, 
22a, 24a, 25a, 26a, 28a, 30a, 37a, 42a, 45a, 46a) . 

YR Kii kylehden numero 'On painebtu kur iivi11a. Si•tii seuraava, ei 
•kur' iivilla pairH~tltu numerQ oooitotaa asaakohtaa. 

~lakkoseUinen lttettelo rautatieliikennepaikoista, nimiJ.yhennyksia A 
41 .3 . 

..~:lika.taulukirjan A -osa, lisays n : o 3 28.4. 
A.ikataulut, n :o 129 Jisiiykset 5.7 ; 7.4; 10.7 ; n:o 130 lisaykset 21.4 ; 

23.4; 24.5; 28.5; 32.3; 34.3; 38.2; 40.4; 46.3; 47.1 ; Hanko
Travemiinde yhtey junien H 27 ja H 250 A kulussaolon jatka
minen 31.2. 

Ajolupa, rata-auton ja liikkuvan tyokoneen kuljettajan 32.1. 
Akselipainot, rataosilla Pannainen-Leppaluoto ja Kokkola-Yks-

pihJaja 3.7. 
A.lennukset, matkalipuilJ.e ks. matkaliput. 
Alennustodistuslomakkeet, n :o 2416, 2416 kk, 2417 ja 2417 kk 44.7. 
Aloitetoitninta, p3ilkitut 13.2; 36.2 . 
..:1ntennilaitteet, asentaminen VR :n omi tamiin rakennuksiin 8a. 
Asema- ja junapalvelussiiiinto, muutos 46.7. 
Asemat, ks. liikennepaikat. 
Asematarkkaajan ohjesiiiinto, 45a.2. 
Autoliikenne, Aaneko ki-Viitasaari ~tavaralinjan jatkaminen J y

vaskylaan 9.4; muutos Valtionrautateidcn Autoliikennesaannon 
liikennemaarayksiin yhdy liikennclahetystcn osoittamis ta 16.4; 
muutoksia VR: n autoJ.iikenteen tariffimaarayksiin 16.5; linja
autoliikenteen alottaminen Toijala-ViiaJa-Valkoo.koski -li.njalla 
17.5; matkalippujen kirjoittaminen automatkoja varten 17.7; 
henkilojunaliikcnteen korvaaminen linj a~autovuoroin Lahden
Vesijarven rataosalla 19.8; muutos tavaralinjan Jyvaskylii
Saarijarvi-Kar tula liikennoimiseen 22.5; muutos Joen uu-
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A Kitec-Tohmajarvi jakelulinjan liikennoimi een 23.6; Lahti
Lovii a tavaralinjan liikennoiminen 31.5; muutos Oy Pohjolan 
Liikenne Ab:n Kuopio-Joensuu -tavaralinjan liikennoimiseeu 
36.7; Lieksa- urmes ja Nurmes-Valtimo jakelulinjojen yh
distaminen 43.6; muutQS linja-autoliikenteen tariffimaarayksiin 
43.7; muutos Oy Pohjolan Liikenne Ab:n Joensuu-Juuka ta
varalinjan liikennoimiseen 47.4; Kauliranta-Muonio-Enon
tekio tavaralinja, yhdy: aseman siirtaminen Kaulirannasta Pel
loon seka Kemi-Kauliranta jakelulinja 51.4; muutos Oulu
Raahe jakelulinjan liikennoimiseen 51.5. 

Automaattikeskukset, Pieksamaen ja Kuopion 37.a; Turun 46a. 
Automaattikytkimet, kokeilu taYaravaunussa valilla Vainikkala

Helsinld 3.8. 
Atdonvuokraustoirninta, Helsingin ja Tampereen asemilla 41.6. 
Avustukset, lomanviettoa varten talvi- ja kevatkauwna -63 5.4; 

kesa- ja syyskautena -63 12.2; virkapuku- ja pukuavustuk et 
19.1· lomanviettoa varten syyskautena -63 29.2. 

B Bireka-lipttt, uudet 22.9. 

D Dieselpolttoneste, jakelu 44.4. 

E Eliiinkuljetukset, kaytettavat vaunut 4.2; sylikoirien kuljettaminen 
2 lk:n paivavaunuissa 33.3. 

Eliikeasetus, muuttaminen 13.4. 
Ennakkoperinnat, ennakkoperintalain muuttaminen 3.2; vuoden 

196-1 tammikuu a 51.3. 
Ensiaputarpeistot ja -tarvikkeet, tilaaminen 34.1. 
Er·o virasta tai toimesta, ylimaaraiseen toimeen siirryttaessa 5.2. 
Etsinniit, kuljetuslaatikot 1 .6; vaununpeitteet 19.10; 42.4; jannit-

teenalennusmuuntaja 27. ; haarukkavaunu 34.10; 50.10; lmor
maus ilta 3 .6 · kaa usailio 41.7. 

Eurooppalainen, virallisten vakuutu.smerkkien tilitys 16.1 ; uu i 
osoite 36 . . 

H Ilaarukkavattnut, kadonnut 34.10; 50.10. 
If allintoasetus, muutos 26.3; piirien nimilyhennykset 28.1. 
Halot, kuljetusten rahdittaminen 7.10; hinnat 23.3. 
H ankintarniiaraykset, VR: n ldiyttamien siltapelkkojen 45.3. 
II enkilO- ja osoiterekisterin ilrnoitttslwrtti, p1ii:ilukutilaston tayden

nysilmoitu 29.1. 
II enkilokortit, kelpoisuus matkalippuna 5.1. 
H opealinjan erikoisliput, 1963 12a.3; 20.8. 
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Hiikh1avat, hakkilavaan lmormattujen esineiden peiWiminen 35.6: H 
vuokran alentaminen 39.9; VR:n ja sen asiakkaiden valinen 
kuormalavojen kayttO 48.7. 

J alkatarkastttkset, rautatiehenkilokunnan 5.3. J 
Julkaisut, k . painotuotteet. 
Junailmoitukset, YJieinen matkustajaJaskenta 44.5. 
Junaliikennetilasto, tilastotoimistoa varten laadittava 1.13; 50.9; 

tayttamisohje 5.15; lom. n: o 3824 26.13. 
Junanliihetyspaikka, Utula 19.5; 50.7. 
Junanliihetyspalkkiot, 45.1. 
Junatw·vallisuussiiiinto, lisalehti 11 23.7; paukkuopasterasioiden al

lyty paikat 46.9; uudenmallinen sahkolamppu 48.8; muutos 51.7. 
Jiilkivaatimukset, liikennepaikkojen jalkivaatimusten postisiirto

tilien kayttooikeus 51.2. 
Jiinnitteenalennusmuuntaja, kadonnut 27.8. 

Kaasupullot, tukirautojen palauttaminen 24.7; kuljettaminen kiito- K 
ja matkatavarana 40.2; kaasusailio kadonnut 41 .7. 

Kalusto, "'iiapautuvaa 9.1; kaluston ja tarveaineiden tarkastuksen 
ohjesaannon uusiminen 24.3; kirjanpidolli en ryhmityksen uusi
rninen 50.6. 

Kansainviilinen yhdysliikenne, henkiloliilcenteen takaisinmaksut 
5.12; matkatavaraliikenne 23.8; 48.9. 

Kappaletavam, lruljetus autoilla 3.10; harhaantuneet 5.10; k.appal
tavaravaunujen kuljetus ohjejunissa 7.9; kulje.tus hcnkilojunilla 
15.5; 1\Iuijalan linjatoimiston 20.6; kokeilu Hnhtama1d-Yhtyman 
kappaletavaran kuljettamisesta Turusta lahtevi a ohjevaunui a 
35.4; 39.7; virheellisyydet Helsinkiin ja sen Jahiasemille lahete
tyn kappaletavaran osoittami essa 35.5; hakkilavaan 'kuormattu
jen esineiden peittaminen 35.6; Tuko Oy:n paln1:·telaatikoiden 
palauttaminen 35.7 ; Oy Chymos Ab: n pal{astelaatikot 42.2. 

Kassaerehdysmha, maksuperusteet 44.2. 
Kesiivirkalalcit ja -takit, ks. virkapuku. 
Kielilaki, virka- ja itsehallintoalueiden kielellinen jaoitus 6.1. 
Kiitotavara, eraiden nesteytettyjen kaasujen lruljettaminen kiito- ja 

matkatavarana 40.2; tilasto lal1etetysta kiitotavarasta 40.3. 
Kiskoautot, ovien suJkeminen 21.3; rahastustehtavissa toimivien 

koulutus 23.5. 
Koirat, lruljettaminen 2 lk: n paivavaunuissa 33.3. 
Kokousvapaaliput, 3.13; 27.6. 
l{onduktoorishekkiliput, myyntia kosk!evan ky elylomakkeen tiiytta

minen 14.5; uudet 22.9. 
Konepa.iat, Pieksamiien 1.3; Psl knp: n sahkoosasto III: n yhdisHi

minen 1. sahkopiirin 5.5; seisonta-ajat v. 1963 24.2. 



-4-

K Kotiinkuljetus, keskitetyn aloittaminen Jokioisissa ja Forssassa 9.3; 
keskitetyn aloittruminen Hangossa 14.2; asiattomien kotiinkulje
tusmerkintOjen poistaminen kwljetuskirjoista 39.8. 

Koululais- ja opiskelijaliput, myynti kesakautena 20.8; 31.8. 
Koululaisten urhe~1ulorna-alennukset, v. 1963 3.12. 
J[ uljetukset, kappaletavaravaunujen kuljetus ohjejnnissa 7.9; halko

ym. kuljetusten rahdittaminen 7.10; vaunujen nurkkaosoitteen 
jiilj·ennoks n :kayWim.inen v.aunukuormien kuljetuskirjana 8.6; 
Otso 2 -pienveturien kuljetus 10.11; kappaletavaran kuljetus 
henkilojunilla 15.5; Sunila Oy: n raakapuulahetyk et 18.3; 
Oy Plastex Ab: n valmistamat muoviset 6-kulmaiset kuljetus
astiat 22.8; paalatun tavaran kuormaaminen katettuihin vaunui
hln 25.3; kokeilu Huhtamaki-Yhtyman kappaletavaran kuljet
tamisesta Turusta lahtevi a ohjevaunuis a 35.4; 39.7; virheel
lisyydet Hclsinkiin ja sen lahiasem.ille lahetetyn kappaletav.aran 
osoittamisessa 35.5; pasutusjate- ja ilmeniittivaunujen sijoitta
minen juniin 37.3; maaraykset vaarallisten aineiden kuljetta
misesta 39.6; eraiden nesteytettyjen kaasujen ·kuljett.aminen 
kiito- ja matkatavarana 40.2; Hk-vaunussa ei saa olla puupy·l
vaita 40.5; autojen kuljetusvaunut 42.3. 

Kuljetuskirjat, Huhtamaki-Yhtyman rahtikirjojen ka.sittely 2.4; 
vaunujen nurkkaosoitteen jli>ljennoksen kayttaminen vaunukuor
m.ien kuljetuskirjana 8.6; lavaliihetysten merkitscminen 13.10; 
laivauspaivan merkitseminen 31.4; asiattomien kotiinkulje.tus
merkintojen poistaminen 39.8. 

J[ uljetuslavat, palauttaminen 18.6; Oy Chymos Ab: n pakastelaa
tikot 42.2. 

Knljetusmakstd, vahimmat maksut vajaapainorahditusta sovelletta
essa 13.7; tavaraliikenteen takaisinrrnaksut rautatielakon johdosta 
13.8; suorittaminen itaisessa tavarayhdysliikenteessa 14.3. 

Kuljetussiiiliot, kayttO Suomen ja SNT-liiton yhdysliikenteessa 45.8. 
Kulknsaatteet, voenalaisten vaunujen 4.4; 48.6. 
Ktwrrnaarninen paalatun tavaran kuormaaminen katettuihin vau

nuihin 25.3; lilikkilavaan kuormattujen e.sineiden peittaminen 
35.5. 

J(uormalavat, lruormalavakuitti ja en kaytto 39.11; VR:n ja en 
asia:kikaiden valinen kayttO 48.7. 

Kuormausilmoitukset, 1om. 4407 laatiminen 10.10. 
Kuorrnaussilta, kadonnnt 38.6. 
Kuorrnausrniiiiriiykset, tavaran 39.5; avovaunujen paatyjen irroit-

taminen 51.9. 
K urssit, ks. rautaticopisto. 
Kttukausiliput, myyntimiesten 26.11. 
Ii.i:isiopasteet, liikennepaikoilta annettavat 1.8. 
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Laitu1·it, ks. liikennepaikat. L 
Laivaliikenne, satami a 1.9; 3.11; 21.7; 22.7; 26.9; 51.6. 
Laivauspiiivii, merkitsem.inen ral1tikirjaan 31.4. 
Laivaliihetykset, merkitseminen kuljetus.k:irjoihin 13.10. 
Lenniitinliikenne, Voikosken asemaJ.I.a 2.5; Kellon ja TiihteHi.n lii-

kennepaikoilla 7.6; Nousiaisten laiturivaihooella 8.5; Otavan ase
malla 11.4; Nak!kilan asemalla 20.5; Nuojuan pysiilrilla 21.6; 
Ha.rjun, Hietasen, Kirjokiven, La.ikon ja Mynttilan .liikennepai
koilla 26.8; Siuron ja Vierumaen asemilla 27.5; Hillosensalmen 
pyslikilla 32.5; llmajoen, Kaitjarven ja Pulsan liikennepaikoilla 
38.4; Eskolan pysakilla 49.7. 

Liikenne, Luumiien-Lappeenrannan oikoradan tariffiviilimatkat 
1.10; akselinpainot rataosilla Pfumiiinen-LeppiiJuoto ja Kok
kola-Ykspihlaja 3.7; rataosan Hyvinkaa-Karjaa liikennoimi
nen C-ratana 10.6; keveiden ajoneuvojen liikkuminen eristetyilla 
raideosuuksilla 13.5; nopeus rataosilla Jyvaskyla-Haapajarvi 
17.1; hnja-autoliikenteen alottam.inen Toij·ala-Vii ala-Valkea
ko ki ~linjalla 17.5; Utula-niminen tilapai:nen junanlahetys
paikka 19.5; 50.7; rataosan Luumiiki-Lappeenranta avaaminen 
taydelliselle liikenteelle 20.1; rurrkojunien myohii.stymis:esta teh
tii:vat ilmoitukset 21.8; tarkeimmista tavarajunista tehtavi:it il
moitukset 21.9; muutos Joensuu-Kitoo-Tohmajarvi jakelu 
linjan liikennoimiseen 23.6; rataosan Tuupovaara-Heraji:irvi 
avaaminen liik. 27.1; kuormanulottuman I salliminen rataosalla 
Jyviiskyla-SuoJahti 30.2; Lahti-Loviisa tavaralinjan liiken
noiminen 31.5; yhdy; ·liikenne Hyvinkiii:in-Karklrilan rautatien 
kanssa 34.6; Lieksa-Nurmes ja Nurmes-Va.ltimo jakelulinjo
jen yhdistaminen 43.6; rataosan Kauliranta-Pello avaaminen 
yleiselle liikenteelle 50.1. 

Liikennepaikat, (ks. syrjaraiteet), Aatola e 38.5; Ahmas lv (Uta
jarvi) 21.5; .Ahtiala a p 38.3; Aisalampi se (Tuupovaara) 45.4; 
Aitoneva sehv 38.5; 47.7; Aittaluoto sehv 38.5; Ali-V~ski se 
(Porvoo); Anttila sehv (Porvoo) 5.8; Dynamiittivaihde lv ehv 
(Hanko) 18.2; Ervelii. lv sehv (Pernio) 10.8; 10.9; 43.4; Eskola 
a p 39.3; Etela-Orimattila vh 38.5; Haarankailio se (Kouvola) 
24.6; Hailmla se (Vierumaki) 38.3; Haistila se (UlviJa) 20.4; 
Haksi se (Porvoo) 5.8; Hangon satama se (Hanko) 19.6; Hanko 
a 37.1; Harju a lv (Kouvola) 24.6; Rasa se (OtaYa) 24.6; Rei
nola a 38.5; 45.4; IIerajarvi vh (Tuupovaara) 27.1; 36.5; Her
rala p 3 .5; Herraianmli.ki se (NikkiJ.a) 5.8; Hiekkanumm.i se 
(.AhtiaJ.a) 38.3; Hieta se (Orivesi) 11.3; Hietamaki lv (Myni:i
mii.ki) 38.3; 43.4; Hietanen ·a lv (Otav,a) 24.6; Hillosensa1mi p 
lv (Voiko ki) 32.4; 38.5; Hintbaara p lv (Porvoo) 5.8; Hirvi
neya 47.7; Hokkanen se (Mantyharju) 24.6; Honlkakos:Jri lv sevh 
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L (Pomarkku) 19.6; Hovi.nsaari vh (Kotka) 5.8; Huomola se 
(Luumiiki) 20.1; Hiirminvaara se (Tuupova.ara) 36.5; Iisvesi 
lit 38.5; Ilomiiki. se (Iittala) 25.1; Isoranta se (Pello) 50.1; 
Itiitalo se 31.3; Jeppas se (Kirkkonummi) 5.8; Jout enlahti se 
(Vuohijarvi) 24.6; 32.4; JuankoSki p 38.5; Junttola se (Luu
maki) 38.3; Juoksenki ~v (Kauliranta) 50.1; Jarvela a 38.5; 
Kaipiainen ·a 41.3; Kaitjarvi p lv (Taavetti) 38.3; Kankari lv 
evh (Vaala) 21.5; KarllU se (Muhos) 41.5; Katinhlintli. se (Ota

lampi) 38.3; Kauliranta a 38.5; Kauvosaari se (Kauliranta.) 
50.1; Ke1a sevh (Kirkkonummi); Kello p lv (Haukipudas) 5.8· 
Kellom3.:ki se (Kouvola) 24.6; Kennaa se (KannonkoSiki) 15.4; 
KenWi se (Taiyalkoski) 19.6; Ketola se (Kirkkonummi); Kiiala 
se (Porvoo) 5.8; Kiljava lv sevh (Rajamiiki) 20.4; Kinnari se 
(Porvoo) 5.8; Kinni p sevh (V:arpanen) 24.6; Kirjokivi p 
lv (Vuohijarvi) 24.6; 32.4; Kirvesportti se (Raippo) 38.3; Kisa
kallio ·e (Pernio) 29.3; 30.3; Koivulahti se (Kannonkoski) 15.4; 
37.2; Kolo se (Raippo) 15.4; Korvavaara se (Tuupovaara) 36.5; 
Korvenlaita se (Sdanpaa) 24.6; Koskelankyla se ('l'uira) 5.8; 
6.2; Kota se (Miintyharju) 24.6; Kotka a 5.8; Kroga.rs ·evh 
(Lappohja) 34.4; Kunnas &e (Ahtiala) 38.3; Kupittaa a lit 
(Ttu·ku) 8.4; Kuurila p lv (littaJ.a) 25.1; Kakela se (Kirkko
nummi) 5.8; Kapyla l se (Oulunh.7lii) 18.2; Kayra sevh 34.4; 
Koykkiiri lv (Voltti) 27.4; Lahdenkyla se (Rautjarvi); Laimko 
p lv (Simpela) 25.1; Lapinjarvi p 33.2; Lappeenranta a 39.3· 
Lau6la a p 24.6; Lauste se (Turku) 8.4; Lautiosaari sevh se 
(Kemi) 45.5; Lelkola sevh (Miintyharju) 24.6; Leppiivesi p 
41.3; Letoonsuo 'lv sevh (Iittala) 18.2; Lieksa a 37.1; Linnan
pelto sevh se (Nikkila) 49.5; 5.8; Lit.toinen lv (Turku) 8.4; 
Loikanlahti se (Voikoski) 24.6; 32.4; Lotila se (Lahti) 43.4; 
Loviisa a 33.2; Maitolaituri se (Heinavesi) 39.3; Maja se 
(Turku) 8.4; Mantilo .Iv sevh (Virra.t) 19.6; Martinkyla lv evh 
(Nikkila) 5.8; Mattinen se (Seliinpaa) 24.6; MehtiiUi se (Nivala) 
48.5; Mekes vh (Parkano) 39.3; Mieto ~v sevh (Kurikka) 19.6; 
Mouhu evh (Voikoski) 24.6; 27.4; Muhos a p 24.6; lVIultamaki 
sevh (Seliinpaa) 24.6; Muulllio lv sevh (Lauritsala) 5.8; Muura 
lv (Haapajiirvi) (Pihtipudas) 21.5; Mykanmaki se lv (Haapa
kooki) 11.3; Myntti.H:i p evh (Miintyharju) 24.6; 26.7; 32.4; 
Myrans se (TahtcHi) 3.9; (Inkoo) 5.8; 43.4; 1\Hi.kela p lv (Ahti
al•a) 38.3; Naapurinvaara se 41.5; Na.Jlliila a lv (Harjavalta) 
20.4; Niinivaara se (.Joensuu) 22.4; Niska sevh e (Nuojua) 
10.8; (Vaala) 21 .5; Nunna se (Turku) 8.4; Nuojua p ·lv (Vaala) 
21 .5; Ojakkala p lv (Nummela) 38.3; Orilampi se (Hilloscn
saJmi) 10.8; (Voikoski) 32.4; OrimattiLa p 33.2; Outinen se 
(V.arpanen) 24.6; Pakkisjarvi se (Pehlo) 50.1; Palopuro 1 se 
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(.Jokela); Pateniemi evh (Tuira) 5.8; Patuna vh 37.2; Pello p L 
50.1; Perala 47.7; Pictar aari a 37.1; Pihlava scvh 34.4; Pikka-
rala lv 38.5; Pikk.usuo e lv (Inkeroinen) 20.4; Pirttila lv sevh 
(Snonenjoki) 25.1; Pitkaaho lv (Kalvit a) 38.3; Pohjankuru a 
46.-:1:; Poitti se (Miintyharju) 24.6; Porttinotko se (Rautjarvi) 
25.1; Pulsa a lv (Raippo) 38.3; Puna ·vaara se (Simpele) 25.1; 
Puonavaara se (Pe1lo) 50.1; Pyyk.ko se (Utajarvi) 21 .5; Paivola 
lv (Kirkkonummi) 5.8; Raitllo l se (Urjala) 9.2; Rapasaari lv 
(Lappeenranta) 39.3; Ratasjoki se (Kauliranta) 50.1; Relletii 
se lv (Raahe) 1.7; Ristisuo se (Taivalkoski) 19.6; Runko se 
(Piikkio) 8.4; Ruskila se (Harjavalta) 20.4; Ruuna:kallio e 
( Tuupovaara) 36.5; Rodbrott sevh (Kirkkonummi); SaksaJa se 
(Porvoo) 5.8; Santti se (Iittala) 25.1; Seelanti s-e (Tuira) 5.8; 
Seesta se (Ahtiala) 38.3; Seliinpaa a p 24.6; Siltala se (Vieru
miiki) 38.3; Siuntio lv (Kirkkonu:mmi) 5.8; Somerharju lv sevh 
(TaaYetti) 19.6; Suihkola sevh se (Suonenjolri) 47.2; Sakkisuo 
se (Luumaki) 20.1 ; 34.4; Siirkisuo se 34.4; Saaskiniemi lv 
(Sydiinmaa) 43.4; Tani sevh (Raippo) 38.3; Tanttari se (Kou-
Yola) 24.6; Tattara se (Harjavalta) 20.4; Teuva a p 10.8; Top-
pila sat 41.3; Tornator vh (Imatra) 11.3; Tornio a 37.1; Turtola 
h- (Pello) 50.1; Tyris se (Kil'kkonummi); Tahtelii a lv (fukoo) 
5.8; Torro se (SeUinpaa) 24.6; Torolii lv (Lmuniiki) 20.1; Uitto 
e (Piikkio) 8.4; Untamo se (Rautjarvi) 25.1; Utula junan

liihetyspaikka (Lahti) 19.5; 50.7; Val.kon kesku ta e 34.4; 37.2; 
Varpanen a p 24.6; Varvi e 37.2; Vehkaoja se (Mantyharju) 
24.6; Venetmiiki a p 21.5; Vesijarvi lv (Lahti) 34.5; Viima e 
(Kirkkonummi) 5. ; Viimola se (Rautjiirvi) 25.1; Vilkkila se 
(Lankipohja) 48.4; Vinnila se (Iittala) 25.1; Vuohimiiki e 
(Kirkkonummi) 5.8; Vuorela se (Syrja) 46.5; YllikkiHii e (Lap
peenranta) 20.1; .Anlkila sevh (Simpele) 25.1. 

Liikennepaikkojen viilimatkat, julkaisun uusi painos 31.7; korjauk-
sia 34.4; 37.2; 38.5; 41 .5; 45.4; 47.7 . 

Liikennesiiiinto, I liitteen 30 §: n 1. lisamaarays 47.3. 
Liikennoitsijiiin piiivystysmiehisto, patevyysvaatimukset 13a.l. 
Linjaradiojiirjestelmii, Toijala-Haapamiiki 10.5. 
Lomakkeet, ks. painotuotteet. 
Lomanviettopaikat, lomanvietto Rin del Solessa 1964 46.14; rauta

tielaisten 47.11 . 
Liimmitys7aitteet, hoito talvikautena Yalmuissa 1.5. 
Liiiikiirinpalkkiot, tapaturmatapauksissa 24a; palvelukseen tai tyo

hon pyrkiviil.le annettavasta laakiirintodistuksesta 26.6. 
Liiiikiirintodistukset, rata-auton tai liik.h11van tyi.ikoneen kuljettajat 

10.3; airauslomaa varteu ns. nollapiiivatapauk issa 48.2. 
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M Jfaksukttitit, tavaraliikenteen 22.9. 
!IIatkailuliput, 1963 12a.2. 
Jfatkaliput, kenkilokortin kelpoisuus valilUi Hlki-Psl-IIki 5.1; 

keraaminen jurussa 12. · rautatielako ta johtuvat muutol et ja 
takai ·inmaksut 13.8; kirjoittaminen automatkoja ya.rten 17.7; 
poikkeuksia myynnissa ke iikautena 20.8; Luumaen-Lar peen
rannan oikoradan kautta myytavat 25.4; 40.7; my~'lltimiesten 
kuukau iliput 26.11; yysalennusliput 1963 34. ; pahvilippujen 
palauttaminen 40.6; talvialennusliput 1964 47.8. 

Matkustajalaskenta, yleinen marra kmm 11.-17. piiivanii 44.5. 
llftwviset kuljetusastiat, Oy Pla tex Ab: n kuljetusastiain rahditus 

22 . . 
lllttttntokttr sit, 29.6. 
Jiaa?·aa.ikaisilmoittLkset, "Eurooppalai en virallisten '' valmutu...,merk

kien tilitys 16.1; n:o 2605 muutoksia 21.1. 
Miiiirayskokoelma, muutos l\llr II:n matkakorvau aannoksiin isal

tyviian kauppalaluetteloon 19.3; 28.2; 32.2; 49.2· muutoksia I 
osan 50.4. 

N Nimilyhennykset, piirien 28.1; 41.1. 

0 Ohjesaanto, valtion ty<i sa olevien tyontekijain terveyden- ja 
sairaanhoidon ohjesaannon 8 §: n tulkinta 21.2; kalu ton ja tar
veaineiden tarka tu.k en ohjesaannon uusiminen 24.3; asema
tarkkaajan 45.a.2; terveydentila- ja palveluskelpoisuusvaatimuk-
et 46.1; 50.3; muutos opetustoimen ohjesaantOon 50.4; ohjeita 

laitminvartijalle 51.8. 
Ornatoiminen kenos- ja rivitalotuotanto, rautatieUi.isten 3.5; VR: n 

omakotitalojen tyyppipiiru tukset 12.3. 
Opetustoimen ohjesiiiinto, muutos 50.4. 
Opiskelijaliput, myynti kesrukautena 20.8. 
Osoitetiedustelut, Lipponcn, Veli Heikki August 31 .9; l\1rumoueu 

l\1ikko Juhani 36.11; Punkkinen, Pentti Kalervo 45.13· Soikkeli 
E a OlaYi 20.13. 

p Pahviliput, palauttaminen 40.6 . 
Painotuotteet, ylimaarai ten liikennetulojen kuittikirja 3.11; aika 

taulun 129 lisii)'lkset 5.7; 7.4; 10.7; aika.taulukirjan 130 li ayk-
et 21.4; 23.4; 24.5; 28.5; 32.3; 34.3; 38.2; 40.4; 46.3· 37.1; 

uudet konduktOorishekkiJ.iput, Bireka-liput ja tavaraliikenteen 
mak ·ukuitit 22.9; junaturvallisuu saanto 23.7; aikataulukirjan 
A-osan lisayks t 28.4; liikennepaikkojen vhlimatkat julkaisn 
31.7; m1Si sotilaskuljetuskirja 35.3; yleisolle myytiiviit 37.4; rata
pihojen liikennoimissiianto 39.4; tavaran kuormausmaarayksia 
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39.5; maarayk: et YaaraUisten aineiden kuJjettamisesta 39.6; p 
tavaranimiston ylei tarvikkeet I 43.2; tariffisaiinto 43.8; punni
tuskuittHrirjan lom. n: o 3701 uusi laitos 44.6; alennustodistus
lomakkeet 44.7; 'ltapdkkojen hankintamaarayk et 45.3. 

PaZkkatLS, 
dakkeet, myont.:1.misesta ja maksami esta annetun asetuksen 

muuttaminen 13.4; 
ennakkoperinthlaki, muuttaminen 3.2; 
ennak:onpidiitJkset, 1964 tammikuussa 51.3; 
junanliihetyspalkkiot, 45.1; 
liikennetyontekijat, vaununsiivoojien ja siivoojien pa.lkat tyo

sopimussuhwessa 8.3; 26.4; 
Jaakarinpa.J.k.kiot, laakiirintodistuksesta suoritettavat 10.3; tapa

turmatapauksissa 24a; palvelukseen tai tyohon pyrkiva.Lle an
nettava ta laiikarintodi tuksesta 26.4; 27.2; 

palkkausasetus, muuttaminen 16.2; 
paivaraha, uusia pennejii pienempien maiirien tasoittaaninen 

10.2; tyontekijoiden matkaJm tannuswn korvauksen ja piiiva
rahan maksuperusteet 36.3; 

unnuntaityokorvaus, valtion virka.miehille 2.1; 8.1 ; 10.4; 
yrjiiseutulisii, vaJ.tion virkamiehille 26a.2; 

tapaturmava.h."'Uutuslalri, muuttaminen 3.4; 
tyoaikak:irjanpito, valtion virkamiehia koskeva 26.2; 
tyoaikalaki, erliiden aannosten soveltamismaiiraykset 42a.1; 
tyoaikalisa, suorittaminen valtion virkamiehille 32a.2; ttmtien 

merkitseminen tyovoimankayttotilastoon 42a.3; 
tyoehtosopimus, rautatiehallituksen ja toisaalta Suomen Rauta

tielai ten Liiton r.y. ja RautatieUiisten Ammattiyhdistysten 
Liiton r.y. valinen 22a; 

tyontelrijain pallrankorotusten takamaksut, tilastoiminen 26.5; 
verotuslaki ja -asetus, muuttaminen 49.3; 
virantoimitukset a.semapailcan ulkopuoloella, suoritettavaa kor-

vausta koskevien maaraysten muuttaminen 19.2; 
virkami·eselakkeet, annetun asetuksen muuttaminen 27.3; 
virkamiesten varsinainen palkk:aus, tarlristus 26a.1; korjaus 28.3; 
virkanumerot, lisayksia ja muutoksia 23.1; 
ylimaariiinen virastotyo, annetun asetuksen muuttaminen 3.5; 

26a.3· 
ylimaiirai ten tointen luettelo, muutoksia 11.2. 

Paukkuopasterasiat, siiilytyspaikat 46.9. 
Peitekuivaarnot, 7.8. 
Pesu- ja pt~hdisttLSaineet, 48.3. 
Pienoisr·ontgenkuvaukset, 18.1; 40.1; 46.2. 
Piensiiuiot, kaytto 5.11. 

• 
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P Pienvetut·it, y.leisohjeet Otso 2 -pienvcturien kuljettamiseksi 10.11. 
Piirijako, rajojen muuttaminen rataosalla Haapajarvi-Suolahti 

20.2. 
Pohjoismainen kiertornatkaliikenne, 17.6. 
Pohjoismainen tavamtw·iffi, 1.12; 4.6; 19.9; 22.10; 29.5; 34.1; 48.10 ; 

51.11. 
Oy Pohjolan Liikenne Ab, kappaletavaran lruljetus 3.10; tavara

linjan n: o 5 OuJu-Utajiirvi-Puolanka lakkauttaminen 22.6; 
Kokkola--Raahe -tavaralinjaJ.iikenteen hoidon supistaminen 
linjaosuudella Kokkola-Kalajoki 25.2; Viipurin Linja-Auto 
Oy:n kans a tehty tari:ffisopimus 28a; 31.6; muutos Kuopio
Joensuu -tavaralinjan .liikennoimi een 36.7; rnuutos Joensuu
Juuka -tavaralinjan lii.kennoirniseen 47.4; Kauliranta-Muonio
Enonteki<i tavaralinja.n jatkaminen Ka.Tesuvantoon ja yhdysase
ma.n siirtaminen KauJirannasta Pelloon seka Kemi-Kauliranta 
jakelulinjan jatkaminen edelleen Pelloon 51.-1; muutos Oulu
Raahe -jakelulinjan Jiikennoimiseen 51.5. 

Polttoaineet, myynti rautatielaisille 17.4; 23.2; dieselpolttone teen 
jakelu 44.4. 

Polttoaine- ja puutavaravarasto, erikoispuutavaran ha.nkintavasta.an-
ottojen ja kirjanpidon uudelleen jarjesteJy 50.5. 

Postisiit·tokorttien kaytto, talouspiirien siirtotHeillii 30.1. 
Pnhelinliikenne, Hyvinkiiiin aseman puhelinnumerot 44.3 . 
Punnituskuittikirja, lorn. n: o 3701 uusi la.itos 44.6. 
P1trkarninen, rajiihdyspanosten kayttiiminen jaatyneen tavaran pur

kami essa 13.6. 
Puutavarakirjanpito, kyllastamiittomien rata- ja vaihdepolkkyjen 

sckii muiden erikoispuutaa.vToiden 50.5. 
Pysiikit, ks. >liikennepa.ikat. 
Paiviiraha, uusia penneja pienempien maa.ricn ta.soittaminen 10.2; 

ty<intekijoiden matkakustannusten korvauksen ja piiivarahan 
maksuperusteet 36.3. 

Piitevyysvaatirnukset, rata-anton ja liikkuYan tyokoneen kuljetta
jan 7.1; 13a.2; liikennoitsijain paivystysmiehisti:in 13a.l. 

R Rahalaki, toimeenpa.nomaariiykset 49.1. 
Rahtikirjat, iks. kuljetuskirjat. 
Rahtiluotto, korvauksen laskeminen ja tasoittaminen 9.5; muutos 

maiiriiy-ksiin 18.4; poliisiautovarikolle 42.5. 
Rahtitasotukset, 2.6; Hangon 49.8. 
Raiteet, ks. syrjiiraiteet. 
Rakennusmestarien piiivystys, 8.2; 17.2; 22.2. 
RaporttistLhde, Vilppulan kesJmsvaraston 43.1. 
Rata-auton ja liikkuvan tyokoneen kuljettajat, patevyysvaatimuk-

J .. .. 
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set 7.1; 13a.2; vaadittavat Hiakiirintodistukset ja todistu palk- R 
kioiden suorittaminen 10.3; ajolupa 32.1. 

Rata- ja vaihdepolkyt, hankintavastaanottojeu ja kirjanpidon uudel
leen jarjestely 50.5. 

Rataosien liikennoiminen, ks. liike1me. 
Ratapihojen liikennoimissiiiinto, Haapamaen 39.4; Karjaan ja Ha-

meenlinnan 46.6. 
Rautatiehallinnon tyo.farjestys, 50.2. 
Rautaromu, kaytto ja myynti .2.2; 22.3. 
Rautatielakko, takaisinmak ut 13 . . 
RautatieUiisjiir.icstot, kokous,·apaaliput 3.13; .27.6; maksun kantami

nen jiirje. tojt'n ldiyttoon luO'\'Utetuista vaunui ta 29.4. 
Rautatieopisfo, ,-anuumiesoppikur it kevatlukukaudella -63 4.10; 

a.lemmat liikenncoppikur sit (konduktoorikurssit) 12.11; vetu
rinkuljettajaoppikurssit 12.12; kielitutkinnot 16.8; 45.11; kir
janpidon tutkinnot 16.9: 15.12; kmssiohjelma yy lukukaudella 
-63 22.16; kiskoautoi: a raha··tustehtavi a toimivien koulutus 
23.5; kur. iohjelma ke,atlukukaudella 1964 43.11. 

Rautatierakennukset, Suolahden-Haapajarven rautatierakennuksen 
paattyminen 22.12. 

Rengasliput, myynti 20 . . 
Rengasrnatkat, esittely\'ihlwnen 12.7; 1963 12a.1. 
Riva del Sole, lomanvietto 1964 46.13. 
Runko.funien m.yohiistyminen, tehtavat ilmoitukset 21.8. 
Riijiihdyspanoksef, ldiytHiminen jaatyneen tavaran purkamisessa 

13.6. 
Rontgenk1wat~kset, ks. pienoi rontgenlruvaukset. 

Saimsvapaalipu.t, 13.9. S 
.:. alpausseliin kisajmwt, 2.-3. 3. 1963 5.14 . 
•. eisahkeet, ks. oliikennepaikat. 
Selekt01·ipuhelinnumerot, Oulun 1.6; Pieksamaen-llaapamaen rata.

o alia 35.2; Yuohija.rvella 36.4; Pie-ksamaen ja Kuopion 37a; 
Turun-Toijalan 41.2; Turun .i6a. 

Sott"laskttljett[kset, 15.6. 
Sotilaskttl.ietusltirja, tm i 35.8. 
Sotilastariffi, 51.10. 
, tandaTdit, VR 1.-1-: 11.1 ; 13.3: 35.1; 51.1; VRS 1074 5.6. 
Su.nnuntaityokot·vcms, Yaltion virkamiehille 2.1; 8.1; 10.4. 
Syrjiiraiteet, Ag-a raide (Katmiainen) 43.4; Cadenius & Grahnin 

raitect (Hovinsaari ) 5. : Elvingin puuhiomon raide (Siuro) 
36.5; Enso-Gutzeitin raiteet (Kotka); Esson raiteet (IIovin
saar:i) 5.8; Ah Faner Oy:n raide (Lohja) 45.5; Gul£in raiteet 
(Hovinsaari ) 5. ; Halkopatka (Lappeenranta) 39.3; Hankkijan 
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S raidc (Kotka) 5.8; Harjun Saha ja Tiili 0~' :11 raide (Harju ) 
24.6; HeimoJan Tiili Oy:n raide (Suonne) 45.5; Heinaapu; 
Heinapatka; Imatran Voiman raide (Lappeenranta) 39.3; Jun
nilan Konepajan raide (Mynamaki) 11.3; Jussin raide (Vuohi
jarvi) 3.9; Kalkkitehtaan raide; Karjalan Metsatuotteen raide; 
Kaupungin raide; Kaupungin satamaraiteet (Lappeenranta) 
39.3; (Kotka) 5.8; Kaupungin varastoraiteet (Kotka) 5.8; Kau
rapatldi (Lappeenranta) 39.3; Keisarinsatama raiteet (Kotka.) 
5.8; Kemijarvi Oy:n raide (I s<jkyla) 16.3; Keskon raide (Hovin
saari) 5.8; KesJmsvankilan raide (Sornainen) 46.5; Kesaniemen 
raide (Siuro) 36.5; Kiramon raide (Riihimaki ) 27.4; Konepajan 
raide (Kotka) ; Ko1Jkan kaupungin halkoraid (Hovinsaari ) ; 
Kyminlaakson raide (Kotka) 5. ; Kymin O~· : n raide (Hillosen
salmi) 32.4· (Utti) 1.2.~; Laatikkotehtaan raide (Hovinsaari ) 
5.8; Lautatarhan raiteet (Riihimaki ) 27.4; Leininsahan ra.ide 
(Kausala) 7.5; Lohja-Kotka Oy:n raiteet. (Hovinsaari ) 5.8; 
Lohjanvesiston Metsa Oy:n raide (Lohja) 45.5; Makasiinipii.tldi 
(Lappeenranta) 39.3; Malmisataman raiteet (Raahe) 15.4; 
1\let:.siikeskuksen raide (Hovinsaari) 5.8; :L\Ietsa-Saimaan raide 
(Lappeenranta) 39.3; Myllyniemen raiteet (Hovinsaari) 5.8; 
Mayramii.en raide (Vuohijarvi) 1.7; Nor aaren raide (Hovin
saari) 24.6; Osuusmeijerin raide (Ka.jaani ) 46.5; Otonpatka 
(Kotka) 5.8; Outokummun raide (Ri ·tonaho) 15.4; Paimenportti 
(Hovinsaari ) 5.8; Pikisaaren raide (Lappeenranta) 39.3; Pilke
tehtaan raide (Vuohijarvi) 1.7; Pistoraide (Soinlahti) 15.4; 
Pui tolan raiteet (Hovinsaari) 5. ; Raaka-aineyaraston raide 
(Raisio) 38.3; Raakasokeritehtaan raiteet (Hovin aari ) 5. ; 
Rakuunapiitka; Rapasaaren ra.iteet (Lappeenranta) 39.3; Rikki
happo Oy:n raide (Hovinsaari) 5.8; (La.ppeenranta ) 39.3; Ri-Le 
Oy:n raide (Riihimaki) 4.1; Ruununmaan rai teet (Ho,-insaari) 
5.8; Sahan raide (Soinlahti) 15.4; Shellin raidc (Hovinsaari) 
5.8; Siuron saha Oy: n ra.ide (Siuro) 36.5; Sokerit.ehtaan raide 
(Hovinsaari) 5.8; SOK:n raide (Kotka) 5.8; SotiJ.asra.ide (Vuo
hija.rvi) 1.7; Suomen Petroolin raidc (Hovin a.ari ) 5.8; Suo
sa.aren Hankkija.n ra.ide (Kuopio) 38.3; Teollisuuden Polttooljy 
Oy:n ra.ide (Hovinsaari) 5.8; Teollisuusraide (Herttoniemi
Hertonas); (Pitajanmiilki-Sockenba.cka) 15.4; (Vierumii-ki) 
22.4; Teollisuusra.ide I, II (Lappeenranta) 39.3; Teollisuusrai
teet (Herttonierni-Hertonas); Tiilitehtaan raide (Soinlahti) 
15.4j Turusenpatka (Lappeenranta.) 39.3j Uuden talotehtaan 
raiteet (Riihimaki) 27.4; Vaaka.patka (Lappeenranta) 39.3; 
Vaneeritehtaan raide (Punkasalmi) 21.5; Vanha asema (Lap
peenranta) 39.3; Vasikka.saaren satamaraiteet: Veitsiluoto Oy:n 
raide (Hovinsaari) 5.8; Viipurin Faneritehtaan raide (Rapa-
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saari) 5. ; (La.ppeenranta) 39.3; Oy Visko Ab:n raide; Oy S 
Vuoksenni ka Ab:n raide (Krogars) 34.4; Oljypii.tka (Lappeen
ranta) 39.3j Oljy atama; Esson raiteet (Hovinsaari); Oljysatama 
ks. Hovinsaari 5 . . 

Syysalennusliput, 1963 34.8. 
i:ihkolamppu, uudenmallinen 48.8. 
'iihkopiirit, Psl knp:n sahkoo asto II:n yhdistiiminen 1. ahko

piiriin 5.5. 
Siiilytystavaran kuittikirjat, uusieu tilaaminen 17.8. 

Talvialennusliput, 47. . T 
Tapat1u·mavakuutuslaki, muuttaminen 3.4. 
Tapetit, hinnat 19.4. 
Tariffisi:iiinto, muutoksia 35.8; painettu uudestaan 43.8; lisays 45.7; 

47.5. 
Tariffit, muutos auto1iikenteen tariffimiiarayk iin 16.5; 43.7; Luu

mii.-en-Lappeenrannan oikoradan 25.4; muutokset 25a; Oy Poh
jolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja-Auto Oy:n kan.ssa tehty 
tariffisopimus 28a; 31.6. 

TC£riffitau,lukot, lisayksia ja muutoksia taulukkoon 18 46.11; 47.6. 
Tar·iffivi:ilimatkat, Luumaen-Lappeenrannan oikorata 1.10; 20.7; 

Mehilila-nimisen seisakkeen siirto 48.5. 
Tarpeeton tavara, liikennepaikoiJta vapautuneet keUot ja vaa'at 7.3. 
Tavarajunat, tarkeim.mista tehtavat ilmoitukset 21.9. 
Tavamnimisto, kiinnityselimet n:o 2670/ 750-759 5.6; 15.3; turva-

laitetarvikkeet n:o 2670/ 140 7.2; heikkovirtasahkotarvikkeet n:o 
2670/ 660-699 14.1; 34.2; yleistarvikkeet I 43.2; 43.3; Esays 
45.2. 

Tavaran kuonnausmi:iiiriiyksii:i, julkai un jakelu 39.5. 
Tavamnluokitus, 'lisiiyksia ja muutoksia 5.13. 
Tava1·anluokitustaulukko, 46 .10. 
Terve,ydentila- ja palvelt~-Skelpoisuusvaatimukset, 46.1; 50.3. 
Te1·iis- ja valttrautarorntt, kaytto ja myynti 2.2; 22.3; 24.4. 
Tilastoaineisto, tilastotoimistoa varten laadittava 1.13; 50.9; muutos 

3.16; lii.hetetysta kiitotavarasta 40.3. 
Tilit ja tilitys, kuukausitilien laatiminen 21.10; asemakassojen tili

tyslahetyk ·et jaksonkassaan 22.1. 
Tilityssiiiinto, Jom. n:o 2637 45a.1; soveltamisohjeita 45a.3 ; liikenne

paikkojen jiilkivaatimusten postisii1~totilien kiiyttooikeus 51 .2. 
Turkisvirkalakkien tilaarninen, ks. virkapuvut. 
Tyotehosopimtts, rautatiehallituksen ja toisaalta Suomen Rautatie

liiisten Liiton r.y. ja Rautatieliiisten Ammattiyhdistysten Liiton 
r .y. vlilinen 22a. 
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T Tyoseisaus, yleisohjeet 10a. 
Tyoturvallisuuslaki, rautatie,·aunut 43.5. 

U U1·heiluloma-alemvukset, koululaisten 3.12. 

v 

U1·heilutoimikunta, VR:n v. 1963-64 1.2. 

Vaaralliset aineet, maaraykset kuljetJtami e ta 39.6. 
"V aaralliset liikennepaikat, ErveHi ev h 10.9. 
Vaihteet, ks. liikennepaikat. 
Vajaapainorahditus, vahimmat maksut 13.7 . 
Vapaalippusiii:into, muutos 19.7; 26.10. 
Vapaalip1.d, sairasvapaaJ.iput 13.9; 19.7; ikelpoisuus Lansi-Sak an 

rautateilli:i 24.8; U!lkomaiset 30a.1; pohjoismaiset 30a.2; mu.ihin 
kuin Pohjo.i'Smaih.in 30a.3. 

Vaununpeitteet, etsintii 19.10; palauttaminen 42.4; Lobjan Kalkki
tehdas Oy:n vaununpeitteiden palauttaminen 45.6. 

Vaunut, lammityslaitteiden hoi to talvikautena 1.5; uudet Hkk- ja 
Ob-vaunut 1a; automaattikytkim.ien ja valikytkimien kokeilu 
kolmessa tavaravaunussa viil:illli Vainikkala-Helsinki 3.8; elain
kuJjetuksiin kliytettavlit 4.2; SNT-Liiton viljavaunujen ovikil
pien palautta.rninen 4.3; veniilaisten vaunujen kulkusaatteet 4.4; 
48.6; Hk-vaunujen kayttO 4.5; Gdl-vaunujen ovien sulkem.inen 
7.7; kappaletavaravaunujen l~jetus ohjejunissa 7.9; Himmin
vaunujen lampojohtojen jaatyminen 12.5; venlilliisten vatmujen 
puskinlaitteiden irroittaminen 12.6; 22.11; Sunila Oy: n raaka
puuHi.hetyk et 18.3; maksun kantaminen rautatieli:iisjarjestojen 
ka,yttOOn luovutetuista vaunuista 29.4; pasutu ·jate- ja ilme
niittivaunujen sijoittaminen juniin 37.3; Hk-vaunussa ei saa 
olla puupylvaitli 40.5; autojen kuljetusvaunut 42.3; tyoturvaJ.li
suus rautatievaunuissa (Gb) 43.5; avovaunujen paatyjen irroit
taminen 51.9. 

17 atmtwaa'at, Siuron asema1la 36.6; Tamper~en asemalla 41.4. 
V erot1.tslaki, muuttaminen 49.3 . 
Viherkasvit, tilaukset keskuspuuta.rha ta 42.1. 
Virkarnieseliiklceet, asetus annetun asetuksen muuttamisesta 27.3. 
Vi1·kamieshuoneet, Pietar aaren asemalla 5.9. 
1lirkanurne1·ot, lisiiykset ja muutokset 23.1. 
Virkapnvut, ke avirkalakkicn ja keYyiden kesalakkicn tilaaminen 

15.1; kesiiYirkatakkien tilaamin n 17.1; avustukset 19.1; tilaa.rni
nen 20.3; 39.2; turkisvirkalakkien tilaaminen 39.1. 

VR: n keskuspuuta1·ha, makulatuurin keraily lmkkien ja taimien 
pakkausta varten 15.2; viherkasv:ien tilaukset 42.1. 

VR Polttoturvevalmistamo, Muukon postio oitteen muuttarninen 2.3. 

• 
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VR :n pu,helinluettelo, 49.4. V 
Vnokatti, IIiekkaniemen perhemokit 22.17. 

Yhdysliikenne, Suomen ja S 'T-Liiton 1.11; 11a; 39.10; 46.7; 49.6; y 
Hintinen tavarayhdy liikenne 3.15; 8.1: T-Liiton Yiljavaunu,ien 
ov1.lrilpien palauttaminen 4.3; venaUiisten Yaunujen kulkusaa.t-
teet 4.4; 48.6; uomen ja S T-Liiton yb.dy ·liikennetari.ffi 10.11; 
veniilai. ten vaunujen pu kinlaitteiden irroittaminen 12.6; 22.11; 
kulj etusmaksuj en suori ttamin en itii isessa ta varay b.dysliiken teessa 
14.3; transitolahetysten rahdittaminen itliisessa tavarayb.dy lii
kenteessa 14.4 ; itainen tavarayhdysliikenne 26.12; HoyrylaiYa 
Oy Alandin kan a tehty yhdysliikennesopimus 28.6; yhdy il.ii 
kenne Hyvinkalin-Karkkilan rautatien kanssa 34.6; kuljetus
sailioiden kaytto Suo men ja SNT -Liiton yb.dysliikenteessa 45.8; 
kan ·ainYalisen henkiloliikenteen takai inma:k ut 5.12; kansain
valinen matkatavaraliikenne 23.8; 48.9; Suomen ja Ruotsin 
tavarayhdysliikenteen tilit 49.9; Torniosta uudelleen kuljetetta-
vaksi jatettaviit lantisen ta>arayhdysliikenteen Hihctykset 50.8; 
liinti. essii tavarayhdy ~iikenteessa kaytettava jiilkivaatimuskirja 
51.12. 

Ylimiiiiriiiset toimet, muutoksia luetteloon 11.2. 
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KASKYLEHTI N:o 1 
1 9 6 3 

Vii ttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuos i, asian numero). Jakelua 
koskevat mu utosil moitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. VR Kiiskylehdet 50 a/62 ja 51 a./62. - 2. Va.ltionrautateiden 
urbeilutoimikunta. vv. 1963-1964. - 3. Pieksamaen konepajan hallinto. - 4. VRS
standardit. - 5. Vaunujen lammityslaitteiden hoito talvikautena. - 6. Selektori
puhelimet. - 7. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat. - B. Lii
kennepaikoilta annettavat kasiopasteet. - 9. Laivaliikenne s111tami sa. -10. Luu
maen-Lappeenrannan oikoradan tariffivalimatka. - 11. Suomen ja SN'l'·Liiton 
rautatieyhdy liikenne. - 12. Pohjoismainen tavaratariffi. - 13. Tilastotoimistoa 
varten laaditbva tilastoainei to. - 14. Kadonneita matkalippuja, henkilokort.teja 
ym. - 15. .A. voimia virkoja ja toimia. 

VR Kaskylehdet 50 a/62 ja 51 a/62 
ErilE,sena ju.lkaistu VR Kiiskylehti 50 af'62 si.siilt iiii pohjois- 1 

maisen kiertomatkaliikenteen 1. 1. 63-3,1. 12. 64. 
amo:i<n erillisenii julkaistu VR Kiiskyl:ehti 51 a/62 on sisiiilol

tiiiin seur:rav·a : 1. Virkamiespa•lkkausten tar'k±stus 1. 1. 196-3 lu
kien. - 2. Valtion virkamiehille mruksett81Va syrjaseutulisii. 

Valtionrautateiden urheilutoim.ikunta vv. 1963-1964 
Rautati:ehallitus on nimennyt valtionrautaJteiden urheilutoi.mi.- 2 

kunnan puheenjohta.jaJksi vt. johtajrun Viljo Mie·ttisen ja tehtyjen 
esitysten perusteella; raru.t:rtieha;l1ituksen ja j iirj estojen edustajina 
toimikunnan jiiseniksi vuostiksi 1963~1964 seuraavat henkilot : 

Rautatiehallitus . . . . . . . . . . . . so iaalipiiiilli.tkko Yrjo Ollilainen 
Rautateiden Urheilun Tuki-

siiiitio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toimistopiiiillikko Reino J. Auvinen 
Suomen Rautatieliiisten Liitto tyonjohtaja Erkki Pastinen 
Rautatievirkamiesliitto . . . . . . 'kirjuri Matti Niiranen 
Suomen Veturimiesten Liitto veturinkuljettaja Hugo Ahonen 

VR Urheilun eri piirien eclustajina on toim.ikuntaan nimetty: 

Helsinki . . . . . . . . . . . . . . . . . . teknikko A. Pitkiinen, Pasilan 
konepaja 

Etelii-Suomi . . . . . . . . . . . . . . . tyonjohtaja J alo Vainio, Hyvin
kiiiin lmnepaja 

Varsinais-Suomi . . . . . . . . . . . . te>kniikko Raino Suominen, Turun 
konepaja 

313/63/5-- 5.1. 1963. 
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Hiime-Satakunta 

Pohjanmaa ............... . 

Pohjois-Su:omi .... . ........ . 

Savo-Kainuu 
Keski-Suomi 

Kaakkois-S uomi 

Pohj ois-Karj ala 
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li~kennetarkastaja Arno Syrjii, 
Tamp ere 

jarjcstelymestari uno Tuominen, 
Seinajoki 

vaihdemies Matti HiimiiUiincn, 
Komi 

kirjuri H. 0. Parkkinen, Kuopio 
kirjuri Tauno Park:kinen, Pieksa

mm 
autonkulj: esimies Viljo Paukku

nen, Kouvola 
vaihdemies Martti Ni'kkonen, J oen-

suu 
Rautatierakennus . . . . . . . . . . . huoltoplHillikko Kauko Hiltunen, 

Helsinki 

(Rhjto n: o H 1100, 18.12. 1962.) Kl 1/6·3. 2. 

Pieksamaen konepajan hallinto 
RautatiehalJirtus on paattany.t irroirtta.a Pieksamaen konepajan 

Kuopion konepajan hal:Linnoliisesta ala:isuu<'iesta ja maarannyt 
sen toimim111an 1. 1. 1963 lu:kien hallinnoUisesti itsenai ~ma kone
pajana. (Rh/hlo n: o 3383j74Q7, 18. 12. 62.) Kl 1/63. 3. 

VRS-standardit 
4 Rauta!tiehaJl.litus on 19. 12. 1962 vahvi:stanut seuraavat VRS-

standardirt: 
VRS 

261-210 

262--210 

374--210 

37'5'----~HO 

1104--301 

110&-301 

1146-301 
1147-301 

Kupukantaiset pikkunii.tit, 3'----8 mm. 
Korvaa VRS 261 16. 10. 1930. 
U:ppoikantaiset pikkuniri.tit, 4--8 mm. 
Korvrua VRS 262 16. 10. 1930. 
Pyoreat a1rus1aatat, puuta va-staam. kaytettavat. 
Korvaa VRS 374 31. 3.1!t33. 
Neliku1maiset a1uslaartat, punta vasta:an kaytettavat, 
Kevyt mrulli. 
Korva;a VRS 3175 3•1. 3. 1933. 
Kovametall:it. Kayttotarkoitukset, tyostoominaisuudet 
ja tunnusvarit. 
Korvaa VRS 1104 8. 10. 1!}56. 
Kovametallipalat kone:pa•joja var.ten. 
Korv·aa VRS 1'106 8. 10. 1956. 
Kovameta:lliset sorvinterat. Yleiskatsaus. 
Kovametalliset sorvinterat. Suorat rouhinteriit. 



VRS 
1148-301 
1149-301 

1150-301 
1151-301 
1152-301 
1153-301 
1154--301 
1155-301 
1156-301 
1157-301 

1158-301 
1159-210 
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Kovametalliset sorvinterat. Kiiydit rouhinteriit. 
KovametaHiset sorvinteriit. Suorat pyoristetyt rouhin
teriit. 
Kovametalliset sorvinteriit. Veitsiteriit. 
Kovametalliset sorvinteriit. Piiiiterat. 
Kovameta1liset sorvinterat. Silitysterat. 
Kovametalliset sorvinterat. Pistoterat. 
Kovametalliset sorvinterat. Kierreteriit. 
Kovaa:netalliset sorvinteriit. Sisarouhinterat. 
KovametaUiset sorvinteriit. SisaV'eitsiteriit. 
Kovametalliset sorvinterat. Lastunmurtourat Ja nir
kon pyoristYJkset. 
Sorvin- ja hoylanterat. Terli:kulmien nimet. 
Nelikulmaiset aluslaatat puurakenteiden r asitetuille 
ruuveil1e. 

Rautatiehallitus 
standardit : 

on 19. 12. 1962 peruuttanut seuraavat VRS-

VRS 
160-110 
162-110 

1014--110 

359-801 

Kuparilanka, pyoreaksi vedetty. 
Messinkilanka, pyoreaksi vedetty. 
Pyorea kuumavalssattu kankirteras 
valmistamiseen. 
Lukot, etu- ja avaimet, etulukon. 

Whitworth-ruuvien 

Kaikkien standardikansioiden haltijoiden tulee poistaa kansioista 
korvattavaksi me:vkityt seka peruutetut standardilehdet. 

(Jrt n: o 277, 278/ 62, 20. 12. 62.) Kl 1/63. 4. 

Vaunujen lammityslaitteiden hoito talvikautena 

4 

Veden j-aatyminen v.a.unujen 'lammi'ty;slaitteisiin ·a~heuttaa joka 5 
talvi naiden l:aitteiden r~kkoutumisita. 

Kl 1/ 52.4 olleen, asiaa koskevan selostU'ksen lisiiksi kiinnitetaan 
matlmkonduktoorien ja kaikkien asianomaisten huomiota vaunuissa 
olevien ,Vapor" saatoventtiilien sulkemisen valttamattomyyteen 
lammityksen paiityttya. (Ks. ,Vaunujen liimm.itys- ja jaahdytys
laitteiden seli,tys ja kaytrtoohjeita") . J os nama venttiilit jaavat auiki
asentoon, kun lammitys lopetetaan, voi lammitystii jiilleen aloitet
taessa esiintya monia vailkeuksia: suuritoisiii sulatustoita, siilito
ventrtiilien venttiilipesien rikkoutumisia ym. 

Liimmityskauden aikana tulee 1asianomaisten ehdottomasti nou
dattaa lammitJ1Slaitteiden hoidosta annettuja ohjeita ja maarayksia. 
(Kt n:o Ko 1130/ 2882, 27.12.1962.) Kl 1/ 63. 5. 
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Selektoripuhelimet 

Seuraavat ·tilaajat on irroitettu Ol-Kem rataselelrtorijohdosta 
ja yhdistetty suoraan VR: n Oulun automaattikeskukseen: 

Vanha selektorinumero 

61 rtv Ojuva 
62 rtv Ranta 
14 rkm Ruotsalainen 

Uusi Oulun keskuksen numero ja 
liikennemahdollisuus 

356 Ab 
357 Ab 
325 Bd 

(Stt n: o 3286, 29. 12. 62. ) Kl 1/ 63. 6. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepa.ikkojen valimatkat 

Raahen aseman alainen Relletin seisakevaihde muutetaan 1. 1 . 
1963 lukien saman aseman alaiseksi laiturivaihteeksi. Muutoksen 
johdosta tulee saraJk!keeseen 1 merkinta lv ja sarak!keeseen 7 mer
kinta Hlm TR. Muut medcinnat jaavat ennalleen. (Lkoj n:o Lt 
2689, 18. 12. 1962.) Kl 1/63. 7. 

Vuohijarven aseman alaisen Mayramaen raiteen nimi muutetaan 
1. 1. 1963 lukien niJOOksi ot:hl<asraide. Muut merlrinnat jaavat 
ennal1een. 

Saman aseman alaisen Pilketehtaan raiteen sarakkeeseen 8 lisa
taan merkinta: Vaunukuormailahetykset T. (Lkoj n:o Lt 3198, 18. 
12. 1962.) Kl 1/63. 7. 

Liikennepaikoilta annettavat kasiopasteet 

On jatlruvasti ilmennyt cpatietoi uutta ja syntynyt asianomai
sen henkilokunnan kesken erimielisyytta siita, onko miehitetylta 
liikennepaikalta, joka ei ole junanlahetyspaikka tai ei toimi kysy
mykseen tulevana aikana sellaisena, naytettava aikataulun mukaan 
vain j una k o h taus t a v art en tarpeen vaatiessa pysahty
viille ohikulkujunalle ® opastetta ,ohilkulku sallittu" (Ko 4) silloin
kin, kun kohdattava juna on lisajuna, mutta se ei ole ikulussa. Jt:n 
selityksissa sivulla XIII olevan ohikulkujtman maaritelman b koh
dan mukaan niin olisi meneteltavii. 

Kun liikennepaik<ka saattaa olla miehittamaton silloin, kun toi
nen kohtaavista junista ei ole lrulussa tai kulussa olevasta lisa
jtmasta ei syysta tai toisesta ole kuljettajalle ilmoitettu, niin kuin 
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monesti on sat;tunut, voi Uikennepaikalla syntya harmil.lisia, jopa 8 
vaarallisia tilanteita. Turhanpaivaista miehitysta on taas mahdolli
uuksien mu!kaan va1tettava. 

Nain ollen ja koska kasiopasteiden antami ta koskevat, kayn
nissa olevat tarkistukset voivaJt viela kestiia pitkahkon ajan, rauta
tiehallitus on katsonut tarpeelliseksi toistaiseksi miiarata: 

a) etta aikataulussa maaratylla kohtauspaikalla - siis my6s 
laiturivaihteella - on jun.alle annettava tarpeelliset opasteet aina 
silloin kun liikennepai!kka on miehitet;ty, riippumatta siitii, onko 
kohtaaya juna kulussa vai ei; 

b) etta rnilloin liikennepaikka on rniehitetty vain siina tapauk
sessa, etta molemmat kohtaavat junat ovat kulussa, tulee taman 
selvasti niikya liikennepaikan liikennoirnisrajoitusta osoittavasta 
taulukosta (us. likrasta); 

c) etta lisajunaa kohtaamaan lahetattiiviin junan kuljettajalle 
on edellisella junanlahetyspaikalla a i n a annettava J t : n 149 § : n 
1 d kohdas a miiiiratty ikirjallinen Hmoitus (lomakkeella J 1) riippu
matta siita, onko Uihetettava jtma vain junak:ohtausta varten py
sahtyva juna vai ei. 

(Rh/lko n:o 3437/ 7443, 19.12.1962.) Kl 1/ 63. 8. 

Laivaliikenne satamissa 

Purjehduskau i Roytan srutama -a on paattynyt 8. 12. 62. 

Purjehd1.1 kausi Raahen satamassa Lapalu·odo·ssa; on piiiittynyt 
21. 12. 62. 

Luucrnaen-Lappeenrannan oikoradan 
tariffivalimatka 

9 

1. 1. 1963 lukien on Luumaen-Lappeenrannan oikoradan tariffi- 1 0 
valimatka 28 lrilometria. Nain ollen lyhenevat Luumaen-Lappeen

·rannan kautta lasketut lyhimmat tariffivalimatkat 10 kilometrilHi. 
Tiista syysta on mainitusta paivasta lukien kaikkien sanotun raJta-
osan kautta kuljetettavien kiito- ja rahtitavaralahetysten kuljetus
maJksut laskettava 10 kilometria lyhyemm.alta tari.ffivalimatkalta 
kuin mita liikennepaikkojen valimatkat julkaisu.sta saadaan. MatJka
lippujen hinnat ja matkatavaralahetysten kuljetusmaksut lasketaan 
edelleen entisten valimatkojen mukaan. (Tfoj : n sahke n: o 20, 28. 
12. 62.) Kl 1/ 63. 10. 
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11 Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenne 

Suomen ja SNT-Liiton yhdysliikennetariffin ('lorn 4784) liitteen 
n: o 7 sivulla 85 olevat kaksi viimeista lausetta kumotaan ja korva
taan allaolevalla, 1. 1. 1963 lukien voimaantulevalla t ekstilla: 

SNT-Liitosta kuormattuina saapuneista tai sinne kuormattuina 
lahetet!ta vista neu vostoliittolaisista kulj etussailioista kannetaa n sai
liovuokraa sailiolta : 

kulj etussiiilion bruttopaino 

km alle 2,5 tonnia viihintiian 2,5 tonniru 

markkaa 

1- 147 8,00 12,00 
160 8,20 12,40 
175 8,60 13,00 
191 9,20 13,80 
210 9,60 14,40 

228 10,20 15,20 
247 10,60 16,00 
265 11,20 16,80 
283 11,80 17,60 
303 12,40 18,60 

335 13,00 19,60 
385 13,80 20,60 
435 14,40 21,60 
490 15,20 22,80 
545 16,00 24,00 

600 16,80 25,20 
675 17,80 26,60 
760 18,60 28,00 
850 19,60 29,40 
950 20,60 31,00 

1050 21,80 32,60 
1160 22,80 34,20 

yli 1160 24,00 36,00 

Jollei vastaanottaja palauta saadetyn maaraajan kuluessa tyhjia 
sailioita rautatielle, kannetaan viivasty;mismaksua aile 2,5 tonnin 
kuljetussailiolta 2,50 mk ja vahint. 2,5 tonnin sailiolta 4,50 mk 
vuorokaudelta. 

Tyhjat kuljetussailiO:t palautetaan maksutta. 

(Tft V n:o 394, 17.12. 62.) Kl 1/ 63. 11. 
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Pohjoismainen tavaratariffi 

Lis·ii:lehti n: o 21, voimas~a: tammikuun 1 paivastii 1963 lukien, 12 
sisaltaii mm. Suomen rahanuudistuh.""Sesta aiheutuneet muutokset. 
Suomen rautateiden yksikkohinnat on ilmoitettu penneissa 100 ki-
lolta ja on aile 2 000 1kilon painoisten Uihetysten yksikkohintoihin 
si iillytetty kotiin- ja jatkdkuljetuslisa. Tama on entiseen tapaan 
lisattava ikuljetusmalksuun erillisena ma:ksuna kun luokan A 2 mu-
kaan rahditetJtavien lahetysten tariffipaino on 2 000-3 000 kiloa. 
Lisaksi huomautetaan rautatiepakettien tariffeihin tehdyista muu
toksista. 

Painatusjaosto on suorittanut lisalehden perusjakelun. 

(Tft V n: o 405, 28. 12. 62.) Kl 1/ 63. 12. 

Tilastotoimistoa varten laadittava tilastoaineisto 

Linjahallinnon tyopisteissa on tilastotoimistoa varten suoritet- 13 
tava allamainitut toim.enpiteet. 
1. Junaliikennetilaston alkuaineisto on laadittava allamainitui sa 

julkaisuissa mainittujen ohjeidoo mukaisesti. 

a) Vetureiden alkuaineistoa koskevat ohjeet ovat Kl: n ·51 a/57 
si vuilla 1-4. 

b) Junailmoituiksen laatimista koskevat ohjeet ovaJt Asema- ja juna
palvelussaannon 46 § :ssa. Ko. PY'kiilan uusi, 1. 1. 1959 voimaan
astunut sanamuoto on julikaistu Kl: ssa 51/58.5. (Kl: n 51 a/57 
junailmoitusta koskeva osa on Orumottu.) 

2. Tyovoimankayt;totilaston alkuaineisto on laadittava Kl: ssa 25 a/ 
59.1. mainittujen ohjeiden mukaisesti. 

3. Tavaraliikennetilastoa varten on suoritettava allamainitut toi
menpiteet. 

a) Jos lahetyksesta on kanne1Jtu saJtama-aluemaksu, kirjoittaa lahe
tysliikennepailclra ku'ljetuskirjan B-osaan satama-aluemaksua esit
tavan luvun eteen sanan "Sat". 

b) Kun paikallisl.iilkennemaksuja koskeva kuitti kirjoitetaan ylim~Ui
raisten liikennetulojen kirjasta n: o 1816, on kuittiin merkittava 
"TS 52", jos on kysymys varsinaises.ta paika1lisliiikenteestii ja 
"TS 53", jos on kysymys kaukoliikenteeseen valittomasti liitty
vasta paikallisliikenteesta. Naihin kuitteihin on myos merkitJtava 
ao. lahetyksen paino. 

c) Mikiili lruljetuskirjaan me~kittya tavaralajin nimiketta ei esiinny 
tavaranluokitustaulukossa, on tavaralajin nimikkeen aile mer-
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kittava maininta siita, mihin tavaranluokitustaulukon nimikkee
seen tavam on verrattava. (Katso ;flavaranluo'kitustaulurkon sivuja 
3-4.) 

4. .Alennuksella myytayien lippujen ostami'.leen tarvittavien alen
nustodistusten tilastoimisosat on asianmukaisesti taytettyina 
lahetettava tilityskuukautta seuraavan kuukauden 15 paivaan 
mennessa tilastotoimistoon. 

5. Asemapaamkoiden ja pys8Jkinhoitajien on ehdottmnasti lahetet
tava kaiikista liikenneonnettomuussahkeista yksi kappale tilasto
toimistoon. (Katso julkaisun "Maaraaikaisilmoitukset" sivun 75 
~ohiaa 9.) 

Nama maaraykset astuvat voimaan tammikuun 1 paivana 1963. 
Samalla kumotaan Kl:ssa 52/ 61.14 olevat maaraykset. (Tit n:o 608, 
17. 12. 62.) Kl 1/ 63. 13. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin aseman asemamiehelle Martti Esaias Paavilaiselle kirjoitettu 
henkilokortti n: o 50955 on kadonnut ja kuoletetaan. ( 1. ljp n: o 1420/3293, 
20. 12. 1962.) 

2. ratajaksossa Hangossa palvelevan 2 1. ratavartijan Timo Heinosen 
henkilokortti n: o 22160 on kadonnut ja lmoletetaan. (2 . rtjp n: o 2100/1. 2, 
20. 12. 1962.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

:e pl. tyonjohtajan (A. :eo pl.) vi!rka ja 3 pl. tyonjohtajan (A. 18 pl.) virkct 
valtionrautateiden konoosastossa, ensiksi mainitun viran haltijan virantoimitu, 
paikkana toistaiseksi Pasilan konepaja, ja1kimmaisen Vaasan konepaja. Konc
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistiian 18. 1. 1963 ennen kello 12 (postitse liihetettiie sa ennon 
virka-aj an 'Piiat tymistii). 

1't"lapi:iilnen :e l. lca-ssanhoitajan toilmi (A 17 pl. ) Kaulirammn-Kolarin 
rautatierakennuksella, asemapaikkana Pallo, julistetaan haettavaksi. Asunto 
jarjestetaan rautatierakennuksen puolesta. Rautatierakennusosaston johtajall 
osoitetut hakemukset liitteineen on toimitettava rautatiehalliuksen rautatie
rakennustoimistoon 20. 1. 1963 mennessa. Lahempia tietoja saa rautatierakennu · 
toimistosta, puh. Helsinki 10371/396. 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o la 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessi julkalst uun miaraykseen merkltian: 
Kl 1{63. 2 ( = lehden numero, vuosl , asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava pai natusjaos toon. 

T o I m I t us: Rautatiehalli tus, leht lpalvelu. 

Uudet Hkk- ja Ob-va.unut 

(Ob-vaunuista alustava selostus Kaskylehdessa n:o 27/62.7) 

Kummankin vaunutyypin yhteiset ominaisuudet 

Sivupylvaat 

V aunuissa on terasputkesta valrnistetut teleskooppirakenteiset si vu
pylvaat, jotka voidaan laukaista vaunun paasta kasin samalla tavalla 
kuin Rk-vaunuissakin. Laukaisulaitteen kayttoohjekilpi sijaitsee laukaisu
tangon lahella. 

P aadyt (kuva 1) 

Paadyt ovat •kummassa:kin vaunutyypissa samaa rakennetta. Ne ovat 
osista koottavia ilman tyokaluja. Paatypylvaat (kuva 1, osa .) voida.an 
asettaa tuppiloihinsa kummin pain tahansa kunhan salvat (osa 2) tulevat 
vaunun ulkopuolelle. Kasikaide (osa 3) nostetaan tuppiloihinsa (osa 4) 
ja samalla on kiisirivat (osa 5) e h dot tom as t i asetettava omiin 
reikiinsa (kohta A). Salvat (osa 2) kaiinnetaiin ala-asentoon ja irtonai
nen paatylevy (osa 6) nostetaan pylvaidcn ylakautta paikoilleen. Nosta
mi een tarvitaan 2 miesta. Hkk-vaunuissa on pylviistuppiloihin kiinni
tetyt tapit (osa 7) jotka tyonnetaan reikiinsii pylvaiden ylosnousemisen 
estiimiseksi. 

Kuormattaessa kiinnitetaiin 46 em korkea puinen paatylevy (osa 6) 
kuorman ylemman kerroksen korkeudelle tappien (osa 8) avulla. 

Saranoitu paatyluukku ( osa 9) voidaan kaiinUiii puskimien yli pylvas
tuppiloiden varaan, jolloin on mahdollista ajaa vaunusta toiseen. Tiilloin 
on ruuvijarru irroitettava ja kiinnitettiivii ala-asentoonsa (kuva 2) . 
Paiityluulclrnja (osa 9) ei saa kuljetuksen aikana pitaa ala- (vaakasuora-) 
asennossa muussa kuin siina tapauksessa, etta vaunut ovat jatkuvasti 
toisiinsa kytkettyinii. 

10749/62/5- 2. 1. 1963 
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B 6 

!fohla A 

Kuva 1. 

Kuva 2. Pii.ii.ty poistettu Hkk-vaunusta ja pii.ii.tyluukku kii.ii.nnetty puskimien 
yli. Ruuvijarru ala-a.sennossaan, jossa se toimii seisontajarruna. 
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J os paaty on irroitettu, tulee kaikkien paatyosien seurata . vaunun 
mukana siten vaunun lattialle asetettuina, etteivat ne paase putoamaan 
kuljetuksen aikana. 

S i v u l u u k k u j a ei naissa vaunuissa ole, joten rakeisen tavaran 
kuljetuksessa on kaytettava irtolaitoja. 

Kuorm.ana.luspuut 

.Ob-vaunuissa on 8 lattialankkua, jotka voidaan kiiiintaa kuorman
aluspuiksi. Lankkujen kaantamiseen voidaan kiiyttl:ia pylvaskettinkien 
kiristyskoukkuja siten, etta kiristyskoukut asetetaan lankuissa oleviin 
tappeihin ja nostetaan. 

Hkk-vaunuissa on 10 terasputkesta valmistettua kuormanalusputkea, 
jotka voidaan kaantaa lattian paalle v;aunun sivusta kiisin. Kaksi liihinna 
paatya olevaa kuormanalusputkea ovat kaksiosaisia ja vaunun keskikoh
dalle jaa noin 36 em rako, joka on taytettava lyhyella kuormanalus
puulla. 

J arrnlaitteet 

Vaunuissa on samantyyppinen ilmajarrulaite kuin Oa-vaunuissakin. 
Selostus Kiiskylehdessii n: o 25/ 60.2. 

Hkk-vaunuissa on 10" jarrusylinteri, jonka isikunpituus taarassa on 
75-85 mm ja kuormassa 120-130 mm. Vaihtopaino on 22 tonnia. 

Ob-vaunuissa on 14" jarrusylinteri, jonka iskunpituus taarassa on 
95-105 mm ja kuormassa 130-140 mm. Vaihtopaino on 40 tonnia. 

Ruuvijarru on kummassakin vaunutyypissa sama ja vaikuttaa kaik
kiin pyoriin. Ruuvijarru voidaan tarvittaessa irroittaa ja kaantaa ala
(vaakasuora-) asentoon, jolloin se toimii seisontajarruna (kuva 2). Kiin
nitys tapahtuu kahden kiilan avulla ja kiilakiinnitys varmistetaan var
mistinkoukkuj en avulla. 

Kuormattaessa uusia vaunuja saattaa ruuvijarrukiristys loystya, joten 
ruuvijarrukiristysta on lisiittiiva kuormauksen aikana. Vastaavasti ta
pahtuu kuormaa purettaessa ruuvijarrun kiristymista, joten ennen pur
kamista tai sen aikana on vaunun ruuvijarrua loysiittiiva liian kiristy
misen valttamiseksi. 
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Kuva 4. Hkk-vaunu, jossa pli.li.tylevyt ovat ylhali.llli. ja sivupylvli.li.t tli.ysikorkuiset. 
Kuormanalusputket kaannetty lattian paalle. 
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Hkk-va.unu (kuva.t 3 ja. 4) 

2-akselisen Hkk-vaunun paaarvot ovat seuraavat: 

Pituus puskimineen ... .. ................ . ... . . . . 
Akselivali ..................................... . 
Kuormauspituus . ...... . .. . .. .. . .. ...... .. .. . .. . 
Kuormausleveys ............................ . ... . 
Lattiapinnan korkeus kiskosta ... . .. .... ......... . 
Lattian pinta-ala ....... . . . .................... . 
Kuormatilavuus ................ . . ...... . .. . .... . 
Oma paino ............. ....... .. .. ... .. ..... . . . 
Sum·in kuorma .......... . ......... ..... ....... . 

, akselipaino . . . ............ ...... . ...... . . 
Lattialle ja paatyluukuille sallittu suurin pyorapaino 
Maksimikulj etusnopeus . . ............. ...... .... . 

A B 

12000 mm 
6 600 " 

10 700 " 
2 860 " 
1255 

" 30,6 m2 

62 ms 
12,1 tonnia 
27,5 " 
20 

" 
2,2 " 

100 km/ h 

c Hkk-vaunun kuormat-aulukko ~ 

Kuormataulukon selostus Kasky
lehdessa n: o 32/ 61.4 

12,5 t 17,5 t 27,5 t 

Hkk-vaunun kuormausalan pituu
desta johtuvat kuormarajoitukset 

Selostus Kaskylehdessa n: o 25/ 
60.2 

- 15,5 t 

m 

a-a 2 
b-b 6 
c-c 8 

,.. 

t 

16 
20 
27 

23,5 t 

Hkk-vaunu on varustettu 10:lla laukaistavalla teleskooppisivupylvas
parilla. 

Hkk-vaunujen ensimmaisen valmistusryhman n:ot ovat 111.001-
111.800. 



-7-

Ob-vaunu (kuvat 5 ja 6) 

4-akselisen Ob-vaunun paaarvot ovat seuraavat : 

Pituus puskimineen . . . . ..... .. . . .... . .. . . ...... . 
Telitappien vali ..... .. .. .. .. . . ..... .. ... . . .. .. . . 
Kuormauspituus .. .. ....... . ..... .. .... . .. . .. .. . 
Kuormausleveys .... . ..... . .......... .. .. .. ... .. . 
Lattiapinnan kork~us •kiskosta ......... ... . ... . .. . 
Lattian pinta-ala . . ...... . ......... . . . . .. .. .. . . . 
Kuormatilavuus ................. .. .. . . ....... . . . 
Om.a paino ..................... .. ........... . . . 
Suurin kuorma ......... . ....... .. ... . .. . .... .. . 

, akselipaino . . ........................... . 
Lattialle ja paatyluukuille sallittu suurin pyorapaino 
Ma:ksimikuljetusnopeus ........ . ..... . .......... . 

18 000 mm 
11000 " 
16 700 " 

2 820 " 
1300 " 

47,1 m2 

1a 

94 m3 

23,5 tonnia 
56 
20 
5 

100 

" 
" 
" 

km/h 

Ob-vaunun kuormaJtaulukko A B C 
--

Kuormataulukon selostus Kasky-
1 
__ 2_6_ t __ 

1 
___ 36_ t __ 

1
==-_5_6_ t __ 

1 
lehdessa n: o 32/ 61.4 - 32 t ,.. 48 t 

--'-----------' 

Ob-vaunun kuormausalan pituu- m t 
desta johtuvat kuormarajoitukset a-a 4 28 
Selostus Kaskylehdoosa n: o 2-&/ b-b 8 36 
60.2 c-c 14 56 

Ob-vaunu on varustettu 16 laukaistavalla t eleskooppisivupylvasparilla. 

Ob-vaunujen n:ot ovat 72201-72385 

(Ktt n:o 53/4450, 20. 12. 62. ) Kl 1 a/ 63. 
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KASKYLEHTI N:o 2 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatiehallltus, lehtipalvelu. 

Sis ally s: 1. Sunnuntaityokorvauksen suorittaminen valtion virkamiehille. 
- 2. Rauta· ja tera, romut. - 3. VR Polttoturvevalmi tamo Muukon postiosoitteen 
muuttaminen. - 4. Huhtamaki-Yhtymau rahtikirjojen kiisittely. - 5. Lennatin
liikenne. - 6. Ralltitasotuk et. - 7. Kadonneita matkalippuja, henkilokortte-ja ym. 
- 8. Avoimia virkoja ja toimia. - 9. Piiytatenniksen valmennu . lEriri Vuokati a. 

Sunnuntaityokorvauksen suorittaminen 
valtion virka.miehille 

Valtioneuvo to on va1tiovarainmini&terion esittely Ui muutta- 1 
nut sunnun taityo,korvauksen maili:!samisesta va:ltion viran tai toi-
men haltijoiB.e seka eraihle muille toimihenkhloille 1 pa1vana 
tammiikuuta 1962 anta:mansa paatoks-en ( valtiovarainministerion 
yl:ei..skirje n : o 226) 5< kohdan 1 paivastii tammikuuta 1963 luki·en 
nain lrnuluvaksi : 

5. unnuntaityo·korvauksen maksaul!isen pohjana oleva tunti
pal•kka lasketaau vuosipa1ka ta siten, etta vuo iperuspalkan tai 
vuosipalkkion s ka ikal:isren, kalliinpaikanlisien ja: mahdollri ti 
suoritettavan vuokra~aNun vuotuisten maarien summa jaetaan 
luvuHa 2340. 'runtipa1kka la ·ketaan pen:nin tarkkuudeUa pyoris
taen saadetyJ.Hi tavaUa (Laki 1·ahalain voimaansaattamisesta 30. 3. 
1962, 2177/62; 5· §). 

(ValtrovaTa:inministerion yleiskirje n: o 50@/20.12.1962. -
Toj n : o To 152/v. 62, 2. 1. 1963. - Vert. Kl 5·/62.1. ja MK IT siv. 
1.134.) Kl 2/63. 1. 

Rauta- ja terasromut 

I Rauta- ja te1'i:isrornun kiiytto valtionrautateillii 2 
Muutok ena Kaskylehden n: o 45/ 62.2. II kohtaan ilmoitetaan, 

etta VR Hyvinkaan paa-varastoon lahetetaan toistaiseksi V'ain jaJ. 
jempana mainitut romut: 

11. JouSiiteriisrom.u (hylatyt ki{'rre- jH kart.iojouset seka jousi
teraksen jatepalat) 

4>52/63/5- 10. 1. 1963. 
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31. Valurautarornu, pienikokoinen, suurin koko 350 X 350 X 
500 mm (suurin kappalepaino 50 kg) 

32. V•alurautaromu, suurikokoinen (heijauslaitteella hajoitet
ta:vru) 

Muilta osin ovat mainitun KaskY'~ehden po. kohdan ohje-et 
ecleHeen voimassa. 

If Teriisr-omun myynti 

RautatiehaHitus on tehnyt ·eri ostajien kansoo myynt:i.sopi
muksia u eimmis.ta terasromulaaduista. Myy1avat romut lahete
taan niiden osoitteiden ruruka'i. ·esti:, jotka Helsffigjlf1 Paavarasto 
on ihno~ttJanut tai· tulee i.Jmoilttamaan. Jos romujen luokittelun 
tai lahetysosoi·tteiden suhteen ilmenee epa,tietoisuu.tta, on virheel
li. ten lahetysten vru1ttami •eksi syyta ky;sya .a,siaa He1 ingin Paa
varastosta, puh. Pa'Silan konepruj·a/154, jo ennen romun kuonnaa
mista. (V. 63005/6, 5. 1. 19&3.) Kl 21/63. 2. 

VR Polttoturvevalmistamo Muukon 
postiosoitteen muuttuminen 

Koska paivittainen autolruljetus kyseessa olevan polttoturve
Yalmistamon ja Muukon laiturivaihteen valilla paattyi vuoden 1962 
lopussa, on 'kaikki Povalle tuleva vit,kaposti taman vuoden alusta 
1 ukien lahetetta vii yleisen postin valityksella osoitteella: VR Poltto
tttrvevalmistamo, Kivisaari. 

(V. 42/ 3, 2. 1. 63.) Kl 2/ 63 . 3. 

Huhtamaki-Yhtyman rahtikirjojen kasittely 

Tarnmikuun 1 paivasta 1963 lukien on Rantamaella Huhtamaki
Yhtyrniin lahettamolla sijaitseva rautateiden tavaratoimisto siirretty 
Turun tavara-aseman yhteytecn, mista seuraa, etta Rantiimaella 
sijait evan Hellaksen raiteen liikenne kokonaisuude saan hoidetaan 
Turun tavara-asemalta kasin. Siirron aiheuttamista ja Huhtamaki
Yhtyman kanssa tehtyyn rahti opimukseen n: o 3012 perustuvista 
rahdituskasittelymuutoksista johtuen ilmoitetaan ja maarataan nou
datettavaksi seuraavaa: 

1. Jokaista ohjeessa tarkoitettua Huhtamaki-Yhtyman lahetysta 
sem•aa erikoisrahtikirja, johon sisaltyy B-, C- ja A-osat. Erotuk
scksi muista kukin erikoisraMikirja paivaleirnataan TKU TG -tun
nukscn lavistavalla perforointikoneella. 
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2. A ema- ja jakcluvaunujcn puitteissa lahetettavia lahetyksUi 4 
scuraaviin erikoisrahtikirjoihin ci merkita rahtimak uja, vaan on 
ne merkitty kunkin vaunun a emapaallystorahtikirjaan. Osoituk-
seksi siita, mihin asemapaallystorahtikirjaan erikoisrahtikirjat kuu
luvat, leimataan jokaisen erikoisrahtikirjan B-osaan tunnusnurnc-
roksi ao. asemapaiillystorahtikirjan numeron kruksi viimeista nu
meroa. 

3. Muiden paitsi edelUi mainittujen Hihetyk ien erikoisrahti
kirjoihin mm,kitaan kuljetusmaksut. 

4. Aserna- ja jakeluvaunuille ltaadittavat a ·emapiiiillystorahti
kirjat civat seuraa vaunuja, vaan ne li:ihetetiian vaunujen osoite
asemille virkapostitse vaunujen Hihetyspiiivaa scuraavana arki
paiviina. 

5. Asema- tai jakeluvaunujen tultua miiaraasemilleen crikois
rahtiki-rjanippujen seuraamina, irroitetaan kustakin erikoisrahti
kirjasta B-osa ja 2. kohdan mukaisen tunnusnurneron pcrusteella 
Hitetaan vaunuttaiset erikoisrahtikirjojen B-osat virkapostitse saa
puvien asernapaallystorahtikirjojen B-osaan. Nain kertyvat B-osa
niput la.heteta.iin tarkastustoimistoon voimassaolevien miiaraysten 
mukaisesti. Poikkeus: Asemapaallystorahtikirj·a seuraa sellaisia yli 
2 000 kg painoisia Hihctyksia, jot'ka voitaisiin kuormata rautatie
vaunuihin ja Hihettaa Riintamaelta asema- tai jakeluvaunujen puit
teissa, mutta jotka rautatien miiariiyksesta kuljetetaankin autoilla 
Turkuun kuormattaviksi Turusta lahteviin kappaletavaravaunuihin. 

aidcn lahetysten erikoisrahtikirjojen B-osat irroitetaan niinikaiin 
ao. vaunun osoiteasemalla ja liitetaan asemapiiiillystorahtikirjan 
B-osaan. 

Asema- tai jakeluvaunujen osoiteasemien on huolehdittava, etta 
erikoisrahtikirjojen B-osat liit<>Uiiin ao. paallystorahtikirjan B-osaan. 

6. Asema- tai jakeluvaunuissa saapuneiden lahetyksien jatko
tai kotiinkuljetukset ·uoritetaan C- ja A-osien perusteella. 

7. Lahetyksia koskevat puuttumis- ja vahingoittumisasiat hoitaa 
3. liikennejakson tiedusteluasiamies (puh. Tku 27) ja mahdolliset 
muut cpiiselvyydet Turun liihteviin taYaran toimisto (pub. Tku 18). 

(I1koj n: o Lt 11, 4. 1. 1963.) Kl 2/ 63. 4. 

Lennatinllikenne 

Voiko ken asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomain vaihto 5 
l. J. J 963 lukien. (Lkoj n: o Lt 2480/ v. 62, 3. 1. 63.) Kl 2/ 63. 5. 
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Rahtitasotukset 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion myontamat rahti
tasotukset, jotka on mainittu Kl 39/ 61.2 julkaistussa ministerion 
pi:ilitoksen 1 kohdassa ja joiden me1·kitsemat alennukset mak etaan 
takaisinmaksuteitse, ovat kuluvana talvena voimas a 3. 1. 1963 lu
kien. Rahdinlaskuun vaikuttavat rautatiehallituksen myontihnat 
rahtitasotukset ovat olleet voimassa jo 1. 11. 1962 lukien. Pyydetaan 
ilmoittamaan sellaisille asiakkaille, jotka voivat kayttaa rahita o
tusta hyvakseen. (TfiQj:n ·ahilre n:o 22, 2.1.1963.) Kl 2/ 63. 6. 

K adonneita matk alippuja, h enkilokorttej a ym. 

Sahkotyi:ikuntien toimi tossa HyvinkaalUi. 31. 12. 62 linjatyontekija Jorma 
Toivoselle kirjoitettu tyolaisaikavapaalippu n : o 331070, kaikille radoille 
ajalle 1. 1.-31.1. 63, on kadonnut ja kuoletetaan. (Stkt n:o 1/22, 2. 1. 63.) 

Avoimia virkoj a ja toimia 

Yp. 2 l . kirj'l.llrin virka, toistaiseksi rautatichallituksen talousosastos. a . Paa
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimei,·taan 4. 2. 1963 ennen klo 12.00 (po titse enncn virka-ajan paat
tymista). 

Poytatenniksen valmennusleiri Vuokatissa. 

Vuokatin retkeilykeskuksessa pidetaiin 17.-23. 2. 1963 poytateuniksen 
val.mennusleiri, jonka ohjelma sa varataan aikaa myos hiihtamiseen. Suo
men Poytatennisliitto liihettiia leirille kouluttajan. Varsinaista osanotto
mak ua ei leirilaisilta kauneta. Majoituk esta peritaan tavanmukainen 
hinta, joka huonee ·ta riippuen on 1 tai 1,5 mk henkili:ia kohti vuorokau
dessa. Ruokailuun on tilaisuus VR:n Vuokatin retkeilykeskuksen ruokalassa. 

Leirille voi osallistua lyhyemmak ikin ajaksi, kuitenkin vahintaan kol
meksi paivaksi . 

Timoittautumiset on lci1·jallisesti Uihetett:iva 4. 2. 63 menne s~i VR :n Ur
heilutoimikUllllalle, os.: rautatiehallitus, Hki. llmoittautumi en yhteydes a on 
mainittava haJuaako majoitul<sen 2--4 hengc11 tai 12 hengen huonees a. 

VR :n Urheiluto'innikwnta 

He lsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapnino 
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KASKYLEHTI N:o 3 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maarliykseen merkitaan: 
Kl 1f63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtiva painatusjaostoon. 

To i mIt us : Rautatiehaliltus,lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. VR. Kaskylehti 1 a/63. - 2. Ennakkoperinta. - 3. 'l'yonanta
jan lap ilisii- ja kan aneHi.kemaksu . - 4. Tapaturmavakuutu Jain muuttaminen. -
5. Ylimaiirai istii. vira totoi tii. annetun asetuksen muuttaminen. - 6. Rautatielii.is
ten oma,toimincn kenos- ja rivitalotuotanto. - 7. Ak elipainot rataosilla Pannai
nen-LeppiiJuoto ja Kokkola-Ykspihlaja. - 8. Automaattikytkimien ja viilikyt
kimien kokeilu kolmessa tavaravaunus. a vii.lillii Vainikkala-Helsinki. - 9. Muu
tok, ia ju1kaisuun Liikennepaikkojen valimatkat. - 10. Kappaletavaran kuljetu 
autoilla. - 11. Laivaliikenne satami sa. - 12. Kou1ulai ten urheiluloma-alennus 
v. 1963. - 13. Kokousvapaalipu.t. - 14. Ylimiiarai. ten liikennetulojen •kuittikirja. 
- 15. Lantinen tavarayhdysliikenne. - 16. '.I'ilastotoimistoa varten laadittava 
tila toaineisto. - 17. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 18. Avoimia 
Yirkoja ja toimia. 

VR Kaskylehti 1 a/63 

Erillisen~i on jurkaistu VR Kaskyleh'ti 1 a/63 si altonaan uudet 1 
Hkk- ja Ob-vaunut. 

Ennakkoperinta 

Asetuskokoelmassa on ,julkaistl,l: 

L a ki 

ennakkoperintalain muuttamisesta. 
Annettu Hel ingi ·a 2 paiYanii. joulukuuta 1962. 

Edu kunnan paatoksen mukai esti muutetaan 28 paiYana mar
ra kuuta 1959 annetun ennakkoperintalain (418/ 59) 12 §, 13 §:n 
1 momentti, 42 § ja 48 §: n 1 momentti nain kuuluYiksi: 

12 §. 
NiiHe verovelvollisille, joi len osalta ennakonpiclatys 

tulla kysymyk: een, annetaan kutakin verovuotta varten 
varainministerion vahvistaman kaavan mukainen verokirja. 

i57/63/5-- 17.1.1963 

aattaa 
valtio-

2 
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Verokirjan antaa verovel vollisellc sen veropurm vcrojohtaja, 
johon verovelvollisen kotikunta kuuluu. Pyynnosta Yoi Yerokirjan 
antaa myos toisen veropiirin verojohtaja. 

Verokirjaa antaessaan verojohtajan on maiirattava sc veronw
delta sovellettava pidatystaulukko, minka mukaan ennakonpidatys 
on verovelvolliselta toimitettaYa. Taulukkojen pitamisesta veroYel
Yollisten ja tyonantajien saatavana seka niiden liittamisesta vero
kirjoihin saadetaiin asetuksella. 

Milloin syyta siihen ilmaantuu, verojohtajan on uudelleen maa
rattasa ennakonpidatykse sa SOYellettava taulukko. 

13 §. 
Palkasta, joka palkansaajalle maksetaan hanen paatoimestaan 

paaasiallisesti saannollisin valiajoin, on ennakonpidatys toimitct
tava 12 §: n 3 momentin mukaisesti maaratyn taulukon perusteella. 
Yaltiovarainministcrio voi kuitenkin oikeuttaa tyonantajan, joka 
suorittaa palkkojen laskennan erityisilla koneilla, toimittamaan 
cnnakonpidatyksen taulukosta poikkeavasti, kuitenkin niin, etta 
pidaty maara aa poiketa vastaavasta taulukon mukai ·esta pidatyk
sesta enintaan maaralla, joka vastaa yhta prosenttia pidatyksen 
alaisesta palkasta. Valtiovarainministeriolla on erityisista syista 
niin ildian valta miiarata, etta ennakonpidaty · verovuoden tammi.
kuun ·aikana saadaan toimittaa sitii edeltiineeksi vuodeksi asi.an
omaista kuntaa varten vahvistcttujen taulukkoj n mukaan. 

42 §. 
Jos ennkon maara olisi picnempi kuin 4 000 markkaa, iilkoon 

ennakkoa maiiriittiiko. 

48 §. 
Ennakko kannetaan lmudessa erassii erikseen miiariittiivina ai

lwina. Ennakko, jonka maarii on enintaan 6 000 markkaa, on kan
nettava kahdessa erassa. 

(Asetuskokoelma n: o 652/ 62) 

Asetus 

ennakkoperintiiasetuksen muuttam.isesta. 
Annettu Helsingissa 2 paivana joulukuuta 1962. 

Valtiovaminministerin esittelystii muutet.aan 23 paivana joulu
kuuta 1959 anne tun ennakkoperintaasetuksen ( 4 2/ 59) 8 §, 61 § : n 



-3- 3 

1 momentti ja 63 § : n 2 momentti, sellaisena kuin se on 17 paid:ina 2 
marraskuuta 1961 annetu sa asetukse sa (501/61), seldi li atiian 
asetukseen uusi a § euraavat i: 

§. 
Verokirjaan on merkitti:.iva ennen sen antamista verovel volliselle: 

1) verovelvollisen taydellinen nimi, ammatti tai toimi seka syn
tymaaika ja osoite; 

2) ennakkoperintalain 11 § : ssa tarkoitettu verovuodelta sovellet
tava pidatystaulukko, jonka mukaan ennakonpidatys verovelvolli
selta on toimitettava; seka 

3) sen veropiirin verotoimisto, jonka Yerojohtajan toimesta vero
kirja annetaan verovelvolliselle. 

Verokirja on varustettava verotoimiston leimalla. 

8 a §. 
Verovel volliselle 7 §: n mukaan vuosittain toimitettavaan tai 

muuten annettavaan verokirjaan on liitettavii. 8 §: n 1 momentin 
2 kohdassa tai'koitettu pidatystaulukko. 

Poiketen siita, mita 1 momentissa on saadetty, voidaan ,·ero
kirja antaa verovelvolliselle pidatystaulukkoa siihen liittamatta, 
milloin valtiovarainministerio ennakkoperintalain 13 §: n 1 momen
tin nojalla on maarannyt, etta ennakkopidaty verovuoden tammi
kuun aikana saadaan toimittaa sita edeltaneeksi vuodeksi vahvis
tettujen taulukkojen mukaan. Talloin on kuntaa varten verovuo
dek i valni tettuja taulukoita niiden valmistuttua pidettava kun
na sa verome1•kkien myyntipaikoissa Yerovelvollisten ja tyonanta
jien sa·ataYina. 

(A etu koko lma n:o 654/ 62) 

Valtiovarainministerion paatos 

ennakkopidatysten toimittamisesta vuoden 1963 tammikuussa. 
Annettu Helsingissa 28 piiiviinii joulukuuta 1962. 

ValtioYarainministerio on 28 paivana marraskuuta 1959 annetun 
ennakkoperintalain 13 §: n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin e 
on 28 pii.ivana joulukuuta 1962 annetussa laissa (652/ 62 ), miia
rannyt: 

Pidatystaulukon mukaan tapahtuva ennakonpidatys aadaan 
vuoden 1963 tammikuussa toimittaa palkan aajan vuodeksi 1962 
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saamaan verokirjaan merkityn, sanottua vuotta varten vahvistetun 
pidatystaulukon mukaan siten, etta pidiityksen miiiirii lasketaan 
siiUi taulnkosta olevasta pidiity ·ara:kkeesta (I, II, III, Ilil> III2 
ja niin edespain), joka kay ilmi palkansaajan vuodelle 1963 saa
masta verokirjasta. J os palkansaajan kotilmnta taikka hancn vel
vollisuutensa suorittaa vuodelta 1963 kirkollisvcroa tai kansaneUike
vakuutnsmaksua on vuodesta 1962 muuttunut, voidaan ennakon
pidatys toimittaa uutta kotikuntaa varten tai hiinen mainittua vel
vollisuuttaan YUonna 1963 vastaavan, vuodeksi 1962 vahvistetun 
taulukon mukaan. 

Pidiitystaulrukossa olevat markkamaarat muutetaan ennen 
ennakonpidatyksen toimittamista uuden ral1alain mukaisiksi iten, 
etta sata vanhaa markkaa vastaa yhtii nyh.-ymarkkaa ja yk i Yanha 
markka yhta nykypenniii. 

Jos vuodeksi 1963 vahvistetut pidaty taulukot ovat tyonantajan 
kaytettavinii ennakonpidiityksen maaraii la kettae sa, on ennakon
pidatys kuitenkin toimitettava niiden mukaan. 

(Asetu kokoelma n:o 65 / 62) 

V a ltiov a rainministerion paatos • 

ennakkoperintii.lain 13 § :n 2 momentissa mainitussa tapauksessa 
sovellettavasta pidatystaulukosta vuonna 1963. 

Annettu Helsingissa 2 paivana joulukuuta 1962. 

Valtiovarainmini terio on 2 paiviina marraskuuta 1959 anne
tun ennakkoperintalain (418/ 59) 13 § :n 2 momentin nojalla maa
riinnyt, etta milloin palkansaaja ei esita verokirjaansa, ennakon
pidi:itys hiinen paatoimes1iaan paaasiallisesti saannollisin valiajoin 
mak ettava ta palkasta on toimitettava vuonna 1963 pidaty taulu
kon A 20 I mukaan. 

(Asetuskokoelma n : o 660/ 62) 

(Toj n : o To 43, 12. 1. 1963. Vert. Kl 10 a/60 ja 2/ 62.3.) 
Kl 3/ 63. 2. 
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Tyonantajan lapsilisa- ja kansanelakemaksu 

A e.tuskokoelmassa on jul!kaistu: 

L a k i 

tyonantajan lapsilisa- ja kansanelakemaksusta. 

Annettu Helsingissii. 28 paiviinii joulukuuta. 1962. 

Eduslmnnan piUitoksen mukaisesti saadetliiin: 

1 §. 
Tyonantaja on velvollinen maksamiensa palkkojen perusteella 

suorittamaan valtiolle tyonantajan lapsilisama.ksua kolme ja puoli 
prosenttia tyontekijiille suoritetun ennakkoperinnan alaisen palkan 
maarastii: 

Tyonantajan lapsili amaksu ja kansanelakelais a sii.adetty tyon
antajan kansaneHikemaksu suoritetaan tyonantajan lapsili a- ja kan
saneUikemaksuna sen mukaan kuin tas a lais a saadetaan. 

Julkisoikeudellisen virka- tai toimisuhteen osapuolista on voi
massa, mita tassa laissa on tyonantajasta ja palkansaajasta &Ui
detty. Evankelisluterilai ten seurakuntien papiston, kanttoriurku
r ien ja kirkonpalvelijain osalta noudatettakoon kuitenkin, mitii 
erikseen on sii.adetty. 

2 §. 
Palkalla tarkoitetaan tii. a laissa ennakkoperintalain 4 §: s a 

mainittua palkkaa ottaen tyon suorittamisesta aiheutuvien kustan
nusten osalta huomioon, mita sanotun lain 8 §: ssa on sii.acletty. 
Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan niin kuin ennakko
perintalaissa on saadetty. Palkkana pidetaan myos · merimie vero
lais a tarkoitettua merimie tuloa. 

Tyonantajalla tarkoitetaan tassa lais a ennakkoperintalain 4 §: n 
4 momentis a mainittua tyonantajaa seka merimie verolaissa tarkoi
tettua laivanisantaa. Jos palkkasaatava suoritetaan ulo ottoviran
omaiselle kertyneista varoista tai konkurssiin luovutetusta omai
suudesta, on niiista varoi ta samalla oikeudella kuin palkkasaatava 
suoritettava myos tyonantajan lapsilisa- ja kansanelakemak n nou
dattaen Yastaavasti, mita ennakkoperintalain 7 §: SSa On saadett.L 

3 §. 
Jos palkan maara on niin pieni, ettei siita toimiteta ennakko

perintlilain mukaista pidatysta, ei lapsilisa- ja kansanelii.kemak ua 
ole suoritettava. 

3 
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Lapsili a- ja kansaneliikemaksu suoritetaan tay in kymmenin 
nykypennein siten, eWi taysien kymmenien nykypennien yli meneva 
osa jatetaan lukuun ottamatta. 

4 §. 
Vieraan valtion Suomessa olcva liihetysto, ellainen konsulin

virasto, jonka piiallildtona -<Jn lahetetty konsuli, ja niihin ven·at
ta-va muu ulkomainen edustusto eivat ole wlvolli ia suorittamaan 
tyonantajan lapsilisii- ja kan. aneUikemaksua. 

5 §. 
Tyonantajan, joka toimittaa ennakonpicli:ityk en veromcrkkeja 

kiiyttiien, on suoritettava tyi:inantajan lapsilisii- ja kansanelake
maksu kolmen piiivan kuluessa palkanmaksusta tai, milloin palkka 
merkitaiin asianomaisen hyviiksi, tilille merkitsemisesta, kuitenkin 
Yiimeistaan tyosuhteen paattyes a, iten, etta han kiinnittiia pa]
kansaajan verokirjaan tai pidatystodistukseen lap ili a- ja kansan-
lakemaksua vastaavan miiaran hankkirniaan veromerkkeja, jotka 

on merkittiiva kelpaamattomiksi. Mita tassii on sanottu, on vastaa
Yasti sovellettava etukiiteen maksettavaan palkkaan. 

Sen estamattii, mitii 1 momenti sa on iiiidett~r, Yaltiovarain
mini terio voi, milloin palkanmaksu tapahtuu useammin kuin kcn·an 
kuukaude sa, oikeuttaa tyonantajan suorittamaan lapsilisii- ja kan
-aneliikemaksun harvemmin, lmitenkin viihintaiin kerr an kuukau
dessa ja viimeistaiin tyosuhteen paattyessa. 

6 §. 
Tyonantaja, joka toimittaa ennakonpidatyk en ,-eromerkkeja 

kayttiimiittii, on velvollinen suorittamaan tyonantajan lapsilisa- ja 
kansanelakemaksun pidattiimiensii ennakkojen tilityksen yhteydessa 
valtion postisiirtotilille. Niin ikaiin on laivanisiinnan suoritettava 
merimiestulon perusteella maksettava tyonantajan lap ilisii- ja kan-
anelakema~ksu picUi:ttamiin.sa merirniesveron yh1:eydessa valtion 

po tisiirtotilille. Tassa momenti a tarkoitetusta suorituksesta on 
annettava tilitys sen mukaan kuin a etuksella siiiidetaan. 

Milloin valtiovarainministerio on ennakkoperintalain 19 §: n 3 
momentin nojalla oikeuttanut tyonantajan suorittamaan pidiitetyt 
ennakkomiiiiriit valtion postisiirtotilille myohemmin kuin mainitussa 
lainkohdassa on sanottu, on tyonantajan lap ilisii- ja kansanelake
maksulle suoritettava pidennetyltii maksuajalta ama korko lruin 
pidatetylle ennakkomiiiiriille. Korkoina kertyvat varat jaavat val
tiolle. 
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7 §. 3 
Tyi:inantajan lap ilisii- ja kan anellikemakstm suorittami e ta on 

tyi:inantajan tehtiivii merkintii palkansaajan verokirjaan tai picUitys
toclistuk een, ei kuitenkaan siltii osin kuin lap ilisii- ja kan an
eHikemaksua on suoritettu merimiestulona pidettavan palkan pe
ru teella. 

8 §. 
Mitii ennakkoperintiilain 17 § : ssii saiidetaiin, on yastaava ti voi

massa tyi:inantajan lapsilisa- ja kan. ancUi.kemaksun o alta, ei kni
tenkaan sikiili kuin lap ili ii- ja kansaneUikemaksua on uoritettava 
merimie tulona pidettiivan palkan perusteella. 

9 §. 
Veroviranomaistcn tulee vah·oessaan ennakkoperintiilaissa taT

koitetun ennakon ja merimiesverolaissa tarkoitetun merimie veron 
pidiitystii ko kevien saanni:isten ja maiiraysten noudattamista valvoa 
myi:i etta tyi:inantajat noudattavat ta sii lai a ja sen nojalla an
nettuja saanni:iksiii ja miiariiyksiii. 

10 §. 
Tyi:inantaja on valtiolle vastuus ·a lapsilisii- ja kansanclakemak

su ta, jonka hiin taman lain mukaan on vehollinen suorittamaan . 
. Jos lapsilisii- ja kansaneHikemaksu on jiitetty uorittamatta, on sill 
maksettava veronmaksun laiminlyi:imisen johdosta suoritettavaksi 
saiidetty veronlisiiys en mukaan, kuin ennakkoperintiilaissa on s~Ui
detty pidiittiimattii tai suorittamatta jatetyUe miiiiriille maksctta
Yasta veronlisiiykse tii. Veronlisa)'ksina kertydit varat jaiivat val
tiolle. 

}Iitii tyontekijiin tyosuhteesta jobtuneen palkkasaamisen etu
oikeudesta on siiiidetty, sovelletaan va taava ti tyi:inantajan lapsi
lisii- ja kansaneUikemaksuun. 

11 §. 
Jos tyonantajan lapsilisii- ja kansaneliikemaksu on osal{ i tai 

kokonaan jaanyt suorittamatta, on virheen oika.i cmi esta ja puut
tuvan miiiiriin perimisestii tyonantajalta voimassa, mitii cnnaklm
perintiilais a ennakonpidiityksen ja merimiesverolaissa merimie -
Yeron pidiityk en laimjn]yonnin oikai emisesta ja perimi e 'ta on 
iiiidetty. 

J ollei suorittlSYelvollisuutensa laiminlyi:inyttii tyi:inantajaa void a 
Yerokirjassa tai ennakonpidiity todistuksessa olevien merkintojen 
peru teella saada selville, on palkansaaja verojohtajan kehoituk
esta velvollinen antamaan tyi:inantajasta tarpeelli et tiedot. 
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Tassii pyldiUissa mainittuun perim iseen alkoon kuitenkaan r,,·h
dyttako, jos maksettavak i pantu miiiira on pienempi lmin ~'ksi 
nykyrnarkka. 

12 §. 
Tyonantajan rnakscttavaksi 11 §: n 1 moment in nojalla pantu 

lapsilisii- ja kansaneli:ikemak u veronlisiiyksineen aadaan ulosmitata 
ilman tuomiota tai piiiito tii. 

13 §. 
Jos tyonantaja on suorittanut lapsilisa- ja kansaneUikemak ua 

liilma, hanella on oikeus saada hakemuksesta veronkanto\iranomai
selta takaisin liiaksi suoritettu maiira. 

14 §. 
Mikiili erityi en painavat syyt vaati,at, valtiovarainministerio 

voi hakemuk e ta harkinnan mukaan poistaa tyonantajan makset
iaviksi pannut, 10 §: n 1 momentissa tarkoitetut veronlisliykset. 

Erityisista yista valtiovarainministerio voi hakemukse ta myon
tiia lykkaysta tyonantajan maksettaviksi 11 § : n 1 momentin nojalla 
pantujen tyonantajan lapsili a- ja kansanelakemaksujcn samoin 
knin 1 momentis a tarkoitettujen veronlisaysmaarien suorittami
se sa. Ministerio voi myo.· oikeuttaa veronkantoviranomaisen m~·on
Himaiin Jylddiysta mini terion maiidiamis a rajoissa. 

15 §. 
Joka on tyytymaton verojohtajan taman lain nojalla antamaan 

hanta koskevaan paatokseen, saa siita valittaa sen laanin laanin
hallitukselle, johon hanen kotikuntansa kunlun. Verolautakunnassa 
olevalla valtionasiamiehella on niin ildian oikeus hakea rnuutosta 
cdella tarkoitettuun paatOkseen. V alituskirja on toimitettava Yero
piirin verotoimistoon tai Uianinhallitukseen 30 paivan kuluessa 
1iedoksi saamisesta. Valtionasiamiehen valitnsaika luetaan paat .. k
sen teon paivasta. Merimiesverokonttorin taman lain nojalla anta
maan paatokseen haetaan muntosta Uudenmaan Uianinhallitukselta 
noudattaen vastaavasti, mita merirniesverolaissa saadetaan. 

Laaninhallituksen piiatokseen voidaan, mikiili on kysymy iita, 
onko tassa laissa tarkoitettua lapsilisa- ja kansanelakemaksna suori
tettava ja kenelle tama . uoritnsvelvollisuus kunlun, hakea rnuutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valtion puolesta on valitusoikcus 
tarkastusa.siamiehella. Valitn kirja on 60 paivan kuluessa tiedoksi
saamisesta toimitettava laaninhallitukseen tai korkeirnpaan hal-

• 
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linto-oikeuteen. Tarkastusasiamiehen valitusaika luetaan paatok en 3 
teon paiviista. 

V alitukse ta huolim.atta menee paatos taytii.ntoon. Valituksen 
johdosta annettua piiatostii on, silloin lrun valitus on tehty 8 §: ssa 
tarkoitetusta verojohtajan ratkaisusta, sovellettava myos lapsilisa
ja kansaneUikemaksuun, joka on uoritettu tai oli ·i ollut suoritet
tava ennen paatoksen antamista. 

16 §. 
Tyonantajaa tai hanen edustajaansa, joka muusta syystii kuin 

tyonantajan maksukyvyttomyyden johdosta on jiiWinyt noudatta
matta hanelle tassii lai a saiidetyn velvolli uuden, rangaistakoon, 
jollei siitii muualla laissa ole iiadetty ankarampaa rangai tusta, 
sakolla tai, jos asianhaarat ovt erittain raskauttavat, enintaiin 
kuuden kuukauden vankeudella. 

17 §. 
Tarkemmat maiiraykset taman lain taytantoonpanosta annetaan 

asetuksella. 

18 §. 
Tata lakia sovelletaan niiden palkkojen osalta, jotka on mak

. ettu vuoden 1963 aikana. 

(Asetuskokoelma n: o 650/62) 

Asetus 

tyonantajan lapsilisa.. ja kansanelii.kemaksusta. 
Annettu Helsingis a 2 piiivanii joulukuuta 1962. 

Valtiovarainministerin e ittelysta siiiidetaan tyonantajan lapsi
li ii- ja kansanelakemaksusta 2 paiviinii joulukuuta 1962 annetun 
lain (650/ 62) 17 §:n nojalla: 

1 §. 
Tyonantajan lapsilisa- ja kansaneHikemaksun suuruus on vn 1 

prosenttia suoritetun palkan miiiiTiista. Siita on seitseman kym
menesosaa tyonantajan lapsilisamaksua ja kolme kymmenesosaa 
tyonantajan kansanelakemaksua. 

2 767/63/6 
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2 §. 
Tyonantajan lapsilisa- ja kansanelakemaksua maksettaessa on 

palkansaajan verokirjaan merkitHiva seuraavat tiedot: 

1) palkan maara, josta tyonantajan lapsilisa- ja kansanelake-
mak·u on suoritettava; 

2) tyonantajan lapsilisa- ja kansaneUikemaksun maara; seka 
3) paiva.maarat ilmoittaen aika, jolta palkka on maksettu. 

Ennakkoperintalain 20 §: ssa tarkoitettuun pidatystodistukseen 
on edella 1 momentissa mainittujen tietojen lisaksi merkittava pal
kansaajan taydellinen nimi, ammatti tai toimi, syntymliaika ja 
osoite. 

Tyonantajan tulee vahvistaa verokirjaan tai pidatystodistukseen 
tekemansa merkinnat nimikirjoituksellaan tai nimileimallaan. Tyon
antajan, joka ei ole oikeutettu toimittamaan ennakonpidaty ta vero
merkkeja kayttamatta, on lisaksi merkittava verokirjaan tai pida
tystodistukseen postiosoitteensa. 

3 §. 
Tyonantajalla, joka toimittaa ennakonpidatykset veromerkkeja 

kayttamatta, on oikeus koko kalenterivuodelta tai, jos palkansaaja 
eroaa virastaan tai tyostaiin ennen kalenterivuoden paattymistii, 
eroamispaivaan saakka kuluneelta ajalta yhdelUi. kertaa merkita 
verokirjaan tai pidiitystodistukseen lapsilisii- ja kansaneUikemaksu
jen osalta 2 § :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot. 

4 §. 
Milloin tyonantaja on suorittanut lapsilisii- ja kansanelake

maksua liikaa, on hanella oikeus korjata tekemansa virhe myohem
man lapsilisa- ja kansanelakemaksun suorittamisen yhteydessa, kui
tenkin niin, etta virhe saadaan oikai ta vain saman kalenteri vuoden 
palkkaan kohdistuvan lapsilisa- ja kansanelakemak un suorittami
sPn yhteydessa. 

5 §. 
Tyonantajan, jolla on oikeus toimittaa ennakonpidatys vel'o

merkkeja kayttamatta, seka merimiestulon osalta laivanisannan tai 
hanen edustajansa tulee suorittaa tyonantajan lapsilisa- ja kan an
clakemaksut valtion posti iirtotilille silla tavoin kuin palkasta pida
tettyjen maarien suorittamisesta on saadetty. 

Verolautakunnalle ennakkoperintaasetuksen 27 §: n mukaan an
nettavaan tilitykseen on merkittava myos kalenterivuoden aikana 
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maksettujen palkkojen perusteella suoritettujen tyonantajan lapsi- 3 
lisa- ja kansanelakemaksujen yhteismaara. Merimiesverokonttorille 
merimiesverolain taytantoonpanosta ja soveltamisesta annetun ase
tuksen ( 449/58) 10 §: n mukaan annettavaan tilitykseen on mer
kittava merimiestulona pidetta an palkan perusteella suoritetut tai 
suoritettavat tyonantajan lap ilisa- ja kansanell:ikemaksut siten kuin 
sanotussa pyka.Uissa on pidat tyn merimiesveron ilmoittamisesta 
saadetty. 

6 §. 
Siihen luetteloon, jota tyonantajan tulee ennakkoperintaasetuk

sen 18 § :n mukaan pitaa, on merkittava myo tyonantajan lapsi
lisa- ja kansanelakemaksu. 

7 §. 
Ohjeet tyonantajan lapsilisa- ja kansaneUikemaksun suor:ittami

sesta antaa viltiovarainministerio. 

(Asetuskokoelma n: o 653/62) 

(Toj n:o To 44, 12.1. 1963. -Vert. MK I siv. 1.159-166 seka 
Kl 49/ 56.2, 10 a/ 60 ja 26/62.1) Kl 3/63. 3. 

Tapaturmavakuutuslain muuttaminen. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. 
Annettu Helsingissa 28 paivii.nii. joulukuuta 1962. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muuwtaan 20 paivana elo
kuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 1 § ja 16 § :n 
4 momentti, sellaisena kuin se on 7 paiviina marrask:uuta 1958 
annetuss.a laissa ( 440/58), nain k:uuluviksi: 

1 §. 
Silla, joka sopimuksen perusteella, tyontekijiinii, vastikkees1la 

tekoo tyota toiselle, tyonantajalle, taman johdon j·a valvonnan alai-

4 
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sena, on oikeus saada korvausta tyotapaturmasta, sen mukaan kuin 
Hi a laissa si:Hidetaan. Vastikkeeksi katsotaan jokainen etu, jolla 
on taloudellista arvoa. 

Tyontekijaa kohdanneesta tyotapaturmasta suoritetaan korvausta 
myos hanen orn:aisilleen seka hautau apua, niin kuin tassi:i. laissa si:ili
detaiin. 

Miti:i. 1 ja 2 momentissa on sanoutu, koskee myoo johtavassa ase
massa oleva.a osakeyhtion toimihenkiloa ja muussa yrityk&essa tai 
yhteis6ssa johtavassa asemassa olevaa henkiloi:i., ei kuitenkaan, jos 
johtavassa asemassa oleva osakeyhtion toimihenkilo joko yksin tai 
yhdessa perheenjasentensa kanssa omistaJa enemmi:i.n lmin puolet 
yhtion osakepi:i.aomasta tai muussa yrityksessi:i. t:ahi yhteisossa joh
tavassa -asemassa olevalla henkilollli on katoottava olevan yrityksessi:i. 
tai yhteisOssii <Sanottua vastaava maaraamisvalta. Samoin koskee, 
miti:i. 1 ja 2 momentissa on sanottu, niin ikai:i.n tyonookijoitii, jotk.a. 
yhteisesti tyokuntana ovat sitoutuneet tyonantajam. johdon ja val
vonnan alaisena tekemaan jonkin tyon, seka heidan tyonantajan 
suostumuksella avuksensa tyohOn otJbam.iaan tyontekijoita. 

Silla, joka taman lain mukaan voi saada korvausta tyotapatur
masta, on oikeus aada ltii.miin lain mukaista korvausta myas ammat
titaudista, sen mul~ kuin siitii on erikseen siiiidetty. 

16 §. 

KorVlausta lasketta:essa pyor:istleti:i.iin vuosityoansio liihimmiiksi 
20 000 markalla tasanjaolliseksi miii:i.riiksi vuosityoansion ollessa 
500 000 markkaa. pienempi, mutta muutoin Uihimmi:i.ksi. 50 000 mar
kalla tasanjaolliseksi miiariiksi. Pyoristyksen ollessa mahdollinen 
molempiin suuntiin, suoriteta:an pyoristys ylospi:i.in. Vuosityoansion 
ollessa 250 000 markkaa pienempi, korotetaan se kuitenkin 250 000 
markaksi. 

Tiima laki tulee voimaan 1 piiiviinii tammikuuta 1963. 

(Asetu kokoelma n:o 677/ 62. - Toj n:o To 45, 12.1.1963. -
Vert. Mk II ' siv. 4.231 seka Kl 48/58. 3, 8/ 59. 2 ja 15/ 62. 2.) Kl 
3/63.4. 
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Ylimaariiisista virastotoista annetun asetuksen 
muuttamisesta. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

A se tu s 

ylimaaraisista virastotoista annetun asetuksen muuttamisesta. 
Annettu Helsiugissa 7 paiviiuii joulukuuta 1962. 

Kulkulaitost.en ja yleisten widen ministerion toimialtaan kuulu
via asioita ltiisittelemaan maaratyn ministerin esintelysta muutetaan 
ylimaaraisista vira.stotoi ta 29 paivana heinakuuta 1949 -annetun 
a.setuksen 6 §, sellaisena kuin se on 21 paivana syyskuuta 1962 
annetu: a asetuksessa (500/62), nain kuuluvaksi: 

6 §. 
Y1imaaraisiin virastotatoihin sijoitetulle maksetaan palkkiota, 

jonka suuruus tyon laadun eka tyontekijan patevyyden perusteella 
kuukautta kohti on: 

1. palkkal uokassa 262 mk 
2. 

" 
274 

" 3. 
" 

286 
" 4. 

" 
302 

" 5. 
" 

321 
" 6. 

" 
339 

" 7. 
" 

358 
" 8. 

" 
377 

" 9. 
" 

403 
" 10. 

" 
431 

" 11. 
" 

469 
" 12. 

" 
489 

" 13. 
" 

521 
" 

Jos ylimaarai ena virastotyona tulee suoritettavaksi l'aadultaan 
vaJaJtivaa tyota tai ylimaariiiseen virastotyohOn otettu omaa erityi
sen patevyyden, on kulkul131itosten ja yleisten toiden ministeriolla 
oikeu korottaa palkkion maara enintaan 598 markkwan. 

J.v.IJaJtlmkulujen korvausta suoritetaan ylimaaraisiin virastotoihin 
sijoitetulle virkamatkojen maJtkustusluokista j1a paivarahasta 15 pai
vana jouluk"Uuta 1960 annetun valtioneuvoston paatoksen kolman
nen matku tusluokan mukaisesti. 

5 
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Ylimaiidiisissii virastoti:iissa toimivan henkili:in palkkauksesl!a ras
kauden ja synnytyksen seka sair~auden nojall1a tapahtuneen tyi:isuh
teen keskeytyksen aj·al.ta samoin kuin vuooilomasta on voima.ssa, 
mirtii v;altion tilapaisen toimihenkili:in oikeudesta naihin etuihin on 
erikseen saadetty. 

Vir.astolla on poil<ckeuk,<,;ellisesti lmitenkin oikeus myi:intiia palve
lnksesswan olevalle ylimaariiiselle vivastotyi:intekijalle asianomaisen 
ian, hanen ISUoritettav.anaan olev.an tyon lruadrm .t;ai muun piiteviin 
:,;yyn nojalla vuosilomaa siten kuin valtion ylimiiiiriiisten toimen 
haltijain vuosilomist:a on erikseen siiiidetty. 

Ti.imii asetus, jonk!a mukai et ra:hamaarat on vahvistetJtu uuden 
rahalaio.1 (276/ 62) mukaisina r.ahayksil>:koinii, tulee voimaan 1 pai
Yiinii tammilmu.ta 1963. 

(Asctu-skokoelma n:o 601/ 62. - Toj n:o To 46, 12. 1.1963. -
Vert. l\IK II .siv. 1. 57 kohtla 11, 1. 92 kohta 8, 1.114 kohtl8. 19 ja 
2.197 koht.a 8 'seka Kl 40a/ 62. 2) Kl 3/ 63. 5. 

Rautatielaisten omatoiminen kerros- ja 
rivitalotuotanto. 

6 Rautlatiehallituksen sosia.Jalijaoston toimit:Jt.amast;a vihkosesta 

7 

8 

, Omatoimisesti asunto-osakkeen omistajaksi'' on aatu uooi, aj.an
mukaistettu painos, joka on jaettu suurehkoille liikennepaikoille, 
konepajoille, rautatierakennuksi.Ue, eri toimistoille ja henkilokunta
jiirjestoille. Vihkonen kehoitetaaJ11 panemaan henkili:ikunn·an nah
tiiYiiksi ilmoitustauluille. Lahempia t ietoja j,a ohjeita ko. toimin
na ta anurua sosiaalijaooto (puh. 429 ja 461). (Tt III, n:o 
0106/ 63/ 18, 8. 1. 1963) Kl 3/ 63. 6. 

Akselipainot rataosilla 
Pannainen-Leppaluoto ja 
Kokkol~ Ykspihlaja 

Rataosilla Panniiinen-Leppiiluoto ja Kokkola-Ykspib1aja suol'i
tettujen kiskotusti:iiden jobdosta lueta:an mainitut r.ataoswt B-r atoi
bin 10. 1. 1963 lukien. (Rt n :o 76/ 135, 8. 1. 63) Kl 3/ 63: 7. 

Automaattikytkimien ja valikytkimien kokeilu 
kolmessa tavaravaunussa valilla 
Vainikkal~Helsinki. 

, 

Hk-vaunun n: o 110352 kumpaankin paahan seka Hdk-vaunujen 
- joissa on Hk-vaunujen paadyt - n: ot 102316 ja 102784 toiseen 

• 
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paiihan on a ennettu venalais t automaattikytkimet SA-3 eka nii- 8 
hin kiinnitetyt ruuvikytkimen tapai et valikytkimet. 

Ky ei en vaunujoo tarkoi>tuk ena on toim.ia venaHi.isten vaunu
jen ja ruuvih.-ytk:imilUi varustettujen uomalaisten wmnujen vali
Yaunuina Yalilla Vainikkata-Hclsinki. 

Nai sa vau.nu~ a olevien automaattikytkimien kytkinpaan veto
korvaket>ta on siirretty 70 mm taa.ksepai.n ja kytkinpaan sivusmm
taisba liil'iet<ta on lisiitty vetokorV>akkeen vastakkai ella puolella, 
jotta sa;avutett.ai iiin mahdollis:imma.n uora veto vaunujen valilHi. 

Jotta automa:attikytken.nassa kytkinpaan suuremma.sta ivuttais
liikkeesta ei oli i hiiiriota, on kytkinpaan kannattajaan sijoitettu 
palaut.tajajousi, joka pala.uttaa kytlrinpaan normaali'in M~entoon. 
HlH·aunun toisessa pa·· a tata palaJUttajajousta. ei kuitenkaan ole, 
koska uurempi sivuttaisliike siina on aikaansaatu pidentamli.lla 
kanna.tt•ajan ripustustappeja. 

Valikytkin (11mu11nettu ruuviky>tkin) riippuu toisesta paastaan 
kytkinpaan Y•etokorvakkeesta ja lepoasennossa ollen sen toinen paa 
riippuu lepokoukusta, joka oo hitsattu paatypylvastuppiloon. Kyt
kenta uomalaiseen vaunuun suori·tetaa.n talla valikytkimella sirten, 
etta 11 v•apaa paa asetetlaan suomala'isen vaunun vetokoukkuun ja 
kiri etaan Jt:.n maaraysten mukiaisesti. 

Vaunujen kumpaa.nkin sivuun o.n lciinnitetty laa.t>ta., jossa on 
tek<;ti: 

Koevaunu. Kiiytetiiiin liikenteessii rcdaosalla Vainikkala
Pasila. Ti:issii vaunussa on keskt~spuskin ja viilikytkin. Pyy
detiiiin tm·kkailemaan kyseisten laitteiden toimintaa ja esit
tiimiiiin mahdolliset huornautukset a.o. esimiesten kautta kone
teknilliseen toimistoon. 

Vmmujen siihen paahiin, jossa. on a.utomaattikytkin, on paaty
laudoi,tukseen ma.al!a.ttu teksti: 

V aroitus kytkijiille. 
Keskuspuskin tiissii piiiissii. 

Varoitus on tru:koitettu kytkijalle, jokoa ei ole tottunut siihen, 
etta suomalai a vaunussa on automaattikytkin. 

Kytkinpaiirt on maalattu keltaJisek.si, jot'ba ne paremmin erottui
si,·at pimeassa. 

1., 2. ja 7. kone- ja liikennejaksojen paallikoiden tulee kone- tai 
kuljetustoimiston kautta lahe.ttiia lausunrtonsa alaistensa antamien 
lausuntojen roanssa 1. 3. jl8. 1. 7. 1963 mennessa koneteknilliseen toi
mistoon. 

(Kt 11: o Ko 388 v. 62/4-9, 9. 1. 1963.) Kl 3/ 62. 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.Iimatkat 
TahteUin asemau alaisena km 67 + 250 m avataau 10. J. 1963 

lukien tilapai ·e ti liikenteelle Myrans-niminen tyomaaseisake eu
raaviu merkinnoin: 

se Myra.ns 1 Tahtelii. 2. J H 
Ittkoo 3. 
Kr 20. Psl 64. I 
Hy 119. Ri 131. 

Luk. 10. 1. 63. (Lkoj 
n :o Lt 42, 10. 1. 63.) 
Kl 3/63.9. 

VnohijaiTen a eman alaisena avataan 20. 1. 1963 lukien 
tell<:> Jus in raidc seuraavin merkinnoin: 

liiken-

Vuohijarvi 
Ju l'in raide Vltj ~. Tt Vaunukuot·maHi.he-

tykset T. Luk. 20. 1. 
63. (Lkoj u :o Lt 70, 
10. 1. 63.) Kl3/63. 9. 

Kappaletavaran kuljetus autoilla 
Asian vaatimia toimenpiteiUi vartcn ilmoitetaan, eWi rautatie

hallitus on tapahtuneessa esittelyssa paattiinyt aloittaa 21. 1. 1963 
alkaen Raaheen cteliista suuntautuvan ja sielta eteliian o oitetun 
kappaletavaran kuljettamisen nopeuttami tarkoituksessa Oy Pohjo
lan Liikenne Ab: n tavaraliujan Ko'kkola-Raahe autoilla Kokko
lasta kasin. Aloitetta,·aa liikennetta ko kevat yksityiskohtaiset kul
jctusohjeet annetaan kuljetustoimiston toimesta. 

Samoin on rautatiehallitus paattanyt hyvaksya cdella mainitun 
Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tavaralinjan Kokkola-Raahe yhdys
liike1melinjaksi. Linjaa liikennoidaan toistaiseksi seuraavan aika
taulun mukaisesti: 

Paikkakunta. 

Kokkola «•) 
Himanka 
Kalajoki 
Pyhajoki 
Raahe *) 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
Tavaralinja n: o 17 

Hokkola-Kalajoki-Pyhajoki-Raahe 
Liikennoidaa.n arkipaivisiu 

T h It ikk Valimatka 
avaran uo opa a Kokkolasta Raahesta 

Tavaratoimisto . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Matkahuolto Oy . . . . . . . . . . . . . . . 3 89 
Kalajoen 0 uuskauppa . . . . . . . . . 68 59 

. . . . . . . . . 100 27 
Ta varatoimisto . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 

*) yhdysasema 

Linja lmulnu Kokkolan osastoon. 
Linja on merkittava 'Valtionrantateiden Autoliikenne"-maa

raysten liitteena n: o 3 olevaan tavaralinjaluetteloon. (Kut n: o 
1-!4/537' 12. 1. 63.) Kl. 3/ 63. 10. 
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Laivaliikenne satamissa 

LaiYaliiln'nne Oulun satamissa- Toppila, Eteliisatama ja ::\Ialmi- 11 
satama - on paattynyt 8. 1. 63. 

Purjehdnskausi Kemin satamassa on paatiynyt 11. 1. 63. 

Koululaisten urheiluloma-alennus v. 1963 

Jos saiinnollista koulutyota harjoittavien koulujen toimcsta jar- 12 
je tetaan Yiihintaan 4 vuorokautta yhtajaksoi esti ke tava urheiln-
loma 23. ~.-31. 3. 1963 vali ena aikana, myonnetaan mainittujen 
koulujen oppilaille tl:ina aikana tehUiville urheilulomamatkoille 
50 %: n alennus. Alennuksen saannista ovat voima sa seuraaYat 
maarayk. et: 

1. Urheilulomalippua ostettaes a on esitettava ao. oppilaitokscn 
johtajan antama ja oppilaitok en leimalla varustettu urheiluloma
todi tus (lomake 2425), joka sisaltaa oppilaitoksen ja oppilaan 
nimen, lahto- ja maaraliikennepaikat eka loma-ajan. 

2. Jlfatkan pituuden on oltava viihintiiiin 100 hn menosnun
taan tai on lippu ltmastettava viihintiiiin tiille matkalle. 

3. Urheilulomatodistukscn esittajalle myydaan lyhintii tietii 
tavallinen menolippu, jonka etupuolelle on leimattava sana 'TR
HEILULOMALIPPU'. 

1 rheilulomatodistu on leimatta-va a cman nirni- ja paivaleimalla 
ja annettava lipun ostajalle. Nain leimattu lippu yhdessa lahto
paikalla leimatun urheilulomatodistuksen kans a gjkeuttaa maksut
tomaan paluumatkaan. Menomatkalla ei kondUhLoori saa ottaa 
lippua eika urheilulomatodi tusta matkustajalta poi , vaan kedi
taan ne va. ta paluumatkan paattyes a tarkastustoimisto II: lle Hi.he
tettiiviksi. 

4. Urheilulomaliput oyat voimassa yhden lmukauden niin ]min 
meno- ja paluulipui rta on maariitty. Liput eivat oikenta matknsta
maan kuitenkaan 31. 3. 1963 jalkeen. 

5. Urheilulomaliput ovat voimas a myos valtionrautateiden ja 
.J okioisten rautatien valise a y hdysliikcnteessii. 

6. Urheil1tlornalippu ei oikeuta matlmstamaan erikseen tilatu a 
piiiva- tai makuuvaunussa, re.tkeilyvaunussa eika tilatussa vaunnn
osa tossa. 

7. Urheilulornaliput eiviit oikeuta maksuttomaan matkatavaran 
1\:uljettamiseen, joten mm. SUksista kannetaan saadctty matkataYara
mak u alentamattomana. 

8. Alle 12-vuotiaille koululaisille, joma on oikeus matkustaa 
puolella lipulla, ei alennusta myonneta. 

(Tfo n: o M 12, 10. 1. 1963.) Kl 3/ 63. 12. 



13 

3 -18-

Kokousvapaaliput. 

Rautatiehallituksen piHijohtaja on maarannyt, etta vapaalip
pusaiinnon 5 s: ssa tarkoitettuja ylimaaraisia vapaalippuja saa
daan myontaa 30. 6. 1963 mennessa kullekin mainittuun lippuun 
oikeutetulle enintaan 3 lippua. (Tfo n: o 15, 14. 1. 63) Kl 3j63. 13. 

Ylimaaraisten liikennetulojen kuittikirja. 

14 Liikennepaikoilie ilmoitretaan, retta ylimaaraisten liikennetulojen 

15 

16 

17 

kuittik.irjan lom n: o 1815 j,a 1815 .kk uudet, nykymarkan mukai-
eUa asteikolla varustretut paindkoot valmistuVlat kuluvan kuun 

aikana. Alkujakelu l'ahetetiiam l'itikennepaikoille :ti1auksetta tarkas
tootoimisto III :n toimesta. Tulevan helmikuun alusta lulcien saa
daan ka~itaa vain uusia painoksia. V anhan markan mukaisella 
asteik:ol1a Yarustettuja ku.ittikirjoja kaytetiian kuluVlan kuun lop
puun 33Ja'klm. Taman jalkeen palautetaan •niJiden koko vara :to t'ar
kastu toimi to III: li e. (Trt n: o Y 8/ 23, 14. 1. 6 . ) Kl 3/ 63. 1-!. 

Lantinen t avar ayhdysliikenne. 

Pohjoism.aise.n tavru.'attariffin ivuilla 55 ja 69 nim 2505, 2506, 
3701 ja 3702 ma:inittuihin ta,,aroihin sovelletaan toistaiseksi 15. 1. 63 
luki.en Suomen rautateiden o uudella rahtiluokkaa 7. (Tft V n:o 9, 
10. 1. 63. ) Kl 3/ 63. 15. 

Tilastotoimistoa varten laadittava 
tilastoaineisto. 

Kfu kylehdessli 1/ 63. 13 oleva 3. b) kohta muutcla:an euraavaksi: 
b) Kun Yar:inai ta pailmHisliikennettli ttai ktaukoJ.iikentreeseen valrit
tomasti liil1:tyYaa pailmllisliike.nnetta l{ioskeVla kuitti kirjoi.tetaan yli
maarai ten liikennetulojen kuittikirjasta 11:0 1815 (kaupalliseen 
liikent eseen lirittyvat mal{Sllt) tai ylimaara1sten liikennetulojen kir
ja ta n:o 1 16 (VR:n oman ta>aran kuljetuksiin liittyvat maksut ), 
on kuibbiin merlcit.tava ,TS 52", jos on kysymys varsiillaisesta pai
kalli liikent esta, ja ,TS 53', jos 011 kysymys ktaukolhl.kenteeseen 
Yalittomast'i li,ittyvlista paikallisliikenteesta. KuirtJtiin on merkittiiYa 
myos ao. lahetyksen paino. (Tit. n :o 4, 9.1. 63.) Kl 3/ 63. 16. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Tampereen asemalla palvelevalle junamiehelle Albin Pirho elle matkalle 
Tampere-Tolunajarvi kirjoitettu tilapainen vapaalippu n:o 185315, voi· 
massaoloaika 5.1.--4. 4. 63, ja henkilokortti n:o 61028, annettu Tampereella 
24. 4. 62, ovat kadonneet ja kuoletetaan. ( 4. ljp n: o 42/94, 10. 1. 63. ) 
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Jyvask 'lassa. 9. konejakso sa palvelevalle tilapai elle 1 allimiehelle 17 
Yeikko Antero Leppaselle 20.1. 59 kirjoitettu henkilokortti n :o 4 16 on 
kadonnut ja kuoletetaan. (Kpa 9. knj n:o 21/ H . H. Vill. 2, 9.1. 63. ) 

Avoimia. virkoja ja toimia 

Ylimiiiir iii sen tarkkaajan (A 19 pl.) vi ransi jaisuus rautatiehallituksen so· 18 
iaalijaostossa. Talouso aston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 26. 1. 1963 ennen klo 12.00 (po titse 
E'Jlllen virka·ajan piiiittymistii) . 

Yksi y.p. 3 l . mkenmtsmestarin vvrka, to istaiseksi 2. ratajaksossa (Hyvin· 
kaa) ja nelja a.p. s l . rakennu.smestarin virkaa, joista kolme toi taiseksi 2. 
ratajaksossa (yk i Lohja, kaksi Karjaa) ja yksi toistaiseksi 4. ratajak o . a 
(Orivesi) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta· 
tiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 31. 1. 1963 ennen kello 12 (postit e ennen 
virka·ajan pa~ttymista) . 

Yksi t pl. tyonjohtajan 1tirka (A 19 pl.) ja yksi S pl. tyonjohtajan -r: i rlw 
(A 19 pl.) valtionrautateiden koneosastos a, virantoimituspaikkana toi taiseksi 
Pasilan konepaja. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 31. 1 . 1963 ellllen kello 12 (po titse 
toimitettae sa ennen virka·ajan paattymistii) . 

Kaks·i a.p. apulaisasemapiiiillikon vilrkaa Helsingin asemalla. Rautatiehalli · 
tukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan helmikuun 13 paivauii 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka· 
ajan paiittymistii) . 

Kaksi y.p. 1. l1wkan kirju1··in vi1·kaa, joista toistaiseksi yksi Helsingin ja 
yksi Porin asemalla; kaksi 1 . l1,t,okan kirjurin virkaa, toistaiseksi keskushallill· 
non liikenneo astolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan helmikuun 13 piiivana 
1963 enenn kello 12 (postitse ennen virka·ajan paattymista) . 

Linjahalliunon rataosastolla on haettavana yksi a.p. 1 l. rata in inoorin 
vi1·ka (A 28 pl. ) . Sijoituspaikkana tulee kysymykseen H elsinki tai Tampere. 
Hakemukset sijan saamiseksi siinii ehdotuksessa, jouka rautatiehallitus tulee 
tekemiiiin viran tiiyttiimiseksi, on toimitetta>a rautatiehallitukseu kirjaajalle
viimeistaiin 16. 2. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen viTka-ajan piiiittymista). 

Linjahalfumon rataosastolla on haettavina yksi y .p. t 7. kiTjur i n -r:irka, 
toistaiseksi 3. ratajakson toimistos a (Turku) ja yksi a.p. e I. kirju1·in virka 
toistaiseksi 2. ratajakson toimistos a (Riihimiiki) . Rautatiehallitukseu paajoh· 
tajalle osoitetut hakemuk.set on toimitettava rautatiehallitukseu kirjaajalle vii 
meistaan 16. 2. 1963 enneu kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiiittymista) . 
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KASKYLEHTI N:o 4 
1 9 6 3 

Vli ttaus Kaskylehdessa )ulkaist uun maaraykseen merkltUn: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoi tukset on tehtiva painat usjaos toon. 

To I m I t us : Rautatlehall itus, lehtipalvelu. 

S i s a ll y s : 1. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikk<>jen va.limatkat. - 2. Elii.in
kuljetuksiin kii.ytettii.vii.t vaunut. - 3. SNT-Liiton viljavaunujen ovikilpien palaut
taminen. - 4. Veniilaisten vaunujen kulkusall!tteet. - 5. Hk-vaunujen kii.ytto. -
6 . Pohjoismainen tavaratariffi. - 7. Matkalippualennuksia. - 8. Kadonneita mat
kalippuja, henkilokortteja ym. - 9. Avoimia virkoja ja toimia. - 10. Vaunumies
oppikurssit kevii.tlukukaudella 1963. - 11. VR:n keilailumestaruuskilpailut v. 1963. 
- 12. VR:n shakkimestaruuskilpailut. - 13. Shakin pikapelikilpailut. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Riihimaen aseman alaisena avataan 1. 2. 1963 lukien liikenteelle 1 
Ri-Le Oy:n raide seuraavin merkinnoin: 

Riihimaki 
Ri·Le Oy:n 
raide 

Ri 3. Tt Ri-Le Oy:tii. varten. 
Luk. 1. 2. 63. (Lkoj 
n:o Lt 161, 17.1. 
63). Kl 4/63. 1. 

Elli.inkuljetuksiin kaytet tavat vaunut 

Maarayskokoelma V:n 7. kirjoituksen (Elavat elaimet) 10. ja 2 
12. kohta kumotaan. 

Saman kirjoituksen 9. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

9. J otta elainvaunut ( Gdl- ja Gdp-) erottuisivat muista vau
nuista vaihtotoissa kasiteltaviksi, on lahetysasemalla niiden ovissa 
oleviin kehyksiin elainten kuljetuksen ajaksi kiinniteWiva varsan
piiiikilvet (lorn. 1289). Kuljetuksen piiatyttya on kilvet ehdottomasti 
poistettava. Kehyksia ei saa kayttaa osoitelappujen kiinnittamiseen, 
vaan ne on varattu yksinomaan kuorman laatua ilmaiseville kilville. 
Liiman kaytto kilpiii kiinnitettaessa on kielletty. Asianomaisia ke
hoitetaan valvomaan, etta naita maarayksia noudatetaan. 

1023/63/5 - 24. 1. 1963. 
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Saman kirjoituksen 11. kohta muutetaan 10. kohdaksi ja kuulu
maan sem,aavasti: 

10. Kun on voitu todeta, etteivat laheskaan kaikki elainten saat
tajina toim.ivat henkilot ole selvilHi siita, mita velvollisuuksia heilll:i. 
rautatiekuljetuksen aikana elainten hoitamiscen tms. nahden on 
olemassa, rautatiehallituksen toimesta on paincttu erillisia "Ohjeita 
eliiinten kuljettajt"lle"-nimisiii ohjetauluja (1om. 1284). Naita vah
valle erikoispaperille painettuja tauluja, jotka on tarkoitettu ruos
tumattomilla nauloilla kiinnitettavaksi kaikkien Gdl- ja Gdp-vaunu
jen sisapuolelle nakyvalle paikalle, tulee sellaisten asemien, joilla 
naita vaunuja usein esiintyy, tilata tarpeellinen miiara painatus
jaostosta. 

Tiissa yhteydessii huomautetaan, etta Kiiskylehdessa 10/62.3. 
mainitui&ta Gge-vaunuista on osa jo muutettu ja loputkin on tar
koitus muuttaa Gdl-vaunuiksi lahitulevaisuudessa. 

(Lkoj n: o Lt 234, 17. 1. 63.) Kl 4/63. 2. 

SNT-Liiton viljavaunujen ovikilpien palauttaminen 

MK V 55.13:ssa on maaratty, eWi SNT-Liiton viljavaunujen 
ovikilvet on palautettava Vainikkalan asemalle saatetta n:o 4758 
kayttaen. Palautukset tapahtuvat kuitenkin usein tavallisella kulje
tussaatteella tai rahtikirjalla. Kun tama vaikeuttaa suuresti Vai
nikkalassa ovikilvistii pidettavaa kirjanpitoa, huomautetaan, etta 
palautuksiin on ehdottomasti kaytettava saatetta n : o 4758 ja lisaksi, 
etta palauttamisen tulee tapahtua viivyttelematta, koska valtion
rautatiet joutuvat maksamaan kilvista paivittaisen vuokran. (N : o 
Lt 52, 17. 1. 1963.) Kl 4/63. 3. 

VeniiJlaisten vaunujen lrulkusaatteet 

Venalaisille vaunuille kirjoitetaan Suomeen saapuessaan raja
asemalla kulkusaate, jonka tarkoituksena on kulkea vaunun mukana 
koko sen Suomessa oloajan ja on tahan saatteeseen kullakin ris
teys- ja junanvaihtoasemalla seka purkamis- ja kuormaamisasemilla 
tehtava merkinnat, joista selviaa vaunun kulku Suomessa seka se 
minka matkan vaunu on kulkenut tyhjana ja minka matkan kuor
massa. Naiden tietojen tulce olla luotettavia, silla niiden perusteella 
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suoritetaan laskelmia, jotka ovat pohjana erilaisia korvauksia las- 4 
kettaessa. Kun joillakin liikennepaikoilla on tapana UiheWia tal
lainen saate virkapostissa raja-asemalle huomautetaan, ettei tallai-
nen menettely ole oikein. Kulkusaatteen on ehdottomasti seurattava 
vaunua raja-asemalta Uihdosta lukien raja-asemalle saapumiseen 
saakka ja siihen on matkan aikana tehtavii tarpeelliset ja selvlisti 
luettavat seka luotettavat merkinnat. 

(Kut n:o 55, 17.1. 63.) Kl 4/63.4. 

Hk-vaunujen kaytto 

Puutavarakuormaukset ovat viime aikoina huomattavasti lisaan- 5 
tyneet, josta syysta varsinkin 6. ja 8. lj: ssa on Hk-vaunuista kova 
kysynta. Liikennepaikoille, joilla kuormaus tapahtuu koneellisesti 
(nosturiasemat), on ko. vaunujen saanti valttamaton. Tasta syysta 
ei Hk-vaunuja saa antaa kuormattavaksi sellaisille tavaroille (ha-
loille yms.), joiden kuljetukseen voidaan kayttaa muitakin avovau-
nuja. Kielto ei koske Hk-tyhjavaunusuuntaan tapahtuvia kuor
mauksia. Purkamisen jiilkeen on tyhjat Hk-vaunut jo lahtoasemilla 
vaihdettava eroon muista vaunuista, jotta ne nopeasti voidaan kul
jettaa kuormauspaikoille. 

Korjattavaksi saapuneissa Hk-vaunuissa on esiintynyt paljon 
rikkonaisia lattioita. Tahlin on todettu olevan syyna se, etta hiili
kuormien purkamiseen on kiiytetty kauhaa, joka laskcttaessa voi
malla vaunuun on vioittanut lattialautoja. Taman johdosta kielle
tiian antamasta Hk-vatmuja kuormattavaksi hiilille sellaisille miiiirii
liikennepaikoille, joissa purkaminen tapahtuu kauhan avulla silloin, 
kun kiiytettiivissii on muutakin vaunustoa. (Kut n:o 131, 18.1. 63.) 
Kl 4/63. 5. 

Pohjoismainen ta varatariffi 

Lisiilehti n:o 21 a, voimassa tammikuun 15 paiviista 1963 lukien, 6 
on ilmestynyt painosta. Painatusjaosto on suorittanut lisiilehden 
perusjakelun. (Tft V n:o 17, 15.1. 63.) Kl 4/63. 6. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhintii tieta): 16.-20. 2. 196\3; Vapaussodan Invaliidien 7 
Liitto; vuosikokoukseen osrulilii:stuvat vapaussodan invaliidirt; 50%. 
Osrtetut mai1Jka.Jiput oikeuttavat mat'kusrtamaan vain yllii mainit-
tujen pa~vien v3:lisena a.Ukana. Vuosikokous on 18. 2. 1963. 

(Rh n:o 156, 15.1.1963.) Kl 4/63.7. 
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Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Ratateknillisen toimiston piirustajaoppilaalle Seija-Leena Koskivuorelle 
kirjoitettu asuntovapaalippu n: o 093878, matkalle Helsinki-Riihimii.ki, voi
massaoloaika 1. 1. 63-30.4. 63, on kadonnut ja kuoletetaan. (Rtt n:o 100/99, 
18. 1. 63.) 

Sii.hkoteknillisessii. toimistossa palvelevan ki M. Muurimii.en vaimolle 
Esteri Muurimii.elle kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 236757 vii.lille Hel
sinki-Riihimii.ki, voimassaoloaika 15. 1.-14. 4. 63, on kadonnut ja kuolete
taan. (Stt n: o 180, 21. 1. 63.) 

1. konejaksossa palvelevalle veturinkuljettajalle Pentti Tuhkaselle 2. 1. 
63 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 224933 matkalle Helsinki-Kuopio 
on kadonnut ja kuoletetaan. (1. knj n:o 25 Vpl, 17.1. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Rautatierakennusten yksi a.p. iJ l. mkemw.smestarm vi1·ka. Kirjalliset, 
rautatierakennusosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimei.stii.ii.n 4 pii.ivii.nii. helmikuuta 1963 ennen kello 
12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Linjahallinnon rataosastolla yksi y.p. 9 l. rakennusmestarin virka, toistai
seksi 6. ratajaksossa (Vaasa). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 7. 2.1963 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Kaksi 1 l. ratavartijan tointa, toinen toistaiseksi 6. ratajaksossa: km 536 
-543 (Kruununkylii.) ja toinen toistaiseksi 8. ratajaksossa: km 779-787 (Ii) 
sekii. kaksi ap~tlaislcanslistin tointa, toinen toistaiseksi 9. ratajakson toimistossa 
(Kouvola) ja toinen toistaiseksi 11. ratajakson toimistossa (Savonlinna). Rata
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. ratajakson pii.ii.lli
kolle viimeistii.ii.n 7. 2. 1963. 

Valtionrautateiden varasto-osastossa 1 l. varastopiiiillikon virka, jonka hal
tija toimii toistaiseksi kolmannen varastojakson pii.ii.llikkonii.. Rautatiehallituk
selle osoitetut hakell).ukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistii.ii.n 15. 2. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Kirjanpitiijiin virka toistaiseksi rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. 
Rautatiehallituksen pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. rautatie
hallituksen kirjaajan toimistoon viimeistii.ii.n 20. 2. 1963 ennen kello 12 (postitse 
ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 1 

Vaunumiesoppikurssit kevii.tlukukaudella 1963 

Tulevan kevii.tlukukauden aikana jii.rjestetii.ii.n, jos riittii.vii. mii.ii.rii. haki
joita tulee hyvii.ksytyksi, vaunumiesoppikurssit rautatieopiston huoneistossa 
Helsingissii. alkaen maalislcuun 18 paiviina klo 9.15 ja pii.ii.ttyen tutkintoineen 
kesii.kuun 18 pii.ivii.nii. 1963. Kursseille pii.ii.semistii. on anottava kirjallisesti 
rautatieopiston johtokunnalta ja on konejaksojen pii.iillikoiden liihetettii.vii ano
mukset lausuntoineen rautatieopiston johtajalle helmikuun 14 piiiviiiin mennessii. 
Myohemmin ilmoitetaan, ketkii. hakijoista kutsutaan helmikuun Z9 piiiviina klo 
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10 pidettavli.lin pli.lisytutkintoon, jossa kursseille pyrlrivili. kuulustellaan suomen- 1 Q 
lrielen oikeinkirjoituksessa, laskennossa ja tiirkeimmissa ohjesiiannoissii. 

Anomusten kiisittelyyn, niihin liitettiiviin asiakirjoihin ja muihin kurs
seille piiiisyyn vaikuttaviin seikkoihin nii.hden viitataan opetustoimen ohje· 
siiiinnon 11, 18, 59, 62, 69, 70 ja 71 §§ :ien miiiiriiyksiin sekii. rautatiehalli
tuksen toukokuun 6 piiiviille 1932 piiiviittyyn kirjelmiiiin n:o H. 718/2524, 
jonka mukaan vaunumiesoppikursseille voidaan ottaa sellaisiakin oppilaita, 
jotka eiviit ole tyoskennelleet vuotta vaununkorjauspajassa, mutta jotka ovat 
neljii. vuotta olleet vaununvoitelijan toimessa ja osoittaneet omaavansa edel
lytyksiii. vaununtarkastajan tehtii.viin. Ansioluetteloa ei tarvitse liittiiii., mi· 
kali kursseille piiiisyyn vaikuttavat seikat riittiiviin selviisti ilmenevat vi· 
rallisesta nimikirjakortin jiiljennoksestii. .T oka tapauksessa riittiiii kirjalli· 
nen anomus ja nimikirjakortin jiiljennos niiltii, jotka aikaisemmin ovat ha· 
keneet vastaaville kursseille ja saaneet jo osallistua piiiisytutkintoon kerran 
tai useammin. Viimeisestii osanotosta on mainittava anomuksessa tarkka 
aikamiiiirii ja on asianomaisen esimiehen myos tiissii tapauksessa merkittiivii 
hakemukseen, minkiilainen hakijan kiiytos ja toiminta myohemmin on ollut. 

Kursseille hyviiksytyistii. ilmoitetaan tavanmukaisessa jiirjestyksessii.. 
(Ropj n:o 12/9, 18. 1. 63.) 

VR:n keilailumestaruuskilpailut v. 1963 

VR:n keilailumestaruuskilpailut jarjestetiiiin Kouvolassa 4.-5. 3.63. Kil- 11 
pailut kiisittiiviit 8 sarjaa. Henkilokohtainen B-mestaruus ratkaistaan 4. 3. 
ja. A-mestaruus 5. 3. Lisiiksi kilpaillaan kiertopalkinnosta nelimiehisin jouk-
kuein tasoituksin. 

Dmoittautumiset on tehtavii kirjallisesti 20. 2. 63 mennessii osoitteella 
linjakirjuri Pentti Kiuru, 7. ljpt, Kouvola. 

Ylimiiiiriiiset vapaaliput mestaruuskilpailumatkaa varten on tilattava 
jaksojen, konepajojen yms. paiillikoiltii. 

Mestaruuskilpailut ovat katsastukset Ruotsissa orebrossa 20. 4. 63 pidet
tii.viiii. rautatieliiisten keilailumaaottelua varten. 

VEU :n Kowvolan aluetoitmilcwnta 

VR: n shakltimestaruuskilpa.ilut 

Vuoden 1963 henkilokohtaiset mestaruuskilpailut toimeenpannaan VR:n 12 
retkeilykeskuksessa Vuokatissa 3. 3.-10. 3. 1963 viilisenii. aikana. 

Kilpailut suoritetaan mestaruusryhmiissii, 1, 2 ja 3 luokassa siten, etta 
M-ryhmii. ja 1-luokka aloittavat sunnuntaina 3. 3. klo 16.00 sekii. 2 ja. 3 
luokka tiistaina 6. 3. samaan aikaan. Viimeksi mainitut luokat pelaavat 
8-miehisissii. ryhmissii.. Mestaruusryhmii.n kilpailua, jonka voittajasta tu1ee 
v. 1963 VR:n shakkimestari, pidetaan katsastuksena syksyllii. 1963 Vuoka· 
tissa jiirjestettaviii. pohjoismaiden shakkimestaruuskilpailuja va.rten. 

Osa.nottomaksuna kannetaan 2 mk, joka peritaan kilpailupaikalla. Ma
joituksesta veloitetaan 1 mk 12-hengen huoneissa ja 1:50 2-4 hengen huo· 
neissa vuorokaudelta omin liinavaattein. Ruokailu tapahtuu retkeilykeskuk
sen ruokalarakennuksessa, mutta myos omassa ruokataloudessa voi ainakin 
osittain olla. 
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llmoittautumiset, joissa on mainittava luokka johon aikoo osallistua 
seka toivomukset majoitukseen nahden on lahetettava 15. 2. 1963 mennessa 
shakk:ijaoston sihteerille: vtom B. Braider, 1. varastojakso, Helsinki. Samalla 
voidaan myo ilmoittaa halutaanko makuuvaunupaikka paluumatkaa varten . 

Ylimaiiriiiset vapaaliput on tilattava jaksojen, konepajojen ja toimis· 
toj en piiallikoilta. 

VE U :n shakkijaosto 

Shakin pikapelildlpailut 

Shakin piliapelikilpailut 5·miehisille joukkueille jarjestetiian sunnuntaina 
10. 2. 1963 klo 13.00 Tampereella rautatieUi.isten seuratalolla. llmoittautumi· 
set va taanotetaan pelipaikalla. Joukkueita IPYYdetaan tuomaan pelilielloja 
mukanaan. 

VEU :n shakkijaosto 



• 
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Helsinki 1963. Valtioneuvoston kir;japaino 
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KASKYLEHTI N:o 5 
1 9 6 3 

Viittaus Kliskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtiiva palnatusfaostoon. 

To i mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Henkilokortin kelpoisuus Helsingin-Pasilan-Helsingin viilillii.. 
- 2. Ero virasta tai toime ta ylimiiariii een toimeen iirryt taessii. - 3. Rautatie
henkilolmnnan jalkatarkastukset. - 4. Lomanvietioavustukset rautatieliiisille talvi
ja kevatkauten.a 1963. - 5. Psl knp:n sii.hkoosa to III:n yhdistii.minen 1. sahko· 
piiriin. - 6. 'l'av·aranimisto. - 7. Aikataulun 129 lisay n:o 1i. - 8. Muutoksia 
julkaisuun Liikennepaikkojen vii.limatkwt. - 9. Virkamieshuoneet. - 10. Harha-an
tuneet kappaletavar.a.Uihetykset. - 11. Pien. ii.ilioiden kii.ytto. - 12. Kansainvali-
en henkiloliikenteen takaisinma.ksut. - 13. T·avaranluokitus. - 14. SaJpau seliin 

kisajunat 2.-3. 3. 1963. - 15. Junaliikennetilasto. - 16. Kadonneita matkalippuja, 
henkilokortteja ym. - 17. Avoimia virkoja ja toimia. - 18. VR:n hiihtomesta
xuuskilpailut v . 1963. - 19. VR :n poytii.tennismestaruuskilpailut -v. 1963 . 

Henkilokortin kelpoisuus Helsingin-Pasilan
Helsingin valilUi. 

Tehdysta esity'ksesta rautatieha.Uitus on suostunut siihen, etta 1 
Helsingin-Pasilan-Helsingin viiloi11la kelpaaYat matkahppuna 
kokeilumiele sa toistaiseksi val'tionrautateiden henkilokortit. (Rh 
n:o 230, 22.1. 63.) Kl 5/63. 1. 

Ero virasta tai toimesta ylimaaraiseen toimeen 
siirryttaessa 

E iintyneiden epiiselvyyksien johdoota huomaut taan, eWi pe- 2 
ruspalkkaisen viran tai toimcn haltijan (Yakinai en Yirkamiehen) 
tultua otetuksi (saadessa miiaray kirjan) ylimaarai een toimeen 
taiklm ylimiiiiriiisen toimenhaltijan tultua otetuksi toiscen ylimiiii
riiiseen toimeen, katsotaan hanet eronne ksi aikaisemmasta perus
palkk:aisesta virastaan, toimestaan tai y;limaaraisestl:i toimcstaan. 
Eroaminen virasta, toimesta tai ylimiiaraisesta toime ta on tapah
tlmut samalla kun asianomari.nen on otettu toiseen ylimaaraiseen 
toimeen ·eika hanen taman vuoksi tarvitse enaa pyytaa croa aik:ai
semmasta virastaan, t oimestaan tai ylimiiarai esta toimestaan eika 
myookaan viranomai en eroa myontaa. Eroamista ei luonnollises
t ikaan tapahdu niissa useimmin esiintyvi a tapauk:si, · a, joissa 

1294/63/5--31. 1. 1963 
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vilinainen virkamies on saa;nut maarayksen virkaatekevana hoitaa 
ylimaaraista tointa. 

Vert. Rautatiehallrimron tyojarjestys 54 §. - (N: o lllo 22, 
16. 1. 1963.) Kl 5/63. 2. 

Rautatiehenkilokunnan jalkatarkastukset 

Kun tuki- ja liilmntaelinten taudit, joita ovat mm. erilaiset 
selldirankaviat e ·im. valilevyviat, ristilselkavaivat, lonkka-, reisi-, 
aari- ja nilkl\:asaryt, latuskajalka eka monenlaiset jalkojen asento

virheet, aiheuttavat hengityselinten tautien ja1kecn rautatiehenkilo
kunna1lc enitcn sairau ·paivia, esim. v. 1961 perati 42 726 poi a
olopaivaa, on tencydenhuoltojaosto katsonut valttamattomaksi 
jalkatarkastu ten avulla selvittaa, miss.:'i. maarin hcnkilolmnnalla 
e iintyy . ellai ia jalkavikoja, jotka saattaya,t olla .,yyna alus a mai
nittujen elinten kiputiloillc ja jotka opivia jalkatukia kayttaen 
olisivat ehka korjattavissa. 

Terveydenhuoltojao ton esityksesta suostui rautatiehallitus ii
hen, ettii samalla kun rontgenvaunussa A 95 suoritetaan rautatie
henkilolmnnan pienoi rontgenk-uvauksia saavat jalkojen tarkastuk
seen ja ja1katukien Yalmi tukseen erikoistunect liikkeet terYeyden
huoltojao ton harki1man muka,an ja sen luvalla omalla henkilokun
nallaan ja Ollllll Yalinein era.in Chdoin •tOimittaa henkilokunnan 
jaJkatarka ·tuk ia. Vuoden 1962 aikana su01·itti tallaisia tarkastuk
sia Oy Pedi an Ab, joka sopimuksen mulraisesti toimittaa omalta 
o. altaan terveydenhuoltojaostolle tilastollisen matkakcrtomuksen 
suoritettusta tarlra tuk ista ja tutkimustuloksista. 

Jotta saataisiin elyYJ iita, onko aiheellista ja tarkoituksen-
mukaista jatkaa edella selostettua toimintaa terveydenhuoltojao to 
pyytaa, etta ~-lla tarkoitettuihin jalkatarkastuksiin osalli rtuneet 
henkilot Uiyttaisivat taman Kaskylehden liitteena olevan kysely
lomakkeen ja lahettai ivat sen ensi tilas: a ja viimeistaan 15. 2. 1963 
YirkaJposha kaytHien rautatiehaUituksen terv•eydenhuoltojao tolle. 
Ta a yhte~d .. huomautetaan, etta annetut tiedot OYat luotta
nmksellisia joita ei a.ateta esim. Oy Pedisan Ab: n tietoon. 

iillc tyotekijiiryhmille, joille ei jaeta VR Kaskylehtea, pyyde
tiian asianomai ten lahimpien esimiesten toimittama.an tieto edella 
olevasta asia ·ta ja tarvittaes.sa tilaamaan heille terveydenhuolto
jaostosta (puh. 244) taman Kaskylehden liite ko. tietojen anianl.ista 
,-art en. (Tt II n: o 95, 26. 1. 63.) Kl 5/ 63. 3. 
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Lomanviettoavustukset rautatielaisille talvi- ja 
kevatkautena 1963 

Rautatielaitoksen henkilokunnan tarkoituksenmukaisen loman
vieton edistiimiseksi rautatiehallitus tulce jiilleen vuoden 1963 ai
kana myontamaiin lomanYiettoavustuksia jiiljempiina mainittuja 
perusteita noudattaen. Tallii eraa voivat ne rautatieliiiset, jotka tu
levat pitiimaan vuosilomiaan 31. 5. 1963 mennoosii ja jotka eri syistii 
ovat tiillaisen tuen ta1·peessa, toimittaa helmikuun 9 piiiviiiin 1963 
rnennessii tiitii tarkoittavat anomuksen a rautatiehallituk en sosiaali
jaostolle. 

Taman johdosta sosiaalijaosto on sopinut Rautateiden Urheilun 
Tuk:i-siiiition, VR Virkanaisten Oma Koti yhdistys r.y: n ja merko
nomi L. Riekk:isen, Enontekioltii, kanssa siitii, etta rautatieliiisille 
ja heidan perheenjiisenilleen varataan tilaisuus viettiia loma-ajas
taan enintiiiin 14 vuorokautta niiiden omistamissa lomanviettopai
koissa seuraaYasti: 

Vuokatin 1·etket1yke kuksessa, Uihellii Ladun seisaketta, avoinna 
kautta vuoden, 

Pyhiituntu1·in retkeilykeskttksessa, Pelkosenniemen Pyhiijiirvellii, 
n. 55 km Kemijiirven asemalta, avoinna kautta vuoden, kuitenkin 
talvikautena ilman hoitajaa, 

VR Vi1·kanaisten Oma Koti Yhdistys 1·.y :n lepokodissa "Paula
rinteessii', lahcllii Leppakosken asemaa, avoinna 15. 2. 63 allraen, ja 

H etan majas a, RiekkisilUi, (tlmturihiihtokm eilla) 27. 3.-6. 4. 
63 viilisena aikana . 

Varsinaisia lomanviettovuoroja ei talvi- ja keviitkautena ole. 
Anojat ilmoittaYat anomuksensa yhteydessii sosiaalijaostolle sen 
aj•an, joksi he toivovat lomapaikkansa jiirjestyvan. 

Lomanviettoavustusta voidaan hakea myos 'alempana mainit
tuihin tilai uuksiin osalli tumista varten, edellyWien samassa yh
teydessii kuitenk:in viihintaiin y h den vii k on oleskelua loman
viettopaikassa, nim. : 

1) poyHitennis-hiihtokurssi VuokatiUa 17.-23. 2. 63 
2) VR:n shakkimestaruuskilpailut Vuokatilla 3.-10. 3. 63 
3) VRU: n hiihiovirk:istyskurssi Pyhatunturilla 20.-26. 3. 63: 
4) opinto- ja virk:istyspiiiviit Vuokatilla 24.-28. 3. 63 
5) askartelu- ja , , 29.-31. 3. 63 
6) VRU: n tunturihiihtokurssi Ounastunturilla 27. 3.-6. 4 63 

Tiiysihoitomaksut, joihin sisiiltyy majoitus, ruok!a, saunavuor() 
kerran viikossa ja erai a tapauksissa maksuton osallistuminen 

4 
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yhteisiin retkiin, ·vierailuih~n ja ohjelmallisiin tilaisuuksii.n, peri
taan seuraavasti: 

Aikuiset 

Rautateid n Urheilun Tuki-saatio 
VR retkeilykeskus, Vuokatti . . 6,50 
yksinomaan majoitus . . . . . . . 1,50 

, , (yht.maj.) 1,00 
erillisiii aterioita ............ 0,70-1,60 
ei-rautatieHiiset (sovittava erik-
een) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,00-10,00 

VR retkeilykeskus, Pyhiitun
turi, yksinomoo.n majoitus . . 
erilli ia aterioita G. 1\Iallan-
derin maj,alla ............. . 

VR Virkanaisten Oma Koti yh-
di tys ry: n ,Pm.uarinne ' ... . 
jasenet .. .. . . ............. . 
ei-rautatielaiset ...... . ..... . 

Merkonomi L. Ri.ekkinen, Enon-
tekio ...... . ......... .. ... . 

100 

2,50 

7,00 
6,00 
8,00 

,00 

alle 
12 v 

0,50 

0,50 

-1,50 
4,00 
5,00 

Lapset 
alle alle alle 
8v 6v 3v 

3,50 
3,00 
4,00 

Vuokatin ja Pyhattmturin r etkeilyke. kuksissa on hyvat keitto
mahdolli uudet keitto- ja ruokailuvalineineen. 

Li.inavaatteiden uhteen on huomattava, etta Vuokatin r etkeily
keskuksessa peritaan laJnmoista 2 nykymarkkaa kayttokerralta. 
Pyhatunturin r etkeilykes'kuks a ja L. Riekkisella lomailtae a on 
kunkin kaytettava omia laka.noitaan. 

Raut;ateiden palveluks a tai tyossii olenlle lomanviettoavus
tusten aajille myonnetiiiin avu tusta enintaan 7 nykymarkkaa 
vu.orokaudelta. Kuitenkin on otcttava huomioon, etta lomanvietto
avu.stus on ve1·onalaista, joten lomanviettajan puolesta suoritetaan 
lomanviettopaikalle ainoastaan veronpidatyksella vahennet;ty avus
tuksen miiara ja lomanviettajiin on itsensa maksettava taman ja 
kokonaiskustannusten erotus lomanvieetopaikkaan. Puolisolta ja 
lapsilta kannetaan kysei.sen lomanviettopaika.n parima edelUimai
nittu taysihoitomaksu. Ilmoitetut hinnat ovat osittain keskihintoja. 

Helpottaakseen henk!ilokunnan mahdollisuuksia viettiia lomansa 
edella mainituis a lomanviettopaikoissa on rautatiehallitus paattii
nyt jakaa miiiirarahan sallimissa rajoissa kuluvana vu.onna loman
viettovustuksiJa seuraavien perusteiden mukaa.n: 

1. rautabelaisille, joilla on eUitettavanaan kaksi tai useampia 
alaikaisiii lapsia, 100 % avustus taysihoitokustannuksista, enintaan 
kuitenkin 7 nykymarkan paivamaksun mukaan 14 vuorokaudelta, 
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2. rautieUiisille, joilla on ·elatettavanaan yksi alaikiiinen lapsi, 4 
VJastaavasti 75% avustus taysihoitokustannuksista, 

3. naimisissa oleville ratttatieliiisille, joilla ei ole eliitettiiviiniiiin. 
alaikiiisiii lapsia, vastaavasti 25 % avustus tiiysihoitokustannuksista, 

4. mikiili molemmat aviopuolisot ovat rautateiden palveluksessa 
ja heillii on kaksi tai useampia alaikiiisiii lapsia eliitettiiviiniiiin, saa 
heille myonnettavien avustusten yhteismaara nousta vastaavasti 
enintaan 125 %: iin yhden ailmisen taysihaitokustannuksista, 

5. mikiili molemmat avio1Juolisot ovat rautateiden palveluksessa 
ja heilli:i on eliitettiiviini:iiin yksi alaikiiinen lapsi, S81a heille myon
nettli.vien avustusten yhteismaara nousta vastaavasti enintaan 
100%: iin edelLisessa kohdassa mainitcusta taysihoitokustannuksista, 

6. harkinnan muka:an v.astaavasti enintaan 25 % avustus taysi
hoitokustannuksista pe1·heettomille rautatieliiisille. 

VR: n Urheilutoimikunnan tai sosiaa1ijaoston jarjestamille kurs
seille, opintopaiville tai retkeilyille yms. osallistuville lomanviet
tajille voidaan myos myontaa avustuksia edella selostetun mukai
sesti, kuitenkin enintaan niin paljon kuin avustuksia maksettaisiin 
vietettaessa lomaa varsinaisissa lomanviettopaikoissa. 

Mahclollilsuus paasta lomanviettoavustuksi ta osalliseksi on kai
killa niilla V'altionrautateiclen palveluJksessa olevilla villan ja toimen 
haltijoilla seka tyontekijoil-la, joilla ei ole maaseuduUa omaa loman
viettopailrik!aa. Avustttsta myonnetiiiin vain 1·autatieliiisille itselleen, 
mutta ei hiinen perheensii jiisenille. Rautatiehallitus suorittaa 
avustuksen suoraan lomakodille tari. sita vastaavalle, eika siis avus
tuksen saajalle. Sosiaalija.osto ei t~laa paikkoja sellaisille, joille 
avustustalka.an ei voida antaa, ellei paikan varausta nimenomaan 
pyycleta. Tasta syysta anojan tulee taytti:ia ,anomusloma:kk:een kohta 
18, jos han toiYoo paikan Yaraamista lomakodista, v.aikkei hanen 
avustnsanomukseensa ole suostuttukaan, jotta han saisi itselleen ja 
perheenjasenilleen ryhmaalennnsedun, jolloin taysihoirtomaiksut ovat 
samat lmin luettelossa mainitut. 

Lomanviettoavustust·a ja lomanYiettopahl'ian varaami·sta talvi- ja 
kevatkautena koskeva·t anomukset, mitka laaditaan taman Kl:n liit
teena olevan tai vastaaYan kaavan mukaist·a loma:k:etta kayttaen, 
on asianomai.Siten lahetettii.Ya esimiestensa valityksella rautatiehalli
tuksen sosiaalijaostolle. Miiiiriipiiiviin jiilkeen saapuneet anomukset 
pyritaiin myos ottamaan huomioon edellyttiien, etta ne tehdiiiin 
hyvissii ajoin ennen lonwn alkantista. Mikal.i anojaa ei voida sijoit
taa haluamaan:sa loma.nviettopaikik:aan, koetetaan hanelle jarjestaa 
ti1aisuus viettaa iomaiL<>a muussa tarjolla olevassa lomanviettopai
kassa. Vuokatin ja Pyhatnnturin retkeilykesk:uksiin seka Paula-
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rinteen lepokotiin ei koululaisten hiihtoloman aikana voida saman
aikaisesti ottaa muita lomanvieWijiii. 

Mikali lomanviettopaikan tilannut rautatielainen tai hanen per
heensa jasen on estynyt saapumasta Yarattmm lomapaikkaan, on 
hanen ilmoitebtava siita sosiaalijaostoon viimeistiiiin 10 piiivaa e1men 
tilatun oleskeluajan alkanlista. Ellei peruutusta ole tehty edella 
sanotun mukaisesti, on hakija velvollinen ,-aadittaessa mak:samaan 
5 vuorokauden taysihoitomaksun jokaisen yaratun paikan m~alta. 
Milloin lomanviettiija keskeyttiia oleskelunsa lomanviettopaikassa, 
on han velvollinen jalella olevasta tilausajasta uorittamaan loman
viettopaikan maaraaman maksun. :Myonnettya lomanviettoavustusta 
ei voida kayttiia tallaiseen korvaukseen. Tiista on asianomaisen 
henkilon anomuksensa yhteydessa annettaya sitoumus rautatiehalli
tuksen sosiaalijaostolle. 

Kesii- ja yyskautena haettaviksi tulelista lomanviettoavustnk
sista tiedotetJaan aikanaan erikseen. (Tt I II 8/20, 24. 1. 63.) Kl 
5/63. 4. 

Psi Imp: n sahkoosasto III : n yhdistaminen 
1. sahkopiiriin 

5 Pasilan konepaj.an sahkoosasto III: n tultua kulm·an Ynoden 
alusta lukien yhdi tetyksi 1. sahkopiiriin, trtlee 1. siihkopiiri tasta 
lahtien huo1ehtimaan myas Suur-Helsingin alueen seka rata-osan 
Pasilar---Kerava-Porvoo vahvavirtalaitteiden rakentamisesta ja kun
nossapidosta. 

Liittiimisen jalkoon ovat 1. siihkopiirin puhelimmmerot seu
raaVlaJt: 

301 
S iihld5piirin piiiillikko 
Vt. str Laanti E 
as. 73 55 76 

Toimisto 

301/ 302 Tapl Sahlstein A nti 

V ahvavirtatyot 

298 tekn Salovwara V 
as. 41 38 39 

299 Tyj Eskelinen R 
299/640 vikapaivystys 

303 

Tw·valaitetyot 

Telm Hamalainen A 
as. 67 57 92 

302/ 589 vikapaivystys 

Viestilaitetyot 

303 Tekn Partanen R 
as. 6±0 

303/ 308 Yikapaivystys 

r ctmsto 

526 Var.hoit . Kostiainen S 

(N: o Stt 124, 24. 1. 63. Kl 6/ 63. 5. 
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Ta varanim.isto 

Tavaranimisti:in osaan ''Kiin.nity elimet" n: o 2610, 730-759 PH- 6 
detiilin tekemlian seuraavat korjaukset: 

ivuilta 28, 29 ja 30 poistetaan. tandardi-sarakk:e a oleva 
VRS 1074 sek:a ulkumcrkinta TES-standardin edesta ja jaljesta. 

sivulla 123 on rivi 

758.00.42 2,5 X 20 mm *) kpl T 

sen pitlia olla 

758.00.41 2,5 X 20 rom*) kpl T 

edellisen jalkeen lisataan 
75 .00.42 2,5 X 25 mm •) kpl T 

(Vo n: o V. 96/52, 24. 1. 63.) Kl 5/63. 6. 

Tavaranimisti:in O"saan "Kiinnity e'limet" n: o 2670/750.__759 
pyydetaan tekemaan seuraavaJt E aykset: 

siv1tlle 20 a 
750.52.31 A M 12 X 120 mm 5 S 
750.52.45 A I 14 X 30 mm 8 G *) 
750.52.59 A M 16 X 60 mm 5 D 

sivulle 23 
750.56.77 C 1\f 10 X 95 mm G *) 
750.56.80 C M 10 X 160 mm 8 G 

sivnne 24 
750.58.11 C M 18 X 50 mm 8 G 

sivuUe 24 a 
750.59.27 C 1\I 20 X 110 mm 5 S 

si vttlle 24 b 
750.65.90 l\1 42 X 1,5 X 3 0 m111 **) 

siv1tlle 25 
750.80.12 
750.80.13 
750.80.60 

**) DIN: ta poilclmava mitta 

AM 6 X 16111111 8 G'») 
A M 6 X 20 111m 12 K 
A l\1 14 X 40 mm 10 K *) 

kpl T 
kpl T 
kpl T 

kpl T 
kpl T 

kpl T 

kpl T 

kpl T 

kpl T 
kpl T 
kpl T 
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6 sit•ttlle 25 a 
Lieriokanta-kttusiokolo,-u-ttvi 
(metrin n hieno'kierre) DIN 912 
Merkintaesim: 750.84.66 
Kuusiokoloruuvi M 14 X 
1,5 X 75 DIN 912--10 K 

750.84.66 :;yr 14 X 1,5 X 75 mm 10 K kpl T 

sitmlle 39 
751.15.03 AM 5 X 10 mm kpl T 

sivulle 40 
751.15.31 A M 6 X 10 mm ~') kpl T 
751.15.43 AM6X25mm G kirk kpl T 
751.15.69 AM X 19 mm •) kpl T 

simtlle 43 
751.35.01 A M 6 X 8 mm 6 G kirk •) kpl T 
751.35.14 AM6X20mm5S kpl T 
751.35.31 AM X 14 mm 6 G kirk*) kpl T 
751.35.36 AM X 22 mm. kpl T 
751.35.53 AM X 38 mm 6 G kirk •) kpl T 

sivulle 4 
752.20.20 A M 6 X 15 mm 8 G *) kpl T 

ivulle 49 
752.20.60 A l\1 8 X 20 mm G kpl T 
752.20.67 AM 8 X 30 mm 5 D ·kpl T 
752.20.71 A :i\f 8 X 40 mm 8 G kpl T 
752.20.92 A M 10 X 22 mm. 8 G kpl T 
752.20.97 A M 10 X 33 mm 8 G *) kpl T 
752.21.00 A M 10 X 35 mm 10 K kpl T 
752.22.7 A M 30 X 160 mm. 8 G kpl T 
752.22.79 A M 30 X 170 mm 8 G *) kpl T 
752.23.12 A M 36 X 240 mm 8 G kpl T 

sivttlle 0 
754.11.1:1: lh" ·i11k (nylon lukit) kpl T 

sivulle 81 
754.14.23 l\15 ·ink (nylon lukit) kpl T 
754.14.28 M 6 sink (nylon lukit) kpl T 
75-1.14.2~) 1\'I 6 (vas.kat.kierrc) kpl T 
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siv1llle 81 a 6 
75-l:.14.49 M H sink (nylon lukit) kpl T 
754.14.52 M 16 sink (nylon lukit) kpl T 

sivulle 82 
754.17.70 M 18 X 25 S kpl T 
754.18.60 M 27 X 1,5 5 D kpl T 

sivulle 86 
754.55.24 M 24 X 1,5 kpl T 

sivulle 98 
755.80.50 M 14 kpl T 
755.82.38 M 10 kpl T 
755.82.45 %" kpl T 
755. 4.49 :Yz" kpl T 

121 V armistusaluslaatta, 
sisiikorvakkeeUa DIN 462 
Merkintaesiro: 755.85.60 
V armiJStusal uslaatta 
M 20 DIN 462 
Rei jan ni.roellishalkaisija: 

755.85.60 M 20 kpl T 
755.85.68 M 28 kpl T 
755.85.76 M 40 kpl T 

sivulle 128 
758.20.56 A 4 X 30 rom 5 D •) kpl T 
758.20.66 A 5 X 28 rom kpl T 
758.20.85 A 8 X 16 rom kpl T 
758.21.02 A 10 X 32 rom •kpl T 

sivulle 129 
758.30.28 3 X 14 mm kpl T 
758.30.39 3 X 32 rom kpl T 
758.30.69 4 X 20 nun kpl T 
758.30.73 4X28mro kpl T 
758.30.95 6X20mm kpl T 

(Vo n:o V. 97/ 53, 24. 1. 63.) Kl 5/ 63. 6. 

Aikataulun 129 lisays n:o 17 
Aikataulun 129 lisays n: o 17 on ~lmestynyt ja jaettu kaikille 7 aikataulukirjan tilanneille. (Kut n:o 181, 25.1. 63.) Kl 5/63. 7. 

2 1294./63/5 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen 
valimatkat 

Hovinsaaren vaihteen merkinnat kaikkine syrjaraiteineen muu
tetaan 1. 2. 1963 lukien seuraa viksi: 

vh Hovinsaari 

Ollidea:ui.us & 
G.whl!l!iJn :miD
.bootl 

Kotlklrun kau
pumgllin h!ail• 
k•ol181id'el 

Lohj!a-K()Ibks. 
Oy : n rwi:beet 

Hos 3 K®ka 3. 
Kymi 7. 
Kit<a. 3. Ky 7. 
Lkr 2rr. Kw 48\ 

H~ 1. 

Hos 1. 

HQS 4. 

HiO<SJ 1. 

Hioo 1. 

Bios 1. 

HQS 4. 

BiOS' 1. 

'I1b Hpk 300. Tim 406. 
Jns 1115. Kon 515. 
Ol •618Jl. Pm 232. R1i 
169. ISk 50 . Tl 245. 
Yw 560. 

'nt Ca.denius & Grahn 
Oy : tii. V181I1bem.. V •a.u• 
nUJk'U/Oil"IIllllJlheltytk
set T 

'I1t GurtzeiltJilnJ Dwaroilkko
oohdllliSiba. Vlllmten. 
V 8!U!IliUJk UQT'.IIU111iiJh&
by.kJSelt T 

'I1t Lohja.-KiOit.&ka. Oy :tii. 
Vlalrb~m. VMl!nJU!kuQ<r· 
m•hetyoksett T 

'Tit Met&imromlllslt<ruj~ 

'Tin 

Mettsiiktl!Siku.s Oy :ltii. 
VliUl'tlelru. V IBJUII1UikUJOr
m.wliilret-ybelt T 

'I1t I bii&t<mlJelll Ralruka.
SIOklerirtJehdas o y : .ta 
VlatrbeiD. 

'I1t V•arunukUJorm18111ih<e
ty'ksat T 
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PoJJboool:iy 
Oy :ID. radJde 
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Ho& 1. 

HIOS 2. 

Hos 1. 

Ros 4. 

Jim 4. 

Hos 4. 

HiOSt 4. 

Ros 4. 

Bios 4. 

Ros 4. 

Roo 4, 

Hos 4. 

'llt Sok-eritoeohd'8iS't;!:J, vlllr
tlem.. T sO'ki&m- ja ~<i!i
m.rppiU&het;y kscm 
v<artem 

'llb VlaiUDJUku·ormwla.heo-
tyksetl T 

Tit Vcilt£1illuotio Oy :tJii. 
Vll!lrt'Eli!L. V•8llllllukWOT
mOJ!ii.he~ T 

'l't Es.so Oy : tii. v<8!11t:e!II. 

Tt Oy Gu·lf Ohl Ab :tii. 
v6JI"bea:t 

Tt Koeslkro Oy :rOO. vwr
bem·. T lwh!b!llviiii. k:Jap
~ v>a'l"tten 
asem~St-, ralltu<&- joru s!i~rr
OOv!arumujem. m j o<i!sSia 

'l't K;aru<pp:ilruiltben! MyJly 
Oy :;tJii VI8Jl'lbein. T liiih
b6v&ii. kwppalLetla V9r 

rrua. Vla'I'beln asem~St-, 

aU'U&- ja, SliJi!rbo V'liiU" 
n uj 0011 1'181jQ/issla, 

Tt Riikkli!hlalppo Oy::t.a 
voart.em, 

'lli Sh.eilil Oy : 00. W11t:e!II. 

'.Dt & omoem. P'Elitrool<i 
Oy : ltJii VIM'tlelru 

Tt 'DeoNJi.srurudlemi P(lllt'bo-
Oil~y Oy: it<ii V'ILI!be<n 

Luk. 1. 2. 63. (Lkoj n:o Lt 94, 24.1. 63.) KJ. 5/63. 8. 

8 
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Kotlmn aseman merkinnat kai'kkine syrjaraiteineen muutetaan 
1. 2. 1963 lukien seuraaviksi: 

a Kotka. 

ErlliSI()-Gutz-00. t
ilin l11lli!beet 

KiaJUJpungllin 
saJtiamiWI'I8Ji• 
beelt (!Keslm&
saJtlaiiilllli, Har
kamrueoni,Pob
joislariltuvr, 
Vi:iiliiJliaJirt;uci, 
Irba11lliiw·I'I1, 
Rallltalai.turi 
Pll1oomu.}rui
tur>1) 

KiSJu'P'=gw 
VIWl'!lJSIOO'I'ai c 

teelti 

Kymrururuaili
SIOID. rariJde 

Kta 
Kw 511 

3 I __ Iikr 30. 

Kitla 2. 

KltJa. 1. 

Klba 1. 

I{it!IL L 

Kit!IL 1. 

Kit!IL 1. 

l(Jba 1. 

K Hpk 300'. lli:n 409. 
,J 'IllS 4118. Rio.ru 518'. 
OL 684. Prn 2315. Ri 
172. Sk 51J!l. Tl 248. 
Yw 56S, 

T E·rus~Gutz·elilt Oy : tti. 
Vlal'ltte!n 

'Dt K!eslrus'OSJUJUiSJllillik~& 
Harnlk!kiJj·rua Vlllll'lt;ieJru, 

Lah !leva bafvi8Jra T 

TL Vtau'Illlliliu<>,rmJailahe-
bylksoeJt T 

'.Dt v au,nruiku<>rmaaahe
llyl,selt T 

'J.',fi Wartsila-Yhtyma 
Oy :n K.o!tiklam: 'k<>rue
pialj8Jw Vlall'tlelru 

Tt K ymJimll.ISJallus<>III' Oili. 
VJa.rtem. 

Tt 

SOK:'ll Ilalid'e Klba. 1. Tt SOK: Iba Vl8.111bem T 
lahtevaa k~~Lppawe· 
tJa.vamrua VJSJI'Ile'll ·ruse
IIlJ8J-, 1ailme- j 'a sU!iinto-

olljyo;a~ba'liliaJ I VSJUI!lfU.jenJ 113ljl01issa 

k.SJ. H~-
SJruami. I 

Luk. 1. 2. 63. (Lkoj n:o Lt 94, 24.1. 63.) Kl 5/ 63. 8. 
J okelan aseman aJia.inen P.alopuron laituri alennetaan 1. 2. 1963 

lukien sa.man aseman ·ala.iseksi seisa!kkeeksi. Alenta.m:isen johdosta 
muutetaan sa.ra.kkeen 1 mer.Jrinnaksi se ja sal'atkkeen 7 merkinniiksi 
H TpA. M uut merkinniit jiiiivat ennalleen. (Llroj n: o Lt 131, 
26. 1. 63.) Kl 5/63. 8. 
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Rautatiehallituksen piilitoksen mukaisesti alennetaan 1. 2. 1963 8 
lukien Hinthaaran pysakki P orvoon aseman alaiseksi laiturivaih
teeksi, Kcllon pysakki Haukiputaan aseman alaiseksi laiturivaih
teek:si seka TahteHin ascma Inkoon pysakin alai.seksi laiturivaih
teeksi seuraavin merkinnoin: 

lv Hinthaara.-
Hindhltr 

lv Kello 

lv Tii.htel~ 
Takter 

Hh 2 P -orvoo 10. H1m 
NliJklknola 13. TR 
Ke 21'3.. P .stl! 49J. 
Hy 00. Rlii 65. 
Kllh k.aJu,tltiaJ Kr. 

1
113S. L o ke.u.tltal 
'KI\. 1'52.. 

Hpk 295. Llm 544. 
J•ns 553, Eiom. 653. 
Kw 1'86. Ol 747. 
Pm 3170. S.k! 413. Tl 
141. Yw 625. 

Kelo 52 __ Ha;wlcipud!as 9. 
'llwil1111 11JJ. 

Hlm Hpk 400. Ilm 289. 
TR Jin'S 4>:1!9 . Eom 180. 

Oi1 1&:. Lliw '100. 

Th 11 Ionlk.'OO 6. H1m 
-- Kirkkonummi 27. TR 

I 
Kr 212-. Psll &2. 
Rli. 18{). 

Kw 647. Pm 463. Ri 
6916. Slk 348. 'Dl 620. 
Yw JJ36. 

Hrpk 360. Llm 609.. 
Jm.5 6'18. rooo 7iliS. 
Kw 251. 01 812. P .m. 
435. S!k 478. Tl 20'6. 
Yw 00'0. 

H inthaaran, Kellon ja Tahteliin alentam:isesta johtuen muuttu
vat jaljempana mainittujen liikennepaikkojen sarakkeessa 6 olevat 
merkinnat seuraaviksi: 
se Anttila.-- 6. 
vh Andersbole PO'l'voo 115. 

N<i!kJklida s. 
Ke 1.8. Psl 44. 
Hy 418. Ri 6(). 
IDih tk1aJu tma K r 1'28. 
Lo iklarult1tla Kr 147t. 

se Ali-Vekkos- Porv·OIO 13. 
ki-SOder Nli!ldcila 1-0. 
Veckoski K'El' 20. P. 1 46-

Hy 50. Rii 62. 

se Jeppas 

Kilih lloomMJ81 Kr 130, 
Lo ktamtlit'a K!r 1!49. 

6. 
Kirk:konurn'IIlli. 2. 
Lnlkoo 30. 
p, 1 37. Kr 47. 
Rti. 11(}5. 

se Kel.ar-Kala K!iJJ."klkonummoi 7. 
V1h 'Ln!kloo 25. 

Kr 412. Psl 412. 
Rti. 1J.(). 

se Haksi-Hax 6. 

e Herralan
maki
Hertsby 

POI'VQIO 5. 
Ntilk'k!hlii. 18. 
K!e 381. B 1 54. 
Hy 58. R~ 70. 
Kilh ikl&wbbal K!r 11& . 
Lo ktaJu ~tl!ll (Kr 157. 

Ntilktkohlii. 3. 
Porvoo 20. 
Ke 13. P sl 39. 
Hy 43. R<i 55. 
Kl•h ~u•tlba Kr 123. 
Lo looJu btJa K r 1142. 

:.e Pateniemi 6. 
v'h 'l\ul~1181 7. 

Hamlkiip1ldtaJs 1:3. 
OilJ Hl. Llln, l!04. 

lv Paivol~ Kiimkk'Oilummci. 21. 
Solberg Imlkoo lll . 

/Klr 28, P sl 56. 
RliJ ID4. 
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51& Ketola.-- .Kii.ll1k.kooummi 9. 
An,gsby I'DJlroo 23. 

se Kiiala 

Er 4(}. l"'sol. 44. 
Rio 1112. 

POTV'OO 2. 
Nriikk!hlii. 21. 
Rje 3\l.J. Psl 57. 
Hy 61'. R>ic 73-. 
1Kilih liul.u'Otlal K~ 14!1. 
Lo ataru.t.tn Kr 160. 

se Kinnari- Bo.rvo-o 1J.. 
Skinnars Nlilkikri!lii. 12. 

K16 22. Prv 48. 
Hy .52. Ri 64. 
KJlJh lkiaJuJtJ!Ja, K •r 11312. 
•Lo kilw·bba. Kr l~k 

se Koskenkyla Turim· 2. 
Hlruulci<pudas 1 . 
01 5. U!V 1•09. 

se Kakelllr- Kliirk!kcmummti 18. 
Goks Ln!kioo 1'4. 

Kr 31. p ~53. 
Ri.· ll21:. 

se Linnanpelto Nliik.kruHi. 4. 
vh -Borgby Ptorvoo 19. 

~e Myrans 

Kie 1:4. Psi 40. 
Hy 4'4. R~ 56. 
Kl!h ik.ruu ~t-a Kr ]124. 
Lo kiiiJillt!tJa, Kr 143. 

Imik'OO 3. 
K!Wklkoouml!nii. 29. 
Er 20. PS11 64. 
Ri. 11311. 

se Rodbrott KIDrx<komummli 23 . 
vh Imiko~ 9. 

Kir 26. Bsll. 58. 
Ri. 106. 

Sle Saksala.-- PorVIOO 4. 
Saxby NriJklkrillii. 119. 

.K!e 00. Psi 1Y5. 
Hy SQ. RtiJ 71. 
Kilih ,kJaur~~a :Kir l39. 
Lo kiruutttm. Kr 1'58. 

&e Seelanti fuil'ISJ 10. 
H~'llllcipul(l= l!O. 
~ 13. Llia 101. 

I v Siuntio-- Kiil1kikooummi. 14. 
Sjundell. lirukoo 18. 

Kr &5. PtsL 49. 
Rri 1ll7·. 

e Tyris Kilrkilwn.ummti 22. 
linkoo 1(}. 
Kr 27. Psl: 57 .. 
Ri. ]25. 

se Viima.--Vik Klimkk.1onumm!i 12. 
!m1k00 20. 
Er M . Psi. 4"T.. 
Rli: 1J.5. 

oo Vuohimaki :Kiill1lcloonumm!i 3. 
--Getberg linslmo ::!1}. 

PSI! 3•8. Kr 46. 
Rli 100. 

(Lkoj n:o Lt 261, 24. 1. 63.) Kl 5/63. 8. 

Lau:6tsalan aseman alainen Muukon laiturivaihde alennetaan 
1. 2. 1963 lukien saman aseman alaiseksi seisakevaihteeksi. Sen joh
dosta on mer·kintii sarakkeessa 1 oleva se vh ja sarakkeessa 7 H Tt. 
Muut merkinnat jaavat ennalJ.een. (Lkoj n: o Lt 189, 24. 1. 63.) 
Kl 5/63. 8. 

Nikk:ilan aseman alainen Martinkylan laiturivaihde alennetaan 
1. 2. 1963 lukien saman aseman alaiseksi seisakevaihteeksi. Alenta
misen johdosta muutetaan sarakkeen 1 merkinnii:ksi sevh ja sarak
keen 7 merkinnaksi HTt. (Lkoj n:o Lt 264, 25.1. 63.) Kl 5/63. 8. 
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Rapasaaren lalturivaihteen alaisen Viipurin Faneritehtaan rai- 8 
detta koskevien merkintOjen 8. sarakkeeseen tehdaan seuraava li-
says: 

VaunukuormaUi.hetykset T. Luk. 1. 2. 63. (Lkoj n:o Lt 219, 
25. 1. 63.) Kl 5/ 63. 8. 

Virkamieshuoneet 

Pietarsaaren asemalla on otettu kiiyttoon virkam.ieshuone, jossa g 
on 3 vuodetta. (Lkoj n: o Lt 2f74, 21.1. 63.) Kl 5/63. 9. 

Harhaantuneet kappaleta varaUi.hetykset 

Harhaantuneiden liihetysten lukumaiirii on ka.svanut v. 1962 1 O 
edelliseen vuoteen verrattuna, valkka li:illi.etetyn kappaletavaran 
miiiirii ei ole lisaantynyt. Harhaantumistapauksista on 36 % aiheu
tunut liihetys- tai siirtokuormausvalheen kuormausvirheestii. Naiden 
tapausten selvittamiseksi maariitaan 3. 2. 63 lukien toistaiseksi nou
datettavaksi seuraavaa: 

Silla asemalla, jolla harhaantunut liihetys todetaan, on laadit
tava tiille kuljetussaate (1906) kolmin kappalein, joista yksi lahe
tetiiiin sille asemalle, jonka kuormaamasta vaunusta tal autosta har
haanrtunut Hihetys on loytynyt. Toinen osa lahetetaan kuormausvir
heen tehneen aseman liikennejakson paii.llikolle ja kolmas osa seu
raa harhaantunutta tavaraa sen oikealle mii.arii.asemalle. Kuormaus
virheen tehneen aseman on saamansa kuljetussaatJteen perusteella 
uoritettava tutkimus harha.anitumisen syistii ja Uihetettavii. kuljetus

saate selityksineen oman liikennejakson paa1likolle, jonka toimis
tossa tarkistetaan, etta kaikki selitykset ovat sinne saapuneet ja 
laaditaan taman jii.lkeen asema:kohtalnen luettelo vaarinkuormattu
jen liihetysten lukumaarista. Tama Jue telo ja asemien seli.tykset 
saatteineen lahetetii.an kut III: een kuukausittain 15. pii.ivii.iin men
nessa. 

Kuljetussaatteen rivit: ,Lahettaja, La.hetysasema, V astaanottaja 
ja Maaraasema:" taytetiian harhaantuneen lahetyksen osoitelapussa 
olevien merkintOjen mukaisesti. H uomautussarakkeeseen merkitaan: 
,Harhassa" ja asianoma:iseen kohtaan on ehdottomasti merkittava 
sen vaunun numero ja lahetysasema, jonka kuormaamasta vaunusta 
Hihetys on loyrt;ynyt. Harhaantuneen lahet}'lksen kuljetu.ssaastteesta 
annetut a:ikaisemmat maaraykset (Kl 33/ 55.3 ja 33/ 56.2) kumotaan 
samalla. (Kut n:o 178, 24.1. 63.) Kl 5/ 63. 10. 
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Piensailioiden kayttO 

Piensailioiden (joihin kuuluvat myos hakkivaunut) ldi.yton ja 
tarpeen selvittamiseksi on kulJ.akin asemalla laadittava niista pien
sailioista, jotka asiakas on kuormannut alkavan helmikuun aikana, 
I uettelo, jo ta ilmenee seuraavat tiedot: 
Lii.hetys- Liihettiijii Liihetys-

pv as 
Maarii.

as 
Tavaran Liih: n Ra.hti 

laatu paino 
Piens:n 
laatu 

Piensailion Jaatua osoittavana merkintiina kaytetaan seuraavia 
lyhennyks:ia: Piensliilio 1 rna = A, piensiiilio 2 rna = B, piensailio 
3 ms = C ja haklkivaunu 1 m3 = H1 se'ka hii:kkivaunu 2 ms = H2. 
Luettelon lopussa on mainittava, missa maarin kysynta on kyetty 
tyydyttamaan. Luettelot on l'aheteWi.va maaliskuun alussa lruljetus
toimistoon. (Kut n: o 180, 24. 1. 63.) Kl 5/ 63. 11. 

Kansainvalisen henkiloliikenteen takaisinmaksut 

Kansainvalisen henkiloliikenteen takaisinmaksujen kiisittely on 
siirretty kansainvalisesta henkiloliikennejaostosta (tft IV) takaisin
maksujaostoon (tft VI) puhelin 366. (Tfo S 96, 21. 1. 63.) Kl 
5/ 63. 12. 

Tavaranluokitus 

Tavaranluokitustaulukon aakkoselli een osaan tel1daan 1. 2. 1963 
lukien seuraavat lisaykset ja muutokset: 

Ryhmittaisen tavaran.l_uokitustaulukon nimikkeen 834 kohdalla 
tarkoitetut vuorioljy (raakaoljy, maaoljy), masuti, liuskooljy, kaasu
oljy, (dieseloljy, nafta), kevyt ja raskas lammitysoljy (polttooljy), 
cstobitumen (palavakivioljy), Fulf Fuil Oil 5 (teollisuuspolttooljy) 
liuskekivioljy, palavakivioljy, kone- ja voiteluoljyn jatteet rahdi
tetaan sailiovaunussa tai suursailioissli vaunukuormaluokan 7 mu
kaan. Muulla tavalla kuljetettaessa ne k:uuluv.at edelleen vatmu
kuormaluokkaan 5. Ryhrm:iWiisen tavaranluokitustaulukon nim. 831, 
832 ja 833 tarkoitetut oljynjalostu tuotteet rahditetaan siiiliovau
nuissa tai suursailioissa edelleenkin vaunulruormaluokan 6 mukaan. 

211 Rehukalkki: kalkkikivijauhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
123 muunlainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
211 Kivennaisrehut: kalk:k.ikivijauhe . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
123 muunlainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
211 Ruokintadolomiitti ja -kalkki: kalkkikivijauhe . . . . 10 
123 muunlain~m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

(Tfo S 128, 28. 1. 63.) Kl 5/ 63. 13. 
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SalpausseHin kisajunat 2.---3. 3. 1963 

SalpausseUin .k:igajunissa kelpaavat kaikki sellaiset voimassa ole- 14 
vat matkahpnt, jotka oikeuttavat matkustamaan Lahteen. 

Kisajunien piiiviivaunuihin voidaan vain vaunun alkuperaiselta 
lahtoasemalta varata tayden tariffin mukainen istumapaikkalippu 
joko meno- tai meno- ja pal1.mmatkaa varten, joten Lahden asemalla 
ei niiihin juniin myyda paikkalippuja. Kisajuniin istumapaikan 
,-araus ei nain o1len ole pakollinen. Yopyminen paivavaunuissa on 
ehdottomasti kielletty. 

Tilatuissa makuu- ja 1'etke~1yvattnuissa matkustettaessa, joita 
luovutetaan vain seurojen, liikelaitosten, yhdistysten ja niihin ver
rattavien kayttoon, on meno- ja paluumatkaan oikeuttavan matka
lipun lisaksi lunastettava tayden tariffin mukainen makuupaikka
lippu. 1\!Iakuupaikka-alennusvihkot eivat kelpaa. Retkeilyvaunun 
makuupaikkamaksu vuodevaatteineen on 8J- nykymarkkaa yolta. 
Mika1i retkeilyvaunussa ei kiiyteta valtiomautateiden vuodevaat
teita, kannetaan tariffisaiinnon 10 §: n 5 lisamaarayksessa mai.nittu 
maksu (ks. Tariffitaulukot n:o 1, 7 kohta). 

Makuu- ja retkeilyvaunujen tilaukset on hyvissa ajoin tehtava 
rautatirehaUituksen kuljetustoimistosta. 

Kisajunissa matkl.l.Stajat Yoi"mt kuljettaa suk.sensa joko omalla 
Yastuullaan maksutta konduktoorivaunussa tai maksull'isena kirjat
tuna matkatavarana. Viimeksi mainitussa tapauksessa paluukuljetus 
on mak:suton ehdolla, etta suks:ien omistaja, ottaessaan sukset kayt
toonsa, esittaa matkatavarakl.1itin junahenk:ilokunnan lavistyspih
deilla tehtavaa luovutusmerkintaa varten ja etta palautettavaksi 
jateWi: a suksiin kiinniteHian osoitelappu numBroineen. Matka
tavarakl.litti leimataan Lahden a eman leimasimella merkiksi uudel
leen kuljetettavaksi jattiimisBSta. (Tfo n:o M 37, 23. 1. 63.) Kl 
5/ 63. 14. 

J unaliikennetilasto 

Helmikuun 11-17 paivina pidettavan yleisen matkustajalasken- 15 
nan yhteydessa on taytettava junaiJmoituksen (·lom. n: o 3824) rivit 
25-30 AJS: n 46 § 7. kohdan mukaisesti. Kts. myos Kiiskylehti 
5/ 61.9. (Tit n:o 60, 26.1. 63.) Kl 5/63. 15. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja. ym. 

Kirvesmies 0 mo Suikkaselle ajalle 1. 11. 62-30. 4. 63 kirjoitettu asunto- 16 
Y::tpaalippu n: o 52838 matka1le Tampere-Lempaiila on kadonnut ja Jmole
tetaan. ( 4. rtjp n: o 65/103, 21. 1. 63.) 

Pieksamiien aseman vaihdemiehelle Alpo AhoUe 12.1. 1963 kirjoitettu 
tilapiiinen vapaalippu n: o 111645, matkalle Pieksiimiiki-Kauliranta (:M:ik
kelin-KeraYan-Kauklahden-Auran-Lylyn-Lapuan kautta, paluu samaa 
tietii) on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n:o 206, 24.1. 63.) 
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Avoimia virkoja ja toimia. 

T"l.:si a.p. 2 l. rakennusmestarin virl&a, toistai-eksi 6. ratajakso sa (Ku
rikka) Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetto.va 
rautatiehallituk en kirjaajalle viimeistii.iin 14. 2. 1963 ennen kello 12 (postilsc 
ennen virka-ajan paattymistii). 

Seuraavat esityksen perusteella tiiytettii.viit toimet : kaksi kontto1··iapulaisen 
tointa, joista toinen toistaiseksi 8. ratajakson toimistossa (Tornio) ja toinen 
toi.staiseksi 12. ratajakson toimistossa (Joensuu) sekii. ylcsi 2 l. mtavartijan 
toirni, toist:Jiseksi 12. ratajaksossa : km 443--452 (Kangaslampi) . Rataosaston 
johtajalle osoitetut kirjalli et hakemukset on ioimitettava ao . ratajakson 
piiii.llikolle viimeistaiin. 14. 2. 1963. 

Konttoriapulaisen toimi valtionrautateiden koneo asto sa, vil·antoimituspaik
kana toista.iseksi Vaasan konepaja. Toimi tiiytetii.iin. esityksen peru teella ja on 
koueosa ton johtajalle osoitetut hakemukset toimitettava Vaa an koncpajan 
piiiillikolle viimeistiiiin 14. 2. 1963. 

Valtionrautateiden koneosastossa 1 l . lconeinsinoorin (A 30 pl.) virka, vi
rantoimituspaikkana toistaiseksi Pasilan konepaja, seka :e l. koneinsinoorin (A 
26 pl.) virka, virantoimituspaikkaua toistaiseksi Hyvinkiiiin konepaja. Rautatie
hallituk ellc osoitetut hakemukset sijan saamiseksi niissa ehdotuksissa, jotka 
rautatiehallitus tulee tekemaiin. mainittujen virkojen tayWimiseksi, on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiHin 28. 2. 1963 ennen klo 12 (pos
titse liihetettiiessii ennen virka-ajan paattymista) . 

VR: n hiiht omestaruuskilpailut v . 1963 

VR:n hiihtomestaruuskilpailut pidetaan Vuokatis a 9.-10. 2. 1963. Kil
pailuohjelma on seuraava : 

Lauantaina 9. 2. alkaen klo 13.30 : yleinen, yhdistetyn, yli 35 v. ja 
1 -20 v. 15 km seka yli 45 v. 10 km. Sunnuntaina 10. 2. alkaen klo 9.30 : 
piirien valinen 4 X 10 km viesti j a k lo 11.00 yleinen sekii yhdistetyn miien
}asku. 

Piireja kehoitetaan jarjestii.miiiin karsinnat omien edustajiensa nimeami
ek i. Joukkueen kokonaisvahvuus on piiria kohden korkeintaan 15 kilpai

lijaa ja 2 huoltajaa. Tata miiiiriia ei saa ylittaa. 
Kilpailupaikalla majoitus on jarjestetty Vuokatin retkeilykeskuksessa. 

::'.Iajoitu maksu on 1 mk vrk :lta. 
Ilmoittautumiset on lahetettiivii ehdottoma ti VRU :n piirien vii.litykselHi 

4. 2. 1963 mennessa os. : asemamestari Esko Vhlimiiki, Kontiomiiki. Jalki
ilmoittautumisi a ei va.staanoteta. 

Piiri- ja aluetoirnikun tia kehoitetaan hankkimaan mieskohtaisia kunnia
palkintoja eri kilpailusarjoihin. 

Ylmaariiiset vapaaliput matkaa varten on t ilattava jaksojen, kone
pajojen ym . piiallikoilta. 

VRU :n hiihtojaosto. 

VR :n poytatennismestaruuskilpailut v. 1963 

VR : n poytatennismestaruuskilpailut, jotk a samalla ovat katsastukset 
joukkuecn nimeamiseksi Ruotsissa Malmossii huhtikuun 19-20 piiivinii suo
rite! taviin rautatielaisten pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin, jar jestetiian 
YRU : n H el singin piir in toimesta Olympia tadionin poytiitennishallissa ( ulk o
ovi tornin juurella) sunnu ntaina maali kuun 17. paivanii 1963 alkaen 
klo 9.30. 
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Kilpailusarjat: 19 
I Uiesten kaksinpeli (pii.i:i.luokka) 

U Naisten kaksinpeli 
III Ikli.miesten kaksinpeli (v. 1928 tai ita ennen syntyneet ) 
IV Yli·ikfulliesten kaksinpeli (v. 1918 tai sitii. enncn syntyneet) 

V Nelinpeli 
VI Ikii.miesten nelinpeli 

VII Sekanelinpeli 
VIII Kaksinpeli C-luokka (ei kilpailla VR :n mestaruudesta) 

Ilmoittautumiset on tehtava kirjallisesti 10. 3. 63 mennessa o oitteella 
-dipl.ins. N. Heinonen, Helsinki, rautatiehallitus, huone 413. 

Mikii.li pii.~iluokan osanottajamaara muuten jaisi pienemmaksi kuin 32 pe· 
laajaa, voidaan tahii.n sarjaan hyvaksyii. jii.rjestl:ijien etukli.teen parhaiksi arvioi
mia C-luokkaan osallistuvia, myos pli.li.luokkaan halukkaiksi ilmoittautuneita 
pelaajia . Vielli. pidli.ttli.vli.t kilpailujen jarjestii.jii.t itselleen tarpeen maties a 
·oikeuden sellai een rajoitukseen, etta sama pelaaja saa osallistua enintiiii.n 
neljii.ii.n sarjaan. 

Osanottomaksu, joka suoritetaan kilpailupaikalla, on 2,00 nmk pelaajaa 
ja sarjaa kohden sekii. 3,00 nmk nelinpeliparia kohden. 

Osanottoilmoituksessa on mainittava pelaajan mahdollinen luokka. 
Osanottomaksut peritii.ii.n ilmoittautumisien perusteella. 
Ylimii.ii.rii.iset vapaaliput on tilattava jaksojen, konepajojen yms. paalli 

koiltii. Kii.skylehden 3/63. 13 mukaisesti. 

VR :n Urheilutoimikunta. 



lrtileikattava 

'Terveydenhuoltojaostolle 
.Helsinki 

Liite Kl 5/63. 3. 

1. D Sairastin silloin kun jalkatarkastus suoritettiin tuki·/ liikuntaelinten 
tautia ja oli taudin tai vian laatu: 

2. D En ole potenut 1 kohdassa mainittuja tauteja . 

.3. D Tarka tuksen perusteella suo itteli tutkija minulle jalkatukia. 

4. D Minulle ei suositeltu ko. viilineita . 

.5. D Hankin jalkatuet. 

•6. D En suosituksesta huolimatta hankkinut jalkatukia. 

7. D Jalkatuet tuntuvat sopivilta. 

8. D Ko. valineet ovat sopimattomat. 

9. D Olen kayttanyt jalkatukia jatkuvasti. 

1.0. D Olen kiiyttanyt ko. valineita vain lyhyen ajan. 

11. D Jalkatuista on ollut apua 1 kobdassa mainitsemaani sairauteen. 

"12. D Jalkatuista ei ole ollut apua 1 kohdassa mainitsemaaui airauteen. 

Kii itykseni ko. jalkatarkastuksista ja muita asiaan liittyvia mieli
piteitiiui: 

tietojen antajan nimi 

ildi. virka, toimi, ammatti toimi-/tyopaikka 



Irtileikattava Liite Kl 5/ 63. 4. 

Tiiytetaiin ?nielWlt?nmin koneella tai 
tekstaten ja liihetetaan rh:n so
siaalijaostoon 9. 2.1968 mennessii. 

Lomanviettoavustusanomus 

1. Anojan tiiydellinen nimi 

2. Syntymaaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Toimipaikka .................. . 

4. Virka, toimi tai ammatti ... . .............................. . ........ . 

5. Ollut VR: n palveluksessa alk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yht. . . . . . . . . vuotta 

6. Perhesuhteet: naimisissa, leski, perheetonl) ............. .. ......... . . 

7. Perheen piiaasiallinen huoltaja .......................................• 

8. Vaimon nimi ....... .. ... ....... . ...................... .... . . . ... ... . 

9. 
" 

syntymaaika 

10. Lasten. nimet ja Hit 

11. Haluttu lomanviettopaikka ( erikoisesti huon.etoivomukset merkittava sel
vasti): 

Vuokatin retkeilykeskus viii. aikana 

Pyhatunturin retkeilykeskus ••••••••••••••••••• 0 

" " 
••••••••• 0 

Paulru·in teen lepokoti •• • • 0 •• • 0 ••••••••••• 

" " 
0 ••••••• • • 

VRU:n kur si 0 ••••••••••••••••••• 

" " 
.......... 

Opinto-, virkistys· ja 
askartelupiiivat 0 •• •••••••• ••• •••••• 

" " 
........ 0. 

12. Ellei edella merkittyyn paikkaan voida jarjestaa, haluaako muualle ja 

minne 

1) Tarpeeton ylipyyhitaan. 



13. Myonnetty vuo iloma I - I 1963 vii.liseksi aja.ksi. 

14. Ottaako vaimonsa mukaan .... . .................................... . 

13. 
" 

lapsensa mukaan ja kenet heista . . ... ..... ....... ........ .. . 

16. Onko aikaisemmin nauttinut lomanviettoavustusta valtionrautateilta j a 

mina vuosina ....................................................... . 

1. 7. Onko aviopuoliso nauttinut aikaisemmin lomanviettoavustusta valtionrauta-

teilta ja mina vuosina . ... . .. . . ......... . ... ........... . ... . ....... . 

18. Ralutaanko paikan varaus, vaikka avustusta ei myonnetakii.ii.n ........... . 

19. Omi taako majan, mokin tai huvilan ..................... . ........... . 

.20. Muita anomuksen peru teluiksi annettavia tietoja lyhyesti (pyydetii.ii.n tiiyt-

tiimiiiin) : .................. ... ...... ... ........ .. ....•......•....... 

Mikiili allekirjoittaneelle tai perheeni jasenille v.arataan lomanvietto· 
-paikka, sitoudun mahdollisen esteen sa.ttuessa ilmoittama.an a ia ta rautatie· 
hallttukseu so iaalijaostolle viimeistlian ky=enen (10) paiviia ennen 1:Hwtun 
oleskeluajan alkami. ta tai muu sa tapauk e, ~a mak ama!llll viiden (5) vuoro· 
kauden tii.ysihoitomak un jokaisen varatun paikan osalta.. - itoudun myo
.olemaau ke keyttiimatta oleskeluani lomanviettopaika._ a tai muu a rt:apauk
se. sa ·uorittamaan jii.lellii. olevasta tilausaja. :ta lomanviettopaikan mii.iiriiii
.:miin mak uu . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .... pii.iviiuit .......... kuut.a. 19G .. . 

Anojan allekirjoitus 

tarkka postiosoite 

Bel ella ilmoitetut tiedot todistan oikeik i : 

....... ... .......... . . ... . , . .. . piiiviinii . .. ... .. .. kuut.a. 196 .. . 

esimi hen allekirjoitus j·a vir·kaleima 

Helsinki 1963. Valtioneuvoslon kirjapaino 



•• 

KASKYLEHTI N:o 6 
1 9 6 3 

Vi ittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitiiin: 
Kl 1f63. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoi t ukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehailitus, lehtlpalvelu. 

S i s a 11 y s: 1. Vir.ka· ja it"ehallintoalueid>&n kielellinen jaoitus. - 2. Muu
toksia julkai~uun Liikennepaikkojeu Yalimatkat. - 3. Matkalippua.lennuk ia. - 4. 
Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 5. Avoimia virkoja ja toimia. -
6. J:\uoriso>'aihtoa uomen ja Lii.u~i· ak. an viilillii. - 7. VR:n painonnostokilpailu:t. 

Virka- ja itsehallintoalueiden kielellinen jaoitus 

Asetu kokoelmassa ou julkaistu 7. 12. 1962 annettu laki kielilain 1 
2 § : n muuttami esta (593/ 62 ) : 

2 §. 
Virka- tai it ehallintoalue, joka kasittaa yhden kunnanf katso

taan yksikieli eksi, jos kunna ·sa on ainoastaan amankieli iii asuk
kaita tai jo siina asuvien toiskielisten luku on pienempi kuin kym
menen prosenttia a ukkaiden koko maara ta, mutta kaksikieli eksi, 
jos toiskielisten luku nousee tahan prosenttimaaraan tai on vahin
taan vi.isituhatta. ama on sovellettaYa virka-aluee cen, joka on 
kuntaa pienempi. 

Virka- tai itsehallintoalue, joka kasitHia useampia kuntia, kat o
taan yksikieliscksi, jos iihen kuuluu ainoastaan samankielisia k.un
tia. Alue, johon lmuhm erikielisia tai kaksikielisia kuntia, kat otaan 
kunlcin kunnan osalta amankieliseksi kuin asianomainen kunta. 

:Mitldi virka- ja itsehallintoalucet edella mainituilla peru teilla 
on katsottava suomen- tai ruotsinkielisibi ja mitka kaksikielisiksi, 
ml:iiiraa virallisen tilaston pohjalla valtioneuvosto joka kymmenes 
nwsi. Alkoon kuitenkaan kuntaa, joka taman lain mukaan on ollut 
kak ikielinen, julistettalco yksikieliseksi, ellei toiskielisten luku 
alueella ole alenttmut kahdeksaan prosenttiin tai sita pienemmaksi. 
TasHi riippumatta on joka kerta, kun tapahtuu muutos virka- tai 
itsehallintoalueiden rajoi a, amalla 1 ja 2 momenti sa saadettyjen 
perusteiden mukaan maarattaYa, minka Jtielisia UUdestijarjestetyt 
alueet ovat. 

155~/63/5- i. ~.1963. 
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Asetuskokoelmassa on lisaksi julkaistu ~ . 12. 1962 annettu val
t ioneuvoston paatos virka- ja itsehallintoalueiden kiele1lisesta jaoi
tuksesta ( 687 / 62) seuraavasti: 

Valtioneuvoston pii.i:itos virka- ja itsehallintoalueiden kielelli
sestii jaoituksesta vuosina 1963-1972. 

Valtioneuvo to on oikeusministerion e ittel:vsta 1 paivana k ii
kuuta 1922 annetun kielilain 2 §: n nojalla, sellaisena kuin sc on 
7 paivana joululmuta 1962 annetu ··a laissa (593/ 62) virallisen 
tilaston pohjalla maarannyt, eWi maan Yirka- ja itschallintoalueet 
on vuosina 1963-1972 katsottaYa suomen- tai ruotsinkielisiksi tai 
kaksikielisiksi seuraava ti: 

I. Kunnat 

U ttdc nmaan liicinissa : 

Kaksikielisiii kuntia, stwm.i cnemmiston kielena: 

a. ruotsinkieli ta vae toa kolmaso a tai enemman kunnan vae -
tosta: Lapinjarvi; 

b . ruotsinkielista vaestoa Yahemman kuin kolmaso a lrunnan 
vaestosta: Espoo, Helsinki, Helsingin maalai kunta, Lohjan maa
laislrunta, l\fyrskyla ja Ruotsinpyhtaa. 

Kaksikielisiii kuntia, ruotsi enemmiston kielena: 
a. suomcnkielista vaestoa kolmasosa tai ene1runan lmnnan Yiies

tosta: Hanko, Kauniainen, Kirkkonummi, LoYii:a, Pohja, Ponoo 
ja Porvoon maalaiskunta; 

b. uomenkiclista vaestoa Yiihenm1iin kuin kolma osa kunnan 
viiestosta : Inkoo, Ka:rjaa, Karjaan maalai lmnta, Liljendal, Pernaja, 
Sipoo, Siuntio, Tammisaari, Tammisaaren maalaislnmta ja Tenhola. 

Ruotsinkielisiii lnmtia: Bromarv ja nappertuna. 
Muut lnmnat ovat suomenkielisiii. 

Turun ja Porin Wiinissii : 

Kaksikielisiii lnmtia, suomi enenm1iston kielenii, ruot inkielista 
vaestoa vahemman lmin kolmasosa kunnan vaestosta: Turku ja 
Siirkisalo. 

K aksikielisiii lnmtia, 1·uotsi enemmiston kielenii: 
a. suomenkielistii vaestoii kolmaso a tai enemman kunnan viies

tostii: Paraisten maalaislrunta; 
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b. suomenkielista Yiiesti:iii Yiihemman lruin kolmasosa kunnan 1 
vaestosta: Dragsfjiird, Hiittinen, Kemii:i, Korppoo, Nauvo ja Pa
rainen. 

Ruotsinkielisia kuntia: Houtskari, Inii:i ja V cstan:fjiird. 
Muut kunnat ovat suomenkielisiii. 

Ahvenanmaan laanissii: 

Kaikki kunnat ovat ruotsinkielisiii. 

Kymen liiiinissa: 

Kaksikielinen kunta, suomi enemmi ton kielena, ruotsinkielista 
viiesti:ia viihemman lm.in kolmaso a kunnan viiesti:istii: Pyhtaa. 

Muut kunnat oYat sumnenkielisiii. 

V actsan liiiinissii: 

Kaksikielisiii kuntia, suomi enemmisti:in kielena, nwtsinkielista 
viiesti:iii vahemmiin kuin kolmaso a lnmnan viiesti:istii: Kokkola ja 
Vaasa. 

Kaksikielisia hmtia, nwtsi enemmisti:in kielena: 

a. suomenkidista Yiiesti:ia kolmasosa tai enemmiin kunnan vaes
ti:ista: Kaarlela, Kaskinen, Kri tiinankaupunki, Pietar oori ja 
Siipyy; 

b. suomenkieli ta viiesti:ia Yiihemmiin kuin kolmasosa kunnan 
viiestOstii: Jepua, Lapviiiirtti, :\In ta aari, Omvainen, Tiukka ja 
Vi:iyri. 

Ruotsinkielisiii kuntia: A.laYeteli, Bergi:i, Bji:irkoby, Koivulahti, 
Korsniis, Krmmupyy, Luoto. :i\Iaalahti, Maksamaa, 1\!Iunsala, Narpio, 
Petolahti, Pietarsaaren maalaiskunta, Pirttikyla, Purmo, Raippa
luoto, Sulva, TeerijarYi, Uusikaarlepyy, Uudenkaarlepyyn maalais
kunta, Ylimarkku, AhtiiYii ja Oja. 

l\fuut kunnat ovat suomenkielisiii. 

Jlni sa liiiineissii: 

Muiden laanien kaikki kunnat oYat suomenkielisiii. 
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XVII. Valtionrautatiet 

A . Talousjaksot 
Molemmat taJ.ousjaksot ovat suomenkielisiii suomenkielisten ja 

kaksikielisiii kaksi·kielisten liikennepaikkojen osalta, suomi enemmis
ton kielenii. 

B. Ratajaksot 
Suomenkielisiii suomenkielisten ja kaksikicli iii kaksikielisten lii

kennepaikkojen osalta, suomi enemmiston ki lena, ovat 1. (Hel
sinki), 2. (Riihimiiki), 3. (Turku), 6. (Seiniijoki) ja 9. (Kom·ola) 
ratajakso. Muut ratajaksot O\at suomenkielisiii. 

C. Konejaksot 
Suomenkieli iii suomenkieli. ten ja kaksikielisia kaksikielist n lii

kennepaikkojen osallta, suomi enemmiston kielena, ovat 1. (Hel
sinki), 2. (Riihimaki), 3. (Turku), 5. ( einajoki) ja 7. (Komola) 
konejakso. Muut konejaksot ovat suomenkielisia. 

D. Varastojaksot 
Suomenkielisia suomenkieli 'ten ja kai\ ikieli ia kaksikieli ten lii

kennepaikkojen osalta, uomi enemmiston lrielena, ovat 1. (Hel
sinki), 3. (Turku) ja 4. ( Oulu ) Yarastojak:o seka polttoaine- ja 
puutavaravarasto (Hel inki). }Juut Yarastojaksot o-vat ·uomen
kielisia. 

E. Liikennejalcsot 
Suomenkieli ia suomenkieli ten ja kak. i·kielisia kaksikielist n li.i

kennepaikkojen osalta, suomi enemmiston kielE>na, ovat 1. (Helsinki), 
2. (Riihimaki, toist. Lahti), 3. (Turku), 5. ( einajoki, toi t. Vaa a) 
ja 7. (Kouvola) liikennejakso. )fuut liikennejaksot ovat suomen
kielisia. 

F. Liikennepaikat 
Ka!ksi:kielisia ovat ne liikennepaikat, jotka sijaitsevat seuraa-

villa rataosilla tai niilta erkanevilla satama- ja haararadoilla: 

Helsinlri-Kerava, 
Keravar--Porvoo, 
Pasilar--Pernio, 
Valko-Sudenkivi, 
Ha.nko-Muija:la, 
Turku-Maj.a, 
Turlru-Rantam8:ki, 
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Turku-Ihala, 
V aasa-Tuovila, 
Kristiinankaupunki-Tiukka, 
Kaskinen-Karila j a 
J epua-Rimmi. 
Kyminlinna.n liikennepaikka on kaksikielinen. 
Muut liikenn€paikat ovat suomenkielisiii. 

G. Konepajat 

6 

Kunkin kcm.epajan k:ieli on sama lmin en liikennepaikan, jolla 
kouepaja sijaitsee. 

Vert. MK I Kirjoitus 22, K:ielilaki ja kielitaito, iYut ~2.1 ja 
22.29-32. (Rhj hl.o J: o 285, 28. 1. 1963.) Kl 6/ 63. 1. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen vilimatkat 

1 

0 i k a is u : Kiiskylehdessa 5/ 63.8 ·ivulla 14 olleessa seisake- 2 
luettelossa oli virheellisesti Koskenkylii, pitaa olla J{oskelankylii. 
Oikeat merkinniit ovat siis seuraavat : 

.se Koskela.nkyla 
6 . 

Tuira. 2. 
Raukipudas 1 . 
Ol 5. Lla. 109. 

(Lkoj n :o Lt 261, 2. 2. 63.) Kl 6/ 63. 2. 

Matkalippualeunuksia 

V aasa (lyhinta tieta ) : 23.-27. 2. 196·3; Jaii:kariliitto ry; vuosi- 3 
kokous; kokoukseen matkustavat; 50 o/o. Aloennus ei koske lasten
lipuihla~ matkustav.ia. Ostetut ma1kaliput oi1keuttavat matkusta
maan va.in yHa mailllittujen piiivien viilisenii aikana . Kokous picle-
taiin 215. 2.1963 . (T:fo n: o 154, 31. 1. 63.) Kl 6/63. 3. 
K ajaani (lyhintii tietii): 6.-12. 3. 1963; Tyovaen Urheilnliitto; 8. 
Kansainvalinen Talviurheilujuhla•; urhe:i'lujuhlaan matkustavat; 
_2,5 o/o . Osrtetut ma;tka:liput oi!keu ttavat matkustamaan vain yHa 
mainittujen paiv:i!en v3:lisena aiikana. Alennus ei koske lasten
lipuilla. ma:tkustarvia. Ta•lviurhei1ujuh1a. on 8.-10. 3. 1963. (T:fo 
n : o S 1110, 8. 12. 62.) Kl 6/ 63. 3. 

Helsinki ('lyhilllta tieta): 7.-12. 3.1963; Sotasokeat- De Krig -
lJlinda r .y. ; vuo ikokous; vuosikokouk een ma tkusta;va t sot.asokea t 
_ja; heidan saa:t1ajansa ; 26%. Ostetut mat.k<aliput oikeut.tavat mat
kns•tamaa11 vain ylla mainittujen paivien valisena aikana. AJ.ennus 
ei koske lastenJipui:hla maMmstavia. Vuosikokous pidetaan 10. 3. 
1963. (Tfo n :o S 148 31. 1. 63.) Kl 6/ 63. 3. 
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Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

5. konejaksossa (Sk) ylim. vet.liimmittii.jiille Urho Juhani Kosolalle 5. 
knjp: n 19. 1. 1953 antama henkilokortti n: o 42205 sekii vet.liimmittajii Urho 
E:osolalle 5. konejaksos a 4. 1.1963 kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 188233 
matkalle Sk-Helsinki sekii vet.lii.mmittajii U . Kosolan vaimolle Marjatalle 
4. 1. 63 kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 188234 matkalle Kauhava-Helsinki 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (5. knjp n:o 83, 29.1. 63.) 

7. konejaksossa Kouvolassa palvelevalle veturinkuljettajalle Pauli Pesulle 
kirjoitettu ti.lapainen vapaalippu n:o 180138 vii.lille Kouvola-Helsinki--Kou
vola, voimassaoloaika 8. 1.-7. 4. 63, on kadonnut ja kuoletetaan. (7. knjp 
n:o !H Vpl, 31.1.63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

YZim. a.p. teJ.;nikon toimi rau1atiehallituksen varasto-osastossa tiiytetiiiin 
esitykseu perusteella. Yarasto-osa ton johtajalle osoitetut hakemuks·et on 
toimitettava varastotoimistoou viimeistiiiin 14. 2. 1963 enneu klo 12 (pos
titse ennen >irka-ajan piiattymistii). 

Ylim. 1 pl. a.p. lconeinsini:iorin (A SB pl.) toimi rautatiehallituksen rata 
toimistossa. Rautatiehallitukselle o oitetut hakemukset on toimitettava rautatie
lmllituksen kirjaajalle viimeistiiiin 18. 2. 1962 ennen kello 12 (postitse eunen 
virka-ajan piiii ttymi tii). 

Yksi a.p. 3 l. rakennusmesta1·in vi1·7ca, toistaiseksi 1. ratajaksossa (Hel
sinki). :Ratao aston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimei tiiiin 21. 2. 1963 ennen kello 12 (postitse 
ennen virka-ajan piiiittymista). 

Ylcsi y.p. 1 l. ratava1·tijan toimi, toistaiseksi 1. ratajaksos a: tyoratavar
ti_ja (Pasi.la) ja yksi 1 l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 1. ratajaksossa: t:vo
ratavartija (Helsinki) . Rataosa ton johtajalle osoitetut hakemukset on toirui
tettava 1. ratajakson piiallikolle viimeistaii.r1 ~1. 2. 1963. 

Koneosaston linjahallinnossa lcalcsi vetur·imesta1·in vi1·1caa (A 20 pl.), joista 
toistaiseksi toinen 2. konejaksossa (Lh) ja toinen 9. konejaksossa (Pm) sekii 
yk i vettH·i1nesta1·in -r;i1·1ca (A 19 pl.), toistaiseksi 6. konejaksossa (Kem) . Kone
osaston johtajalle o oitetut hakeruukset on toimitettava rautatiehallituk en 
kirjaajalle viimei tiiiin 21. 2. 1963 ennen kello 12 (postitse toimitettaessa en
nen virka-ajan piiiittrmistii). 

Apu[aislcanslistin toimi keskushallinnon koneosastossa. 'l'oirui tiiyteti:iiin 
esityksen peru teella ja on koneosaston johtajalle osoitetut hakeruukset toi
mitettava koneosa. ton konttoripiiii.llikolle viimeistaiin 21 . 2. 1963. 

Valtionrautateiden koneosastossa lconemesta1·in vi1·7ca (A 15 pl.), virantoi
mitu paikkana toistaiseksi Hyvinkii.lin konepaja ja lconemestarin virlca (A U 
pl.), virantoimituspaikkana toistaiseksi Pasilan konepaja. Koneosaston johta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautaiiehallituksen kirjaajalle vii
meistii.lin 21. 2. 1963 ennen kello 12 (postitse liihetettaessii. ennen virka-ajan 
paiittymistii). 

Keskushallinnon rautatierakennusosastolla ylcsi ylim. y.p. 1 l . ratainsinoo
?'in toimi (A 29 pl.). Rautatiehallitukselle osoitetut hakemuksel: on toirnitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.iin maaliskuun 4 piiiviinii. 1963 en
n en kello 12 (postitse ennen virlm-ajau piiattyrnistii) . 
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Nuorisovaihtoa Suomen ja L ll.nsi-Saksan valilla 

Rautatiehallituksen sosiaalijaoston j a Liinsi-Sak an Jiittoratojen sosiaali- 6 
\'i.ra tojen kesken on sovittu rautatielaisten kouluildii. ten lasten Yaihdosta 
R.uluvana vuonna seuraavasti: 

1. • uomala inen tyttoryhma (10-20 tyttoii ja j ohtaja ) . ~-htei;;matka 
Lansi-. aksaan, jossa oleskelu tapahtuu 30. 7.- 19. ' . 63 Bundes
bahn~chule Henfeldis ·ii Niirnbet·gin Hlhistollii. 

2. Suomalainen poikaryhma (lQ-20 poikaa ja johtaja , yhteismatka 
Srhwarzwaldiin, jossa ole kelu tapahtuu Bundeshan~chule Hausacltissa 
20. 7.- 9. . 63. 

3. Sabalaiuen poikaryhmii (31 poikaa ja 2 johtajaa) Yierailee Suomessa 
20. 7.- ll. 8. 63 jolloin Vuokatin retkeilykeskuk. e sa 22. 7.-29. 7. jar
j estettiivalle leirille otetaan myos suomalaisia poikia osanottajiksi. 

Kak i ensiksi mainittua yhteismatkaa ovat tarkoitetut en i -ijaise ti lii-
17 ,-:n ildiisille koululai ille, jotka ovat lukeneet sak ·aa tai englantia, etn 
.> ija alo;aa luken eilla. 

Ku tannnkset ulkomaisista matkoista nousevat n. 300 markkaan. 

:llyohemmin tullaan kustannu las],elrnat tarkistamaan. Kotimaisi ta Jei
rebta · aiheutuvista kustannuk i ta ilmoitetaan aikanaan erikseen. 

Kirjalli et ilmoittautumiset 1. j a 2. kohdassa mainituille leireille on Hi.
hetettiiva 20. 3. 63 menne sa os. : VR :n Urheilutoimil,unta, rautati.eballitn , 
Helsinki. 

Yksi.tyi kohtaisia tietoja matkasta annetaan pyydettaessa puh. Hld , rh, 
1-!7. . 

VB:1~ Utlleilutoimikunftl 

VR: n painonnostomestaruuskilpailut 

YR :n painonno tome taruuskilpailut jarjes tetiian Joensuu~sa, 1:rheilu- 7 
t alos a 31. 3. 1963. Kilpailut, jotka suoritetaan kaiki sa _arjoi a, alkavat 
Jdo 13.00, punnitus klo 12.00. llmoittautumiset on l~iheteWh-a 25. 3.196;, 
ro enne a osoitteella: Junamics Pentti Poutiainen, Jocn:mn, a ema. 

).i[atkus tajakotimajoitus varataaan pyyueWiessa. 

VBU :n Joensuun aluctoi mikunta 
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1 9 6 3 

Vllttaus Kaskylehdessi julkals t uun miirliykseen merkltiin: 
Kl 1f63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). jakelua 
koskevat muutosllmolt ukse t o n tehUva palnatus)aostoon. 

To I mIt us : Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S i s a l l y s : 1. Ra:ta.-auton ja liikkuvan ty&koneen kuljettajwn pii.tevyysvaa.ti
mukset. - 2. Tav<ar.amimistii. - 3. Liikennepaikoilta vapaUJtuneet kellot ja. VJaa'<at. 
- 4. Ai.ka.ta.ulukirj·an liJSaykset n:o 18 ja 19. - 5. Muutoksia julkaisuun Liikenne
paikkojen oviilimlllt.k.a.t. - 6. LennWtinliik·enne. - 7. Gdl·vaunujen <>vien sulkemi
nen. - 8. Peitekuiv<aamot. - 9. KtappaJ.et<&varava.unu:jen Jmljetus ohjejunissa. -
10. Halko· ym. kuljetusten rahdittaminen. - 11. Suomen ja SNT·Liiton yhdys
liikenn·etariffi. - 12. Kad<>nneirta matkalippuj.a, henkiliiJwl'tt·eja ym. - 13. Avoi· 
mia. virkoja. ja toimia. 

Rata-auton ja liikkuvan tyokoneen kuljettajan 
patevyysvaatimukset 

Lisayksenii. Kl 44/62.2 jul'kaistuihin opetustoimen ohjeslHinnon 
45 §: n 6. lisamiiaraykseen eraiden kohtien muuttamista koskeviin 
taytantoonpano-ohjeisiin i'lmoitetaan, etta niiden mta-auton kuljet
tajien, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa ennen 1. 1. 1962, on 
uudistettava maariiysten b) kohdan mukainen junaturvallisuussaan
non ja virantoimitusohjesaannon tuntemista koskeva tutkinto lii
kennejakson paallikolle viimeistaan kesakuun 30 paivlian 1963 men
nessa. Asianomaisten esimiesten on sovittava uusinta:kuulustelun 
ajasta ja paikasta tutkittavan kannalta parhaiten soveltuvan iii
kennejakson paallikon ikanssa. 

Ylla mainittua uusintakuulustelua ei vaadita niilta rata-auton 
ktrljettajilta, jotka ovat suorittaneet vlihintaan alemman patevyys
tutkinnon taikka veturinlammittlijatutkinnon. 

(Rh/hlo n:o H . 112, 6. 2. 63.) Kl 7/ 63. 1. 

Tavaranimiston osaan "Tul-Vlalai·tetarvikkeet" 
pyydetaan tekemaan seuraa-vat lisiiykset: 

TavaranimistO 
N: o 2&70/140 

sivulle 49 
140.42.40 Vilkkulaitteen (EKLA-40/80) 

kosketin EA-18033 . . . . . . . . . . Lukit 317 l 
41 Vilkh"lllaitteen (EKLB-40/80) 

kosketin 87183 K . . . . . . . . . . . Lu:kit 317 m 
(Vo n:o V. 125/94, 7. 2. 63.) Kl 7/63. 2. 

1773/63/5-- 14. 2. 1963 

kpl 

kpl 

T 

T 

1 

2 
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Liikennepaikoilta vapautuneet kellot ja vaa'at 

A. flmoittaminen 

Liikennejaksojen paallliki:iita pyydletaiin Hihettamaan 15. 3. 1963 
mennessa varastotoirmiston ta1•ka tusjaostoUe ·luettelot jaksossll!an 
tarpeettomina olevista heratys- ja seinakeHoista seka eri luettelot 
tarpeettomi ta vaa'oista. Luettelomsa on ma.inittava naiden ka
lustoesineid:en nykyiset sijoituspll!i'kat. 

Ilmoitettavi•en kellojen tulee ol!la taysin kaytti:ikelpoisia. Vaa
·kojen luetteloon otetaan myi:is kruunaamaJttomat j·a sellaiset 
vaa'at, jotJka~ ovat kaytti:ikeipoisiksi korjaHavissa. 

B . Kiiyttoon sijoittaminen 

KeUojen ja vaa'kojen uudelleen sijoittwmiselk.si kaytti:ii:in 
muualle pyydetiian po. ka1ustoesineiUi tarvitsevia lahettamaan 
tilauksensa varastotoimiston tarkastusjaostoon. 

(Vo n:o V.137/108, 11. 2. 63.) KL 7/00. 3. 

Aikataulukirjan lisaykset n: o 18 ja 19 

Aikataulun 129 H.say n: o 1 , joka si altaa alpausselan 'kisa
junien aikatau'lut eka lisiiys n: o 19 ovat ilmestyneet. Lisaykset 
on jaettu asianomaisilfe. (Kut n:o 2'81, 9. 2. 63.) Kl 7/63. 4. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat 

Kau.sa!lan aseman alai en Leininsahan raiteen kohdalla. arak
keessa 8 oleva merkmta muutetaan kuuluma·an 18. 2 .. 1963, lukien 
seuraa;vasti : Pyi:irii- ja Puuteo1hsuus Oy:ta varten. Vatmu
kuormaHihetykset T. Sa man aseman a•laisen Sa:han raiteen koh
dll!~le sara.kkeeseen 8 lisatiiiin 18. 2. 1963 lU'kien Vaunukuormalahe
tykset T. - Muut merkm111iit jaiivat ennalleen. 

(lJkoj n :o 49, 7. 2. 63.) Kl 7/63. 5. 

Lennatinliikenne 

Kehlon j·a TiihteUin ·Ji.ikennepaikkojen alentamisesta johtuen 
on y1einen siihki:isanomavaihto niihla la'lclra.utettu 1. 2. 1963• -lukien. 

(Lkoj n :o Lt 489, 7.2. 6-3.) Kl7/63 . 6. 



-3 - 7 

Gdl-vaunujen ovien sulkeminen 
Gd!l-eliiinvaunuissa elall:nia ilman saattajaa kulj-etettaessa on 7 

sattunut, etta va.unun ovei ovat ku}jetuksen aikana auenneet ja 
eHiimet kylmyyden johdosta; saira.stnneet jopa niin, etta on ohlnt 
turvauduttava elainliiwkarin apuun. Kun rmam.ittnjen tapausten 
on todettu johtuneen siirta, etta asianomaiset eivat o·le riittiivan 
hyv;in tunteneet Gd!l-vaunujen ·su:llkemislaitteiden toimintaa, on 
seuraJavia ohjeita noudatettaJVa: 

Gdl-vaunussa on liukuovi, jonka pitiiisi .Jukittua itsesU1an 
F- ja Fo-vaunujen ovielll tapa.an. Oven alpa on avattavissa myos 
vaunun ulko·puolelrta kahvan avul!la. Ulkopuolelta on oven luki
tus varmistettava silten, etta saipaa kaantaviin kahvan paan yli 
kaannetal:iln erityinen pidii:kesiilmukka. Silmrukan pa.ikaUaanpysy
minen on vie'lii varrrcistetta'V'a. panemalla kahvan alapiiassii olevaan 
reikaan rautaJlankasid·e. - Kaytannossa on kuitenkin ilmennyt, 
ettei pidiikesiimukkaa alina saad1a kiiantymiian kahvan paan ylitse. 
Truhloin on ka:hvan paassii olevasta rei:listii vedettava :r<autruranlka 
pidakesilmukkaan, joUoin kahva ei piiase kaantymiiiin ja vapaut
tama8111 sa1paa 1 u'ki tusa:sennostruan. 

Koska var inkin pa'k:k:a;silmalla luk.itussalpa voi o1& jiiykka, 
on oven sU'lkemisen jru1keen todettava, etta ovi tosiaan on 1u'k.it
tunut ennen luk.itussalvan varmista.mista. (Dkoj· n: o Lt 244, 
7. 2. &3 .) Kl 7/63. 7. 

Peitekuivaamot 

Sen johdosta, etta Riihimaen aselll.&lil.a e·i oie enaa peitekuivaa- 8 
moa, on Mk V kirjoitukseen 50.1.6 tehtiiva tatii koskeva korjaus. 
(No Lt 351, 7. 1. 63.) Kl 7/63. 8. 

Kappaletavaravaunujen kuljetus ohjejunissa 

Sattuneesta syysta huomautetaan, etUi milloin kiito- tai kap- g 
paletavaravaunua ei voida Hihettaa joHakin 'kuljetusmatkan osuu-
della sille miiaratyssa ohjejunru sa, ja sen vuoksi vaunun kulkuaika 
muodostuu pitemmaksi kuin ohjeet edellyttaviit, on kiireellisesti 
pyydettiivii liikennejakson vaununjakajalta ohjeet vaumm valitonta 
edelleen kuljetusta vartcn. Lisii;ksi liikennepaikalta on viiviistymi-
sesHi ilmoitettava vaunun maiiraasemail<e j•a liikennejakson kappale
tavara-asioita hoitavalle virkamiehelle, jonka on edelleen asiasta 
tiedotettava lmljetustoimistoon. 

(Kut n: o 283, 11. 2. 63.) Kl 7/ 63. 9. 
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Halko- ym. kuljetusten rahdittaminen 

Ku1ku1aitosten ja yleisten toiden ministerio on Hi.hettiinyt rauta
tiehallitukselle seuraav<an 7. 2. 1963 paivatyn kirjelman n:o 122/ 
712-63: 

Valtioneuvosto on, asian oltua valmistJavasti raha-asiainvalio
kunnan kasiteltavana, tanaan kuHrulaitosten ja yleisten tOiden 
ministeriosta tapahtuneessa esittelyssa paattanyt muuttaa valtio
rautateille tahan asti maksettujen rahtia!lennuskorV'austen 15 Pl. 
II: 24 mom. perusteita helmikuun 15 paivasta 1963 lukien seuraa
vasti: 

1. Kaik:lrien halkojen ja polttoturpeen osalta on korvauksen 
suuruus sama kuin alennus, jolm syntyy, kun vaunukuormaluokan 
10 hinnoitusluvuista vahennetaan luku 15. 

2. Sahaus-, hakkuu- yms. puunjatteiden osalta on korvaus sama 
kuin alennus, joka syntyy, kun vaunukuormaluokan 10 hinnoitus
luvuista vahennetaan lurku 10. 

3. Kotimaisen jauhrunattoman ohran, rukiin ja vehnan osa:lta 
on ikarvaus sama kuin vaunukuormaluokikien 5 ja 7 valinen rahti
ero. 

4. Takaisinmaksuteitse eri anomusten perusteeU.a vahintaii.n 10 
vaunuakselia kasittaville vientitav~ralahetyksille myonnettavat alen
nukset korvataan siten, etta valtion satamaan Hankoon on 

a. rahti rataosilta Riihimaki-Heindla-Lovii ar--Kouvola ja 
Riihimaki-Hameenlinna kautta vuoden sama kuin rahti lahetys
paikalta Helsingin Katajanokan satamaan. 

MainituHta retaosilta lahetettavan puu- ja sahatavaran seka 
vaneri-, l.astu- ja ·kuituievylahetysten rahtina kannetaan rkuitenkin 
samalla kertaa lahetettavien vaunujen luvusta riippumatta sama 
rahti •kuin lahetyspaikalta Sornaisten satamaan lahetettaessa kan
nettaisiin. Edut myonnetiian Vlaneri-, lastu- ja kuitulevylahetyksille 
myo Viiala ta lahetettaessii. 

b. PmmjalostusteoHisuuden tuotteiden rahti on 16. 4.-15. 1. 
vrulisenii aikana sama kuin Hillon satamaan, kuitenkin si.ten, etta 
rahti kannetaan vahintiian 100 km: lta. Hillon satamasta enintaan 
100 km: n piiiissa olevi1ta lahetyspaikoilta liihetettiiessii suoritetaan 
kuljetus Hangon satamaan 100 km: n rahdilla samalla ke11taa liihe
tettiivien vaunujen iuvusta riippumatta. 

Tassa kohdassa tarkoitetut kuljetukset saaV'at kalenterivuosittain 
nousta enintaan 300 000 tonniin. Hangon •kaupungin 1iikennekomi
tea va!lvoo rautatiehaillituksen antamien ohjeiden mukaisesti, ettei 
mainittua 300 000 tonnin miiiiraa yliteta. 
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c. Vanerituotteiden ja lastu- ja Jruitulevyjen rahti on ,Joen- 1 0 
suusta, JyviiskyUista, Kuopiosta, Lauritsalasta, Paiiskylahdesta, 
Rapasaaresta, Suolahdesta, Vaajakoskelta ja Varkaudesta samalla 
kertaa liihetettavien vaunujen luvu ta riippumatta sama kuin Hil-
•lon satamaan ehdolla, etta tavara on osoitettu Hangon satamassa 
lastaavan linjail.ii'kenteessa olevaan l'ahtilaivaan. 

5. Neuvostoliitosta saapuvalle kuorelliselle haapapaperipuulle, 
n. 200 000 ms maaralle, myonnettaviin rahti<alennuksiin raja-ase
malta t-ehtaal'le myonnettava korvaus saa nousta 400 000 nykymark
kaam.. 

6. Muut k(). maararahan kaytosta annetut piiiitokset jaiivat sel
laisenoo.n voimruan. 

Lisamiiararahasta po. momentille tulw rautatiehallituksen tehdii 
aikanaan esirtyksensii. 

• • • 

Tiiman perusteella rautatiehallitus on antanut seuraavat lisii
ohjeet: 

1. Alennuslu()kkien tavarat rahditetaan luokkien Hl tai H2 
mukaan. Luokan H2 hinnoitusluvut eivat ()}e muuttunwt, joten 
taman luokan maksut pysyvat entisen suuruisina. Tahanasti et 
luokat H1 ja H3 on korvattu uudella iuokalla H1, jonka hinnoi
tusluvut ovat luvun 4 verran tiihanasrtisen ·luokan H1 ja luvun 9 
verran tahanastisen luokan H3 hinnoituslukuja sumemmat. Nain 
ollen non ev.at koivu- ja koivua sisaltavien sekahalkojen seka poltto
turpoon rahdit ll()in 23 %: lla. Tahlinasti luokkaan H3 lruulunei
den halkojen rahdit nousevat noin 59% :ila. 

Krm uuteen alennusluokkaan H1 km1•luvat kaikki halot, on aak
kose'llisessa tJa,naranluokitustaulukossa sivulla 28 muutettava nimik
keen H alot kohdalla oleva havu-, seka- (joukossa ei ole koivua) 
ja muiden halkojen tahanastinen luokka H3 luokaksi H1. 

Luokkaan H2 kuuluvat ne tavarat, jotka tahiinkin saakka ovat 
kuulunoot tahlin luokkaan. 

Halot rahditetaan edelleenkin tav'aranluokitustauluko a maini
tun ohjeen mukaan maaraytyvien kuutiometrimaarien mukaan si
ten, etta kuutiometrin katsotaan painavan 500 kiloa. Myoskaan hal
kojen maiiritelma ei ole muuttunut. 

Alennusluokkien rahdituksen yhteydessa sovellettavan vajaa
painoluokan 12 hinnoitusluvut muuttuvat siten, etta tahanastisiin 
hi!nnoit:uslukuihin lisataiin luku 9. 
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10 .Alennusluokkien Hl ja H2 seka vajaapainoluokan 12 uudet 
hinnoitusluvut ovat : 

Alennusluokwt Alennusluokwt ALennusluokoB~t 
Km Km Km 

H1 H2 12 H1 H2 12 Hl H2 12 
2 31& 40 34 50 515 60 54 265 715 80 74 
4 36 41 35- 54 56 ()1 515 283 76 81 7•5 
6 37 42 36 60 m 612 56 303 77 82 76 
8 3'8 43 37 66 518 63 57 335 78 83 77 

10 39 44 38 72 59 ()4 58 385 79· 84 78 

12 4(1 ~ 39 78 6·0 65 59 435 80 85 79 
15 41 46 40 85 61 66 60 490 81 86 80 
17 4'2 47 41 92 6Q 67 61 545 8Q 817 81 
19 43 48 42 100 63 68 62 600 83 8'8 82 
22 44 49 43 108 &4 69 63 675 84 89 83 

24 46 5() 44 116 65 70 64 760 85 90 84 
27 46 M 4J5 125 6·6 71 65 850 816 91 85 
29 4f7 521 46 134 67 72 66 950 WI 9·2 6 
31 48 53 47 147 68 731 67 1050 88· 9·3 87 
33 4!9 514 481 160 69 7'4 68 1160 89 94 88 

35 50 515 49 175 70 7& 69 yli 
37 5·1 56 50 191 71 76 70 1160 90 95 89 
40 5·2 57i 511 210 72 77 71 
43 513 58 52 228 73 78 72 
46 '54 519 513 247 74 79 73 

Tariffitaulukkojen hinnoitumaulukko (taulukko 12) tullaan pai-
nattamaan kolronaan uudelleen ja jaetaan lahiaikoina rahdinlaski-
joiden kaytettavalksi. 

2. Tahan asti on seka lkoti- etta ulkomainen ohra, ruis ja vehna 
rahditettu vaumrkuormaluokan 7 mukwan. Rautatie on saanut va:l-
tion varoista lroi'V'aukserua luoklri'en 5 ja 7 mhti!eron. Kun tiima etu 
nyt on poistettu ulkomaisen viljan osalta, on u1komainen vilja 15. 2. 
1963 lukien rahdit·ettava vaunulruorm.aluokan 5 mukaan. AakkoseUi-
sessa 1Javaranluokitustaulukossa on siis ha:kusanan Vilja kohdalle 
merkittava rivin ohra, ruis ja vehnii alku'l.ll1 sana kotimainen. 

3. Ministerion paiitoksessa mainittu Hangon rahtitasotusta kos-
keva rajoitus koskee takaisinmaksuteitse myonnettavia rahtietuja, 
joten se ei muut;a tahiina:stista ohjetta rahtikirjoihin laskettavista 
rahdeista. Nain olien sovelletaan ral1titasotuksiin rahdinlaskussa 
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edellcenkin Kl 39/61.2 olevia, rautatiehallituksen myonti:i.mHi rahti- 1 Q 
tasotuksia koskevia ohjeita. 

Hangon s:atamaan lahetetylle tavaralle ei vastaisuudessa 16. 1-
15. 4 valisena aikana myonneta paatoksen 4. b-kohdassa mainituin 
perustein rahtietua. Sensijaan ovat piU:iltoksen 4. a- ja 4. c~kohdissa 
mainitut rahtiedut voimassa kautta vuoden. Niin iklian on Kl 39/ 
61.2 kohdassa julkaistu kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerion 
myontfunien rahtietujen kohtJa 1 edelleenkin sellaiscnaan voimassa. 
Kuten jo mainittiin, maJksetruan nama kulkulaitosten ja yleisten 
toiden mini terion myontamat rahtitasotukset takaisinmaksuteitse 
jlilkikateen eri anomusten perusteella. 

4. Ministerion paatoksen kohdassa 5 mainittu Neuvostoliitosta 
aapuvaa haapapaperipuuta koskeva rahtietu myonnetaan osittain 

l'ahdinlaskun yhteydessa, osittain jalkikateen takaisinmaksuteitse. 
Vainilr!kalassa lasketllian sanottujen puiden 1~ahti niiden hinnoitus
lukujen muka;an, jotka aada:an, '!run vaunukuormaluokan 9 hinnoi
tusluvusta viihennetaiin luku 7. Tamii merkitsee noin 30 %: n alen
nusta. Rahtietu on voimassa 15. 2.-31. 12. 1963. 

Vainikkalassa pidetaan nain rahditetuista 1ahety~sta luetteloa, 
johon merkitaiin tavaran vastaanottaja, maaraasema, rohtikirjan 
numero, lahetyspiiiva ja -kuukausi, Uihetyksen paino ja rahtikirjaan 
laskettu mhti. Luettelot laaditaan kolmin kappalein. Niista lahete
taan yksi kuukausitilien mukana tal'kastust'oimistoon, toiset takaisin
mruksujaostoon ja kolmannet jaavat Vainikkalan asemalla siiilytetta
viksi. MikiiJli myonnetty maararaha s·allii, maksetaan mahdollinen 
lisiialennus tavaran vastaanottajille taman luettelon perusteella 
ilman eri anomuksia. 

5. Ministerion kirjelman kohda sa 6 mainituilla muilla piiatok
silUi tarkoitetruan edella mainittuja muita kuin Hangon atamaa 
koskevia rahtitasotuksia, eraille perunali:i.hetyksille ja Otanmaen 
malmrkuljetuiksille myonnettyjii rahtietuja.. Ne kaikki maksetaan 
asianomaisille jiilkikateen takaisimnaksuteitse eri anomusten p rus
teella. (Tfo n: o S 180, 11. 2. 63.) Kl 7/ 63. 10. 

Suomen ja SNT -Liiton yhdysliikennetariffi 

Matkustajain, matkatavaran, kiitotavaran ja tavarain kuljetus- 11 
tariff in ja en liitteiden (1om. 4 784) lisiilehti n: o 2 on ilmestynyt 
painosta. Siina on otettu huomioon joulukuun 1 paivana 1962 voi
maan astuneet muutokset ja lisliy:kset. Painatu jaosto on suorittanut 
julkaisun perusjakelun. 

(Tft V n: o 36, 11. 2. 63.) Kl 7/ 63. 11. 
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K adonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin aseman liikennetyolii.iselle Raili Manniselle kirjoitettu asunto· 
vapaalippu n : o 98025, matkalle Jii.rvenpiHi- Helsinki kelpoisuuslllika 1. 11. 
1962-30. 4. 1963 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 230/476, 6. 2. 1963.) 

Siihkoa-sentaja Lauri Markkiolle kirjoitettu tyoliiisaikavapaalippu n: o 
333341 on kadonnut ja kuoletetaan. (Stt n :o 400, 8. 2. 63.) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajatyolaiselle Mikko Santalle 
k.irjoitettu asuntovapaalippu n: o 97302 matkalle Pasila-Huopalah ti kadon
nut ja kuoletetaan. (Knp P&l 6. 2. 63.) 

Avoimia. virkoja. ja. toimia. 

.t!pulaiskanslistin toinni rautatiehallituksen tarkastustoimistossa taytetii.ii.n 
esityksen perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tet
tii.va tarkastustoimiston kansliaan viimeistiiii.n 25. 2. 1963 . 

.t!pulai.skanslistin toimi valtionrautateiden varasto-osastossa, asemapaikkana 
toistaiseksi Turun varasto, tii.ytetii.ii.n esityksen perusteella. Varasto-osaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava varastotoimistoon viimeistaii.n 
28. 2. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii) . 

Kaksi y.p. e luokan kirjWI' int vi rkaa, joista toinen varasto-osaston keskus
hallinnossa ja toinen varasto-o aston linjahallinnos a, asemapaikkana toistai
seksi Helsinki. Rautatiehallituksen pii.iijohtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 7. 3. 1963 ennen klo 12 
(postitse ennen virka-ajan pii.iittymistii.). 

Kaksi ylilmaii.rliista tarkkaajan tointa (A 19 pl. ja A 22 pl. ) rautatie
hallituksen varasto-osastossa. Rautatiehallituksen pii.iijohtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 8. 3. 1963 
ennen klo 12 (postitse ennen virka.-ajan pii.ii.ttymistii) . 

K i rjanpiti;i,ji;i,n vi1·ka (A 19 pl.) valtionrautateiden polttoaine- ja puutavara
varastossa, asemapaikkana toistaiseksi Helsinki. Rautatiehallituksen pii.iijohta
jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistiiii.n 11. 3. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Helsinki 1963. Va.ltion euvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 8 
1 963 

Vllttaus Kaskylehdessa julkaistuun miiiraykseen mer kltaan: 
Kl 1/63. 2 (= Jehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Sunnun>ta.ityokorva.uk.sen suorirbtaminen va.Ltion vinka.mieh.ille. -
2. Rakennusmesta.rien paivystys. - 3. L:iikennetyontekijii.in, varmu=iivoojien ja 
siivoojien palkat tyosopimussuhtee a. - 4. Muutok.sia julkaisuun Liikenn·epaikko· 
jen vli.limatkalt. - 5. LenniHinliikanne. - 6. Vaunujen nurkkaosoitteen jiiljennok· 
sen kayttliminen vaunuk.uonnien kuljetuskirjana. - 7. Matka.lippua.lennuksia. - 8. 
Kadonneita matkalippuja, henJ.dlOko11tteja. ym. - 9. Avoim.ia vinkoja ja toimia. 
10. VR:n painimestaruu kilpailut. 

Sunnuntaityokorvauksen suorittaminen 
valtion virkamiehille 

Nojautuen valtioneuvoston 18. 1. 1962 antamaan, VR Kiiskyleh- 1 
dessa 5/ 62.1 julkaistuun paatokseen sunnuntaityokorvauksen maksa
misesta valtion viran tai toimen haltijoille seka eraille muille toimi
henkiloille ja valtiovarainministerion sanotun paatoksen perusteella 
samana paiviina antamiin toimeenpano- ja soveltamisohjeisiin sa
moin kuin vailitiovarainministerion kirjelmaan n: o 30/14-28/62. 
20. 12. 1962, jonka mukaan valtioneuvosto on antanut suo tumuk
sensa siihen, etta sunnuntaityokorvausta saadaan suorittaa myos 
3 L asemapiiiillikoille (A 20 pl. ja A 21 pl.) ja 4 L asemapaallikoille 
1 pl. (A 19 pl.) seka samoin tyoaikalain alaisille ns. tyonjohtaja
virkamiehille A 19 pl. tai sita korkeammissa palkkausluokissa sii.ade-
tyin edellytyksin sellaisista tehtavista, joihin ei tyoaikalakia sovel-
leta, rautatiehallitus on paattanyt antaa seuraavat lisaohjeet sun
nuntaityokorvauksen maksamisesta valtionrautateilla: 

I. T yoaikalain alaiset vi1·kamiehet 

Kaikille valtionrautateiden palveluksessa virkasuhteessa oleville 
henkiloille, joihin sen mukaan kuin erikseen on saadetty sovclletaan 
tyoaikalain (604/46) saii.nnoksia, maksetaan kaikesta csimiehen miiii
rayksesta sunnuntaipaivana tehdysta tyostii, tapahtuipa se siiiin
nollisin vuoroin tai ei, tyoaikalain 18 §: ssa saadetty korotettu 
palkka tehtyjen tyotuntien mukaan. 

2060/63/5- 21. 2. 1963. 
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:Mikali kuitenkin yleensa tyoaikalain alaiseen virkamiesryhmaan 
kuuluva henkilo toimii jatkuvasti .tai tilapaisesti sellaisessa tehta
vassa, jossa hiineen ei ole tyoaikalakia sovellettava, maksetaan 
hanelle tiilloin korvausta vain siiannollisin vuoroin tehdysta sun
nuntaityosta jaljempana II.l tai II.2 kohdassa mainituin perustein 
siita riippuen, perustuuko sunnuntaityo vahvistettuun n10rolistaan 
\"al e ·imiehen erilliseen maaraykseen. 

II. lllttut kttin tyoaikalain alaiset vit·kamiehet 

1. Sellaiselle jaljempana tassa kohdassa mainitun viran tai toi
mcn tahi ylimaaraisen toimen haltijalle taikka asianomaista virkaa, 
tointa tahi ylimaaraista tointa virkaatoimittavana tai viransijaisena 
hoitavalle henkilollc seka vastaavalle tilapai elle toimihenkilolle sa
moin kuin virkasuhteessa olevalle oppilaalle, joka saannollisin vuo
roin tekee sunnuntaityota vahvistetun vuorolistan perusteella, suori
tetaan sunnuntaityon korvauksena kaksinkertainen palkka kaikilta 
sunnuntaityon tunneilta: 

apulaiskanslisti, asemamestari, vuorotyota suorittava asemapiihl
likko 3 l., asemapaallikko 4 1., kirjuri, konttoriapulainen, kontton
oppilas, liikenneoppilas, puhel'unvalitULja, toimi\Sftoapulainen ja 
vahtimcstari. 

MiJ{hli jokin tassa kohdassa main:itui ta vi.roista tulevien palk
kausjarje telyjcn yhteyde sa korotetaan kOl·keampaan palkkausluok
kaan kuin mitii valtiovarainministerion antamien, sunnuntaityokor
vauksen suorittamista koskevien toimeenpano- ja soveltamisohjeiden 
2. kohdan ensimmaisessa kappaleessa tai alussa mainitussa, erikois
luvan sishltavassa valtiovarainministerion kirjelmiissii on edellytetty, 
on sunnuntaityokorvauksen suorittaminen nain korotettujen virko
jen haltijoille lopctettava, ellei valtiovarainministerio ed lla tarkoi
tettujen ohjeiden 3. kohdan mukaisesti tehtavasta esityksesta anna 
lupaa puheena olevan korvauksen edelleen maksamiseen. 

2. Sellaiselle jaljempana tassa kohdassa mainitun viran ·tai toi
m n tahi ylimaaraisen toim.en haltijaJle taikka asianomai ta virkaa, 
tointa tahi ylimaaraistii tointa virkaatoimittavana tai viransija.isena 
hoitavalle henkilolle sekii vasta.avalle tilapiiiselle toimihcnkilolle, 
joka csimiehen maarayksesta siiiinnollisin vuoroin tekee sunmmtai
tyota, taman tyon olematta vaorolistaan sidottu, mak etaan sun
nuntaityon korvaulffiena kaksinkertainen palkka tehtyjen sunnuntai
tyotuntien mukaan, kuitenkin enintiiiin 6 liz tunnilta tyohon kiiy
tettya sunnuntaipiiivaii kohden: 

talonmies-liimmittajii ja. talonmies. 
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1 I l. Sw1111111 taityon siiiinnollisyys 

Sunnuntaityo voidaan katsoa siiannollisin vuoroin tehdyksi Yain 
siina tapaukse sa, etta virkamiehen saannonmukaiseen virantoimi
tukseen kuuluu sunnuntaityata. :t\1ain ollen satunnaisluontoisena on 
pidettava sunnuntaityota, jota erityisissa tilapai luontoisissa ta
pauksis a tehtavien ruuhkaantumisen, maaraaikaisilmoitustcn laati
miscn tai muiden niihin verrattavien tehtavien takia voivat joutua 
tekemiUin sellaiset virkamiehet, joiden saannonmukaiscen virantoi
mitukseen 'lmnuntaityo ei kuulu. Tallaisesta satunnai luontoisesta 
. unnuntaityostli ma.ksetaan sunnuntaityokorvausta. vain edella I koh
dan ensimmaises a kappalcessa tarkoitetuissa tapauksis a, jois a 
virkamiehen suorittamaan tyohon on sovellettava tyoaikalakia. 

IV. Sunmtntctityon mjoittaminen 

Tassa yhteydessa rautatiehallitus kehoittaa asianoma1s1a esimle
hia kiinnittamaan erityista huomiota alussa mainitun valtioneuvos
ton paatoksen 7. kohdan maaraykseen, etta on tehostettava toimcn
piteita sunnnntaityon rajoittami eksi mahdollisimman vahiin. 

V. Tointeenpanomiiiiriiys 

Naita li. aohjeita sovelletaa.n 1. 3. 1963 lukien ja niilla kumotaan 
rautatichallituksen kirjelmalUi n: o H. 1617/ 15. 11. 1947 annetut ja 
VR Kaskylehdessa 55/47.1 julkaistut vastaavat ohjeet lisayk ineen 
Kiiskylehdis a 5/ 48.1 ja 4 / 4 .4 samoin lmin kaikki muutkin nyt 
annettujen ohjeiden kanssa ristiriida sa olevat rautatiehallituksen 
mi:iariiyk et. (Rh/ to H 13, 13. 2. 1963. - Vert. l\fK II siY. 1.137-
138 seldi Kl :- / 62.1 ja 40 a/ 62.6) Kl / 63. 1. 

1 

Rwkennusmestarien paivystys 

Kaskylehde ·a n: o 41 a/ 62 ilmoitettu rakennusmestareiden pai- 2 
vystyspiirijako muutetaan 5. ratajakson 13. paivystyspiirin osalta 
maaliskuun 1 paiva:tii 1963 lukien seuraavaksi: 

5. ratajak!·o: 13 Kintaus~Jyviiskyla-A.aneko ki-SaarijarYi
Kannonkoski. 

(Rt 586/ 823, 11. 2. 1963. ) Kl / 63. 2. 
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Liikennetyi:inteki.jain, vaununsiivoojien ja 
siivoojien palkat tyi:isopimussuhteessa 

Liikenneosaston normaalityopiiivia suorittavien liikennetyonteki
jain, vaununsiivoojien ja siivoojien kuukausipalkat aikatyossa vah
vistetaan 1. 1. 1963 lulri n seuraavan suuruisiksi : 

Paikkakuntaluokka 
I II III rv 

I,iikcnnetyontekijat nmlc nm:k nmk nmk 

Mi het aile 112 v. • • • •••••••• 0 ••• 0 394 382 371 359 
yli 112 v. • • 0. 0. 0 •••••• 0 •• 409 397 385 373 

Naiset aile% v . • • • • • • • • • • • • • • • 0 363 353 342 332 
yli % v. . ............... 378 367 356 345 

Vaununsiivoojat 

IIelsingissa . ..... . .... . . . .... . ... 378 
l\Iuualla •••••••••••• 0 0. 0. 0 • •• • • • 0 363 353 342 332 

Siivoojat 

Niilla liikennepaikoilla, joilla ylim. 
siivoojat ovat 1 pl. ............... 363 353 342 332 
M uilla liikennepaikoilla •• • ••••• 0 •• 349 339 329 319 

Muu sa suihteessa noudatetaan toi taiseksi kirjeen l'h H. '75/ 
6129, 16. 10. 62 maariiyk iii. 

(Rh/~ko n:o H. 86/73 , 2<9.1.1963.) Kl 8/63 . 3. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.limatkat 

Rautatiehallituksen piiaWksen mukaisesti alennetaan 1. 3. 196-3 
lukien Kupittaan asema TU'run aseman a1vaiseksi liujatoimi toksi 
seuraa vin mer Jri.nni:iiu: 

lit Kupitta.a-
Kuppis Kupi 0 Turku 4. 

Piikkio 13. 
'l'ku 4. Kr 109. 
Tl 132. 

K Hpk 2 6. Ilm 618. 
Jns 627. Kon 727. 
Kw 329. 01 738. 
Pm 444. Ri 208. 
Sk 404. Yw 616. 

~yrjiiraiteitten merlcinlliit jaaviit en'll'a:llieen. 
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Kupittaan alent amisesta johtuen muuttuYat jaljempa.na mai- 4 
nittujen <li.ikennepa ikkojen araokkeessa 6 oleYat merkinnii.t seu
raaviksi: 

se Lauste 

I v Littoiner 

se Maja 

se Nunna 

se Runko 

se Uitto 

6 
Turku 6. 
Piikkio n. 
Tku 6. K r 107. 
'ri 134. 

T urku 10. 
Piikkio 7. 
Tku 10. Kr 103. 
Tl 13 . 

'rurku 8. 
Piikkio 9. 
Tku . Kr 105. 
Tl 136. 

Turku 12. 
PiikkiO 5. 
Tku 12. Kr 101. 
T l 140. Ri 212. 

Piikkio 2. 
'l'w·ku 15. 
Tku 15. Kr 98. 
'1'1 143. Ri 209. 

PiikJdo 4. 
'rurku 13. 
Tku 13. Kr 100. 
'1'1 141. Ri 211. 

(Lkoj n: o Lt 332, 13. 2. 63 .) Kl 8/63. 4. 

Lennatinliikenne 

ousiaisten laituri'Vaihteella laikfkautetaan yleinen f-lahko- 5 
anomavaihto 1. 3. 1963 lukien. (Dkoj n: o Lt 622, 16. 2. 63.) Kl 

8/63. 5. 

Vaunujen nurkkaosoitteen jaljennoksen kii.yttam.inen 
vaunukuormien kuljetuskirjana 

Oy Enso-Gutze1t Ab: hle on jo ailkaisemmin (ks. Kl 51/6-2.7) 6 
myonnetty oikeus Hi!hettaa Kaukopaasta vaunukuormia vaunun 
nurkkaosoitteen jalj>ennosta kuljetuskirjana k~iyttiien silloin, kun 
kuormat va1mi tuva.t s<Cllaisena aikana , jolloin tavaratoimisto on 
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suljet1una. TaHi menetelmaa saada.an kokeilumielessa soveltaa 
myos main~tun yhtii:in Kotika.sta j'a HillloS'ta Uihettamiin vaunu
kuoTrn.iin. Maaraa emia kehoitetaaJn tarkoin vahromaJan, etta 
kai1kki nain saapuneet vaunuikuormat tulev,at mel'kityilksi tileihin. 

( Lt n: o 2'82 16. 2. 63.) Kl 8/63. 6. 

Matkalippualennuksia · 

Oulu (lyhinta tieta): 29. 3.-2. 4. 1963; Oulun Laanin Sokeat .r.y.; 
vuosikokous; kokouksecn matkustavat sokeat ja heidan saattajansa; 
25, %. Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yHa 
main:i!ttujen pa.ivien vii:lisena aikana. Alennus ei koske lasten-
1ipui1!1Ja matkustavia. Vuosikokous on 31. 3.1963. (Tfo n:o S 193, 
14. 2. 60.) Kl 8/63. 7. 

Ka.donnei.ta ma.tka.lippuja, henkilokortteja ym. 

Rautatiehalli t uksen kuljetustoimiston vt. 2 l. liikennetarkas.tajalle Urpo 
Tervoselle kirjoitettn kailci.lla racloilla tii.mi.in vuoden loppuun kelpaava 
vuosivapaalippu n :o 415, jossa on leimat VR veturi, VR makuuvaunu ja VR 
kiito.juna, on l<auonnut ja kuoletetaan. (Kut n:o 337, 16. 2. 63.) 

Helsingin aseman liikennetyoli.iiselle Tage Renrik Lindback'ille 16. 10. 
1961 annettu henkilokortli n:o 53230 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp 
n: o 265/526, 13. 2. 1963. 

Avoimia virkoja ja toi.mia 

Koneo aston linjahallinnossa sa·takolmekymmentiiseitsemii,n vet1winliimmit· 
tiijiin toiMa, joi ta toistaiseksi yksitoista 1. konejaksossa (Hki), yhdeksi.in 
2. konejaksossa (8 Ri, 1 Kr), kymmenen 3. konejaksossa (Tku), kaksikym· 
m ntii.ncljii. 4. konejaksossa, (18 Tpe, 1 Tl, 3 Pri, 1 Ra, 1 Hpk), kaksikym· 
mentii.kaksi 5. konejaksossa (15 Sk, 3 Kok, 3 Yw, 1 Vs) , viisitoista 6. kone· 
jak ossa (9 01, 3 Kon, 2 Kem, 1 Kji.i), kaksikymmentakolme 7. konejaksossa 
(18 Kw, 1 Kta, 1 Hma, 1 Lr, 2 Imr), kolme 8. konejaksossa (J"ns), kaksi· 
kymmentii. 9. konejaksossa (13 Pm, 4 llm, 3 J"y). Toimet tii.ytetaii.n esityksen 
pernsteella ja on koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset toimitettava 
asianomaisen konejakson paii.llil1olle viimeistiilin 7. 3. 1963. 

Valtion:rautateidcn koneosastossa apulaiskanslistin toimi. ja konttoriapu· 
laisen toimi, virantoimituspaikkana toistaiseksi Hyvinkiilin konepaja. Toimet 
ti.iytctii.an esityksen perusteella ja on koneosaston johtajalle osoitetut hake· 
muk et toimitettava Hyvinkiilin konepajan pi.iiillikolle viimeistiUin 7. 3. 1963. 

Yksi 2 l. ratamrtijan toimi, toistaiseksi 7. ratajaksossa: km 846,5--857 
(J"aalanka). Rataosa ton johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 7. 
ratajaksou piii.illikolle vi.i.meisti.iii.n 7. 3. 1963. 

Ylinniiiirdinen rautati.erakonnuskone·bnsiniiorin toi?ni (A 28). Rautatiehalli· 
tukselle osoitetut halcemnkset on toimitettava rautatiehallitnksen kirjaajalle 
viimeistiilin maaliskuun 20 pi.iivi.inii. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka
ajan pi.ii.ittymista). 
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1 l . a.p. koneinsinoorin (A 29 pl.) ·virka valtioma utatc>id<'n keskusl.tallin- g 
non koneosastossa (erikoistehtiiva: vawmston kayton ja huollon valvonta). 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saamisekR·i siina ehiiotuk· 
sessa, jonka rautatiehallitus tulee tekemaan mainitun viran tii.yttlimiseksi, 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajallo v.iimeistaiin 21. ~. 19fi3 ennen 
klo 12 (postitse Hihetettaessa ennen virka-ajan paattymi tii). 

Linjahallinnon mtn.osastolla on haettavina ylcsi y.p. 2 l. /,;irjurin ·uirka, 
toistaiseksi 10. ratajakson toimistossa (Kuopio) ja ylcsi a.p. & I. fcirjurin 
virlca, toistai eksi 5. ratajakson toimistossa (Haaparo:iki). Rautatieha!Utuksen 
paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallitukseu ki rjaa· 
jalle viimeistaan 23. 3. 1963 enneu kello 12 (postitse emH!rl virka ·ajan paa.tty· 
mistii.). 

V R :n painimesta.ruuskilpailut 

Vuoden 1963 VR:n painimestaruuskilpailut kreikkalais·roomalaises&a pai- 1 0 
n iss a kaikissa sarjoissa jarje&tetaan Helsingissa Poliisi voimailijoiden huo
neistossa, Sofiankatu 4, 2-3. 3. 1963 alkaen 2. 3. klo 19.00 ja 3. 3. klo 13.00. 
Kilpa.ilut ovat katsastus Bulgaria sa 1-5. 5. 63 suoritettavi.a USIC: n paini· 
mestaruuskilpailuja varten. 

Punnitus tapahtuu 2. 3. klo 16.00. Kilpailuissa noudatetaan Kansain
vii.lisen Painiliiton saantojii. 

Timoittautumiset on liihetettavii kirjallisesti 27. 2. 1963 mennessii os.: 
kuormausmestari J. Macklin, Hki, lii.hteva matkatavara. Majoitusta halua
vien on ilmoittautumisen yhteydessa siitii mainittava . 

.. V.RU :n llelsingi.n piiri 
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KASKYLEHTI N:o Sa 
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Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1{63. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m i t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Maaraykset antennilaitteiden asentamisesta 
valtionrautateiden omistamiin rakennuksiin 

Tehdy ta esityksesta rautatiehallitus on antanut seuraavat maarayk
set ja ohjeet yleisradio-, televisio- yms. vastaanottoon tarkoitettujen 
antennilaitteiden asentamisesta valtionrautateiden omistamiin rakennuk
siin. 

1 §. Antennilaitteiden maaritelmia: 

Antenni tarkoittaa paitsi sahkomagneettista varahtelya vastaanotta
vaa varsinaista antennia ja sen maajohtoa lisak!Si niiden pystyWimiseen, 
kiinnittamiseen, erisUimiseen ja suojaamiseen tarkoitettuja laitteita, jotka 
voivat olla rakennuksen t.Ukopuolella tai sen huonetiloissa tai upotettuna 
seina- ja kattorakenteihin. 

Ulkoantenni on antenni, joka ei sijaitse ikokonaisuudessaan talo'kiin
teiston einien sisapuolella. 

Erillisantenni on tarkoitettu vain yhta vastaanotinta varten. 

Yhteisantenni on antennilaitos, johon samanaikaisesti voidaan liittaa 
useita radiolaitteita niiden sanottavasti hii.iritsematta toisiaan . 

.Anienni tai sen osa voi olla joko yksityisen omistama tai kiinteistoon 
kuuluva. 

2 §. Erillis- ja yhteisantennien kayttoa koskevat periaatteet: 

Yksityisten omistamia erillisantenneja kayttamlilla pyritaan antenni
kysymys ratkaisemaan yksikerroksisissa asuinrakennuksissa seka sellai
sissa kerrostaloissakin, jotka kasiWivat korkeintaan 4 ... 8 asuntoa. 

Sikali kun tarvetta esiintyy ja maararahoja on kayteWivissa, hanhl
taan valtionrautateiden kustannuksella yhteisantennilaitteet vahvistimi
neen suurempiin kuin 4 .. . 8 asuntoa ikasittaviin kerrostailoihin. Pienem-

2223/63/5-- 25.2.1963 
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piin taloihin hankinta saattaa tulla kysymykseen vain, jos jotkut pai
kallisista olosuhteista johtuvat erikoisseikat nain vaativat. 

Koska eraissa kerrostaloissa ei ole antenniputkitusta, joudutaan yh
teisantennijarjestelma asentamaan vasta sumehkon korjaustyon yhtey
dessa. Valiaikaisesti voidaan myontaa lupia y;ksityisten eriUisantcnnien 
asentamiseen. Sarna koskee sellaisia muitakin kerrostaloja, joihin ei tois
taiseksi nayta kannattavalta yhteisantennilaitteita hankkia esim. antenni
pisteiden vahaisen ~ukumaaran (1 ... 3) vuoksi. 

Kaikissa uusissa asuintarkoitu'ksiin joko osittain tai kokonaan kay
tettiivissa ral\:ennuksissa ,lwosta riippumatta varataan joko erillis- tai 
yhteisantennin kayttomahdollisuus jokaiseen asuntoon jarjestiimalla aina
kin tarpeellinen antenniputilritus tai johdotus ja antennin kiinnitys
laitteet. 

Milloin rakennuksen ulkoniikosyista tai kunnossapidon kannalta kat
sotaan tarpeelliseksi ja ka:nnattavabi voidaan erillisantennien kiinnitys
laitteet ja putkitus tehda valtionrautateidcn lrustannuksella pieniinkin 
jo olemassa oleviin asuinrakennuksiin lkorjaustoiden yhteydessa. Vah
vistinlaitteita ei niiissii tapauksissa kuitenkaan hankita. 

3 §. Rataja!kson paallikko voi antaa luvan yksityisen omistaman 
antennin asentamiseen seuraavilla ehdoilla: 

A. Lupa on voimassa enintaan niin kauan kuin luvan saajan oikeus 
ha:llita ko. talossa olevaa asuntoa kestaa, ja se on sita ennenkin peruu
tettavissa. Luvan paatyttyii luvan saaja on velvollinen viipymaWi pois
tamaan antennin taloa vahingoittamatta, ja hanen on kunnostettava an
tennin kiinnittamisen aiheuttamat vauriot katto-, seina- ym. rakenteisiin, 
ellei ratajak on paallikon kanssa kussakin tapauksessa erikseen toisin 
sovita. 

B. Luvan saaja voidaan velvoittaa pois muuttaessaan jattamaan an
tennin alastulojohto ja antennin kiinnityslaitteet paikoilleen. 

C. Luvan saaja vastaa siita vahingosta, joka antennista sen huoli
mattoman asentamisen johdosta tai muuten saattaa aiheutua raken
nukselle. 

D. Valtionrautatiet ei vastaa antennin vahingoittumiessta lumenluon
nin yhteydessa tai muusta syysta. 

E. Luvan saanut on velvollinen ottamaan ootenniin myookin toisen 
vastaanotinliitynnan. Vastaanottimien omistajat sopikoot trulloin keske
naan kustannusten jakamisesta. Tata velvoitusta sovelletaan televisio
antenniin paikalli ten katseluolosuhteiden ollessa riittavan hyvat. 
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F. Yksityisantenneja asennettaessa on otettava huomioon paikaJlisen 
ratajakson paallikon ja ahkopiirin paalliikon antamat ohjeet sekii. 
§§ 5 ... 12 annetut teknilliset maaraykset. Ennen naiden miHirliysten 
voimaantutl.oa asennettuja ulkoantenneja saadaan edelleen kayttali, vaikka 
edellli mainittua lupaa ei olisitk:aan ha.nlrittu, milklili ne muuten tliyttavat 
nama miUirliykset. J os rakennU:kseen on asennettu useampia kuin kaksi 
erillistli ulkoantennilaitosta tai ulkoantennilla varustettu yhteisantenni
laitos, on antenneista lmitenkin tehtava ilmoitus k.o. slihkopiirin paalli
kolle. 

4 §. Asuntojen lukumaaran ollessa yli 4 ... 8 voidaan tallainen suu
rehko lriinteisto varustaa maararahojen sa.llimissa puitteissa yhteisantenni
laitteilla, joiden asentarninen on annettava Slihkotarkastuslaitoksen hy
vaksymlin antenniurakoitsijan tehtavaksi. Yhteisantennilaitteista on ta
kuuajan palityttyli tehtava vuosihuoltosopimus, mieluimmin laitteen toi
mittaneen antenniurakoi<tsijaliikkeen kanssa. Antennilaitteiden asennus- ja 
vuotuiskustannukset merlritaan tilille: 18 Pl. II: 14. 

Ennen yhteisantennilaitteiden asentamista sovellettakoon py'kaUissa 3 
annettuja yhteisantennien maarliyksia. 

J os rakennukseen valiionrautateiden toimesta on asennettu tai asenne
taan yhteisantennilaitos tai rakennukseen asennettu yhteisantennilaitos 
muutetaan uuteen vastaanottotarikoitukseen sopivaksi, on rakennukseen 
mahdollisesti aikaisemmin asennetun ulkoaniennin omistaja velvollinen 
omalla kustannuksellaan poistamaan kaikllri ne u1koantennilaitteensa, jotka 
palvelevat samaa vastanottotarkoitusta, mihin k.o. yhteisantennilaitoskin 
mahdollises ·a uusitussa muodossaan on ta1"'koi<tettu. 

J os ehlaiseen rakennukseen, jossa on valtionrautateiden omistama 
yhteisantennilaitos, halutaan asentaa ulkoantenni jotakin muuta vastaan
ottotarkoitusta val"ten, kuin mihin k.o. yhteis3Jntennilaitos on tarkoitettu, 
saa ulkoantennin asennuksen suorittaa vain Sahkotwkastuslaitoksen hy
vaksymli asennusliike. 

5 §. Kaikkien antennilaitteiden on tliytettlivli Kauppa- ja teollisuus
ministerion 26. 2. 1957 tekemlissa paatoksessa vahvistamat sahkolaitosten 
varmuusmaarliy'kset seka Sahkotarkastuslaitoksen a.ntamat naitli maarayk
sia taydentavat kuilloinkin voimassa olevat ohjeet. 

Yleisradio-, televisio- jms. vastaanotossa kliytettyja ulkoantenneja kos
kevat yleiset maaraykset ja ohjeet sisliltyvat naiden maiidiysten pykliliin 
5-10. (Siihkotarkastuslaitoksen julkaisuja A1-57, "Siihkolalri ja varmuus
miiaraykset", § 55.) Yksityiskohtaiset ohjeet antenniasennuksista sisalty
vii t Siihkotarkastuslaitoksen klisilrirj aan n: o 6, "V astaanottoan tennit ", 
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josta naita maarayksia laaclittaessa on valmisteilla uuclistettu, myos ultra
lyhytaalto (ULA-) seka televisio- (TV-) antennit kasittava laitos. 

Uusien ohjeiden voimaantuloon asti on myos mainittuihin antenneihin 
nahden nouclatettava soveltuvin kohdin entisia, pitka-, ke kipitka- ja 
lyhytaaltoantenneja :koskevia yksityffikohtaisia ohjeita. Lisaohjcita saa
daan tiilloin tarvittaessa paitsi Sahkotarka tuslaitoksclta myos Oy Yleis
radio Ab: n Neuvontaosastolta. 

6 §. Ulkoantenni on rakennettava siten, etta mahdollisuus sen vau
rioitumiseen omasta painosta ja saan aiheuttamasta rasituksesta on pieni. 

Varsinai en antennijohtimen ilmassa riippuvan osan poikkipinnan on 
oltava vahintaan 2,5 mm2 ja sen murtolujuuden vahintaan 40 kpj mm2. 
Antennijohtimen jatkeena ol van kiristy haruksen murtolujuuden on 
oltava viihintaan 100 kp. Antennin mastot ja muut massiiviset osat eivat 
saa edella mainittujen ra itusten johdosta munttaa py yviisti muotoaan. 
Tukimastot ja niihin verrattavat muut antennin osat on 'kiinnitettava 
pystysuoraan, ellcivat erikoisct syyt pakota toi in menettelemaan. 

Antennien eristimien rakenteen ja sijoituksen tulee olla sellainen, etta 
eristimen siirkyessa ei ole antennin muiden osien irtautumisen vaaraa 
niiden kiinni1yskohdista. 

7 §. IDlmantenni on sijoitettava niin etaalle sen ymparistassa sijait
sevista esineista, ra:kennuksen osista, toisista antenneista jms., ettei se 
voimakkaallakaan tuulella kosketa niihin seka sirten, ettei se sanottavasti 
vaikeuta rakennuk en katolla suoritettavia toita. Tulrimastoa ei saa kiin
nittaa savupiippuihin, ilmahormeihin eiika lipputankoihin. 

Antennien mastot, tuet ja harukset eivat saa olla esteena liilmttaessa 
katolla nuohoukses a ja lumenluonnissa kullmvayliksi tarkoitetuissa osissa; 
tallaisten kuHmvaylien ylapuolella antennin osien on oltava vahintaan 
2 m korkeudella kattopinnasta. 

Ulkoantennin rtukimastoa ei saa sijoittaa 11j2 m liihemmaksi savu
piippua tai nuohottavi ta ~}mahormeista rakennettua pi~ppua eivatka 
talloin lmiienkaan mitkiian varsinaisen antennin osat, tukivaijerit tai 
alastulokaapeli saa tulia tuulisellaikaan saalla k01•keu 'Stmnnassa 2 m lii
hemmaksi e.m. piippua. 

8 §. Ulkoantennia ei aada a entaa ristiin vahvavirtajohdon kanssa. 
Heikkovirtajohtoa risteiltacssa on risteily tchtava mahdollisimman kohti
suoraan ja niin, etta antennin ja heikkovirtajohdon kosketusvaara on 
pieni. 

Ulkoantennin jonikin osan murtuessa tai muuttaessa muotoaan se ei 
saa myoskaan koskettaa vahvavirta-avojohdon johtimia. Mikali heikko-
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virta-avojohdon ri teilya ei helposti voida vhlttaa, antennin johtimen tai 
haruksen on oltava viihintiian 1 m etiiisyydella heikkovirtajohtimesta. 
Joko antenni- tai heikkovirtajohtimena on lisi:Lksi kaytettava siiankestavaa 
eristettya johdinta, jos antennijohtimen katketcssa e voi ko,<:;kettaa heikk:o
virtajohdinta. 

9 §. Milloin ulkoantenni jok:o k:okonaan tai osaksi sijoite<taan yleisen 
alueen, kadun tai muun liikennevaylan ylapuolelle, on noudatettava niita 
maarayk iii., joita asianomaiset paikallisviranomaiset antavat ulkoanten
nien sijoittamisesta. 

Ulkoantennia ei saa ilman kussakin tapauksessa erikseen rautatiehalli
tuksesta hankittua lupaa asentaa ristiin raiteiden eika valtionrautateiden 
heikkovirtajohtojen kan sa. 

10 §. Ulkoantenni on varustettava maadoitusele'Mrodiin yhdistetylla 
ylijannitesuojalla tai maadoitusk:ytkimella, mikali antennin sijoitus sen 
maadoitettuihin tukilaitteisiin nahden ei poista srulamavaaraa. Milloin 
antenni kuuluu yhteisantennilaitokseen, on se varustettava ylijannite
suojalla. Ylijannite uojan rakenteen tulee olla Sii.hkotarkastuslaitoksen 
hyvaksymien standardien (normien) mukainen. 

Kun tavallisissa ultralyhytaalto- (ULA-) ja televisio- (TV-) anten
neissa varsinaisen antennin ylapuolelle ulottuva tukimasto on suoja
maadoitettu, ei maadoituskytkinta tai ylijannitesuojaa vaadita. 

11 §. Metalliset mastot ja tuk:ilaitteet, joiden k:orkeus kattopinnasta 
on muehk:o, on suojamaadoitettava. 

Suojamaadoitus samoin lmin pykalassa 9 mainitun ylijannitesuojan 
tai maadoituskytkimen maakoskettimien maadoitus on tehtava paikalli
seen maadoitu elektrodiin riippumatta siita, suoritetaanko sama a talo
kiintcistassa muiden sahkolaitteiden jannitteelle alttiiden osien suoja
maadoitus esim. nollausta kiiyttamalla. 

Paikalli eksi maadoitu elektrodiksi soveltuu metaUinen ja hyvin joh
tavin liitoksin tehty, maahan johtava vesijohto-, k kuslanunitys- tms. 
ra.kcnnuksessa oleva put,ki to, tai antennia varten erikoisesti rakennettu 
maadoituselektrodi. 1\1aadoitusjohtimen tulee olla Yiihintaan 2.5 mm2 ja 
yhteisantennei a 6 mm2 kuparia tai mekaaniselta lujuudeltaan ja johto
kyvyltaan vahintaan amanarvoista muuta ainetta. 

12 §. Ulkoantennin tukimasto on kiinnitettava tukevasti kattoraken
teisiin, ja on ttlkimaston rakenteen oltava sellainen, etta varsinainen 
antenni voidaan poistaa paikaltaan ttlkimastoa irroittamatta. Tukimaston 
ja vesikaton liitoskohta on tiivisteWiva ratajakson paalli:kon hyviiksy
malla tavalla. Jos tllkimasto on metallinen, on sen oltava ruostesuojattu. 
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Antennin alastulojohto on asennettava siten, ettii sadeveden valu
minen kiinteiston rakennuksiin sita pitkin estyy. 

13 §. Nama maarayk.set tulevat YOimaan 1. paivana maaliskuuta 1963 
ja nailla kumotaan Kaskylehdessa 5 a/ 1958 annetut miUiraykset, Rh 73, 
15. 1. 1958. (Rh n: o 602/ 20. 2. 1963.) Kl 8 a/ 63. 
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KASKYLEHTI N:o 9 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Vapautuvaa kalustoa. - 2. Muutoksia julkaisuun Liikcnnc
paikkojen vhlimatkat. - 3. Keskitetyn kotiinkuljetuksen aloittaminen Jokioisis~a 
ja Forssassa. - 4 . .Aanekoski-Viitasaari -tavaralinjan jatkaminen Jyvaskylaan. -
5. Rahtiluoton korvauksen laskeminen ja tasoittaminen. - 6. Kadonneita matka
lippuja, henkiHikortteja ym. - 7. Avoimia virkoja ja toimia. 

Vapautuvaa kalustoa 

V altionrautateiden polttoturvevalmistarrnon toiminta lopetetaan 1 
kuluvan keviUin aikana. Talloin vapautuu sielta allamainitut 
kayttokelpoiset kalustoesineet ja voidaan ne luovuttaa tarvitsijoille 
kalustonsiirtona. Tilaukset pyydetii.an lahettii.maan varastotoimis-
toon en i maaliskuun 15 paivaan mennessa. 

K-kalustoa: 

S iihkornootto1·eita 

:JJ oottorit N: o 85435, 85436, 85437, 85439, 85440 ja 85562 

teho : 42 kW 

valmistaja : Oy Stromberg Ab 
tyyppi: HZBR- 663 - B 3 
kytkenta: tahti/ kolmio 380/ 220 V 82/ 141 A 
hyotysuhde: cos tp 0,85 jatk. kuormituksella 
jaksoluku: 50 
lrierroslu·ku: 980 r / min 
paino: noin 400 kg 

)loottori N: o 22.555 998 ......... . ... . . .. ............ . 

teho: 60 lw 
valmistaja: Brook Motors Ltd Huddersfield 
liitynta: 220/380 V 147/ 85 A 
kierrosluku: 960 r / min 
paino : noin 400 kg 

2307/63/5 - 28. 2. 1963 

6 kpl 

1 kpl 
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l\loottori N: o 117 7 48 ••••••• • ••••• • •• 0 ••• • ••••••• • •••• 

tcho: 30 kW, 40 hv 
merkki: "Titan", tyyppi V 14.5 tanskalaincn 
kytkentii: tiihti 380 V 49 5 A 
hyotysuhde: cos 'P 0, 5 
kierroslnku: 960 r / min 
paino: noin 300 kg • 

"Jioottori N: o 1155319 

teho: 30 kW 
Yalmi. taja: Thrige Oden e 
tyJppi: ~SG 
liitynti:i: 380 V 43 A 
kierrosluku: 1450 r j min 
paino: no in 300 1kg 

"Jloottorit :0 316 702, 324 411 

teho : 22 kW 
Yalmistaja: Oy Stromberg Ab 
tyyppi: HZUR- 462- B 3 
kolmiol{}'-tkenniilla: 380 V 43 A 
hyotysuhde: cos 'P 0,87 jatk. kuormituksclla 
jak olnlm: 50 
kicrroslnku: 1450 r / min 
paino: noin 300 kg 

~[oottoriN: o 119 285 .............................. .. . . 

tcho: 1 ,4 kW, 25 hv 
merkki: "Titan", tyyppi V 13.5, tan kalainen 
tahtikytkennallii: 380 V 38 A 
hyotysuhde: cos 'P 0, 5 
jaiksolnku: 50 
kierrosluku: 960 r / min 
paino: no in 250 kg 

"Jioottorit N: o 45 243, 46 123 

tcho: 20 hv 
Yalmi taja: Wricht Electric Motors Haliiax Ltd 
liityntii: 220/ 380 V 
kierrosluku: 1440 r/min 
paino: no in 250 kg 

1 kpl 

1 kpl 

2 kpl 



Moot tori N: o 6 276 10 

teho: 15 kW 
merkki: "Tipo" 
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liitynta: 380/ 650 v 31/ 18 A 
hyotysuhde: cos <p 0,86 
kierrosluku : 1460 r/ min 
paino: noin 200 kg 

9 

1 kpl 

l\1oottorit N: o 121447, 121448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kpl 
teho: 7,4 kW, 10 hv 
merkki: "Titan", tyyppi l\IR 10, tanskalainen 
liityntii.: 380 V 15 A 
hyotysuhde: cos fP 0,85 
kierrosluku: 1420 r/ min 
paino: noin 90 kg 

l\Ioottori N: o 646 793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kpl 
teho : 4 kW 
valmistaja : Oy Stromberg Ab 
tyyppi: HZUR/ M- 2132- B 3 
kolmiokylt:JkennalHi: 3 0 V 9 A 
hyotysuhde: cos fP 0,82 
jaksoluku: 50 
kierrosluku: 1420 r/ min 
paino: no in 80 kg 

Kaivinlmneita, moottoreineen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kpl 
"Turve-Jussi' TJ 1 ja TJ 2 
Paino n. 10 tonnia 
Koneet ovat siihkomoottorikayttoisia. 
Moottoreiden "Titan" N: ·o 117 748 ja 119 2 5, tarkem

mat tiedot ovat moottoriluettelossa. 

Kaivinkoneita, moottoreineen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kpl 
"Turve-Jussi" TJ 3 
Kone on die elmoottorikayttoinen ja tiiysin ld:iytto

kunnossa. 
Paino n. 10 tonnia. 

Kannonmurskaajia, ilman moottoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kpl 
Laite on kayttokunnossa. 
)fur kaajaa on kiiytetty siihkomoottorilla N: o 45243, 

josta tarkemmat tiedot ovat moottoril uettelos a. 
Paino n. 1500 kg. 

1 
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Ilihnakuljettimia, ilman moottoria .... . .............. . 

Laitetta on ldi;\'1etty 7,5 kW:n sahkomoottorilla. Hih
nan pituus on 20 m ja leveys 40 em, kunto heikko. 
Telat ovat su01·at. Paino n. 1200 kg. 

Traktoreita 'Ferguson" Vo Fe 8 

"Ferguson" Vo Fe 4 

Traktorit ovat lmmipyorilla varustettuja normaa·li
traktoreita ja ovat ne taysin toimintakuntoisia. 
Paino n. 800 kg. 

Sahauskoneita, metallin, moottoreineen . ........ . ... . .. . 

Tii.ma pienilk~koinen (1000 X 400 X 500 mm) saha on 
teht:v polttoturvevalmistamolla ja on se kliyttoklm
nos a. Sii.hkomoottorin teho on l1eikko. Paino n. 
20 kg. 

Sonikoneita, metallin, moottoreineen . ... . .. .. . ...... .. . 

Kone on entinen Helsingin konepajan lriirkisorvi N :•o 
23. Ei kelpaa enii.li vaativiin toihin, mutta on kylla 
kayttokunnossa. Koneeseen kuuluu 4 kW :n sahko
moottori N :o 646 793, josta tarkemmat tiedot ovat 
moottoriluettelos a. Paino n. 1000 kg. 

KK-kalustoa : 

Alasimia, sepiin .. . .. . .. . .... .. .... . : ... . ..... .. ..... . 
Ha'kh.-uja, tuke ........ . .............. . ........ . .... . . 
Hoylapenkkeja .. .... . .. . ....... . ... . .............. . . . 
Kas akaappeja . ....... .. .............. .. .... . .. . .... . 
Pumppuja, kaho, kii.sikayttoi ia ........ . . ... .. . . .. ... . 
RadioYa ·taanottokoneita, putki-Y rkko 220 V vv ...... . . . . 
Rekia, traktorinpera . . .......... . ....... . ........... . . 
Sireeneja, halytys, kiis:ikayttoisia ... . .. . .. . ... . ....... . . 
Slinkyja, rauta . . ..... . .... . ....... . ................ . 
Tadikkoja, tavallisia ...... . ... . .. . ....... . .. . ........ . 
Teriiskankia . .. . . ............ . .... . .. . ... .. . .. ...... . 
Vawkoja, lkymmenys (350 kg maksimi) ...... . .... . . .. . . 

, poJ"':a . . .. .... . ...... . ... . .... . ....... . .... . 
Vaunuja, traktorinperli (lrumipyorillli) ................ . 

1 kpl 

1 kpl 

1 " 

1 kpl 

1 kpl 

2 kpl 

8 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 

" 22 " 
1 " 
1 " 
1 " 
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Tarkempia tietoja tarjotusta kalustosta antaa polttoturYevalmis- 1 
tamolla isannoitsija Heino, puh. Lr/ P olttoturvevalmistomo, Kon
nunsuo. 

(V. 63035/ 18, 22. 2. 1963.) Kl 9/ 63. 1. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Ur•ja:lan aseman alainen Railtoon ],aituri alennetaan 1. 3. 19&3 2 
lukien sama:n aseman al·aiseksi sei akk:eeksi seuraavin merkinnoin: 

se Raitoo 111 Urjala 9. HM 

1

-- Matlru 5. 
H p 14. Tl 28. 
Tku 100. Kr 213. 

Luk. 1. 3. 63. (Lkoj 
n:o Lt 332, 22. 2. 
63.) K l 9/ 63. 2. 

Keskitetyn kotiinkuljetuksen aloittaminen 
Jokioisissa ja Forssassa 

Jokioisten- F orssan Raut ati eosakeyhtion j a valtionrautateiden 3 
kesken solmittuun yhdysliikennesopimukseen tehdyn lisayksen joh-
dost a ihnoitetaan, etta 1. 3. 1963 lukien avata.an J dkioisten j a F ors-
san asemat keskitet ylle kotiinkuljetukselle. Taman johdosta on 
maini1ut 1i:i!kennepaikat :me1·kit tava "Valt ionrau tateiden Autolii
kenne"-saannon II osan (Tariffi.maaraykset) 5 § :n 1 kohdassa ole-
vaan ik:eskitettyjen liikennepaikkojen luetteloon sekii noudatettava 
niiden suhteen edella mainitun saanniin I osan (Liilkennemaarayk-
set) 5 §:n ja II osan (Tariffimaaraykset) 3 §:n maarayksia. (Kut 
ll: 0 237, 19. 2. 63.) Kl 9/ 63. 3 . 

.Aanekoski- Viitasaari -tavaralinjan 
jatkaminen Jyvaskylaan 

Kulkulaito ·ten ja yleisten toiden ministerio on paatoks lHian 4 
n:o 1328/ 776 1963, 21. 2. 1963, vahvistanut valtionrautateiden ta
varalinjalle n: o 18 .Aanekoski-Viitasaari uuden aikataulun, jossa 
linjan Hihtoasemaksi on vahvistettu J yvaskyla. 

Taman johdosta poistetaan "Valtionrauta:teiden Autoliikenne"
julkaisusta tavaralinja n: o 18 nykyisessa m1.wdo saan samoin kuin 
tavaralirnjaliikcnteen linja- ja paikkakuntaluettelosta tata linjaa 
koskevat merlrinniit. SamaHa merkitiHin taYaralinjaluetteloon seu
raava uuclistettu tavaralinja, jolla liikenne aloitetaan 1. 3. 1963 
alkaen. 
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Tavaralinja n: o 18 

J yviiskyUi-Viitctsaari 

LiikennoidiUin joka ar,kipaiva 

Lahto JyvaskyUista 8.00-10.00 ja Viitasaarelta 14.00-16.00 

Paikka.kunta 

.r yvii ·kylii *) 
'\.iinekoski «<) 
Karvalahti 
Laajaranta 

Liimattala 

Konginkangas 
Raiha (Ma o) 
Kalaniemi 
Niinilahti 
Ilmolahti 
Viitasaari 

*) yhdy a ema 

Ta v aranhuoltopaikka 

Tavaratoimisto 
Asematoimi to . . . .. 
Kaupp. A. Huu ·konen 
Konginkan:kaan 

0 . uuskauppa r.l. 
.Aanekosken 0 uus-

liike r.l. ....... . 
Kaupp. V. Tcrvaluoto 
Kaupp. V. Pasanen 
Kaupp. J. Prutrikainen 
Osuu ·liike isamaa 

" Matkahuolto 

Jyvii.s
kyliista 

45 
49 

55 

62 
65 
70 
74 
82 
94 

100 

Linja km.:uuu 9. liikennejakson val vontaan. 

Valimwtkat 
Xanekos

ke1ta 

45 

10 

16 

23 
26 
31 
35 
43· 
55 
61 

Viiba
aa.re1ta 

100 
61 
51 

45 

3 
35 
30 
26 
18 

6 

Edellii oleva ta johtuen on "Valtionrautateiden Autoliikenne"
julkaisun linja- ja paikkakuntaluettcloon asianomaisiin kohtiin teh
ta va scuraaYat lisamerkinniit: 

llmolahti 
,J yvaskylii 
Kalaniemi 
Karvalahti 
Konginkangas 
Laajaranta 
Liimattala 

iinilahti 
Raiha (Maso) 
Viitasaari 
A.anekosiki 

VR 18 
VR 1 
VR 18 
VR 1 
VR 18 
VR 1 
VR 1 
VR 18 
VR 18 
VR 18 
VR 18 

.Aki 55, Jy 94 

.Aki 45 
.ii.ki 35, Jy 74 
.Aki 10, Jy 49 
Aki 26, Jy 65 
" ki 16, Jy 55 
.Aki 23, Jy 62 
~ili 43, Jy 82 
.Aki 3], Jy 70 
.Aki 61, Jy 100 
Jy 45 

(Kut n: o 335, 25. 2. 1963.) ill 9/ 63. 4. 

.. . 
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Rahtiluoton korvauksen laskeminen 
ja tasoittaminen 

Esiintyneiden lukuisten virheellisYY'ksien johdo ta huomaute- 5 
taan, etta uuden ra.halain astuttua voimaan peritiii:in ra.htiluoton 
korvauksena 3 pennia nautitun luotto umman alka,·aa kymmentii 
markkaa kohden tasoitettnna ylo:pain Hihimpaan viidella tasan 
jaolliseen pennilukunn. Saatua pennilukua markoiksi muunnet-
tacs a on, pilkkuvirheidcn Yiilttamiscksi, kiinnitettiiva crikoista huo-
miota desimaalipilkun oikein sijoittamiseen. 

Rahtiluoton korvaukscn vahin maksu on mk 2,00 lukuunotta
matta Tarif£isaannon 57 §: n 4 li amaarayksessa mainittuja Yaltion 
Yirastoja ja laitoksia, joiden osal:ta , uoritctaan Yain edella en im
maisessa ·kappaleessa mainittu ta:soittaminen. Tii.llaiscs a tapau'kscssa 
on korvaukscn vahin maarii sitcn 5 pennia. 

Rahtilnoton korvauksen laskemise~a ja tasoittamisessa tehd?t 
Yirheet pienuudestaan huolimatta herattavat ikavaa huomiota tilin
omistajissa, jotka nauttivat ra.htiluottoa u eil1a, erilaista menettelya 
noudattavilla liikennepaikoilla. (Trt n: o Y 35/ ] 04, 22. 2. 63.) Kl 
9/63. 5. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Rautatiehallituksen talousosastossa palvelevan apulaiskanslistin Aira 6 
Helkon pojalle Markku Helkolle 9. 1.-31. 5. l 963 valiseksi ajaksi kirjoitettu 
kouluvapaalippu n: o 22811 matkalle Puistola-Oulunkyla on kadonnnt ja 
kuoletetaan. (Toj no To 159, 23. 2. 1963.) 

9. konejaksossa Pieksamaen varikolla toimivan veturin kuljettajan Sulo 
Kinasen henkilokortti n:o 48205/1.11.54 on kac1onnut ja kuoletetaan . (9. 
lmjp n: o 168/84/Y.I. 1, 20. 2. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kamreerin virl,a, toistaiseksi keskushaUinnou talousosastolla. Rautatiehalli- 7 
tukselle osoitetut hakemukset sijan saamiseksi siina ehdotuksessa, jonka rauta· 
tiehallitus tulee tekemaan sanotun viran tayttamiseksi, on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 25. 3. 1963 ennen klo 12.00 (po titse 
ennen virka-ajan paattymistii.). 

2 l. y.p. koneinsinoorin virka valtionrautateiden keskushallinnon koneosas
tossa (erikoistehtava : liikkuvan kaluston sahkovalaistuslaitteiden suunnittelu
tyot) . Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saamiseksi siina ehdo· 
tuksessa, jonka rautatiehallitus tulee tekemaan sanotun viran tayttamiseksi, 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 28. 3. 1963 ennen 
kello 12 (postitse lahetettiiessa ennen virka-ajan paattymista) . 
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KASKYLEHTI N:o 10 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1{63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtiva palnatusjaostoon. 

To I m I t us : Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. VR Kas.kylehdet 8 a/63 ja 10 a/63. - 2. Uusia penneja pie
nempien mii.arieu ta oittaminen piiiviilraha;a lM<kettaessa.. - 3. Rata-auton tai liik
kuvan tyOkon>een 'kuljett&!jaksi yms. tehtaviin mii.ariirotavilrtii. vaadittavat lii.i.i.karin
·todistukset ja todisltu palkkioiden .suorittaminen. - 4. SunnuntailtyOkorvauksen 
suorittaminen valltion vir.kamiehille. - 5. Linjamdiojarjestelma Toijala-Haapa
mruki. - 6. Rwtaosan Hyvinkaii-Karjaa liikennoim:i.nen C-ratana. - 7. Aikata ulu
kirja.n lisays 111:0 21. - 8. :M:uutoksia julkai.suun Liiikennepailclwjen viilimatkalt. 
- 9. V•aaralliset liikennepaikSJt. - 10. Kuormausilmoitruksen 1om. 4407 laSJtiminen. 
- 11. Y.leiJ ohjeet yk!Sityisten .omi -tamien Otso 2 ,pienveturien kuljettami.sek i omilla 
pyorillii.iin valtion.rau.tateillii. - 12. Kadonneite .maJtkalippuja, henkilokortteja ym. 
- 13. Avoimia vir>koja ja toimia. 

VR Kaskylehdet 8 a/63 ja 10 a/63 

Erillisena on julkaistu VR Ka kylehti a/ 63, joka sisaltaii 1 
maaraykset antennilaitteiden asentrumisesta valtionrau tateiden 
omistamiin rakennuksiin. 

amoin erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 10 a/63, joka 
sisa1taa l'autatiehallituksen yleisohjeet uhkaamassa olevien vi:ran
to:imitu'ksesta poisjaamisten varalta. 

Uusia penneJa pienempien maarien tasoittaminen 
paivarahaa laskettaessa 

Rautatiehallitus on paaWinyt, etta virarutoimituksesta asema- 2 
paikan ulkopuolella meksettavaa korvausta ja oppikurssilaisten 
paivarahaa seka tyo- ja oppisopimussuhteessa o·levien toimihenki
loiden ja tyonteldjoiden paivarahaa laskettaessa on mahdollisten 
korotusten tai alennusten toirnittamisen jalkeen vuorokautta kohti 
tulevan paivarahan suuruus maarattiiva pennin tarkkuudella ja 
tarvittae sa tasoitettava silla tavoin kuirn rahalain voimaansaat
tamisesta 30 paivana maaliskuuta 1962 anne tun lain 5 §: ssa 

(Kl 25/62.1) on saadetty. (Rhj to n : o 695, 27. 2. 63 .) Kl 10/ 63. 2. 

2737/ 63/5 -- 14. 3.1963 
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Rata-auton tai liikkuvan tyokoneen kuljettajaksi 
yms. tehtaviin maarattavilta vaadittavat Iaakarin
todistukset ja todistuspalkkioiden suorittaminen 

Opetustoimen ohjesaannon 45 §: n 6. lisami:iari:iyksessa, ellai
sena kuin se on muutettuna VR Kaskylehdessa 47/ 58.1, ja juna
turvallisuussaannon liitteen 16 kohdan 2 kolmannessa kappaleessa, 
sellaisena kuin se on muutettuna sanotun sii.l:innon lisalehde sa 10, 
17. 10. 1962, maaratiian, eWi rata-auton tai liikkuvan tyokoneen 
kuljettajaksi seka niiihin koneisiin opasteenantajaksi ja -toistajaksi 
tai Hihystajaksi taikka muihin niiihin verrattaviin tehtaviin kel
puutettavan henkilon on esitettiiva rautatielaakarin todistus siita, 
etta asianomainen tiiyttaa vari-, nako- ja kuuloaistiin . eka puhe
kykyyn nahdcn ne vaatimukset, jotka valtionrautateiden laiikarin
tarkastusohjesaanto linjahallinno sa opastciden kanssa tekemi iin 
joutmille henkiloille ascttaa. 

Edella tarkoitetuista Uiakarintodistuksista ja niista rautatic
laakareille tulevien palkkioidcn suorittamisesta rautatiehallitus 
maaraa seuraavaa: 

1. Mika.li todi tuksen hakija ei ennestaan ole valtionrautateiden 
palveluksessa tai tyossa, on rautatieUHikarin kirjoitettava vaadit
tava Uiakarintodistus lomakkeille n: o 3323 ja 3324 (vert. Kl 
4 a/ 58). 

2. Mikali todistuksen hakija jo on valtionrautateiden paheluk
sessa tai tyossa, on laakarintodistus annettava lomaketta n: o 3310 
kayttiien (vert. Kl 4 a/ 58) . 

3. Rautatielaakari on edella 1. kohdassa mainitnssa tapauksessa 
Qikeutettu tutkitulta itseltiian perimaan taydellisesta yleisen tervey
dentilan, vari-, nako- ja kuloai tin cka puhekyvyn tutlrimisesta ja 
en perusteella antamastaan laakarintocli tuksesta enintaan sen 
uuruisen palkkion kuin rautatiehallituksen kirjelman n: o H 322, 

21. 3. 1961, I kohta eclellyttaa eli nykyisin 14 markkaa 20 pennia 
(vert. Kl 13/ 61.3 j a 39/ 62.3). 

4. Eclella 2. kohdassa mainitu sa tapauksessa rautatieUiakari on 
' uorittamastaan vari-, niiko- ja kuuloaistin seka puhekyvyn tutki
misesta ja sen 'Perustcella antamastaan Hiakarintodistukscsta oikeu
tettu valt ionrautateilta perimaan palldriota siten, etta se on 50 % 
rautatiehallituksen edella mainitun kirjelman II kohclan eclellytta
masta palldriosta eli nykyisin 3 markkaa 30 pennia. 

5. E della 4. kohdassa tarkoitetuista rautatielaakiirien palkkioista 
aihcutuvat menot huomataan tileissa 18 Pl. II: 10 momentin koh
dalla, ja on naiden palldrioiden perimis-, tarkastus- ja maksattaini -
menettelyn suhteen noudatettava rautatiehallituksen lrirjelman n : o 
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H 111/1200, 27. 1. 1959, III kohdan neljanncssa kappaleessa annct- 3 
tuja maarayksUi. 

6. Edellii 2. kohda sa tarkoitetui.ssa tapauksis a on asianomai
sen esimiehen anncttava tocli tuksen hakijalle sairaanpassi (lomake 
n: o 3315), jonka kohtaan 10 on UUi,karinpalkkion perimista ja la -
knn t arkastamista yarten tehtaya merkinta "ai titutkimus". 

(Rh/ to n:o H 194, 27. 2. 63. ) Kl 10/ 63. 3. 

Sunnuntaityokorvauksen suorittam.inen valtion 
virkamiehille 

Sel vennyksenii yllii mainittua asiaa koskevien, Kl: ssa 8/ 63.1 4 
julkaistujen li aohjeiclen 'kohtaan "V. Toimeenpanomaarays" huo
mautetaan erityisesti, etta m~·os rautatiehallituksen kirjelma n: o 
H 68/ 6906, 9. 9. 1949, jolla rautatiehallitus on antanut suosiumuk-
sensa sunnuntaityokonauksen maksamiseen lennatinkorjaustyokun-
tien esimiehenii toimiYalle ylimaiiriiiselle ylemmiin palkkaluokan 
teknilliselle apulaiselle, on katsovtava kumoutuneeksi 1. 3. 1963 lu-
kien. Niiin ollen on kaikki 1\IK II : ssa sivuilla 133-138 kohdissa 
3 ja 4 olleet maaraykset n~·ttemmin lopullisesti kumottu. (Toj 
n:o To 174, 2. 3. 63.) Kl 10/ 63. 4. 

Linjaradiojiirjestelmii Toij~Haapamaki 
Toijalan-Haapamaen linjaracliojiirjestelmii otetaan saannolli- 5 

seen kayttoon 18. 3. 1963 klo 9.00 siina laajuudessa kuin asermus
toiden valmistumisen puolesta on mahdollista. 

Scuraavilla liikennepaikoilla on radiopuhelin : 

Toijala, 
Viiala, 
Lernpiiiilii, 
Siiiiksjiirvi, 
T arnpere, 

Nokia, 
Messukyli:i, 
Kangasala, 
Suinttla, 
Siitarna, 

Orivesi, 
H irsilii, 
K orkeakoski, 
K oivio ja 
Vilppula 

Sahkoteknillinen toimi to ilmoittaa aikanaan Kaskylehde sa, mil
loin liikennepaikkojen radioita saadaan kayttoon enemmiin. 

Veturiradiolaitteet saadaan ottaa kayttoon sit a mukaa knin 
asennustyot valmi tm·at . 

Radion ka:vto sa noudatetaan rautatiehallituksen paatOksessii n: o 
1961/ 3922, 26. 6. 1962 (Kl 38 a/ 62 ) annettuja ohjeita seka niitii 
t ekni1lisiii ldiyttoohjeita , joita sahkotelmillisen toimiston taholta on 
jaettu liikennepaikoille ja nrikoille. 
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Liikenneo ·asto jiirjestaa radion kiiyttoii ja radiopuhelujen suori
tusta koskevan tarkkailun sekii antaa tastii lahemmat maaraykset. 

(Rh n: o 782, 6. 3. 63.) Kl 10/ 63. 5. 

Rat aosan Hyvinkaiir---Karjaa liikennoiminen C-rat ana 

Rataosalle HyvinkiHi-Karjaa on paal'aiteisiin vaihdettu K 43 
rataki kot ja va:i!hteet lukuunottamatta Ojakkalan-Nummelan, 
Lohjan ja Kirkniemen ratapihoja, joiden paiiraiteissa on 'lie-Iii 
K 30 vaihteet. 

E<1lla olevan johdosta luetaan rataosa Hyvinkiiiir---Karjaa kuu
luviksi C-ratoihin ja sallitaan vetokalnston ja vaunuston liiken
noin19.nen taman mukaan seuraavi111 rnjoituksin: 

1. Suurin sallittu nopeus raskaan arjan vetureilla on 80 km/ t, 
paitsi Hr 12, josta ilmoitetaan erikseen. 

2. Suru·in sallittu nopeus Ojakkalan, )Tummelan, Lohjan ja 
Kirkniemen liikenneparkkoj-en paiiraiteeHa on: 

a) Pika- ja henki1lojunilla 70 km/ t 

b) TavaTajunhlla. 60 km/t. 
3. Vannun tai vetul'in akselipainosta johtuvia Kii kylehcle a 

24/62.3 kiskonvaihdon viHivaihei.ta. varten annettuja nopeusrajoi
tuksia on noudatettava. (Rt 770/126 . 6. 3. 63.) Kl 1Q.j 63. 6. 

Aikataulukirjan 1isays n : o 21 

A:ikataulukirjan lisiiys n : o 2·1 on ilmestynyt ja jaettu kaikille 
aikwtaulukirjan tilanneille. Lisays n: o 20, joka sisaltaii piiasiais
liikenteen lisajunat, jaetaan myohemmin. (Kut n:o 447, 8. 3. 63.) 
Kl W/63. 7. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Rautatiehallituksen paatoksen mukaisesti alennetwa;n: Teuvan 
neljannen luokan asema 1. 4. 1963 lukien pysakiksi. en johdosta 
on sarrukkeen 1 merkinta oleva mainitusta paivasta lukien p. Muut 
merkinnat j•iiavat ennaHeen. (Lt n: o 4:39, 1. 3. 63. ) Kl 10/ 63. 8. 

Hillosensalmen pysii,kin alaisen Ori1ammen sei ·akkeen kohdaUe 
8. ·arakkeeseen lisiiti:Uin mer kinta: Tp Hahtoj0rila'l11men maja 
kiitotavaralahetyksille . (Lkoj n: o Lt 66-5, 7. :3. 63.) Kl 10/63. . 
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Pernion aseman a1ainen Ervelan laitluivaihde alennetaan 1. 4. 8 
1963 1ukien saman aseman alaiseksi seisa:kevaihteeksi. Sen joh-
dosta on .sarrukkeen 1 merkinta mainitusta pai.vasta luki~n ohwa 
·e vh ja llikennoimistapamerkinta sarak>keessa 7 H Tt. Muut mer
kinnat jaavlit ennalleen. (Lt n:o 499, 7. 3. 63 .) Kl10/ 63. 8. 

Nuojuan pysakin alainen Niskan seisakevaihde alennetaan 
18. 3. 1963 lukien sa man pysakin a laiseksi seisakkeeksi seuraavin 
merkinnoin: 

I se I Niska 

1
531 I Nuojua 6. I H - - U t ajal"'Vi 19. 

01 77. Kon 89. I 
Luk. 18. 3. 63. (Lkoj 
n :o Lt 716, 7. 3. 63.) 
Kl 10/63.8. 

Vaaralliset liikennepaikat 

Kun Pernion aseman alainen ErveHin 1aiturivaihde alennetaan 9 
1. 4. 1963 lukien saman aseman a"Jiaiseksi linjavaihteeksi (sei ake
vaihteeksi) , poistetaan Ervela mainitusta paivamaarasta aika
tauluki'l·jan A-osassa s. 7 olevasta vaara!llisten liikenn:epaikkojen 
1uettelosta ja vastaavasti v.aarallisen liikennepaikan merkinniit 
Ervelan kohdarlta aikatauluista. 

(Lkoj n: o Lt 49 , 7. 3. 1963.) Kl 10/63. 9. 

Kuormausilmoituksen lorn. 4407 laatiminen 

Li.rikennepaikoiHa laadittava ku()rmausi-lmoitus lorn. n: o 4407 1 Q 
on se perusilmoitus, josta tulee pai'Vi<ttliin ilmeta, onko vaunuj•a 
saatu esiintyvan kuormaustarpeen mukaisesti vai onko niista ollut 
vaj,austa tai ylijaamali. Taman vuoksi on tama ilmoitus teh:tava 
ehdottomasti o~kein ja siten, etta sen sisaltamiin tietoihin voidaan 
luottaa. Ilmoitusta ei saa laatia etukateen, Yaan vasta sen jalkeen 
kun paivan tilanne on kaynyt taysin selvaksi. Seka vajaus etta 
ylijaama on osoitettava vaunula:jeittain j'a tavarralajeittajn. Lomak
keesta tulee lahipaivina uusi painos, jossa on vaunulaj·itelmaan 
lisatty mm. Hk ja Hkk vaunut, jot-ta saataisiin entista tasmii:lli~ 
semmat tiedot va:jauksesta ja ylijaamasta seka eri vaunulajien 
ldiytostli. Liikennepaikkoja lkehoitetaan huomioimaan myos tama 
ilmoitusta tliyttiiessaan seka huolehtimaan siita, etta annetut il
moitukset ovat ehd()ttomasti luotettavia. 

(Kut n: o 436, 6. 3. 1963.) Kl 10/ 63. 10. 
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Yleisohjeet yksityisten omistamien Otso 2 
-pienveturien kuljettamiseksi omilla pyo
rillaan valtionrautateilla 

Otso 2 -pienv turit saadaan kuljettaa B- ja C-radoilla tavara
junilla, joiden suurin sallittu nopeus on 7& km/t ja A-radoilla 
tavarajnnilla, joiden snurin sallittu nopeus on 35, km/t, seura·avi.n 
ehdoin: 

1) Ennen pienveturm kytkemista junaan on sen voimansiirto
ketjujen oltava iJrroitettuna ja pakatJtuna vetuTiu astin
laudalle seka kiinnitettyna siihen luj·asti. 

2) P ienYetnrin kasijarrun on oltava kierrettyna taysin auki. 
Jarrukolmioiden on oUava sid~ttuna sel!l.aiseen ase11toon. 
etteivat jarrutonkat paase Jul1jetuksen aikana laahaamaan. 

3) P ienveturin jarrujohtoa ei saa kytkea. 

4)' PienYeturi on kytkettava viimeiseksi junaan ja se 011 va
rustetta va loppuopastimilla. 

5) Pienveturin saattajana on oltava ko. veturin ja junatur
va:llisuuden tunteva henkhlo, joka taTvi.ttaessa pystyy suo
rittamaan veturin turvaamiseksi tarvi.1Jtavat tehtavat. 

(Kut 11: o E 60, 7. 3. 63.) KI 10/63. 11. 

Kadonneita m atkalippuja, hen.kilokortteja ym. 

Helsingin aseman ylim. toi:mistoa.pulaiselle Maija Leena Tuorille v. 1960 
k:iirjoitettu henkilokortti n:o 53017 sekii. matkalle H elsinki- Va.rusa, meno Ke-
Hl-Ly ja paluu Ly-Hl- Ke kautta, 'kirjoitettu tilrupii.i:nen vapaalippu n: o 
268267, kelpoisuusaika 19. 2.-1 . 5. 1963 ovat kadonneet ja J!:uoletetaan. (1. 
ljp. n :o 327/650, 26. 2.1963.) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajatyOlii.iselle Irj a L empiiiiselle kirjoi
tettu asuntovapaalippu n : o 092670 matkalle P asila--Riihi:mii.ki kadonnut ja 
kuoletetaan. (Knp Psl, 27. 2. 63.) 

Avoimia virk oja ja toimia 

Ylcsi 1 l. ratava;rtijan toilmi, toistaiseksi 12. ratajakson ratavartijaosuu
dolla: km 581-589 (Onk"8JI!o). Rataosaston johtajalle osoitetut ha.k.emukset 
on toimitettava 12. ratajakson pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 21. 3. 1963. 

Ylcsi y.p. ja lcalcsi a.p. e luolcan lcirjurin wlcaa rautatiehallituksen tarkas· 
tustoimistossa. Rautatiehallitukseu pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tet
tii.vii. rautatiehallituk en k:irjaajan toimistoon viimeistaan 3. 4. 1963 ennen kello 
12 (postitse ennen virka-ajan piili.ttymistii.) . 
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2 luokan varastonpiiiillikon vilrka valtionrautateiden >arasto-osastossa, ase- 13 
mapaikkana toistaiseksi Helsingin piilivarasto_ Rautatiehallitukselle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautateihallituksen kirjaajalle >iimeistiilin huhti-
kuun 6 piiiviina 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiattymistii) _ 



Helsinki 1963. Valtloneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:olOa 

1963 

RAUTATIEHALLITUKSEN YLEISOHJEET UHKAAMASSA 

OLEVIEN VIRANTOIMITUKSESTA POISJAAMISTEN VARALTA 

Silta varalta, etta eriiiden virlcamiesjarjestojen ilmoittamat toimenpiteet johtavat lait

tomiin vira ntoi mitulcs es ta pois jaamis iin, ra utatie halli tus tie dottaa seuraa vaa: 

TOIMINTA TY<:illSEISAUKSEN AIKANA 

Rautatiehallitulcsen velvollisuutena maan tiirlceimmasta lculjetuslaitolcseata vastaa

vana viranomaiaena on jatlcaa valtionra utateiden taimintaa jiirjestOllisien toimenpiteiden 

ja virantoimitulcaista poiajaamisten mahdolliseati aiheuttamista hairioiata huolimatta ', 

Niinpa tallaiseen menettelyyn osallistumattomien rautatielaiaten tyi:islcentely jatlcuu tyon

seiaaulcaen aikaD& normaaliin tapaan, 

Kun aaianomaisille esimiehille on toiden jarjestelyn vuolcsi valttamiitOnta tietaii, 

lcetlcii henlcili:it eivat osalliatu tyi:inaeisaulcseen, tullaan viimeiatiiiin tyonseisauksen alka

easa tyi:ipisteisiin julki pantavilla tiedaitulcsilla ilmoittamaan, lcenelle esimiehelle tyon

seisaulcsen ullcopuolelle jiiiivien tai siihen muuten osallistumattomien on ilmoittauduttava 

tyomiiiiraylcsen saamista vsrten, Jo tiissii yhteydessa kuitenkin huomautetaan, etta vain 

aaianomaisen miiiiraylcsen peruateella tehty tyi:i tullaan hyvalcsymiian pallclcaan oilceutta

valcsi tyi:ilcsi. Kailclcien niiden, jotlca laiminlyoviit ilmoittautumisen taikka jotka lcieltiiyty

vat suorittamasta heille miiiiriittyjii tehtaviii, lcatsotaan osallistuvan tyonseisaukseen. 

Lisalcsi huomautetaan, etta mahdollinen lcullcuyhteyden puuttuminen kodin ja tyopaikan 

valillii ei muodosta laillista estetta virantoimitulcsesta pois jiiiimiselle, ellei asianomai -

nen esimies sita sellaiaeksi ole etukiiteen hyviiksynyt. 

TYONSEISAUKSEEN OSALLISTUVIEN ASEMA 

Tyonseisaus on kunkin siihen osallistuvan lcohdalta vain omalcohtaista lcieltaytymis

ta suorittamasta tyi:ita, Tyi:inseisaulcseen osallistuminen ei sita vastoin oikeuta ketiiiin 



estiimiiiin tyonseisauksen ulkopuolella olevia tai siihen muuten osallistumattomia suo

rittamasta tyotiiiin eikii bairitsemiiiin beita tyonsa suoritta"misessa. Se seikka, etta tyon

seisauksen aloittava jiirjesto on j ulistanut jon kin tyoalan "lakon alaiseksi tyoksi * tai 

"jiirjestollisten toimenpiteiden alaiaekai*, ei aiis suinkaan merkitse sitii, etta taman tyon 

suorittaminen olisi kiellettya niiltii, jotka haluavat sitii suorittaa, Lakkotilanne tai jar

jestolliset toimenpiteet eiviit anna as ianomaiaille jiirjestoille tai niiden muodoatamalle 

keakuslakkotoimikunnalle tai paikalliaille lakkotoimikunnille viihiiisintiikiiiin oikeutta 

mailrata varsinaiaista rautatien virka-asioista, vaan sailyy miiiiriiyavalta edelleenkin 

asianomaisilla laillisilla viranomaisilla, 

Tyonseisaukseen osallistuvilla ei myoskiiiin ole oikeutta tyonseisaukeen aikana 

oleskella virkahuoneissa, tyopaikoilla eikii miehistosuojissa, Myos muiden rautatien buo

neistojen sekii rautatien puhelimien kiiytto lakko- ja kaikenlaisten jiirjeetiillisten toimen

piteiden edellyttamiin tarkoituksiin on kielletty. Myoskian ei laldcotoimikunnilla tai tyon

seisaukseen osallistuvilla jiirjestoillii ole oikeutta panna valtionrautateidea rakennuk

siin tai tyopaikoille ilmoituksia, joissa on oikeudenvastaisia tiedotukaia tai joissa ke

hoitetaan jaiimiian pois virantoimituksesta. Lakon ja jiirjestollisten toimenpiteiden alka

essa on tyosta kieltiiytyvien luovutettava hallustaan kaikki varastojen, tavarasuojiea 

yms, avaimet laillisille esimiehilleen, 

OMAISUUDEN TURVAAMINEN 

Esimieaasemassa olevien on hyviasii a join ennen uhkaalllllsaa ole van tyonseisauksen 

alkamista rybdyttava sellaisiin toimenpiteisiin, ettei valtionrautateiden omaisuus tyon

seisauksen aikana vahingoitu tai ettei sitii voida vahingoittaa', 

TYORAUHAN TURVAAMINEN 

Mikiili tyonseisaukseen osallistumattomien tyorauba,a yritetaan hairitii., tullaan ryh

tymiiiin kaikkiin mabdollisiin laillisiin toimenpiteisiin hairioiden poistamisekai ja estii

misekai. 

VIRKAMIESLAKKO ON LAINVASTAINEN 
Rautatieballitus huomauttaa vielii, etta virantoimituksesta poiajiiiinti ilman lailliata 

estettii ei lakon tai jiirjestollisten toimenpiteiden varjolla ole sallittu sekii etta virkasuh

teessa olevien osalta lakko on lainvaatainen, ( Rh n:o H. 185, 22,2,1963) KilO a I 63 

... 
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Vllttaus Kaskylehdessa julkalstuun milliraykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I m I t us : Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. VRS-!'It·B.Jldardit. - 2. Muutoksia ylimiiariii!'lten tointen luette· 
loon. - 3. Muutok-sia julkai-suun Lii>kennepaikkojen viilimatkat. - 4. Lennatin· 
liikenne. - 5. Kadonneita matkalippuja, hen,kilokortteja ym. 

VRS-standardit 

Rautatieha'11itus on 14. 3. 1963 vahvistanut seuraavat VR - 1 
stanclardit: 

VRS 

1040-051 Metriset kierteet, ISO-profiili. 
Korvaa VRS 1040 10. 10. 1953. 

1045-051 lVIetrisen kierteen toleranssit, ISO-profiili. 

1046-350 K uormalava. 

1049-110 Jousiteras 50 S 7. 
Korvaa VRS 1043 10. 10. 1953. 

Kaildtien stanclarclikansioiclen haltijoiclen tnlee poistaa kansioista 
korvattavaksi merkityt stanclai·dilehclet . 

(Jrt V n:o 80/ 63, 14. 3.1963.) Kl 11/ 63. 1. 

Muutoksia ylimaaraisten tointen luetteloon 

Sen johdosta, etta valtiovarainministerio on kirjelmallaan n: o 2 
54/ 9. 1. 1963 vuoden 1963 tulo- ja menoarvion nojalla perustanut 
eraita ylimaaraisUi toimia, suorittanut eraita ylimaaraisten tointen 
palkkausluokkiin sijoitusta ja nimia koskevia muutoksia seka toden-
nut eraita ylimaadiisia toimia lakanneiksi, tehdaan VR Kiiskyleh-
dessa 40 a/ 62.1 sivuilla 16-19 julkaistuun valtionrautateiden yli
maariiisten tointen lnetteloon seuraavat lisaykset, muutokset ja 
poistot: 

2976/63/5- 21. 3. 1963. 
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18 Pl. I. Rautatiehallitus 
2 mom. 

Lisataan: 
T .]mikko, ap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 17 
Laborantti, yp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 13 
Laborantti, ap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 12 
Konekirjoittaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 7 

Poistetaan: 
Apulai a ianvalvoja A26 

18 Pl. II. Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttomenot 
2 mom. 

L i ataan: 
Rakennusmestari, 1 1., ap. A20 

Pa!,kkau luokka 
Muutctaan: En·tinen Uusi 

AutonkuJjettajain cs1m1e · .......... . ..... . A 14 A 15 
Vaununvoitelija, 2 pl. .............. . .... . A8 A9 
Tallimies .. . . . .......................... . A ' 9 

18 Pl. III. Paakonepajat 
2 mom. 

Poist taan: 
Koneinsinoori, 1 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 30 

amalla huomaut taan, etta koska kaikki ylimaadi.iset 2 palkka
luokan vaununvoitelijan toimet on, kuten edella o]eva takin kay 
sclville, nyttemrnin korotettu A palkkausluokasta A 9 palkkaus
Luokkaan, alussa mainitussa ylimaaraist n tointen luettelossa samoin 
lmin Yaltiovarainrninisterion yleiskirjeen -n: o 3830/ 19. 9. 1962 liit
teessa n:o 1 (Kl 40 a/ 62.1 ivut 1-1-16) rautatielaitoksen linja
halJinnon kohdalla oleva Muist. IV, joka koskee ylimaaraisen 2 
palkkaluokan vaununvoitelijan (A pl.) maaravuosikorotusta, on 
kaynyt ~iallis ti merkityk ·ettomaksi, vaikltakaan iti:i. ci ole Yaltio
Yarainrninisterion taholta muodollisesti kumottu. (Toj n: o 'l'o 19 , 
13. 3. 1963. - Vert . rautatiehallittlksen kirjelma n : o H 62/ 727, 
22. 1. 1963.) K l 11/ 63. 2. 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Oriveden aseman alaisena km:lUi 227 +220m avataan 1. 6.1963 3 
lu!Gen liikenteelle Hieta-niminen sei ake seuraavin merkinnoin: 

se Hieta. 22 Orivesi 1. 
Siitama. . 
Tpe 41. Wp 4 
Tl 81. Hpk 73 . 

H Liikennoidaii.n vain 
aikana. 1. 6.-31. 8. 
Luk. 1. 6. 63. (Lkoj 
n :o Lt 525, 14. 3. 
63.) Kl 11/63. 3. 

Sei akkeella pysiihtyvista junista ilmoittaa kuljetu toimisto. 

Haapakosken aseman alainen Mykanmaen seisake korotetaan 1. 4. 
1963 lukien Pieksiimiien aseman alai ~ksi laiturivaihteeksi seuraaYin 
merkinnoin: 

lv Mykanmaki Myk 23 Piek amaki 10. 
Ha.apakoski 7. 
Pm 10. Snj 2 . 
llm 164. 

H Lnk. 1. 4. 63. (Lkoj 
n:o Lt 775, 14. 3. 
63.) Kl 11/63. 3 

Mynamaen aseman alaisena avataan 1. 4. 1963 lukien liikenteelle 
Junnilan Konepajan raide seuraavin merkinnoin: 

Mynamaki 
Junuilan Ko
ncpajan raide 

Myn 1. '!It J unnilan Konepajaa 
varten. Luk. 1. 4. 63. 
(Lkoj n: ot Lt 793, 
H. 3. 63.)• Kl 11/63. 
3. 

Imatran a eman alaisen Tornatorin vaihteen merldnnat muute
taan 1. 4. 1963 lukien seuraaviksi: 

vh Tornator 14 Jmatra 2. Tt 
Par 63. Kw 137. 
IIko 197. Pm 228. 
J"ns 349. 

Enso-Gutzeit Oy: tii. 
varteu. Hpk 386. 
Ilm 402. Kou 511. 
01 677. Ri 25 . k 
50"'. Tl 334. Yw 
556. Luk. 1. 4. 63. 
(Lkoj n: ot Lt 696, 
14. 3. 63.) Kl 11/63. 
3. 

Lennatinliikenne 

Otavan a ·emalla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 1. 4. 4 
1963 lukicn. (Lkoj n:o Lt 774, 15. 3. 1963.) Kl 11/ 63. 4. 



5 

11 - 4 -

Kadonneita. matkalippuja, henkili:ikortteja. ym. 

Helsingin aseman vaihdemiehelle ' Frans Einari Alholle kirjoitettu hen
ki!Okortti n: o 50035 on kadonnut ja kuoletetaan. ( 1. ljp n: o 372/765, 14. 3. 
1963.) 

Kontiomaen aseman alokkaalle Pentti Uolevi Ho tille 10. 1. 1961 annettu 
henkilokortti n: o 70251 on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp n: o 397/763, 
11. 3. 63.) 

.. 

Helsinki 1963. Val tioneu voaton kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 11 a 

1 9 6 3 
Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian' numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenne 

Suomen ja S T-Liiton rautatierajasekakomitean neuvottelui sa 12.-20. 2. 
1963 tehtyjen paatosten mukaisesti tulevat hubtikuun 1 p: sHi 1963 
lukien voimaan seuraavat maiirayksct: 

1. 4-paikkaisen osaston varaarninen kahdelle ?natktlstajalle Mi:rt-tyyppi
sessa vaunussa 

Mikiili kaksi matkustajaa haluaa matknstaa Mixt-tyyppisen vaunun 
erillisessa 4-paikkaise sa osasto. sa, on heidan lunastettava kaksi 
matkalippua ja kaksi paikkalippua 4-paikkaiset osastot ldisittaviin 
pehmustetun vaunun tariffin mukaan 10 % : n korotuksella. 

2. N aispuolisille rnatlmstajille varattavat osastot 

l\Iatkustajavaunui sa varataan naispuolisia matku tajia varten omat 
o astot: pehmustetut paikat osastossa n: o 7 ja kovat osastossa n: o :2. 

3. JIIMka- ja kiitotavaran kuljetuskirjat 

Matka- ja lciitotavaran kuljetuskirjois a olevaa lisamaksujen 2. koh
taa "Kauttakulkumatkatavaran (tai kiitotavaran) siirrosta Lenin
gradissa asemalta toisellc" ei tayteta. 

4. H ankintaedun rniiari.in tasottam,inen 

Suomen rautateiden maksuja koskcvan taulukon (Tariffin liitc 
n: o 5) huomautusten 3. kohdassa muutetaan ensimmainen lanse 
seuraa vasti: 

Hankintaedtm vajaat 1 markat lasketaan tay iksi. 

2571/63/5-- 8.3. 1963 
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5. Maksut rnatka- ja kiitotavaran toirnittamisesta tulliin Leningradissa 
ja Moskovassa 

SNT-Liiton rautateiden maksuja koskevan taulu.kon (Tari:ffin liite 
n:o 5) huomautusten 7. ja 8. kohdat muutetaan seuraavasti: 

7. Moskovan asemalle saapuneen kiitotavaran luovuttamisesta Mos
kovan tulliin tarka.stusta varten - 0,06 ruplaa kultakin 10 ki
lolta, laskien vajaat 10 kilot taysiksi (tatii maksua ei kuitenkaan 
kanneta diplomaattitavarasta). 
Leningradiin saapuneen kiitotavaran toimittamisesta tullitarkas
tusta varten - 0,001 ruplaa kilolta, vahintaan 0,02 ruplaa Uihe
tykselta (tiitii maksua ei kuitenkaan kanneta diplomaattitava
rasta). 

6. II elposti pilaantuvien tavaroiden lmljetus kappaletavarana 

Kl: ssii 42/62 kohdassa 2. a) oleviin maarayksiin, jotka ko kevat 
helposti pilaantuvien tavaroidcn kuljetusta kappalctavarana, li a
taiin uusi 2. kappale: 

Milloin ei ole mahdollista kuormata vaunuja em. painorajojen mu
kaan on 2-akseliseen vaunuun kuormattava vahintiiiin 5 tonnia ja 
4-akscliseen vaunuun vahintiiiin 10 tonnia ta.varaa, kuitenkin ·illa 
ehdolla, etta vaunujen tilavuus tulee talloin tiiysin kaytetyksi. 

7. KaapeUkelojen kuorrnaus 

Tariffin liitteen n: o 4 (lorn. n: o 4 777) si vulla 42 olevan ku van 
n: o 50 tekstissa muutetaan luvut 2-3 luvuiksi 2,3-3,0. 

Toukokuun 1 p: ta 1963 lukien tulevat voimaan seuraavat maiirayk et: 

8. Pistoolin- ja kivaii·rinpatnmnoiden kuljetus rnatlwstajavaunuissa 

Milloin joukkue matkustaa ampumakilpailuihin SNT-Liitosta Suo
moen tai painvastoin, on pistoolin- ja kiviiarinpatruunoiden kuljetus 
matkustajajunissa kasimatkatavaran painoon sisaltyen sallittu. Pat
ruunat on pakattava metallirasioihin, jotka sijoitetaan puulaatikoi
hin. Patruunoita saadaan kuljettaa koko junassa ainoastaan yhdessa 
vatmunosastossa enintaan 100 kg, jolloin erillinen kolli saa painaa 
enintaan 20 kg. Patruunoiden tulee olla siten pakattuja, etta van
nun turvallisuus on taattu. Vaununosaston kaikki paikat on lunas
tettava ja osastossa saavat matkustaa ainoastaan joukkueen jasenet. 
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9. Alumiinijauheen k·uljetus 

Alumiinijauheen kuljetukset suoritetaan tiiviisti suljetuissa metalli
astioissa tai peltipurkeissa puulaatikoihin pakattuna. Suurin sallittu 
kollipaino on 100 kg. Kuljetus suoritetaan vaunukuormin tai kap
paletavarana katetuissa vaunuissa, jotka varu tetaan lipukkeella n: o 
8 (9); kukin kolli varustetaan lipukkeella n: o 3 (2). Knljctuskir
joihin tehdaan merkintii "Itsestaan syttyvaa". 

Tama tavaralaji kuuluu itsestaan syttyvi.en aineiden ryhmaan. 

10. Kuorrnaulott1tman ylittiivien esineiden kuorrnaus 

Kuormaulottuman ylittavi.en esineiden kuormauksen jalkeen piine
taan tarkistusta varten vaunun lattiaan pysyvalHi varilla lmljetet
tavan esineen aariviivat, jos esineen tukipinnan leveys 011 YaUllUll 
leveytta pienempi, tai vaunun pitkittaissuuntaisia reunoja vastaavat 
pysty uorat tarkistusviivat itse kuljetusesineeseen, jos se on Yaunua 
leveampi (milloin kuorman alle on asetettu aluspunt, varustetaan 
nekin tallaisilla tarkistusviivoilla). 

Kuormauksen yhteydessa on kuljetettavaan esineeseen taikka sen 
palillykseen tehtava pysyvalla varilla painopisteen projektiota osoit
tavat merkit vaunun pituus- ja leveyssuunnassa. Kuorman paino
pisteen on tavallisesti oltava vaunun pituus- ja levey keskh·iivojen 
leikkauspisteessa. 

Huomioon ottaen sen, etta eraat kuljetusesineet ovat muodoltaan 
epasaannollisia, saa painopiste kuormauksen ja kiinnityksen jiilkeen 
poiketa vaunun pituussuuntaisesta keskiviivasta enintiian 100 mm, 
ja poikittaissm.mtaisesta keskiviivasta eninHiiin 1j 8 vaumm akseli
valin tai telien keskioiden valin (6a3a) pituudesta, minka lisaksi 
kuorm.itus yhta telia tai akselia kohden saa olla enintiian puolet 
ky eessa olevan vaunun kantavuudesta. 

Kuormaulottuman ylittaYan esineen kuormauksen ja sidonnan jill
keen ei kuljetusmatkan aikana saa tapahtua minkaanlaista kuorman 
siirtymista. 

Minkaan vaunun ja kuorman yhteinen painopiste ei saa olla :? 300 
mm korkeammalla kiskon harjasta. 

Tyhjien 4-akselisten 60-62 tonnin kantoisten avovannujen paino
pisteen katsotaan sijaitsevan 800 mm :n korkeudella kiskon harjasta 
ja 2-akselisten 20 tonnin kantoisten avovaunuje~ 920 mm : n kor
keudella. 
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11. P11sl.-inlaitteiden irroittarninen ja palauttarninen 

Kuormattaessa pitkiii kuljetusesineitii kahteen tahi useampaan yh
tccnkytkettyyn avovaunuun irroittavat Suomen rautatiet vaunujen 
valissii olevat sivupuskimet puskinpalkeista. Puskimet on palautet
taYa SNT-Liiton Lokakuun rautatielle amanaikaisesti naiden vau
nujen kanssa, ja vaunuluetteloon tehdaiin merkinta ". . . . . . kpl 
puskimia vaunusta n :o ...... on kuormattu vaunuun n:o ..... . ". 

Tonkokuun 26 p: sta 1963 lukien tulevat voimaan seuraavat maiiraykset: 

12. Raipon poistaminen tariffiasernien luettelosta 

Koska matlrustajajunat vuoden 1963 kesaaikataulun voimaantulosta 
lukicn eivat py ahdy Suomen rautateiden Raipon a emalla, poiste
taan Raipon ascma suorasta matkustajayhdysliikenteesta. 
Tariifin 2. artiklan 1 §: n a) -kohdasta poistetaan sana " .. Raippo .. " 
ja Suomen rautateiden maksuja ko kcvasta taulukosta (Tariffin liite 
n:o 5) poistetaan kohta "Raippo-Vainikkala valtakunnan raja" 
kaikkine merkintoineen. 

(Tft V n:o 54, 2. 3. 63.) Kl 11 a/ 63. 

.. 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o l2 
1 9 6 3 

Vllttaus Kaskylehdessa JulkaJstuun maaraykseen merkltHn: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakefua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtiva painatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatiehallitus, lehtipaJvelu. 

Sis a lly s : 1 . VR Kliskylehrlet 11 a/ 63 ja 12 a/ 63. - 2. Avui<tuksen myon
taminen rautatie1ii.isille lomanviettoa varten ke. ii.- ja ~~-y·skautena. 1963. - 3. 
VR:n omakotitalojen tyyppipiiru:;tukset. - 4. :lluutok. ia. ,iu1kaisuun Liikennepa.iJk
kojen viilimatkrut. - 5. Lamminvaunujen lii.mpojoMojen jii.ii.tyminen. - 6. Venii
lii.isten vaunujen puskinlaitteid-en irroittaminen. - 7. Rengasmatkat. - 8. M8/tka
lippujen keraiiminen juni sa. - 9. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 
- 10 . .A.v-oimia vir.koja ja toimia. - 11. Alemmrut liikenneoppikuc sit (konuuk
toorikul1Ssi.t) lukuvuonna 1963-196-i. - 12. Vet urinkuljettajaoppikurs~it Juku
vuonna 1963-1964. 

VR Kiiskylehdet 11 a/ 63 ja 12 aj 63 

EriUisena on julkaistu VR Kaskyle'hti 11 a/ 63 isaltonlil:in 1 
uomen ja NT-Liiton rautatieyhdysliikenne. ;·amoiu erillisena 

on julkaistu VR Kaskylehti 12 a/63, jonka is3:lto on seuraava: 
1. VR:n renga.smatkat 1963. - 2. VR Matkailuliput 1963. - 3. 
Hopealinjan erikoisliput 1963. 

A vustuksen myontaminen rautatielaisille loman
viettoa varten kesa- ja syyskautena v. 1963 

Rautatiehallituksen myonnettya maararahan rautatiehenkilokun- 2 
nan lomanviettoavustuksia varten on talousosa ton sosiaalijaosto 
sopinut Lomaliitto ry: n, Virkamie liitto ry: n, Rautatielaisten Lepo
kotiyhdistys ry: n, VR Konduktooriyhdistys ry: n, nomen Veturi
miesten Liitto ry: n, Finlands Svenska Lokomoti vmannaforening 
rf: n, VR Viran- ja toimenhaltijat ry: n, VR Virkamicsten Om a 
Koti Yhdistys ry:n ja Rautateiden Urheihm Tuki-saation kan a 
iita, etta rautatielrusille ja heidan pe~·heen a jasenille Yarataan 

tilaisuus viettaa loma-ajastaan enintaan 14 n10rokautta .·anottujen 
yhtei ojen lomanviettopaikois a. 

3179/63/1-- 28.3.1963 
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2 Lomtdiitto ry:n hallilst'mia kys cs ·a ol<',-ia lomanYi('ttopaikkoja 
o,·at: 

, 'uur-Saimaan·· lomakyHi Taipal aaren piHijas ·a, 35 km Lap
pecnranna ta, 

,Punkaharjun" lomakyUi, 1 km Pnnkaharjcm py. akilta, 

,,Liin ·irannan'' lomakoti, Pyharannan pitajassa, Undenkaupun
gin ja Rauman keskivalillii 

, Karkisaarcn'" lomakoti, :\1ussalos a, 5 km Katka -ta, 

, KivijaT\'Cll .. lorna- ja retkeil~rke. lms Taavctin a emalta -± km 
Lappecnrantaan johtavan paatien \anella KiYijiirvcn ran
nalla; t elttailua ,·a11:en yarattu 20 ha; majoitu -ta m~·o 
rakennuk. is a : o ·ataysihoitoakin ·aatavi a. 

,,;\mmiin aa1·cn lomakoti' ' Suomus ·almelia. Kajaanin-Kuusa
mon Yaltatien tunturriassa: taysihoitoa ja oma,·araistaloutta. 

rirkmniesliitto !"!f: 1l balJitsPmia lomapaikkoja OYat: 

,Saimaanrannan ·· lomakyHi Taipalsaarcn piHija ·sa, n. 2r.: km 
Lappeenranna ta ja 

, 'aari ·eli.in retkeilykc. ku " Inarin kunnas a, aariselan tunturi
ahwcn Ian iosa · ·a, n. 263 km Ronniemelta. 

Rautatieliiisjiirjestojen loman '-iettopaikkoja ovat: 

Rautatielaistcn Lepokotiyhdi ty. ry: n lepokoti ,Kanervala" 
Sii..Tkisalo a, n. 25 km Pernion asemalta, 

VR Konduh'tooriyhdi tys ry:n lepokoti ,Rantalinna" Ruoko
lahden pitaja a, n. 14 km paassa Imatran asemalta, 

Suomcn Veturimiesten Liitto ry: n lepokoti .,Pyysalo" n. 3 lnn 
paa ··a Saynajarven laiturivaihteelta, 

Finlands Svenska Lokomotivmanna£orening rf: n lepokoti ,Sol
garden" Hangos a nk. Kylpylan puistossa, 

VR Virkanaisten Oma Koti Yhdistys ry: n 1 pokoti ,Paulal'inne ., 
Leppakoskcn aseman lahella, 

Rautateiden Urheilun Tuki- aation retkeilykeskukset Vuokatissa, 
lahella Ladun seisaketta ja Pelkosenniemen Pyhajarvella 
(Pyhatunturi) n. 55 km Kemijarven a emalta seka 
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VR Viran- ja toim0nhaltijat ry: n loman viettopaikka ,Lepo- 2 
kallio" KarkoUin piHijiissa, n. 6 km Lappilan asemalta. 

Lonwnviettopaikkoja valittaessa kehoitetaan ensisijaisesti Jnw
?nioirnaan rautatieliiisyhteisojen omistamat lomanviettopaikat. Lorna
liiton ja Virkamiesliiton lomanviettopaikkoja voidaan kiiyttiia hy
viiksi vain 3: nnen ja 4: nnen lomanviettovuoron aikana. 

Virkamiesliitto ry: n taholta tahdennetiian, etta ,Saimaanran
nan" lomakylii on avoinna kaikille rautatieliiisille niin virka- kuin 
tyosuhteessa oleville. 

Rantatielaisia ja heidan perheensa jiisenia varten ovitut kesii
kauden lomanviettovuorot ovat seuraavina aikoina: 

1. YUOI'O 3. 6.-16. 6. 4. YUOI'O 15. 7.-28. 7. 
2. 

" 17. 6.-30. 6. 5. 
" 29. 7.-11. 

3. 
" l. 7.-H. 7. 6. 

" 12. 8.-25. 8. 

Syyskaudella, ts. 26. 8. alkaen, ci ole varsinaisia lomanvietto
Ynoroja, vaan anojat ilmoittavat sosiaalijaostolle sen ajan, joksi 
he toiYovat lomapaikkan ·a jiirjestyvi.in. 

El'i lomanviettopaikat O\'at avoinna seuraa,Ta ·ti: 

, uur-Saimaa", ,Punkaharju", ,Liinsiranta", ,Kar
kisaari", ,Kivijarvi", ,Ammansaari" ja ,Sai-
maanranta" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 6.-3]. 8. 

,Pyysalo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 6.-31. 8. 

,Rantalinna" ................ . .... ..... . , . . . . . J. 6.-15. 9. 

,Kanervala" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 6.-31. 8. 

,Saari elan retkeilykesku " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 1.-31. 12. 
,Solgarden" 

• • • • • • 0 ••••••••• 0 •• •• 0 ••••••• •• ••• 

,Paularinne" .......... . ... . ................. . 

,Lepokallio'' ............................. . ... . 

,VR:n Retkeilykeskukset'' Vuokatissa ja Pyha-
·tunturilla . . ................ .. .......... .. . 

24. 6.-20. 8 . 

15. 2.-15. 10 . . 

15. 5.-15. 9. 

kautta vuoden 
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Taysihoitomaksut, joihin sisaltyy majoitu. , ruoka, saunan10ro 
kerran viikossa ja eraissa tapauksissa maksuton osallistuminen 
yhteisiin retkiin, nerailuihin ja ohjelmalli iin tilaisuuksiin, peri
taan seuraavasti: 

Lomaliiton lomanviettopaikat: 
,Suur-Saimaa ', ,Punkaharju", 
,Lansi ranta ", ,Kiirkisaari ", 
,,Kivijarvi'', ,,.AmmiinsaaTi'' 

1 hengen huone •••••••• 0. 0. 

2 
" " 

............ 
3-5 

" " 
• • 0 •• • • ••• •• 

y h teismaj oi tus (6 h. ) . ••••• 0. 

telttamajoitus •••• • 0 ••• 0 •••• 

lap et •••••• 0 0 • • • ••••• 0. 0. 0 

Virkamie lii.ton lomapai.kat: 
,,Saimaanranta" 

1 hengen huone ........... . 
2-5 " " ........... . 

lapset .. . .. . ....... . ...... . 

,Saariseliin retkeilyke kus" 

4-6 hengen huone ........... . 
yhteismajoitus ............. . 
yksinomaan majoitus ( 4:--6 h) 

, , (yht.maj.) 
jiisenille 10 % : ri alennus 
erillisia aterioita saatavissa. 

Rautatielai jarje tojen loman
viettopaikat: 

Rautatielaisten Lepokotiyhdistys 
ry: n ,Kanervala" 

Aikui et 

12,00 
10,00 

9,00 
,00 

7,00 

10,00 
9,00 

11,00 
9,50 
±,00 
3,50 

1-3 hengen huoneissa . . . . . . . . . 6, 0-8,30 
lapset aile 1 v. 25 % hinnoista 
(vahintaiin 2,00 mk) 
lapset aile 9 v. 50 % hinnoista 

VR Konduktooriyhdistys ry: n 
,Rantalinna" eri huon. mukaan 7,00-7,50 
jiisenet , , , 6,50-7,00 
.ei-rautatieli:i.iset , , 7J50-9,00 

Lapset 
alle aile 

12 v 8 v 

±,50 

±,50 

±,50 3,50 
±,00 3,00 
5,00 ±,00 

aile alle 
6 v 3 v 

3,50 

3 50 2,50 



S nomen V eturimiesten Liitto l'Y: n 
,P;ry alo" .............. .' .. . 
jasenet ................... . 
ei-rautatieUiiset ............ . 
lapset .................... . 

Finlands Svenska Lokomotivman
naforening rf: n ,Solgitrden" 
jiiscnet ... . ............... . 
ei-rautatieliiiset ............ . 
heinakuun ajalla 1 h. huo-
neista lisamaksua . . ...... .. . 

VR Virkanaisten Oma Koti Yhdi. -
tys ry: n ,Paularinne" ..... . 
jiisenet .............. . .... . 
ei-rautatielaiset .. .. ........ . 

Rautateiden Urheilun Tuki-saiitiO 
VR retkeilykeskus, Vuokatti .. 
yksinomaan majoitus ...... . 

, , (yht.maj.) 
erillisia aterioita ...... . ... . 
ei-ral.1tatielaiset (sovittaYa erik-
een) ....... . ............. . 

YR retkeilyke kus, Pyhatunturi 
yksinomaan majoitus ....... . 
erillisiii aterioita G. Mallande-
rin majalla .. . ............ . 

VR Viran- ja toimenhaltijat ry:n 

5-

Aikuiset 

7,00 
6,50 
8,00 

8,00 
7,00 

12,00 

1,50 

7,00 
6,00 
9,00 

7,00 
2,50 
1,50 

0,75-1,60 

,00-10,00 

1,50 

2,50 

12 

Lapset 
aile alle alle aile 

12 v 8 v 6 v 3 v 

5,00 3,50 

4,50 3,00 
3,50 2,00 
6,50 4,00 

5,00 4,00 

1,00 
0,75 

0,75 

.,Lepokallio" . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 3,75 
jasenet . . ..... . ............ 6,00-7,00 3,00-3,50 

3,25 
2,00-3,00 
4,00 ei-rautatielaiset . . . . . . . . . . . . . 9,00 4,50 

Hintojen mutdokset o1·at mahdollisia. 

Ko. Vuokatin ja Pyhiittmturin seka Saariseliin retkeilyke kuk
si a on hyviit keittomahdollisuudet keitto- ja ruokailuviilineineen. 

LiinaYa:atrteiden suhteen on huomattava, ettii ,SolgArdenissa" 
peritiiiin lakanorsta 1,00 {)'larkka ja Vuokatin retkeilykeskuksessa 

2 
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2,00 markkaa ldiyttokerralta. Pyhatunt urin retkeil~·kcslmksessa 
lomailtaes: a on kunkin kaytetti:iva omia lakanoitaan. 

Rautateiden palv luksessa tai tyo a olcville lomanviettoavus
tusten aajille myonnetaan avu tusta eninti:ian 7,00 marldma Yuoro
kaudelta. Kuitenkin on otettaV'a huomioon, etta lomanviettoavus
tu on ve1·onalaista, joten lomanvietHijien puolesta suoritetaan 
lomanviettopaikalle ainoastaan veronpidatykseWi Yahennetty avu -
tuksen mai:i,ra ja lomanviettajan on itsensa maksettava taman ja 
kokonaisku tannusten erotus lomanviettopaikkaan. Puoliso1ta ja 
lap ·ilta kannetaan ky eisen lomanviettopaikan perima edellamai
nittu taysihoitomaksu. Ilrnoitet1.£t hinnat ovat osittain keskihintoja. 

Helpottaakseen henkilolmnnan mab.dolli uuksia viettaa lomansa 
edella mainitu.issa lomanviettopaikoissa on rauta:tiehallitus paatti:i
nyt jakaa miiaramhan sallimissa rajois a kuluvana vuonna loman
viettoavustuksia seuraa,ien p -rusteiden mukaan: 

1. rautatieliiisille, joilla on elatettavanaan kaksi tai useampia 
alaikiiisiii lapsia, 100 % avustus tay. ihoitolru tannuksista, e11intaan 
kuitenkin 7,00 markan piiivamal{sun mukaan 14 vuorokaudelta, 

2. rautatieUiisille, joilla on elatettavanaan yksi alaikiiinen lapsi, 
va. taa,nasti 75 % avustus tay ihoitoku tannuksista, 

3. naimisissa oleville rautatieliiisiUe, joiUa ei ole eliitetti:iviiniidn 
alctikiiisiii lapsia, vastaavru;ti 25 % avustus taysihoitokustannuk ·i ta, 

·!. rnikiili molemmat avioptwlisot ovat mutateiden palveluksessa 
ja heilW on kaksi tai usearnpia alaikdisiii lapsia eliitettiiviindiin, saa 
heille myonnettavien avustusten yhtei mi:i.ara nousta Ya taan:ti 
nintaan 125% :iin yhden aikuisen tay. ihoitoku -tannuksista, 

5. rnikdli molemrnat aviopuolisot ovat rautateiden palvelnksessa 
jet heillii on eliitettiiviiniiiin yksi alaikdinen lapsi, saa heille myon
nettavien avustusten yhteismaara nousta vastaavasti enintiiiin 
] 00 %: iin edellise sa kohdassa mainitui ta tiiysihoitokustannuksi ta, 

6. harkinnan mukaan vastaavasti enintiii:in 25% avu tu tay ·i
hoitokustannuksista p~rheettornille 1·at£tatieliiisille. 

VR : n Urheilutoimilmnnan tJai sosiaalijaoston jiirjestamilie, Y~i
hintiii:in viikon kestiiville kursseille, opintopaiville tai retkeilyillc 
yms. osallistuville lomanviettajille voidaan myos myontaa avustuk-
ia edella selostetun mukaise ti, kuitenkin enintiiiin niin paljon 

kuin avu$tuksia mak ·ettaisiin vietettaes ii lomaa varsinaisi sa loman
viettopaikoissa. Tallaisista tilaisuuksista mainittalcoon tiissa VRU: n 
tenniksen peruskurssi Vuokatin retkeilykeskuksessa 10--16. 6. seldi 
marja- ja ruskaretki Pyhatunturilla 13-20. 9. ja mahd. sosiaali
jaoston a kartelu- ja 'irkistyspaiviit lok.a-marra hnm vaihtee .. a. 
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.i\Iahdolhsmv paasta loma.Jl\·icttoanlstuk ista osalliscksi on kai- 2 
killa niillii ,·altionrautatciden pahcluksessa olPYilla ,·iran ja toi-
men haltijoilla seldi t.\·ontekijoilla, joilla ci ole maascudulla omaa 
lomanviettopaikkaa. .1 t'llSi us fa myonnetiiiin l·ain rmdatirliiisill c 
itselleen, mtdtct ei hiinen perheensi.i jiisenille. Rautatichallitu · suo
rittaa ayustuk n suoraan lomakodillc tai ita vastaavallr, eildi ii 
avustuksen saajalle. osiaalijaosto ei tilaa paikkoja ·ellaisille, joille 
avu tustakaan ci Yoida antaa, ellei paikan t•a ratlsta. nimcnomaan 
pyydctii. Tasta syysta anojan t nlec tiiyttaa anomu -lomakkc~n kohta 
19, jos han toivoo paikan varaami ·ta lomakodi:ta, vaikkei hanen 
avustusanomuk. ecn ·a ole snostuttukaan, jotta han ·aisi itsellccn ja 
perheenjascnilleen n -hmaalCllTIUSCdun, jollOin ta~-sihoitomaksnt OY<lt 
amat kuin luettelo ·sa mainitnt, poikkeukse11a kuitenkin Vuokatin 

ja Pyh~itunturin retkeilyke ·kuk et. 

Lomam·iettoa n1:stnsta ja lomanviettopaikan .-araamista koske.-at 
anomuk et, jotka laaditaan taman VR Kaskylehden liitteena olevaa 
tai YastaaYan kaavan mukaista lomak t ta kaytHic·n, on Hihetcttaxa 
rautatiehallituksen sosiaalijao tolle t•iimeistiiiin Jmhtilwun 16 piii
vi.ii.in 1963 mennessii. }fyohcmmin saapuneet anomnksct p~TitiHin 
mahdoll isuuksien mukaau ottamaan huom.ioon. l\likali anojaa ei 
voida ·ijoittaa ·iihen lomandettopaikkaan, johon han P?rkii, koe
tctaan hanclle jarjestaa tilai uu viettaii lomansa jossakin muussa 
mainitsemassaan paika · a. Ko ·ka kaikis:a lomandcttopaikoissa 011 

'utU'in tungos heinakuun aikana, oli ·i toh·ottana, etta mahdolli
simman monet koettai iYat jiirj<'. taa lomansa kesii- tai clokuun 
aikana, jolloin olisi l;llnremmat mahdollisnnd(•t saada paikat Yam
tuiksi. 

:\Iikiili lomanYit'ttO})aikau tilanuut nmtatieli:Unen tai hiincn per
heensa ja ·en on e. ty:nyt . aapumasta Yarattuun lomapaikkaan, on 
hiinen ilinoitcttaYa siitii sosiaalijaostoon viinwi hHin 10 ptiiYiia 
enncn sanotun o]eskelnn alkamista. Ell i neruutu 'ta ole teht~T 
edella anotnn mukaisesti, on hakija Ych·ollinen makamaan 5 YUO

rokauden ta:r ihoitomak un jokai en Yaratun paikan o alta. Ta:ta 
on a ianomai. en henkilon anomuk en yhte:vde ·:a annettaYa :itou
mu rautatiehaUitukscn . o iaalijaostolle. 

(Tt III n: o / 133. 21 . 3. 63. ) TG 12/ 63. 2. 

VR : n omakotitalojen tyyppipiirustukset 

Rautatielaisten omakotitalopiirust u ·ten YalintaYihkosta II on 3 
otettu uusittu painos, johon on tchty tyyppicn esitt cl.vn kannalta 
selventaviii korjauk ia. Kun nusittu paino. ei :i ·allii aikai:empaan 
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wnatt nna mitaiin olennaisia muutoksia, L'i erillista Jll'I'usjakelua 
suoritrta, Yaan Yalintadhkoja toimitetaan tyopaikoiile ja asiasta 
kiinnosttmrillc tarpeen mnkaan tilattar ,a rautatiehallituksen o
·iaalijao ·tosta. 

Rautatiehallitns jnlkaisi Yuonna 1953 ensinunaiscn tautaticlai -
trn omakotitalopiim tustcn Yalintavihkon, joka sisa1Hia kuusi kah
den asunnon omakotitaloty;\·ppia (VR 1, VR 2, VR 3, VR 4, VR 5 
ja YR 6) ;ja yhden ulkorakennusty~vpin (VR 2 talon Takennus). 
Vuonna 1957 julkai tiin Yalintavihko II, joka kasittaa kolme yhden 
asunnon 1-k~;>tTok ista omakotitalotyyppiii (VR 7, VR ja VR 9) 
ja ~·hdcn talousrakennustyypin (VR 7 talon rakennu ) . Vuonna 
1961 julkaistiin Yalinta,ihko III joka e ittelee kaksi 1-kerroksi ta 
(VR 10 ja \"'R 11) ja yhden 2-k rrok i ·en (VR 13) yhden asunnon 
s ~a yhden 1-kenok ·i en (VR 12) ja yhden n ·. rinnetalot:v:vpin 
(VR 14) , jotka \iimeksi mainitut (VR 12 ja VR H ) OYat toten
trttaYi.S ·a joko yhden tai kahden a unnon ratkaisuina. Valintavih
ko ·:a III esitellaiin lisaksi kak i ke amokkityyppia (VR 100 ja VR 
101 ). ValintaYihlwja ja niis. ·a ~;>sitettyjen tyyppicn paii- ja tyopii
rustuksia, tarveaine- ja tarvikelueiteloja sekii tyoselityksiii saavat 
n iin Yirka- lmin tyi.isuhtee .·a oleYat rautatielaiset Jdiyttoonsii mak
sutta rautatiehallituk. en .·osiaalijaostosta huone 475 (puh. Hki 749). 
Rakennu teknilli i ta . eikoista annetaan tietoja paitsi Yalintavih
koi. ·a esitettyjen ohjeiden mukaan myos sosiaalijaostosta huonc 473 
(puh. Hki 74 ) ja muista omakotitalojen ralrentamisee11 liittynsta 
k~vs~·myk ista, kuten tontin hankkimise ta , lainoituk r ta, tyypin 
Yalinna ta ~vm. scikoi ·ta hnone 4 0 (puh. Hh'i. 461 ) . 

Piirustuk et, luettelot ja tyosclitykset 011 tarkoit ttu vain rauta
tieliiiste11 kiiytto(in, joten niiden lnovuttami11en ulkopuolisille 011 
E.>hdottomasti kiellem -. (Tt III n : o 0. 106/ Y. 63/ 134 25. 3. 1963.) 
Kl 1:2/ 63. 3. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

tin py akin alainen Kymin. Oy: n raide mel'kintoineen poi -
tetaan julkai u:ta 1. 4. 1963 lukien . (Lkoj n:o Lt 993, 21. 3. 63.) 
Kl 12/ 63. 4. 

Lamminvaunujen lampi:ijohtojen jaatyminen 

Koska jalleen on Yoitu todeta, etta lammin Yaunujen lampo
johtojen sulkuhanoja on virheellisen kayton johdo.rta jaatynyt ja 
tiista aiheutunnt myos Himpojohtojen jaatymi iii., kehoitetaan juna-
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ja Yaihtopaheluhenkilostoa uoudattamaan tarkoin ko. asiasta Kl: ssii 5 
n: o 12/ 60.5 annettuja kayttoohjeita, joidcn mukaan hi)~T:dammi
tykselUi Uimmitetyu vauuuu Uimpojohdon sulkuhanat on kaannet-
HiYa "auki"-asentoon aiua kun tallaincu Yauuu irroitctaan junan 
tni muusta liimpojohdosta. 

amalia huomautetaan, cttii liit.ettacssa mainittnja. vau11uja sel
laisiin juniin, joissa niita ei Himmiteta veturin hoyrylUi., 011 Himpo
johtojen sulkuhanat jaatymise11 estamiseksi tiilloinkin jatcttiiva 
' 'auki"-ascntoon. 

(Lkoj 11: o Lt 1016, 21. 3. 63.) IG 12/ 63. 5. 

Venalaisten vaunujen puskinlaitteiden 
irroittaminen 

Kask7lehden n: o 11 a/63.11 kob,dan mukaan kuorma ttaessa 6 
pitkia kuljetusesineita kahteen tai u eampaa11 yhteenkytkettyyn 

NTL:11 avovaunuun, on Suomen rautateiden toimesta irroitettava 
vaunujen valissa olevat sivupuskimet puskinpalkeista. Kun tama 
on suoritettaYa ennen vaunujen kuormausta, on liikennepaikan 
hyvis a ajoin ilmoitettava tii;sta lahimmalle Yaunumestarille. Pus
kimet on palautettava SNT-Liiton Lokakuun rautateille samanaika.i
. esti niiiden Yaunujen kanssa ,ja liikennepaikan on vaunuluetteloon 
merkittava ,. kpl puskimia vaunu ta n: o on kuor-
mattu \'aunuun n: o ----" 

(Kut n: o 53±, 23. 3. 63.) Kl 12/ 63. 6. 

Rengasmatkat 

Huomautetaan, etta tana vuonna tulee rengasmatkojen esittely- 7 
vihkonen olemaan samansisaltoinen kuin vuonna 1962. Vihkoa voi-
daan jakaa, mikali sita on jiiljellii, sillii ehdolla, eWi Yihko en 
i ii a oleYa vanha liite havitetiiiin. Uusia ;ruode11 1963 liitteita on 

. aatavana mainosjaostosta. Maino jaoston uorittamassa jakelus ·a 
on jo uu i liite. (Tft VII 39/ 63, 18. 3. 1963.) Kl 12/ 63. 7. 

Matkalippujen kerii.aminen junissa 

attunee ta syysta ja viitaten A.J.S. 26 §: u miiariiyk iin huo- 8 
mautetaan konduktoorin ja rahastajan velvollisuudesta keratii mat
kustajilta matkan paattyessa - tarkastustoimi to II : lle lahettamistii 
Yarten - kaikki loppuun ldiytetyt tai kelpaamattomat matkaliput 
ja yhdi tett:-jen lippujen lehdet, olivatpa ne minka nimisia tai 
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laatuisia tahansa, samoin !min niihin mahdollisesti kuuluvat todi-.;
teet. Lippua ei saa jiittaii matkustajalta ottamatta silUikaan pcnv
teella, etta tama ilmoittaa tan'itsevansa sen la kutukseensa tms. 
tarpce een. Tallai ta tanctta Yartcn matkustajalla on oikcus saada 
lippua o taessaan "kuitti matkalipusta" (lom. n: o 1 ' 25 tai 1 25 
kk), minka antamisesta ovat maarayk ·et Kl 40/ 62.13. (Trt n: o Y 
51 / 153, 23. 3. 63.) Kl 12/ 63. 

K adonneit a. matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Rautatielaakli.ri Ora Erkki FribcrgLUe rataosille Ilelsinki-Tuomioja, Pyhli.· 
~almi-Ylivieska ja Haapajarvi-Pihtipudas 13. 2. 1961 kirjoitettu vuo ivaJlaa· 
lippu n:o 670, jouka voima aoloaika olisi paattynyt 31. 12.1963, on kadonnut 
ja kuoletetaan. (Toj n: o To 207, 18. 3. 1963.) 

A voimia virkoja ja toimia 

Kaksi konttoriapulaiscn tointa, joista toiuen rautatiehallituksen varasto· 
osastossa ja toiuen valtionrautateiden varasto·osa tossa, asemapaikknna toi · 
taiseksi Turun pli.avarasto. Varasto-osaston johtajaJle osoitetut hakemulcset on 
toimitettava nwtatiehallituksen varastotoimistoou viimeistiiliu . ,!,. l 963 enneu 
klo 12 (postit e ennen .-irka·ajan piili.ttymisUi). 

Kirjanpitiijan vi1·ka rautatiehallituk en varasto·osastossa. Ruutatiehallituk
~en piiiijohtajalle o oitetut hakl'mukset on toirnitettava rautatiehallitukseu kir· 
jaamoon viimei tiilin 19. 4. 1963 ennPn klo J 2 (postitse ennen virka·ajan piiiit· 
tymistii). 

Y.p. fe luokan kirju1·in L'irka valtionrautateiden varasto·o astossa, asema· 
paikkana toistaiseksi Helsingin piiiivara to. Rautatiehallitukseu piiiijohtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitcttava rautatiehallituksen kirjaamoon viimei ·. 
talin 19. 4. 1963 ennen klo 12· (postitse ('nnen virka-ajau palittymistii). 

Linjahallinnon rataosastolla lcolme l;onttoripi:iallikbn virl.:aa, toistaisek i 
s('uraavien ratajaksojen toimistoissa: 

1. rataja.kso (Helsinki), 2. rllitlllja.kso (Riihimaki) ja: 9. ratajaksQ (Kou
vola). Rautatiehallitukseu piiajohtajalle osoitetut hakemnkset on toim~· 
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimei. tli.li.n 27.4.1963 enneu kello 12 
(postits:e enuen virka·ajan pliattymistli). 

Alemmat liikenneoppikurssit (konduktoorikurssit) 
lukuvuonna 1963-1964 

Ensi lukuvuoden aikana jarjestettaville alemmille liikenneoppikursselille 
(konduktoorikurss.eille) aikovien or1 jatettava rautatieopistou johtokunnalle 
osoitetut hakemukseu a asianomaisille e imiehilleen niin aikai. in, etta ne 
lausuntojen kera ehtivat rwutatieopi ton johtajaJle huhtikuun ~7 pi,iiviii.in 
196.'1 mennessii. Nii.iden anomustcu klisittelyyn, lliihin liitettaviiu asiakirjoihin 
ja muihin kursseille pilisya koskeviin seikkoihin. niihden on nour1atcttava 
mita opetustoimen objesiiii.nnon 10, Jl, 17, 1 , 45, 48 ja 55 §§:SIS& Reka 
vaihilemie patev:y-yttli. koskevassa rautatiehallituk en kirjelma~ iL n :o H. 
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797/313 , 3. 6. 38 maarii.tiiiin. Ansiolueiteloa ei tarvitse liittaii, mikiili mai- 11 
nitun ohjesiiiinnon 54 §:ssii edellytetyt seikat. seka virkavirheestii tai rikok-
se ta mahdollisesti tuomitut rangaistukset elvii.sti ilmenevii.t viralli esta 
nimikirjakortin jiiljennoksestii (n: o 1123), jonka kaik·inpuoli en oikeelli uu-
den myos pyrkijii. nimikirjoituksellaan tunnustaa. Rautatieopiston johto
kunnan 20. 9. 61 tekemii.n piiiitiiks~n mukaan ei 54 §:n edellyttiimaa yhteen~ii 
6 kuukauden junapalveluRta tarvitse eniiii erilelHi.. Myos mahd. v:irellii. oleva 
kurinpito- twi rikos yyle on mainitta\·a. Kirjallinen anomus ja e.m. nimi-
kortin jiiljennos riittiiii niiltii, jotka aikaisemmin ovat hakeneet vastaaville 
kursseillc ja jo aaneet osallistua piiiisytutkintoon kerran tai useammin. Vii-
meise tii osallistum.iscsta piiiisytufkintoon samoin kuin psykoteknilliseen kokee.-
seen on mainittava tarkka aikamiiiirii ja on a ianomaisen esimiehen my/is 
tiissii tapauks~ sa merkittiivii. hakemukseen, minkii.lainen hakijan kti~·to~ ja 
toiminta myohemmin on ollut. 

Kun rautatieopiston johtokunta on varannut mahdollisuuden pyrkia kai
kista liikennejaksoista kur eille, johtokuuta tiissi.i. yhteydessii. tahtoo voi: 
rna saoleviin miiiirii.yksiin nojautuen huomauttaa, etta kurs eille hakevien 
on paikallaan varautua ruahdolli een siirtamiseen tutkinnon suorittamisen 
jiilkeen sellaisille liikennepaikoille, joilla esuntyy konduktooripii.tevii.n tyovoi
man pnutetta. 

Piiii.sytutkinto, joka edelleenkin kii. ittii.ii ohje iii.intojen, laskennou ja 
ii.iclinkielen sekii. ruotsinkielisiin niibclen myos suomen kielen kirjalliset ko
keet, pidetaan kaikissa liikennejaksoissa . ti. 63. Tarkempi ajankohta ilmoi
tetaan myohemmin. Syyslukukaujten kms. it alkaval 12 . . 63 klo 10.30. 
Oppilasa.suntolaa ei ole. Vaunumajoitusta ei void a jii.rjestiia. ( Ropj n: o 
76/122, 1 . 3. fi3.) 

Veturinkuljettajaoppikurssit lukuvuonna 1963-1964 

En. i lukm·uoden aikana jiirje tettiiville veturinkuljettajaoppikurs eille 12 
aikovien on jiitettii.vii. rautatieopi ton johtokunnalle o oitetut hakemuksensa 
asiaJtoruaisille esimiehilleen niin aikaisin, etta ne lausuntojen kera ebtivii.t 
rautatieopiston johtajalle ltuhtikuun t7 pi:ii'r;iiim 1963 71tennessii. Kunkin haki-
jan on anomukses. aan ruainittava, talttooko han o~allistua piiii ytulkintoon 
myos moottoriopin osalta. Ni.iiden anomusten kiisittelyyn, ni~ltin liitettiivun 
asiakirjoihin ja mnihin kur. seille piiiisyi.i. ko keviin ~ikkoibin niihden on 
noudatetiava, mitii. konemestarien piitevyyskirjois!a joulukuun 8 piiivii rtii 
1949 annetun asetuk~n 8 §: ssii, koneosaston johtajan kirjelm.iissii. n: o Koh 
157/662, 29. 3. 50 ja opetustoimen ohjesii.ii.nnon 10, 1J, 18, 59 ja 67 §§: ssii 
lisiimiiiiriiyksineen mii.ii.riitiiiin. An ioluetteloa ei kuitenkaan tarvit e liittiiii, 
mikiili paa yyn vaikuttavat seikat - muun oh.ella inyos esim . virkavirhee~tii. 
tai rikoksesta tuomitut rangaistukset - riittii.vii.n selviisti kayviit ilmi ao. 
kOOJ:ejakson piiiillikon hakemukseen liittii.Jnii.stii. virallisesta uimikirjan jiil
jennok estii., jonka ka.ikinpuoliS!en oikeellisuuden myo pyrkijii nimikirjoituk-
ellaan tuunu taa. Myo maltd. virellii. oleva kurinpito- tai rikos yyte on 

mainittava. Konepiirustusniiytettii ei liihetetii tiinne, ,·aan toteaa kukin 
konejak onpiiii.Llikko en olevan veturinlii.mmittii.jii.tutkinnon y hte:vdes~ii. \-iral
lisest:i. hyvii.ksytyn. Rakemuksessa on mainittava veturinliimmitUijiinkirjan 
numero ja antopii.ivii. Veturinliimmittajiinkirjan omaavien osalta sovelletaan 
67 § :n lisiimiiiirii.yk estii. vain kohtia 1, 3 ja 5, kun sitii.vastoin niibin 
h111kijoihin, joilla ei ole veturinliimmittii.jii.nki.rjaa, sovelletaan kohtia 1-5 
kokona.i. uude saan. Pelkldi kirjallinen anomus ja e.m. nimikirjakortin jiil
jennos 1 .. ttavat kuitenkin niiltii., jotka aikaisemmin ovat hakeneet puheena
oleville kurs eille ja saaneet oikeudeu osallistua paw ytutkintoon . Viimei
sesHi. piiii ytutkintoon osanoto ta on anomuk essa mainitta\'a tarkka aika-
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miUira ja on asianomai en esimiehen myos tii sii tapauksessa hakemukseen 
merkittava, minkiilainen hakijan kaytos j a toiminta myohemmin on ollut. 
Myos edelli een paasytutkintoon osalliRtuneet ovat. oikeutettuja pyrkimiiiin 
niiille kursseille. 

Pii.ii.sytutkinto jarjeste1.iiiin kaikissa konejaksoi sa. kesakuun 10 piiiviinii 
1963. Tarkempi ajanlwhta. ilmoitetaan myohemmin. Tulokset ti doite!aan 
virkateitse. Snr lukukauden kurssit alkavat 12. 8. 63 !do 11.00 . Oppila -
asuntolaa ei ole. Vaun=joitu ta ei void a jiirje, taa. (Ropj n: o 77/123, 
18. 3. 63 .) 

" 



Liite Kl 1t/63. e. 

Tiiytettiivii -mielwimmin koneella tai 
tekstaten ja toimitetta-r:a 1·h :n sosiaali
jaostoon 16. 4. 1963 mennessii. 

Lomanviettoa vustusanomus 

1. Anojan tii.ydellinen nimi .... ......... ..... ... .. . .. ..... . ........... . 

"2. Syntymii.aika 

.3. Toimipaikka 

4. Virka, toimi tai ammatti ... ...... . .... ............ ... .. ... . ...... . .. . 

5. Ollut VR :n palveluk.sessa alk . ... ... . ......... yht . . ......... vuotta 

6. Per he uhteet: naimisis a, leski, perheetOn 1) .. ... . ...... . .. __ . _ . _ . . .. _ 

7. Perheen paii.asiallinen huoltaja 

8. Puoli on nimi 

9. 
" 

syn tymii.aika . . .. ....... .. .................... ..... . ... .... . 

10. Lasten nimet ja iat . ........ ......... ... . ......... .... ... ........ . . . 

11. Haluttu lomanviettopaikka (erikoistoivomukset huoneisiin niihden merkit
tii.vii. selvii.sti hintoineen): 

12. Ellei edell-ii mainittuun paikkaan voida jii.rjes.tii.ii., haluaako muualle ja 

m.inne seka hinta . ............ ..... ........... .. ..... ..... . .. .. .. .. . 

13. Toivottu lomanviettoaina 1, 2, 3, 4, 5, 6 1) vuoro. 

14. Myonnetty vuosiloma I I 1963 viiliseksi ajaksi. 

15. Ottaako vaimonsa mukaan 

16. 
" 

lapsensa mukaan ja kenet heistii. . . ........... .. . . .... .. ... .. . . 

17. Onko aikai emmin nauttinut lomanviettoavustu&ta valtionrautateilta ja 

min a vuosina .. ........ . .. .... .. ..... . .... ... .................... . . . 

1) Tarpeetou ylipyyhitii.iin. 



18. Onlw al"iopuoliso uauttinut ail,aisemmin lomanviettoav u~tusta valtlomauta-

teilta ja mina vuosina ..... ......... ........ . ... .......... ..... .. . . . 

19. Halutaanko paikan varau~, ,·aikka avustusta ei voitaisil{aan myo~1tiHi 

(tallaista ,·arausta ei talla l omakkeella voida kuitenkaau Vuokatin ja 

Pyhatunturin retkeilykeskuksiin tehda) 

20. Onko jasenena jossakin seLlaisessa yhdistyksessa, joka omille jiisenilleen 

myontaa alennusta tay ihoitohinnoista (~et ma~nittavn) ........... . 

21. mistaako ke amajan, -mokin tai -huvilan ........................ . .. . 

22. Muit:a anomuk.sen perusteluiksi annettavia tietoja l.d1~·esti (pyyueUUin 

Uiyttiimaan ) : ................................ . ........ . .. . ....... .. . 

• ••• •• • 0 • •• 0 •• • 0 •• ••••••••••••• ••• ••••••••••• • •••• 0 0 ••••••••• •• 0 • • • • ••••• 

' 

Mikall allekirjoittaneellc tai perheeui jasenille varataan lomanviettopaikka, 
sitoudun mahdollisen esteen sattuessa ilmoittamaan asia ta rautatiehallituksen 
osiaalijaostolle viimeistaan kymmenen (10) paivaa ennen tilatun oleskeluajan 

alkamista tai muussa tapaukse sa maksamaan· viiden (5) vuorokauden taysi
hoitomaksun jokaisen varatun paikan osalta. - Sitoudnn myos olemaan ke -
keyttiimatta oleskeluani lomanviettopaikassa tai muussa tapaukses a itse suorit
tamaan jiiJelli.i. olevasta tilausajasta lomanviettopaikan maarai.i.man maksun . 

• 0 ••• 0 • •••••••• 0 0 ••••• , . . . . paivii.nii . .......... kuuta 1963 . 

anojan allekirjoitus 

tarkka osoite 

Ed ella ilmoitetut tiedot todistan ollieiksi: 

..... .. . ....... .. ..... , .... paivanii .. ........ kuuta 1963. 

esimiehen allekirjoitus ja virkaleima 



Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLE HTI N:o 12 a 

1 9 6 3 
Vil ttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl , asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatus)aostoon. 

To I mit us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. VR:n r.enga.smaJtkat 1963. - 2. VR Ma;tk.ailuliput 1963. -

3. Hopealinjan eriJ<oisliput 1963. 

VR: n rengasmatkat 1963 

Vuoden 1963 rengasmatkoja, joita on 16 ikappaletta, myydaiin 1 
kuluvan vuoden kesiikuun 1 paivan ja elokuun 31 piiiviin va1isenii 

aikana. 

Niissii rengasmatkoissa, joissa rautatien osuus saadaan vaihto

ehtoisesti suorittaa laivassa tai lentoteitse, on matkustajan varsi

naiscn rengasmatkan hinnan lisaksi suoritettava lisiimaksu. 

(Ks. siv. 3) 

Auto-, laiva- ja lentomatkojen kullruvuorot on mainittu mm. 

,Suomen 1rulkuneuvoissa". 

Lipunmyyjiii kehotetaan tiedottamaan asiakkaille matkailuliiken

teessii mukana olevien liikennoitsijoiden kulkuneuvojen aikatauluissa 

mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. 

Siiannollinen sisavesipurjehduskausi on 8. 6.-24. 8. valisena 
aikana. 

1983/63/5 
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Rengasmatkojen hinnat _ 

Reugrus n:o 2lk li1k 
Nmk NmJc 

2 Hopcarcngas •) 21,90 

4 Sininen rengas •) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,40 

5 

7 

Liintinen Piiijanne-rcngas •) 

Itainen Paijanne-rengas •) 

8 Kaakkois-Suomen rengas •) 

27,40 

24,60 

30,60 

13 Niisijarven rengas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,50 

14 Hiimeen-Savon matka *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,90 

21 Ita-Suomen rengas •) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,10 

22 Etela-Suomen rengas •) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,70 

23 Jarvirengas *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,30 

25 Punkaharjun rengas •) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,70 

26 Viidentoista kaupungin kierros "') . . . . . . . . . . 44,30 

27 Lentorengas •) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,90 

28 Valtakunnan kierros *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,30 

30 Suur-Savon rengas •) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,90 

38 Hameen-Karjalan matka •) . . . . . . . . . . . . . . . 43,70 

32,85 

50,35 

35,35 

31,15 

40,15 

20,75 

38, 5 

43,65 

55,05 

45,45 

31,05 

66,45 

50, 5 

78,45 

38,85 

61,65 

*) aissa renga.sma1:ikoissa., joissa maariilbty rauta.tien osuu voidoon vaihto

eM·oi·sesti uorittaa Jaivrassa tai leutokoneeila, sUJorittetaan sivuUa 3 maiuittu 

lLsa.mak·su lippua lu11;a tettaess.a tai viime~ rtaan ko. myoeiiJiikennoitsijaHe 

kayterttavassa kulkuneuvossa. 
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Vaihtoehtoisten matkojen lisamaksut 

Vaihtoehtoinen mllltka molempiin suuntiin: *) vai.!hltoeh!to~set matJ'-rut esiintyviilt seur.a.avissa renglllSlipuissa 
Nmk renkaan numero 

Riimeenlinna-Valkeakoski, mootstorilaiva 5,30 2 5 14 23 26 27 28 38 

Hiimeenlinna-'l'oijal.an satama, 
" 

4,20 2 5 14 23 26 27 28 38 

Hii.meenlinna-'l'ampere, 
" 

8,15 2 5 H 23 26 27 28 38 

Toijllllan SBJtama-Tampere, 
" 

5,40 2 4 5 14 22 23 26 27 28 38 

V 41.lkeakoski-Tam pere, 
" 

3,50 2 4 5 14 22 23 26 27 28 38 

'rampere-Virrorut, laiva, turistiluokassa ilman ,70 4 5 14 22 23 26 27 28 38 
hytJtipaikkaa 

Lappeenranta-Savonlinna 
" 

6,00 8 21 22 23 25 26 27 28 30 38 

Mik.keli-Savonlinna 
" 

6,00 25 

Savonlinna--Joensuu 
" 

6,00 21 38 

Sa von linna-Kuopio 
" 

6,00 26 27 28 30 

Kuopio-Jj"Vrus.kylii, lentokone **) 6,80 27 38 

Lahti-Jyvii:skylii "TEHI" 4,70 4 5 7 8 

*) Li iimak>su, jonka matkustaja suori<ttaa jok() rengasmatkaa lunasbaessaan tai viimeistaiin ko:1le myotaliikennoitsi

jiille kaytmtavii:ssa •ku1kuneuv()Ssa. 

**) Ennen l<entomatkllin alkamista on asianomainen lehti vaihdelltava lentolippuun joko matka- tai lentotoimistossa. 

I 
w 
I 
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Rengasmatka n :o 2 , Hopea
rengas" 

Helsinki- Hiimeenlinna
Toijala- Valkeakoski- Tam
pere- Turku- Helsinki tai 
piii.nvastoin. 

TURK I: 
lBO Kerava 

-4-

Rengasmatka n: o 4 ,Sininen 
rengas'' 

Helsinki- Vesijiirvi- lai
vassa Jyviiskylii-Haapamiiki 
- Tampere-Toijala-Valkea
koski - Tm•ku - Helsinki tai 
piiin vasto in. 

HELSINKI 
BELSINOFORS TURKU 

ABO 

Karis 

2 lk 21,90 nmk 1 lk 32,85 nmk ~ 2 lk 37,40 nmk 1lk 50,35 nmk 

Rengasmatka n: o 5 ,Lantinen Paijanne-rengas" 
Riihimiiki-Ves]jiirvi-laivassa Jyvii.skylii-Haapamiiki-Tam

pere-Toijala-Val'keakoski-Hiimeenlinna-Riihimiiki tai piiin
vastoin . 

... 

2 1k 27,40 nmk 1 llk 3'5,35 nmk 
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Reng-asmatka n :o 7 , Itainen Paijanne-reng-as" 1 
Kouvola-Pieksamaki-J yYiisk:da-laivassa V esijani-Kou vola 

tai pain vastoin. 

2 lk 24,60 nDllk 1 hlc 31,1& nmk 

Reng-asmatka n: o 8 ,Kaakkois
Suomen reng·as" 

Kouvola- LaP'Peenranta- Savon
lin.na-J yviiskyla-laivassa V esijarvi
Kouvola tai painvastoin. 

KOUYOLA 

2 rk 30,60 nmk 1 lk 40,15 nmk 

Reng-asma tka n: o 13 
,Nasijiirven reng-as" 

Tampere -laivassa 
Virrat-Haapami:ilki
Tampere tai painvas
toin. 

TAMPERE 

2 •lk 17,50 nmk 
1 lk 20,75 nmk 
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1 Rengasmatka n: o 14 ,Hameen-Savon matka" 

Riihimaki-Kouvola-Piek.samaki- llaapamaki-Tampere-Toi
jala-Valkeako ki-Hli!meenlinua-Riihimaki tai painva toiu. 

Pieksiimii.ki 

RIIHIM.:i.KI 

2 rk 2-,90 nmk 1 lk 38,85 nmk 

Rengasmatka n : o 21 ,Ita-Suomen rengas" 

Kouvola-Lappeenranta-Savonltinna.-Joen uu-Pieksamaki
Mikkeli-Kouvola tai piiinvastoin. 

2 lk 29,10 nmk 1 lk 43,6& nmk 



-7- 12a 

Rengasmatka n: o 22 , Etelii.-Suomen r engas" 1 
Helsinki-Riihimaki-Lappeenranta-Savonlinna-Haapamaki

Tampere--Toijala-Valkeakoski-Turku-Helsinki tai painvastoin. 

2 lk 36,70 nmk 1 lk 55,05 nmk 

Rengasmatka n : o 23 ,Jarvirengas" 
Riihimaki-Lappeenranta-SavonJ inna-Haapamaki-Tampere

'l'oija•la-Valkeakoski-HameenHnna-Riihimaki tai piiinvastoin. 
Picksiimiiki 

2 lk 30,30 nmk 1 lk 45,46 nmk 

Rengasmatka n : o 25 ,Punkaharjun rengas" 
Kou vola-Lappeenranta-Savonlinna-Pieksamaki-Kou vola tai 

painvastoin. Pieksiimiiki 

KO UVOLA 

2 lk 20,70 nmk 1 lk 31,05 nmk 
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1 Rengasmatka n : o 26 , Viidentoista kaupungin lderros" 
Riihimaki-Laappenranta-Savonlinna-Kuopio-Kontiomaki

Oulu-Haapamaki-Tampere-Toijala-V alkeakosk:i-Hameenlinna 
-Riihim.fuki tai pii.invastoin. 

O'ULU 

2 lk 44,3'0 nm:k 1 lk 66,45 nmk 

Junayhteyksien vuoksi oikeuttavat lehdet 21, Kuopio-Kontio
maki (tai painvastoin) ja 22, Kontiomaki-Oulu (tai painvastoin) 
valin Iisalmi-Oulu (tai painvastoin) matkustamaan vaihtoehtoi
sesti Haapajarven kautta. 

Rengasmatka n:o 27 , Lentorengas" 
Riihimii:ki-Laprpeenranta-.Savon:linna-Kuopio-Jyvaskyla

Haapamii:ki-Tamp ere-Toij ala-V alkeakoski-Hameenlinna-Riihi
miiki rtai pa·invastoin. 

1 iLk 150,85 nmk 
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Rengasmatka n :o 28 , Valtakunnan kienos" 1 
Riihimaki-Lappeenranta-Savonlinna-Kuopio-Kontiomaki

Oulu-Rovaniemi tai Aavasaksa-Oulu-Haapamaki-Tampere
-Toijala-Valkeakoski-Hiimeenlinna-Riihimifki tai pai nvastoin. 

2 lk 52,30 nmk 1 lk 78,45 nmk 

Junayhteyksien vuoksi oikeuttavat lehdet 21, Kuopio-Kontio
maki (tai painvastoin) ja 22, Kontiomaki-Oulu (tai painvastoin) 
valin Iisalmi-Oulu (tai painvastoin) mabkustamaan vaihtoehtoi
sesti Haapajarven kautta. 

Renkaan ,kaannekohta" on joko Rovaniemi tai Aavasaksa. 
Tasta on huomautettava lipun ostajalle. 

Rengasmatka n : o 30 ,Suur-Savon rengas" 
Kuopi~-Pieksamaki-Kouvola-Lappeenronta-.SavonHnna

Kuopio tai painvastoin. 

2 lk 25,90 nmk 1 lk 38,85 nmk 
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1 Rengasmatka n: o 38 , Hameen-Karjalan matka" 

Riihimaki-La pp enranta-Sa vonlinna-J oensu u-V uonislahti
moottoriveneessa Koli-au tossa Kuopio-Pieksamaki-HaapamaJd 
-Tampere-Toiljala-Valkeakoski-Hameenlinna-Riihimaki tai 
painvastoin. 

Rllill~lAKl 

2 lk 43,70 nmk 1 lk 61,65 mnk 

Myyntiohjeita 

Rengaslippu on voimassa yhden kuukauden. 

Myynnin yhteydessa kiinnitcUian rengaslippu, mikali mahdol
lista nitomakoneella, rengaslipun erikoiskansiin. J okaiseHa rengas
lipulla on oma kantensa - yhteinen 1 ja 2 luokan rengaslippua 
varten. 

Rengaslippuja myytaessa on jokaiseen lehteen ehdottomasti lei
mattava lippuvarastoaseman tai matkatoimiston nimi- j.a paivaleima. 

Vaihtoehtoisten matkojen lisamaksut (taulukko sivulla 3) kan
netaan liittymis- ja lisamatkashekkikirjalia (lomake 2235/L). 

Rengaslippujen t~1apaisesti Loppuessa on a emien laadittava 
haluttu rengaslippu matkailuliptm lomakkeelle. Tallaisesta lipusta 
kannetaan vastaavan rengaslipun hinta ja paallyksen ylareunaan 
seka jokaiseen ilehteen merkitaan ,Rengasmatka n:o .... . . ". Lippu 
kiinnitetiiiin asianomaisen rengaslipun erikoiskansiin. 

Rengaslippuina kaytetyista matkailulipuista laaditaan rengas
lipputilin liitteeksi erillinen tili, johon merkitaan matkailulipun 
numero, sen renkaan numero, minkii sijasta se on kaytetty seka 
kannettu rahamiiara. 
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Varsinaiseen maikailulipputiliin merkitaan vain rengaslippuina 1 
myytyjen matkailulippujen numerot numerojarje tykse ·a tavallis-
ten matkailulippujen kanssa ja mui tutussarakkeeseen: rengaslippu. 

Liittymis- ja lisamatkat kirjoitetaan naihin lippuihin kuten 
varsinaisiin rengaslippui.hinkin. 

Rengaslippuja liittymis- ja lisamatkalippuineen myydi.Hin seuraa
villa liikennepaikoiUa: Forssa, Haapamaki, Hamina, Heinola, Hel
sinki, Hyvinkaa, Hamecnlinna, Ii almi, Imatra, Inkeroinen, Joen
suu, Jyvaskyla, Kajaani, Karjaa, Kauhava, Kemi, Kokkola, Kotka, 
Kouvola, Kuopio, Kymi, Lahti, Lappeenranta, Lapua, Loimaa, 1\lik
keli, Myllykoski, Nokia, oormarkku, Oulu, Pieksamaki, Pori, Por
voo, Rauma, Riihimaki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinajoki, 
Suonenjoki, Tampere, Toijala, Tornio, Turku, Uusikaupunki, Vaasa, 
Valkeakoski, V~ammala, Varkaus, Vilppula, Ylivieska ja Aiinekoski. 
Renga lippuja myyvat myos kaikki yksityiset matkatoimistot. 

Muut rautateiden liikennepaikat tilaavat rengaslippunsa edella
mai.nituilta iliikennepaikoilta tilauslomaketta n: o 2412 kayttaen. 
Tilauslomakkeessa on mainittava haluttu renga.smatka seka liitty
mis- ja lisamatkat, jos sellais t tulevat kysymykseen, vaunuluokka 
ja milia liikennepaikalla lippu lunastetaan seka milloin matka ailkaa. 
Toimitusaika on talloin 2 vrk. 

relja mutta ei 12 vnutta tayttiineille lapsille myydaan rengas
lippuja liittymis- ja lisamatkalippuineen puoleen hintaan. 

Myytaessa lastenlippuja irroitetaan rengaslip1m kaikista muista 
lehdista (myos liittymis- ja li amatkalipuista), paitsi valkoisen 
varisesta tiliin liitettaviista lehdesta, oikea yliikulma. Kansilehden 
puolilipun tarkastusosa on kiinnitettiiva tiliin liitettiivaan valkoi
seen lehteen. Muut irroitetut lmlmat saadaan havittaa. Lasten
lippuun ei tarvitse leimata sanaa ,Lapsi". 

Matka voidaan aloittaa milta lirkennepaikalta tahansa matka
lipun osoittaman tien varrella matkustajan haluamaan suuntaan . 
.Aloitettua matka uuntaa ei kuitenkaan saa muuttaa. Kansilehden 
1 si.vulle on merkittava miltii renkaalla olevalta liikennepai
kalta matka aloitetaan ja mihin ·uuntaan. Jo matka aloitetaan 
jonkin lippulehden viiliasemalta, on himan lehden etusivulle teh
tava seuraava, 1ahtoaseman virk!ailijan nimclilii ja aseman leimalla 
varmennettu mcrkinHi: .,)!atka aloitE'taan r enkaalla ........ . .. . 
. . . . a . uuntaan ... . .................. as." Niiin mer kitty lehti 
jateHUin vihkoon kaytettaYiiksi palmm1atkalla tehtaYaii matkaa var
tcn alkuperaiselle lahtoasemalle. Tallainen lchti irroitetaan kansi
lehdesta siis vasta matkan paattyessa. 
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Rengaslippu oikeuttaa kayttamiHin vam sitii reittia, jolle se on 
myyty. Yleinen maarays, etta pitempiia tieta ostettu lippu kelpaa 
myos lyhyempiii:i tietii, ei siis ole voimassa t·engasmatkojen suhteen. 
Jos 2 luokan rengaslipulla matkustaja haluaa siirtyii 1 luokkaan, 
on hiinen suoritettava tayde11 tariffi11 mukainen lisama;ksu silta 
osalta matkaa, jonka han matkustaa 1 luokassa. 

Renga.slippu oikeuttaa rajoituksetta keskeyttamaan matka11 Epun 
voimassaoloaikana. Lippu on, kelvataksee11 matkan jat1"amiscen, 
annettava a.semapaallysti:in leimattavaksi silla liikennepaikalla, jolla 
matka keskeytetaan. J os keskeytys tapahtuu lippulehteen merkitylla 
paatea.semalla, ei ·tata merkintiUi vaadita. 

Rengasliput kelpaavat kaikissa ju11issa. Istuma- ja makuupaikan 
varau:k:sista ks. TS: 11 8 § ja 9 §. 

Rengasliput eivat oikeuta mrutkustamaa11 eTikseen tilatussa 
paivii-, mah""Uu- tai retkeilyvau11ussa e1kii tilrutussa vaununosastossa. 

Matkustaja 011 velvollinen huolehtimaa;n matkatavaransa kuljc
tuksesta toisesta kulkuneuvosta toiseen. 

Juna11 ko11dukti:ii:iri liivistiiii kunkin matkan osaHe kuuluva11 
lippulehden syrjiissii olevan ruudun sitii mukaa kuin matka edis
tyy. Irtonaiset lehdet ovat kelpaamattomia, ellei samailla voida 
11ayttaa viela tekemiitti:imiin matkan lehtia ja lipun kansilehtea. 

Liittymismatkat 

J os re11gasmatka aloitetaa11 joltakin muulta kui11 renkaalla ole
V'alta liikennepaikalta, 011 tiille eclestakaiselle matkalle ostettava ns. 
liittymismatkalippu, jonka hinta la.sketaa11 menolipun tari£fin mu
kaan matkan osien yhteenlasketulta piltuudelta. Hintataulukko 
sivuilla 26-27. Tiillainen lippu kirjoitetaan erillisestii re11gasmat
kojen liittymis- ja lisiimatka.shekkikirjasta (lomake 2235/ L). Liitty
mismatkalippuu11 merkitiiiin asianomaise11 r engasmatka11 ja lipun 
11umerot. Lippu kiinnitetaiin liimaamalla ensimmaiseksi sisalehdeksi 
renga.slippuun. Kannettu maksu merkitaiin rengaslipun kansilehden 
asianomaiseen kohtaan. Liittymismatkalippu on voimassa saman 
ajan kuin rengaslipptlkin j1a on se aina iu11astettava re11gaslipun 
oston yhteydessii. 
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Lisamatk:at 

Jos matkustaja tekee renkaan ulkopuolelle haluamansa edes
takaisen rautatiernatkan, on hiinen lunastettava ns. lisiirnatkalip]JU 
jonka voi ostaa rengaslippujen muillakin myyntiasemilla kuin sillii, 
mis ii varsinainen rengaslippu on ostettu. Tiillaise ta lisamatkasta 
hinta lasketaan niinikiiiin menolipun tariffin mukaan matkan osien 
yhteenlasketulta pituudelta. Hintataulukko sivuilla 26-27. Lippu 
kirjoitetaan erillisestii rengasmatkojen liittymis- ja li iimatka
shekkikirjasta (lomake 2235/ L) ja merkitiiiin siihen asianomaisen 
rengasmatkan ja lipun numerot sekii kiinnitetiiiin liimaamalla ren
gaslipun kulloinkin kysymyksessii olevaan lehteen. Lisamatkalippu 
kelpaa ainoastaan rengaslipun kera. Lippu on voimassa saman ajan 
kuin ko. r engaslippukin. Milloin lisamatkalippu lunastetaan rengas
lipun oston yhrteydessa, hinta merkitaan vain silloin tavalliseen 
tapaan rengaslipun asianomaiseen kohtaan. 

Edestakainen lisiirnatkalippu voidaan lunastaa rnyos auto- ja 
laivarnatkoille. Tallaisen lipun voi ostaa rengaslippujen muillakin 
myyntiasemilla kuin sillii, missii varsinainen rengaslippu on ostettu. 
Lippu kirjoitetaan erillisesta rengasmatkojen liittymis- ja lisa
matkashekkikirjasta (lomake 2235/L) ja merkitaan siihen asian
omaisen renO'asmatkan ja lipun numerot seka kiinnitetaan liimaa
malla renga lipun asianomaiseen kohtaan. Lippu kelpaa ainoastaan 
rengaslipun kera ja on voimassa saman ajan kuin itse rengaslippu
kin. Kun lippu lunastetaan rengaslipun oston yhteydessa, hinta 
merkitaan vain silloin tavalliseen tapaan rengaslipun asianomaiseen 
kohtaan. 

Lunastettaessa edestakainen lisamatkrulippu auto- tai laivamat
kalle, kirjoitetaan meno- ja paluUJll.atka eri lehd~1le. 

Maksut naistii autojen ja laivojen lisamatkoista kannetaan mat
kailulippuohjeissa mainittujen hintojen multaan. Hinnat sivuilla 
14--21. 

Tilitys 

Tilitys tapahtuu VR Tilityssaannon mukaisesti. 

(Tfo n:o i\I 59, 6. 2.1963.) Kl 12 a/ 62. 1. 

1 
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2 VR Matkailuliput 1963 

Matkailulippuihin voidaan sisiilllyWia rantatiematkojen ohella 
myos jiiljempiina mainitut laiv,a-, auto- ja lentomatkat: 

LAIVAMATKAT : 

Siiannollinen purjehduskau i 8. 6.-24. 8. 

Saimaa: 
Menolipun hinta 

turi&tiluokassa 
ilman hytti

pai..k.kaa nmk 

Joensuu- avonlinna 
Kerma-Kuopio 
Kerma-Sa vonl inna 
Koli-Lieksa 
Koli-Vuonislahti 
Kuopio--Kerma 
Kuopio-Savonlinna 

(Heinavedcn reitti) 
Lappeenranta-Mikkeli 

Lappeenranta-Puumala 

La ppeenranta-Sa vonlinna 

Licksa-Koli 
Mikkeli-Lappeenranta 
Mikkeli-Puumala 

Mikkeii--Savonlinna 

Punkaharju-Lappeen
ranta 

Punkaharju-Savonlinna 
Puumala-Lappeenranta 

Puumala-Mikkeli 
Pnumala--Savonlinna 

S1a vonlinna-J oensuu 
Sa vonlinna-Kerma 
Savonlinna-Kuopio 

(Reina veden reitti) 

11,50 
6,00 
6,00 
2,30 
1,40 
6,00 

11,50 
11,00 

6,00 

11,50 

2,30 
11,00 

6,00 

11,00 

11,50 
3,00 
6,00 

6,00 
6,00 

11,50 
6,00 

11150 

Lii.ken teenhllirj oit.taja: 

Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Hciniiveden Hoyrylaiva Oy 
Heiniiveden Hoyrylaiva Oy 
Jus. i Tolkki 
Ju si To.Jtkki 
Heiniiveden Hoyrylaiva Oy 

Heiniive(!Jen Hoyrylaiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy, 
Saimaan Hyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy, 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Saimaan Hoyrylruiva Oy, 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Jus i Tolkki 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy, 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy, 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 

Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Sum·-Saimaan Laiva Oy 
Suur-Saimaan Lai va Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy, 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyryl,aiva Oy 
Heiniiveden Hoyrylaiva Oy 

Heinaveden Hoyrylaiva Oy 
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Menolipun hinta 
tu ristilu okas~a 

ilman hytLi
paikkaa mnk 

Savonlinna-I_;appeenranta 11,50 

Savonlinna-lVIikkeli 11,00 
Savonlinna-Punkaharju 3,00 
Sa·vonlinna-Pnuma}a 6,00 

Vuonislahti-Koli 1,40 

Paij3.nne: 
Jyva kylii-Lahti (TEHI) 
J yvaskyla-V esijiirvi 
Lahti-JyvaskyUi (TEHI) 
Vesijiirvi-J yvaskyUi. 

Keitele : 
Suolahti-Viitasaari 
Viitasaari-Suolahti 

Vanajavesi-Nasijarvi : 
Hameenlinna-Ori vesi 
Hamcenlinna-Tampere 
Hameenlinna-Toijalan 

satama 
Hameenlinna-V alkeakoski 
Orivesi-Hameenlinna 
Orivesi-Tampere 
Orivesi-Toijalan satama 
Tampere-Hameenlinna 
Tampere--Orivesi 
Tampere--Toijalan atama 
'Damp ere--V alkeakoski 
Tampere--Virrat 

Toijalan satama-Hameen-
linna 

Toijalan satama-Orivesi 
ToijaJlan atama-Tampere 
Y.alkeakoski-Hiimeenl inn a 
V alkeakoski-Tamp ere 
Virrat-Tampcre 

16,20 
11,50 
16,20 
11,50 

4,50 
4,50 

11,75 
11,75 

6,00 
7,10 

11,75 
5,90 
5,80 

11,75 
5,90 
7,20 
5,30 

11,00 

6,00 
5,80 
7,20 
7,10 
5,30 

11,00 

Lii.ken teen harj oit;ta.ja.: 

Saimaan Hoyrylaiva Oy, 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Snur-Saimaan Laiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiv·a Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy, 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
J nssi Tolklri 

12 a 

Paijanteen Kantosiipi Oy 
T : mi Paijanteen Laiva 
Paijanteen Kantosiipi Oy 
T: mi Paijanteen Laiv·a 

V. Hamalainen 
V. Hamalainen 

Laiva Oy lVIatkailu 
Laiva Oy lVIatkailu 

Laiva Oy lVIatkailu 
Laiva Oy lVIatkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy lVIatkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy lVIatkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Hoyrylaiva Osuuskunta 

Tarjanne 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Hoyrylaiva Osuuskunta 

T·arjanne 

2 
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Menolipun hinta 
1. 6-31.8. 

nmk 

Turun satamar-Maar·ian
hamina: 
( tai piiinvastoin) 

Yhteisluokka 

Pohjois-Valkealan vesiret-
keily: 

Vain tahiin suuntaan: 

Hillosensalmi-Marj osaari 
-Mantysaari-Orilammen 
Maja- Korpisaari- Mur-

10,80 

janlahti-M:yllysaari-Kuu- 6,30 
tinlahti-Lapinsa'Lmi-Ori-
1ammin Maja- Hillo en-
salmi 

J(otkar-Kaunissaari: 
( tai pain vasto in) 

Moottorialus Lokki ' 2,25 

Liiken teeuhar j oittaj a : 

SHOy, Bore, Svea ja Oy Silja
varustamo 

Irja Siikava 

Kymenlaakson Matkailija
yhdistys r.y. 

AUTOMATKAT: 

Hinnat voimassa 1. 6.--31. 8. 

Menolipun hi.nta 
nmk 

Aa vasaksa-Rovaniemi 
Aavasaksa-Rovaniemi 

(Mellakosken kautta) 
Heinola-Mikkeli 
I isalmi-J oensuu 

Iisalmi--J oensuu 
(pikavuoro) 

Imatra-Rantasalmi as. 
Imatra as.-Puumala 
Imatrankoski-Puumala 

4,45 

3,95 
3,50 
7,50 

8,10 
4,50 
2,50 
2,70 

Liikenteenharjoittaja : 

Lohinivan Linjat Oy 

Posti 
Savonlinja Oy 
Linja-autoliike Hujanen & 

Makkonen 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti, Viipurin Linja-Auto Oy 
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M:enolipun hinta 
nmk. 

Imatrankoski-Rantasalmi 
as. 4,70 

7,50 J oensuu-Iisalmi 

Joensuu-Iisalmi 
(pikavuoro) 

J oensuu-Koli 
J oensuu-Kuopio 
J oensuu-Savonlinna 

Juuka-Koli 

Juuka-Kuopio 
J yvaskyla-Karstula 

J yvaskyla-Jamsa 

Jyvaskyla-Kokkola 

J yvaskyla-Kuopio 
Jyvaskyla-Mikkeli 
Jamsa-J yvaskylii 

Kajaani-Kubmo 

Kajaani-Kuusamo 

Kajaani-Sotkamo 
Kajaani-.Arnmansaari 

Karstula-J yvaskyla 

Karstula-Kokkola 

Karstula-Saarijarvi 

Karstula-Seinajoki 
(.Alajarven kautta) 

2 1983/63/5 

8,10 
2,95 
5,40 
5,40 

1,70 

4,70 
3,80 

2,35 

9,00 

6,30 
4,60 
2,35 

4,00 

10,00 

1,80 
4,05 

3,80 

5,70 

1,60 

5,50 

12a 

Liikenteenharjoittaja: 

Viipmin Linja-Auto Oy 
Linja-autoliike Hujanen & 

Makkonen 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Joensuun Auto Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Savonlinja Oy, Linja-autoliike 

V eikko U otila 
Posti, Savo-Karjalan Linja 

Oy, Joensuun Auto Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, K. Hanninen 
Posti, Linjaliike Rajala Oy, 

Vaino Paunu Oy, Jamsan
kosken Liikenne Oy, Suku
lan Linja O.Y. 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti, Koivuranta Oy 
Savonlinja Oy 
Posti, Linjaliike Rajala Oy, 

Vaino Paunu Oy, Jamsan
kosken Liikenne Oy, Suku
lan Linja O.Y. 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Y. A. Korhonen 

Posti, Kainuun Linj,a Oy, 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Posti, Y. A. Korhonen 
Posti, Kainuun Linja Oy, 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, K. Hanninen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, K. Hanninen 

Posti 

2 
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Kar tula-Seinajoki 
(Lehtimaen kautta) 

Kar tula-Viitasaari 
Kauliranta-M uonio 

Kaulil,anta-Pello 

Kemijarvi-Kuusamo 
Kemijarvi-Rovaniemi 

Kilpi jarvi-Muonio 

-18-

II>Ienolipun hinta 
nmk 

4,70 
2,90 
6,95 

1,80 

5,30 
3,35 

7,00 

Kilpisjarvi-Palojoensuu 5,40 

Kittila-Muonio 

Kittila-Rovaniemi 

Koli-Joen uu 
Koli-Juuka 

Koli-Kuopio 
Kokkola-J yvliskyla 

Kokkola-Karstula 

Kokkola-Vaasa 
Kuhmo-Kajaani 

Kuhmo-Lieksa 
Kuhmo-Nurmes 
Kuhmo-Sotkamo 

Kuhmo-Amrnan aari 
Kuopio-J oensuu 
Kuopio-J uuka 
Kuopio-Jyvaskyla 
Kuopio-Koli 
Kuopio-Nurmes 

3,15 

5,70 

2,95 
1,70 

6,05 
9,00 

5,70 

5,50 
-:1:,00 

3,95 
3,15 
2,60 

4,95 
5,40 
4,70 
6,30 
6,05 
5,40 

Liiken teenharjoittaja: 

Posti 
Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti, Ahti Ketonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti, J . M. Eskelisen Lapin 

Linjat Oy 
Posti, J. M. E kelisen Lapin 

Linjat Oy 
Posti, J. M. E kelisen Lapin 

Linjat Oy 
Posti, Napapiirin Turisti!auto 

Oy, J . M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

Posti, J oensuun Auto Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja 

Oy, J oensuun Auto Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Ab Haldin & Rose Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Y. A. Korhonen 
Posti 
Nurmeksen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Koivuranta Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Savo-Karjalan Linja Oy 
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Menolipuu hinta 
nmk 

Kuopio-Saarijarvi 
Kuopio-Viitasaari 
Kuusamo-Kajaani 

Kuusamo-Kemijarvi 
Kucwamo-Oulu 
Kuusamo-Taivalkoski 
Kuu amo-.Ammansaari 

Lieksa-Kuhmo 
Mikkeli-Heinola 
Mikkeli-J yvas.b.7la 
Mikkeli-Puumala 

Mikkeli-Sa vonlinna 
M uonio-Kauliranta 

Muonio-Kilpisjarvi 

Muonio-Kittila 

Muonio-Palla.stunturi 
Muonio-Palojoensuu 

Muonio-Rovaniemi 
(Kittilan kautta) 

M:uonio-Xkasjoensuu 

Nurmes-Kuhmo 
Nurmes---Kuopio 
Oulu-Kuusamo 
Oulu-Tai•alkoski 
Palla tunturi-Muonio 
Pallastunturi-Rovaniemi 

Palojoensuu-Kilpisjiirvi 

8,00 
5,85 

10,00 

5,30 
7,75 
2,60 
6,40 

3,95 
3,50 
4,60 
3,00 

4,00 
6,95 

7,00 

3,15 

1,55 
2,10 

8,45 

2,60 

3,15 
5,40 
7,75 
5,50 
1,55 
9,30 

5,40 

12a 

Liikenteenharjoittaja : 

Posti 
Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Po ti, Kainuun Linja Oy, 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Abti Ketonen 
Posti 
Posti 
Po ti, Kainuun Linja Oy, 

Oy Pohjolan Liikcnne Ab 
Posti 
Savonlinja Oy 
Savonlinja Oy 
Anttolan Liikenne Oy, . Sa

re ma, Viipurin Linja-Auto 
Oy 

Savonlinja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 

Po&'ti, J. M. Eskelisen ]~apin 
Linjat Oy 

Posti, J. 1\I. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

Posti 
Posti, J . 1\I. Eskelisen Lapin 

Linjat Oy 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Nurmeksen Auto Oy 
Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti 
Posti 
Posti 
Napapiirin Turistiauto Oy 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

2 
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Menolipun hi.nta 
nmk Liikenteenharjoittaja: 

Palojoensuu-Muonio 2,10 Posti, J . M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

Pello-Kauliranta 1,80 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Pello-Rovaniemi 
Pello-Akasjoen uu 

Pori-Vaasa (Pirttikylan 
kautta) 

Puumala-Imatra as. 
Puumala-Imatrankoski 
Puumala-Mikkeli 

Rantasalmi as.-Imatra 
Rantasalmi as.-Imatran-

koski 
Rantasalmi as.-Varkaus 
Rauhala-Rovaniemi 
Rauma-Uusikaupunki 
Rovaniemi-Aavasaksa 
Rovaniemi-Aavasaksa 

(Mellakosken kautta) 

Rovaniemi-Kemijarvi 

Rovaniemi-Kittila 

Rovaniemi-Muonio 
(KittiHin kautta) 

Rovaniemi-Pallastunturi 
Rovaniemi-Pello 
Rovanienli-Rauhala 
Rovaniemi-Sirkka 
Rovaniemi-Sarkijiirvi 
Saarijarvi-Karstula 

Saarijiirvi-Kuopio 

4,15 
3,35 

7,20 
2,50 
2,'10 
3,00 

4,50 

4,70 
2,25 
8,30 
2,10 
4,45 

3,95 

3,35 

5,70 

8,45 

9,30 
4,15 
8,30 
6,80 
8,60 
1,60 

8,00 

Ab 
Lolrinivan Linjat Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 

Posti 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti, Viipurin Linja-Auto Oy 
Anttolan Liikenne Oy, U. Sa-

resma, Viipurin Linja-Auto 
Oy 

Viipurin Linja-Auto Oy 

Viipurin Linja-Auto Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Pyharannan Linja-Auto Oy 
Lohinivan Linjat Oy 

Posti 

Po ti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, apapnrm 
Turistiauto Oy 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

N apapiirin Turistiauto Oy 
Lohinivan Linjat Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Napapiirin 'l'uristiauto Oy 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, K. Hanninen 
Posti 
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Menolipun hinta 
nmk 

Saarijarvi-Viitasaari 
Sa vonlinna-J oensuu 

Savonlinna-Mikkeli 
Seinajoki-Karstula 

(Alajarven kautta) 
Seinajoki-Karstula 

(Lehtimaen kautta) 
Sirkka-Rovaniemi 
Sotkamo-Kaj a ani 
Sotkamo-Kuhrno 

Sarkijarvi-Rovaniemi 
Taivalkoski-Kuusamo 
Taivalkoski-Oulu 
Tamp ere-Vehoniemi 
Uusikaupunki-Rauma 
Vaa a-Kokkola 
Vaa a-Pori (Pirttikylan 

kautta) 
Vaasa-Virrat 
V alkeakoski-V ehoniemi 
Varkaus-Rantasalmi as. 
Vehoniemi-Tamp ere 
V ehoniemi-V alkeakoski 
Viitasaari-Karstula 
Viitasaari-Kuopio 
Viitasaari-Saarijarvi 
Virrat-V oosa 
Xkasjoen uu-Muonio 

.Akasjoensuu-Pello 

Amman aari-Kajaani 

Am.mansaari-Kuhmo 
Ammansaari-Kuusamo 

2,50 
5,40 

4,00 

5,50 

4,70 
6, 0 
1,80 
2,60 

8,60 
2,60 
5,50 
1,30 
2,10 
5,50 

7,20 
6,95 
1,55 
2,25 
1,30 
1,55 
2,90 
5,85 
2,50 
6,95 
2,60 

3,35 

4,95 
6,40 

12a 

Liiken teenharj oittaj a: 

Posti 
Savonlinja Oy, Linja-autoliike 

V eikko U otila 
Savonlinja Oy 

Posti 

Posti 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti, Y. A. Korhonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti 
Posti 
P. Ilmoni 
Pyharannan Linja-Auto Oy 
Ab Haldin & Rose Oy 

Posti 
Tieliikenne Oy 
P . llmoni 
Viipurin Linja-Auto Oy 
P. Ilmoni 
P. Ilmoni 
Posti 
Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Posti 
Tieliikenne Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Kainuun Linja Oy 
Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Kainuun Linja Oy 

2 
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2 LENTOMATKAT : 

Hinnat voimassa 1. 6.-31. 10. 

nmk 

Helsinki-Lappeem·anta 23,00 Kar-Air oy 
Helsinh.-i-J oensuu 43,00 Kar-Air oy 
Helsinki-Tamp re 12,00 Kar-Air oy 
Hel ·inki-Turku 15,00 Aero Oy 
I valo-Rovaniemi 22,00 Aero Oy 
J oensuu-Helsinki 43,00 Kar-Air oy 
,T oen uu-Lappeem·anta 18,00 Kar-Air oy 
.Jyvii kyla-Kajaani 27,00 Aero Oy 
J yyaskylii-Kuopio 12,00 Aero Oy 
.JyvaskyUi-Oulu 32,00 Aero Oy 
Jyvi.iskyla-Tampere 16,00 Aero Oy 
.JyvaskyHi-Turku_ 28,00 Aero Oy 
Kaj aani-J yvasky Hi 27,00 Aero Oy 
Kajaani-Kemi 22,00 A{:!ro Oy 
Kajaani-Oulu 12,00 Aero Oy 
Kemi-Kajaani 22,00 Aero Oy 
Kcmi-Oulu 10,00 Aero Oy 
Kemi-Rovaniemi 10,00 Aero Or 
Kokkolar--Pori 24,00 Aero Oy 
Kokkola-Vaasa 10,00 Aero Oy 
Knopio-JyviiskyHi. 12,00 Aero Oy 
Kuopio-Oulu (Jyvas-

kylan kautta) 35,00 .A:ero Oy 
Lappeenranta-Helsinki 23,00 Kar-Air oy 
Lappcenranta-J oensuu 18,00 Kar-Air oy 
1\Iaarianhaminar--Turku 19,00 Aero Oy 
Oulu-J yvaskylii 32,00 Aero Oy 
Oulu-Kajaani 12,00 Aero Oy 
Oulu-Kemi 10,00 Aero Oy 
Oulu-Kuopio (J yvii.s-

kyliin kautta) 35,00 Aero Oy 
Oulu-Rovaniemi 19,00 Aero Oy 
Pori-Kokkola 24,00 Aero Oy 
Pori-Tnrku 12,00 Aero Oy 
Pori-Vaasa 15,00 Aero Oy 
Rovanicmi-I valo 22,00 Aero Oy 
Rovaniemi-Kemi 10,00 Aero Oy 
RoYaniemi-Oulu 19,00 Aero Oy 
Tam pere-Helsinki 12,00 Kar-Air oy 
Tampere-J yvaskyla 16,00 Aero Oy 
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nmk 

Tampere-Turkn 13,00 Aero Oy 
Turlrn-Helsinki 15,00 Aero Oy 
TU1:ku-J yvaskyHi 28,00 Aero Oy 
Turku-Maarianhamina 19,00 Aero Oy 
Turku-Pori 12,00 Aero Oy 
Turku-Tampere 13,00 Aero Oy 
Vaasa-Kokkola 10,00 Aero Oy 
Vaasa-Pori 15,00 Aero Oy 

Ennen lentomatkan alkamista matkalipun lentoon oikeuttaYa 
lehti vaihdetaan lentolippuun matkatoim.istossa tai lentoyhtioiden 
toimipaikoi sa. 

Matkailulippujen laatimis-, tilitys- ym. maarayksiii. 

Matkailulippuja myytaessa on ,jokaiseen lehteen ehdottomast i 
leimattava myyntipaikan nimi- ja paivaleima. 

M·atkailulippuja laadittaessa on huomattava, etta jokaista auto-, 
laiva- ja lentomatkaa varten kirjoitetaan eri lehti . 

.Automatkaa varten laadittavaan lmporrkiin on merkittavii lii
kenteen harjoittajan nimi. (Ks. siv. 16-21.) 

Mikiili matkareitti ei m.ahdu yhteen matkailulippuvihkoon, on 
kiiytettiiva useampia Uppuvihkoja, ns. jatkolippnja. 

MatkailuUpun ja siihen liittyvien ns. jatkolippujen yhteinen 
rautatiematkojen k:ilometrimiiara ja yhteenlaskettu lipunhinta rauta
tie-, laiva-, auto- ja lentomatkoista merkitaan vain varsinaisen mat
kailulipun kansilehden a ianomaisille riveille. J atkolippujen kansi
lehtiin ei naita merkintojii tE'hda. Sen sijaan on jatkolipun kansi
lehden ja tiliin liitettavan lehden ,hil1ta"-sarakkeiden kohdalle 
kirjoitettava sanat ,Liittyy matkailulippuun n: o ". Mat
kailulipun kayWimattomat lehdct on irroit~ttaYa ja liiteWivii tiliin. 

Matkailulippuj E'n tilitykses a on noudatettaya VR Tilityssaan
non maarayksia. 

Matkailuliput kelpaaYat kaikissa junissa. Istuma- ja makuu
paikan varauksista ks. TS: n 8 § ja 9 §. 

Jos matkustaja on tilannut rautatieliikennepai.IDan valitykse!Ui 
paikan laivaan tai lentokoneeseen, on asianomaisen matkailulipun 
lehteen tehtava tasta merk:inta ja kayttopaiva. 

2 
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Matkailulipuista kanneltava lisiimaksu on luoka ta r iippumatta 
1,00 nmk. Nelja mutta ei 12 vuotta tayttaneille lapsille myydaan 
matkailulippuja puoleen hintaan. Lisiimaksu on lruitenkin 1,00 nmk. 
l\Iyytaessa lastenlippuja irroitetaan matkailulipun kaikista lehdista 
(myos kaytetyista jatkolipuista) paitsi valkoisesta tiliin liitetta
Ylista lehdesta, oikea ylakulma. Kansilehden (myi:is jatkolipun) 
pnolilipun tarkastusosa on kiinniteWiva tiliin liitettavaiin valkoi
scen lehteen. Muurt irroitetut kulmat saadaan havi1:itaa. 

Matkailulippuja ei myyda puolustuslaitoksen matkalipun osto
luvan perusteella. · 

Matkailulippu on voimassa yhden lruukauden. Lipun kelpoisuus
aika paattyy klo 24 leimauspaivaa jarjestysnumcroltaan vastaavana 
paivana seuraavassa kuussa. Jollei seuraavassa kuus a ole jarjes
tysnumeroltaan vastaavaa paivaa, paiittyy kelpoisuusaika kuukau
den viimeisena paivana klo 24. 

Matkatavaran kuljertuksessa katsotaan matkailulipun rautatie
lehdet menolippujen veroisiksi. 

Matkailulippu voidaan ostaa muultakin liikennepaikalta kuin 
matkan alkamisliikennepaikalta. 

Matkailulippuja ei saa kayttaa yksinomaan auto-, ~aiYa- tai 
lentomatkoja varten . 

.. 



Matka 
Hiimeenlinnra.-Tampere 

Joensuu--8avonlinna 

Jyvaskyla-Lahti (TEHI) 
J yvii.sky la-v esij arvi 
Ka.uni.!Ssaari-Kot.ka 

Kot'ka~Kaunissaa.ri 

Kuopio----Savonlinna 
Lahti-Jyviiskylii. (TEHI) 
Lappeenranta-Mikkeli 

Lappeenrra.nta--8avonlinna 

Mikkeli-Lappeenranta 
Mikkeli-Savonlinna 

Ori vesi-Ta.mpere 

Pohjois· V alkealan vesiretkeily 
Punkaharju--8avonli.nna 
S81Vonlinna-J oensuu 
Sa.vonlinna-Kuopio 
Sa vonlimna-Lappeenxaruta 

Sa.vonlinna-:M:ikkeli 
Savonlinna--iPunmharju 
Tampere----Hiimeenlinua 

Tampere----0 ri vesi 

Tamp ere-Virrat 
Vesijarvi-J yvruskyla 
Virrwt-TaiDipere 

Pai.kkavaraukset 
Tilauspaikka 

Hameen Matklllitoimisw Oy, Hameenlinna, puh.: 
21 080 ja. 22 369 tai Hameenlinnan rawtatiewsema 

Liiken.teenharjoirbta.ja 
Lai<Va Oy :M:atkailu 

Suomen Turi tiaUJto Oy:n Mrutkatoimi.sto, JoelllSuu Saimaa.n Hoyrylall.va Oy 
tai Joensuun Mwtkatoimi.!Sto Oy, Joensuu 

Mat.kllltoimi.!Sto Oy Area, He1sill'ki tai Jyvii.skylii. Pii.ijaiLteen KaiLtosiipi Oy 
'l':mi Jyviilskylii.n Laivra. T:mi Jyvii.skylii.n Laiva, Jyvaskylii. 

Kymen1aakson Matkailijayhdistys r.y., Kotka, Ky· Kymenlaakson Matkailijayhdistys r.y. 
menlaaik!sonkatu 20 B, pub.: 13 284 

Kymenlaakson Matkailijayhdistys r.y., Kotka, Ky· Kymenlaakson Matkailijayhdistys r.y. 
menla!llk<Sonkatu 20 B, pub.: 13 284 

Matkatoimi.sto Oy Area, Kuopio 
:M:atkatoimi to Oy Area, Helsinki tai Lahti 
Lappeenrannan MISitkatoimist<O, Lappeenranta 

Lappeenmnnan Mart.katoimisoo, Lappeenranta 

Mikkelin Matkwtoimi to Oy, M:ikikeli 
M:iJkkelin Mat.kB;toimi to Oy, Mikkeli 

Hopealinjan laiva·a ema, Tampere, Laukontorin 
ranta, pub. : 23 889 

Vuohijii.rven rautatiewsema, pub.: Vuohijii.rvi 25 
Savonlinnan Matkatoimisto Oy, Savonlinna 
Savonlinnra.n Mwtka.toimisto Oy, Savonlinna 
Savonlinnan Mwtk<Wtoimisto Oy, Savonlinna 
SavonJ.innra.n M!lltkllltoimi.!Sto Oy, SavO'Illinna 

Savonlinnan MastkJatoimisto Oy, Savonlinna 
Savonlinnan Mwtkatoimisto Oy, Savonlinna 
Hopealinjan laiva-asema, Ta.mpere, Laukontorin 

ra.nta, puh. : 23 889 tai Ta.mpereen, Toij111lan ja 
V a.The!llkosken rau.!Jatieasem!llt 

Heinii.veden Hoyrylaiva Oy 
Pii.ijii.nteen Ka.ntosiipi Oy 
Saima.a.n. Hoyrylwiva Oy 
Suur· aimaan Laiva Oy 
Saimaa.n Hoyrylwiva Oy 
Suur·Saimaan Laiva Oy 
Suur.Saimaan Laiva Oy 
Saima.an. Hoyrylaiva Oy 

uur· aia:naan Laiva Oy 
La~v.a. Oy Mwtkailu 

Irja Siikava 
Saimaan HoyrylaiV1a Oy 
Saimaa.n Hoyrylaiva. Oy 
Heinii.veden Hoyrylaiva Oy 
Saimaan Hoyryla.iva. Oy 
Suur-Saimaan Laiva Oy 
Suur·Saima.a.n Laiva Oy 
Saimaan Hoyrylaiva Oy 
Laiva. Oy :M:wtkailu 

Hopealinjan laiva·asema, Ta.mpere, Laukontorin Laiva Oy Mwtkailu 
ranta, pub.: 23 889 

Turistimat.klllt Oy, T!!impei'e, pub.: 21 870 
T:mi Jyvitskyliin Laiva, Lahti 
'l'uristimatk&t Oy, Tampei'e, pub.: 21 870 

Hoyrylaiva Osuuskunta Tarjanne 
T:mi Jyvii.skyliin Laiva 
Hoyrylaiva. Osuuskunta Tarjanne 
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2 Liittymis-, lisamatka- ja matkailulippujen hinnat 

2 luokke. 1 luokka 2 luokke. 1 luokk& 2 Juokka 1 luokk e. 
Km nmk nmk Km nmk nmk Km nmk nmk 

4 0,40 0,60 264 10',40 15,60 616 22,70 34,05 
8 0,60 0,90 272 10,70• 16,05 628 23,10 34,65 

12 0,80 1,20 280 11,00 16,50 640 23,50 35,25 
16 1,00 1,50 288 11,30 16,.g5 656 23,90 3'5,85 
20 1,20 1,80 296 11,60 1'7,40 672 24,30 3·6,45 

24 1,40 2,10 304 11,90 17,85 688 2'4,70 37,05 
32 1,70 2,'515 312 12,20 1 ,30 704 25,10 37,65 
40 2,00 3,00 320 12,50 1 ,75 720 25,50 38,25 
48 2,30 3,4& 328 12,80 19,20 736 25,·90 38,85 
56 2,60 3,90 336 13,10 19,65 752 26,30 39,46 

64 2,90 4,35 344 13,40 20,10 768 26,70 40,05 
72 3,20 4, 0 352 13,70 20,5'5 784 27,10 40,65 
80 3,50 5,25 360 14,00 21,00 800 27,50 41,25 
88 3,80 5,70 368 14,30 21,45 816 27,90· 41,86 
96 4,10 6,16 376 14,60 21,90 832 28,30 4Q,45 

104 4,40 6,60 384 14,90 22,35 848 28,70 43,05 
112 4,70 7,05 392 15,20 22, 0 864 29,10 43,65 
120 5,00 7,50 400 15,50 23,25 880 29,50 44,25 
128 5,30 7,9•5 412 15,90 23, 6 896 29,90 44,85 
136 5,60 8,40 424 16,30 24,45 912 30,30 45,45 

144 5,90 8,85 436 16,70 25,05 928 30,70 46,05 
152 6,20 9,30 448 17,10 25,135 944 31,10 46,65 
160 6,60 9,715 460 17,50 26,25 960 31,50 47,25 
168 6,80 10,20 472 17,90 26,8'5 982 31,90 47,85 
176 7,10 10,65 484 18,30 27,45 1004 32,30 48,46 

184 7,40 11,10 496 18,70 2 ,05 1026 32,70 49,05 
192 7,70 11,5'5 508 19,10 28,65 1048 33,10 49,65 
200 8,00 12,00 520 19,50 29,25 1070 33,50 50,25 
208 8,30 12,45 532 19,90 2·9,85 1092 33,90 50,85 
216 8,60 12,90 544 20,30 30,45 1114 34,30 51,415 

224 8,90 13 35 556 20,70 31,05 1136 34,70 52,05 
232 9,20 13,80 568 21,1'0 31,65 1158 35,10 52,65 
240 9,50 14,25 580 21,50 32,25 1180 3·5,50 53,25 
248 9,80 14,70 592 21,90 3·2,85 1202 3·5,90 53,86 
256 10,10 15,15 604 22,30 33,45 1 224 36,30 54,45 
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21uokka 1 luokka 2 Juokka 1 luokka 2 luokka 1 luokka 2 Kn1 nmk nmk Km nmk runk Km nmk nmk 
1246 36,70 55,05 2016 50,70 7·6,06 2825 64,70 97,05 
1268 37,10 55,65 2 038 51,10 76,65 2 850 65,10 97,65 
1290 37,50 56,25 2 060 51,50 77,25 2 875 6'5,50 98,25 
1312 37,90 56,85 2 082 51,90 77,85 2 900 65,90 9 ,85 
1334 38,30 57,45 2104 5•2,30 78,45 2 925 66,30 99,45 

1356 38,70 58,05 2126 52,70 79,0·5 2950 66,70 100,05 
1378 3·9,10 5·8,65 2148 53,10 79,65 2 975 67,10 100,65 
1400 3·9,50 59,25 2170 53,50 80,25 3 000 67,50 101,25 
1422 39,90 59,85 2192 53,90 80,8•5 3 025 67,90 101,85 
1444 40,30 60,4'5 2214 54,30 1,45 3 050 68,30 102,45 

1466 40,70 61,06 2236 54,70 2,05 3 075 68,70 103,05 
1488 41,10 61,65 2 258 55,10 82,65 3100 69,10 103,65 
1510 41,50 62,25 2 280 55,50 3,25 3125 69,50 104,25 
1532 41,90 6·2,85 2302 55,90 83,85 3150 69,90 104,85 
1554 42,301 63,45 2 324 56,30 84,45 3175 70,30 105,45 

1576 4'2,70 64,05 2346 56,70 85,06 3 200 70,70 106,05 
1598 43,10 64,65 2368 5'7,10 86,65 3 225 71,10 106,65 
1620 43,50 &5,25 2390 5>7,50 86,25 3 250 71,50 1Qi7,25 
1642 43,90 65,86 2 412 57,90 86,85 3 275 71,901 107,86 
1664 44,30 66,45 2434 58,30 7,45 3300 72,30 108,4'5 

1686 44,70 67,05 2456 58,70 3 325 72,70 109,05 
1708 46,10 67,65 2478 5·9,10 3350 73,10 109,65 
1730 45,50 68,25 2 500 59,50 3 375 73,50 110,25 
1752 45,90 68,85 2 525 59,90 3 400 73,90 110,85 
1774 46,30 69,45 2 550 60,30 3 425 74,30. 111,45 

1796 46,70 70,05 2 575 60,70 91,06 3 450 74,70 112,06 
1818 47,10 70,65 2600 61,10- 91,66 3 475 75,10 112,65 
1840 47,50 71,25 2 625 61,50 92,25 3 500 75,50 113,25 
1862 47,90 71,85 2 650 61,90 92,86 3 525 7•5,90 113,85 
1884 48,30 72,45 2 675 62,30 93,45 3 550 76 30 114,45 

1906 48,70 73,05 2 700 62,70 94,05 3 575 76,70 115,05 
1928 49,10 73,6•5 2 725 63,10 94,65 3 600 77,10 115,65 
1950 49,50• 74,25 2 750 63,50 95,25 3 625 77,50 116,25 
1972 49,90 74,86 2 775 63,90 95,85 3 650 77,90 116, 6 
1994 50,30 7'5,45 2 800 64,30 96,45 3 675 78,30 117,45 

3 700 78,70 118,05 

(Tfo n:o M 60, 6. 2.1963.) Kl 12 a/63. 2. 
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3 Hopealinjan erikoisliput 1963 

KuluYan vuoden 1. 6.-31. 8. valisena aikana myydaan Helsin
gin, Hameenlinnan, Oriveden, Toijalan, Tampereen ja Valkerukos
ken asemilla seka nailla paikkakunnilla sijaitsevis a mll!tkatoimis
toissa EdmonsOOl-mallisia meno- ja paluulippuja, jotka kelpaavat 
joko meno- tai paluumatkalla vesiteitse matkaosuudella Hameen
linna-Ori vesi, Hameenlinna-V alkeakoski, Hameenlinna-Toij alan 
satama, Hameenlinna-Kaivanto, Hameenlinna-Tampere, Kai
vanto--Orivesi, Orivesi-Toijalan satama, Toijalan satama-Tam
pcre, Valkeakoski-Kaivanto taikka Lcmpaala-Tampel'e Laiva Oy 
Matkailun moottorialuksessa ja maantei1se Kaivanto-Tampere va
lilHi liikennoivassa erikoislinja-autossa. 

Niinikaiin myydiHin Helsingissii, Turussa ja Turun sa;tamassa 
sckii niiilla paikkakunnilla sijaitsevissa matkatoimistoissa Edmonson
mallisia menolippuja, jotka oikeuttavat suorittamaan vesimatkan 
cdella mainituissa moottorialuksissa valilUi Hameenlinna-Toijalan 
Sll!tama, Hameenlinna-Tampere s~ka Hameenlinna-Kaivanto tai 
painvastoin ja maanteitse Kaivanto-Tampere valilla liikennoivassa 
erikoislinja-autossa. 

Hopealinjan erikoislippuja myydi:H.in seuraaville matkoille: 

H elsingissii: 

Helsinki-Hameenlinna-V alkeakoski-Helsinld 

Hinta: 2 luokka 17,80 nmk 
1 luokka 23,15 nmk 

Helsinki-Hameenlinna-Tampere-Helsinki (kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijala;n 'kautta) 

Hinta: 2 luokka 23,35 nmk 
1 luokka 29,15 nmk 

Helsinki-Hameenlinna-Toijalan satama-Turun satama 

Hinta: 2 luokka 15,80 nmk 
1 luokka 20,70 nm.k 

Helsinki-Hameenlinna-Tampere-Turun satama (kelpaa lai
vassa seka Valkea.kosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 22,75 nmk 
1 luokka 28,25 nmk 
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H iimeenlinnassa: 
Hameenlinna-V alkeakoski-Toij ala-Hameenlinna 

Hinta: 2 luokka 9,70 nmk 

Hameenlinna-Tampere-Hameenlinna (kclpaa Jaivassa sekii 
Valkeakosken etta Toijalan kautta) 
Hinta: 2 luokka 15,25 nmk 

1 luokka 17,00 nmk 

Hameenlinna-Ori vesi-Hiimeenlinna 
Hinta: 2 luok.ka 17,05 nmk 

1 luokka 19,70 nmk 

V alkeakoskella ja Toijalassa: 

V alkeakoski-Toijala-Hameenlinna-V alkeakoski 
Hinta: 2 luokka 9,70 nmk 

V alkeaJkoski-Kaivanto-Tamp ere-Toij ala-V alkeakoski 
Hinta: 2 luok.ka 8,20 nmk 

V alkea!koski-Toijala-Helsinki-Hiimeenlinna-V alkeakoski 
Hinta: 2 luokka 17,80 nmk 

1 luok.ka 23,15 nmk 

Toijalassa: 

Toijala-Tampere-Toijala 
Hinta: 2 luok.ka 9,50 nmk 

Toijala-Tampere-Orivesi-Toijala 
Hinita: 2 luok.ka 9,60 nmk 

1 luok.ka 11,50 nmk 

Tarnpereella: 

Tampere-Hiimeenlinna-Tampere (kelpaa laiYassa sekii Valkea
kosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luok.ka 15,25 nmk 
1 luokka 17,00 nmk 

Tampere-Helsinki-Hiimeenlinna-Tampere (kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luoklka 23,35 nmk 
1 luokka. 29,15 nmk 

3 
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3 Tamperc-Toijala-Valkeakoski-Kaivanto-Tamperc 
Hinta: 2 luokka 8,20 nmk 

Tampere-Toijala-Tampere 
Hinta: 2 luokka 9,50 nmk 

Tampere-Lempaala-Tamperc 
Hinta: 2 luokka 5,85 nmk 

Tampere-Orivesi-Kaivanto-Tampere 
Hinta: 2 luokka 8,20 nmk 

Orivedella: 

Orive i-Toijala-Tampere-Orivesi 
Hinta: 2 l uokka 9, 60 nmk 

1 luokka 11,50 nmk 

Orivesi-Kaivalllto-Tampere-Orivesi 
Hinta: 2 luokka 8,20 n.mk 

Oriv si-Hameenlinna-Orivesi 
Hinta: 2 luokka 17,05 nmk 

'I'w·ussa ja Tu1·un satamassa: 
Turun satama-Toijalan satama-Hamecnlinna-Helsinki 

Hinta: 2 luokka 15,80 nmk 
1 luokka 20,70 nmk 

Turun satama-Tampere-Hameenlinna-Helsinki (kelpaa lai
vassa seka \0alkcakosken etta 'l'oijalan kautta) 

Hinta: 2 'luokka 22,75 nmk 
1 luokka 28,25 nmk 

Lippujen suhteen on voimassa, mita meno- eka meno- ja paluu
lipcusta on saadetty. Jo jollakin edellamainitun myyntipaikka
lmnnan asemalla tai matk:3Jtoimistossa on joku Edmonsonlippu tila
pai esti loppunut, voidaan lippu kirjoittaa seuraavasti: 

Menolippu VR:n Hppulomakkeelle n:o 2201. 
Meno- ja paluulippu VR:n lippulomakkeelle n:o 2203. 
Lipun ylarecmaan on talloin merkittiiva: ,Hopeailinja.n crikois

lippu". 
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Istumapaikkalipun Yaraamisesta ks. TS: n 8 §. 

Hopealinjan erikoislipuista ei suoriteta minkaanlaisia takaisin
maksuja. 

Moottorilaivat kulkevat joko suoraan Hameenlinnasta Tampe
reeNe Toijalan sataman ja Lempaiilan kanavan kautta ja pain
vastoin tai Hiimeenlinnasta KaivannoHe Valkeaikosken kautta. ja 
painvastoin, joten moottori1laivaan tai mooutorilaivasta voidaan mat
kan varrella siirtyii Valkeakoskella tai Toijalan satamassa. Toija
lassa myydyn erikoislipun kiiiintopuole.lle on leimattava a eman 
nimi, jotta matkustaja voi palata takaisin Toijalaan. Moottorilaiva
maJtkan piiiityttyii 'leimaa rahastaja lipun kaantopuolelle laivan 
leiman osoitukseksi laivamatkan suorittamisesta. 

Hopealinj an erikoisli put tilitetaan matku ta.j aliikennetili&'Sa n: o 
4003 muitten lippujen jiilkeen eri sivulla otsikolla Hopealinjan 
erikoisliput (iks. Tilityssaanto). 

Nelja mutta ei 12 vuotta tayttaneille lapsille myydaiin Hopea
linjan eritkoislippuja puoleen hintaan. 

(Tfo n: o M 61, 6. 2. 1963.) Kl 12 a/ 63. 3. 
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KASKYLEHTI N:o 13 
1 9 6 3 

Vlittaus Kli.skylehdessa julkalstuun mUrliykseen merkltUn: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m i t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Kii.skylehti 13 a/63. - 2 . .A.loitetoiminta. - 3. VRS-standa.rdit . 
- 4. Eraiden eliikkeideu myontii.misesta ja ma.k amisesia annetun a.setuksen muut
t aminen. - 5. Keveiden ajoneuvojen liikkuminen eristetyillii. raideosuuksilla. - 6. 
Rajahdyspano ten kayttii.minen jii.attyneen tavaran purkamisessa. - 7. Vahimmat 
ma.k ut vajaapainorahditusta sovellettae a. - 8. Rautatiela.k.ko. - 9. Sairasvapaa
liput.- 10. Lavaliihety ten merkit. eminen •kuljetuskirjoihin.- 11. Avoimia virkoja 
ja toimia. - 12. YR:n Urheilutoimilkunnan tiedotuksia. 

VR Kaskylehti 13 a/63 

Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 13 a/63, jonka sisaJti:i on 1 
seuraava: 1. Liikcnnoitsijain paivystysmiehiston patevyysyaatimuk-
·et. - 2. Rata-auton ja liikkunn tyokoneen kuljettajan patcYyy -
vaatimukset. 

Jlloitetoiminta 

Palkittuja aloitteita 

Ylim. tyonjohtaja A.kseli Tuuri, Pieksiimiiki 
Vaunujen pikakorjauksissa kaytettiivia tyoviilineWi. 
Kunniakirja ja 300 markan rahapalkinto. 

Sorvaaja Martti Karjalainen, Pieksiimiiki 

Karusellisorviin asennettava kehi:ikotelo. 
Kunniakirja ja 150 markan rahapalkinto. 

Siihkoasentaja Reino Reinikainen, Turku 

Dm 6-7 moottorivaunujen valikaapelin pistotulpan jousien kor
jauksessa kaytettava tyovaline. 

Kunniakirja ja 150 markan rahapa1kinto. 

Kirjuri Voitto Ollikainen 

Tiepuomilaitosten varoitusvalojen parantamineri.. 
Kunniakirja ja 100 markan rahapalkinto. 

3406/63/5 - 4. 4. 1963. 

2 
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2 . Koneosientarkastaja Leevi lllannelin, Tttrku 
Dm 6-7 moottorivaunun juoksupyoriikertojen akselilaakerien 

asennuksessa kaytetta van tyomenetclman parantaminen. 
Kunniakirja ja 100 markan rahapalkinto. 
Dm 6-7 moottori ' 'aunun ralliakselin kytkinlaipan irroittaminen 

hydraulisesti. 
Kunniakirja ja 30 markan rahapalkinto. 
Dm 6-7 moottorivaunun akselin keskion korjaus ohjattavalla 

kasikal vaimella. 
Kunniakirja ja 30 markan rahapalkinto. 
Dm 6-7 moottorivaunun pyorakerran liukutapin irroitus ja 

kiinnitys hydraulisesti. 
Kunniakirja ja 30 markan rahapalkinto. 
Dm 6-7 moottorivaunun akselien oikaisulaitteen parantaminen. 
Kunniakirja ja 30 markan rahapalkinto. 
Dm 6-7 moottorivaunun navan irroittaminen aksclilta. 
Kiitosmaininta. 

Vetur-inkuljettaja Sigfrid Bostr-om, H aapamiiki 
Vr 11-, Vv 15- ja Vv 16 -sarjan vetureiden askelmien kehysrau

tojen karhentaminen. 
Kunniakirja ja 50 markan rahapalkinto. 

Viilaaja Pellm·vo Piiivinen, J oensuu 
Dm 7 moottorivaunun ruiskutussuuttimien holkin puhdistus

kalvain. 
Kunniakirja ja 30 markan rahapalkinto. 

Vi~1aaja Oiva Laakso, Turlcu 
Dm 6-7 moottorivaunun suunnanvaihtolaitteen laippalcytkimen 

irroittaminen hydraulisesti. 
Kunniakirja ja 30 markan rahapalkinto. 

Konduktoori Aa1·ne Kivenmiiki, Peipohja 
VenaHii ten vaunujen puskimien merkitseminen vaunuluetteloon. 
Kiitosmaininta. 

Ap. 2 l. lcirjuri Pentti Asikainen, Oulain,en 
J unapaivakirjan sarakemuutoksia. 
Kiitosmaininta. 
(Jrt n:o 90/ 63, 23. 3.1963.) Kl 13/ 63. 2. 
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VRS-standardit 

Rautatiehallitus on 20. 3. 1963 vahvistanut seuraant VR '- 3 
tanclardit: 

VR 

1-210 Uppoka.ntaiset puuruuvit. 
Korvaa VRS 1 10. 10. 1953. 

2-210 Kupu-uppokantaiset puuruuvit. 
Korvaa VRS 2 10. 10. 1953. 

3-210 Kupuka.ntaiset puuruuvit. 
Korvaa VRS 3 10. 10. 1953. 

1047-051 Ristiura, perusmitat. 
210 

1066-110 Ohut teraslevy, teknilliset toimitusehdot. 
Korvaa VRS 1066 15. 11. 1954 ohuiden teraslevyjen 
osalta. 

1161-110 H iiletys- ja nuorrutusterwkset. 

Kaikkien sta.ndardikansioiden haltijoiden tulee poistaa kan ioista 
korvattavaksi merkityt standardilehdet. 

(Jrt V n:o 96/63, 28. 3. 1963.) Kl 13/ 63 . 3. 

Erai.den elakkeiden myontamisesta ja maksa
misesta annetun asetuksen muuttaminen 

Eraiden eUikkeiden myi:intamisesta ja mak:samisesta 11. 12. 1959 4 
annetnn asetuksen (454/59) 5 § on 15. 2. 1963 annetulla asetuksella 
mm,ltettu nain kuuluvaksi: 

5 §. 
Jos esiintyy epatietoisuutta iiti:i, mihin eUikeryhmaan elaketta 

hakeva valtion tyontekija on sijoitet.tava, taikka siita, onko hakijalla 
suorittamansa tyon laadun tai olo uhteitten perusteella oikeus elak
keen saami een ennen kuudenkymm.enenkolmen vuoden ikaa, on 
valtiokonttorin hankittava asiasta valtiovarainministerii:in lausunto. 

' 
(Asetuskokoelma N :o 73/63. - Toj n:o To 228, 29. 3.1963. -

Vert. Kl 4 a/ 60) Kl 13/63. 4. 



5 

13 -4-

Keveiden ajoneuvojen liikkuminen 
eristetyilla raideosuuksilla 

Kutcn tasoylild.iytavicn Yalo- ja aiininroituslaitosten ylei 'issa 
kaytto- ja huolto-ohjeissa (n: o Tlj 1001) seka asianomai issa cri
koisjohtosiiiinnois ii on mainittu, saattaa •aroituslaitost<>n toiminta 
olla epiivarmaa keYeid n kiskoajoneuvojen, kuten kisko- ja rata
autojen moottoriresiinoiden ja criiiden liikkuvien tyokoneiden kul
kies a eristetyi]Hi raideo ·uuksilla. 

Erikoi esti kiskojen pinnan piia tyii hiljaisen liikenteen, tal•i
olosuhteiden tm . tahden ruostumaan jiiatymi:Uin tai hiekoittmnaan, 
ei muutama suhtcellisen kevyt akseli riitii soomaan aikaan oiko
sulkua raidevirtapiirissa. 

Eclellii olevan johdosta kehoitetaan lcisko- ja 1·ata-autojen, moot
toriresiinain ja liikkuvien tyokoneiden Jw,ljettajia liihestyes iian 
Yalo- ja aanivaroituslaittcin Varustettuja tasori teyksia noudatta
maan erikoista varovaisuutta, hiljentiimiilin nopeuttaan ja tarkkaa.
maan liikennettii maantiellii. (Rt 1145/ 1614, 2 . 3. 63. ) Kl 13/ 63. 5. 

Rajahdyspanosten kayttaminen jaatyneen 
tavaran purkamisessa 

, 

6 Kuljetettaessa pwkka kautena rikkit·ika tetta, kalisuolaa ym . 

7 

aineita jaatyy kuorma niiJ;l, etta sen purkamises a on jouduttu 
kayttamaan rajayWimista. On kuitenkin todettu, etta rajiiyttaminen 
vahingoittaa vaunuja n.iin pahoin, etta monet niista joudutaan 
irroittamaan liikenteesta ja llihettamaan konepajaan korjattavaksi. 
Kun rajiiyttamiillii on katkaistu aluskehy palkkeja, ilmajohtoja ja 
vetotankoja seka rikottu apuilmasiiilioita ja toimintaventtiilejii, cikii 
niiitii vahingoittmnisia aina voida heti todeta, saa.ttaa niistii aiheu
tua vaaraa junaturvallisuudellc. Taman johdosta kielletiiiin riijiih
dyspano ten kiiyttiiminen purkamisen yhteydes a ja kehoitetaa.n 
liikennepaikkojen paallikoita ilmoittamaan tastii kiellosta kysymyk
seen tulevillc asiakkaille ja valvomaan, etta annettua kieltoa nouda
tetaan. (Lkoj n:o Lt 928, 28. 3. 63.) Kl 13/63. 6. 

Vahimmat maksut vajaapainorahditusta sovellettaessa 

Kun on esiintynyt epiitietoisuutta siita, miten suuri vahin ma·ksu 
on eri tapauksissa vajaapainorahditusta ovellettae sa, huomaute
taan, eWi niimii viihimmiit maksut on laskettu valmiiksi tariffi
taulukkojen sivullc 27 A. Mikiili liihetys siis on rahditettava •ajaa
painorahditu ta soveltaen, tarvitsee rahdinla&kijan laskettuaan rah
din tiistii taulukosta ;-ain todeta, etta saatu rahti on viihintiiiin 
taulukos.sa mainitun maksun suuruinen. Vahin mak u katsotaan 
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sanotusta taulukosta sen km:n kohdalta, jonka mukaan rahtimaksu 7 
on la kcttu. 

Vajaapainorahditnksen Yiihin mak u on ii · kaikissa c•rikois
tapauksissakin sama ja riippuu vain valimatkasta ja vaunun akscli
luvusta. Asiakkaan omistamia tai asiakkaan VR: lti.i vuokraamia 
vammja kaytettaessa vahin maksu on kuitenk.in normaalia pic
nempi, mutta on namakin vahimmat maksut mainittu anotu.ssa 
taulukossa. Yhdysliikenteessa yksityisten rautateiden kanssa ·ovel
Ietaan samoja vahimpH.i mak uja lmin valtionrautateiden omassakin 
liikcnteessa. 

Vahimmiin maksun katsotaan i altaYan 111111. \'aummpeitemak
' llll, Uimmitys- ja ji.iahdyty ·yaunukorotuksen ja .'atama-aluemak un. 
Vahimman mak. un li aksi tulevat luonnolli ·e >tikin pcrittavik i sel
lai et lisamaksut, jotka eivat ole rahtimak uja ei vatltii. siis suOl·anai
sia korvauksia tavaran kuljet tamisesta. Tallai ia lisamaksuja ovat 
mm. jalkivaatimuspalkkio, va1munvuokrat, punnitu mak ut, maksut 
kuljetu opimuksen muuttam..iJ esta, tulliasioimistojen valitysmaksut' 
Neuvostoliiton 1aunujen kayttomaksut jnc. (Tfo • 30 , 30. 3. 63.) 
Kl 13/ 63. 7. 

Rautatielakko 

Lakon takia kayttiimatta jaiineid u meno- tai m no- ja palun- 8 
matkaan oikeutta,.-Jen matkalippujen kelpoisuusaikaa jatketaan yh-
della lruukaudella. Maaliskuun lopus a piiattyvat knnkausi-. t,v0lais-
1.t.mkausi-, koululais- tai alueliput kelpam-at ellaisenaan koko huh
tilmun ja kahtena ensimmai enii arkipiiivana toukokuus. a. Ilelmi-
kuun lopussa paiittyvien sanottujen lippujen 'iimeincn kelpoi uu -
piiiva on tii. tai 2. -!. ~ Tiima edut riYa.t Jmitenk:aan ko ke ellai ia 
lipunostajia, jotka ovat o tanect lippunsa yksinomaan rataosille 
Vilppula-ManWi, Pori-:~\Hi.nt~·luoto , Toijala-Valkeako ki, Vuo
katti-Sotkamo, Turku-Paimio, Turlm-Naantali, Pietarsaari
Pannainen, Joensuu-Outolrumpu. Kuopio-Kajaani. KonYola
Luumalri, Lappeenranta-Simpele. Tornio-Kauliranta tai Kcmi
Rovaniemi. 

Jos kuukausi-, tyolai kuuk:au i-, koululai - tai aluelipun krlpoi
suusaika paattyy· m:vohemmin lmin maaliskuun lopussa taikka jo · 
kysymykses a on yleis- tai paakaupunkilippu, kasitellaan lakon 
takia aiheutuva mahdollinen takaisinmaksu tavallises. a takaisin
maksujarje tyksessa. 

Tavaraliikenteen takaisinmaksnt kasitellaiin ta;-allisc a takaisin
maksujarjestyksessa. Vuokratuista vaunuista ei perita vt10kraa 
maaliskuulta. TavaJ.lisia vaununvuokria ja maksuja tavaran sail~rt
tamisesta ei perita maalislmulta. .Jos asiakkaan kanssa on tehty 
opimns 'aihtotyokorvauksen suorittami. rsta knukansimaksuna. Pi 
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maalisknun osalta maksua kanneta. Vaunukuormien maaraaseman 
muuttamisesta lakon paattyessa ovat ohjeet tariffiosaston kirjel
ruas a t£o 63/ 3M. 12. 3.1963. (Tfoj :n siihkeet 11 ja 12, 29. 3. 6:' 
ja 30. 3. 63. ) (Tfo S 309, 1. 4. 63. ) Kl 13/ 63. 8. 

Sairasvapaaliput 

Sattuneesta y y ta huomantetaan, etta ·airaskertavapaalipun toi
selle puolelle on VR: n vapaalippusaannon 13 §: n 3 lm:n mukaisesti 
lliiikarin merkittava nimensa todistukseksi siita, etta lipunhaltija 
on kaynyt Hiiikarin luona. J os Uiiikarin merkinta puuttuu, pidetaan 
lippua tilapiiisena. (Trt n: o Y 53/ 155.) Kl 13/ 63. 9. 

LavaUihetysten merkitseminen lruljetuskirjoihin 

Kuorma-, hakki- tai laatikkolavojen erikoistilaston laatimisen 
?hteyde a on tila totoimisto sa todettu, etta kuorma-, hakki- tai 
laatikkolavoissa kuljetettujen lahetysten kuljetuskirjoista puuttuu 
usein edellamainittujen lavojen kayttoa tai hlnnoitusluvun vahen
nystii. osoittava mcrkintii. Koska nama puutteellisuudet vaikeutta
vat huomattavasti ko. erikoistilaston laadintaa, kehoitetaan asema
virkailijoita huolehtimaan siita, etta edellamainittuihin kul jetus
kirjoihin tehdaan TS: n 38 §: n 16. lisamaarayksessii. mainitut mer
kinnat. (Tit n: o 160, 26. 3. 63. ) Kl 13/ 63. 10. 

A v oimia vixkoja ja t oimia 

Ensinnnaiscs. ii liikenuejak o .. a t iiytetii.a n e itykseu perusteella seuraa· 
Ya t toimet: junam·iehcntoimia: kaksikymmenUi. Helsingin asemalla, vaihde· 
michentoimia : kymmenen R el ingin a emalla sekii. asemamiehentoimia: yksi · 
toi ta Helsingin, yksi Malmin, yksi Kor on, yksi Porvoon, yksi Jarvenpii.ii.n ja 
yksi Pitii.jii.nmii.en asemilla. Liikcnneosa ·ton johtajalle osoitetut hakemukset 
on jii.tcWivii. ao. liikennepaika.n pii.ii.llikolle Yiimei tii.ii.n 18. 4. 1963. 

Linjahallinnon ratao a tolla yks i y.p. 3 l. mkennu mestarin virka, toistai· 
seksi 11. ratajaksossa (Pieksii.miiki) . Rataosa ton johtajalle osoitetut hakemuk· 
set on toimitettava rauta tiehallituk en kirjaajalle viimeistiiii.n 18. 4. 1963 ennen 
kcllo 12 (postitse ennen virka·ajan pii.ii.ttymistii) . 

Yk, i J. l. ratavart ijan to imi, toistaiseksi 1. ratajakso _a: km 29,577-36,800 
(Jon·as) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 1. rata· 
jakson pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 1 . 4. 1963. 

Kcskushalliunon rataosastolla on haettavana yksi y.p. 1 l. ratainsinoorin 
( B 1) t'i;rka ( cri.koisalana uudi rakennu tyot) . Rautatiehallitukselle osoitetut 
hakemukset sijan . aamiseksi siini:i. ehdotuksessa, jonka rautatiehallitus tulee 
tekemii.ii.n mainitun viran ti:i.ytti:i.miseksi, on toimitettava rautatieh:illituksen kir· 
jaajaJle vi imeistiiiln 4. 5. 1963 ennen kello 12 (postitse enncn virka-ajnn pii.at· 
tymistii) . 



-7 - 13 

Valtiourautateilen koueosastossa km1si tyonjohtaja11. 2 pl. rirkaa (A 20 11 
pl.), joista toistaiseksi kolme Pasilan koncpaja a ja kolmt' liFinkiiiin kone
pajassa. Koneosaston johtajalle osoitctut hakl'mukset on toimitettava rauta
tiehallituk en kirjaajalle viimeistaan 19. 4. 1963 (postit~e liihetettaessa ennen 
virka-ajan paattymista) . 

Koneosastou linjahallin.nossa kaksitoista (U) ylia ~ontajan /uinta, joi~ta 
toistaiseksi kaksi 2. siihkopiirissii (Ri), yl< i 3. ahkopiirissii ('l'ku), kak~<i 
4. siihkopiirissli. (Tpe), yksi 5. sahkopiirissii. (Kw), yk· i u. sahkopiiri.ssa 
(Pm), yksi 7. siihkopiirissii. (Hpk), yksi 8. sii.lt.kopiiris.a (Sk), yksi 9. sahko
piirissa (01), yksi 10. sii.hkopiirissii (Kuo) ja. yksi 12. sii.hkopiirissii (Roi). 
Toimet tli.ytetaan esityksen perusteella ja. koueosaston johta.jalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava ahkoteknilli en toimiston pii.allikolle viimei -
tii.li.n 20. 4. 1963. 

6. liikennejaksossa on hacttavaua seuraavat esityk~en perust<.."Clla tii.ytottii
vat virat ja toimet: vaihdemicstcn esimiehcr~ virka yksi Kemin asemalla; 
vaihdemichcn toimia, yk i Kemijarvcn, yksi Rovan.iemPn, yksi Tornion, .vksi 
Kontiomaen, kak ·i Kemin ja kolme Oulun nsemilla · junamichn~ toimi, yksi 
Kajaanin asemalla; a.semamiehen toimia, yk i Rovaniemen, viisi Kemin, kuusi 
Oulun, yksi Kajaauin ja yksi Kauppilanmaen asemilla, kaksi Tuiran pysiikillii., 
yksi Sotkamon linjatoimistossa, sekii yksi Kempeleen, yksi Vihtamon ja yksi 
Liminpuron laiturivaihteella. Liikenneosa ton johtajalle osoitetut hakemukset 
on jatettii.vii. mainittujen liiken.nepaikkojen piili.llikoille viimeistaa.n huhtikuun 
22 pii.ivii.na 1963. 

Toisessa liikennejaksossa taytetaan esitykscn perust ella seuraavat virat ja 
toimet: yksi vaihdemiestencsimiehcnvirka Karjaan asemalla; yksi a.sctinlwite
miehentoimi Karjaan asemalla; vaihdc1niehcntoimia kaksi Lahden ja nelja 
Riihimii.en asemilla; asemamiehentoimia kaksi Hiimeenlinnan, yksi Tnmmlsaaren, 
yksi Kar jaan, yksi Kirlmiemen, yksi IIangon, seitsemii.n Lahden, nelja Riihi
maen ja yksi Hyvinkiili.n asemilla, seka junamiehentoimia kaksi Karja.an, yksi 
Loviisan, nelja Lahden ja neljii. Riihimaen asemilla. Liikenneo aston johta
jalle osoitetut hakemukset on jiitettavii. asianomaiscn liikennepaikan paii.llikolle 
viimeistii.ii.n huhtih-uun 27 paivii.n.li. 1963. 

VR : n Urheilutoimikunnan t iedot uksia 

VB :n TceilailunnestarwuskilpaiLut v . 1963 

VR:n keilailume taruuskilpailut jarjestetiHin Kouvolas a .-10. 4.1903. 
Kilpailut kasittavat 8 sarjaa. Lisii.ksi kilpaillaan. kiertopalkinnosta nelimie
hisin joukkuein tasoituksin. 

llmoittautumi et, jotka tehtiin 4.-5. 3. 63 jarjestettaviksi ilmoitettuihin, 
mutta lakon johdosta sittemmin siirrettyihin VR:n keilailumestaruuskilpai
luihin, ovat voimassa ellei niita peruuteta. Peruutuk et ja uudet ilmoittau
tumi et on tehtli.vli. 6. 4. 63 mennessli. osoitteella linjakirjuri Pentti Kiuru, 
7. ljpt, Kouvola. 

Mestaruuskilpailut ovat katsastuk et Ruotsissa ore bro. sa 20. 4 . 63 pidet
tiivali rautatielaisten keilailumaaottelua varten. 

VB :n painimestarwuskilpailut v. 1969 

Vuoden 1963 VR:n painimestaruuskilpailut kreikkalais-roomalaise sa pai
nissa kaikissa sarjoissa jii.rjestetii.an 20.-21. 4. 1963 Helsingissii. Poliisivoi
mailijoiden huoneistossa, Sofiankatu 4 alkaen 20. 4. klo 19.00 ja 21. 4. klo 
13.00. 

12 
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l'unnitus tapahtun :!11. 4. klo J(j.U(I. ](ilpailub~a nouclatelaan Kansain· 
\'iili~en Painiliiton FiUi.nto,ja. 

IlmoittautumiFet, jotka tehtiin 2.-3. 3. fi3 jarje~tett:i.viksi ilmoitettuihin, 
mnttu lakon johllo~ta .·it I em min siinettyihin YR: n painimestaruuskilpailui· 
hin, ovat voimassa, ellei niita peruuteta. Peruutukset ja uudet ilmoittautu· 
misct on tehtava 16. 4. 63 mennes'ii os.: kuorm .mest. J. Macklin, Hki, llih
tcviL matl,atava1·a. Majoitusta halua"l--ien n ilmoittautumisen yhteydessii 
~iita mainittava. 

rR: n painonnostomestantuskilpailut 

VR :n painonnostome~taruuskilpailut jarjesteUi.iin Joensuu a Urheilu· 
talos~>u. 5. 5. 1963. Kilpailut, jotka suoritetaan kaikissa sarjoissa alkavat klo 
13.0(), punnitus klo 13.00. llmoittautumiset on Hihetettavii 30. 4. 1963 men· 
nessa osoitteella: Junamics Pentli Poutiainen, ,Toen. uu a. Matkustajakoti
majoit us varataan pyydet tae a. 

rR :n s11ak:kimestamuskilpailut 

Vuoden 1963 henkilokohtaiset me taruuskilpailut toimeenpannaan VR:n 
retkeilykeskuksessa Vuokatissa 5. 5.-12. 5. 1963 viilisenii. aikana. 

Kilpailut uoritetaan mestaruu ryhmii sa, 1. 2 ja 3 luokassa siten, etta 
M·ryhmii. ja 1-luokka. aloittavat sunnuntaina 5. 5. klo 16.00 sekii. 2 ja 3 
luokl'a tiistaina . 5. samaan aikaan. Viimeksi mainitut luokat pela.avat 
miehisissa ryhmissa. Mcstaruusryhman kilpailua, jonka voittajasta tulee v . 
1963 VR :n shakkime tari, pideta.iin kat a tuksena syksylla 1963 Vuoka.tissa 
jarje tettavia pohjoismaiden shakkimestaruuskilpailuja varten. 

Osanottomak una kannetaan 2 m.k, joka peritaan kilpailupaikalla. Ma
joituksesta veloitetaan 1,50 12-hengen huoneissa ja 2,50 2-4 hengen huo· 
ueissa vuorokaudelta. omin liinavaattein. Ruokailu tapahtuu retkeilykeskuk
sen ruokalarakennukses a, mutta myo omassa ruokataloudessa voi ainakin 
osittain olla. 

Dmoittautumiset, joi a on mainittava luokka johon aikoo osallistua 
ekii toivomnkset majoitnkseen nii.hden on liihetettavii 20. 4. 1963 mennessii 

shakkijaoston sihteerille vtom B. Breider, 1. varastojakso Helsinki.. Samalla 
YOidaan myos ilmoittaa halutaanko makuuvaunupaikka paluumatkaa varten. 

Helsinki 1968. Valtioneuvoston kirjapaino 



KASKYLEHTI N:o 13 a 

1 9 6 3 
Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatlehall itus, lehtipalvelu. 

Sis a ll y s : 1. Li1kennoitsijiiin piiivystysmiehiston piitevyysvaatimuksat. 
2. Rat a-autou ja liikkuvan ty okoneen kulj ettajan piitevyy; vaatimuk et. 

Liikennoitsijain paivystysmiehiston patevyys
vaatimukset 

Opetustoimen ohjesaannon liitteeksi n : o 7 otetut liikennoitsi- 1 
jain paivystysmiehiston patevyysvaatimukset muutetaan kuulumaan 
seuraavasti : 

Liikennoitsijain paivystysmiehiston patevyysvaatimukset 

J o liikennoitsijan omistama hoyTy- tai muulla kayttovoimalla 
liikkuva vetoyksikko joutuu liikkumaan yleiselle liikente lie ava
tulla valtionrautateiden omistamalla raiteella tai raiteistolla taikka 
linjaosuudella ja voi aiheuttaa vaaraa yleiselle liikenteelle, tulee 
liikennoitsijan kone- ja liikennemiehistolla olla patevyydestiUin seu
raavat kelpoisuustodistukset: 

A V etokoneen kiiyttiijiilli:i 

Seka hOyryveturin kuljettajalla etta muulla kayttovoimalla liik
kuvan vetoyksikon kuljettajalla tulee olla 

a) todistu liikennejakson parulikolle tai taman maaraamalle 
henkilolle suoritetusta hyvii:ksytystii tutkinnosta valtionrauta
teiden · junaturvallisuussaiinnon tuntemisessa tarpe€lli in 
kohdin ; 

b) Yaltionrautateiden matkaneuvojan antama todistus hiinelle 
suoritetusta hyvaksytysta ilmajarrututkinnosta seka hiinen 
johdollaan suoritetusta koeajosta ja siina osoitetusta jarru
tustaidosta seka 

c) rautatielal:i:karin todistus, etta kuljettaja tayttaa valtion
rautateillii voimassa olevat veturinkuljettajaa koskevat viiri-, 
nako- ja kuuloaistivaatimukset; lisiiksi tulee kul jettajan sen 
vuoden aikana, jona han tayttaa 45 vuotta ja sen jalkeen 
joka viides vuo i esittiiii r autat ieliiakiirin todistus viiri-, nako
ja kuuloaistin uusintatarkastuksesta. 

3091/63/5-- 23. 3.1963 
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1 B Muuhun paivystysmiehistoon kmtluvalla 

tulee olla: 
a) todi tus liikennejakson paallikolle tai hani:m maaraamalleen 

henkilolle suoritctusta hyvaksytysta t-utkinnosta valtionrauta
teiden junaturvallisuussaannon tuntcmisessa tarpeellisin 
kohdin; 

b) todi tu valtionrautateiden matkaneu...-ojalle suoritctusta hy
vaksytysta ilmajarrututkinnosta sekli 

c) rautatielaakarin todistus, etta asianomainen tayttaa Yaltion
rautateilHi voimassa olevat pai...-ystysmiehi toii koske,~at vari-, 
niiko- ja kuuloaistivaatimuikset· lisabi tulee tallaisessa pal
veluksessa olevan sen vuoden aikana, jona han tayttaa 45 
vuotta ja sen jalkeen joka nidcs Yuosi esittaii rautatieliialdi
rin todistus vari-, nako- ja kuuloaistin uu intatarkastu'ksesta. 

Liikennoit ·ijan asiana on Yahoa ja huolehtia, etta A kohdassa 
mai1titulla kuljettaja.Ua on a ianmukainen koneensa tuntemu ja 
etta hoyryveturilla on paineastioista anneh.m asetukscn mukain n 
vastuunalainen valvoja (kts. SosM: n kirje 10. 2 .. 1960) . 

Tutkinto junaturvallisuussaannon tuntemiscssa on rajoitettava 
kiisittamaiin vain sen, mita a. ianomaisen liikenneturvalli-;:uudcn 
vnoksi tulec ...-alttamatta tietaa. Kuulustelu on siis sovitettava olo
suhtciden muokaiseksi. 

Valtionrautateiden asiana ei ole maarata, millainen patC\·yys 
tulee olla yksityisen J.iikennoitsijan omilla yk ityisilla raiteillaan 
harjoittaman liikenteen kone- ja muulla miehistolla. Jos liiken
noitsija ei lmitenkaan y'ksin huolehdi omistamansa raiteiston pai
vystyspalveluksesta, vaan myo valtionrautateiden paivysUijat mie
histoineen joutuvat juuri samanaikai sti siellii tyoskentelemaan, 
niin talloin on edella mainitut vaatimnkset asetettava Uikennoitsi
jan paivystysmiehistolle. 

ama maaraykset tulevat \"Olmaan maaliskuun 1 paivana 1963, 
jolloin samalla huhtikuun 21 paivana 1953 annetut maaraykset 
(Rh n:o H 391) kumoutuvat . Joka ennen naid n maiiraysten voi
maantuloa on saanut aiikaisempien maaraysten mukais t kelpoisuu -
todistukset, on edelleen oikeutettu toimimaan vetokoneen kayttiijana 
tai muuna paivystysmiehistoon kuuluvana, kuitenkin niin, etta c) 
kohtien mukaisista aistien uu intatarkastuksista on a~kanaan esi
tettiiva todi tukset. (Rh n:o H 202, 27. 2. 1963.) Kl 13 a/ 63. 1. 

Rata-auton ja liikkuvan tyokoneen kuljetta jan 
patevyysvaatimukset 

2 Kl 7/ 63.1 jtukaistuihin rata-autonkuljettajien tutlrinnon uudi -
tamista koskeviin miiarayksiin painovirheen t3Jkia h1llut virheelli
nen paivamiiiira - 1. 1. 1962 - korjataan pai,,iimaaraksi 1. 11. 1962. 
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Taman mukaan iis niiden rata-autonknljet1 ajien, jotka ovat suo- 2 
rittaneet tutkinton a ennen 1. 11. 1962, on uucli tettava opetu. toi-
men ohjesaannon 45 §:n 6. lisamiiiiriiyksen b) kohdan mukainen 
j unaturvallisuussiiiinnon ja Yirantoimitnsohjesi:ii:innon tlmtemist a 
ko kcva tntkinto liikennejakson paallikolle viimei~Jtaiin kcslikuun 
30 paivaan 1963 mennc a. 

Koska opetustoimen ohjesaannon 45 §: n 6. lisamiiiirayk een on 
tehty nseampia muntoksia, julkaistaan annetut ohjeet kokonaisnu
dessaan uudelleen: 

6. Rata,..auton ja liikkt~van tyokoneen (kts . .Jt :n liite 16) lwl
jettajan piitevyysvaatimukset. 

a) Rata-anton kuljettajalla tnlee olla joko kuorma-auton lml
jettami een oikeuttava voima sa oleva ammattiajokortti taikka kone
jak on paallikolle tai taman miiaraiimiille henkilo1le suoritettu tnt
kinta anton moottorin, polttoainejarjestelmiin, siihkojiirjestelman ja 
-laitteiden, voiman iirtolaitteiden ja jarrujiirje telmiin teknilli ·eshi 
raJkenteesta ja toiminnasta, 

moottorire iinan kuljettajalla joko henkilo- ja pakettiauton lml
jettamiseen oik nttava voimassa oleva yksityisajokortti, tai:kka konc
jakson paallikolle tai taman mlUiriiiimiille henkilolle suoritettu tut
kinto moottoriresiinan moottorin, polttoainejarje telman, ahkoja r
je telmiin ja -laitteiden, voimansiirtolaitteiden ja jarrujiirjestelman 
teknilli esta rakent~esta ja toiminnasta eka muun liikknvan tyo
k'oneen kuin moottoriresiinan kuljettajalla konejakson piiiill:Ukolle tai 
taman maaraamiille henkilolle suoritettn tutkinto tyokoneen moot
torin, polttoainejarjestelman, ahkojarjestelmiin ja -laitteidcn, voi
mansiirtolaitteiden ja jarrujiirjestelman teknillisesta rakent e. ta. ja 
toim.innasta. Tutkintoon on sisallytettava ljikkuvan tyokoneen kul
jettajan ilmajarn-rkoulutus, jos knljettajalla ei ole YeturinHimmit
tiijiin piitevyyWi. 

b) Rata-auton tai liikkuYan tyokonecn knljettajan tulee, ellei 
han ole noritta.nut vahintiilin alempaa patevyystutkintoa tai wtn
rinlammittl:i.jatutkintoa, olla suorittannt liikennejakson piiiillikolle 
tai Himan miiariiamalle henkilolle tntkinto junaturvallisuu aiinnon 
ja virantoimitnsohjesaannon tuntem.isessa. Ellei liikknvan tyciko
neen kuljettajalla ole edella mainittua tutkintoa, Yaaditaan hii
neWi lisaksi opetustoimen ohjesiiiinnon liitteessa 2 mainittn li. a
koulutus. 

c) Rata-anton tai liilclmvan tyokoneen kuljettajan on a) ja b) 
kohdis a mainittujen kuulustelnjen ohclla suoritettava hyYaksyt
tava ajonayte konejak on paallikon miiiiraamalle henkilolle. 

Rata-anton tai liikkuvan tyi1koneen kuljettajaksi pyrkivan on 
myos esiteWivii rautatieliiiikiirin todistus siita, etta han vari-, niiko
ja kunloaistiin seka puhekykyyn nahden tiiyttaa ne Yaatimuk ct, 
jotka valtionrautateiden liiiikarintarkastusohjesa~into linjahallinnossa 
opasteiden kan a tekemisiin jontnville henkiloille asettaa. 
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Koncjakson paallikko antaa uoritetusta tutkinnosta todistuksen, 
josta ilmenee, mitii liitkkuvaa tyi.ikonetta, rata-autoa ym. tutkittu 
henkilo on oikeutettu kuljcttamaan. Jaljennos tutkintotodistukscsta 
on konejak on paallikon Uihetettava rautatieopistoon, jos a nii ta 
pidetaa11 luetteloa. 

Ajolupa on voima sa viisi vuotta sen antopaivasta lulrien. Sc 
on mainitun ajan kuluessa uusittava. Uusintamerlri11ta tai uusi 
ajolupa voidaan antaa ilman uutta tutkintoa, jos kuljettaja on 
asianomaisen paiillikon antaman todistukse11 mulraan jatlmva ti ol
lut ajotehtavassa. 

Ajolupa kirjoitetaan 11elja11a kappalee11a, joista yksi annetaan 
ajolman saajalle, yksi jaa konejakso11 paallikolle, yksi lahetctaan 
rautatieopistoon ja y'ksi sen jakson palillikolle, jossa ajoluvan saaja 
pal velee. Ajoluvan haltijalle tuleva kappale varustetaan asian 
omaisen valolruvalla. · 

Asianomai ia esimiehia, linjaJkirjureita ja koneosaston matka
neuvojia kehoitetaan valvomaan, etta rata-anton ja liilclmvan tyo 
koneen kuljettajilla on voimassa oleva ajolupa. 

(Rh/hlo 11:0 H. 109,8/11.11.5 /ICl 47/58.1; rh/hlo n:o II. 904/ 
23. 10. 62/ Kl 44/ 62.2; Hloj 11: o 76/ 9. 6. 59/ Kl 24/ 59.1) 

Sel vennyksena maaraysten b) kohdan viimeiseen lauseeseen il
moitetaan, etta liildruvan tyokoneen lruljettajalta vaaditaan OTO: n 
liittees a 2.II mainittu lisakoulutus (koulutus yksinkertaistcn 
vaihtoliikkeiden ohjauksessa). 

Kl 44/ 62.2 julkaistujcn muutettujen maaraysten tultua voimaan 
1. 11. 1962 suoritetaan niiden b) kohda sa mainitut tutkinnot lii
ken11ejakson paallikolle tai taman maiiraiimall\l henkilolle. Tayta11-
toonpano-ohjeiden mukaan esitetiiiin tutkinnosta saatu todistus 
ko11ejakson paiillilkOlle. Tehtyjen esitysten johdosta ilmoitetaan, 
ettei erillistii todistusta ole tarpeen laatia, vaan on katsottava 
riittavaksi, etta liikennejakson paallikko kirjalli e ti ilmoittaa kone
jakson paallikolle b) qwhdassa maaritellyn tutkinnon suorittami-
esta joko rata-auton tai liikkuvan tyokoneen kuljettajan pate

vyytta varten. Kirjeesta lahetetaan tiedoksiantokappale myos sille 
jakson-, rakennus- yms. paallikolle, joka on lahettanyt tutlrittavan 
kursseille tai tutkintoon. Ajolupa annetaan, kun myos a) kohdan 
mu.kai ct tutkinnot ovat tulleet suoritetuilksi. 

Ennen 1. 11. 1962 rata-auton tai liikkuvan tyokoneen kuljettajan 
tutlrinnon suorittaneen henkilon taydentaessa tutkintoaan antaa 
konejakson. paallikko uuden ajoluvan niihin tyokonetyyppeihin, 
joihin ajonaytteen vastaanotto edellyttaa, saatuaan vastaavasti il
moituksen taydennyssuorituksista. (Hlojyt n: o H. 112/ 20. 2. 1963.) 
Kl 13 a/ 63. 2. 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 

I 



•• 

KASKYLEHTI N:o 14. 
1963 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maariiykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtliva painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

S is a lly s: 1. Tavaranimistii. - 2. Keskitetyn kotiinkuljetustoiminnan aloi t
taminen Hangos~a. - 3 . Kuljetusmak ujen uoritlaminen itliises a tavarayhdys
liikenteessa. - 4 . Transitoli1hetysten -rahditta.minen itlii es ii. tavarayhdysliiken
tees ii. - 5. Konduktoorinshekkilippujen myyntiii ko kevan kyselylomakkeen tayt
tfuninen. - 6. Matkalippualennuksia. - 7. Kiadonneita matkalippuja, henkilokort
teja ym. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. - 9. Ammattioppilaita otetaan. -
10. Y1ei urheilijain talkoo- ja va.lmennuslei ri. 

TavaranimistO 

Tavaranimiston o aan "H eikkovirta ahkotarvikkeet" n: o 2670/ 1 
660-699 pyydetaan tek emaan seur aavat lisaykset: 

ivuUe 29 

665.30.30 
665.31.30 

ivulle 52 

675.06.13 

Tyyppi 

H 621 N 42 
SH 621 N 43 

Puherasia 50 n SEL 2443- 15 - 2 OB 

(Vo n:o V. 274/336, 6. 4. 63.) Kl 14/63. 1. 

" 
" 

" 

T 
T 

T 

Keskitetyn kotiinkuljetustoiminnan aloittaminen 
Hang ossa 

Asian vaatimia toimenpiteita varten ilmoitetaan rautatiehalli- 2. 
tuksen paattaneen, etta Hangos a sii rrytaan 1. G. 1963 alkaen var
sinaisesta kotiinkuljetuksesta ke kitettyyn kotiinkuljetustoimin-
taan. Mainitun liikennepaikan suhteen miHirataan talloin noucla
tettavaksi keskitetysta kotiinkuljetustoiminnasta erikseen a:nnet-
tuja "Valtionrautateiclen Autoliikenne"- aiinnon I-osan (Liikenne
m.iiaraykset) 3 luvun 5 §: ssa ja II-o~m (Tariffimaariiykset) 2 
luvun 3 § : s a olevia miiariiyksia. (Kut n: o 582, 3. 4. 63 .) Kl 
14/63. 2. 

3602/63/5- 11. 4.1963 
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Kuljetusmaksujen suorittaminen itai.sessa tavarayhdys
liikenteessa 

Sen johdosta, etta Suomen ja S T-Liiton yhdy liikenteen kul
jetusmaksujen maksupaikkaa koskevia ohjcita on pait ·i Yhdy lii
kennetariffissa (1om. n: o 4784) myos mui sa maarayksissa ja kun 
sanottuja ohjeita on u ein sovellettu vaarin, e itetiHin alempana 
yhtecnveto siita kuinka maksut on uoritcttava cri tapauksissa. 

1. Liihetykset Suomesta SNT - Liittoon 
Lahettiijan on aina suoritettava maksut Suomcn rautateidcn 
osuudelta. Voimas aolevien poikkeusmaaraysten mukai e ti Yoi 
Uihettajii Suomes a suorittaa maksut myosldn SN'r-Liiton nruta
teiden osuudelta. 

2. La he t y k s c t S NT- L i ito s t a Suo m c en 
LaheWijan on aina uoritettava maksut SNT-Liiton rautatcidcn 
o uudelta. Maksut Suomen rautateiden os1.mdelta suorittaa ,-a:
taanottaja Suomessa. 

3. T r an s it o l a h e t y k e t S u o m c n k a u t t a 

Ratdatieliihetykset 1'01·nion aseman ja Tttntn sataman kautta: 
a. Liihetykset lwlmansista maista SNT-Liittoon 

Vihettaja voi halutessaan suorittaa maksut Suomen rautatei
den osuudelta tai on ne suoritettava SNT-Liitossa olevan 
vastaanottajan ellei niita suorita speditoori, joka toimittaa 
edelleen liihettamisen lahettajan valtuuttamana Suomen rau
tateiden va taanottavalta raja-asemalta. 

b. Liihetykset SNT-Liitosta kolrnansiin rnaihin 
Lahettaja suorittaa maksut SNT-Liiton rautateiden osuu
delta. Maksut Suomen rautateiden osuudelta suorittaa Uihet
taja tai peditoori, joka hoitaa edelleen lahettamisen Suo
mesta. Viimeksi mainitut maksut voidaan kuitenkin siirtaa 
vastaanottajan suoritettavaksi mikali maarapaikkalmnta on 
1~autatieliikennepaikka. 

M uiden Yhdysliikennetariffin liitteen n: o 3 1 §: ssii rnainitttLjen 
liikennepaikkojen kautta kuljetettavat tmnsitoliihetykset : 

c. Liihetykset kolrnansista rnaista SNT-Liittoon 
Edelleenlahettiijana Suomen satama-ascmalla toimiva spedi
toori voi suorittaa maksut Suomen rautateiden osuudelta, ja 
niin halutessaan, myoskin S T-Liiton rautateiden o uudelta. 
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SpcditOi:iri voi myi:iskin maarata, etta SNT-Liito sa olevalta 3 
Yastaanottajalta pcritai:in mak ut paitsi S T-Liiton myi:iskin 
Suomen rautateiden osuudelta. 

d. Liihetykset SNT-Liitosta lwlmansiin maihin 
S JT-Liitossa ole-va lahettaja suorittaa maksut SNT-Liiton 
rautate1den osuudelta. Han saa halutessaan suorittaa myi:is
kin mak ut Suomen rautateiden osuudelta, muussa tapauk
. essa suorittaa ne edclleen liihettamisen toimittava spediti:ii:iri. 

4. T r a n s i t o l a h e t y k s e t S N T - L i i t o n k a u t t a 

a. Liihetykset Suomesta rnaihin, joiden ratdatiet kuuluvat 
SM GS -sopim,ukseen 
Lahettaja suorittaa maksut Suomen rautateiden osuudelta. 
Vastaanottaja suorittaa maksut kaikilta muilta kuljetus
osuuksilta. 

b. Liihetyl.:set Suomeen 1naista, joiden rautatiet kt~uluvat 
Slff GS -sopimukseen 
Maksut transitomaiden o uuksilta voi frankomaarayksista 
riippuen suorittaa joko Suomessa oleva vastaanottaja tai 
tavaran Uihettaja. Lahettajan on kuitenkin aina suoritettava 
maksut lahetysrautatien osuudelta. Maksut Suomen rauta
teiden o uudelta suorittaa vastaanottaja. 

c. Liihetykset Suomesta maihin, joiden mtdatiet eiviit kttulu 
Slf1 GS -sopimukseen 
Lahettaja Suomessa suorittaa mak ut seka Suomen etta NT
Liiton rautateiden osuudelta. 

tl. Liihetykset Suomeen maista, joiden ratttatiet eiviit kttult~ 
Sltf GS -sopimukseen 
Vastaanottaja Suomessa suorittaa maksut Suomen rautatei
den osuudelta, ja mikali rahtikirjaan merkityt frankomlUi
raykset niin edellyttiivat, myoskin maksut SNT-Liiton rauta
teiden osuudelta. 

Huom.! Valtiot, joiden rautatiet kuuluvat SMGS-sopimukseen: 
..Albania, Bulgaria, Unkari, Ita-Saksa, Puola, Romania, SNT-Liitto, 
T hekkoslovakia, Kiina, Mongolia, Pohjois-Korea ja Pohjois-Vietnam. 

Mm. seuraavien valtioiden rautatiet eivat kuulu SMG - opimuk
een: Iran, Turkki ja Afganistan. 

(Tft V n: o 95, 6. 4. 63.) Kl 14/ 63. 3. 
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. TransitoUi.hetysten rahdittaminen itiiisessa 
tavarayhdysliikenteessa 

Suomen ja S T-Liiton Yhdysliikennetariffin liittee ·sa n: o 3 
mainittuja transitoliihetyksia rahditettaessa on sanotun liitteen 
8 §: n edellyttiimaa 10% alennusta myonnettaessa otettava huo
mioon seuraavaa: 

1. .Alennus myonnetaan vain sellaisille Suomcn kautta kuljetet
taville SNT-Liittoon osoitetuille lahetyksille, jotka jaavat S T-Liit
toon. .Alennusta ei siis myonneta siina tapauksessa, etta lahet:vs 
kuljetetaan transitona seka Suomen etta SNT-Liiton rautateilla. 

2. .Alennus myonnetaan sellaisista maksuista, jotka kannetaan 
VR: n hyvaksi sen suorittamista toimituksista ja jotka kokonaisun
des aan jaavat VR :lle . .Alennus ei siis koske esim. tullipassitusten 
leimamcrkkimaksuja, puskinlaitteiden asentamis- ja poistamismak
su ja, siirtokuormausma:ksuja jne. 

3. .Alennus myonnetaan myos sellaisi ·ta lahetyksistii, joiden 
edelleen lahettiimisen suorittaa speditOori Tnrun satama sa ja Tor
niossa. 

(T£t V n : o 101, 6. -!. 63.) Kl 1-!/ 63. -!. 

Konduktoorinshekkilippujen myyntia koskevan 
kyselylomakkeen tayttaminen 

Konduktoorinshekkilipuilla tehtyjen matkojen luknmaaran ja 
konduktoorinshekkilippnjen kayttotapojen tutkimiseen tarvittavan 
aineiston hankkimiseksi tayttavat konduh.-toorit, matkalippujen tar
kastajat ja kiskoautonrahastajat huhtikuun 23 paiviinii kaiki ta 
matkustajia lruljettavista junista konduktoorinshekkilippujen myyn
t iii ko kevan kyselylomakkeen n : o 2443. Sen tiiyttamisessii on huo
mioitava seuraavaa. 

1) Kyselylomakkeeseen merkitiiiin ne matlrustajia kuljettavissa 
junissa konduktoorinsheld{Hipuilla suoritetut lipunmyynti- ja muut 
maksunkantotapaukset, jotka esiintyviit em. piiivanii klo 00.00-
24.00 viili enii aikana. 

2) J okaisen matkustajan, jolle menomatkaa varten on myytr 
konduktoorinshekkilippu, tekemii matka tilastoidaan iten, etta 
kyselylomakkeelle ao. matkustajan kulkeman matkan pituutta va -
taavalle riville merkitaiin yksi pystysuora viiva. Jtmamatkan paii
tyttyii lasketaan pystysuorien viivojen lukumaiirii riveittain yhtecn 
ja kunkin rivin lukumiiiirii merkitiian ko. rivin oikeaan reunaan. 

3) K yselylomakkeen alaosassa oleV'aan asetdmaan merkitaan em. 
paivana myytyjen konduktOorinsheldcilippnjen rahallinen al'Yo 
myyntikohteittain . 
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Tilastotoimisto Uihettaa tarpeelilsen maaran kyselylomakkeita 5 
konduktoorien, matkalippujen tar'kastajien ja kiskoautorallastajien 
kotiasemille, jotka jakavat ne huhtikmm 23 paivana matkustajia 
kuljettavissa junissa toimiville konduktooreille, matkalippujen tar
kastajille ja kiskoautonrahastajille. 

Konduk:toorien, matkalippujen tarkastajien ja kiskoautonrahas
tajien kotiasemien asemapiihllikot lahettiivat kyselylomakkeet asian
mukaisesti tayt~tyina tilastotoimistoon huhtikuun 30 paivaiin men
nessa. Kyselylomrukkeeseen on ehdottomasti merkittiiva kotiaseman 
nmu. (Tilt p.: o 180, 5. 4. 63.) Kl 14/63. 5. 

Matkalippualennuksia 

Riihim.aki (lyhinta meta): 25.-30. 4. 1963; Sotainvalidien Veljes- 6 
liitto; liiton vuosikokous; vuos,ikokoukseen matkustavat; 25 %. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainit-
tujen paivien valisena aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla 
ma.tkustavia. Vuosikokous on 27.-28. 4. 1963. (Tfo n : o . 303, 
25. 3. 63 .) Kl 14/63. 6. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Ylim. silta.vartijan Toivo P ikkaraisen pojalle Ristolle kirjoitettu tilap. 7 
vapaa.lippu n:p 106579. matkalle Helsinki-Lahti 25. 2.-24. 5. 1963 vhliseksi 
aja.ksi, on kadonnut ja kuoleteta.an. (1. r tj n:o 492/49, 3. 4. 63.) 

Relsingin va.rastossa palvelevan y.p. 2 1. kirjurin Lauri Pajarisen po
ja.lle Karille kirjoitettu kouluvapaalippu n: o 24915 matkalle Leppii.vaara-
Relsinki, kelpoisuusaika 9. 1.-31. 5. 63, on kadonnut jl). kuoletetaan. (1. vtjp 
J1: 0 225/62, 2. 4. 63 .) 

Veturinliimmittii.jii. Lauri Armas Rankalinille 13. 1. 1960 kirjoitettu l!en
liilokortti n : o 47018 on kadonnut ja kuoletetaan. ( . knjp n : o 239, 5. 4. 63 .) 

Avoi.mia. virkoja ja t oimia 

Tilapaisia mken'll!Usmestm·in toimia (A 16-A 17 + kenttii.tyolisii.) eri rau- 8 
tatierakennuksilla. Rautatierakennusosaston johtajalle osoitetut hakemukset tar
vittavine liitteineen on toimitettava rautatiehallituksen rautatierakennustoimis-
ton kan liaan 24. 4. 1963 mennessii. Lii.hempiii. tietoja S!J.a puh. Helsinki 10371/ 
390. 

Ylcsi 1 l. ,·atavQ11·tijan toimi, toislaiseksi 9. ratajakson ratavartijaosuudella : 
km 249,25-257 (Luumii.ki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava 9. ratajakson pii.hllikolle viimeistiiii.n 25. 4. 1963. 

Koneosaston linjahallinnossa kaksikymmentii. e-nsi lwokan siihkoasentajan 
tointa., joista toistaiseksi yksi 1. sahkopiirissii (Hki), kolme 2. sii.hkopiirissa 
(Ri), yksi 3. sii.hkopiirissii. (Tku), kolme 4. sii.hkopiirissii. (Tpe), kaksi 5. siihko
piirissii. (Kw), kaksi 6. siibkopiirissa (Pm), kolme 7. sii.hkopiirissii. (Rpk), kolme 
8. sii.hkopiirissii. (Sk) ja kaksi 10. siihkopiirissii (Kuo). Toimet tii.ytetii.iin esi
tyksen perusteella ja on koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset lahetettii.vii 
siihkotekuillisen toimiston pii.ii.llikolle vi1meistii.ii.n 30. 4. 1963. 
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Kaksi apulaisasianvalvojan vi?·kaa valtionrautateilla, toi taiseksi keskushal· 
linnon hallinto-osastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset. 
erikseen kummaukin viran osalta, sijan saamiseksi niissa virkaehdotuksissa, 
jotka rautatiehallitus tulee tekemiiiin mainittujen virkojen tayttiimiseksi, on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin perjantaina, toukokuun 
3 paivanii 1963 ennen kello 12.00 (postitse ennen virka·ajan paattymista). 

Kaksi alemman palkkal~tokan S luokan kilrjwrin vi?·kaa, toistaiseksi keskus
hallinnon hallinto·osastolla. Rautatiehallituksen piiajohtajalle osoitetut Jdrjal
liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen ldrjaajalle viimeistiiiin 
perjantaina, toukokuun 3 piiiviina 1963 ennen kello 12.00 (postitse ennen virka
ajan paattymista). 

Alemman palkkaluokan osastosihteeTin vi?·ka, toistaiseksi rautatiehallituksen 
talouso astossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rau
tatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 6. 5. 1963 ennen klo 12.00 (postitso 
ennen virka-ajan pii.iittymistii). 

Kurikan ja Keuruun a emien 8. luoka'n, Vuokatin aseman 4. luokan 1 pl. 
seka Tervajoen, Orismalan ja Pitkii.lahden asemien 4. luokan asemapiiiillikoide'll
vi?·at. Porin ja Haminan (Hillo) asemien a.p. apulaisasemapiiiillikon vimt. 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistii.iin 8. 5. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). Nimitetyt asemapaallikot ovat velvolliset vastaanottamaan maini
tuille asemille vastedes mahdollisesti maiirattiiviin postitoimipaikan hoitajan 
toimen. 

Viisi y.p. asemamestMim viTlcaa, toistaiseksi yksi kullakin eUJ"aavalla 
pysakilla: Ypaja, Teuva, Keitelepohja, Putikko ja Sapra. Seitsemantoista 
y.p. 2. luokan 7ciTju?·im virkaa, joista toistaiseksi yksi keskushallinnon liikenne
osastolla, neljii. Helsingin ja kaksi Keravan seka yksi kullakin seUJ"aavalla ase
malla: Riihlmaki Karjaa, Kolho, Hirsila, Tuuri, Myllymaki, Kokkola, Kotka, 
Joensuu ja Pieksamaki. Kaksikymmenta a.p. asemamestaTim vilrkaa, toistaiseksi 
yksi kullakin seuraavalla liikennepaikalla: Kauniainen, Leppiivaara, Ilmajoki, 
Toysa, .Ahtari, TuUJ"i, Valkeajarvi, Pietarsaari, Pannainen, Viltanti, Taivalkoski, 
Pesiokyla, Murtomaki, Soinlahti, · Kivesjarvi, Lieksa, Punkabarju, Kallislahti, 
Huutokoskl ja Lievestuore. Kaksitoista a.p. 2 .luokan kilrju?·im vilrkaa, joista 
toistaiseksi kaksi 6. liikennejakson ja yksi 8 . . liikennejakson toimistossa seka 
nelja Helsingin ja yksi kullakin seuraavalla asemalla: Riihimaki, Haapamaki, 
Iisalmi, Kuopio ja Pieksamiiki. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 8. 5. 1963 
enuen kello 12 (postitse ennen virka-ajan pii.iittymistii) . Nimitetyt y.p. asema
mestarit ovat velvolliset vastaanottamaan mainitnille pysii.keille vastedes mah
dollisesti mii.iiriittavii.n postitoimipaikan hoitajan toimen. 

Ammattioppilatta otetaan 

Valtionrautateiden Pasilan konepajaan otetaan ensi syksynii alkaville 
kursseille ammattioppila,ita koulutettavik&i vaunumaalaajan, vaunu- ja kone
puusepan, peltisepiin, sorvaajan, jyrsijiin, vaunuputkiasentajan ja levy epiin 
ammatteihin, 

Oppiaika on konepuusepiin ammatissa 3 vuotta, vaunuputkiasentajan 
ammatis a 3,5 vuo.tta sekii kaikissa muissa mainituissa ammateissa 4 vuotta. 
Oppilaille maksetaan tyoehtosopimuksen mukaista palkkaa. Vapaata asun
toa tai muita etuja ei ole. 

Paasyvaatimukset ovat: Suomen kansalaisuus, 15-20 vuouen ikii ja. 
suoritettu kansakoulun tai sita vastaava oppimiilirii. 
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Pyrk.ijoiden on lahetettiivii. hakemuksensa huhtikuun 30 pa1vaan 1963 g 

mennessii. osoitteella: Valtionrautateiden Pasilan konepaja, Aleksis Kiven-
katu 17, Helsinki. Hakemukseen on liitettii.vii papintoclistus tai ote siviili
rekisterista, oikeaksi todi tettu jiiljennos kansakoulutodistuksesta tai vas
taavasta sekii. aile 18-vuotiaiden lisii.ksi vanhempien tai holhoojan antaroa 
suostumus. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan po tiosoite ja asuinkunta 
sekii, jos hakija on aikaisemmin ollut valtionrautateiden psykoteknillisissii. 
kokeissa, missa ja milloin. On myos mainittava, minka ammatin hakija 
asctlaa etu ijalle seka ilmoitctt:wa hakijan pituus ja paino. Sopivik i katso-
tut k utsutaan myohemmin psykoteknillisiin kokeisiin . 

Konepajatoimisto. 

Yleisurheilijain t alkoo- ja valmennusleir i 

Vuokatissa tullaan 13-17. 5. 1963 valisena aikana jarjestiimiUin yleis- 1 0 
urheilijoille leiri, jonka aikana uoritetaan paivittain opi vaa talkootyiita, 
josta tarjotaan korvauksena vapaa yllapito. 

Ilmoittautumiset on tehtiiva alueen tai piirin vii.lityksellii. 1. 5. 1963 men
nes ·a VR: n Urheilutoimikunnalle huomioon ottaen, etta asianomaisten on 
tarkoitukseen kii.ytettii.va vuosilomaan a tai muuten vuoroja vaihtaen aa-
tava vapaata. · 

VR :n V1·heiltttoimikunta. 



I' 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 



•• 

KASKYLEHTI N:o 15 
1 9 6 3 

Vi lttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtavi painatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehailitus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Ke avirkalakkien ja kevyiuen kesiilakkien tilaaminen. - 2. 
~Iakulatuurin kerii.ily ke.·ku~puutarhaan kukkien ja taimien pakkaust.a varten. -
3. 'favaranimisto. - 4. JI.Iuutoksia julkaisuun Liikenuepaikkojen vii.limatkat. - 5. 
Kappaletav.aran ku1jetus henkilojunilla. - 6. Sotilaskuljetuk et. - 7. Kadouneita 
matkalippuja, henkilokortteja ym. - 8. Avoimia virkoja ja toimia. - 9. Tenniks-en 
peru kurs i . 

Kesavirkalakkien ja kevyiden, 
kesalakkien tilaaminen 

Rauiatiehallitus ja Rantalan Laklritehdas Oy Scinajoki o•at 1 
tehneet sopimuksen kesavirkalakkien ja kevyiden kcsalakh"'ien val
mistamisesta rautatieHii ille vuonna 1963. Tehdas lahettaa lakit 
tilaajille tilaustcn saapumisjii.rjestyk essa n. kahden viikon toimitus
ajalJa. 

Kesavirkalakin hinta siipipyoralaattoineen, kokardeineen ja pu
no nauhoineen on koo ta riippumatta 11,10 markkaa kappal elta ja 
kevyen kesiilakin vastaavasti 9,50 markkaa kappaleelta. 

Lakkeja, joissa on jtmanllihettajiin punainen tai linjakirjurin 
sininen kiintopi:iallinen, Yalmistetaan samaan hintaan, muita sano
tunlaisista irtopiiiillisista peritaan 2,40 markkaa kappaleelta. 

J os tilaaja haluaa lakkiin muita virkamerkkeja kuin siipipyora
laatan ja kokardin, 1kiinniteiaan nama tehtaalla ilman kOJ."VaUSta. 
Tehdas perii kuitenkin naiden ,rjrkamer•kkien hankintakustannukset. 

Tilaukset on tehta:va taman Kii.skylehden liitteena olevalla tilaus
lomakkeeUa ja Hihet~ttii.vii. sosiaalijao toon, joka toimittaa ne edel
leen tehtaalle. (Tt I II n: o 61/171, 10. 4. 63.) Kl 15/63. 1. 

Makulatuurin kera.ily keskuspuutarhaan 
kukkien ja taimien pakkausta varten 

Liikennepaikkoja kehoitetaan palauttamaan uppulinnan kes- 2 
kuspuutarhaan kukkien ja taimien kaareet sekii. tyhjentyneet kukka
ruukut muutaman kuukaudcn valiajoin. 

P akkaukseen sopivat vanhat sanomalehdet pyydetii.ii.n Hihethi
miUin hyvin niputettuina (aikakauslehdet eivat >kelpaa). 

3719/63/5- 19. 4. 1963. 
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SamaHa huomautctaan, etta monivuoti ct, jo lakastuneet ruukku
kasvit on syyta pa'lauttaa pakkausmateriaalin ohella kcskuspnntar
haan. (Rt n:o 1310/ 1860, 8. 4. 63.) Kl 15/ 63. 2. 

Ta varanimisto 

Tavaranimisti:in osaan ' Kiinnityselimet" n:o 2670/ 750-759 p~·y
detaan tekemaan seuraava korjaus: 

sivulla 52 on Tavaran numero 

762.96.42 

en pitaa olla 

752.96.42 

(Vo n: o V. 281/ 341, 9. 4. 63.) Kl 15/ 63. 3. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen vaJimatkat 

Herttoniemen aseman alaisen Teollisuusraiteen nimeksi mnute
taan 1. 5. 1963 lukien Teollisutts·raiteet seuraavin merkinni:iin: 

Herttoniemi I 
- Hertonii.s 
Teolli~uus
raite&t HOK:ta, Mercantile 

Oy: ta, Paulig Oy: tii., 
Sempt-a.lin Oy:tii., Oy 
G. W. Sohlberg Ab:ta 
ja Tienhaaran Kat
t()huopateollisuus 
Oy:tii. varten. Luk. 
1.5.63. (Lkoj n :o 
Lt 773, 9. 4. 63.) Kl 
15/63. 4. 

Kannonkosken a eman alaisena km:llii 494 + 500 m aYataan 
26. 5. 1963 lukien liikenteelle Kennaa-niminen seisaike seuraavin 
merkinni:iin: 

se Kennli.a 32 KannorukosJ.ri ·6. H 
Keitelepohja 24. 
Hpj 93. Jy 117. 
Yw 148. Tim 192. 
Hpk 195. Pm 197. 

Luk. 26. 5. 63 . (Lkoj 
n:o Lt 550, 6. 4. 63.) 
K l 15/63.4. 
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Kannonkosken aseman alaisena km:lHi. 511 + 056 m avataan 4 
26. 5. 1963 lukien liikenteelle KoiYulahti-nimincn sei ake seuraavin 
mcrkinnoin: 

se Koivulaht i 
1

32 __ Kannonkoski 22 . 
Keitelepohja . 

I 
Hpj 77. Jy 133. 
Yw 132. Tim 176. 
Hpk 311. Pro 213. 

H Li1kennoidaan vain 
aikana 26. 5.-30. 9. 
1963. Luk. 26. 5. 63. 
(Lkoj n:o Lt 545, 
6. 4. 63.) Kl15/63. 4. 

Raipon aseman alaisen Kolon seisakkeen merkinniit muutetaan 
26. 5. 1963 lnkien seuraaviksi: 

se Kolo 14 __ Raippo 2. . H Kolo sijaitsee sekii. 
rataosalla Si-Rp() 
etta Si-Lr. Luk. 
26. 5. 63. (Lkoj n :o 
Lt 414, 6. 4. 63.) Kl 
15/63.4. 

Sim.ola 1. 
Hytti . 
Si 1. Rlpo 2. 
Lr 18. La 22. 
Imr 57. Kw 0. 
Par 118. Hko 252. 
Jns 402. 

Pitajanmiien aseman alai ena avataan 1. 5. 1963 lulrien liiken
teelle Teonisuusmide euraavin merkinnoin: 

Pi taj anmii.ld 
- Socken

backa. 
Teollisuus· 
raide IPjm 4. Tt Luk. 1. 5. 63. (Lk<lj 

n:o Lt 671, 6. 4. 63. ) 
Kl 15/ 63. 4. 

Raahen a eman alaisena avataan 1. 5. 1963 lukien liikenteellc 
Malmisataman raiteet seuraavin merkinnoin: 

R aahe 
IMalmi ata· 
man raiteet 

Rhe 5. 'I) Outokumpu Oy:ta 
varten. Va.unu.kuor
malahetykset T. Luk. 
1. 5. 63. (Lkoj n:o 
626, 11. 4. 63.) Kl 
15/63.4. 

Ristonahon vaihteen alai ·en Outokummun raiteen kohdalla 8. sa
rakkccseen lisataan 1. 5. 1963 lukien merkinta ,Vaunukuormalahe
tykset T". (Lkoj n:o 626, 11.4.63.) Kl15/ 63.4. 
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Soinlahden aseman alaiset Pistoraide, Sahau raide ja Tiiliteh
taan raidc katsotaan kuuluviksi varsinai ·een ratapiha-aluee ·ecn, 
josta johtuen ne poistetaan merkintOineen julkaisusta J. 3. 1963 l n
ki n. (Lkoj n: o 71 , 11. 4. 63.) Kl 15/ 63. -±. 

Kappaletavaran kuljetus henkilojunilla 

,Jakeluauton reitin van·ella olevien linja-asemien kappaleta,·ara 
kuljctetaan yleensii autolla. Kuitenldn . aadaan linja-asemilta liih
tevien pienehkojen kappaletavaraHi.hetysten kuljetukseen kiiyttaii 
miiiiriityi a tapauksis a my6s opi vaa paikallista henk.ilojunaa, jos 
kuljetus ei aiheuta sille haitallista myohiistymistii. ja siinii. on tilaa. 
Niiin saadaan menetellii esim. silloin, kun kaikki tavara ei ole au
toon mahtunut tai toimenpiteellii nopeutetaan tavaran kullma tai 
supi t taan en kiisittelyii. Tulkinnan varaisissa tapauk issa on pyy
dettii.vii ohj et liikennejakson piiiillikon toimistosta. (Knt n: o 597, 
6. 4. 63.) Kl 15/ 63. 5. 

Sotilaskulj etukset 

Kii.skylehdessii n:o 3/ 60.6 (St :n kirj. n:o -:1:7/ D, 16. 1. 60) jul
kai tu MK V 41. kirjoitu1ksen Sotilaslmljetukset IV: cen Sotilas
junan kokoonpano-lukutm lisiitty uusi kappale muutetaan kuulu
maan seuraavasti: 

Kylmiinii vuodenaikana on sotilasjuniin lruljetu mmnitelman 
mukaise ti varattava aina yksikkoUimmityslaittein varustetnt hen
lillovaunut, ellei varmasti ole tiedos a, etta lmljetus suoritetaan 
koko matkan hoyryHimmityslaittein varustetuilla vetureilla. Vaunut 
on lammi.tettiivii huolellisesti. ( t n: o 275/ D, 9. 4. 63.) Kl 15/ 63. 6. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Ratavart<ija Veikko Makkosen vaimolle Helena Makkoselle 2. 4. 63 kir
joitettu tilapainen vapaalippu n: o 139295 matkalle Kulus-Relsinki on ka
<lonnut ja kuoletetaan_. ( . rtjp n: o 336, 9. 4. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kaksi yp. jaTjestelymestarin vi1·kaa, joista toistaiseksi toiuen Seiniijoeu ja 
toinen Jyvaskylii.n asemalla: nelja jarjestelymesta·rin virkaa, joi La toistaiseksi 
yksi kullakin seuraavalla asemalla : Helsinki, Riihimaki, Tampere ja Pioksa
maki ; kymrnenen kuorma1t81nestarinViTkaa, joista toistaiseksi kolme Helsi_ngin 
ja yksi kullah-i.n seuraavalla asemalla : Karjaa, Tampero, Pori, Ylivieska, Kok-
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kola, Raahe ja 'uonenjoki. Liiken,neosaston johtajalle osoitetut hakemuk~ct 8 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistilan 30. 4. 1963 emlPJ\ 

kello 12 (postitse ennen virka·ajan paattymistii). 

Ylim. apulaisvarastopiiiilli1c1con toimi valtionrautateiden Yarasto-osastos~a.. 
-asemapaikkana toistaiseksi IIyvinkaan paavarasto. Rautatiehallituksen piiiijoh 
tajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii· 
meistiiiin toukoknun 2 piiiviina 1963 ennen klo 12 (po. titse rnnen virka·ajau 
piiiittymista). 

Ka1csi 1cirjanpitaji:in virkaa (.A. 18 pl.), joista toiseu asemapaikkana toistai· 
seksi Hyvinkiiiin piiiivarasto ja toisen Ouluu piiiivarasto. Rautatiehallitukscu 
pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa· 
moon viimeistaan 11. 5. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka·ajan piUitty· 
mistii). 

Valtionrautateiden koneosastossa 1 l. koneinsiniiorin (A 30 pl.} virlca, 
jonka haltija toistaiseksi toimii Pieksiimiien kouepajan piiiillik.kona, sekii yksi 
iB l. lconeinsiniiorin (A 28 pl.) vir1ca ja ylcsi iB l. koneinsi?Joorin (A f6 pl.) virka, 
molemmat toi taiseksi Pasilan konepajassa. Rautatiehallitukselle osoitetut ha· 
kemukset sijan saamiseksi niissii ehdotuksissa, jotka rautatiehallitus tulec tcke
maan mainittujen virkojen tiiyttiimiseksi, on toimitettava rautatiehallituk en 
kirjaajalle viimeistaan 17. 5. 1963 ennen klo 12 (postitse liihetettiiessii enuen 
virka-ajan paattymistii). 

Va1·ilconesimiehen vi1·1ca koneosaston linjahallinnossa, virantoimituspaikkann. 
toistaiseksi 7. konejakso (Kotka). Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toi-
1nitettava rautatiehallitukseu kirjaajalle viimeistiiiin. 17. 5.1963 ennen keUo 12 
{postitse toimi.tettaessa ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Tenniksen peruskurssi 

Vuokatin retkeilykeskuksessa jiirjc tetiiiin tenniksen peruskurssi 10-16. g 
!(). 1963 viilisenii aikana. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville tennispelaajille. 

Varsinwista kurssimaksua ei perita, mutta normaalien majoitu.- ja 
:l'uokamenojen lisiiksi peritiilin pnllorahaa. 5 nmk. 

Dmoittautumiset kurssille on tehtii.vii. 20. 5. 1963 mcnne ii. o oitteella 
YR: n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. 

VR :n Urlzeilutoimilcunta 



Liite Kl 15/63.1. 

I r t i 1 e i k a t t a v a ja tiiytettii.vii mie
lui.mmin koneella tai tekstaten ja Hi.he
tettiivii. virantoi.mituspaikan esimiehen 
viilityksella rautatiehallituk en sosiaali
jaostoon. 

Kesavirkalakkien tilaus 

Tilaajan tiiydellinen nimi: 

•••• • •••• •• • • • • • •••• ••••• 0 •• 0 • •••••••••• 0 ••••••• 0 • ••• 0 •••••• • • •••• • 0 ••••• 

Yirka tai toirui (virkapukumaariiystcn 6 § :n mukaan) : ................... . 

• • •• • • • • •• • • • • • • 0. 0 • • • • • • •• •• • ••• •••• • • 0 • •• •••••• ••• • ••••••••••••••••••• • 

Virantoimituspaikka: 

Postiosoite: . . ..... ... ... ........ . .... .. ..... .. .. ... . .. ................. . 
Tilaan *) a) kesii.virkalakin 

b) kevyen kesii.lakin (Kts Rl 13/58. 2) 

Lakin numero : 

Punoksen vii.ri : ... . .... . ... .. . ..... ........ .... . .. ... ... .......... .. .... . 
• iipipyoriilaatta: *) a) yleinen: kuu enhavu.koristeinen, ilman kuu enhavukoris

tetta 

Kokardin vii.ri : 

b) veturim·iesten: kuu enhavukoristeinen, ilman kuusen
ha vukoristetta 

, reuna: ................ , ............................. . . .. . .... . 
Lahetys toimitetaan *) a) postiennakolla b) jalkivaatimuksella 

lluomautuk ia: .... . . . .. . . . .............. . .. .. ...... . ......... .. .. . .. .. . . 

•• • • •• • • • • 0 0 0 0 •• ••••••• 0 •• • •• •••••••••••••••• • • • ••••••••• 0 • •• • • 0 • • 0 • ••••• 

•• • • • • •• •• • • •• • • •• • • • • 0. 0 ••• 0 0 . 0 • ••• • ••••• •••••• 00 0 •• • • •• 0 • • • ••• • ••• ••••• 

Tilaajan allekirjoitus. 

*) Huom. tarpeeton yliviivataan. 
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KASKYLEHTI N:o 16 
1 9 6 3 

Vilttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl , asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtiivi painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. "Eurooppalaisen virallisten" va.kuutusmerkkien tility . - 2. 
Palkkausasetuksen muuttaminen. - 3. Muutok ia julkaisuun Liikennepaikkojen 
vii.limatka.t. - 4. Muutos Valtionrautateiden Autoliikenne-siilinnon liikennemii.ii.rayk· 
~iin yhdysliikenneliihetysten osoittamisesta. - 5. Muutoksia valtionra.utateiden 
tari.ffimii.iirayksiin. - 6. Kadonneita matkalippuja. henkilokortteja ym. - 7. Avoi· 
min. virkoja ja toimia. - 8. Kielitutkinnot rautatieopistossa. - 9. Kirjanpidon 
tutkinnot rautatieopistossa. - 10. VR:n Urheilutoimikunnan tiedotuksia. 

"Eurooppalaisen virallisten" vakuutusmerkkien 
tilitys 

Kokoelmaan "l\11:Ui.raaikaisilmoitukset" rtehdaan euraavat muu- 1 
tokset 1.4.1963 lukien: 

Sivulla 67 muutetaan neljasti vuodessa tammi-, huhti-, heina
ja lokakuun 5 paivaksi tehtavfut ilmoitukset: 

1) tyontekijain sairaustilasto edelliselta vuosineljannekseltii; Ljp 
2) tili "Eurooppalaisen" vakuutuksista (lorn. 4305) kaksin kap- Trt I 

palein. 

SivuUa 69 poistetaan ken·an kuukaudessa tehtavistii ilinoituk
sista 5 paiviiksi miiaratty ilmoitus, kohta 1) tili "eurooppalaisen" 
vakuutuksista (lorn. 4305) kaksin kappalein. - (Yt n: o Hlo 91, 
19. 4. 63.) Kl 16/63. 1. 

Palk:kausasetuksen muuttaminen 

Asetuskoikoelm.assa on julkaistu: 2 

Asetus 

valtion viran tai toimenhaltijain palkkauksesta annetun 
asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 1 pii.ivii.nii. maaliskuuta 1963. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kiisittele
miian rnaaratyn ministerin esittelysta rnuutetaan valtion v:iran tai 

3945/63/5-- 25.4.1963 
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toimenhaltijain palkkauksesta 19 paivana tammikuuta 1943 anne
tun asetuksen 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat 7 paivana yys
kuuta 1962 annetu sa asetuksessa ( 475/ 62), nain kuuluviksi: 

1 §. 
Peruspalkkaiset virat ja toimet kuuluvat palkkausluokkiin seu

rae.vasti: 

18. Paiiluok:ka. 

Rautatiehallitus. 

Ylilaakari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 1 
Apulaisasiainvalvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 28 

Sosiaalipaallikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 27 
ToimistopaaLlikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 28 

2 §. 
Sopimuspalkkaiset vint ja toimet kuuluvat sopimuspalkkaluok

kiin seuraavasti: 

Rautatiehallitt(,S. 

Paajohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20 
Ylijohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18 

Hallinto-osasto, jarjestelytoimisto 
Apulaisjohtaja S 14 

Rataosasto 
J ohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 15 
Yli-insinoori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 14 

Koneo asto 
J ohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 15 

V arasto-osasto 
J ohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 15 
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Tarif:f'i-o a to 2 
J ohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 15 

Rautatierakennuso a to 
J ohtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 15 

Tata asctu.sta sovelletaan 1 paivasta tammikuuta 1963 lukicn, 
kuitcnkin siten, etta 

c) virkojen ja toim.ien tasta asetuksesta poistami ta sovelletaan 

- rautatiehallituksen asianvalvojan ja toim.i topi.iallikon (A 29 
pl.) virkojen osalta 1 paivasta maaliskuuta 1963 lukien; 

(Asetu kokoelma n:o 108/63.- Toj n:o To 277, 19. 4.1963.
Vert. MK II siv. 1.12. kohta 2 ja Kl 40 a/62.) Kl 16/63. 2. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.J.imatkat 
KemijalTen aseman alaisella Isokylan seisakevaihteella avataan 3 

1. 5. 1963 lukien liikenteelle Kemijarvi Oy: n raide seuraavin mer
kinnoin: 

Isokyla 
Kemijii.1Ti 
Oy :n raide Ika 1. 'l't Kemij i:irvi Oy: tii. var

ten. Vaunukuorma
Jii.hetykset T. Luk. 
1. 5. 63. (Lkoj n:o 
Lt 1059, 20. 4. 63.) 
Kl 16/63.3. 

Muutos Valtionrautateiden Autoliikenne-saannon 
liikennemaarayksiin yhdysliikennelahetysten 
osoittamisesta 

Rautatiehallitu.ksen te'.keman paatoksen perusteella muutetaan 4 
Valtionrautateiden Autoliikenne-si.iannon I-osan 3 luvun 7 § :n 7 
kohdan sivulla 14 oleva osa seuraavan sisiiltoiseksi: 

Rautateilta tavaralinjalle siirtyviit yhdysliikenneliihetykset voi
daan osoittaa mille tavaralinjan Yarrella olevalle linjaluetteloon 
merkitylle paikalle tahansa. Kuljetuskirjaan merkitlHin mi.iaraase
maksi yhdysliikenneasema ja lopullinen maiirapaikka riville "Pur
kauspaikka". J os llihetys Hi.hettajan maiirayksestii rahditetaan vain 
yhdysasemaUe saakka, merkitaan maaraasemaksi tiilloinkin yhdys-
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liikenneasema, mutta lopullinen maarapaikka riville "Postiosoite". 
Osoitelappuun merkitaan samoin maaraasemaksi yhdysliikenne
asema, mutta ·lopullinen maarapaikka riville "Lahempi osoite". Jo. 
tavaraa ei voida jattaa ilmoitetulle paikalle, jatetiian se liihimmiille 
tavaranhuoltopaikalle. 

SamaHa huomautetaan, etta tehdyn siiantOm.uutoksen tarkoi
tuksena on saada poistetuksi yhdysliikennelahetysten osoittamisessa 
nykyisin kiiytannossa vallitseva kirjavuus, koska siita aiheutuu huo
mattavan paljon tavaroiden ja kuljetuskirjojen harhaantumisia seka 
muuta sekaannusta ko. lahetysten kuljetukscssa, rahdituksessa ja 
tilityksessa. Lahetysasemat ja etenkin tavaroiden vastaanottotehta
vissii toimivat vehoirtetaan nain ollen valvomaan, etta yhdyslii
kenncliihetysten o oittaminen tehdaan vastaisuudessa aina edella 
maaratylla tavalla ja etta ko. merkinnat ovat seka kuljetuskirjois a 
etta osoitelapuissa yhtapitiivii.t. 

Huomattakoon viela, etta mikali maii.rii.paikka ei IJruulu rautatien 
kuljetusverkkoon eikii. sijaitse valtionrautateiden tai Oy Pohjolan 
Liikenne Ab: n tavaralinjan varrella ( esim. Ruovesi), on tii.lloinkin 
mii.arii.asemaksi luonnollisesti merkittii.va sen rautatieliikennepaikan 
nimi, jonne Hihetys rautatien toimesta kuljetetaan, ja lopullinen 
maii.rii.paikka merkitaii.n osoitteen paikalle. (Kut n: o 528, 20. 4. 63. ) 
Kl 16/63. 4. 

Muutoksia valtionrautateiden autoliikenteen 
tariffimiiii.rii.yksiin 

Rautatiehallituksen tekemii.n pii.atoksen perusteella muutetaan 
"Va:ltionrautateiden Autoliikerine"-siiannossa II osan 2 ja 4 luvussa 
vahvistettuja kotiinkuljetus- ja tavaralinjaliikenteen tariffimii.ii
riiyksia 1. 5. 1963 lukien jaljempanii ma:inituilta osiltaan seuraavan 
sisaJtoiseksi. 

3 §:n 8 kohta 

8. Lahettajan halutessa maksaa yli 3 000 kilon k.appaletavara
lahetyksen noudon, kotiinkuljetuksen tai molemmat, kannetaan tal
loin maksua kultakin auto'kuljetusosuudelta 40 pennia jokaiselta 
alkavalta 100 kilolta. Ma:ksu lasketaan saman tariffipainon perus
teella ku:iiD. junarahtikin, lkuitenkin siten, etta kookkaan tavaran 
paino korotetaan autolruljetuksen osalta aina niin kuin tariffisaan
non 44 §: n 1 lisii.mii.iirii.yksessii. on mii.arii.tty, jolloin ei siis sovelleta 
saman § :n 2 lisii.mii.iirii.yksessii mainittuja 4 000 ja 8 000 kilon 
painorajoja. 
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Nama autokuljetusmaksut merkitiian eri sununina kuljetnskir- 5 
jaan. Sum.mien etecn on lisaksi kirjoitetta,·a sanat "'Nouto" tai 
"Kotiinkuljetus" ehittamaiin, mi ta autoknljetuso lmksista mak~ut 
on kanncttu. 

4 §: n 2 kohdan 1 kctppale 

2. Kaiki · a mui · a tapauksi a la. ketaan mak u var&'inaisella 
kotiinkuljetuspaikalla suoritottavista noudoista ja kotiinkuljetuk
sista lahetylrnen tari:f:fipainon peru teella seuraavan taulu.kon mu
kaan, kuitenkin niin, etta kookkaan tavaran paino korotetaan auto
kuljetu o uutta la kettaessa aina kuten tari:f:fisiianni.in 44 §: n 1 lisa
maaraykses a on maaratty soveltam.atta aman . :11 2 li ·iimaarnyk
sessii mai11ittuja 4 000 ja 8 000 kilon painorajoja. 

8 §:n 1 kohdan l.:appale. 

Lukuunottamatta erillistavaraUihetyksia lasketaan siis tavara
linjan kuljetusmalrsuosuus nain ollen myo yhdistetyssa juna- ja 
autokuljetuksessa saman tariffipainon perusteella kuin junarahti
kin, kuitenkin niin, etta kookkaan ta\aran paino korotetaan auto
kuljetusosuutta laskettaessa aina kuten edella ja tari:f:fi aannon 
44 §: 11 1 lisamaiirayksessa on maaratty oveltamatta saman §: n 
2 lisamaaray'ksessa mainittuja 4 000 ja 000 'kilon painorajoja. 

(Kut n: o 663, 20. 4. 1963.) Kl 16/ 63. 5. 

Kadonneita matkalippuja, henkilOkortteja ym. 

Tilastotoimiston apulaiskansli~lille Greta Marlene Sandmanille v. 1959 6 
kirjoitettu henkiokortti n:o 03191 on kadonnut ja ktloletetaan. (Tit n:o 190, 
18. 4. 63.) 

Helsingin aseman ent. liikennetyolaiselle Tauno Olavi eppaselle 13. 2. 
1963 kirjOiitettu henkiokortti n: o 53605 sekii asuntovapaalippu n: o 102956 
matkalle Helsinki-Pukinmaki, kelpoisuusaika. 14.1.-30. 4. 1963 ovat kadon
neet ja kuoleteta.a.n. (1. ljp 4 9/1061, 19. 4. 1963.) 

4. konejaksossa Tampereella palvelevalle 'l"eturinlammittajalle Pauli Ka
levi Pesoselle (synt. 5. 8. 1916) 23. 7. 1954 kirjoitettu henkilokortti n: o 40 453 
on kadonnut ja kuoletetaan. ( 4. knjp n: o 17~. 16. -4. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Ylcsi t. l. tarkkaajan drka rautatiehallituksen varasto-osastossa. Rauta- 'J 
tiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava. ra.utatiehallituksen lrirjaa.-
moon viimeistii.ii.n 20. 5. 1963 ennen klo 12 (pustitse ennen \"irlm·ajan piilitty
mista). 



7 

8 

9 

10 

16 -6 -

Kaksi ylimiiiiriiislii tark].;aajan toiltla (A 10 pl.) rauta tiehallitukst'tl varasto
osasto!:lsa. Rautaticltallituksen pi:Uijohtajalle osoitetut hokemukset on toimitet
tava rautatiehallitttkscn kirjaUIUoon viimeistiian 6. 5. 1963 ennen klo 12 (pos
titso cnnen ru·ka-ajun piilittymistii). 

Linjahallinnon rataosastolla on. haettavana yksi a.p. ~ l . m lcennusmestatin 
vi1·ka. toistaiseksi i. ratajakso sa (Tuomioja) . Rataosaston j ohtaj allc osoitetut 
hakeruukset on toiruitettava rautatiehnllitu.ksen kirjaaj alle viirueistiiiin 9. 5. 1963 
eunen kello 12 (postitse ennen virka-ajnn paiittymista) . 

Kaksb konttori<~-p!blaisen tointa, joista toinen toistaiseksi 5. ratajakson toi
ruistossa (llaapamaki) ja toiuen toistaiseksi. 11. ratajak~on toimistossa (Sa
vonlin.na). Rataosa ton johtajnllo osoi!etui hnkomuksel on toiruitettava ao. 
ratajakson paallikOUe viimeistaan 9. 5. 1963. 

Yksi 1 l. rata vartijan to imi, toistaisek i 1. ratajakso sa: tyi:iratavartija 
(Pa ila) . Ratao a ton johtajalle osoitetut hakem11k et on toimitettava 1. rata
jakson piiillli.k.i:ille Yiirueistliii.u 9. 5. 1063 . 

.LI.p'lblaisvarastonpiii.illiko-n 'l.'bl"ka valtiomautateiden. va:rasto-osastossa, asema
paikkana toistaisek i Oulun paavarasto. Ra utatieballh"ukselle osoitetu t bake
muk et on toimitettava rautatiehallituk. en kirj aamoon viimeistaan toukokuun 
16 paivii.nii. 1963 ennen k.lo l 3 (postitsc cnnen Yirka-ajan pii.iittymistii.). 

Kielitutki.nnot r autatieopistossa 

VR Kaskylehde sa / 59. 1. julka.istujen rautatiehallituk en 17. 2. 59 anta
ruien ruii.ii.rii.ysten ruu.kaiset kielitutkinnot englannin, veniijii.n, saksan j a rans
kan kieli sa jiirje tetiiiin rautatieopistossa myohemmin asianomai. ille l iihem
min ilmoitettavana aikana toukolmussa. Ilmoittautumiset l iihetetaii.n rauta
tieopi ton johtajalle t.ou.kokuun 1 pii.ivii.ii.n 1963 mennessii.. T iiydellisen ni
men, vri:rka-aseman ja virantoim.ituspai.kan lisak i on tiilloin mainittava, 
minkii asteisen tutkinnon (viitattujen miiarii.ysten §§ 3-6) ja mis a kie
lessii. ilmoittautuja aikoo S'llorittaa. Kielitaito tutkitaan vain sen asteista 
arvosanaa varten, ruita 1lmoitt.n.ut umi.nen odellyttaa seka ainoa taan y hdes ii. 
kiel essa kerrallaan. 

SeuraA-va tutkintotilai:;uus on joulukuussa 1963. (Ropj 106/161, 16. 4. 
63.) 

K irjanpidon tutkinnot r autatieopistossa 

Kirjanpidon peru' - tai jatkokurssia , kirjeellisesti opiskeleville kii. m nille 
halukkaille suorittajille jiirjestctaan seka peruskurssin etta jatkokurssiu tu t
kintotilai uus rautatieopistos. a myi:iherumin asianomaisille l ii.hemmin ilmoi
iettavana aikana. Ilmoittautumiset r autatieopistoon 1 . 5. 63 mennessii. Seu
raava tutkintotilai uus on joulukuussa 1963. (Ropj 107/162, 16. 4. 63.) 

VR : n Urheilutoimilrunnan tiedoituksia 

II allitvinnit 

VR:n Urbeilutoimikunnan luvalla jiirje tarume yleiset rautatieliiisten 
uintrikilpailut Vaasan uuJessa -uimahalli sa Vaasassa 2 . 4. 1963 alkaen klo 
15.00. 
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Kilpailuohjelma: yleinen 100 Ill su, rautat ieltii~ten pojille alle 15 Y. 1 0 

50 m vu, yleinen 100 m vu, yli 35 v. 50 m ru, yleinen lUO nt ru, yli 35 '"· 
50 m vu ja VRU:n alueitten vii.linen 4 X 30 m vu viesti. 

Osanottoilmoitukset on lii.hetettii.vii. VRU :n aluetoimikuntien viilitvk
sellii. 27. 4. 1963 klo 1 .00 mennessii. osoitteella krj E. Hu.hlamaki Vaasa 'ns. 

VRU :n Polljanmaa?~ piiri ja Ycrasa11 aluctoim?:Tcunta 

Painownoston talkoo-valmen;nuslei'l'·i, V~~okatissa 

Painonnoston harrastajille jii.rjestetii.ii.n VR:n retkeilyke kuksessa Yuo
katissa 25--29. 5.1963 valmennus- ja talkooleiri. Osanottajnt saavat vapaan 
yllii.pidon pii.ivittii.istii. 5 tunnin talkootyotii. vastaan. 

Kirjalliset ilm01ittautumiset on liihetettii.vii. 15. 5. 63 mem1e ·a oooitteella 
VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. 

Tenniksen penu;k-urssit 

Vuokatin retkeilykeskuksessa jarjestetii.iin tenuilcen peruskurssi 10-16. 
6. 1963 viilisenii. aikana. Kurssi 9n tai·koatettu alo<itteleville tennispelaajille. 

Varsinaista kurssimaksua ei peritii, mutta normaalien ma.joitus· ja 
ruokarilenojen lisiiksi peritiiiin pallorahaa 5 nmk. 

Ilmoittautumiset kurssille on tehti:isii. 20. 5. 1963 mennessii os-o.ittel'lla 
VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. 

IE :11 fTrl! cihttoimilcwnta 
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KASKYLEHTI N:o 17 
1 9 6 3 

Vilttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1J63. 2 ( = lehden numero, vuosl , asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtiivli painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s : 1. K e iivirlmtakkien tilaaminen . - 2. Rakennusmestarien pii.i
vystys. - 3. Nopeus rat a osalla .Ty vii.skylii- Raapa.jiirvi. - 4. Polttoaineiden myynti 
rau tatieliiisille.- 5. Linja-autoliikenteen alottaminen Toijala-Viiala-Valkeakoski· 
linja lla. - 6. Pohjoismainen kiel'tomatkaliikenne. - 7. Matkalippujen kirjoitta· 
minen. - 8. ailytystav.aran kuittikirja. - 9. Matkalippualennuksia. - 10. Kadon· 
neit.a matk.alippuja, henkilokortteja ym. - 11. A.voimia virkoja ja toimia. 

Kesii.virkatakkien tilaaminen 

Rautatiehallituksen . o iaalijaosto ja V altion Pukutehdas, Ha- 1 
meenlinna, ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan mainittu tehdas 
valm.istaa ja myy rautatielaisille virkapukumaaraysten mukaisia 
kesavirkatakkeja vuonna 1963. Takit valmistetaan aluksi villa
teryleenista n:o 318024 (Hameen Verka) ja myohemmin sopimus
kautena saman laatuisesta villateryleenista n: o 718006 (Turun 
Verka) jaljempana olevan suuruustaulukon mukaisina numerotak
keina, joita on neljaa eri tyyppia (A, B, C ja D). Takkien hinnat 
ovat suuruudesta riippumatta puolivuorilla varustettuina 38,00 
markkaa ja vuorittomina 36,00 markkaa kappaleelta. Takista, joka 
valmistetaan suuruustaulukon mitoista poiketen, veloitetaan li iiksi 
2,50 markkaa. 

Tilaukset on laadittava taman Kaskylehden liitteena olevalle 
tilau lomakkeelle ja Uihetettava osoitteella Valtion Pukutehdas, Ha
meenlinna tai rautatiehallituksen sosiaalijaostolle. Valmistaja toi
mittaa takit tilaajille joko postitse postiennakolla tai rautateitse 
jalkivaatimuksella 4 viikon toimitusajalla. 

Tilaajien on tarkoin perehdyttava jaljempana olevaan kesavirka
takkien suuruustaulukkoon seka sen jaljessa oleviin mittojen tar
kistusohjeisiin. Loydettyaan taulukosta sopivan tyypin itselleen 
tilaaja merkitsee tilauslomakkeeseen esim. 48 A tai 54 D. 

4189/ 63/ 5- 3. 5. 1963. 
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1 KesavirkataJdtien suuruustaulukko 

Takin 'fyyppi Henkilon Takin Vyotaron Rinnan Lantion Hartiain Hihan 

n:o pituus · pituus ymparys ympary · ymparys Jeveys <pitulli! 

A 163 71 80 92 96 -±0 61 
B 169 75 80 92 96 40 63 

46 c 175 77 80 92 96 40 65 
D 169 75 86 92 96 40 63 

A 166 72 84 96 100 42 62 
B 172 76 84 96 100 42 64 

-±8 c 178 79 84 96 100 42 67 
D 172 76 90 96 100 42 64 

A 169 73 88 100 104 44 63 
B 176 77 88 100 104 44 65 

50 c 181 80 88 100 104 44 68 
D 176 77 94 100 104 44 65 

A 171 74 92 104 108 45 64 
B 177 78 92 104 108 45 66 

52 c 183 81 92 104 108 45 69 
D 177 78 98 104 108 45 66 

A 174 75 96 108 112 46 65 
B 180 79 96 108 112 46 67 

54 c 186 3 96 108 112 46 70 
D 180 79 102 108 112 46 67 

A 176 76 100 112 116 48> 66 
B 181 81 100 112 116 48 68 

56 c 187 85 100 112 116 48 70 
D 181 81 106 112 116 48 68 

A 178 77 110 116 120 49 65 
B 182 81 110 116 120 49 67 

58 c 186 85 110 116 120 49 71 
D 182 81 118 116 120 -19 67 

Mittojen suhteen on huomattava, etta rinnan ja vyotaron ympa-
rysmitat tarkoittavat paidan paalta otettuja vartalonmittoja ja lan-
tion mitta housujen paiiltii otettua mittaa. Rinnan mittaa otettaessa 
on mittanauhan oltava ehdottoma:sti rinnan korkeimmalla kohdalla 
ja vaakasuorassa vartaloon niihden. Vyotiiron mitta on vatsa:kkaiden 
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otettava vatsan korkeinunalta kohdalta. Lantion mitta otetaan koh- 1 
t1alta, jossa mitta tulee suurimmaksi. l\Iittanaul1a ei saa olla kireiilHi, 
mnttei lOysalliikiUin mittaa otettaessa. 

Takin ja hihojen pituutta seka hartiain leveyttii. osoittavat mitat 
saa parhaiten mittaamalla omasta sopivasta takista vastaavat koh
dat. Takin pituus tarkoittaa selan pituutta kaulussaumasta helmaan 
ja hartiain leveys seliin leveytta hihojen takasaumojen kohclalta 
mitattuna. Hihojen pituus mitataan olkasaumasta. Hihojen mah
dollista pidentiimistii varten tullaan niihin varaamaan riittiivii 
kiiiinnc. 

Vertaamalla edellii esitetyn mukaisesti omia ja oman takin mit
toja taulukon vastaaviin mittoihin selviiia taulukosta sopivimman 
takin numero ja tyyppi, jotka on merkittiivii tilauslipun ao. kohtaan. 

1\fikiili tilaajien joukossa on sellaisia, joiden mitat edellyttaviit 
suurempaa takkia kuin mitii taulukon mukaan on mahdollista, on 
heidan merkittiiva kaikki ·mitat erillisell lapulle. (Tt III n:o 29/ 
190, 22. 4. 63.) Kl 17/ 63. 1. 

Rakennusmestarien paivystys 

Kaskylehdessii n: o 41 a/ 62 ilmoitettu rakennusmestareiden pai- 2 
Y)"!>iy piirijako muutetaan 7. ratajakson 17. ja 1 . piiivysty piirien 
osalta 1. 5. 1963 lukien semaavasti: 

7. ratajakso: 16. Oulu-Pikkarala-Sotka-Vaala-lVIeteli-Tuomi
oja-Raahe-Liminka 

17-18. Oula.inen~ YJ.hrieska-Nivala-Haapaj iirvi
Runni-Kiuruvesi-Pyhiisalmi-Pihtipudas. 

(Ht 1393/ 2028, 19. 4. 63.) K1 17/ 63. 2. 

Nopeus rataosalla Jyviiskyliir-Haapajii.rvi 

Kiiskytrehdessii n: o 47/62 julkaistu nopeusrajoitus rataosalla 3 
.Jyvii kylii-Haapajiirvi muutetaan 25. 5. 1963 lukien toistai eksi 
euraavak i: 

50 km/t -km:ltii 383 + 750'---38<9 + 500 
405 + :3;50--406 + 700 

1\fui.lla tiimiin rataosan osuuksitlla on voimassa K 30 kiskQpai
non sallima~t nopeudet. (Rt 1466/2149, 25. 4. 1963.) Kl 17/63. 3. 

Polttoaineiden myynti rautatieHtisille 

Rautatieha'llitus on muuttanut kiiskylehden 9/56.3 a.J.akohda a 4 
12 olevan taulukon valtioneuvo ton syy kuun 20 piiiviinii 1962 
valtion viran tai toimen haltijain vi•rka-asunnorrsta ja luontoi etu-
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jen vastJik.keista seka valtion vuokra-a unrtojen vuokranmak ui ta 
antaman paatoksen (507/62) 2 § :n muka.isesti nliin 1kuuluvaksi : 

palkkaJuokka kaupungeissa ja 
~auppaloissa 

A 28 ja sita yliolevissa paUtkaus- ' 
luokissa sekii raut.laakiirit . . 6 

A23-A27 5 
A16-A22 4 
A10-A15 3 
A1 -A9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

(Rh 125-3</V. 324/389, 29 . 4. 1963.) Kl 17/63. 4. 

Linja-autoliikenteen alottaminen Toijalar--Viiala
Valkeakoski -linjalla 

maBJSeudulla 

7 
6 
5 
4 
3 

Kuikulaitosten ja yleisten toiden mtimsterio on plilitokselliHin 
u : o 9915/775 1962, 6. 4. 1963, myontanyt rautatiehallitu1ksetle lu
van harjoittaa ammattimaista linja-autoliikennetta linjalla Toi
j ala-Vriia1•a'-V alkeakoski. Taman Hikenneluvan edellyttama 'liri.-. 
kennoirminen alotetaan 2. 5. 1963 lukien. Alotettavan 'liikenteen 
suhteen soveHetaan Valtionrautateiden Autoliikenne-saannossa 
(n: o 2650·) linja.Jauto,liikenteesta annettuja l.iikenne- ja tal'iffi
maarayksia. 

Toijala-Viia:la-Valkeakoski -~linjal'la lii<kennoidaan 5 vuoroa 
pa1viis ii noudattaen seuraavaa Hikenne1uvan lisiipiiato.ksessii vah
vistettua aikataulua. 

X X 

km Toija'la . . .... 5.55 8.05 10.30 14.20 17.10 
9 Viiala ... ..... 6.10 8.20 10.45 14.35 17.25 

30 V alkeakos,ki . . 6.45 8.50 11.15 15.05 17.55 

X X EiL L 
km V athlceakoski .. 7.00 .15 11.40 12.05 16.05 20.15 
21 Vii•ala ... ..... 7.30 8.45 12.10 12.40 16.40 20.45 
30 Torijala 7.45 9.00 12.25 12.55 16.55 21.00 

(Kut n :o 69·9/'835, 24. 4. 63.) Kl 17/ &3. 5. 

Pohjoismainen kiertomatkaliikenne 
Viitaten Ka.skylehdessa 50 a/62 sekii TCV-Tariffin ao . liit

teessa an:I1ettuihin tietoihin pohjoi maisesta kiertomatka'liitken
teestii vv. 1963~64 seka uusista 'lippulomakkeista annetaan vieHi 
euraavat lisiiohjeet : 
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Kitrtomatka 16: Tanskan-Suomen matka 

Reittiin sisa1tyvan matkaosuuden Helsink:i-Hameenlinna-Tam
pere-Turku asemesta voidaan matkustaa suoraan Helsinki-Turku 
tai painvastoin, taman antamatta matkustajalle oikeutta hinnaneron 
takaisinsaantiin. 

Tama matkareitin muutos voidaan jarjestaa vain etukateen jos
sakin Helsingin tai Turun matkatoimistossa, jonka on annettava 
matkustajalle kansainvalinen taytelippu (VR lorn. n:o 2280) . Tay
telippuun merkitaii.n kiertomatkalomak:keen luokka ja numero seka 
"Pohj./Nord. 16". Matkareitin muutos merkitaan, tata varten va-
1'attuun kohtaan "£r§,n Helsin'ki till Turku" via Kauklahti. Hinta
:sarake yliviivataan. 

0 h j e k o n d u k t o o r i 11 e valilla HJri-Tkus: 

Matkaosuuksia osoittavat ruudut Helsink:i-Hameenlinna-Tam
pere-Turku S varsinaisen kiertomatkalomakkeen keskiaukeamalla 
lavisteHian normaalisti, aivankuin matkustaja olisi matkustanut lo
makkeen mukaisesti. (Tfo n: o 90, 24. 4. 63.) Kl 17/63. 6. 

Matkalippujen kirjoittaminen 

6 

Tarkastettaessa Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja- 7 
auto Oy:n laskutuksia on todettu, etta monet rautatieasemat ja 
matkatoimistot ovat kirjoittaneet virheellisesti ko. yhtioiden varsi
naisen henkiloliikeneen linja-autoissa kelpaaviksi tarkoitettuja mat
kalippuja (shekkeja). Suurin virheellisyys on ollut sellaisten lip
pujen kirjoittamisessa, jotka on merkitty kelpaaviksi rautatielii
kennepaikalta jollekin autolinjan varrella olevalle paikalle, mika ei 
ole rautatieliikennepaikka. Tallaisissa tapauksissa on samaan lip-
puun kirjoitettu seka rautatie- etta automatka. Maaraysten mu-
kaan on meno- s~ka meno- ja paluulippuja laadittaessa kirjoitet-
tava eri liput rautatie- ja eri liput automatkoja varten. Meno- ja 
paluulippuja myytaessa on kumpaakin automatkaa varten kirjoitet-
tava eri lippu. Matkailulippuja laadittaessa on kutakin automatkaa 
varten kirjoitettava erillinen lehti, johon on merkittava myos ko. 
automatkasta kannettava maksu. (Trt n:o Y 70/205, 23. 4. 63.) 
Kl 17/ 63. 7. 

Sai.Iytysta.varan kuittikirjat 

Usealla liikennepaikalla on viela kiiytossa vanhanmallisia (pit- 8 
kia), avohintaisia sailytystavaran 'kuittikirjoja lorn. n:o 1820 (ent. 
B n: o 296), jotka on paatetty poistaa kaytosta. Niita asemia ja 
pysiik:keja, joilla tai joiden alaisilla liikennepaikoilla on vieUi kiiy
tossaiin po. kirjoja, kehotetaan ensitilassa tilaamaan nudenmalli ia 



8 

9 

17 -6-

(1om. n: o 1820) ja palauttamaan Yanhanmalliset kirjat tarkastus
toimisto II: lle kuluvan vuoden kesakuun 30 paivaan mennessa. 
Tilaukset kehotetaan tekemaan korkeintaan puolen vuoden tarvetta 
varten. (Trt n:o Y 73/215, 25. 4. 63.) Kl 17/63. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhinta tieta): 3.-11. 6. 1963; Rautatieha:llitus on myon
tanyt '50%: n alennuksen matkali:ppujen hinnoista nilii.H!e TUL: n 
V1 Ltittojuhlaan ja nuori okisoihin saapuville osanottajille, jotka 
matJkustavat e r ~ k o ~sku l jet u k e en varatuis a junis a seka 
junan Hi.htoasem.a1ta etta m:atkareitin v8JliasenuHa ja eriilm·isju
naan lutettavis a vaunuis a ja 25% :n alennuk en samaa tarko:ir 
tu ta varten v a 'kin a isis a juni sa matkustaviUe. Alennulkset 
ovat voima sa 3-11. 6. 1963. Ostetut matkaliput ovat voimass•a 
vain Y'lHi maiillttujen paivi>en val~ena aikana. 

50 %: n alennus myonneHian iten, ettii. eri'koisjuiDin ja mihin 
liitettavien vaunujen Hihtoasemilta ja erikoisjunien kulkureitin 
varrella olevi•lta liikmmepaiko.lita lahtevalie matkus·tajalle myy
daan tayden tariifm mu'k81inen 2 luokan menoldppu iJ.yhinta tieta 
He·l:sinkiin. Lippu, jo•ta ei saa menomatkalla luovuttaa pois, lei
mataan lahtoasem.alla a em.an nirn.ileimalla. Matkalipun ohella lah
tOas·em.a antaa jokaiseBe matkustajaJ·~e todistuslomwkkeen n: o 
2417, johon on ieimattu aseman nimi- ja paivaleima. Ostettu mat
kalippu yhdessa alennustodistuksen tkan sa ke·lpaa erik o is
kulj·etukseen varatus; ·sa j·unassa m:enomatkaHa ja 
pahmmatkalla ehdohla, etta tata varten liittojuhlan: jarjestaJa 
varustaa alennustodi tuk en , TUL :n VI LilttojuMa"-leimaNa . 

Muilta kuin edelUi mwinituilta mkennepaikoilta lahtevien on 
erik o is j una s sa mat!kustaessaan 1unastettava 'lahtoliikenne
paika1taan 2 luo'kan menolippu Hehsinkiiln selka tlisl:iJksi 2 luokan 
menol~ppu liittymismatikaa varten lahtoasemaltaan hlle asemalle, 
josta han matkustaa edeUeen erikoisjunassa. Ostetut matka1iput 
yhdessa ~ahtoasemalla annetun ja p'<!Jluumatkaa: varten ,TUL:n 
V1 LiittojuMa"-leimalla varustetun alennusiodistuksen n:o 2417 
kanssa kelpal:!-vat vain erikoi junassa meno- ja paluumatkalla. 
EdelHi maini.ttu lii!ttymismatka suoritetaan vakin.aisiilila jruniil:a. 

J os matkustaj·a, jolla on erikoisjunas a matkustamaan oikeut
tava mabkalippu, haluaa kayttaa ma1Jkan aikana, ltittymismatlkaa 
lukuunottamatta, mu~t81 kuin erikoisjunia, on hanen lunastettava 
lisalippu, jonka hinia 2 luokas a matkustettaessa on puolet 2 luo
kan meno'1ipun hinnasta ja 1 luokassa koko 2 luokan meno1ipun 
hirnta silta matkal:ta, minka han matkustaa murissa kuin erilkois
junissa. 
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25 %: n alennuk een oiil.teutetuhle myydaan Ui.htoasemaUa llj2 9 
menolippua lyhinta tieta HeJ,sinki<in seka annetaan todi tuslomake 
n: o 2416. M:atkahput, joita ei menomatka.hla saa antaa pois, lei
mataan Hihtoasemalla aseman nimileimalla. Todistu 'lomake n: o 
2416 leimataan asem31JJ! nimi- ja paiviileirrnahla. Matkalippu yh
dessa todis.tuslomakkeen kanss-a kelpa:a vakinaisiss-a junissa meno
matkalla ja pa:luumatkalla ehdolla, etta tata varten liittojuhlan 
jarjestaja varustaa alennustodistuksen TUL:n VI Liittojuhla"
leimalla. 

Alennustodistukset ja matlkaliput on paluumatkan paattyessa 
luovutettava konduktoorille. 

LapSiille, joilla on oikeus matkustaa puolella lipulila, ei alen
nusta myonneta. 

Alennu lipuista ei myonneta takai inmaksua. 

(Rh n:o 3295, 11.12. 62 ja Tfo n:o '.' 371, 23. 4. 63) Kl17 63. 9. 

Ka.donneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Malmin aseman asemapiUillikon P. Thodenin pojalle Carl Johan Thodcnille 10 
:ajalle 9. 1.-31. 5. 63 kirjoitettu kouluvapaalippu n: o 25357 matkalle Malmli 
-OulunkyUi. on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp 50 /1109, 23. 4.1963.) 

4. konejaksossa Porissa palvelevalle lepohuoneenhoitajalle Jenny Lappa
laiselle matkalle Pori-Tornio kirjoitettu tilapii.inen vnpaalippu n: o 0092928, 
voimassaoloaika 10. 4.-9. 7. 63, on kadonnut ja kuoletetaan. ( 4. knjp n: o 181, 
23. 4. 63.) 

Kotkan. aseman alokkaalle Alpo Pellervo Halsiaholle 12. 2. 60 annettu 
henkilokortti n: o 73129 seka 2. 4. 63 kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 902233 
matkalle Kotka-Helsinki. ovat kadon.neet ja kuoletetaan. (7. ljp n:o II. 2 2/ 
J 368, 25. 4. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Konttoria.pulaisen toimi rautatiehallituk en tilastotoimistossa tiiytctaan esi- 11 
tyksen perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiHet-
tava tilastotoimiston konttoripiiiillikolle viimeistaan 13. 5. 1963. 

Yksi 1 l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 7. ratajaksossa: km 726,5-732,44 
(Raahe) ja yksi :e l. ratavartijan toimi, toistaisek i 11. ratajaksossa: km 2 3 
-290 (Otava). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
11-.o. ratajakson piiiillikolle viimeistaan 16. 5. 1963. 

A..p. 1 l. lilikennetarkastajan vi1·ka ja :e l. liikennetaTka.stajan virka keskus
nallinnon liikenneosastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saa
miseksi ruiissii. virkaehdotuk issa, jotka rautatiehallitus tulee tekemaan mai· 
nittujen virkojen tii.yttiimi eksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistiiiin 29. 5. 1963 ennen kello 12 (postit e ennen virka·ajan piiiit
tymista). 
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Leikataan irti ja taytetiiiin mieluimmin 
koneella tai tekstaten sekii lii.hetetiiiin 
Valtion Pukntehtaalle, Hii.meenlinna tai 
sosiaalijaostolleo 

Kesavirkatakin tilaus 

Tilaajan tiiydellinen nimi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0

1
0 0 • 0 0 0 

Po tio oite 

Takin numero j a 

Takki tilataan 

0 puolivuorilla varustettuna 

D yleisellii virkamerkillii varustettuna 

Lahetys toimitetaan 

0 postiennakolla 

H uoma utuksia 

L 

D vuorittoma.na 

0 ilman yleistii virkamerkkia 

D jiilkivaatimuksella 

•••• ~ • • • •• •• • 0 • • 0 ••• • • • •• •• • • • 0 • 0 •••••• • 

tilaajan allekirjoitus 

Helsinki 19630 Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 18 
1 9 6 3 

Vllttaus Kaskylehdessi Julkalstuun miiriykseen merkltnn: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl , asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivi palnatusfaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Si s a 11 y s : 1. Pienoi.srontgenlmvaul~:tset. - 2. Muwtoll:tsia julkaisuun Liikenne
paikkojen valimatkat. - 3. Sunila Oy:n raak.apuulahetyk. et. - 4. Rahtiluotto. -
5. Matkalippualennuksia. - 6. Kuljetu laatikoiden palauttaminen. - 7. Kadon
neita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 8. Av·oimia .vir.koja ja toiroia. - 9. 
Lasten ikesaleireja. 

Pienoisrontgenkuvaukset 

'l'erveydenhuoltojaoston toimesta ,jal'jesteta.an rontgenvaunussa 1 
n: o 95 rautatiehenkiiJ.olrunnan ja heidan perheenjasentensa (vaimot 
ja 15-18-vuoti41rut laps<:rt.) mailmwttmn.ila ·pi·enoisrontgenkuvauksia 
jrul.jempana mainituiil.la liiikenm.epailkoilla seuroovasti: 

14. 5. Kontiomacn .asemalla raJtaosuude11a Kontiomlhlri-KulUDJt·a
'lahti palveleviille hen.kiloille seuraaJvasti: naiset ik!lo 9.00-
9.30 j.a 17.00-18.00, miehet lcl.o 9.30-11.00 ja 13.00-15.00. 

15. 5. Kontiomaen. asemalla kuten edellii 14. 5. 
16. 5. Kajaan.in asemailla 'Pal veleville henkilloiJle seuraavasti: naiset 

klo 9.00-10.00, miehet 1lclo 10.00-11.00 ja 13.00- 14.00. 
17. 5. Murtomaen asemailla palvele;r:ille henkiloille klo 9.00-9.30. 
17. 5. Kalliomaen, Sukevan, KainuU!Illllaen, Kauppila.nmaen ja 

Soin!l.,ahden lii'kennepaikoilla paJ.veleville henkiiloille vaLitto- • 
masti junrun n :o 6922 saavuttua. 

1 . 5. I:isalrrnen asemalla palveleville henkilollile, miehet klo 9.00-
12.00. 

20. 5. Iisalmen asemalla p'aJ.veleville henkiili:iirJole eura.avasti: naiset 
klo 9.00--10.00 ja 18.00--19.00, miehet klo 10.00-12.00, 14.00 
-15.00 ja 17.00-18.00. 

21. 5. Runnin, Ryonanjooo ja Kiuruveden iiilkennepaikoillla pail.vele
ville henkili:iB1e vi:iJl1tJtomasti jull'an n:l() 5905 A saavwttua. 

21. 5. A1ttojarven, Lavapuron, Komuri. ja Pyhiisalmen liilkennepai
koilltla palvelev:ille henlriJi:iille valittomast.i. junan n:o 5917 
sa.avut.tua. 

22. 5. Haapajarven asemail.la paJ. v~loeviUe henkhloiJle seuraJa"Vasti.: 
naiset 'luo 9.00--10.00, miehet klo 10.00-11.00 ja 13.00-
14.00. 

4384/63/5 -- 9. 5. 1963 
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Kumi eVlan, llimlkuan, Muuraksan, Seilmm., Alvajal'\'en ja Pih
tiputaan li:ill.{ennepailkoilla pail yp] eville henkiloi!llc vallittomiisti 
junan n:o 9102 aavu1Jtua. 
Lapinla:hden, Mantytlahden, Pajujarven, Alapilt:ki:in ja Poljan 
tliiJrennepa:i!koiilla palv~eviiJ.le henkiloiille vlilittomlisti junan 
n:o 9622 sa!avuttua. 
Siilinjarven asemalla palveleville henki!lO.itlle klo 9.00-11.00. 
Kuop!ion ilmnepajaJl1a seuraav·asti: naiset iklo 8.00-9.00, 
miehet ldo 9.00-11.00 ja 12.00-14.00. 
Kuopion asema!lla palveleviiHe henkiloille sem,a;avasti: naiset 
ldo 9.00-10.00, 1niehet ldo 10.00-12.00 ja 14.00-15.00. 
Kuopion a emaHa palve1evil1e 1henlci!loiil!le seuraavasti: naiset 
klo 9.00-10.00, miehet 'klo 10.00-12.00 ja 14.00-15.00. 
Suonenjoen asemaJ.ila pallveleville henJk:itloi!lle euraJaVasti: 
naiset ldo 9.00-9.30, miehet kilo 9.30-10.00. 
Pii i Hin, Salmisen, Airakselam., Kmk:iimaen ja Pi"illralaihden 
liikennepaikoill.a pal veleviille henlriloille va.liitomasti j unan 
n: o 9211 saavu1Jtua. 
Piek amaen konepaj,all1a seuroovooti: rniehet hlo .00-11.00, 
naiset iJclo 12.00-13.00. 
Pieksamaen as malla raiaosuudclla Si±kamaki-Sauvamlilri ja 
Ha:apalkoski-Loutkolampi prulwlevil!le henk:hloiil1e: naiset klo 
9.00-12.00, 14.00-16.00 ja 17.30-19.00. 
Pieksamaen asema.lla rataJOSuudella Sitikama:ki-Sauvamaki ja 
Haapakoski-Loukotlampi prulvaleville henkiloiale miehet ikilo 
9.00-12.00 ja 14.00-16.00. 
Piek amaen asemaLla JmOOn. edalla 7. 6. 
Piteksamaen asemal!la ,Jrnt n edella 7. 6. 
Kanta:ltan ja Hauilci:vuoren Eikennepail"oiUa palveleviHe hen
lkilo~lle vailittfunlisti junam. n: 0 7946 A Sa:aJVUttua. 
Kalvitsan, HiirX>la:n ja Prulosuan !liikennepaikohlla palveleviUe 
henk.iioil!le valiJttomfusti junan lll.:O 7946 SOO'VUttua. 
Mwelin asemalla palveileville henkilloille etli'a:avrusti: naiset 
klo 9.00-10.00, miehet klo 10.00-12.00 ja 13.00-14.00. 
Milklkelin asemail1a kuten edella 13. 6. 
Ota'Van, Hietasen ja Myntt:ill.an liilkeru1epaikoillla p.alV'el,eville 
henkiiJQ.iille va1ittJtomasti juna.n ll: 0 7942 Sala'VUtitU!a. 

Mantylharjrm asemaJila palv ~evill.e henkiloiUe euraavasti: 
naiset k1o 9.30-10.00, miehet klo 10.00-12.00. 

Mahdollimen ootciden sa1Jtuessa saa~vll!t ,as~anoDl!ai-set me:nna lm
vaukseen muullelrin ikuin heillle 'nllnenomaan maaratylle liikeD.IJJe
pailmlle. 
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NiiJ.le tyontekijiirY'hmille, joille ei jaeta VR Kaskylehtea, on 1 
asianm;naisten liihimpien esimiesten ilmoitetJt.ava pienoisrontgen
kuvausten toimeenpanoota. (Tt II n:o 275, 2. 5. 63.) Kl 18/ 63. 1. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 
Hangon aseman alainen Dynami±ttivaihde ja Iirttalan: aseman 2 

alainen Leteensuon 'laiturivaihde alennetaan 26. 5. 1963 lukien ny
kyisten paiiJ.il.ystoasemie:n:sa rulaisiksi seisakevai!Meiksi. AlentaJin.i-
sen johdosta muutetaan mdlempien liikennepaikkojen kohdalla 
arwkkeen 1 merkinnaksi se vh ja sarakkeen 7 H Tt. Muut mer

kinnat jaaviit ennaiJ.leen. (Lkoj n:o Lt 1312, 3. 5. 63.) Kl 18/63. 2. 
Oulunkyliin aseman alainen Kiipyliin IJ.aitum alennetaan 26. 5. 

1963. 'lukien saman a eman alaiseksi seisakkeeksi. Alentamisen 
johdosta muutetaan a1·aktkeen 1 merkinniik i se ja sarakkeen 
7 merki.nnitksi H. (Lkoj n: o Lt ?20, 3. 5. 63.) Kl 18/6'3. 2. 

Sunila Oy: n raakapuulii.hetykset 

Sun'hla Oy sii11tyy 15. 5. 63 lukien lroneelli een ma:lmpuun pur- 3 
kamiskiisitte'lyyn. Tii Hi syystii. tulee raakapuun o1:la kuorm3!ttu 
Hk-, Hkk- tai Ob-vaum.i:i:hin eilkii. puuta saa tehtaa'J.il.e muissa vau
nuissa lahettiiii.. Taman vuoksi kehoitetaan 'liikennepai>klmja huo
lehtimaan siitii, et'ti:i. unilaan Sunila Oy:lle lii.heteutavalile puu
tavaralle annetaan kuorrrnattavaksi tehtyjen tilausten mukaisia 
vaunuja. (Kut n: o 710, 30. 4. 63.) Kl 18/63. 3. 1 

Rahtiluotto 

Muutokse11a Kl 24/60.5 annettuihin maiirayksii.n i>Lmoitetaan, 4 
ettei va:lmii!ksi kirj·oitettuja tilililepanolkort:teja tarvitse eniiii. lii.
hettiia Keskusrikospolii ·i.Ue eikii. muillekaan po. kirjoituksen 1 
kohdan lopussa mainituiille valtion v:i:rasboiHe. 

SamaHa ilmoitetaan, etta Rajavartiolaitok en rahti!luotboihin 
niihden sovelletaan Ktl 25/'53.9 annettuja miiiiriiyksiii, joten Kl 
26/60.2 olevasta luettelo ta pyyhitiiiin Rajavartiolaito ·ta koskeva 
mer kinta y'li. (Tfo n: o R. 239, 30. 4. 63. ) Kl 18/ 63. 4. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhintii. tietii): 24.-28. 5. 1963·; Opask'Oirayhdistys- 5 
Ledarhundforeningen ry; opastuSkokeisiin j'a vuosikokou'kseen 
matkustavat sokellit ja heidan saattajansa; 25 %. Ostetut matka-
liput oikeuttavat matku tama:an vain yllii mainittujen piiivien 
vii.J:isena a±kana. Atlennus ei koske lastenlipui1ila mat!ku:;tavia. 
Titla:isuudet ovat 26. 5. 1963. (Tfo n: o 414, 30. 4. 63.) Kl18/63. 5. 
Helsinki ('lyhintii tietii): 31. 5.-4. 6. 1963; Suomen Sokeain Liitto 
-De Blinda For·bund i Finland r.y.; vuosikokous, vuosikokouk-
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seen ma1Jkustavat okeat ja heidan saaHajansa; 25 %- Ostetut 
matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain y'llii ma:inittujen pai
vien valis na aikana. Alennus ei ko ke l.astenlipuillla matkustavia. 
Vuosikokous on 2. 6. 1963. (Tfo n: ·o S 40 , 27. 4. 63.) Kl 18 /63. 5. 

Kuljetusl.a.a.tikoiden pa.la.uttaminen 

Sinisiksi maalatut kuljetuslaatikot, valmi tettu 3 mm:n teraslevysta, 
koko 1000 x 1200 mm, korkeus 500 mm, varu tettuna tek tillii "Palautettava 
VR Rki valimoon", pyyletiiiin tavattaessa palauttamaan VR:n Hyvinkiiiin 
konepajalle. (Hy kpp n: o F 8/562, 2. 5. 63.) 

K adonneit a ma.tka.lippuja, henkilokortteja ym . 

4. konejaksossa Tampereella palvelevalle veturinlfu:nmittiijalle Pentti 
Viljo Niemelle 7. konejakson piiii.llikon 31. 12. 1954 antama henkilokortti 
n: o 45 292 on kadonnut ja kuoletetaan. ( 4. knjp n: o 190, 26. 4. 63.) 

Oulun konepajan tyontekijiille Saara Varma 'medille kirjoitettu kesii.
kausivapaalippu n :o 277103 matkalle Oulu-Kukkola, kelpoi uusaika 1. 5.-
31.10. 1963, on kadonnut ja kuoletetaan. (01 kpp n:o 204/ Ml, 3. 5. 63.) 

Avoimia. virkoja. ja. toimia 

Kaksi apulaiskanslis"ti'n tointa rautatiehallituksen tarka tustoimistossa tii.y
tetiiiin esityksen perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
jii.tettiivii. tarkastustoimiston kansliaan viimeistiiiin 18. 5. 1963. 

Linjahallinnon rataosastolla on haettavina yksi y.p . 2 l. 1 pl. rakennus
mestarin vvrka, toistaiseksi 1. ratajaksossa (Tikkurila) ja yksi y.p. 9 l. ralcen
nusmestarin vi1·ka, toistaiseksi 8. ratajaksossa (Kosken.kylii). Ratao aston joh
tajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituk en kirjaajalle vii
meistii.ii.n 23. 5. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka-a.jan piiiittymistii). 

Yksi y.p. 1 l. ratavartijan toirni, toistaiseksi 1. ratajaksossa : km 29,5-35 
(Kerava) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 1. rata
jakson paallikolle viimeistiiiin 23. 5. 1963. 

Neljanne sii. liikennejakso sa tiiytetiiiin esityksen perusteella seuraavat 
avoinna olevat toimet: junamiehentoirnia kymmenen Tampereen ja nelja 'Ioi
jalan asemalla; asemamiehentoirnia kymmenen Tampereen, kaksi Haapamlien, 
viisi Porin ja yksi Vammalan asemalle. Liiken.neosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on jiit ttavii paikallisille asemapaiillikoille viimeistiiiin 24. 5. 1963. 

Lasten kesiUeireja 

Rautatiehallituksen sosiaalijaoston toime ta jiirjestetaan rautatieliiisten 
laps!ille virkistysleirejii: 

12-15-vuotiaat pojat, Vuokatin retkoilykeskus 3-ll. G. 63; 
12-15-vuotiaat tytot, Vuokatin retkeilykeskus ll-19. 6. 63 . 

Leirimak u, johon i iiltyy taysi ylliipito ja ohjau , leiriajalta on 30 role 

Dmoittautumiset leireille on tehtiivii kirjallisesti 20. 5. 1963 menne sa 
osoitteella: sosiaalijaosto, rautatiehallitu , h. 471, Helsinlci.. 

Tarkemmat leiria koskevat ohjeet Iahetetiiiin leirille hyviik ytyille 
ilmod.ttautumisajan piiiityttya (Tt ill n:o 7/ 203, 2. 5. 63.) 

Helsinki 1963. Valtioneuvos ton kirj ap a ino 
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KASKYLEHTI N:o 19 
1 9 6 3 

Vllttaus Kiskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltUn: 
Kl 1f63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtiiva painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

S i s a lly s: 1. Virkapuku- ja pukuavustukset. - 2. Virantoimitukse. ta asema
paikan ulkopuolella uoritetta.vaa. korva.u ta. ko kevien miilirii.y ten muutta.minen. -
3. Muutos :MK II:n matkakorvaussiiannok-siin 'sisalt.yviiii.n ·kauppalaluetteloon. - 4. 
Ta.pettien hinnat. - 5. Utula-niminen tilapii.inen junanliihety paikka. - 6. Muu· 
toksia julka.isuun Liikennepaikkojen vii.limatkat. - 7. Vapaalippu iiii.nnon muutos. 
- 8. Henkilojunaliik-enteen korvaa.minen linja.-autovuoroin Lahden-Vesijii.rven rata
osall.a. - 9. Pohjoismainen tavara.ta.riffi. - 10. Vaununpeitteen etsintii. - 11. 
Kadonneita. ma.tkalippuja., henkilokortteja ym. - 12. Avoimia virkoja ja toimia. -
13. Ma.a.stojuoksukilpa.ilut. 

Virkapuku- ja pukuavustukset 

Sen jdhdosta, etta virrikapulku- ja pulkua'VUStusten ikorotJta:rn.iseksi 1 
20 %: lla on lruil.ruvan vuodon vmrsinaisen tulo- ja menoarvion an
omaisiile momeruteille merkitty tarpeelil:ioot J.isiirrnaarii.raihrut, rau<tatie
hallitus on vahvistarrmt am.ottujen koiT'austlen mlili:rrut tammiikuun 
1 paiYastli 1963 lukien euraaviiksi: 

Aika.isempi Korvausmii.ii.rii. 
1korvausmiHir ii. luk. 1. 1. 1963 

vuodessa. vuodessa 
nmk nmk 

Virkapukuavustus . . . . . . . . . . . 77 92,40 
Pukuavustus . ... ·. . . . . . . . . . . . 1 21,60 

, (veturiiillehill.a) . . 36 43,20 

(Rh/to n:o H 394, 3. 5. 1963. - Vr1 MK II siv. 1.174 ilrohta 1) 
Kl 19/63. 1. 

Virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella 
suoritettavaa korvausta koskevien maiiraysten 
muuttaminen 

Kulkulaitootan ja yle.isten toiden rministerio on kirrjelmliill.aan 2 
n: o 1362/712-63, 3051, 2. 5. 1963, hlmoittanult, etta vrultioneuvosto 
on sanottuna paivana, asian oltua vabnistavasti valltioneuvoston 
raha--asiainvaJ.iokunnan kiisilteltavlina, muut.tanut 22. 4. 1948 vahvis
ta:rn.iaan, virantoimitU!lmesta asemapai!kan ull.kopuolella suoritettavaa 
korvausta koskevia mliaraY'ksia silten, 

4595/63/5- 16. 5. 1963. 
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a) ebta srunottujcn n'iliar<iiysten 1) kohdasta poistetaa.n rataosa -
ton 1mhdai'ba nilmiiklk~ ,ralkcnnumnestari", ,ratarrnestari", ,ralta
esimies" ja ,yilim. rallronnusmestal'i" sakii rautati:c:vruken:nusosaston 
ik:ohda11a nimillm ,l,altaJmi€Stari" ja nirm.iJklk,eet ,[~onemestari" ja ,ylim. 
konam.estarri" muutetaan nitmiJklkeel· i ,konetetkrrril<iko"; ooka 

b) et1tii m.iiaraysten 7) J.rohta, cllai!Sena kuin se on vahvi<stet
ttma · 25. 5. 1961, muuiOOtarun k:uu!lumaan eura.avasti: 

,7) Rata'V'rurtijailile ~ rautatienaikennu!ksc.n ralk:OOIIlumnestaJriUe 
ja koneteikruk()I]J.e suori1eta:am. paiva,rahaa, lkun ratavaJrtija on IOilnrun 
ja vie1~isen ratavartijaosuudcn, raikenn"l1SID.e'Sta.ri oman ratkennus
mestariosuut'OOSa :tahi t.lronetdkmkil.oo omrun ra.utaJtieraQ'iennu~ erusa 
ulikopudlelila eilJ.a.iS'essa via·amoim.irt:tlk!scssa., joka kest.aa vahintiilitn 
5) kohdam. mu:lmisooti iasketut 'a.jat. AsilarnomaiJ en ooaJston johtrujan 
harkinnan muftman voidaa.n theillie kuite.nik:in vailltoehtoisesti suo
ri1:itaa Urorvaus matJJrnstu aannon mullmarn, mutlta on siil!:a Yi1:18:ll

toimitusmaal,a,yilmess:a i!N1oiro. 'erilkseen mruini<ttava." 

Rauta.tiehalliltus pU'oles:tarun :i!lanoitta,a,, etta ,edahla mainittuja 
muurbdksi1a on ovehlettava 1. 10. 1962 '1ukioo.. (Rh/ rto n : o H 295, 8. 5. 
1963. - Ve1't. MK II siv. 1.122 kohroa IX.1 ellrii KJ. 25/ 48.1 ja 22/ 
61.3.) Kl 19/63. 2. 

Muutos MK II : n matka.korvaussaannoksiin 
sisaltyvaan kauppa.laluetteloon 

Muutolisooa MK II : a sivuillla 1.108 olevaiaJD. lue!Jbeloon ikauppa
loista iJm.oitetaan, etta .asert;ulmella 18. 4. 1963/ 191 on Fm'SSan. kaup
prula.n aJlueesta perustettu Fol\S.San !k!aupunki 1 pai'Vasta tarrn:m.illumta 
1964 luldan. ('l'oj n:o To 321, 10. 5. 1963.) Kl 19/ 63. 3. 

Tapettien hinnat 

MuU'toll ooa ID 28/ 60. 7 !Wohtaan rlmoi1J6taa;n, etta 4. 5. 1963 lu
lkien on hillltaryhmaan 70 kuuluvian tapclttien uusi hiro.t.a 3,10 mik/ 
kaaro ja hiDJtaryh:m.aan 110 'kuuluvien uaikkata:pettien uusi. hinta 
4,00 mk/ kaaro. Harukinta.toianisto II huolehltii uuden tapettialirmas
ton jaikelusta asian.omaisiHe jaikson- j,a tyopaal~ikoillle. (Vo n:o V. 
347/411, 13. 5. 63.) Kl 19/ 63. 4. 

Utula-niminen tilapainen junanlahetyspaikka 

Lahden a emrun aQaisena 1aJVataa.n H err.ailan ja Lahden liilkenne
pai.llillmjen vali1Ui Utuia~niminen hla1painen juna:nlahetyspahlclm mai
ni,ttujen Qilli:enn€lpai.llillcojen va1lihla uoritett.avieiil rafutoiden ajaksi. 
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J unaru.iihetyspa.ikan Ya.ihtcet tulevat km: lie 120 + 7 50 m j a 121 + 5 
560 m. Toisen l.i.ikoennejalffi<>n paaJlikko ilmoittaa tka]ik:iil>e asia.nomai-
cille en aja.n!kohdan, nl..ista alkaen kyseinen junanliihotyspa:ikka 
otetaan kiiytruntoon. (Lkoj n:o Lt 1541, 13. 5. 63.) Kl 19/ 63. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Hangon aseman aJaisena lkm:illa 208 + 230 m avwtaan 1. 6.1963 6 
h:llki•eill liikenJtoolle Hangon srutarrna - Ilrungo hamn-niminen seisaike 
euraavin mmik:il1l1loin: 

se Hangon 
satama
Hango hamn 

I 
I 
I 1 Hanko 1. 

Kr 51. 
I Ri 162. 

H Liikeuuoidii.ii.n vain 
aikana 1. 6.-31. 8. 
Luk.. 1. 6. 63. (Lkoj 
n:o Lt 12 6, 11. 5. 
63. ) Kl 19/63. 6. 

Kmi!kan asaman rula.inen l\1iedon }aiiturirvaihde a!lennetaan 1. 6. 
1963 <luUcien aman .asemrun a{lallf,'eklsi seisalkevaih.teeksi. Alentamisen 
johdosta muutretaan sarruh!looen 1 merkinnaBmi se vh ja arakkoon. 7 
merkinnatl.mi H TpA Tt. 1\iuu.t me~kim.n.at jiiiivM enna:l1een. (Lkoj 
n: o Lt 1166, 11. 5. 63.) Kl 19/ 63. 6. 

Poma11kwn aseman a!lainren IIonkakosken 181ilturiva.ihde ja Virta.in 
asernan alla.inen MaJDJtHoo iaitmiva.ihde allennetaan 1. 6. 1963 Jnlkien 
nylkyi:sten piHillysto81Semiensa rul81isilksi seisaik:evaihteililii. Tastii joh
tuen on em. paivamiiiirasta lumen Jmmpaismtkin ei rukevaihteen 
me11kinnat oleva saralk!keessa 1 e Yh ja liikennoimistapamerkint.a 
( ar. 7) H Tt TpA. l\1uut merkinnat jaaviit ennailleen. (Dkoj n:o 
Lt 889, 11. 5. 63.) Kil 19/ 63. 6. 

Taavetin aJSeman a~la.imen omerharj1.m lasiturivaihde a:lennataan 
26. 5. 1963 lukien saman asarnan alai·sclmi sei'Saikevaihteelksi . .Menta
mi an johdosta muutetaam sa1,ak!lmen 1 mer'lki•nnmi e vh ja SaJJ.'ark
keen 7 HTt. Muut merlkimniit ji:i.iiviirt ennaJJl:eoo. (Uroj n:o Lt 1395, 
7. 5. 63.) Kl 19/ 63. 6. 

Tai·vallk:osken pysaJrin alaisina 1a-vataan 26. 5. 1963 lukien iiiilren
toolle KenWi-nim:inen seisalke ·km:Jila 7 7 + 031 m clrii R:istisuo
niminen eisaike km:lla 791 + 000 m emaawi.!n mer'k:innoin. 

· se 

i 
! 

1 

se 

Kentta 64 

Ristisuo 64 

Ta.iva,lko ·ki 2 . 
Pe iokyla 5-!. 
Kon 12 . 

Taiva.lkos.ki 24. 
Pe. iokyla 5 . 
Kon 132. 

H 

H 

Luik. 26. 5. 63. (Dkoj n:o Lt 1402, 7. 5. 63. ) Kl 19/ 63. 6. 
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Vapaalippusaannon muutos 

Rautatiehallittus on muruttrunut vll!paalippu~annon 13 § 3 li a
lniiliriiY'ksen eurMvan sisaiLtOiseksi: 

3. SairraSk:euta:vapaJ3il.ipun v.oimassa:Oil.QajaJmi saadarun merkita 
vain se ai!ka, m.ilka tarvitaan lii.iili.arin luona kayrutHi varten. Vapaa.- · 
liptm 1:Joiselle puoil:elle -tud.oo liili!kiirim. merkinta nimensii todistukseksi 
iita, etta lirpunhrultija on lkliynyt laaikarin luona. Jos lltiiJkiirin mer

kinta puuttuu, pidetaan lippua til.apili.sena. Sairaskertavapaalippua 
ei luovuJteta konduJM,ooriille, vaa:n on se mart:lkan paatyttya palautett
tava lipun am.tajalle ikantaan liitettavaksi. 

(Rtjtfo n :o 1424, 8. 5. 63.) Kl 19/ 63. 7. 

Henkilojunaliikenteen korvaaminen linja.-autovuoroin 
Lahden-Vesijarven rataosalla 

Rautatiehalilitu!koon ltekeman paatOksen mukruan purjehduskau
den aikana taprub.tuva henkilojunali:ilk:enne Lahden-V esijarven rata
osalla suoritetaan 8. 6. 1963 lwkien linja .. autovuoroin. Lii'li>euteen 
hoitaaninen on annettu Lahden Liilkenne Oy-nimisen toiminimen 
tehtavaksi, jonlka ikanssa on tehty seuroova yhdysliilk:ennesopimus: 

Rautatiehalllitu!ksen ja Lahden Lii'kenne Oy:n, joruka lrotipailk
kana on Lahti ja jota tiissa sopimuiksessa tkutsutaan 18.utoliilkennoitsi
jiillmi, lke.Sken on 1Jehty seuraaJVan sisaltoinen yhdysliiikennesopimus, 
jonka perustecl:la Lahden-V esijarven rataosan ma1ikustaja- ja 
matkatavar3!liiikenne hoidetaan 8. 6. 1963 al.'kaen linja-autoilila. 

1. Linja..aultoilla tapahtuva mailkustajien ja matk:atava.ran kul
jettruninen hoidetaan yhdysJ.i:itk.enteessa junien ikanssa iten, etta 
autot ( tai auJto, riippucn maJtll.mstJaji.en rn.liii:riistta.) llihteva;t joka 
paiva Lahden rautatiea emalta V•esijarven atama-asemalle klo 
10.50 juni·en n: o 3, 12 ja 15 saaVUJttua ja vastaavasti V esijar
velta Lahden asemalle lklo 19.15 Jyvaskylan-Vesijii:rven laivan saa
vutttua. Ta.han yhdyaliikentooseen sisWJ.lytetaan kaiklk:i maJtkustajaJt, 
joilla on rautatiema,tkaan Lahti-V esijii:rvi tai painvastoin oikeut
tava matkalippu, saanoinkuin sellaisett mrutk.a,tavaralahettykset, jotka 
on otettu kuil.jetettavalksi edelJlamainituilJla matkalipuilla. 

Yhdysliikenneasema on Lahti. 

Yhdy\S}Jiilkenteessa ei oteta ilruJljetettaivallmi: 

- esineita, jooka ilmeisemi eivWt Qcokonsa tai Jlaatunsa puolcsta 
sovi linja-aurtolla larljetettaviksi; 

- rajiilhdysaineitta leika panostettuja ampuma-aseita; 
- tulenar1lroja aineita, joita ei ole ta.ysin tulenvaa;rarotomaksi 

pakattu; 



-5- 19 

- sarikyvia tai puUJtteellisest,i pa1katuissa astioissa kuJljetettaYia 8 
nestemaisia ,aineita; eika 

- pahanhajuisia, myr;kylJisia tai \SyovytttavUi aineita. 

2. Matkustaja, johla ei ole Jinja-au1:Jom.atkaa varten ikelpaavaa 
rautateidem. maJtkallippua (myoo vapaalipUJt Jkelpaa'VIat), ei ros8'llly 
tarn.lin yhdysliikenn€00pimu!ksen puitteisiin. Kuljetusmalksu lkanne
twan tiilloin allltos\s"a autoliikennoilts:ijiin ,toimesta 'kuil.loinkin voi
ma · a olevaa linja~autotaksaa soveltaen, langeten niia:na maksut 
autolii:kennoitsijalle. 

3. -------------------
4. Ku.mmamlkin sopimllS'puolen henkilolrunta on vclvollin n an

tamaan. tietoja ja neuvoja toisiilleen yhd~liikennetta koskov:issa 
asioiasa. Lhsaksi aUJtoliikennoittsija sitoutuu noudattamaan. 18Si:an
omaisten rautatievir<aJUomaisOOn toimesta ma,hdollisesti anne1:ttavia 
lisaliikennoilmis- ja lh.tlijetusjarjestelyja koslrevia ohje.ilta ja !lllaa
rayksia, mikali ne eivat ole voimassa olevien lakien ja saannosten 
vastaisia. 

5. Yhdysli:i!lrenteessa ilruljetettavasta martJka~tavrurasta V aJJtion
raurtatiet on vastuussa asianom1staja.He myoo autokuljetuiksen aikana 
aiheutuneesta vahingosta. Autoliikennoits.ija 1kuitenilrin itoutuu kor
vaamaan Va:1Jtionrautateill.e sen, minka Valtiom·aurtatiet on joutunut 
ma.ksamaam. vahingosta, jaka on aiheutunut auOOikuljetu.'k:sen aikana. 
Tiima aika lask:etaan. siita hetkesta, jolloin taJVa:ra annetaan. auto
Hnjalle ku\ljetettavaiksi siihen sa&klka, jolloin se Quovutetaan joko 
tavaran vastaam.orttajalle taiklka ed.elloon kuljettau:n.ista varten Val
tiionrautateilliJ.-e. 

6. Truta sopimusta i{!OSikeva 1~autatiehaJ.linnon ja autJoliikennoitsi
jan keSkeinen kirjeenvaihto toimitetaan maksutta rautatien vil1ka
postissa. 

7. Tama sopimus, joota on laadilttu lkalksi samansanraista kappa
letta, yksi kummail.lekin opimuspuolelle, on molammin pu01lisin kol
men (3) lk:uuikauden irti.sanomisajoin voima.ssa 8. 6. 1963 lukien ku
luvan purjehduskauden ajan, eli niin kauan k:uin JyviiskyHiu
V esijiirven valinen matkustajaJ.aivaliikenn~ kestaa .. 

(Tfo n: o M 169, 5. 4. 63.) Kl 19/63. 8. 

Pohjoismainen t avar a tariffi 

Lisalehti n: o 22, voimassa toukokuun 1 paivasUi. 1963 <lukien, g 
sis3JLtaa mm. uude·t no in 10 %: lla korotetu t Y'ksikkohinnat T a n s-
k an rautateilla. 

Painatusjaosto on suoritrtanut .lisi.i1ehden perusjrukelun. 

(Tft V n: o 127, 7. 5. 63.) Kl 19(63. 9. 
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Vaunupeitteen etsinta 

Lappeenrantaan saapui Kotka.sta . 4. 63 vaununpeit Hki 795 kuorman 
suojana. KuOJ·mau purkamisen jii.lkeeu ei ko. peitetta ole todettu Jii.hetetyn 
pois Lappeenrannasta eika ita myoskii.ii.n loydy sieltii. Run on ol tetta
vissa, ttii. peite on paii.ssyt lii.htemii.ii.n muiden VR:n peitteidcn mukana 
pyydetiiii.n ita etsimiiiin ja mahdollisesta loytymi esta ilmoittamaan 7. lii
kennejakson toimistoon 8. 6. 1963 mennessii.. (7 . ljp n:o 922/1517, 7. 5. 63.) 

Kadonneita matkalippuj a, henkilokortteja ym. 

1. talou jakson toimisto a pah·elevalle vt. konttoriapulaiselle Ragni 
Ahlbackille 26. 1. 1962 kirjoitettu henkilokortti n: o 04040 on kadonnut ja 
kuoletetaan. (J. tj kmr n : o 104, 6. 5. 63.) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajatyolaiselle Jouko Partaselle 
kirjoitetut tilapaiset vapaaliput n:o 294766 matkalle Hels.inki-Savonlinna, 
n: o 294768 matkalle Helsinki-Jyvii.skylii. ja n : o 294769 matkalle Helsinki
Turh-u ekii n:o 294767 han n va.imolleen Taimille matkalle Hel inki-Savon
linna ovat ka.donneet ja kuoletetaan. (P 1 knp 7. 5. 63.) 

Tampereen aseman ylim. asemamiehelle Aulis Ekmanille kirjoitettu ti
lap. vapaalippu n: o 277543 matk-alle Tampere--Helsinki, kelpoisuusaika 29. 3. 
-28. 6. 1963, asuntovapaalippu n:o 99154 matkalle Tampere-Orive i, kelpoi
suusaika 1. 1.-31. 12. 1963 ja virkamaarays n : o 17384, joka kelpaa virka
vapaalippuna matkall e Orivesi-Oripohja ajan 11. 4.-27. 5. 1963, ovat kadon
neet ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 530/961, . 5. 63.) 

Oulun a eman alokkaalle Erkki Olavi Pakaselle 23. 4. 63 kirjoitettu 
kesii.kausivapaalippu n: o 001862 matkalle Oulu-Kukkola, kelpoisuusaika 1. 5. 
-31. 10. 63) on kadonnut ja kuoletetaan. (6. ljp n:o 637/1294, 9. 5. 63.) 

Pieksamaen aseman juuamiehen Toivo Asikaisen tyttiirelle Tuulalle 
k irjoitettu kouluvapaalippu v. 1963 kevatlukukaudeksi matkalle Haukivuori 
-Mikkeli (:M:ikkelin tyttoly eo) on kadonnut ja kuoletetaan. (9. ljp n:o 

70, 6. 5. 63.) 

Jyvii kyl ii.n a eman juuamiehelle Heikki Olavi Kouoselle 27. 4. 63 kir
joitettu kesii.kau ivapaalippu n : o 6974 on kaclonnut ja kuoletetaan. Lipun 
kelpoi&llUSaika 1. 5. -31. 10. 63 matkalle Jyviiskyl~Orivesi. (9. Jjp n : o 870, 
(j, 5. 63 .) 

Avoimia. virkoja. ja toimia 

.A. .p. :e l. ki~·jwrim vi1·ka valtionrautateiden varasto-o astossa, asemapaLkkana 
toi ta.iseksi Helsingin piiii.varasto. Rautatiehallituk eu paiijohtajalle osoitetut 
hakemukset on to imitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaiiu 5. 6. 
1963 ennen klo 12 (po titse ennen virka-ajan paiittymista) . 

.A.pulaiskamree1·in virka, toistaiseksi keskushallinnon talou osastolla . Rauta
tiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle viimeistii.iin 8. 6. 1963 ennen klo 12 (po titse lahetettiie sa ennen virka
ajan piiii.ttymi ta). 

Y .p. :e l . ki1·jw·in virka rautatiehallituksen varasto-osastos a. Rautatiehal
lituksen pii.ajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitet tava rautatiehallit uksen 
kirjaamoon Yiimeistiian 10. 6. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan 
pii.iittymistii). 
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t l. ko~teinsinoorin virka, jouka haltija toistaisek!li toimii vnltionrautatci- 12 
deu 8. konejnkson paallikkouii. Rautatiehallitukselle osoitetut hakcmukset sijan 
~aamisek i siinii ehdotuk es a, jonka rautatiehallitus tulee tekemiiiin sanotun 
viran tiiyttamiseksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viirnei -
tiiiin 14. 6. J 963 ennen klo 12 (po titse Hihetottii.e sii. ennen , -irka-ajan piiiit
tymista) . 

.dpttlaisinsinoorin (A t3 pl.) virka keskushallinnon koneosasto!'>Ha ( erikois
telttiivii.: konetoim.i totyot). Piiii.johiajalle osoitetut hakemuk ·et on toirnitet
tava rautatiehallituk en kirjaajalle viimeistiiiin 14. 6. 1963 em1en klo 12 (pos
tit e Hilietettae sii ennen virka-ajan paattymistii). 

Linjahalliunon rataosastolla on haettavana kaksi a.p. 1 I. ratainsinoorin 
rirkaa (A 28 pl.) sijoituspaikkoina Helsi11ki ja Tnmpere. VR: 11 asunnot on 
varat tu ko. vi ran haltijoille. IIakemukset sijau saami ek i nii" ii ehdotuksissa, 
jotka rautatiehallitus tulee tekemiiii.n anottujen virkojen tayttiimi ek. i on 
toimitettava rauta.tiehallituk en kirjaajalle viimeistaan 15. 6.1963 ennen klo 
12 (po. tit e ennen virka-ajan pi:iiittymistii). 

Maastojuo~ukilpailut 

Yleiset rautatieliiisten maastojuoksukilpailut picletaiin Hyvinkiiiillii. kone- 13 
pajan maa tossa tiistaina toukokuun 21 piiiviinii alkaen klo 1 .00. 

Kilpailumatkat: yleillen 4 ja km, 35-vuotiaitten 4 km, 45-vuotiaitten 
4 Juu ja· nuorten 4 km. 

Osanottoilmoitukset on lii.hetettiivii 20. 5. 1963 mennessii 
Varastomestari V. Varjus, Hyvinldtiin varusto. Autokuljetu 
asemalta kilpailupaikalle kilpailupiiivii.nii. kello 17.45. 

Matkaan on kii.ytettiivii. omaa vapaalippua. 

osoitteella: 
HyYinkaau 

VRU :n Etelii-Suom en piiri 
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KASKYLEHTI N:o 20 
1 9 6 3 

Vllttaus Kaskylehdessi julkalstuun mUraykseen merkltUn: 
Kl 1f63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtllvi palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Ra.tao~an Luumaki-Lappeenranta aNaanilnen tii.ydelliselle lii
kenteelle. - 2. Jaksojeo rajojeu muuttaminen rataosalla Raapajii.rvi-Boolahti. -
3. VirkapUJkimien tilaaaninen. - 4. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen viili
matkat. - 5. Lennii.tinliikenne. - 6. Muijalan linjatoimiston kappaletavaralii· 
kenne. - 7. iLuumiien-Lappeenrannan {)i.koradan tarii£1viiJimatka, tie.merkinnii.t .in 
matkaliput. - 8. Poikkeuk ia ma.tkalippujen myynni ii. ke iikauteua. - 9. Kadon
neita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 10. Avoimia .vh.koja ja toimia. - 11. 
Liikenneoppilaita otetaan. - 12. Suunnistlllksen talkoo•valmennusleiri Pyhii.tuntu
rilla. - 13. Osoitetiedu telu. 

Rataosan Luumak:i.-Lappeenranta avaaminen 
taydeitiselle lifkenteelle 

RautatiehaJlilitus on pl:Ui:ttanyt, etta l.'ataosa Luum8Jki-Lappeen- 1 
ranta, joka ku1kulaitosten ja yleisten toiden rninisterion annettua 
siihen lu van, a va ttiltl1 ra.utwtiehaUituksen pii8Jtokse<Ha n : o 2287, 
2 . 8. 1962 (Kl 3·&/62.1) 15. 9. 1962 ~ukien: yl!eise'lle •tavaraliiken
teelle, toistaiseksi kuitenk·in vain iiipikulkeva'hle t81Vara;li<ikeii'teelle 
taysin vaunukuormin (Tt), ava~taan tou'kokuun 26 piiiviista 1963 

·lukien tiiydelli-selle heJllk~lo- ja tav.ara'liJkenteeNe. 

Rart:aosaHa. rt;ulee olema an seuraavat liikennepaik>a.t: 

se Huomo1a 14 Luumii.ki 3. H 
Lappeeoranta 25. 
La 3. Lr. 25 
Rpo 23. Si 26. 
K w 61. Imr 64. 
Par. 125. Hko 

259. 
Jns 411. 

se Sakkisuo Luumiiki 5. H 
Lappeenranta 23. 
Lii. 5. Lr 23. 
Rpo 25. Si 2 . 
Imr 62. Kw 63. 
Par 123. Hko 

257. 
Jus 409. 

4 5 / 63/ 5- 2~.5. 1963 
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lv Torola 

e Yllikkli.la 

Trii. 14 
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Luumiiki 15. 
Lappcenranta 13. 
Lr 13. Lii. 15. 
Rpo 31. i 32. 
Lmr 52. Kw 73. 
Pa.r 113. Hko 

247. 
Jus 399. 

14 __ Lappeemanta 10. 
Luu.maki 18. 
Lr 10. Lii 1 . 
Rpo 2 . Imr ±9. 
Kw 76. Par 110. 

Hlm I Hpk -H5. Ilm ±31. 
T Kon 540. 01 706. 

.. 

Pm 257. Ri 19±. k 
533. Tl 270. Yw 5 5. 

Edehla maiillttujen 'llikerunepaikkojen ijai.nti on seuraa.va: 

Huomo1a . . . . . . . . . . . . . . . . . km 2-53 + 42.0 m 
aikk.i<suo . . . . . . . . . . . . . . . . . km 255- + 2% m 

ToroUi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km 265 + 013 m 
Y'llikka'la ............ . .... km 26 + 4'80 m 

(•Ku1k n :o 2801/721-62, 20. 8.1962, Rh/hlo n:o 15-15, 17. 5. 63.) 
Kl 20/63. 1. 

Jaksojen rajojen muuttam.inen r a.t a.osalla 
Ha.apa.jarvi-Suolahti 

Rautatreh1al.J.ritu on paattanyt, etta ratao alia Haapajiirvi
~noJ.ahti siirretaij.n 5. ja· 7. ratajalk on, 5. ja 9. konejakson, 3. ja 
4. va.ra tojaikson, 5. ja 9. liilkennejakson, 7. ja. 9. sa•hkopiirin eka 
3. ja 4. opastinpiirin raj'a kesakuun 1 paivii.&ta 1963 lukien Kumi
sevan j•a Muura.ksen 1i~kennepailkk·ojen vaJ!illle ki.lQm.etrirhle 56· + 
417 m. (Rh/hlo n: o 1516, 17. 5. 63.) IG 20y63. 2. 

Virkapukimien tilaaminen 

Rautati.ehallituksen ·osia:rlijao to ja Valti<>n Pukutehdas, Ha
meenlinna, ovaJt t~lmeet opimulksen maaraysrt:en mukaisrt:en virka
pu.lrirnien valmi. tami esta ja myymi• esta rautatieliii ille vu()IIllla 
1963. Sopimuksen muJca.an voidaan t ilata alempana <>levassa hiDJta
lu ttelossa mainitJtuja rpukimia tiissa mainituista ja mui~takin ns. 
rautatiensinisista !kangaslaaduista joiSita Tilirtanottajalia ja rtehtaaUa 
on nayrtteet. 
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Pubmien hinnat ovat seuraavat: 

.:\Iiest n virkapuku: takilti ja joko uorat tai aapashou ·ut 
Naisten virkapuku: takki ja hame 

Miesten :raisten 

::l :2 ~ ::l :;; 
1 "' ~ 

Kanga~laatu ..!< ::l ~ a! 0 
, 

Po< E-< ~ Po< t-< 
ml< mk 

Diagonaail.i 441545 100 % vihlaa Klingendahl 146 94 52 
Sheviotti 430981 100 % villaa 

" 
125 2 43 9-1 70 

" 
732064 65 o/o villaa 

" 
125 82 43 94 70 

35% teryl. 

" 
731482 100 % Yillaa Turun Verka 123 81 42 92 69 

" 
75 007 45 % Yillaa 

" 
105 73 32 1 61 

55 o/c teryl. 

Hinnat ovat kesltihintoja nurrneroon 56 saa.Jkka. Erityisen uu
ri ta nurneroi:sta veloitetaan norma.alin (3 m) :kangaskulutuksen yli 
menevasta lkan'lmasta li:slimaJksu. 

Yleinen Yir'kamerlkki sisa.ltyy hinrtaan. Hihamel'k~1a kiinni
ommeltuina v>eloitetaan 5-8. virkapukuryhmissa 2 IDllk parilta, 9. 
virkapukur?lhmiissa 1,50 mk ja 10. virkapukuryhnnassa 1,25 m'k 
pari1ta. 

Pukimet valmistetaan mittatilaustyona. Mitanotto sisaltyy em. 
hintoihin. Tehtaan eduoo>taja kay jaJjempana mainittuina seka 
Kaskyl-ehdessa ensi S;v'ksyna ilmoitettavina aikoina eri aserrrilla otta
massa mittoja ja tilauk ia. Valtion Pukutehtaassa otetaan jatkuva ti 
tilauksia ja mittoja 1:ilaajien kayd a siella. Pukuja valmi'Stetaan 
myo 'kertasovituk. ella, joka tapahtuu sanotu a tehtaassa ja josta 
veloitetaan 7 mk lisiiimaik:su. 

Virkapukimet la1hetetaan suoraan Jtilaajille joko rautlllteitse ja..lki
vaatimuksella tai postitse postiennakolla enintaan kuuden viiikon 
toimitu ajal:la. 

Mittoja ja tilauksia otetaan a.Ua mainituissa paiko· a ja aikoina. 
M1tanotctoon tarvittavien huonetilojen jarjestfuni esta ja !tlirrnan tie
dottami esta ilmoitustauluiHa huoleh.tivat asemapaallikot. 

Haapamaki . . . . . . . . . . . . . . . 28/ 6 klo 10.00-13.00 
Hamina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/ 8 , .00- 9.00 
Hanko . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 20/ 6 , 8.00-10.00 
Helsinlci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/8 , 9.00-15.00 
Hyvinkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/ 7 , .oo-1o.oo 
Imatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/ , 8.00-10.00 
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/5 , 8.00-10.00 
Jyviiskyla . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/ 7 , 8.00-10.00 
Kajaani . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/ 6 , 8.00-10.00 

3 

4l 
E; 
'" ~ 

24 
24 

23 
20 
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Karjaa .................. . 
Kauhava .... .. .... ... . . .. . 
Kemi .................... . 
Kemijiirvi ... . ........... . 
Kokkola ................. . 
Koutiomli.ki .............. . 
Kotka ....... . . ...... . ... . 
Kouvola ................. . 
Kuopio .................. . 
Lahti ........ ..... . ...... . 
Lappeenranta ........ . ... . 
Lieksa ............... . 0 .. . 
Mik.keli 0 0 . 0 ..... 0 : o ...... . 
Nurmes ... o ••••••••••••••• 

Oulu o o o. o. o ...... . ... o. o .. 
Pieksamaki . . ............ . 
Pori . 0 0 0 ................. . 
Rauma 0. 0 ••• o ••••••••••••• 

Riihimaki . 0 .... . .... 0 .... 0 
Rovaniemi ........... 0. o .. 
Savonlinna ....... . ....... . 
Seiniij?ki ._. ... o. 0 . .... 0 ... . 
Tamm.J.saan .. ······ ··· ·· o· 
Tampero . . ...... .... 0 .... . 
Toijala .................. o 
Tornio .. 0 0 ........... . ... 0 

Turku ....... 0• •••••••••••• 

Uusikaupunki 0 •••• •••••••• 

Vaasa 0 •••• 0 • • ••••••••• o •• 

Ylivieska . o .. o 0. o ..... 0 0 o o. 

20/6 klo 14.00-16.00 
25/ 6 " 
13/ 9 ,, 
12/ 9 " 
27/ 6 " 
11/ 6 " 
30/ " 
29/8 " 
13/ 6 " 
14/ 6 ' 
26/8 " 
30/ 5 " 
27/5 " 
31/ 5 " 
14/9 ,, 

2/ 7 , 
27/ 6 0' 
2 / 6 , 

/ 7 ., 
11/ 9 , 
28/ 5 " 
25/6 , 
19/6 , 

8/6 " 
29/ 6 , 
11/6 " 
11/ 9 , 

1/ 6 " 
6/ 6 " 

24/ 6 " 
27/6 " 

15.00-17.00 
8000-10.00 
.00-10.00 
.30-10.00 

16000-17.00 
8.00-10.00 
8.00-10.30 
8o00-10o00 
8000-10.00 

12.00-16.00 
o00-10o00 

13.00-17.00 
8.00-10.00 

.00-10.00 

.00-10.00 
14.00-16000 

9.00-12.00 
12.00-16.00 
13.00-15.00 

8.00-10.00 
8.00-10.00 

15000-17.00 
8.00-12.00 
9.00-12.00 
8.00-10.00 

.00-10000 

.00-10000 
Ho00-15.00 
8.00-10.00 

15.30-17.00 

(Tt III n:o 29/ 222, 18. 50 1963. ) Kl 20/ 63. 3. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

I'lllceroistcm aseman alainen Piikkusuon sei.sa;ke korotetaa;n 26. 5. 
1963 lukien aman aseman alaiseksi laituri.vruihteeksi. Korottanusen 
johdosta muutetaan sarrukkeen 1 merkinnaksi lv ja sarak1keen 3 
merki:nnfuksi Psu. Muut merlkinnat jaavi:bt ennalleen. 

(lJkoj n:'O Lt 1472, 16. 5. 63.) Kl 20/ 63. 4. 

Rautatieha:llituksen 'Pii.atoksen mukai esti alennetaan N akkilan 
nel.jannen luokan asem.a 10 60 1963 luikien Harjavailan asernan alai
seksi laiturivaih!te~i euraavin merkill1lloin: 

lv N akkila Nal 10 __ Harjavalta 9. 
Ulvila 10. 
Pri 170 Pej 21. 
Tpe 118. Tl158. 
Hpk 2110 

Hlm Ilm 543. Jns 552o 
TR Kon 652. Kw 3550 

01 663. Pm 3&9. Ri 
234. Sk 329. Yw 
5410 
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Nadclrilan aseman a}enrtamiscsta johtuen muuttuvrut jaJjempiina 4 
mainittujen liikennepa±klrojen sarakkeessa 6 olevat merk:innat . eu
raaviksi : 
so H aistila 

-e Ru.skila 

Ulvila 4. 
Harjavalta 15. 
Pri 11. Pej 27 . 
Tpe 124. 1'1 164. 
Hpk 205. 

Harjavalta 12. 
Ulvila 7. 
Prl 14. Pej 24. 
Tpe 121. Tl 161. 
Hpk 20 . 

e Tattar a Harjavalta 8. 
Ulvila 11. 
Pri 18. Pej 20. 
Tpe 117. Tl157 . 
Hpk 212. 

Luk. 1. 6. 63 . (Lkoj n:o Lt 1356, 18. 5. 63.) Kl 20/ 63. 4. 

Rajama 11 aseman alainen Kiljava11 laiturivaihde alennetaan 
26. 5. 1963 hl!kien saman aseman a:la.iooksi seisakevaihteeksi. Alent.a
miseu johdosta muutetaan. sarllJkikeen 1 merlcinna.Jmi se vh ja sarak
keen 7 merlk:innfuksi H Tp Tt . lVIuut merkinnat jaavat ennadlee11. 
(Lkoj 11: o Lt 1459, 20. 5. 63.) Kl 20/ 63. 4. 

Lennatinliikenne 

.1. akkilau aseman alentamisesta johtuen la:kka1.1tetaan sielHi ylei - 5 
nen sahk6san'Omavaihto 1. 6. 1963 luk ien. (IJkoj n:o Lt 1356, 18. 5. 
63.) Kl 20/ 63. 5. 

Muijalan linjatoimiston kappaleta.varaliikenne 
Huomautetaan, ettei Muijalan linjatoimisto ole aYattu saapu- 6 

valle kappal,etavaradiikenteelle. Tama tavara on oootetta.va LohjaJle 
ja vain vastaanottajan o otteeksi voida.a:n merkita ta.rvittaessa 
Muijala. lVIuijala a ei VR : lla ole lainlkaan tavarasuojaa. (2. ljp 
n:o 947/ 1882, 15. 5. 63.) Kl 20/ 63. 6. 

Luumaen-Lappeenranna.n oikoradan tariffi
valimatka, tiemerkinnat ja matkaliput 

26. 5. 1963 lukien av.ataan Luumaen-Lappeenrannan viilinen 7 
oikorata my6s henkiloEi:kenteeUe ja on en tariffivalimatka 28 1kilo
metria. Nain 'Ollen ,Jyhenevat Luuma:en-Lappeenrannan oi:koradan 
kautta laskert:ut vhlimatkat myos henkiloliikenteen osalta 10 kilo
metriUa. Ta ·tii yysta on mainitusta paivasta lukien kaikkien sano-
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tun rataosan kautta la kettujen matkalippujen hinnat ja ma1:Jka
tavara!Hihety ·ten Qmljetusma:ksut ilaskettava 10 k:iJ.ometria •lyhyem
malta tariffiva1limatlkalta kuin mita nyt v.qimassa olevama Liiikenne
paikkojen viil~ma:tkat jul'kai•StlSta saaClaan. Pialtkoin ilmestyvii.ssa 
uusitussa Lii'lrennepaikkojen valimwtkat jul'kaisu a on edella mai
ni tu valimatkamuutos jo huomiaitu. 

Oikoradan ikantta kelpaavien matkalippujen undek&'i tiemerikin
nii.ksi on vahvi tettu Tra (Torola). Mildilli mflltikaJippu on tar.koi
tettu k:elpaavaksi Luumaen-Rairpon 'k!autva, merkiltaan tiemerkin
ni:ilksi. Pl (Pui a). Sanotusta paivasta ·lu1den poistetaan Rah (Rauha) 
tiemerkinta piirroksesta tarpeetJtomana . 

Luuma·en-Raipon-Lappeenranna;n kautlta matikustamaan oi-· 
keuJttavia kiinteita ma,tJkalippuja aadaan toistaiseksi suor:ittamaHa 
hinna.n ja kautt>atkullrumeiik:innan korj·aam:inen myyda oiikeurt:taviksi 
m111t:Jkustamaan Ti:irolan :kautta. Toclkdkunn t:ilcissii on taUa:i et 26/ 5 
lukiE'n myydyt Jiput tilitettava er:i r:ivilla. Asematarkkaaja;n on 
paivatiEn perusteeHa 'tar'lmstet.t:av·a kuU'kausi:ti!lin oikeelilisuus. 

J oo li~kennepaikika ·ede1leen 11arvitsee kiinteita lippuja Luuma.e:r1 
·-Rai'Pon-Lappeenrannan (Pu:l:san) lk:au.tta tehtaville matkoille, sen 
on vii'Pymatta tilwttava eri li'Ppusarja Ti:irolan tlmut'ta ·t ehtavia 
ma1tlroja ''a1'ten. 

Li'Punmyyntikonei'den subteen annetaan ohjeet er:ikseen. 

(Tfo S 483, 20. 5. 63.) Kl 20/ 63. 7. 

Poikkeuksia matkalippujen myynnissa kesakautena 

Kesakauden alkaessa kehotetaan [iitkennepaikkojen ja kailclrien 
mat:lmtoimistoj·en henk:ili:ilrnntaa ottamaan huomioan euTaavwt ra
jaitukset ja laajennuJkset matJkalippujen myjrnni a: 

1. Kourhl!lai lippuja ei myyda kelpaaviiksi 1. 6-31. 8 v:aJi,sena 
aikana (TS 21 § 6 'lm). 

2. Opislr;elijalippuja ·ei myyda kalpaaviksi 1. 6-31. 8 vi:i,lisena 
a.ikana (TS 22 § 6 lm). 

3. Viikonloppuli'Ppuja ei myyda 1. 6-31. 8 vali ena aikana (Ta
riff.itaul. 5 kohta 4). 

4. Tarif:fisali.nni:in 20 ~: n 1 a) kohdassa maini tuja 50% •aJlen
nnksin myyUivia seuruelippuj·a ei myyda kelpaaviksi J 5. 6-31. 
viiliseni:i. ·aikana. 

5. Renga:slippuja myydiian 1. 6-31. 8 valisena aikatna (Kl n: o 
12 a/ 1963.1). Myytl:i.lessii on 'laivaanatirojen 8Uhteen otettava huo
mioon pnrjehduskauden kestoajan aiheUtt:tama rajoitu . 

6. Hopea-linjan eriikoi·slippuja myydiiiin ·eraillii atS mlla seka 
eraissa ma;tikatoiiJ.ni toissa 1. 6-31. valisena aikana (Kl n: o 12. a/ 
1963.3). 
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7. MatVkalippuihin kesak:autena si ii.llytettii.vi&"tii. laiva-, auto- ja 8 
lentoonattkoista m.iiii.ratiiiin Kl 12 ·a/63.2. Lai'Vamatkojen uhteen on 
otettava 1lmomioon purj~hduskauden kastoa.i:ka (sii.a.nnollinen pm·
j~hdookausi 8. 6-24. 8. 63). Po. Kii.skylehdessii maini:ttu.ja hintoja 
oYelletaan automatkojen osalta 1. 6-31. . 63, 1 ntomatikojen osalta 
l. 6---31. J 0. 63 myytavi.in hppuihin. (Trt n: o Y 5/ 250, 15. 5. 63.) 
1<1 20/ 63. 8. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Leppii.veden pysakin ap. asemamestarille K. 0.· Metsalle ja hanen vai- g 
molleen Maija Met alle kirjoitetut tilapaiset vapaaliput n: ot 134351 ja 
134352 ovat kadonneet ja kuoletetaan. Vapaaliput ovat voimassa 9. 5.-8. 8. 
63 valisen ajan matkalla Leppave i-Kauliranta, .Ty-War-Nrm-::'1111 
kautta ekii. meno etta paluumatkalla. (9. ljp n:o 93 , 15. 5. 63.) 

Avoimia v ir koja ja toimia 

Yksi konttoriapulaisl'n, toimi, toi -taisek i 4. ratajak on toimi. to sa (Tam- 1 O 
pere) ; kaksi 1 l. mtavm·tijan, tointa, joista toinen toistaiseksi 3. ratajaksos.•a: 
k"Dl 130-140 (Salo) ja toin!'n toistai eksi 9. ratajak ossa : km 265-272 Simo· 
Ian rataa ja km 270,42-271 Vainikkalan ratac1. (Raippo) ja yksi 2 l. mta
vm·tijan toimi, toistai eksi 8. ratajakso sa : km 920-929 (l\lartimo). Rata-
o aston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao ratajakson ·paall i-
kolle viimei tiiii.n 6. 6. 1963. 

Rautatierakeunusten yksi kolmannen, lUJOkan yp. rakcnnusmestm·in, t•irka. 
Rautatierak nnusosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeisUian kesakuun 10 paiviina 1963 enneu kello 12 
(postit e ennen virka-ajan paattymista) . 

Yksi ki1·janpitajan, ja yksi ap. $ htokan, kirju1·im '!:i1·ka rautatiehallituksf'n 
tarkastustoimistossa. Rautatichallit uk.sen paajohtajalle osoitetut hakemukset on 
jjitettava rautatiehallituksen kirjaajan toimistoon viimeistiiiin 13. 6. 1963 cm1en 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan pii.iittymista) . 

Liikenneoppila.ita oteta.a n 

Lokalmun 1 piiivasta 19()3 lukien otetaan valtionrautateille (liih.inna 11 
ensimmii.iseen, viidenteen, kuudenteen ja kahclek anteen liikennejaksoon) 
rajoitettu maara uusia liikenneoppilai t a. Halukkaita pyrkijoita kehoitetaan 
viimei.staan perjantaina, ensi kesakuun 14 piiivii.nii jollekin asemapaall ikti lle 
tai liikennejakson paallikolle jattii.mii.iin rautatiehallituk en liikenneo. aston 
johtajalle osoitetut hakemul.:~ensa, joissa mainitaan py rkijii.n postio. oite seka 
milia a emalla tai py. iikilla han mieluimmin haluaisi harjoittelun . a aloittaa. 
Hakemusta tulee seurata sel vitys siitii, etta asianomainen liikenneoppilaaksi 
pyrk.ija 

1 ) on puhdasma.ineinen ja ldiy tok. eltaiin nuhteeton eka Hi.yttiinyt lS, 
mutta ei 25 vuotta; jo. pyrkija on taytUinyt 25 vuotta, ratkaisee liikenne
osaston johtaja, voiclaanko hiinet kuitenkin ottaa liikenneoppilaaksi; 

2) on terve, vailla haitalliSJia ruumiinvikoja ja taiptmtusta keuhkotautiin 
seka omaa normaalin variai~tin ja nonnaalin nako-, J;:uulo- ja puhekyvyn, 
joi ta hakemuk iin tulee liit taa jonkuu rautaticlaakiirin antama alkuperiii
neu todistus ; 

3) on suor.ittanut viihintiiiin ke. kikoulun tai vii si luokkaa lyseota tai 
vastaavaa lukusuunnitelmaa noudattavaa yhteiskoulua (jiiljennos viimeise t ii 
koulutodistuk e ta tai ylioppila tutkiutotodistuksesta) ; seka 
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4) taitaa lainmukaise ·ti myos toi ta kotima.is1a kielta ( jiiljenno ~ tutkija 
Iautakunnan jasenen tai a ianomaisen apujiisenen antamas ta to1listuksesta, 
etta ruotsinkielisen koulusivistyksen aanut on osoittanut hy>iia suullista ja 
kirjallista taitoa suomenkiele. sa sekii suomenkieliseu koul.u~\Tistyksen saanut 
vastaavasti t~·ydyttaviiii snullista ja kirjalli ta taitoa rnot inkielessa). 

Etusija tullaan antarnaan ylioppilas- tai merkonomituthnnon suoritta
neill e. 

Jos pyrkijii on alaikainen, tnlee hiinen esittaii vanhempiensa tai holboo
jansa antarua kirjallinen suostumus ja jos konlunkiiynnin tai opintojen paat
t)·misestii. on knlunut enemman kuin vuosi, on hiinen annettava selvitys 
tiimii rl jiilkeisesta toiminnastaan. Myos asevelvollisuussuhde on elvitettiivii. 

Ha.kemukseen on edelleen liitettava pyrldjiin mahdolliset muut kieli- ja 
toimintatodistukset, suositukset sekii selvitys (mieluimmin poliisiviranom.ai
seu todi tus) siitii, etta py rldjii on eliimantavoiltaan siiiinnollinen ja luo· 
tettava. 

Pyrkijiit tai osa heistii tullaan kutsumaan ennen lopullista valintaa 
psykoteknilllisiin kokei iin Hel inkiin. Kaikille valituille maksetaan palk
kaa heti palvelnkseena tumispiiiviistii alkaen. 

Tarkempia tietoja ja ohjeita antavat liikennejaksojen toimistois a hen
kiloasia!inhoitajat ja asemilla asemapii.iillikot. 

Asemapiiiillikoitii kehoitetaan edellii oleva.n, myoskin piiiviilehdissii jul
kaistavan kuulutuksen mukaisesti heille j ii.tetyt hakupaperit liihettiimiiiin 
mahdollisine lausuntoineen kesiikuun 17 piiiviiiin mennessii liikennejaksojen 
pii.iillikoille, jotka puolestaan lii.hettiiviit ne omine lausuntoineen ja supistel
mineen, joihin pyrkijii.t tnlee merkitii siinii jii.rjesrtyksessii mis ii he:idii.t 
lausuntojen mukaan olisi hyviiksyttiivii, kesiikuun 24 pii.iviiiin mennessii lii
kennetoimistoon. 

(Lt H.H7, 15. 5. 1963.) 

Suunnistuksen talkoo-valmennusleiri Pyhatunturilla. 

Pyhiitunturin retkeilykesknksessa Pyhiitunturilla toimeenpannaan .-14. 
6. 1963 suunnistajille leiri, jossa osanottajilla on vapaa ylliipito piiiv'iittiiistii 
viiden tunnin talkootyotii. vastaan. Ohjauksesta huolehtili VRU :n suunnis
tusjaosto. Kirjalliset ilmoiJttautumiset on tehtii.vii 1. 6. 1963 menne. sii osoit
teella VR: n Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Hki. 

JTR :n U1·heilutoimikwnta. 

Osoitetiedustelu 

Vii.lttiiiikseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rauta.tiehallitus tiiten 
ka.ikkia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia viranhaltijoitaan, jotka tietiiviit 
jonkun allamainitun henkilon osoitteen, slitii. viipymattii ilmoittamaan rauta
tiehallituksen kirjaajalle, os. : Helsinki. 

n i m i ammatti 
Soikkeli, E sa Ola vi, harjoittellja, 

syntymiivuo i 
1943, 31/ 3. 

Helsinki 1968. Valtioneuvoston kirjspsino 

aikaisempi osoite 
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KASKYLEHTI N:o 21 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessi Julkaistuun miiriykseen merkltHn: 
Kl 1f63. 2 ( = lehden numero, vuosl , asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtavi painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 

S i s a 11 y s: 1. Miiiirii>aikaisilrnoituk~et. - 2. Yaltion tyossa olevien t.l'onteld
jiiin terveyden- ja sairaanhoidon ohjesiiiinnon 8 §:n tulkinta. - 3. Ovien sulke
minen ki><koautojuni .. a. - 4. Aikataulukirjan 1311 li~iiykset 1 ja ~- - 5. ~fuuwksia 
julkaisuuu Liikennepaikkojen viilimatkat. - 6. Lennatinliikenue. - 7. Lai\·alii
kemle . atami><:<a. - 8. Runkojunien myohii~t.Ymisistii tehtiiviit ilmoitukset. - 9. 
Tark.eimmistii ta.-arajunista iehta•iit ilmoitubet. - 10. Kuukausitilien laatiminen. 
- 11. Matkalippualenuubia.- 12. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym . -
13. Avoimia virkoja ja toirnia. - 14. YR :n yleisurheilwmes1:aruuskilpa<i]ut. 

Maiiriiaikaisilmoitukset 

Julkaisuun illaa raaikaisilmoituk ·<'t (n:o :Z605) tehdaan seuraaYa1 1 
muutoksC't: 

i v u !L Talousjakson piHillikko: Kuukausittain: 
15 pihdiksi : muut0taan scul'aaYaksi: 

15 paiYak ·i: 
1) yhdistelma t e>dPlliselta. kuukaudC'It a ase-m.ien kan- Trt I 

tamista Jiikenne- ja jalk:ivaatimu.·tul i ta: 

2) yhctiste'lmiit edeHiseltii tkuukauclelta myy lyi ta Trt II 
painotuottei:st8J; 

3) yhdistelmat edelliselta kuukaudelta asemien kan- Tft v 
tami ta tuUimaksuista. 

S i "u 6 2: LiikeTlnejakson paiillikko: Kmdcausit
tain: 10 paivak i: kohdan 6) osoite,iranomainen Tr:t I 
muutet.aan Trt III: ksi. 

(Yt n:o Hlo 121, 22. 5. 1963.) Kl 21/ 63. 1. 

Valtion tyossa olevien tyontekijain terveyden- ja 
sairaanhoidon ohjesiiiinnon 8 § : n tulkinta 

Kullm1aitosten ja yleisten toiden ministerio on kiertokirjeessaiin 2 
n: o 4, 22. 3. 1963, ilmoi<ttanut ·euraavaa: 

Valtion <ti:iiden huoltotoimikunta on pyytiinyt, etta kulkulai<tosten 
ja yleistcn ti:iiden ministerio antaisi ohjeet valtion tyo a olevien 

5059/63/5-30. 5. 1963. 
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tyontekijain terYeydcn- ja sail'aanhoidon oh.k ·iiannon ~ §: n 5 mo
mentin tulkinnasta ai'kapalkalla tyookenteleYien tyontekijain sai.l·as
ajan palkkaa miiiiritet<taessii.. Samas a kirjelmas a pyycletaiin myi>s 
ohjetta tyochto opimusten unukaan tyontck:ijoille maksettavien Jisien 
huomioon ottami esta sairausaj·an palkkaa miiiiritetrt:ii.essa. 

Taman johdosta, saatuaan asiasta lausunnon YaHioval,ainminis
teriolta, kulkulaitosten ja yleisten toiden mini.-terio ilmoittaa eu
raavaa: 

1) Koska tyochto ·opimusten miiiirittelemat erilaiset li iit ont 
osa tyontekijain rtyokohtaisesta palkasta, jotka tyon uYoston anta
mien lausuntojen mukwan otetaan huomioon Yuosilomapalkkaa Ja. 
ketta a, mirristerio katsoo, etta aikapalkan lisiiksi tyontekiji:ille 
tyoehtosopimuksen mukaan maksettavat lisat on otettaYa huomioon 
myos terv yden- ja ainanhoidon ohjesaiinnon '§: n 2 ja 5 mo
menrtin maarittelemiiii. keskipii.iYiiansiota laskettae. ·a. 

2) T rveyden- ja aimanhoidon ohj aannon 8 § :n ~ momentin 
mukaan sairau ·ajan palkka la ketaan tyontekijan ke kipaiYiian ·ion 
mukaan. aman pyki:ilii.n 5 momentin mukaise ti uraldmtyossii. ole
van tyontekijan keskipaiviia:nsio looketaan jakan:nalla hiinen. kolmen 
sairasturnista liihinnii edelli en IJruukauden an::ionsa, siihen lmiten
kaan lukematta palkkaa ylityostii, tyopiiivien lukumiiii.riillii. Kuu
kau iparkalla tyoskent le,ien tyontekijiiin. keskipiiiviiansio laskcta.an 
jakamailla km"j'lmusipalkka kahdellakymmenelliiviidelUi ja tuntipal
kalla tyOS'kenteleviin tyontekijiin piiiviiansio on ama kuin nol'!Dlaali
pitui en tyopaiviin palkka, llman mahdolli ia :vlityokon·auksia. 

Terveyden- ja airaalllhoi.don ohjcsiiiinni:in laatimisen jalkeen on 
tyoehtooopimu.ksis a tapahtuneet muutokset aiheuttaneet en, etta 
aikapalkalla tyookenteleviin t~·ontekijan ansiot vaihteleYat tyon laa
dun ja 1) 'kohdassa mainittujen crilaist n ,li ien Yaikutukse.sll:a. ai
rausaj.an palk3!n laskeminen aattaa cdelleen johtaa ristiriitai1siin 
tuloksiin e im. tyont kijan kohdalla, joka :;airastnn jouduttuaan 
olemaan lyhyen ajan ennen sair~tumistaan aikapalkkatyossii teh
tyaiin siltii ennen urakkatyotii. pitemman aikaa ja toi aalta taa · 
tyontckijii.n os3!lta, joka yle nsa on ltyoskcnncllyt aikapalkalla, mutta 
juuri ·ennen saia.·astumi taan on ollut ura:kkat~·o ·sa. 

Taman huomioon ottaen ja ko ka urakkat.rotii. suorittavan ·ekii 
kuuk:ausipalkaHa tyo ·kentelcvan ltyontekijiin keskiansio maarayty~' 
ennen sairasttuni ta iapahtuneen pidempiaikai. ·en tyo ·k ntelyn pe
rusteella, ministerio katsoo kohtuulliseksi, etta tuntipalkalla ltyos
kennelleen tyontekiji:in keskipaivaansio eli no1•maalipitni en tyopii.i
van palkka lasketaan ja:kamaHa hanen kolmen ·airastumista lahinnii 
edeltaneen kuukauden ·ansion a 1<;;iihen kuitenkaan lnkcmatta palk
kaa ylityo tii., tyopii.ivien lukumiiiiriilla. 
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Koska t~·oehto opimuk 'issa tapahtunec1 muutokset ovart: aiheut- 2 
taneet myos kunkausipaJkalla tyoskenteleYan tyont~kijwn ansion 
muodostuk:sessa •aihtt>luja, ministerio katsoo, etta kuukau ipalkaHa 
tyo ikerrte·leYan tyontelrijiin keskipaivaansio la._<;ketaaJl jakamahla 
hanen kuukauden aikana ansaitsemansa kokonaisansio kahdeUa
kym.menellaYiidella. (To 231, 21. 5. J 963. - Vert. MK II siv. 3.217 
kohtaa II.1. ) IG 21/ 63. 2. 

Ovien sulkeminen kiskoautojunissa 

Huomautetaan, eWi. kiskom.1tojunan ovet on prdettava liikkeelHi 3 
Qlltaes8a suljettuina. Kuljettajan on suljettava ovet valilttomasti 
ennen junan liikk.eelle panoa, esim. saatuaan Hi:htomaarayksen 
"Hihde" (Ko '7, Sso tai Jlo 1) tai ilmoituksen "valmis :taalla'· 
(Sso 8 tai 'Ko 5). (Koj n: o Ko 515, 25. 5. 1963.) Kl 21/ 63. 3. 

Aikataulukirjan 130 lisaykset 1 ja 2 

Aikataulun 130 J.isaykse:t 1 ja 2 (helluntai- ja juhannusliikenne) 4 
oYat ilmest~rneet ja ja.ettu kaikille ai'kataulukirjan ti~anneille. (Kut 
n: o 899, 24. 5. 63 .) Kl 21/63. 4. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va:Li.matkat 

Haapajarven-Suolahden rataosalla. 1. 6. 1963 taP'ahtuvan lii- 5 
kennejaksojen valisen rajan siirtiimisen johdoota muutetaan Ha.apa
jarven a.seman ·alainen Muura:ksen 1aih.u"i,~a.ilhde mai!nitusta paivasta 
lukien Pihtiput-a.an aseman :alaiseksi laiturivaihteeksi. (Lkoj n: o 
Lt 1684, 24. 5. 1963. ) Kl 21/ 63. 5. 

Pun!ka.salmen aseman aLa.isena a•ataan 1. 6. 1963 lukien liibn-
teelle V•aneeritehtaan raide seuraavin me1~nnoin: 

Punkasa.lmi 
V•aneerit~h
taan raide P.ks 1. Tt Oy Faner .Ab:ta 

varten.. Luk. 1. 6. 63. 
(Lkoj n:o Lt 1582, 
25. 5.133.) Kl 21/ 

i 6-3. 5. 

V aalan aseman alaineu :KiankaTin laiturivaihde alennetaaJn 1. 6. 
1963 lukien saman aseman .alaiseksi seisa.k<evaihteeksi. Alentamisen 
johdosta muut-etaan ara:kkeen 1 merkimnli!ksi se vh ja sara.kkeen 7 
merkinniiksi H Tt Tp. Muut merkinnat jaavat ennalleen. (Lkoj n:o 
Lt J496, 25. 5. 63.) Kl 21/63. 5. 
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Rantatiehallituksen paatoksE>n mukai esb alennetaan Venetmaen 
neljannen luokan asema 1. 6. 1963 IU'kien pysalcik i. Alentamiscn 
johdosta muutetaan sarakkeen I merlcinnaksi p. 1\<Iuut merkinnat 
jaa \"at ermalleen. (Lkoj n: o Lt 1639, 25. 5. 63.) Kl 21/63.' 5. 

Rautatiehallituksen paa·toksen mukaises.ti alennetaan Nuojuan 
pysak'ki 1. 6. 1963 lukien Varulan aseman al-ai ·eksi laituriYaihteeksi. 
A.lentamisesta johtuen muuttuvat mer·kinnat sarakkcissa 1, 6 j·a 7 
seuraaYiksi: 

1 (j T 
lv Vaa1a 9. H1m T 

Utajarvi 25. R 
Kon S3. Ol .'l3. 

:\Ierkinnat muis ·a sm·akkeissa ja syrjaraiteittl?n osalta jaadit. 
t'nnalleen. 

:.Juojuan alentamisesta johtuc·n muutttwat jaljempana mainit
tujcn liikennepaitkkojen •sal'akkccssa 6 olevat mrrki1miit scumaviksi: 

J,, Ahmas 

Niska 

~a Pyykko 

najiin•i l:t 
\·,aala ~1. 
Ol 71. Kon 95. 

\ ' aala 15. 
l ' taja rvi. 19. 
01 77. Kon , 9. 

l'taja1·vi li. 
\· aala 17. 
01 75. K{)n 91. 

l.Jt1k. 1. 6. 63. ( Lkoj n: o lA 1 :}11, ~5. 5. 63. ) Kl ~1/63. 5. 

Lenna tinliikenne 

:Nuojuan pysakin, alentamisesta johtnen lakkautetaa.n sieHa 
yleinen. siihko anomaYaithto 1. 6. 196:~ lu'k.j,eu. (Lkoj n: <r Lt 1511. 
:25 . 5. 63.) K'l 2] / 63. 6. 

Laivaliikenne satamissa 

LaivaJ.iikenne on alkanut 1\:emin satamissa I+. 5. ja Oulun 
~mtamis ·.a. 1'5. 5. 
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Runkojunien myohastymisista tehtavat ilm.oitukset 

Luctte'lo aikataulukauden N: o 130 runkojunista, joi 'ta on teh- 8 
taYa erik een maa-ratyt myoha tymisilmoitukset (l . }IK , ... 10.23.): 

Rataosa 

Htki-Sk-RoijTor 
Tpe--Pri, T·l-Tkn 
Sk-¥. , H pk-Sl 

Hki-Kw-Sl 
Kw-Pm-Kon 
Pm-,Jns 

Hki-Kr-Tku · 

.Junat 

-1:3, 45 45 A, 47, -1:9, 53, 55, 6J, 63, 65, 67, 91, 
95 97, 357, 359, 511, 42, 42 A, 44, 46, 4 , 50, 
56, 62, 64, 66, 68, 92, 96, 98, 358, 360 

1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 71, 75, 79, 
1, 705, 771, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 1 70, 

72, 76, 82, 706, 772 

"2.7, 29, :29 A, 31, 35, 37, 39, 30, 30 .\, 32, 36, 
36 A, 3 , 3 A 

(Knt n:o 900, :25.5.63.) Kl 21/63. 

Tarkeimmista tavarajunista teht avat ilmoitukset 

LLlcNelo aikataulukaud0n : o 130 ta\'araju.nista, joist a tehcUian g 
Kl "2.2/ 1960 kohdan 11 mnkaincn m.yi:thiist~TJnisilmoitu : 

Rataosa 

Hki-Sk-Ol 

Hpk- Pm 

Tpe-Tku 

Hlci-Pm-Kon 
Hki-K"·-Inw 
P 1-Kr-Tku 
Ri~Kr-Tku 
Pm-.Jn 

l0-!1, 1055, 1057, 1061 , "2.0-.J.l, -1-051, --1:053, -!06], 
--l-091, 

5061, 5063, 9027, 10-!2, 1058, 1062, 20--1:2, "2.--1:32, 
-1-052, -1:062, 4092, 5062, 506-l: 

3-!05, 3-lO 

7 , 1071, 1073, 1075, :W71, 1072, 1076, 
1077, 2213, :2237, 2220, 
1031, 1032, 
:2035, 2036, 
10 1, 1082 

(Kut n: o 900, :25. 5. 63.) Kl :21 / 63. ~). 

Kuukausit ilien laatiminen 

Kun on ·attunut tapanksia , etta a emat ovat laatineet matkus- 10 
tajaliikenteen ·lmukausitiliot ·Hen, ettei tilikauden siil'tymisajan
kobdaksi ole otettu tHity saannon eclellyttamaa kalentedkuukau-
<1en viiQ11eisti:i. paivaa. ldo 24.00, vaan tllikausi• on: lopetettu tata 
aj:mkohta-a aikaisemmin tai myi:ihe•uPnin, ja. kun taYai·aliikenteen 
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kuukausitileihin on ji'itPtty otta.ma.ttn tilitys:kuukaucle'lle kuuluvia 
maksueriii tai ni.ihin on sisahlytetty ' euraavalle kuulle kuuluvia 
eria , huomautetaan, ettii kai'kkr tilit on ehdottoma&t~ J·aadittava 
kalenterikuukautta nouda;t.tavan tilikauden todeHisi•a olosuhteita 
vastaa,·iksi. Sa:rna kOS'kec myos miHiriiasemilla malksettaYi0n rahti
kirjojen merkitserni ta Uihtevan tavaran tiiJityskirjaan (1om. 4110 ). 

(Trt n :o 1 93/261, 22. 5. 63 .) Kl 2] / 6<3 . 10. 

Ma tkalippualen.nuksia 

IIuorna.utetaan, etta Kl: · a n: 0 17/ 63.9 kohdassa mainittua 
50 %: n alellllusta sovelletaaru myos sill1oin. kun vara.ttuja pi:i.i'Va
wunuja iku~jetetaan vakinais.issa juni a. 

(Tfo ._ 371, 24. ·5. 63. ) Kl 21/63. 11. 

K adonneita m atkalippuja, henkilokorttej a ym.. 

William Jalosen nimelle Humppilan asemallR. kirjoitettu, 4. 5.-4. 6. 1963 
kelpaava, kaikkien ratojen kuukausilippu n: o 12652 ja siihen kuuluva hen
kilokortti n: o 4 5 ovat varkaustapauksen yhteylles a kailonneet ja kuolete
taan. (3 . ljp n:o H 349, 25. 5. 63. ) 

3. knj: s a (Tku ) palvelevalle veturinkuljettajalle L. G. Kylolle 30. 4. 63 
kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 002906 matkalle 'l'urku- iuntio on ka
donnut ja kuoletetaan. (3. knjp n:o 126/Vpl, 21. 5. 63. ) 

7. konejakso a Kouvolas a palvelevalle veturinkulj ettajalle Veikko Se
lin'ille kirjoitettu kesii.lippu n: o 297629 vii.lille Kouvola-Pitldiaho-Kouvola 
ja 7. knjp: n antama henJcilokortti n: o 45000 sekii. Selin'in vaimolle Ainolle 
kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 223337 vii.lille Kouvola-Helsinki-Kouvola, 
voimassaoloaika 28. 2.-27. 5. 63, ovat kaclonneet ja kuoletetaan. (7. knjp 
n :o 4 2 vpl, 24. 5. 63.) 

10. ra tajak on sepiill Aarne Mii.iitiille kiTjoitettu ti1ap. vapaalippu n : o 
250842 matkalle Kontiomii.ki-Kauliranta, aj. 27. 4.-26. 7. 63, on kadonnut 
ja kuo1etetaan. (10. rtjp n:o 411, 21. 5. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Valtionrautateiden koneosasto a kaksi 9 pl. tyonjolltajan 1>i1rkaa (A 19 
pl.), joista toistaiseksi toinen Hyvinkii.iin konepajassa (erikoistehtiivii: heikko· 
virtatyot) ja toinen Pasilan konepajassa. Koneosaston johtaj a lle osoitet ut ha
kemukset on toimitettava rautatiehalli tuk en kirjaajalle viimeistii.iin 7. 6. 
1963 ennen klo 12.00 (postitse toimitettaessa ennen virka-ajan piiiittymi tli). 

Koneosaston linjahallinnossa kaksi vetu1·inp11hdistajain esinniehen vi1·kaa . 
joista toistaiseksi toinen 4. konejaksossa Tpe ja toinen 9. konejaksossa Pm. 
V irat tiiytetiiii;u esityksen perusteella ja on koneosaston johtajalle o oitctut 
hakemukset toimitettava asianomaisen konejakson piiiillil{olle viimeistiilin 
7. 6. 1963. 

Yksi y.p. 3 l. rakennu.nnestm·in virka, toistaiseksi 7. ratajaksossa (Ni
,,aJa). Rataosa ton johtajalle osoitetut hakemnkset on toimitettava rautati e
hallituksen kirjaajalle viimeistii.iin 13. 6. 1963 CJmen kello 12 (postitse enncn 
virka-ajan piiii.ttymistii) . 
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Kolmc 1 I. ,·at(lrartijan tointa (opastinratavartijoina), toistaisek~i seuraa· 13 
vissa ratajaksoissa: 5. ratajakso (Jyvaskyla), 6. ratajakso (Kokkola) ja 8. 
ratajakso (Rovauiemi); kaksi $ l. ratavartijan tointa (opastinratavartijoina), 
toistaiseksi seuraavissa ratajaksois a: 5. ratajakso (Haaparnaki) ja 9. rata· 
jakso (Imatra). Ratao a ton johtajalle osoitPtut hakemukset on toimitettava 
ao. ratajakson piiii.llikolle viimeistaiin 13. 6. 1963. 

YbdeksiinnPssii liikennejaksossa tiiytetaan esityksen perusteella ~euraavat 
avoinna olevat virat ja toimet: konttoriapulaisentoimia kak i Kuopion ase· 
malla; vailldemiehen esimiehen virkoj(t yk i Jyvaskylii:n ja yk i Pieksiimal'n 
asemalla; vailldemiehentoimia viisi Kuopion, kolme Jyviiskyliin ja kaksi Ii al· 
men, a emalla; junctmiehentoi1nia neljii Iisalmen, viisi Kuopion ja kaksi f'la· 
vonlinnan asemalla; asemamiehentoilmia yksi Iisalmen, kolme Kuopion, kuusi 
Pieksiimiien, kaksi Varkauden, kaksi SRvonlinnan, nelja JyviiskyUi.n, yksi Han· 
kasalmen ja yksi Huutokosken asemalla, yksi Paaskylahden linjatoimisto~sa, 
.vksi Juankosken pysiikilla seka yksi Kutemaisen, yksi Enonjiirveu, yksi ;\[an· 
vc'den ja yksi Airakselan laiturivaihteella. Liikenneo a ton johtajalle osoitrtut 
hakemukset on jatettavii. paikalliselle a emapaallikolle viimoistiian 15. 6. 1963. 

Kahdek aunessa Wkennejakso sa on haettavana sew·aavat esi tyksen pen1s· 
teella tii.ytettaviit virat ja toimet: vaihde?niesten esinniehenvirlca, yksi .J o!•nsuun 
asemalla; wi1ulemiehcntoimia, viisi J oensnun a ·emalla; j1mamiehentoimia, 
kak i Nurmeksen ja yksi Lieksan asemalla; ase·mmniehentoimia, yksi 'ruupo
vaarau asemalla ja kaksi yrjan pysii.killa. Liikeuneosaston johtajalle osoi· 
tettavat hakemukset on jat<'ttiiva ao. liikennepll.ikan piiiillildille viimeistaiiu 
18. 6. 1963. 

VR : n yleisurheilumestaruuskilpailut 

Kutsumme tiiten kaikk.ia VRU:n alaisia. piireja edu. tajiensa kautta 14 
osallistumaan asiaumukaisella. Juvalla jiirjestettaviin VR: u yleism·heilumesta· 
ruuskilpailuihin, jotka samalla ovat katsastu kilpailut Belgiassa. Louvaiu'i a 
2.-7. 9. 63 viilisenii. aikana piclettii.vien yleisurheilun USIC:n mestaruu ··ki l
pailuja varten. 

Kilpailut pilletiiii.n Lappeenranua. sa, Krmpi en urheilukentalla, keski· 
viikkona 26. (i. 1963 alkaen klo 18.00 seuraavalla ohjelmalla: 100, 400, 1500 
ja 5 000 m:n juoksut eka 110 m:n aitajuok u, kuulant~-ontO, moukarin· 
heitto, kiekonheitto, keihiianheitto, kolmiloikka, pituu ·, korkeu. - ja seiva~
hyppy, 100 X 200 X 300 X -!UO m: n piirien vii.linen vie tiujuok:u. 

Yli 35·vuotiaitten arja: Jwlmiottelu (100 m, kuula ja pituu,;) ja 1500 
m:n juok u. 

Yli. 45-vuotiaitten ja alle 20-vuotiaitten sarjat: kolmiottelu ( J 00 m, ke· 
vyt kuula ja pituus). 

Piirien osanottajamiiii.ra on rajoitettu (2 miestii. Jajii.-1, paitsi 1 500 m :11 

ja 5000 m:n juoksui.sa rajoittamaton ja 1 joukkue viestiin). 
Kukin osanottaja saa o:;allistua 2 lajiin + vie. tiin. 
Piirit jiirjestii.nevat ensi tilassa asianmukai et kar.:innat ellu:;tubtmsa 

jarjestamisek i. llmoittautumiset pyydetaan lahettiimiian 1 _ 6.1963 men· 
ne a os.: junamie La uri Autio, junatoimisto, Lappeenranta. TaTvittavasta 
majoituksesta esitettavii. kirjalliset toivomukset hyvi a ajoin. )Jajoitus· 
maksusta huolehtii majoituksen tilaava piiri. 

J1ilki-ilmoittautumi ia ei huo!Diioida. 

TTBU :n Lappeenmnnan aluetoimi/ncnfa 
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KASKYLEHTI N:o 22 
1 9 6 3 

Vll ttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltain: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtava palnat usjaostoon. 

To I m I t us : Rautatlehalll tus, lehtlpalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Asemakas ojen tilitysliihetykset jaksonkassaan. - 2. Rakennus
mestarien rpaivystys. - 3. Rauta- .ia terii.sromun kayttO valtionrautateillli.. - 4. 
Muutok ia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat. - 5. Muutos tavaralinjan 
.Tyvaskyla-Saarijiirvi-Karstula liikennoimiscen. - 6. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
tavaralinjan n:o 5 Oulu-Utajarvi-Puola.nka lakkauttaminen. - 7. Laivaliil(enne 
sa.tami ·:<a. - 8. Oy Plastex Ah:n valmistamien muovi ten 6-kulmai ten kuljetus
astiain rahditus. - 9. Konduktoori hekkiliput, Bireka-liput ja tavaraliikenteen 
maksukuitit. - 10. Pohjoismainen tavaratariffi. - 11. Venaliiisten vaunujen pus
kinlaitteiden irroittaminen. - 12. uolahden-Haapajiirven rautatiera.kennuksen 
pali.ttyminen. - 13. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - H. Avoimia 
virkoja ja toimia. - 15. Vaununkorjau harjoittelijoita otetaan. - 16. Rautatie
opiston kur siohjelma yysluku];:audella 1963. - 17. Vuokatin Hiekkaniemen perhe
mokit. - 18. VR:n suunnistuskilpailut. 

Asemakassojen tilityslahetykset jaksonkassaan 

Rautatiehallitus on taniiiin tapahiune a esittelyssa piiiiWi.nyt, 1 
etta asemakassojen tilityslahetyksistii jakson.kassaan 18 paiviina tam
mikuuta 1946 annetui a miiiirayksissii (Kl 4/46.2 ja MK V kirj. 16 
kohta II: 5) mainittujen kuljetuslaatikoiden tilalle otetaan heinii
lruun 1 paivasta 1963 lukien kiiyttoon erikoiskannella varustetut 
pussit. Talousjaksot liihetJtavat pussit ikokoon.kiiiirittyina laht6ase
mille, missa kiiar6t avataan ja sidenaru osoitelappuineen pannaan 
pu iin s.euraavaa palautusta varten. Pussit lahetetiiiin Jrnukausit-
tain 4 j 16 paivina liikennejaksojen paallikoiden miiiirattiivilla 
juniHa talousjaksoon, ja Uihto~alla pussi on ripustetJtava kaden
sijastaan konduktoorivaunun tai -osaston seiniilla olevaan kouk
kuun. Tilitysliihetysten pussiin panemisen helpottarniselmi on pussin 
kansi kohotettava vaafk.asuoraan asentoon kannen alaosassa olevasta 
•kadensijalisiiikk·eesta. Pussin ikansiluukun m:itat ovat 8 X 25 em, 
joten :i,tii suuremmat tilitysliihetykset on vastaavasti jaetJtava sopi-
viin osiin. (Rh/to n : o 1662, 28. 5. 1963.) Kl 22/63. 1. 

Rakennusmestarien paivystys 

Rataosalla Haapajarvi-Suolahti 1. 6. 1963 voima;an tulleen jak- 2 
sojen rajojen muutooten johdosta muutetaan rakennusmestareiden 
paivystyspiirijaiko 5. ratajakson 13. paivystyspiirin seka 7. rata-

5253/63/5 - 7. 6. 1963. 
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jakson 17. ja 18. paivystyspiirin osalta mainitusta paivamaarii tii 
luk.ien seuraavasti : 

5. rataja~kso : 13. Kintaus-J yviiskyla-Aanekoski-Saarijiirvi
KannonJroski-Pihtipudas 

7. ratajakso : 17.-18. Oulainen-Y1ivieska-Nivala-Haapajiirvi
Runni-Kiuruvesi-Pyhasa:lmi. 

(Rt n:o 586, 1393/ 2914, 4. 6. 63.) Kl 22/ 63. 2. 

Rauta- ja t erasromun kaytto valtionrautateilla 

Sen johdost.a, etta IIyvinkaiin vailirmolla on teriisr'Omua tiilla 
kertaa riittaviisti, saadaan osoittoolla VR : n Paavarasto, Hyvil1'ldiii, 
liihettaii toi<staiseksi Yain romulaatu 
31 Valurautaromu, pienikokoinen, uurin koko 350X350X500 mm 

(suurin kappalcpaino 50 'kg). 
TaYaran lahetti:ijien on valvottava, etta ky eincn romu on yllii

mainitun laatuluokan mukaista ja etta vaJurautarornun joukkoon 
ei lmormata muita romuja. 

Ranta- ja terii romun kayttoa valtiom·autateilHi kosk~va ilmoitus 
Ka kylehdessa n :o 2/ 63.2.1 kumotaan. 

Kaskylehd€&Sii n :'0 45/ 62.2.II ilmoiteturt tili,tys- ym. ohjcet ovat 
eclelleen voimassa. 

(V. 63378/ 6, 4. 6. 63.) Kl 22/ 63. 3. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen va.Iimatkat 

Joensuun a eman alaisena km:lla 623 + 105 m avataan 16. 6. 
1963 lukien hikenteelle Niinivaal'a-niminen seisake seura.avin. mer
kinnoin: 

se Niinivaara 14 .J oensu u 1. H 
Ha=aslahti 2J.. 
Tuupov•aara 43. 
Jns 1. Hsl 21. 
'l'pv 43. 

Niini'Vaara sijaitsee 
seka rataosalla J ns
Nrl etta rataosalla 
Jns-Tpv. (Lkoj n :o 
Lt 1650, 1. 6. 63.) 
K1 22/63.4. 

Vierumaen a eman alainen Teollisuu raide merkintoineen poiste
taan julkaisus:ta 1. 6. 1963 lUJkien. 

(Lkoj n:o Lt 1692, 30. 5. 63.) Kl 22/ 63 . 4. 
Muutos tavaralinjan Jyvaskyl3r-Saarijarvi-

Karstula liikennoimiseen 

KuJJmlaitosten ja yl,ei.stxm. tOiden ministe.rion tekemiin paato'lrsen 
mukaan on valtionraut·ateilla oikeus talvaralin.jalla n: o 9 J yviis
kyla~Saarijarvi-KM'Stula oi!ke1.1S poiketa Tiikikakoo:kelle. 



~ 
-v-

Tasta j·ohtuen poistetaan valtionrautatciden Autoliikenne~-;;alin- 5 
non II osan 7 § :sta Rcijua koskmrat merkinnat ja lisatl:ian asian
omaiselle ri ville: 

Tikka.koski VR 9 Jy 18, Srj 45 

SamaHa korjataan liittees a n: o 3 oleva tavaralin_jaluettelo 
muuttaen tavaralinjaa koskevat tiedot seuraavan sisaltoiseksi: 

Tavaralinja n:o 9 

Jyvaskyla-Saarijarvi-Karstula 

Liikennoidaan Jyvaskylasta Saarijarvelle joka ar1kipaiva seka 
Kar tulaan maanantaisin, keskiviiklkoisin ja perjantaisin. 

Lruhto J yvaskyliistii 9.00-11.00 ja Saarijarveltii 13.00-15.00 
seka Karstulasta 15.00-17.00. 

Pai.k.kakunta 

Jyvruskyla *) 
Puuppola 
TikkakoSki 
Kuikka 
Jokihaara 
Uurainen 
Lanneveden ranta 
Lannevesi 
TarvaaJ.a 
Saarijarvi *) 
Kollkanlal1ti 
Kalmari 
Karstula 

*) = yhdJisascma 

Viilimatka 
Ta.varanhuoltopaik.ka Jyvii,skylastii. Karstula.st-a 

Tavaratoimisto . . . . . . . . . . 100 
Kaupp. M. Manninen . . . . 12 88 
Tikkailros~en MartJkahuolto . 18 82 
E. Sipinen . . . . .. .. . . . . . 20 0 

nraisten Osuu ka.uppa r.l. 26 7-1 
-"- 36 64 

l\I '· Matti Peltonen . . . . . . 42 58 
Kaupp. H. Sievanen . . . . . 49 51 

aarijarven 0 uuslii!ke . . . 57 43 
Asemart:oimi to . . . . . . . . . . 63 37 

70 30 
Onni Kuu ·ela (MatkaJmolrto) 82 18 
Kru·stulan Matlkapalveln Oy 100 

Linja kuulun 9. illke1lllejakson valvontaan. (Knt n: o 920, 29. 5. 
63.) Kl 22/ 63. 5. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n tavaralinjan n: o 5 
Oulu-Utajarvi-Puolanka lakkauttaminen 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n i1moituksen mukaan lakkautetaa.n 6 
30. 6. 1963 lukien mainitun yhtiOn valtionrauta,teiden kanssa yhdys
liikenteessa oleva tavaralinja n: o 5 Oulu-Utajarv.i-Puolan'ka. 

Edella oleV'asta jol:utuen poistetaan V ailtionrautateiden Auto
liikenne-siiannon liitteesHi 3 sivu:ilta 97-98 ko. linjaa koskevat mer
kinniitt. Lisaksi poistetaan II o an 7 §: ssii olevasta ,Linja- ja paik
kakuntail.uettelosta" Utajarvi, SanginJkyla, Juorkuna, Sarkijani ja 
Pnolanka nimiset paikkakunnat mer~lcintoineen. (Kurt n: o 843, 28. 5. 
63.) Kl 22/ 63. 6. 



1 

8 

9 

10 

22 -4-

Laivaliikenne satamissa 

Lnivaliikenne on alkanut RaaJ1en a.tamassa, Lapaluodo ·a 
28. 5. 63. 

Oy Plastex Ab: n valmistamien muovisten 
6-kulmaisten kuljetusastiain r ahditus 

Liikennetoimisto on kirjeihli:U.in n : o Lt 1575/ 240 , 8. 5. 1963 ja 
n: o Lt 1575/ 2724, 30. 5. 1963 il.moitrt:anut toi tm eksi hyvaiksyneensa 
Oy Plastex Ab : n Lohjalta valmistamat 6-kulmaiset 30 ja 50 litran 
vetoi et polyeteenikuljetnsastiat valtiomautat idcn liikennesiiannon 
mu.kaisiksi lruljetuspakkauksiksi erinaisin ehdoin. Naissii astiois:·a 
aadaan lruljetJtaa rilkk:ihappoa, typpihappoa, uolahappoa ja niiden 

seoksia ek.ii enintaan 20 prosentti ta natriumhyclraksiidia ja enin
Hian 35 prosenrttista ammonialrlria. Ni:iissa astioi a on tiilloin kulje
tnspalckausmel,kinta "VR Lt n:o 01-1963." Rahtikirjoihin on 
' 'Lahettajan merkintoja" sarakke een tehtaYa merkintii "Pa~ill~'S 
hyvaksytty Lrt N: o 01- 1963." Tiillaisiin Hihet;vksiin ei sovelleta 
tariffisaaimon maarayksii:i erillistavarasta, vaan la.<;jketaaan rahdilt 
normaalilla !l;avalla. 

(Tfo S 550/ 622, 4. 6. 1963.) Kl 22/ 63. 8. 

Konduktoorishekkiliput, Bireka-liput ja 
tavaraliikenteen maksukuitit 

Liikennepaikoille ilmoitetaan, etta kaikki konduktoori hekkilip
puina ja muutoin (TLS 15 §) kaytettava.t ikuittiikirjat lom. n :o 
2246, Bire>ka-1liput sekii tavarruliiJkenteen maksu.ku11itikirja;t lom. n :o 
1 14, joi. a malGtrmerikinta. on yanhoina markkoina (kak oispiste ja 
viiva), poistetaan kaytOsti:i 1. 7. 63 hutien. S11notusta paivasta Hih
tien saadaan 'kayttaa vain naiden kirjojen ja Jippujen uusia pai
noksia, joissa maksumerkinnat ovat penneina (p). V anhan raha
yk ikon mukaisin merkinnoin varu tetut ltirjat ja nauhaliput on 
kaytettava loppuun kesakuun aikana sildili lruin se on mahdolli ta. 
Kayttiimattomat vwnhan rahayksikon mukaiset kirjat ja nat1.l1aliput 
on palautettava kesakunn iilin yhteyd sa. Utlffia kirjoja ja Uppuja 
on tilattava tarpeen mrvkaan. Erirtyisesti loon. n: o 1814 tilaukset on 
kuitenkin painoksen pienunden vuok i rajoitettava vain ke.<>iin tar
vetta vastaav:iksi. (Trt n: o Y 101/272, 1. 6. 63.) Kl 22/ 63. 9. 

Pohjoismainen tavaratariffi 

Li alehti ll: 0 23, voimassa 1ke akuun 1 piiiviistii 1963 lukien, 
on ilmestynyt paino 1a. P ailllatusja"Osto on suorittanut lisalehden 
peru. ja.kelun. (Tft V n : o 153, 31. 5. 63.) Kl 22/63. 10. 
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Vena.lii.isten vaunujen puskinlaitteiden irroittaminen 
Kl n: o 11 a/63 .11 ja 12/63.6 mulkaan SNT-Liittoan lahetettiivia 11 

pitkiii kuljetusesineiltii kahteen tai usea.rnpaam. yh<teenkytkettyyn 
SNT-Lii·ton rautateiden avovaummn kuormalttacssa on vaunujen 
valissii olevat puskinlaitteet irroitettava ja palautettava SNT-Liiton 
rautateille amanaikai esti niiiden vaunujen ikanssa. Lahetysaseman 
on huolehdittava siitii, t'tta irroitetut pnskinlaitteet todella palau
tetaan samanarkaisesti, kuormattuina joko juuri niiihin yhteenkyt
kettyihin vaunuihin tai eri vaunuun. Lahetystii seuraavaan vaunu
listaan (1om. 4756) tekoo liihetysasem.a asiasta merkinniin, ja taman 
perusteeUa luovuttava raja-asema tekee vaunuluetteloon (lom. 4759) 
me~kinnan: " . . . . kp-l puskimia vaunuista n: o . . . . on kuormattu 
vaunuun n:o .... ". 

l\bksuna kunkin nunujenvalin pUS1kinlaitteiden ( 4 pus<kinta) 
irroittami~Stma kannetaan 15,25 m!k, s311llan suuruinen makstl lruin 
se, joka kannetaan puskinJaitteiden asentamisesta vauntm tai Yaunu
ryhmiin alku.- ja loppupaahan tai sanottujen lai'tteiden poistami
sesta raja-asemalil.a. Jos Ui.hettaja suorittaa lruljetusma,ksun myos 
SNT-Liilton rautateiden osuudeil.ta merkitaan maksu puskinlaitteiden 
irroitta.miseslta rahti- ja ma1Jka!lrn·jaan vapaalle riville kohtaan 
"Lahetysmaan rautaJteilla" sarakk:eeseen "Lahettlija maksanut". Jos 
vastaam.ottaja suorittaa maJksut. kuljetuksesta SNT-Liiton rautatei>lla 
merkitaiin malksu puskinlaitteiden irroittamisesta (selityksineen) 
vapaalle r iville kuljetusikirjojen kohta,an "Lahetysmaan rant3Jteillii" 
sarakkeeseen "Kannettava vastaanottajalta". 

(Tft V n :o 126/147, 30. 5. 63.) Kl 22/63. 11. 

Suolahden-Haapajarven rauta.ti&
rakennuksen paattyminen 

Rautatiehal:lituksen tekeman pa3Jtoksen mukaisesti lakkaute- 12 
taan Suoi}lahden- Haapa'jarven rautatierakemmksen organisaatio 
1. 7. 1963 lukien, jonka jiilkeen sarnottua rautatierakennusta mah-
dolli esti kos•kevat asiat hoidetaan rautatieralkennustoimistossa. 

(Rro 68/854, 30. 5. 63.) Kl 22/ 63. 12. 

K adonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Ratatyomies Vilho Nurmelalle kirjoitettu ke aknusivapaalippu n:o 13 
294198 matkalla Turku-Siuntio on kadonnut ja kuoletetaan. (3 . rtjp n: o 
678/65, 25. 5. 63.) 

6. konejaksossa Oulun varikolla palvelevalle y lim. vet. Hi.mmittii.j alle 
Hemmi Oikariselle 24. 4. 63 kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 322130 va
lille Oulu-Kukkola on kadonnut ja kuoletetaan. (6. lrnj n:o 285/275, 1. 6. 63.) 

'ryontekija Arvo Tuukkaselle kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n :o 013521, 
matkalle Kouvola-Heinii, on kadonnut ja kuoletetaan. (9. rtjp n :o 638/473, 
29. 5. 63.) 
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Avoimia. vixkoja ja toimia 

Yksi y .p. 1 l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 1. ratajaksossa : tyiiratavartija 
(Kerava) ; kaksi 1 l. mtavm·tijan tointa, joista toinen toistaiseksi 1. ratajak· 
sossa: km 55-65 (Porvoo) ja toincn toistaiseksi 8. rata,jaksossa: km 875-883, 
855 (Tornio). Batao aston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitcttuva ao 
r&tajakson paallikolle viimeistiHin 20. 6. 1963. 

Ylimaarainen apwlaiskamreeTin toihni, toistaisoksi keskushallinnon rautatie
rakcnnusosastolla. Paajohtajalle osoitetut hakcmukset on toirnitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistaiin 1. 7. 1963 ennen klo 12 (postitse Uihetettaessa 
onnen virka-ajan pii.'ittymista). 

Va.ununkor j ausharjoitt elijoit a otetaan 

Valtionrautateideu Pieksamaeu kouepajalle otetaan syyskuus a alkaville 
kursseille vaununkorjausharjoittelijoita. Koulutus kestaa kaksi vuotta ja 
harjoittelija.t sijoitetaan taman jalkeen ko. konepajalle korjaustehtaviin. 

Paa. yvaatinlUkset ovat: Suomen kausalaisuus, 21-24 vuoden ika ja uo
ritettu kan akoulun oppimaara tai sita vastaavat t.iedot. Hakemukseen on 
liitettii.va papintodistus tai ote siviilirekisterista ja oikeaksi toclistettu jal, 
jennos kansa.koulutodistuksesta tai va taava ta. Hakemus liitteineen on lahe· 
tettava 15 paivaan kesakuuta 1963 mennessa oso itteella: Val tionrautateiden 
k onepaja, Pieksamaki. 

Myohemmin kutsutaan sopiviksi katsotut p ykoteknillisiin kokeisiin. 
Harjoitteluajalta maksetaan harjoittelijan palkkaa. Vapaata asuntoa tai 

rn uita. l uontoisetuja ei ole. 

Konepajatoimisto . 

Rautatieopiston kurssiohjelm.a syyslukukaudella 1963 

H u o m. l Opetustoimen ohjesaannon 18 § : n edellyttamiin sitoumuksen 
ottanrisesta oppikursseille saapuvilta alokkailta, oppilailta, viran tai toimen 
lt al t ijoilta tai tyontekijoilta huolehtii asianoma.inen osasto ennen kurssien 
ll.lkamista. (Kl 4±/60.1). 

P oimintoja: 

Y lemmat l ~"kenneoppikurssit (e luokkaa): 

a.lk. 9. 9. klo 10.00 .... .. . .. . .... . . 
jatkuen kevatlukukautlella 1964 . .. . . 

paatt. 21. 12. 
7. 1. 

Kursseille saapuvilla on oltava mukauaan seurauva1. ohjesiiannot: Jt 
(!!660), Otro (2635), AJS (2661). Ascmaptilill. ohjes. (2515), Virantoimitus
ohjesaanto (2501), Tariffisaanto (2643), Tilityssaanto (2637), MK v, Ta>am
liikenne I ja II. 

Vetu1·inkuZjettajaoppikurssit (2 luokkaa): 

alk. 12. 8. ldo 11.00 .... . .. . ... . ... . 
tutl,into alk. 7. 12. . . .... . .. . . . . .. . 
todistusten jako . . . . . . ... . . . . . . . .. . 

paatt. 5. 12. 
paatt. 20. 12. 

21. 12. 

K ursseille saapuvilla on oltuva mukanaan seuraavat ohj csaannot: Juna
t w·vallisuussaanto (2660) lisalehtineen, Otr o (2635), Veturiulmljettaj ien j a 
liimmittajicn ohjesaanto (2533), Veturitallin vahtim.iehen ohjesaantO (2534) , 
Virantoimitusohjesaanto (2501), Pa.ineilmajrurun selitys j a kii.yttoohjeet (2705) 
sekli. Vaunujen lammitys- ja jaahdytyslaitteiden selitysohjesaanto (2722) . 
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.tl.lemma,t liikenneoppik~ussit (2 lMkkaa): 

alk. 12. 8. ldo 10.30 .. ..... ........ . 
t utkinto alk 2. 12. . . .........• .... . 
todistusten jako ... ...... . . ....... . 

paatt. :Jo. 11. 
paatt. 1 6. 12. 

17.12. 

22 

Kursseille saapuvilla on oltava mukanaan seuraavat ohje~aiinnot: .Tt (2660) 
lisalehtineen, Otro (2635), A.TS (2661) ja Virantoimitu!.<ohjesali.ntQ (2501) . 

Ratat•artijaoppiku1·ssit (1 ltto7cka): 
alk. 14. 10. klo 9.00 ............... . 
tutkinto alk. 11. 11. .. ............. . 
tutustumiskiiyntejii ja lodistusten jako 

Kursseille voidaan ottaa vrun 24 oppilasta. 

piiiitt. 9. 11. 
pi:ilitt. 15. 11. 

] 6. 11. 

Ratatoimi to ilmoittaa rautatieopistoon 5. 10. 63 mennessii r!l.tajaksojon 
pi:ilillikkojen (ja mahd. rautatierakennu ten) jarjestetHi.vien paiisykokeiden pe· 
rusteella nimefuniit oppilaa.t heidiin kovat nimikirjakortt:lltsa lii.hettaen. Kur&· 
scille saapuvilla tule olla mukauaan scuraavat ohje ii.iinnot: Virantoimitus
ohjesiiii.nto (2501), JtmaiurvallisuussaiinlO (2660) lisalehtineen sekii Yleis.il\ 
ohjeita opastinturvalaitosten kayttiimisesta, hoidosta ja kunnossapidosta (2728). 

Rakennusmestarioppikurssit (1 lu.okka): 

alk. 2. 9. klo 9.00 ... . .. .......... . . 
t utkinto alk. 30. 9 .............. ... . 
tutustmniskayntejii. ja todistusten jako 

Kursseille voidaan ottaa enintaan 24 oppila ta. 

paatt. 28. 9 . 
paatt. n . 10. 

12. 10. 

Rata- ja rautatierakennusosastot ilmoittavat osanottajat rautatieopistoon 
lii.hettli.en heidiin kovat nimikirjakorttinsa 24. 8. 63 menne a. Kursseille sn.apu
villa tulee olla mu.kanaan ainakin ylempiina ratavartijakurssien kohdalla mai
nitut ohjesiiannot. Muista mahdollisista ohjesiiiinnoistii. ilmoitetaan kursseille 
nimettiiville myohemmin erikseen. 

Kielitutkiunot ja kirjanpi.totutki1mot ovat joulukunssa. 
Keviitlulmkaudella 1963 Jli.rjestettyihin ylempali.n liikennevirkatutkiutoon 

sekli. kone- ja varasto-osa tojeu ylempii.an virkatutkintoon valmistaviin lu nto 
kursseihin osallituneiden tenttijaksot ovat j 

I . . . . . . . . 15.-21. 9. 
II . . . . . . . . 21.-26. 10. ja 

III . . . . . . . . 24.-30. 11. 63 

Mahdollisista opastina.~entajalcursseista tiedotctaan asin.nomaisille erikscen. 
Ehtoku1llustelut pidetaan 26. 8.-31. 8. kaikille muille Jlai tsi keYiiiin 1963 

vcturinkuljettaja- tai ylemmiissa patevyy tutkinno sa ehtoja saaneille, joiden suo
ritusmahdollisuus siirtyy joulukuuhun. uorituspli.ivat ilmoitetaan kullekin ehto
lai elle a.o. paii.llystOn valityksellli.. 

Erilaisista linjahallinnou kursseista tiedotetaan a.o. pali.llyston toimesta 
erikseen. 

Seuraavia kirjekursseja voidaan kiiyttiiii hyvii.ksi : onglannin jatkokurssi, 
vcnajii.n alkeiskurssi, venajiin jatkokurssi, KansaJtvalistusseuran kirjeopiston ja 
Tyovaen Sivistysliiton kirjeopiston kurssit ruotsin, saksan, ranskan, englannin 
ja venli.jiin kielissii (rautatieopisto maksaa puolct), kirjanpidon peruskurssi ja 
kirjanpidon jatkolrurssi. Ilmoittautumiset rautatieopistoon. 

K ielikursseja j arjestetii.ii.n entiseen tapaan . A.o. pli.lillikkojen esitykset liiho
tctaiin rautatieopiston j ohtajalle. Rautatieopisto lainaa myos kielilevyja kiel
ten opiskelussa pitemmiille ehtineille kertausopintoja varten. 

K uukausilomat: 7. 9; 28. 9; 1.11 ja 30. 11. 63. 

(Ropj n :o 152/227, 30. 5. 63) . 

16 
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Vuoka.tin Hiekkaniemen perhemokit 

Rautateiden L"rheilun Tuki-siiation Vnokntin Hiekkaniemen lomakyliin 
perhemokit 2 km Vuokatin asemalta Nnasjtirven rannalla - 5 km Vnokatin 
retkeilykeskuksesta - valmistuvat heinakuun 14. paivanii 1963. jolloin ne 
luovutetaan VR: n 'rheilutoiruikunnan kautta kaikkien rautaticUiisten lo
manviettoon. Perhemokkeihin pyrkivieu on Hihetettiivii varauspyyntOn a 
VR:n Urheilutoimikunnalle, os. Hki, Rautatiehallitus, kcsakuun 20 piiiviian 
mennessa. 

Varauksia tehtiiessa ja lomanviettoa suunniteltacssa on otettava huomioon 
scuraavaa: 
1. Mokit on tarkoitettu perhekii.yttoo1\. Jokaisessa mokissii. on tupa keitto

komeroinoen ja makuutiloineen 8 henkilolle. Mokeissii on keitto- ja ruo
kailuvii.linect, patjat, tyynyt ja huovat, sahkovalo, mutta puuliedet -
lakanat, tyynynpaiU!iset ja pyyheliinat tulee jokaisen tuoda mukanaan; 
ne voidaan saada maksua vastaan Vuokatin retkeilymajaltakin. Alueelle 
sanpuu myymiiliiauto ja jokaisen on valmistettava itse ruokansa ym, huo
lehdittava polttopui ta, siivouksesta jne. - Oma polkupyora mukaan! 

i. Mokkejii. vuokrataan viilwittain niin, etta va.ihtoailca on sunnuntaina 
kello 16.00. Pisin varaamisaika on ka.ksi viilckoa. Elloi muita varaajia 
ole jonal{in aikana, voidaan mokki antaa saman perheen kayttOon pitem
maksikin ajaksi. Elokuun loppuun saakka annetaan etusija sellai ille 
perheille, joilla on kouluikiiisili lapsia. 

3. Kii.yttomaksu on rautatieliii perheeltii 5 markkaa, muilta perheilta 10 
markkaa mokilta vuorokaudessa ja on se suoritettava ennen lomanvie
ton alkamista VR: n Urlteilutoimikunnan postisiirtotilille. Maksukuitilla. 
saa mokin avaimen Vuokatin asem.alta. Ellei varausmaksua ole miifirii
nikaan rnennessa . uoritettu, katsotaan varaus peruutetuksi. 

VR :n Ur·heilutoimiktvnta 

V1t : n kevli.tsuunnistuskilpailut 

VR: n keviitsuunnistuskilpailut jiirjestetiiii.n 'l'ampereella 16. 6. 1963. 
Auto kilpailupaikalle liihtee 'l'ampereen linja-autoasemalta klo 11.00. 

(Automatkasta peritiiiin 1,10 nmk). 
Kuljetuksesta poisjiiii.neet kilpailijat piiiiseviit kilpailupaikalle kello 12.00 

linja-autoasemalta lii.hteviissii autossa, jonka numeron ja lahtolruiturin ilmoit
taa tallipaivystaja puh. n:o 290. 

Sarjat : Nuoret M 20 
Yleinen M II 
Vahan suunuistanoille M III 
Ikiimiehille M 35, M 43 ja M 50 

Kartta on suomalainen topograafikartta 1: 30.000. Matkat siiiintojen miia-
ril.li.miilla alarajoilla. 

Osanottomaksuna peritiian 1,50 kaikissa sarjoissa. 
Jiilki-ilmoittautuneilta kaksinkertainen osanottomaksu. 

llmoittautumiset 13. 6. 1963 mennessa osoitteella: vet.kulj. K. 0. Kune
lius, veturitalli, Tampere. 

Matkaan on kaytettava omaa vapaalippua. 

VRU :n Tampereen aluetoilmikunla 

Helsinki 196B. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 22 a 
1 9 6 3 

Vilttaus Kaskylehdessi Julkalstuun miiraykseen merkltain: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtava palnatus)aostoon. 

To I m I t u s: Rautatiehallltus, Jehtlpalvelu. 

Rautatiehallituksen ja toisaalta Suomen Rautatielaisten 
Liiton r.y. ja Rautatielaisten Ammattiyhdistysten Liiton 
r.y. valiset tyoehtosopimukset 

Rautatiehallituksen eka tois818.lta Suomen Rautatielii.isten Liiton r.y. ja Rauta· 
tielii.isten Ammattiy.hdi..stysten Liiton r.y. valilla '()U tou.kokuun 29 ja 30 pii.ivina 
1963 allekirjoitettu tyoehto.sopimu,k,set, joilla aikai emmin voimassa olleisiin tyo· 
ehto opimuksiin on tehty <alia olevat muuto.k et. 

TYi:>EHT O SOPIMUS 

t·autatiehallituk en ja Suoonen Rautatielii.i ·ten Liiton r.y./RautatieHii ten Ammatti· 
yhdi tysten Liiton r.y . viilillii.. 

1 §. 

Sopimuksen soveltamisala. 

1. Tama tyoehto opimus, joka velvoittaa mole~ia .sopimuspuolia sen Hismii.lli· 
. een noudattami een, koskee tyo- t!ji O'p'pisopimu uhteessa valtionraut•ateiiliin olevia 
tyontekijoitii. eura.avissa rt;oi li: 

1) koneosastolla 
pii.ii.k'Onepajojen, varikkojen, alavarikkojen ja · ahkO!)iirien sekii. slihkotyokun· 
tien toissii. (liitteet J. a, 1 b ja 1 c), 

2) rataosa tolla 
rataosa ton toissii. (li~te 2), 

3) varasto·osastolla 
varastojen, po1ttoainevarastojen ja kyllii.stys1aitosten toissii. (liite 3), 

J) liikenneosastolla 
liittee- ii. 4 mainituissa toi a, joi a tyo yleensa kestaa vii.hintiHin viisi 
tunti~ vuoro.l>Jaudes a, 

5) talousosastolla 
painatu.sjaoston wissa (liite 5), 

6) eri osastoilla 
liitlt·eessa 6 mainitui· ·sa autoalan toissli. 

2. Tyoai:kaa, palkke>ja ja urakkatyO.ta yms. tyoehtoja koskevat erikoi&maii· 
raykset sisii.ltyvii.t sopimusta seuraatViin liitteisiin. 

5254/63/5 
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2 §. 

Tyosuhde 

5. Tyoii!t elcijii, jonka tyosuhde ei ole piiiittynyt, mutta joka laakii.rin lau unnon 
mukaau ei kykene suorittSIDl.aan s.ita tyO<tii, johon hiinet on otmtu, sijoitet aan joko 
enti ella tyopa:i!kallaan tahi jolla.kin muulla valtionrautateiden os81stol1a, joka voi 
tyontekijan tyi:ilion sijoitta.a, sellai een tyohon, jota hii.n pystyy suorit•t.a.maan am
mattirt.aitonsa ja t ·erv·eyden·tilan&a puolesta. Tii.lloin hii.nen palkkansa miiiiriiytyy 
taman uuden tyon mukaan. 

3 §. 

Irtisanominen j a tyosuhteen paii.ttyminen 

2. Valtionr.autateiden puolelta ei kuitenkllian lopeteta valtionrautateillli yhta 
jaktioisesti vahintiiiin viisi vuotta jatkunutt a tyosuhdet.ta ilmoittamatta Siiitii aina 
kin kolme ·vii:klwa enn·en tyosuhtoon paattyrn~st·ii .eikii o;amoin yhiijaksoisesti viihin· 
tiiiin kymmenen vuotta jatkunUJtta ·tyo uhdetta ilmoittam.atta &ita aina1.--in nelji:i 
viikkoa eune.n. Tiilmii. ei ·kuitelllk81an J.·oske niita trupauksia, joi sa tyoll'antaj.a lain 
mukaan on oikeutettu purkam81all tyosopimu.ksen taikka tyot •On yliovOiim·aisen t a
pahtuman ta.k.i.a koko.naan t.ai osa.k.Sii ke!&eytiettiiva. 

7. Tyosuhde voi 'Piiii.ttyii. seura.a.villa peru&teilla: 
a) Tyon va.hyyd·en vuoksi. Ennen kuin tyontekija iknitenkaan irtisanotaan tii.st i:i 

syysta, siirretii.ii.n hii.net m:i!kalri. mahdollista tyOipwas aan ·IIJDlmattiwan va talliv·aan 
tai muutoin hii.nelle SQIVe1tuv.aan tyohon. Ellei edelUi mainittuun siirtoon ole mah
dollisuutt a, voida.a.n tyontekija han-en suostumuksellaan iintii.ii. jollekin muulle val
tionrautateiden o&.astolle, m:i,ss.ii. tyovOiim•an tarvetta esiintyy. Siirron jii.lkeen tyon
tekijan palkk.a mii.ii.rii.ytyy uuden tyon mukaan. 

J o·s tyo.n vii.hyys jolla:kin rl §: ssii. mainiltulla tyoalalla tai vapailla tyomarkki
nuilla 011 yleinen, neuvotella:an so'Pimuspuolten kesk-en tyO.ajan lyhenti:iu:nises tii.. J os 
ec1ellii. rnainituista to:Lmenpiteistii. huolimllitta ir.tisanomisi.a joudutllian suorittaJ.naan. 
sanotaan irti yleen ii. eru in tyontelcidii., jo.k,a on ollut 1:yossii. ovii.himmin Mkaa ja 
jolla 011 pienimmiit huoltovelvollisuudet, ellei rhiinta a.mmattinsa vuoksi ole pid t· 
tavii tyo a valttii>mli;ttomii.nii.. 

Ennen tii.ll<aisia irtisanomi - tai .siirt·oto.imenpiteita tulee tyonjohdon kuulla luot
tamuswestii., j<Jntkoa asia.ll:ilset huomautukset tyonantajan edustaja ottaa v·arteen. 

Kun toiden mii.ii.rii. kasvaa ja tyonotekijii~n lukumaaraii. on tiimii.n johdo ta lisii.t 
tii.vii., pyritii.ii.n talloin ott.amaan tyohon ensisijaise ti aikai.sellliillin vaHionraUJta
teide11 palveluksessa oll61ita, toid~n tvruhyyden ta.kia irtisanottuja tyontekijoitii.. 

f) Sairausloanaoi.keuksien rilmrosen viiiir:inkii.ytti:iu:nisM vuoksi. 
Erimielisyydet, jotka .a:iJheutuvat sairauden pernst·eella tapa:htunee-sta tyosuhteen 

kaikaisemisesta tai sairauo;lomaoikeuden vii.ii.rinkiiyto tii., ratkaistaa.n taman tyo
ehtosopimuksen erim.iellisyykSiien 1'18/tka~semismenoettelyii. noudattaen. Ta1"Virttae a 
ottaa asian J~rusitrtelyyn {)saa V·a.ltionr.autateiden ylilii.ii.kii.ri asiantuntijall'a. 

P oytaki rj amerkiuta 
Ylla 3 § :n 7 e) -kohd-a;ssa tarkoit~ussa tap.aufuses.sa .annetaan tyontekijii.lle kir

jalline.n sitoumus tyohon uudelleen 'Pii.iisemisestii.. Sitoumus annetaan v.araukSiin, ebtii 
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olosuhteet •tyopaikalla py ,n-at enuallaan, ts. etta tyorutekijii.n aikai emmin suorit
tama.ssa tyos a tarvitaan edelleenkin tyontekijii.ii. ja etta tyonvahyytta ilmetessii. 
tyontekijii.n irti anomisjiirjestys ei sairauden johdosta. muutu. Tyontekijalla tulee 
olla hanen uudelleen tyohon •pyrkies ii.ii.n valtionmu'tateiden ylilliii.kii.rin antama. 
lausunto siita ettii. han kyk~nee enti een tyohorusii. Sama.lle tyontekijii.lle voida.an 
sitoumus arutaa vain kerran. T~·osuhteen la.k.kaamisen jalkeen ei tyontekijii.llii. ole 
tervehtytmisaikana mitiiau tyosuhtee ta johtuvia oikeuksia. Sen tyontelcijii.n ka.nssa, 
joka otetaan airauden ,-uobi irtisanotuu tyontekijan tila.lle, tehdii.ii.n tyO.SOipimus 
olemaan voimas a rt:oistaiselci ja piiat.tyvii.ksi il'ltisa.nomisa.ikaoa noudattamatta. 

itoumusajan umpeenkuluttua uoudatetaan tilalle •Otetun rtyontekijan tyosuhteessa. 
valtionrautateilla voima a oleva,a yleLta irtisanornisjarje tysta. 

4 §. 

Tyoaika 

Lisatiiano seuraava uusi 1. kohta: 
1. Tyoaikalain 5 §: n ala isissa toissa tyoskentelevien tyontekijain tyoviikko 

alkaa maanantaina. 
Entiset kohdat 1-3 muuttU\·at va toaavasti kohdiksi 2--4. 
Poytakirjamerkintii muutetaau kuulumaan seuraava ti: 
Jo kuukau ipalkkaa nautth·an tyontekijii.n kuukausipalkka on mii.ii.ratty tyo· 

aikalain mukaisen iiiinuollisen tyoajan tuutimiiariin perusteella, on hii.n tarvit· 
taes a velvollinen tekemiiiin sanotun tyotuntimii.aran ilman eri korvausta. 

5 §. 

Palkat 

Poytakirjamerkintii poi•teraan. 

6 §. 

Urakkatyo 

1. Mikiili tyon laatu , en sallii ja en miiii.rii.sta, laadu ta ja tyohon annetusta 
ajasta voidaan ennakolta sopia sekii tyohon kiiytetty aika tarkistaa, uoritetaan 
tyo urakkatyonii.. 

2. Urakkatyotii tehdiiiin tyonjohdon ja tyontekijii.i.n keski<nii.isen sopimuksen 
peru teella. 

3. Ellei tyon ural,alla ·uo!'ittami··e ta piiii. tii sopimukseen, tehdaii.n tyo aika· 
tyonii. 

4. Urakkatyon hinnoittelun on perustuttava tyokohtaisiin• tuntipalkkoihin ja 
oltava sellainen, etta tyontekijain urakka-ansio nou ee normaalisella urakkatyo
vauhdilla 30 % tyokohtaista tuntipalkkaa korkea,mmak i ja kasvaa tyon suorituk· 
sen ja tyotehon lisiiii.ntyes a viihintii.iin samassa suhteessa. 

5. Eri osastoja koskevat erikoismiiiiraykset ovat taman tyoehtosopimuksen 
liitteissii. 

Poytakirjamerkintii poistetaan. 

7 §. 

Yli-, hii.tii.- ja sunnnntaityo 

1. Maiirii.ys ylityohon jii.ii.misesta var.sinaisen tyoajan piiii.ttyessii annetttan 
tyontekijalle, mikali mahuollista, jo .edellisenii. pii.ivanii. 
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2. 1.'1ityotii tehtiie sii annetaan heti varsinai>- n t~-oajan piiiityttyii 15 minuutin 
lepoaika, jota ei viihennetii tyoajasta. Tyontekija ei tiaa liilloin poi tua ilman 
lupaa tyopaikalta. 

3. Ylityotii tehtae ii annetaan joikaisen neljiin tunnin kuluttua 15 minuutin 
pituiDJen lepoaika, jota ei '"ahenneta tyoajasta. Tyontekija ei saa tii.lloin poistua 
ilman lupaa tyopaikalta. 

4. Lauantaina ja juhlapiiivien aattoina v11r inaisen tyoajan jiilkeen uorite
tusta tyostii maks ta.an 100 % : lla korotettu palkka. 

5. 'l'iimiin pykiiliin miiarayk et eiviit ko ·ke tyoaikalain 6 §: n alaisia tyon
tekijoitii. 

8 §. 

Hii.lytysluontoinen tyo 

3. Taman pykii.liin miiiiriiykset ei,viit ko ke tyoaikal11in 6 §: n alaisia kuukau i
palkkaisia tyontekijoitii.. 

1{) §. 

Ark.ipyh:tkorvaus 

1. Uudenvuodenpiii viilta, pitkiiperja.ntailta, toiselta piiii:iiiispiiiviiltii, vapunpaJ
viiJtii, helatorstailta, toiselta helluntaipiiiviiltii, juhannnspiiiviiltii, pyhiiinpiiiviiltii 
ekii en immiiiselta ja toiselta joulupiiiviiltii mak e.taan, mi1loin tyot tiillais·eksi 

piiiviiksi ke keytetiiiin ja e muuten olisi ollut tyontekijiiu tyopiiivii, arkipyhii
korvauk ena 75% tyontekijiiru keskituntiansiosta niin monelta tunnilta kuin 
hiinellii tyotuntijarjestelmiin mukaan ko. piiiviinii olLi ollut tyotunteja. 

P oytiikirjamerkiDJtii 
Liikkuvin lepopiiivin uoritettava sa muus a kuin 6. koh<1a sa tarkoitetu sa 

iiiinnolli essii vuorotyos ii oleva tyontekijii on oikeutettu milloin . ii.iinnollises ii 
vuorotyo sii oleva tyontekijii •on oikeutettu, millorn arkipyhii attuu hanen lepo
piiiviikseeu, tiimiin pykiiliin mukaiseen arkipyhiikon-auk een, mikiili han muuten 
tii.yttiiii kohda a 2 mainitut edellytyk et. 

2. Arkipyhiikorvaus ma<ksetaan kuitenkin Yain tyontekijiille, jouka tyo uhde 
on yhtiijaksoisesti ke tiinyt viihintiiiin ·6 kuukautta ennen ko. arkipyhiiii ja edel
lyttiien, ettii tyontekijii on ollut tyotuntijiirje telman mukaisesti tyo ii viimeisenii 
arkipyhiiii edeltiineenii ja myos sen jiilkeen liihinna euraavana tyopiiiviinii., tai 
toisena naista piiivi tii, jos pois aolo on johtunut tyonantajan luva ta. tai tyon
tekijiin sairaudesta, re ervin harjoituksesta tai muu ta niihin verrattava ta syystii. 

3. Arkipyhiik·orvausta ei makseta. ku_ukau~ipalkalla olevalle tyontekijiille eildi 
tyontekijiille, joka muulla perusteella saa tyonantajan kustantamaa korvausta 
siltii piii valtii. 

4 . .A!rkipyhiina tyo ii olevalle tyontekijiille mak etaan palkkaa kuten Slllnnun
taityostii. 

5. Arkipyhiikorvau uoritetaan, mikiili en aami elle a etetut muut edellytyk
set ovat olemassa, tyontekijiille, jouka poissaolo tyo tii viimei enii arkipyhiiii edel
tiineenii ja myo sen jii.lkeen liihinnii seuraavana tyopii.ivanii tar toisena niistii on 
johtunut hiinen vuosiloma taan tai sairaude taan. Jii.lkimmiii es ii tapauksessa eli 
silloin kun vuosiloma tai sairau on alkanut arkipyhiiii liihinuii euranneena 
tyopiiiviinii tai piiiittynyt vii~.ei e~ii si~ii edeltan.~ena .. tyo~~.~viina, ~rkipyh~~o~~ 
vauksen aamisen edellytyksena kmtenkm on, etta tyontek!Ja on t01sena na1sta 
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paivista oilut tyotuntijarjeRtelmiin mukaise a tyossa tai, jollei nain ole ollut laita, 
poissaolo on johtunut 2. kohtlas a rnainitu ·ta syy tii. 

6. Keskeytymattorniissa kolmivuorotyo. a, milla ymmii.rretiiiiu tyota, joka on 
ympari vuoden jaettu kolrneen \· uoroon ja jot a ei keskeytetii unnun taiksi eika 
pyhapaiviiksi, olevalle tyontekijii.lle maksetaan arkipyhiikorvauksen ~ija ta vuoro
tyoli ien ohella 1 pennin suuruinen erillinen lisii. kultakin suoritetulta yovuoron 
tunnilta-. Lyhyernm.an ajanjak on kestavii . a 3-vuorotyo a ei taman kohdan mu
kaista erillisHi lisiiii makseta, koska Uillaisille tyontekijoille arkipyhiikorvaus 
rniiiiriiytyy piiiisiiannon mukaan. Sitii vastoin ei edellyteta, eWi tyotii teknillisestii. 
syysti:i tehdiian 1-eskeytyrnii ttomiinii. 

12 §. 

Vuosilomat 

1. Vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi la ketaan koko se aika, jonka toimi
henkilo tai tyontekija on ollut nltion palveluksessa tai sotatilan aikana sota 
palveluk·essa, vaikka hiineu tyo.uhteen a olisi vii.lillii. katkennutkin, kuitenkin 
siten, etta aikaisemmin tapahtuneeu palvelun hyvaksi lukemisen edellytyksenii 
tulee olla ennen loman alkami .. ta jatkunut vii.hlntaan kuuden (6) kuukauden 
keskeytymiiton tyo kentel~· valtion palvelukse a. Vu,osilomaan oikeuttavak i 
a.jaksi la ketaan myo varusmiehena palveltu aika, mikii1i tama palvelus viilitto
mii ti liittyy vuo. ilomaan luetta vaan palveluun; 

toimihenkilolle ja tyontekijiille, jo11a ennen vuosiloman alkami. ta on valtion 
palvelusta vii.hintiiiin viisitoi>Sta (15) vuotta myonnetiUin lomaa 2 lfl tyopii.iviiii 
kutakin loman miiariiyt:-;-mi vuoclen aikana olevaa kalenteri,kuukautta kohti, j onoa 
han on ollut tyo ii vii.hintiiiin kuu itoista (16) tyopiiiviiii; 

mikiili toimihenkilon tai tyontekijan vuosHomasta o a jii.rje tetiiii.n muuna kuin 
vuo ilomalain miiii.riiii.mii.nii lomakautena, myonnetiiiio loma tiiltii osin pidennettynii 
puolella, ellei ole kysym~" tyon kausiluontoisuuden vuok i siiiinnolli esti muuna 
kuin lomakautena pidettii.vii tii loma ta . 

2. Pidenny myonnetiian enintiiiin a ianomaisen koko loman putl!e ta miiii.
riista, mahdolli ia piiivii.n osia lukuunottamatta. 

3. Jos loman pituutta la kettaessa. lomapiiivien luvuk i ei tule kokonai luku, 
annetaan pii.iviin osa tiiytenii lomapaivanii.. 

4. aamatta jiUinee tii loman pidennyk estii ei a ianomai ella ole oikeutta 
·aada loman korvau ta. 

5. Muissa uhteis a nom! a tetaau tyontek~jain vuosilomista anne tun lain miiii.
riiyk iii. 

~ 6. Vuo ilo1nalain n1ukaan vuosilotnat annetaan tyOnantajan miiiirii.amana ai· 
kana. Toimihenk-ilon <tai t~·ontekijiiu oikeus valtion.euv-o ton paatoksen mukaiseen 
loman ~i lennyk 'een on riippumaton siitii, ijoitta.ako virasto tai Joaitos loman tai 
sen ORan muU'hun kuin ,· arsinai een loma:kauteen oma ta toimenpi1eestiiiin vaiko 
a ianomaisen toimihenkilon tai t~· ontekijiin pyynnosta. 

li §. 

Asia.miehet 

1. Taman tyoehto opiruuksen allekirjoittaneen tyontekijiiin jiirjeston valit e 
milla asianriehillii on oikeu~ tiimiin sopianuksen noudwttami&en valvontaa, sen 

oveltamista ja tulkintaa ko;:kevb ' a a i-oi a kayda tyopaikoilla ovittuaa.u kiiyn
nistii asianomai en piiiillikon kan sa. Asiamiesten nimet on ilmoitettava rautatie
hallitukselle. 
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18 §. 

Tyoehtosopimuksen soveltamisesta syntyneiden erimielisyyksien r atkaiseminen 

2. Jos tyopaikan sovittelijat eivat voi paii tii yhden viikon aikana sovittelu
pyynnon tekemi esta lukien yksimielisyyteen tai jos vastapuoli on kirjallise ti 
ilmoittanut, ettei ole aihetta kokouksen pitami een, yoidaan as~a aattaa sovittelu
lautakunt;a;a,n, johon rauflatiehallitu5 ja nomen RautatielaiSiten Liitto/Rautatie
laisten Ammattiyhdistysten Liitto valitsevat kumpikin kaksi jiise-nta. Se opimus
puoli, joka vetoaa sovittelulautakuntaan, ilmoittakoon silita kirjallisesti kahden 
kuukauden kulue a lisken mainitun ajanjak on piiiittymisesta vastapuolelle, joka 
on velvollinen miiiiraamaan kokoonkutsujan. Kokoonkutsujan, joka myo tulee 
toimimaan. ovittelulautakunnan puheenjohtajana, on sovittava muiclen jii enten 
kan a kokoontumisajasta ja -paikasta . Kumpikin opimuspuoli mak aa sovittelu
lautakuntaan kuuluvien ja entensa palkkion. ovittelulautakunnan k()kouksista 
pidetaiin poytiikirjaa, joSita jiiljennok et annetaan kummallekin opimuspuolelle. 
Ta tii aiheutuvien men·ojen korvaamisesta sopiYat a · ianosaiset el'ikseen. 

20 §. 

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen 

1. Tiimii sopimus tulee voimaan, kun e on nwlemmin puohn allekirjoitettu, 
pait i palkkojen osalta helmikuun 16 piiiviista 1963 lukien tai, ellei palkanmaksu
kausi ala silloin, sita seuraavan palkanmak ukauc1en alusta, niitten kohdalla, 
jotka olivat valtionrrautateiden tyossii 16. 4. 1963, ja on YOima ' a joulukuuu 31 
pii.ivaiin 1963, jo ta pii.ivii ta sopimus· kuitenkin jatkuu edelleen •·uoden kerrallaan, 
ellei ita tai sen osaa viimeistiiii.n kahta kuukautta ennen sen paattymi iii ole 
jommaltakummalta puolen ~drjallisesti irtisanottu. 
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Liite la. 

P.AAKONEPAJOJEN TYoNTEKIJAT 

5 §. 

P alk at 

1. Piii.ikonepajojen tyontekijat jaetaan palkkaryhmiin seuraavasti: 

2. Tay. i.n tyokykyisteDI, 18 vuotta tiiyttaneiden tyontekijain ohjetuntipalkat 
ovat: 

Paikkakuntaluokka 
Miehet I II III ja IV 

1. palkkaryhma • • • •••• • •• • 0 •• • ••• 1,50 1,44 1,38 
2. 

" 
• • •••••• •• • •• •• • 0. 1,62 1,52 1,44 

3. 
" 

••• • •••• ••• • 0 •• 0 •• 1,75 1,64 1,55 
4. 

" 
........... ... .. . . 1,89 1,77 1,66 

Naiset 
1. palkkaryhmii ••• ••• •••• • 0 ••• 0 •• 1,36 1,32 1,29 
2. 

" 
0 •• • ••••• • •••••••• 1,44 1,39 1,33 

3. 0 • • • •• • • ••• 0 0 ••••• 1,50 1,44 ' 1,37 
" 4. 
" 

• •• 0 • •• • ••••• ••• • 0 1,61 1,50 1,44 

3. Tyon vaikeudesta tai vaativuudesta tai sen tekijoilleen asettamista miilsta 
Yaatimuksista riippuen voidaan tyontekijalle maksaa enintaiin 15% suUI"empi 
tyokohtainen perustuntipalkka kui.n edellii. mainittu ohjetuntipalkka. 

Poytii.kirjlllmerkirrta L 
Sopimu puolet pitiivat oikeana aellaista menettelytapaa, etta tyontekij iiin 

paaluottamusmiehella tai hiinen e tyneenii ollessaan hanen sijaisellaan on oikeus 
tyokohteita arvosteltaes a tuoda julki mielipiteensa kunki.n tyokohteen 1uokituk· 
se ta itse luQkitustilai uudessa. 

Poytiikir j a.merki:nta 2. 
Sopimuspuolet toteavat, etta tyopailwilla jiirjestettavat tyon· ja aikatutkimuk· 

~et ova.t tarpeellisia ja tarkoittavat pa.itsi tyon tulosta myoskin tyontekijiiin 
ansiotason parantamista., mutta amalla toteavat, etteiviit niiden johdosta ehka 
tapahtuvat muutobet toiden jiirjestely. ii saa aiheuttaa tyontekijain ylirasittu · 
mista. 

P o y t ii k i r j a. m e r k i n t ii 3. 
Helmikuun 15 piiiviinii lo963 voiilnassaolleet tyoehtosopimuksen mukaiset tyo· 

kohta.iset perustuntipalkat korotetaan palkkamaiirii.ysten voimaantulopiiiviinii. seu
raavasti : 

18 vuotta tii.yttiineet miehet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 % 
1 vuotta tiiyttiineet naiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 
alle IS vuotiaat mies- ja naispuoliset tyontekijat . . . . . . . . 10 % 

4. Paiias•iasea aikatyotii. >S'Uoritta.valle, 1>8 vuotta tayttii.neelle, taysin tyokykyi
.- elle ja vahintaan 3 kuukautta ao. tyopaikalla tyossa olleelle tyontekijli.lle mak-
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setaa11 aikaiyolisaa, joka on vahintii.an 10% asianomaisen tyontekijiin tyokohtai
~e~ta peru tuntipalkasta. 

Poytakirjamerkinta 
Tyoehtosopimuksen mukaisten palkkaperust&iden ja kiiytiinnon ansiotason viili

sen eron ,~upistami eksi korotetaan tyo.koht!IJisia peru tunt:iJpalkkoja enemmii.n kuin 
ansioita. Taman <vuok i muutet•wa.n 15. 2. 1963 voimassa olleita aika.tyoli iii iten, 
et tii au. iot aikatyo sii nouwvat yhta suurella proseruttimii.ariillii., kuin ansiot urak
ka toissa nousevat liitteen 1 a 6 §: n 2. kohdas. a ole van poytiikirjamerkinuan mu-
kaan. 

Yuorotyo- eldi i!Jta- j·a yotyolisii.t ovat pennneinii tunnilta: 

:M:iehet 
1. ja " palkkary•hmii .......... 
3. ja 4. 

" 
. ......... 

Nai et 
l. _ja 2. palkkaryhmii. • •• 0 •••••• 

3. ja 4. 
" 

. ......... 

Paikkakuntaluokka. 
I ja IT III ja IV 

ilta· vO· 
tyo ho 
12 2-! 
1-! 2 

11 22 
12 24 

ilta.· 
tyo 
11 
12 

10 
11 

yo· 
tyo 
22 
2± 

20 
22 

9. Erittii.in likaisis. a, rll<Sk.a.i.ssa, l~uumi a d·a epii.terveelllis.i.ssli toi . ii. maksetaan 
critta.in lil"aisen ja erittiiin raskaan tyon lisii.ii enintaii.n alla olewan 1aulukon 
wukai~et pennrimiil~rat: 

Miehet 
1. ja 2. palkkarylunii 
3. ja 4. , 

.r ai. et 
1. ja 2. palkkaryhma 
3. ja 4. , 

Paikkaltunta.luokka 
I ja. II III ja IV 

15 14 
15 

14 
15 

15 

1-! 
14 

Erit tiii n likai en ja eribtii.in rask:aan tyon lisiia m-akisetaru1 vain ilta •ajalta, 
jolloin naitii. toitii. tehdiiii.n. Tyokohtaista palkk·aa miiiirii.ttiie a ei oteta huomioon 
ty(in lika.i. uutta erkii r.a,skaubt.a, miikiili eribtain l.:i:kaisen ja erlttiiiu 1\a,skaan rtyon 
lisiia mak etaan. 

p 0 ~· t a. k i r j am e r k i D! t a 
Erittiiin 1ikai en ja raskwa.n tyon lisiili mak e1·aau ympari tOli ana euraavs.sti: 
Kuhunkin tyokoh-te een liittyviit ympiiri tohai.rt:·at luo.kirtet<SJan tyoluoJdtu ta kos

kevan alan ohjekirjau mukaisestli.. Tyo.kohteet si.joitetaau luokituksessa aatujen 
pistelukujen .mukaiseen jiirje ty.kiseen ja tiiten aa,tu luebtelo -jaeta.a.n neljiian yhta 
suureen rybmiian alka,en eniten pi teitii. saaneista tyo.k-ohtei ta. Ensimmii.iseen ryh
mii.ii.n kunluvissa tyokohtei sa maksetaan tii.y ri..m.aariiinen ympiiristoli ii., toiseen 
ryh.miiiin kuuluvi a kakl>i kolmasosaa ja kolmaruteen ryhmii.ii.n lmuluvi a yksi 
kolmaso a tiiyclesta ympii.ristolisiistii.. Nelj~s ryhmii ei ole oikeutettu ympiiristO
li~iian. 

10. Seuraavis a tois a ei <Ulla mainitun barkoituk enmUJkai en suojavaatetuksen 
antaminen vai.kuta erittiiin li.k.ruisen tyon lisiin makJSamiseen : 

Li peii.a1ta,alla ty<>skentely . esiliina sekii, brkoituk emnukai. et jal
kineet j& ;k:iisineet 



Tuli- ja lie-.kaputkiell puhdistusam
me~n puhdistus 

Voimalaitoksen ·arinau pu hclistu. j.a 
lwr,j·aus (kuumana) 

Ty()skentely liejuisis a Yiemuritoi~sa 
Akkupari tojen hoit{) 
Hitsaustyot 
Kuuma.t hitsau tyot 
Jousisepiin tyo 
Ulkotyo sad·esiiii.lUi. 
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iilj)1puku 

a besotipuku 
kumisaJJ.ppBJat 
suoja.vJJ.atetus ja kunile. ilii.na 

iliina 
asbe · tika ineet ja -esilii ua 
eruiina 
sadeta.kki 
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Sailiovaunujen ja. oljysailioiden sisa
puolinen puhdistu ~eka vaunujen 
ja moottorivetureiden pe!<u tarkoituksenmuka.inen suojavaatetus 

Jos ilmaantuu muita tiis;;ii tarkoitettuja. toita, sovita.JJ.n asiast.a erik een sopija
puolten kesken. Edella mainittu uojavaatetus annetaan tyontekijii.n kii.yttiion tyiin 
, uoritusajaksi. Jo tyoutekijii. miUirMliii.n tila.pii.isestn. toiseen tyokohteeseen, joss-a 
hii.nen suorit~ttavakseen tulee t~·otii., jokJJ. Qn huomattava.sti hii.nen v•akina.ista tyo
tii.ii.n likaisempllJa., annetaan tyoJllt:ekijii.Ue tii.mii.n liJ<!a.isemm{l.n tyon '· uorituksen 
ajaksi ta.rkoituksenmukainen suojapuku siita huolimatta, etta han saa tii.han tyo
kohteeseen mahdollisesti kuuluvan erittii.in likaisen tyon lisii.n. 

11. Jos tyontekijii. tilapii.i: ti tyonjohdon mii.ii.rii.yksestii. jonkin tehtavii.n suo
ritta.mista rvarten joutuu mat:kustam.a-a.n vahintaan 5 km :n pii.i1hii.n va.r·Siinwi en <tyo
pa.ikkansa ulkopuolelle ja. han viipyy .taUa matkalla. vii.hintaan 2 tuntia ja on 
taman matlka.n takia estynyt ruokailem~s-ta Vllikin·ai e a ruok·ailupaika aan varsi
nai ella ruokJJ.iluajalla, maksetaan hanelle, ellei hii;n ole oikeutettu pti;ivii.rahaan 
lisii.Lehdessa 2 olevien aannosten nojalla, ruokarahaa 2,25 mar'k.k.a.a paivaii kohti. 
Jos yllii. mainittu tyomatka tehdiian asianomais-en a uinpaikkakunnalle1 tai paikka
kunnalle, josoo hii.nen asunnolleen on vahemmii.n kuin 5 km, ei ruokarahoo. suoritet:.a. 

12. Mallivei tajan, puu. epiiu ja kirrvesmiehen sekii. muisSJJ. rtyok.alujen kii.ytiin 
suhteen naihin verrattavi~sa arnmateissa, joi. sa tyontckiji:i. joutuu jatkuv•a. ti huo
ma~tav.a s-a mii.ii.rin kii.:vWimii.an omia. tyovalineiti:i.an, korvata.an nii.iden ,kulutus 
vuo inelji:i.nneksiMii.in 20 markalla, jota ei lueta pa!k{l.ksi. 

13. Palkka mak etaan, ellei -toi ~n . ovita., varsinaisena tyoaikana, paitsi kun 
palkkra. uoritetllian pankin tai po tisiirron valitytl~elli.i. Suoritus tapa.ht:uu l'alulesti 
kuukJJ.udes>'a ja mikii.li mahdollista 11 ja 26 pii.i'Vina tai, jo konepa;ja ei ole naina 
pi:i.ivinii. ka~'nni sa, edellisPnii arkipii.ivanii.. Palkail!J.lloaksuka.usi voidaan tarvit-t.aessa 
patittali enintaiin 6 paivaa ennen palkanmak upaivaa. 

Oppilaat ja harjoittelija.t 

15. Oppiaika kaikilla ammattioppilailla on o()<ppiwpimu !run Mjalla annettujen 
maara.y ten mukainen. 

18. Opp.Lsopimusla:in ala~sten 15 vuot:ta ta.yrl:taneiden Oippilaiden .tuutipa1kat ovat: 
Paikkakuntaluokka 

I II III ja IV 
1. oppinw i, I puoli,-. ........... 0,68 0,66 0,64 

II ........ ... 0,76 0,72 0,70 
2. 

" 
I ........... 0, 4 o, 1 0,7 

" 
II 

" 
........... 0,94 0,90 0, G 

3. 
" 

I ,, .......... . 1,05 1,00 0,96 

" 
II 

" 
•••••••••• 0 1,14 1,09 1,05 

-!. 
" 

I ...... . .. . . 1,26 1,20 1,15 

" 
II ......... . . 1,42 1,34 1,27 

2 5254/63/5 
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19. Silta aj·alba, jolloin oppiJ.a;s suorit<taa erittaiu likaista ta.i erittain raskasta 
tyota, mak etaan hanelle erit.tain likaisen ja erittii:in rask3Jall tyon li aa enintiilin 
alla. mainitut pennimiiJiirat: 

Oppivuosi 
I paikkakuntaluoJck·a 
II 

" 

Suorituspalkka 

1 

9 
9 

2 

10 
10 

2. kohdan loppuun lisatiian . em'8.8.va poytiikirja.merkintii: 

PoytakirjamerkitUtii 

3 

11 
11 

4 

13 
13 

Tyoehto opimu'ksen muk•aisten palkka.peru teiden ja kii.ytannon ansiotason vali
sen eron supistamiseksi korotetaan rtyokohtaisia peru tuntipallckoja enemmiin ikuin 
ansioita. Tiimlii.n 'Vuok.Sii. k-err.o1;.a,an 15. 2. 1963 voimassa olleet annetut urakka·ajwt 
euraavilla kertoinnil.J..a: 

Tyokohtaisen perustuntipalkan 
korotuksen ollessa 

10% 
12% 
15% 

Kerroin 
0,9i3 
0,956 
0,930 

4. Toissa, jO!is.sa ·suora uMkointi tuoitaa vaike11ksia, voidaan kayttaii muita 
suorituspalkkaustlll.poja. 

5. Urakkatyossii on tyontekijan rt.untipalkka taattu. 
6. Tyontekijii.lle, jonka tyosuhde piiiittyy tai joka siirtyy toi een tyohOn a· 

massa tyopaikassa. ur!llkan ke tiiessii., maksetaan ldi.ypa ura;kkavo.i.tto hii.nen osuu· 
tensa tehtyyn rtyohOn huomioon ottaen. Yhtei urakasta !<aa tyontekijii., joka eroaa 
ennen tyon valmistumistlll., osuutensa urakkoahinna t a ' uhtees a tuntipalkkansa suu· 
ruuteen ja tyotuntiensa lukuun. 

7. Urakkatyon maksam.attomat palkk·aerat suoritetaan amana pall;;.anmaksu· 
piiivana kulin sanotun umkan piiii.ttymi pii.ivan t untipallcat. Ybtii palkanmaksu· 
l{autta kauemm:in k tiivis ii urakoissa bai tyon keskeytyes a void!l!an urakkahinnan 
o a maksaa tyontekijiille ennen urakan paiirttymistiikin tyonjohdon ja tyontekijiiin 
keskinai ella opimuk ella . 

. Urakkatyo ii. on sovittava urakkahinna ta t ai -ajasta ennen tyon .a,ll,amist.a.. 
9. Pii.ii.konepajojen nw:ispuoli ille tyontelci.joille, jotka jatlmvasti suorittavat 

tyypillisiii miesrten toita, maks taan srumanarvoi esta tyonsuorituksesta samansuu· 
ruinen pallUca kuin mie puolisilie tyontekijoille nii a tyokohteissa, joi ta erikseen 
sovitaan rautatiehallituksen ja Suomen Rautatielili. ten Liiton/ Rautatli.elaisten .Am· 
mattiyhdi ty ten Liiton valilla, j.a muutoin noudattaen ylei e sa metalliteollisuu· 
cle sa lllsiassa annettuja ohjeit·a. 

Poytakirjamerkiillta 
Urakoinnrissa on yleensii pyrittli.vii siilien, etta urakkahintaan valliuttavien teki

joiden pysyessa muuttumattomina, ura.k.kailiint.a pidetaan ennalJaan. 

• 
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L i it e 1 b. 

V .AB.IKKOJEN, ALA VARIKKOJEN JA SAHKtiPIIRIEN TY6NTEKIJA.T 

4 §. 

Tyoaika 

Saannollinen tyoaika jarje·tetii.iin tyoaikalain 6 § :n mukaisesti. 

Poytakirjamerkintii 
Kukin tyOja.k.so alkaa sunnuntaina ollen kunkin kolmri.viikkoi en tyojak,son sii.ii.n

nollinen tyotuntunaara 135 tuntia.. Var ina.inen ylityokorva.us tulee suoritetta.vaksi 
vasts. sen jalkeen kun tyojakson t:·otuntimaiira ylittaa 141 tuntia.. 

5 §. 

Palkat 

1. Va.rikkojen, al!warikkojen ja ii.hk()piirien tyontekijat ja.etaa.n palkkaryhmiin 
liitteen 1 a 5 § :n 1. kohdan mukai esti. 

2. Tii.ysin tyokyk:-·isten, 1 Yuotta tii.y.Wimeiden tyontekijii.in ohjetuntipa.lkat 
ovat: 

Paikkakuntaluokka 
Miehet I II III ja :rv 

1. palkkaryhmii ... . .... .. ........ 1,62 1,52 1,44 
2. , . ............... .. 1,74 11,6 1,52 
3. , 0 •• 0 • ••••••••••••• 2,00 1,82 1,62 
4. 

" 
• •• 0 • •••• 0 •• 0. 0 •• 0 2,15 2,00 1,7± 

Naiset 
1. palkka.ryhma ••••• 0 ••• 0 ••••• ••• 1,47 1,39 1,32 
2. , 0 •• •• ••••••••••••• 1,56 1,47 1,39 
3. , • •••••• 0 ••••• •••• 0 1,68 1,56 1,41 
4. , • 0. 0 ••• ••• 0 • ••• •• • 1,75 t1,58 1,48 

Poytii.kirja.merkintii. 
Koneoslllsrton normoo1ityopiiiviii. uon:i.1Jta.vien va.ununsiivoojien ja veturinpuhd:i.s

ta.jien kuubl.usipalkat va.hvist.ae saa.n koneoS!liSton johta.ja. 'PYrkii heidii.n suhteensa, 
kun kaikki korotuk-set otetaa.n huomioon, samaam palkkoon kuin mikii. on va.sta.a.
villa virka.suhteessa. olevilla. vaununsiivoojilla vuosipalkkion:a ja. kalli.inpaikanlisiinii. . 
Tyoehtosopimuksen 9 § :ii.ii. ja. liitteen 1 a 5 § :n 8. kohta.a. ei niiihin tyontekijoihin 
tiilloin: sov·elleta, vaan suoriteta.a.n heille yotyosrtii, jota. tehdiiii.n: kello 22.00-6.00 
viilisenii ai.kJa.na yiliteen:sii. vii.hintiiiin 2 tuntia, 1,50 markkaa. 

3. Tyon vaikeudesta tai va.ativuudesta tai sen tekijoilleen asetta.mi ta mui ·ta. 
va.'81timuksista riippuen voidaa.n tyontekri.jiille maksaa enintii.iin 15 % suurempi tyo
kohtainen perustun-tipalkka kuin edellii. mainittu ohjetunt1pa.l.kka. 

4. Tyokahtaisen 'Perustuntipa.lkan lisii.ksi maksetruan pii.iia ia sa a.ika.tyotii. suo
rittaville, 1 vuotta tii.yttii.neille, tii.ysin tyOkykyi ille ja viihintiili.n 3 kuukautta 
va.ltionrauta.teiden palveluks-e sa olleille tyon•tekijoille tyontekijruin ahkeruudesta 
ja ammattitaidos1ia riippuen aikatyoli iiii, joka. on vi.i.hintaan 10 % ja. enintii.iin 35 % 
tyokohta.i:sesta. perustuntipalkasta.. 

Vanha 'Piiytii.kirj•a.merkintii poi:tetaan. 
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5. Erittain li:kaisis a, rasltai a, kuumissa ja epaterveellisis. a toi sa mak e<taan 
erittiiin li.ka.ise.n ja erittii.in ntsltaan tycin lisiiii. enintiian alia olevan taululton 
mukai et pennirnaii.rat: 

~Iiehet 

1. ja 2. palkkaryhmii. 
3. ja 4. , 

Nai et ....... . 
1. j·a 2. pa1kkaryhmii. 
3. ja 4. , 

Paikkalrnntaluokka 
I ja. II III ja. IV 

15 H 
15 15 

H 
15 

14 
14 

Erittain likai: en ja eri.Jttain l'!tskaan <tyon li tiii. mak etaan -vain .siltii. aja1ta, 
jolloin nii.ita toitii. tehdiiful . Tyiilwhtoaista palkkaa maarattii.es a ei oteta huomioon 
tyon likari. uutta eikii. raskautta, mikali erittiiin likaisen ja erit,tliin raskaan tyon 
lisaa mak etaan. 

Hoyrypai11ee<n 'alari en k:~j,ttilan tulipesii.s a uoritetu ta tyo ta maksetaa.n erikois
li aii. 35 pennia tunni1ta. a;man uuruinen lisa mak etaan myos ella.i. esta tyo tii., 
joka suori.tetaan ilman kattotuuletus1aitteita olevrien Hr 12 ja Hr 13 die e1veturien 
moottorihuoneis.sa ·enintaan 5 turu1ilta moolltorin pysayttiimisen jall.:een. Tamii. lisa 
ei v'!lllliuta mahdollisen 'erittii.in mskaa.n tai erittiUn likai en tyon li ii.n maksa
miseen. 

6. Liitteen 1 a 5 § :n 6-8, 10--,J.9 ja 21. ikohtien eka 3. kohdan lopuasa olev·an 
3 poytii.kil'jamerkinn·ii.n ja 4. koJH1a.n 1opu . a oleva11 poyta.kirjamerkinnii.n mii.ii.rii.Y'k
sia noudatetaan myos v.a rikkojen, .alav,arikkojen ja sahkop~irien 'tyontekijaihin 
uahden . 
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Liite 1c. 

SAHKoTYoKUNTIEN TYoNTEKIJ.AT 

4 §. 

Tyoaika 

3. Lahto tyooon asuntovaunulta tapahtuu kello i ja. paluu t~opai'kaJta asunio
vaunulle alkaa kello 16, pait i lauantaisin ja juhlapah·ien aattoina., jolloin tyo· 
paikalta liihdetii.ii.n asuntovaunulle kello 12. Jo matka on pitempi btin 3 lun, 
varataan paluuaikaa tyoaja ta en yli mene\·altii. osalta. 5 minuuttia kilometria 
kohti. ~ 

5 §. 

Palka.t 

L Sahkotyokuntien tyontekijat jaetaa.n ammatti ta1ton -a ja palvelusaikansa 
perusteella seuraaviin ryhmiin : 

Aputyontekijii. on tyontekijii., joka O<Il tii.yttiinyt 18 vuotta. 
NuGrempi tyontekijii. on ty!jptekijii., joka on tayttiinyt ~1 vuotta ja osalli tu · 

nut linj a-, kaa.peli· ta i turvaJ'ititerakennustyohon vahiutii.an 3 vuodeu ajan ta.i, 
milloin tyo on kausiluonto.i!sta, vii.hintiiii.n 27 kuukauden ajan ,eka on aputyon
tekijiina osGittanut edistyneensii. ammattialalla. var ina~,eksi linda·, kaapeli- ta i 
turvalaiteraJkennustyontekijii.ksi. 

Vanhempi tyontekijii. em tyontekija, joka vii.hintiUi.n 3 vuoden ajan tal<, millGin 
tyo on kausiluontoista., vii.hintiiii.n 27 kuukauden ajan on ansiokkaasti tyosken 
nellyt nuorempana tyontekijii.nii. ja osoittanut o aavansa suorittaa linja.rakennus· 
ja korjaus- tai klliapelirakennu alalia taikka turvalaitealalla. esiintyvii.t tyot. 

Kiirkimioes Oll1 opa ·tintutkinnon• suor ittanut ja Tiittaviin kokemuksen omaava 
tyokunnan etumiehenii. toimiva tyontekijii.. 

2. Tii.ysin tyokykyisten, 18 vuotta tii.yttii.neiden tyontekijii.in ohjetuntipalkat 
ovat: 

Aputyont&kijii. 
Palkkar~·hmii. 1. 1 t~·ov. 

" 
" 

Nuorempi 
Palkkaryhmii. 

" 
" 

Vanhempi 

2. 2 
3. 3 " 

" 
tyontekijii. 
4.. 1 tyov. 
5. 2 

" 6. 3 
" 

tyontekijii. 

• 0 0 •••• • • 0 • •• • 

• ... . .. . ... 0 • •• 

... ... . . ..... . 
ja karkiruies 

Palkkary hma 7 ••• 0 • • • ... . .. .. ........ 

I 

1,98 
2,05 
2,12 

2,18 
2,2<± 
2,31 

2,-±6 

Paikkakuntaluokka 
II III-IV 

1, 1,81 
1,96 1, 7 
2,01 1,93 

2,06 l,g,7 
2,14 2,04 
"99 2,11 -,--

2,36 2,22 

3. Tyon vaikeudesta tai vaativuudesta tai sen tekijoilleen ase.ttami ta mui ta 
vaatimuk ista riippuen voidaan tyontekijii.Ue mali.saa enin'tii.ii.n 15 % suUI"empi 
tyoko>htainen perustuntipalkka kuin edelHi mainittu ohjetuntipalkka. 
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p 0 y t a k i r j a Ill e r kin t a 1. 
Sopimmspuolet pitavat oikeaua sellaista menettelytapaa, etta tyontekijain paa

luottamusmiehellii. tai hii.nen e tyneena olle saan hiinen sijai ellaan on oikeus tyo
kohteita arvostettaessa tuoda julki mielipiteensii kunkin tyokohteen luokituksesta 
itse luokitustilai~uudie sa . 

P o y t a k i r j a m e r k i n t ii 2. 
Sopimuspuolet toteavat, etta tyopaikoilla jarjestettiiviit tyon- ja aikatutkimuk

set ovat tarpeelli ia ja tarkoittavat paitsi tyon tulosta myoskin tyontekijain 
ansiotason parantamista, mutta samalla toteavat, etteiviit niiden johdosta ehka 
tapahtuvat muutokset tOiden jiirjestelyssa sa.a aiheuttaa tyontekijii.iiJl ylirrasittu
mista . 

Po y t a k i r jam e r k i DJ t ii. 3. 
Alin kaytii.nno a oleva tyokohtainen perustuntipalkka on yhta ~uuri kuin 

1. palkkaryhman ohjetuntipalkka ja yl~n tyokohtainen perustuntipalkka yhtii 
suuri kuin 7. palkkaryhman ohjetuntipalkka. korotettuna 15 %: lla. Naiden valillii. 
olevat tyokohtai et perustuntipallmt saadaan jakamalla alimman ja ylimman tyo
kohtaisen perustuntipaJ.kan valinen alue tyon vaativuuden mukai essa suhteessa. 

Entinen 4. kohta kumotaan. 
4. Linjatyontekijiin tyoskennellessii. kau~ityontekijanii. lasketaan hanelle palk

kaa miiiirii.ttaessii 9 kuukauden tyoskentely yhdeksi tyokaudeksi. 
5. Vuorotyo- sekii. ilta- ja yotyolisii.t maksetaan liitteen 1 a 5 § :n 8. lwhdan 

mukaisina pennimii.arinii.. 
6. Eri•ttain likaisen ja erittiiin raskaan tyon lisaii suo-ritetaan siltii ajalta, 

jolloin niiita tOita tehdiiiin, seuraavasti: 
a) maakuopissa, kaapelikaivo:i.ssa, lii.mpoka:naaleissa ja tunneleissa suoritettava 

kaapeleiden jatkaminen, vetii.minen, paii.tteiden tekemi'nen, koil'jaaminen ja mittaa
minen, sekii maa- ja vesistokaapeli'I!• nosta~-, siirtii.mis- ja korjaustyot kuin 
myos kaapeliojan kaoi.vaminen, kuorutus• ja pylviismontun kaivaminen liejuiosessa 
maastossa ja suopaikoissa, 25 pennia tunnilta; 

b) tyoskentely kreosoottioljylla kyllii.stetyissa tahrivissa pylvaissii -ja kreosoot
tioljylla kylliilstetyn tahrivan puutavaran kasittely, seka pylvaiden pystytyk en 
osalta, ellei ole kii.ytettavissii. koneellista ruostolaitetta, seuraavat tyot: uuden 
pylvaslinjan rakennustyo, vanhan linjan siirtotyo ja taajennustyo ja langan kan
taminen johtoTakennustyossii., 1-6 pennia tumni•lta. 

Pylviiis ii. ja mastoiS8a ym. korkeissa paikoissa- yli 15 metrin korkeudella 
tyoskenneltaessii. maksetaan tyonteki~iille erikoisli iinii 50 pennia tunnilta. Tama 
lisa ei vaikuta mahdolli.sen erittai'll ra;skaan tai erittain likai: eDJ tyon lisan 
maksamiseen. 

----...L..-----

• 

• 
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RATAOSASTON TYoNTE~JXT 

4 §. 

Tyoaika 

22 a 

9. Tyontekijii.n on oltava tyonjohdon mii.ii.rii.amii.llii. kokoontumispaikalla tyo
ajan alkaess·a valmiina tyiSskentelyyn. 

Matka kokoontumispaikalta tyopaikalle kuljetaan tyoaikana ja, mi•kali matka
lippu on tarpeeru, vapaalipulla. 

5 §. 

Palkat 

1. Tii.ysin tyokykyisille, 18 vuotta tii.yttii.neille tyontekijoille maksetaan seu
raavat ohjetuntipalkat: 

Paikkakunta.luokka 
I II III-IV 

1. palkkaryhmii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,67 1,59 1,50 
Seka.tyontekijii. kevyissa toissa, yovartija, verii.jii.n- ja sillanvartija seka sii'Vooja. 

2. pa.lk!karyhmii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 4 1, 75 1,66 
Sekatyontekijii. raskaissa toissa ekii nainen ra ·kai a rakennu - ja ratatoissii.. 

3. palkkaryhmii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97 1,87 1,77 
Yli 3 vuotta tyoskennelleet : ratatyontekija, puutarhatyontekijii., geoteknillisen• 

jaoston tyontekijii. ja varastomies; 
alle 3 vuotta tyoskennelleet: ratatyovaunun kuljettaja ja. opasti'Otyontekijii.; 
kivien kiilaaja ja. kuormaaja, putkia entajan ja ·epan apulainen eka ra.ta

autonkuljetta.ja.. 
4 a. palkkaryhmii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,05 1,95 1,85 

.An:nmattLta.itoiset ki venhakkaaja, kivenporaa.ja, sementtityontekija, kirvesmie , 
korjaus.mies, nostattaja, tyokunnan etumies, puutarhaetumies, opastintyontekija yli 
3 vuotta tyoskennellyt, murskauskoneen kii.yttii.jii. ja syottii.jii., ratatyovaunun kul
jettaja 3---'6 vuotta tyosikennellyt, kii.tei~varaston hoitaja sekii. muu edella mai
nittuihin verrattava itsenii.iseen tyoskentelyyru pystyvii. amma.ttityontekijii.. 

4 b. palkkaryhmii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,22 2,11 2,00 
Tii.ysin ammattitaitoinen koneenkorjausmies, varastomestaripii.tevyyden omaava. 

rata.jakson keskusvaraston b.oitaja, koneenkii.yttiijii., vaihteiden korjaaja suurilla 
kaurpunki- ja risteysasemil1a, panostaja, raidemies, kairauseturnies, kiskonkarkaisu
koneen etumies sekii. vii.hi'Iltii.ii.n 6 vuotta ammatissaan tyoskennelleet: ratatyo
vaunun kuljettaja, peltiseppii., putkias-entaja, maalari, viilaaja, seppii., muurari, 
hitsaaja, metallisorvaaja karkisorvissa, opastintyontekija ja puu eppii.. 

5. palkkaryhmii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,74 2,56 2,45 
Vahintii.ii.n 6 vuotta ammatissaan tyoskennelleet tyoko·neiden kone- ja sii.hko

a entaja., kurssi'Il kii.ynyt termiitti- ja kaasuhitsaustyon hallitswa kiskonhitsaaja 
ekii. Ardelt-nosturin kii.yttii.ja. 

p 0 ~· t a k i r j a m e r k i n t a 
Erikoista, ammattitaitoa ja tarkkuutta vaativissa toissii. tyoskenteleville am

mattityontekijoille, kuten korjaustaitoisi11e konemiehille, kairausetumiehille, vai·h-
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teenkorjaajien etumiehille _uurilla kaupunki- ja ristey asemilla ja vaakitustaitoi
sille etumiehille voidaan mak aa erikoi<Slisiiii enintaan 20% ohjetuntipalkasta 
laskettuna. 

1. kohdan lopu sa ollut .-anha poytakirjamerkintli poi•stetaan. 
2. Sen mukaa.n poikkeaako tyontekijan tyotaito, tyoteho tai kokemus taikka 

hiinen tehtiivansli hiiuelle a-settamat vaatimukset kysymyk essa olevan tyontekija
ryhmiin ylei estii ko kitasoosta, voidaan hanelle mak aa enintiiiin 15% korkeampi 
palkka kuin hanell edelUi. olevan taulukon mukaan oli~i ohjetuntipalkkanoa 
maksettava. 

Toinen ja kolma kappale poi tetaan. 

Pliytakhjamerkinta 
Varsinai is a radan lumenauraus tois a tyo kenteleville ja ke kustettujen .-aih

teiden lumesta pnhdi tajille aadaan maksaa liitteen 2 5 §: n 2. kohdan mukaista 
li aa seka tiiman ohella paikkakuntaluoka ta riippumatta HJ-20 pennia tunnilta. 
Otlotusajoilta ja auran mukana matkustamiseen kiiytetyHtii. ajoilta suoritetaan 
kuitenldn vain tyontekijan tavallista tuntipalkkaa.. Varsinai een auraukseen kay
tel tyii, korotettuun tuntipalkkaan oikeuttavaa aikaa laskettae. a pyori teiiiiin 
,-arsinai'een aurauk een pli.i.vittii.in ldiytettyjen aikojen loppu umma liihimmiik i 
puoleksi tai kokonai eksi tunniksi. 

13. Vuorotyo- sekii. ilta- ja yotyoli at ovat penneinii tunnilta: 

Palkkaryluna 

Paikkak-untaluoklm 
I-IY 

1 ........................ .. 
iltatyo 

10 
12 
13 

yotyo 
20 
2-± 
26 

2-3 -··········-···-·········· 
4-5 ............... - .... - .... . 

Entinen 14. kohta poistetaan. 
14-. Seuraavi a toi · a annetaan tarkoituk emuukainen uojavaatctus : 

'fyoskentely liejui<Sis a viemii.ritOis a, 
joi . a ei tavallisilla t~·ojalkineilla 
tule t 'meen 

IIi tsa ustyot 
'fermiittihitsaustyot 
Kuumat hitsau tyot 
Scpan tyot 
Likakaivojen puhdi<Stus 
Kreosoottioljyllii kyllliistetyn tahri:van 

puutavaran kii.sittely 

pitkii.vartiset kumisaappaat tai muut 
erikoisjalkineet 

suojavaatetus 
suojavaatetus ja erikoisjalkineet 
asbe tikii ineet ja e iliina 
esiliina 
su()javaatetus ja erik.oisjalkineet 
lluojavaatetus ja rukkaset eldi vnu-

nur sa tyoskenteleville li.sak i el'i
koisjalkineet. 

Edellii mainittu suoja.-aatetu<S annetaan tyontekijain kiiytti:ion tyon umitus
ajaksi. 

15. Milloin ammattityontekija suorittaa tyon paii.asialli esti omi11a tyoviilineil
laiin, maksetaan tyokalujen kulumisesta korvau ta kirve miehelle laudoitus- ja 
sisiitois ii. sekii. puusepiille 0 pennia, kirvesmiehelle telinetois a 70 pennia, maala
rille ja muuraril1e 60 pennia pii.ivaltii.. Korvauksen suoritu. tapahtuu neljiinne.
vuosittain tai tyosuhteen piiii.ttye a eika sitii merkita palkak i. 

16. Jos korjau pajan tyontekijii tai muu kiintean tyopaikan a=attityi:intekijii 
tilapaise ti tyonjohdon maii.raykse tii jonkin tehtavau ' u()rittamista varten joutuu 
matkustamaan viihiniaan 5 km:n piiahiin varsi·naiseru tyopaikka.nsa ulkopuolelle ja 
vi~pyy talla matkalla vahintiiiin 2 tuntia ja on taman matkan takia estynyt 
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ruokailemagta vakinai~essa ruokaiJupaika saan varsina~sella ruokailuajalla, makse
taan hiinelle, ellei han ole oikeutettu paivarhaan li~alehdes a 2 olevieu aanno ten 
nojalla, ruokarahaa 2,25 markkaa piiiviia kohtL Jos yllii mainittn tyomatka teh
uiiiiu a ianomaisen a uinpaikkakunnalle tai paikkakunnalle, josta hiinen a unnol
lecn on vahe=iino kuin 5 km, ci mokarahaa suoriteta. 

18. Palkka maksetaan, mikiili mahdolli'sta, tyoaikana. Suori:tu tapahtuu kaksi 
kertaa kuukaudes a ja viimeistii.iin 6 piiivii.n kulue a maksuun tulevan tyokauden 
piiiityttyii, eller voittamattomia esteita tii.han ole. J os palkanmaks-upiiiviiksi sat
tuu pyha- tai juhlapaiva maksetaan palkka edellisenii arkipaiviinii. 

6 §. 

Urakkatyo 

1. kohdan jiilkeen lisii.taiin seuraava 

Poytakirjamerkintii 
Helmikuun 16 pii.ilvasta 1963 lukien maksettuihin urakka.-a.nsioihin uoritetaan 

takautuvasti 5 prosentin ko·rotu sopimuksen allekirjoi'ttamispaiviian saakka. Sopi
muksen aHekirjoittami paiviista lukien korotetaan v. 195 ovitun urakkatyo
hinnoittelun yk. ikkohinnat 24 proRentilla. 
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L i it e 3. 

VARASTOTY ijNTEKIJXT 

4 §. 

Tyoaika 

6. Linjalla ja kylla tys}aitoksissa voidaan var.sinainen tyoa-ik•a sopia myos toosin. 

5 §. 

Palkat 

1. Tiiy in tyokykyis!ille, }8 vuotta tay.ttiilneille tyontekijoille maksetaan seu
raavat ohjetunti:palkat: 

I 
1. palk.karyhma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,67 

ekatyontekija k&vyi sa toi a ja ~i:ilvooja. 

Paikka1.-unt&luok:ka 
II III-IV 

1,59 1,50 

2. palk.karyhma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 4 1,75 1,66 
_-UJ.e 3 vuotta val'astoilla, poltltoainevai'8.stoil1a ja kylliil ty.s}aitoksilla tyosken

uellyt tyonrtekija <S&kii. nainen ra.skruassa tyossa. 
3. palkk·aryha:na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97 1,87 1,77 

Varastotyontel.ci.ja yli 3 vuotta vara toilla ja J•yllii.styslaito.ksilla tyos.kennellyt 
seka sylinterimies. 

4 a. palkkaryhma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,05 1,95 1,85 
Teroiltbaja, korjau mies, kuonnaus- j.a purkauskoneen J;.ayttaja, .traktorinkuljet

raja, 'Vii.hintii.an 6 vuotta Vlarastoissa tyosken'Ilellyt ulosantaja tai pakk818.ja sekii 
rdiihin verrat>tavoa a=attit:yontekijii.. 

4 b. palkkaryhma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,22 2,11 2,00 
Koneelliosen radalla kulkev.an nosturin kji,yttii.ja, konekorjaUJStaWtoinen (diesel

kurssin kii.ynyt) pii.ii.huoltajana toom!iva tyokoneen kiiy.ttajii. kon~korjaustoissii ~a 
yli 3 vuotta teroittajana tyo k·ennellY't JmrSISi.n ~ii.ynyt lteroottaja, sekii vamsto
mestar1patevyyden omaava varastotyontekija l:witaes BJan lyhytlllika.isia vai'astomes
tarin sijaisuuksi>a. 

Aikapalk-alla tyosk·&ntelevii.lle korjaustaitoiselle tyokoneenkii.yttajiille v -oidaan 
erik.oista ammatbitaitoa ja :barl~:kuu-t>ta v·aa;ti.Vlassa konekorj·austyossii. maksaa eri
koista lisiiii. enintii.iin 20 % ohjetuntipallta&ta. 

1. kohdan lopussa ()levart poytii.kirjamerJ.tirunM poi.ststaan. 
2. Sen muk.a:an, poikke!llako tyo.nte.J;.ija-n tlyot.aito, tyo.t-eho ttlll!i kokemus taikka 

hii.ne.n tehtii.vii-nsii hiinelle Merttamat vaatimukset ky<~ytmyk-sessa ole'V'an tyolllt·ekija
rybmiin yleisestii keskirtasosta, voidaan hii.nelle maksBJa en-intaiin 115 % korkeampi. 
palkk,a kuin thiin-&lle edellii olevan taulukon mukaan ·olis!i ohjetuntipalkkana mak
sett81Vla. 

Toinen ja kolmas koappale pOO<!tetaan. 
3. Vuorott·yo- .seka ilta- ja yotyolisii.t ovat penneina tunnilta: 

Palk:karyhm& 

1 .............. .... ...... .. 
2-3 . ········ ··· · ·· . ... '' .... . 

4 .... .. ....... .. ......... .. 
Vanha kohta 4 poi tetaan. 

Paikkakuntaluokka 
I-IV 

iltatyo 
10 
12 
13 

yotyo 
20 
24 
26 
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-!. Seurll!avissa toi sii annebaan tarlwituksenmukainen suojavaatetu 

Kuuman kuonan kuormaus enikoisjalltineet 
HalkOijen a,haus e iliina 
Kreo:o.oottioljyllii. l<ylliistetyn tahrivan suojava,a,tetus ja rukkaset seka v·au-

puut•avaran kii.sittely nuis-<>a tyoskenteleville lisak!si eri· 
kaisjalltineet 

Kreosoottioljyvaunujen cpuhdi.stajat ~uojavaatetu , rukkaset ja erikoisjal· 
kineet 

Kzlliistyslaito ten sylinterimlieh t ~uojav!lJII;tetus ja rukka,set 

Edella mainittu uojavaatetus annetaan ltyontekijiiin kayttoon tyon suoritus
ajaksi. 

5. Milloin kirve mie suorittaa tyon paiiasiallii e ti OiD'lilla tyoviilineilliian, mak
setaan hii.nelle tyokalujen kulumi.se&ta korv·aust.a 70 rpennia piiivaltii. Korvauksen 
suoritu' tapahtuu neljiinnesvuositJtain ta.i tyo uhteen piiattyessa eikii sita merkita 
palkaksi. 

6. Jo kiintea a tyopaikas a tyoskenteleva vara totyontekijii tilapiii esti tyon
johdon maarii.yk estii. jonkin tehtiilvan suorittamista varten joutuu m.atku tamaan 
viihintiian 5 k!m:n piiiihiin var inai en tyopaikkansa ullwpuolelle ja hii.n viipyy 
tiillii matkalla vahintaii.n 2 tuntia ja on taman mwtk11n takia e t~·nyt ruokailema ta 
vakinaise a ruokailupaik!U , MLn va]'\ moaisell.a ruokailuajalla, mak etaan hanelle, 
ellei hiin ole oikewtettu piiivarahaan lisalehdes a 2 olevien iiiinno ten nojalla, 
ruokarahaa 2,25 markkoo piiivaa kohti. Jos ylHi. mainittu tyomatka tehdiian asian
omai en asuinpaikkakunnalle tai pa.ikka.kunnalle, josta hiinen asunnolleen on vii
hemmiin kuin 5 km, ei :ruokal'ahaa uoriteta.. 

6 §. 

Urakkatyo 

Poytli.kirjamerkintii 
Helmikunu 16 paivastii 1963 lukien ma.ksettuihln Ul'!lkka-an iaihin suoritetaan 

rakautuvasti 5 prosentin korotus opimuksen allekirjoituspiiivii.iin saa.kk.a.. Sopi
muk en allekirjoittarnispiiivastii. lukien korotetaan v. 195 urakkahinnoittelun mu
ka.iset, 16. 2. 1963 voimas a olevat yksik.kohinnwt 5 prosentilla. 
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L i it e 4. 
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LIIKENNEOSASTON TYoNTEKIJ.AT 

1 ja. 2 pykii.Iat poistetaan 

4 §. 

Tyoaika 

1 .. ~'yor~ .. laad~ ta johtuen ~~~enneosa ton tyontekijiiin tyoaika maarayt:~·y 
yleensa tyoarkalarn 6 §:n muka1 m kolmiviikkoi kau in. Tyoaikalain 5 §:iia on 
o~e~lettava .!ain tarkoittami a tapauk~is a, kuten korjauspajatyontekijiiin yms. 

tyoa1kaan nahden, ja on .naiuen tyontekijain tyoaika tuutia vuorokaude a, 
pait i lauantaisin ja juhlapiiivien aattoina 5 tuntia, ja 45 tuntia. viiko . a . 

5 §. 

P alkat 

1. Tiiy in t~·ol;ykyi:ille, 1 vuotta tayttaneille tyontekijoille maksetaan seu· 
raavat ohjepalkat: 

Paikkakuntaluokka 
I II III-IV 

1. palkkaryhma 
Ohjetuntipalkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,67 
Ohjekuuka.usipalkka . . . . . . . . . . . . . . . . 334,00 

Veriijiinva.rtija, laiturinvartija ja iivooja. 

2. palkkaryhma 
Ohjetuutipalkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 4 
Ohjekuukausi'Palkka . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ,00 

Liikennetyontekija ja vaununsiivooja. 

3. pa.Jkkarylnna 
Ohjetuntipalkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97 
Ohjekuukau ipalkka . . . . . . . . . . . . . . . . 394,00 

Li~kennetyontekija kuormaus · ja purkaustoissii. 

4. palkka ryhmii 
Ohjetuntipalkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,05 
Objekuukausoi:palkka . . . . . . . . . . . . . . . . 410,{)0 

Korjau pajatyorutekija. 

Poytakirjamerkinta 

1,59 1,50 
31 ,00 300,00 

1,75 1,66 
350,00 332,00 

1, 7 1,77 
374,00 354,00 

1,95 1,85 
390,00 370,00 

Liikelllleosa ton normaalityopiiJivia , uorittav.ien va.unun,siivoojien ja '· iivoojien 
kuukausipalkat vah vistaessaan liikenneosast()n johtaja pyrk:i.i: heidan u'hteensa, 
kun kaikki korotukset otetaan buomioon, samaan ansiotasoon kuin mirka on vas
taa villa viTklllSuhteessa olevilla siivo()jiJ.la vuosi'Palkkiona ja kalliinpaikanli~ana. 
Tyoeh tosopimukseu 9 §: aii ja· liitteen 4 5 §: n 5. kohtaa ei heihin talloin s ovelleta, 
vaan su()r itetaan heille yotyosta, jota tehdaan k1o 22.0().....-.6.00 valiseoii aikaua yh
t eensii vahirutaiin 2 tuntia, 1,50 ma;rkkaa. Mita edellii on sanottu, nouda.tetaan 
samoin liikennetyontekijoihin niihden, jolloin vertailukohteena pi.detiiiin alokkaiden 
palkkausta. 
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2. Ren mukaan, poikkeaako tyontekijiin tyotaito, tyoteho tai kokemus taikka 
hauen lehtiivan ii hii.nelle asettamat vaatimukset kysymykse sa olevau tyontekijii
ryhmiin ylei estii k kitasosta) voida.an hanelle maksaa enintiiiin 15% korkeampi 
palkka kuin hauelle edellii. olevau taulukon mukaan olisi ohjekuukau ipalkl{ana 
maksetta va. \ 

Toinen kappale poi tetaan . 
3. Kaikille ajka.palkkaisille i?ontekijoille maksetaan palkka yleeu ii kuukausi

palkkana. Tyoaikalai!Il 6 § :n alai'Si a tois ii tyontekijii ka.t. otaan normaal iiyo
piii'Viii ·ek i, jos vuorotaulun mukainen tyoaika on viihintaiin 135 tuntia tyoja.k
~o sa eli 193 tuntia kuukaude. a. 

±. Jo kuukau ipalkkaa nauttiva tyontekijii uorittaa normaalityopiiiviii. ly
hyempiii tyopiiiviii, maksetaa.n hiinelle palkkaa vastaavan tyotuntimiiiiriin mukaan . 
:Mikiili tyoaikalain 6 §:n alai.-i a toi ii normaalityopaiviii lyhyempiii tyopiiiviii 
suor~ttavan tyont kijii.n todellinen tyoaika tyojaksOS'Sa ylittiiii sen vuorotauluun 
merkityn tyoajan, jonka mukaan hiinen knukausipalkkan a on miiiiriitty, makse
taan hiinelle va. taava palkanlisiiy . Varsinainen yli- tai hlitiityokorvau tulec 
kysymykseen vain, jo tyotuntimaii.rii ylittiiii 141 tuntia tyojakso a. 

Kohdat 5 ja 6 poi tetaan. 
5. Vuorotyo- ekii. ilta- ja yotyo1isat ova.t penneinii tunnilta: 

Palkkaryhma 

1 
2-3 

4 

Poytiikirjamerkintii. 

6 §. 

Urakkatyo 

Paikkakuntaluokka 
r ·-rv 

10 
12 
13 

20 
24 
26 

Helmikuun 16 plii.vitstii 1963 lukien mak ettuihin urak.ka·an ·ioihin uoriteta1ll.l 
tak·autuvasti 5 prosentin korotu . 
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L i it e 5. 

PAINATUSJAOSTON TY~NTEKIJAT 

5 §. 

P alkat 

Kohta ~ poi · tetaan. 

L i it e 6. 

AUTONKULJETTAJAT JA AUTONAPUMIEHET, AUTOVARIKKOTYoNTEKI
JAT SEKA LINJA-AUTON RAHASTAJAT 

5 §. 

P alkat 

I. Autonkuljettajat ja autonapumiehet 
1. Tiiy in tyokykyisille, 1 vuotta tiiyttii.ne1lle autonkuljettajille ja autonapu

miehille maksetaan seuraavat ohjetuntipalkat: 

Kuorma-autoukuljettajat 
Kuljettajan palvelusaika yli 4 v . 

" 
" 

Henkilo
Kuljettaja.n 

" 
" 

" 
II 

2--4 v. 
aile 2 v. 

ja pakettiautonkul:jettajat 
palvelusaika yli 4 v ..... . ............ . 

" 
2--4 v. . ....... - .. - - . .. . . 

" 
aile 2 v .. . ........ . ... . .. . 

Autonapumies 

Poytiikirjamerkintii 

Paikkakuntaluokka 
I II · III- IV 

1,92 
1,76 
1,67 

1, 7 
1,71 
1,63 
1,49 

1,81 
1,66 
1,59 

1,79 
1,64 
1,5 
1,41 

1,74 
1,60 
1,53 

1,71 
1,5 
1,51 
1,36 

---

Autonapumie ten osalta pidetii.an oikeana sellaista menettelya, etta tyonteki~ 
jii.lle, j ota tilapiiise ti kiiytetaiin autonapumiehenii, suoritetaan palkka hanen e'!lti
en palkkaryhmansii mukaan. 

Vanhat 4-6 kohdat poistetaan. • 
±. Y1i 2 vuotta tyo kennelleelle kuorma-autonkuljettajalle ja. autonapumiehelle, 

joka ajotehtiilvan a ohell.a. osallistuu tavaroiden kuormaamiseen ja purkamiseen, 
mak ~taan kuormauslisanii 30 pennia tunnilta. 

1\Iuulle ku(>rma-autonkuljettajalle ja autonapumiehelle maksetaan mainittua Ii iiii. 
samoin edellytyk ~n· 25 pennia tunnilta. 

8. Mikiili pakettiautonkuljettaja joutuu tekemiiiin 4. kohdassa mainittuja toitii, 
maksetaan hiine.Ue mainitun · kohdan mukai.set lisiit. 
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9. Vuorotyo- eka ilta- ja y1ity1i1isat ovat iltat1iissii. 14 pennia ja yot1iissa 2 
peuniii. tunn~lta. 

IT. Autovarikkotyontekijiit 

1. Tiiysin ty1ikykyisille, 18 vuotta tayttiineille autovarikkotyontekijoille mak
·etaan seuraavat ohjetuntipalkat: 

Miehet Pail<kakuntaluokka 
I II III-IY 

1. pa1kkaryhmii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 1,52 11-!4 
Apu-, seka- ja niihin verrattavat kevyet tyot. 

2. palkkaryhmii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,74 1,68 1,52 
Vaihetyontekijii.t sekii. yhden vuoden ty1iskennelleet ja tiettyii. kokemusta saa

vuttaneet ammattityontekijan apuna tyoskente1evat a.putyontekijiit samoinkuiu 
suhteellisen raskasta sekatyotii tekevat tyontekijat. 

3. palklra.ryhma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 1,82 1,62 
Viihintiiiin 3 vuotta ammatissaan tyoskeuneHeet nuoremmat ammattityontekijiit. 

4. palkkaryhmii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,15 2,00 1,74 
22 >notta tiiyttiineet 6 vuotta ammatissaan tyoskennelleet ammattity1intekijiit. 

Asentajaoppilaiden ohjetuntipa1kat ovat seuraavat: 
Pail<kakuntaluokka 

I II III-IV 
15 vuotta tiiyttiineet 

1. oppiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,79 0,77 0,73 
16 vuotta tiiyttiineet 

2. oppiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,06 1,01 0,97 
17 vuotta tiiyttiineet 

3. oppiv. . ..... ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,33 1,27 1,22 

2. en mukaan, poikkeaako palkkaryhmiiiin kuuluvan tyon vaikeus tai vaati
vuus tai en tekijiilleen asettamat muut vaa.timuk et kysymyk essii olevan palkka
ryhmiin toiden norm.a.alisesta tasoota, voidaan iita mak aa 15 % korkeampi pa1kka 
kuiu ylliimii.iiriitty palkka.. 

Edellise ii. kappaleessa mainittua tyokohtaisuuslisiiii sovelletaan siteru, ettii mai
nittu lisa ku aki'll tyopaikassa palkkaryhmi ii 1. ja 2. on kes<kimiiiirin kumma~ a
kin palkkaryhmiissii vahintiiiin 7,5% seka pa1kkaryhmissii 3. ja 4. keskirniiii.rin 
kumma sakin pa1kkaryhmiissa viihintiiiiu 10 %. 

3. Erittiiin 1ikaisissa t1iissa mak.setaan tyontekijiille ns 1 i k a i en t :· o n 
1 is ii ii seuraavasti: 

autonosren pesijoille, moottorien purkajille sekii niille alustatyontekij1iille, jotka 
jatkuvasti s.uorittavat likaisuuten a puolesta ensik ilueteltuihin toihin verratta vaa 
tyota: 

Paikkakuntaluokka 
I ja II III ja IV 

Palkkaryhmiit 1. ja 2. 
Miehet .... .... .......................... . 

Pa1kka.ryhmiit 3. ja 4. 
Miehet ............ .. ....... · · .. · · . · · · · · · · 

15-1 vuotiut tyontekijiit 
15 v. tiiyttiin. 1. oppivuonna ........ ..... . 
Hi v. , 2. , 
17 v. " 3. " 

pjt pjt 

15 14 

16 

11() 

11 
12 

15 

9 
10 
11 

Jiiiihdyttiijiityontekijoille, BiS~ntajille ja asentajien apulaiJSiUe, sepHle, peltise
pille ja ruiJSkumaalareille: 
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Paikkakuntaluokka 
I ja II III ja IV 

Palkkaryhmat 1. ja 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 
, 3. ja 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 12 

Yastaava Jif;a maksetaan ruyo ni.ille tyontekijoiile, jotka suorittavat likaisuu
ten~a puole ta edellii lueieltuihin tOihin verrattavaa tyota. 

Miikiili korjaamolla ei ole autoruosien pesijiia, makseta•an asentajalle, joka suo
rittaa osien pe ua, likaisen tyon lisaii lw.rkeimman taulukon mukaan. 

Erikoisamma.ttimiehen aikatyol~sii 

Erikoisammattimiehelle, joka suoritta·a konekorjaamolla erittiiin vaativaa ja 
monivuo.Jista viim istelytyota, jota ei voida tehdii UTakalla, vo·i:daan maksaa eri
koista aikatyoli:. aii viihintaii.n 25% edellii. maim.itui ta ohjetuntipalkoista·. 

Erikoisammattimiehenii. voi:daan pitii.ii muun muassa tiiysin a:mmattitaitoista 
tyokaluvHlaria, dieselpumppujen ja sahkolaitteiden. korja~~Jjaa, sorvaajaa ja jyrsi
jiiii, joilla on alallaan myos• teoreettinen erikoiskoulutus se'kii lisii.ksi kurssinkiiy
nytlii moottorien hienosiiii.tiijiiii. 

III. L~nja-auton ra.has•tajat 
L Tiiysin tyokykyi ille linja-a.uton rah!IJSta'jille maksetaan semaavat ohje

palkat: 

Rahastajat kaukoliikenteess·a 
Paikkalruntaluokka 

I II III ja IV 
aBe 18 v. 

ohjetuntipalkka • • •• • •• 0. 0 ••••••••••• 1,15 1,10· 1,04 
ohj eku ukau&i palkka ... . .... .. .... . .. 230,00 220,00 20 ,00 

18 v. tiiyttiinyt 
ohjetuntipalkka . . . ....... .. ......... 1,28 11,22 1,19 
ohjekuukaus•ipalkka • • • ••• • ••••• 0 0 •• • 256,00 244,00 238,00 

Ra.hastajat paikallis- ja Ui.hiliikenteessii 
alle 2 v . teh tii. viis sa toiminut 

ohjetunt~palkka . . ... . . . .. . ...... . ... 1,35 1.,31 1,26 
ohjekuukausi.palkka ••• • • 0 • • •• • •••••• 270,00 262,00• 252,00 

yli 2 v. tehtiiviissa toiminut 
ohjetuntlpalld·a .. .. ... . ... . . . ... . ... 1,3·9 1,34 1,30 
ohjekuuka111sipalokka .. . .............. 278,00 268,00 260,00 

2. ~Iuu a suhtee sa nouclate·taan tiio:nii.n opimuksen lriritt.een 4 4 §:n ja 5 § :n 
2-6. koht~en maiiriiy ks•ia. 

'r arkeimmat yHa o·levien tyoehtosopimusten silsii.ltii.mistii. muutoksista ovat seu
raavat : 

Arkipyhakorvaus uoritetaan aadetyin edellytyksin myos juhannuspii.iviiltii. ja 
pyhiiinpiiivii.ltii. 

Liitteiden 1 c - 6 ohjepalkko·i1hin on sisallytetty aikatyolilsii. ja. liitteiden 2-5 
osalta myo erittain raskaan ja lilkaisen tyon lisa, joten sanottuja lisia ei suoriteta 
eniiii erillisinii naissii tapaukS'issa. 

Paikkakuntaluokka IV on yhdistetty paikkakuntaluokklll m :een. 
Tyoehto o·pimuk et tulevat voimaan palkkojen oswlta takautuvasti helmikuun 

16 pii.ivasta 1963 lukien twi, ellei palkanmak&uka•us•1 ala si!ll om, sita seuraavan 
palkarumaksukauden alusta, nWtten kohdalla, jotka olivat valtionrautateiden tyossa 
huhti'kuun 16 ·paivii.na 1963. (T.oj n :o To 344, 30. 5. 1963.) Kl 22 a/•63. 

H elsinki 1963. V altioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 23 
1963 

Vllttaus Kiskylehdessli julkaistuun mUriykseen merkltiin: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero. vuost. asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivl palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus. lehtlpalvelu. 

S is ally s: 1. Lisayksiii. ja muutoksia virkanumeroihin (1om. n :o 2612/V). -
2. Polttoaineiden myynti I\autatieliiisille. - 3. Rautatielaisille myytavien halkojen 
hinta. - 4. Aikataulukirjan 130 lisii.y 3. - 5. Ki koautoi..s a ra.ha.stustehtii.vissii 
toimivien kouli.!Jtus. - 6. Muutos Joensuu-Kitee--Tohmajarvi jakelulinjan liiken
noimiseen. - 7. Junatullvallisuussaanto. - 8. Kan ainvalinen matkatavaraliikenne: 
tullivalvonta Suomen-Ruotsin/Norjan valisessa liikentees ii.. - 9. Ma.tkalippualen
nuksia. - 10. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja. ym. - 11. Avoimia vir
Jtoja ja toimia. - 12. aksalai , uomalainen poikaleiri Vuokati sa. - 13. VR:n 
ampuma.mestaruuskilpa.ilut v. 1963. 

Lisayksia ja muutoksia virkanumeroihin 1 
(1om. n:o 2612/V) 

Virikamiespall&austen jarjestelyjen johdosta tehdaan pal!kka- ja 
palkkiolistoi a ym. kaytettaviin virkanumeroihin (lom. n: o 2612/V) 
1. 7. 1963 ~ukien seuraavat lisaJkset ja muutokset: 

Lisayksia: 
2415 teknikko yp. (2 pl.) R 
2308 tyonjohtaja, ylityonjohtajana, K 
2309 toimi tosihteeri 
2318 vanh. toimistorakennusmestari 1 l. 
2319 " " 2 I. 
2223 " " 3 l. 
2110 apulaisasemapaallikko ap. (2 pl.) 
2111 nuor. toimistorakennusmestari 1 l. 
2019 " " 2 l. 
1903 kirjanpitaja (yp.) R 
1909 nuor. toimistorakennusmestari 3 l. 
1910 " " 4 l. 
1606 laborantti yp. 
1607 , ap. 
1616 ylikonduktoori yli 5 v. 
1504 , aile 5 v. 
1505 veturinUimmittaja yli 10 v. 
1313 koneenhoitaja yp. (1 pl.) 
1203 toimistoapulainen (yp.) yli 3 v. 
1206 asemamies (yp.) 
1214 ikonttoriapulainen (yp.) 
1100 toimistoapulainen (yp.) aile 3 v. 

5427/63/5- 13. 6. 1963. 
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1 Muutokset: 
2414 teknikko yp. (1 pl.) R 
2208 apulaisa emapalill.:ilklro ap. (1 pl.) 
1209 1koneenhoitaja yp. (2 pl.) 
1113 asemamies (ap.) 

(Toj n: o To 385, 8. 6. 1963.) Kl 23/ 63. 1. 

2 Polttoaineiden myynti rautatieliiisille 
Lisayiksena Kl 17/63. 4 julkaistuun taulukkoon ilmoitetaan, etta 

va;ltilonrautruteiden palveluks·essa olevhlle tyonteldljoille saadaan 
myyda po·Lttoameilta kuten A 1-A 9 pa]J:{lkausluokkiin kuuluviiUe 
valti:on vira'II! ta.i towenhaltijoihle. (V•o n: o V. 405·/466, 4. 6. 63.) 
KJi 23/63. 2. ' 

3 RautatieUi.isille myytavien halkojen hinta 
Rautatiehalli:tus {)11 muuttanut Kl 44/62.6 otsrukeasi:asta an

netut maaraykset ±ten, etta rautati:elaisille myytaviJSlta k o i v u
h a lo i s t .a peritiian 21. 6. 63 lukien rnittaa'II! ltad{)ttuna kuutio
metril.ta alia 01l-evassa luetel'Oss:a mruin.itut hinna.t: 

1/1 m: n miittaisten sekahalkoj·en hinta o•n 2 maT'kkaa halvempi 
kuin k{)ivuha;lkojen hinta. 

Helsi.nki-.Jii.rvenpaa .. . .. . 
(Kerava)-Porvoo ........ . 
(Jarvenpaa)-Riihlmaki .. . 
(Hyvinkaa)-(Lohja) .... . 
Lohja-Lohjan kauppala-

(Karjaa) .......... . .. . 
Karjaa ... . .......... . · · · 
(Karjaa) -Ta=isaari-

(Hanko) .......... . .. . 
Hanko . . .. ......... . .... . 
Pasila-Karjaa ... . .. .. .. . 
(Riihimaki)- (Hii.meenlinna) 
Hii.meenli.nna-Parola ..... . 

· (Parola)-) Toijala) -Val· 
keakoski . . ..... . ..... . 

Toijala . .. . ........... .. . 
(Riihimii.ki) -(Lahti)-Vesi-

jii.rvi . .. , ...... . ... . .. . 
Lahti ...... . ........... . 
(Lahti)- (Hei.nola) ..... . . 
Heinola ... .. .......... . . . 
(Lahti) -(Loviisa) . . ..... . 

Lovli a-Valko ..... . ..... . 
(Lahti)-(N astola) .. . . .. . 
Nastola .. ..... . . .. . .. . . . . 
(Nastola)-(tJusikylii.) 
tJusikyla . . .. . . . . .. . ... . . . 
(tJusikyla)-(Kausala) ... . 
Kausala ........ . . .. .. ... . 

17:-
16:60 
16:90 
16:50 

16:60 
17:10 

17:30 
17:80 
16:80 
16:30 
16:50 

16 :30 
16:60 

15:80 
16:20 
13:8'0 
15:-
15:-
16:-
15 :-
15 :30 
15 :-
15:30 
15 :-
15:30 

(Kausala)-(Koria) 15:
(Karjaa)-Salo-Piikkio . . 16:80 
(Piikkio) -Turku-Raisio-

Naantali . . .. . . .. . .. .. .. 17:80 
(Raisio)-(tJusi.kaupunki) . . 16:80 
tJusikaupunki . . . . . . . . . . . . 17:30 
Tur ku-Lieto . . . . . . . . . . . . . 17 : 80 
(Lieto)-Kyro . . . . . . . . . . . . 16:30 
(Kyro)-(Loimaa) . . . . . . . . 16:30 
Loimaa . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:10 
Ypaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:30 
(Ypaja)-(Toijala)-Lem-

paala ..... . . .......... 16:30 
Toijala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:60 
(Lempaii.la)-Tampere . . . . . 16:80 
Tampere-Nokia . . . . . . . . . . 16 :80 
Siuro-Peipohja-(Rauma) 16:60 
Rauma . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17:30 
Peipohja-Pori-Miintyluoto 16:60 
(Tampere)-V ehmaincn . . . 16 : 60 
(Vehmainen)-(Orive i) . . . 16:10 
Orivesi ja Oripohja . . . . . . 15: 50 
(Orivesi)-(Jii.msa) . . . . . . . 13 :80 
Jiimsii.-Jii.msankoski-Olkkola 14 :30 
(Oripohja) -(Lyly)-(Vilppu-

la)-(Haapamiiki) . . . . . . 13:80 
Lyly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 :20 
Vilppula-Miinttii . . . . . . . . . 14:70 
Haapamiiki . . . . . . . . . . . . . . . 14:80 



(IIanpamii.ki)-(Vin·at) 
Virrat . .. . . .. . . ...... . . · · 
(Virrat)-(Parkano)-(Niini

salo)- (Kankaanpali)-
Honkakoski . . ....... - .. . 

Parlmno ...... . .... . .... . 
Niinisalo ..... . .. _ ...... . 
Kankaaupaii. . . . . ......... . 
Pomarkku-(Noormarkku)-

(Pori) .. - ... . ........ . 
Noormarkku ..... . ... - . .. . 
(IIaapamaki)-(Myllymaki) 
Myllymaki ..... .. ...... . . . 
Inha.-Ahtiiri ....... . . . . . 
(A..htiiri)-(Alavus)-(Seina-
joki) . ........ .. ....... . 

Alavus . ........ - ... .. .. . 
Seinajoki . . .... . ........ . 
(Seinajoki)-(Vaasa) 
Vaasa-Vaskiluoto ... - . ... 
(Sei.najoki)-(Kristiinankau-

punki)-(Kaskinen) ... . 
Dmajoki .. . ............ . 
Kauhajoki .. .. ......... - . 
Kri tiinankaupunki ....... . 
Kaskinen .... .. . ....... . . 
(Seinajoki)-(Lapua) .. _. 
Lapua-Kauhava-Harmii.-

Ylihii.rmii. . ... . .. ... . ... _ 
(Harmii.)-(Jepua) 
Jepua .... . ... . .......... . 
(Jepua)-(Kokkola) 
Uusikaarlepyy ....... . ... . 
Pietar aari ............. . 
Kokkola-Ykspihlaja .... . . 
(Kokkola)- (Ylivieska) 
Kannus . .. . ... . . . . .. .... . 
Ylivicska . ... ..... .. . .. . . 
(Ylivieska)-(Oulainen) . . 
Oulainen ... . . . . . _ . .. ... . 
(Oulainen)-Lampinsaari-

(Raahe)- (Ruukki) 
Raahe . .... .. . _. _ ... . . . . 
Ruukki .. - ............. - . 
(Ruukki)- (Liminka) 
Li.minka _ ..... . ........ . 
(Li.minka)-(Kempele) 
Kempele-Oulu-Toppila 
(Ylivieska)-(Nivala)-Kar-

voskylli . ............ . . . 
Nivala ............... . . . 
Oksava-(Haapajarvi)-(Py-

llii.salmi)-(Iisalmi) . .. . 
Haapajiirvi .. _ .. .. ... . . . . 
Pyhii almi . . . . ..... .. . . . 
Iisalmi . . ... . .... - .... . . . 
(Haapaj arvi)- (Pihtipudas) 
~(~nnonkoski)-(Sa.ari-
Jarvl) . .... . . . . . ..... .. . 

13 :90 
14:50 

13:90 
15:30 
15:30 
15:30 

15:50 
15:80 
14:-
14:40 
14:60 

14:10 
14:10 
16:10 
15:80 
16:60 

14:10 
15: 0 
15:80 
15:80 
16 :-
15:60 

15:80 
15:60 
15:80 
15:60 
16:10 
16:10 
16:10 
13:80 
15:10 
15:40 
15:-
15 :60 

15:-
16:30 
16:10 
15:-
16 :60 
15:10 
16:90 

14:80 
15:10 

13:-
14:10 
14:10 
14:60 

13 :-

-3 -

Pihtipudas .. - ..... . ... . . 
Kannonkoski ja Enonjiirvi 
Sa.arij ii.rvi ...... . ...... . 
(Saarijiirvi)-(A.iinekoski) 
A.iinekoski . . ..... . ..... . 
(Suolal1ti)-(Jyvaskyla) .. . 
Suolahti ......... _ ...... . 
J yvaskylli ........ . ...... . 
( J yvaskyla)- (IIaapamaki) 
(Toppila)- (Haukipudas)-

(Ii)-(Olliava)-(Kemi) 
Haukipndas . . ........... . 
Ii ........... . . . ....... . 
Olhava . ................ . 
Kemi ·····-· · ·-······ ... . 
(Kemi) -Laurila-(Tornio) 
Tornio __ . . ........ . .... . 
(Tornio)-(Ylitornio)-

( .A.a vasaksa)- (Kauliranta) 
Ylitornio . ......... . .... . 
.A.avasaksa .. .. . .... . . . ... . 
Kauliranta-Kolari ....... . 
Laurila- (Tervola)- (Koivu) 

(Rovaniemi) .... . ... . .. . 
Tervola ...... . ...... . ... . 
Koivu .. ............. _ .. . . 
Rovaniemi .... . .......... . 
(~o_vaniemi)- (Kemijiirvi) 
MlSl .... _ .... . ... . .... . . . 
Kemij iirvi ...... ... . . .... . 
(Kemijiirvi)-Kursu ..... . 
Salmi vaara- (Sail a)-Kello-

23 

13:40 
13:40 
14:30 
13:20 
14:80 
14:90 
15:30 
15:50 
13:80 

15:-
16:-
16:-
15:50 
16:90 
16:90 
17:20 

15:-
16:
lt:i:-
15:80 

14:30 
14 :60 
15:80 
16 :10 
13:80 
14:50 
15:80 
13:40 

selkii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:40 
Salla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:50 
(Oulu)-(Muhos)-(Utajii.rvi) 

-(Vaala) . . . ...... _ . . . . 15:30 
Mul10s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 :-
Utajiirvi . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:50 
Vaala . . . _..... . ..... .. ... 15:50 
(Vaala)..:_(Kontiomii.ki) 13:50 
Kontiomaki . . . . . . . . . . . . . . 15:
(Kontiomaki)- (Hyrynsalmi) 

(Ammii.nsaari)-(Taival-
koski) . ..... . ........ . 

Hyrynsalmi ... . ..... . .. . . 
Ammii.nsaari .... . ... . .... . 

13:-
14:10 
14:60 

Taivalkosk:i ........... . . - . 14:20 
(Kontiomaki)- (Kajaani)-

(Otanmaki)-Rasi.maki . . 13:-
Kajaani . . . . . . . . . . . . . . . . 16 :
Otanmaki . . .. .. . .. . . . . .. 14:60 
Kalliomii.k:i-(Sukeva)-(Ii-

salmi) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12: 90 
Sukeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 : 60 
Iisalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14: 60 
(Kontiomaki)- (Vuokatti)-

(Sotkamo) ...... .. .. -. 13:-

3 
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Vuokatti ja Sotkamo 
J uurikkalahti- (Maanselkii.) 
Maanselkii. ............... . 
Rumo- (Porokyla)- (Nur-

mes)-Matiisvaara ..... . 
Porokylii ja Nurmes ..... . 
Viekki-(Tiensuu)-(Lieksa) 

-(Uimaharju) ... . .... . 
Tiensuu-Lieksa ......... . 
Uimaharju . ... ......... . . 
Paukkaja-(Kontiolahti)-

(Joensuu) ............. . 
Kontiolahti .............. . 
Joensuu ............... . 
(Joensuu)-Herajiirvi .... . 
(Joensuu)-Kaurila ...... . 
Niirala . ...... . . . ..... . . . 
Onttola .......... . ..... . 
(Onttola)-(Yli:i.mylly)-(Li

peri)- (Viinijii.TVi) - (Sys
majarvi) - (Outokumpu) 

Y~amrlly ................ . 
L1pen ........ . ......... . . 
Vili1ijarvi .... . . . ...... . 
Sysmiij ii rvi . . . . . . . . . . . . . . 
Outokumpu ............ . . 
(V~~jarvi)-Koivumiiki 
SyrJa ... . ...... . ..... .. . . 
(Syrjii.) -(Varkaus) - (Huuto-

koski) ............... . 
Varkaus ............. . . . 
Huutoko ki . . ........ . .. . 
(Iisalmi) - (Lapinlabti)-

Alapitka ............. . 
Lapin1ahti . . ........... . 
(Alapitka)- (Siilinjarvi) -

Juankoski .... .. ..... . 
Siilinj arvi ............. . 
( iilinjiirvi) - (Kuopio) 
Kuopio ................ . 

-4-

14:10 
12:80 
13:40 

12:20 
13:-

12:20 
12:20 
12:80 

12:20 
13:40 
14:10 
12:20 
12:20 
13:10 
14:-

12:30 
13:60 
13:60 
13:60 
13:60 
13:60 
12:30 
13:60 

12:80 
14:10 
13:60 

12:90 
13:60 

12:80 
14:-
12:90 
14:60 

(Kuopio)-(Suonenjoki) 
Suonenjoki ............. . 
(Suonenjoki)-(Pieksiimaki) 
Pieksiimliki ............. . 
(Pieksamaki)-(Mikkeli) 
Mikkeli . . ............... . 
(Mikkeli)-Multamaki 
Miintyha.rju •.... . ... .. .. 
Voikka, Harju, Kuusa.nkoski, 

Koria . ja Kouvola ..... . 
Kouvola-Inkeroinen-Kymi 
Kotka, Karhula ja Kymin-

linna ................. . 
Inkeroinen- (Hanrina) 
,Hamina ............... . 
Utti .... . .............. . 
(Utti)-Vainikkala ....... . 
Raippo-(Lappeenranta) .. . 
Lappeenranta ..... . ..... . 
(La ppeenran ta)- ( J outseno) 

-(Imatra)-Immola . . . . 
Joutscno ............... . 
Imatra ja Imatrankoski .. 
Punt ala-(Parikkala) 
Parikkala-Tiviii. ......... . 
(Jyviiskyla)-(Vaajakoski) 

- (Lievestuore) - (Hanka· 
salmi)-(Pieksii.miih.-i.) .. . 

Jyviiskylii ............. . 
Vaajakoski ............. . 
Lievestuore ... .......... . 
Hankasalmi ............. . 
Pieksii..mliki ............. . 
(Pieksiimii..ki)- (Huutokoski) 

- (Joroinen)-(Savonlinna) 
Huutokoski ja Joroinen ... . 
Savoulinna ....... ... ... . 
(Sa vonlinna)- (Punkaharju) 

-Sarkisalmi ......... . 
Punkaharju ............ . 

12 90 
14 10 
12 90 
14:30 
13:10 
14:-
13:40 
13:70 

15:80 
15:80 

16:50 
15:80 
16:30 
15:60 
13:50 
13:50 
15:50 

13:50 
14: 80 
15:20 
13:20 
14:-

13:20 
15:50 
15:40 
14:20 
13:90 
14:30 

12:90 
13:60 
14:-

12:90 
13:50 

Kaupunkien ja lkauppaloiden alueella sijaitsevilla li:ikennepai
koilla peritiUin haloista ao. lkauptmgin tai kauppalan Eikennepai
kalle vahvistettu hinta. 

Halot jaetaan hinnoittelua vart,en puulajeiltaan seuraavaan kah-
teen ryhmaan: 

1) Koivuhalot, joihin ei ole sekoitettu muuta puulajia ja 
2) selrahalot, joiden joukossa ei saa olla koivua. 

Halot luovutetaan yhden metrin pituisina, mutta voidaan poltto
aine- ja puutavaravaraston piii:illikon hal'lkinnan mukaan sella:isissa 
polttoinevarastoissa, joissa ha:lot katkaistaan koneellisesti, luovuttaa 
lyhyempinrukin, jos twma vaikeuksitta ja saannollisia toita hairitse
matta voi tapahtua, jolloin edella mainittujen hintojen lisii:ksi on 
mruksettava: 
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1/2 an : n pituisiksi katikaistuista ha:loista 1:50 mk m3: Ita 3 
1/3 " " " " 1: 90 " " 
1/4 " " " " 2:20 " " 

(Rh/Vo 1565/384, 21. 5. 1963.) Kl 23/63. 3. 

Aikataulukirjan 130 lisays 3 4 
AikaJtaulun 13{) 1lisays 3 on Hmestynyt ja jaettu kaikiille aika.

tau1u.kirj·8Jll tilarn.neifle. (Kut n: o 9·84, 10. 6. 1963.) KQ 23/63 . 4. 

Kiskoautoissa rahastustehtavissa toimivien koulut us 5 
Sen johdosta, etta rautatieopisto on vuodesta 1961 lukien isal

lyttiinyt Jrirjeessa rh H. 1247/ 7132, 3. 12. 57 (Kl 51/57. 3) maini
tun taydennyskoulutuksen alempien liikenneoppikurssien opetus
ohjelman, rautatiehallitus on maariinnyt, etta po. ki koautokalus
ton ja sen lammitys- ja ilmastointilaitteiden tuntemisessa annet-
1Javaa taydennyskoulutustru ei ole tarpeen erik een jarjestaa 27. 5. 
61 ja sen jalkeen ylemman patevyys1JUtkinnon suorittaneille toimi
henkiloiUe. 

Samalla rautatiehallitus k!ehoittaa jarjestamaan kiskoauton
rahastajien koulutuksen yhtenaiseksi siten, etta anottu kaluston
tuntemus sisaltyy rahastajan peru koulutukseen. 

(rh n: o H. 547/4060, 5. 6. 63) Kl 23/ 63. 5. 

Muutos Joensuu-Kitee-Tohmajarvi jakelulinjan 6 
liikennoimiseen 

Asian vaartimia toimenpiteita varten ilmoitetaan, etta Valtion
rautateiden Autoliikenne...saannon liitteessa 2! (sivulla 78) maini
tun jakelulinjan Joensuu- Kitee-Tohmajarvi ajore.ittia muute
taan 16. 6. 1963 lukien niin, etta Tohmajarvella poikkeaminen jaa 
si·iia kokonaan pois. Muutol\isen jiilkeen tiita Oy Pohjol:an Lii
kenne Ab: n hoidossa olevaa jwkelulinjaa liikennoi-daan edelleen
kin arkipaivina J oensuusta Rasivaaran kauttaJ Kiteelle, mutta 
paluuma:tka Kiteelta rujetaan suoraan uutta valtatieta Hammas
lahden kautta J oensuuhun. Linj·an ajoreitti ja kiloffiletrimiiarat 
muuttuvat tiissii yhteyde sa seuraavasti: 

JOENSUU-KITEE 

164 Joensuu 
25 139 Hammasl·ahti 
53 111 Ra. i'Vaara (Hammaslahti) 
90 74 Kitee (Tohmajarvi) 

13·9 25 Hamma:slahti 
164 Joensuu 

(Kut n: o 937, 8. 6. 63) Kl 23/63. 6. 
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'I Junaturvallisuussaanto 

8 

Junaturvallisuussaannon toisen painoksen lis·alehti 11 on ilmes·
tynyt painosta ja sen perusjakelu suoritettu painatusjaost·on toi~ 
mesta. ( ro Lt 1538, 6. 6.1963.) Kl 23/63. 7. 

Kansainvalinen matkatavaraliikenne : tullivalvonta Suomen-Ruot
sin/ N orj an valisessa liiikenteessa 

Ensi vaiheena tullimuodollisuuksien helpottamiseksi kansain
valisessa matkatavaraliikenteessa on asianomaisten tulli- ja rauta
tieviranomaisten valiila sovittu sem·wavaa: 

Ruotsi.in ja Norjan lahetettavaa ja sielta saapuvaa lcirjattua 
matkatavaraa ei enaa 15. 6. 1963 alkaen tullirviranomaisten toi
me ta tarkasteta, sikali kuin on kysymys tavallisista matkavarus
tei ta. Tallaisten matkatavaroiden lkuljetettavwksi jatto ja luovutus 
tapahtuvat seka liihetys- ettii maaramaassaJ rautatievirkailijain 
vastuulla, joiden tulee noudattaa seuraavia yksityiskohtaisia maii
riiyksiii : 

( aJ) .Ainoastaan henlkilokohtaisia mrutka varusteita si.siil!tii vii t 
matkatavarat vaTustetwan kirjaJttoossa 1ip.ukkeel1a ,Tulllfri rese
utrustning-Tullivapaita matkavarusteita" (VR lorn. n: o 2865) , 
joka liimataan osoiterappuun tai sen viereen. Lipukkeen teksti 
on painettu sinisellii valkoiselle pohjalle. Tiillainen matkatavara 
kuljeteta:an SUOl'aan maaraasemalle RuotsissaJ j•a Norjassa ja luo
vutetaJan siella vastaarrottajalle ilman tulliviTanomaisten viiliin
tuloa. Tullilla on kuitenkin oikeus suorittaa tarlmstus, mrilloin se 
katsoo tarpeelliseksi. 

(b) Henkilokobtaisilla matkavarusteilla tarkoitetaan pitovaat
teita, vuodevwatteita, toalettitarpeita jw muita henkilokohtaiseen 
kayttoon ma tkan aikana tar koitettujoa esineita ( esim. kiikari, 
ka~mera, soirtJtovaline, matkaradio, polkupyora, sukset ja muut ur
heiluvalineet, l·astenvaunut, rullatuoli), ei kuitenkaan vakijuomia, 
tupakka tai elintarvikkeita. 

P olkupyoriii, suksia, lastenvaunuja ja rullatuoleja ei tarvitse 
varustwa ylliimainitulla lirpukkeeUa. 

Henkilokohtai.sina matkavarusteina ei pideta kauppatavaroita. 
eikii muita elinkeinotarkoituksiin kaytettaviii esineitii eika liioin 
suomalaisen tai norjalaisen mat kustaJjan kotd.maansa ulkopuolella 
hankldmia uusia esineita, jotka on tarkoirtus paluumatkan yhtey
dessa lahettaa matkatavarana asianomaisen kotimaahan. 

Matkatavaraa kuljetettavaksi j iitettaessa on rautatievirkailijan 
tehtavii seuraavat kysymykset matkustaj aHe, tarvittaess:a ruotsin
lcielella: 

1) Onko tassa muuta kuin henkilokohtaisil3. matkatl3.varoita? 
(Har Ni nltgot annat an personliga saker i bagaget ?) 

2) Onko al'koholijuomia, tupakkaa, ~lintarvikkeita? (Inga sprit
varor, t obaksvaror, livsmedel ?) 
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3) Onko Suomessa ostettuja uusia esineita? (Inga nyinkopta 8 
saker?) Esim. kiikari, va·lokuvauskone, radio, leirintavarusteita, 
turkiksia tms. (kikare, kamera, radiomottagare, campingutrust-
ning, palsvaror) 

Jos matkatavara on osoitettu Norjaan, tehdaan kaikki kolme 
kysymysta, mutta jos se on osoitettu Ruotsiin, vain kaksi ensim
maista kysymysta. Jos matkustaja vastaa tehtyihin. kysymyksiin 
myontaen, ei matkatavaraa voida varustaa ylUimainitulla lipuk
keeUa, vaan on se annettava tullin tarkastettavaksi joko lahto- tai 
raja-asemalla, kuten tahankin saakka. 

Ruotsista ja Norjasta saapuva matkatavara, joka on varus
tettu li'Pukkeella ,Tullfri reseutrustning" (norjaksi ,Tollfritt 
reiseutstyr") voidaan kuljettaa raja-asemalta maaraa emalle ilman 
tullivalvonta81 j·a luovuttaa maaraasemalla matkustaja:lle ilman 
tullita:rkastust81. Jos mainittu 1ipuke puuttuu, on matkatavaran 
tullivalvonta ja -tarkastus hoidettava nykyisten maaraysten mu
kaisesti. (Tfo n: o 108, 8. 6. 63) Kl 23/63. 8. 

Matkalippualennuksia 9 
Helsinki (lyhinta tieta): 25.____ao. 6. 1963; Lasten Paivan Saatio; 

Karjalan maakuntapiiiviit; maakuntapaiville matkustavat; 25 %
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan vain yhla mainittu
jen paivie.n valisena aikana . .Alennus ei koske lastenlipui1la matkus
tavia. (Tfo n:o S 578, 8. 6. 1963) Kl 23/63. 9. 

Kadonneita matkalippuja, henkiliikortteja ym. 1 Q 
Tariffitoimistossa veturinkuljettaja Arvid Rosenlundin vaimolle Annalle 

7. 5. 1963 matkalle Seinii.joki-Helsin'ki. via Ly-ID-Ke kirjoitettu tilapii.inen 
vapaalippu n: o 228663 on kadonnut ja kuoletetaan. (Tfo n: o 106, 4. 6. 63). 

Pasilan konepajalla tyoskenteleviille tyonjohtajalle Erkki Johannes 
Starkille, synt. 19. 5. 1912, Psl k.np:lla (todenniikoisesti v. 1955) kirjoitettu 
henkilokortti n : o 8 044 on kadonnut ja kuoletetaan. (P I kpp n: o 720/Ylh, 
4. 6. 63.) 

Hyvinkii.ii.n konepajan sii:hkotkoneasentajaoppilaalle Tuomas Vuoristolle, 
ajalle 1. 5.-31. 10. 63, matkalle Hyvinkii.ii.-Haviseva kirjoitettu kesii.kausivapaa· 
lippu n:o 323807 on ka.donnut ja kuoletetaan. (Hy knp n:o T/725, 4. 6. 63.) 

Pieksii.mii.en aseman . alokkaalle Arvo En io Vuohelaiselle syyskuussa 1962 
kirjoitettu henlrilokol'tti. n.: o 7&604 ja 24. 4. 63 kirjoitettu kesii.kausivapaalippu 
n: o 7234 matkalle Pieksii.miiki-Tiusala ovat kadonneet ja kuoletetaan. (9. ljp 
n: o 1139, 7. 6. 63.) 

Rakennusmestari Rauno Angelvuolle kirjoitetut tilapiiinen vapaalippu n: o 
243447 matkalle Savonlinna--Helsinki, opintolippu n: o 094379 matkalle Savon
linna-Helsinki ja vuosivapaalippu n:o 983 matkalle Savonlinna-Varkaus
Pieksii.mii.ki-Voikoski ovat kadonneet ja kuoletetaan. (11. rtjp n:o 65/843, 
6. 6. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi 1 l. ratava;rtijan toimi, toistaiseksi 7. ratajaksossa : km 608-615+ 
Pyhiilrummun kaivosrata (Pyhii.salmi); kalcsi ~ l. ratava;rtijan toim.ta 3. rata
jakSIOSsa: toinen km 167-172,5 (Paimio) ja toinen km 98-105 (Fiskari). 

11 
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Rataosaston. johtajalle osoitetut hakemuk.set on toimitetta.va ao. ra.tajakson 
piiiillikollo viimeistiilin 27. 6. 1963. 

7. liikenneja,ksossa taytetaa.n esit)'lksen perusteella seura.a.vat toimet: j'IIIYUl· 
miehentoitlnia nelja Imatran ja nelja Kotkan asemalla sekii. kolme HiJlon sata
ma.ssa; vaihdemiehentoWn.ia yksitoista Kouvolan, yksi Imatran, kaksi Lappeen
rannan ja. kqlme Kotkan asemalla sekii. neljii Hillon satamassa; asemamiehen
toW!.ia viisi Lappee=annan, viisi Kotkan, yksi Myllykosk:en ja kaksi Kymin 
asema.lla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitettii.va ao. aae
ma.pii.ii.Ilikolle viimai&tiiiin. 6. 7. 63. 

Salmalais-suomalain.en poi.kaleiri Vuokatissa 

Sa.ksa.lainen poikaryhma (31 poikaa ja 2 jo1ltajaa) vierailee Suomessa 
ensi heinii~lokuussa, jolloin· Vuokatin retkeilykeskiuksessa 23.-29. 7. jiirjes
tettii.vii:lle leirille otetaan myos suomalaisia 15--17 vuoden ikii.iaiii poikia osan
ottajiksi. Ylliipitokustannukset koko leiriajalta ovat 36 mk poikaa kohden. 

Ilmoittautu:m.il>et on kirjallisesti tehtii.vii 1.7.1963 mennessii os.: VR:n 
Urheilutoimikunta, rautatiehallitus1 Helsinki. Leirille hyviilmytyille Hi.hetetii.ii.n 
tarkemmat leiria koskevat ohjeet. 

VE :n Urheilutoimikunta 

VR:n ampumamestaruuskilpailut v. 1963 

VR: n ensimmii.iset ampumamestaruuskilpailut pidetii.iin. Kouvolll6sa Tyrrin 
ampumara.dalla 14. 7. 63 alkaen klo 9.00. 

Kilpailuohjelma on seura.ava: 

Pistooli (kal. SZ-98) 
Kouluammunta 30 laukausta 25 m, i opistoolisiiii.nnoin 
Kuvioammunta 30 , 25 m, , 

Pienoisl.:'iviiiiffi 
3 X 30 laukausta 50 m 
KiJ.pailut suoritetaan SAL: n siiiin.tojen puitteissa. KilpaiJ.ijat kii.yttii.vii.t 

omia aseita ja panoksia. Jos useampi kilpailija kii.yttiiii samaa asetta, on siitii. 
asa.nottoilmoituk'JeSSa mainittava. 

Timoittalutumiset on lii.hetettavii. 30. 6. 1963 mennessii osoitteella: vet.kulj. 
Mauno Airiola., Kouvola, veturitalli. 

Vapaaliput anotaan samaan tapaan kuin mnihinkirn VR:n mesta.ruuski.lpai
luihin. 

VEU :n KO'II/Volan aluetoWn.ikunta 

Helsinki 1968. Valtioneuvoston kirjapalno 
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KASKYLEHTI N:o 24 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltlian: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl , asian numero). jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtiiva painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. VR K:iskylehti 22 a/63. - 2. Konepajojen . ei onta-ajat v. 1963. 
- 3. :K!aluston ja tarv·eaineiden ta:rikiiiStuksen ohjesaiinnon uusiminen. - 4. Teras
romut. - 5. Aik.a.taulun 130 lisays. - 6. Muutok ia julkai uun Liikennepaikkoj·en 
valimatkat. - 7. :K!aa upullojen tuldrautojen palauttaminen Vallilaan. - 8. Rauta
tieliiisten va.pwalipurt ja alennusliput: kelpoisuus Lansi-Sak.~an (DB) rautateillii.. -
9. Kadom1eita matkalippuja, henkilokorttej-a )"m. - 10. Avoimia virkoja ja toimia. 
- 11. VR:n an:npumamestaruus.kilpailut. - 12. VR:n tenni me taruuskilpailut. -
13. VR:n uintimestaruuSikilpailut. 

VR Kaskylehti 22 a/63 
EriJilisenii on julkaistu VR Kiiskyleh't] 22 a/63, jokru sisiiltiiii 1 

rautatieba•l!lituks•en j·a: toisaalta ' 'uome•n RautaJt]elaisten Li!iton r .y. 
ja Rau:ta.t]clai ten Ammattiyhdistysten Liiton r.y. viihloset tyoehto
sopimukset. 

Konepajojen seisonta-ajat v. 1963 
Vuosilomi:en johdosta ovat P'iiiikonepajojen seisonta-ajat kesalla 2 

v. 1963 seuraa.vart: 

Hyvinkaan konepaja 1. 7.-31. 7. 1963 
Pasilan , 8. 7.- 8. 8. 1963 
Turun , 8. 7.- 8. 8.1963 
Vaasan , 8. 7.- 8. 8. 1963 
Oulun , 8. 7.- 8. 8. 1963 
Kuopion , 8. 7.- 8. 8. 1963 
Pieksamaen B. 7.- 8. 8. 1963 

(N: o Koh 2>37 /700, 15. 4. 63.) Kl 24/63. 2. 

Kaluston ja tarveaineiden tarkastuksen 
ohjesaannon uusiminen 

Rautatiehallitus on 24 paivana huhtikuwta 1963 (N : o Rh 1262/ 3 
2618) takemiillaan paatokselila vahvistanut uuden kall.uston ja tarve
ainciden. tarkastuksen ohjesaannon (N: o 2672) seka mliariinnyt sen 
tutlemaa.n voi:a1aan. 1 pruvasta kesiilmuta 1963. Ohj8Slliintoa saa ti-

5649/-63/5- 20. 6. 1900. 
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laJta rauJtatiehrullituksen painatoojaostosta, jo.nka toimesta perusja
kelu on jo suoritettu. 

Ohjesaannon uusimisen yhteydessa on tava.roiden k:irjanpidol
Usta ryhmitysta muutetJtu iten, etta K-krulusrtolle on annettu uusi 
tunnus PK (paaoma)-kalu to ja TK-kalustoryhma on poistettu. 
Duden ryhm:ittelyn johdosta tark:istetruan myoo k.alustoesineiden 
(t.avaroiden) eri ryhmi:in sijoi;t;telu kokonaisuudessaan.. Koska tama 
tyo tuilee v.rulmiiksi vasta emsi syksyn men.DJeSSii, kehoitetaan toistai
seksi noudatttamaan entista ryhmiJtysta kayttaen kuitenkin K-ryh
mfustii uuden ohjesaan.nOn mukai ta ryhmanimea PK. Uudeslta ryh
mi,ttelysta ja kalustoesin.eiden sijoittamisesta niihin tuNaan aika
naan antarnaan. ohjeet eka ilmoittamaan si:ita· lkiiskylehdessa. (N:o 
v. 321/484, 15. 6. 1963.) Kl 24/ 63. 3. 

Terasromut 

4 I. 'l' e r as r o m u n m y y n t i 0 y R o m u r a u rt a A b: U e 

RautaJtieha1Lituksen ja Oy RomurauJta Ab: n ilmsken on tehty 
uscatrnpia teraSiromun myyntia koskevia sopimuk&a, joiden perus
teella romu toimiwtaan mainituhle yht:iOJ.le taman kasky~ehden oh-
jeiden mukaisesti. · 

A. Sopimukset kiisi1ltaviit seuraavat romulaadut: 

Sopimus N: o V. 63100/ 6, 
27.2.1963: 

78 Hyl. pyoriitk~rtoja, vaunun ja ve-
turin .............. . ......... . n. 500-1 000 tonnia 

Sopimus N: o V. 63313/6, 
5. 6.1963: 

1 Soostamatonta terasromua, pieni
kokoista, paksuus vah. 3 mm, suu
rin koko 400 X 400 X 1 000 mm 

2 Seostatrnatontal terasromua, keski
kokoista, paksuus vah. 3 mm, suu
rin koko 400 X 400 X 3 000 mm 

3 Seostamatonta ooriisromua, suuri-
kokoista ... .. ................ . 

4 Seostaanatonta peltiromua, uutta 
ja vanhaa, paksuus alle 3 mm .. 

n. 400- 600 
" 

h. 400- 600 
" 

n. 1 000-1 500 
" 

n. 80- 150 
" 
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21 Seostamatonta sorvil•astua ( ei va-
lurautalastua) ........ ....... . n. 600- 900 tonnia 

22 Pyorarenkaiden sorvilastua . . .. . 

76 ja 77 Hyl. vannun ja veturin pyo
ria renkaineen ja ilman renikaita 

Sopimus N: o V. 63320/6, 
5. 6.1963 : 

51 RartJak'i.skoooula-, sideruuvi- ja rai-

n . 

n. 

20- 50 

500- 700 

deruuv:iTomua . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 300- 500 

52a RaJtakiS'konaluslevyromua ...... ·1 
52b Sidekiskoromua t'ai r.ataki kon- yht. n 600- 700 

:!e':~ .. j~ . . ~.~e~~~~l~~~~·a· . ~~l~ j · 
53 RI3Jtakiskonpatlria, suurin pituus 

600 man •• ••••••••••• 0 ••••• ••• n. 250- 400 

54 Ratakiskonpatkia, pi,tuus 601-
2199 mm 0 0 •• • •••• 0. 0 0 0. 0. 0 ••• n. 250- 400 

99 ja 55 Ratalriskoja, seklalaisla, vaa-
ria j a via;J.lis:iJa . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 800-1000 

56 V·aihdetaTvikeromua • • 0 ••••••• n . 800-1000 

B. Luovutus 

, 

" 

, 

" 

" 

, 

" 
" 

Romu iuoVUJtet3Jan vapaasti vaunuun kuormattuna. Yleisena kiiy
tantona on pidettava, Ert!ta eri laatuluo'ldriin lkuuluvart; romut kuor
maJt3Jan eri vaunuihi:n. Jos kuitenkin sama.J.Ile vaJStaanottaja;l.le joudu
·taan lah~ttamaan useampia romuiaa:tuja amassa vaunussa, on romu 
lrnormattaNa niin, ert;ta !kunkin romulaadun kokoooismaara on erik
seen todettavissa. 

C. Lahetys ja rabdin maksam'inen 

Sopimuksen mukainen romu ~ahetetaan rahti1:1avarana yleisen 
liikenteen rahtikirjalia ostajan maaraamme V18BtaJ3.IIiottajiJle. 

Rahdin, joka la.sketa.an lahetyksen suuruudesta rilippumatta to
dcllisen painon j·a vaunukuorm8iluokan 10 mukaan vajaapainomak
<SUtta niin, ettei vaunukuorman vahintii maksua sovclleta, rnaks.aa 
romun v~no:ttaja nlhliriiasemal1a. Mi.Jkrulj vastaanottaja kicltay-

4 
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tyy maksam.ast>a 1-a.htia, vastaa sen suorittamisesta ostaja, Oy Romu
l'auta Ab. 

Rahtikirjan kohtaan ,Lahettiijan merkinnat ja liitteet" on kir
joitet.tava sopimuksen numero seki:i maininta ra.hdin laskemisperus
teista. Kaikissa li:ihetysti:i koskevissa merkinnoi i:i on kay:tettavi:i 
romun 1aatuluokan mukama numeroa ja nim.iJtysti:i. 

Umpinaisia, sylinterin tai putken muotoisia esineiti:i, jotka voivat 
aiheutta;a ri:iji:ihdyksiii sulaJtusuurui:il!l joudutltuaan, ei ole lupa la
hettiiii ennen knin ne on aukruistu tai puhlmi tu ja niiden mahdohli
sesti si!sii.!Jtamiit nesteet tai muut vieraat ailleet on po.istettu. 

~ajaitten vaunukuormien ~iihettfunistii on mahdollisuul®en mu
kaan v81lteWivi:i, joten siJlloin, lnm yhdeltii luovutuspaikalta ei voida 
liihettai:i sunnnilleen ti:iyttii v>aunukuormaa, on romua kuormattava 
useamma:lta vaunun ilnrlkusuunnalla alevalta ~uovutuspaika1ta, kun
nes vaunu saadaan osapuilleen taytee:n. 

Liihetysosoitteet: 

Sopimuksen mukai et 11omut liihetetaan allamainirtuilla oroitt;eill_,a 

Romlliaa tu 

78 Hyl. pyorakerra.t 

1 Soos'i:JamlaJton te~·asromu, 

pieuiko.h.'1()inen 

I Vruraatojakson aJueelita I Romun vastaa.notJtaja 

ka.iki.sta lii.he.tyspaikoista Hogforsin tehdas, Ka-rkkila 
(suljettu 1. 7-31. 7. 63) 

-,,- Upo Oy, L ruhti, Upon rtlide 
(suljettu 1. 7-31. 7. 63) 

2 Seo.s'tan:JaJto.n terasromu, 2. j'a 3. vltj: ta seka Oy RomuroJ1.11ba. Ab, Poh-
kesk.ikolroinen 1. vtj :sta Lahteen jankuru, Aminneiorsin 

3 Soo~ton tclrasromu, 
suurilrokoinen 

~ raide 
(suljettu 1. 8-15. 8. 63) 

4. ja 5. vttj :sta sekii Oy Romurauta Ab, Ima,t-
1. 'V'tj :sta Lruhde111 itii.- rt1JII.koskii, RaubaJteht-aa.:n 
puole1ta I18>ide 

-"-

2. jn. 3. vtj :.s.ta sekii 
1. vtj : sta L a;hteen 
SMLkka 

(suljebtu 17. 7-15. 8. 63) 

-,,-

Oy Romur'auta Ab, Poh
j!LIIIkuru, Jl.minneforain 
·:roide 
(suljettu 1. 8-15. 8. 63) 



-5- 24 

Var!l!Stoja:kson alueelta Romun vastaanotbaja 

4 Peltiromu, uusi ja va.nha kaikista lli.he,tyspaikoista Oy Romu:ralllta Ab, Uusi
Wiirtsilii, Sulattimon 
rruide 

21 Seosllamal1lon. orvilnstu 
( ei V'3Jl urwutrul.astu) 

22 Pyoriin.renkaiden sorvi
lastu 

76 ja 77 HyL va.unun ja 
veturin pyoriit re:nkali
neen ja ilman renkruita 

-,,-

-,,-

2. ja 3. vtj : sta seldi. 
1. vtj :sba Lahrteen 
saalclm 

4. ja 5. Vltj : sta sekii 
1. vtj :sba La.hde;n ita
puoleilba 

51 Ra.ta'kiskolllaula-, side- kai!kista lii.hatyspaikoista 
ruuvi- ja raideruuvi-
romu 

52a Ratakis.konaluslevy
romu (m SaJa sisiiltiiii 
muulba kuin hyl. alus
levyt) 

52b Sid.ekiskoromu tai mta
kisloonalusl!evy- ja side
kisl!!oromu yhdessa 

53 Raroakis'kon.piilt.kiit, suu
ri!ll piltuus 600 mm 

54 Ratailcisklon.patkiit, pi
tuus 601-2199 mm 

99 ja 55 RlaJthlciskot, seka· 
Ia.iset, viiiirlitt ja vmlli. 
set 

-,,-

-,,-

-,,-

-,,-

-,,-

(ottoo. vastrum keskey
tykselbtii.) 

Vuorik!em.ia Oy, Karuna.a 
(O'ttaa vastaan keskey
tykset'tii) 

Oy Romurauta Ab, Imat
rankoskri., Rla.utalteh.taan 
raide 
(sulje.iltu 17. 7-15. 8. 63) 

Oy Romurauta Ab, Poh
jankuru, Aminneforsin 
l'll!ide 
(suljettu 1. 8-15. 8. 63) 

Oy Romuranrta Ab, Imat
ram.kosk.i, Rau!Jaltehtaan 
raide 
(suljetJtu 17. 7-15. 8. 63) 

Valmet Oy, Rautpohjan 
Tehdas, Jyvii.skylli, -raide 
I 
( uljetltu 1. 7-31. 7. 63) 

-,,-

-,-

Upo Oy, Laltti, Upon raide 
(suljettu 1. 7-31. 7. 63) 

-,,-

-,-

4 
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Romulaatu 

56 Va.ihde1Jarvilll:eromu 
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Va.rastojakSIOn alueelta I Romun vastaanottaja 

2. ja 3. vltj : sta sekli 
1. vtj : ta La.hteen 
saakka. 

Oy Romu:rauta .A.b, Poh
jan'lruru, Aminneforsin 
raide 
(suljedfuu 1. 8-15. 8. 63) 

4. ja 5. vtj :sta sekli Oy Romurauta .A.b, Imat-
1. vtj: s11a Lahden ita- ran!lroskti, R:autwbehttaa.n 
pua1eltw raide 

( uljettu 17. 7-15. 8. 63) 

Romun toimittajia kehoitetaan ottamaan huomioon vastaa.notto
tehtaid n seisonrta-aja.t, jotka on ilmoit ttu Uihetyso oittciden yhtey
dessa. Mainittuina caikoina ei l'Omuja saa lab.ettiiii. 

Liihetysosoitteiden muutoksista ilmoittaa 1. varastojakson piihl
likko. 

Htwm.! Aluslevyrmnu ja sidekiskoromu on pyrittiivii pitamiiiin 
toisistaan erilliiiin, lwska hyl. alttslevyista saadaan tiiten parernpi 
hint a. 

Mikali 1'0t11:1.tn luokittelun tai lahettiimisen snhteen il1nenee epii
tietoisutttta, on asiasta sovittava H el ingin Paavaraston kanssa, puh. 
Psl knp/154. 

D. Lahetysten ilmoitk'lminen Hel ingin varastoon 

J okaisesta lahetyksestli on rahtikirjajiiljennoo punnitusi1appui
neen toimitettava Jaskutusta varten Helsingin Paiivarastoon ehdot
tamasti heti lahetyksen tapahdut;tua. Valiton ilmoittaminen on sekii 
nopcaa l.askutusta etta opimuksen valvomista varten viilrttamaltonta. 

Val"asto Hihettaa laslrutul"sesta ko. iliarkoitusta varten p<Linate
tulla virkapostikortilla ilmoituksen tavara.n toimittajalle. Nain saa 
asianomainen heti tiedon liihetysilmoituksensa perilletulosta. Ellei 
jostain Hihetyk estii ko. korttia saavu, on syytii kysyii asiaa Helsin~ 
gin Paii¥arrustosta, puh. P sl iknp/ 154. 

II. Rata an kelpaamattomien, viihint. 4 m: n 
mittai ten r •atakiskojen myynti 

Rautatiehallitus on tehnyt myos kuluvan vuoden aikana erill.isiii 
sopimuksia kiiyttOraudaksi kelpaavien, eri vahvuisten, rataan kel
paarrnattomiten, viihint. 4 m:n mittaisten ratalciskojen myymisesta. 
Naiden 'k:i kojen lahetyksistii ilmoittaa Helsingin Paava1·asto kusta
kin vaunukuormasta erikseen. 
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III. Romun vlihittliismyynti 

Kaiklkien romulaatujen vahittliismyyntia saadaan suorittaa voi
massa olevan myyntihinnaston mukaisin hinnoin esteettOmiisti sa
moin perustein kuin tahiinkin saakka. 

IV. T e r li s r o m u n k a y t t o V R : 11 a 
Romun kliyti:)&'ta valtionrauta<teillla on i•lmo1tettu kliskylehdessa 

22/ 63.3. 

(N: o V. 63417/ 6, 15. 6. 1963.) Kl 24/ 63. 4. 

Aikataulun 130 lisays 

4 

Aikatauluun 130 {)ll ilmestynyt ii ay; ll : {) 4, joka {)ll jaettu 5 
B/ D-osan ryhman 4 t.ilanneille. 

(Kut. n:o 1024, 17. 6. 63) Kl 24/ 63. 5. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

RautatiehaUitus on 12. 6. 1963 tapahturueessa esittelyssa paattli- & 
nyt ale.rutaa 1. 7. 1963 lukien Hietasen 4 1. a.seman Otavan aseman 
aJ.aiseksi laiturivaihteelnsi, Varpasen 4 ·l. aseman pysakiksi, Kirjo-
kiven pysakin V uohijlirven aseman alaiseksi il.aiturivaihteclrsi, Har-
jun 4 l. aseman Kouvolan aseman alaiseksi laiturivaihteeksi, Multa-
mlien py akin Selanpalin aseman alaise.ksi seisakeva:ihteeksi ja 
Kinnin pysakin Varpasen pyslikin alaiseksi ffisakevaihteeksi sekli 
1. 10. 1963 lukien Sellinpaan 4 l. aseman py aki'ksi. 

Alentami n johdosta muuttuvat merkinnlit juJikaisun Lirlkenne
paikkojen vlilimatkat 1 sarakke a Varpasen ja Sellinplilin koh
dalla p: ksi alentamisajankohd.im.a lukien muiden merkintojen jliii
dessa ennalleen. Harjun, Hietaoon, Kirmin, Kirjokiven, Multamlien 
ja Mynttilan merkinnat muuttuvat seuraaviksi: 

lv Harju Hj 13 --Kouvola 9. Hlm Hpk 333. llm 349. 
Sel.ii.npiili 14. TR Jns 358. Kon 45 . 
Kw 9. Pm 175. 01 624. Ri 130. k 

451. Tl 206. Yw 503. 

Rarjun Saha 
ja Tiili Oy :n 
rruide Hj 1. Tt Han:jun Sa.ha ja Tiili 

Oy:tii. varten 

lv Hietanen Rn 13 --Otava 9. Hlm Hpk 252. Dm 268. 

• Mantyharju 19. 'l'R Jns 277. Kon 377. 
Kw 90. Pm 94. 01 543. Ri 211. Sk 

370. Tl 287. Yw 422. 
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Knn 13 __ Varpanen 6. 
Voikosk:i 7. 
Kw 57. Pm 127. 

lv Kirjokivi Kir .13 __ Vuohijii.rvi 6. 
Hillosensalmi 7. 
Kw 36. Pm 148. 

se Mul'tamiiki Mum 13 __ Selfunpiiii 9. 
vh Kouvola. 14. 

Kw 14. Pm 170. 

se Mynttilii Myt 13 __ Miim.tyha.rju 8. 
vh Otava. 20. 

Kw 79. Pm 105. 

H Hp'k 285. Ilm 301. 
J:n.s 310. Kon 410. 
01 576. Ri 178. Sk 
403. Tl 254. Yw 455. 

Hlm Hpk 306. Tim 322. 
TR Jns 331. Kon 431. 

01 597. Ri 157. Sk 
424. Tl 233. Yw 476. 

HTt Hpk 328. D.m 344. 
J:n.s 353. Kon 453. 
01 619. Ri 135. Sk 
446. Tl211. Yw 498. 

HTt Hpk 263. Ilm 279. 
Jns 288. Kon 388. 
01 554. Ri 200. Sk 
381. Ttl 276. Yw 433. 

Edella mainittujen muuto ten johdosta muuttuvat jalempana 
mainittujen Liikennepaikkojen sarak.keessa 6 olevat merlcinnat seu
raaviksi: 

se Haara.nkallio 

ee Hasa 

se Hokkanen 

se J outsenla!hJti 

se Kellomiiki 

se Korvenla.ita. 

se Kota 

6. 
Kouvola. 11. 

ellimpiiii 12. 
Kw 11. Pm 173. 

Otnva. 4. 
MiinJtyharju 24. 
Plm 89. Kw 95. 

Mantyharju 14. 
Otava. 14. 
Kw 85. Pm 99. 

Vuohijiirvi 1. 
Hillosensa.lmi 12. 
Kw 31. Pm 153. 

Kouvola 2. 
Seliinpiiii 21. 
Kw 2. Pm 182. 

Selanpiiii 6. 
KOU\"Ola. 17. 
Kw 17. Pm 167. 

Miintyha.rju 5. 
Otava. 23. 
Kw 76. Pm 108. 
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6. 
Miinltyha.rju 12. 
Otava 16. 
Kw 83. Pm 101. 

Hillosensalmi 3. 
Vuohijarvi 10. 
Kw 40. Pm 144. 

Selanpaa 4. 
Kouvola 19. 
Kw 19. Pm 165. 

V a:rpa.nen 4. 
Voi.koski 9. 
Kw 59. Pm 125. 

Mantyharju 2. 
OtJava 26. 
Kw 73. Pm 111. 

~ouvola 3. 
Selanpaa 20. 
Kw 3. Pm 181. 

Sellanpaa 2. 
Kouvola 21. 
Kw 21. Pm 163. 

Mantyha.rju 3. 
OtJava 25. 
Kw 74. Pm 110. 

(N: o Lt 1749, 15. 6. 63.) Kl 24/63. 6. 

24 

Rautatiehallitus on piUittiinyt alentaa Laurilan 4 l. 8Seman 
pysalciksi 1. 8. 1963 lukien. Taman johdoota 1. sarakkeen merkinta 
on mainitusta paiviistii lukien oleva p. Muut merkinnat jaavat en
nallleen. (Lt n: o 283, 15. 6. 63.) Kl 24/63. 6. 

Rautatiehalli.Jtus on paatJtanyt alent:aa Muhoiksen 4 l. .aseman 
py iiJkiksi 1. 7. 1963 lukien. TamiiJn johdoSita 1. saral&:een mel'kinta 
on mainitusta paivii:sta lukien oleva p. Muut merkinnat jaavat en
naJleen. (Lt n:o 1853, 17. 6. 63.) Kl 24/ 63. 6. 

Voikosken aseman .alainen Mouhun laiturivcihde alenn~aan 1. 7. 
1963 1ukien saman 'aseman alaiseksi seisakeva.ihteeksi.. Sen johdosta 
on sarakkeen 1. merllrinta ma:initusta paivasta lukien oleva se vh 
ja liilmnnoimista.pamerkinta sarakkeessa 7 HTt. Muut merkinnat 
jaavat ennalleen. (Lkoj n:o Lt 1749, 15. 6. 63.) Kl 24/ 63. 6. 

Kotkan aseman ala.isena ·avataan 1. 7. 1963 lukien Norssaaren 
raide seuraavin merkinnoin: 

I Hovinsaari I I I I I I Norssaaren 
raide Hos ,z, Trt 

(Lkoj n :o Lt 1760, 15. 6. 63.) Kl 24/ 63. 6. 

6 
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Kaasupullojen tukirautojen palauttaminen 
Vallilaan 

Kuormalavoilie kuormattujen }{'aasupulJ.ojen tukemiseen kaytc
tyista tuk:iraudoista on Va1Hilassa jatkuvasti puutetta, kooka maarii
asemat eiviit palauta niita siiiinnolltisesti. Epiikohdan korjaamiseksi 
pyydetiian miiiiraasemia ehdottomasti palauttamaan tukiraudat vii
pymiitta ja viimeistaan tyhjien kaasupullojem palautuksen yhtey
dessa. (Ljp 1n:o 683/ 1525, 11. 6. 63.) Kl 24/ 63. 7. 

Rautatieliiisten vapaaliput ja alennusliput : kelpo:isuus Liinsi
Sak:san (BD) ra:utateilla 

Huhtikuun 1 p&ivasta 1963 alkacn vaaditaan Sa:ksan liittorauta
tien (Deutsche Bundesbahn) matkaosuuksiUa mutatieliiisilitii ja hei
diin perhoonjiiseniltai:in seura:avart; hsamaksut: 

D- ja F-junissa matku:srtettaessa on suoritet.tava puo1et vast.aa
vasta lisamaksusta (D-juni a 1 DM 'ja F-junissa 3 DM). Lisaliput 
on J.Uiliastettava enrwn matkan alkamista. Junassa ma.ksettaessa kan
netaan tiiydet lisamaksut + 1 DM. Lisiil!ippuja on saatavana VR 
Matkatoimistoista seka vapaalippuja etta ailennuslippuja varten. 
(Tfo n:o 110, 14. 6. 63.) Kl 24/ 63. 8. 

K adonneita ma.tkalippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin a eman liikennetyolii.iselle Reino Kalevi Mustoselle kirjoitettu 
henkilOkortti n: o 53663, annettu huhtikuussa v . 1963, on kadonnut ja kuole
tetaan . (1. ljp n:o 705/ 1567, 14. 6.1963.) 

Helsingin aseman liikennetyolii.iselle Timo Allan Olavi Roineelle kirjoi
tettu henkilokortti n: o 53670, annettu toukokuussa v. 1963, on kadonnut ja 
kuoletetaan. (1. ljp n:o 701/1550, 14. 6. 1963.) 

4. konejaksossa Porissa palvelevan viilaajan Paavo Sulosen vaimolle 
L ahjalle kirjoitettu tilap. vapaalippu matkalle Pori-Miintyluoto ajalle 7. 5. 
-6. 8. 63, on kadonnut ja kuoletetaan. (4. knjp n:o 275, 13. 6. 63.) 

Kuopion aseman alokkaalle Risto Raimo Raikas Hoffrenille Kuopios a 
4. 6. 63 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n : o 303222 matkalle Kuopio--Hel
sinki ja ke iikausivapaalippu n: o 7637 Kuopio-Hiirola, sekii. Kuopiossa 5. 4. 
62 annettu henkilokortti n: o 78534, ovat kadonneet ja kuoletetaan. (9. ljp 
n:o 11 7, 13. 6. 63.) 

10. ratajakson ratatyontekijiin Olavi Kyyrosen vaimolle Tyynelle kirjoi
tettu tilap. vapaalippu n:o 251456 matkalle Pesiokylii.-Kauliranta aj . 13. 5. 
-12 . . 63 on kadonnut ja kuoletetaan. (10. rtjp n:o 476, 14. 6. 63.) 

Avoimia virkoja ja t oimia 

Yksi y.p. e l. e pl. rakennusmestarinvirka, toistaiseksi 3. ratajaksossa 
(Salo). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistii.an 4. 7. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen 
virka-ajan piiii.ttymistii). 
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Yksi 1 l . ratavartijan toimi, toistaiseksi 3. ratajaksossa: Turun ralapiha 
+ km 27:!-275 (Kupittaa). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava 3. ratajakson paiillikO!le viimeistaan 4. 7. 1963. 

Ylim. 9 l. ki1·ju1·in toimi valtionrautateiden varasto-osastossa, a emapaik
kana toistaiseksi Helsingin pii.li.varasto, tii.ytetii.iin e ityksen perusteella. Va
rasto-osaston johtajalle o oitetut hakemukset on toimitettava varastotoimistoon 
viimeistiilin 4. 7. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.iittymistli.) . 

Valtionrautateiden varasto-osastossa yks ~ lcirjanpi tiijii:n -viTka, :\semapaik
kana toistaiseksi Hyvinkaan pii.iivarasto ja kolme y.p. re l. kirj~t?"i?t vi1·kaa, 
joista yhden asemapaikkana toistaiseksi Helsingin pli.li.vara to, yhden Oulun 
pli.li.varasto ja yhden Hyvinkii.an pii.iivarasto. Rautatieha.llituksen piiii.johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieballituksen kirjaamoon viimeis
tii.ii.n 17. '!.1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan piiii.ttymista) . 

VR: n ampumamestaruuskilpa.i.lut 

10 

VR:n ensimmli.iset ampumamestaruuskilpailut pidetii.iin Kouvolassa Tyr- 11 
rin ampumaradalla 14. 7. 1963 alkaen klo 9.00. 

Kilpailuohjelma on seuraava: 

P·istooli (leal. rere-9 8) 

Koulua=unta 30 
Kuvioa=unta 30 

Iaukausta 25 m, isopistoolisaannoin 
, 25m, , 

Pienoiskwiiiiri 

3 X 30 lakausta 50 m 
Kilpailut suoritetaan SAL:n sii.iintojen puittei a . Kilpailijat kiiyttii.vii.t 

omi.a aseita ja panoksia. Jos useampi kilpailija kii.yttaii. ~amaa a etta, on 
siitii. osanottoilmoitukses a mainittava. 

llmoittautumiset on lii.hetettiivii. 30. 6. 1963 mennessii. osoitteella vet.kulj. 
Mauno Airiola, Kouvola, veturitalli. 

Vapaaliput anotaan samaan tapaan kuin muil\inkin VR:n mestaruuskil
pailuihin. 

VRU :n Kouvolan aluetoimikunta 

VR: n tennismestaruuskilpailut 

Kutsumme tii.ten kaikkia VR-Urbeilun piirejii. jii.sentensii. kautta osallis- 12 
tumaan valtionrautateiden t enni.smestaruu ki lpailuihin, jotka VR:n Urheilutoi
mikunnan luvalla jiirjestii.mme Hangossa heinakuun 2 -30 pii.ivinii 1963 seu
raavissa sarjoissa: 

1) Miesten kaksinpeli 
2) Naisten kaksinpeli 
3) Ikiimiesten kaksinpeli 
4) Miesten nelinpeli 
5) Ikamiesten nelinpeli 
6) Sekanelinpeli 
7) Miesten B-luokan kaksinpeli 
8) Miesten alokassarja 
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Kilpailutoimikunualla on oikeus aikaisempien tulosten perusteella sijoittaa 
pelaajat eri sarjoihin. Kilpaillllllllksut osanottajaa kohden ovat sarjoissa 1-3 
ja 7-8 mk 4 seka sarjoissa 4-6 mk 3. Kilpailuissa noudatetaan STL:n siiiin
tojii. 

llmoittautumiset on tehtiivii kilpailujen johtajalle, 1iikennetarkastaja J . 
Halkoselle os. Helsinki, 1. liikennejakson toimisto tai puh. Helsinki 357, 
heiniikuun 22 piiiviiiin 1963 klo 15.00 mennessii, jolloin suoritetaan arvonta 
sanotussa toimisto a. Ottelut ratkaistaan kahdella voitetulla etueriillii, 
paitsi sarjoissa 7 ja 8, joissa eriit ovat lyhyet. Majoitus jarje tetiiiin PY.'' 
dettiiessii retkeilyvaunussa. 

VRU :n tennisjaosto 

VR: n uinti.mestaruuskilpailut 

VR :n uinti.me taruuskilpailut jiirjestetiiiin Helsingi a, Kumpulan maa
uimalassa 5. 8. 63 klo 15.00. 

Kilpailuohjelma on seuraava: 

100 m:n ja 400 m:n vapaauinti, 100 m :n selkiiuinti, 200 m:n rinta
uinti, 4 X 50 m:n piiirien vlHinen viesti, 50 m:n vapaauinti yli 35- ja yli 
45-vuotiaille, 100 m :n rintauinti yli 35- ja yli 45-vuotiaille. Kerroshypyt 
10 tai 5 m:stii, 4 pakollista hyppyii (2 vauhdilla ja 2 vauhditta) ja lauta
hypyt (3 m:sta 5 erilaista hyppya). 

Kirjalliset osanottoilmoituk et on Hi.hetettiivii 1. 8. 63 mennessii os. kuor
mausmestari J. Macklin, liihtevii matkatavara, Helsinki. 

VB :n H elsin,gin piiri 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o24 a 
1 9 6 3 

Vil ttaus Kiskylehdessi Julkalstuun miliriykseen merkltilin: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero. vuost. asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtiva palnatusJaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Laakarinpalkkiot tapaturmatapauksissa 

Rautatiehallituksen kirjetman n: o H 111/ 1200, 27. 1. 1959, mukaan 
rautatielaii.Jkarellla on oikeu · peria virantoimi.ttvk ·essa tai valtion tyo a 
sattuneiden tapaturmatapausten hoido a pafrkiota Suomen Laiikariliiton 
ja Tapaturmavakuutuslaitostcm Liiton valilla ikuHoin!kin voima ··a olevan, 
lain mukaise ti vakuutettnjen laakarinhoidon kustaililluksia ikoskevan sopi
muksen eli ns. :tapaturmataksasopimuksen mukaisesti. Nykyisin voimassa 
oleYa tapattll'mataiksasopimn~ on solmiittu 31. . 1956 ja julkai tu VR 
Kaskylchde . a 37 a/ 56. 

en johdo ta, etta Yirallinen elinkust.annusindeksi on so · aaliminis
terion sosiaalisen tutkimnsto:ilmiston 17. 5. 1963 julkais man ilmoituksen 
mukaa!Il huhtikuulta 1963 lukien nou~ ut pistelukmm 153, on tapaiurma
taksasopimukseen i ·altyYat mal\:sut ja palk'kiot opimll.kseen otetun 
indeksiehdon nojalla, ellaisena kuin anottu ehto on asialllomaisten liit
tojcn ikesken 26. 11. 1957 tehdyssa li a. op:irrnuk ·a (Kl 1/ 58.3).' Jwrotct
tava po. malrsuihin ja palkkioihin ailkaisemmin suorirtet.un y'hteensa 9 % 
snuruisen indeksitarkistuks n (Kl 39 a/ 62) ijasta 12 %: lla sopimuksen 
mukaista perusindek ia (130 piHtetJta) vastaavista miiaristaan. 

Taten korotetut uudct ma!ksut ja palkkiot, jotka ovart; voimru·sa 1. 6. 
1963 lu'lrien, ilmenevat jalempana ol van tapaturmataksan tarkistetust.a 
hinnastosta .. Niita sovelta aan on asianomaist n viranomaisten •kiinni
t ttava huomiota seuraaviin eik!koihi.n: 

1. J os potilaan l,10ito on paii.JttynJ'It ennen 1. 6. 1963, mutta la,Skutus 
hoidosta on ta'Pahtunut vasta taman ajankohdan jalkeen, supr:i;te~aan 
maksut ja palkkiot ennen n~-t uDritettua indeksikorotusta Yoima a 
olleen talrsan mukaisesti. 

2. Lasikutu 1. 6. 1963 alkaen tapahtuu viimeisena hoitopaivana voi
massa olevien maksujen mukaan. 

3. Ns. pi.entapruturmatapauk i a on tapaturma-asiam.iesten Ja rtalous-

jaksojen huolehdittava iita, etta laakareille suoritettavat maksut ja p·alk
kiot mruksetaan lkol'Otehm tak an mukaan, vaikka laii.Jkari olisi las'kltttanut 

5650/ 63/5 
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:31. 5. 1963 jal.kren p~iat1 ~11l'<"!,1:ii hoi do ta cntistcn maksnjcn ja pa[kkioiden 
mukaisesti. 

4. ,J oUe.i laii;kiirillE> 1 ule\-aJl pa!llddon lopullinen maaTa, muodo 1 uipa 
se yhden tai u ·eamman rumi•kkeen edellytUimista mak ·ui ta, ole kymme
JtOlHi jaollinen, pyoristeHiau ·e lahimpaan kymmenoHa jaolliseen lukmm. 

5. Indeksikorotu. ei ko. ke eraista airaanhoitolaitosten mal· uista 
korvau!ksista ja pa.l-kkioiJ ta armetun asctuksen (178/61) muuttami e. ta 
annetuu •asetuksen (193/ 63 ) saanno.sten peru&-teella valtion sajraaloille 
ja la!looaateista valtionapua saavill airaanhoiltolaitok Hie . uoritcttavia 
mak£-.·uja, 'korvauksia ja palkkioita. 

Tapaturmataksasopimuksen tarkistettu hinnasto 

(lndok:in pi teluvun 153 mukaan) 

Yoimas ·a 1. 6. 1963 a.lkacn 

Pohjamaksu 

Sa.irtJ(],11 kiiynti liiiil.'iiriu lwmrt : 

1 ) t\lh~~mma.i lta kaynniilta 
'klo -17 vi:ili)<ena ai:kana .................. . 

~) klo 17- 20 , 
:3) klo 20 ., 
4) pyhlipa.ivisin kntE>n koh1a 3. 
!'i) myi)hmnmiWi kaynawilta .... . ..... . ............ . 

LiiiLkiirin kiiynti saira,an luona: 

6) klo -20 •lukuunottamaHa Yastaanottoaikaa ..... . 
7) keskcn va.staanoton ........ ... ........... , .... . 
R) 'ldo 20- ....... . ....... .. ............. . ..... . 

Jl oito satira.rtlassa.: 

9) hoi tor aivalta 2 en ·ilmnaisen vi ikon aikana ..... . . . 
10) ., myohcmmin ...................... . 

ylllllru lisalk i kiisittelykerra~ta li amaicsuluettelon 
mulk:aan. 

mk 
-!,93 
7,3!1 
9 6 

3,0 

7,39 
12,32 
1 ,48 

0.99 
0.62 
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Lisamaksu 

Lic;amaksu kasit t aa kon·auksen a:lempa.noa llH>tr•Nuista t n11knmw.- 1ru 
hoit otoimen1 itei Hi, matJmista ja todistuksista. 

Tut lcimus.- j•a hoi.tO'toimenpiteid'en li ii1mabmihln aa:cl~wn lisii.ta.: 
milloin nama on u oritettu klo 17-20 vall eu a a ikana 50 %, 

, , klo 20-8 viili ·ena a.ilkana t.a.i P'Y'hiipiiirv}ioo 
100 % -

l'leisiii h Ltkimuksia ja toimenpiteita: 

11) K euhkojen tt11t'kim.inen . .... .. . . . .. ......... . .. . . 
12) Sydamen ja verenlkiertoeli.m.iston tut kimi:n n . . . . . . 
13) Vatsaelimiston tutkiminen .... ..... . .. .... ... .. . 
14) Nivelstartus ... . .... . .. . ..... . ....... ... . . .. .. . . 
15) Neurologinen tutkiminen .......... . .. . . ... . ... . . 
16) Neuropsyikiatrinen tutkianinen . ... .... . .. . ... ... . 
17) Koepunktio . ..... . ........ . ....... .. . ...... ... . 
18) Lumbaaili- tai niS'kapunktio . . . .. . . . ...... . .... . . . 
19) V erinaytteen ottam:im.en l8Ski.mosta . . . .. . . . . . .. . . . 
30) Nesteen poistam.inen ruum.iinontelosta .. . ..... . .. . 
21 ) Ruiskeen am.!f..a:m.inen ihon aHe ;tai lihakseen ... .. . 
22) Ruiskeen antaminen •las:Jtimoon . . . . . . . , . . . . . . . . . . 
23 ) Iniusio . ... . ... .. .. . ....... . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . 
24) Nivelensisa.inen Uiakerui ke . ... . .. .. ... .. .... . .. . 
25 ) V erensiirto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
26) ::\tiahahuuhtelu .. . ....... . . ....... . . . .. .... .. . . . 
27 ) Katetroi.minen . . . ... ... ............. . ... ... ... . 
2 ) Tekoheno-ity . .. .. ... . ... . .... . . . ........... . . . 

Sisiitautien e?·ikoisUiiika1·ien toimenpiteet: 

29) Sisatauti-en erilk:oislaakarin suoritt81.Tlla perustef'llinen 
kliininen tut!kimu .. . .. . . .. ..... . ........ .... . 

N europsykiatrian · erikoisliiiika1·ien toimenpiteet: 

30) P erust eellinen neurologinen t utlkimu ........ . .. . 
31) P erusteellinen psykiatrinen tutkimus ........ . ... . 

31a) M01lemmat edelHi mainitut yhdessli .. ......... .. . . 
32) Elektroenke£ail.ografia lau tmtoineen ......... . . . . . 

3,08 
3,08 
3,08 
3,70 
6,16 
8,62 
3,08 
6,16 
1,85 

-+.64 - 9,24 
1,85 
3,08 
6,16 

2,4-tl- 4,93 
16,02 

6,16 
3,08 

12.32 - 24,64 

24,64 

24,64 
36,96 
49,28 
30,80 
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Anestesiologian erilwislaiikiirien toim enpitcct: 

33) Paikallispuudutus ..................... .. . . .... . 
34) Johtopuudutu ................................ . 
35) elikaydinpuudutu ...... .............. . . . .. ... . 
36) Nukutus hengitysteitse ......................... . 
37) rukutus laskimonsisaisesti ..................... . 
38) Kombinoitu nuirutus . ..... . .................... . 
39) InrtU!batio .. ... .. . ........... .. ................ . 

K it·u1·gian alan toimenpiteet : 

40) IIuurnausnu~rtus ............................. . 
41 ) Tay inukutu ... .. .. ..................... . .... . 
42) Paikalli puudutus .... .. ....................... . 

.43) Johtopuudutus ................... . . ..... ..... . . 
44) Selkaydinpuudutu ..... . .... .. ................ . 
45) Nukurtus laskimonsisai ti ......... .. ..... . .. . . . 
46 ). Lumbawlibldl{jadi . . .................. .. ........ . 
47) Stellatumblokadi ................... . .......... . 
48) Keslrisuuren siddksen ,3SeJttamiJnen (e im. ik:yynar

varsi-, aarisidos y'ksin'kertaisine lastoituksineen) .. 
49) Suuren siddksen asettaminen ( esim. koko alaraaja 

t. YJaraaja) ............ .. .................... . 
;:>.0) Lahelll:i pintaa olevoo marka.pesakkeen avaaminen 

' .: (esim.. panaritium) ............................ . 
,51), Syvan matk:apesalkkeen avaaminen, paitsi sisaelimi. a 

: , ijai evan (esim. tendovaginiti ·, syva wbsce us, 
.· . .'. phlegmone) .. .... ............. . .... . .......... . 
.52}· .Pienen. haJavan oonpelu . , ... .. .. . ... ........ .... . 
53) Suuren. haavw tai useampien haavojen mnpelu ... . 
54) Vatosidos: hefta-, mastisoli-, kalYosirnveto ........ . 
55) Sin!kkiliimasidos .......... . . .............. ... . . . 
56) Luuveto ................... .................. .. . 
57) Kip ilastan teko ......... , . ...... . ... .. ..... .. . 

I.· 

Raajaa ymparoiva kipsisidoksen teko: 

58) Ka i-, kyyniirvarsi, saari ........ . ... . .......... . 
59) Kdko yla- tai a:laraaja ........................ . . 
60) ·Thoracobrachiaaliikipsi ......................... . 
6'1) ·Lantiokipsi ......... ... ............... . ....... . 
62) :.Kipsivuode tai .Jkorsetti .................... : . .. . 

• 93 ~ Suuren valtimon sitomi'n.en . ............. . ...... . 

6,16- 8,62 
6,16-12,32 

• 18,48 

3,08-
3,08-

1, 5-

6,16-
1,85 -
4,93-

27,10 
18,48 
32,03 

9,24 

4,93 
7 39 
4,31 
6,16 
6,16 
7,39 
6,16 
9,24 

185 

3,08 

4,93 

9,86 
3,08 
7,39 
3,08 
4,93 
7,39 
4,93 

6,78- 9,24 
12,32 
24,64 
29,57 

] 8,48 - 23,41 
18,4 
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64:) Veri uonen ompelu .. . . . . ... .... ............... . 
65 ) Janteen ompclu . . .... .. .. .. .. .. .. . ... ......... . 
66) Janteen siirto . . ....... .. ........ . .. ........... . 
67 ) TTseamman janteen ompelu .. . ... ... . ......... . . . 
6 ) Lihaksen ompelu ........ . .. . .... .. .. .......... . 
69 ) UseanunaJD. lihaksen ornpelu .. ..... .. ........... . 
70) H ermon ompelu .. ..... .. .. . . . ..... . . .......... . 
71) seanunan janteen, 'lihaksen tt:ai hermon ompelu .. . 
72) Pinna.ssa olevan vieraan c ineen poisto . . . . ..... . . 
73 ) Leikkauk ellinen Yieraan esineen poi to . . ... . . .. . 
74) Vapaa ihonsiirto . . . .. .. . . .. .... . .............. . 
75 ) liwplastiillra .... .. . .... .... . .. . ...... . ....... . 

Luunanurtumat: 

Dislokoitmnattoman t ai veto idokse a r epcmoituvan 
murtuman paikoilleen asettam.inen konata.an kutcn 
kipsi- tai vetosidoksen asettaminen. 
D. iakoituneen murtuman pa:ikoilleen asettaminen 
(kipsauiksineen tai asianmukaisine lastoituksineen) : 

76) Varttinaluun tyypiUinen murtuma .......... ... . 
77) Kehrasmurtuma, kyynarvarren, olkaluun, saaren 

murtuma .. . .. . ..... . ... . . . .. .. .. .. . .. . ... . ... . 
78) Selkiinilmrnan murtuma ....... . ..... .. . ... . ... . . 
79) Yhden tai u eamrnan orm n mmltuma .... . .... . 
0) Solisluun mm·tuma ( idoksineen ) ..... .. . ...... . . 

81 ) 1VIm1tuneiden ky!lkiluiden s.itorninen ... .. . ....... . 

ijoiltaanmenot: 

2) ormen paikoilleen as ttaminen . .. . ...... ...... . 
83) eamman sormen paik.oilleen ·asettaminen .... ... . 
4) Kyynarvarren tai aaren pailkoilleen asettaminen . . 
5) Olkavanen pailkoillcen ·asettaminen . ....... . .... . 
6) Polvilumpion paikoilleen as ttaminen .. .. .. . . ... . 

87 ) Reisiluun pa~koilleen asettaminen .. . .. ...... . ... . 

Lmm operatiivinen yhdisUiminen t ai nivelleiklkauk
et, esim.: 

8) Polvinivelen ru.&tokieru!kan poisto .. ... . .. .. . .... . 
89 ) Col'lU'l11naulaus . . . . .. . ... . . . ... . . . .... . . ....... . 
90 ) lVImll;uneiden luiden operB~tiivinen yhdistiiminen .. . 
91 ) iiVelen jay1ci tyslei:lclraus tai nivelplasti:ikka ..... . 
92) Ydinnaulaus ................ . . . . ............. . . 

24a 

61,60 
!l,b6 - 14,7 

18,48 - 36,96 
Hl.71 - 43,12 

6,16 
16,02 

9,86 - 18,48 
19.71 - 49,28 

1,23 
6,16 - 18,48 
9,24-20,94 

1 ,48 - 36,96 

9,86 . 

16,02- 21,06 
24,64 

3,70 - 9,86 
6,16 
3,08 

3,08 
4,31 

9,24-12,32 
9,24-12,32 

8,62 
19,71 

46,82 
59,14- 73,92 
30,80- 71,46 
24,64- 86,24 
30,80- 73,92 
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93) Yhden tai useamman sormen tai Yarpaan amputoi-

94) 
95) 
96) 
97) 
98) 
99) 

100) 

101) 
102) 
103 ) 
104) 
105 ) 
106) 
107 ) 
108) 
109 ) 

'Illinen ........ . ....... . .. . .................... . 
Raajan amputoimine.n .... . .................... . 
Kynnen poi·sto tai trepanointi . .......... . .... . . . 
Kylkiluun r ktio ja rintaonte1on avaaminen .. .. . 
Luun trepanoiminen . ... ............... .. ..... . . 
Piiakallon tr prunoiminen ..... . ... . ......... . ... . 
Henk;itorven a\aaininen ... .... ..... . .. . .. ... ... . 
Rinta- tai vatsao·n.te>lon elimirin kohdistuva.t l<eik-
kaukset . . . .. ..... .. ..... . ...... . ........... . . . 
Lumba.ailinen sympathicectomia ....... · .. ... ..... . 
Vapa,an kohjun leikkaus ..... . ............ .. .. . . 
K ureutuneen kohjtm lei!lclmus (ilman suoQiresektiota) 
Urethl'Oraphia ................... .. ... . ....... . 
Virtsaputken ·ondeeraus ..... ............. .. ... . 
Cysto copia . .. ................................ . 

ystostomia . . . . ................... .. ........ . . 
Muu 11aikkoleikkaus .. .' ...... .. ............ . . .. . . 
M unuai· ~ei,ldmu . . .... . .. . ..... . ....... .. ..... . 

J( euhkotube1·kuloosialan toimenpiteet : 

110) Perusteell1nen keuhkotutkimus .. .. ........ ..... . 
Toimenpiteeseen tlnmluu perusrteellinen keuhlkotut

6,16- 9 86 
30,80- 45,58 

1,85 
30,80 

30,80-45,58 
30,80- 73,92 

30, 0 

45,58- 91,17 
36,96--19 2 

30,80 
45,5 
61,60 

6,16 
24,64 
30,80 

45,5 -61,60 
45,58- 61,60 

4,93 

killnus Uipivalaisuiueen tai rontgenkuvien tulkintoineen. Rontgerrlmvien 
ottamisesta ~i saa ·eri!lrneen veloilttaa. 

Sovellettaessa nirnikettii 110 saa:da.a.n maksmm lisiitii 1,85 marldma 
oman rontgenkoneen yleiskulujen peiWirrniseksi. 
111) Ilma.rinna.n uusintatii.ytto liipi-valai 1.1ineen ....... . 
112) l\fol~inpuolinen ilmarinnan uusintatiiyttO liipi-

valrusuJJneen . . . . . .. ..... . . .. .... ..... ......... . 
113) Pnemnoperi1.onaeum ................... ... . .. .. . 

Silrniitatdialan toimenpiteet : 

114) 

115) 

116) 
117) 
118) 

119) 

Niiful tarkkuuden tutkiminen mahdollista liioittelua 
ilmrullap.irt:aen ....... . ......... ...... ......... . . 

PerusteeJ.Ilinen oftalmologi111en tut.kimus (silmiitau-
tien erikoisUili!kiirin suorittamana) .............. . 
Silma.J.a.sien maiirii.iiminen tai prote in valit erninen 
Astigmatisrmn tutk:iminen ............ . ........ . 
Vieraan esineen poi to sarveiskalvoslta (puudutuk-

~~::hai;~~ ·h~;~. ~b1:~i~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

6,16 

8,62 
9,86 

3,0 

14,78-22,1 
1,85 
3,0 

1,85- 2,46 
2,46 
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120) Syovyttiivien aineiden poisto silman pinnasta 
121) Excisio prolapsus iridis ........................ . 
122) Kyynelpussin poistaminen ............... ... .. . . 
123) ,'ilmiin poih'taminen (enucleatio, exenteratio) 

J(orva,-, neni.i- ja kurkkutautialan toimenpiteet: 

124:) 
125) 
126) 
127) 
12 ) 
129) 
130) 

131) 
132) 
133) 

N eniinver~nvuodon tyrehdyttiim:inen: 

Polttanrinen .................................. . 
Tamponoinrti edestapiiin ....................... . 
Tamponointi takaapain ....... ... .............. . 
Nenan murtuman reponointi ................... . 
PoslrionteJlon miirkimi en radikaalileik!kaus ....... . 

enan viiliseiniin korjausleikkaus ......... .. .. .. . 
Mastoidectomia ............................... . 

Vieraan esineen •etsinrta tai poisto: 

N eniinontelosta tai ikorvakay:ta vastii . . . . . . . . . . . . . . 
Kurkunpaastii tai ruokaJtorvesta ............... . . 
Hen!kiltorvesta tai keuhkoputkesta ............ ... . 

Otaloginen tu11kimus: 

134) Ilman audiogrammaa .......................... . 
135) Audiograrrnmoineen .... : . ......... . ............ . 

Korva,-, nenii- ja kurkkutautien e1·ikoisliiiikiirien 
toimenpiteet: 

136) Korv.an radikaa.lileikkaus ....................... . 
137) Sisii!korva;n lerklkaukset ......................... . 

Ihotautialan toimenpiteet: 

13 ) Ihon perusteellinen tutJlrimus aunrnatti-ihotauteja il-

24a 

2,46 
9,86 

16,02 
20,94 

2,46 
2,46 
4,37 
6,16 

20,94 
1 ,48 
30, 0 

2,46 
17,25 
24,64 

4,31 
,01 

49,28 
61,60 

mallii pitaen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,08 
139) Epikutaanikokeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,46 - 12,32 

(luku.mii.ii.r. riippuen) 

140) IntraJmtaanikdk:eet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70-18,48 
(lukumiiiir. riippuen) 

141) Expositiokokeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70-12,32 
(laadusta ja lukumiiar. 

riippuen) 
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Rontgentutkimukset ja -hoito: (pohjamaJksuineen ja la.n,.:untoilleen) 

Mikali Uiii.kari suoriJttaa tutkimu.kscn omalla koneellaa.n, saa han 
yllei kuluina peria 1, 5 markkaa ja erikseen korvau.ksen filmista ja varjo
aineesta. 

Filmit ja va.rjoaineet seka m.uut yleis!lrulut ikorvaa vakuutuslaitos 
saira,alalle, muuHe ·laitokselle ltai asianomaiseNe hen:kilolle todellisten 
ku.stannusten mukaan. 

Rontgenalan erikoisliiiiki:i1·in palkkio: 

142) 
143) 

144) 

145) 

146) 

147) 
148) 

Hammas, pienoiskuvau.s, raajamurtumalmrutrolli 
Luusto (raajalt, lant io, lanner:mka, rintaranika, lmula
ranka, kallo, katl.lon os3Jt, natii·viJlrnv3it), keuhkot. 
sydan, henlk:itorvi . . ....... . ..... . .. .... . .. . .. . . 
Ruokatorvi, perorrulinen sappi, ·avanne, syBrirauha
nen, munuainen, virtsara.kiko, virtsaputlki, laskimo, 
yksiiDikemainen tasokuvaus . . . ......... .. ..... . .. . 
Mahalauk'ku, uolisto, nivelet, m.unatorvet, intra
venosinen sappi, taydellinen 1tasokuvaus kahclessa 
suunm.assa ..................... . ............ . . . 
Keuhkoputket, selkaydin, a.ivot ym. vaa,tivat erikois-
turtkimukset ...................... . ..... . ... .. . 
Rontgenhoito: sarjan I hoi to .......... . ... . . . .. . 

muut ·hoidat ...... ... ..... .. .... . . 

111 uun kuin rontgenalan erikoisliiiikiirin palkkio: 

149) Keub!kot ja yd1iin ......... . .... . ..... . ....... . . 
150) Raajattll1ikimus ...... . ..... . ..... .. .. .. . . . ... . . . 
151) lVIurtumakontrolli ..... . .. . ........ . ..... . .... . . 

Laborcdo·riottdkimukset: 

152) Mahanesteen otlto ja sen tutk:im.inen . . . . .. . .... .. . 
153) Mahanesteen naY'fie tyhjastii vatsasta . .. . . .. ... . . . 
154) :Niaclonmuna·t ... . ...... . .. . ..... . ............ . . 
155) Wagner ja Weber .................... . . . .... . . . 
156) Valkuainen ja sakeri ikvwlitaltiivisesti ......... . . . 
157) V.allrnainen ja olkeri kvail.itatiiviiSesti ja omin.aispaino 
158) Virt an sakka . ..... . . . ......... . .... . ... . ..... . 
159) Virtsan valkuainen kv3llltitatiivisesti .. .. . ...... . . 
160) Vi1"1'1;san sokeri kvantitatiivisesti ... ...... . . . ..... . 

3,70 

7,39 

11,09 

18,48 

24,64- 36,96 
7,39 
3,08 

4,93 
3,08 
2,46 

2,46 
3,70 
1,23 
1,85 
1,23 
1,85 
1,85 
1,23 
1,85 
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161) Gerhardt ja Lange vili asta .......... . ........ . 
162) Sappid.riaineet ............................... . 
163) Virtsaputken eritenaytteen otto ................. . 
16-1:) LA .......................................... . 
165) Hgb ......................................... . 
166) Puna olut .................................... . 
167) Valko olut ................. .. ..... ....... . .... . 
16 ) Valkosolujen erittely .......................... . 
169) Veriryhman maaritys ttai ristikoe ... : ........... . 
170) Selkaydinneste: Pandy ja Nonne ............... . 
171) , Pandy ja Nonne ynn1i solut ..... . 
172) Balkterivarjays, Y'ksinkertainen (esim. LOffler) ... . 
173) Gram-varjays ............................... .. . 
174) Tb-varjays (ysko , virtsa jne.) ................. . 

Elektrokardiogramm.a: 

175) levo a .......... . ................... .... . .... . 
176) , ja rasituksen jiilkeen ................... . 
177) lisakytkentoineen ............ ........ ....... .. . . 

Sisatauti- tai lab01·atoriolaakarin alaan kuuluvat laustmnot 
ao. alan erikoisliiakat·in a11-tamina: 

17 ) Ekg:sta lausunto (kytkentojen l'll'lmmaarista riip-
pu-en) ........................................ . 

179) Vel'erukuvan tulkitseminen ........ .. ........... . 
1 0) Valkosolujen eritJtely .......................... . 

Sairasmatkat: 

181) Mamka klo 8-17 vlilisena aikruna tunnilta ....... . 
182) Matka klo 17-20 valisena aikana tunniil.ta ...... . 
1 3) :Matka klo 20-0 tai vastaa:nottoaikana tunniita 

Pyhaisin 'kuten kohta 183. 

Reseptin uudistus: 

1 4) B ·eptin uudistus (ei hoitokaynnin yhteyde ·a) ... 

243 

1,23 
1,85 
1,23 
1,23 
1,23 
2,46 
1,85 
2,46 
6,16 
1,85 
2,46 
1,23 
2,46 
3,0 

4,31 
6,16 
9,24 

6,16-12,32 
6,16 
2,46 

8,01 
12,32 
16,02 

1, 5- 3,0 
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Todistuksct: 

185) Valiaikainen tai up pea liHiltiirintodistus ........ . . 
1 6) Li:Uikiirintodi&i;us, joka isaltaa perusteellisen inYa-

liditeetin lnwauksen rtodistuksen laadusta ja laajuu-
desta riippuen .. . .. . .......... . ............... . 

1 7) a) Suppea asialk:irjoihin perustuva Hiiikarintodistu.-
b) Perusteellinen asia:kirjoihin perustuv;a Hiakarin-

todistus ........... . .......... . ............ . 
c) Paljon aika.:1. vieva asiakirjoihin p rustuva Hia-

karin1:odistus .............................. . 

Lausunnot: 

1 Perust ellinen inva:liditeetin kuv-au ja en perns-

6, 3 

ll.Hl-H,§ 
3,33 ' 

6,16 

10,06 

r 

teella annettu iausunrto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 23 
189) Er:ityi en vaativa ja aikaa vieva erilkoislaruk:arin 

latnmto . en laadusta j.a 1aajuudesta riippuen . . . . '25,77- 33,43 
190) Asiwkirjoihin perustuva ·lausunto en •laadusta ja 

laa.juudesta riippuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40- 16,80 

Ed llii olevan johdosta kumotaam. VR Kask:ylcil.d a 39 a; 62 julkaistut 
maara.ykset, jotka <koSkevat viralli n elin'kustannu ind<lksin aikaise:rn
masta nou uta johtuvia tapaturmatalksan mukaisten p.alkkioiden 'koro
tuksia. (Toj n:o 400, 15.6.1963. Vert. MK II . h ·. 4.278-290.) 
Kl 24 a/ 63. 
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KASKYLEHTI N:o 25 
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Vllttaus Kiskylehdessli julkalstuun mHrliykseen merkltUn: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtlivl palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Muutok ia julkai nun Liikiennepaikkojen valimatka.t. - 2 . 
Kokkola-Raahe -tavavalinjaliikenteen hoidon supistaminen. liujaOo uudella Kokkola 
-Kalajoki. - 3. Pll!alatun rt:avaran kuormaaminen J<.atettnihin vauuuihin. 4 . Luu
miien-Lappeenrannan oikoradan ~autta myytiiviilt matkaliput. - 5. Kaclonneita 
matkalippuja, henkilokortteja ym. - 6. Avoimia virkoja j11. toimia. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

RautatiehaJli.tus on paatttli.nyt alentaa Kuurilan py akin 1. 7. 1 
1963 lu.kien Iittalan a.seman alai ·aksi lairt;ur<i.vaihteeksi. Alentami en 
johdosta muuttuvat me1m:innat julkaisussa Liikennepaildwjen vali
martkat ·euraavH.mi: 

1 
lv .Kuurila 

·6 
Iittal.a 7. 
'Doij ala 11. 
'1'1 11. Ri ·65. 

Muut merkinn3Jt jiiavfrt entisi1ksi. 

7 
Hlm 
TR 

Alerutarni esta johtuc.n muuttuvat jihljempana main~t:Jtuje.n lii
kennepaikkojen sara'kkee a 6 ol.evat mmikinnat seuraavilksi : 

se Vinnilii 

e Sanuti 

e Ilomaki 

Iitta1a 3. 
Toijala 15. 
'1'1 15. Ri 61. 

Iittala 10. 
Toija1a . 
'1'1 8. Ri 68. 

Littala 14. 
Toijala 4. 
Tl 4. Ri 72. 

:o Lt 1749, 25. 6. 1963.) Kl 25/ 63. 1. 

Rautartiehrullitus on paiitianyt allen1.aa Laikon pysii.kin 1. 7. 1963 
lukien Simpeleen asernan a:lai aksi laiturivaihtee:ksL Alerntamisen 

5790/63/5-- 21.6.1963 
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johdosta muuttu,at me11kinnrut julkai ussa Lukennepai'kkojen vali
matkat euraaviksi : 
lv Laikko Lk.k 14 __ Simrpele 10. 

Rautjii.rvi 13. 
P·ar 29. Imr 32. 
Hko 163. Kw 167, 
Pm 194. Jn 315. 

Syrjaraiteen mro,kinnat jaavat entisiklsi . 

Hlm Hpk 352. Ilm 36 . 
TR Kon 477. 01 643. Ri 

2 8. k 470. Tl 364. 
Yw 522. 

Edelliimainittujen muutooten johdosta muuVtuvat jaljempiina 
mainittujen liilkennepaikkojen ara!hlreessa 6 olevat mei,kinnat seu
raaviiksi: 
se Viimola Rautjii.rvi 3. 

S~&le 20. 
Imr 22. Par 39. 
Kw 157. Hko 173. 
Pm 204. Jns. 325. 

se Untamo Rautjii.rvi 4. 
Simpele 19. 
Imr 23. Par 38. 
Kw 158. Hko 172. 
Pm 203. Jns 324. 

e Porttinot.ko Rautjarvi 6. 
Simpele 17. 
Imr 25. P·ar 36. 
Kw UO. Hko 170. 
Pm 201. Jns 322. 

se Lahdenkylii. Raut;.jii.rvi .11. 
Simpele 12. 
lmr 30. Par 31. 
Hiko 165. Kw 165. 
P.m 196. Jns 317. 

e Punasvaara Simpele 7. 
Rautjii.rvi 16. 
Par 26. Imr 35. 
Hko 160. Kw 170. 
P.m 191. Jns 312. 

se A.nk.ilii Simpele 2. 
vh Rautjii.rvi 21. 

P·ar 21. Lmr 40. 
Rko 155. Kw 175. 
Pm 1 6. Jns 307. 

( : o Lt 1906, 25. 6. 1963.) ID. 25/ 63. 1. 

Suonenjoen aseman alainen P iDtti!SeUin laiturivail1de aiennetatan 
1. 7. 1963 lukien arrnan asema:n alai ksi seisalrevaihteedmi. Taman 
johdosta on mainitusta paivasta •luQci.en araHdreen 1 merkinta oQ6'Va 
sevh ja sarallli:een 7 mei'kinta HTt. Muut me1'kinnat jaavat ennal
l.een. (Dkoj n:o. lit 1812, 25. 6. 63 .) Kl 25/ 63. 1. 

Kokkola-Raahe -taval-a.linjaJiikenteen hoidon 
supistaminen linjaosuudella Kokkola-Kalajoki 

Oy Pohjol-a:n Liikenne Ab: n esiltettya lliikennoimisen rajoi·tta
mista nykyisestaan kaskylehdessa n:'O 3/ 63.10 mailll.itulla Kokkola 
-Raal1e tavaTalinjalla i1moiwtaan, atta 1. 7. 1963 luki·en upistetaan 
li:iikenteen hoito Oy P()hjolan Liikenne Ab: n Kok!kola-Raahe 
tavaralinjalla esiintyvan JlruJljetu&tarpoen mukaioosti vari.n linjaosuu
de1le K(jk!kol&--Kalajoki. Tii.mwn muutdksen jruLk en !linja:a diiken
noidaan seuraavasti : 



P·aikk~kunta. 

Koklkola *) 
Himanka 
Kail.ajoki 
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Tavaralinja n :o 17 

Kokkolar-I{alajoki 

Liikennoida.an arkipaivisin 

Ta varanh u oltopaikka. 

Oy Po:hjolan Liikenne Ab 
Mrutkailiuo1to Oy ......... . ... . 
Kalajoon 0 uu.skauppa ....... . 

*) = yhdy.sa.S61lla 

Linja kuuluu Kakllrolan osastoon. 

25 

Vii.limatka 
Kokkolasta. Kalajoelta 

38 
68 

6 
30 

Saunalla i:lmoitetaan, etta Koklro1a-Raahe tavarail.inj8Jn autoon 
ohjaitJtu R3Zhen :IrappaJ.etavara lk:uljetetaan 1. 7. 1963 lukien jalJeen 
OU'lu-Raahe jalk:elulinjan auto1la Oulun kautta. (Kut n:o 3, 
19. 6. 63.) Kl 25/63. 2. 

Paalatun tavaran kuormaaminen katettuihin vaunuihin 

2 

euvostoliito.Q. rautatiet ovlllt jalloon vali1Jtaneet, etta Suoon. a 3 
kuorm8JtJtuja pape1-.:i- ja massapaal ja on lk:uljetulksen ai!k:ana Neu
vostoliiton ailuee1la pudonnut vaunusta 1'iklkoen ovilautoja ja aj
heuttaen vaaraa liikenteelle. 

Taman johdosta humn:autetaan, 'etta paperi-, ·elluloosa-, >kar
toiliki-, kuitulevy-, massa- yms. paa.1uja krutet;tuihin vaunuihin kuor
mattaessa, on kummaus suoritettava iten, etteivat paalit rkuljetu'k-
en ai'kana p!jiise vaumrista putoam.aan tai 'kaJ.li tumaan vatmun 

ovia vas1Jen. J os kuorm:austa ei muuteru voida nai•n. suorittaa, on 
ovien eteen rtehtava tarpooksi vahva uojalaudoitus niin, etteivat 
pa3Jlit rm.i arun •tapau.k::se.ssa paase rirrdroma:an OYi'laudoill;US/ta. 

Asemien ja mu.iden Hilkennepaildrojen paihll. tOn toimef>ta on 
jarjestelltava tehdhs va!lvoDJta niin, e1Jta paalattm tavaran Qahettii
jat vastaisuudessa noudaltltavart; naita ohjeita koskien tiima erikoi
sesti ·eurvootoli~toon ja en !k:autta ikolmariS!iin maihin lahetettaviin 
paalrutun t.avaran 1kuormauksia katettuihin vaunu.ihin. (Kurt n: o 
1038, 20. 6. 63.) Kl 25/63. 3. 

Luumiien-Lappeenrannan oikoradan kautta 
myytavat matkaliput 

Kun u.udet tariffit on aatu Itiedoksi, on liikennepaiikoille ja 4 
ma~bka1:1()imi'stoihle til'attiava tarvitta<Vat oikeailJa kauttalkul.lku.me:r1kin-
niilla (Tra) va:rustetut kiinteat liput Torolan kautta tehrtaviii mat-
koja varten. Kauttalk:ulkume1~kinnlillii Tra va.I'U8tamartt'O'l11ia tai 
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merkinniilili:i Rah va.rustei!A:uja kiintcita lippuja ei 1. 9. 63 jalrkeen 
saa <kay1taa ToroHin kautta ltehtl:iviii matkoja YartNl. Tfunan mu
kai, esti edelle n kayttoi:in jaavi ·a lip1.ti · a on kauttaikulkumc11kint.ii 
vari'kynMla korjatUwa. Lipnrnnyynhko1Il.ee1la ' 'aJmistetrtuja Rah 
kauttakultktunerkinnalla va.rust trtuja lippuja saa.daan - uo.ritta
maJla tkauttaJlmlkumelQcinnan rkorjaus - myyda, kunnes uudet laa.
tat koneisiin on saatu. (Trt n:o Y 114/ 295, 24. 6. 63.) Kl 25/ 63. 4. 

Kadonneita matkalippuja., henkilokortteja ym. 

Helsingin aseman vaihclemiehen Sulo Vesterisen tyttarelle Kaijalle kir
joitettu tilapainen vapaa.lippu n: o 270014, matkalle Helsinld-Turku, kelpoi
suu aika 23. 4.-22. 7.1963, meno: Ke-Hl-.Au ja paluu: Au-HI-Ke, on 
kaclonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n:o 714/1591, 18. 6.1963.) 

.Avoimia virkoja ja toimia 

Apulai.skanslistin toimi rautati hallituksen tilastotoimistossa taytetiiau e i
tyk en perusteella. Tariffio a ton johtajallc osoitctut hakemuk:set 011 jatettl:iva 
tila totoimiston kouttoripiiallikolle viimeistiiiiu 4. 7. 1963. 

Apulai.slcanslistin to·imi varasto-osnston polttoail1e· ja puutavaravaraston 
toimi.sto a (Hel inld) taytetaan esityk en peru teella. Vnrasto-osaston johta
jalle osoitetut hakemukset on toi.nlltetta a va.ra totoilnistoon viimeistaiin 11. 7. 
1963 ermen ldo 12 (postitse ennen virka-ajan -pii.ii.ttyruista). 

Yksi y.p. :e l. 2 pl. rc!kennu,sm.csta?·in vi1·1ca, toistaisek i 1. ratajaksoss.'t 
(Kauklahti). Rataosa ton johtajalle osoitetut hakemuk et on 1oimitettava rauta· 
tiehallituksen kirjaajalle viilneistiian 11. 7. 1963 eunen kello 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymi ta). 

Kirjanpitajiin virka (.A 19 pl.) valtionrautateiden varasto-o a ton poltto· 
aine- ja puutavaravarastossa. Viran haltija toilnii toistaiseksi 7. hoitoalueen 
pli.ii.llikkona, a emapaikkana toi tai ck i Ii almi. Rautatiehallituk en paajohta· 
jalle osoitetut hakE'mukset on toimitettava rantatiehallitukscn kirjaamoou vii· 
meistaau 18. 7. 1963 enneu klo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.i:ittymistii). 

K ·it"janpitiijii?t viwka valtionrautateiden varasto-osastossa; asemapaikkana 
toistaisek ·i 'rurun paavarasto. Rautatiehall1.tuksen paiijohtajalle osoitetut hake· 
mukset on to.imitettava rantatiehallituksen kirjaamoon viimeistaii.n 20. 7. 1963 
enn n klo 12 (po tise ennen vh·ka-ajan pii.ii.ttym istii). 

Ki1·janpitaji:in virlca rautatiellallituksen varasto-osastossa ja y.p. 2 l. kirju
rin virkc1 valtiomantateiclen varasto-osastossa, asemapaik.kaua toistaiseksi Hel
singin piilivarasto. Rautatiehallituksen pii.ii.johtajalle o. oitctut hakemukset on 
toimit ttava rantatiehallituksen kirjaamoon 24. 7. 1963 eunen klo 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista). 

Linjahallinnon rataosa tolla on haettnvana ylcsi y .p. 2 l. ki1·j1win vilrlca, 
toistaiseksi 11. ratajakson toilnistossa (Savonlinnn) . Rautaticballituksen piiajoh· 
tajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallitultseu kirjaajalle vii
meistli.ii.n 27. 7. 1963 enuen kello 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii). 

VarikoMsim.iellen (A 21 pl.) virka valtionrautateiden koneosaston linja
ballinnossa, virantoimi:tu paikkana toistaiseksi 7. kQUejak o (Ihatra). Kir
jalliset, rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituk~en kirjaajalle viilnei taan 29. paivana heiniikuuta 1963 
ennen kello 12 (postitse lli.hetettiiessii eunen virka-ajan piiattymista). 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kiriapaino 
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Vii ttaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i mIt us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Tariffien muutokset 

V altiomautaJteiden tariffisai.intoon on 20. 6. J 963 annetulila aset1.1kseltla 
tehty muutoksia, jotka tul-evat Yoilmaan 1. 7. 1963 lu.kien. .Asetuksen muu
tokset korottavat menolipun tariffin mukaan hinno~tcltavi-en matka.lippu
jen hintoja lkeskim. noin 10 %: lla, kuU!kausilippujen hinooja kcskim. noin 
29 %: lla, ty8Ui:i.skuu!kausilippujen hlntoja kes:.kim. noin 16 %: lla ja 
koulU!laislippujen hinooja kesltim. noin 23 % :lla. Matka-, kiito- ja rahti
tavaram.aksut nousevaJt noin 5 % : Ha, mika on saatu aikaan lisai:irrnhlla 
ka~kikiin tahan asti ka.ytfumos a olleisiin hinnoituslu!kuihin luku 1. H d
po ii pilaantuvan tava.ran kiitotavaraJuoklk:a Kp on kokonaan lal{lkau
tettu, joten tiiltii osin kiitotavaran korotu.s on noin 29 %. 

Asetlikse1la tehtyjen muutooten li&:i:ksi rautatiohallitus on puolestaan 
korottanut en maarattavi a olc·don istuma-, lepo- ja makuupaikkalip
pujen hinnat 1. 8. 1963 lu!kien. Niin ikaan rautatiehallitus on 1. 7. 1963 
lukien korottanut vaihtotoista kannettavan korvatl'kscn. 

Tehtyjen muutosten takia tullaan tariffisaannon ja tariffitaulukkojen 
ao. [ehdet painattamaan uudelleen. Uusien lchticn perusjalkclu suorite
taan aikanaan painrutusjao ton toimesta. Kun tardttavia painatustoita 
ei ehdita suol'ii:Jtaa kuluvan kuu:kauden ailrona, on jaljempanii julka.i.Situ 
meno-, mcno- ja paluu-, kuukausi-, koululais- ja tyolaiskuukausilippujen 
uudet hinnat. Niin ilman on jaljempanii jul:kaistu menolipun uudet 
hinnat 25, 50 ja 75 %: n aJennuksin seka meno- ja palnulippujen uudet 
hlnnat 25 %: n alennuksin. Kuukausi- ja tyolaiskuukausilippujen uudet 
hinnat on sitapaitsi jaettu asernille jo aikaisemmin monisteena. Kl 12 a/63 
mainittuja rengas- ym. lippujen hintoja ei ole muutettu. 

5797/63/5-- 2 .Q. l963 
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Tariffien muurtosten tu:Hessa voirrnaa;n on er~lroisesti huomatoova: 

1. Matkail.ippujen hinnat maarataan myyntipaivana voimassa olevien 
taril'fien mukaa.n. Jos lipun kelopoisuusai'ka aillkaa ,·asta 1. 7. 1963 tai sen 
jiilkecn, on hinta siis [askettava uuden tariffin mu!kruan. K~un ai
kana myydy.t uuden tariffin mukaiset meno- sakii meno- ja pailuuliput 
on myytiivii lomalkelippui11a (shell~kilippuina). Kunelippujen myyn11istii 
malha:roii11 eriksee11. 

2. Uudet hinna,t o11 mm1lcittiivii pahvilippuihin varikynii.J.lii. 

3. Kuu!kausi- ja tyoliiislmulkausilippujen hinnat la ketaan. kuluYa.n 
kesrukuun osailta vanha.n tariffi11 mukaan. HeinliJmun ja sitii seuraavie11 
lmukausien osalta hinnrut on Ja.skettava uuden tariffin mukaan (Tfoj: n 

iihke 20, 24. 6. 63) . 

Kiinteitii kuukausilippuja saadaan jo kesii.1mussa myydii uuden ;tarif
fin mtl'kaisin hinnoin. Eri tau:iffien mukaan. myydyt liput on kuUikausi
tilcissa mork:ittiiva eri riv~ille. As maltfnft\!kaaja.n on vermttava ilriinteiden 
kuukausi'lippujen varaS'OO pahnii.tiJiin ·ennen uuden tarirffin mukaisen 
myynnin aloittauillsta. 

4. Istumapaikk:rulipun uusi hinta 011 1. 8. 1963 luk:ien 2 m!k. Hinta 
on edelleen riippumaton vaunuluokasta ja maksu on kiitojunassa palkol
lincn. 

5. Lepopaikan uusi hinta on 1. 8. 1963 lukien 5 mk. 

6. Mallmupailclralipun uusi hinta on 1. 8. 1963 ~uilrien 2 lk :ssa 9 m!k 
ja 1 lk:ssa 13 mk. Malmupaili!kaJiput myydiian 31. 7.-1. 8. 1963 vali
seksi yoksi vaunun Ui.Moajasta riippumaJtta vanlha.n tariffin mukaan.. 

10 mallruupaiikkali·ppua sisB,ltavien 1 llk:n Jippuvihkojen uusi hinta on 
110 mk. aitii vihkoja saadaan ryhtya myymaan heti ilmn uuden hin
tajset lippuvihkot ehditaan toimittaa myyntipisteisiin. AsiaJkikaiden huos
tassa olevat enti en hintaiset makuupaikkaliput kelpaavat lippuvihkon 
Yoim.a.ssa oloajan 1oppuun saak:ka ilman li.slimaksna. 

Sellaiset istuma-, l:epo- j'ru makunpaikkaliput, jo,tka myydiUin 1. 8. 
1963 jl:iJ.IJkeen: kiiytettaviksri, on kkjo·itetta,va kuirotikirjasta. ·lom. n: o 24W. 
Ni±Ha a emiili1a, j'OriiHa ei tliJta olhje.tta voida. nou<:laJttaa, saadaan asema-
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paaUHkon vastuuHa ja valYonnassa naiden 'l~ppujen myynti jarjestaa 
siten, eWi uuden tariffin mukaista myynha varten otetaan eri sarja 
lirppuja, joiden hinn.wt on varikynralHi korjattava. Kuukausitileihin on 
na~n myydyt li'put merkittava oma1le riviNeen. 

7. ·Matka-, kiito- ja raMitayaramaksut 'lasketaan toistaiseksi entisten 
taulu1kk,ojen avuhla. Tahanastisiin hinnoirtuslukuih~n on taHoill:l! kuilten
kin lisa:ttavru luku 1. He'lposti pHaa•ntuva kiliirtotavtara ralhditeta~an van
han K hlO'ka,n mukaan lisaa.maHa hinnoituslulkuun luku 1. 

Tariffinkorotuksen takia kohoavat myos VaJUDJUnpe1tem3Jksut ja va
hlm.mat mtll!ksut vajaapa.inol'ahclitusta soveHettae a. Naitii. koslrevat 
tariffitau1uldcojen taulukot on jiiJ.jemrpiina ju:Ukaistu. Muut vahim..mat 
m.a~ksut pysyvfut •enti ellaan. 

8. Vaihtotyokorvau. Yetmin minuuttitruriffia kaytettaessii (TS: n 
52 §) on vetm,irsta 1,50 mik minuutilta ja raidetraJktorista 0,75 mlk mi:nuu
ti•Lta, Ya.hin mallum lkerralta on veturi ta 15 mk ja raidetraktorista 7,50 
mlk. Perusmaiksut pysyvat enti ellaiin. 

9. I\iansainvii:lisessa henkiloyhdysliikenteessa nouseva,t matkailiprpujen 
h.innat Suomen osuudel1a 1. 7. 1963 lu'k.ien ja istUJIUa-, lepo- ja makuu
pa.i.k'k:alippujen hinnat 1. 8. 1963 ilukien, lmten kotima:isessa:kin liiken
teessa. Ea.nsainviilisessa tava.rayhdysliikenteessa nousevat maksut Poh
joi&maiscn tariff.in osal'l:a 1. . 1963 hllkien. Muut korotetut maksut tule
vat voimaan 1. 7. 1963. (Tfo S 630, 2-l. 6. 63.) Kl 25 a/ 63. 
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1. ]}[ enolip ut 

2 I 1 2 I 1 

I 
2 I 1 2 I 1 

Km Km Km Km 
luokka, luokka, luokka, Juokka, 
markkaa markkaa I markkaa markkaa 

2 0,40 0,60 120 5,70 8,55 470 19,70 29,55 908 33,70 50,55 
4 0,50 0,75 130 6,10 9,15 480 20,10 30,15 922 34,10 51,15 
6 0,60 0,90 140 6,50 9,75 490 20,50 30,75 936 34,50 51,75 
8 0,70 1,05 150 6,90 10,35 500 20,90 31,35 950 34,90 52,35 

10 0,80 1,20 160 7,30 10,95 510 21,30 31,95 964 35,30 52,95 

12 0,90 1,35 170 7,70 11,55 520 21,70 32,55 978 35,70 53,55 
14 1,00 1,50 180 8,10 12,15 530 22,10 33,15 992 36,10 54,15 
16 1,10 1,65 190 8,50 12,75 540 22,50 33,75 1006 36,50 54,75 
18 1,20 1,80 200 8,90 13,35 550 22,90 34,35 1020 36,90 55,35 
20 1,30 1,95 210 9,30 13,95 560 23,30 34,95 1040 37,30 55,95 

22 1,40 2,10 220 9,70 14,55 570 23,70 35,55 1060 37,70 56,55 
24 1,50 2,25 230 10,10 15,15 580 24,10 36,15 1080 38,10 57,15 
26 1,60 2,40 240 10,50 15,75 590 24,50 36,75 1100 38,50 57,75 
28 1,70 2,55 250 10,90 16,35 600 24,90 37,35 1120 38,90 58,35 
so 1,80 2,70 260 11,30 16,95 614 25,30 37,95 1140 39,30 58,95 

32 1,90 2,85 270 11,70 17,55 628 25,70 38,55 1160 39,70 59,55 
34 2,00 3,00 280 12,10 18,15 642 26,10 39,15 1180 40,10 60,15 
36 2,10 3,15 290 12,50 18,75 656 26,50 39,75 1200 40,50 60,75 
38 2,20 3,30 300 12,90 19,35 670 26,90 40,35 1220 40,90 61,35 
40 2,30 3,45 310 13,30 19,95 684 27,30 40,95 1240 41,30 61,95 

42 2,40 3,60 320 13,70 20,55 698 27,70 41,55 1260 41,70 62,55 
44 2,50 3,75 330 14,10 21,15 712 28,10 42,15 1280 42,10 63,15 
46 2,60 3,90 340 14,50 21,75 726 28,50 42,75 1300 42,50 63,75 
48 2,70 4,05 350 14,90 22,35 740 2 ,90 43,35 1320 42,90 64,35 
50 2,80 4,20 360 15,30 22,95 754 29,30 43,95 1340 43,30 64,95 

52 2,90 4,35 S'i'O 15,70 23,55 768 29,70 44,55 1360 43,70 65,55 
54 3,00 4,50 380 16,10 24,15 782 30,10 45,15 1380 44,10 66,15 
56 3,10 4,65 390 16,50 24,75 796 30,50 45,75 1400 44,50 66,75 
58 3,20 4,80 400 16,90 25,35 810 30,90 46,35 1420 44,90 67,35 
60 3,30 4,95 410 17,30 25,95 824 31,30 46,95 1440 45,30 67,95 

70 3,70 5,55 420 17,70 26,55 838 31,70 47,55 1460 45,70 68,55 
80 4,10 6,15 430 18,10 27,15 852 32,10 48,15 1480 46,10 69,15 
90 4,50 6,75 440 18,50 27,75 866 32,50 48,75 1500 46,50 69,75 

100 4,90 7,35 450 18,90 28,35 880 32,90 49,35 1520 46,90 70,35 
110 5,30 7,95 460 19,30 28,95 894 33,30 49,95 1540 47,30 70,95 
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I I 
I I 2 1 2 1 2 1 

Km Km Km 
luokka, luokka, luokka, 

markkaa markkaa lllArkkaa 

1560 47,70 71,55 2160 59,70 89,55 2 825 71,70 107,55 
1580 48,10 72,15 2180 60,10 90,15 2 850 72,10 108,15 
1600 48,50 72,75 2 200 60,50 90,75 2 875 72,50 108,75 
1620 48,90 73,35 2 220 60,90 91,35 2 900 72,90 109,35 
1460 49,30 73,95 2 240 61,30 91,95 2 925 73,30 109,95 

1660 49,70 74 55 2 260 61,70 92,55 2 950 73,70 110,55 
1680 50,10 75,15 2 280 62,10 93,15 2 975 74,10 111,15 
1700 50,50 75,75 2 300 62,50 93,75 3 000 74,50 111,75 
1720 50,90 76,35 2320 62,90 94,35 3 025 74,90 112,35 
1740 51,30 76,95 2 340 63,30 94,95 3 050 75,30 112,95 

1 760 51,70 77,55 2 360 63,70 95,55 3 075 75,70 113,55 
1780 52,10 78,15 2 380 64,10 96,15 3100 76,10 114,15 
1800 52,50 78,75 2 400 64,50 96,75 3125 76,50 114,75 
1820 52,90 79,35 2 420 64,90 97,35 3150 76,90 115,35 
1840 53,30 79,95 2 440 65,30 97,95 3175 77,30 115,95 

1860 53,70 80,55 2 460 65,70 98,55 3 200 77,70 116,55 
1880 54,10 81,15 2 480 66,10 99,15 3 225 78,10 117,15 
1900 54,50 81,75 2 500 66,50 99,75 3 250 78,50 117,75 
1920 54,90 82,35 2 525 66,90 100,35 3 275 78,90 118,35 
1940 55,30 82,95 2 500 67,30 100,95 3 300 79,30 118,95 

1960 55,70 83,55 2 575 67,70 101,55 3 325 79,70 119,55 
1980 56,10 84,15 2 600 68,10 102,15 3 350 80,10 120,15 
2 000 56,50 84,75 2 623 68,50 102,75 3 375 80,50 120,75 
2 020 56,90 85,35 2 650 68,90 103,35 3 400 0,90 ~121 ,35 

2 040 57,30 85,95 2 675 69,30 103,95 

2 060 57,70 86,55 2 700 69,70 104,55 
2 080 58,10 87,15 2 725 70,10 105,15 
2100 58,50 87,75 2 750 70,50 105,75 
2120 58,90 88,35 2 775 70,90 106,35 
2140 59,30 88,95 2 800 71,30 106,95 

Ylli 3 400 km:n matk.an osalta on malksu kultakin alkavalta 25 omm :lta 
2 hrokassa 0,40 IIIl'k: ja 1 ludkassa 0,60 Jnik. - For den del av r esan, 
som overstiger 3 400 km, utgor aYgiften for begyrmande 25 km i 2 hlass 
0,40 mk och i 1 klass 0,60 m.k:. 
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2. 1II eno- ja. pahmliput 

2 I 1 2 I 1 2 I 1 2 I 1 

Km Km Km Km 
luokka, luokka, luokka, luokkn, 

markkaa marl•kaa markkaa m:~.rkkaa 
' 

1 0,40 0,60 60 5,70 8,55 235 19,70 29,55 454 33,70 50,55 
2 0,50 0,75 65 6,10 9,15 240 20,10 30,15 461 34,10 51,15 
3 0,60 0,90 70 6,50 9,75 245 20,50 30,75 468 34,50 !H,75 
4 0,70 1,05 75 6,90 10,35 250 20,90 31,35 475 34,90 52,35 
f) 0,80 1,20 80 7,30 10,95 255 21,30 31,95 482 35,30 52,95 

6 0,90 1,35 85 7,70 11,55 260 21,70 32,55 489 35,70 53,55 
7 1,00 1,50 90 8,10 12,15 265 22,10 33,15 496 36,10 54,15 
8 1,10 1,65 95 8,50 12,75 270 22,50 33,75 503 36,50 54,75 
9 1,20 1, 0 100 8,90 13,35 275 22,90 34,35 510 36,90 55,35 

10 1,30 1,95 105 9,30 13,95 280 23,30 34,95 520 37,30 55,95 

11 1,40 2,10 110 9,70 14,55 285 23,70 35,55 530 37,70 56,55 
12 1,50 2,25 115 10,10 15,15 290 24,10 36,15 540 38,10 57,15 
13 1,60 2,40 120 10,50 15,75 295 24,50 36,75 550 38,50 57,75 
14 1,70 2,55 125 10,90 16,35 300 24 90 i 37,35 560 38,90 58,35 
15 1,80 2,70 130 11,30 16,95 307 25,30 j_37,95 570 39,30 58,95 

16 1,90 2,85 135 11,70 17,55 !114 25,70 38,55 580 39,70 59,55 
17 2,00 3,00 140 12,10 18,15 321 26,10 39,15 590 40,10 60,15 
18 2,10 3,15 145 12,50 18,75 328 26,50 39,75 600 40,50 60,75 
19 2,20 3,30 150 12,90 19,35 335 26,90 40,35 610 40,90 61,35 
20 2,30 3,45 155 13,30 19,95 342 27,30 40,95 620 41,30 61,95 

21 2,40 3,60 160 13,70 20,55 349 27.70 41,55 630 41,70 62,55 
22 2,50 3,75 165 14,10 21,15 356 28,10 42,15 640 42,10 63,15 
23 2,60 3,90 170 14,50 21,75 363 28,50 42,75 650 42,50 63,75 
24 2,70 4,05 175 14,90 22,35 370 28,90 43,35 660 42,90 64,35 
25 2,80 4,20 180 15,30 22,95 377 29,30 43,95 670 43,30 64,95 

26 2,90 4,35 185 15,70 23,55 384 29,70 44,55 680 43,70 65,55 
27 3,00 4,50 190 16,10 24,15 391 30,10 45,15 690 44,10 66,15 
28 3,10 4,65 195 16,50 24,75 398 30,50 45,75 700 44,50 66,75 
29 3,20 4,80 200 16,90 25,35 405 30,90 46,35 710 44,90 67,35 
30 3,30 4,95 205 17,30 25,95 412 31,30 46,95 720 45,30 67,95 

35 3,70 5,55 210 17,70 26,55 419 31,70 47,55 730 45,70 68,55 
40 4,10 6,15 215 18,10 27,15 426 32,10 4 ,15 740 46,10 69,15 
45 4,50 6,75 220 18,50 27,75 433 32,50 48,75 750 46,50 69,75 
50 4,90 7,35 225 18,90 28,35 440 32,90 49,35 760 46,90 70,35 
55 5,30 7,95 230 19,30 28,95 447 33,30 49,95 770 47,30 70,95 
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2 I 1 2 I 1 2 I 1 

Km Km Km 
luokka, luokka, luokka, 

markkaa markkaa. markkaa 

780 47,70 71,55 1 080 59,70 89,55 1412 71,70 107,55 
790 48,10 72,15 1090 60,10 90,15 1425 72,10 108,15 
800 48,50 72,75 1100 60,50 90,75 1 437 72,50 108,75 
810 48,90 73,35 1110 60,90 91,35 1450 72,90 109,35 
820 49,30 73,95 1120 61,30 91,95 1462 73,30 109,95 

830 49,70 74,55 1130 61,70 92,55 1 475 73,70 110,55 
840 50,10 75,15 1 140 62,10 93,15 1487 74,10 111,15 
850 50,50 75,75 1150 62,50 93,75 1 500 74,50 111,75 
860 50,90 76,35 1160 62,90 94,35 1512 74,90 112,35 
870 51,30 76,95 1170 63,30 94,95 1525 75,30 112,95 

880 51,70 77,55 1180 63,70 95,55 1537 75,70 113,55 
890 52,10 78,15 1190 64,10 96,15 1550 76,10 114,15 
900 52,50 78,75 1200 64,50 96,75 1562 76,50 114,75 
910 52,90 79,35 1210 64,90 97,35 1575 76,90 115,35 
920 53,30 79,95 1220 65,30 97,95 1387 77,30 115,95 

930 53,70 80,55 1 230 65,70 9 ,55 1600 77,70 116,55 
940 54,10 81,15 1240 66,10 99,15 1612 78,10 117,15 
950 54,50 81,75 1250 66,50 99,75 1625 78,50 117,75 
960 54,90 82,35 1262 66,90 100,35 1637 78,90 118,35 
970 55,30 82,95 1275 67,30 100,95 1650 79,30 118,95 

980 55,70 83,55 1287 67,70 101,55 1662 79,70 119,55 
990 56,10 84,15 1300 68,10 102,15 1675 80,10 120,15 

1000 56,50 84,75 1 312 68,50 102,75 1687 80,50 120,75 
1010 56,90 85,35 1325 68,90 103,35 1700 80,90 121,35 
1020 57,30 85,95 1337 69,30 103,95 

1030 57,70 86,55 1360 69,70 104,55 
1040 58,10 87,15 1 362 70,10 105,15 
1060 58,50 87,75 1375 70,50 105,75 
1060 5 ,90 ,35 1387 70,90 106,35 
1070 59,30 8,95 1400 71,30 106,95 
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3. J(uul.:a·usilipHt lwikille radoille 1. 7. 1963 lukien 

2 I 1 2 I 1 
Ke lpoisu u.saika, Kelpoisuusaika, 

kuukautta kuukautta 
luokka, markka.'\ Juokka, markkaa 

1 120 180 7 840 1260 
2 240 360 8 960 1440 
3 360 540 9 1080 1620 
4 480 720 10 1200 1800 
5 600 900 11 1 200 1800 
6 720 1080 12 1200 1 00 

4. Kuukaus i- ja tyolaislktmkausrlipu.t 1. 7. 1963 lu!kien 

Kuuikausi- ja tyoUiiskuukausilipun hint a llaSketa•an siten, etta jal m
pana olevasta taultllro&'ta aata,~a yhden kuulkauden lipun hiut a kerrota;m 
lipun kelpoisuusaika•an siooltyvien taysien kalcnterilkuukausien lukumaa
raHa ja nain aatuun maksuun lisataan niin moDJt.a yhden kuu:kauden 
liptm hinnan 20:s osaa knin ostokuuikaudessa on paiYiii ji:iJljeUa, myynti 
paiva mukoonluett1una. Viirmek:simainittu Ji ays on kuitenlcin eninti:ian 
·ama k:uin yhden kuukaud n kuukausiliptm hinta. Ks. myoo taulukkoa 6. 

Pik:ajunan lmukausilipun hinta saadaan kun samalla. matl{'ruHa kel'Paa
Yan taYaJJi en ktmkalllsiliptm hintaan li ·iiiaan YaunU!luokasta rii'Ppumatta 
8,00 mk kutakin lipun lkelpoffiuusajan kuurkautta kohden. Enintaan kan
netaan kultallrin ikuukaudelta 2 luokassa 120,00 mk ja 1 luokassa 1 0,00 
rnlc .Tos pikajunan tkcm~ausiliptm lk:elpoisun airka aliJra.a k€Slmn knuikautta, 
kannetaan ostolnmkauden knta'kin ji:illjeJla olevaa 'PliiYi:ia 'Jroihden, osto.
paiva muikaanluetJtuna, vaunu.luolmsta riippumatta 0,40 .rnlk. Viimeksi
mainittu li.says lkannotaan enintaiin 20 :lta pai•Y·iillta. Tassa mainirttuja 
lisiimaksuja ei ka'lmeta kairlcilla radoilla lmlpruavista lmutkausilipuista, 
Ya.an oikeuttavat nc pikajunaan lis.amaksutta. 
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Kuukausiliput TyoHi.is-

2 Iuokl<a 1 luokka 
lmukausiliput 

Km 
Yksi 

I 
20:s 

I 
Yksi 

I 
20:s Yksi 

I 
20:s 

Km 

kuukausi osa kuukausi osa kuukausi osa 

markkaa 

2 8,00 0,40 12,00 0,60 4,80 0,24 2 
4 10,00 0,50 15,00 0,75 6,00 0,30 4 
6 12,00 0,60 18,00 0,90 7,20 0,36 6 
8 14,00 0,70 21,00 1,05 8,40 0,42 8 

10 16,00 0,80 24,00 1,20 9,60 0,48 10 

16 20,00 1,00 30,00 1,50 12,00 0,60 16 
20 24,00 1,20 36,00 1,80 14,40 0,72 20 
26 28,00 1,40 42,00 2,10 16,80 0,84 26 
30 32,00 1,60 48,00 2,40 19,20 0,96 30 
36 36,00 1,80 54,00 2,70 21,60 1,08 36 

40 40,00 2,00 60,00 3,00 24,00 1,20 40 
46 44,00 2,20 66,00 3,30 26,40 1,32 46 
62 48,00 2,40 72,00 3,60 28,80 1,44 62 
68 52,00 2,60 78,00 3,90 31,20 1,56 68 
64 56,00 2,80 84,00 4,20 33,60 1,68 64 

70 60,00 3,00 90,00 4,50 
76 64,00 3,20 96,00 4,80 
82 68,00 3,40 102,00 5,10 
88 72,00 3,60 108,00 5,40 
94 76,00 3,80 114,00 5,70 

I 

100 80,00 4,00 120,00 6,00 
140 4,00 4,20 126,00 6,30 
180 88,00 4,40 132,00 6,60 
220 92,00 4,60 138,00 6,90 
260 96,00 4,80 144,00 7,20 

300 100,00 5,00 150,00 7,50 
340 104,00 5,20 156,00 7,80 
380 108,00 5,40 162,00 8,10 
420 112,00 5,60 168,00 8,40 
460 116,00 5,80 174,00 8,70 
600 120,00 6,00 180,00 9,00 

2 5797/63/5 -- 28.6.1963 
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5. Menoliput 25 %:n alenmtksin 

2 I 1 2 I l 2 I l 2 I l 

Rm Km Km Rm 
luokka., luokka, luokka, luokka, 
markkaa markkaa markkaa markkaa 

I ·· 

2 0,30 0,45 70 2,80 4,20 370 11,80 17,70 698 20,80 31,20 
4 0,40 0,60 80 3,10 4,65 380 12,10 18,15 712 21,10 31,65 
6 0,45 0,70 90 3,40 5,10 390 12,40 18,60 726 21,40 32,10 
8 0,55 0,85 100 3,70 5,55 400 12,70 19,05 740 21,70 32,55 

10 0,60 0,90 110 4,00 6,00 410 13,00 19,50 754 22,00 33,00 

12 0,70 1,05 120 4,30 6,45 420 13,30 19,95 768 22,30 33,45 
14 0,75 1,15 130 4,60 6,90 430 13,60 20,40 782 22,60 33,90 
16 0, 5 1,30 140 4,90 7,35 440 13,90 20,85 796 22,90 34,35 
18 0,90 1,35 150 5,20 7,80 450 14,20 21,30 810 23,20 34, 0 
20 1,00 1,50 160 5,50 8,25 460 14,50 21,75 824 23,50 35,25 

22 1,05 1,60 170 5,80 8,70 470 14,80 22,20 838 23,80 35,70 
24 1,15 1,75 180 6,10 9,15 480 15,10 22,65 852 24,10 36,15 
26 1,20 1,80 190 6,40 9,60 490 15,40 23,10 866 24,40 36,60 
28 1,30 1,95 200 6,70 10,05 500 15,70 23,55 880 24,70 37,05 
30 1,35 2,05 210 7,00 10,50 510 16,00 24,00 894 25,00 37,50 

32 1,45 2,20 220 7,30 10,95 520 16,30 24,45 908 25,30 37,95 
34 1,50 2,25 230 7,60 11,40 530 16,60 24,90 922 25,60 38,40 
36 1,60 2,40 240 7,90 11, 5 540 16,90 25,35 936 25,90 38,85 
38 1,65 2,50 250 8,20 12,30 550 17,20 25,80 950 26,20 39,30 
40 1,75 2,65 260 8,50 12,75 560 17,50 26,25 964 26,50 39,75 

42 1,80 2,70 270 8, 0 13,20 570 17,80 26,70 978 26, 0 40,20 
44 1,90 2,85 280 9,10 13,65 580 18,10 27,15 992 27,10 40,65 
46 1,95 2,95 290 9,40 14,10 590 18,40 27,60 1006 27,40 41,10 
48 2,05 3,10 300 9,70 14,55 600 18,70 28,05 1020 27,70 41,55 
50 2,10 3,15 310 10,00 15,00 614 19,00 28,50 1 040 28,00 42,00 

52 2,20 3,30 320 10,30 15,45 628 19,30 28,95 1 060 28,30 42,45 
54 2,25 3,40 330 10,60 15,90 642 19,60 29,40 1 080 28,60 42,90 
66 2,35 3,55 340 10,90 16,35 656 19,90 29,85 1100 28,90 43,35 
58 2,40 3,60 360 11,20 16,80 670 20,20 30,30 1120 29,20 I 43,80 
60 2,50 3,75 360 11,50 17,25 684 20,50 30.75 1 140 1 29,50 44,25 . 
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2 I 1 2 I 1 2 I 1 

Km Km Km 
luokka, luokka. luokka, 
markkaa markkaa markkaa 

1160 29,80 44,70 1760 38,80 58,20 2 360 47,80 71,70 
1180 30,10 45,15 1780 39,10 58,65 2 380 48,10 72,15 
1200 30,40 45,60 1800 39,40 59,10 2 400 48,40 72,60 
1220 30,70 46,05 1820 39,70 59,55 2420 48,70 73,05 
1240 31,00 46,50 1 840 40,00 60,00 2 440 49,00 73,50 

1260 31,30 46,95 1860 40,30 60,45 2460 49,30 73,95 
1280 31,60 47,40 1880 40,60 60,90 2480 49,60 74,40 
1300 31,90 47,85 1900 40,90 61,35 2 500 49,90 74,85 
1320 32,20 48,30 1920 41,20 61,80 2 525 50,20 75,30 
1 340 32,50 48,75 1940 41,50 62,25 2 550 50,50 75,75 

1360 32,80 49,20 1960 41,80 62,70 2 575 50,80 76,20 
1380 33,10 49,65 1980 42,10 63,15 2 600 51,10 76,65 
1400 33,40 50,10 2 000 42,40 63,60 2 625 51,40 77,10 
1420 33,70 50,55 2 020 42,70 64,05 2 650 51,70 77,55 
1440 34,00 51,00 2 040 43,00 64,50 2 675 52,00 78,00 

1460 34,30 51,45 2 060 43,30 64,95 2 700 52,30 78,45 
1480 34,60 51,90 2 080 43,60 65,40 2 725 52,60 78,90 
1500 34,90 52,35 2100 43,90 65,85 2 7fi0 52,90 79,35 
1520 35,20 52,80 2120 44,20 66,30 2 77fi 53,20 79,80 
1 fi40 35,50 53,25 2140 44,50 66,75 2 800 53,50 80,25 

1 fi60 35,80 53,70 2160 44,80 67,20 2 825 53,80 80,70 
1680 36,10 54,15 2180 45,10 67,65 2 860 54,10 81,15 
1600 36,40 54,60 2 200 45,40 68,10 2 87fi 54,40 81,60 
1620 36,70 55,05 2 220 45,70 68,55 2 900 54,70 82,05 
1640 37,00 55,50 2 240 46,00 69,00 2 92fi 55,00 82,50 

1 660 37,30 55,95 2 260 46,30 69,45 2 950 55,30 82,95 
1 680 37,60 56,40 2 280 46,60 69,90 2 975 55,60 83,40 
l 700 37,90 56, 5 2 300 46,90 70,35 3 000 55,90 83,85 
l 720 38,20 57,30 2 320 47,20 70,80 3 025 56,20 84,30 
1 740 38,50 I 57,75 2 340 47,50 71,25 3 050 56,50 84,75 
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6'. M enoliput 50% :n alenmtksin 

2 I 1 2 I 1 2 I 1 2 I 1 

Km Km Km Km 
luokka , luokka, luoklm, luokka, 
markkaa markkaa markkaa markkaa 

2 0,20 0,30 70 1,85 2,80 370 7,85 11,80 698 13,85 20,80 
4 0,25 0,40 80 2,05 3,10 380 8,05 12,10 712 14,05 21,10 
6 0,30 0,45 90 2,25 3,40 390 8,25 12,40 726 14,25 21,40 
8 0,35 0,55 100 2,45 3,70 400 8,45 12,70 740 14,45 21,70 

10 0,40 0,60 110 2,65 4,00 410 8,65 13,00 754 14,65 22,00 

12 0,45 0,70 120 2,85 4,30 420 8,85 13,30 768 14,85 22,30 
14 0,50 0,75 130 3,05 4,60 430 9,05 13,60 782 15,05 22,60 
16 0,55 0,85 140 3,25 4,90 440 9,25 13,90 796 15,25 22,90 
18 0,60 0,90 150 3,45 5,20 450 9,45 14,20 810 15,45 23,20 
20 0,65 1,00 160 3,65 5,50 ,160 9,65 14,50 82,1 15,65 23,50 

22 0,70 1,05 170 3,85 5,80 470 9,85 14,80 838 15,85 23,80 
24 0,75 1,15 180 4,05 6,10 480 10,05 15,10 852 16,05 24,10 
26 0,80 1,20 190 4,25 6,40 490 10,25 15,40 866 16,25 24,40 
28 0, 5 1,30 200 4,45 6,70 500 10,45 15,70 880 16,45 24,70 
30 0,90 1,35 210 4,65 7,00 510 10,65 16,00 894 16,65 25,00 

32 0,95 1,45 220 4,85 7,30 520 10,85 16,30 908 16,85 25,30 
34 1,00 1,50 230 5,05 7,60 530 11,05 16,60 922 17,05 25,60 
36 1,05 1,60 240 5,25 7,90 540 11,25 16,90 936 17,25 25,90 
38 1,10 1,65 250 5,45 8,20 550 11,45 17,20 950 17,45 26,20 
40 1,15 1,75 260 5,65 8,50 560 11,65 17,50 964 17,65 26,50 

42 1,20 1,80 270 5,85 8,80 570 11,85 17,80 978 17, 5 26,80 
44 1,25 1,90 280 6,05 9,10 580 12,05 18,10 992 18,05 27,10 
46 1,30 1,95 290 6,25 9,40 590 12,25 18,40 1006 18,25 27,40 
48 1,35 2,05 300 6,45 9,70 600 12,45 18,70 1020 18,45 27,70 
50 1,40 2,10 310 6,65 10,00 614 12,65 19,00 1040 18,65 28,00 

52 1,45 2,20 320 6,85 10,30 628 12,85 19,30 1060 18,85 28,30 
54 1,50 2,25 330 7,05 10,60 642 13,05 19,60 1080 19,05 2 ,60 
56 1,55 2,35 340 7,25 10,90 656 13,25 19,90 1100 19,25 28,90 
58 1,60 2,40 350 7,45 11,20 670 13,45 20,20 1120 19,45 29,20 
60 1,65 2,50 360 7,65 11,50 684 13,65 20,50 1140 19,65 29,50 I 
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2 I 1 2 I 1 2 I 1 

Km Km Km 
luokka., luokka, luokka., 

markkaa. markkaa. markkaa. 

1160 19,85 29,80 1760 25,85 38,80 2 360 31,85 47,80 
1180 20,05 30,10 1780 26,05 39,10 2 380 32,05 48,10 
1200 20,25 30,40 1800 26,25 39,40 2 400 32,25 48,40 
1220 20,45 30,70 1820 26,45 39,70 2420 32,45 48,70 
1240 20,65 31,00 1 840 26,65 40,00 2 440 32,65 49,00 

1260 20,85 31,30 1860 26,85 40,30 2460 32,85 49,30 
1280 21,05 31,60 1880 27,05 40,60 2 480 33,05 49,60 
1300 21,25 31,90 1900 27,25 40,90 2 500 33,25 49,90 
1320 21,45 32,20 1920 27,45 41,20 2 425 33,45 50,20 
1 340 21,65 32,50 1 940 27,65 41,50 2 550 33,65 50,50 

1 360 21,85 32,80 1 960 27,85 41,80 2 575 33,85 50,80 
1380 22,05 33,10 1980 28,05 42,10 2 600 34,05 51,10 
1400 22,25 33,40 2 000 28,25 42,40 2 625 34,25 51,40 
1420 22,45 33,70 2 020 28,45 42,70 2 660 34,45 51,70 
1 440 22,65 34,00 2 040 28,65 43,00 2 675 34,65 52,00 

1460 22,85 34,30 2 060 28,85 43,30 2 700 34,85 52,30 
1480 23,05 34,60 2 080 29,05 43,60 2 725 35,05 52,60 
1500 23,25 34,90 2 100 29,25 43,90 2 750 35,25 52,90 
1520 23,45 35,20 2120 29,45 44,20 2 775 35,45 53,20 
1540 23,65 35,50 2140 29,65 44,50 2 800 35,65 53,50 

1560 23,85 35,80 2160 29,85 44,80 2 825 35,85 53,80 
1580 24,05 36,10 2180 30,05 45,10 2 850 36,05 54,10 
1 600 24,25 36,40 2 200 30,25 45,40 2 875 36,25 54,40 
1620 24,45 36,70 2 220 30,45 45,70 2 900 36,45 54,70 
1640 24,65 37,00 2 240 30,65 46,00 2 925 36,65 55,00 

1660 24,85 37,30 2 260 30,85 46,30 2 950 36,85 55,30 
1680 25,05 37,60 2 280 31,05 46,60 2 975 37,05 55,60 
1700 25,25 37,90 2 300 31,25 46,90 3 000 37,25 55,90 
1720 25,45 38,20 2 320 31,45 47,20 3 025 37,45 56,20 
1 740 25,65 38,50 2 340 31,65 47,50 3 050 37,65 56,50 
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7. llf enoliput 75% alenn·uksin 

2 I 1 2 I 1 

I 
2 I 1 2 I 1 

Km Km Km Km 
l uokka, tuokka, 

I 
luokka, lnokka. 

markkaa markkaa. markkaa markkaa 

2 0,10 0,15 70 0,95 1,45 370 3,95 6,00 698 6,95 10,45 
4 0,15 0,25 80 1,05 1,60 380 4,05 6,10 712 7,05 10,60 
6 0,15 0,25 90 1,15 1,75 390 4,15 6,25 726 7,15 10,75 
8 0,20 0,30 100 1,25 1,90 400 4,25 6,40 740 7,25 10,90 

10 0,20 0,30 110 1,35 2,05 410 4,35 6,55 734 7,35 11,05 

12 0,25 0,40 120 1,45 2,20 420 4,45 6,70 768 7,45 11,20 
14 0,25 0,40 130 1,55 2,35 430 4,55 6,85 782 7,55 11,35 
16 0,30 0,45 140 1,65 2,50 440 4,65 7,00 796 7,65 11,50 
18 0,30 0,45 130 1,75 2,65 430 4,75 7,15 810 7,75 11,65 
20 0,35 0,55 160 1,85 2,80 460 4,85 7,30 824 7,85 11,80 

22 0,35 0,55 170 1,95 2,95 470 4,95 7,45 838 7,95 11,95 
2,1 0,40 0,60 180 2,05 3,10 480 5,05 7,60 832 8,05 12,10 
26 0,40 0,60 190 2,15 3,25 490 5,15 7,75 866 8,15 12,25 
28 0,45 0,70 200 2,25 3,40 300 5,25 7,90 880 8,25 12,40 
30 0,45 0,70 210 2,35 3,55 310 5,35 8,05 894 8,35 12,55 

32 0,50 0,75 220 2,45 3,70 320 5,45 8,20 908 8,45 12,70 
34 0,50 0,75 230 2,55 3,85 530 5,55 8,35 922 8,55 12,85 
36 0,55 0,85 240 2,65 4,00 340 5,65 8,50 936 8,65 13,00 
38 0,55 0,85 230 2,75 4,15 550 5,75 8,65 930 8,75 13,15 
40 0,60 0,90 260 2,85 4,30 660 5,85 8,80 964 8,85 13,30 

42 0,60 0,90 270 2,95 4,45 370 5,95 8,95 978 8,95 13,45 
44 0,65 1,00 280 3,05 4,60 380 6,05 9,10 992 9,05 13,60 
46 0,65 1,00 290 3,15 4,75 390 6,15 9,25 1 006 9,15 13,75 
48 0,70 1,05 300 3,25 4,90 600 6,25 9,40 1 020 9,25 13,90 
30 0,70 1,05 310 3,35 5,05 614 6,35 9,55 1040 9,35 14,05 

32 0,75 1,15 320 3,45 5,20 628 6,45 9,75 1 060 9,45 14,20 
54 0,75 1,15 330 3,55 5,30 642 6,55 9,85 1 080 9,55 14,35 
36 0,80 1,20 340 3,65 5,50 636 6,65 10,00 1100 9,65 14,50 
38 0,80 1,20 360 3,75 5,65 670 6,75 10,15 1120 9,75 14,65 
60 0,85 1,30 360 3,85 5,80 684 . 6,85 10,30 1140 9,85 14,80 
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2 I 1 2 I 1 2 I 1 

I Km Km Km 
luokka, luokka, luokka, 

markkaa markkaa markkaa 

1160 9,95 14,95 1760 12,95 19,45 2 360 15,95 23,95 
HSO 10,05 15,10 1780 13,05 19,60 2 380 16,05 24,10 
1200 10,15 15,25 1800 13,15 19,75 2 400 16,15 24,25 
1220 10,25 15,40 1820 13,25 19,90 2420 16,25 24,40 
1240 10,35 15,55 1840 13,35 20,05 2 440 16,35 24,55 

1260 10,45 15,70 1860 13,45 20,20 2 460 16,45 24,70 
1280 10,55 15,85 1880 13,55 20,35 2 480 16,55 24,85 
1300 10,65 16,00 1900 13,65 20,50 2 500 16,65 25,00 
1320 10,75 16,15 1920 13,75 20,65 2 525 16,75 25,15 
1340 10,85 16,30 1940 13,85 20,80 2 550 16,85 25,30 

1360 10,95 16,45 1960 13,95 20,95 2 575 16,95 25,45 
1380 11,05 16,60 1980 14,05 21,10 2 600 17,05 25,60 
1400 11,15 16,75 2 000 14,15 21,25 2 625 17,15 25,75 
1420 11,25 16,90 2 020 14,25 21,40 2 650 17,25 25,90 
1440 11,35 17,05 2 040 14,35 21,55 2 675 17,35 26,05 

1460 11,45 17 20 2 060 14,45 21,70 2 700 17,45 26,20 
1480 11,55 17,35 2 080 14,55 21,85 2 725 17,55 26,35 
1500 11,65 17,50 2100 14,65 22,00 2 750 17,65 26,50 
1520 11,75 17,65 2120 14,75 22,15 2 775 17,75 26,65 
1540 11,85 17,80 2140 14,85 22,30 2 800 17,85 26,80 

1 660 11,95 17,95 2160 14,95 22,45 2 825 17,95 26,95 
1580 12,05 18,10 2 180 15,05 22,60 2 SaO 18,05 27,10 
1600 12,15 18,25 2 200 15,15 22,75 2 876 18,15 27,25 
1620 12,25 18,40 2 220 15,25 22,90 2 900 18,25 27,40 
1640 12,35 18,55 2 240 15,35 23,05 2 92[) 18,35 27,55 

1660 12,45 18,70 2 260 15,45 23,20 2 950 18,45 27,70 
1680 12,55 18,85 2 280 15,55 23,35 2 975 18,55 27,85 
1700 12,65 19,00 2 300 15,65 23,50 3 000 18,65 28,00 
1720 12,75 19,15 2 320 15,75 23,65 3 025 18,75 28,15 
1740 12,85 19,30 2 340 15,85 23,80 3 OaO 18,85 28,30 I 
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R. Jleno- ja pal1wlipnt 25 %:n alennuksin puolustuslaiioksen ostoluvalla 

2 I 1 2 I 1 2 I 1 2 I 1 
I 

Km Kru Km Km 
Iuokka, Iuokka, Iuokka, luokka, 
markkaa markkaa markkaa markkaa 

1 0,30 0,45 35 2,80 4,20 186 11,80 17,70 349 20,80 31,20 
2 0,40 0,60 40 3,10 4,65 190 12,10 18,15 356 21,10 31,65 
3 0,45 0,70 45 3,40 5,10 196 12,40 18,60 363 21,40 32,10 
4 0,55 0,85 50 3,70 5,55 200 12,70 19,05 370 21,70 32,55 
6 0,60 0,90 55 4,00 6,00 205 13,00 19,50 377 22,00 33,00 

6 0,70 1,05 60 4,30 6,45 210 13,30 19,95 384 22,30 33,45 
7 0,75 1,15 6i) 4,60 6,90 216 13,60 20,40 391 22,60 33,90 
8 0,85 1,30 70 4,90 7,35 220 13,90 20,85 398 22,90 34,35 
9 0,90 1,35 75 5,20 7, 0 225 14,20 21,30 406 23,20 34,80 

10 1,00 1,50 80 5,50 8,25 230 14,50 21,75 412 23,50 35,25 

11 1,05 1,60 85 5,80 8,70 235 14,80 22,20 419 23,80 35,70 
12 1,15 1,75 90 6,10 9,15 240 15,10 22,65 426 24,10 36,15 
13 1,20 1, 0 95 6,40 9,60 245 15,40 23,10 433 24,40 36,60 
14 1,30 1,95 100 6,70 10,05 250 15,70 23,55 440 24,70 37,05 
15 1,35 2,05 105 7,00 10,50 255 16,00 24,00 447 25,00 37,50 

16 1,45 2,20 110 7,30 10,95 260 16,30 24,45 454 25,30 37,95 
17 1,50 2,25 115 7,60 11,40 265 16,60 24,90 461 25,60 38,40 
18 1,60 2,40 120 7,90 11, 5 270 16,90 25,35 468 25,90 38,85 
19 1,65 2,50 125 8,20 12,30 275 17,20 25,80 475 26,20 39,30 
20 1,75 2,65 130 8,50 12,75 280 17,50 26,25 482 26,50 39,75 

21 1,80 2,70 135 8,80 13,20 285 17,80 26,70 489 26,80 40,20 
22 1,90 2,85 140 9,10 13,65 290 18,10 27,15 496 27,10 40,65 
23 1,95 2,95 145 9,40 14,10 295 18,40 27,60 503 27,40 41,10 
24 2,05 3,10 150 9,70 14,55 300 18,70 28,05 510 27,70 41,55 
25 2,10 3,15 155 10,00 15,00 307 19,00 28,50 520 28,00 42,00 

26 2,20 3,30 160 10,30 15,45 314 19,30 28,95 530 28,30 42,45 
27 2,25 3,40 165 10,60 15,90 321 19,60 29,40 540 2 ,60 42,90 
28 2,35 3,55 170 10,90 16,35 328 19,90 29,85 550 28,90 43,35 
29 2,40 3,60 175 11,20 16,80 335 20,20 30,30 560 29,20 43,80 
30 2,50 3,75 180 11,50 17,25 342 20,50 30,75 570 29,50 44,25 
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2 I 1 2 I 1 2 I 1 

J<m Km Km 
l uokka, luokka, luokkn, 
markkaa markkaa markkaa 

580 29,80 44,70 880 38,80 58,20 1 180 47,80 71,70 
690 30,10 45,15 890 39,10 58,65 1190 48,10 72,15 
600 30,40 45,60 900 39,40 59,10 1200 48,40 72,60 
610 30,70 46,05 910 39,70 59,55 1 210 48,70 73,05 
620 31,00 46,50 920 40,00 60,00 1220 49,00 73,50 

630 31,30 46,95 930 40,30 60,45 1230 49,30 73,95 
640 31,60 47,40 940 40,60 60,90 1 240 49,60 74,40 
660 31,90 47,85 950 40,90 61,35 1260 49,90 74, 5 
660 32,20 48,30 960 41,20 61,80 1262 50,20 75,30 
670 32,50 48,75 970 41,50 62,25 1275 50,50 75,75 

680 32,80 49,20 980 41,80 62,70 1287 50,80 76,20 
690 33,10 49,65 990 42,10 63,15 1300 51,10 76,65 
700 33,40 50,10 1000 42,40 63,60 1 312 51,40 77,10 
710 33,70 50,55 1010 42,70 64,05 1325 51,70 77,55 
720 34,00 51,00 1020 43,00 64,50 1337 52,00 78,00 

730 34,30 51,45 1030 43,30 64,95 1360 52,30 78,45 
740 34,60 51,90 1040 43,60 65,40 1362 52,60 78,90 
760 34,90 52,35 1060 43,90 65,85 1375 52,90 79,35 
760 35,20 52,80 1060 44,20 66,30 1 387 53,20 79,80 
770 35,50 53,25 1070 44,50 66,75 1400 53,50 80,25 

780 35,80 53,70 1080 44,80 67,20 1412 53,80 80,70 
790 36,10 54,15 1090 45,10 67,65 1426 54,10 81,15 
800 36,40 54,60 1100 45,40 68,10 1437 54,40 81,60 
810 36,70 55,05 1110 45,70 68,55 1450 54,70 82,05 
820 37,00 55,50 1120 46,00 69,00 1 462 55,00 82,50 

830 37,30 55,95 1130 46,30 69,45 1475 55,30 82,95 
840 37,60 56,40 1140 46,60 69,90 1487 55,60 83,40 
850 37,90 56,85 1150 46,90 70,35 1500 55,90 83,85 
860 38,20 57,30 1 160 47,20 70,80 1512 56,20 84,30 
870 38,50 57,75 1 170 47,50 71,25 1525 56,50 84,75 
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9. Vaununpeit emakst~t 

Peite- Peite- P eite- P eite-
Km maksu, Km maksu, Km maksu, Km maksu, 

mk mk mk mk 

175 10,00 265 12,60 4:35 16,30 760 21,00 
191 10,30 283 13,30 490 17,10 850 22,50 
210 10,80 303 14,00 545 18,00 950 23,50 
228 11,40 335 14,70 600 19,00 1050 24,50 
247 12,00 385 15,50 675 20,00 1160 26,00 

yli 
1160 27,50 
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10. Viihirnntiit nwksut vajaapainorahdittt,Sta soveUettaessa 

.Asiakko.an Asiakkaan 
Yleensii. 

omistamas a 
Yleensa omistamassa. 

tal VR:Itil tal VR:lta mk vuokraamassa mk vuokraamassa 
Km vaunussa., mk Km vnuoussa., mk 

2-aks. 

I 
4-aks. 2-aks. I 4-aks. 2-aks. 

I 
4-aks. 2-aks. 

I 
4-aks. 

vaunu vaunu va.unu va.unu vaunn vaunu vaunu vaunu 

2 17,60 34,00 16,00 32,00 116 82,00 158,00 74,00 148,00 
4 18,50 36,00 16,80 34,00 120 86,00 165,00 78,00 156,00 
6 19,50 37,50 17,70 35,50 134 91,00 175,00 82,00 164,00 
8 20,50 39,50 18,60 37,50 147 95,00 183,00 86,00 172,00 

10 22,00 42,00 19,60 39,50 160 100,00 193,00 91,00 182,00 

12 23,00 44,00 21,00 42,00 17o 106,00 205,00 96,00 192,00 
1o 24,00 46,00 22,00 44,00 191 111,00 215,00 101,00 205,00 
17 25,50 49,00 23,00 46,00 210 117,00 225,00 106,00 215,00 
19 26,50 51,00 24,00 48,00 228 123,00 240,00 112,00 225,00 
22 28,00 54,00 25,50 51,00 247 129.00 250.00 118.00 235.00 

24 29,50 57,00 27,00 54,00 26o 136,00 265,00 124,00 250,00 
27 31,00 60,00 28,00 56,00 283 143,00 280,00 130,00 260,00 
29 32,50 63,00 29,50 59,00 303 151,00 290,00 137,00 275,00 
31 34,50 66,00 31,00 62,00 33o 158,00 310,00 144,00 290,00 
33 36,00 70,00 33,00 66,00 386 167,00 325,00 152,00 305,00 

36 38,00 73,00 34,50 69,00 436 176,00 340,00 160,00 320,00 
37 40,00 77,00 36,50 73,00 490 185,00 360,00 168,00 340,00 
40 42,00 81,00 38,00 76,00 646 195,00 375,00 177,00 355,00 
43 44,00 85,00 40,00 80,00 600 205,00 395,00 186,00 375,00 
46 47,00 90,00 42,00 84,00 675 220,00 420,00 196,00 395,00 

60 49,00 95,00 45,00 89,00 760 230,00 440,00 210,00 420,00 
64 52,00 100,00 47,00 94,00 850 240,00 460,00 220,00 440,00 
60 55,00 105,00 50,00 99,00 950 255,00 490,00 230,00 460,00 
66 57,00 110,00 52,00 104,00 1060 265,00 510,00 240,00 480,00 
72 60,00 116,00 55,00 109,00 1160 280,00 540,00 255,00 510,00 

78 63,00 122,00 58,00 115,00 yli 
86 67,00 129,00 61,00 121,00 1160 295,00 570,00 270,00 540,00 
92 70,00 136,00 64,00 128,00 

100 74,00 142,00 67,00 134,00 
108 78,00 150,00 71,00 141,00 
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KASKYLEHTI N:o 26 
1983 

Vll ttaus Kiskylehdessl Julkalstuun mUrlykseen merkltUn: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl , asian numero). jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtivl painatusjaostoon. 

To i m I t u s : Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. VR KM>kylehdst 24 a/'63 ja .25a/63. - 2. Valtion virkami<ehia 
l~oskevan viiliaikai. en tyoaikakirjanpidon jiirjes.taminen. - 3. Rallintoa etuksen 
muuto . - 4. Liikennetyontekijiiin, vaunun iivoojien tia ii<Voojien ipalk~t tyo opi
mu~ uhteessa. - 5. Tyon tekijiiin palkanJ<.oroLu ten takamaksujen ltilastoiminen. -
6. Liiakarinpalkkion uuruu palv·elukseen tai tyohon pyrkivii.lle annett•ava ta liiii
karintodi ·tuksesta. - 7. Muut oksia julkai:<uun Ljikennepaikkojen viilimatkat. -
8. Lenniitinliikenne. - 9. Laivaliikenne satamissa. - 10. Vapaalippusli.iinnon muu
tok ia. - 11. Myyntimi ten kuukau iliput. - 12. Itiiinen tavarayhdysliikenne. -
13. Junaliikennet.ilasto. - 14. Kadonneit-a matkalippuja, henkilOkortteja ym. -
15. Avoimia virk<Yja ja toimia. 

VR Kaskylehdet 24 a/ 63 ja 25 a/63 

ErjjHilsena on ju1k!aistu VR Kaskylerhti 24 a,/63, joka sisaltii.ii 1 
laaka:rinpailikltiot tapaturmruta;pauJk ;is. a, j>a sa>moin eri'l!lisena VR 
Kaskylehti 25 a/63, joka s:i:saltii.a tarrift~en muutokset. 

Valtion virkamiehia koskevan valiaikaisen 
tyoaikakir janpidon jarjestaminen 

v aJ.t~ov.arainn.nini.sterio ()ll 19 pai van a keswku uta 1963 antanut 2 
va:ltion vil~kamiehili ko kevan valiaikari.sen tyoaikBJkirjanpidon jarjes
tamisesta eura:avat ohj~et (vaJ.rtiovarairunilln.isterion ikirje n : o 
2750): 

I Perusteet ohjeiclen ant(Jflniselle 

1. HaJ.litu'ksen esity;k ·~i eduskunnaHe vuoden 1963 toiseksi 
lisamenoarvidksi iJ.ausutaan, etta valltion virka:miehet jaikaaJlltuvaJt 
kaytiinno a olevan tyoajan mruk:aan ·eri 1--yrhl.niin, () an oUesc;;a tyo
arikalruin rulaisia, osrun noudamtaessa V'astaavaa 1yoikaa ja osan tyo
ajan oil a lyhym:npi, eka etta kun an pidettava asian!Illukaisena, 
etta pitempaa tyoaiJlma noudattavrut saawrut tasta hyvitysta, esite
taan naiJ.ile suoritettaYaksi tyoaikalisaa 1. 7. 1963 lukien va!ltio.neu
Yost<.ln maaraailll.ien perusteiden mukaan. EduSk::tmta on hyvaksynyt 
ede>1la tmainilltun rhallituksen esityksen ja si'tii. kookevaJt maararahat 
a ianomai'Sten momenttien kohdaJla. 

2. aman esitykse<n yleisperu.steluihin s:isihltyi wausuma vi'I1ka
miehiUe suoritootavaa sunmmtaityoko1·vausta lkoskevien saannosten 
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(valtiovarainministerion yleiSlcirje 18. 1.1962 n:o 225) muutta.mi
sesta my6s 1. 7.1963 lukien. 

3. Tyoaikali.:slia rkoske,naa valtioneuvoston p•aatOsta valmiste!l1aan, 
mutta si:iJta kliytavia neuvotteluoilkeuslain muka1sia neuvot:teluja 
virka.miesjarjegtojen kanssa ei ehdittane kiiyda eiika paatostii an:too 
ennen 1. 7. 1963. 

SumumtaityOikorvausta tkookevien lUinnOsten muuttaaninen edell
lyttaa vicla eduskunnan yiksi·tyjskohtai'SI:Ia k•iisitJtelya. 

Edclla oleV!an johdosta ja [run siis on valtttannatOnta saada sel
vyys siirtli, keiJJle valti.on vilftrarrniehill.e on taJk:autuvasti 1. 7. 1963 
luikien suor:iJtettava tyoai:kalisaa ja muutettujen saannosten mukai&ta 
ffiiDiluntaityokorvausta, on valtiovarainministerio vahvistrunut seu
raavat valiaiJlra.isen rtyoailkaik:irjanpidon jarjestli!mis a noudrutetta
vat ohjeet. 

II Viiliaikaisen tyoaikakirjanpidon ja1·jestiiminen 

A. Vir k ami e he t, joist a t yo a i ik a k i r j an pit o a on 
pidettva 

TyoaikaJ.cirj run p ito on j arj estatta vii sem'aa viffil virlwsuh.teessa 
dlevien ·herukiloiden osaJlta, mik:ali tyoarilkakirjanpitoa ei heista jo 
pideta siten, etta jiilljempiina B~kohdassa rtarkoitetut tiedort kayvi:bt 
siitii selville : 

1. Tyoari.kaJ:ai!Il ·alliaisista vii'kamiehista eli niista virkamiehista, 
joiden tyoa:ilka maaraytyy tyoaiikaJl·ain (604/46) soveltami esta jul
lcisten yhteiJSojen viran tai toimen haJ.tijoihin 8Jtlletun asetu!ksen 
(938/46) ja tyoaikaJlain soveltami egta tyonjohtaja-asemassa oleviin 
virkamiehiin aii!Iletun asetuksen (90/ 55) mukaan.. 

2. Niista tyoaikalain UJlkopuolella olevista virktaani-ehista, joiden 
tyoaika pe:rustuu 

- esimiehen antaanaa.n maaraykseen, 
- vahviste'btuun vuorolistaan tai 
- muuhun Jmin ns. virastortyoajan (asetu'S 294/60) mukaiseen 

virasrton tai laitoksen aukioloari.kaan. 

3. Vil'karrniehista, joista vir.asto tai 1ailtos I- ja II B Jkohdissa 
s·elostetu:itlla perustei!Ua krutooo olevrun ·1Jarpeellista jarjestaa tyoaiika
lcirjanpidon. 

4. Seuraavia virkaaniehia ei tyoari<kalkirjanp:iJto koske 
- ns. virastortyoaikaa noudaJttavia virkarrniehia eli ni:iJta, joiden 

tyoaikta maarl:iytyy tyoajasta ja vuosiloiiJ.iBta valtion virastoissa ja 
laitdksissa annetun •asetUJksen (294/60) muktaJa!Il, 

- ikoi~keimpien oiik~·uiksien ja ylioi!km:uksien jasenil:i ja esittelijoiJtli, 
gcihlakunn(3Jllltl.lomareita, tuomiook1.lmlan notarureita ja maanjako-
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o~keuden puheen.johrtajia, valtiona11kiston, liilhelt.ystojen ja K{)nsulin- 2 
virast{)jen, tuom.iokrupitulien, yliopistojen, rtekm.iUisen ko-vkeakoulun 
ja muiden va1tion oppila.ittdk!Sien mui% ilnrin tyoaik:ailain 18Jlaisia 
virkamehia, 

- iltsenaisoos.i johtawassa rusemaJSSa <>levira vit:~kamiehili. 

B. Tyoaikakirjanpitoon sisiillytettiiviit 
,tiedot 

1. Viilliaiikainen tyoa.ilkakirjanpito 001 jiirjestetJtavii siten, etta 
siita luoWtJtavasti selviaa lkunJkin vi1ikamhmen 1. 7. 1963 lu.lri'ffil. teke
m1en todellisten tyotUJntien maarii ja jaljempana 3-k!ohdassa tai,],{oi
tetut srmnuntailtyatunnilt. 

Vuordkauti en tyoajan li&illffii on lasket.tava tyo~a !lrolmi'Viiik
koiskausittain llliiden asalta, jotlka suorittavat tyoailrolain 6 '§: ssa 
(perioodityo) mainirtunlaisissa laitdksis a sii<na lueteltuja rtoilta sekii 
saunoin niistii tyoaiikailain alaisuurteen ilruulurmatrtormista virkamiahis1ii, 
jatka suorittavaJt V'aStaavamll.aaJturisia tehtiivili. - 1\Iuiden. virkarnies
ten osalJta on vuorokawti:sten tyatuntien il.:isaksi 1asketta va viikottai
set tyotUlil!Ilit. 

Tyotunnit lasketaJan si'ten ikuin ras:ianomillsella hailil.·iln.non. ail.ail:la 
mahdollisesti olevaJt tyoaiika:l!ain ooveltamismaa1iiyk et rtai muwt py
syviiismaarayksert ooellyttii:vrut. 

2. Erikseen on k:irjanpidoota selvi!Wiva yOtyotunnit, jotika las
ketaan kaikkien - sehli tyoailkaJ1ain al'aJisten cl!tii muiden. vil'ka
miesten - osairta sirten kuin vaitiova:raimninisterion yleiskirjeessli 
12. 7. 1962 .n: ro 3130 on tyoaikail.ain ralaisten virk81rniesten yotyon 
alirkahyvitykseen o~euttavat rtyotunnit maiiratty laSkettavailffii. 

3. SttnnuntaityOtunnit lasketaan kailkkien - sekii tyoaiikalain 
alaistren. etta muiden virkamiresten - osalta l~auruntai.sta, llcirkollisten 
juhlapa.ivien ja itJsenaisyysrpiiiviin aa1Jtopaivasta ~lm vapunpaivam 
edeLlisestii paiviista ikeLlo 18.00 :srta li:ilhtien v3!1ittom1ist.i euraavien 
unnuntain, ilcir/k()lllisten juhl.apiiivren, iitseniii yyspaiviin ja vapun

paivan loppuun aaikk:a. 

III Erinaisiii siiiinnoksii.i 

1. Virastat ja lrutdksat anrtavat t.arvittavaJt Hihemmat, viraston 
1:iai laitO!kBen el'ikoisluonteesta johtuvat &ljeet rtyoa.ilkrukirjanpidon 
jarjestiimi €Stii ja sen arartttaJmisesta koko viilastOill tai laitoksen s~a 
karilk!ki!en vh'k!aryhmioen osalrta mahdoHisimman yhdenmulkaiseksi. 

2. Vil·a.stot ja laitokset ja1·jestavat tyoailmkirjanpidon \ailvon
nam., annetrtujen tietojen tarkistamisen ja nain sa.aJtujen tietojen 
asianmukaJisen sailyttii.misen. 
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RautaJtiehiaJllitus on antarnut seuraavart ilisaohjoot vaitiaiikaise:n 
tyoaiikaJ.cirj anpidon j arj estiimisestii vallrtionrautaJtei1Ui.: 

1. Ohje:ima tyorujan vlrliaiikaisesta ~jaamisest:Ja ovel.'lataan !klariJk
kiin linjruhallillmo a (my<>s piiakbnepajoissa, vaJ..tionrautaWiden tuo
il:anrtolaitdlmissa ja mUJtaJtieralkennulmill.a) patlvclevii.n, W'kasuh
teessa V'alJtionraUJtaJtcilhin ol viin henk:iilO:illriu. Kesk:usha:llinnoss.a so
velietaJam. ohjeirt;a vain niihin v:irlkarrnil€lhii:n, joihin iD!iihden 1€1i nouda
tata virastoje.n tyoajast:a annet-Jtua a: atU!Sta. 

2. Kirjaarrninoo uoritetruan VR: n tyoaikailrori:illWe ( J: o 295 ) , 
jdka taytetiiiin erilllisena ikmllkin 1 ikohdassa maimtAm:Htin ryhmiiln 
llmuluvan virikanni,ehen osalba rii1pptm1.at1a sii_.ta, pidetlianko hanesta 
jo ennJestaiin tyaailkaik:irjanpitoa. Tyoai~{}aikortim lisamerkiTIJtoihin 
merkitaiin tyoaJiJlmjarjeste1ma euraaV'asti: 

TAL 5 § = tyoailkailain rmukainen Ynor-ukautincn 'tyoaitka 
TAL 6 § = tyoaillkaJl,ain mu!kai'Il!en perioodi.Jtyo 
Rht:a = rautaJtil()hiallituksen vahvisbamiin maarayksiin (Rh 

n:o H. 66/1950) perustuva perioodi·tyo 
Ul:kop. = muut kuin edella mainitut 

3. Todcllinen ltyoari!kia on kirjaJtJ:tava vuol'ok!aw;i.btarin, jOlt n mm. 
erail% liiike.nn~aikoililia kliytannassa olevasta tyoajrun lyhennatystii 
'kirjaJnpidoota on naiden ohjeiden pcrusteella pidettavaa tyoai<ka
kortt]a tiiytetmaessii luO'Vll'tltava. Tiihilin tyoaik:ailrortti.itn merk:iltiiJiin 
vain todclliset tyoajalt ja ne ajat, jO<tika tyoaikall.ain eraiden saan
nostlen sovclttamismaiiraysten mulk:arun on ~ uettava tyoaj aiksi ( esinn. 
pU!ooet kotivarail•la;dloa:j·asba, ns. pall{}ettimmtlmam kulunut aillm, junie.n 
vaiLiaika mafurfuttyyn rajaan ·asti jnc.). Tyon laatu mer"1k:i!taiin sa
ralk!keeseen ,M'el~ntojii tyoajasba". s. menlcintiiaiikoja ei ole vie
tava po. tyoaiikaikortiUe ( esim. lkieakimwariiisbli tyoffi!kaa vuosi- tai 
sail'aiuiSlom.i en .aj a1J1Ja, ~on1onnru<mu11tlk:aan ikaytettya •ailltia~a j:rue.) . 

Ministerion ohjeiden II B 2 ilrohdassa maini.Jtut, llrort:tiin mel'kirt
t-avat yotyotunniot ovalt rtodellisia tyOtunteja. Yotyon hyvi.Jtystunteja 
ci me1~kiltii korttiin. Sar~rukkeita ,vil'alllto:imi.Jtusralla-ajat" ja ,vet.lkm" 
ci myOsklian tiiyt;erta. 

4 . Perioodityon rosalta (myos l'auta!tioo~itull{Se:Il vallvi tam:iem 
tyoaiikamaaraysten mu'kai en perioodityon) 'SUoritetaan ikirjaamilnen 
yhderrmukaisin tyojalkrsoin silte.n, etta ikanlkllrien '1-yhm::i.en tyojaikoo 
[mrt:ootaan 3-v:iiilclwisak:si ja kesiikuun 23 piiiviinii 1963 ailkav>aik'si. 
Muiden lmin perioodityOtlli if:elk:evien o aJlta VUJO:rtoikautimen il:yotrm
tien l:isiitksi iLaSiketaJarn v.iillrot:Jtaiset tyotuiimit . Myoo naiden vidra
miesten ltuotUJJ.Jtien lkri.rj.aailllmen allioirtataan 23. 6. 1963. 

(Rih/hlo n:o H. 622, 26. 6. 63.) ID 26/ 63. 2. 
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Hallintoasetuksen muutos 

Kesakuw1 20 paivana 1963 annetulla asetulme1la (315/63) on 3 
yaJtionrauta:teiden hallinnosta 21 piiivana joulukuuta 1932 annetun 
asetuksen (39 / 32) 5 §:n 2, 9 ja 11 kohta, J.:l: §:n 1 momentin 
3 lk!ohta, 15 I§ :n 1 momentin 2 :kohta, 27 §: n 4 momentti, 41 '§, 
4:2 §: n 2 momentti, 43 §: n 1 ja 3 momentti, 46 §: n 1 momentin 1, 
~' 3, -!, 5, 6 ja 7 koota seka 2 ja 3 momentit, 48 1§: n 2 momcntin. 
1 1Jmhta ja 81 § muurt:ettu kuulumaan seuraavasti: 

I lu.ku. 

Ra.utatiehallinnon jako, toirniala ja tehti:ivi:it. 

5 §. 
Rautatiehallituksen tulee kulh,cuaito ten ja yleisten widen rn.in:is

tenioon ailiistaa alempana i1uete11lut asiat: 

2) ehdQ/tu.kset linjahallinnon jakam.isesta piireihin; 

9) 54 §:n 3 momentissa ja 55 § : sa mainitut nimitysasiat seka 
Yirkaeron myontaminen sanotuissa pykalissa mainituilJe vihllcamie
hillle; 

11) yilimlifuaisten cl.a'kkeiden ja apurahojen myontfu:ninen; 

II luku. 

Rautatiehallituksen 'kokoonpano. 

14 §. 
Rautatiehallirt:u.ksen osastoihin km:u1uvat seuraavat toimistot: 

rataosastoon: 

rata:toimisto, ratatelmillinen toimisto ja ra:kennust·eknillinen toi
misto; 

15 §. 
Keskushaill:intoon voidaan 12 § :ssa mainrittujen v:iran haltijain 

lisii!ksi ·asettoo. seUJraavia viran rtJa;i to.irrnen ha!l.tijoi.ta: 
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tulo- ja menoarviossa mainittu miiii.ra sem·aavia viran tai toimen 
haltijoita, joita tarpeen mukaan voi olla eri palkkaluolffiaisia: 

apulaisjohtajia, aptuaasooastopiiii.llikoita, toimistopiiiillrikoita, apu
laisasiainvalvojia, loonttoripaiillikoita, kamreereja, -ensi ja toisen iuo
kan ratai.nsi.nooreja, ensi ja toisen luokan \k!oneinsinooreja, eooi ja 
toisen luokan arkk.itehteja, kern.isti-insinooreja, ensi ja toisen ilJuoikan 
liikennetarl{;astajia, apulaisinsinoareja, psylrologeja, osastosi.hteereja, 
apu1aiskamreereja, aktuaareja, aptuaisostopiiallikoita, rautatieopet
tajlia, tyontutkijoita, .apulaiskas.sanhoitajia, ensi ja toioon luokan 
tarkkaajia, toimi.stosihteereja, kanslisteja, kirjanpitajia, ensi ja toi
sen luokan kirjureita, tekniikkoja, sahkotarkastajia, vanhempia ja 
nuorempia toimistorrukennoomestareita, ·ensi ja toosen luokan raken
nusmestareita, tyonjohtajia, vaakatarkastajia, kats·astajia, terveys
olojen ta,rkkaajia, tutJkimusavustajia, piirtiiji.a, apulaiSkanslisteja, 
konttoriapUJlaiisia, lronek:irrjoittajia, puhenlunvalittaji•a, vahtimesta
reita, ta~onmiehia, vahtimiehiii ja yovartijoita. 

IV luik.u. 

Asian ki.isittely mufatiehallituksessa. 

27 §. 

Kasiteltiiessii asioita, jotka koskevat r.autateiden pUJolustusv.al
miutta, on paaesilrunnan maaraamhllli. •edustajal.La oikeus olla listun
nossa !liisni:i ja siirua lausua mieiensa, lrui.tenkin ilman aanioi.tk:eutta, 
scldi poytakirjaan ilm<Oi.ttaa rautatiehall1ituksen paatO.k:sestii eriava 
mielipiteensa. 

VII luku. 

Linjahallinto, konepajat ja 1·autatierakennukset. 

41 §. 

LiilrenteeUe avatut radat jaetaan: 
1) rah.avarojen hoitoa varten talousosaston a1ais1in talouspii

reihin; 
2) rad:an ja siihen ku~uvien siltojen kunnossapitoa ja val'1;ioi

mista seki:i opastin- ja turvalaitteiden rakentamista ja hoitoa ynnii 
rakennru.sten rakentamista ja kunnossapitoa varten ratoosaston aiai
siin ratapiireihin; 
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3) vetovoiman saatavana pitlimista sekla liikkuvan kaluston 3 
huoltoa ja kunnossapidon valvontaa varten koneooaston alaisijn 
klo.nepiireihin; 

4) kah1ston ja tarveainejden, ei kuitenkaan polttoaineiden ja 
puut.'J.varoide:n, hankintaa ja 'hoitoa vai'fJen varasto-ooaston alaisiin 
varastopiireihin; sekii 

5) liikenteen valitOnta hoitoa varten Jiikenneosaston alaisiin lii
kennepiireihin. 

Henkilokunnan terve.yden- ja sairaanhoitoa varten voidaan val
tionrautatiet jakaa talousosaston alaisiin lliiaklarialueisiin. 

42 §. 

LiikJmvan kia1ust0Jl rrukentamista ja korjausta seka muita lrone
pajatOita varten Qll koneosastoon kuu:luvia kQnepajoja:. 

43 §. 
Kutakin piiria hoitaa ja sen toimintllla johtaa Hi.hinna purm 

piiaJJlikko, jona on: talO'USpiirissa kamreeri, ratapiirissa ensi tai toi
sen luokan ratain.sinofui, konepiirissa ensi tai toisen lluokan kone
insinoori, varastopiirissa ensi tai toisen luokan varastopaal1ikk6 seka 
liikennepiirissa ensi tai toisen lruokan liikennetarkastaja. 

Konepajan piihllik'kona on y'li~insinoori taikka ensi tai toisen 
luokan koneinsinoori. 

46 §. 
Paitsi 43 §: ssa mainittuja vir an haltijoita voidaan linjahallin

toon asettaa seuraaVli.a viran tai roimen haltijoita, jQita tarpeen mu
kaan voi QUa ·eri palkkialnwk'kaisia, nimittain: 

talouspiireihin: 

apulaiskamreereja sekiii jakisoo.- ja apulaiskassanhQitajia; 

ratapiireihin: 

ensi ja toisen luok;an ratainsinooreja, apulaisinsinooreja, van
hempia ja nuo.rempia toimistorakennusmestareita, ensi, toisen, kol
mannen ja neljannen ~uokan rakennusmestareita, ensi ja toisen luo
kan opastinmestareita, rataesimiehia, Qpastinasentajia, ensi ja toi
sen luo'kan ratavartijoita ja puutarhureita; 
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3 lt!onepiireihin: 

toisen IJruokan koneinsinooreja, apulaisiiLSinooreja, elliSl Ja toisen 
luok.an varilronpaallikOita, varilronesimiehia, veturime taTcita, tyon
johtajia, arl'ityonjohtajia, v•eturink'uiljettajia, konem tareita, alikone
me,stai'ei'ta, ens.i ja toisen tluokan vaunume.stareita, kaa.sumestareita, 
veturlin1ammittajia, koneenhoitajia, vaunutarka.stajia, vetru.·inpuh
distajain esimiehia, vauntmvoitelijoita, ta.Jiimiehia ja huol'tomiehia; 

vara.stopiireihin sehli polttoaine- ja puutavaravara:stoon: 

apulai&'Vara topiililHkoota, •en!Si ja toisen luokan tarkk.aajia, ensi 
ja toisen luokan varastomestareita ja polttoainetyonjohtajia; 

[rikennepiireihin: 

toisen 1UJokan liikennetMkaffi.ajia, ensi, toisen, koll.mannen ja nel
jrannen J.;uOikan asemapaaJ.ilikoita, apulaisa.semapaiiJ.likoita, asemakas
sanhoiltajia, asemamestareita, jarjootelymestareita, ylikonduktofueja, 
kondu.lrtooreja, kuormausmestareita, mwi ja toisen l'Uiokan vaihde
mi'ooten ·esimiehHi, asetinJ.aitemiehia, autoniru:ljet'tajain esimiehia, 
ensi ja toisen ludkan autonooentajia, junamiehi•a, erusi ja toisen luo
kan vaihdemiehia selm asemamie.hia; 

konepajoihin: 

ensi ja toisen luokan IJ.mneinsinoorej·a, apulaisiTIJSinooreja, tyon
johtajia, a[ityOn.johtajia, Jronemestareita ja alikonemestareita; S€!Jrii. 

rautati•eralk:ennuksille: 

ensi ja toisen 1uotk.an rataiooinoorej•a, apnlai insinooreja, to'isen 
]uokan varastonhoitajia, vanhempli.a ja nruorempia toimistoraik:ennus
mestareita, ensi, toisen, 'lmll:tna'llllen ja neljannen luokan .rakennlli>'
mestareita yrnili rataesimiehia. 

LinjahaJlintoon, konepajoihin ja raurt;atierakennulklsihle voidaan 
IJ.:isa.kisi a:settaa tarpeelllinen ja eninti:iJiin tu1o- ja menoarvios.sa mai
n:ittu maara seruaavia viran ja toimen haltijoita, j·oita tarpeen mu
kaan voi dilla eri pa1lk!kaluolili:a®a: 

sahkotarkastaji.a, !lmnttoripalill'lili:oita, kirjanpitaji·a, ens:i. ja toisen 
ludkan kirjmeita, konetekni1roita, teknilooita, yhasentajia, ensi ja 
toisen ~uoikan siihkoasentajia, au.tonkulj·ettaJ"ia, apulaiskan5Listeja, 
k>Onttor.iapuJ.aisia, v.ahtimestareita, talonmiehia ja vahtimiehi:a. 

Kuhunlrin ]iaakJarialueeseen -roidaan asettaa yksi tai us,eampia 
rautatielaak.iireita ja sa'iraanhoitajia. 
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VIII luku. 

Il.eL1J01:Smtsehdot, virkojen ja toirn~en tiiyttiimtinen, sckii virkaero11 
myontiiminen. 

48 §. 

J~ohtaj ilta, apulaisjOihtajilta, apu1aisosa topwalll.ikoita ja toimi to 
pii8J1ljkoil ta.C vaaditaan : 

hail!l.into-osaston johtajaJta ja .ap"Ll!laisjohtajilllta, etta he ovat uo
r~ttaneet' >Oikeustieteen kandidaatin tut>.k.innon selffi lciiytiill:molilisesti 
per ehtyneet hallinnoHisiin- j a tuomarintoimiin, sekii ,apullaisjohta
j al.Jta, j otk:a tJoimii j iirj estclytOimiston paooik.konli, etta hiinelHi on 
yh'Opistossa t.ai korkeakouJ..ussa suoritettu l'opp'Lltutklinto ja ja;rj te
lykytky•ii seka tietopuoil.inen ja kl.iytfunnollinen perehtynei-syys ratio
nali ointitehtiiviin ; 

XI luku. 

Eriniiisiii rniiiiriiy ksiii. 

81 §. 
Lainopitlis.en toimiston paiillikkona tJoimivaNa apulaisjo1taja'hla 

on !Qikeus eri valJtuutu'ksetta joko irtse tah.i valltuurtJtamansa asiamie
hen kautta !Qikcuksissa, \ira toissa ja toimituksissa val'V'Oa rautatie
ha1litu.k,sen ·etu.a j a oi.klcmrtta kaiki a valltionraUJtateita lroskeV'issa 
asioi's a. (Rh/ hlo n : o 999, 26. 6. 1963.) Kl 26/ 63. 3. 

Liikennetyontekijiiin, vaununsiivoojien ja siivoojien 
palkat tyosopimussuh teessa 

3 

Liik.enneooaston normaa1ityopaivia suorilttavie:n liikennetyonteki- 4 
jiiin, vaunum.1.ivooji.en ja siivoojien kuuJmusipal'kat aikatyoS\':la vah
·vi stetaan 1. 7.1963 Luk:ien emaavaa1 suuruisiksi : 

I 
L iikennetyont<ekijfut 

aile 1/2 v . . . . . . . . . . 412,75 
yli 1j2 v. . . . . . . . . . 428,75 

Paikkakun taluokka 

II 

400,-
416,25 

ill 

388,50 
403,50 

IV 

376,-
391,-



4 

5 

6 

26 

Vaunun iivoojat 

Helsingi a ... . . . . 
1Iuualla ....... . . . 

S'iivoojat 

Niil1ii liikenncpai-

396,50 
380,50 

·looilla, joillla ylim. 
siivoojat ovaJt 1 pl. 380,50 

1\Iuillla liikennepai-
koilla . . . . . . . . . . . 365,50 
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Paikkakuntaluokka 

ll m IV 

370,- 358,50 348,-

370,- 358,50 348,-

355,- 344,50 334,-

Muussa ~rullteessa nQUdatetaan tyoehtooopimuksen ja sen poytii
kirjamerkintojon maarayksia . "Y1ityo- ja sun.nuntaityokorvaUJkset 
la.sketaan kuitenlkin vuosipalkas.ta jakamalla se 2 340: lll.a. (N: o Rh/ 
lko H. 626/ 5026, 26. 6. 63.) Kl 26/ 63. 4. 

Tyontekijain palkankorotusten takamaksujen 
tilastoim.inen 

Rautatichaillitulksen scka toi.saalta Suomen Rautalticl.ii.i.ston Liitto 
ry: n ja Rautatielaistcn Ammattiyhdistysten Liitto ry : n viilillii 
29. ja 30. 5. 1963 ail.lekirjoitettujen tyoehtosopimusten mu.kaiisia 
pa.J.kikojon lro1'0tlllksit8. vrustaavia talk!amaJklruja ei sisa.llytm4i mrulmu
kuuiktauden, rts. Jresii- tai heiniikuun varsinaisiin t ilastoihin (lomake 
3882). Nama tilastot laaditaaJll kyseisina ajanjalksoma tehdysta 
tyOsta maksettujen paillli!kojen mukaisina. 

Talk:amaJQSUista laadiltaan erillincn tilasto lomallrlroetll.e 3882, muu
toin samoin ikuin tacvalliset tiiastot paitsi etta a:lin j a y'l:lln. tunti
pailikka (saraldreet 8-9) seka tuntitiedot (samkkeet 10-13) jate
taa.n tiiyttfunii.Jtta. LO!ffialk!keen yliireU!llaan tehdaan me1~tii : , T-alka
maksut ajalta . .- . .". Lomruke ~iihetetiiiin tavalJ.isessa jar 
jestY'ksessii 1. talousjalksOOill Hcl.sirnkiirn. (To n: o 442, 29. 6. 63.) 
Kl 26/63. 5. 

Laiikarinpalkkion suuruus palvelukseen tai tyohon 
pyrkivalle annettavasta laakarintodistuksesta 

Rautatiehaillitulksen ikirjelmaan n: o H 322, 21. 3. 1961 (Kl 13/ 
61.3) vii•taJten ilmoiteta3Jn: 

I ) e1Jti.i. ~aaJJ.dir:Un.tarikastusohj aannon 2 § :ssii taiikoitetun, vrul
tionmutateidoo paJvclu!lv een rtai tyohon PYl~ivalle hcnkilOHe lO!ffiaJk
keilla n: ot 3323 ja 3324 1kirjoitettaYan todisrtukse.n antJamisesta 
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on rautl:aticllUik~1t·i 1. G. 1963 luk.il:'n 1oistai eksi oikeutM.tu 11erimaan 6 
tutk:Hulta enintaan 14 mai1mn 60 pennin suuru:i en paltk!kion ja 

II) eWi liii:illdirintarkastusohjesiilin.non 3 §: ssa tarkoitetlm, Yal
tionrautaJteiden paJveh.liksessa tai tyu a jo olevalle hc.nlkilolie lomak
keelle n: o 3310 ikirjoitetltavan rtodistuklsen .antJannisesta on tlillaisen 
pal1Jkilrion suuruus 6 maJ.'kikaa 80 penni·a. 

Y1Jlii. mainittU!a asiaa k~keva terveyden.huoltojaoston kirjelma 
n: o 1101, 25. 9. 1962 (Kl 39/ 62.3) on katsortt&va !kumotukisi. (Tt II 
n :o 757, 27. 6. 63.) Kl 26/63 . 6. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

0 i rk a is u: Kaskylehden n: o 24/ 63 6. lkohdan en immaisestli 1 
kappa:leesta on jaanyt pois merkinta My'lllttilfun pysiiikin alentami-
sesta 1. 7. 1963 hikien Mantyharjun aseman alai el{Si seisakevaih
teeksi. (Lkoj n:o Lt 1749, 27. 6. 63. ) Kl 26/ 63. 7. 

Lennatinliikenne 
Harjun, Hietasen, Kirjokiven, Lahltan ja 1\:IynrttiUin liiJrenne- 8 

pa]iklkojen ail.entamise:sta jdhtucn lallllk!aute'tta!am. 'lliil.la ylein.en sahko
S3Jnomavaihto 1. 7. 1963 lulkien. (Dkoj n:o Lt 1946, 25. 6. 63.) Kl 
26/63. 8. 

Laivaliikenne satamissa 
Laivail.iikenne Royilin atarm.assa alkoi 1. 7. 1963. 9 

Vapaalippusaannon muutoksia 
Rautatiehailitus 'On muuttanut vapaalippusa.U.nnon 12 § :n 11i.sli- 1 O 

m.a.liriiylksen sem,a.avan si altoiseksi: 

1. Kouluva~parul.ippu lrirjoitataan ilomaklkeclile n :o 2320. Se kel
pa.a vain yhdoosa samaam. lkoteloO!Il sijoitetnn valokuvalla vaJ.'ustetun 
hanlkilolrol'tin n:o 2128 kTanssa. Henlrilokorttiin on lyotava lcima 
,Kouluvaparul.ippu" ja on hen:khlokol'tin numero merlrittiivii ikoUJln
vapaa!lippuun. 

Samal'la rautatiehailllitus on J.is.iinnyt vapaalippusruinnon 16 §: aan 
uuden 4 lisfunii.liray'ksen: 

4. Kotuuvapa.alippuihin liittyvasta hell!k:illotodistuksesta ovat 
miiaaraykset 12 : n 1 1m: s;;a, (Kl n: o 1912, 25. 6. 63.) Kl 26/ 63. 10. 

Myyntimiesten kuukausiliput 
1. .A!l.ennetun. hintaisia kaikillla radoi1J1a lt~elpaavi.a kuU'kausilip- 11 

puja myydaan myyntimiehiUe ja mui.l!le liilrelaitosten palve1ukse.ssa 
o~eviUe henkiloille jolro Myynrt:imiehet r. y: n tai maan jonkin kaup-
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pak.amarin antamaa todi ;tu.sta Ya taan. Tassa t.oilisiu'ksessa pitlili 
olla joko Myyntimiehet r. y:n ja ·cnkirjan tai kauppakamarin myyn
timiehel'le antaman, YarokuvaJla varustet.un henkil&todistuksen a:m
mcro, myyntimiehen nimi ja toiminimi, jonka patl,,elruksessa 1'i.p1.m 
ootaja on. Todistus on liitettav;a ao. kuukatlSilipun l{iantaan, joten 
jokai ;ta lippua varten Yaaditaan eri todistU!S. 

2. AlennuklS'cn aannin -ehtona ·on, 'etta kaildlla radoil~a keip8Java 
kuukausilippu ostetaan v!ahinUian kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan . 
.MennUl en &Lutruus on 25 o/o . Lippuun 011 mcrkittava anat ,Alen-
nus 25 o/o, henkilotodistu.s n:o ...... " (:Myyntimiehet r. y:n jiisen-
kirjan tai k:.auppakamarin ant.aman henkili:itodistuksen ruumero). 
:Mainittu ja enlcirj-a tai henkilotodi:,~tus on vaadittaoosa .esit·ettava. 
Aikaisemmin ootettu ~ippu ei oikeuta lioo.alennu:lmeen, vaan ratkai-
ce alennUilmen umuuden se, mit-en pitlro!ksi ajaksi lippu sama.hla 

kertaa ostetaan. 

Lippujen hinnat ovat seuraavat: 

Kelpoisuu aika, 2 luokka 1 luokka 
kuukautta m], lllk 

2 .............. 180 270 
3 ... . .. . .. . . .. . 270 405 
4 ....... . .. . ... 360 540 
5 ... . ...... . . . . 450 675 
6 .. . ........... 540 810 
7 .. . ........... 630 9-±5 
8 . . ...... . .... . 720 10 0 
9 .. . ........... 810 1215 

10 .............. 900 1350 
11 .............. 900 1350 
12 0. 0 •••••••• 0 •• 900 1350 

Mi!roli Hi a tarlroitett•u :lippu o.stetaan koes'ke:lil1a lruuka.utta ja 
kelpoiS'Ilu aika on yh kaksi ku'Uikautta, peritaa kultaki'n ostokJuu
kaud n jalj lla olenJ.ta pii!i ·wlrta 2 luok- a -±,50 mJ,, eni.ntliiin 90 mk 
asiokuukaudelta. 1 lln.w1m a periUi,lin ·ootokuulmuden ja1j·elJ.Gi ole
vHta paiYilta vastaava i 6,7r:: mk, eninUiiin ] 35 mk ostokuuJmu
daJ.tt:a. 

3. Muute.n sovelletaan lippuihin k:.aikilla rad.vil'la k ~p.aavista 
kuukausilipuista voima.ssa olevia maal'ayksia. 

4. K1: a 18/ 62. 8 kohdas a mainitut m3Jareyl<S'et p ruu;tetaan 
1. 7. 1963 l ulden. 

(Tfo 11:0 M 303, 28. 6.1963.) ill. 26/ 63. 11. 
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Itainen ta.va.ra.yhdysliikenne 

Poikkeuksellinen kuljettt,Sntaksujen suorit1t,Stapa 1 2 
Poilkete!ll yleisesta maiirayiksesta, jonka mukaan kan.sainviili en 

t.avaraliiken:teen lk:uljffi.lliS- ym. maksut on ilrolronaisuudes ·aan su.ori
tetJtava jolro a:lkuperaiseilla lruhetysasemaUa tai mliara-asemalla tai 
ooa malksuista lfuhffi.ys- ja loput maaraasemalla, kokeilumiclcssa sal
litt8llllll Tuko Oy:llie SNT-Liivosta · aa~puvien, Vainikilcalan raja~a c
ma:lle tai Wna ikautta :muiJrle VR: n liikenncpaikoille OSlOi:tettujen 
ta.i iku!ljciussopimuksen muutosmaarayksellli tallaisille Hihetettavie.n 
ta·nralahetysten Suomcn raut.altciden osuudclta pcriotlt.Jmrien kuljetus-
ym. maJksujen suorittanni!ncn Vaini.Jillcallan asernalla, joika on oi!k:eas-
taan lm.lj·etulksen Tiiliru·cma. T3Jl!loin merlki.Hian maiksut criteltyi.Th1-
rahti- ja matllm!kirja!Il. ,1\Iatl<~Sujen tilitys"- osan arakkeesce.n ,Liihet-
tii.jii ma!lu;anut maaramaan rautruteillii". Sanotun sru.·aaclreen yliipuo-
lelle kuljetusk:irjassa olcvaan vapa:asecn koht,a:an lyOdaan ekaan-
nusten '\iilttamisclmi i dlrokloin.cn l citrna ,Rahrti W na raj a- . .. .. .. . 
maiksetltu V ain:ilk:k:all.an aJSemaill.a". 

(Tfo V n :o 180, 27. 6. 63.) Kl 26/ 63. 12. 

Juna.liikennetila.sto 

H einahcmn 11-17 piiiovinii pidettavan yileisen maJtkustaja'laslren- 13 
nan yhteydessii on tay;tettiiva junailmoi.Jtulrncn (lorn. n :·o 3824) 
1ivit 25-30 AJS:n 46. § 7. ikohdan mu.kaisesti. (Tit n:o 296, 27. 6. 
63.) Kl 26/ 63. 13. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Ratatyi:intekijii Rauno Saariko kelle kirjoitettu a unto>apaalippu n: o 14 
7 91, matkalle Pa ila-Korso, ajalle 27. 5.-31.10. 63, on kadonnut ja kuo· 

letetaa.n. (1. rtjp n: o 865, 25. 6. 63 .) 

1. konejaksossa palvolevalle ylim. tallimiehelle Eino Annas Kataji toile 
1 . 4. 63 kirjoitettu kesii.kau ivapaalippu 11: o 011461, voima a lokakuun 31 
p: ii.ii.n 1963 matkalle Helsinki-Toijala ja 9. 6. 62 kirjoitettu henkilokortti 
n:o 36124, ovat kadonneet ja kuoletetaan . (1. knjp n:o 303 Vpl, 19. 6. 63.) 

2. konejak on ,-eturinkuljettajallo Augu. t Ingvald From'ille 30. -!. 1963 
kirjoitettu ke ii.kausivapaalippu n:o 009-!6<± matkalle Riihimiiki-Tii.htelii., 
4. 6.1963 kirjoitettu tilap. vapaalippu n:o 347010 matkalle Riihimii.ki-Tornio 
ja v. 1953 annettu ·henkilokort>ti n :o 37 043, ovat ka lonneet ja 'kuoletetaan. 
(2. knjp n:o SV. 727, 26.6.63.) 

Haapamii.en a eman a. emamiehen 'rauno Kirjavai~en tyttii.rello eijalle 
22. 5. 1963 annettu tilapii.inen Yapaalippu n :o 26H(j5 matkalle Haapamii.ki
Kauliranta, on kadonnut ja kuolete t•aan. (4. ljp n :o 74 / 1337, 25. 6. 63. ) 

Varastotyontekijii J aakko Ollilalle 3. 5. 1963 kirjoitettu kesii.kausivapaa
lippu n:o 315346, matkalle Oulu- Eskola, on ka<lonnut ja kuoletetaan. (4. 
vtjp n:o 360/ 3, 26. 6.63.) 
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Tilap. toirnistoapulaiselle Antti hlelamiehelle 13. 4. 1961 kirjoitettu hen
kilokortti n: o 07068 ja vt. konttoriapulai elle Antti Melamiehelle 2. 5. 1963 
kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 315317, matkalle Oulu-Kukkola, ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. ( 4. vtjp n: o 360/ 3, 26. 6. 63.) 

Yliik. vartija Saimi Jiirvisalolle kirjoitettu asuntoYapaalippu n:o 
09±155 on varastettu ja kuoletetaan. (5. rtjp n :o 615/62, 26. 6. 63.) 

Ratavartija Olavi Luomalan tyttii.relle Liisalle kirjoitettu tilapainen 
vapaalippu n: o 192603 ajalle 30. 4.-29. 7. 63, matkalle Eskola-Helsinki, on 
kadonnut ja kuoletetaan. ( 6. rt;j n: o 4/786, 28. 6. 63.) 

Avoimia. virkoja. ja. toimia. 

Linjahallinnon ratao astolla on haettavana kolme y.p. 3 l. rakennu mestarin 
virkaa, toistai eksi 2. ratajaksossa: kaksi Karjaalla. ja yksi Lohjalla. Ra.ta
osaston johtaja.lle osoitetut hakemukset on toirnitettava. rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistaiin 18. 7. 1963 enuen kello 12 (postitse ennen virka.-aja.n piiiit 
tymista). 
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KASKYLEHTI N:o 26a 
1 9 6 3 

Vii ttaus Kaskylehdessi julkal.stuun mUraykseen merkltUn: 
Kl 1f63. 2 (= lehden numero, vuosl , asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m i t us : Rautatlehallitus, lehtlpalvetu. 

Sis a 11 y s : 1. Virkami~sten var inaisen palkkauk. en tarki·tus 1. 7. 1963 l u
kien. - 2. Va.ltion virkamiehille mak ettava s:vrjii...,eutuli~a. - 3. Ylimiiiiraisista 
virastotoista annetun a.setuksen muuttaminen. 

Virkamiesten varsinaisen palk:kauksen 
tarkistus 1. 7. 1963 lukien 

VirkaJIILiesten varsinaisen pailkkoauksen tarki ami esta 1. 7. 1963 1 
lUik:ien on annetttu seuraavat saannokset ja maariiy~ et: 

Laki 

valtion viran tai toimen haltija.in palkkauksesta annetun lain 
muuttamisesta. 

Annilttu Hel i ngissa 10 paivana toukokun a 1963. 

Eduskunnan paatO'ksen rrnukaisesti muuteta.an valtion viran ta:i 
toimen haJ.ti jain pa!lkkalrlffiest.a 22 piiiviina joullukuuta 1942 annetun 
lain 3 §, selllrusena ikuin se on 27 paiviinii heina.kuuta 1962 anne
tussa iaissa (394/62)' nain llrouluvaJmi: 

3 §. 

A-pail'k!kauslucdcissa on peruspalkan ja ikiilisien maiidi. nwdessa: 

Ikalisiit vuodessa 
Palkkaus- P eruspalkka ensimmainen toinen kolmas neljii.-a viides 

Juokka mk mk mk mk mk mk 
A1 ........ . ... .. 3 708 144 156 16 168 168 
A2 . ... . .. ... . ... 3 852 156 168 168 168 180 
A3 •• • • • 0 • • •• •• •• 4 008 168 168 168 180 192 
A4 .... . .. .. ..... 4176 1'68 1.68 1 0 192' 192 
A5 0 •••••••••••• 0 4344 168 180 192 192 204 

A6 ••••••••••• 0 0. 4 512 180 192 192 204 216 
A7 • •• • ••• • 0 • •••• 4 692 192 192 204 216 216 
AS • 0 0 ••••••• • 00 . 4 84 192 204 :316 2'1G 228 
A9 • 0. 0 ••• 0 0 0 • • •• 5 076 204 ,216 216 228 252 
AlO ........... . . 5 280 216 216 2!2 :352 264.. 

5853/63/5-- 9.7.1963 
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IkalisiU vuodessa. 
Pa.lkkaus- Peruspa.lkka ensimmiiinen toinen kolmas neljas 

luokka. mk mk mk mk mk 
All ........ ..... .5 4913 216 22 252 264 
A12 0 •• •• 0 •••• ••• ,) 712 228 252 264 276 
A13 • •• • • •••• 0 ••• 5 940 252 264 276 336 
A14 .. . .......... (j 192 264 276 336 384 
A 15 .......... . .. ti 456 376 336 384 396 

A16 ......... .. .. (j 733 33(i 384 396 396 
Al7 •••••• • 0 •• • •• 7 06 ' 384 396 396 444 
A 18 .. . .... . ..... 7 452 39() 396 444 444 
A 19 ..... ..... ... 7 848 396 444 444 468 
A 20 ••••••••• 0 0. 0 82H ±+! 444 468 504 

A21 . . .. ......... < 688 4H 468 504 564 
A32 •..•. . • ...• 0. 9133 4;68 504 564 600 
A 23 . ............ 9 600 50± 564 600 636 
A 24 ............. 10104 56± 600 636 708 
A25 .......... ... 10 668 600 636 708 804 

A2ti ....... ...... 11268 636 708 804 828 
A27 0 •••••••••••• 11904 70 804 828 9.84 
A2 ............. 12lH2 804 828 984 1 068 
A20 •..•..•••.. 0. 13 41H 828 984 1 068 1188 
A 30 .. ........... H24± 984 1068 1188 1332 

Tama l·aki tulec Yoimaan 1 piii vana heinakuuta 1963. 

(Asetuslwkoclma n: o 220/ 63 ) 

Asetus 

valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 
asetuksen muuttamisesta. 

An..nettu Helsingissa 17 paivana toukokuuta 1%3. 

vii des 
mk 
276 
336 
384 
396 
396 

444 
444 
468 
504 
564 

600 
636 
708 
804 
828 

984 
1068 
1188 
1332 
1404 

V altioval'ainministerion toinrialaan kuu!l.uwa ·asioita ikiisittele
maan maaratyn mi.nisterin esittelysta muutetiaan valltion viran tai 
toimen haJtijain pal:kJkaukses1Ja 19 paivl:iinii taJ.llJIIlidruuta 1943 ~anne
lttm aJSetu!ksen 1 '§, 4 §:n 4, 5 lj a 7 momenrtJti, 5 § j a 12 §:n 2 
momentti, se'llaisena kuin 1 § on 7 paivana syyskuuta 1962 ja 1 
paivana maailiskuuta 1963 .annetui:ssa ·asetullmissa ( 475/62 ja 108/ 
63), 4 §: ;n 4, 5 ja 7 momentt:i 7 pa1vruna syy;skuuta 1962 8lllll~tussa 
asetuiksessa (475/ 62) seka 5 I§ j a 12 § :rn 2 mQIIllerutti 16 p ruvana 
ma1U1~mta 1962 annetu a Metulksessa (569/62), 'oo.in kuuluv:iksi: 



- 3- 26a 

1 §. 
Peru.spalkkaiset Yirat ja toimet rkuuluvat palkkau.sludk!kiin seu

raavasti: 

18. Paaluokka. 
Rautatiehallitus. 

Ylilii.akii.ri . . .............. . 
Asianvalvoja ............. . 
Apulaisasianvalvoja ...... . 
Psykcnekni'tlisen laboratorian 

•ho~taj·a ... . ......... . ... . 
P.sykologi . ...... . ........ . 
'l'yontutkija ...... . ....... . 

B1 
A 29 
A2 

A27 
A25 
A20 

Eoneinsinoori 2 l ap. . . . . . A 26 
Kemisti-insinoihi . . . . . . . . . . A 30 
Arkkitehti 1 I. . . . . . . . . . . . . B 1 

Ylikamreeri . . . . . . . . . . . . . . . A 30 
Kamreeri . . . . . . . . . . . . . . . . . A 26 
Apnlaiskamreeri . . . . . . . . . . . A 21 
Rauta.tieopiston johtaja . . . . A 2 

Konttoripii.ii.llikko . . . . . . . . . . A 2 
Konttoripii.a.I.l:ikko . . . . . . . . . . A 27 
Konttoripiiallikko . . . . . . . . . . A 2-1 
Aspu1a1sostopaii.llikko . . . . . . . A 25 
Paakirja.npitaja . . . . . . . . . . . . A 23 
Kirja.npitaja . . . . . . . . . . . . . . A 19 
Kirjanpitaja . . . . . . . . . . . . . . A 18 
Osastosihteeri yp. . . . . . . . . . A 26 
Osastosihteeri ap. . . . . . . . . . . A 21 

Kfassanhoitaja A19 

Paamatemaatik.ko . . . . . . . . . A 29 
Liikennetarka taja il. l. yp. A 29 

Tarkkaaja 1 l. yp. . . . . . . . . A 22 
Tar.kkaaja. 2 l. . . . . . . . . . . . . A 20 
Aktuaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 25 
Kirjaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 18 

Tyonjohtaja 2 I. . . . . . . . . . . A 1-6 
Vanhempi toimistorakennu ·

mestari 1 l. . . . . . . . . . . . . A 23 
"uoreilllpi toimistorakennu · 

mestari 1 l. . . . . . . . . . . . . A 20 
Rakennusmestari 2 l. . . . . . . A 1 

Kirjuri 1 1. . . . . . . . . . . . . . . . . A 17 
Kirjuri 2 l . yp. .. . .. .. .. .. . A 17 
Kirjuri 2 l. ap. .. .. .. . .. .. . A 13 
V aakatar.kastaja . . . . . . . . . . . A 13 

.A!pulaiskansli ti . . . . . . . . . . . A 9 
Konekirjoittaja . . . . . . . . . . . . A .s 
Kont;torioapulainen . . . . . . . . . A 8 
Konttoriapula.inen . . . . . . . . . A 7 

Pu.helnnvii.littii.ja ap. . . . . . . . A 6 
Yliva.htiilllesta.ri . . . . . . . . . . . . A 12 
Va.nhempi va.htimestari . . . . A 10 
Talonmies . . . . . . . . . . . . . . . . . A 8 

Rautatielaitoksen linjahallinto. 

Arpulaisinsinoori ap. . . . . . . . A 22 
Kamreeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 26 
Apulaiska.mreeri . . . . . . . . . . . A 31 
Liikennetarkoastaja 1 l. . . . . A 29 

Apulaisa.semapaii.llikko •ap. . . 
.A.pulai·sasemapii.allikko arp. . . 
Va.rn.stonpaii.llil~o 1 1. ..... 

A20 
A19 
A25 

Apulaiskassanhoitaja A 17 
Konttoripii.ii.llikko . . . . . . . . . . A 20 
Kii'janpitajii. . . . . . . . . . . . . . . A 19 

Kirjuri 2 L yp. . . . . . . . . . . . . A 17 
Kirjuri 2 l. ap. . . . . . . . . . . . . A 14 

ii.hkotarkastaja. yp. . . . . . . . A 24 

Sii.hkobarkastaja wp. . . . . . . . A 21 
V a.nhemrpi toimistorakennus· 

mestari 1 I. . . . . . . . . . . . . . A 23 

1 



1 

26a -4-

Van.hempi toimistorakennu -
mestari 3 l. .. ..... .. .. . . 

Nuorempi toimi t-orakennu -
mestari 1 l. ...... .. . .. . . 

N uorempi toimistorakennus-
mestari 2 l. ............ . 

N uorempi toimistoraken on~-
mestari 3 l. ............ . 

Nuor·empi toim~storakennus-
mestari 4 l. .. . ...... . .. . 

Ra.kennusmestari 1 l. y;p. . . 

Rakennusmest.ari 3 l. yp. . . 
Rakennusmestari 4 l. ap. . . 
Teknikk-o yp. . . . .......... . 
Alityonjohtaja ............ . 

A 21 

A20 

A 19 

A1 

A 17 
A22 

A 1G 
A 14 
A 19 
A 17 

Veturinkuljettaja . . . . . . . . . . A 15 
Va.unumestari . . . . . . . . . . . . . A 15 
Koneteknikko . . . . . . . . . . . . . A 19 

Konemestari . . . . . . . . . . . . . . . A 13 
. Jarjestelymestari yp. A 18 
Jii.rjest.elymestari . . . . . . . . . . A 17 
YlikonduktOori . . . . . . . . . . . . A 14 
Konduktoori . . . . . . . . . . . . . . . A 13 

Kaasumestari . . . . . . . . . . . . . . A 13 
Asemamestari yp. . . . . . . . . . . A 1 
Asemamestari ap. . . . . . . . . . . A H 

Apulais.k.anslisti . . . . . . . . . . . . A 9 
Konttoriapulainen . . . . . . . . . A 
Kont.toriapulainen . . . . . . . . . A 7 

Vaununtarkastaja . . . . . . . . . . A 12 
Huoltomies . . . . . . . . . . . . . . . . A 11 
Alsem!IIVahtime tari . . . . . . . . . A 11 
Polttoainetyonjohtaja . . . . . . A 13 
Vara tomestari . . . . . . . . . . . . A 13 
V aihdernies . . . . . . . . . . . . . . . . A 12 

semamies . . . . . . . . . . . . . . . . A 10 
Asernamie . . . . . . . . . . . . . . . . A 9 

Ratav&I'tija 2 l. . ....... , .. 
Koneenhoitaja . ...... . . . .. . 
Koneenhoitaja . ........ , .. . 
Sairaanhoitaja ............ . 

airaanhoitaja ap. . ...... . . 
Vaununvoitelija . ......... . 
'l'allimies . . . . ............. . 
Vanhempi va-h<timestari . .. . 
Talonmies-lii.mmittii.ja ..... . 
Talonrnies ................ . 
Vahtimi.e ................ . 

A9 
All 
A10 
Al4 
A13 
A9 
A9 
AlO 
A9 
A 
A5 

Piiiikonepajat. 

Tyonjohtaja, ylityonjohtajana A 22 
'I'yonjohtaja 1 pl. . . . . . . . . . . A 22 
Tyonjo<hbaja l pl. . . . . . . . . . . A 21 

Konttoriapulainen . . . . . . . . . A 7 
V,ahtime tari yp. . . . . . . . . . . A 9 
Vahtimies . . . . . . . . . . . . . . . . . A 5 

PuutavaTaliike. 

Kirjanpitii.ja . . . .. . .. ... . .. . 
Kirjuri 2 J. ......... .. ... . 

Al8 
A17 

Konttoriapulainen 2 1. . . . . . A 7 

-± §. 

Muinaistieteelllisen .toimilmnnan intendentille, amanuenssille ja 
konservaart:ltorille, va!kiaUSitoimiston tal1kast3Jjalle, vailtion maatalous
kemiail~isen !l:aboratorion bi'Ologiassisrtentilile ja ass.istentille, valtion 
siementarkastuslaitolmen tarkastajalle, maitotaJl.oustuotJteiden ta.r'kas
tuslairok.sen A 29 ja A 27 pallklk:ausluokan assistentille, maatallous-
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k.oneiden tuttkimuSlaitoksen marutalouskoneinsinoorille, Vlalltion maito- 1 
talouskoelaitoksen assisten1ille, maatalouden tutkimusk:eslruksen tar
kastajalle, vanhemmalle tutkijaJ.ile ja tutkijalle, kooasernan johta-
j alle, maatailouden taloudellisen tutkim.uslaitoksen tutkirrnusassisten-
tiNe, metsantutJkimuslaitolksen vanhemmallle ja nuoremmalle as.sis
tentille, ilmatieteellisen ikeskuSlaritoksen ylimetoorologille, vanhem
maJlll.re meteorologiH.e ja metoorol:ogiJJle, geotoolltisen lai'toksen nuorem
malle valtion geodeetilile, valtion ·eUiinUililketieteellisen laitdksen 
laJboraruttoriille, hydrologisen rtloimiston hydrologil1e, geollogisen tut
kimusl·aiwksen ikemistille ja geologrhle, merentutki:muSLaitoksen assis
tentille ja apulaisa.ssistentille sekii va:lrtion t!fu:nillmen tut'kimuslai
toksen tu1Jkimusinsinoorille, tutkimtlSai'kkitehdi'lle ja assi t-entille, 
jotka ovart; suorittaneet tohtorin arvoon oikeuttavan tutJkinnon, suo
ritetaaJD :palklkaus yhtii :p-a1kkauSluokikaa k01~eampana kuin mita 
naissii vi1'0i a tai toimissa muutoin suoritetaan. 

Maanmittaushallituiksen ylemmiin palkkaluokan Yailokuvaustek
nikolle, ylemman pallkkaluokan mittaust~k:nillrolle, ensimmaiseMe 
kartografille ja 1 ludkaJD topografihl·e, jotka ovat teknill.isen koulun 
tutkinnon suorittaneita, naispuolisel!le lllJIIJilllattien apulaisy'litaDkas
t·ajalle ja annmwttien tar®asta.jalle, jotka ovat ~morittneet diplomi
i.nsinoorin tu1Jlri.nn!on, sekii keslmsaunmattikoUJlun annmaJtti,aineiden 
opettajana toimivalle diplomi-ill'SinooriiJle suorirtetaan pailiklk:aus yhtii. 
pallik.Jkausluokkaa, yilei aineiden opettaj·ana toimivalle fil.osofian kan
didaatille kallta ja muun yliop:istollisen loppututJk:innon suoriiflta
neelle yhta palkikausluokkaa iko11keannpana ikuim. mitii niiissii viroissa 
tai toimissa muutoin suoritetaan. KeSkusammattikoul•un pedagogista 
koulutusta vailla olevallle opettajaNe suorirtetaan pa!lklauus yhtii 
alemman pallklmusluokan muikaan lmin mitii tiissa virassa muutoin 
uoritetaan. 

Peruspal<klkamena, ylimaariiisena tai tiil,llfpaisena veturinkuljetta
jana )llhrteensii vahintiiiin viisi vuotta pa:lvelleeJ..ile valrtionrautateiden 
veturinlku!l.jettajal!le suoritetaan pailikk:aus kruhta seka peruS'palkJkai
sena, ylimiiiiriiisena tai tilapiii enii veturinla.mmittiijanii Y'hteensii 
vahintii.an kolme vuotta palvelleelle vetmirrliirn.miJt:Jtii,j8Jlle yhta ja 
ythrteensii vahin<tiiiim kym.menen vuotta pail.velleelle kahta pal<kkaus
luokka:a ikorkeannpa;na sekii yli'konduktOorille, kondukti:iori11e ja 
kuormausmestarille, jollka oyart; pahrellleet peruspaJ~aisena, ylimiiii
raisena tai til..apiimena )lllikondwk:toorina, 'konduktoorinli <ta.Jk!ka lkuor
mausmestarina yhteensii Yahin<tiilin viisi Yuotlta ja linja-autorrlruljet
tajana ·toimivalle autonlh.-uljettajalle yhta :pal.klk:ausluoklkaa ko:vkeam
pa.na lmin mita naissa ,-iroi a tai toimi a muutoin suoritetaan. 
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5 §. 

Pail!k!kauslain 4 § :n 4 momentin nojaNa snoritetaan ikhlisaa 

henJcillrirjoiti:Ja,jalle A 27 
1 luokan nimismieh~lle A 27 
2 1uokan nillll.imni~heHe A 25 
1 luokan maamn.itJtaUBinsinoorille A 29 
2 ja 3 luQlmn rrnaJamrriJtJtausinsinoo:riil,le A. 28 ja 
piirielliinlaalk:arillle A 28 palilclrausluokan muk:a.an seka 
kihlailrunnantuomari<lle ensimmiiis€1llii i!khlffiana 1188 mar'kkaa, 

toisena 1332 mark!lma, kollmanterra 1404 mBJrklk!a.a, nelj8Jntena 1500 
markkaa ja viidentena 1 524 ma1~kkaa ruodessa. 

12 §. 

EjaHiinpaikanli an miiiira vuodcssa on: 

Palkkaus· 
Juokka 
A1 . . ... . .................. ... . .... . . 
A2 ... .... .......... . ............... . 
A3 ................... .... .......... . 
A4 ..... ............. . ..... ......... . 
A5 .. .... ........................... . 

A6 .. . . . . .. . . ... ·· · · · · ·· · · · · · · · · ·· ·· · 
A7 . . ................. . . ............ . 
AS . .. ........ .. ....... . ... . .. . ..... . 
A9 .... . . .... . .................. .. ..• 
A10 ........ ... . ............. · ·· · · · · · 

All ................. .. ......... .. .. . 
A12 ...................... . .... .. ... . 
A13 ........ . ... .. ............ . ..... . 
A14 .................... . ........... . 
A 15 ........ . ....................... . 

A16 . .. . ............ ..... ........... . 
A17 .... ..................... . ...... . 
Al ........... . ............. . .... . . . 
A 19 ... . . . . . ... .. ...... · · · · · · · · · · · · · · 
A20 ... . ....... . .................... . 

A 21 .. .... . .... .. .. .. ...... . ...... ·. · 
A 22 . ...... . .. ...... ......... ... .... . 
A23 . ..... . ... .. .. . . ......... . ...... . 
A24 ................... . ........... · · 
A 25 ....................... ..... .... . 

Kalleusryhml\ssi\ 
I II III IV 

mk mk mk mk 
11± 225 339 
114 2±0 351 
126 252 37·8 
126 26± 390 
138 276 ±1± 

150 
150 
162 
162 
177 

177 
189 
201 
201 
213 

225 
225 
240 
252 
264 

276 
2 
297 
309 
333 

2 
303 
315 
339 
351 

366 
37 
390 
402 
429 

441 
±65 
489 
504 
528 

552 
573 
597 
·630 
651 

-1±1 
453 
±77 
504 
528 

540 
567 
591 
615 
642 

666 
693 
729 
76 
792 

831 
861 
906 
936 
984 



Palkkaus· 
luokka 
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A26 .. .............. ................ . 
A27 ..... .. ...... ... ... . ....... .. ... . 
A28 ................................ . 
A29 ................................ . 
A 30 ilman ikii.lisaa .. .. ............. . 

A30 yhdellii. ikii.lisii.llii. .. ... ........... 
kahdella 

" 
.. .. .. . . .... .... 

kolmella 
" 

•• •• 0. 0 •• • •••••• 

neljii.llii. 
" 

•••• • •• 0 • •• 0 • ••• 

vii delHi. 
" 

••• 0 •••••• • ••• • 0 

Kallen ryhmiissii 
I II III 

mk mk mk 
34~ 672 
354 705 
361i 729 
375 753 
3'll 777 

399 798 
411 822 
423 85 
435 2 
459 906 

Tama <asetu tulee voimrua:n 1 paivii,na heinakuuta. 1963. 

(.Asetuslrokoelma n:o 22 / 63 ) 
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IV 
mk 

1 017 
1047 
1095 
112 
1164 

1200 
124S 
1281 
1317 
1365 

Valtiovarainministerio on yleiskirjeellii.an n : o 2270/ 22. 5. 1963 
ilmoittanut seuraavaa : 

Edu.skunn·an myonnettya tarpeelliset miiari.irahat vuoden 1963 
ensimmiiisessii 'l.isamenoarviossa Yail.tioYarainminimerio on, asian ol
tua tanaan vaJtioneuvoston raha-asiainval1iokunnan ika itcltiivana, 
vaJtion y~limaariiisi ta toimenhalti:joi ta ja ti·lapiii ista toimihen!ki
loistii 8 piiivanii joulukunt.a J 949 amPtun asetuksen (755/49) 
nojailla 

suorittanut liitteessa mainitt.njen ylimiiii.riii ten fointen palk
kausluokkiin sijoitusta ja nirniii lro keva.t rnuutokset. 

Pallkkausluolkaltaan tai nimdl.tam muutetun toimen haltija iir
tyy ilman muurt.a unden toi!rnen hallitijruks:i . Jos Yai.n osa . aman 
n.i.tn:llilistii j•a sam·aJa!U pal:kkausluolclman km.litmeista toimi 'ta on mun
t.etJtu erottaanatta ni~ta toisistaan nrantoimitu~;·paikikaku.nnan, teh
ta'Viem laadun tai muun vastaaYa.n perus~n mukaan, nimittava 
viranQlllainen maaraa, ketkii toimeriliaJtijat iirtyvfut 'llimeltaiin tai 
pa1l{lklausluokaita:an muutettujen toimie.n haltijoiklsi. 

Taman paat.Oksen mulkaiset paJkkau luokat ttlieYart voimaan 1 
piiiviistii heiniikuuta 1963 'luikien. 

1 
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Liite n:o 1. 

Vuoden 1963 ensimmii.isessa lisamenoarviossa myonnetyilla maara.. 
rahoilla suoritetut y 1 i m a a r a i s t e n t o i n t e n p a 1 k k a u s-

1 u o k k i in s i j o it u s t a j a n i m i a koskevat muutokset. 

Luku· 
miiari 

Vira.s to ta. i 
laitos 

Nykyisen 
toi.men nimi 

Palkkaus· 
luokka. 

Palkkaus· 
luokka. 

1. 7. 1963 
lukien 

Uusi nimi 

Valtionrautatiet. 

18 Pl. I . Rautatiehallitus. 

S mo ntc!ttl i 

3 apu laisinsinoori.ii.. 
2 aika.ta.ulunsuunnit.~· 

1Ji.jaa ............. . 
1 apu]ais.kielenkii.ii.ntiija 
5 tarkkaajaa . . ..... . 
1 ta.rkkaaja (1.3.1963) 
1 &pulai kamreeri .... 
2 vanh. tyontutkijaa . 
4 tyontn tkijaa yp. . .. 
2 tyontutkijaa ap .... 

11 ra.kennusmest aria 
1 1. ... . . ...... ... . 

1 rakennusmestari ... 

4 kirjuria 2 pl. . . ... . 
1 konekirjoittaja (1. 3. 

1963 ) . ... . ....... . 

52 toimLtoapulaLta . . 

A21 

A1 
A1'i 
Al9 
A19 
A20 
A22 
A20 
A1 

A 20 

A1 

A16 

Ai 

A6 

18 Pl. II. Rautatielaitoksen 
linjahallinto ja kayttO

menot. 

e ·monumtti 

1 konttoripii.allikko 
1 kassanh<ri.taja 2 1. 

fiO jiirjestelymestaria 
1 terve~sar ...... . 
5 terveyssisa.rta .... . 
1 -vaunumesta.ri .... . . 

10 .kirjuria 2 J. ap .. . . 
183 vailhdemiesta .... . . 

276 t"'imistoapu lai -ra .. 

A1!l 
A1'i 
Alli 
Al4 
A13 
A 1:l 
A1:l 
All 

A (i 

A22 

A19 
A18 
A20 
A20 
A21 
A23 
A22 
A20 

!
1-A 23 

10-A22 

A20 

A 17 

A 

{ 
35-A 7 
17-A6 

A20 
A1 
A 17 
A16 
A16 
A15 
A14 
A12 

{ 
130-A 7 
146-A 6 

vanh. toimi.storakennus· 
mestari l l. 
varuh. toinl.istorakennus
me tari 2 1. 
nuor. toimi ·to ra.kennu s
mestari 1 1. 

kassanhoitaja 1 1. 



Virasto tai 
Luku· laitos Palkkans· 
maarii. Nykyisen Juokka 

toimen nimi 
3 kateisvarastonhoita-

jaa ........... .... A4 

934 asemamiesta . . ..... A9 { 
l t alonmies 1 ,pl. A8 
1 talonmies 3 pl. A5 
9 sair,a,anhoitajaa 1 pl. All 

18 Pl. III. Paa.konepajat. 
2 momentti 

4 rupulaisinsinooria ... A21 
3 kirjuria 2 pL ...... A9 

2 toimistoapulaista ... A6 { 
1 vahtimestam Y'P· A8 

2 5853/63/5 - 9. 7. 1963 
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Palkkaus· 
luokk& 

1. 7 . 1963 
lukien 

A5 
ti25-A 10 
299-A 9 

A9 
A6 
A14 

A 22 

sairaanhoitaja 

Mwist. II. P·eruspalkka~sena, 
ylimaaraisena tai tilapaisena 
veturinkuljettajana yh!teoosa 
vahintaan viisi vuatta palvel· 
leille valtionrautateiden ve· 
turinkuljettajille suoritetaan 
palkkau kahta palkkausluok
kaa .korkeampana kuin mita 
tasta toimesta muuto:i:n uori· 
tefiaan. 

P·eruspalkkaisena, y limaarlii · 
sena tai tilapaisena veturin
lammilttajana yMeeruJa vahin
taan .kolme vuotta palrvellr;~il· 
le veturinlrummitltiijille suori
tet,aan palkkaus yMa seka 
yhteensa vahintiian ky=e
nen vuotta palvelleille .kahta 
'palkkausluokkaa korkeampa
na kuin mita tasta toimesta 
murutoin suoriteta;an. 
Mwist . IV. Poistettu. 
Mwist. VI. Ylirmaaraisille 3 
luokan kirjureille, jotka ov,at 
yleisen liikennevirkatutkin
non, hallirtnollisen virkatut
,kinnon taikka kone- ja v·a· 
ro.sto-osastojen tai tariffi.osas
ton virkatutkinnon suorit·et
tuaan ·palvelleet viisi vuotta, 
~su-oritetaan palkkaus kahta 
palkkausluokkaa Jwrkeampa
na kuin mita :toimesta muu
<toin suoritetaan. 

A 10 kirjuri 1 pl. 
14--A 7 
14--A 6 

A9 

1 
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1 Ylimaarii.isten tointen nimet ja palkkausluokat valtionrautateilla 

ovat valltiovarainministerion edella mainitun lkirjclimiin seka kirjel
mam n: o 54/9. 1. 1963 (Kl 11/63.2) mukaiset muutokset huomioon 
ottaen 1. 7. 1963 ilu!l.rien toistaiselksi seuramnat: 

18 Pl. I. Rautatiehallitus 
2 mom. 

Tarkastajainsinoori . .. .... . 
Ratainsinoori, 1 pl., yp. . .. . 
Ratainsinoori, 1 pl., ap. . .. . 
Ratainsinoori, 2 pl. ....... . 
Konein•sinoori, 1 pl., yp. 
Koneinsinoori, 1 pl., yp. . . 
Kon·einsinoori, 1 pl., ap. 
Koneinsinoori, 2 pl. . .. .. .. . 
Koneinsinoori, 3 pl. . ...... . 
Konein inoori, 3 pl. ....... . 
Kemisti-insinoori .. . . .. ... . 
Apulaisinsinoori .. . . .... . . . 
Apulaisinsinoori .. .. . . .... . 
Apuiaisinsinoori .. .. ..... . 
Apulaisin inoori ... . . .... . 
Liikennet·arkastaja, 1 1., ap. 
Liikennetarkastaja, 2 l. ... . 
Autoliikennetarkastaja . ... . 
Osa. tosih teeri, yp. . ...... . 
Osastosihteeri, ap. . . . .... . 
Apulai sosiaalipaallikko . . . . 
Vanhempi tyontutkija .. . . . 
V•anhempi tyontutkija .... . 
Tyontutkija, yp. . . .. ... .. . 
Tyontutkija, a.p. . .. .. .... . 
KielenJdi.ii.ntaja . .... .. .... . 
Apulaiskielenkaantaja . .. . . . 
Tarkkaaja . . ......... .. ... . 
Tarkkaaja . ......... . .... . . 
':Deknikko, yp . . .. . ..... . .. . 
Teknikko, yp. . . ... ...... . 
Teknikko, ap. . ... .. ... . .. . 

A 29 
A29 
A28 
A26 
A30 
A29 
A28 
A25 
A 24 
A23 
A27 
A25 
A2± 
A23 
A22 
A 28 
A22 
A22 
A25 
A21 
A23 
A24 
A23 
A22 
A20 
A22 
A18 
A22 
A20 
A21 
A 20 
A17 

Apulaiska.mreeri . .. . ...... . 
A:iJkataulunsuunnittelija ... . 
Aikataulunsuunnittel~ja .. . . 
Vanh. toimistorakennusmes· 

tari, 1 1. . ... .... . .. . ... . 
Vanh. toimi.storakenn usmes-

tari, 2 l. ..... ... ....... . 
::\i'uor. toimistorakennu me -

tari, 1 l. ....... . ....... . 
Teknillinen apulainen, yp. 
Teknillinen apulainen, y>p. . . 
Teknillinen apulainen, ap. . . 
~r~ur~, 1 pl. . . . ... . . . ... . . 
IurJun, 2 pl. .. . ... . . ... . . . 
Rikostutkija, 1 l. . . .. . ... . . 
Rikostutkija, 2 l ..... . ... . . 
L~ppupainon esimies .... . . 
V ara.stomestari . . ... . . . . .. . 
Laborantti, yp. . ....... . .. . 
Laboran tti, ap. . . . ........ . 
Piirustaja, I pl. ... ...... . 
Piirus-taja, 2 pl. . ... . .... . 
Piirustaja, 3 pl. . ........ . 
Tu.tkimusavustaja . ........ . 
Laboratorioapulainen 
V•alojaljentaja ............ . 
Konekirjoihtaja .. . ........ . 
Toimistoapulainen . . . ..... . 
Toim1stoapulainen ..... . . . 
Puhelunvilittaja . . .. . . .. . . 
Ylisiivooja ..... . .. . ...... . 

A21 
A20 
Al9 

A:?O 
AI 
AI6 
AH 
AI 
A17 
A IT 
A 16 
A14 
A13 
A1:J 
AI:? 
AI:? 
A!-'l 
AI 
A1:? 
AS 
A6 
A 
A7 
A6 
A6 
A5 

M'lllist. Ylimii.iira.isille toimistoapulaisille, jotk•a ovat palvelleet mainitu sa 
ylimii.iiraisessi:i. rtoimessa kolme vuotta j-a ovat suorittaneet virkatutkinnon, 
suoritet11.an palkkaus yhta palJ.kausluokkaa korkeampana kuin mi•ta naissa 
·toimissa. muutoin suoritetaan. 

18 Pl. II. Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttomenot 
2 mom. 

Rautatierakennuskoneinsinoori 
Koneinsinoori .. . ... ... . . . . 
Koneinsinoori, 3 pl . . ...... . 
Apulaisinsinoori .......... . 

A28 
A 25 
A 22 
A24 

Konttorilpii.iillikko ... . .... . . 
Konttoripii.iillikko . ....... . . 
Huoltopii.ii.llikko ... . .. .. .. . 
Apulailsvarastonpaa.llikko . . . 

A27 
A20 
A21 
AI9 



Varastonhoitaja, 1 1. ..... . 
Kassanhoitaja, 1 L ....... . 
Kirjuri, 1 1., yp. . ........ . 
Kirjuri, 2 1., yp. . ...... .. . 
Kirjuri, 2 1., a,p. . . ....... . 
Kirjuri, 3 1. . ......... . ... . 
Rakennus.mestari, 1 L, yp .. . 
Ra.kJennusmestari, 1 1.1 ap. . . 
Ra,kennusm-estari, 2 1. .... . . 
Rakennusme tari, 3 l., yp .. . 
V eturimestari ... . . ....... . 
V·eturimestari ............ . 
Teknikko, yp. . ....... .. .. . 
Teknikko, ap. . ........... . 
Koneteknik:ko, 1 1. .... . .. . 
Konete~o, 2 1 ........ . 
Tyonjohtaja .............. . 
Jii.rjeste1ymestari ......... . 
Veturinkuljettaja . . ....... . 
Terveyssisar . .. .. . ....... . 
Auton:kuljettajain <e inries .. 
Autonwsentaja ............ . 
Au.ton.kuljettaja . ......... . 
Sii.hkoasentaja, 1 1. ....... . 
Sii.hkoa,sentaja, 2 l. ....... . 
Konduktoori . ............. . 
Kuormausmestari ......... . 
v .aunumestari . ........... . . 
Varastomestari ... .. ...... . 
Polttoainetyonjoht-aja, 1 pl. 
Polttoainetyonjo.Maja, 2 pl. 

-11 -

A17 
AlB 
AlB 
Al7 
A14 
All 
A22 
A 20 
Al7 
Al6 
A20 
Al9 
A19 
Al7 
AlB 
Al5 
AlB 
Al7 
A15 
A 16 
A15 
A13 
All 
A14 
A13 
A13 
A13 
A15 
A13 
Al3 
A12 

Sairaanhoitaja ............ . 
Piirustaj a, 11 pl. ......... . 
v .aununtar.ka.staja . . ....... . 
V eturinlii.mmittii.jii. ........ . 
Veturinlii.mmittii.jii. (epii-

pii:tevii.) . ........... . ... . 
Va.ihdemies ............. . . . 
Kawsulaitoksen lii.mmittajii. .. 
Huoltomies ............... . 
Trukin.kulj~a.ja ......... . 
Koneenilioitaje. . . . ........ . 
Va.ununvoitelija, 1 •Pl. ... . . . 
Vaununrvoitelija, 2 rpl. . . ... . 
Asemlll!llies .............. .. 
Asemamies ..... .. ........ . 
Tallimies ............. . ... . 
Ta.lO'IlJilies, 1 pl. . ......... . 
Talonmies, 3 pl. .......... . 
M•atkalippujen ta:nk18!Staja . . 
Toimisto!lipulainen . .. ..... . 
Toinristoapulainen ....... . 
Buhelunvii.littii.jii. .. . ...... . 
Puhelunvii.littii.jii. ......... . 
Va.htimies, 1 pl. .... ..... . 
Kii.teisvar.astolllhoitaja ..... . 
Ma,kuuvaunuruh.Oiitaja ...... . 
Vaununsiiv·ooja, 1 pl. ..... . 
Vaununsiilvooja, 2 pl. ..... . 
Siiv.ooj.a, 1 pl. . ........... . 
Siivoa;ja, ·2 pl . .. .......... . 
Siivooja, 3 pl. ...... ... ... . 

26a 

A 14 
All 
A12 
All 

A9 
A 12 
A10 
AlO 
All 
A9 
A9 
A9 
A 10 
A9 
A9 
A9 
A6 
AS 
A7 
A6 
A6 
A5 
A5 
A5 
A4 
A5 
A4 
A4 
A3 
A2 

Mwist. I. Y1imiiii.rii.isille .toianistoa.pulaisille, jO'tka. ovat >pallvelleet maini
•tussa ylimii.iirii.isessii. toimessa .kolme -vuotta j-a ovat suorittaneet virkaturtkin· 
non, suoritetwa.n palkkaus yhtii. palkkausluok.k!lia ko:r.keamrpa.na kuin mitii 
nii.iJssii. toianiJssa -muutoin uoritetaan. 

M1vi,st. II. Pemspalkkaisena, ylimii.ii.ra.isenii. tai tila,piirl.senii vetminkuljet
taja.na yhteensii. vii.hintaii.n viisi vuotta palvelleille valtionrautateiden vetu
r.in.kuljettajille suoritetaan palkkaus kahta palk.kausluokkaa k-orkeam.pana 
lmin mitii. tiistii. toimeSita muutoin .suori.tetaan. 

P.eruspalkJtaisena, ylimiiii.rii.isenii. tai tilapii.isenii. rveturinlii.mmi·ttii.jiilnii. yh
teensii. vii.hintli.iin kolme vuotta pa.Jv.elleille veturinliimrn:ittii.jille suoritet!lian 
palkkaus yhtii. -sekii. yhlieensii. vii.hintii.an kymmenen .vuotta palv-elleille JuLM.a 
pa.lkkausluokkaa korkeampa.na kuin mitii. tastii. toimesta muutoin suor.itetaan. 

Muist. III. Konduktoor.eille ja kuoronausmeSital'eille, jotka ov·!llt palvelleet 
perusrpalkkaisena, ylimaii.rii.isena ta.i tilwpii.isenii. ylikonduktoor.ina, .konduktoo
rinii. -taik.ka kuormruusmestarina yhteensii. viilh:intii.ii.n viisi vuotta, suori-tetoon 
pal.kkaus yhtii. palkkausluokkaa. korkeampana kuin mitii. nii.issii. toianissa muu
toin suoritetaan. 

Muist. IT'. Poi.stettu. 

Muist. Tl. Linj.a-autonkuljettaja.na toimivalle ylianii.araioolle '!lJUtonkuljet
tajalle suoritet!lian palkkaus yhta palkkausluokkaa .korkeampa,na kuin mitii. 
toimesta muutoin suoritetaan. 

1 
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Mui.st. VI. Ylimaaraisille 3 luokan kirjureille, jotka ovat yleiJSen lii
kennevirkatutkinnon, hallinnolli!>Eln virkatutkinnon taikka kone- ja varasto
o astojen tai tariffio. a. ton 'virJtatutkiunon suoritettuaan palvelleet viisi 
vuol;ta, suoritotaan palkkau kahta 'Palkkau lu kkaa korkeampana kuin mitii 
t<Xhln.esba muutoin uoritetaan. 

Kouei.us:inoori, 2 
Konemsinoori, 3 
Koneinsinoori, 3 
Apulai in inoori 
Apulaisinsinoori 

pl 
'PL 
pl. 

18 Pl. III. Paakonepajat. 
2 mom. 

........ A26 Kirjaupitaja 
••• 0 0 • •• A25 rreknillinen 
.... .. .. A 24 Kowemestari 

. . . .. .. . . . A24 Kirjuri, 2 1., 

• 0 • ••••••• 0 ••• 

apulainen . ..... 
. ... . ......... 

yp . . .. . . .. . . . 
....... . .. A22 Kirjuri, 1 pl. • • • 0 ••••• ••••• 

Tyonjohtaja • • 0 ••••••••••• A20 Koneenhoitaja ............. 
Ty(}nj.o.ruta.j.a, yp . . . . . . . . . . . A 20 VS~htimestari, yp. . ........ . 
Tyonjoh¢aja, yp . • • • • • • • • • 0 A 19 Toimistoapu 1a1nen • 0 ••• 0 •• 

TyonjOilrtaja, Sip . . . . . . . . . . . A 18 'I'oimistoapulainen . ....... 
'l'yonjohtaja, rup . • • • • 0 ••••• A 17 Pu helunvii.littaja • • 0 •• ••••• 

Tekn.ik.ko, yp. . ........... A20 Vahtimies, 1 pl . .......... 
Kustannuslaskija .......... A 19 

A18 
A16 
Al4 
All 
A10 
A9 
A9 
A7 
A6 
A6 
A5 

Muist . Yli:mii.ii.rii.isille toimistoapulaisille, jotk>a ovat rpalvelleet maini· 
tussa yJ.irmiiJii.raiJsessii. toimessa kolme vuotta. ja. ovat uorittaneet voi.rkatubkin
non, suoriteta.an rpa1kk•aus yMa palltkausluokkaa korkeampana kuin mitii. 
nii.issii. toim~ssa muutoin •suoritetaan. 

18 Pl. IV. Puutavaraliike ja valtionrautateiden tuotantolaitokset 
2 mom. 

Sahani.siilmoitsijii. . . . . . . . . . . A 24 
P o1ttoturvevalmistamon ,esi-

rrri,es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 19 
PuutaV>aran v,Mitaanol;twja . . A 16 

Tyonjohtaja ....... . ...... . 
Konemestari . . . . . . . . . .. ... . 
Toi:mistoapulainen .... .. .. . 

Al6 
Al4 
A6 

Muist. Ylimaarii,isille toimi8toapulaisille, jotk•a ovat rpalvelleet maml
tussa ylimaara.isessa toimessa kolme vuotta. ja ovat omorit>taneet virkatubkin
non, suoritetaan pa1kkau~ yhtii. palkkausluokkaa korkeampana kuin mitii 
nii.issa toimissa m'UutOii.n •suor:iOOt<aan. 

Valtiovarainministerion paatos 

valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen suorittamisessa 
kaytettavien palkkaustaulukoiden vahvistamisesta. 

Ann-ettu Helsingissa 17 pii.ivana toukokuuta 1963. 

V a;1t:i!on viram. tal! toimen haJ.tijalin. p-aJlik!kam!ksesta 19 pamvana 
tannJrnjjkuuta 1943 annetun la.JSe'tuksen (3·6/43) 19 § :n j'a va1ti1on 
ylimaaraifrista toimenha:lJtijoista ja tilwpa1s:is.ta toimiihen:ki'loista 8 
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paivaillii jou1ukuuta 1949 amnetun asetuks•en (755/49) 24 §:n no- 1 
jruHa vaJ:tiova:raimnimistedo on vruhvistanu..t taman pfuiiM'ksen li:iit
teena olevat taulu'k<ot lkaytettavilksi vatl.ti'on vira.n tai toiD:rren hwl
tiljam j·a ylin:naarruisten toirrne'll!haoltijairu paillkkaulk.g·en suorirt:Jta:mi~ 
sessa seuraava:SJt~: 

A-palkkausluokissa 

- peruspalkat, j'O:istJa on saadetJty valtion viran tai rtJoirrnen haJ
tijam paiiklkau'ksesta annetun Jtail:n 3 §: ssa, sel!laise'l13; kum se on 
10 pi:iivama !lloulkobmrta 1963 ·8lllill!e1iUSS'3J hi:liss•a. (220/63'), suoritetaan 
taulukon N : o 1 mukaisesti; 

- vuosipalkkiot, joista orru saadetty valttiKm1 ylin:naaraisista toi
meruhalt:ijoi!Sta: ja tilapaisista toimihe1l'ki']toima annetun asetuksen 
4 §: ssa, sel1Jtaisena kiDn s>e on 14 pairvruna ikesakuuta: 195?3 ja 7 
pa:ivana syyskuuta 1962 .a;nrnJetuissa asetuksiSS81 (269/58 ja 476/ 
62), suoritetaan taulukon N: o 1 mukaisesti; 

- ikii.lisat, j'Oista on s·aadletty v.alrtion vhl.·aJDJ taT to:imen halti
jaJin pa'lklkauJksesta annetun 1t3Jin 3 §: 8\Sa, S'ehlrusenaJ kuin s.e on 
10 piiiv::ina tJoukokuuta 196·3 annetussa Laissa (220/63), seka vaJ:
tiorn y'1im·aariiisista toimenhaititi·oista: ja tiil!apai:si.ts<tii toiDnihenlki
loista anrretun asetuks~ru 4 § : ssa, se1laiserua kuin se· on 14 piiiv·ana 
kesakuuta 1958 ja 7 paivana syyskuuta 1962 annert;uissru asetuk
si: sa (269/58 j!8. 47·6/62), suoritetaan taulukoiden N:o 4 tai 5 
mukaisesti; 

- kalliinpaikanlisat, jo·ista on saadetty valtio'l11 viran tai :Ooi
men ha.1t:iJjain palkkauksesta amretun 3JSetubertl! 12 §: n 2 mo'!Illen
tissa, seRaisena lrnin se on 17 paivaoo toukokuuta 1963 aJimetms a 
asetuk:sessa (228/63), se~ka vaJlti·on ylimaaraislista to~menhailit:i<joista 
ja tiLapaisista toimilie'lllki•l'Oi!S>ta arrme·tulll! asetuksen 6 §: Si&ii, oollai
sena kuin se on 7 paivana syyskuuta 1962 aJil!llietl.ltSSiaJ as-eJtuksessa 
(476/62), suoritetaan taulukon N :o 6 mukaisesti. 

B-palkkausluokissa 

- peruspalkat, joitSta Oill' saadetty valtion vi·ran tM toimen hrul
tijain patl.ikkauksesta annetun IJtain 5 § :ssa, seUaiBerua ku:iln se o:n 
27 pairvarua heinti:i,.kuUita 1962 aJ.D.Il!etU&Sru ·lllliissa (394/62), suoritetaan 
taulukon N : o 2 mukaisesti; 

- vuosipalkkiot, jodtsta on saadetty valtion ylinnaaxlii!slislta to·i
menhaiJ.rtilj•oislta ja till:apaisista toimriilienkiil!oista aJllillleltun ruse!tuksen 
4 § :s;sa, selila:i·sena lmin se ·on 14 pruvana tkesakuuta. 1958 j•a 7 
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paivana SJ'Y'Skuut81 1962 a111D1etui a asetuks>issa: (269/58 ja 476/ 
62), suoritetaan taulukon N: o 2 mukaisesti. 

S opim usp alkkal uokissa 

- sopimuspalkat, j·oista: on saadetJty valtion vira:n tal! toimen 
ha1tiJjam paNclmul<.Sest81 aJimetun 'rain & § : n 1 momentissa, eHru'
ena 'kum se ·on 27 paivana heilni:ilkuuta 1962 a:nnetus a 1a:issa 

(394/62), suoritetaan taulukon N :o 3 mukaisesti. 

Y h di st elm at au 1 u kk o 

Truman paiilto'kserll l!ii1Jte·eseen <>Jtettu yhdistehnatau11\l'kko osoit
truw A-P'ru.l!kk.ausluokki'en perusp·ruliman tai vuoSJiP'a:lkkion ja kruliliUn~ 
pa.ikalil!lisiiln yh'tJeimnl:Uiran 'kussa:lcin pai~ausluoik,aJ a er~ katl.leus
ryhmilim. kuu.Juvil!la: paikkaJkunnilla. 

Tama pliatos :tu1ee voimaJam. 1 paiviilna he·ilnaku.uta 1963. 

(Asetu:skokoelhna n : o 231/631) 
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Taulukko N: o 1 1 
A-p~usluoklden peruspalkat ja vuosipalkkiot (Laki 220/ 63) 

P eruspalkk& t&i vuoslpalkkio P eruspalkk& tai vuosipalkkio 
Palk kau. · vuodessa kuuk&udessa Pnlkkaus· vuodessa kuukaudessa 

Juokka mk mk Juokka mk mk 
1 2 3 1 2 s 

Al 3 708 309 A 16 6 732 501 
A2 3 852 321 A17 7 06 589 
A 3 4 008 334 A18 7 452 621 
A-! 4176 348 A 19 7 48 654 
A 5 4344 362 A20 24-i 6 7 

A 6 4512 376 A21 86 72-i 
A 7 4 692 391 A22 9132 761 
A 4 8,84 407 A 23 9 600 800 
A 9 5 076 42.3 A24 10104 42 
A10 5 280 440 A25 10 66 8 9 

A11 5 496 458 A26 11268 939 
A12 5 712 476 A27 11904 992 
A13 5 940 495 A28 12 612 1051 
AH Q 192 516 A29 13 416 111 
A15 6 456 538 A30 14244 1187 

Taulukko N : o 2 
B-pallikausluo~en peruspalkat ja vuosipalkldot (Laki 394/62) 

Peruspa!kk& tai vuosipalkkio Peruspalkka tal vuosipalk kio 
Palkkaus· vuodessa kuukaudessa Palkkaus· vuodessa kuukaudessa 

Juokka mk mk luokka mk mk 
1 2 3 1 2 3 

B1 23 028 1919 B6 34 560 2 80 
B 2 24 828 2 069 B7 37 872 3156 
B 3 26844 2237 B 41640 3 470 
B4 29100 2 425 
B5 31656 2 638 

Taulukko N: o 3 
Sopimuspalkkaluokk:ien sopimuspalkat (Laki 394/ 62) 

Sopimus· Sopimuspalkka Sopimus· Sopimuspalkka 
palkk&· vuodessa kuukaudessa pa!kka· vuodessa kuukaudessa 
!uokk& mk mk luokka mk mk 

1 2 3 1 2 3 
1 10 752 96 Sll 19 980 1665 
2 11364 947 12 21432 1786 
3 12 048 1004 s 13 23 028 1919 

S 4 12 768 1064 814 24 828 2 069 
5 13 536 1128 s 15 26 844 2 237 

' 6 14 376 1198 16 29100 f.l425 
l::l7 15 252 1271 17 31656 2 638 

16 ·272 135{i 18 34 560 2 880 
17 38 1449 s 19 37 872 3156 
1 612 1551 s 20 41640 3 470 
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1 Taulukko N :o 4 

A-palkkausluokkien ikalisat (Laki 220/ 63) 

Ikaliali.t vuodessa Ikalisat kuuksudessa 
ensim- ensim-

Palkkaus· 1nii.inen toinen kolmas neliiis viides miiinen to in en kolmas nelias Yiides 
luokks mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A1 ..... 144 156 168 168 168 12 13 14 14 1-i 
A2 ..... 156 168 168 168 180 13 14 14 14 15 
A3 ..... 1'68 168 168 1 0 192 14 14 l4 15 16 
A4 ..... 168 168 1 0 192 192 14 14 15 16 16 
A5 . . . .. 168 <180 192 192 204 l4 15 16 16 17 

A6 . .... 180 192 192 204 216 15 16 16 17 1 
A7 ..... 192 192 204 216 216 16 16 17 18 1-
AS . .. .. 192 204 2<16 216 22 16 17 18 1 19 
A9 . .... 204 216 21'6 228 252 17 18 18 19 21 
A 10 216 216 22 252 264 18 18 19 21 22 

All 216 228 252 264 276 18 19 m 22 <)'l -·· A 12 22 252 264 276 336 19 21 22 23 2 
A 13 252 264 276 336 384 21 22 23 2 32 
A 14 264 276 336 3 4 396 22 23 28 32 33 
A15 276 336 384 396 396 23 28 32 33 33 

A 16 33u 384 396 396 444 28 32 33 33 37 
A 17 384 396 396 444 444 32 33 33 37 31 
A1 396 396 444 444 46 33 33 37 37 39 
A19 396 444 444 46 504 33 37 37 39 42 
A 20 444 444 46 504 564 37 37 39 42 47 

A 21 -!44 46 504 564 600 37 39 42 47 50 
A22 46 504 564 600 636 39 42 47 50 53 
A 23 504 564 600 636 708 42 47 50 53 59 
A24 564 600 636 70 804 47 50 53 59 67 
A 25 600 636 70 804 82 50 53 59 67 69 

A26 636 708 82 984 153 59 67 69 2 
A 27 70·3 804 984 1068 59 67 69 82 89 
A 28 04 82 106 1188 67 69 82 89 99 
A29 2 984 11 1332 69 82 89 99 111 
A 30 9 4 1 068 1332 1404 2 89 99 111 117 
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Taulukko N : o 5 

A-palkkausluokkien kahden ja useamman ikalisan yhteismaara 

kuukaudessa (Laki 220/ 63) 

Palkkaus
Juokka 

1 

Al ...... . . . .... · · ·· · 
A2 ................ .. 
A3 ................ .. 
A4 ................ .. 
A5 ................ .. 

A6 
A7 ............ .. .. .. 
A ................. . 
A9 ................ .. 
A10 ............... . 

All .......... . . . ... . 
Al2 .. . ............ . 
A 13 . .. .. . .... . .... . 
Al4 ....... .. .. . .... . 
Al5 . ...... . ....... . 

Al6 ......... . ...... . 
Al7 .............. .. 
Al8 ......... . . . ... . 
Al9 ............. . .. . 
A 20 . ....... . ...... . 

A21 ........ . ...... . 
A22 ......... . ..... . 
A23 ................ . 
A24 ................ . 
A25 . ............... . 

A26 . . . . .... . ...... . 
A27 .... . ........... . 
A2 .............. .. 
A29 . ............... . 
A30 .. . . . .. . ........ . 

3 5 53/63/5--9.7.1963 

Kaksi 
ikii.lisii.a 
yhteensi\ 

mk 
2 

25 
~7 

2 
28 
29 

31 
32 
33 
35 
36 

37 
40 
-!3 
-!5 
51 

60 
65 
66 
70 
74 

76 
81 
89 
97 

103 

112 
126 
136 
151 
171 

Kolme 
ikii.lisiiii. 

yhteensi\ 
mk 

3 

39 
{I 

42 
43 
45 

47 
49 
51 
53 
55 

5 
62 
66 
73 
3 

93 
98 

103 
107 
113 

118 
12 
139 
150 
162 

179 
195 
218 
240 
270 

Nelia 
ikii.lisiiii. 
yhteensii. 

mk 
4 

53 
55 
57 
59 
61 

64 
67 
69 
72 
76 

0 
85 
94 

105 
116 

126 
135 
140 
146 
155 

165 
li 
192 
209 
229 

248 
277 
307 
339 
3 1 

Viisi 
ikii.lis&ii. 
yhteensii. 

mk 
5 

67 
70 
73 
75 
7 

2 
5 

93 
9 

103 
113 
126 
138 
149 

163 
172 
179 
1 8 
202 

215 
231 
251 
276 
298 

330 
366 
406 
450 
49 

1 
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1 Tauluk.ko N:o 6 

A-palk.kausluokkien kalllinpaikanlisat (Asetus 228/63) 

(Ks. 1kaytitoohjettJaJ rtrumWni ltiri.ttJteen ll()pussa) 

Kall iinpaikanlisi vuodessa Kalliinpaikanlisii. kuukaudessa 
II III IV II III IV 

kalleus· kalleus- kalleus· kalleus· kalleus· kalleus· 
Pa.Jkkaus· ryhmii.ssii ryhmassii. ryhmiissa ryhmiissii ryhmassii ryhmiissii 

luokka mk mk mk mk mk mk 
1 2 3 4 5 6 7 

AI .. . . .. . .. . .. .... . 114 225 339 9,50 18,75 28,25 
A2 • 0 0 •• 0 • • ••••• • ••• 114 240 351 9,50 20,- 29,25 
A3 •••• •••• •• •••••• 0 126 252 378 10,50 21,- 31,50 
A4 •••••• 0 •• • ••••••• ll26 264 390 10,50 22,- 32,50 
A5 • • ••• 0 • • ••• •••• • 0 138 27u 414 11,50 23,- 34,50 

A6 ................. 150 288 441 12,50 24,- 36,75 
A7 • ••••••• •••• • 0 ••• 150 303 453 12,50 25,25 37,75 
A . ... . ............ 162 315 477 13,50 26,25 39,75 
A9 ............. .. .. 1'62 339 504 13,50 28,25 42,-
A 10 ......... .. ..... 177 351 528 14,75 29,25 44,-

All 0. 0 ••••• • 0 •• 0 •• 0 ll77 366 540 14,75 30,50 45,-
A12 •• •• 0 •• ••• •• • ••• 189 37 567 15,75 31,50 47,2.5 
A13 •••• 0 ••••••••••• 201 ·390 591 16,75 32,50 49,25 
AH ... . ............ 201 402 615 16,75 33,50 51,25 
A15 •••••••••••• 0. 0 0 213 429 642 17,75 35,75 53,50 

Al6 •••••••• 0 •••• • •• 225 441 ·666 1 ,75 36,75 55,50 
A17 ............ .... 225 465 693 18,75 3·8,75 57,75 
Al8 ....... ....... . . 240 489 729 20,- 40,75 u0,75 
A19 ................ 252 ·504 768 21,- 42,- 64,-
A20 ............ .... 264 52 792 22,- 44,- 6·6,-

A21 •••••••• 0. 0 •• ••• 27·6 552 .S31 23,- 46,- 69,25 
A22 ... . .... . ... . . . . 288 573 61 24,- 47,75 71,75 
A23 ................ 297 597 906 24,75 49,75 75,50 
A24 .. .. ........ .... 309 ·630 936 25,75 52,50 78,-
A 25 0 •• 0 ••• ••••••••• 3&3 651 984 27,75 54,25 82,-

A26 • 0 • •••••• 0 • ••••• 342 672 1017 28,50 56,- 84,75 
A27 ............. ... -354 705 1047 29,50 58,75 87,25 
A2 •• • ••• • •••••••• 0 3·66 '729 1095 30,50 60,75 91,25 
A29 .. . ....... . . . .. . 375 753 11Zt8 31,25 62,75 94,-
A 30 ilmau riildilisaa .. 387 777 1164 32,2·5 64,75 97,-

A 30 yhdella ikalisalla 399 798 1200 33,25 66,50 100,-
kahdella 

" 
411 822 124 34,25 68,50 rl04,-

k,o lrrnella 
" 

423 858 1281 35,25 7.1,50 106,75 
nrrujalla 

" 
435 882 1317 36,25 73,50 109,75 

vii della 
" 

459 906 1365 38,25 75,50 113,75 
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YHDISTELMXTAULUKKO 

A-palkka.usluokkien peruspalkan tai vuosipalkkion ja kalliin
paikanlisan yhteismiiliriista (Laki. 220/ 63 ja asetus 228/ 63) 

(Ks. kayttoohjetta. taman liLtteen lropussa) 

Palkkaus
luokka 

1 

A1 
A 2 
A 3 
A 4 
A 5 

A 6 
A7 
A . 
AH 
A 10 

All 
A12 
A 13 
AH 
A15 

A 16 
A17 
A1 
A19 
A 20 .. 
A 21 
.A. 22 
A 23 
A24 
A25 

........ . . . . ...... . . . 

A 2(i 
A27 

. 

A ~ . ..... .. .. .... .. .... . 
A29 .... ....... . .. .. .. .. . 
~\ 30 ilman ikalisaa . . . .. . 

A 30 y hdeJJa ika.lisii.llii 
k ·ahdella , 
k.olmella 
n eljall ii. 
vi i della. 

" .. 

I kalleus· 
ryhmiissa 

(halvin, e i 
kalliinpai
kanlisaa) 

mk 
2 

309 
321 
334: 
348 
362 

376 
391 
407 
423 
440 

45 
476 
495 
516 
.538 

561 
589 
621 
654 
687 

724 
761 

00 
42 
89 

939 
992 

1051 
1118 
1187 

1269 
1358 
1457 
1568 
1685 

Palkkaus kuukaudessa 

II kalleus
r yhmiissii 

mk 
s 

318,50 
330,50 
344,50 
358,50 
373,50 

388,50 
403,50 
420,50 
436,50 
454,75 

472,75 
491,75 
5111,75 
532,75 
555,75 

579,75 
607,75 
641,-
675,-
709,-

747,-
785,-
824,75 
867,75 
91<6,75 

9<67,50 
1 021,50 
1 081,50 
1149,25 
1219,25 

1302,25 
1392,25 
1492,25 
1 604,25 
1 723,25 

III kalleus· 
ryhmassa 

mk 
4. 

327,75 
341,
·355,-
370,-
385,-

400,-
416,25 
433,25 
4.51,25 
469,25 

488,50 
507,50 
527,50 
<549,50 
573,75 

597,75 
627,75 
661,75 
{i96,-
731,-

770,-
808,75 
849,75 
894,50 
943,25 

995,-
1 050) 75 
1 11<1,75 
1180,75 
1251,7.5 

1335,50 
1426,50 
1528,50 
1 641,50 
1 760,50 

IV kalleu s· 
ryhmiissa 
(kallein) 

mk 
5 
337,25 
350,25 
365,50 
380,50 
396,50 

412,75 
428,75 
446,75 
465,-
484,-

503,-
523,25 
544,25 
567,25 
591,50 

{i16,50 
646,75 
681,75 
718,-
753,-

793,25 
832,75 
875,50 
920,-
971,-

1023,75 
1079,25 
1142,25 
1212,-
12 4,-

1369,-
1462,-
1563,75 
1 677,75 
1 798,75 

1 
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TAULUKKOJEN K.AYTToOHJEITA 

Taulukko N : o 6 

:\fiUoin A-palkkausasteikkoon knnlnvalla vi:rkamiehehla ei ole 
ikali ·aa, otetaan kailimpa:ilkanilii an maara taulnkost-31 N: o 6 sit a 
pa:lkkauslnokkaa, johon han:en virkalllSa tail toimensa kunlun, 
osoitta'VIa.lta 'rirvi'lta 'asirunomaisen ik:alil.>eUSJ.JThman kohdaJ.ta. J o. hii
n~lHi. o;u yksi, kaksi, kolme, nelja tai v:i!isi ilkalisaii, otetaa.n kall.iint
paikaiUlisan ma•ara silta pa;lkkausJ.uoflrika:a, j'OhOU ha:nen Yiiikan a tai 
toimensa kunlun, osoirttava·a taulukon rivia vastaava ti yhta, 
kahta, kolmea, ne'~j ·aa ta:il v:ilitta rivia alempana o1evailrta rivNta. 

Esim. A 10 pailikkaush10kkaan kuuhlYalle virkamieheHe, jonlka 
toi<mipajlkka on IV ka.hlensryhma ii. maik. etJtavan ka:lliinpa.U!kan
lisan maara otetaan taulnkon N: o G arakkeesta 7 enraava ti: 

jo hii.nellii. ei ole ikii.li ii.ii., ................ A 10 paU<kausluokkaa osoittavalta ri-

" " 

" " 

" " 

" 
,. 

" " 

vilta, jos a kalliinpail<-anlisii. 
on yksi ikiilisii., ensiksi mainittua 

yhtii. rivia ·alemmalta eli .... A 11 paU<ka11Sluokkaa osoittavalta 
viltii, jossa kalliin pai.kanlisii. 

, kruksi ikalisii.a, ·ensiksi mainit-
tua k111hta rivia alemnna1ta eli A 12 paU<kausluokkaa o oitt·avalta 

Yiltii, jo sa kalliinpaik~~~Dlisa 

, kohne ikiihsiiii., ensiksi maini.t· 
tua kolrnea riviii a.lemmalta eli A 13 palkkausluokkaa o;<oittavalta 

,·i1ta, jo a kalliinpail<-anlisii. 
, neljii ildilisii.ii, ~nsiksi mainit-

tua neljiiii. riviii. alemmalta eli A 14 palkkausluokkaa osoittavalta 
viltii, jossa kalliinpaikanl.isii. 

, viisi lliiilisii.a, ensiksi maini t-

on 

ri-
on 

ri-
on 

ri-
on 

ri-
on 

tua viitta riviii. alem.malta eli A 15 palkkausluokkaa osoittavalta ri-

mk 

44,-

45,-

47,25 

49,25 

51,25 

viltii., jossa kalliinpaikanlisii. on 53,50 

Yhdistelmataulukko 

Taulullrosta saadaan A-paillk!kausasteiklkoon kuwlm-.aru. virikami-ehen 
pa:Hclraus kuwk:audessa (peruSJYallma tai vuosipalkkio ma:hdolli<sine 
ikii- ja kalliinpailkanl~sineen) 'kussallrin pall.kikausluolkassa eri kallileus
ryhmiin kulli.nvillla p~allrunniMa. 

Miilloin A-palkk.ausasbeikilroon lkuulnvalla vi1-kamiehehla ei ale 
ikail.isaa, saadarun pallkik:au.ksen maiirii yhdistelmiitauilxllkost!a ita palk
kau il.uOO!kaa, johon hiinen virl.mnsa .tai toimensa kuuluu, osoitlta
>~al<t:Ja rivilltii asirunOJillaisen kalleusryiJ.uniin llwhdailrtia. Jos hanella on 
yiksi, kaksi, lkolrrne, nclja tai viiiSi ilkalisiia, otetaan pa:lkkau:ksen 
miiara sita rpalllmau.siluOik!l;:iBJa, johon hiinen vi,rkansa 1:ai toimensa 
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lruuluu, oittaYa.a taulukon rivia vastaavasti yhtii, kahta, kolmea, 
neljaa tai -ditta riv:ia allempana olevalta riv:ilta. 

Esim. A 10 pa~ausJlu01k!kaan h'lluluvan virlt:aaniehen, jonka 
toimipa.ikka 0'11. IV kailleu ryhmassa, paThik:auksen maara saadaan 
;vhdi telmatauluikon aralk!keesta 5 seuroovasti: 

mk 
jos hli.nellii. ei ole ikiilisiUi, . . . . . . . . . . . . . . . . .A 10 pal:kkausluokkaa osoittavalta ri-

" 

" 

" 

" 

" 

vilta, jossa palkkaus on . . . . . . 484,-

" 
on yksi ikali -a., en iksi mainit.tua 

yhta rivia alemmalta eli . . .. .A 11 palkkausluok.kaa osoittavalta ri· 
vilta, jo a palkkau-s on . . . . . . 503,-

" 
, ka.ksi ikalisaa, ensiksi ma.init-

tua ka.hta riviii. 'alemma1ta eli .A 12 palkkausluokkaa o oittavalta ri-
viltii., jos a palk.kau on ...... 523,25 

" 
, kolme ikallisii,ii., en ik i mainit-

tua k<>Jmea rivia ·alemmalta eli A 13 palkkausluokk<aa osoittavalta ri-
vilta, josSia palkkaus on ...... 544,25 

" 
, nelja ikalisii.ii., ensiksi :mainit-

tua neljaa rivia alemmalta eli A 14 palkkausluokkaa osoittavalta ri-
viltii, jossa pa1kkaus on ...... 56·7,25 

, viisi ikalisiiii., en iksi mainit-
tua viitta rivia <alemmalrta eli A 15 palkkausluokl~aa o oittavalta ri-

vilta, jo a palkk•aus on ...... 591,50 

Valtiovarainministerio on yleiskirjeellaan n :o 2630/ 12.6. 1963 
ilmoittanut virkamiespalkkausten suorittamisesta ja kirjaamisesta 

vuonna 1963 nun. seuraavaa: 

Va1tiovarainmiJnisterio on, asian oltua vall:mistavasti valtioneu
voston rwha_-~asiainv>aliokunnan ~iis:iteltiivana, paruttiim.yt antaa ylla
mainitust·a asiasta seuraM"aJt ohj eet: 

I . Virkamiespalkkaukset 1. 7. 1963 lukien 

Tou'k:okuUIIl 10 pii.ivana 1963 on annettu iLaki va!ltion viran rtai 
toimen hal1tijain palikkauksesta annetUlll <lain muuttam.isesta (220/ 
63) ja touikdkuun 17 paivruna 1963 asetus vaJLtion vir.an tal. toimen 
hail.tijain pailJk:kauksesta arm.etun asetu!ksen muutJtJa'lnisesta (228/63) 
seka syySkuun 7 paiviina 1962 asetus vall.tion ylianaaraisistii toimen
haltijoista ja thlapruisistii. toimihen!kiloistii ·runnetun .asetuksen muut
tan:ni esta ( 4 76/ 62) . Ta'lllilli!h_'llun 9 paiviina 1963 j,a ltou!kokuun 22 
paivanii 1963 ' "ail.tiova:rainrrni-nlisterio on antanut paatakset (vaJtio
val'aimninisterion yleiSk::i.rjeet n:o 54 ja n:o 2270) ylimiiiiraisten 
tointen perustamisesta seka pall&:auslu<1kk:ia ja n:imiii ilroskevista 
muuto'ksista. Tilapiiisten toimihen!kiloiden pa:lkkion saa ·asianornai-
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non virasto vai laitos korottaa noudattaen niitta ~·Jcisia maarayk ·iii, 
jotka ovat voimassa tilapaisten toimihenkiloiden palkikauks ta. 

Edelleen on Yailtiovarail'llllinisterio toUJkdktlml 17 paivana 1963 
a;ntanut paatOik.sen ,"8J..triJon viran tai toirrnen haltijain p'3ltkkau1 ··en 
~·uorittamisessa kaytettavioo palkkaustauJukoiden vahvistami, · ta 
(231/ 63 ) . Paatoksen liiittecna ovat virkarmi~en uudet pa!lltikau -
tauluh~t, joita soveHclaan hei.na!kuun 1 paiviista 1963 luhlen. A e
tu. kokoclman ylipainosba, jo.ka sisaltaa mainitun paatoksen llittei
rrcen on , &atav.ana valltiovarainministeriosta. 

3. lliiiiiriittyyn tyohon tai tehtiit>iiiin osoitetut miiiiriirahat 

aista maararahoi ta uoritettavwt yilimaaraisten toimenhaJtijain 
\'llO ripalllkll.ci.ot, ilka- ja kalliinrpailka.nlisat seka tila,paitsten toimihCI:illci.
loidcn J)alk'k:iot kirjataan pul1eena olevalle momentille. ----

4. 18 Pl :n rniiiiriirahoista rnaksettavat vi?·karniespal.kkattkset 

Tassa paii:luokassa olevilta momenteilta ma:ksetta.,ien vwkinai ten 
virraflll tai tJowenha:lJtjjj<a.iln j a y 1riJrn aar aiste l1 to·iun enhai!Jtijlallin. p allk. 
kaukset seka tilapaisten toimihen!k:iloiden ja harjoittelijoiden paJ.k
kiot kirjataan ffihle momentiJile, jolta pailkkaus menoarvion mu:ka:an 
nwksctaan. 

R aut at i e h a 11 it us puolestaan huomauttaa seuraavaa: 

1. Valtiovarainministerion edella ole;-an yleiskirjeen 111: o 2630/ 
12. 6. 1963 I. !kohdan ensiiffiiffiaisen kappaleen lopu.ssa olevan maa
l'i:iyksen mulman u:nyoo tilapaisten toim.ihen!kiloid n pa1k!k:iot, olipa 
sHten QcysymY'ksessa ns. liikenteen vwwtima tai muu rt;ilapainen 
toimihenkilo, swadaan ta:vkistaa yhd nmu:k!aisesti en lkanssa, mita 
va ta>avien va:kinaisen viran tai toimen tahi ylimaaraisen rtoimen 
haltijain pai!Jkikau.sten 1:Jark:istamisesta on maaratty. 

Jos tila'Pais€111 toimihenkilon palklci.on lkorotusta ei voida piUia 
taysin selvana esim. iita yysta, eWi nin osa saman nimisista ja 
samaan palkkaU~Sluoklkaan 'kuuluvista '-iroista tai toimista tahi ~-li
maaraisistii toimista on korotettu y'lempaan palkkaUS1luokkaan, on 
a.sianomaisen osaston tehtava tarpeehli elksi kwtsomastaan palkkion 
korotukse~ta perusteltu esirtY'S talouso aston johtajalle ,asian swatta
miseJ.csi rautatiehaillituJksen raJtkaista:v.alksi. 

2. Harjoittelijoihle, jotJka oman kchitY'ksensa 'i'lloiksi ovat Yal
tionrautateiden palveluksessa iiman etta heita oli i ortettu tyo- tai 
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oppisopimussnhtee. een tai si-vutoimeen, m3!ksettavaJt ja maaratt~'a 1 
pruli<!kausluokkaa vastaamaan ,·ahvi ;tctut palk>kiot tartkistetaan 1m-
ten 1. kohdassa on sanottu. 

3. Pailkkausluolkk.i!iu sri.joiltusrt::a jra1 mmrua ko keV1alt muutokset 
yaJkinai:sten virkojen ja toimien osal1a sek.ii naiden ja Yastaavasti 
ylimaaraisten tointen jakautuminen osa toittain ilimoitetaJaD. -asian
omaisille erilkisoon. 

(Rh/to n :o H 555, 26. 6. 1963. -Vert. MK II sivut 1.3 kohta 
1, l.J 2 kdh.ta 2. 1.32 kohta 9, 1.38 kohta 11 ja 1.44 ikohta 1 . ("}di 
Kl 40 a/ 62.1, 51 a/ 62.1 ja 16/ 63.2.) Kll. 26 a/ 63. 1. 

Valtion virkam.iehille maksettava syrjaseutulisa 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtiovarainministerion paatos 

valtion virkamiehille maksettavan syrjaseutulisan suorittamisessa 
kaytettavien syrjaseutulisataulukoiden vahvistamisesta. 

Annettu Hel i.ngis' ii 17 piiiviinii t.oukokuuta 1963. 

V alhon virkamiehiJ.l e makserttava tru syrjaseutulisasta 19 pa1-
vana tam.n:tirkuutaJ 1962 annetun asetu1ksen (56/62) 8 § :n nojalla 
va1tiovarain1Dl'i.nisterio on valtion virkamtiehille ma'k ettavan syrja
seutuHsan suoritta:mi:ta va~·ten vabvi tanut seuraavaa: 

A - palkkau s luokiss a 

maJ{IsetJtaV>at syrjaseutWlisat suoritetam1 taman pa.ruto·ksen liitteenii 
olevien taulukoirden T: o 1-4 mukaise ti. 

B-palkk a u s luokiss a 

maiksettavat syrjaseutulisat uoritet•aan kai!kissa kuntien ik:alleusryh
missa pisternaa1·an ollessa yksi seurooxasti: 

Palkkausluokka 
mk/ iklk : ssa . . . 

B1 B2 
4 ,- 51,75 

B3 
55,95 

B4 
60,65 

B5 
65,95 

B 6 B7 
72,- 78,90 

Pistemiiiiriin ollessa kaksi, kolrne ja niin edeUeen suoriteta;a11 
lmssrukim. B-pal!kkausluokassa syrjascutulisana maara, joka on kaksi, 
kolme ja niin edel:lcen kertaa niin suuri kuin syrjaseutulisa edel:la 

2 

B 8 
86,75 
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olev·an mulman on kussatkm B-pal!ktkau.slu01ka:ssa pimemaaran oNes a 
yklsi. 

Tii.lla pii.iW:iksella Yahv:i!Stetut ·yrjaseutU!lisien mii.arat on ij,askettu 
sen pailJklmustason m$aisesti, mihim. virkrumiespal'lclraukset on vah
visoottu valrtion Yiran t.ai toimen ha~ltij'aill paii.,JMau:ksesta .ann.etun 
lain 3 ja 5 §: ssa, se1laisena 'lmin 3 § on 10 paivana rtoUlkolnmta 
1963 ja 5 § 27 paivana hein.::Vkuuta 1962 am1etumsa 1ae:issa (220/ 63 
ja 394/62). 

Tama pai:i!tos tuilce , ,oimaan 1 pa~vana heinakuuta 1963. 

(AsetusJroikoe'lma n:o 232/ 63. - Toj n:o To 382/ 14.6.1963. -
V~rt. Kl 6 a/ 62, 19/ 62.2 j·a 51 a/ 62.2) Kl 26 a/ 63 . 2. 
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Taulukko N: o 1 2 
A-palkkausluokissa m.aksettavien syrjaseutulisien m.arkkamaarat 

kuukaudessa kuntien I kalleusryhmissa 

pistemaaran o11essa 
Palkkaus· 

luokka 1 p. 2 p. B p. 4p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 

A1 • •••••• 0. 0 •• ••••• 7,75 15,50 23,25 31,- 38,75 46,50 54,25 62,-
A2 ••••• 0 •• 0 • •• ••••• 8,05 16,10 24,.15 32,20 40,25 48,30 56,35 64,40 
AS • 0 •••• ••• 0 •• ••••• 8,35 16,70 25,05 33,40 41,75 50,10 58,45 66,80 
A4 •••••••••••••••• 0 8,70 17,40 26,10 34,80 43,50 52,20 60,90 69,60 
A5 •••• 0 • ••••• ••••• • 9,05 18,10 27,15 36,20 45,25 54,30 ·63,35 72,40 

A6 0 ••• ••••••••••••• 9,40 18,80 28,20 37,60 47,- 56,40 65,80 75,20 
A7 0 ••• 0 • •••••••••• 0 9,80 19,60 29,40 39,20 49,- 58,80 68,60 78,40 
AS ................. 10,20 20,40 30,60 40,80 51,- 61,20 71,40 81,60 
A9 • 0 0 ••• ••••••••• •• 10,60 21,20 31,80 42,40 53,- 63,60 74,20 84,80 
AlO ................ 11,- 22,- 33,- 44,- 55,- 66,- 77,- 88,-

All •• 0. 0 •• ••••• ••• • 11,45 22,90 34,35 45,80 57,25 68,70 80,15 91,60 
Al2 • 0 ••• ••••••••••• 11,90 23,80 35,70 47,60 59,50 71,40 83,30 95,20 
Al3 . . .............. 12,40 24,80 37,20 49,60 62,- 74,40 86,80 99,20 
Al4 ........... ..... 12,90 25,80 38,70 51,60 64,50 77,40 90,30 103,20 
Al5 0. 0 •••••• ••••••• 13,45 26,90 40,35 53180 67,25 80,70 94,15 107,60 

Al6 • • •••••••••• •• • 0 14,05 28,10 42,15 56,20 70,25 84,30 98,35 112,40 
Al7 • 0 • •••••••••••• 0 14,75 29,50 44,25 59,- 73,75 88,50 103,25 118,-
AlB • 0 • ••••••••••••• 15,55 31,10 46,65 62,20 77,75 93,30 108,85 J.24,40 
Al9 ••••• 0 • ••••••••• 16,35 32,70 49,05 65,40 81,7·5 98,10 114,45 130,80 
A20 ••••••••••••••• 0 17,20 34,40 51,60 68,80 86,- 103,20 120,40 137,60 

A21 0 •••• 0 0 •••• ••••• 18,10 36,20 54,30 72,40 90,50 108,60 126,70 144,80 
A22 ................ 19,05 38,10 57,15 76,20 95,25 114,30 133,35 .152,40 
A23 0 •• ••• 0 0. 0 • ••••• 20,- 40,- 60,- 80,- 100,- 120,- 140,- 160,-
A24 0 •• ••••••••••••• 21,05 42,10 63,15 84,20 105,25 126,30 147,35 168,40 
A25 • ••••• ••••••••• 0 22,25 44,50 66,75 89,- 111,25 133,50 155,75 178,-

A 26 ................ 23,50 47,- 70,50 94,- 117,50 141,- 164,50 188,-
A27 ..... ........... 24,80 49,60 74,40 99,20 124,- 148,80 U3,60 198,40 
A 2>8 ................ 26,30 52,60 78,90 105,20 131,50 157,80 184,10 210,40 
A29 ................ 27,95 55,90 83,85 111,80 139,75 167,70 1!}5,65 223,60 
A 30 ilman ikiilisii.li .. 29,70 59,40 89,10 118,80 14!8,50 178,20 207,90 237,60 

A 30 yhdellii. ikiilisii.llii. 31,75 63,50 95,25 127,- 15-8,75 190,50 222,25 254,-
kahdella. 

" 
33,95 67,90 101,85 135,80 169,75 203,70 237,65 271,60 

kolmella 
" 

36,45 72,90 109,3.5 145,80 182,25 218,70 255,15 291,60 
nel!jii.llii. 

" 
39,20 78,40 ll7j60 156,80 196,- 2135,20 274,40 313,60 

viidellii. 
" 

42,15 84,30 126,45 Hl8,60 210,75 252,90 295,05 337,20 

4 5853/63/5-- 9.7.1963 



26a -26-

2 Taulukko N: o 2 

A-palkkausluokissa maksettavien syrjaseutulisien markkamaarat 
kuukaudessa kuntien II kaJleusryhmassa 

pistemaaran ollessa 
Palkka.us-

luokks 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 

A1 ••• 0 •••• 0 •••••••• 7,95 15,90 23,85 31,80 39,75 47,70 55,65 63,60 
A2 • ••• 0 ••• ••••••••• ,25 16,50 24,75 33,- 41,25 49,50 57,75 66,-
A3 • 0 0 ••• 0. 0 0 0 • ••••• ,60 17,20 25,80 34,40 43,- 51,60 60,20 68,80 
A4 ••••••••• 0 ••••••• 8,95 17,90 26,85 35,80 44,75 53,70 62,65 71,60 
A5 ••• 0 ••••••••••••• 9,35 18,70 28,05 87,40 46,75 56,10 65,45 74,80 

A6 0 • •••••••••• 0 •••• 9,70 19,40 29,10 38,80 48,50 58,20 67,90 77,60 
A7 ................. 10,10 20,20 30,30 40,40 50,50 60,60 70,70 80,80 
AS ........... . ..... 10,50 21,- 31,50 42,- 52,50 63,- 73,50 84,-
A9 .... ...... ....... 10,90 21,80 32,70 43,60 54,50 65,40 76,30 87,20 
A10 • • •• •••• •••••• 0 0 11,35 22,70 34,05 45,40 56,75 68,10 79,45 90,80 

All •••••••••• 0. 0 ••• 11, 0 23,60 35,40 47,20 59,- 70,80 82,60 94,40 
A 12 • •• •• •••••• 0 • ••• 12,30 24,60 36,90 49,20 61,50 73,80 6,10 98,40 
A 13 •••••••• 0 ••• 0 ••• 12,80 25,60 38,40 51,20 64,- 76,80 89,60 102,40 
A 14 ••••••••• 0 •••••• 13,30 26,60 39,90 53,20 66,50 79, 0 93,10 J.06,40 
A ]5 ••• 0 ••••• 0 ••• 0 0. 13,90 27,80 4;1,70 55,60 69,50 83,40 97,30 111,20 

A 16 •••• 0 •••••••• ••• 14,50 29,- 43,50 58,- 72,50 8'7,- 101,50 116,-
A 17 ................ 15,20 30,40 45,60 60,80 76,- 91,20 106,40 121,60 
A18 ................ 1<6,05 32,10 48,}5 64,20 80,25 96,30 112,35 \1.28,40 
A19 •••• 0. 0. 0. 0 •••• 0 16,90 33,80 50,70 67,60 84,50 101,40 118,30 135,20 
A20 •••••••••• 0 ••••• 17,75 35,50 53,25 71,- 88,75 106,50 124,25 142,-

A21 • • •••••••••• 0 ••• •18,70 37,40 56,10 74,80 93,50 112,20 130,90 149,60 
A22 •••••••••• 0 ••••• 19,65 39,30 58,95 78,60 98,25 117,90 137,55 157,20 
A23 ..••••.••••••• 0. 20,60 41,20 61,80 82,40 103,- 123,60 144,20 164,80 
A24 ........ .. .... . . 21,70 43,40 •65,].0 86,80 108,50 130,20 151,90 ol73,60 
A25 .... .. ... .. .. . .. 22,90 45!!0 68,70 91,60 1114,50 137,40 160,30 183,20 

A26 . ............ ... 24,20 48,40 72,60 96;80 121,- 145,20 169,40 193,60 
A 27 ................ 25,55 51,10 76,65 102,20 137,75 153,30 178,85 204,40 
A28 .......... . ..... 27,05 54,10 81,J5 108,20 135,25 162,30 189,35 216,40 
A29 ... . ..... .... ... 28,75 57,50 86,25 1115,- 143,75 172,50 201,25 230,-
A 30 ilman i.kalisii.ii. .. 30,<50 61,- 91,50 122,- 152,50 183,- 213,50 244,-

A 30 y·hdella i.kalisalla 32,55 65,10 97,65 130,20 162,75 195,30 227,85 260,40 
kahdella II 34,80 69,{i0 104,40 139,20 174,- 208,80 243,60 278,40 
kolmella II 37,30 74,.60 11'1,90 149,20 18'6,50 223,80 200.,10 298,40 
neljii.lla II 40,10 .S0,20 120,30 160,40 200,50 240,60 280,70 320,80 
viidellii II 43,10 86,20 129,30 172,40 215,50 258,60 30170 344,80 
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Taulukko N:o 3 2 
A-palkkausluokissa maksettavien syrjaseutulisien markkamaarat 

kuukaudessa kuntien III kalleusryhmassa 

pistemaaran ollessa 
Palkkaus· 

luokka 1 p. 2 p. 3 p. 4p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 

A1 .. . .............. 8,20 16,40 24,60 32, 0 ·U,- -±9,20 57,40 65,60 
A2 .......... .. ..... .55 17,10 25,65 34,20 42,75 51,30 59, 5 68,40 
A3 ................. ;go 171 0 26,70 35,60 44,50 53,40 62,30 71,20 
A4 •••••• • • 0 •• • ••••• 9,25 1 ,50 27,75 37,- 46,25 55,50 64,75 74,-
A5 ••• • ••• 0. 0 •• ••••• 9,65 19,30 2 ,95 3 ,60 4 ,25 57,90 67,55 77,20 

A6 ......... . ....... 10,- 20,- 30,- -!0,- 50,- 60,- 70,- so,-
A7 0 ••••••••••• ••••• 10,40 20,80 31,20 41,60 52,- 62,40 72,80 83,20 
A .... . .... . ....... 10, 5 21,70 32,55 43,40 54,25 65,10 75,95 86,80 
A9 ............ . .... 11,30 22,60 33,90 45,20 56,50 67 ,so 79110 90,40 
A10 ................ 11,75 23,50 35,25 47,- 58,75 70,50 82,25 94,-

All ••••••••• 0 ••• 0 0 0 12,20 24,40 36,60 4 ,so 61,- 73,20 85,40 97,60 
A12 ••••• •• ••••• 0 •• 0 J.2, 70 25,40 3 ,10 50, 0 63,50 76,20 88,90 101,60 
A13 •••••• 0 ••• 0 •• ••• 13,20 26,40 39,60 52,80 66,- 79,20 92,40 105,60 
A 14 ••• 0 0 •••••••• ••• 13,75 27,50 41,25 55-

' 
6 ,75 82,50 96,25 llO,-

A.15 •••••• 0 •• 0 • ••• 0. H,35 2 ,70 43,05 57,40 71,75 6,10 100,45 l14,80 

A 16 •••••••••• 0. 0 ••• 14,95 29,90 44,85 59,80 74,75 9,70 104165 ill9/)0 
Ali •••••••••••• 0 ••• 15,70 31,40 47,10 62,80 78,50 94,20 109,90 J.25,60 
A.1 •••••• 0 0 •• 0 •• ••• 16,55 33,10 49,65 66,20 82,75 99,30 115,85 JJ32,40 
A19 0. 0 • ••••••• 0 •• 0 . 17,40 34,80 52,20 69,60 87,- 104,40 J.21,80 139,20 
A20 • • •••• 0 0. 0 ••• ••• 1 ,30 36,60 54,90 73,20 91,50 109,80 128,10 146,40 

A21 ••••••••••• 0 • ••• 19,25 38,50 57,75 77,- 96,25 115,50 134,75 154,-
A 22 •••••••••••• 0 ••• 20,20 40,40 60,60 o, 0 101,- 121,20 141,40 161,60 
A23 •••••••• 0 •• ••• • 0 21,25 42,50 63,75 5,- 106,25 127,50 148,75 170,-
A24 •••••• • •••••••• 0 22,35 44,70 r67,05 89,40 111,75 134,10 156,45 17 ' 0 
A25 ................ 23,60 -!7,20 70,80 94,40 11,- 141,60 165,20 1 ,80 

A26 0 ••••••••••••••• 24,90 49,80 74,70 99,60 124,50 149,-!0 174,30 .199,20 
A 27 .... . .. .. ...... . 26,25 52,50 78,75 105,- 131J25 157,50 183,75 2·10,-
A28 ••••• 0 • ••• 0 •••• 0 27,80 55,60 83,40 111,20 139,- 166,80 194,-60 222,40 
A29 0 • • ••••••• • •••• • 29,50 59,- 88,50 118,- 147,50 177,- 206,50 236,-
A 30 ilman ikalisaa .. 31,30 •62,60 93,90 125,20 156,50 187,80 219,10 250,40 

A 30 yhdellii. ikii.lisallii. 33,40 66,80 100,20 133,60 167,- 200,40 233, 0 2.67,20 
k-ahdella 

" 
35,65 71,30 106,95 142,60 17 ,25 213,90 249,55 2 5,20 

kolmella 
" 

3 ,20 76,40 ll4,60 152,80 191,- 229,20 267,40 305,60 
neljiillii. 

" 
41,05 82,10 123,15 164,20 205,25 246,30 287,35 328,40 

viiuellii. 
" 

H,- 88,- 132,- 176,- 220,- 264,- 30 ,- 352,-
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2 Taulukko N: o 4 

A-palkkausluokissa maksettavien syrjaseutulisien markkamaarat 
kuukaudessa kuntien IV kalleusryhmassa 

pistemaaran o11essa 
Palkkaus· 

luokka 1 p, 2 p. s p. 4p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 

A1 ...... ... . .. .... . 8,45 16,90 25,35 33,80 42,25 50,70 59,15 67,60 
A.2 •••• 0 ••••• •• ••••• ,75 17,50 26,25 35,- 43,75 52,50 61,25 70,-
A3 •• 0 ••• 0 •• • ••••••• 9,15 18,30 27,45 36,60 45,75 54,90 64,05 73,20 
A4 ••••••• 0 • • •• • •• • 0 9,50 19,- 28,50 38,- 47,50 57,- 66,50 76,-
A5 •• •• • • •••• 0 • •••• • 9,90 19,80 29,70 39,60 49,50 59,40 69,30 79,20 

_.\(j 
•• •••• •• 0 • • •••••• 10,30 20,60 30,90 41,20 51,50 61,80 72,10 82,40 

Ai 0 • •••• 0 •• 0. 0 •• ••• 10,70 21,40 32,10 42 0 53,50 64,20 74,90 85,60 
A •••••••••••••• 0 •• clll,1o 22,30 33,45 44,60 55,75 66,90 78,05 89,20 
A9 .... . . . ...... .... 11,65 23,30 34,95 46,60 58,25 '69,90 81,55 93,20 
A 10 ................ 12,10 24,20 36,30 48,40 60,50 72,60 84,70 96,80 

All ... .......... ... 12,60 25,20 37,80 50,40 63,- 75,60 8,20 100,80 
A 1~ ....... . ........ 13,10 26,20 39,30 52,40 65,50 78,60 91,70 104,80 
A 13 ................ 13,60 2<7,20 40,80 54,40 68,- 81,60 95,20 108,80 
A 14 ................ 14,20 2 ,40 42,60 56,80 71,- 85,20 99,40 113,60 
A 1.5 ....... ..... . ... 14,80 29;60 44,40 59,20 74,- 88,80 103,60 118,40 

A 16 ••• • •• •••••• 0 ••• 15,40 30. 0 46,20 61,60 77,- 92,40 107,80 123,20 
A 17 • • •••• • • •••• 0 ••• !16,15 32,30 48,45 '64,60 80,75 96,90 113,05 129,20 
Al • 0 ••• 0 •• 0 0 • •••• 0 17,05 34,10 51,15 68,20 85,25 102,30 119,35 136,40 
A 19 •• 0 •••• 0 • ••• • 0 0. 17,95 35,90 53,85 71,80 89,75 107,70 125,65 143,60 
A 20 •••••••• 0 •• 0 •• 0. 18,85 37,70 56,55 75,40 94,25 113;10 131,95 150,80 

A 21 .... .. ... ... . .. . 19,85 39,70 59,55 79,40 99,25 119,10 13.8,95 15 ,80 
A 22 . ............... 20,80 41,60 62,40 83,20 104,- 124,80 145,60 166,40 
.A 23 . . .. .. . ........ . 21,90 43,80 65,70 87,60 109,50 131,40 153,30 175,20 
A 24 .... . ... .. ...... 23,- 46,- 69,- 92,- 115,- 138,- 161,- 1 4,-
A 25 ....... . . . .. ... . 24,30 48,.60 72,90 97,20 121,50 145,80 170,10 194,40 

A 26 25,{:)0 51,20 76,80 102,40 128,- 153,60 179,20 204,80 
A27 27,- 54,- 81,- 108,- 135,- ,162,- 189,- 216,-
A 28 •••• 0 • •• • • •••• •• 28,55 57,10 85,65 114,20 142,75 171,30 199;85 ~28,40 
A29 0 ••• • 0 • • •••• •• •• 30,30 60,60 90,90 1~1,20 15i1,50 181,80 212,10 242,40 
A 30 ilman ikii.lisii.ii. .. 32,10 64,20 96,30 128,40 160,50 192,60 224,70 256, 0 

A 30 yhdellii ildilisii.llii. 34,25 68,50 102,75 137,- 171,25 205,50 239,75 274,-
ka-hdella 

" 
36,55 73,10 109,65 146,20 182,75 219,30 255,85 292,40 

kolanella 
" 

39,10 78,20 117,30 156,40 195,50 234,60 273,70 312,80 
neljiillii. 

" 
41;95 83,90 125,85 Hi7,80 209,75 251,70 293,{)-5 335,<60 

viidellii. 
" 

44,95 89,90 134,85 179,80 224,75 269,70 314,65 359,60 



-29- 26a 

TAULUKKOJEN K.AYTToOHJEITA 

1. Syrjaseutul.isii.n suuruutta m.iiliraWiessa todetaan ensiksi, mi
hin virkami pailk<kauksessa noudrutettavaan kuntien kaUeusTyhmiiiin 
kysymyksessa oleva ooinnipailkka ikuuluu. Kunnan kuUilues;;a esim . 
IV ·ka!hleusryhmitiiJn, !ldiytmaan truulU!klkoa N: o 4. 

2. Taman jaJikeen todetaan asianomaisen A-pail.ikik!arusasteikkoon 
kuu.luvan viDkarrniehen palkkausluokka ja ikiilisien lukumiiiirii. Mil
loin A-pailikk:ausaste:illdk:oon kuwluva!hla virkamiehella ei ole iilralisaa, 
otetaan syrjaseutU!lisan rmii.ara taul.U'kosta, sitii paJlclrausluok!k:aa, jo
hon hanen vil'lmnsa tai to:iilnensa lruuluu, osoittavalta rivilta. -
,Jo hanella on yiksi, kaik:si, ikolme, nelja tai \iisi ikalisa.ii, otetaan 
syrjaseutu:lisan maara sita palklkausluoklkaa, johon hanen "irkansa 
tai toimensn. kuwluu, osoittavwa taU!lukon rivia vastaavasti yhrta, 
kahta, ik:olmea, neljiia tai viivta rivia alempana oleYalita rivilta. 

3. Taman jihllkeen todetaan erai!ssa kun.n.l$a ja niiden osi a 
sovellettavia, ;yrjiiseuiupisteitten miiaria koskevasta v;altiovarain
m.imisterii:in paati:iksen rtaulukosta, rk:uinka monta syrjiiseut~tpistettii 
lkysymyiksessii Ollevalla toiiiTl.ipaiklkailrunnaO.'la myi:innetaan. - . saa
ristopisteitten hlkumaarii maaraytyy ikuiterukin asetll!ksen 4 §: n mu
kaan ja n . rtiettomyyspiste asetUiksen 5 :ssa mainituin ede'lrly
tY'ksin. 

Syrjiiseutulisii1~ mii.Cirii otebaan taman jalkeen syrjaseutnpisteit
ten !lukumiiaraa vastaavasta taulukon sara.kkeesta. 

- Nain voidaan todeta, etJta esi:m. Enontekii:in rkunnas:·a toimi
van, A 10 pal.klkausluoklkaan 'kuuluVI3!ll ja 3 iJkahsaa aavan virka
rniehen syrjii eutulisa on 7 pisteen mukaan 95,20 mk.f'ldr. 

2 

Ylimaariiisista virastotoista annetun asetuksen 3 
muuttaminen 

Asetuskdkoelmassa on ju11kaistu: 

Asetus 

ylimaaraisista virastotoista annetun asetuksen muuttamisesta . 

.Annettu Helsingissii. 31 paivii.nii. toukokuuta. 1963. 

Kulkulraitosten ja yil.eisten ti:iiden ministerion toimialwan ilutulu
via asioita kas:ittelemwan maaratyn ministerin csittelystii muutetoon 
ylimiiaramist.ii viramoti:iistJii 29 pai'vana heinaJkuuta 1949 annetun 



3 
26a - - 30-

aseh.lksen 6 §, selila'isena kuin se on 7 paivana jouhl'kuuta 1962 
annetussa asetulk!sessa (601/ 62), nain ikuuluvruksi: 

6 §. 
1.'ilimaaraisiin virastotoihin sijoitetuHe m~taan palkkiota, 

jon'lrn suuruus tyon laadun seka rtyontekijii.n patevyydcm perusteella 
kuu'kautta kohti on: 

1. paJ.ldmlMkassa .......... . .... . 
2. 

" 3. 
" 4. 
" 5. 
" 6. 
" 7. 
" 8. 
" 9. 
" 10. 
" 1]. 
" 12. 
" 13. 
" 

274 mk 
286 " 
300 " 
316 " 
335 " 
355 " 
376 " 
398 " 
424 " 
454 " 
484 " 
514 " 
546 " 

J os ylimaarailsena virastotyona tUlee suoritett.a vaJksi lwad ultaan 
·mart:Jivwa tyi:irta tai yil.imii.araiseen vira.stotyohon otettu omaa erityi
sen partevyyden, on ikuilikuil'aitosten ja yleisten toiden m.inisteriolUi 
oikeus korottaa paJ.ikilcion maara eninrtaan 627 markik3Jalll. 

MartJkrulmlujen ilrorvausta suoriltetaan yl'imaariiisiin virastotoihin 
sijoitetulle vilrkamatJkojen ma1Jkustusluokista ja paivarahasta 15 
paivana joulukuuta 1960 .annetun valti~)lleuvoston paatoksen !kol
mannen ma'tikustusluokan mu'ka.isesti. 

Ylimiiaraisissa virastotOissa toimiV'an henkilon pa!l:klkauiksest.a ra.s
'kauden ja syn:nytyiksen seika sair:auden nojalhla tapaJhtuneen tyo
suhteen keSkeytyikBen ajalta a:moin kuin vuosi101lllasta on voimassa, 
mita va!ltion tilliapai.sen toirrn..iili.eniblon oiikend ta niiihin etuihin on 
erikseen siiadetrty. 

Virastdl.la ·on poik!meuksellilsesti kuitell!kin oiikeus :myon1laa pa:l ve
rlulksessaan olevalle ylimaaraiselle vil1astotyon'OOkijahle a.siam>maisoo 
ian, hanen suoritettavanaan rdlevan tyon la.adun tai muun patevan 
syyn noj·alla vuoS'iiloma.a siten lku:Ln vailtion y'limaaraistoo toimen 
haltij·ai:n vuosHomista on eriikseen sa·iidetty. 

Tatii rasertustJa soveUetaJan 1 paivlistii heilnfukuuta 1963 il.ukien. 

(Asetuskrdlwelma ill :o 273/ 63. - Toj n : o To 404, 14. 6. 1963. 
Ve1'i. MK II siv. 1.57 kohta 11, 1.92 kohta 8, 1.114 kohrta 19 ja 
2.197 lkohlta 8 sak:ii IKl 3/ 63.5) ill. 26 a/ 63. 3. 
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KASKYLEHTI N:o 27 
1 9 6 3 

Vllttaus Kaskylehdessi julkalstuun mUriykseen merkiWn: 
Kl 1/63. 2 ("" lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtbi palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus,lehtlpalvelu. 

Sisallys: 1. Rat ao;;an 1'uupovaara- He raiarvi a vaaminPn liike11teelle. - 2. 
Yaltion nrkamiPhia koskevan \' iUiaikaisen ty iiai l<akirjanviclun j iirjt•,tfiminen. -
3. A. etu ~ virkamieF< lakkeLtti annetun a ;;etukse n muuttamisc>sta. - 4. Muutoksia 
j ulltaisuun Liikennepaiklwjen viilimatkal. - 5. L ennatinl ii k nJi e. - 6. Kokous· 
' ·apaalip11 t. - 7. 1\fatkalippualennuk. ia. - 8 .. ) iinni ttee n.al ennu sm ulllc taja kadon nut. 
- 9. Kadonneita matkalippuja, henkiliitkortt eja ym. - 10. A•·o imia virkoja ja 
toimia. - 11. YR:n uintime:<taruuskilpailut Y. 1963. 

Rataosan Tuupovaarar--Herajarvi avaaminen 
liikenteelle 

Ku'l.!lmlcalitokstell ja ylleisten toioden n:ricrui!sterd.o on Yi.ime kesa- 1 
kuun 1 piii ·ana p~ilittau:yt, etta Joensull.Dr-Koveron-Herajan·en 
rautrutierakenn.uksen l'aJDal{)sa Tuupova•al"a>--Herajarvi: (9,1 km) 
luovutetwan y;1e· eU J:iti.kenteoehl e'l!oh.Lnm 1 paiv.. Hi 1963 luilci>en 
rautatiehatllill:uksen maaraiJt.Jiya a 1arajuude a. ::\en ohe a miruis-
terio on miUiri:in!nyt, tta. mallin.iJtJtu railwos8J Olll hrulll:i.nD!o•Uli e •a j•a 
ti•l!afstom ·e a suhte·essa kuulm"a JoenJSmm JJiliJkerunce'8lJ.:neeseen, 2. 
tarlouS'piirilin. 12. DaJta:p.ir1ri.cirn, . 'konepiirilim., 5. wn·aSitJopiri.r.irin j~ 
l<irilkell'llep:i!i!ri.tirn. seka cetJt>a naurtart::i!errukennusosra <to ho•.iliacar tois<tari.sce.ksti. 
ra,traos<aston tcehtavwt. ~ ama.Ha Jll!in..ist•erio on oliikeuttlaiilrnlt rautrut~e
halliturksen kayttamaan asianomaisia maararahoja puheena olevan 
lil~ke1111Jeen hoilltJoon seka muuter:llkilnJ jarj•esUimiHin ·1.i!iike.ruteen vaiili
a.r:itkca!i<se ti sopli.rvruk.sri. lmrt:;somrulJJa,run 'ba'V'a:E!Ja. 

Edehla oJreVJam. johcro 1Ja l'autat.i:ehaJJitus on maariinnyt, etta 
rrutaosa 'l'uupovwarm--Her.acjarvil l.M!tJetaan vail!rn.ii<SiiJ.iln rartolilrin j.a 
ruvruta!an elrakuun 1 paiviista 1963 lukien talV'ararlifuk>enteelllie taysin 
V1atmuh.Lwrmim. (Tt) selka llolmlkuun 1 piiirvi:iSita 1963 hclriten m.yoo 
heTilci!loiili!ke:ruteeill!e ja etta raJtaco a on kuu1u'V'a 77. ~afukari'- ja erusi
apua'lueeseen jtar 11. ahkopilirillin. 

Nyt liriiken:tee·J1Je aJVIai!Jtavalilia rrutaosal1ha tulee ol:e11111a1an Hevajar
,ren 1iJilkenn-epcailklm euracavin merk.im.no.m: 

vh Herajli.rvi HYi Tuupovoa.ara 9. Tt Hpk 394. Ilm 4.10 . 
.Jn-s 53. Kw 420. 01 488. 
Pm 236. Kon 822. Ri 541. Sk 512. 

Tl 548. Yw 564. 
Herajarven SJ.i.jla:im.tti 0111 km 677 + 157 m. 
(Kulik n:o 1925/7'21-63, 18. 6.1963, Rh/hlo 1713 3. 7.1963.) 

Kl 27/63. 1. 

6123/ 63/5 -- 11. 7. 1963 
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Valtion virkamiehia koskevan valiaikaisen tyoaika
kirjanpidon jarjestaminen 

0 i k a, i! s u: Ka. ·kylehdessa 26/ 6:3 jul<k<ais,tuj•eu va liinik.a~<Sen tyo
ari!Jmlk:ilrj'a111pi<d()ll1i ja t·jesotami:sua ko kevilen Wl'l,tiova t·a~nnJJiJruis,teT-ion 
miUiray ten lwhda ·s1a II. A.-!. o 'll!S. a. painos>ta, palinovi 'l·heen joh
uosba, julUGad..st:a~n mai,nilltun kohdan atl·knos.a l\\wja1t:tuna uudeHe•en 
nii:iln kuuiluva.111a: 

-!. Beurwavia \ilJka'llliehia ei tyoaikakirjanpit1:1o ko.A'-e - nL 
vira tmyo·ailka1a ll'oudalt.tJaYita virkmni<ehia eli nri,iota. joiden tyoa,ika 
maara.ytyy tyoa.jeffila ja vuosrill•omi. ta ,.a,Hion 'i1·astois a ja Ja~tok
~-t a. •aJJlirue•tun a. ·etuksen (294/ 60 ) m<uk<aan. 

(Hl'o/yt n: o H. 622/ 6. 7. 6:1. ) Kl 27/ 6:3. ~ -

Asetus virkamieselakkeista annetun asetuksen 
muuttamisesta 

Asetus 

virkamieselakkeista annetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 7 paivana k e;;iiln w t a Hl63. 

Viailiti:oVJanuill1.11lrimi ·t.m·ion to;ilm!i!a.1a•anl kuuh1 Yin aS~ioi t.a kas)ttC'le 
maan maiidiltyw mriin:ist;er:inJ es.i!lltJelly ta nlllmrte;t~mn vid.Ullrrui<ese-lak
keri.IS'ta 30 piiivfurua &yy kuu;tJa 1950 •arn:netu111 a rh1-lmen -± §, seUali.
sooa kurim. se o:n: 21 pai'Vfunii syysh"Lm t<a 1962 mmetu ssa a · ·etuks•ess~a 
(501/ 62), n3Jin k unluvalksi : 

4 §. 

B1iik~lruirn 5 § : n 4 momentm ll'oj•a!l.!!Ja, lue-tl3!<llll ellake1:ta maadit
tiiessli ki.ib.llaik.1Ul.ill!arr:utu omaTirn virl'l.~a B 2, 

malatnjlalko...oli.lk!eu dleJJl puhe·eruj<ohtaj,arn vi11.'ka B 2, 

h·enlk:iJciTjQWtJaj an Yirl.m A 27, 
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1 lru<>kJaJl ninui~lli,ehetH toomi A 27 j•a 2 luo'IDau nillmri'SJlllilehen 3 
toillmlii A 25, 

1 1uoikian ma~anml!ttt•aus:iJnsim.oorlin: viJ:lk.a A 29 

2 jtaJ 3 'luoklam. ma:annu:iltJua,ru&i!oomool'm v:iTkk'll A 28, se!kla 
p.ilitri'eHiirr1 baruka.rin virlm A 28 paillk{k)a~tlslttlloiulman. 

Tama a etus tu•l1ee Yoilma1an 1 paitvanii hema.Jruuta 1963. 

(Asetu kokae!~mat n:o 283/63) (Toj n:o To 448, 1. 7.1963 
Vert. MK II siv. 5.304) Kl 27/63. 3. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Ritihimaen a emrun ·a1~arnse1t DarurtJrutJarlra:n railltJeet, Kilr'lrumJOn rruidoe 4 
ja Duden 1Ja1lo 17eih1Jalan 1,aiJteet pOii•stleualalll. merkllinltomeoo juillkari'Su:srta 
1. 8.1963 lu'k~en. (Dk'oj n:o Lt 1587, 29. 6. 63.) KtJ. 27/63. 4. 

V O'i!ko tken ooeman aJtalil oo Mouhllill eriJs,a.k.Jevallihte~m kiohdaill1e 8. 
sa.ra,k'k'ee een Jris.iiJt&an me1&mrta: Tp Mouhun K•atUppa Oy : 11 kllrt::o
ta'\ra 'a'~aheltytk!SiiHe. (likoj n: o Lt 198G., 5. 7. 63.) Ktl 27/63. 4. 

Vo.J1tifn a1seman a(ltaisen Koykldirin 1a!iturivaihte·elll litirk.enn.Q.iJmlis
tapamerkinnaksi sarakkec' C'en 7 mnutetaan 1. 8. J 963 lukien rllm 
Tt. (Lkoj n: o Lt 1957. 5. 7. 63 .) K•l 27/ 63. 4. 

Lennatinliikenne 

Siuron ja Vierumaen a emilla lakkautetaan ~-leinen ahk:osano- 5 
ma,·aihto 1. ~ . 1963 lukien. (IJkoj n:o Lt 1857, 1. 7. 63.) Kl 27/ 63. 5. 

Kokousvapaaliput 

Rautatiehallitus on munttanut Yapaalippusaannon 5 §: n 3 ja 6 
± lisamaaraykset seuraavan sisaltoisiksi: 

3. Paajohtaja on maarannyt, etta tas a p;vkalassa tarkoitettuja 
;vlimaaraisia vapaalippuja saadaan vuosittain ilman eri anomusta 
antaa kullekin mainittuih_in lippuihin oikeutetulle enintaan kuusi 
siten, etta vuoden ensimmaisella puoliskolla voidaan antaa enintaan 
kolme ja vuoden jalkipuoliskolla niin ikaan enintaan kolme lippua. 
Ensimmaisen vuosipuoliskon lippuja ei Yoida siirtaa vuoden jii.lki
puoliskolla kirjoitettaYiksi. 
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4. Paajohtaja on maarannyt, etta tas:a p,di:ala ·a tarkoit cttu.ia 
ylimaaraisia Yapaalippuja aadaan ilman eri anomu ta kirjoittaa 
rautatiejarjestojen lepokotiyhdi ·ty t en johtokuntien "ellai. illc jase
nille, jotka OYat valtionrautateiden pal eluk essa, matkustamista 
vart n lepokotiyhdisty ten vuosikokouksiin seka johtokunnankokouk
. iin ja samoin henkiloille, jotka matkusta,at Pohjoisntainen Rauta
tievirkamiesyhclistys - ordiska .Jarnviigsmannasallskap t-nimi . en 
~'hdistyksen kokouk iin. 

(Rh/ tfo n:o 1965, 3. 7.63. ) Kl27/ 63. 6. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki ( lyhinta tie Hi) : 2 . 7 .-13. . J 963 ; Luterilai en l\Iaail
manliiton IV Ylei kokous; Yleiskokoukseen matkustavat ; 23 c. 
Ostetut matkaliput oikeuttavat matkustamaan 'ain ylla mainit
tujen paivien vali ena aikana. Alennu i ko, ke lastenlipuilla mat
kustavia. Yleiskokou on 30. 7.- 11 .. 1963. ('J'fo n: o 932. 13 .. 
62.) Kl 27/ 63. 7. 

Kotka (lyhinta tieta ) : 1. 8.-5. 8. 1963; Kotkan Meripaivat 0 ake
yhtio; Meripii.iville matkustaYat; 25 %. Ostetut matkaliput oikeut
tavat matkustamaan vain ylla mainittujen pai'vien valisena ai
kana. Al,ennus ei koske la tenlipuilla matkust;avia. Meripii.ivat 
ovat 2.-4. . 1963 vii.lisenii. aikana. (Tfo n: o 552, 4. 6. 63. ) Kl 
27/ 63. 7. 

Parola t~.ui Hii.meenlinna (lyhintii. tietii ) : 2.-6 .. 1963; Suomen 
k.fueJ1en oilkJC'U!klsien 100-vuo<ti juMa1tOii.nlii!lnmta; 100-vuoilisjuh1auili~ 
suulmien: paii.jclh1118J Paro'La sru; paii.juh1alan mart:ikooOOI\"a ; 25· . 0 -
tert;uJt mrutkalliJput <}i!keu1lta'VIalt mJrutlkustlaimarun v;alin yU.a mJaimittuj•en 
pii.liJvrenl v iiJJilsena ~arilk·aJIJJa • . AlJeamus elj, J~o k!e l1aSite!l'l!lri'Jm~hl.~ru ma1tku -
1Jalvi!w. Piialjuh'la. on 4 .. 1963. (Tfo ,n:o. 302. 25. 3. 63.) K127/6~. 7. 

Jannitteena.lennusmuuntaja kadonnut 

IIelsingin asemalta. on kadonnut vaunuun tilapi.ii~e ti kiinujtettii:rii jiinnit· 
teenalcnnusmuuntaja, jossa on merkinnat: YR . a TII Hki-N:o 46, 1-
Mo-Ra- 220 V / 25 ja 50 V- Laji VR 304 -1 500 VA. 

Muuntajaa pyydetii.iin ~lmaiin ja loyd tta a palauttamaan se osoitteel1a: 
Helsingin asema, Va.unuparistojen varaamo. (N: o Stt 1773, 4. 7. 63.) 



-f>- 27 

K adonneita. ma.tkalippu ja., henkilokortteja ym. 

Rautatiehallituksen hllousosa.5tollil. palvelevalle lii.hetille Tal'1l.lo .Juhaui g 
Au:ra.selle 1.1.-15. 7.1963 viiliseksi ajaksi kirjoitettu a untolippu n:o 095287 
matkallo HelsiniJri~Rekola ekii. hciniikuussa 1!J62 anncttu henkilokortti n: o 
640 ovat kadouneet ja kuoletetaan. ('l'oj n: o 447, 1. 7. 63. ) 

] . konejaksos a. palvelevalle vet.liimmittajiille Kauko Erosell 24. 1. 63 an· 
nettu henkilokortti n: .o 436 5 seka kesakausiva.paalippu n:o 116 matkalle 
Helsinki-Lohja., voima.s aoloaika 1. 5.-31. 10. 63, ovat kadonneet ja kuole
tetaa.n. (1. kon.epiiri n: o 320 Vpl, 1. 7. 63.) 

1. koueja.ksossa paJvelevalle tilap. va.ununvoitelijalle Pauli Karf'i~t>lle 27. 4. 
63 annettu henkilokortti n: o 36213 on kadounut ja kuoleteta.an. (1. konepiiri 
u: o 320 Vpl, 1. 7. 63.) 

Edusta.ja Heikki Ki'Parille Tumssa kirjoitettu myyntimie ten kuuka.usi
lippu n:: o 43851 kelpoisuusaika 1. 6.-31. 7. 1963 seltii henkilotodistus n: o 81671 
ovat kad.ouneet ja kuolewtaan. (4. liikennepiiri n:o 799/ 1402, 4. 7. 63.) 

Kouvolan aseman liikennetyoliiiselle Jorma Sakari Rainer Vallin'ille 17. 
10. 1962 an.nettu henki!Okortti n: o 73494 on kadonnut ja kuoletetaan. (7. lii
kermepiiri n : o H. 433/ 2240, 5. 7. 63.) 

7. ratapiirin opastintyontekijalle Oiva Kauppiselle heinakuun ajaksi mat
kalle Oulu-Kauliranta-Kelloselkii. kirjoitettu tyoliiisaikavapaalippu n: o 
349297 on kadonnut ja kuoletetaan. (7. rl!itapiiri n: o 631/ XIV i, 1. 7. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi 1 l. mtavarti.icvn toillni, toistaiseksi 4. rnta.p:irir.issa: km 292-299 1 0 
(HarjavaJta) ja yksi $ l. mta.vMtijan toimi, tois~ksi 3. ratapiirissa: km 
98-105 (Fiskari). Rataosa ton johtajalle osoitetut haikemuk et on toimitettava 
ao. rwtapiirin piiiillikoUe vi'irrneistaiin 25. 7. 1963. 

5. liikennepiiri sa on haettavana seuraavat esityksen perusteella taytettiiviit 
virat ja toimet: konttoriapulaisentoillni : yksi Seinajoen a.semalla; vaihdemies
ten esimiehenvill·ka: yksi Seinajoen asema.lla; vaihdemiehentoimia: kolme Seinii
joen ja yksi Kokkolan a emalla; a·utonkuljettajamtoillni: yk-si einajoen ase
malla; j'!.llnalll'l<iehentoillnia: yksi Vaasa.n, kuusi Seinajoen, kaksi Ylivieskan ja 
kailrsi Kokkolan asemalla; asemamiehentoimia: ~relja Vaasan, kaksi Seinajoen, 
kaksi Ylivieskan, nelja Kokk:olan, yksi Kii.lvian, yksi Kauha;van, yksi Lapuan 
ja yksi Niva.lan a.semalla seka yk:si Kovjoen laituritvaihteella. Liikenneo a ton 
johtajaJle osoitetut hakemukset on jiitettava asian'Oma.isten liikennepaikkojen 
paallikoille viimei.staii;n heinakuun 30 piiivaan 19&3 mennessa. 

3•. liikennepiirissa on haettavana uraava.t esityksen perusteella taytctta· 
vat toimet: vad.hdemiehentoimia: kaksi Turun asemalla; juna.miehentoimia: 
kymmenen Turun asema.Ha; ja a.scmcvmiehentoillnia: kymmenen Turun ja kaksi 

l!ilon a.semalla. L iikenneo alSton johtaja.lle osoitetut hakemukset on j~oottliva 
ma.inittujen asemien asemapitii.llikoille viimeistaiiu elokuun 3 paiviian 1963 
m€'nnessa. 
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VR:n uintimestaruuskilpailut v . 1963 

Kii.skylehdes a n:o 24/ 63 julkaistu VR:n ui.ntime_taruuskilpailujPn pan·a
miiara on muuttwlUt ja pidctaan ki lpailut aikaisemmiu ilmoitc>tun ohjC'lmnn 
mwkaise ti IHel ingiS8a 12. 8 . 1963. 

11 moil tautlllu i~nilma on jatk!'ttn pii.iviimnari:Hin 5. . 1963. 

rR"L:n Ilclsingin piiri 
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KASKYLEHTI N:o 28 
1963 

Vilttaus Kiskylehdessi julkalstuun mairiykseen merkltiln: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtlvi palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S i s a 11 y s : 1. Nimily.hennyk~. - 2. Muuto MK Il:n matkaikorvau saan
noksiin i altyvaan muppalaluetteloon. - 3. A. etu valtion vil'an tai toimen hal
tijain palkkauk,· ta annetun asetuk en muuttamisesta. - 4. A.i.kataulukirjan. A.
o an lisii.yk,set. - 5. A.ikataulu<kirjan ill:o 130 lisaykset. - 6. Hiiyrylaiw.t. Oy 
A1and'in ka.n sa tehty yhdysliikenneso.pimus. - 7. ~adonnei.Jta matikalippuja, heu
kilokort•teja ym. - 8. Ruska- ja marjaretki Pyha.tuuturille. - 9. VR :n lento
pallome taruuskilpailut. 

Nim.ilyhennykset 

KaiS\kyJieohdessa 111: o 26/6G on julllk!allistu vall.JbionrnUJ1:Ja!t.eli.ICOOn hail:- 1 
ld!lmo 1:Jw 21 p·ruJvanii joulu:ln1U.Itlal 1932 ra!llll1IE'Jt.un aootulksell1l muuto , 
lll!iJ a mrm. tillhii.nJastJiJnen mj,aihailili~mon jralkisoja.k!o on muutettu 
pm".iJj,aiOiksr j rw j~kso.t ovwt muwt'tmll1leet 1lall~u , raJtw..., ·k!on~·- vaa'astbo-
j ·w llNih."'eniOOpllii.reiilmr. 'ffunii.n johdos1Jill Nrooi:ootaram, e'tlta toU.S.OOiise~ksi, 
'kurmes prirurielll uudeJt 11li.mli1lyhe>TI!11J'1l~et v~lb.V'isrtetlilllll, Slala.K.l1818ill pilli-
riJe!ll vdn.~amromruirSit® 1lm'l1!S ·a tJapalhtu'Vla Sial ,J.ci.rjeoov.alihd~ss!a 'kayttaa 

nrt>i! iii nirmiJyhennyksiii. (Yt Ill: o Hllo 152, . 7. 63.) 1B 2 /"63 . J. 

Muutos MK II : n matka.korvaussaii.nni:iksiin 
sisaltyvaan ·kauppalaluetteloon 

Muutolk.se'llla MK II: n sivull~ 1.108 •olie~lalnJ liU. 'ttelloon lmupipa- 2 
1omru d!l'mootet:ala!ll, etta a atukse'l!IJa 356/2 . 6. 1963 perusne:tJatan Lw-
pualll! lmrma:n ·al1ueesta 1JaiUlllD.'illumrn 1 pa!i'V'iista 1964 huk:iJen Lwpua, 
ill!mri,nen 'roalllppru1a. ( Toj n: o To 466, 12. 7. 63.) I\1 2 /63. 2. 

Asetus valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksesta annetun asetuksen muuttamisesta 

0 i 1k a i u: Kiilsky1ehd a. 26 ·a~/63.1 nrvwl.l'a 3 on viT'kojtt!n 3 
prullk!kafUS'lu:o1ktkJall:uetJtdo sa. l'an taltri!elha,]lrutu'klsen kohdaililJa pat1no vir he. 
Krrjurin 1 1. prulk/klwu. lu01klkla pita a O'liliru A 18 cilkii A 1!7. ( Toj n: o 
T·o 377, 15. 7. 63.) Kil 2 / 63 . 3. 

6262/63/5-- 1. 7.1963 
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Aikataulu.kirjan A-osan lisaykset 

AmaJtaruutktirrjl8li1 A-o a!ni mays n: o 3 on iilim~ynyt j1a jaJetVu 
matiJk:iilllJe alilkJaltaJUiluiJ.cill'jan A-OISailli 'triil:amm.e1iJJ.Ileo (Kut n:o 1168, 130 70 
630) ill! 2B/630 40 

Aikataulun n : o 130 lisaykset 

ArlJk,art:Jruu!J.'IID. n:: o 1'30 lisays nJ: o 5 on illiiillestynyrt; j.a j1rue•tJtu kiai~ 
ld!hle lalilmatbaUJl'Uikilrjla!DJ rt:til,an:un.eill!eo (Kurt I1J : o 1169, 130 70 630 ) ru. 
28/630 50 

Hoyrylaiva Oy Aland'in kanssa tehty 
yhdysliikennesopimus 

HoyrylruiJva Oy AJ!am.d OIIll r.iillmJ()I~ttlalrmt muu'ttalv'31!1Sa tavai'181l:ii
k!ennemaJksut iJJrui'V'8JID!ai1JkJa:n osailita: 220 7 0 1963 ailikaeno Tasta syysta 
k.umatruw Kil: n 34/6003 mU!kaJimlen yhrti:on ~llll8J j'lrlilmmu 
,Hoyry.lJarlrva Oy AliaJilld'<ilru kullj,ettoomalkisu.t 1iilkerrutees00. "l.!itrujaililia; 
Turku-SaJaJI'Iisi1Jo-M'ruariaJn!harrrillniru" joaJ ilrorvarl:Jaian vastJalaivallla uus1r 
tuilll.ial j'Ulllk!aliiSuJilia, jonik!ru perusj1alk!elru su1oritert::a:aJn p'aJi:nlaJtusjooston 
W:irm.~o 

S.rumailil.lru huomruutataJa.n, etJta paliin!ovilrheena on si1Vlt1ile 1 tuhlut 
huorueiklaJluj~III y!lmiimkoib.runm.aJill moib.dlaJ!~e merlci'lllta -·9, jl()lka pyyde
tarun poi.lstaJilllruam.o (T£o s 701, 9. 70 630) ~ 28/630 6. 

Kadonneita. matkalippuja, henkilokortteja. ym. 

Ratatyontekijii. August Sartesuolle kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n:o 
003286 matkalle Hyvinkii.ii.-Pinjainen on kadonnut ja kuoletetaano (2o rata· 
piirin pii.i.illo n: o 1108/ 1. 7o, 9o 7o 63o) 

Ratatyontekijii. Paavo Larmelalle kirjoitettu tyoliiisaikavapaalippu n: o 
335924, matkalle Haaga-Tolsa 1-31. 7o 1963 viiliseksi ajaksi, on kadonnut 
ja kuoletetaano (1. ratapiiri n:o 933, 120 70 63o) 

Esko Myllymii.en nimelle Riihim.ii.en asemalla kirjoitettu, 2 0 60- 31. io 
1963 kelpaava, kaikkien ratojen kuukausilippu N: o 71459 ja siihen kuuluva 
henkilokortti N: o 50533 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (2. lpp N: o 1353/ 
2831, 12. 7. 63.) 

Konepajan ty oliiiselle Karl Soderholmille kirjoitettu tilapo vapaalippu 
n:o 221242, joka on voimassa 020 7o-Ol. 10o 63 matkalle Turku-Helsinki, 
on kadonnut ja kuoletetaan. (Tku kpp N:o 424/Mat, 10o 7. 63o) 

7. ratapiirin koneenkii.yttiiji.ille Veikko Huttuselle kirjoitettu kesii.kau i · 
lippu n: o 221147 matkalle Oulu-Tervola, on kadonnut ja kuoletetaa no ( 7o 
ratapiirin piiiillo N:o 651/ XIV i, 10o7.63o) 
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Ruskar ja marjaretk:i Pyhli.tunturille 

VR :n "Grheilutoimikunta jii.rjestiia Pyhiitunturilla 13-20.9.1963 ruska- 8 
ja marjaretken. Retkeliiiset pitiivii.t PybiituUJturilla tukikobtanaan VR:n 
retkeilykeskusta, josta pii.ivittii.in tebdiiii.n retkiii. tunturille ja marjamatkoja 
liihimaastoon. Lapin luonto on tiinii aikana viirikyllii.isyydessiiii.n eliimys 
ensikertalaiselle ja aikaisemmin mukana olleille. Majoitusmaksuna peritiiiin 
1,50 mk vrk:lta. Ruokailu tapahtuu lahellii. sijaitsevassa Tunturilan (Mal
lander) talossa, jossa ateria maksaa 2,50 mk. T.ietysti on mahdollisuus olla 
myos omassa ruokataloudessa majoituspwikalla. 

llmoittautumiset on liihetettiivii kirjallisesti 1. 9. 1963 mennessii osoit
teella: VR: n Urheilutoimikunta, rautatiehallitu , Hel inki. 

VR :n Urheilutoimikunta 

VRU : n lentopallomestaruusk:ilpailut 

Kutsumme tii.ten kaikkia VRU: n alaisia piirejii. ja alueita osallistumaan 
VR : n lentopallomestaruuskilp111iluihin, jotka asianmukaisella luvalla jiirjes
tetiiii.n Porissa 24. 8. 63 klo 12.00 Porin urheilukeskuksen uudella a valtti
kentiillii.. 

Majoitus varataan pyydettiiessa kilpailijan laskuun. 

llmoittautumiset pyydetaiin Iahettiimii.ii.n 16. 8. 63 mennessii. os. vet.kulj. 
Reino Piilo, PoTi, YetuTitalli. 

VRU :n Porin aluetoimikunta 

•• 

.. 

• • 
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KASKYLEHTI N:o28a 

1 9 6 3 
Vilttaus Kaskylehdessl julkalstuun mUrlykseen merkltUn: 
Kl 1J63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosi lmolt ukset o n tehtiva palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n ja Viipurin Linjar-Auto Oy : n 
kanssa tehty tariffisopimus 

Oy. Pohjolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja-Auto Oy:n kanssa 
tehty tariffisopimus on 1. 7. 1963 lukien uusittu. Muutokset koskevat 
paaasiassa vain valtionrautateiden ja Yhtioiden valisia suhteita. Uusi 
tariffisopimus on sisalloltaan seuraava : 

Rautatiehallituksen, Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Viipuri1~ Linja
Auto Oy :n, joita kahta viimeksimainittua tiissii sopimuksessa kutsutaan 
Yhtioiksi, kesken on tehty seuraava 

Tariffisopimus. 
I. Ma.tkaJiput ja ma.tka.tava.ra 

1 §. 
Yleistii 

1. Matkalippujen myynnin ja kelpoisuuden, matkatavaramal{Sujen 
laskemisen seka tilitysten ja osapuolten kesken tapahtuvan maksujen 
jaon perusteella jaetaan Yhtioiden henkilolinjat kahteen ryhm1Hin, nimit
tain varsinaisiin henkilolinjoihin ja junaliikennetta korvaaviin henkilo
linjoihin. 

2. Yhdysliikenteessa sovelletaan valtionrautateiden liikenne- ja tariffi
saantojen maarayksia, jollei erikoistapauksissa toisin sovita. 

3. Rautatien tarkastuksia suorittamaan maaratyt rautatieviranomai
set ovat oikeutettuja suorittamaan Yhtioiden autoissa samat tarka tukset 
kuin mita ao. ohjesaannot edellyttavat junissa tehtavaksi. Tarkastuksen 
ehka aiheuttamat huomautukset on annettava Yhtioiden kuljetuspaalli
koille. 

4. Yhdysliikenteessa kuljetettava matkatavara voidaan vakuuttaa 
Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutusyhtioissa kaikilla rauta
tieliikennep aikoilla. 

2 §. 
V arsinaiset henkilolinjat 

1. Varsinaiset henkilolinjat on lueteltu julkaisussa Suomen Kulku
neuvot. 
6340/63/5--25. 7. 1~63 
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Nailla linjoilla myydaan yhdysliikennelippuina rautatieliikenncpai
koilla ja matkatoimistoissa meno-, meno- ja paluu- scka matkailulippuja. 
Y11tioiden autoissa myydaan matkalippuja vain ao. autossa kelpaaviksi, 
joten rautatiematkoja varten on ostettava eri liput rautatieliikenncpai
koilta. 

2. Rautatieliikenncpaikoilla ja matkatoimistois. a myytavia meno- ja 
mcno- ja paluulippuja laadittae sa on rautatie- ja automatkoja varten 
kirjoitettava erilliset liput. Meno- ja paluulippuja myytaessa on kum
paakin automatkaa varten kirjoitettava erillinen lippu. Matkailulippuja 
laadittaessa on kutakin automatkaa varten kirjoitettava erillinen lehti, 
johon on merkitHi,'a myos ko. automatkasta kannettava maksu. Auto
matkojcn hinnat on merkittava myos lippm·ihkon kanteen. 

3. Matkalippujen hinnat lasketaan, jollei erilmistapauksissa toisin 
maiirata, katkotariffin mulman erikscen kummankin sopimuspuolen matka
osuuksilta. Rautatiematkojen hinta lasketaan menolippujen osalta meno
lipun, meno- ja paluulippujen osalta mcno- ja paluuliptm seka matkailu
lipun o alta matkailulipun tariffin mukaan. Yhtioiden osuus la ketaan 
Yhtioiden maariiiimii.n tariffin mukaan. Jollei autolinjalla olevaa maara
paikkaa ole mainittu tiissa luettelossa, lasketaan maksu matkustajan il
moittamalta kilometrimiiariilta. Maadipaikaksi on merkittava edellinen 
paikkakunta, mika ko. linjan paikkakuntaluettelossa mainitaan. Nimen 
peraan on talloin merkittava lopullinen maiirapaikan ctaisyys tiilta paik
kalnmnalta. Esim. ,Sieppijiirvi + 3 km". 

4. J os tiissa liikenteessa seka liihto- etta maarapaikkana on rautatie
liikcnnepailclra, kelpaavat kaikenlaiset rautatieliput, lukuunottamatta 
rantatien vapaalippuja, vastaavaan matkaan myos Yhtioiden autoissa. 
1 lima liput eivat oikeuta poild{eamaan valilla olevilla muilla kuin rauta
tieliikennepailmilla. Matkustajan on automatkan piiiittyessa luovutettava 
matkalippunsa autonkuljettajalle tai rahastajalle. Jollei rautatielippua 
voida automatkan jii.lkeenkin jatlruvan kelpaavaisuuden takia ottaa au
to a matkustajalta pois, 'On matkustajalla oltava yhdysaseman laatima 
todiste (lomake 10125 kk) linja-automatkaa varten. Todisteeseen on mer
kiWiva automatka ja piii,iiys seka lipun numel'O ja laatu (menolippu, 
kuuk:ausilippu, koululaislippu 25 % al., koululaislippu 50% aL jne.). 
Tiimii todiste yhdessa rautaticlipun kanssa kclpaa autossa ja se on auto
matkan paiittyessii luovutettava autonlruljettajalle tai rahastajallc. Jollei 
matlrustaja ole a~kaisemmin hankkinut todistetta (lomake 1025 lclr), laatii 
auton rahastaja sen. Pikavuoroa kayttiineiden matkustajien matkalip
puihin tai todisteihin rahastajan on merkittava kirjain P merkiksi iitii, 
etta matka on tehty pikavuoro sa. 

5. Yhdysliil{enteessa kuljetettavalle matkatavaralle kirjoitetaan taval
linen matkatavaran kuljetuskirja, johon miiariipaikruksi merkitiiiin yhdys
asema ja sen ja.1kecn autolinjalla olevan lopullisen maariipaikan nimi. 

·. 
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Autolinjoille osoitettua matkatavaraa otetaan kirjattuna kuJjetetta
Yaksi vain rautatieliikennepaikoilla. Muualta autolinjan varrelta kuin 
a iaankuuluvan liikennoimistavan mulmisilta rautatieliikennepaikoilta ei 
kirjattua matkatavaraa oteta kuljetettavaksi, vaan matk:ustajan on itsensa 
huolehdittaYa tavaran kirjaam.ise ta yhdysasemalla. Kirjahm m.atka
tavaran kuJjetusmaksu lasketaan katkotariffin mukaan eriksecn kumman
kin sopimuspuolen kuJjetu osuu.ksilta. Rautatien osuus lasketaan rauta
teiden matkatavaratariffin ja autokuljetuksen osuus Yhtioiden maaraa
man tariffin mukaan. Jollci autolinjalla olevaa maarapaiklma ole m.ai
nittu ko. linjan paikkakuntaluettelossa, lasketaan kuJjetusmaksu kohdassa 
3 mainittua ohjetta soveltaen. Kun Uihetys- ja maariipaikka ovat saman 
autolinjan varrella olevia rautatieliikennepaikkoja, voidaan matkatavara
lahetys talloinkin kirjata, mutta kuljctusmakus lasketan Ybtioiden maa
riiaman tariffin mulraan. 

3 §. 

Junaliikennettii korvaavat henkilolinjat 

1. Junaliikennetta korvaavat henkilolinjat on lueteltu liittccssa 1. 
Nailla linjoilla kelpaavat Yhtioiden autoissa kaikenlaiset Yastaavaan juna
m.atkaan oikeuttavat rautatieliput (myos rautatien vapaaliput) . 

J ollei m.atkustajalla ole ao. automatkaan oikeuttavaa rautaticlippua, 
myydaan hanelle autossa Yhtioiden maadiaman tariffin mukainen auto
lippu. Rautatiematkaa vartcn on talloin ostettava erillincn rautatielippu 
silta rautatieliikennepaikalta, jolla siirtyminen junaan tapahtuu. 

2. Kirjattua matkatavaraa otetaan tassa liikenteessa kuJjetettaYaksi 
vain rautatieliikennepaikalta rautatieliikennepaikalle ja pitaa tavaran 
olla sellai ta, etta se soveltun linja-autossa luujetcttavaksi. Naihin kulje
tuksiin sovelletaan rautatien yleisia matkatavaran kuljetusmaarayksia. 
l\Iuualta autolinjan varrclta ei siis otcta kirjattua matkatavaraa kulje
tettavaksi, vaan on matkustajan itsensa huolehdittava sen kirjaami. esta 
yhdysascmalla. Maksut tallaisesta kuljetuksesta autokuljetukscn osuudelta 
kannetaan Yhtioiden toimesta. 

3. Kiitotavaran ja rautatien tehtaviin lumluva postinlmljetus on 
rautatien niin maaratessa hoidettava Ylltioiden linja-autoilla. 

4 §. 

llfatkalippujen tarkastus 

1. Matkalippujen tarkastus junissa tapahtuu rautatien ja autoissa 
Ylltioiden antamien ohjeiden mukaisesti. 

2. Tarkastettaessa sellaisia matkalippuja, jotka kelpaavat seka ju
nassa etta Yhtioiden autoissa, on huomattava seuraavaa: 
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Lippuja tarkastaessaan on auton rahastajan liivisteWivii matkalippu 
myos silloin, kun autossa matkustavalla henkilollii on erillinen automat
kaa varten ikirjoitettu todi te. 

1\Iatkalippua, joka maiiriittynii aikana oikeuttaa tekemiian rajattoman 
maiiriin matkoja, ei liivistetii. Kuukausilippu on kuitenkin liivisteWi.va 
silloin, kun sitii kaytetaan ensimmaisen kerran. Tama liivistys tehdaan 
lipun oikeaan ylakulmaan. 

Jos matkustaja siirtyy k:uljetusneuvosta toiseen muulla kuin lippuun 
merkitylla liikennepaikalla, rahastajan on kirjoitettava lipun taakse 
autolla k:uljettu matka, paivamiiarii ja oma nimensii. Ks. myos 2 §: n 
4 kohta. 

Menolippuun on ensimmainen lavistys tehtiivii lipun oikean laidan 
yliipiiiihiin ja seuraavat sen alapuolclle samaan laitaan. Jos viimeinen 
matkan osa tehdaan junassa, on konduktoorin tehtiivii lippuun siiadetyt 
loppnHivistykset. Meno- ja paluulippuun on ensimmainen lavistys meno
matkalla tehtiiva lipun vasemman laidan ylapaahiin ja seuraavat en 
aile seka paluumatkalla oikean laidan yliipiiahan ja seuraavat Ren aile. 
Kummankin matkan paattyessii tehdiian viimeinen lavistys ao. laidan 
alapiiahan. 

Matkailulippujen, rengaslippujen ja matkatoimistojen myymien lm
ponkilippujen lehdet Hivistetaiin niihin painettujen lavistysosoitusten mu
kaisesti. Jollei lipussa ole lavistysosoitusta, lavistetiian lippu samalla 
tavalla k:uin menolippu. Sellaiset alennuksin ostetut liput, jotka oikeut
tavat myos paluumatkaan, lavistetaan samalla tavalla kuin meno- ja 
paluuliput. 

3. Liitteessa 1 mainituilta junaa korvaavilta autolinjoilta keratyt 
matkaliput ja matkatavaratodistukset on auton rahastajan tarkastustoi
mistoon lahettamista varten luovutettava liikennepiirin paallikon maa
raamalle liikcnnepaikalle. 

5 §. 
Tilitys ja maksujen jakarninen sopimuspuolien kesken 

1. Rautatieliikennepaikat ja matkatoimistot tilittavat yhdysliiken
teessa myymansa matkaliput ja kantamansa matkatavaramaksut yhdessa 
rautatien matkalippujen ja matkatavaramaksujen kanssa voimassa olevia 
tili !;ysmaarayksiii noudattaen val tionrautateille. 

Yhtiot maaraavat, miten Yhtioiden autoissa kannetut maksut tilite
taan Yhtiolle. 

2. Rautateille tilitettyjen autokuljetusmaksujen suorittaminen Yh
tioille tapahtuu pykiilassa 2 mainittujen varsinaisten henkilolinjojen 
osalta Yhtioiden keraamien matJk:alippujcn, matkatodisteiden (1025 kk) 
ja matkatavaratodistusten perusteella. Kaikki maksut, jotka on laskettu 
autoliikenteen tariffien mukaan, suoritctaan YhtiOlle tiiysimaaraisina. 
SitaYastoin rautatietariffeihin perustuvista em. tositteista suoritetaan 
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korvaukset siten, etta tositteet lasketaan uudelleen maantieviilimatkojen 
mukaan autoliikenteen menolipun hintoja soveltaen mahdollincn pika
vuorolisa mukaan luettuna. Osoitukseksi siita, etta matka on suoritettu 
pikavuorolla, auton rahastajan on merkittava tositteeseen kirjain P. 
Kuukausi- (myos kaikilla radoilla kelpaavien), alue-, kansanedustaja-, 
yleis- ja paakaupunkilippujen seka 25 %: n alennuksin myytyjen koulu
laislippujen osalta on korvaus kultakin matkalta kuitenkin vain 1/ 50 
linja-autoliikenteen 50 matkan lipun hinnasta ja 50% :n alennuksin 
myytyjen koululaislippujen osalta lfs0 linja-autoliikenteen lasten sarja
lipun hinnasta. 

Kaikkien nain laskettujen tulo-osuuksien kokonaismiiiiri:ista viihenne
taan viela lopuksi 5 %. Niiden lippujen osalta, jotka on myyty matka
toimistoissa, viihennetaan taman lisaksi matkatoimistoine suoritettava 
myyntipalkkio. 

Pykalassa 3 mainittujen junaliikennetta korvaavien henkilolinjojen 
osalta suoritetaan Yhtioille korvausta 0,4!5 markkaa kultakin ajokilo
mctriltii autoa kohden. Tahan sisaltyy myos korvaus kirjatusta matk:a
tavarasta seka mahdollisesta kiitotavaran ja postin kuljetuksesta. 

Ajovuorojen lukumaaran vahvistaa rautatiehallitus. 
Laskettavien ajokilometrien maaran vahvistaa liikennepiirin paallikko. 

Ajokilometrit lasketaan lmnkin linjan osalta siten, etta linjan maantie
valimatka kerrotaan ajovuorojen luvulla. Saman suuruinen korvaus suo
ritetaan myos liikennepiirin paallikon maariiiimien rautatieviranomaisten 
tilaamista ylimaaraisista ajovuoroista ja lisaautoista. Taman li aksi 
Yhtiot saavat kokonaan autoliikenteen omista alennuslipuista ja rahas
tuksesta kertyvat tulot. 

Korvausten suoritus Yhtiolle tapahtuu rautati hallituksen tilitoimis
ton valityksellii Yhtioiden puolikuukausittain jalkikateen iaatimien las
kujcn perustcella. Laskut on lahetettava rautatiehallituksen tarkastus
toimistolle laskujen tarkastusta ja maksumaiiriiyksen antamista varten. 
Laskuun on liitettiiva sen laatimisen perusteena olleet matkaliput, todis
teet (1Qi25 kk) ja matkatavaratodistukset. Laslrut junaliikennetta kor
vaavista henkiloiinjoista on ao. liikennepiirin piiaUikon hyvaksyttava. 

II. Kiito- ja rahtitavara 

6 §. 
Yleistii 

1. Kiito- ja rahtitavaran kuljett.lksen, rahtien laskemisen seka tili
tyksen ja osapuolten kcsken tapahtuvan maksujen jaon perusteella jae
taan Yhtioiden harjoittama autoyhdysliikenne kolmeen ryhmlian, nimit
tain kotiinkuljetus-, jakelulinja- ja tavaralinjaliikenteeseen. 
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2. Yhdysliikenteessa sovelletaan valtionrautateiden liikennc- ja tariffi
saantojen maarayksiii, jollei crikoistapauksissa toisin sovita. 

3. Liihetysten ja lruljetuskirjojen keskiniiiscssa luovuttamisessa, ikir
jaamisessa ja kuljetusmaksujen tilittamisessa menetellaan rautatiehalli
tuksen tariffiosast(ln johtajan antamien ohjeiden mukaan. 

4. Jolleivat Yhtiot ole lruormanneet tai purkaneet niiden toimesta 
kuormattavia tai purettavia vaunuja valtionrautateiden liikennesaannossa 
saadetyn ajan kuluessa lisattyna yhdella vuorokaudella, on taman ajan 
yli menevasta viivastymisesta kannettava va.J.tionrautateiden tariffisaan
non mukainen vaunuvuokra. Mikali sama vaunu seka puretaan etta lruor
mataan samalla liikennepaikalla Yhtioiden toimesta, myonnetaan maara
ajan pidennys vain yhden kerran. 

Vaununvuokra kannetaan seka kappale- etta vaunulruormatavaraa 
sisaltavista vaunuista, jos edella mainittuja maaraaikoja on ylitetty. Jos 
purkamistyot viivastyvat ilmastollisten tekijain tai vaunuruuhkan takia 
tai jos vaunutilanne muuten sallii, on liikennepiirin paallikolla oikeus 
tarpeen vaatiessa pidentaa tassa mainittua purkamismaaraaikaa enintaan 
kahdella vuorokaudella. 

5. Yhdysasemalla tarikoitetaan tassa sopimuksessa sita liikennepaik
kaa, jossa tavara siirretaan toisen sopimuspuolen kuljetusneuvoihin. 

6. Rautatien tarkastuksia suorittamaan maaratyt rautatieviranomaiset 
ovat oikeutettuja suorittamaan Yhtioiden kotiinkuljetus-, jakelulinja- ja 
9 § :n 7 kohdan toisessa kappaleessa mainittuja kuljetuksia suorittavissa 
autoissa seka Yhtioiden autoliikennepaikoilla samat tarkastukset kuin 
mita ao. ohjesaannot edellyttavat rautatiella tehHiviksi. Tarkastuksen 
ehka aiheuttamat huomautukset on annettava Yhtioiden kuljetuspaalli
koille. 

7. Yhdysliikenteessa kuljetettava tavara voidaan vakuuttaa Euroop
palaisessa Tavara- ja Matkatavaravalruutusosakeyhtiossa kaikilla rauta
tieliikennepaikoilla ja rnuillakin lahetyspaikoilla, joissa on sanotun va
kuutusyhtion asiamies. 

7 §. 
Kotiinkuljetusliilcenne 

1. Yhtiolla on taman sopimuksen nojalla valtionrautateiden puolesta 
oikeus harjoittaa taydellista nouto- ja kotiinkuljetustoimintaa rautatie
hallituksen erikseen maarittelemilla liikennepaikoilla. Nama liikennepai
kat on mainittu julkaisussa Valtionrautateiden autoliikenne (lomake 
n :o 2650). 

2. Kotiinkuljetusliikenteessa sovelletaan tavaran ja kuljetuskirjojen 
kasittelyssa seka rahdituik:sessa sarnoja maarayksia lmin valtiomautatei
den hoitamassa vastaavassa liikenteessa. 

Taman sopimuksen alaisiksi lahetyksiksi katsotaan vain sellaiset Uihe
tykset, joiden nouto- tai kotiin.kuljetusmaksut sisaltyvat lahetysasemalla 

.. 
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rahtikirjoihin merkittyihin maksuihin. Muut nouto- ja kotiinkuljetus
maksut kannetaan asiakkailta suoraan Yhtioiden lukuun ja toimesta nai
den omia autokuljetuskirjoja kayttaen. 

3. Taman sopimuksen alaisista eninHian 3 ·01010 kiloa painavien kap
p&LetawaJl'la)Uilh.etyJSiten n<outo- ja kotiin'ku'lj~tulksiSitai kol"V'atruan Yhtiolle 
0,80 markkaa jokaista sellaista rahtikirjaa kohden, jonka rahtiin sisaltyy 
nouto- tai kotiinkuljetusmaksu, ja lisaksi 6,80 markkaa tonnilta. Yli 3 0,00 
kilon kappaletavaralahetyksista on korvaus 6,80 markkaa tonnilta. Tonni
maksut lasketaan tavaran todellisen painon mukaan. Jos kuljetusesi
neelle on vahvistettu tariffipaino tai kysymyksessa on vahimman tila
vuuspainon mukaan rahditettu kookas tavara, lasketaan tonnimaksut 
niiden osalta kuitenkin tariffipainon mukaan. Kussakin laskussa pyo
ristetaan yhteenlaskettujen painojen summa ylospain seuraavaan tayteen 
WO kiloon. 

Vatmukuormalahetysten kotiinkuljetuksesta ja niista Yhtioille suori
tettavasta korvauksesta sovitaan kullakin kertaa erikseen. 

4. Yhtiolle maksettavasta kotiinkuljetuskorvauksesta niissa tapauk
sissa, jolloin kotiinkuljetus liittyy jakelulinjaliikenteeseen, sovitaan erik
seen. 

8 §. 
J akelulinjaliikenne 

1. Yhtiolla on taman sopimuksen nojalla valtionrautateiden puolesta 
oikeus harjoittaa jakelulinjaliikennetta rautatiehallituksen erikseen maa
rittelemilla linjoilla. Tama jakelulinjaliikenne on jarjestettava siten ta
pahtuvaksi, etta se parhaalla mahdollisella tavalla vastaa paikallisia 
olosuhteita ja tarpeita. Naista kaytannollisista jarjestelyistii Ylltioiden 
on sovittava ao. liikennepiirin plHi.llikon kanssa. 

Liikennepiirin paallikko vahvistaa la kutettavien ajokilometrien maa
ran seka maaraa virkamiehen, jolla on oikeus suorittaa lisa- tai ylimaa
raisen a-uton tilaus. M~kiili maaratyhla l!inja>I:J.a ern piii'Vina aJjeta,an eri 
reitteja, on liikennepiirin pai:i.llikon vahvistettava kullekin reitille lasket
tavien ajokilometrien maara. 

Yhtioiden hoidos a olevat jakelulinjat on mainittu julkaisussa Val
tionrautateiden autoliikenne (lomake n: o 2650). 

2. J akelulinjaliikenteessa sovelletaan tavaran ja kuljetuskirjojen ka
sittelyssa seka rahdituksessa samoja maarayksia kuin valtionrautateiden 
hoitamassa vastaavassa liikenteessa. 

3. Jakelulinjatavaran kuljetuksesta maksetaan Yhtiolle 8,00' markkaa 
tonnilta. ja taman lisaksi jokaiselta ajokilometrilta lisakorvausta •0,53 
markkaa kilometrilta ajomatkan ollessa enintaan 50 km, 0,48 markkaa 
kilometrilta ajomatkan ollessa 51-100 km ja •0,43 markkaa kilometrilta 
ajomatkan ollessa yli 1010 km. Korvauksena Uimminvaunutavaran kul
jettamisesta kylmiina vuodenaikana liimmityslaitteilla varustetuissa au-
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toissa maksetaan Y11tiolle loka-maaliskuulta kaikhlen jakelulinja-autojen 
osalta mainitut kilometrikorvauk et 0,02 markalla korotettuina. 

Ajomatkalla tarkoitetaan yhd n edestakaisen tai sita vastaavan kierto
matkan vahvistettua pituutta. 

Ajokilometrit lasketaan kullckin linjalle vahvistettujen vi:ilimatkojen 
mulman kayttaen kertoimena ajovuorojen luh""Ua. 

Laskutettava paino saadaan samalla tavalla kuin kotiinkuljetusliiken
teessa. 

4. Jos Yhtiot rautatieviranomaisten eri tilauksesta suorittavat elii
vien elainten, erillistavaran, Uimminvaunutavaran tai riijahdysainciden 
kuljetuksia lisiiautoilla, maksetaan niista Yhtioille valtionrautatciden 
tilausliikennetariffin mukainen korvaus. 

9 §. 
Tava1·alinjaliikenne 

1. Rautatieliikennepaikoilta otetaan tavaraa kuljetettavaksi kaikille 
Yhtioiden tavaralinjojen varrella oleville autoliikennepaikoille. Tavara
linjoistaan Yhtioiden on laadittava rautatiehallitukselle linjaluettelo, 
joka rautatiehallituksen toimesta saatetaan rautatieliikennepaikkojen tie
toon. Tavaran kuljetus rantateitse yhdysasemalle voi tapahtua kiito
tai rahtitavarana. 

Autolinjan varrelta Yastaanottaa lahetykset joko autonlruljettaja tai 
on ne tuotava Y11tioiden autoliikennepaikoille. Rautatickuljctus voidaan 
suorittaa joko kiito- tai rahtitavarana. 

2. Yhdysliikenteessa otetaan fruljetettavaksi vain sellaista tavaraa, 
joka soveltuu autoissa kuljetettavak i. Epaselvissli tapauksissa lahetys
aseman on tiedusteltava yhdysliikenneasemalta, voidaanko lruljetus suo
rittaa autolla ja tullaanko kuljetus myonteisessli tapauksessa ehka rah
dittamaan autolruljetuksen osalta tilausliikennetari.ffin mukaan. Tlillai
nen tiedustelu on tehtliva mm. eHivien elaintcn, erilllian muista tava
roista kuljetettavien tavaroiden, hankalasti kasiteltavien koneiden yms. 
osalta. 

3. Rautatieliikennepaikoilta kuljetettaviksi jatetyille llihetyksille laa
ditaan kuljetustavasta riippuen joko kiito- tai ral1titavaran rahtikirja, 
jonka yliireunaan on Ui.hetysliikennepaikan toimcsta leimattava sana 
,Autolla". Rahtikirjaan on maliraasemaksi merkittava autoliikennepaikan 
nimi ja sulkumerkkeihin sen jalkeen yhdysaseman nimi. 

Autolinjan varrelta kuljetettavaksi jlitettyjen llihetysten kuljetuskir
jana kaytetaan niin iklilin rautatierahtikirjoja. Niihin on lahetyspaikan 
perlian sulkumerkkeiliin kirjoitettava yhdysaseman nimi. J ollei lliheWi.ja 
ole laatinut Uihetykselle rautatierahtikirjaa, on Yhtioidcn autonJmljet
tajan tai autoliikennepaikan hoitajan laadittava llihetykselle kuljetus
kirja Yhtioiden lomakkeelle. Taman kuljetuskirjan perusteella kirjoite-
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taan yhdysasemalla lahetykselle rautatiekuljetuskirja koko kuljetusmat
kalle. Autonkuljettajan tai autoliikennepaikan hoitajan on kannettava 
lahettajalta maksu rahtikirjasta ja sen tayttamisestii. Niin ikaan on la
hettajalta kannettava mal\:SU osoitelapuista, jolleivat osoitteet ole valtion
rautateiden liikennesaannon maaraysten mukaiset. 

4. Yhdysliikenteessa kuljetettavien kiito- ja rahtitavaralahetysten 
kuljetusmaksut lasketaan katkotariffin mukaan erikseen kummankin sopi
muspuolen kuljetusmatkaosuuksilta. Rautatien osuus lasketaan valtion
rautateiden tarif:fin ja Yhtioiden osuus Yhtioiden maiiraiimien tariffien 
(liite 2) mukaan. Toisen sopimuspuolen myontiimat erikoisalennukset 
eivat koske toisen sopimuspuolen kuljetusosuutta, jollei siita nimenomaan 
erikseen sovita. 

5. Yhdysliikenteessa kuljetettavien liihitysten rahdit voidaan suorit
taa joko Uihctys- tai maarapaikalla, jollei valtionrautateiden liikennesaan
nossa toisin maaratii. Rautatie- ja autokuljetusmaksu on suoritettava sa
malla paikalla. Jos lahettaja haluaa maarata rahdin maksettavaksi maara
paikalla sellaisesta tavarasta, joka otetaan kuljetettavaksi autolinjan var
relta ja josta rahti valtionrautateiden liikennesaannon mukaan olisi mak
settava lahetyspaikalla, on lahettajalta otettava sitoumus mahdollisten 
vahinkojen ja kuljetusmaksun korvaamisesta. Tallaisia tavaroita ovat 
mm. tuore kala ja liha, tuoreet hedelmat, marjat (puolukoita lukuun
ottamatta), tuoreet vihannekset, elavat kasvit, elavat elaimet yms. 

6. Yhdysliikenteessa kuljetettaville lahetyksille voidaan asettaa jalki
vaatimus, jos sellaisen asettaminen valtionrautateiden liikennesaannon 
mukaan on mahdollinen. Jos jalkivaatimuksen alainen tavara otetaan 
kuljetettavaksi autolinjan varrella olevalta paikalta ja lahetyksen rahti 
halutaan suorittaa lahtopaikalla, on laheWijalta rahdin ja taman pykiiliin 
kohdan 3 toisessa kappaleessa mainittujen mahdollisten maksujen lisiiksi 
kannettava myos jl:ilkivaatimuspalkkio. 

7. Tavaralinjaliikenteessa suoritetaan Yhtioille kuuluvat tulo-osuudet 
sen suuruisina kuin maiksut rahtikirjojen mukaan on kannettu. Jos 
tavaral.injan autossa kuljetetaan rautateitse kuljetettavaksi jatettyii tava
raa, jonka rahti on laskettu niinkuin tavara kuljetettaisiin yksinomaan 
junalla, korvataan Yhtioille tallaisesta kuljetuksesta 6,80 markkaa ton
nilta ja lisiiksi '0,15 markkaa tonnikilometrilta. Painot tasotetaan samalla 
tavalla kuin kotiinkuljetuskorvauksia laskettaessa. 

10 §. 
Tilitysten ja maks,ujen selvittaminen 

1. Yndysliikennekuljetusmaksujen tilitys tapahtuu rautatieliikenne
paikoilla samalla tavalla kuin tavallisten rautatielruljetustenkin tilitys. 

2. Yhtiot ovat vclvolliset tiliWimaan rautatielle kantamansa rauta
tielle kuuluvat varat viimeistaan kantopaivaa seuraavana arkipaivana. 
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Liikennepiirin pliiillikko on oikeutettu myontiimalin tahlin enintlilin kah
den arlkipiiiviin pidennyksen, jos paikalliset olosuhteet sitli vaativat. 

3. Korvauksen suoritus YhtiOlle tapahtuu rautatiehallituksen tilitoi
miston viilityksellii Yhtioiden puolikuukausittain jalkikliteen laatimien 
l askujen perusteella. Jakelulinjaliikennettli koskevat laskut on ao. lii
kennepiirin piilillikon hyviiksyttava. Kotiinkuljetus- ja tavaralinjalii
kennettli koskevat lasikut hyvliksyy ao. asemapaiillikko, ellei liikennepiirin 
piiiillikko ole pidliWinyt hyvliksymisoikeutta itselleen. Laskut on liihetet
tava rautatiehallituksen tarkastustoim.istolle tarkastusta ja maksumiia
riiysten antamista varten. Laslmihin on liitettavli niiden laatimisen 
perusteena olleet kuljetuskirjaluettelot. 

III. Irtisanominen 

11 §. 

Tama sopimus on molemminpuolisin kuuden kuukauden irtisanomis
ajoin voimassa 1. 7. 1963 lukien. Tlilla sopimuksella lrumotaan rautatie
hallituksen ja Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kanssa t ehty 1. 6. 1961 >oi
maan tullut tariffisopimus. 

• * * 

Ratdatiehallituksen antamia lisiimiiariiyksiii 
1. Yhtiot ovat ilmoittaneet, etta sopimuksen 2 §: ssa mainittuna var

sinaisena henkilolinjojen luettelona on ldiytettava julkaisua Suomen 
Kullruneuvot (virkakiiyttoa varten jaetut Rautateiden Aikataulu), josta 
myos saadaan autolippuj en hinnat. 

2. Sopimuksen 5 •§ : ssa mainittu lisa- ja ylimaaraisen auton tilaus 
on tehtava kirjallisesti etukateen. Ellei tilausta voida tehdli etukateen, 
on ao. virkamiehen, yhtion tehtya ilmoituiksen lisaauton kaytosta ja 
vakuuttauduttuaan lisaauton tarpeellisuudesta, annettava tilaus jalki
kateen. Tilaukset voidaan myos laatia laskutuskausittain pidettavana 
luettelona, johon merkinnat tilaajan allekirjoituksin on tehtava paivit
tain. Tilaukset tai · tilausluettelo on luovutettava yhtiolle liitettliviksi 
laskutuksiin. 

3. Sopimuksen 8 § :ssa mainittu lisa- ja ylimaaraisen auton tilaus 
on tehtava kirjallisesti. Tilaukset voidaan myos laatia laslmtuskausittain 
pidettavana luettelona, johon merlrinnat tilaajan allekirjoituksin on teh
tlivii piiivittain. Tilaukset tai tilausluettelo on luovutettava yhtiolle lii
tettaviksi laskutuksiin . 

4. Tilityksestii Kl 21 a/ 62 annetut miiiiraykset jaavlit toistaiseksi 
entiselleen. (Tfo S 724, 18. 7. 63 .) Kl 28 a/ 63. 
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Liite 1 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n ja Viipurin Linja-Auto Oy: n junaliiken
neWi. korvaavat henki.lolinjat 1. 7. 1963 lukien 

Turku-N aantali 

Turku-Paimio ......................... . 

Vuokatti-Sotkamo 

J oensuu-Viinijarvi-Outokumpu ........ . 

Karjaa-Riihimaki ....... ............... . 

Taavetti-Luumaki ............. . . ...... . 
rautatiehallituksen kuljetustoimiston maa
raruman yhden ede'StaJk•aJisen alj·ovuoron 
ooa!1ta ·kou:lupairvina 1. 9.-31. 5. vahsena 
arilk!ana 

Kouvola-Lappeenranta-Imatra as. . ..... . 
rautatiehallituksen lruljetustoimiston maa
raiiman yhden tedestakruisen -ajovuoron 
osa;llta 

Kuopio--Iisabni ....................... . . 
rautatiehallituksen kuljetustoimiston maii
raiiman yhden menovuoron osalta 

Laurila-Tornio . .. ......... ......... .. . . 
rautatiehallituksen kuljetustoimiston maa
raamiin yhden menovuoron osalta 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

" 

" 

" 

" 
Viipurin Linja-Auto Oy 

" 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

" 

.. 
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Liite 2 

Oy Pohjola.n Liikenne Ab: n tavaralinjaliikennetariffi 1. 7. 1963 lukien 

Yhdysliikenteessa kuljetettavien kiito- ja rahtitavaraUihetysten ikulje
tusmaksut lasketaan Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kuljetusosuudelta sa
malta painolta kuin rautatierahtikin. 

Tavaralinjaliikennetariffin mulmiset lruljetusmaksut saadaan tariffi
taulukkojen ,Valtionrautateiden ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n tavara
linjaliikenteen maksutaulUikoista", joita sovelletaan yhdysliikennelahetys
ten autokuljetusmaksun maariiamiseen. Vahimmat maksut on mainittu 
samassa taulukossa. 

Helsinki 1968. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 29 
1963 

Vllttaus Klslcylehdessl )ulkalstuun mllriykseen merldWn: 
Kl 1/63. 2 ( - lehden numero. vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivl palnatus)aostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus,lehtlpalvelu. 

s is a 11 y s 1. Renkilo- ja o()SOiwrekisterin ilmo.ituskortti, pli!ii.lukutilaston tay
dennysilmoitus. - 2. A.vustuSiten myontii.minen rautatielli.isille lomanviettoa varten 
syyskautena v. 1963. - 3. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikko()jen vii.limatkat. -
4. Maksun kantaminen raut:atielli!isjiirjestojen .kayt>toon luovutetuista va.unuista. -
5. Pohjoismainen taV'amt•ariffi - 6. Muuntokur sit. - 7. Kadonneita. mat.kalip
puja, he:nJdlokortteja ym. - 8. A.voimia virikoja ja toimi..a. 

Henkilo- ja osoiterekisterin ilmoituskortti, paaluku
tilaston taydennysilmoitus 

1. H enkilo- ja osoiterekisterin ~'lmoitusko1·tti n : o 1168 

Eraiden henkilotietojen seka postiosoitteiden ke kitetyk i rekis
teroimiseksi on ikeskushallinnossa osastojen seka linjahallinnossa pii
rien (entisten jaksojen) ja vastaavien taytettava erikseen asian
omaisille painatusjaostosta lahetettavat ilmoitusk<>rtit, lomake n: o 
1168. Perustamisvaiheessa taytetaan tama kortti jokaisesta sellai
sesta valtionrautateiden palveluksessa 1. 8. 1963 olevasta henkilOstii, 
jonka virka- tai tyosuhde kestiia tai on kestiinyt vahintaiin kolme 
kuukautta. 

llmoituskortin tayttaa se keskushallinnon osasto tai linjahallin
non piiri, joka maiksaa asianomaiselle palkan. Milloin asianomainen 
henkilo palvelee muun kuin palkan maksavan ilmoitusvelvollisen 
alaisena, on tarpeelliset lisatiedot annettava palkan maksavalle vi
ranomaiselle. Epaselvissa tapauksissa on asianomaisten osastojen 
ja piirien sovittava ilmoittamisjarjestyksesta keskenaan. Taytetyt 
kortit lahetetaan 2. talouspiirin toimistoon Tampereelle 15. 8. 1963 
mennessa. 

llmoituskorttien perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toi
mesta suoraan osastoille, piireille ja konepajoille. Rautatieraken
nuksia varten tarkoitetut kortit lahetetaan r autatierakennustoimis
toon edelleen rautatieraikennuksille toimitettaviksi. 

6405/63/5--25.7.1963 
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Korttien tayton voi kukin ilmoitusvelYollinen jarje taa sopivim
maksi katsomallaan tavalla niin alhaiseen portaaseen saakka kuin 
on tarkoituksenmukaista. Piiria alemmissa portaissa taytetyt tiedot 
on kuitenkin tarkistettava piirin toimistossa. - V aik:kakin tiedot 
merkitaan 1. 8. 1963 paivan tilanteen mukaisesti, on ilmcisesti ai
heellista ruveta tayttamaan kortteja valittomasti. 

Kortteihin merkitaan seuraavat tiedot (numerointi kortin otsi
koiden mukaisesti): 

1) Timoittava viranomainen. 

2) llmoitettavan henkilonumero. lVIilloin asianomaisella ei ole 
VR: n henkilomuneroa, taytetiian tama kohta Paken toimesta. 

3) Postitoimipaikaksi merkitaan sen postitoimipaikan virallinen 
nimi, jonka k:autta postinjakelu asianomaiselle tapahtuu. 

4) Lahempi osoite kasittaa kadun yms. 

5) Sukunimi ja etunimet. Kaytetty etunimi alleviivataan. 

6) Syntymaaika: pv, kk ja vuosi, kukin kahdella munerolla, esim. 
08. 06. {)9. 

7) Mies vai nainen, rasti ao. ruutuun. 

) Oma virka, toimi tai ammatti 

a) numero ,VR virkanumerot"-luettelon mukaisesti tai vastaa
van monistetun ammattiluettelon mukaisesti; 

b) osasto, piiri tai vastaava tililuettelon organisatorisen jaon 
kahden ensimmaisen muneron mukaisesti. 

9) Hoidettu virka jne. a- ja b-kohdat kuten ylla. Tahiin merki
taan se virka jne., josta asianomainen saa palkan. Tiissa koh
dassa ei kuitenkaan oteta huomioon lomien sijaisuuksia, ei liioin 
tapauksia, jolloin asianomaiselle maksetaan ,toimesta" ns. vali
rahoja. 

Milloin 9) kohdan tiedot ovat samat kuin 8) k:ohdan tiedot, 
ei 9) kohtaa tarvitse tayttaa erikseen. 

10) Mikali asianomainen on jonkun muun ilmoitusvelvollisen pal
veluksessa, kuin mika hanelle palkan mak:saa, merkitaan tahan 
sen piirin jne. numero, jonka pysyvassa palveluksessa ilmoitet
tava on. Muissa tapauksissa jatetiian tiima kohta tayttamatta. 
Virkavapaudet mer'kitaan kohtaan 16. 

11) VaJkinainen asuinkunta. Jos tassa suhteessa esiintyy epavar
muutta, merkitaan henkikirjoituskunta 1. 1. 1963. 
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12) Sotilaspiiri. Piiri saadaan merkita myos pelkkana koodina. 1 
Sotilaspiirien nimilyhennykset ja koodit ovat seuraavat: 

Helsingin HelsSp 11 
Etela-Uudenmaan EUudSp 12 
Pohjois-Uudenmaan PUudSp 13 

Turun etelainen Tur ESp 2l 
Turun pohjoinen Tur PSp 22 
Rauman RauSP 23 
Porin PorSp 24 

Hameenlinnan HamlSp 31 
Tampereen itainen TamiSp 32 
Tampereen lantinen TamLSp 33 

Kouvolan KouSp 41 
Lahden LahSp 42 
Lappeenrannan LaprSp 43 
Mikkelin MikSp 44 
JyvaskyHin JyvSp 45 

Kuopion 
Savonlinnan 
Joensuun 
Suolahden 

Seinajoen 
Vaasan 
Kokkolan 

Kajaanin 
Raahen 
Oulun 
Kemin 
Rovaniemen 

KuoSp 51 
SavlSp 52 
JoeSp 53 
SuoSp 54 

SeiSp 61 
VaaSp 62 
KokSp 63 

KajSp 71 
RaaSp 72 
OulSp 73 
KemSp 74 
RovSp 75 

13) Virkasuhteessa olevat, me1,]riti:Uin rasti ao. ruutmm. 
14) Yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa olevat merkitaan 

rasti ao. ruutuun. 
Ruudut 6 ja 7 kasittavat paatoimisia henkiloita. Ruutuun 9 
merkitaan rasti sivutoimisista henkiloista, ts. sellaisista aile 
nomnaalityopaivan tekevista henkiloistii, joilla ei ole paatointa 
rautateilla. Tahan ryhmaan kuuluvat sellaisetkin pysyvasti 
rautatien palveluksessa olevat henkilot, joiden tyoaika kasittaa 
vain muutamankin tunnin viilkossa. 

15) Asevelvollisuuss1.1hde, merkitiian rasti ao. ruutuun. 
Ruutuihin 1-3 merkitlil:in reserviin kuuluvat. Mikiili asian
omainen on parhaillaan reservin kertausharjoituksissa, tehdiian 
tiista merkintii huomautusriville. Ruutuihin 6-7 merkitiiiin 
asevelvollisuutensa suorittaneet nostoviikeen siirretyt. Asevel
vollisuuttaan vieHi suorittamattomia nostomiehia (nuoret ika
luokat) ei rastiteta. Ruutuun 4 rastitetaan vakinaista asevel
vollisuuttaan parhaillaan suorittavat henkilot. Ruutuun 8 mer
kitaiin asevelvollisuudesta rauhan aikana vapautetut, ruutuun 
9 kokonaan vapautetut (tahiin ryhmaiin eivat kuulu liik~kan
nallepanon varalta toimen perusteella vapautetut). 

16) Huomautuksia-rivi on varattu lisiimerkintoja varten. Jos tama 
tila ei riita, saadaan merkintoja jatkaa kiiantopuolelle. 
Pitkat virkavapaudet, niiden syy (asevelvollisuuden suoritus, 
palvelu muualla, opiskelu, yksityisasiat yms.) sekii aika merki-
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taan talle huomautusriville. Lyhytaikaisia virkavapauksia ei 
rekisteroida. 
+) -merkityt kohdat taytetaan Paken toimesta. 

Mikali 1. 8. 1963 ja korttien Ui.hettamispaivan valisena ai'kana 
tapahtuu nimen- tai osoitteenmuutoksia, merkitaan nama valitto
masti taytettyyn ikorttiin tai kirjoitetaan uusi kortti taytetyn tilalle. 

2. M uutosilmoitukset 

Rekisterikortiston ajan tasalla pitamiseksi on 2. talouspiiriin 
ilmoitettaya kuukausittain rekisteroitavat ~uutokset myohemmin 
lahemmin maarattavalla tavalla. 

3. Tiiydennysilmoitukset piiiilukutilastoa varten 

Edella mainittua rekisterikortistoa tullaan kayttamaan my6s ns. 
paalukutilaston laadinnassa. 

Koska rekisterista puuttuvat lyhytaikaisessa palvelussuhteessa 
olevat, on piirien ja vastaavien lahetettava viimemainitusta henkilo
lrunnasta luJkumaarailmoitus kunkin kuukauden 1 paivan tilanteen 
mukaisesti. llmoitus suoritetaan lomaikkeella n:o 11710: ensimmaisen 
kerran 1. 8. 1963 tilanteen mukaisesti, ja lahetetiian se 2. talous
piirin toimistoon. 

llmoituksessa jaetaan yllii mainittu henkilokunta seuraaviin 
ryhmiin : 

1) virkasuhteeseen enintaiin 'kolmen kukauden ajalrsi otetut 
henkilot; 

2) lyhyeen tyosopimussuhteeseen otetut henkilot 
a) kuukausipalkik:aiset 
b) tunti- ja urakkapalkkaiset. 

Kussakin ryhmassa ilmoitetaan miehet ja naiset erikseen. 

Toistaiseksi palveluikseen otetut tilapiiiset toimihenkilot otetaan 
henkilorekisteriin ja ilmoitetaan siis ilmoituskortilla n: o M68. 

(Rhjhlo H. &58, 10. 7. 63 .) Kl 29/63. 1. 

Avustusten myontii.minen raut!lltielliisille lomanviettoa 
varten syyskautena v. 1963 

Viitaten Kl 12/613.2 rautatiehallituksen sosiaalijaosto ilmoittaa, 
etta lomanviettoavustuksia voidaan viel ii myontiiii jiiljelliiolevan 
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kesakauden ja tulevan syyskauden aikana kuluvan vuoden loppuun 2 
saakkao Kaytettavissa ovat seuraavat lomanviettopaikat, n.imo: 

Solgarden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 280 8o saakka 
Kanervala ja Pyysalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 80 , 
Rantalinna ja Lepokallio 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 150 90 , 
Paularinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 0 150 l'Oo , 
Vuokatin ja Pyhatunturin retkeily-

keskukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~mutta vuoden 
Saariselan retkeilykes'kus 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 10 90---310 120 

Lomanviettoavustuksia tarkoittavat anomukset on mainitun Kl: n 
liitetta tai vastaavaa lomaketta kayttaen toimitettava aoo paallys
ton valityksella rautatiehallituksen sosiaalijaostoon kesiikauden 
osalta viipymattii ja varsinaisen syyskauden osalta ensi tilassa ja, 
mikali mahdollista, ensi syyskuun 1 paivaan mennessiio 

Varsinaisia lomanviettovuoroja ei syyskaudella ole, vaan enin
taan 14 vuorokautta kasittavan ajan varaukset pyritaan jarje ti:i
maan anojien esittamien toivomusten mukaano (Tt III n: o 8/ 316, 
190 70 630) Kl 29/630 20 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Perrui:on asemaJilJ ·alliaJis:elooJ km: 'hla 128 + 171 m on avalttu 200 70 
1963 i}uiki~n hlikentee'hle KisamlliJiio-m:iJrrrinen seisak'e oou:r,a:win mrer
kinnoiin: 

se Kisakallio 1 Pernio 1. H 
Salo 160 
Kr 4lo Tku 1280 

Liiksnnoidii.ii.n vain 
aikana 1o 5o-30o 9o 
Luko 200 7o <63o (Lkoj 

!!1.:<0 Lt 2033, 200 70 
6.3o) Kl 29/630 3o 

Maksun kantaminen rautatiela.isjarjestojen kayttoon 
luovutetuista vaunuista 

3 

Rautatielaisjarjestojen 'kayttoon luovutetuissa paiva-, makuu-, 4 
retkeily- ja majoitusvaunuissa matkustavilla on oltava aoo matJkalla 
kelpaavat vapaaliputo Istumapaikkalipun maksuja ei kannetao 

Jos paiviivaunua kaytetaan yomajana jollakin matkan varrella 
olevalla liikennepaikalla tai maarapai'kalla, kannetaan TS: n W §: n 
2 1m :ssa mainitut maksut 50 %: n alennuksino 
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Maku1wa1mua kaytettaessa kannetaan makuupaikkamaksut scu
raaYasti: 

a ) vaunun ollessa liikkeella, jokaisesta vau
nussa olevasta makuupaikasta ja yosta: 

rautatien vuodevaatteita ei kayteta ..... 
, , kaytetiiiin . . . . . 

Kun vaunua edella mainitun kuljetu!ksen 
yhteydes a kaytetaan yomajana miiii?·ii- tai 
viililiikennepalikalla klo 23 ja 7 valisena 
aikana vahintaan 4 tuntia, jokaisesta vau
nussa olevasta makuupaikasta ja yosta: 

rautatien vuodevaatteita ei kayteta 
, , kiiytetaan . . . . . 

b) liikennepaikalla olevaa makuuvaunua kiiy
tetiiiin vain yomajoituksena, jokaisesta 
ldiytetysta makuupaikasta ja yosta : 

rautatien vuodevaatteita ei kiiyteta 
, , 'kiiytetaan . . . . . 

2Jk 

4,50 mk 
6,75 " 

2,25 mk 
3,40 " 

llk 
6,50 mk 
9,75 " 

3,25 mk 
4,90 " 

2,25 mk 
3,40 " 

Kohdassa b) mainitussa tapaU!ksessa on vahin maksu ilman 
vuodevaatteita 33,75 mk vaunusta ja yosta. Rautatien vuodevaat
tcita ldiytettiiessa on vahimmiin maksun lisaksi suoritettava 1,15 mk 
yostii kutakin sellaista vuodetta kohden, jossa kiiytetaiin rautateiden 
nwdevaatteita. 

'I.'S : n lO § : n 5 1m: ssii mainittua retkeilyvaunua kiiytettaessa 
kannetaan rautatielaisjarjestoilta tariffisaiinnon muk:ainen retkeily
vaunun lisiimaksu. 

Majoitusvaunuja X- tai B-mcrkinniilla kiiytettiiessii kannetaan 
2-aJkselisesta vaunusta 10;00 mk ja 4-akselisesta vaunusta 20,1()0 
mk alkavalta vuorokaudelta. 

Eri vaunu, retkeilyvaunu tai vaunuosasto luovutetaan rautatie
Hii, jiirjestoille vain siinii tapauksessa, eWi kalustoa on riittiiviisti 
Uihiin tarkoitukseen eika toimenpide hiiiritse muuta liikennettii . 

.Mennetuilll mwkooin ,e,i vaunuja hmvutertru raJutaititeHiJisj,iirjootO
jen kiiyttoon joulun, uudenvuoden, loppiaisen, piiiisiiiisen, hellun
tain .ia juhannuksen aikana. Mikali rautatielaisjarjestot haluavat 
niiiden juhlapaivien aikana vaunuja kayttaii, on niistii suoritettava 
tayden tariffin mukaiset m:iksut. 
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J os pi.iivavaunua ki.iytetiiiin ainoastaan yomajana kokous- tai ret- 4 
keilypaikkakunnalla, jossa on tarkoitukseen soveltuvia vaunuja ei 
vaunujen ki.iytostii peritii malcsua. 

V aunujen liittamisestii juniin on kullakin kerralla erikseen so
vittava kuljetustoimiston kail'SSa. 

Kl: ssa 19/62.10 kohdassa mainitut maaraykset peruutctaan 
1. 8.1963 '}uki.!Eln. (Tfo n :o M 3•13', 18. 7. 63 .) Kl 29/63. 4. 

Pohjoismain.en tavaratariffi 

Lisalehti n: o 24, voimassa eldkuun 1 paivasta 1963 lukien, si- 5 
saltaa mm. uudet noin 5 % : lla korotetut yksikki:ihinnat S u om e 11 

rautJateill.l<a. Pa:iontwtusjtaosto 011 suorittanut 1isalehden perusjakehm. 
(Tft V n : o 189, 16. 7. &3.) ill. 29/63. 5. 

Muuntokurssit 

Muutoksena Kl: ssii. 51/ 62.13 oleviin muuntokursseihin ilmoite- 6 
taan, etta 1. 8. 63 lukien sovelletaan kansainvalisessa henkilo- ja 
tavaraliikenteessa Lansi-Saksan markoissa ja Sveitsin frangeis a 
ilmoitettuihin maksuihin seuraavia muuntokursseja: 
Lukumi:i.lirii. 

100 

JIOO 

Rahayksri.kko 

Lansi-Salksan mark!kaa 

Sveitsin frangia . . . . ...... . .. . 

(Tft V n: o 200, 19. 7. 63.) Kl 29/ 63. 6. 

Lyh6Illlys 

DM tai 
DM/BB 
Fr S 

mk 

81,10 

74,80 

K adonneita. matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Oulun konepajan tyontekijii.lle Seppo Kiirkkaiselle 20. 6. 1963 kirjoiLettu 7 
tilapiiinen vapaalippu n:o 233675 matkalle Oulu-Pori-Oulu seka 2. 5.1963 
kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 277141 matkalle Oulu-Kukkola-Oulu 
ovat kadonneet ja kuoletetaan. (01 kpp n:o 311/Ml, 12. 7. 63. ) 

Psykoteknillisessii. laboratoriossa palvelevalle tilap. psykologille Hannu 
Sakari Piilsille 7. 2. 1961 annettu henkilokortti n: o 337 ja 6. 6. 1963 kirjoi
tettu kaikilla radoilla kelpaava 1 1uokan virka-aikavapaalippu n: o 104761, 
jonka voimassaoloaika paattyy 31. 12. 1963, ovat kadonneet ja kuoletetaan. 
(Yt n:o ffio 159, 16. 7.1963.) 

Ratavartija Emil Haikalalle ja hanen vaimoJleen Elsalle 4. 7. 63 kirjoi
tetut tilapaiset vapaaliput n : o 284873 ja 284874 matkalle Vesanka-Hel inki, 
seka ratatyomies Rikhard Vahaniitylle ja hanen vaimolleen Eevalle 3. 
7. 63 kirjoitetut tilapaiset vapaaliput n : o 284867 ja 284868 matkalle Vesanka 
-Kemijii.rvi, ovat kadonneet ja kuoJetetaan. (5. ratapiirin paii.ll. n:o 682/ 62, 
17. 7. 63.) 

Kuopion aseman asemamiehen Sakari Kollanin pojalle Raimolle 31. 5. 
63 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n:o 303209 matkalle Kuopio-Turku on 
kadonnut ja kuoletetaan. (9. liikennepiirin pi:i.lill. n : o 1414, 17. 7. 63 .) 
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5. konepiirissii. (Yw) tilap. vet. Him.mittii.jiille Lauri Herraselle 11. 7. 63 
kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 236719 matkalle Ylivieska-Kauliranta 
sekii. 5. knjp:n antama. henkilokortti 3. 2. 60 n:o 42334, ovat kadonneet ju 
kuoletetaan. (5. konepiirin paii.ll. n: o 487, 18. 7. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia. 

Kolme y.p. 3 l. rakennusmesta1·in virkaa, toistaiseksi 2. ratapiirissii. (yksi 
Lobja, kaksi Karjaa) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimi· 
tettava rautatiehallituksen h"i.rjaajalle viimeistaii.n 8. 8. 1963 ennen kello 12 (po . 
titse ennen virka·ajan pii.ii.ttymistii.). 

Veturimestarin (A 19 pl.) vilrlca koneosaston linjahallinnossa, virantoimitus· 
paikkana toistaiseksi 9. konepiiri (Iisalmi) . Koneosaston JOhtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 8. 8. 1963 
ennen klo 12 (postitse lii.b.etettii.essa ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Keskushallinnon liikenneosaston 2. l~rokan liikennetarkastajan virka (A 25 
pl.) ja linjahallinnon 2. luokan lilikennetarkastajan virka toistaiseksi 1. liikenne· 
piirin toimistossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saami eksi 
niissii virkaehdotuksissa, jotka rautatiehallitus tulee tekemiiii.n sanottujen vir
kojen tiiyttamiseksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 
12. 8. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka·ajan pii.ii.ttymistii.) . 

Pitii.jii.nmii.en ja .Toutsenon asemien 3. luokan (1 pl.), Pohjankurun, Virtain, 
Kankaanpiiiin ja Tuupovaaran asemien 4. luokan (1 pl.) ja Ilmajoen aseman 
4. luokan asemapaallikon vvrat seka y.p . apulaisasemapiiiillikon vil"Tca Helsingin 
asemalla ja a.p. apulaisasemapaall~"kon vi1·1ca Seinii.joen asemalla. Rautatiehalli · 
tukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistiiiin 12. 8. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka·ajan piiiittymistii.) . 
Nimitetyt asemapii.iillikot ovat velvolliset vastaanottamaan yllii. mainituille ase
mille asemapii.ii.llikon hoitoon mahdollisesti vastedes maii.rii.ttii.vii.n postitoimipai
kan hoitajan toimen. 

Helsinki 1968. Valtioneuvoeton kirjapaino 

1 
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KASKYLEHTI N:o 30 

1963 
Vlltta•s Klskylehdessl )ulkalstuun mllrlykseen merldtlla: 
Kl 1f63. 1 (=- lehden numero. vuosl, ulan numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivl palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rauc:atlehallltus, lehttpalvelu. 

Si s a 11 y s: 1. Posti iirtokorttien kaj"llto talouspiirien siirtotileilla. - 2 . Kuor
manulottuman I salliminen ratao alia Jyvfuskylii-8uolahti. - 3. Muutoksia julkai
suun Li.ikennepaikkojen valim·atkat. - 4. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja 
ym. - 5. Avoimia virkoja ja toimia. 

Postisiirtokorttien kaytto talouspiirien siirtotileilla 1 
Kun liikcnnepaikoilla .ia varastoilla ym. on huomattava maara 

tilillepanokortteja ps-tileille 3501 ja 3502, joi~ a on mcrkinta "ta
lousjakso", on postisaastopankki suostunut siihen, etta mainitun
laisia tilillepanokortteja ·aadaan cclelleen kayttaa niin kauan kuin 
nykyista painosta riittaa, korkeintaan kuitenkin ku1uvan nwden 
loppuun ·aakka. Sarna koskee polttoainemaksusnorituksia lomak
keilla myos pankkisiirron kautta. Ko. lomakkeiden uu issa painok
sissa ja numtoinkin, jollei lomakkeissa ole "talousjakso" pain ettuna. 
on nyt jo postisiirtotilien nimi sii ki.iytettaYii ''ta]onspiiri"-sanaa. 
(Toj n:o To 482, 25. 7. 1963.) Kl 30/ 63. 1. 

Kuormanulot tuman I salliminen 
rataosalla Jyvaskyl3r-Suolabti 

Kuusan uu ien ratasiltojen tultua valmiiksi sallitaan 3. 7. 1963 
lukien kuormanulottuma I rataosalla Jy-vaskyli:i-Suolahti. Akscli
painorajoitus tiilla ratao alla pysyy lwitenkin Yicla ennallaan. (Rt 
2321/3877, 2il. 7. 1963.) Kl 310/ 63. 2. 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 3 
Oikaisuna ilmoitctaan, etta Kasky1ehdessii n:o 29/ 63.3. ilmoi

tettu Ki akallion seisakkeen tariffivalimatka Turkunn on oleYa 
72 okilomctriii. (N :o Lt 2003, 29. 7. 63 .) K1 3.01/63. 3. 

6566/63/5- 1. 8. 1963. 
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4 Kadonneita. matkalippuja, henkilokortteja ym. 

5 

1. k~nepiirin veturinkuljettajalle Erkki Varpukarille 24. 4. (i3 kirjoitettu 
kesiikauswapaalippu n: o 12016 matkalle Helsinki- Lohja, 2. 7. 63 kirjoitettu 
tilap. vapaalippu n: o 369237 matkalle Helsinki-. avonlinna ja 2-L 5. 62 an· 
nettu henkilukortti n : o 35424 ovat kadonneet ja kuolctetaan. Samoin 1. 
konepiirin viilaajaharjoittelijalle Pertti Vuorelalle 1 . 4. 63 kirjoitettu kesa
kausivapaalippu n: o 314449 matka1le Helsinki-Toijala on "kaclonnut ja kuo· 
1 tetaan. (l. konepiiriu piiiill . n:o 352 Yp 1, 20. 7. 63.) 

RatatyoHtekijii Urmo Vili asclle kirjoitettu kesakausivapaa li ppu n: o 0031 7 
matkalle Riihimaki-Kaunislahti on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ratapiirin 
paiill. n :o 1161/ 1.7, 22. 7. 63. ) 

7. konepiiri ·sli Haminassa palvelevalle veturimiesoppilas Pen lti Liljalle 
kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 298362 viilille Hamina- :Mommila 011 

kadonnut ja kuoletetaan. ( 7. konepiirin paiill . n:o 677 Vpl 22. i. 63.) 

Pa ilan konepajalla palvelevalle konepajaty olaiselle Heikki Pirjomaelle 
kirjoitettu kesakau ivapaalippu u:o 319135 matkalle Helsinki- Halikko on 
kadonnut ja kuoletetaan. (P sl knp 23. 7. 63.) 

Opastrrttyoutckija Pekka Salolle kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 00334 
matkalle Riihim!iki-Siitama on kadomlUt ja kuoletctaan. (2. ratapiirin piiiill . 
n:o 1171/ 1.7, 24. 7. 63. ) 

Ratat)~omies Reino Kolppaselle kirjoitettu tilapainen vapaalippu n :o 
2 351, ajalle 4. 7. 63-3. 10. 63, viilille Kiilvia- Kaulirauta ja ratatyomi e. 
Heino Kolppascn vaimolle Leallc kirjoitettu tilapainen vapaalippu n: o 288352, 
ajalle 4. 7. 63-3. 10. 63, Yiilillc Kii.lviii-Kauliranta ovat karlonneet ja kuole
tetaan. (6. ratapiirin paall. u:o 5/ 77, 25.7.63.) 

Oulun a eman alokkaalle Matti Juhani Peraliille 23 . 4. 1963 kirjoitettu 
kc akausivapaalippu n: o 001 57 matkalle Oulu-Nivala, kelpoi uusaika 1. 5. 
- !31.10.1963 on kadonnut ja knoletetaan. ( fi . liikennepiirin ptiilll. n: o 
1063/2171, 27. 7. 63. ) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Kolm e ylimaiiriiistii toilmi.stoapu.laiscn tointa ( \. 6 pl. ) , joi ta toistaisPksi 
yksi varasto-osaston puutavaratoimistossa, yk i Kajaanin kyllasty ' lai.toksella 
ja yksi Haapamaen kylliisty laHokgella tiiytetiiiin e ityksen peru t<'<'lla. Varasto· 
o. a!'lton johtajallc osoitPtut hakcmuksl't OTt toimitettava varastotoimi~toou vii
meistiiiin 16 .. 1963 enncn klo L ( postit~e ennen virka-ajan piiiittymi~tii ) . 

Helsinki 1963. Ve.ltioneuvoaton kirjape.ino 
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Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltUn: 
Kl 1f63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. 

si s a 11 y s: 1. Ulkomaiset Yapaaliput. - 2. Pohjoismaiset '<,rapaaliput . - 3. 
Yapaaliput ruuihin kuin Pohjoi~maihin. - 4. Alennu!'!Otlistuk et. 

Ulkomaiset vapaaliput 1 
Rautati hallitus on tehn~1: muiden Pohjoi maiden rautateiden 

kan. a uuden sopimuksen Yapaalippujen myontiimisesta Pohjois
maiden rautateilHi.. Tama sopimus tuli Yoimaan 1. 7. 1963 lu.kien j a 
se on rautatiehallituk en antarnin lisaohjein jaljempana julkaistu 
kokonaisuudessaan. Sarnalla on jaljempana ju~kaistu myos muih in 
kuin Pohjoi ·maihin rnyonnettaYiii vapaalippuja ja 50% :n alenmvk-
een oikeuttavia almmustodistuk ia tko kevat :ellaiset maariiykset, 

jotka On tarpeen tunt a naita Yapaalippuja tilattaessa, kirjoitet
taessa ja kaytettaes a. Aikaisemmin VR Kiisl~·lehdissa 601/52.9, 
16 a/156, 11 a/ 60.1, ~0/60.10 ja 19/ 61. julkaistut naita lippuja kos
keYat YastaaYat maara:vkset kumoutm·at nyt julkaistuilla ohjeiJla. 
(Tfo n:o 12, 29. 7. 63.) K1 30a/ 63. ]. 

Pohjoismaiset vapaaliput 2 
Pohjoismaiden rautatiehallitlllkset oYat sopineet \apaalippujen 

myontii.mi e ta 1. 7. 1963 lukien Pohjoismai sa tehta;-illc matkoille 
seuraavien aantojen mukaan: 

Maarayksia 

pohjoismaisten erikoi Yapaalippujen myontiirrn.i e~ta Tan ·ka. a, Suo
roes a, Norjassa ja Ruotsissa. 

1. Vapaalippu myonnctaan Yil1kamatkaa ja asianomaiscn rauta 
tiehallituksen hyYaksymaa opintomatkaa Yarten kaikille henkilokun
taan kuulm·ille Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin ;·altionrauta
teilla. Tanskas a ja Ruotsissa kelpaa Yapaalippu niilla yksityisillii 
rautateilla, joilka on mainittu liittee sa 1. 
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:2. Yapaalippu Yoidaan myontiii:i muuta kuin >irka- tai opinto
matlma Yarten ·enraaville henkilokuntaan kuuluville: 

a) Vakinaiseen ja ylimaaraiseen henkilokuntaan kuuluvalle seka 
naihin ,. rrattavalle pysyvaises a palveluk e sa ole>alle ja ylimaa
raiseen henkilokuntaan kuuluvalle sellaisin naita kaikkia ko kevin 
ehdoin, etta he ovat 1 vuotta taytettyaan olleet vahintaan 3 vuotta 
yhtajaJksoi esti palYeluksessa. 

b) Pysyvassa tyosuhteessa oleva,He tyiH~:is•eHe niiden erirtyis
ten perusteiden mukaan, joita asianomainen rautatiehallitu · katsoo 
·opival~i soveltaa tyolai henlrilolnmtaan kuuluviin, kuitenkin huo

mioonottaen, etta asianomainen tyontekija on 18 vuotta Uiytettyaan 
ollut Yahintaan 3 vuotta yhtajak. oisesti palveluksessa. 

3. aannon mukaisesti voidaan vuosittain myontaa vain kaksi 
:2 kohdan mukada vapaalippua matkaa varten lmssalcin kysymyik
:es a oleva ·sa maas a. Kauttakulkumatkaa ei lueta eri matkaksi. 
Lippuja myontii>a Yiranomainen voi erityisten yiden peru teella 
myontai:i. ~'limaarai iakin Yapaalippuja. Lippuja myontavan 'iran
omaisen on pideWiva tarkkaa luetteloa lmnlrin lipunsaajan saami ta 
lipuista. 

4. Lippn kirjoitetaan pohjoismaigen erikoisvapaalipun lomak
keelle (malli liitteena 2). J ollei toi ·in ole soYittu, on vapaalippu 
laadittava amojen siiantojen nn11kaan, tahan sisallytettyna myos 
vaunuluok.kaa kosk.e\·at maadiykset, kuin kansainvalisia Yapaalip
puja laadittaessa sowlletaan. 

5. :\Ial~ut malmn- ja istumapaikoista samoin !min muut eri
koisct lisamal~ut on uoritettaYa taYallisessa jarje. t~>~ks ·sa. Pika
junan lisamaksua ei kuitenkaan tan-itse suorittaa. 

6. Asianomaisella rautatiehallituksella on oikeu rajoittaa liplm 
ka~-ttoii oman maansa kiitojnnissa. Tallaisesta rajoituksesta on huo
mautus liptm taka ivulla. 

7. Kiiden henkilokuntajarje tojen toimihenkilOille, jotka on mai
nittu liitteessa 4, voidaan m)'ontaa vapaalippu matkaa varten toisen 
maan YastaaYan jarjestOn kongr ssiin tai ylei een kokoukseen. Tama 
koskee myo kauttalmlkmnatkaa Ruot ·issa. Tallainen lippu kirjoi
tetaan kelpaaYaksi 1 luokkaan. 

Vapaalippuanomus johon on liitetty kokouskntsu, tehdaan oman 
maan rautatiehallituk elk 

. Poikkeuksellisesti Yoidaan Yapaalippu myonHia cHikkeella 
olm·allc rautatielai. elle, joka on erityi esti kutsuttu tai joka o ·al
listuu toimihenkilona rautatielaisji:irjeston kongressiin tai vastaa
Yaan ;kokolllkseen, mat1kaa Yarten silna maassa, missa kongre si tai 
kokous pideHian seldi myo kauttakullnunatkaa Yarten Ruotsissa. 

Anomus tallaisesta Yapaalipusta on tehtava kohdan 7 mukaisesti. 
K~·symyk een tuleYat jarjestot on lueteltu liitteessa 4. 
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9. Rautatieliiisellc, joka ci ole vapaalippnnn oikeutettu, voidaan ·2 
myontaii vapaalippu matkaa varten rautatieUiisjarjeston toimcen
panemaan kongressiin tai opintomatkaan. Anomus tiillaisesta vapa~l
lipusta on tchtiivii kohdan 7 mukaisesti. 

W. Rautatieliiiselle voidaan myontiiii vapaalippu osanottoa var
t en urheilukilpailuun seuraavien saantojen mu.kaan: 

a) Matima varten kunkin urheilulajin pohjoismaisiin rautatie
m('staruuskilpailuihin saadaan vapaalippu Yain eninHi.an joka toinen 
vuosi. Tallaista vapaalippua koskeva anomus on asianomaisen kes
kusjarjeston tehtava oman maansa rautatiehallitukselle, jonka jal
keen kirjoitctaan 2 luokkaan yhteislippu, jossa on mainittu joh
tajan nimen lisaksi mu.kana seuraavien urheilijoitten lu.kumaara. 
Anomukseen on liitettava lucttelo kaikista matkaan osallistuvista 
henkiloista. Matkanjohtajalla taytyy olla samanlai.nen luettelo, joka 
on pyydettaessii nayteWiva junahenki.lokunnalle. 

b) Matkoja varten seurakilpailuihin myonnetaan kunkin maan 
keskusjarjestolle V1losittain enintaan 15 ryhmalippua. 

aiden lippujen anominen ja kirjoittaminen tapahtuu a) -kohdan 
mukaisessa jarjestyksessi:i. 

11. Anomus vapaalipun saamiseksi matkoille, joita ci edellii ole 
mainittu, kuten esim. soitto- ja laulujuhliin, raittiuskongressiin 
yms sellai elle rautatieUiiselle, joka ci ole vapaalippuihin oikeu
tettu, tai eliikkeella olevalle rautaticUiisclle on ji:itcttavii oman maan 
rautatiehallitukselle. Ti:imii alistaa sen a. ianomaisten maiden rauta
tiehallitusten ratkaistavaksi, jos esitysta katsotaan voitavan puoltaa. 
Ku.kin tiillainen yhdistys voi vuosittain saada lippuja vain yhta 
kokousta varten tassii tarkoitetuille henkiloille johonkin kysymyk
sessa olevaan maahan, vaikka yhdistyksella olisi useampia alaosas
toja. Viim~ksimainitussa tapauksessa on yhdistyksen itse ratkais
tava, mika osasto saa liput. 

12. Liput kirjoitetaan oman maan rautatiehallitUJksessa niissii 
,·irkapaikoissa, jotka on mainittu liitteessa 3. 

Rautatiehallitus on taman perusteella 24. 7. 1963 antanut seu
raavat lisaohjeet: 

1. Maaraysten kohdassa 1 mainituilla opintomatkoilla tarkoite
taan sellaisia matkoja, joiden suorittamista varten rautatiehallitus 
on myontiinyt apurahan. 

2. Maiiraysten kohdissa 2 ja 3 tarkoitettuja lippuja myonnetiian 
kullekin naihin lippuihin oikeutetullc Suomen rautaticlaiselle vuo
sittain yhteensa enintaan 2 lippua. 

6588/ ,63/5 - 6. 8. 163. 
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3. MiHi.raysten 2 lJ) -kohdassa tarkoitctuillc tyosopimussnhteessa 
lm•alle henkili:ille myi:innetaiin pohjoismaisia vapaalippuja 3 vuotta 

kestaneen palvelu.k:sen jii11keen chdolla, 'tta han tiilloin on ollut 
jatkuvas a t.yo sa ja suorittanut norrnaalityi:ipaivia. Mikali han jo 
aikaisenunin on ollut rautatien palveluksessa sanotun ajan, mutta 
vali lla ollut muu 'a tyi:issa, myi:innetaan hanelle pohjoismaisia va
paalippuja Yuoden palvelun jalkeen. 

4. Pobjoismais<'t vapaaliput kirjoitetaan kelpaaviksi sarnassa 
.-aunuluokassa kni.n mihin ao. aa kotimaiset tilapaiset vapaalip
p unsa. 

5. Pob.joismaiset crikoisYapaaliput on anottaYa tariffiosaston 
apulaisjohtajalta valtionrautat<'idcn vapaalippnsiHinni:in 21 § : n 6 
lm :ssa saadctyssa jarjestyksessa. 

(Tfo n :o 129. ~9. 7. 63. ) Kl 30 a/ 63. 2. 

Liite 1 

Luettelo yksityisista rau tateista, joilla tehtiiville matkoille vapaa
lippuja voidaan kirjoittaa 

f 'o.nska 

Aalborg PriYatbaner 
Lollandske .J ernbaner 
Hilleri:id- FrederiksYacrk- H undcst Nl .J ern bane 
Odsherreds ,Jernhanc 
Hi:ing- Tollosc Jcrnbanc 
Horsens PriYathanPl' 

Rfwtsi 

Byvalla-Lang-shyttans Janl\'ag, l.~ang-shyttan (B.L.J.) 
Dala-Ockelbo- orrsundets jarnvag, Jadraas (D.O.N.J. ) 
Goteborg-Saro jarnvag, Gi:iteborg (G.S.J .) 
Nora Bergslags jarnvag, Nora (N.B .J .. ) 
Nordma11k- Klaralvens jarnvagar, Hagfors (N.Kl.J.) 
Stockholm-Nynas jarnva(J', Nyniisharnn (S.N.J. ) 
Stockholm-Saltsjons jarnvag, Stockholm (S.Sn.J.) 
Trafik Ab Clrang-Psh<.>rg- Oxclo nnds jarnvagar, Eskil tuna 

(T.G.O .. T.) 
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for 
haltija 

fra 
mistll 
frln 
til 
mihin 
till 
over 
kautta 
iSver 

fra 
mista 
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til 
mihin 
till 
over 
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over 

Gyldig 
Kelr,aa 
Gje der 
Giller 

DANMARK TANSKA 
FINLAND SUOMI = klasse 
NORGE NORJA === luokka 

__ S:..:V.:...E:..:R:.c.I:..:G:..:E:__ __ _:R:..:U=.O.=...:T..:S..:.I_= klass 

NORDISK FRIPAS 
POHJOISMAINEN VAPAALIPPU 
NORDISK SPESIALFRIBILLETT 
NORDISK SPECIALFRIBILJETT 

og tilbage- ja paluu- og til bake- och Ater 

Tjenestested 
Kirj,paikka 

Tjlnstestllle 

t9 

U nderskrif~ 
Nimim, 
Sign , 

t9 

~ 
Paluu 

Vend I 
No 2351. 1 00{50 fl 
872-63{75 00401 

Kllnnil 
Vlndl 

Fripasset grelder, nar andet ikke er foreskreYet her neden
for, til aile tog. 

Ophold undervejs kan foretages ubegrrenset antal gauge uden 
formalitet. For plads i sovevogn rna sovepladsbillet lases. 
Afgift for pladsbillet skal betales efter sredvanlige regler. 

25 kg frivregt for rejsegods, fo1· hvilket indskrivningsgebyr 
skal erlregges pa sredvanlig mllde. 

Fripasset ma ikke overdrages til andre. 

Lippu kelpaa, lippuun merkityilla matkoilla kaikissa ju
nissa, . jollei toisin maarats. 

Matka voidaan keskeyttiia muodollisuuksitta. :Mal..-uu..-au
nussa matkustamista varten on lunastett&'l'a makuupaikkalippu. 
)!aksu istumapaikasta on suoritetta>a taYallisessa iarjestyk
sessa. Kiitojunassa matkustettaessa on istumapaikan Y&l·aami
nen pakollista. ll.latkustusoikeutta tiillaisessa junassa voidaan 
rajoittaa. 

25 kg matkatavaraa vapaasti; Tanskassa ja Ruotsissa sriii-
detty kirjaamismaksu on kuitenkin suoritettava. 

Lippua ei saa luovuttaa toiselle. 

Billetten gjelder i alminuelighet (se uedenfor till aile to~r. 
Avstigning underveis kan skje uten formalitet. Yanlig avgiit 

for soveplass, sitteplass og de srertilleg som ellers er foresk1·evet 
rna betales. Under ekstraordinrer stor trafikk kan Hovedstyret 
beetemme at billeten ikke gjelder for reise i 'l'isse tog. 

25 kg reisegods fritt. 
Fribilletlen ma ikke o,·erdras. 

Biljetten galler, for resa pi\. de angivna stral}korna i\ 
alia t!g, sll.vida ej anna t forcskrives. 

Uppehll.ll under resan obegriinsat antal ganger utan forma
lite!. For plats i sovvagn mhte so,-platsbiliett losas. A,-;!ift 
for sittplatsbiljett skall betalas i vanlig ordning. Vid fard 
med expresstiLg i\r sittplatsbiljett obligatorisk. lnskriinknillg 
i ri\tten att fiirdas a dylikt tag kan dock foreskrivas. 

25 kg friv ikt for resgods, varvid inskl·ivningsavgift skall 
erlii.ggas i vederborlig ordning. 

Biljetten fiir ej overlr.tas. 
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Liite 3 

Vapaaliput kirjoitetaan oman maan rautatiehaJlituksessa seuraa
vissa virkapaikoissa: 

Tanska 

G eneraldirektoratct 
1. Distrikt, Kobenhavn 
2. , Aarhus 

Suomi 

Rautatiehallitus 

N orjct 

Hovedstyret 
Distriktsjefen, 

)) 

" 
" 
" 
" 
)) 

" 

Oslo 
Drammen 
Hamar 
Trondheim 
Stavanger 
Bergen 
Kristiansand 
Narvik 

Ruotsi 

Jiirnvagsstyrelsen 
Distriktschefen vid I 

II 
III 
IV 
v 

distriktet, Stockholm 
)) )) 

)) " 
" " 
)) )) 

, Goteborg 
)) 

)) 

)) 

Malmo 
Gavle 
Lulea 
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Liite 4 

Henkilokuntajii.rjestOt, joiden toimihenkiloille voidaan myonta.a. 
pohjoismaisia vapaalippuja 

Tanska 

J ernbaneforeningen 
Dansk J ern bane Forbund 
Dansk Lokomotivmands Forening 
Faelle organisationen DSB 
Privatbanefunktionaerernas Forbund 
Dansk LdkomotiYmands Forbund 
Dansk Privatbaners Kontorforening 

Suorni 

Suomen RautatieUiisten Liitto l'Y 
Rautatievirkamiesliitto ry 
Suomen V eturimiesten Liitto ry 
Svenska Kamratforbundet vid statsjarnvagarna rf 
Finlands Svenska Lokomotivmannaforbund rf 
VR Konduktooriyhdistys ry 
Asemapaallikkoy hdistys 
Ratarakennusmestariyhdistys ry 
VR Polttoainetyonjohtajat ry 
VR Viran- ja toimenhaltijain Keskus r~' 
RautatieHiisten Ammattiyhdistysten Liitto n' 

Norja 

Norsk .JernbaneforbUlld 
Norsk Lokomotivmanns Forbund 
Statsbanenes Admini trasjonspersonales Landsforening 

. Hovedstyrets Kontorpersonales Forening 
J ernbanens Teknikerforening 
J ernbaneanleggenes Kontorpersonales Forening 
J ernbaneingeniorens avdeling av N01'Sk Ingeniorforening 
Statsbanenes Kontorpersonale Tjenestemannslag 

Ruotsi 

Statens Jarnvagars Befalsforbund 
Statsbanornas Ingenjorsforbund 
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Svenska Jarnviigamas Kontorsper. ·onal- o<'h A rbetsledareforbund 
Svenska Jarnvagsmannaforbundet 
Statsbanornas Kvinnliga Tjiinstemannaforening 

Tanska, Suomi, N orja ja Ruotsi yhteisesti: 

Jarnvagstjanstemannens Nordiska Sammanslntning 
Nordiska jarnvagsmannaunionen 

3 Vapaaliput muihin kuin Pohjoismaihin 

Vapaalippuja myonnetiian muihin lmin Pohjoismaihin tehtaville 
matkoille seuraavicn . aantojen muikaan. 

1. Kansainvalinen vapaalippu voidaan myontaa: 
a) vil''kamatkaa vmten kaikille valtionrautateiden palveluksessa 

oleville ehdolla, etta asianomainen on ollut vahintaan yhden vuoden 
rautateiden palveluksessa, 

b) ammatti- tai kieliopintojen harjoittamista varten tehtaville 
matkoille ehdolla, etta asianomainen on ollut vahintaan vuoden 
rautateiden palvelukse.'sa ja saanut matima varten apm·ahan tai 
palkallista virkavapautta, 

c) yksityista virkistys- ja lomamatkaa varten jaljempiinii koh
dassa 2 mainituin ehdoin s~kli 

d) USIC- ja FISAIC-jarjestojen tilaisuuksiin matJkustamista 
,-arten jaljempanii ikohdassa 3 mainituin ehdoin. 

2. Yksityismatkaa Yarten voidaan kansainviilinen vapaalippu 
myontaii vakinaisen Yiran tai toimen ja ylimiiiiraisen toimen halti
jalle ehdolla, etta han on ollut valtiomautateiden palveluksessa 
yhtii.ja'ksoisesti viihintiiiin 5 vuotta ja tiiyWinyt 25 ikiivuotta. Tyo
sopimussuhteessa olevalle henkilolle voidaan tiillainen vapaalippu 
myontiiii hanen tiiytettyiUin 25 ikavuotta ja oltuaan normaalityo
piiiviii suorittaen valtiomautateillii jatkuvassa tyoosii viihintiii.in 8 
vuotta. Mikiili asianomainen on aikaisemmin ollut valtionrauta
teidcn palveluksessa mainitut ajat, mutta viilillii ollut muussa 
tyossii, voidaan hanelle myontaa kansainviilinen vapaalippu yhden 
vuoden pa:1v•elun j·ii!likeen. KaooalirrJ!vruldnen va;prurulippu V'Oidaan 
yleensa myontaii vain joka toisena kalenterivuonna, jolleivat eri
koiset syyt puolla lipun myontamistii trusta poiikk:eavasti. Mi'kiili 
asianomainen kuitenkin on palvellut valtiomautateillii viihintaiin 
30 vuotta ja tayttii.nyt 50 ildivuotta, voidaan hanelle antaa tiillainen 
vapaal]ppu jokaisena kalenterivuonna . 
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EHikkeelle iirtynyt voi saada kolilH'ksi kunkauJekgi kirjoitetun 3 
kansainvalisen vapaalipun vieHi kolmen kuukauden uikaua eHik
keelle ·iirtymispaivasUi lukien chdolla, ettii han on ollut naidcn 
lippujen aantiin oikeutettu Yalittoma ti ennen eU:ikkeelle siirty
mistaan. 

3. Valtionrautateiden palveluksessa valtintiiiin yhden vuotlen 
olleille USIC- tai FISAIC-jarjestoihin kuuluville rautatieliiisille 
voidaan myontaa kullekin kalenterivuosittain yksi ylimaarainen 
vapaalippu matkustamista varten naiden jiirjestojen nimissa tapab
tuvaan johonkin huomattavaan kansainvaliseen tilaisuutecn em·aa
vasti: 

a) rautatielaisjoukkueiden valisiin kilpailuihin nw.tku tavill 
joukkueen jasenille ja jobtajille; 

b) FISAIC: n kansainvali iin tilaisuuksiin, knteu nayttelyihin 
ym . matkustaville yhdistysten virallisillc edustajilic; kuorojen ja 
orkesterien eHikkeella oleville jiisenille, jotka eh·at ole oikeutettuja 
aamaan tkansainvalistii alennustodistusta, Yoidaan myontaii kon

serttimatkoille 60 % : n alennu ; seka 
c) SIC: n ja FISAIC: n valtuutettujen vuosittai een ,vlcisko

kowkseen matkustaville yhdisty .. ten virallisille edu tajille ja heidiin 
vaimoilleon. 

Muille kuin tassii mainituille rautatielaisjarjesti:iille ei ylimi:Ui
riiisia vapaalippuja voida myontiiii. 

Tassii kohdassa tarkoitetut vapaaliput ja mahdolliset 50%: 11 

alennustodistU!kset on erikseen tilattava ao. muilta rautatichallill
noilta, jonka takia naita Yapaalippuja koskeva anomus on lahetet
tiiva mahdollisimman hyvissii ajoin tariffiosaston apulai johtajall . 
Jarje tot eiviit sii voi . uoraan pyytiiii maiuittuja lippuja ao. 
rautatiehaliiunoilta. Vapaaliput ja alennustodistuk et annetaan sii
hen vaunuluokkaan, johon a."ianomainen saa kotimai et tilapai~t 
vapaalippunsa. 

4. Kansainvalinen vapaalippu voidaan myont.:'iii ja kirjoittaa 
Suomessa Yalmiik ·i koko rrnatkaa varten, jo · matka tchdiian s n
raavien maiden rautateilUi.: Alank:omaat, Belgia, Espanja, !so Bri
tannia, Italia, Itavalta, !;ttxemburg, Liinsi-Saksa, Norja, Portugali. 
Ranska, Ruotsi, SYeitsi ja Tanska. Mainittujen maiden rautatiE:I
Ui.isille kirjoitetaan vastaavasti vapaalippuja luonnollisestikin Suo
meen tehtiiville matkoille. 

Iuidenkin maiden rautateilt~i. on mahdollisuus saada vapaa
lippuja, mutta ne on joka kerta cl'ik een tariffitoimiston valityk
sclla tilattaYa asianomaisten maiden rautatiehallinnoilta. 

5. Kansaim·alisen vapaalipun .. aantia koskeva anomus on ainu 
laadittaYa lomakkrelle 2312 ja lahtettiivii vit~kateitse tariffiosaston 
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I. 

Kansainvalinen vapaalippu 
lnternationaler Freifahrschein 
Permis international 

- 10 -

Biglietto gratuito internazionale 
International Free Ticket 

No .................................. VR 

Ausgabestell e Tagesstempel 
Antotoimisto Piiivaleima 

Bureau et date d'emission 

Lis~maksu vaaditaan loistovaunuissa ja eraissa pikajunissa 
Fur Luxuswagen und gewisse Schnellziige Zuschlag 

B 

- · 0 :: .. 
c~ 

-·" ""' .. ~ 
o" 
3~ 
:;;2. 

Supplement exigible dans les voitures de luxe et certains trains rapides 
Nelle carrozze di lusso e in certi treni rapidi viene riscosso un supplemento 
Supplement payable on Pullman-cars and on certain Express-trains 

PALUU ATERRESA R0CKFAHRT RETOUR RITORNO RETURN 

1 Kl. 
, Cl. 

frln 
von 2 Kl. de 
da , Cl. 
from 

3 Kl . 
, Cl . 

till 

L nach 
a 
per 
to 

via 

Gultig bis Valable jusqu'au 
Kelpaa Galle r t. o. m. { 

Valevolefino al Valid until 

for ~u:. r:rur { · :: :::::::~ : : ::: : :::::::::· ::: : :: : :·:: :::::: ........... ... . 
Haltijan nimikirjoitus { 
Unterschrift des lnhabers 
Firma del tltolare 
Signature du titulaire 
Signature of holder 

saakka 
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Kansainvalinen vapaalippu 
lnternationaler Freifahrschein 
Permis international 

Ausgabestelle Tagesstempel 
- · 0 

Biglietto gratuito internazionale 
International Free Ticket 

No ......... .................... ..... VR 

Antotoimisto Paivaleima 

Bureau et date d'emission 

Lisamaksu vaaditaan loistovaunuissa ja eraissa pikajunissa 
Fur Luxuswagen und gewisse Schnellziige Zuschlag 

~. r: 
""' .... 
0" 

:;~ 
n 

"£.. 

Supplement exigible dans les voitures de luxe et certains trains rapides 
Nelle carroue di lusso e in certi treni i-apidi viene riscosso un supplemento 
Supplement payable on Pullman-cars and on certain Express-trains 

Me no 
Trajet simple ou aller 

von 
de 
da 

Enkel eller framresa 
Corsa semplice o andata 

Einfache Fahrt oder Hlnfahrt 
Single or outward journey 

fran l 
from ............................................................................................................... ............... .. . 

till 
1 Kl. 

oCt. 

nach 
a 2 Kl. 
per oCt. 
to 

3 Kl. 
oCt. 

I 
via 

I ~ ········ · · ···· · 

.......... ................ ... .... ............... ....... ............................................ ..... 
Kelpaa Galler t. o. m. { 
Giiltig bis Valable jusqu'au 
Valevole fino at Valid until ...... ...... .. ..... . 

for ~u;r rooru r { ·:: ::·::::·.:··.:·.····:.:·.·_·_·.-.· .. -.-.-.-.-.·.~-.- ........... · .... .... .. .. 

Haltijan nimikirjoitus l 
Unterschrift des lnhabers 
Firma del titolare 
Signature du titulaire 
Signature of holder 

saakka 
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apulaisjohtajalle niin ajoissa, eWi sc ehtii perille Yabinti:Uin kuu
kautta ennen aiotun matkan alkamispaivaa. Asianomaisen toimiston, 
piirin, konepajan, aseman, varikon tai muun vastaaYan toimipaikan 
paallikon on annettava anomuksesta lausunto, josta kay selville, 
puolletaanko anomusta, onko anojalle myonnetty matkaa varten 
tarvittava virkaloma ja pitavatko anomuksessa mainitut virallis
luontoiset tiedot paikkan a. Johtajat, toimistojen ja piirien paal
lilkot ja heihin verrattavat lahettaviit vapaalippuanomnksensa suo
raan tariffiosaston apulaisj·ohtajalle. 

Matkareitti on suunniteltava yhtajaksoiseksi siten, etta matkaa 
varten voidaan kirjoittaa vain yksi vapaalippu. Matkan piiatepai
kaksi on ilmoitettava maantieteellisesti kauimpana oleva matkareitin 
asema. Kauttakulkutiet on ilmoitettava riittiivan sel vasti ja talloin 
erikoisesti Hmoitettava rajojen ylityspaikat. Palunmatka voidaan 
tehda toista tieta kuin menomatka. Vaihtoehtoiset lkulkutiet ovat 
sallitut ehdolla, etta vaihtoehto koskee vain saman maan eri kulku
teita taikka kahden naapurimaan eri rajakohtia. MaaratylUi matka
osuudella on vain kaksi vaihtoehtoista 1kulkutietii sallittn. 

Ryhmamatkat on suunniteltava siten, ettei samassa junassa mat
kusta enempaii kuin 20 ryhman jascnta. Tastii syystii on ryhma
m&tkan jarjreSltaj,iin toimi1JetJta'VIa tarriffiosaston a'P'u}aisjohtrujaJhl~ 
kullcirin yksityiselle osanottajalle laaditun vapaalippuanomuksen 
li aksi myos koko ryhmaa 'koskeva selostus, josta kay selville, miten 
matka aiotaan toteuttaa ja ketka osallistuvat ryhmamatkaan. Yli 
20 henkilon senrueet on jaettava enintaan 20 henkilon ryhmiin ja 
matka suunniteltava siten, etta kukin ryhma matkustaa eri junassa. 
Kullekin ryhman jasenelle kirjoitetaan erillinen vapaalippu. 

6. Kansainvalisen vapaalipun kelpoisuusaika on enintiiiin kolme 
kuukautta kirjoituspaiva mukaan luettuna. Vuoden vaihde ei vai
kuta keL'poiruusailkaan. Kansa:invalinen vapaalippu kirj oiteta an 
samaan luokkaan kuin mihin ao saa tilapaiset vapaalippunsa. 

7. Kansainva.lisen vapaalipun haltijan on suoritettava taydet 
isttm1a-, lepo- ja makuupaikkalippujen hinnat. Eri maissa voimassa 
olevat kansainvalisia vapaalippuja tkoskeYat rajoitukset kayviit sel
ville jaljempana olevasta liitteesta 1. 

8. Kansainvlili en vapaalipun haltijalta, joka on kayttanyt sita 
vaarin, otetaan vapaalippu pois ja asiasta ilmoitetaan sen maan 
rautatiehallinnolle, joka on vapaalipun antanut. 

(Tfo n: o 131, 29. 7. 63.) Kl 30 a/ 63 . 3. 
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Liite 1 

Kansainvalisten vapaa- ja alennuslippujen ltiiyttOa 
koskevat rajoitukset 

TEE-junat 

-~lonkomaat 
NS 

Belgia 
SNCB 

Espanja 
RENFE 

!so britannia 
BR 

!tali a 
FS 

Itavalta 
oBB 

l-uxemburg 
CFL 

Liinsi -Saksa 
DB 

Norja 
NSB 

Portugali 
CP 

Ranska 
SNCF 

Ruotsi 
SJ 

Suomi 
VR 

Sveitsi 
SBB 

Tanska 
DSB 

T.av-alliset vapaalipwt eivii.t ,kelpaa. .A.lennuslippuja Lkiiytet
tii.essa on mak.settava tarsi TEE-lisamaksu, johou lisii.tii.ii.n puoli 
D-junan lisama.k.sua DB :n osuuk!silla. P~kollinen paikanvaraus 
kansainvalisessii liikentees ii.. 

Ei rajoituksia. 

Pakollincn paikanvaraus aik•111taulussa ilmoitet.uissa junis a. 

Paikanvarau ta suositellaan erityisesti rpii.iilinjoilla. Miiii.rii.-
tyissii. juni a on suoritetta'Va tiiysi lisii:maksu. 1 luokan va.paa
lippu oikeuttaa kuitenkin matkustamaan lisii.maksUJtta muis a 
kuin "Talgo"-juni. sa. Vapaalipulla. matkustettaeR. a on sirtiipaitsi 
~uori-tettava pakollinen va:kuutusma.ksu 1,6% matkalirpun hin
nasta <ko. matkaosuudella. Tiimii. maksu voidaian suorittaa joko 
raja-a emalla tai juna.ssa. 

Diesel-Pullmanjunia ei •saa kii.yttaii. vii.lillii. Lontoo-Manches
ter ja Lontoo--Nottingham. Siii'tyminen ylempii.iin luokkaan ei 
ole sallittu. V-apaalippumatkustajia kehoitetaan viL1tttii.mli.iin ·ka
naalinylity.sma.tkoja viikonvaih-tei-ssa kesii:kuukausi-en aikana. 

Erii.itii a.ikataulu a ilmoitettuja kausiluontoisia junia ei saa 
kii.j'lttii.ii.. PaJkollinen pai-kanvaraus aikataulu a i1molltetuissa ju
n~ sa. Rapidojunis a kel'PaavSJt 1 luokan liput ilman .lisii.maksua, 
mutta 2 luok-an lipulla ma.tkust-ettaessa <>n suoritettava tii.ysi 
rapido-li-siimaksu. Loistoj·unissa MR ja RM ("SettebeUo"), jossa 
on vain 1 luokan vaunuja, on .suor.:i•tettava erirtyinen lisiimaksu. 

Pakollinen paikanvaraus aik>aJtaulu. a ilmoitetuissa jun~ssa. . 

Ei rajoituk ia. 

D- ja F-,junissa matkustettaessa on suori.Jtettava puoli lisii.
maksua (D-junissa l DM, F-juniss>a 3 DM, menO'Paluumatkalla 
kumma.<>..;;a.kin ' uwma-ssa). Lisii.Liput on lunastettava ennen mat
kan alkamista .. Juna a mSJksett>aessa kannetaan tii.ysi li iimak.su 
ja li ii.ksi 1 DM. Jo alennuslipUtt on Sak-sau osalta hinnoitetttu 
'rCV-tariffin IV Vihkon tai DB:n Vihkon II/III rtaulukon I.l 
mukaan, si altyy D-junan li-sii.mak u lipun hintaan. F -junaa kii.y
tettii. ii. on li ii.ksi lunastettava 2 DM-hintainen lisii.lippu. 

Pakollinen paikanvaraus ·aika.taulussa ilmoi<tetui a junissa. 

Ei rajoituk ia. 

Mii.iirat~·is. a junis,··a. on suoritetttava tii.y-si lisiiunak.su. Siirty
m.inen ylempiiii.n luokkaan ei ole sal1ittu, paitsi 1 luoikan alen
nu todistuk.sen haltijaUe. 

Pakollinen paikanvaraus aik>ataulussa ilmo.:itetuissa junissa. 
YksityisilUi. rautSJteillii -ei myonneta alennusta paitsi Stockholm
Nynii.s jarnvii.gillii.. Y.k<sityisten raut'a-teiden Qmi.stamat linja-t 
elviii.viit julkaisusta "Sveriges Kommunik~tioner''. 

Pakollinen paikanvaraus kiitojun:i.ssa. 

'Transalpin" ja ., Adria-Express"-junissa pakollinen paikan
varaus. 

P>ak.ollinen paikanv,arau· aika.taulussa Hmoitet.ui a juni sa. 
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4 Alennustodistukset 

Eri maiden rautatichallitukset ovat sopincet keskenaan matka
lippujen myynnista 50 %: n alennuksin rautatieUiisille ja heidan 
perheenjasenilleen sekii eUikkeelUi olmille rautatieUiisille. aiti:i 
alennu lippuja ostettac a ja kaytettiiessa tarvittavasta alennus
todistuksesta seka itse alennuslippujen ostosta ja kiiytosta on vah
vistcttu seuraavat maaraykset. 

1. .Alennustodistus (Legitimation-Ausweis) voidaan antaa: 
a) Yakinaisen viran tai toimen ja ylimaariii en tai tilapai en 

toimen haltijalle ehdolla, etta han on ollut yhtajaksoisesti valtion
rautateiden palveluksessa vahinHian 3 vuotta ja tayttanyt 21 iika
vuotta, 

b) tyosopimnssuhteessa olevalle henkilolle, joka on normaalityo
paiviii suorittaen ollut ,-altionrautateidcn pal velukse sa Yahintaan 
3 vuotta ja tayttiinyt 21 ikavuotta, 

c) edella a) ja b) -kohdissa mainitun henkilon vaimolle ja kotona 
oleville aile 21-vuotiaille lapsille, jotka eiviit ole ansiotyossii, 

d) liikkeella olevalle rautatieliiiselle ja hancn Yaimolleen ehdolla, 
etta han on ollut ulkomaisiin vapaalippuihin oikeutettu ja palvellut 
rautateilla Yiihintiilin 25 vuotta tai on eUi.l~keelle siirtye iian ta.vt
tanyt 60 ikiivuotta. 

2. Alennu todistus oikeuttaa 50%: n alennukseen niiden rauta
tiehallintojen an.atkaosuuksilla, jotJka on lueteltu alennustodistuk
ses. a (k.. oheista kuvaa). Liput voidaan ostaa sanottujen ullw
maiden rautatiehallintojen omista lipunmyyntipaikoista tai valtion
rautateiden omista matkatoimistoista tai matlkapalvelui ta. Yksit~i
sisUi matkatoimistoista ei naitii lippuja Yoida ostaa. Suomen rauta
ticliiisille ja heidan perheenja enilleen ei m~·onncta alennusta VR: n 
matkaosuuk:silla. .Alennuksella myytava matkalippu kirjoitetaan 
taman vuoksi alkamaan joko rajakohdalta tai sellaiselta asemalta, 
jonne saa.IDka VR:n vapaalippu voidaan antaa. Ranskan rautateilHi 
myonneti:Hin eHikelaiselle alennus crityiscn al nnuslomakkeen perus
teella, jonka takia heidan on anottaYa alennusta Ranskassa tehta
ville matkoille erikseen tarif:fiosaston apulaisjohtajalta. 

3. Alermll'kseUa 'illyy•tiivien matJlmlippujen hinnaJt l!aSllretaam 
menolipun tariffin mukaan lmmmankin matkasuum1an osalta erik
seen. Istuma- ja makuupaikoista sekii hlrjatusta matkataYarasta on 
suoritettaYa taysi maksu. Samoin on mahdolliset satama- :vms. mak
sut suoritettava taysimiiiiriiisina. Lapsen lipulla matkustaville ei 
myonnetii alennusta. Espanjassa ja Portugalissa ei myonnetii alen
nusta lapsipuolille eika kasvattilapsille. 

4. Alennustodistus annetaan siihen vaunuluokkaan, johon asian
omainen saa tilapaiset vapaalipptm a. Vaunuluokka on merkitty 



2 

Todistus ·Legitimation· Ausweis 
Legittimazione ·Authority 

alennuslippuja varten 
pour billets a prix reduit 
fur Billette xu ermassigtem Preis 
per biglietti a prexxo ridotto 
for Reduced Rate tickets 

Lk 
Cl. 

Kelpaa seuraavilla rautateill1 : - Valable sur les reseaux 
suivants : - Gultig auf den n~chgenannten Netz,.n: -Vale
vole sulle reti seguenti:- Available on the following line,s: 
British Railways (including Steamers) BR 
Stt\ nationale des chemins de fer luxembourgeois CFL 
Companhia dos caminhos de ferro portu&ueses CP 
Deutsche Bundesbahn DB 
Danske Statsbaner DSB 
Ferrovie italiane delto Stato FS 
N.Y. Nederlandsche Spoorwegen NS 
Norges Statsbaner NSB 
Oesterreichische Bundesbahnen OeBB 
Red nacional de los ferrocarriles espaiioles RENFE 
Suisse- { Schweizerische Bundebahnen SBB-CFF 
Schweiz: +BLS, BT, MOB, MThB, RhB, SOB 
Sveriges Statsbanor SJ 
Ste nationale des chemins de fer belges SNCB 
Ste nationale des chemins de fer fran~ais SNCF 

Voimassa-Valable jusqu'au-GUiti& 
bis- Valevole fino al -Valid until .. saakka 

Rautatie- Chemin de Valtionrautatiet- Chemin• de 
fer- Bahn - Ferrovia fer Finlandait-Finniache Staat•· 
Railway bahnen - Ferrovie finlandesi 

dello Stato-Finnith State Rail-
way• 

Nimi- Nom- Name Cognome- Name ........ ..... ........ oooooooo• ooooooooooooooooooooooo oo oo.oo 

Etunimi - Prenom 
Vorname- Nome 
Christian Name 
Toimi- Fonction 
Stellung- Funzione oo oooo OO o OO oooo oooo oooo oo oooo.ooooo oo oo oo ooooo.oooo .. .. oooo oo 

Designation 
• ja-et-und-ed-and pour-fur-per-for 

• Vaimo- Epouse 
Ehefrau- Moglie oooooooooooooooooooooooooo oo • 

Wife 

Syntymaaika-Date de 
naissa n ce-Gebu rtsda tum 

Data di nasci la 
Date of birth 

~~r:~:. ( ........ oooo o ooooooo oooo oooooo o OOooooo 00 00 oooooooo-oooooooooooooOOOOOOO 

• Kinder oooo oooo oooooo oo oooooooo .... oo. • .. 00 ........ oo .. oo. 

Figli 
Children · oooooooo oo oo oo oo ..... 00 ....... 00 ... .. 00 .......... 00 • 

Halt. allekirj.-Sign. du titulaire 
Unterschrift des lnhabers oo oo oo ....... oo.ooooooooooo 

Firma del titolare 
Signature of holder 

: .. Toimisto ja piiivaleima s. : 
j~ .~ Bureau et date d'emission ~-~ \ 
' o" ~· ~i 
i~~ s.3 : 

Ausgabestelle Tagessfempel g.., ! Nr. 00004 
• Tarpeeton viivataan yli- Biffer ce qui 11e convient pu 

Nichtzutreffendes streichen Cancellare ciO che non 
conviene- Delete words not required 
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alcnnustodistukseen. 1 lk: aan laadittu alcnnustodistus oikcuttaa 
ostamaan matkalippuja myos 2 luokkaan. 

Alennustodistuksen perusteella ostettu lippu oikeuttaa siirty
maan 2 luokasta 1 luokkaan, jos lisiimaksuna suoritetaan 1 ja 2 
luokan normaalihintaisten menolippujen koko hinnanero siltii mat
kalta, mika halutaan matkustaa 1 luokas a. Jos alennustodistus kui
tenkin on laadittu 1 luokkaan ja matkalippu on ostettu 2 luokkaan, 
on lisamaksu vain puolet mainitusta 1 ja 2 luokan normaalihintais
ten menolippujen hintaerosta. Nama vaunuluokkaa :koskevat muu
tokset eivat koske Ison Britannian rautateilla suoritettavia matka
osuuksia, vaan on siella 1 luokkaan siirryttiiessii lunastettava tiiysi-
1tintainen 1 luokan matJkalippu. Sarna koskee 2 luokan alennustodis
tuksen haltijan luokanvaihtoa Ranskan matkaosuuksilla. 

5. Alennuksella ostettu matkalippu kelpaa vain alennustodi. 
tuksen ja passin tai omistajansa valokuvalla ja nimikirjoituksella 
varustetun virallisen henkilotodistuksen kanssa. Alennustodistus on 
henkilokohtainen ja se on omistajan allekirjoitettaYa. Alle 15-vuo
tiaitten lasten alennustodistukset allelkirjoittaa kuitenkin rautatie
lainen itse. Lipunmyyjiin on tarkistettava, etta alennustodistus on 
voimassa ja etta siina on asianomaisen nimikirjoitus. 

6. Alennustodistus kelpaa vain sen vuoden lopputm, joka on 
painettu siihen liimattuun tarkastusmerkkiin tai siihen paiviiiin 
asti, joka on merkitty sanotun merkin alapuolella olevalle riville. 
Jo matkalipun kelpoisuusaika paiittyy myohemmin lmin alennus
todistuksen voimassaoloaika, voidaan matkalippua kiiyttaa alennus
todistuksen voimassaoloajan paatyttyii vain ehdolla, ettii a-o. suo
rittaa tiiYBihintaisen ja alennuksella myydyn liptm hintojen eron . 

7. Alennustodistuksen saantia koskeva anomus on aina tkirjoi
tettava sita varten painetulle lomakkeelle 2312 ja Hihetettavii vi:r'ka
teitse viimeistaan lruukautta ennen ajalteltua matkapaivaii tariffi
osaston apulaisjohtajalle. Asianomaisen esimiehen on tarkistettava, 
etta annetut tiedot -ovat oikeat ja etta anoja tayttaa alennustodis
tuksen saannin ehdot. Johtajat, toimistojen ja piirien plHillikot ja 
heihin verrattavat lahettavat kuitenkin alennustodistusta koskevat 
anomul{sensa suoraan tari:ffiosaston apulaisjohtajalle. Alennustodis
tuksista on pidettiiva erillistii luetteloa. Esimiehen on myos huo
lcbdittava, etta ko. vuonna voimassa olevat alennu todistukset pa
lautetaan tariffitoimistoon heti, kun ao. rautatieliiinen on eronnut 
palveluksesta. EUikkeelle siirtyneiden alennustodistukset on palau
tettava 6 kuukauden kuluessa eliikkeelle menosta. am on mene
teltiivii siita syystii, etta eliikkeellii olevien on lunastettava heitii 
varten vahvistettu oma alennustodistus, joka eroaa palveluksessa 
olevan alennnstodistuksesta mm. siten, ettii siina on kaksi pysty
juovaa. 
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. Alennustoui tukset oYat voimassa vain silHi ehdolla, etta 4 
niissa on ao. vuode11 tarki tusmerkki. Alen11ustodistus voidaan vuosi
merkilla uusia 'iisi kertaa. Kun ale11nustodistus halutaan nai11 
uusia, se on Hihetettava virkateitse tariffitoimistoo11 uuden tarkis
tusmerkin kiinnittamista varte11. 

Alennustodistuksesta peritaan 5 markan suuruinen maksu, joka 
011 suoritettava siihen valtionrautateiden matkatoimistoon tai matka
palveluun, jonne alennustodistus tariffitoimistosta Uihetetaan lu
nast:Jettavaksi.. T·arlcistusmerkit krimni.tman rulennrustoclistukiseen 
ma1ksutta. 

9. Rautatielainen ja hanen perheensa voivat matkustaa ulko
maille alennustodi tuksen perusteella ostetuilla lipuilla joko yhdessa 
tai erikseen. Viimemainitussa tapaukse sa on jokaista perheen ja
senta varten 1 unastettava eri todistus. Sarna henkilo saa yhtaikaa 
olla merkittyua vain yhteen alennustodistukseen. 

10. Alennustodistus on huolellisesti sailyteWi:va. Samaa alcn11us
todistusta voidaan kayttaa kuutena vuonna eika uutta alennustodis
tusta anneta ennen kuin on selvitetty, miten aikaisempi todi tus 
on kadonnut. 

Alennustodistuksen katoamisesta on valittoma ti tehtava kirjalli
nen ilmoitus tariffitoimistoon. Tassa ilmoitukses a on elvitettaYa, 
missa olosuhteissa alennustodistus on kadonnut ja mihin toimen
piteisiin sen loytiimiseksi on ryhdytty. Uusi alennustodistus anne
taan vasta 6 kuukauden kuluttua ilmoituspaivasta, paitsi jo aikai
sempi alennustodistus on menetetty erikoisissa olosuhteissa ilma11 
asianomaisen omaa syyta. 

11. Alen11ustodistuksen omistajalta, joka 011 kayttanyt sita 
vaiirin, otetaan ale11nustodistus pois ja asiasta ilmoitetaan sen maan 
rautatiehallinnolle, joka on alennustodistuksen antanut. 

(T:fo n:o 130, 29. 7. 63.) Kl 30 a/63. 4. 
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KASKYLEHTI N:o 31 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1{63. 2 ( = lehden numero, vuosi , asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I m I t us : Rautatiehall ltus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s : 1. VR Kasikylehti 28 41/63. - 2. Hankio-TrM.emiinde yh'tey junien 
H 27 ja H .250 A Jmlussaolowjan j·atk,aminen. - 3. Ltatalo nimisen seis!Lkkeen ~Siir
taminen. - 4. LaiV'auspaivan merkitseminen rahtiJcirjaan. - 5. Lahti-Loviisa 
tavaralinjan liikennoiminen. - 6. Oy Pohjolan Liikienn.e Ab:n ja Viipuriu J:..inja
Auto Oy :n kaDJS.sa ¢ehty tariffi;;opimus. - 7. Liikennepaikkojen valim!litka. - 8. 
Koululaisl1put. - 9. 0 •oiltetiedustelu. - 10. Avo.imia ;virkoja ja rtO'imia. 

VR Kaskylehti 28 a/63 1 
Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 28 a/ 63, joka sisaltiia 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja-Auto Oy:n kanssa 
tehdyn tariffisopimuksen. 

Hanko- Travemiinde yhteysjunien H 27 ja 2 
H 250 A kulussaolon jatkaminen 

Lisayksena Rautateiden aikataulun (Turistin) sivulle 61 ilmoite
taan, etta junien H 27 ja H 25Q A kulussaoloa jatketaan siten, etta 
H 27 on i]rulussa viela 20. 8., 24. 8. ja 28. 8. seka H 250 A vastaa
vasti 19. 8., 23. 8., 27. 8. ja 31. 8. 1963. (Kut n:o 684, 5. 8. 63.) 
Kl 31/ 63. 2. 

Itatalo nimisen seisakkeen siirtaminen 3 
Itatalo nmnnen seisake siirretaan 1. !}. 1963 lukien kilometrilta 

386 + 684 m kilometrille 38:6 + 995 m. Siirtaminen ei aiheuta muu
toksia tariffi valimatkoihin. (Lkoj n: o Lt 1972, 1. 8. 63.) Kl 31/63. 3. 

Laivaus.paivan merkitseminen rahtikirjaan 4 
Laivauspaivan merkitseminen rahtikirjaan ja taman merkinnan 

vahvistarninen la.htoaseman leimalla edellyttaa asiakkaan ja [ahto
aseman keskeista sopimusta oilman lahetysajan valitsemiseksi. Jos 
6670/63/5- 8. 8. 1963. 
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Hihettaja on yksipuolisesti mel'lrinnyt laivauspaivan rahtikirjaan ja 
lahtoasema ei katso voivansa sita vahvistaa sen vuoksi, etta lahet
tfuninen tapahtuu sen mielesta liian aikaisin, on merkintli laivaus
paivastli yliviivattava, silla muutoin saatetaan malirasatamassa 
luulla, etti:i vahvistaminen on vain epiihuomiossa jaanyt tekematta. 

(Kut n:o 1248, 5. 8. 1963.) Kl :J1/ 63. 4. 

Lahti-Loviisa tavaralinjan liikennoiminen 

V altionrautateiden Autoliikenne-saannossa sivuilla 88--89 jul
kaistut, Lahti-Loviisa tavaralinjan liikennoimista koskevat tiedot 
uusitaan tavaranhuoltopaikoissa ja kuljetusjiirjestelyissli toteutet
tujen muutosten johdosta 8. 8. 1963 lukien seuraavan sisiiltoiseksi: 

Tavaralinja n: o 12 
Lahti-Loviisa 

Yksi vuoro liikennoidaan Lahdesta Loviisaan joka arkipaivli. 
Lahto Lahdesta 8.·00-10.00 ja Loviisasta 13.'010t-15.i()i0. 

Toinen vuoro liikennoidaan joka arkipava Lahdesta Orimatti
la;an, j'osta edelleen Artj.arve1le tiistrui!Sin j1a torstaiS'in. LaMo 
La,hdesta 8.00-10.00, Orimattirlasta 13.00----15.00 ja Artjarvel!ta 
13.00--15.00. 
Pa.ikka.kun ta 

Lahti •) 
Renkomaki 
Pennala 
Virenoja 
Orimattila 
Pa;kaan kyla 
Myrskyla 

Lippo 
Porlarrnmi 
Sjokulla 
( Jarvikunnas) 
Liljendal 
Lapinjarvi 
(Lapptrask) 
Skinnarby 
Hard om 
Loviisa 
Pat una 
Valko 
Valkolampi 

Tavaranhuoltopaiklka Vli.lim!lltka 
Lahdesta Loviis~~;sta 

Tavaratoimisto . .. . .. .. ....... . 

Osuusliike Toukola ....... . ... . 
'' • 0. 0 • ••••••• 

Rautatieasema ja Matkahuolto .. 
Osuusliike Toukola . . ... ...... . 
Kauppias Alanne ja 

, V. Vilkman .. .. .. .. . 
Lahden Osuuskauppa ........ . . 
Baari Aili Hannula . . ........ . 
Lapptrlisk Handelslag . . .. .... . 

Oy Sesa Ab . .. .. ..... . . . . . . . . 
Rautatieasema ja F:ma T. 0 . 

Sjoblom T:mi .. . . . ... . .. . . . 
T:mi M. Koho . . . ... . ... . . . .. . 
Kauppias M. Nordling .. .. . . . . 
Rautatieasema . ....... ........ . 

7 
13 
19 
24 
33 

43 
50 
56 
67 

75 

70 
80 
85 
92 
96 
98 

1{)0 

92 
85 
79 
73 
68 
59 

49 
42 
37 
26 

18 

22 
12 

7 

4 
6 
8 
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Linjaosuus Orimattilar-Porlammi Artji.irven kautta: 
Vii.1imatka 

PaJikkakunta Tavaranhuoltopaikka 

Rautatieasema ja Matkahuolto 
Lahdem Porlammi1ta 

Orimattila 
Pyorahtiila 
Niinikoski 
Pakaan asema 
Villikkala 
Ratula 
Taulunportti 
Artjiirvi 
Porlam.mi 

*) yhdysaiSema 

Lahden Osuuskauppa ........ . 
T: mi 0. Nieminen ..... .. .... . 
Kauppias Oskari Majala ..... . 
T :mi E. A. Koskelainen ...... . 
Lahden Osuuskauppa ......... . 
Sekatavaraliike K. JarveHiinen .. 
Baari Aili Hannula .......... . 

Linja kuuluu 2. liikennepiirin valvontaan. 
(Kut n: o 1245, 3. 8. 1963.) Kl 31/63. 5. 

24 38 
29 33 
35 27 
41 33 
42 20 
44 18 
48 14 
51 11 
62 

5 

Oy Pohjolan Liikenne Ab: n ja Viipurin Linja- 6 
Auto Oy: n kanssa tehty tariffisopim.us 

Kl 28 a/63 julkaistun tari£fisopimuksen 9 §: n 3 ikohdan ensim
mainen kappale on muutettu seuraavaksi: 

9 § 

3. Rautatieliikennepaikoilta kuljetettaviksi jatetyille Hihetyksille 
laaditaan kuljetustavasta riippuen joko kiito- tai rahtitavaran 
rahtikirja, jonka ylareunaan on lahetysliikennepaikan toimesta lei
mattava sana ,Autolla". Rahtikirjaan on maaraasemaksi merkittava 
yhdysliikenneasema ja lopullinen maarapaikka riville ,Purkaus
paikka". Osoitelappuun on merkittava samoin miiaraasemaksi yhdys
liikenneasema ja lopullinen maarapaikka riville ,Lahempi osoite". 
Jos tavaraa ei voida jattaa ilmoitetulle paikalle, jatetaan se lahim
malle tavaranhuoltopaikalle. 

Liitteen 2 ensimmainen kappale on muutettu seuraavaksi: 

Yhdysliikenteessa kuljetettavien kiito- ja rahtitavaralahetysten 
kuljetusmaksut lasketaan Oy Pohjolan Liikenne Ab: n kuljetus
osuudelta samalta painolta kuin rautatierahtikin. Kookkaan tavaran 
paino korotetaan kuitenkin autokuljetusosuutta laskettaessa aina 
tari££isaannon 44 § :n 1 lisamaarayksessa maaratylla tavalla sovel
tamatta sanotun §: n 2 lisamaarayksessa mainittuja 4 000 ja 8 000 
kilon painorajoja. (T£o S 919, 3. 8. 63.) Kl 31/63. 6. 
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1 Liikennepaikkojen viilimatka 

Liikennepaikkojen valimatkat julkaisu on uusittu ja siina mai
nitut tiedot ovat 1. 3. 1963 tasolla. Taman lisaksi on painettu eril
linen luettelo, jossa on huomioitu painatu.ksen aikana tehdyt lisayk
set ja muutokset ja jotka on julkaistu viimeistaan Kl 27/63. Tas a 
luettelossa ilmoitetut korja1.lkset on tchtava julkaisuun ennen sen 
ki:iytantoon ottoa. Ju1kaisun perusjakelu suorit taan painatusjaoston 
toimesta. (Tfo S !H8, 3. 8. 63.) Kl 31/ 63. 7. 

8 Koulula.isliput 

9 

Useiden tiedu telujen johdosta huomautetaan, cttei koululai -
eiki:i opiskelijalippuja myyda kelpaaviksi 1. 6.-31. . vlili eksi 
ajaksi. Koululaislip1.m kliyttajlillli on tietenkin mahdollisuus ostaa 
itselleen tavallinen kuuk.ausilippu kesliajaksi. Jos k.oululainen ostaa 
lippunsa elokuun 12 pi:iivanli tai sen jalkeen, menetelUian siten, etta 
elokuun osalta peritaan lipusta yhta monta tavallisen :kuukausi
lipun 20: s osaa hun elokuussa on voimassaolopaivii:i ja syyskuun 
ja sita seuraavien lruukau. i n osalta koululaislipun tariffin mu
k.ainen maksu. Lippu on talloin o tettava vi:ihinUii:in syyslmun lop
puun. Lippuun merkitaan tavallisten tietojen lisaksi sanat: ,Elo
kuussa kuukausilippu". (Tfo S 914, 2. 8. 63.) Kl 31/ 63. 8. 

Osoitetiedustelu 

Viilttii.iikseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus tii.ten kaik
kia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia viranhaltijoitaan, jotka tietiiviit alla
mainitun henkilon osoitteen, siitii viipymii.ttii ilmoittamaan rautatiehallituk
sen kirjaajalle, os: Helsinki 

nimi ammatti 

Lipponen, Veli Reikki August 

syntymiivuosi 

Hl36 

aikaisempi 
osoite 

1 Q Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi :e ~- ratavartijan toilmi, toistaiseksi 7. ratapiirissii: Tyoratavartija 
(Ylivieska). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. 
ratapiirin paallikolle viimeistii.ii.u 22. 8. 1963. 

Helsinki 1968. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N :o 32 
1 9 6 3 

Vii t taus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoi t ukse t on tehtava pai nat us jaostoon. 

T o i m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

S i s a 11 y s : 1. Rwta-auton ja l.ii:kkuvan tyokoneen ,kuljettajau a.jolupa. - 2. 
Lisii.ys MK II :n matkakorvaussaannoksiin sisiHtyvaii.n kau:ppalaluebteloon. - 3. 
Aika.taulun n :o 130 lisii.ykset. - 4. ~Iuutok · ia julka.isuun Liikennepaikkojen vii.li· 
matk8it. - 5. Lennii.tinliikenue. - 6. Matkalippualennuksia. - 7. Kadonneita 
mwtkalippuja, henkilokortteja ym. - 8. A V'Oimia virkoja ja toimia. 

Rata-auton ja liikkuvan tyokoneen 1 
kuljettajan ajolupa 

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi kaulw-ohjatuilla rata
osilla mliiir iitaan lisiiyksena ot ikkoasiasta Kl 13 a/ 63.2 julkaistuihin 
ohjeisiin, etta konepiirin piiiillikon on tehtava tutkittavalle annct
tavaan todistukseen ( ajolupaan) merkintii myos siita, minkalaisen 
kauko-ohjauskoulutuksen (C tai B2) tutkittava on saanut. Thllainen 
merkin ta on tehtiivii jo annettuihin Yoimassa ole\'i.in ajolupiin elo
kuun 31 piiivaan Hl63 mennes a, missa tarkoituksessa asianomaisten 
esimiesten on toimitettaYa, ellei merkintii.ii jo ole tehty, alaistensa 
liikkuvan tyokoneen ja rata-auton lmljettajien ajoluvat ja nimi
kirjaotteet, joista ilmenee kauko-ohjauskoulutuksen laatu, ao. kone
piirin paallikolle niin hyYissa ajoin, etta ajoluvat ehditaan palaut
taa asianomaisille ennen 31. . 1963. Asianomainen esinues antaa 
liiklnwan tyokoneen ja rata-anton kuljettajalle >aliaikaisen ajo
luvan siksi ajaksi, jonka ajolupa on taydennettiivanii. 

Asianomai ia esimiehiii, linjakirjureita ja koneosaston matka
neuYojia kehoitetaan Yalvomaan, eWi kauko-ohjatuilla ratao ilia 
liikknvilla rata-auton ja liikkuvan t:vokoneen kuljettajilla on voi
massa oleva ajolupa merkintoinee11 kauko-ohjauskoulu tuksen saa
misesta. (Rh/ hlo H. 112, 7. 8. 63.) Kl 32/ 63. 1. 

Lisays MK II : 11 matkakorvaussaannoksiin 2 
sisaltyviiiin kauppalaluetteloon 

Lisayksenii MK II: sssa sivulla 1.1Qt8 ole.-aan luetteloon kauppa
loista ilmoitetaan, etta aseuksella 28. 6. 1963/ 356 on Lapuan kunnan 
alueesta perustettu Lapua-niminen kauppala tammikuun 1 paivasti:i 
1964 lukien. (Toj 11: o To 466, 7. 8. 1963.) Kl 32/63. 2. 
6755/63/5- 15. 8. 1963. 
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3 Aikataulun n : o 130 lisaykset 

Aik!rutaulun n: o 130 li.says n: o 6 o'll irmestynyt ja jaettu kai
k:illle aika.ta'Ulu'kirjan ·Wam'llei'l~e . (Kut n: o 12{)1, 10. 8. 1963.) Kl 
32/63. 3. 

4 Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen vaJ.imatkat 

Rautatiehallituksen paiitoksen mukaisesti alennetaan Hilloscn
salmen pysiikki 1. 9. 1963 lukien VoHmsken aseman alaisek i laituri
Yaihteeksi seuraavin merkinni:iin: 

IiillosensaUmd 13 
IDs lv 

Kymin Oy:u 
ra:i.CLe 

Voi.koski 7. 
Vuohijarvi 13. 
Kw 43. Pm 141. 

IDs 1. 

Him Hpj 316. Hpk 299. 
TR Hko 172. Hy 176. 

Ilm 4i0. J11s 479. 
Jy 221. Kr 275. Kon 
424. Lh 105. Lla 
704. 01 590. Par 
229. P:>l 232. Ri 164. 
Sk 417. 'IIpe 280. Tl 
240. Tku 368. Yw 
469. 

Tt Kymin Oy:n Jtar
vetta vanten 

Hillosensalmen pysiikin alentam:isesta johtuen muuttuvat jal
jcmpana mainittujen liikennepaikkojen sarakkeessa 4 olevat mer
kinniit seuraaviksi: 

Kirjokivi 

.Joutsenlahti 

Loikanlahti 

Orilampi 

Vuohij ii.IIV•i 6. 
V oikosJd 14. 
Kw 36. Pm 148. 

Vuohijarvi 1. 
Voi.koski 19. 
Kw 31. Pm 153. 

V oikoski 10. 
Vuohijarvi 10. 
Kw 40. Pm 144. 

Volikoski 6. 
VuolLi.jarvi 14. 
Kw 44. Pm 140. 

Luk:. 1. 9. 63. (Lkoj n:o Lt 20'65, 7. 8. 63.) Kl 32/ 63 . +. 

l\Iiintyharj tm aseman alaisen l\Iynttiliin seisakevaihteen kohdallc 
6. sarakkeeseen lisiitiiiin mer kinta: Tp Mantyharjun Osuuskaupan 
lditotavaralahctyksille. (Lkoj n: o Lt 2134, 6. 8. 63.) Kl 32/ 63. 4. 
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Lennatinliikenne 5 
Ilillosensalmen pysakin alentamisesta johtuen lakkautetaan siella 

yleinen ahkosanomavaihto 1. 9. 1963 lnkien. (Lkoj n: o Lt 2296, 
7. . 63. ) Kl 32/ 63. 5. 

Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhitruta tieta) : 11. 9.-1. 10. 1963; 0 uu ktmta Suomen 
M:e sut; Kan aitnvalinen meren uayttely Navigare &3; nayitelyyn 
matku tavat; 50 % . Alennu todistu lomaketta n:o 2417 ei naytte
lyn jarje&iajan tarvit e tayttiiii, mutta on loma'ke, j•otta · yhde a 
ostetun menohpun h'tnss:a oik!euttarsi m~ksuttomaan paluumat
kaan, leimruttava MessruhaHissa irj•aitseva a VR Ma,tJkatoimi tossa 
erikoi leimBJhla , avigare 63". 

0 ·tetut mat)kaliput oikeutta.rvat ma.tkustam<l!an vain yl1a mai
nittujeu piiivien vii!lisena aikana. Alennus ei ko ke la ten!l.>i.puilla 
matkustaYia. aytie•ly on avoilma 13.-29. 9. 1963. (Rh/Tfo n : o 
a39·6, H. 12. UJ6,2.) Kl 32;16•3. 6. 
Lappeenranta (1yhinJta tieta): 5. 9.-9. 9. 1963·; Rwkuuna·-KHta r.y; 
, uomrulJaisen Ratsuvaen muimomerkim. pa;lj•a tus; paljrusrtu ti•laisuu
teen matkustarva.t; 25 %. 0 teturt matk!a1iput oikeuttavat maltkus
tamaan vain yhla mainittujen pai'Vien vii!li ena aikana. A·lennu ei 
ko ke lastempui11a mrutkustavia. Paija usrti:J.ai.suus on 7. 9. 19&3. 
(Tfo n:o ~ 590, 12. 6. 1900.) Kl 32/63.6. 

6 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 7 
4. konepiiri sa Tampereella palvelevan ylim. vet.Iiim,mittiijiin Matti Rau· 

talan vaimolle Leenalle kirjoitettu tiJap. vapail1ippu matkalle 'J'ampere-
'l'ornrio ajalle 24. 6.-23. 9. 63 on kadonnut ja kuoletetaan. Vapaalipun n: o 
324634. (4. knjp n:o 345, 3. 8. 63.) 

Ratatyi:imies Lauri Hakon tyltarelle Lii aile kirjoitettu talousvapaa· 
1 ippu n: o 2 8558 vii1ille Koskenkorvllr--Seinii.joki, ajalle 29. 7 .- 11. . 1963 on 
kadonnut ja kuoletetaan. ( 6. rtj n: o 5/944, 9. 8. 63.) 

10. ratapiirin ratatyomiehelle Kaarlo Kaakiselle kirjoitettu kii.yttiimati:in 
tilap. vapaalippu n:o 35590 , matkalle Kontiomaki-Kauliranta ajaksi 1. 
31.10. 63 , on kadonnut ja kuoletetaan . ( 10. rtjp n:o 600, 7 .. 63.) 

Avoimia virkoja ja toi.mia 8 
Konttoriapulaisen toi1ni, (A pl. ) rautatiehallituksen rautatierakennustoi

mi ·tossa taytetaan esityksen perusteella. Rautatierakennusosaston johtajalle 
osoitetut hakemuk et on jatettava rautatierakennusosaston apulaisjohtajalle 
Yiimeistiiii.n 29. . 1963. 
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Linja.hallinuon ra.taosastolla ou ha.etta.vana yks~ nuorem1nan toimisto
rakenn1~>S1nestarin 1 l . virka, toistaiseksi 9. ratapiirin toimistossa (Kouvola). 
Rataosaston johtajalle owitetut hakemukset on toimitettava rautatiehaUi
tuksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 29. 8. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymistii.). 

Yksi 2 l. mtavm-tijan toimi, toistaiseksi 11. ratapiirissii: km 426-434 
(Kolkontaipale). Rata.osaston johtaja.lle osoitetut hakemukset on toimitet
tava 11. rata.piir>i.n pii.ii.llikolle viimeistii.iin 29. 8. 1963. 

V a.1tnunta1-kastajan toimi koneosaston linjahallinnossa, virantoimituspaik
kana toistaiseksi 8. konepiiri (Lieksa). Toimi tii.ytetii.iin esityksen perusteella. 
Koneo aston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 8. konepiirin piiiil
likolle viimeistiiiin 29. 8. 1963. 

Veturi1nestarin ( .d SO pl.) v~rka (matkaneuvojana) koneosastou linjahalliu
nossa, virantoimituspaikkana toistaiseksi 7. konepiiri (Kouvola) . Koneosas
ton johta.jalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistiiii.n 29. 8. 1963 ennen kello 12 (postitse lii.hetettii.es a ennen 
virka-ajan paattymistii.). 

Apulaisvam.stonpiiallikiin virkc£ valtionrautateiden varasto-osastossa, asema
paikkana toistaiseksi Kuopion piiii.varasto. Rautatiehallitukselle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallitukseu kirjaamoon viimeistaan syyskuun 
7 paiviinii. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii) . 

Valtionrautateiden varasto-osastossa lcaksi y .p. 13 l. kirjurin vi1·kaa, joista 
toisen asemapaikkana on toistaiseksi Hyvinkaan piiii.varasto ja toisen Turun 
paava.rasto, seka yksi a.p. 13 l. ki?-jwrin virka valtionrautateiden varasto-osaR· 
tos a, asemapaikkana toistaiseksi Halsingin piiii.varasto. Rautatiehallituksen 
piiiijohtajalle osoitetut hakemukset on toimtitettava rautatiehallituk. en kir
jaamoon viimeistiiii.n syyskuun 9 piiiviina 1963 ennen klo 12 (postitse ennen 
yjrka-ajan paattynvistii.) . 

Vart'konesim·~hen (A fe1 pl.) virlca koneosaston linjahallinnossa, virantoimi
tuspaikkana toistaiseksi 7. konepiiri (Imatra), on julistettu uuclelleen haetta
vaksi. Paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituk
sen kirjaajalle vilimeistiiiin 12. 9. 1963 ennen kello 12 (postitse liihetettiiessii 
ennen virka-ajan piiii.ttymista). 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kiriapaino 
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KASKYLEHTI N:o 33 
1963 

Vllttaus Kaskylehdessi julkalstuun miiraykseen merkltiin: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl , asian numero). Jakelua 
koskevat mu utositmoltukset on tehtivi patnatusjaostoon. 

T o t m I t u s: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S i s ai 1 y s: 1. VR Kaskylehti 30a/'63. - 2. Muuto.k.sira julkaisuun Liikenne· 
paikkojen valima·t:.k~~;t. - 3. Sylikoirien kuljettam.inen 2 lk:n piiiviivaunussa. - 4. 
Matkalippu·alennuksia. - 5. Ka.donneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 6. 
Avoimia virkoja ja t·oimia. 

VR Kii.skylehti 30 a/63 1 
Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 30 a/63, jonka sisalto on 

seuraava: 1. Ulkomaiset vapaaliput. - 2. Pohjoismaiset vapaaliput. 
- 3. Vapaaliput muihin kuin Pohjoismaihin. - 4. Alennustodis
tukset. 

Muutoksia jlrlkaisuun Liikennepai:kkojen vaJ.imatkat 2 
Sen johdosta, etta Loviisan aseman lisi:i:ksi nykyisin myos Lapin

jarven ja Orimattilan pysakit toimivat virkamiehen hoitamina ta
varanhuoltopaikkoina Lahti-Loviisa tavaralinjalla n : o 12, lisataan 
molempien liikennepaikkojen kohdalla 6. sarakkeeseen Liikenne
paikkojen valimat'kat -kirjassa huomautus: Kappaletavaran kuljetus
maksut lasketaan katkotarif£in mukaan yhdistettya rautatie- ja 
autojen tavaralinjaliikenteen tari££ia soveltaen, jolloin tavaralinjan 
viilimatkat saadaan VR .Autoliikenne-julkaisusta. Talloin kuljetus
kirjat kirjoitetan suoraan Lapinjarvelle ja Lapinjarvelta (Orimat
tilaan tai Orimattilasta). 

Loviisan aseman kohdalla sarakkeessa 5 oleva liikennoimi&tapa
merkinta muutetaan olemaan Hi Tt ja 6. sarakkeessa oleva huo
mautus taydennetaan lisaamalla ensimmaisen virkkeen loppuun 
sanat: jolloin tavaralinjan valimatkat saadaru1 VR Autoliikenne
julkaisusta. (Lkoj n:o Lt 14911 13. 8. 63.) Kl 33/63. 2. 

Sylikoirien kuljettaminen 2 lk:n pa.ivavaunuissa 3 
Otsikkoasiaa koskevat ohjeet on tiedoitettu Kl: ssa n: o 30/58.2 

seka huomautettu niista viela Kl:ssa n:o 42/00.2. Tasta huolimatta 
7018/'63/5- 22. 8. 1963. 
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ci ohjeita riittavasti tunneta, Yaan ylcison on todcttu saaneen rauta
tievirkailijoilta asiasta vaarili tietoja. Myoskin on haYaittu, etta 
sylikoiraa varten on myyty matkalippu ikiitojunaan tai ensimmiii
seen luokkaan ja victy koira jopa makuuvaunuunkin, vaikka em. 
ohjeet eivat tatii edellyta. 

Taman vuoksi tiedoitetaan sylikoiri n kuljettamista ko kevat 
ohjeet ohei ·ina uudelleen kehoittacn erityisesti lipunmyyntitehta
vissa ja junanlahetyksessii toimivia samoin !min muitaltin asian 
kanssa tckemisiin joutuvia niihin tutustumaan. 

Ohject kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti: 
Rautatichallitus on paaWinyt sallia elokuun 1 piii vasta J 958 

1 u.kien toistaiseksi kokeilumielessa ns. sylikoirien kuljettamisen 2 
llc n paiviivaunuissa ja maarannyt talloin noudatettavaksi ·eu
raavaa: 

1) piiivavaunuissa kuljetettavat koirat saavat olla kooltaan enin
taan 4Q em korkeita ( eturaajojen kohdalta). 'l'atii kookkaammat 
koirat, esim. ajokoirat, on kuljetettava kuten tahanldn asti kondul{- · 
t oori vaunuissa; 

2) koiran on oltava sopivassa pus ·issa, ko1·i::;sa, laatikossa, ha
k issa tms. paiillylksessa; 

3) koiran saa nain vieda mukanaan vain 2 lk:n paivavaunu ·sa 
kaikissa henkilojunissa lukuunottamatta ·kiitojunia. 1 lk: n vaunuun, 
makuuvaunuun, ravintolavaumnm ja kahvilavaunuun ei ·ylikoiria 
saa vieda; 

4) koira 011 vaunu sa sijoitcttava lattialle penkin alle tai sen 
,·iercen taikka isantiin ·a syliin; 

5) :koirasta peritiian kuljetusmak ·una 1/2 toi ·en luokan lipuu 
hinnasta kulloinkin kysymyksessa olevalta matkalta: 

6) VR:n vastuu nain ~mljetettavista koirista ja niiden aiheut
tama ta vahingosta maaraytyy LS:n 30 §:n mukaan. 

Edellii olevia rautatichallitukseu vahvistamia maiil'i:iyksia (Rh 
n:o 1222, 15. 7. 195 ) sovellettaessa huomattakoon lisaksi, etta jos 
paivavaunmm viety koira on vihaineu tai aiheuttaa jollakin tavoin 
hliiriota matkustajille, konduktoorilla on oikeus maarata se vietii
vaksi konduktoorivaunuun. 

Kohdan 5) mukaisesti myydaiin koiraa varten 1/2 toisen luokan 
matkalippua, joka koiran isanniin 011 esitettava junassa konduk
toorille. (Lkoj n: o Lt 2336, 10. 8. 63.) Kl 33/63. 3. 

4 Matkalippualennuksia 

Helsinki (•lyhinrta tieta): 19.-217. 9. 196e•; Suomen Kenrilkailrukaup
piasliiotto; "Puhtaus, 'l'erveys j'U Kauneus" -naytt;e•ly; nii:yvte1yyn 
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matJkustavat; 25 %. Ostetut ma1Jkaliput oikeuttaNat matkustamaan 4 
vain yl!Hi. mainittujen paivi·en viilisena aikana. AJ~nnus ei •koske 
lastenllipuihla matkuSitavila. NaytJtely on aNo:inna 21.-25. 9. 196•3. 
(Tfo n:o 409, 2'7. 4.196?.) K'l 3:3/63.4. 

Ka.donneita. matkalippuja, henkilokortteja ym. 5 
Va.ihdemies E. E. 'l'ainan vaimolle Saaralle matkalle Helsinki-Turku

Helsinki, Kerava-Hameenlinna-Aura kautta, kirjoitettu tilapii.inen vapaa· 
1ippu n: o 310596, kelpoisuusaika 20. 7.-19. 10.1963, on kadonnut ja kuole
tetaan. (1. ljp n:o 78/1956, 10 .. 63.) 

Sahkotyokuntien tO!imisto a Hyvinkaalla 31. 7. 63 Jinjatyontekija Pauli 
Ko kiselle kirjoitettu tyOlaisaikava.paaJippu n:o 355550 kaikille radoille 
aja.lle 1. 8.-31. 8. 63 sekii. ka.apelityontek.ija Taisto Heleniukselle kirjoitettu 
tyoliiisa.ikavapaalippu n: o 355423 matkaille Jii.rvela-Toijala ajalle 1. 8.-
31. 8. 63 ova.t kadonneet ja kuoletetaan. (Stkt n: o 618/22, 13. . 63.) 

Va.in~kkalan aseman asemamiehelle Orvo Hyppaselle ajaksi 11. 8.-1 . 12. 
63, matkalle Vainikkala-Hel inki, k.irjoitettu virka.·aikavapa.alippu ( opinto
lippu) n:o 109442 on kadonnut ja kuoleletaan . (7. ljp n:o 17 /2575, 15 .. 
63.) 

Seuraavien tyontekijoiden l<esakausivaapa.aliput ovat kadonneet ja kuo
letetaan: Vilho Jok~nen, n:o 013343, matkalle Kouvola-Kotka ja Erkki 
Kiimalainen, n:o 013351, matkalle Kouvola-P.itkii.aho. (9. rtjp n:o 8 6/6 9, 
15. 8. 63.) 

Ratatyomies Ananias Heiskasen vaimolle Sirkalle 23. 7. 63 kirjoiteltu 
lilapainen vapaal!ippu n: o 359095 matkalle Paltanen-H&lsink.i on J,adon nut 
ja kuoletetaan. (11. rtjp n:o 65/1136, 17. 8. 63.) 

Avoimia virkoja ja. toimia 

Valtionrautateiden varasto-osastos ·a apulaiolfkan li<ltin toim,i, asernapaik
kaua toistaiseksi Oulun pii.ii.varasto seka konttoriapulai<len ( Lt 7 pl.) toimi, 
ascmapaikkana toistaiseksi Kuopion paii.varasto taytetiiiin csityksen perusteella. 
Varasto-osaston johtajallo osoitetut hakemukset on ioimitettava varastotoi
mistoon viimeistaan syyskuun 4 paiviina 1963 ennen klo 12 (po ·titse ennen 
virka-ajan pii.attymista). 

Rautatierakennusosastolla yksi tila.piiinen koneteknikon toinni (A 19 pl.), 
toimipaikkana toistaiseksi rautatierakennusten kesku korjaamo Vilppula . a. 
Rautatierakennusosaston johtajalle osoitetut hakemuk et on to~mitettava mu
tatierakenn usosaston kansliaan viimeistiiiin sy yskuun 5 pai viinii 1963 enuen 
keUo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymi tii.). 

Linjahallinnon ratao ·astolla on haettavina kolme y.p. 9 l. mkennu.sme:;ta
,·in vin·kaa, joista yksi toistaiseksi 4. ratapiiris a (Lielahti) ja kaksi toistai
seksi 11. ratapiirissii. (Pieksii.maki ja Savonlinna) . Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallitnksen kirjaajalle viimeistiiii.n 
5. 9.1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Kaksi y.p. 1 l. mtavarUjan tointa, joista toinen toistaiseksi 1. ratapii
rissa: tyoratavartija (Kirkkonummi) ja toinen toistaiseksi 12. ratapiirissii.: 

6 
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km 625-629 Joeusuun-Kontiomaon rataa ja km :lle 628 Joensuuu-Outo
kumrnun rataa (Joensuu); kolme 1 l. mtavartijan tointa, joista kaksi toistai
seksi 8. ratapiirissii : toinen km 986-995 (Kulus) ja toinen km 953,4-962 
(Rahtula), sekii. yksi toistaiseksi 11. ratapiirissii. : km 379-386 (Vaajakoski); 
yksi S l. ratavartijan toinni, toistaiseksi 4. ratapiirissii. : km 237-245 (Tork
keli) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. rata
piirin pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 5. 9. 1963. 

Helsinki 1968. V&ltioneuvoston kirj&p&ino 
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KASKYLEHTI N:o 34 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maariykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoit ukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

S i s a 11 y s : 1 . Ensiaputarpeistojen ja -tarvikkeiden tilaaminen. - 2. Korjal1S 
TavaranimistOn osaan "Heikkovirta.sahkotarvikkeet" n:o 2670/660-699. - 3. Aika· 
taulun n :o 130 lisaykset. - 4. Oikaisuja julkaisuun LiikennepaikJwjen viilimatkat. 
- 5. Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat . - 6. Yhdysliikenne 
Hyvinkiian-Karkkilan r·autatien kanssa. - 7. Pohjoismainen tavarllitariifi. - 8. 
Syysalennusliput 1963. - 9. Matkalippualennuk.sia. - 10. Kadonnut haarukka 
va.unu. - 11. Kadonneita matkalippuja, henk.ilokortteja ym. - 12 . Avoimia. virkoja 
ja toimia. - 13. VR :n suunnistusmestaruuskilpailut. 

Ensiaputarpeistojen ja -tarvikkeiden tilaaminen 1 
Ensiavusta tyota'P3-turmien sattuessa annetun ohjesli!iinnon 

(OEA) 9 §: aan viitaten tahdennetiUin sita seikkaa, ettei mainitun 
ohjesaannon edellyWimia ensiaputarvikkeita saa tilata Helsingin 
terveydenhuoltokeskuksesta puhelimitse, vaan on tilaukset toimitet
tava kirjalli esti varastotilauslomaketta n : o 3915 kayWien. Tilauksia 
suoritettaessa on ilmoitettava tilattavan tarvikkeen laatu, yksikot 
ja maara siten kuin ne kayvat selville jo mainitun ohjesaannon 
liitteistii. (Tt II n: o 890, 16. 8. 63.) Kl 34/63. 1. 

Korjaus Tavaranim.iston osaan "Heikkovirta- 2 
sahkotarvikkeet" n :o 2670/660-699 

Tavaranimiston osaan "Heikkovirtasahkotarvikkeet" n: o 2670/ 
660-699 pyydetaan tekemaan seuraavat korjaukset: 

Sivtt 64 
Rivi: 685.03.10 Puhelinparistokotelo n:o 2 Sp-1 

Korjataan: 
685.03.10 Puhelinparistokotelo LME BKYH 10.()11 

Lisataan : 
685.03.11 Puhelinparistokotelo Ll\iE BKYH 1011 

(Voj . n:o V. 274/583, 22. 8.1963.) Kl 34/63. 2. 
7191/63/5- 29. 8. 1963. 

kpl T 

kpl T 

kpl T 



34: -2-

3 Aikataulun n: o 130 lisaykset 

Aikataulun n: o 130 li ay n: o 7 on ilmcstynyt ja jaettu kaikille 
aikataulukirjan tilanneille. (Kut n: o 1316, 24. 8. 63.) Kl 34/63. 3. 

4 Oikaisuja julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Uudessa Liikenncpaikkojcn valimatkat -julkaisussa on havaittu 
alla mainittujen liikcnncpaikkojen kohdalla painovirhcita, jotka 
pyydcHiiin oikaisemaan. 

ama merkinnat muutetaan seuraaviksi: 

Kayra 

Pihlava 

Sarkisuo 
se 

Valkon keskusta
Valkom centrum 

sa rake 5 on ol<eva H Tt Tp A 

sarake 5 - , - H 1't Tp A 

. arake 1 - ,, - Slikkisuo 
se 

sarakkeeseen 1 lisiiltaan : se 

Krogarsin scisakkeen merkinniit kokonaisuudessaan muutetaan 
seuraa viksi: 

Krogars 
Kro sevh 

Oy Vuoksen
niska Ab :n 
raido 

Oy Visko 
Ab:n raide 

1 Lappohja 4. HT't 
Hanko 14. 
Hnk 14. Kr 36. 

Kro 1. Tt 

Kro 1. 1lt 

(Tfo S 936, 19. 8. 63.) Kl 34/ 63. 4. 

Hpj 665. Hpk 377. 
Hko 483. Hy 135. 
Ilm 626. J ns 635. 
Jy 455. Kon 735. 
Kw 268. Lh 206. 
Lla 943. 01 829. Par 
:154. P sl 120. Pm 
452. Ri 147. Sk 495. 
1'pe 263. Tl 223. 
Tku 149. Yw 707. 

Oy Vuoksenniska 
Ab:•tii. varten 

Oy Visko Ab :ta 
varten 

5 Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Lahden aseman alaisen Vesijiirven laiturivaihteen kohdalla 6. sa
rakkee ·sa oleva huomautus muutetaan seuraavaksi : V kautta vuo-
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den, joten kuljetuskirjat osoitetaan aina suoraan Vj. T Uihtcvia 5 
lasiUihetyksia seka Kesko Oy: n Tulitikk:utehtaan ja Rauma-Repola 
Oy:n lahetyksiii varten. (Lkoj n:o Lt 1456, 22. 8. 63.) Kl 34/63. 5. 

Yhdysliikenne Hyvinkaan-Karkkilan rautatien kanssa 6 
Huomautetaan, etta henkiloliikenne Hyvinkaan-Kark:kilan rau

tatiella on lopetettu 28. 5. 19fil (Kl 12/ 61.1), joten matkatavara
Hihetyksia ei saa ottaa sinne kuljetettavaksi. (Tfo S 937, 19. 8. 63.) 
Kl 34/63. 6. 

Pohjoismainen tavarat ariffi 7 
Lisalehti n: o 24 a, voimassa syyskuun 1 paivasta 1963 luk:ien, 

on ilmestynyt painosta. Painatusjaosto on suorittanut tariffin lisa
lehden perusjakelun. 

Tariffin alkuperainen painos kokonaisuudessaan lokalmun 1 pai
viilta 1959 ja lisalehtien 1-13, 13 a ja 15-16 sisaltamat korjaukset 
ja naissa lisalehdissa olleet tariffin uudet sivut ovat kumoutuneet 
lisiilehdissa 14, 17, 17 a, 18-21, 21 a, 22-24 ja 24 a olevilla kor
jauk:silla ja nii'hin sisaltyvilla uudestaan painatetuilla sivuilla. 

(Tft V n:o 234, 24. 8. 63.) Kl 34/63. 7. 

Syysalennusliput 1963 8 
1. Syysalennuslippuja saadaan myyda vain lyhintii tietii kai

kille henkiloliikenteelle avatuille liikennepaikoille. Myynnin ehtona 
on kuitenkin, etta matkan pituus menosmmtaan on viihintaan 200 
km tai eWi lipun hinta 1asketaan vabintaan 200 km:n pituiselta 
matkalta ja etta. matkustaja viipyy maarapaik:kalrnnnalla vahintaiin 
nelja paivaa. 

Syysalennuslippuja ei saa myyda alkavaksi muilta kuin omalta 
liikennepaikalta. 

Syysalennuslippuja myyvat k:aik:k:i matkatoimistot ja sellaiset 
rautatieliil\:ennepaik:at, joilla on oikeus myos shekkilippujen myyn
tiin. 

Mikiili matkustaja hal~wa matkustaa pitempiii:i tietii, on hiinen 
lunastettava tiiyden tariffin mukainen erillinen lisiilippu, jonka 
hinta on pitemmiin ja lyhyemmiin tien pituuden mukaan lasketun, 
joko meno- tai meno- ja paluulipun hinnan erotus mitattuna teiden 
erkanemispaikasta niiden yhtymispaikkaan. 
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Lisalippu on myytava meno- ja palunlippuna aina, ellei mat
kustaja nimenomaan ilmoita matkustavansa pitempiHi tieta vain 
menomatkalla. 

2. Syysalennuslippujen, jotka jaljempana mainituin poikkeuk
sin rinna tetaan meno- ja paluulippuihin ja jotka oikeuttavat yh
teen meno- ja yhteen samaa tieta tapahtuvaan paluumatkaan, 
myynti tapahtuu seuraava.sti: 

1. 10.-15. 11. 1963 valisena aikana myydaan matlrustajalle lah
toliikennepaikalla 1 lf2 menolippua seka annctaan syy alennustodis
tus (lomakc 242.8 tai 2428 kk). Ostetut matkaliput oikeuitavat mak
suttomaan paluumatkaan yhdessii leimatun (kohta 3) alennustodis
tuksen kanssa. Vahin hinta on 2 lnokas a 13,35 mk ja 1 luoka.ssa 
20,05 mk. 

Myytaessa s;yysalennu ·lippuja menoshekkilippuna, saadaan llf2 
lippua kirjoittaa yhtena matkalippuna. Lipun hinnan eteen on tal
lOin kirjoitettava sanat 1 1f2 menolippua seka hinta.sarakkeeseen va.s
taava hinta. 

Sekii pahvi- ettii shekkiliptm etupuolelle on kirjoitettava tai lei
mattava sana ,Syysalennus". 

Syysalennuslippu on voimassa yhden kuukauden. 
3. Matkustajan on heti miiiiriiliikennepaikalle saavuttuaan esi

tettava siella alennustodistuksensa tulopaivan leimaamista varten. 
Matkalippu on samalla esitettiivii. Tulopaivan leimaksi kelpaa os
tetun matkalipun maaraliikennepaikan nimi- ja paivaleima. 

Paluumatkalle lahtiessaan matkustajan on paluupaivan leimaa
mista vartcn esitettava alennustodistuksensa uudelleen leimattavaksi 
joko maaraliikennepaikalla tai maaraliikennepaikan ja lahtoliiken
nepaikan valilla olevalla henkiloliikenteelle avatulla liikennepai
kalla, jolta han aloittaa paluumatkansa junalla. 

J os miiii,·iiliikennepaikka ja paluumatkan liihtoliikennepaikka ei 
ole miehitetty, saa tulo- ja liihtopiiiviin merkinniin todistttkseen 
tehdii junassa junan konduktoori, lipuntarkastaja tai rahastaja vah
vistamalla se nimikirjoituksellaan. Nimikirjoituksen yhteydessii on 
ntainittava merkitsijiin virka-asema ja junan numero. 

Matkustettaessa 9. kohdassa mainitnilla linja-autoilla, on raha.s
tajan tai autonkuljettajan tehti:iva edellisessa kappaleessa mainitut 
merkinnat. 

Paluumatkan Hihtopaivan leimaus saadaan tehda vain silloin, 
kun matkustaja on ollut perilla vahintaan nelja paivaa. N eljiin piii
viin perilliiolo lasketaan siten, ettii miiiiriiliikennepaikan leiman 
tulopiiiviiiin lisiitiiiin luku 3. Esim.: Jos tulopaiva on 10. 10. 1963, 
on ensimmiiinen alennukseen oikeuttava matkustuspa,iya paluuta 
varten 13. 10. 1963. 
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Mikali matkustaja edelliimainituista maarayksi tii poiketen mat- 8 
kustaa ennen neljiin piiiviin perilliioloa takaisin liihtoliikennepaikal-
leen joko miiiiriiliikennepaikalta tai matkareitin ·varr·ella olevaUa lii
kennepaikalta, on hiin menettiinyt oiketuien syysalennukseen. !Iii-
neUe myydaan talloin paluumatkan Hi.htOliikennepaikalta puoli
lippu, joka yhdessii lahtoliikennepaikalta lunastetun matkalipun 
kanssa oikeuttaa paluumatkaan. Alennustodistus on talloin luovu
tettava lipunmyyjalle, joka liihettaa sen tarkastustoimisto II : een. 

Mildi.li paluumatkan lahtOliikennepaikka edellamainittujcn oh
jeiden vastaisesti on varustanut alennustodistuksen paluumatkaa 
varten lahtoleimauksella cnnenkuin vahin perilliioloaika on lrulunut 
umpecn, ei konduktoori saa hyvaksya syysalennuslippua paluu
matkaa varten, vaan hanen on mencteltiiva 3 kohdan 6 kappalecssa 
sanotulla tavalla. 

4. Konduktoori, lipuntarkastaja tai rahastaja ei saa menomat
kalla ottaa math"Ustajalta lippua eikii alennustodistusta. Vasta pa
luumatkan paattyessii konduktoori, lipuntarkastaja tai rahastaja 
saa keriita ekii matkaliput etta alennustodistukset tarkastustoi
Jnisto II: een lahetettiiviksi. 

5. Matkan saa keskeyttaii kerran meno- ja kerran paluumat
kalla. 

6. Syysalennusmatkaa varten ostettu lippu on liivistettava 
meno- ja paluulippuja koskevien maiiraysten mukaisesti. 

7. Lapsille, joilla on oikeus matkustaa puolella lipulla, ei syys
alennusta myonneta. 

8. Syysalennus on voimassa myos valtionrautateiden ja Jokiois
ten rautateiden valisessii yhdysliikenteessa. 

9. Syysalennusliput kelpaavat kutE>n muutkin rautatien matka
liput Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja-Auto Oy:n 
liikennoimilla linjoilla. 

10. Syysalennuslippu ei oikeuta matkustamaan erikseen tila
tussa piiivii- tai makuuvaunt(.SSa, retkeil yt•attrwssa eikii tilatussa 
vaunun osastossa. 

11. Vuoden 1962 syysalennustodistukset on havitettava ja uudet 
(lomake 2428 tai 2428 kk) tilattava painatusjaostosta. Syysalennus
todistukset ovat voimassa vain vuonna 1963, joten lomaketilaukset 
on tehtiiva sita silmalHi pitiien. 

12. .Alcnnustodistuksista irroitettavat tilastoliuskat on asian
mukaisesti taytettyna ja niputettuna lahetettava tilityskuukautta 
seuraavan kuukauden 15 piiivaan mennE>ssa tilastotoimistoon. (Tfo 
M 360/420, 21. 8. 1963.) Kl 34/63. 8. 
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Matkalippualennuksia 

Helsinki (lyhintii tietii): 11. 9.-1. 10. 1963; OsuuS~kunta Suomen 
Messut; Kansainviilinen Meren Niiyttely, avigare 63; 50% . Os
tettu matkalippu o~keuttaa matkustam~aill vain yhl1ii mainittujen 
paivien vaJisena aikana . Alell!llUS ~ei kOSike '1astenlipuilla martku ta
via. ayttely on' avoruna 13.-29. 9. 63. A1ennootocli&tusl<omal<.etta. 
n :o 2417 ei naytJte·lyj·arj,es.tajam tarvri.rtse tayttiia, mutJta. ·on lomake, 
jotta se yhclessa ostetun matkalipun kanssa oikeuttaisi maksutto
maan paluuma1tJkaan, 'l.eimattava messuhwhlissa sijaitt ·evassa VR 
Matkatoimi tossa erhlmisreimaHH. ,Navigare 613". (Tfo n:o S 940/ 
1033 22. 8. 1963.) K'l 34/63. 9. 

~adonnut haarukkavaunu 

Pieksiimiien asemalta on kadonnut haarukkav.aunu HA 12, jobon on maa
lattu tunnus "Pm 2". Vaunua pyydetiiiin etsimiiiin ja loydettiiessii palaut· 
tamaan se Pieksiimiien asemalle sekii. ilmo.ittamaan asiasta 9. liikennepiirin 
piiiillikolle, Jyviiskylii. (9. ljp n:o 1631, 20 . 8. 63.) 

Kadonneita matkalippuja , henkilokorttej a ym. 

Helsingin asemau asemamiehelle Kosti Marttilalle ajaksi 1. 5.-31. 10. 
1963 matkalle Helsinki-Toijala kirjoitettu kesakau ivapaalippu n: o 004266 
on kadonnut ja kuoletetaan . (1. ljp n : o 900/2026, 22. 8. 1963.) 

Seuraavien Pasilan konepajan tyontekijoiden kesiikausivapaaliput ovat 
kadonneet ja kuoletetaan: Eero Kuukka, lipun n:o 319209, matkalle Hel
sinki-Halikko, kelpoisuusaika 1. 5.-31. 10. 63; Niilo Friman, lipun n: o 
31 355, matkalle Helsinki-Kanerva, kelpoi. uu ·a.ika 1. 5.-31. 10. 63; Yrjo 
Salo, lipun n : o 319094, matkalle Holsinki-Kanerva, kelpoisuusaika 1. 5.-
31.10. 63. (Psl kpp n:o 996/Vpl, 21. 8. 63.) 

Ratatyontekija Hugo Koistiselle kirjoitettu tyoliiisaikavapaalippu n: o 
336603, matkalle Haaga-Kirkkonummi, 6.-31. 8. 63 vii.1iseksi ajaksi, on ka· 
donnut ja kuoletetaan. (1. rtj n :o 1053, 19. 8. 63 .) 

Riibimiien aseman junamiehelle Kalevi Saloselle v. 1953 annettu ben· 
kilokortti n:o 56618 on kadonnut ja kuoletetaan. (2. ljp:n kirj . n:o 1575/ 
3235, 24. 8. 63.) 

Ratatyontekijii Antti Oralle kirjoitettu kesakau ivapaalippu n : o 30 298 
matkalle Riihimiiki-Kauni~lahti on kadonnut ja kuoletetaar1. (2. rtjp n :o 
1300/1.7, 21. 8. 63 .) 

7. ratapiirin koneenkayttii.jiille Kalle Hekkalalle 13. .-12. 9. 63 viili eksi 
ajaksi kirjoitettu tyoliiisaika vapaalippu n: o 349511 matkalle Oulu-'l'uomi· 
oja on kadonnut ja kuoletetaan. (7. rtjp n:o 760/XIV i, 20. 8. 63.) 

9. liikennepihissti. palvelevalle ylim. 3 l. kirjurille Unto Viljam Ma.kko· 
selle l. 2. 55 kirjoitettu henkilokortti n : o 77636 ja kesii.kausivapaaJippu n : o 
7863 matkalle Savonlinna-Muukko, voimassa lokakuun 31. p:aiin 1963, ovat 
kadonneet ja kuoletetaan . (9. ljp n:o 1629, 20. 8. 63.) 
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Avoimia virkoja ja toimia 
:t~~~ 

Yksi a.p. 1 l. mlcennusmestarim vMca, toistaiseksi 1. ratapiirissa (Pasila) 
ja yksi y.p. 3 l . mkennu8'1ncstariln viTka, toistaiseksi 1. ratapiirissa (Kerava). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituk· 
sen kirjaajalle viimeistaan 12. 9. 1963 ennen kello 12 (postit e ennen virka· 
aj an paattymista) . 

Yksi lwnUo1·i<~p~~laisen toimi (A 7), toistaiseksi 2. ratapiirin toimistossa 
(Riihimaki) ja yksi 1 l . mtat>artijoo towni, toistaiseksi 11. r::ttapiirissii. : k:m 
410--418 (Joroinen) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemuksct on toimi
tettava ao. ratapiirin piiiillikolle viimeistiiiin 12. 9. 1963. 

Linjahallinnon rataosastolla on haettavana yksi a.p. 2 l. 7.;i1"juTin t·irka, 
toistaiseksi 11. ratapiirin toimistossa (Savonlinna). Rautaticha11ituk~cu piiii
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallitukscn kirjaajallo 
viimeistaan 28. 9. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan pii.iittymistu). 

VR: n suunnistusmestaruuskilpailut 

VR:n suunnistusmestaruuskilpailut pidetaiin Haapamiiellli. 29. 9. 1963. 
Sarjat: M, M35, M43, M50 ja M20. Lisaksi viihau suunnistaneille M3· 

sarja, jossa ei jaeta mitaleita. 

Osanottomaksu 1,50 mk sarjaa kohden. Matkat saantomaaraiset. M-sar· 
jan rata lyhyt. 

Ka1-ttana on suomalainen topografikartta 1:30.000. Kokoontuminen 29. 9. 
klo 12.00 Haapamaen asemalla. 

Piirien kesken kilpaillaan kenraa1i H . Roosin kiertopalkinnosta 6-miehi· 
sin joukkuein. Joukkueeseen luetaan kolme M, kaksi M35 ja yksi M43 sar· 
jan kilpailijaa. 

llmoittautumiset 26. 9. 1963 mennessii. os. J.injakirjurii R. Anttila, Haapa· 
maki. 

VRU :n Haapamiien ahtetoimikunta 

12 
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KASKYLEHTI N:o 35 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessi julkaistuun mili.raykseen merkitUn: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. VRS-standardit. - 2. Selektorisuuntanumero rataosalla Pieksa
mii.ki-Haapama.ki. - 3. Uusi sotilaskuljetm5l{irja. - 4. Kokeilu Huhtamaki-Yhty
man kappaletavaran kuljettamisesta Turusta lahtevis a ohjevaunui a. - 5 . Vir
heelli yydet Helsin<kiin ja en Hi.hia emille Hihetetyn k!llppaletavaran osoittamisessa. 
- 6. Hii.kkilavaan kuormattujen esineiden peittii.minen. - 7. Tuko Oy:n pakaste
laatilwiden palauttaminen. - 8. Tariffisii.ii.nnon muutok ia.- 9. Kadonneita matka
lippuja, hen,kilokortteja ym. - 10. Avoimia virkoja ja toimia. - 11. hakin mesta
ruuskilpailuja. - 12. VR :n harrastugkii,vely<kilpailu. 

VRS-standardit 1 
Rau tatieha:1lli!tus 

standardit : 
on 28. 8. 1963 vwhvistanut seuraavart, VRN-

VRS 

10153-210 

11&0---130 
801 

1162-606 
1163-210 

621 
1164-210 

603 
1165-210 

621 
1166--210 

604 
1167-605 

607 
116&--210 

609 
1169-210 

606 
1170--210 

602 
621 

Ruuvit ja mutterit. Teknilliset toimitusehdot. 
Korvaa VRS 1053 10. 10. 1953. 
Teriisrakenteiden maalaus. 

Vatmunrakennuksen erikoisruuvi, uppokantaruuvi M 22. 
Vaununrakennuksen erikoisruuvi, hakaruuvi M 10. 

V aununrakennuksen 
M22. 

erikoi ruuvi, uppokantauraruuvi 

Vaununrakennuksen erikoisruuvi, lrupukantaruuvi M 12. 

Vatmunrakennuksen erikoisruuvi, uppokantaruuvi M 20. 

Vaununrakennuksen erikoisruuvi, neliokantarumi. 

Vaununrak ennuksen 
M12. 

erilko:isruuvi, va •aTakia,ntaruuvi 

Vaununrakennuksen erikoisruuvi, nokallinen uppokan
tainen lukkoruuvi M 16. 
Vaununrakennuksen erikoisruuvi, uppokantainen ura-
ruuvi. 

7376/63/5- 5. 9. 1963. 
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Standardikansioiden haltijoiden tulee poistaa kansioista korvat
tavaksi merkitty standardilehti. Uudet standardilehdet tullaan jaka
maan niiden ilmestyttya kirjapainosta. 

(Jrt V n:o 220/63, 3>0. 8. 1963.) Kl 35/63. 1. 

Selektorisuuntanumero rataosalla 
Pieksamiiki-Haapamaki 

Pieksamaen-Haapamaen valisessa AT A-selektorijarjestelmassa 
suoritetaan 110. 9. 1963 klo 12 suuntanumeron vaihto. Pieksamaen
JyvaskyUi.n jaksosta Jyvaskylan-Raapamaen jalrsoon soitettaes a 
kaytetaan nykyisin suuntanumeroa 7. Muutoksen jalkeen on vas
taava uusi numero 3. Muut mm1erot sailyvat cnnallaan. ( tt n: o 
2157, 26. 8. 63.) Kl 35/63. 2. 

3 Uusi sotilaskuljetuskirja 

4 

5 

Puolustuslaitos on ottanut ldiytantoon uusimallisen 6-osaisen 
sotilaskuljetusldrjan, jota ldi.ytetaan kuluvan vuoden loppuun saakka 
rinnakkain nykyisen 5-osaisen sotilaslmljetuskirjan kanssa. Vuoden 
1961 alusta lukien kaytetaan yksinomaan em. uusimallista sotilas
lmljetuskirjaa. (Lkoj n: o Lt 24 3, 30. 8. 63.) Kl 35/ 63. 3. 

Kokeilu Huhtamaki-Yhtyman kappaletavaran kuljet
tamisesta Turusta lahtevissa ohjevaunuissa 

Syyskuun 2 p: sta 1963 lukien aloitetaan enintaan syyskuun 
ajaksi H uhtami:i.ki-Yhtym.an kappaletavaraliihetyksien kokci1uluon
toinen luwrmaamillen Turusta iruhteviin kaP'paletavaraohj,evaJLl
nuihin. 

Kokeil uun sisaltyville lahetyksille laadi taan Huh tamaki.-Yhty
man kanssa tehdyn rahtisopimuksen 3012 edellytUima erikoisrahti
kirja, johon ei merk:ita lainkaan rahtia. Rahtikirjoja kasitellaan 
muuten tavalliseen tapaan. 1\fai:i.raasemilta laheteti:i.an tarkastustoi
mistolle to:imitettavat rahtikirjan osat (B-osat) muista rahtikirjoista 
erillisena nippuna. (Lkoj n:o Lt 2446, 3·0. 8. 63.) Kl 35/63. 4. 

Virheellisyydet Helsinkiin ja sen Ui.hiasemille 
lahetetyn kappaletavaran osoittamisessa 

H elsinkiin saapuu jatkuvasti virheellisesti osoitettuja lahetyksia, 
jotka aiheuttavat lisatyota niin toimistossa kuin kasittelyssakin seka 
viivastyttavat lmljetulrsia. 
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Esimerkiksi Puistolaan tarkoitetun lahetyksen maaraascmana 5 
saattaa olla Helsinki, purkauspaikkana Tikkurila ja vasta posti
osoitteena lopullinen maarapaikka Puistola. Tallaiset Yirheelliset 
merkinnat on lahetyksen vastaanottovaiheessa oikaistava niin rahti
kirjaan lmin osoitelappuunkin ja laheWijalle selitettava, etta tanra 
on osoitettava suoraan Puistolaan. - Edelleen osiintyy lahetyksiii, 
joiden rahtikirjassa on maaraasemana Helsinki, mutta osoitclapussa 
Herttoniemi tai painvastoin. Talloin on kysymykses a ilmeinen 
huolimattomuus lahetyksen vastaanottovaiheen vertailussa. - Posti
osoitteen puuttuminen hidastaa myos lahetyksen perille toimitta-
mista tai ilmoittam.ista. Ktm lahetykset kasitellaan o oitelappujen 
perusteella, saattavat em. virheet aiheuttaa enemmankin kuin vuoro
kauden viivytyksen kuljetuksessa ja paljon turhaa tyota. Tasta 
syysta on asianomaisten Hihetysasemilla valvottava, ettei-dit mai-
nitut epakohdat enaa toistu. (Kut n:o 1161, 29. 8. 63.) Kl 35/ 63 . 5. 

Hakkilavaan kuormattujen esineiden peittaminen g 

Hakkilavan tarkoituksenmukainen kaytto edellyttaa, etta liihet
tajan siihen kuormaama sarnalle asiakkaalle meneva Ui.hetys sen vas
taanotto- ja luovutusvaiheessa kiisitellaan yhtena kuljetusyksikkona 
esineiden lukumaadiii tarkastamatta. Monet liihettiijat peittiivat jo 
nyt tiillaisen hakkilavakuorman yUipinnan pahvilla tai paperilla 
klinnittaen sen ristikkaisella narusidonnalla. Tiilloin voidaan jo 
ulkopuolisesti todeta, ettei hakkilavaan ole matkan aikana joutunut 
vieraita Uihetyksia eika myoskaiin mitaan kadonnut. Kun on sattu
nut tapauksia, etta vastaanottaja on muutamien paivien kuluttua 
vastaanotosta ilmoittanut peittrumattomista hakkilavakuormista 
puuttuneen tavaraa, kehoitetaan asemia esittamaan tallaisten hiikki
lavakuormien lahettajille, etta he ottaisivat edella esitetyn yksin
kertaisen ja halvan peittami menetelman kaytantoon. (Kut n:o 800, 
30. 8. 63.) Kl 35/63. 6. 

Tuko Oy : n pakastelaatikoiden palauttaminen 7 
Kask:ylehdessa 26/ 62.3 mainitut Tuko Oy: n pakastelaatikot pa

lautetaan mak:suttomasti Turk:uun rahtitavarana myo kin silloin, 
k:un niissa on kuljetettu em. toiminimen sisaryhtion Suomen Sai
lyk:e Oy: n lahetyksia, jonka yhtion tunnuksella laatik:ot on \arus
tettukin. (Kut n:o 1346, 31. 8. 63.) Kl 35/ 63. 7. 
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8 Tariffisaannon muutoksia 

Rautatiehallitus on 1. 9. 63 lukien muuttanut tariffisaannon 
30 · : n 3 lm: n seuraavan sisaltoiseksi: 

3. Jos kiitotavaraliihetys lahettiijiin vaatimuksesta kuljetctaan 
Ui:mmitys- tai jl:Uihdytysvaunussa, on hinnoituslukuun lisattavii luku 
5 (Ks. 46 §). 

J o lam:mitys- tai jiiiihdytysvaunukuljetus voidaan suorittaa 
rautatiehallituksen lmljetustoimiston toimesta siiiinnollisesti kulkuun 
asetetussa liim:mitys- tai jiiiihdytysYaunussa, lisiitiiiin hinnoitus
lukuun vain luku 2 normaalisen luvtm 5 asemesta. (Rh/ tfo 231 , 
2 . 8. 63.) Kl 35/ 63. 8. 

g Kad.onneita matka-lippuja, henkilokortteja ym. 

llelsingin aseman vt. asemamiehen E. A. Hiiggin pojalle Jormalle, mat
kalle l'tiihimii.ki-Helsinki-Riihimiiki, Hameenl:inna-Aura-Kauklahti kautta, 
kirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n:o 385474, kelpoisuusaika 1. 8.-31.10.1963, 
on kadonnut ja kuoletetaan. (1. ljp n: o 909/ 2045, 26. 8. 1963.) 

Hyvinkaiin konepajan sahkokoneasentajaoppilaalle Reijo Suomelle 6. 5.-
31. 10. 63 valiseksi ajaksi kirjoitettu asuntolippu n: o 099485, matkallle Hyvin
kiia-Riihimaki, on kadonnut ja kuoletetaan. (Hy Imp n:o T 998, 27. 8. 63.) 

Imatran aseman liikennetyontekijii.lle Pertti Roihalle 29. 7. 1963 annettu 
henkilokortti n: o 73547 seka Imatran-Laikon viilille ajalle 2. 5.-31. 12. 1963 
kirjoitettu asuntolippu n: o 104004 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (7. ljp 
n: o H. 635/ 2681, 26. 8. 63.) 

Kotkan aseman vaihdemiehelne Reino Harjuvuorelle 13. 11. 1961 annettu 
henkilokortti n: o 71117 seka Kotkan-Lappeenrannan valille kirjO'itettu 
ke iikausivapaalippu n: o 324981 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (7. ljp n: o 
H. 644/2682, 26. 8. 63.) 

Parikkalan-Onkamon rautatierakennuksen tyontekijan Vihtori Laakon 
tyttiirelle Lealie 12. 8. 63 kirjoitettu tilapii.inen vapaalippu n: o 368723 mat
kalle Saarijarvi-Halsinki ja tyonvalvoja Reino Koikkalaiselle 12. 8. 63 kir
joitettu tilapainen vapaalippu n:o 36 724, matkalle Sii.rkisalmi-Tornio, ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (Par- Onk rrs n:o 381/ 52, 29. 8. 63.) 

1 0 Avoi.mia virkoja ja toimia 

Apulaiskanslistin toilmi rautatiehallituksen tarkastustoimistossa taytetaan 
esityksea perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitet
tii.vi.i. tarkastustoimiston kan liaan viimeisti.i.an 16. 9. 1963. 

Esityksen perusteella tii.ytettavi.i. apulaiskamslistin toilmi toistaiseksi 5. rata
piirin toimistossa (Haapamii.ki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on jatetti.i.vi.i. 5. ratapiirin pii.i.i.llikolle viimeistii.i.i.n 19. 9. 1963. 

Apulaiskansz.istin toimia (A 7 pl.): kaksi Helsingin asemalla; konttoriapu
laisen toimia: nelji.i. Helsingin a emalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on ji.i.tetti.i.vii. Helsingin asemapii.i.i.llikolle viimeistiiii.n 20. 9. 1963. 

Y.p. fB l. ki1·jwrin virka rautatiehallituksen tarkastustoimistossa. Rautatie
hallituksen pi.i.iijohtajalle o. oitetut hakemukset on jii.tettavi.i. rautatiehallituk
sen kirjaajan toimi toon viimeistaiin 2. 10. 1963 ennen kello 12 (postitse en
nen virka-ajan piiattymista). 
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Pikapeli 
Shakin mestaruuskilpailuja 11 

VR: n epaviralliset pikapelimestaruuskilpailut shakissa jarjestetaan asian
omaisella luvalla srmnrmtaina 6. 10. 63 klo 13 ~'ampereella RautatieUiisten 
Seuratalossa. 

Kilpailut suoritetaan kahdessa ryhmiissa (A ja B) kellopikapeleina 5 + 5 
min. miettimisajoin. 

Ilmotttautumiset suoritetaan kilpailupaikalla klo 12.45 mennessii ja kilpai
lut aloitetaan valittomaati sen jiilkeen. Kilpailijoita pyydetiiiin mikiili mah
dollista tuomaan tarvittava shakkikello mukanaan. Osanottomaksuna peritiiiin 
1 mk. 

J o'UJkkttekilpailut 

VRU :n skakkijaosto jiirjestiia v. 1963 joukkuemestaruuskilpailut kulu· 
van syyskauden aikana. Kutakin VRU :n piiria ednstaa 10-miehinen jouk
kue. Kilpailut suoritetaan cup-jarjestelman mukaan, shakkijaoston kullekin 
ilmoittautuvalle joukkueelle myohemmin toimri.ttamia killpaulumiiiiriiyksiii nou
dattaen. Voittajajoukkueesta tulee vuoden 1963 VR:n mestari. Kahdelle 
parhaalle joukkueelle jaetaan VR :n mestaruusmitalit. 

l1moittautumiset on toimitettava 30. 9. 63 mennessii os. vet.kulj . Veikko 
Reini, P asli.Ja, varikko. 

V R U :n shakkijaosto 

VR: n harr31Stuskiivelykilpailu 

VR U1•beilu jarjestaa kooko rataverkon kii ·ittlliviin harrastuskavelykil
pailun sekii henkiliilwhtaiseua etta piirien ja alueiden viilisena syksyn 1963 
a1kana. 

Kilpailuun ovat orkentettuja ottamaau o aa kaikki valtion rautate.iden 
palvelukse a ja tyo.• ·a ol~vat henkilot. 

Kilpail'UJSiiiinnot 

1. VR:n Urheilutoimikuunan alaiset paikalli ·et aluetoimikunnat ovat 
velvolliset huolehtiJlllaan haNastuskave1yki1pailun ka.yUi.nnolli estii jiirjestii.mi
sestii oman alueensa rautati·eliiisille. 

2. Kilpailuaika : 15. 9.-30. 11. 1963. 
3. Killpailupaikat: Aluetoimi·kuntien suunnitteleo:nat ja laatimat tai muu

ten ihj"Viiksymat kiilvelyreitit esi.m. 5, 8, 10, 20 tai 25 •km matkaJSuoritus
mabdollisuuksia. Kuntkin reitin puolivaliin tai piiiitapisteeseen on asetettava 
tarki tuskirja esian. metsaiin, puuhun kiinnitettyyn laati:kkoon, retkeilyma
jaan tai sopivaan taloon. 

Jokwpaiviiisen kii.v6lyharrastuksen lisaiimisek:si hyvii.ksytaii.n myos asun 
nou ja tyi:ipaikan vii.linen kiilvelynnatka, edellyttii.en, etta ko. edestakainen 
matka on vruhintaan 3 'km, jossa tapauksessa aluetoimikuntien on har.kittava 
niitii vaatimuk ia, joita matkojen hyviiik•symi. een nii.hden ehka on aiheelliRta 
vaatia. 

4. Kii.velysuoritus ta.pahtuu iten, etta kilpaiolun osanottaja kavelee kul
loinkin 'Valits6mansa reitin ja tekee omaJkiitisesti mei,kinniin edellisessii koh
dassa edelJ.ytettyyn tarkastu. kirjaan. Merkinnoi tii tulee kiiydii selville kll
pailljan :u.inni, pa.ivlinnii.iirii sekii kiiJvellyn matkan pituus ·kilometreisl"ii . 

12 
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'l"amiin li8abi taytyy jokaisella kilpailuun o allistuvalla henkilolla olla 
oma suorit.uskortti, johon niinikaan omakiitisesti on metikitta'Vii maii.riityt 
tieuot. Aluetoimikunnal jakavat haluk,kaille nfuitii kortteja, joita VR:n 
nrheilutoimikunnalta saadaan tarvittae sa lisiiii.. 

KuiLenkin hyvii.k ytiian myos muut sellaiset kiivelyretket, mitka vii.hin
tiian yksi luotettava henkilo todistaa kilpailukort.tiin tehdyin merkinnoin 
nikeaksi. 

5. Kilpailuissa huomioidaau yksi kavelykerta vuorokaude a, 1kuitenkin 
iiiten, etta meno- ja paluumabka luetaan ythdeksi lkiilvelykerraksi, <vaikka ne 
t apahtuisivat kahdessa osassa. 

6. Kilpailutulos miiarite!Hiiin siten , etta eri kavelymatkojen kilometri
miiariit la ketaan yhteen, amoin kii.velY'kerrat. 

Piirien ja alueiden vii.lisen ki1pailun voittllija miiii.ritelliiii.n s iten, etta se 
piiri ja alue, minkii. henkilokunta em keskimaarin kiilvellyt eniten, aa J1hden 
pisteen, seuraava kak i pistettii jne., ja m:inkii thenkilO.kunta on pr.osentuaali
se.~ti parhaiten osallistunut ik.ilpailuun, .saa yhden pisteen, euraava kaksi 
Jne., ja pienimman ybteispistronaariin saavuttanut on voittaja. 1'asapisteiden 
sa ttuessa paremman %-suhteen 1!aavuttanut piiri tai alue asetetaan etu
tilalle. 

7. Kilpailutulos tarkistetaan iten, etta suorituskorlin ja tarikistuskirjo
jen 'l.oer.kinnat verrataan toisiinsa. Hyvii.ksyttaviii uorituksia ovat vain ne, 
joista yhtii;pitiivii merkintii. loytyy sekii. suorituskortista etta tarkistu~kir
joista, tahi jotka muuten ovat asian.m\!Jkaisesti todist&tut tai hyvaksyttavii.t. 

8. Jokainen aluetoimikunta on velvollinen omalta osaltaan suorittamaan 
tuloslaskennan kilpailuista niiden paattyttya ja lii.hettiimiiii.n tulosluettelot 
VR:n Urheilutoimikunnalle viinneistiiiin 16.1Z.1963 mennessa.. Tarkistuskirjat 
ja suorituskortit on liihetettii.vii. tulosluetteloiden mukana. 

Kilpailui sa arvotaan <osanoton laa.juude ·ta riippuen enin·tii.ii.n 10 'V!IlPaata 
lomamatkaa, joista kolme Tan kassa Nyborgin lii.helUi sijaitsevan Knud · 
boveilin lomakotiin ja laput VR:n Urheilutoimiik:unnan toimesta jarjestetta
ville vil•kisty kursseille. Naistii paikoista varataan naisiB.e kaksi, joi ta toi
nen Knud hovediin. 

Vlilhintaan 10 kertaa ja 75 km kii-velleet o alli tuvat arvontaan 1 ar
valla, vii.hintii.l:i.n 20 •kertaa ja 150 km kavelleet 2 arvalla •seka vahintiiii.n 
30 kavelykertaa ja 300 km kiilvelleet 3 aiWalla. 

Harr.astu ·kavelyn voi suorittaa myn worii.illen, mutta tiilloin viihintiiii.n 
10 kertaa ja 300 km ipyorii.illeet saa.vat 1 arva.n, viiiliintaan 20 kertaa ja 
600 km pyorailleet ·2 'llnpaa ekii. vii.hintii.an 30 kertaa ja 1 200 ik.m pyorii.il
leet 3 arpaa. 

VR :n. Urheilutoimikunta 

.• 

•• 



Helsinki 1968. Valtioneuvoston kirjapaino 



•• 

KASKYLEHTI N:o 36 
1963 

Vilttaus Kaskylehdessi )ulkalstuun miiraykseen merkltiin: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset o n teh tava palnatus)aostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Muinaisjiiiinn(bten uojelamiuen. - 2. Aloitetoiminta. - 3. 
Tyontekijoiden matka.kustann usten korvauksen ja piiivii.rahan maksuperusteet. -
4. Selektorijohlojen jaksoitus Y uohijiirvellii. - 5. Muutoksia julkaisuun Liikenne
paikko.jen vii limatkat . - 6. Yaunu\·aa'a t . - 7. Muu tos Oy P ohjolan Liikenne 
Ab:n Kuopi:o-Joensuu -t a varalinj an liikennoimi een. - 8. Eurooppalaisen uusi 
osoite. - 9. Kadonneit a matkalippuja, henkilO.korttsja ym. - 10. Avoimia virkoja 
ja toimia. - 11. 0 oitetiedustelu. 

Muinaisjaannosten suojeleminen 1 
Eduskunnan siUidettya 17 paivana kesakuuta 1963 muinais

muistolain (295/ 63 ) , jonka mukaan kiinteat muinaisjaannokset 
ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja 
historiasta ja jonka mukaan irtaimet muinaisesineet, kuten rahat, 
aseet, tyokalut, koristeet, astiat, kulkuvalineet tai muut ellaiset 
esineet, joiden omistajaa ei tiedeta ja joiden voidaan olettaa ole
van viih.intaan sadan Yl.lOden vanhoja, on viipymattii toimitettava 
muinaistieteelliselle toimikunnalle, rautatiehallitus on piHittanyt ta
man johdosta antaa seuraavat lisaohjeet. 

Kiinteat 1nuinaisjaannokset 

Kiinteita muinaisjaannoksiii ovat ko. lain mukaan 
1) maa- ja kivikummut, roykkiot, kivikehat ja muut kiveykset 

Ja kivilatomukset, jotka ovat ihmisten muinoin tekemia; 
2) pakanuuden aikaiset h.audat ja kalmistot, myos sellaiset, 

joista maan pinnalla ei ole merkkeja; 
3) kivet ja kalliopinnat, joissa on muinaisilta ajoilta kirjoi

tuksia, kuvia tai muita piirroksia tahi maalauksia, hiomauria tai 
muita hionnan tahi hakkuun jiilkia taikka uhrikuoppia; 

4) uhriHihteet, uhripuut, uhrikivet ja muut palvontapailmt seka 
muinaisct karajapaikat; 

5) muinaisilta ajoilta pediisin olevat asumusten jaannokset seka 
asuin- ja tyopaikat, niin myos muodostumat, jotka ovat syntyneet 
sellaisten asumusten tai paikkojen kayttamisesta; 

6) muinaisaikaiset hylatyt linnat, linnamaet, linnoitukset, lin
nakkeet, vallit ja vallihaudat seka niiden jaannokset, kirkkojen, 
7595/63/5 -- 12. 9. 1963 
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kappelien, luostarien ja muiden huomattavien rakennusten rauniot 
seka muinaiset hautapaikat, jotka eivat ole seurakunnan hoidossa 
olevalla hautausmaalla; 

7) kivet, ristit ja patsaat, jotka muinoin on pystytetty jonkun 
henkilon tai tapahtuman muistoksi tai uskomuksellisessa tarkoituk
sessa, samoin kuin muut sellaiset muistomerkit; 

8) muinaisten huomattavien kulkuteiden, tienviittojen ja silto
jen seka vartiotulien ja muiden sellaisten lai~teiden jaannokset; 
seka 

9) kiinteat luonnonesineet, joihin liittyy vanhoja tapoja, tari
noita tai huomattavia historiallisia muistoja. 

Uusien ratasuuntien tai -oikaisujen tutkimustoita suoritettaessa 
on hyvissa ajoin otettava selko siita, saattaako uusi rata tai rata
oikaisu tulia koskemaan edella mainitunlaista muinajsjaannosta ja 
jos nain on laita, on rata- tai rautatierakennusosaston johtajan 
ilmoitettava siita muinaistieteelliselle toimikunnalle liittaen mukaan 
karttapiirrokset ko. tyosta. Jos maata kaivettaes<>a tai muuta tyota 
suoritettaessa taV'ataan kiintea muinaisjaannos, jota ei aikaisem
min ole tunnettu, on tyo muinaisjaannoksen 'kohdalta heti keskey
tettava ja tyon johdon ilmoitettava siita viipymatta esimiestensa 
kautta osastonsa johta:jalle, jonka tulee saattaa asia muinaistieteel
lisen toimikunnan tietoon tarpeellisia toimenpiteita varten. Tal
laiset asiat on kasiteltava kiireellisina. 

Irtaimet muinaisesineet 

Jos l'autatien palveluksessa oleva henkilo loytaii rautatien 
alueelta edella mainitunlaisen muinaisesineen tai sen osan, on ha
nen toimitettava esine tai sen osa viipymatta sellaisenaan ja puh
distamattomana 18.himm8.lle esimiehelleen, edelleen ao. piirin, kone
paj·an tai rautatierakennuksen paallikolle toimitettavaksi. Piirin, 
konepajan ja rautatierakennuksen paiillikon tulee toimittaa esine 
suoraan muinaistieteelliselle toimikunnalle loytopaikkaa, loytoon 
liittyvia olosuhteita sekii loytajiia koskevine tarkkoine tietoineen. 
Mikali on pelattavissa, etta esine liikutettaessa vahingoittuu tai 
jos esinetta muutoin ei voida hankaluudetta toimittaa muinaistie
teelliselle toimikunnalle, on loydosta sille kuitenlrin viipymiitta 
ilmoitettava ja annettava samalla edellii mainitut tiedot. 

Muinaistieteelliselle toimikunnalle menevista lrirjeistii on jaljen
nos lahetettava hallinto-osaston johtajalle ja asianomaisen osaston 
johtajalle. 

Kaikki edella mainitut ilmoitukset on kasiteltava kiireellisina. 
Muinaistieteellisen toimikunnan osoite on Kansallismuseo, Hel

sinki. 
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Muinaismuistolai sa on si:Uidetty rangaistus sille, joka luvatta 1 
kajoaa lriintei:Uin muinaisjiU:i.nnokseen tai jattaa toimittamatta ao. 
viranomaiselle irtaimen muinaisesineen taikka muuten salaa, luo
vuttaa tai hanklrii sanotunlaisen esineen. 

(Rhjhlo n: o 2413, 4. 9. 63 .) Kl 36/ 63. 1. 

Aloitetoiminta 2 
Pallrittuja aloitteita 

Rakennusmestm·i Eino A. Oksanen, Riihimiiki 

Teranjatke auraan laiturin ja kiskon viilin puhdistamiseksi 
lumesta. 

Kunnialrirja ja 300 mk. 

Liikennetarkastaja Vi~jo Me~·iluoto, Helsinki 

Gdp-vaunun ma:kuulavan kannatinrautojen rakenteen muutta
minen. 

Kunniakirja ja 30 mk. 

Ratavartija Ma1·tti Putro, Riihintiiki 

Sepelitaytteisen tasoylikaytavan suojaaminen lankkuesteella. 
Kiitosmaininta. 

Kirjuri Voitto Ollikainen, Vaasa 

Astinrautojen karhentaminen vanhoissa tavaravaunuissa. 
Kiitosmaininta. 
(Jrt n:o 222/63, 3. 9. 69.) Kl 36/63. 2. 

Tyontekijoiden matkakusta.nnusten korvauksen ja 3 
paivli.rahan maksuperusteet 

Vru1tiQ'Var81inministerio on lriinnittiimryt ·huomi.Q.ta sillren, etta 
mi'ldili kQmennukseHa ol'eva tyon~·a ~mennu(k:sen j•atkuessa 
ti~apii.isemi kutsuta1an tyohon V>arsinaiselle tyopaik!ka'kun.nalH~nsa, 
silta aikaa, mirn!ka han tasta syysta on poiss:al k'Omenn'USpa±kka
kunnJalta, ei O'le Oltettava lulkunn laJSik!e,ttaessa niita vuoro•lmusia., 
joHta asiamoma•in'en rtyontek:ija tyo- tal! oppisopimlussuhtees:sa vrul
tioOID. >OtleV'ien toimihenk:i!l.oiden ja tyontellci!joiden m>ail:.lki3Jkustannus.
ten koi"V'81ukisen ja paivaraha,.n malk:Jsuperuste~a 26 piiivfuna tam
md!kuutaJ 19&1 8i1l!lletun kuihlru'la:iJtosten ja ylltlis'OOn toideiii ministe
rion pii.futOrksen 5 § : n 2 nmmenti11 mutkruam. on oikltlu'tettu pu1heena 
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ole'V'al'k'L komennuk elta saamaan paiYarahansa al~nta.ma ttomana. 
(Valtiovarainmini t erion kirjelma n:o 169/ 19-27/ 62, 1. . 1963. 
- Toj n: o To 5()0, 4. 9. 196•3.) Kl 36/ 63. 3. 

Selektorijohtojen jaksoitus Vuohijarvellii. 

Syyt.Skuun 16 paivana 196•3 klo 1'2.00 kytketaan Kouvolan
Mancyharjun• valisiill1 ATA-selektorijohtoihm (ns. yleiseen j13. 
jull'aohjauss•e:1ekltoriin) Vuoohijarvel!le jaksoitu r eleistot. Toimen
piteen jalkeen on Vuohij•arvelta tai en etelapuoleltta Vuohi·jiir
ven pohjoi'S)YUol'ehle oitetJt.aessa kaytettava suuntanumerooa 3. Vas~ 
taikkari.sesta suunnasta VuohijaTveHe tai en etelapuol•ell!e oitCit
taes a on suuntanumero 1. Muut nurnerot siiilyvat enna•llaan. 
(Stt n:o 21238, 7. 9. 63 .) K·~ 3•6/ 63. ±. 

5 Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Tuupovarurrun aseman aflai ·enra avat•aan 1. 10. 196e luki•en liiken
teelile kmdla 67'3 + 0()0 m HaTminvaara1, klln:Ra 674 + 6•10 m 
Korv8lval8.ra selka lrm: •lila 61716 + 440 m Ruunak,ruhlio nimi:set seisak
keet •seurruavin merkimnoin: 

Harminvaara 35 -- TuupoYaara 5. H 
se Jns 49. 

Korvavaara 35 -- Tuupovaara 7. H 
se Jns 51. 

Ruunakallio 35 -- Tuupovaara H 
se Jns 52. 

Lulk. 1. 10. 613. (l)kloj n: o lit 1719, 3. 9. 00.) Kl 3•6y63. 5. 

Tuupovaaran aseman alainen Herajarvi-niminen vaihde muu
tetaan 1. 10. 1963 lukien saman a ·eman alaiseksi sei akevaihteeksi. 
Taman johdosta muutetaan 1. sarakkeeseen merkinniiksi Herajarvi 
Hvi sevh ja 5. arakkeeseen H Tt. :\1uut merkinnat jaavat ennal
leen. Tarkistusmittauksen tuloksena oikai taan Kl: ssa n: o 27/ 63.1. 
Herajarven sijainniksi ilmoitettu km 677 + 157 m olemaan km 
677 + 488 m. Viimek.<Jimainittu ei aiheuta muutoksia tariffivali
matkoihin. (Lkoj n: o Lt 2513, 3. 9. 63. ) Kl 36/ 63. 5. 

Siuron aseman a1aiset Elvingin puuhiomon raide, Kesaniemen 
raide ja Siuron saha Oy: n raide on purettu. Naita raiteita kos
kevat merkinnat poistetaan julkaisusta. (Lkoj n:o Lt 2418, 29. 8. 
63.) Kl 36/ 63. 5. 
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Vaunuvaa'at 6 
Siuron vaunuvaaka on poistettu kayto ta ja purettu. Tata kos-

keva merkinta on tehtava ns. Aakkoselliseen luetteloon. (Lkoj n : o 
Lt 2419, 29. . 63.) Kl 36/ 63. 6. 

Muutos Oy Pohjolan Liikenne Ab: n Kuopio-J oensuu 7 
-tavaralinjan liikennoimiseen 

Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittanut, etta tavaralinjalle 
n:o 15 Kuopio-Joensuu, jota nykyisin on liikennoity edestakaisin 
vuoroin vain tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin, lisataiin 16. 9. 1963 
lukien ajovuoroja niin, etta linja liikennoidiiiin siitii liihtien joka 
arkipiiivii lrnmpaankin sutmtaan. Tamii muutos korjataan Kuopio 
-Joensuu -tavaramjan ai!kataU'l1lnm, jo'kia on juH"ali: 1tu Valtion
rautateiden Autoliikennesaiinnon 3 liitteessii ivulla 1(}2. 

(Kut n:o 1'360, 9. 9. 63.) Kl 36/ 63. 7. 

Eurooppalaisen uusi osoite 8 
Eurooppalaisen Tavarn- ja Matkatavarayakuutus-0 akeylhtion 

uusi osoite 16. 9. 1'963 lukien on F abianinkatu 9, H elsinki, puhelin 
58 422. (Trt I n:o 370, 3. 9. 63.) Kl 36/ 63. 

Kadonneita. matkalippuja, henkilokortteja. ym. g 
Helsingin aseman iivoojalle Anna Katri Sam.sille ajaksi 1. 5.-31. 10. 1963 

matkalle Helsinki-!Johja kirj oitettu kesiikausivapaalippu n: o 003911 seka 
ajaksi 15. 7.- 14. 10. 63 matkalle Hclsinki-Kaulira,nta, Ke-Hl-Ly-Lpa 
kautta, lkirjoitettu tilapiiinen vapaalippu n : o 3110362 ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (1. ljp:n n : o 935/ 2117, 4. 9.1963.) 

Savonlinnan aseman vaihdemiehelle Atte August Salmelle vuonna 1954 an
nettu henkilokortti n: o 77319 on kadonnut ja !kuoletetaan. (9. ljp n: o 1692, 
2. 9. 63.) 

9. ,konepiiriin Iisalmen 'Varikolla palvelevalle veturinliimmit tiijiille Matti 
Karjalaiselle matkalle Iisalmi-Vahiikangas kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 
11061 on kadonnut ja kuoletetaa.n. (9. knj n: o 694/ 319. H . VIII. 2, 6. 9. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 1 0 
Kiiskylehcle sa 35/ 63. 10 H elsingin asemalla avoimiksi ilmoitetut apulais

kanslistin (A 7 pi) ja konttoriapulaisen toimet pitiiii olla : ap1Uati.slcanslistin 
toimia: kalksi Helsingin asemrulla ja kontto1·iapulaisen toimia (A 7 pl) nelj a 
H elsingin asemalla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jiitet
tiivii Helsingin asema.piiiillikolle viimeistiiiin 20. 9. 1963. 
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Keskushallinnon rataosastolla on haettavana yksi vanhemm.cm toimisto· 
rakennusmesta1·in 1 l . virka. Rataosaston johtajalle osoitetut hakemu.kset on toi
mitettava rautatiehallituk.sen kirjaaja.lle viimeistaiin 26. 9. 1963 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Valtionrautateiden koneosaston linjahal.linnossa yhdeksiintkymmentiiyksi ve· 
twrinkuljettajan vin'kaa, joista toistaiseksi seitsemii.n 1. ikonepiirissii. (Hki), 
kolmetoista. 2. konepiirissii. (7 Ri, 1 Lva, 2 Kr, 3 Lh), kuusi 3. konepiiriss·ii. 
(Tk.u), neljii.toista 4. konepiiri&Sii. (6 Tpe, 2 Pri, 3 Hpk, 1 Ra, 2 Tl), kuusi
toista 5. konepiirissii. (10 Sk, 2 Kok, 2 Vs, 2 Yw), yksitoista 6. konepiirissii. 
( 4 01, 3 Kem, 2 Kon, 1 Roi, 1 Rhe) , ka.hdeksan 7. konepiirissii. ( 7 K w, 1 
Imr), nelja 8. konepiirissii. (.Tns) ja kaksitoista 9. konepiirissii. (7 Pm, 1 KuG, 
1 .Ty, 3 Il.m). KoneGsaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitetta.va 
rautatiehallitu.ksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 26. 9. 1963 ennen kello 12 (postitse 
toimitettaessa ennen virka.-ajan pii.ii.ttymistii.) . 

Valtionrautateiden koneosastolla viisi tyonjohtajan e pl (A 19 pl) vt.rkaa, 
joista toistaiseksi kaksi Pasilan konepajassa. ja kolme Hyvinkii.iin konepa.jassa 
sekii. kaksi. tyonjohtajan 9 pl (A 19 pl) virkaa, joista toistaiseksi yksi Pasilan 
konepajassa ja yksi HY"inkiUi.n konepajassa. KoneGBaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.ii.n 26. 9. 63 
ennen kello 1Z (postitse toimitettaessa ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

Valtionrautateiden koneosaston linjahallinnossa konttori<J,pulaisen (A 7 pl) 
toimti, vira.ntoimituspaikkana toistaiseksi 7. konepiiri Kouvola. Toimi tii.ytetii.ii.n 
osityksen perusteella ja on koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset toimi
tottava asianomaisen konepiirin pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 26. 9. 1963. 

Ncljii.nnessii. liikennepiirissii. tii.ytetii.ii.n esityk!Sen perusteella senraavat avoi
mina olevat toimet: apulaiskanslistin toimti : yksi Tampereen a.semalla; konttori· 
apulaisen toimi (A 7 pl): yksi Ta.mpereen a.semalla; vaihdemiehen toimia: 
kuusi Tampereen as malla; autonkuljettajan toimtia: yksi Tampereen ja yksi 
Toijalan asemilla; asemamiehen toinnia (A 10 pl): kaksi Harjavallan ase
malla; asema'lniehen toimia (A 9 pl): yksi. Karkun ja )'lksi Kankaanpii.ii.n ase
milla. Liikenneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. paikalliselle 
asemapii.ii.liikolle viimeistiilin 27·. 9. 63. 

Toisen luokan liikennetMkastajan wka toistaiseksi 3·. liikennepiirin toimis· 
tossa. Ra.utatiehallituk.selle osoitetut hakemukset &ija.n saa.miseks siinii. virka
ehdotuksessa, jonka ra.ut.a.tiehallitua tulee tekemii.ii.n sanotun viran tii.yttii.mi· 
seksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n 4. 10. 1963 en
nen klo 12 (postitse ennen virka-a.jan pii.ii.ttymistii.) . 

Y.p. 1. luokan kirjurin vin'ka, toistaiseksi Tnrnn a.semalla., ja a.p. e. luo
kan kt.rjuriln. virka, toistaiseksi 3. liikennepiirin toimistossa.. Rautatieha.llituksen 
pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ra.utatri.ehallituksen kirjaa
jalle viimeistii.ii.n 4. 10. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-aja.n pii.ii.tty
mistii.). 

Keskushallinnon rataosastolla on haettavana ylcsi S l. ratainsin6orin (A 27 
pl) virka (erikoisala.na radan pii.ii.llysr!likenne) . Hakemukset sijan saamiseksi 
siinii. ehd()tubessa, jonka rautatiehallitua tulee tekemli.a.n sauotun virkan tii.yttii.
miseksi, on toimitettava rautatiehallitu'ksen kirjaajalle viimcistii.ii.n 12. 10. 1963. 
ennen kello 12 (postitse ennen virkarajan pii.ii.ttymista). 
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Osoitetiedustelu 11 
Viilttiilikseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus taten ik:aikkia 

henkilo- ja palkkausasioita hoitavia viranhaltijoitaan, jotka tieUi.vii.t allamaini
tun henkilon osoitteen, siitii. viipymii.ttii. ilmoittamaan rautatiehallituksen kirjaa
jalle, os.: Helsinki 

nimi ammatti syntmii.vuosi aikaisempi osoite 

Mannonen, MiJklko Jul1ani 1943 
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KASKYLEHTI N:o 37 
1 9 6 3 

Vll ttaus Kaskylehdessa julkalstuun maarliykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivli palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Si s a 11 y s: 1. Muuto~~Ria liikennepa~kkojen luokihuksessa. - 2. Muutoksia 
julkaisuun Liik!'nnepaikkoje11 valimatl<at. - 3. Pasuh1sjate· ja ilmeuiittivaunujen 
sijoitfaminen juniin. - 4. Ylei~olle m;T_Ytavat painotuotteet. - 5. Matkalippualen· 
nnksia. - 6. Fac'lonneita mat.kalirppuja, henkilokortteja ym. - 7. Avoi.mia virl<oja 
ja toimia. 

Muutoksia liikennepaikkojen luokituksessa 1 
Hangon, Lieksan, Pietarsaarcn ja Tornion kolmannen luokan 

asemat on korotettu toisen luokan asemiksi J. 7. 1963 lukien. (Lkoj 
n:o Lt 2614, 12. 9. 63.) Kl 37/63. 1. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 2 
Sen johdosta, eWi henkiloliikenne rataosuudella Loviisa-Valko 

lopetetaan 1. 10. 1963 lukien, poistetaan julkaisusta em. piiiYastii 
lukien Vrullwn keskusta- Valkom centrum- ja Varvi- Varvet 
-nimiset seisakkeet kaikk:ine merkintoineen sekii Yaihtoona liiken
noitiiviin p ,atunan merkinnaksi muutota.an 1. samkkeeseen vh ja 
5. sarakkeeseen Tt, muiden merkinti:ijcn jaiidessa ennalleen. (Lkoj 
n:o Lt 2-50>!, 12. 9. 63.) Kl 37/63. 2. 

Koivulahden seisakkeen ikohdalla 6. sarakkee a oleva liiken
noimisaikaa rajoittava merkintii poistet-aan. Sei aketta liikennoi
cliiiin toistaiseksi ympari nwden. (Lkoj n : o Lt 250,5, 12. 9. 63 .) 
Kl 37/63. 2. 

Pasutusjate- ja ilmeniit tivaunujen 3 
sijoittaminen juniin 

Sen johdosta, etta useassa tapauksessa on todettu matkan aikana 
junassa pa.<;utus- ja ilmeniittikuot"lnista tuulen mnkaJ:lla kulkeuttwan 
hienoa polya selluloosa-, sahataV'ara- yms. kuormiin aiheuttaen 
7 37/63/5 - Hl. 9. 1963. 
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ta,·ara11 osittaise11 pila.antumisen, on tallaiset likaavalla aineella 
kuormatut vaunut pyrittava lah ttaji:in toimcsta peitti:imiia11 sopi
valla tavalla siten, cttei ilmavirta paa.se ko. ainetta lmljettamaan 
muihi11 tavaroihi11. Taman lisfuk ·i on Uillai et kuormrut mikali mah
dollisba sijoitettava "lriimeiseksi ju11aan. 

(Kut 11:0 1386, 1-1:. 9. 1963.) KL 37/ 63. 3. 

4 Yleisolle myytavat painotuotteet 

Iluomautetaan, etta k1m ylci<Solle myyti:ivista painotuotteista 
otetaa.n kokonaan uudet painokset, 11ii11 niita ei jaeta Painatusja.os
ton toimesta entisille ko. julkaisuje11 omistwjille, vwan asiakkaiden 
011 ostettava uudet painokset a emilta.. Myyntiasemien on Hihetet
tava Painatusjaostoon ilmoitukset ostajista ja heidan osoittei ·taan, 
etta julkaisuihin pain tt.avat lisalchdet ja korjaukset voitaisiin 
Painatusjaoston toimesta myohemmin li:ihettaa julkaisun ostaneille 
asiakkaille. Lii<kennepaikoilla pyydetl:ian ilmoitta.maan asiakkaille, 
etta julkaisut Liikenn paikkojen valimatkat ja Tariffitaulukot on 
painettu uudelleen ja Tariffi aannosti:i valmistuu piakkoil1 uusi 
painos. (Tfo S 978, L. 9. 63.) Kl 37/ 63. 4. 

5 Matkalippualennuksia 

Helsinki ('lyhinta tieta): J 8.-214. 10. 1963; Vii;hi!btaisilmupan Ke -
kusliitto r.y.; Elintarvi'kepi:iivat ja Elinta:rvike- ja kotitalou nayt
tely; elintarvikepaiviH ja kotitalousnayttelyyn matkustavat; 2>5 %. 
Os.tetut matkaliput oikeutt<aYat matku tamaan vain ylla mainittu
jen paivien ,-alisena ·aikana. Alennus ei koske lastenlipuilla matkus
tavia. Nayttely on avoinna 201.-22. 10. 1963. (Tfo n:o S 968, 7. 9. 
1963.) K l 37 / 6•3. 5. 

Helsinki (lyhinta ti·CJt-3.): 31. 10.-5. J]. 1963; Suomalai ten Partio
poikien Liitto; liittokokou · ja partiojohtajapaivat; liittokokoukseen 
ja partiojorutajapiiiville mwtkustavat; 25 o. Ostetut matkaliput 
oikeuttavat matlmstamaan vain ylla mainittujen paivien viilisena 
aikallia. Alennus ei koske lastenlipuilla matkustavi·a. TU.aisuudet 
O\at 2.-3. 11. J 963. (Tfo n: o S 9 0, 13. 9. 1963.) Kl 37/63. 5. 
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Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 6 
Kirvesmies Ahti Harjulle kirjoitettu kesiikausivapaalippu n : o 292231, 

matkalle Kiipylii-Hinkka, 1. 5.-31. 10. 1963 viiliseksi ajak i on kadonnut ja 
lmoletetaan. (1. rtj n: o J1321 9. 9. 63.) 

Seppii Erkki Kuusi toile kirjoitettu kesiikau ivapaalilppu n: o 320946 
vuodel'le 1963, matkalle Tarupere-Huttula, on kaclonnut ja kuoletetaan. (4-. 
rtjp n: o 65/ 1115, 14. 9. 63.) 

-.11- Avoimia virkoja ja toimia 

Linjahallinnon rataosastolla Oil haettavalla yksi y.p. 3 l. 1·akennu~mestarin 
vi1·ka, toistaiseksi 6. ratapiirisssii (Seiniijoki). Ratao ·aston johtajall osoite· 
tut hakemnkset Oil toimitettava rautatiehallituksen k.irjaajalle viirneistiiiin 3. 10. 
1963 en nell kello 12 (po tit~e ennen virka·ajan piiiittymi tii) . 

Yksi 1 l. ratavartijan toi-mi, toi tai ek i 2. ratapiiri sii: krn 157-15 ,200 
Hangon rataa ja km 86,300-88 Turun rataa (Karjaa). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava 2. ratapiirin piiiillikolle viimeistiiiill 3. 10. 
1963. 

Ylimiiiiriiinen 1 pl. vahtimiehen toimi valtionrautateiden vara to-oso to sa, 
ascmapaikkana toistaiseksi Holsingin piiiivarasto, tiiytotiiiin e itykscn perus· 
tcella . Varasto·o aston johtajalle o oitetut hakemukset on toimitettava 1. va· 
rastopiirin piiiillikolle viimeistiiiin 4. 10. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka· 
ajan piiiittymi tii) . 

Keskushallinnon rautatierakennu o astolla yksi ylimiiiil"iiinen y.p. 1 l. 1·ata· 
insinoorin toimi (A 29 pl. ) . Rautatiehallitukselle osoitetut hakemuk et on toi · 
mitettava rautatiehallituk en kirjaajalle viimeistiiiin lokakuun 15 paiviinii 1963 
<>nnen kello J 2 (postitse ennen virka·ajan paiittymistii) . 

--
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KASKYLEHTI N:o37 a 

1 9 6 3 
Vllttaus Kiskylehdessi julkalstuun mUrlykseen merkltUn: 
Kl 1f63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat m uutosllmoltukset on tehtivl pal natusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Automaattipuhelinkeskusten kayttOonotto 

S~kuun lopussa 1963 otetaan kayttoon Pieksamaen ja Kuopion 
automaattike.skus, jolloin kyseisten liikennepaikkojen tilaajat liitetiUin 
VR : n automaattiseen puhelinverkkoon. Samassa yhteydessa tulevat kayt
toon seuraavat uudet suuntanumerot: 

A utornaattiy hteydet 

PieksamaeWi Helsinkiin . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 

" , 
Kuopiosta 

" 

lrouvolaan .. . ... . . . ....... 771 
lruopioon . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 
Ouluun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 
P ieksamakeen . . . . . . . . . . . . . . 981 

Muista automaattikeskuksista P ieksamiikeen tai Kuopioon soitettaessa 
kiiytetaiin entisia suuntanumeroita. 

Kaikissa em. tapauksissa pitaii suuntanumeron jalkeen odottaa kes
lmksen yhtiijaksoista valmiusiiantii, ja vasta tiimiin jiilkeen valitaan ha
luttu numero. 

lrasikeskusyh teydet 

PieksamaeWi 

" 
" 
" 
" 
" , 

Kuopiosta 
, 

" 
7883/63/5 -- 20. 9. 1963 

Haapamakeen ... . ...... . . . . 
Huutokoskelle . . ........ . . . 
J oensuuhun . . .. . ...... . .. . 
Jyvaskylaan . . .... .. .. .. . . . 
Mikkeliin . . . .. .. . .... . .. .. . 
Savonlinnaan . . . . .. . . . . .. . . 
V arkauteen . . ... . ... . .. . .. . 
Iisalmeen .... . ........ . ... . 
lraj aaniin . . . . . ....... . ... . 
Siilinjarvelle . . .. .. . . . . ... . 

741 
783 
7-01 
742 
787 
785 
784 
997 
991 
983 
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Jrun on valittu kiisikeskuksen suuntanumero, ja yhteys on vapaa, 
kuullaan n. kerran 10 sekunnissa annettu jaksollinen soitonmenoaani. 
Taman jalkeen pitaii odottaa, etta viilittii.ja va taa ja yhdistiia puhelun 
edelleen. 

Selektoriyhteydet 

Selektorijohdolta--Pieksii.makeen . . . . . . . . . . . 6 
, Jruopioon . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Em. numeron jiilkeen kuullaan keskuksen valmiusaani, minkl:i. jalkeen 
voidaan valita eteenpain. 

Keskuksesta elektorijohdolle oitettaessa kaytetaan seuraavia suunta
numeroita: 

Pi eksa mael tii Mikkelin sutmtaan 
llsemaselektori •••••••••• 0 • • 

Rataselelctori •••••••• 0 • •• •• 

" 
Jyvaskylan suuntaan 
Asemaselektori ............. 
Rataselektori ••••••••• 0 •• •• 

" 
Kuopion suuntaan 
Asemaselelctori 0. 0 •••••••• 0. 

Rataselektori •••• 0 • •••••••• 

" 
Varkauden suuntaan 
llsemaselektori ............ 

" 
Savonlinnan suuntaan 
Asemaselektori •• ••• 0 ••• 0 ••• 

Rataselektori ••••••••••• 0 •• 

Kuopiosta PieksiimiWn suuntaan 
Asemaselektori .... . .. ... ... 
Rataselektori •••••• 0. 0 ••••• 

" 
Iisalmen suuntaan 
llsemaselektori •• • 0 ••••••••• 

Rataselektori •• •• 0 •••• 0 •••• 

Poi s kaytosta jaavat suuntanumerot 

IIeminEi--lruopio .. ...... . ..... .. ....... . 

" 
Joensuu .............. ........ . 

" 
JyvaskyHi .................... . 

111 
169 

121 
179 

131 
139 

141 

151 
109 

111 
119 

131 
139 

85 
88 
86 

p u h e l u n v a l i t t a j a n s u u n t an u m e I' 0 uusissa keskuksissa 
on 81. 
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Keslrusten kayttoonottohetkesta ilmoitetaan siihkeella linjahallinnon 
piireihin ja monistetulla tiedotuksella keskushallinnon toimistoihin ja 
jaostoihin. Kyseiset sanomat pyydetaan edelleen valittiimiian puhelinta 
kayttaville alaisille joko suullisesti tai kirjallisesti. 

Sahkeessii ja monisteessa ilmoitettuna kiiyttoonottopiiivana aamusta 
alkaen sekii seuraavina kahtena paivanii pyydetaiin Pieksamiien ja Kuo
pion kautta kaytavat puhelut rajoittamaan mahdollisimman viihiin. (Stt 
n: o 2339, 16. 9. 63.) Kl 37 a/ 63. 
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KASKYLEHTI N:o 38 

1 9 6 3 
VllttaJJS Kaskylehdessa )ulkalstuun maariykseen merkltUn: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). jakelua 
koskevat muutosllmoitukset on tehtava pai natusjaostoon. 

To I m I t us : Rautatiehallitus, iehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. VR Kaskylehti 37 a/63. - 2. Aikataulun 130 lisaykset. -
3. Muut()ksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat. - 4. Lennatinliikenne. 
- 5. Oikaisuja julkaisuun Liikennepaikkojen viilimatkat. - 6. Kadonnui kuor
mau. silta. - 7. Kadonneita matkalippuja, henkiHikortte(ja ym. - 8 . Avoimia vir
koja ja toim~a. - 9. Rautatielaisten 7. valokuvauskilpailu ja -niiytte.Jy. 

VR Kaskyleht i 37 a/ 63 1 
Erihlisena on jullkaistu VR T.GislcyJrehti 37 w/63, jonka sisii:Bwk-

sena on automaatti'Puhelilnkeskusten kiiytJtoonotto . 

Aikataulun 130 lisaykset 2 
Aikartaulun 130 li&ay n:o on ilm.estynyt ja jaettu B/7-osan 

ryhman 2 tilanneille. Aikvtaulun 130 li iiJykset n:ot 9 ja 10 ovat 
ilm.estyneet j•a jwettu karllkille a~kataulukirj>an tiilianneil1le. (Kut 
n: o 1446, 21. 9. 63.) Kl 3>8/00. 2. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 3 
Rautatiehallitus on paiittanyt alentaa 1. 10. 1963 lukien Ahtialan 

4 l. aseman pysakiksi, Kaitjarven pysiikin Taavetin aseman alai
seksi laiturivaihteek:si, Makelan pysi:idrin Ahtialan pysakin alaiseksi 
laiturivaihteeksi, Ojakkalan pysii.kin Nummelan aseman alaiseksi 
laiturivaihteeksi seka Pulsan 4 l. aseman Raipon aseman alaiseksi 
laitmi vaihteaksi. 

Ahtialan aseman alentarrnisesta jdhtuen muutetaan sen kohdalla 
sarakkeessa 1. oleva laatumerkinta p: ksi seka muiden em. liikenne
paikkojen kohdalla sarakkeissa 1, 4 ja 5 olevat merkinnat seuraa
viksi: 

Kaitjarvi 
Kjr lv 

Makela 
Mal lv 

8045/63/5 -- 26. 9. 1963 

Taavetti 12. Hlm 
Kaipiainen 13. TR 
Kw 35. P a.r 151. 

Ahtiala. 10. Him 
Vierumiiki 6. TR 
Lh 18. Ha 20. 
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Ojakkala 
Ojk lv 

-2-

Nummela 7. 
Otala:mpi 7. 
Lo 21. Hy 43. 
Kr 56. 

Hlm 
TR 

Oja:kkalan syrjiiraidemerkinnat jaiiviit ent i iksi. 
Pulsa 

Pl lv 
Raippo . 
Luumaki 12. 
Si 11. Hti 16. 
L r 26. 
Kw 70. Par 126 

Hlm 
TB 

Edellamainittujen muutosten johdosta muuttuvat ji:iljempana 
mainittujen liikennepaikkojen sara:kkeessa 4 olevat mei-k:innat s n
raaviksi : 

Haikula 
se 

Hiekkanummi 
se 

Junttola 
Jut se 

Katinhanta 
e 

Kirvesportti 
se 

Kunnas 
se 

Seesta 
Set se 

Siltala 
se 

T ani 
Tni sevh 

Vieruma.ki ,±. 
Ahtiala 12. 
Ha 1. Lh 20. 

Ahtiala 3. 
Vierumaki 1'-l. 
Lh 11. Ha 27. 

Luumaki 5. 
Raippo 15. 
La 5. R;po '15. 
Si 1 . Hti 23. 
Lr 33. Kw 63. 
Par 133. 

Otalampi 3. 
Nummela 11. 
Lo 25. Hy 39. 
Kr 60. 

Raippo 10. 
Luumaki 10. 
La 10. Rpo 10. 
Si 13. Hti 1 . 
Lr 2>8 . Kw 68. 
Par 128 . 

.A.htiala 2. 
Vierumaki H. 
Lh 10. Ha 218. 

Ahtiala 7. 
Vierumii.ki 9. 
Lh 15. Ha 23 . 

Vierumaki 2. 
Ahtiala 14. 
Ha 16. Lh 22. 

Raippo 4. 
Luumaki 16. 
Rpo 4. La 16. 

i 7. Hti 12. 
Lr 22. Kw 74. 
Par 122. 
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f.JUk. 1. 10. 63. (Lkoj n:o Lt 2473, 18. 9. 63.) Kl 3 / 63. 3. 3 

Mynamaen aseman aJainen Hietamaen laiturivaihde ja Kalvit
san aseman alainen PitJkaahon laituri•vaihdc alennctaan 1. 10. 1963 
lukien nykyisten paallystoasemi nsa 1alaisi!ksi seisakevaihteiksi. 
Tastii johtuen muutetaan em. paivamaarasta lukien lrumpaisenkin 
seiswkevaihteen laatua osoittavaksi merkinnaksi sarakkeeseen 1 sevh 
seka liikennoimistapamerkinnaksi sarakkeeseen 5 Hietannaen koh
dalla HTt ja Pitkaaihon kohdalla HTpTt. Muut merkinnat jaavat 
enna.lleen. (Lkoj n:o Lt 2282, 17. 9. 63 .) Kl 38/ 63. 3. 

Kuopion aseman alainen Suosaaren Hankk:ijan raide on purettu. 
Raidetta koskevat me11kinnat poi tetaan julkaisusta. (Lk<>j n:o Lt 
2557 17. 9. 63.) Kl 38/ 63. 3. 

Raision aseman alaisena avataan 1. 10. 1963 lukien liikenteelle 
Raaka-ainevara ton raide seuraavin meclcinnoin: 

Ra.isio 
Raa.ka-aine· 

varaston 
raide Rai 1. 'l't Raision Tehtaat 

Oy:n .tarv.etta var
ten. Luk. 1. 10. 63. 
(Llwj n:o Lt 2661, 
23. 9. 63.) Kl 38/63. 
3. 

Lennatinllikenne 4 
hlmajoen, Kaitjarven ja PuL a'll liilkennepaihlwibla •laikikaute.taan 

yleinen siilhkosanoma~radlhto 1. 10. 1963 l'lllcien. (Ukoj TIJ : o Lt 2&80, 
17. 9. 63.) K·1 38/63. 4. 

Oikaisuja julkaisuun Liikennepaikkojen vilimatkat 5 
Uudessa Liilkerunepa:ikkojeru ' "i:iJLimat'ka -jcillllmisussa on havaiof:tu 

alla mainittujen liikennepa:itkk:ojen 'kohdalla seuraaYat valima.tka
virheet, mitka pyydetaa.n oikaisemaan: 

Aatola sarakkoossa 4 on oleva Pm 33. 
Aitoneva 

" 
6 

" " 
Hpj 35'4. 

Aittaluoto 
" 

6 
" " 

Hpj 476. 
EteHi-Orimattila 

" 
6 

" " 
Hpj 540. 
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Heinola sarakkeessa 6 on oleva Hpj 557. 
Herr ala 

" 
6 

" " 
Sk 393. 

HillosensaJmi 
" 

6 , , Hpj 414. Ilm 315. Jns 324. 
Iisvesi 

" 
6 , 

" 
Tpe 316. 

Juankoski , 6 
" 

, 
" 

Hpj 201. Hko 187. 
Jarvela 

" 
6 

" " 
Hpj 545. 

Kauliranta 
" 

6 
" " 

p l. 957. 
Pikkarala 

" 
6 

" " 
Hpj 196. 

(Tfo S 996, 18. 9. 63.) Kl 38/63. 5. 

Kadonnut kuormaussilta 

Tikkurilan asemalta on kallonnnt kevytmetalliinen autokuormau ilta. 
jonka alapuol&lle on maa;lattu valkoisella maalilla 1000 kg Tkl 1962. Pyyde
taiin etsimaan ja loydettii.essii. palauttamaan Tikkurilan asemalle sekii ilmoit
tamaan siita 1. liikennepiirin toimistoon. (1. ljp n: o 986/2256, 18. 9. 1963.) 
Kl 38/63.6. 

1 Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Hel ingin aseman konduktooriltii .Jorma Kalervo 'riihoselta ovat joutu
neet hukkaan konduktOorin shekkikirjat n: ot 13614, 19650, 20087 ja 20166 
31. 7. 1963 Lahden ja Kouvolan asemien viililla ja kuoletetaan ne tiiten. Loy
dettiiessa pyydetaan lahettiimaan Helsingin asemaille ja loydosta ilmoitettava 
1. liikennepiirin toimistoon. (Ljp 1 n: o 876/2262, 18. 9. 1963.) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajatyolaiselle .Juho Nii.siiselle kir
joitettu kesakau ivapaalippu N:o 319134 matkalle Helsinki-Haikula kadon
nut ja kuoletetaan. (Psl knp 19. 9. 63.) 

Lahd~m aseman asemamies Leo Jalmari Hakala on kadottanut hii.nelle 
vuonna 1953 annetun virkamerkkinsa N: o 56 465 sekii. 2. liikennepiirin toi
mistossa kirjoitetun kesakausivapaalipun N : o 300604 matkalle Lahti-Kotka 
ajaksi 1. 5.-31. 10. 63 ja Lahden asemalla kirjoitetun tilapaisen vapaalipun 
N: o 346894 matkalle Lahti- Hel&inki ajaksi 9. 8.-8. 11. 63, mitkii. kuolete
taan. (2. lpj n: o 1669/3529, 13. 9. 63.) 

Tampereen aseman alokkaalle Ismo KaJevi Mustoselle ajaksi 1. 5.-:H. 
10. 63 matkalle Tampere-Jarvenpiia kirjoitettu kesii.kausivapaalippu N: o 
6396 on kadonnut ja kuoletetaan. (4. ljp n:o 990/1824, 14. 9. 63.) 

8 Avoimia. virkoja. ja toimia 

Linjahallinnon rataosastolla yksi y.p. 8 l. mkennusmestarin virka, toistai· 
seksi 5. ratapiirissii. (Haapamiiki). Ratao aston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.iin 10. 10. 1963 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan pi.i.iittymista). 

Yksi 1 l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 5. ratapiirissa: km 384-388,5 
(Leppavesi) ja yksi e l. ratooa;rtijan toimi, toistaiseksi 5. ratapiirissii.: km 449 
-458 (Korte). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
5. ratapiirin pii.iillikolle viimeistiiiin 10. 10. 1963. 
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.dlemma/6 palkkalookan osasiosihteerin viransijaiswus koneosastolla haett• 8 
vana. Koneosaston johtajalle osoitetut hukemukset toimitettava koueoaastoD 
konttoripaiillikiille viimeistaiin 10. 10. 1963. 

RautatieHi.isten 7. valokuvauskilpallu ja. -nll.yttely 9 
Kaikille rautatielaisille tarkoitettu 7. valokuvauskilpailu ja -niiyttoly 

toimeenpannaan VR:n Kameraseurojen Liiton paatiiksen mukaisesti scu.ra&-
vlissa sarjoissa; 

I) mustavalkoiset kuvat; a) rautatieaiheiset, b) muut, 
II) varipaperikuvat (vii.ritetyt kuvat eivii.t kelpaa), 

III) vii.rikuultokuvat. 
Mustavalkoisten kuvien tulee olla 30 x 40 tai 30 x 30 sm; muu koko e» 

littu edellyttii.en, etta pitempi sivu on tii.ydet 40 sm ja lyhyempi aile 30 im. 
- Varipaperikuvien pitemmii.n sivun tulee olla enintaan 40 sm ja viihintiian 
24 sm, lyhyemmiin sivun enintaan 30 sm; neliiikokoina enintiiiin 30 x 30 ja 
vahintii.iin 24 X 24 sm. Kuitenkin kelpuutetaan kuvat, joiden sivut ylitliiviib 
tai alittavat 5 %; lla ilmoitetut mitat. Kuvien pitiia olla pohjustama ttomia 
tai kuvien kokoiseJla 1 mm;n tukikartongilla varustettuja. - Vliril<uulto
kuvien tulee olla 5 x 5 tai 7 x 7 sm kokoisten lasien viiliin asetettuja, myiis 
valmiit kehykset kelpaa,vat. 

Kilpailukuvat on 25. 10. 63 mennessli. liihetettii.va nii.yttelyn j1irjestiijiill& 
os.; VR Kouvolan Kamerat ry, Asemapaii.Uikon toim., Konvola. - Kukin 
osanottaja on oil<eutettu I:ihettamii.iin korkeintaan 5 kuvaa sarjaa kohti, t a. 
yht. 20 knvaa. - Maksu 2,00 mk henkiloltii. on liitettiivii. mukaan. Kilpai
lussa on jokaisen kii.ytettiivii. vain yhta nimimerkkiii.. 

N'ayttely tullaan pitamiian ylei60lle avoinna 2. 11. klo 14--20 ja 3. 11. 
klo 12-20. 

Kaikki yksityiskohtaiset tiedot ilmenevii.t VR:n kameraseuroille liihet&
tyistli monisteista, joita pyydettliessii saadaan lisii.ii. jii.rjestiijiltii. 

VB Kouvolan Kamerat 1'11· 
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KASKYLEHT N:o 39 
1 9 6 3 

Vll ttaus K§.skylehdessa julkalstuun miaraykseen mer kitUn: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, as ian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmolt ukset on tehtlva painatus jaostoon. 

To I mIt us : lt.au tatiehall itus, lehti palvelu. 

S i s li.lly s : 1. Turkisvirkalalkkien tilaaminen.- 2. Virkapukimien tilaaminen. 
3. Muutoksia julkaisuun Liikennepaik.kojen viilimatkat. - 4. Ratapihojen lii

kennoimi iiii.nnot. - 5. J\J!kai un Tavaran Kuormausmiiarayksiii jakelu. - 6. M ii. ii.
riiykset vaarallisten aineiden kuljettami e ta. - 7. Huhtamliki·Yhtymlin kappal e
tavaralti.hetyk"et. - 8. Asiattomi.en JtotiinkuljetusmeT.kintojen poistaminen k u ljet us
kirjoista. - 9. Hiilk!kilavojen vudkran alentaminen. - 10. Suomen ja SN'l'·Liiton 
rautatieyili.CLysliikenne. - 11. Kuo.ranalavakuitti ja sen .kaytto. - 12. Kadonneita 
matkalippuja, henkilokortteja ym. - 13. Avoi.mia virkoja ja toimia. 

Turkisvirkalakkien tilaaminen 1 
Rautatiehallituksen sosiaalijaosto ja Rantalan Lakkitehdas Oy, 

Seinajoki, ovat tehneet sopimuksen tul'kisvirkalakkicn valmistami-
sesta ja myymisesta rautatielai ille talvilkautena 1962-1963. 

Lakit vaJ.mistetaan tilaajan toivomuk en mukaan joko ns. pysty
korva- tai jahtimallia, sheviotti-, diagonaali- tai nahkapaallisclla. 
Nahkapaiillysteista laJk;kia saavat kayttaa vain ne, jot'ka civat jondu 
viilitti:imasti matkustavan yleison lkanssa tekemisiin. Lakkien hinta 
on koosta ja pazllisen laadusta riippumatta siipipyoraJaattoineen 
ja kokardeineen 13,10 marldcaa ja ilman merk!keja vastaavasti 11,60 
markkaa kappa!l.eelta. 

Erikoismerkit lkiinnitetaan ha:luttaessa tehtaalla ilman korvausta, 
lisaamalla kuitenkin lakkien hintaan tahdista 25 pennia ja konduk
toorin nauhasta 30 pennia kappaleelta. Junanliih€tta,jl:in lakin pu
naisesta ja linjakirjurin sinisesta irtopaii.llisesta peritaan 2,30 mar
kan lisamaksu. 

Tilaukset tehdaan taman VR Kaskylehden liitteena olevaa loma
ketta kayttaen ja lahetetaiin asianmukaisesti taytettyina valmis
tajalle. 

Lakit toimitetaan tehtaasta suoraan tilaajille joko postitse posti
ennakolla tai rautateitse jalkivarutimuksella tilausten saapumisjar
jestyksessa. 

(Tt III 274/400, 27. 9. 63.) Kl 39/63. 1. 
8291/63/5- 3. 10. 1963. 
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Virkapukimien tila.a.minen 

Rautatichallituksen osiaalijaoston ja Valtion Pukutehtaan, Ha
meenlinna, valihla tehdyn sopimuksen perusteella tulevat pukuteh
taan edustajat suorittamaan virkapukimien mittojen ja tilausten 
ottoa varten kierroksen suurehkoilla asemiHa alempana mainittuina 
aikoina. Pukimien hintoihin, mitanottotilaisuuksia varten tarvitta
vicn huonetilojen jarjestamiseen ym. seik'koihin niihden viitataan 
Kl 20/63. 3. (Tt III 29/ 4M, 27. 9. 63.) Kl 39/ 63. 2. 

Haapamii.ki 7/10 klo 12.00--14.00 Kuopio 3/12 klo 8.00-- 9.00 

Ham ina 26/10 " 
8.00-- 9.00 Lahti 29/ 10 " 

10.00----.12.00 

Hanko 26/11 
" 

8.00-10.00 Lappeen.ranta 21/ 10 
" 

12.00--16.00 

Helsinki 19/11 
" 

9.00--15.00 MiJkJkeli 2/12 " 
13.00--J.7.00 

Hyvinkii.ii. 27/U 
" 

13.00--15.00 Oulu 13/ 11 " 
8.00-10.00 

Imatra 23/10 
" 

8.00--10.00 Pieksii.miiki 16/ 10 
" 

8.00--10.00 

Joensuu 4/12 
" 

8.00-- 9.00 PCYri 30/ 10 
" 

8.00--10.00 

Jyvaskylii. 15/10 
" 

14.00--16.00 Rauma 31/10 " 
10.00--12.00 

Kajaani 8/10 
" 

14.00--15.00 Riihimii.ki 8/11 
" 

9.00----J.l.OO 

Karjaa 27/11 
" 

7.00-- 9.00 Rovaniemi 11/10 
" 

13.00--14.00 

Kauhava 10/10 
" 

8.00-- 9.00 Seinaj.oki 9/ 10 " 
13.00--J.6.00 

Kemi 11/10 
" 

7.30-- 18.30 Tammisaari 27/11 
" 

15.30--16.30 

Kemijarvi 12/10 
" 

8.00--10.00 T ILilliPe re 19/10 
" 

8.00--12.00 

Kokkola 11/10 
" 

8.00-- 9.00 Toijala 9/12 " 
9.00--12.00 

Kon tiowiiki 9/10 
" 

7.00-- 8.00 Tornio 10/10 " 
7.00-- 8.00 

Kotka 25/10 
" 

8.00--10.00 Tur.ku 6/11 
" 

8.00--10.00 

Kouvola 2-i/10 
" 

8.00--10.30 Vaasa 8/10 
" 

8.00--10.00 

3 Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Eskolan 4 L asema on 1. 10. 1963 luikien alennettu pysakiksi. 
Taman johdosta 1. sarakkeen laatumenkinnaksi muutetaan p. Muut 
merkinnii.t jiiavat enna1!leen. (Lkoj n:o Lt 2647, 25. 9. 63.) Kl 
39/ 63. 3. 

IIciniivedcn aseman ail.aisena km:Ha 464 + 356 m avataan 7. 10. 
1963 lukicn liikenteelle Maitolaituri-niminen seisa:ke seuraavin mer
kinnoin: 

U:a.itolaituri . . . . . . 24 
se 

Heinavesi 4. 
Koivumaki 3. 
Hko 57. Vnj 62. 
Jns 95. 

HM Luk. 7. 10. 63. (Lkoj n:o Lt 2619, 
28. 9. 63.) Kl 39/63. 3. 
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Lappeenrrannan aseman alainen Rapasaaren laiturivaihde lak- 3 
kautetaan 7. 10. 1963 lukien, joten sita koskevat merkinnat poiste-
taan julkaisusta. Rapasaaressa olevat syrjaraiteet merkitaan Lap
peenrannan aseman kohdalle omaksi ryhmakseen. Edellamainitusta 
paiviirrnaariista lukien muutetaan Lappeemannan aseman kohdalla 
olevat merkinnat kokonaisuudessaan seuraaviksi : 

Lappeenranta. 
Lr a 

a) Uudella ase
malla: 

.... 14,_ 

Imatran 
raide 

Voi.man 

Kalkkiteh taan 
raide ....... . 

b) Vanhalla ase
malla: 

Halkopii.tka •... 

Heinii.apu ..... . 

Heiniilpii.tka 

Kaurwpatka 

Ma.kasiinipii.tkii. 

Rakuuna.pii.tkii. .. 

Teollisuusraide I 

Teollisuusraide II 

Turusenpatka •. 

Vaakapii.tkii. ...• 

Valllha asema ... 

tnjy·patka ..... . 

Hti 10. La 28. 
Lmr 39. Rpo 18. 
Si 19. Kw 86. 
Par 100. 

Lr 2. 

Lr 1. 

Lr 3. 

Lr 3. 

Lr 3. 

Lr 3. 

Lr 3. 

Lr 3. 

Lr 4. 

Lr 4. 

Lr 3. 

Lr 3. 

Lr 3. 

Lr 3. 

K 

Tt 

'Dt 

'Dt 

Tt 

Tit 

'Dt 

'Dt 

Hpj 538. Hpk 42<3. Hko 234. Hy 
219. I.lJm 439. Jns 386. Jy 345. 
Kr 318. Kon 548. Lh 148. Lla 
828. 01 714. Psl 275. Pm 265. 
Ri 207. Sk 541. Tpe 323. Tl 283. 
Tku 411. Yw 593. 

Imatran Voima Oy:tii. rvarten. 
Vaunukuormalii.hetykset T 

Paraisten Kalkkivuori Oy:ta var
ten. Vaunu.'kuonnalii.hetykset T 

Vaunukuormalii.hetykset T 

VaunuJmormalii.hetykset T 

Vaunukuormalii.hetykset T 

Vaunukuormalii.hetykset T 

Vaunukuormalahetykset T 

VaunuJmormalii.hetykset T 

V aunukuormalii.hetykset T 

Vaunukuormalii.hetykset T 

Vaunukuormalii.hetykset T 

Vaunukuormalii.hetykset T 

Vaunukuormalii:hetykset T 

Vaunukuormalii.hetykset T 
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Rapasaaressa: 

Metsa-Karjalan 
tuotteen raide Lr 5. Tt Sahalaitosta varten. Vaunwkuor-

malahetykset T 

Kaupungin raide Lr 5. Tt Vaunukuormaliihetykset T 

KaThpungin sata-
ma.rai:teet . .. . Lr 5 . 'Dt Vaunukuormaliihetykset T 

Metsa-Saimaan 
raide ........ Lr 8. 'Tit Vaunu<kuormaliihetykset T 

Pikisaaren raide Lr 5. Tt Vaunukuormaliihetykset T 

Rapasaaren rai-
teet ...... .. . Lr 5. Tt Vaunukuormalahetykset T 

Rik:ki.hwppo Oy:n 
.raide . .. .. .. .. . Lr 5. Tt Rikkihaptpo Oy:ta varten . Vau-

nukuormalahetykset T 
Faneri-ViiJpurin 

tehtaan raide .. Lr 5. Tt Viipurin Faneritehdas Oy:tii. va.r-
ten. Vaunukuormalahetykset 

Luk. 7.10. 63. (Lkoj n:o Lt 2420, 25. 9. 63.) Kl 39/63. 3. 

Parkanon aseman alaisena km:llii 418 + 805 m avataan 7. 10. 
1963 luiki!en liilkenteelile Mekes-rrimilnen va.ithde seuraavin mer
kinnoin: 

T 

Mekes . .......... 21 Parkano 4. 
Jamijiirvi 2·2. 
Hpk 96. Pri 98. 

Tt Hpj 384. Hko 285. Hy 338. Tim 
428. Jns 437. Jy 174. Kr 437. 
KO'll 537. Kw 438. Lh 385. Lla 
662. 01 548. Par 419. P& 394. 
Pm 254. Ri 326. Sk 214. Tpe 
210. Tl 250. Tku 378. Yw 426. 
Luk. 7.10. 63. (Lkoj n:o Lt 
2597, 28. 9. ·63.) Kl 39/'63. 3. 

Mes vh 

4 Ratapiho jen liikennoimissaannot 

Haapamaen ratapihan uusittu liikennoimissaanto on ilmesty
nyt painosta ja perusjakelu suoritettu. (Lt n: o 298, 28. 9. 63.) 
Kl 39/63. 4. 
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Julkaisun Tavaran Kuormausmaarayksi.ii. jakelu 5 

Juilkaisua Tavaran Kuormausmaarliyksia tu1Laan llihipaivinli 
heti sen ilmestyttya Hi.hattamlian painatusjaoston toimesta til.aa
jme kesakuussa laadittujen tilausten mukaisesti. 

VirkaJkayttoon ja asia:kkaille maksutJtomasti jaettll!viksi tarkoi
tetut nidotut kappaleet lahetetalin suoraaa:J. piirien ym. toimistoille 
ja itsenaisil!l.e Liikennepaikoille. Tarvittavat ilislikappaleet tilataan 
painatusjaostosta . 

.A.siakkaiden tilaamrut rengaskansi,kirjat, joiden hinnaksi rauta
tiehallitus on vahvistanut 6 markkaa, lahetetlilin UiJ,immiHe paino
tuotteiden myynti- ja tili.tysasemille tilaaja-ase:m:iJ.le edelleen toi
mitettavaksi. Suuremmille myyntiasemilLe 1liheWtalin ko. julkaisua 
muutamia kappalcita klisivarastoon. Tarvittavat lisiikappaileet tila
taan tarkastustoimisto II: sta. 

Julkaisuun myohemmin tehtiiviit muutokset ja lisiiykset tullaan 
liihettiimaan liikennepaikoil.le myos julkaisun t:hl.anncille asiakkaill.e 
jaettaviksi. (N :o Lt 1667, 25. 9. 63.) Kl 39/ 63. 5. 

Maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta 6 
Julkaisussa Tavaran Kuormausrnaarayk.siii, jotka tulevat vOii.

maan 1. 10. 1963, on syoyyttlivien, rlijahtlivien, myrkyli:i.srten ym. 
vaarallisten aineiden kuljettamisessa vi:iltattu juilkaisuun ,Maarayk
set vaarallisten ll!ineiden lruljettamisesta (V AK) ". Kun tlima ju'l
kaisu tul<ee voimaan todennlikoisesti vasta ensi vuoden puolelia, 
ilrrnoitetaan, etta S'iihen aakka noudatetaan V lliltionraUitateiden Lili.
kennesliarmon liitteissli annettuja vaarallisten aineiden kuljetta
mista koskevia ohjeita. (N:o Lt 2710, 25. 9. 63.) Kl 39/63. 6. 

Huhtamiiki-Yhtyman kappaletavaralahetykset 7 
Kli&kylehdessa n: o 3:5/ 63 tiedotettua Huhtamaki-Yhtymlin kap

paletavara!llihetysten kokeiluluontaista kuormaamista Turusta Hih
teviin kappaletavaraohjevaunuihin jatketaan toistaJi eksi, kuitenkin 
eninrtiliin kuluvan vuoden loppuun saalcka. (Lkoj n:o Lt 2446, 30. 9. 
63.) Kl 39/ 63. 7. 
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Asiattomien kotiinkuljetusmerkintojen 
poistaminen kuljetuskirjoista 

Eri yhteyksi a on ilmennyt, etta sellaisissakin kuljetuskirjoissa, 
joissa maariia emaksi merkitty liikennepaikka ei ole edes avattu 
kotiinkuljetusliikenteelle, on usein merkintOja kotiinkuljetuksesta 
maarapai!kailila. Niinpa lrul~etuskirjoissa O'Il olllut merkinta ,ko
tiinkuljetus maksettu", ,kotiinkuljetus maarapaikaUa sisaltyy rah
tiin", ,Ovelta Ovelle" tai muuta vastaavaa, vaikka lahetykset olisi 
&-iten ollut kot!iinkuljetettava postiosoirt:teiden mukaJan H~kennepai
kalta viela 10-15 Inn piiassa oleviin syrjiikyliin saaldra. Luonnolli
sestikaan mitliiin perusteita saatikka sitten kaytannollisia mahdolli
suuksia kotiinkuljetuksen hoitam:i en ei nai a tapauksissa ole. Vas
taanottajissa merkinnat heriittavii.t oikeutettua ihmettelyii. ja ai
heuttaVTat turhia tiedusteluja, lrun lii.hetyksia ei lainkaan kotiin
kuljeteta rahtikirjamerkinnoosta huolimatta. 

Taman johdosta huo.mautetaan rahdittajille, etJtii. kotiinikul.jetuk
sen merkiltsellllinen lahtoliikennepaikahla kuljetusbrj•aan tulee edellli 
mruinituissa muodoissa kysymykseen Vlain, 

1) jos tariffi.toimiston tekemissa rahtisopimuksissa tai kuljetus
toimiston autojaoston tekemissa tHapi:iiisissli autokuljetussopimuk
si a nimenomaan niin malirrutaan, 

2) jos maaraa.semana on varsinruinen kotiinkul·jetuspaikka (Hpk, 
Hki, Jy, Lh, Pri, Sl, Tpe, Val rtai War) ja Hihettaja nimenomaan 
maaraa kotiinkuljetuksen maarapaikalla suoritettavaksi, trui 

3) jos yli 3 000 kiloa painavan kappaletavaralahetyksen maara
a emana on keskitetty kotiinkuljctuspaikka ja liihetJtaja maksaa itse 
kot.iinkuljetuksen. 

Kaikrissa muissa tapauksissa ovat mainiturulai et merkinnii.t vir
heellisiii, joten Illiita ei saa kuljetuskirjoihin tehda edella sevitetyistli 
syistli. J os taa.s Uihettajii. on jo tehnyt kuljetuskirjaan vastaavan 
asiattoman merkinnan, on se viimeistiian rahditettaessa vahva.sti yli
viivaamalla poistettava. 

(Kut n:o 1297, 26. 9. 63.) Kl 39/63 .. 

Hakkilavojen vuokran alentaminen 

HiikkHavojen vuosivuokra alcnnetaan 16 markaksi 1. 10. 1963 
lulrien. (Rh/ lko n:o 2612/6417, 25. 9. 63.) Kl 39/63. 9. 
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Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenne 1 Q 

Suomcn ja SNT-Liiton rautatierajasekakomitean ncuvottcluissa 
18-23 paiTina syyskuuta 1963 tehdyn poytiikirjan mukaan on 
sovittu mm. scm·aavista maarayiksistii., jotka astuvat voimaan mar
raskuun 1 paiva tii 1963 lukien: 

K Uljetussailiot 

Ka~vteWiessii kuljetussailioita tavaran kuljetukseen on niiden 
kaytilijarautatien suoritettava omistajaraUJtatielle kiiyttovuorokau
delta 2.5 tonnin siiilioltii kahden ja aile 2.5 tonnin sailiolta yhden 
taciffiyksikon suuruinen maksu. 

Kuljetussiiiliot on kuormattava avovaunuihin, joiden sivu- ja 
piU1tylaidat ovat kunnos:sa ja luotettavasti kiinnitetyt. Lokakuun 
1 piiiviin ja huhtikuun 15 pfuivan viilisena aikana avovaunujen piiii
tylruidat tuetaan lisiiksi lyhyillii vaununpylvailHi (ka.ksi pylvastii ku
taJkin lai.taa kohti) ja sivulaidat sitom.alla laitojen salpalaitteet kah
delJa kierroksella rautalankaa, jonka halliaisija on 4-6 mm. Kaksi
akselisten avovaunujen 1aitojen salpojen sidonta suoritetaan sen 
jiilkeen kun salpojen metallipylviiiit on asetettu yUiasentoon, ja 
miliakselisten avovaunujen sen jiilkeen kun kiinnityshaat on kaiin
netty tukriparrujen taakse. Lajt.ojen salpojen sidonnan tapahdut
tua kiristetaan rauta]angat ja taivutetaan niiden paat avovaunun 
laitoja kohti. Neliak elisten avovaunujen sivulaidat voidaan kiinn:it
taa kaytUien lyhyiHi vaununpylvaitii (yhdellii vaununpylvaalla ku
takin laidan yksikkoii kohti). 

Ktwrmaulottuman ylittiivat kuormaukset 

Kuormaulottuman ylittiiviii tavaroita kuljetettaessa on tavaroi
den tukemista koskeYat lujumflaskelmat suoritettava liiheWijan toi
mesta ,Teknilliset miiii.raykset tavaroiden kuorma~mise.sta ja tnko
misesta ja SNT-Liiton rautateiden vaunujen kantokyvyn hyviiksi
kiiytosta" -julkaisun sivuilla 18-27 esitetylla tavalla. Ko. julkai
sua on saatavissa kuljctustoimistosta. 

Vaunuryllmiikuljetukset 

Vaunuryhminii kuljetettavien tavaroiden luetteloon lisaHiiin ma
sut-polttooljy, kalisuola ja paperipuut viiden vaunun ryhmina, joi-
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den kumpaankin paiihlin asennetaan sivupuskimet, lukuunottamatta 
paperipuukuorma a olevia vaunuja, joiden maaraasemana on V8li
nikkala. 

.. 
Tavaran hwrmaaminen katettuihin vaunuihin 

Tavaran kuormaaminen katettuihin vaunuihin on suoritettava 
vaunun tilavuutta ja kantokykya hyvaksikayttiien siten, ettei liiken
teen turvallisuus vaarannu ja tavaran ja Viaunuston vahingoi.ttumi
nen estyy. Tavara on sijoitettava tasaisesti ja tuettava siten, ettei se 
palise siirtymliiin, painautumaan ovi,a vasten, putoamaan tai va
hingoittumaan kuljetukscn aikana. Kuormaaminen ovien ·valiseen 
tiJaan on suori.tettava siten, etta ovet ovat avattavissa purkamista 
varten vaunun kummasltakin puolelta. 

N eliakselisten vaunujen ki.iytto 

Lahetettliessa Suomesta tavaroita SNT-Liittoon Daljncvostotsh
naja, Zabajkalskaja, Vostotshno-Sibirskaja, Zapadno-Sibirskaja, 
Juzhno-Uraljskaja, Kazahskaja, Sredne-Aziatskaja, Zakavkaz kaja 
ja Ljvov kaja-rautateiden liikennepaikoille samoin !ruin SNT-Liiton 
kautta transitona Tshopin, Dshulfan, Naushkin, Solovjevskin, 
Zabajkaljskin, Grodekovon tai Hasanin raja-asemille, on tavaroiden 
kuljetus suoritettava vruin neliakselisissa vaunuissa. 

Jf as1d-polttooljyn pur·kaminen 

SNT-Li.iton Lokakuun rautatie ottaa vastaan masut-polttooljyn 
kuljctuksen ja}keen tyhjennetyt saiJiovaunut, joi a on kuorman 
jatetta enintaan 5 em. (Kut n:o 1472., 28. 9. 63.) Kl 39/63. 10. 

11 Kuormalavakuitti ja sen kaytto 

Kuormalavojen luovuttaminen valtionrautateilta asiaikkaalle ja 
painvastoin tapahtuu ns. vaihtoperiaatteen :mukaisesti, joka edel
lyttiia, etta lavoja joko ik:uormattuina tai tyhjina luovuttava on 
oikeutettu saamaan kunkin vaihtokerran yhteydessa takai in yhta 
monta ja samanilaatuista lavaa. Vaihdon ehtona on lisaksi, -etta 
asiakikaalla on riittavalle maaralle tehty kuormalavojen vuokrasopi-
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mus. Taha.n piHimaaraan on edelleenkin pyrittava ja sita pidettii.va 11 
kuormalavojen 1uovutuksen paaperiaatteena. 

Niita tapauksia vartelll, JOissa saananmaaramen vaihto ei ole 
mahdollista, otetaan kaytantoon kllormalavakuitti n: o 3735. Luku
maaraksi mer<kitaan asianomaisen lavalaadun kohdalle se maara, 
joka ik u s s a k i n v a i h d () s s a 0 n j a a n y t l a v 0 j e n e r 0-

t u k s e k s i. Esim. jos VR on luovuttanut asiakkaalle 5 avolavaa 
ja saanut samalla vaihto'kerralla 3 avolavaa seka 2 hakkilavaa, 
merkitaan kuormalavakuittiin VR: n luovuttamaiksi 2 avolavaa seka 
asiakkaan luovuttamaksi 2 h3Jkkilavaa. 

Kuol1.Illalavaik:uitin kirjoittaa aina rautatien edustaja kaksin kap
palein, joista toisen osan saa asiakas. Jos lavojen vaihto tapahtuu 
VR:n tavara-asemalla, kirjoittaa kuitin tavara-aseman henkilOkun
taan kuuluva (kuormausmestari, tavaranluovuttaja jne.). J os VR 
tai sen laskuun liikennoiva kuljetusliike hoitaa jatkokuljetukset 
asiakkaalle, kirjoittaa kuitin autonJruljettaja, koska lavojen vaihto 
tapahtuu talloin asiakkaan varastolla. Vaunukuormaliikenteessa ja 
asiakkaan omalla raiteella ,kuormatuissa kappaletavaravaunuissa 
kaytetyista lavoista 'kirjoittaa kuitin ao. toimistovirkailija kuorma
lavasaatteen (n :o 3733) perusteella. 

Kuhlakin asemalla kerataan eri pisteissa kirjoitetut kuorma
lavalrnitit seka lahteville vaunukuormille kirjoitetut ja saapunei
den vaunukuormien mukana tulleet kuormalavasaatteet paiviWiin 
asemapaallikon maaraamalle henikilolle. J akelulinjoilla kirjoitetut 
kuormalavakuitit luovutJtaa autonkuljettaja sille asemalle, jonka 
kanssa ao. asialkas on tehnyt lruormalavojen vuohasop:imuksen. Mi
kali tama aiheuttaa autolle tarpeetonta ajoa, luovutetaan kuitti 
jakelulinjan paallystoasemalle, josta se postitetaan ao. a emalle. 
Tavaralinjoilla kuitit iJ.uovutetaan linjan paiihlystoosemalle. Jos 
asiakas liikennoi useamman kuin yhden lahekk:ain sijaitsevan lii
kennepaikan kautta tai joutuu lavapuutteen takia hakemaan tyhjia 
lavoja naapuriasemalta, lahetetaan eri •asemilla ikirjoitetut kuitit 
sille asemalle, jonika va1ityksella lavasopimus on tehty. 

Em. asemapaallikon maaraama ihenkilo pitaa paivittain saa
miensa lavakuittien perusteella kustlakin asiakkaasta kuormalava
yhdistelmaa. Siihen merkitaan asiakikaan nimi, tehtyjen sopimusten 
lavamaarat laaduittain seka paivittaisia vienteja varten seuraavasti 
otsikoidut sarakkeet: 
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Avolavat Rakkilavat 

VR I asia.kas I VR I asiakas I Ruo:mautuk-
erotus erotus sia 

luovuttanut + - luovuttanut + -

, I· 
J _; I 

1'-

-· 

LaV'akuittien perusteella lasketaan VR:n ja asiakkaan luovut
tamien lavojen loppusummat paivittain ja niiden valinen erotus, 
jossa kaytetaan + me:rlk1kia, jos VR on luovuttanut enemman ilruin 
mita on asiakkaalta saanut ja pairuvastaisessa tapauksessa - merk
kia. Paivittainen erotus lisataan etum.erkit huomioonottaen aina 
edellisen paivan vastaavaan lukuun, joten tasta sarakkeesta kay 
selville lavatilanteen lopputulos. 

Lavojen vaihdossa syntynyt erotus on tasattava seuraavana pai
vana. Keskon, OTK:n, SOK:n ja Tukon kanssa on tehty normaa
lista pohlllieava IJ.ruormalavo3en vudkrasopimus. Sen mulkaan em. 
toiminimien sopimwksessa nimetyille toimipaikoille luovutetaan la
voja tarpeen mukainen maara. Naissa toimipairkoissa suoritettavan 
laskennan perusteella on kussakin arvioitava lavakiintio, joka pai
virttain tarvitaan toimipaikan varastointiin, luvallisiin paikalliskul
jetulrniin seka VR: n suorittamiin lkuljetuksiin. J os toimipaikk:a 
maaratyista syista (esim. tuotannon kiihdyttaminen, tavallista suu
rempi vaarstointi) tilapaisesti tarvitsee lavoja yli kiintion edellyt
taman m.iii:i.ran, ne luovutetaan. Lavakuittien avulla on kuitenkin 
valvottava, ettei lavojen ylitysmalira jatkuvasti kasva ja etta nama 
ylityslavat lisatarpeen laikattua palautetaan jalleen talkaisin VR: lie. 

Ennen kuin kuormalavakuitit otetaan kaytiintoon on kunikin 
asiakka:an lavavarasto tarkistettava sopimuksen mukaisiin maariin. 
Tassa yhteydessa on asialkkaalle selitettava 1Iruormalavakuitin tar
koitus ja lavojen kayttotapa painottamalla lavojen samanmaaraista 
vaihtoa. Suurasialkkaiden, joilla on useita eri varastoja, on syytii 
keskittaa lavojensa kayton valvonta maaratylle henkilOHe, joka saa
miensa kuormalavakuittien perusteelJ.a valvoo toiminimen lavojen 
kaytooa. 

(Kut n:o 1479, 27. 9. 63.) Kl 39/ 63. 11. 
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Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym, 12 
Helsingin aseman vaununsiivoojan Martta Honkasen tyttarille Seija ja 

Soili (molemmat 8 v.) kirjoitetut tilapaiset vapaaliput n:o 385865 (Seija) 
ja. n:o 385866 (Soili) matkalle Helsinki-Pori, meno Ke--Hl- Vala kautta, 
paluu samaa tietii., kelpoisuusa.ika 2. 9.-1. 12. 1963 ovat kadonneet ja kuole
tetaan. (Ljp 1 n: o 1008/2303, 23. 9. 63.) 

Sekatyontekijii. Pertti Keroselle kirjoitettu kesiikausivapaalippu n: o 313162, 
matkalle Helsinki-Na.stola, 1. 5.-31. 10. 1963 vii.liseksi ajaksi, on kadonnut 
ja kuoletetaan. (1. rtj n:o 1210, 24. 9. 63.) 

7. konepiirissii. Kouvolassa palvelevan veturinkuljettajan .Aarne Huhti
niemen pojalle .Juhanille kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 340160 vii.lille Kou
vola-Helsinki-Kouvola, voimassaoloaika 31. 7.-30. 10. 63, on kadonnut ja 
lruoletetaan. (7. knjp n:o 836 Vpl, 23. 9. 63.) 

Pieksamii.en konepajalla tyoskentelevii.lle konepajatyontekijii.lle Reino Ros
sille 1. 5. 1963 kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n:o 321660 matkalle Pieksii.
mii.ki-Lapinlahti on kadonnut ja kuoletetaan. (Pm kpp n :o 367, 26. 9. 63.) 

.Avoimia virkoja j a toimia 13 
Keskushallinnon rataosastolla on haettavana ratateknillisen toimiston rata

pihajaoston paii.llikkonii. toimivan apulaisjohtajan (B 1) wam.sijaiSWU8. Rauta
tiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistli.ii.n 12. 10. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
paattymista). 

Linjahallinnon rataosastolla yksi a. p. t l. rakennusmestarin virka, tois
taiseksi 2. ratapiirissii. (konepaja-alue, Hyvinkii.ii.) ja yksi y. p. 8 l. rakenwu.s
mestarin virka, toistaiseksi 2. ratapiirissii. (Loviisa). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
tii.ii.n 17. 10. 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii.). 

Koneosaston linjahallinnosaa kymmenen 1 l. siihkoasentajan tointa, joista 
toistaiseksi neljii. 1. s:ilbJkopiirissii. (Hiki), yksi 7. sii.bJkopiirissii. (Rpk), yksi 
8. sahkopiirissa (Sk), yksi 9. sii.hkopiirissii. (01), kaksi 11. sii.hkopiirissii. (Jns) 
ja yksi 12. sii.hkopiirissa (Roi). Toimet tii.ytetii.ii.n esityksen perusteella ja on 
koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset lii.hetettii.vii. siihkoteknillisen toi
rniston paallikolle viimeistii.ii.n 18. 10. 1963. 
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Leikataan irti, ta.ytetii.ii.n mieluimmin 
koneella tai tekstaten merk:iten rasti 
(X) kyseisiin ruutuihin ja lii.hetetii.ii.n 
osoitteella Rantalan Lakk:itehdas Oy, 
Seinajok:i. 

Turkisvirkalakin tilaus 

Virka tai toi.mi virkapukumii.ii.raysten 6 § :n mukaan ....................... . 

Virantoi.mituspai.kka 

0 postiennakolla 
Lii.hetys toi.mitetaan 

D jalk:i.vaati.muksella 

<>soitteella • • ••••••••••• ••••• •••••••• •• ••••••• •••• •••••••••••••••••••••• 0 

' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 •••••••• ••••••••••• 0 ••••• 0 • •••••••• 

La.kin n:o .... malli: 

Lakin pii.ii.llinen: 

Siipipyorii.laatta: 

Kokardi: 

Kokardin reuna: 

0 pystykorva 

0 tavallinen 

0 junanlli.hettajan 

D yleinen, kuusen
havukoristeinen 

0 jahtimalli 

0 nahka 

0 linj a.k:iij urin 

D yleinen, ilman 
kuusenhavukori.s
tetta 

0 veturi.miesten, D veturimiesten, il-
kuusenhavukoris- man kuusenhavu-
teinen koristetta 

0 punainen D sininen 

0 aaltomainen 

0 vihreii. 

0 sileii. 

Huomautuksi.a 
0 •• 00 0 • ••••••••••••••••••• 0 •• •••••••• ••••••••••••••••••••• 

•• •• ..... •••• 0 • ••••••• ••••• •••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••• 

•• •• 00 •• ••••• 0 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••• •••• •••• •• • • •••• •• •• 0 • •••• •••••• • •••• 

Tilaajan allek:irjoitus 
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KASKYLEHTI N:o 40 
1 9 6 3 

Vllttaus Kiskylehdessl )ulkalstuun maarlykseen merkltaan: 
Kl 1f63. 2 (- lehden numero, vucsl, asian numero). jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtlvl palnatus)aostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. LPienoisrontgen:kuvaukset. - 2. Eraiden ue teytettyjen kaasu· 
jen kul,jettaminen kiito- ja matkatavarana. - 3. Tila to lahetetystii. kiitotavarasta. 
- 4. Aikataulun 130 lisay'k et. - 5. Hk•vaunussa ei aa olla puupylvaita. - 6. 
Pahvilippujen palauttaminen. - 7. Luumii.en-La.ppeenrannan oikoradan kautta 
IIIIJYtavii.t matkaHput. - 8. Kadonneita matkaliq:>puja, henkilokortteja ym. - 9. 
Avoimia virkoja ja toimia. - 10. Tennis..hiihtoleiri Vuokati sa. - 11. Hiihtii.jien 
talkoo-valmennu leirit Vuokatissa. 

Pienoisrontgenkuvaukset 1 
TerveydenihuQil'toj a:o ton to:i!mesrta j arj estetaan ro.rutgenrvaunussa 

n: o 95 rautatiehenldl!okunnam. ja hei:diin 'PerheeDJjasentema ( va:i
mot jaJ lJ&.--18 vuotiaat ·1rupset) mruksutJtomia pienoisrontgen
k:uvatUJk.si:a j·8J1jem~JJama ma.imtui1la 1lDlkeimepallikoiili13i seuraarvami : 
15. 10. Kanga lammin, Syrjiin, Koivumii.en, Heinaveden, Sapun, Vihtarin, 

Sarvikummun, Juojii.ITVen ja Ristipohjan liikennepaikoilla ip&lvele· 
ville henkiloille vii.littomiisti junan N:o 8903 saavuttua. 

16. 10. Viinijii.rven a.sema.lla pahreleville JJ.enkiloille klo 9.00-12.00. 
16. 10. Outokummun asemalla palveleville henkiloille vii.ittOmii.sti rontgen· 

vaunun saB>vuttua. 
17. 10. Hammaslahden, 'rikkalan, Onkamon, Tohma.jal'lven, Uuden-Vii.rtsilii.n 

ja Niiralan liiJkennepaikoilla palveleville henkili.iille vii.litti.imiisti 
junan N:o 001 Sallivuttua. 

1 .10. Joensuun a emalla palveleville thenkili.iille seul'aava ti: 
n a is e t klo 9.00-10.00, 
m i e ·h e t klo 10.00-12.00 ja 14.00-16.00. 

19.10. Joensuun a emalla. palJVeleville henkili.iille: 
n a is e t klo 9.00-10.00, 
m i e ih e t klo \l.O.OQ---<12.00. 

29. 10. Kaltimon, Uimal1arjun, Ukkolan, Kelvan, Vuonislahden ja 'l'iensuuu 
liikennepaikoilla palveleville henkiloille vii.littomacti junan N :o 705 
sa81Vuttua. 

30. 10. Lieksan asemalla ipalveleville lhenkili.iille seuraavasti: 
n a is e t klo 9.00--10.00, 
m i e he t klo 10.00-1.2.00. 

31. 10. Kylii.lahden, Viekin, Holjii.kan ja K~htavaaran liikennepaikoilla pal· 
veleville henkiloille vii.litti.imii. ti junan N :o 8732 saavuttua. 

1. 11. Nurmeksen asemalla palveleville henkiloille seura81Vasti : 
n a is e t klo 9.00-10.00, 
m i e he t klo .lO.OQ---<12.00. 

4. 11. Karhunpaiin, Valtimon, Hieklkalahden, iPuukarin, Rumon, Maanselan, 
Savi!IJhon Juuril<kalahden ja Vuokatin liikennepaikoilla palveleville 
lienkilo11le val itt i.imasti junan N :o 6841 sa81Vuttua. 

i'i. 11. Hyryu.salmen, Laajan, Pesii.ikyliin jn .Ammansaaren liikennepaikoillo. 
palveleville heukiloille valittomiiRti junan N: o 6721 saa'V uttua. 

6. 11. Viiiikion, L~pon, Leinou., Korvuan, Kurtin ja 'l'aivalkosken liikenne-
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paikoilla. palveleville henkiloille vii.littomasti junan N:o 6721 saa· 
vuttua. 

6. 11. Karppilan, J~ikylii.n ja Ristijii.rven lillienne!paikoilla palveleville 
hen.kilOille vii.littomii.sti junan N:o 6722 saavuttua. 

Mahd~hli ten esteiden saittuessa saavat asianollnaiset mell!ll'a 
kuv8111lkseen muulleikiru kuin heilhle nimenomaa.n mli.aratylle lii
kennepaikailile. 

Niihle tyontekijaryhrnil1le, joillc e·i j<ae.ta VR Kaskylehtea, on 
a&anomaisten llihimpien esi'llliesten i.J1moiltettava prenoisronltg.en
kuvausten 'toimeenpa.n.osta. ( Tt II n: o 2'75·, 7. 10. 63.) KW 40/6'3. 1. 

Era.iden nesteytettyjen kaasujen kuljettaminen 
kiito- ja matkatavarana 

Rautatiehallitus on muuttanut otsikossa mainittujen kaasu
jen ikuljettamisesta ikiito- ja matkatavarana Kl: ssa n: o 39/62.10 
antamiensa ohjeiden viimeisen ikohdan ("-etta ko. kaasun kuljetus 
on kielletty jne. ") seuraavan sisaltoiseksi: 

- etta vaunu tai matkatavaraosasto, jossa kaasua sisaWi.via 
pulloja tai siiilioita kuljetetaan, on mahdollisuuksien mukaan pi
dettava lukittuna. Jollei lukitseminen tuottamatta huomattavaa 
haittaa henkiloliikenteelle kavisi painsa, on vaunuosasto varustet
tava selvilla ja nakyvilla kieltotauluilla avotulen teon ja tupakan
polton estamiseksi. 

Siita, mita avotulella tarkoitetaan ks. Kl 43/ 61.7. (Rh/lko n:o 
Lt 2314, 4. W . 63.) Kl 40/63. 2. 

Tilasto lahetetysta kiitotavarasta 
Kuljetettavan kiitotavaran maara1iikcnnealueittaisen jakaantu

misen ym. seikkojen selvittamiseksi on kaikkien kiitotavaraa lahet
tavien liikcnnepaikkojcn laadittava lokakuun 20--26 paivien vali
sena aikana til as to Ui.hettamastaan kii tot a varasta lomakkeelle n: o 
3820. 

Tilastoon merkitaan paivittaiset kiitotavaralahetykset vaunuit
tain ja junittain Samaan vaunuun tai junaan kuormatut samalle 
liikennepaikalle osoitetut Hihetykset saadaan yhdistaa yhdeksi mer
kinnaksi. 

Siirtokuormausvaiheessa kasiteltyja lahetyksia ei merkita tilas
toon, vaan huomioivat siirtokuormausasematkin ainoastaan oman 
aseman lahtevat kiitotavaralahetykset. 

Tilasto laaditaan kaksin kappalein ja lahetetaan tilastoviikon 
paatyttya ao. liikennepiirin toimistoon, missa ne tarkastetaan ja 
sen jal!keen li:i!hetetaan Kut III kalr oiskappaleiden jaadessa lii
kennepiireihin. (Kut n: o 1498, 2. 10. 63.) Kl 40/63. 3. 

Aikataulun 130 lisaykset 
Aikataulun 130 lisiiys n:o 11 on ilmcstynyt ja jaettu B/ 8-o a 

ryhman 1 tilanneille. (Kut n:o 15'09, 3. 10. 63.) Kl 40/ 63. 4. 
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Hk-vaunussa ei saa olla puupylvaita 
Pitkan puutavaran 'kuljettajien taholta on valitettu sita, etta 

Hk-vaunuissa on miltei poikkeuksetta niiden saapuessa kuormassa 
purkamispaikalle, vaunun ikeskella olevassa tyhjassa tuppilossa puu
pylvas, joka estaa pylvaita laukaistaessa kuorman kuunollisen pul·
kautumisen. Truma tuppilo .ei ole tal'lmitettu vaununpylvasta var
ten, vaan tukkien ja pylvaiden kuormauslaitteen kannattimen si
joittamista varten lmormausvaiheessa. Kuorman valmistuttua Hihto
kuntoon ei tahan tuppiloon saa jiiada minkaanlaista pylvasta. 
Uusissa vaunuissa ei ta1laista tuppiloa ole lainkaan. Taman vuoksi 
kehoitetaan liikennepaikkoja valvomaan, etta kuormaajat ovat tie
toisia siitii, ettei pitki:Hi puutavaraa kutcn tukkeja, pylvaitii yms. 
lahetettaessii Hk-vaunun ikeskiosassa olevassa pylvaattomiissii tuppi
lossa saa vaunun kuormassa kulkiessa olla minkaiinlaista puupyl
vasta seka huolehtimaan siita, ettei naita tuppiloita myoskiian rau
tatien to:iJID.esta tayteta puupylvaillii, mika nyt nayttaa yleisesti 
tapahtuvan. Mikali puupylvaita Hk-vaunussa esiintyy on ne lii
kennepaikoilla naista vaunuista poistettava. (Kut n:o 1464, 3.10. 
63.) Kl 40/63. 5. 

Pahvilippujen palauttaminen 
Sen johdosta etta eri liikennepaikoilla ja yksityisissa matkatoi

mistoissa on edelleenkin myynnissa vanhoja P- ja H- merkinnallii 
varustettuja pahvilippuja, maaratiian nama vanhamalliset liput 
palautettaviksi Trt II: lle tulevan marraskuun loppuun mennessa. 
Palautettavista on laadittava luettelo lomalkkeelle n: o 2±01. Sa
malla lkehoitetaan liikennepaikkoja viilttiimiian uusien lippujen ti
laamista palautettavien sijalle, ellei todellista tarvetta ole. (Trt 
n:o Y 153/415, 7. 10. 63.) K1 40/63. 6. 

Luumaen-Lappeenrannan oikoradan kautta 
myytavat matkaliput 

Siita huolimatta etta Kl:ssa 25/ 63.4 on maaratty tilaamaan uudct 
pahviset matkaliput Torolan kautta tehtavia matkoja varten, on 
edelleenkin monilia asemilla ja matkatoimistoissa kiiyt0ssa po. :mat
koja varten lippuja, joissa ei ole painettuna oikeata kauttakulku
merkintaa. Taman johdosta ilmoitetaan, etta Torolan kautta teh
tavia matkoja varten saadaan myyda vain sellaisia pahvilippuja, 
joissa oikea kautta;kulkumerkinta on painettuna. Tarpeettomiksi 
jaavat liput on palautettava tarkastustoimisto II: lle. (Trt Y 154/ 
416, 7. 10. 63.) Kl 40/ 63. 7. 

Ka.donneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 
Pasilan konepajalla pal velevalle konepajatyolaiselle l\1artti Nevalaiselle 

kirjoitettu kesakausivapaalippu n: o 319247 matkalle H elsil1ld-K aner va. ka
donnut ja kuoletetaan. (Ps1 knp 4. 10. 63.) 

Hameenlinnan aseman asemamiehen Vil jo Hirvosen pojall e .Jormalle an
nettu kouluvapaalippu n:o 23575 ajaksi 2. 9.-20.12. 1963 mat k alle H ameen
linna-Parola sekii siih.en liittyvii henkilokort t.i n: o 133Hl ova t k ad onn eet ja 
kuoletetaan. (2 ljp n:o 1800/ 3748, 30. 9. 63.) 
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Nokian asemamiehen Vaino Lylynperan poja1le .Jarmolle ajaksi 9. 8.-
8. 11. 63 kirjoitettu tiLapainen vapaalippu n: o 287234 on kadonnut ja kuole
tetaan. (4 1jp n:o 1075/ 1921, 30. 9. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 
Kolme ylemmii,n palldcaluokan jii1-jestelymcstcvrin virlcaa, joista toistaiseksi 

yksi Helsingin, yksi Turun ja yksi Pieksamaen asemalla, seka viisi ja1·jestely· 
mesta1·in •virlcaa, joista toistaiseksi yksi Helsingin, kaksi Turun, yksi Tampereen 
ja yksi Kouvolan asemalla. R.autatiehallituksen liikenneosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vilmeistaan 
23. 10. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii.) . 

Yksi 1 l. 1·atavartijan toimi, toistaiseksi 12. ratapiirissii : km 56:1-572 
('fohmajii.rvi) ja kalcsi 18 l. mtava1-tijan tointa, toistaiseksi 12. ratapiirissii.: 
km 661-669 (Kaltimo) ja toinen km 740-748 (Holjii.kka) . Rataosaston joh
tajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 12. ratapiirin pii.allikolle viimeis· 
tii.ii.n 24. 10. 1963. 

Seinii.joen aseman ensi luolcan (18 pl.) asemapiiiillilcon vi1·ka ja Hangon, 
Hameenlinnan, Mii.ntyluodon, Ylivieskan ja Savonlinnan asemien toisen luolcan 
asemapiiiillilcon vimt sekii. toisen luolcan liilcennetarlcastaja;n vilrka keskushallinon 
liikenneosastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saamiseksi 
niissii. virkaehdotuksissa, jotka rautatiehallitus tulee tekemii.ii.n sanottujen vir
kojen tiiyttii.miseksi on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaii.n 
1. 11. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paii.ttymistii.). 

Alemman pallckaluokan osastosihteerin vi1·ka ja toisen l'Uiokan ta1·lckaajan 
vi1·ka keskushallinnon liikeuneosastolla sekii. kolme alemman palkkaluokarn ap'Ur 
laisasemapiiiillilcon vi1·kaa, joista yksi Helsingin, yksi Rllhimii.en ja yksi Rova
niemen asemalla. Rautatiehallitukselle osoitetut hakcmukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaii.n 1. 11. 1963 ennen klo 12 (postitse 
ennen virka-ajan pii.ii.ttymista). 

Ki1·janpitajiin vilrka (A 18 pl.) valtionrautateiden varasto-osastossa, asema
paikkana toistaiseksi Kuopion paavarasto. Rautatiehallituksen pii.ajohtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjamoon viimeisaii.n 
4. 11. 1963 eunen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paii.ttymista). 

Tennis-hiihtoleiri Vuokatissa 
Vuokatin retkeilykeskuksessa toimeenpannaan 2 . 12. 63-4. 1. 64 vii.Lisenii. 

aikana leiri, jossa tenniksen ohella on ohjelmassa myoskin hiihtoa. Leirilai
nen joutuu maksamaan halli- ja pallomaksut pe1aamiensa tuntien mukaisesti. 
Senslijaan majoituksesta ja ruokailusta veloitetaan Vuokatin normaalihinnat. 
llmoittautumiset 1eirille on tehtava kirjallisesti 15. 12. 63 mennessii os.: 
VR :n Urhei:lutoimikunta, rautatiehallitus, Hki. VR :n Urheil'Utoimikwnta 

Hiihtajien talkoo-valmennusleirit Vuokatissa 
Vuokatiu retkeilykeskuksessa toimeenpannaan rautatielaishiihtajille lei

rit ajalla 11.-17. 11. ja 2.-9. 12. 63, joissa tekniikkaharjoittelun ja valmen
nuksen liisii.ksi suoritetaan talkootyotii. Leirilaisillii. on talkootyotii. vastaan 
vapaa yllapito. Leiriin on kii.ytettavii. omaa vuosilomaansa tai jiirjestettavii. 
vapaata vuoroja vaihtamalJ.a. 

Leirille tu1laan kutsumaan rautateiden edustushiihtajiii, mutta voivat 
muutkin ilmoittautua ja pii.ii.stli. mukaan mikiili tilaa riittii.ii.. 

llmoittautumi et osa1listumisesta leirille on tehtavii kirjaThisesti mieluim
min punen tai alueiden viilitykse1lii. 5.11. 63 mennessii. os. : VR:n UrheiJu
toimikunta, rautatiehallitus, Hlti. 

Lehille kutsutuille ja hyvli.ksytyille tullaan lii.hettiimii.iin ta rkemmat 
matka- yw. ohjeet. Leirilii.iset . aa,vat ylimii.araiset vapaaliput Kii.skylehden 
n: o 3/63 mukaisesti mikiilli eivli.t ole kii.yttii.neet kdlmea ylimii.ii.rii.isUi vapaa-
lippuaan jii.lkeen 30. 6. G3. VR :n Urheil~btoimik'Uinta 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 41 
1 9 6 3 

Vllttaus Klskylehdessl Julkalstuun mllrlykseen merkltlln: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat mu utosllmoltukset on tehtlvl palnatusJaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

S is a 11 y s: 1. NimilyJ1ennykset. - 2. Selektorijohdon suuntanumero. - 3. 
Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat. - 4. Vaunuvaa'at. - 5. Oikai
uja julkai uun Liikennepaikkojen viilimatJkat. - 6. Autonvuokraustoiminta. - 7. 

Kadonnut kaa usailio. - 8. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 9. 
Avoimia virkoja ja toimia. - 10. Rautatieliiisteu 7. valokuvau kilpailu ja ·nayttely. 

Nimilyhennykset 1 
Rautatiehallitus on tanaan Yalwistanut seuraavat nimilyhen

nykset, jotka o ittain kor-.;-aaYat aikaisemman jaksojaon aiikana kay
tetyt lyhennykset, kuitenkin niin ettei piiricn pahllikoiden toimis
toille ole katsottu tarpeellis ksi vahvistaa uusia nimilyhennyksia. 

Talouspiiri ... ... .. .. .. .......... .. . . 
Talouspiirin paallilrlki:i ......... ..... . 
Ratapiiri ... .... .............. . . ... . 
Ratapiirin paallikki:i . . .............. . 
Konepiiri ....... .. ................. . 
Konepiirin piiiillikki:i . . ............. . . 
V arastopiiri . . ...................... . 
Varastopiirin pahllikki:i .. ........... . 
Liikennepiiri .. . ................... . . 
Liikennepiirin paa1likko . ... ....... .. . 
Konepajan paallikko ........... .... . 
Rakennusteknillinen toimisto . . ... . .. . 
Rautatiesuojelu .................... . 

(Rh/ hlo n:o 2657, 9. JO. 1963.) Kl 41/ 63. 1. 

Tp 
Tpp 
Rp 
Rpp 
Kp 
Kpp 
Vp 
Vpp 
Lp 
Lpp 
Knpp 
Rkt 
Rs 

Selektorijohdon suuntanumero 2 
Turun-Toijalan vhlisessa ta ·ayirtaselektorijiirjestelmassii suori

tetaan tiistaina 29. 10. 1963 klo 12 suuntanumeron vaihto. Numero, 
joka nykyisin Turun-Loimaan jruksosta Loimaan-Toijalan jaksoon 
soitettaessa on 5, tulee muutoksen jiilkeen olemaan 3. Muut numerot 
iiilyviit ennallaan. (N:o Stt 260'6, 10. 1Q. 1963.) Kl 41/ 63. 2. 

8720/63/5- 17. 10.1963 
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3 Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

4 

Eraiden nimilyhennysten uudelleenjarjestelyisUi johtuen mun
tctaan aJlalueteltujen hikennepaikkojen sarakkeessa 1 olevat nimi
l?hennyks t seuraaYiksi: 

Kaipiainen- Kpa 
Leppavesi - Lpi 
Toppila - Tpa 

EdelHimainitut 'lnuutokset on tehta,-a myos ns. Aakko elliseen 
luetteloon, lorn. n:o 2641. (IJkoj n :o Lt 2851, 1(1101.1963.) Kl 
.fl/ 63. 3. 

Vaunuvaa'at 

Tampereen aseman ylaratapihalla sijainnut 7,4: metrin pituinen 
30 tonnin vaunuvaaka on ·purettu. Sita koskevat merkinnat pois
ietaan ns. Aa.kil.cosellisesta luettelosta, lO!ill . n: o 26-ll. (Lkoj n: o Lt 
268 , 10. 10. 63.) Kl 41/63. 4. 

5 Oikaisuja julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Lii1kennepaikkojen valimatkat -julkaisussa on havaittu seuraavat 
virheet, mitka pyydetaiin oikaisemaan: 

Naapurivaara sarake ,]. on oleva Naapurinvaara 
se se 

Kal'hu-niminen seisake on jaanyt painatuksessa kokonaan pois, 
joten se 1i ata.an seuraavin merkinnoin: 

Karhu . . .... . . . .. ,521_ 1 Muhos 3. 
se Oulu 33. 

01 33. Kon 133. 

(Tfo S 1058, 12. 10. ·63.) Kl 41/ 63. 5. 

6 Autonvuokraustoiminta 

Sen johdosta, eWi Helsingin ja Tampereen asemilla alkaa 15. 10. 
1963 henkiloautojen vuokraustoiminta, ilmoitetaan niille liikenne
paikoille, joiden valityksella. autoja halutaan vuokrata, etta asiail\:-
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kaalta on kannettava tilausmaksuna nmk 20,00 autoa kohden lomak- 6 
keella n: o 2410. Lomakkeeseen on merkittiiva, tilaajan nimi ja piiivii, 
jona auton on oltava sovitulla paikalla seka lomakkeen yliiosaan 
anat "AuLovuokrau:" ja hinta arak'keeseen tilausmaiksun maara. 

Asiakkaalle annetaan keltainen "Lippu"-osa kuitiksi tilausmaksun 
suorittamise ta. VR Matkatoimistot ottavat taman tilausmaksun 
huomioon asiakkaalle tulevana hy\i.tyksena vuokrasopimusta teh
taessii. Lomakkeella n: o 24:110 kannetut autovuokraamon tilausmak-
ut tiliteti:iiin henkiloliikennetilin n: o 4003 viinneisella sivulla hen

kiloliikenteen lisayksenii. Lomak'keen n : o 2410 viimeisen kiiytetyn 
lehden taakse on nama maksut merkittiiva eri summana. 

Lahempia tietoja autonvuokraustoiminnasta antavat Helsingin 
ja Tampereen VR lVIatkatoimistot. (Trt n :o Y 156/ 426, 14. 10. 63.) 
Kl 41/ 63. 6. 

Kadonnut k aasusailio 'I 
Asetyleenikaa usailio n: o 126231 on• kadoksi sa; pyydetii.ii.n etsimii.an ja 

loydettaes ii. lii.hettamaiin osoitteella : Rakennusme tari I, Helsiniki. (1. rpp 
n:o 1307, 12. 10.63.) 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 8 
'furun paavaraston lii.hetille Rauno Tapani Saarrolle annetta henldlokortti 

n:o 7075 on kadonnut ja kuoletetaan. (3. vpp n:o 426, 7.10. 63.) 
Pasilan konepajalla palvelevalle konepajatyolaiselle Kaarlo Lahde1le kir

joitettu kesiikausivapaalippu n :o 295897 matkalle Helsinki-Junkkari on kadon· 
nut ja kuol6tetaan. (P 1 knp 8. 10. 63.) 

7. konepiirrissii Kouvolassa pa1veleval1e tilap. vet.liimmittii.jalle Reiuo Jo
hanne Kuroselle kirjoitettu kesiilippu n: o 298104 valille Kouv()]a-Heina
Kouvola ja 7. konepiirinpiiallikon a!Jltama henkiliikortti n: o 4569 , ovat ka
donneet ja kuoleteta,an. (7. kpp n: o 902 Vpl, 8. 10. 63.) 

6. konepii'l'issa Kemin varikolla palvelevalle korjauspajan aputyiinteki
jii.lle Leif Erik Hiiggstriimille 7. 6. 63 kirjoitettu kesii.kausivapaalippu n: o 
322298 vii.lille Kemi-Lepola on kadonnut ja kuoletetaan. (6. kpp n:o 503/ 
275, 9.10. 63.) 

Liihetti T·auno Haver.iselle 9.10.1962 kirjoirt:ettu henkiliikortti n:o 47397 
on. kadonnut ja kuoletetaan. ( . kpp n: o 511, 9. 10. 63.) 

Haminau aseman alokkaalle Jaakko Juhani RuokoniityHe 17. 5. 1961 an
nettu henkilokortti n:o 73312 on krudonnut ja kuoletetaan. (7. Jpp n:o H. 
7 4/3233, 11. 10. 63.) 

Avoimia. virkoja ja t oimia g 
Linjahallinnon rataosastolla yksi a.p. 2 l. rakennu.sm.estal'in vil'ka, toistai

seksi 9. ratapiirissii (Kouvola) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 31. 10. 1963 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan paiittymjstii.) . 
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Yksi kontto?·iapulai-se·n toimi, toi.s!aiseksi 9. ratapill"in toimi.stossa (Kou· 
vola), ja yksi $ l. mtava~-tijan toimi, toistaisek i 11. ratapiiris ii km 418-426 
(Kerisalo) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitPtllwa ao. 
ratapilrin piiiillikolle vilmei tii.ii.n 31. 10. 1963. 

1. liikennepiiri sa tii.ytetii.ii.n esityksen perusteella seuraavat avoimina ole
vat toimet: jwnam1:ehen toimia: kyn:unenen Helsingin asemalla, asema1niehen 
toimia (A 10 pl.): kaksikyn:unentii.seitsemiin Helsingin, yksi Keravan ja yksi 
Jii.rvenpa.iin asemalla. Lilkenneosaston johtajalle osoi.tetut hakemukset on jii· 
tettii.vii. ao. asenmpii.ii.llikolle vilmeistiiii.n 31. 10. 1963 . 

.Alemman palkkaluokan $ l. kirjurin virka rautatiehallituksen tarkastustoi
mistossa. Rautatiehallituksen pii.ii.johtajalle osoitetut hakemukset on jii.tettii.vii. 
rautatiehallituksen kirjaajan toimistoon viimeistii.ii.n 13. 11. 1963 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan pii.ii.ttymistii.). 

1 0 Ra.utatielii.isten 7. va.lokuvauskilpa.ilu ja -nii.yttely 

VR:n Kameraseurojen Liaton suostumnksella on puii.tetty, etla rautatie
lii.isten 2.-3. 11. 63 Kouvolas a jii.rjestettii.viiii.n valokuvauskilpailuun saadaau 
ylimenokauden merkeissii. vielii. lii.hettiiii kuvia (myos vii.ripaperiku via) viilme
vuotisten mii.iiriiysten mukaisesti, jolloin pitempi sivu saa olla enintiiii.n 40 
sm ja vii.hintii.ii.n 23 sm, kun sen sijaan 1yhintii s-ivua ei ole miiiirii.tty. Ku
vien pi.Jtiiii. olla pohjustamattomia tai kuvien kokoisella tukikartongilla, myos 
paksu=alla kuin 1 mm va,rustettuja. - Kuvien jii.ttoaika piiiittyy, kuten 
Kl:ssii. 38/63.9 on jo mainittu, 25. 10.63 mennessii. 

VR :n Kouwlan Kamcmt ry. 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kiriapaino 
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KASKYLEHTI N:o 42 
1963 

Vllttaus Kiskylehdessl julkalstuun milrlykseen merkltnn: 
Kl 1{63. 2 ( =- lehden numero, vuosl , asian numero). Jakelua 
koskevac muutostlmoltuksec on cehtlvl palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Viberkasveja N~ppulinnan Keskuspuutavhasta. - 2. Oy Chy
mos Ab :n pakaRtelaatikot. - 3. Autojen kuljetuS<Vaunut. - 4. Vaununpeitteiden 
palauttaminen. - 5. Rahtiluotto. - 6. Kadonneita matkalippuja, henkilokoTtteja 
ym. - 7. A voimia ;virlwja ja toimia. 

Viherkasveja Nuppulinnan Keslruspuutarhasta 1 
Odotussa'le:i!hin ja toirnistotiloihin tarkoitettuja vi'herlkarsveja on 

jiiUeen saatavana Keskuspuutarhasta Nuppu'linnastal kiTjal!liseHa 
tilau ksella. Seura:avat IJ.ajit ovat Hiihetyske·1poisten koikoirsia: 

Begonia foliosa, saniaisvinolehti 
, fuscomaculata, pisamav. 
, glaucophylla, -riippav. 

Chloro;pihytum capense, ronsylilja 
Cissus, varjokoynnos 
Coleus hytbridus, punalehtinen vii.rinokkonen 
Oolumnea IVedrairiensis, tulikoynnos 
Cryptomeria japonica nana, huonekataja 
EV!onymus, ikirjavia muotoja, sorvarinpensas 
Ficus elastica, huonekumipuu 

, pumila, koynnosviikuna 
Hedera helix, eril. muunnoksia, muratti 
Helxine soleirolii, kodinonni 
Hibiscus rosa-sinensis, eri varejii, Kiinanruusu 
Lonicera japonica aurea-reticulata, kirjokuusa:ma 
Malvastrum C!lipense, huonekoivu 
Peperomia caperata, kurttulehtinen muorinkukka 

, incana, kiiltolehtinen m. 
, sandersii, var. argyreia, sadeouovainen m. 

Pilea cadieri, piilea, kirjlllvalehtinen 
, microphylla (muscora), pikkutykkimies 

Saintpaulia ionantha, sini- ja punakukkai ia, paavalinkukka 
Sansivieria, matalia lajikkeita, pistinkasvi 
Scindapsus aureus, kultakoynno 
Sedum lineare variegatum, ampelimak aru.oho 
Selaginella. ikraussiana, sammalmiihkii. 
Solanum pseudo-capsicum, Jerusalemin kirsikka 
Liikennepaikoilla olevista viherkasveista heikkokuntoiset on 

syytii palauttaa elpymaiin Nuppulinnaan. Viherkasvien talvihoi
dossa on otettava huomioon useimpien lajien •kohdalla tasakosteus; 
kuivuus ja liikrurnarkyys ovat haitallisia. Kookkaita viherkasveja 
liihetetaan eri tilauksesta rautateiden jiirjestamiin tilaisuuksiin. 

8983/63/5 -- 24. 10. 1963 



-! 2 

1 

2 

- 2 -

Viherkasvitilaukset on tehUi vii ehdottomasti kirjallisesti hy
hyesti elo ·taen kayttota11koituksen liikennepaikalla . Piiripuutarhu
rit uorittavat p~v:mnosta ka vien ·ijoittelun ohjausta. 

Kuk.kakasYi<'n ja leikkokukkien jakelu liikennepaikoille ·uorite
taan delleen vah·dstetlm jakokaavan mukaisesti. 

~ amas ·a yhteydc sa huomautctaan, etta riippuvat kukka-ampe
lit on ·yyta lahetti:Ui. talveksi Nuppulinnaan. Taiilti:i ampelit lke
Yiiiilla ikunnostettuina ja istutettuina palautetaan liihti:iasemalleen. 

Monistettuja taimiluetteloita rautatielaisille Hihetetiiiin pyyn
no ta hintatietoincen. 

RautaticH.iisilla on tilaisuus tutu ·tna Nuppulinnan Keskuspuu
tarhaan · ka tehda sielta ostoksia ·ku!llkin kuukauden ensimmiiisena 
ja kuudentenatoista paivana, pyha- tai juhlapaivan sattu('ssa maini
tuille paiville naita seuraavina arkipiiivinii. 

Esittelyii suoritetaan, ellei ole toisin soYittu, virka- ja tyo
aikana. 

(Rt n:o 3103/ 56 6, 19. 10. 63. ) Kl :lc2/ 63. L 

Oy Chymos Ab : n pakastelaatikot 

Oy Ohymos Ab: n standa11dimittaiset (1100 X 1210 X 1010 em) 
pakastelaatikot on hyviiksytty tariffisaannon 38 §: n 15. ja 16. 
lm: n tarkoittamiksi kuormalavoiksi. Taman johdosta niihin lmor
matun liihety'ksen bruttopainosta vahennetaan 50 kg ja ne palau
tetaan rahtitavarana malrsuttomasti lahetysasemalleen Lappeenran
taan tai Helsi!llkiin se.ka niihin kuormatuille Uihetyksille myonne
taan em. 16. lisamaarayksessa mainittu rahtialennus siina maini
tuin ehdoin. Nama edut tulevat kysymykseen siina tapauksessa, 
jos kuormattu pakastelaatikko liihetetiian rahtitavarana. Kun 
lruo:vma.kuljetus suoritetaan !kiitotavarana, on etuna vain paikaste
laatikon mwuton palautus rahtitavarana. Pakastelaatikoiden mo
lempiin sivuseiniin on maalattu tunnukseksi omistajan nimi ja koti
asema. (Kut n: o 1\361, 17. 10. 63 .) Kl 42/ 63. 2. 

3 Autojen kuljetusvaunut 

Kokeilumiele sa on ikaksi Hkk-vaunua, N :ot 111841 ja 111842 
varustettu erityisilla lisalaidoilla, jolloin vaunuun sopii kaksi hen
kiloautoa rinnallliain eli siis yhteen vaunuun nelja autoa. Vau
nuista on poistettu sivupylvaat ja vaunut varustettu kilvilHi 
"Autovaunu". Jotta vaunut voitaisiin ohjata jatkuvasti autojen 
kuljetukseen, on ne palautettava joko tyhjina tai kuormassa tois
taiseksi Psl, josta ne ohjataan kiiyttopaikoille. (Kut n : o 1599, 
18. 10. 63.) Kl 42/63. 3. 
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Vaununpeitteiden palaut taminen 4 
Viime aikoina sattuneet tapatlkset ovat jalleen osoittaneet, ettei 

kaikilla liikennepaikoilla vielaka.an noudateta asiak:kaiden vaunun
peitteiden palauttamisesta annettuja ohjeita. Naista laiminlyon
neista on aiheutunut melkoisia selvittelytoimenpitcita jopa peittei
den katoamisia.kin. LiiJkennepaikoille huomautetaan jalleen, etta 
vahvistettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Palautusase
milla on asiakkaiden peitteita kuljetettavaksi otettaessa erityisesti 
varmistauduttava siita, etta kyseessa on todellakin yksityisen omis
taill1a eika VR:n vaununpeite, joita - kuten on sattunut - on 
palautettu asiakkaan peitteena. Kuljetuskirjaan, jona voidaan oh
jeiden mukaisesti kayttaa joko saatetta tai rahtikirjaa, on ehdot
tomasti my;os merkittava palautettavan peitteen merkki. ja numero. 

VR: n omistamia 'aununpeitteitli ei luonnollisestikaan palauteta 
lahety asemilleen, vaan ne merkitaan tavalliseen tapaan liikenne
paikan pliivittaiseen vaunuilmoitUikseen. Miklili niitli, llihinnli ao. 
vanunjakajan mlilirliyksestli, llihetetaan liikennepaikalta toiselle, 
•kaytetliaDJ niidlen kui:jetuwrjana· aina VR: n oman tavaran kulje
tuskirjaa, johon tehdaiin kaik:ki asianm.ukaiset merkinnat. (Kts. 
MK V, luku 15{)1, Kl ~Of52.10 ja K'l 2/ 62.6.) Kut n:o 154-!, 
18. 1!0. 63.) Kl 42/ 63. 4. 

Rahtiluotto 5 
Poliisiautovarikolle on myonnetty rahtiluotto kaikille itsenaisille 

liikennepaikoille. Luottovelka maksetaan tilitoimistoon. Kl: sa 
24/ 60.5 olevaan luetteloon lisatalin 

Poliisiautovarikko . . . . . . . . . . . . . . . . '1' 
Rahtituottolaskelmat lahetetaan osoitteella H el inki, Lauttasaari, 

Heikkilantie ·6. (Tfo n:o R. 80, 18. 10. 63. ) Kl 42/ 63. 5. 

Kadonneit a matkalippuja, henkilokortteja ym. 6 
Tariffitoimistossa asemapaiUlikko Adolf Tyrnille 3. 10. 63 kirjoitettu 

tilapainen vwpaalippu n:o 407969, l<e1poisuu. aika 03.10. 63-02. OU.. 64 mat
kalle Villii.hde--Tampere, on kadonnut ja kuoletetaan. ('l'fo n: o 191, 14. 
10. 63.) 

Helsingin asemalla Matti Riihiniemelle myyty, kaikille rauoille kelpaava 
myyntimieslippu n: o 044 10 kelpoisuu aika 1. 10.-30. 11. 1963, on kadonnut 
ja kuoletetaan. (1. Lpp:n kirj. n:o 11]6/2541, 16.10.63.) 

4. konepiirissii. Tampereella palveleva veturinlammittii.ja Erkki Olavi 
'ra kin en on kadottanut hii.nelle 20. 9. 62 kirjoitetun henkilokortin n: o 48850 
ekii O{}intoja varten annetun v.i.rka-aikavapaalipun n:o 101376 Tampere

Helsinki, voim.oloaika 11. 8.-22. 12. 63, l. 5. 63 kirjoitetun kesii.kausivapaa
lipun n: o 307294 Tampere--Huttula ja 2. 8. 63 kirjoitetun tilapii.isen vapaa
lipun Tampere--Kuopio, jotka taten kuoletetaan. (4. kpp n:o 471, 16.10. 63.) 
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Pelti eppa Jaa](k.o Lamsalle kirjoitettu kesakausi vapaalippu n: o 316911 
matkalle Pieksamaki-Lapinlahti, on kadonnut ja kuoletetaan. (11. rpp n :o 
65/1427, 18. 10. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Linjahallin])IOU rataosastolla y"ksi y.p. 3 l. rakennusm estar·in vi1·ka, toistai
seksi 11. ratapiirissa (Savonlinna). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 
on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 7. 11. 1963 ennen 
kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii). 

Y"ksi apulaiskanslistin toimi, toistaiseksi 11. ratapiirin toimistossa (Savou
linna), kaksi 1 l. ratavartija1~ tointa, toistaiseksi 9. ratapiirissii: toinen km 
271-276,5 (Wna) ja km 273,71-275,3 (Lr) (Simola) ja toinen km 234,5-
237,7 (Thr-Hma) ja km 235,29-239,4 (Hi) (Salmenkyla); ylcs·i £ l. rata
vaTtijan toimi, toistaiseksi 7. ratapiirissa: tyoratavartija (Vaala) . Rataosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava a.o. ratapiirin paallikolle 
viimeistaiin 7. 11. 1963. 

Yli1niiii1·ainen y.p. £ l. kirju1·in toimi (.A 17 pl.) va.ltionrautateideu varasto
osastossa, asemapaikJtana toistni eksi 2. varastopiirin toimisto, Hyvinkaa, tay
tetiiiin esitykseu perusteeUa. Varasto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava varastotoimistoon viimcistaan 8. ll. 1963 ennen klo 12 (postitse 
enuen virka-ajan paattymista). 

6. liikennepiidssa on haettavana seuraavat esityksen perusteella taytetta· 
vat toimet: vaihdemiehen toimia: kaksi Oulun ja yksi Kontiomaen nsemilla; 
junamiehen toimi: yksi Raahen asemalla; asemamiehen toimia (.A 10 pl.): yksi 
Kemijarven, yksi Rovaniemen, yksi Tornion, yksi Kemin, yksi Oulun ja kaksi 
Ka.jaanin asemilla, yksi Taivalkoskeu <pysiikilla seka yksi Korvuan laituri
vaihteella. Liikenneosaston johta.jalle osoitetut hakemukset on jiitettavli 
mainHtujen liikennerpaikkojcn paallikoille 'Viimeistaan marraskuun 9 piiilviinii 
1963 . 

..dpulaiska1nreerin vi1·"ka, toistaiseksi 1. talouspiirin toimistossa (Helsinki) . 
Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaiiu 14. 11. 1963 ennen klo 12 (postitse liihetettaessa ennen 
virka·ajan paattymista). 

Kirjanpitiijiin vir"ka, toistaiseksi 1. talouspiiriu tointistossa (Helsinki). 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajalle viimeistiian 14. 11. 1963 ennen klo J 2 (postitse liihetet
taessa ennen virka-ajan piiattymista). 

Ylemmiin palkkaluokan 1 luoloan tm·kkaajan virka, toistaiseksi keskushal
linnon talousosastossa. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 14. 11. 1963 e1men klo 12 (pos
titse lahetettaessa ennen virka-ajan piiattymista). 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 42a 

1 9 6 3 
Viittaus Kaskylehdessi julkaistuun miiriykseen merkitaan: 
Kl 1f63. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosi lmoitukset on tehti vi painatusjaostoon. 

To I m I t us : Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Tyoa£kalain eraiden aanno!liten sovclltanni:smaaraY'k et. -
2. Tyoai!kali an suori1ltaaninen vrultion virka.miehille. - 3. TyOaikruli.saan oikeutta
,.i en tuntien merkitsenninen .tyovoim.ank.ayttotila t.oon. 

TyoaikaJ.ain erii.iden saannosten soveltamismaarii.ykset 

RautatiehaJlitus on tanaan Vl81h.vistanut uudet tyoaikalain sovel
tamismaaraykset valtionrautateilla. Ne tulevat voimaan lokakuun 27 
pii.ivana 1963, jru niil.'la kumotaan marraskuun 2 paiviina 1954 anne
tut Vlastaa'V'at maiira.yks\lt niihin myohcmmin teht.yine muu.toksineen. 
Sunnuntaityi:in o alta noudatetaan kuitenkin toi taiseksi, kunnes 
asiasta toisin maarataan, aikaisempia maarayk ia, joiden mukaan 
sunnuntaiksi luettruva vuorokarusi alkaa kello 24 anohm paivan 
Y.astaiserra yona. 

TyoaikaJ.ain soveltamismaarii.y ksia vaJ.tionrautateillii. 

1 luku 

S oveltamisala 

1 §. Naita maarayksia, joita kutsutaan tyoaikalain soveltami -
maarayksiksi valtionrautateilla, sovelletaan valtionrautateilla niihin 
nrkamiehiin, joiden tyoaika maaraytyy tyoaikalain soveltamisesta 
julkisten yhteisi:ijen viran tai toimen haltijoihin annetun asetuksen 
(93 / 46) ja tyoaikalain soveltamisesta tyi:injohtaja-asemassa oleviin 
virkamiehiin annetun asetuksen (90/55) mukaan seka myi:is tyo-
uhteessa oleviin tyoaikalain alai iin tyontelriji:iihin, mikali tyoehto

sopimuksissa on niin sovittu. 

Nama maaraykset koskevat liihinna tyi:iaikalain 6 § : n alaisissa 
tehtavissa toimivia henkiloita, joita valtionrautateilla ovat liiken
tecn vaJ.itti:ima a palveluksessa olevat henkili:it. 
9109/ 63/ 5- 26. 10. 1963. 

1 
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2 luku 

Yleisii.i siiiinnoksiii 

2 §. Tyoai.kalain (604/46) 5 §: n mukaan, mikii on lain yleis
si.iannos, miiiiriiytyy tyoaika vuorokausittain ja viikottain siten, 
et iii tyoaika on kauintaan 8 tuntia vuorokaudessa ja 4 7 tuntia 
Yi ikossa. 

Lain 6 §: n mukaan miiiiriiytyy tyoaika kolmiviikkoiskausittain 
siten, etta se sanotussa pykaliissii mainituissa liikkeissii, laitoksissa 
ja yTityksissii, muun muassa henkilo- ja tavarankuljetusliikkeissii 
ja -laitoksissa liikenteen palveluksessa olevien tyontekijoiden osalta 
saa olla sanottuna ajanjaksona enintiiiin 141 tuntia. 

3 §. Niiissii miiiiriiyksissii tarkoitetaan : 

a) tyontekijiilla sekii virka- etta tyosuhteessa olevia henkiloitii, 
niin peru palkkaisia viran tai toimen haltijoita, ylimiiariiisHi. toi
mcnhal tijoita, tilapiiisiii toimihenkiloitii kuin viransijaisia ja alok
kaitalcin; 

b) tyojaksolla kolmen viikon pituista ajanjaksoa, jonka kulucssa 
tyoaikalain 6 § : n alaisten tyontelcijoiden tyoaika lasketaan; tyo
jaksot alkavat sunnuntaina kello 0.00 ja piiiittyvat tyojakson vii
meisena vuorokautena, lauantaina kello 24.00; jokainen tyojak o 
on muista tyojaksoista irrallinen, mitii tai minkii osia ei saa tyo
aikaa la kettaessa toisiin tyojaksoihin yhdistiia; 

c) tyovuorolla enintiiiin kolmeen o aan jaettua tyoaikaa, jonka 
jalkeen asianomaisella on riittiivan pituinen tiiydellinen vapaus 
t.vosta; 

d) tyoajalla tyohon kaytettya aikaa ja niita jiiljempana lue
teltuja aikoja, jotka tyontek:ija saa laskea hyvak een tyoaikana; 

e) vuorotaululla tyovuorojen ennakkosuunnitelmaa miiaratyksi 
ajanjaksoksi maaratyille tyontekijoille; 

f) lisatyollii sita tyotii, joka ylittaa 135 tunnin tyoajan, mutta 
ei ylita 141 tyotuntia tyojaksossa; 

g) :dityolla sita tyotii, joka ylittiia 141 tunnin tyoajan tyo-
jaksossa; .--

h) hatatyolla sitii tyoaikalain 12 §: ssa selostettua tyotii, jota 
aadaan teeW.ia yli saiidettyjcn tyoaikojen; 

i) luottamusmiehclla ja paiiluottamusmiehella tyosuojelulain
si.iadannon edellyttiimiissa jarjestyksessa valittua tyontekijoiden 
edustajaa; 

j) "pakettina" kuljetulla matkalla miiarattyii juna- tai veturi
tahi autopalvelusta varten ascmapaikan ullwpuolelle, taikka pfun
vastoin, matkustajana tehtya matkaa, jonka tarkoituksena on hakea 
toiselta liikennepaikalta jokin miiiiratty juna tai vieda juna sinne 
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taikka vastaavanlaisia matkoja auton noutamista tai viomista var- 1 
ten· 

k) yotyollii sita tyota, joka tehdiiiin kello 21 ja 6 viilisena 
aikana; seldi 

1) sunnuntaityotunneilla lauantaista, kirkollisten juhlapaivien 
ja itsenaisyyspiiiviin aattopiiivasta sekii vapunpiiiviin edellise.'ltii 
piiivasta !do 18.00 liihtien viilittomasti seuraavien sunnuntain, kir
kollisten juhlapaivien, itseniiisyyspiiivan ja va.punpaiviin loppuun 
klo 24.00 saakka laskettua aikaa. Sunnuntaityolla tarkoitetaan 
naina aikoina tehtya tyota. 

3 luku 

Tyoaika ja sen Zaskeminen 

4 §. Tyojakson saannollinen tyoailm on keskimaarin 135 tuntia. 
Nain ollen voi tyontckijan tyoaika olla pitempi kuin kahdeksan 
tuntia vuorokaudessa, mutta se ei saa ylittiia 135 tunnin keski
miiariia t~·ojaksoa kohden. 

5 §. Tyoajaksi lasketaan tyohon kaytetty aika kokonaan ja 
samoin varallaolo tyopaikalla. Tyonteon alkamisen valmisteluihin 
ja tyonteon lopettamiseen kulunut aika lasketaan tyoajaksi silla 
tavoin kuin siitii on erikseen maiiratty. Jos tyonjohtaja-asemassa 
olevalla tyontekijiilla on sellaisia aloittamis- tai lopettamistoita, 
jotka tehdaiin vii.littomiisti ennen kuin hiinen johdettavainsa tai 
valvottavicnsa tyontekijiiin tyoaika alkaa, tai sen paatyttya, saa
daan hanen saiinnollista tyoaikaansa niiita toitii varten kohtuulli
sesti pitentaii, kuitenkin enintiian 9 tuntia tyojaksossa. 

Tyoajaksi lasketaan myos kulkeminen tai kuljetus tyonantajan 
maaraamiisHi. liihtopaikasta varsinaiseen tyon suorituspaikkaan ja 
sielta liihtopaikkaan palaaminen. Muussa tapauksessa ei matkaa.n 
kaytettyii. aikaa lasketa tyoajaksi. 

Tyoajaksi lasketaan t~'oviilineiden noutanriseen tyonantajan maa.
riiiimiista paikasta tai sinne takaisin viemiseen kulunut aika. 

6 §. Tyontekija, joka on maiiriitty oleskelemaan asunnossaan, 
josta hiinet voidaan tarvittaessa kutsua tyohon, saa lukea puolet 
tiista varallaoloajasta tyoajakseen. Tamii ei koske ns. vapaamuo
toista varallaoloa, josta suoritetaan rahakorvaus erikseen vallvistet
tujen miiaraysten mukaan. 

Tyontekijiille, joka paikallisten olosuhteiden vuoksi on miiaratty 
kaymiiiin Yapaa-aikanaan asianomaisessa pa.ikassa ka.tsomassa tyo
maariiyksia, on jokaisesta tallaisesta kaynnista laskettava 20 mi
nuuttia tyoajaksi. 

7 §. Tyontekijalle, joka on maaratty samalla tai toisella paik
kakunnalla valtionrautateiden toimesta pidettiivaan kuulusteluun, 
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tulee tiiksi ajaksi jarjestaii vapaus tyostii ja luetaan kuulusteluun 
lmlunut aika tyoajaksi, amoin myos illoin kun mainittu kuulus
telu tapahtuu tyontekijan vapaa-aikana. 

J os tyontekija on syyttiijiin tai rautatiehallituksen puolesta kut
suttu tuomioistuimeen rautatiehallituksen vireillepanema ·sa a.siassa 
todistajana kuultavaksi, saa han lukea siihen kuluneen ajan tyo
ajalu;een. 

Mikali tyontekija asiassa, jo. a valtionrautatiet on yhtena asian
o aisena, esiintyy oikeudessa tai poliisiviranomaisten toimittamassa 
lmulustelussa todistajana, on vapaa-ajan takaisin teettfunistii val
tettava, samoin myos silloin kun tyontekijii tyo- tai virkatehtavia 
hoitaessaan on jontunnt sellaiseen asemaan, etta hiinet sen vuoksi 
on kutsuttu a.<>ianomistajana kuultavilii poliisiviranomaisen luo tai 
oikeuteen. 

Jos tyontekija on haastettu vastaajaksi tai muussa kuin rauta
tiehallituksen vireillepanemassa asiassa todi tajaksi tai a ianomista
jaksi, voidaan vapaa-aika tcettaa takaisin. 

8 §. Va1ltiorurautateille asetettujen lauta- ja toimikuntien ·eka 
komiteain jiiscnille ja varajasenille tulee heidan kokoul\:siin osal
listumistaan varten jarjestaa vapaus tyo tii ja luetaan naihin kulu
nut aika asianomaisille tyoajaksi, samoin myos silloin kun kokouk
set pidetiiiin tyontekijan vapa.a-aikana. Tallaisen kokoul\:sen vuoksi 
syntync n vapaa-ajan takai in teettamista on pyrittavii valttamaiin. 

9 §. Paaluottamusmies tai luottamusmies, joka joutuu tyovuo
ronsa aikana kayttamaan koko tyoailmnsa tai osan siita paikallisiin 
neuvotteluihin paallystonsa kanssa tai tiimiin maiiriiiimien muiden 
luottamusmiestoimeen kuuluvien tehtavien suorittamiseen, sa.a lukea 
nain menettiimansa ajan tyoajakseen. 

Jos paiiluottamusmies tai luottamusmies suorittaa paallystonsa 
maiiraamia tehtavia vapaa-aikanaan, luetaan niihin kaytetty aika 
hanelle tyoajaksi. 

10 §. Laaldi.rintarkastu ohjesaannon edellyttamiin ja niihin ver
rattaviin uusintatarkastulu;iin osallistuville tyontekijoille on tar
kastuksia varten jarje tettava vapaus tyo ta ja on niihin kulunut 
ailm laskettava heille tyoajaksi, samoin myos silloin kun tarkastus 
tapahtuu tyontekijan vapaa-aikana. 

Laakarissiikayntia vartcn on tyontekijalle jarjestcttavii vapaus 
tyosta ja on sen takaisin teettamista - olosuhteet huomioon ot
taen - pyrittavii valttamaan. 

11 §. Valtionrautateiden oppikurssien sisaanpaasytutkintoon 
osallistuville on siksi ajaksi jiirjestettiivii vapaus tyosta ja on sen 
takaisin teettamista valtettava. 

12 §. Arkipaivaksi sattuvan kirkollisen juhlapaivan ja vapun
paivan johdosta aiheutuneen vapaapaivan takaisin teettamista on 
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va1tettava. Itsenliisyyspa.ivan johdosta aiheutunut vapaapaiva saa- 1 
daan teettl:Ui takaisin vain pakottavasta syystii. 

13 §. Yotyon aikahyvitysta annetaan 15 minuuttia tuntia koh
den tyosta, joka on tehty kello 21 ja 6 valisena aikana. Jos kui
tenkin viimeistaan kello 4 aloitettu tyo jatlrnu yli kello 6, pidetaan 
jatkoaikana suoritettua tyota yotyon aikahyvitysta laskettaessa 
myos yotyon veroisena ensimma.iseen vahintaan kahden tunnin 
pituiseen yhdenjaksoiseen lepoaikaan a&1i. Varallaolo, jota ei ole 
suoritettu tyopaikalla, ei oikeuta yotyon aikahyvityksen saamiseen. 

Jos niiden tyojakson tuntien luvuksi, joilta yotyon aikahyvitys 
lasketaan, ei tule kokonaisluku, annetaan yotyon aikahyvitys tay
silta tunneilta siten, etta puolta tuntia lyhyempi aika jatetaan 
huomioon ottamatta ja puoli tuntia ja sita pitempi aika koro
tetaan taydeksi tunniksi. 

Yotyon aikahyvitys lasketaan tyoaikalain 5 § : n alaisissa teb.ta
vissa toimivien osalta kalenteriviikon yotyotuntien mukaan ja lain 
6 §: n alaisissa tehtavissa toimivien osalta tyojakson yotyotuntien 
mukaan, molemmat laskettuna edella 2 momentissa selostetulla 
tavalla. Nain saatu yotyon aikahyvitys merkitaan tyoa.ikakortin 
asianomaisiin sarakkeisiin. 

14 §. Virkamatkaan, johon matkan aikana ei sisally virkateh
tavia, kuten vartiointia tai laitteiden tarkkailua, kaytettyli aikaa 
ei ole luettava tyoajaksi. Ei myoskaan ns. komennusmatkaan, joka 
suoritetaan siirryttaessli virantoimituspaikalta toiselle, kaytettya 
aikaa lueta tyoajaksi. Kuitenkin on tallaisiin matkoihin kliytetty 
aika, enintaan 6 t. 26 min. matkavuorokautta kohti, merkittava 
tyoaikakortin tyoaikasarakkeeseen. Nain merkitysta ajasta ei mak
seta sunnuntaityokorvausta eikli siita anneta yotyon aikahyvitysta. 
Edella olevat maaraykset eivat koske "pakettina" kuljettua matkaa, 
joka kokonaisuudessaan on tyoaikaa. 

4 luku 

SiiiinnoUisen tyoajan ylittiiminen 

15 §. Tyontekijaa saadaan tarpeen vaatiessa pitaa hanen suos
tumuksellaan laissa maaratyn enimmliistyoajan (141 t.) lisaksi 
ylityossa 36 tuntia tyojaksossa, ei kuitenkaan enempaa lmin 200 
tuntia kalenterivuodessa, seka tyoneuvoston luvalla, milloin eri
tyiset syyt sita vaativat, lisliksi enintaan 150 tuntia kalenteri
vuodessa. Yotyon aikahyvitysta ei lueta edella mainittuihin enim
maismaariin. 

Milloin ylityon suorittan;tinen tyon laadun ja erittain pakot
tavien syiden vuoksi on valttamatonta, alkoon virkasuhteessa oleva 
kieltliytyko sita tekemasta. 
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16 §. Kun luonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota 
ei ole voitu ennakolta tietaa, on aiheuttanut keskeytyksen laitoksen 
siiannollisessa toiminnassa tahi vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen 
keskeytykseen taikka hengen, terveyden tai omaisuuden jouturni
seen vaaranalaiseksi, saa, siina miiiirin kuin mainitut syyt vaativat 
2 § : ssa mainittua tyoaikaa pidentaa, ei lmitenkaan kauemmin kuin 
neljan viikon aikana. Sanotunlaisena syyna tyoajan pidentiimiseen 
on esim. pidettavii radan, veturin, vaunun tai muun laitteen vioit
tumista tai epiikuntoon joutumista, niin myos liikenteen jatkumista 
Yakavasti ehkiiisevan ylUi.tyksellisen lumiesteen raivaamista ja niiista 
syista aiheutunutta viilitontii junan myohastymista. Tiillaisesta 
hatiityosta aiheutuneesta tyoajan pidennyksesta on veturinlmljet
tajan, konduktoorin tai muun toimihenkilon varikon, aseman tai 
muun piili.llyston valityksella ja valvonnassa asianomaiselle piirin 
paiillikolle viipymiitta annettava kirjallinen ilmoitus, jos a on tar
kasti mainittava pidennyksen syy, laajuu ja todennakoinen ke ta
vyys. Piirin paiillikon on edelleen tehtiiva asianomaiselle valtion 
ammattientarkastajalle naista sellainen kirjallinen ilmoitus, josta 
edella mainitut seikat ilmeneviit. 

Hatatyohon miiaraamisen on tapahduttava kirjallisesti tai, jollei 
se ole mahdollista, on suullisesti tapahtunut miili.ray ensi tilassa 
ja viimeistaan saman tyojakson kuluessa vahvistettava kirjallisesti. 

Tiissii pykaliissa mainittua hiitiityota, mistii ei ole lupa kiel
taytya, ei lueta 15 §: ssa tarkoitettuun ylityoaikaan. 

5 lulru 

Lepoajat 

17 §. Tyontekijalle on annettava kalenteriviikoittain sunnun
tain a.jaksi tai, jollei se ole mahdollista, muuna viikon aikana 
mahdollisimman saannollisin 7 paivan valiajoin vahintiian 30 tun
tia kestiiva yhdenjaksoinen viikkolepo. 

Ellei viikkolepoon sisally kokonaista kalenterivuorokautta, on 
sen vahimmiiispituus 36 tuntia. Viikkolevosta on tyontekija oikeu
tettu saamaan tiodon viimeistaan vuorokautta ennen sen alkamista. 
Pateviistii, ennalwlta arvaamattomasta syystii saadaan jo maariitty 
viildwlepo siirtiili tai viikkolevolla oleva tyontekija kutsua tyohon, 
mikali viikkolepo voidaan hanelle . jarjestaa muuna aikana samalla 
viikolla. 

Taman pykalan maarayksista saadaan poiketa edellisessa pyka
lassii mainituissa ja niissa tapauksissa, joissa saannollinen tyoaika 
vuorokaudessa on kauintaan kolme tuntia, joissa tyon teknillinen 
laatu ei salli joidenkin tyontekijrun taydellista tyosta vapautta-



-7 - 42 a 

mist a tai joi sa tyoaikalain 3 §: n 2 momenti<sSa tarkoitcttua tyon- 1 
johtaja-ascmassa olevaa tyontekijiia tarvitaan tilapiiisesti tyohon 
hanen ''iikkoleponsa aikana. 

18 §. Tyontekiji:ille on annettava, jos tyonwro on yli 7 tunnin 
pituinen, mahdollisuuksien mukaan vuoron keskivaiheilla viihintaiin 
puoli tuntia sekii junahenkilokunnalle kotipaikan ulkopuolella Ya
hintiiiin tunnin kestava lepoaika (ruokailuaika) tai tilaisuu. atc
rioida tyon aikana, kuitenkin niin, etta jos tyovuoro jatkuu yli 
12 tunnin, on tyontekijiille uudelleen annettava vahintaan sama 
lepoaika tai tilaisuus aterioida tyon aikana. 

Jos lepoaika on alle puoli tuntila, luetaan se tyoaikwan. Juna
henkilolmnnalla luetaan kuitenkin kotipaikkakunnalla alle tunnin 
ja vieraalla paikkalmnnalla aile kal{ i tuntia kestava junien Yiili
aika (lepoaika) tyoaikaan. J os junahenkilokunnalla ei ole vieraall a 
paikkakunnalla lepohuonetta kaytettavaniiiin, luetaan sille meno- ja 
paluujunien viilisesta ajasta myos puolet kaksi tuntia tai sen ylit
tavalta ajalta, joka sattuu kello 21-6 valill{!. 

MuulJoin lepoarikaa ei ole lucttava tyoaikaan, jos asianomainen 
aa , ina aikana esteettomasti poistu.a tyopaikalta. 

6 luku 

K01·otettu palkka 

19 §. Tyoaikalisiina suoritetaan niiltii tyoajaksi laskettavilta 
tunneilta, yotyon aikahyvitystunneilta ja niilta 14 §: n mukaisesti 
tyoaikakortin tyoaikasarakkeeseen merkittavilta tunneilta, jotka 
~-littavat 120 mutta eivat 141 tuntia tyojaksossa, korvausta 50 pro
senttia korottamattomasta tuntipalkasta. 

Li iityo ;tii. suoritetaan lisatyokorvauksena jaljcmpiina 5 momen
ti. ra mainitulla tavalla laskettu korottamaton tuntipalkka. 

Ylityosta suoritetaan ylityokorvaus siten, eWi tyojaltSon 18 en
simmaiselta ylityotunnilta maksetaan 50 prosentilla ja seuraaYilta 
100 pro entilla korotettu tuntipalkka. 

Lisa- ja ylityotunteja laskettaessa pyoristetaiin todellinen tyo
ajan loppusumma liihimmaksi puoleksi tai kokonaiseksi tunniksi, 
kuitenkin siten, etta 15 minuuttiin piiattydi loppusumma tasoite
taan alaspain ja 45 minuuttiin paattyva loppusumma ylospain. 
'i'yoailmlisii lasketaan taysilta tunneilta siten, etta puolta tuntia 
lyhyempi aika jatetaan huomioon ottamatta ja puoli tuntia ja sita 
pitempi aika korotetaan liihirruuiiksi taydeksi tunniksi. 

Tuntipalkka la ketaan vuo ipalkasta siten, etta vuosiperuspal
kan tai n10sipalkkion seld:i iki:ilisien ja kalliinpaikanlisien vuotuis
ten maarien summa jaetaan vuotuisella saii.nnollisen tyoajan tunti-
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mfuiralUi di luvulla 2 3-10. Siina tapaukscssa, tta on vahvist tt u 
vain kuukau ipalkka, mutta ei vuosipalkkaa, lasketaan nwsipalkka 
siten, etta kuukau ipalkka kerrotaan luvulla 12. Tuntipalkka las
ketaan pennin tarkkuudella ja pyoristetaan lainmukaisella tavalla. 

Sille, joka hoitaa omaa virkaansa tai tointansa korkeampaa Yir
kaa, tointa, ylimaaraista tointa tai tilapaista tehtiivaa, lasketaan 
nwsipalkka hoitamansa korkeamman viran, toimen tai tehtavan 
mukaan. J o palkk:a ei ole sama koko tyojakson aikana, lasketaan 
vuosipalkka siten, etta tilllaisen tyojalrson ajalta suoritettu palkk:a 
kerrotaan luYulla 365/ 21. 

Hatatyosta, joka ylittaa i:Uinnollisen tyoajan, uoritetaan hata
tyokorvaus samojen perusteiden mukaan kuin edella on ylityostii 
maaratty. 

20 §. Milloin tyoaikalain 6 §: n alainen tyontekija ei ole ollut 
tyossa koko tyojaksoa, lasketaan tyoaikalisa seka lisatyo- ja ylit;ro
korvaukset kc keytykscn ulkopuolella olovien paivien ns. laskenta
paivien perusteella siten, etta tehtyjen tyotuntien maara Yerrataan 
tyoaikalisaa laskettae ·a tyojak oa kohden lukuun 120, lisatyokor
vauksia laskettaessa lukuun 135, 50 prosentilla korotettuja ylit;\·o
korvauk ia laskettaessa lulmun 141 ja 100 prosentilla korotettuja 
ylityokorvauksia laskettaessa vastaavasti lulrnun 159. Nain lasketut 
tuntimaariit on taulukoitu liitteessa n: o 1. 

Keskeytyspaivia ovat mm. vuosiloma- ja -..'irkavapauspaiviit s ka 
vuosilomaan jaavat sunnuntait, kirkolliset juhlapaivat, itseniiisyy ·
piiiva, juhannusaatto ja vapunpaiva. Laskentapaiviii ovat mm. 
viikkolepopaivat, vuorotauluvapaat seka tyotapaturman sattumis
paiva ja sairastumispaiva, vaikka kahdesta viimek i mainitusta 
olisi ollut eurauksena tyosta poisjaanti tai sairauden Yuok ·i myon
netty virkavapaus. 

21 §. Sunnuntaityosta on suoritettava kalrsinkertainen paUrka . 
• Tos tyo on tyoaikalisiin saantiin oikeuttavaa tai lisa-, yli- taikka 
hatiityota, on siita lisaksi suoritettava 19 §: ssa maaratty korvau , 
joka lasketaan tyontekijiin korottamattomasta palkasta. 

Mita 19 §: ssa on miUiratty tyoaikalisiin, lisiityo- ja ylityokor
vaukscn laskemise. ·ta, on vastaavasti noudatettava sunmmtaityosta 
uoritettavaa korotettua palkkaa laskettaessa. 

Sunnuntaityokorvaus maksetaan vain silloin, kun aika on las
kettu tyoajak i, mutta ei oytyon aikahyvityksesta eikii k'Olnennu -
matkaan kiiytetystii ajasta. 

Tyontekijiillii, joka tekee tyotii, jota sen laadun vuolrsi tehdaan 
sfuinnollisesti kaikkina villion paivina, ei ole lupa kieltiiytyii sun
nuntaityostii. 

Mitii tiissii pykaliissa on sanottu sunnuntaista, koskee myos 
muuta kirkollista juhlapaivaa seka itseniiisyys- ja vaptmpaiYaa. 
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ETin).iisiii s(i).innoksiii 
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22 §. Jokaista tyopaikkaa varten on tyonantajan, milloin se 
tyon laatuun nahden on mahdollista, laadittava vuorotaulu, jossa 
mainitaan aika, milloin tyo alkaa ja pl:Uittyy seka ruokailu- ja lepo
ajat. 

23 §. Vuorotauluja la.adittaessa on tyovuorot jarjestettava niin, 
ettei vuorojen vaihtuessa tyon jatkuvuus karsi, ja ottaen huom.ioon 
tyoaikalain maaraykset lcpo- ja ruokailuaikojen jarjestamisesta, 
jaettava niin t.asan kuin mahdollista tyojakson kaikille paiville, 
paitsi unnuntaipaiville tai niita vastaaville vapaapaiville, eka 
jarjestettava joka vuorokaudeksi niin yhtajak.soisesti kuin tyon 
laatu sallii. Yotyon aikahyvitys on otettava huomioon ja sisally
tettava tyojabon enimmaisaikaan. Vuorotaulusta on ilmeWiva tai 
siihen on liitettava ennakkosuunnitelma tyotuntien tasoittamiseksi 
siten, ettei lain edellyttamaa korkeinta sallittua tyotuntimliiiraa 
(141 t.) tyojakson aikana yliteta missaan vuorokierrossa. 

Tyovuoroa ei saa tarpeettomasti jal{aa useampaan osaan vaan 
se on, tyon vaatimukset ja muut paikalliset olosuhteet huom.ioon 
ottaen, koetettava saada mahdollisimman yhdenjaksoiseksi. Milloin 
tyovuoro tulee jaettavaksi, on se sallittua enintaiin kolmeen osaan 
ja nliin syntyvat vapaa-ajat on pyrittiiva jarjestiimaan niin pit
kiksi, etta tyovuorossa olevalla on mahdollisuu kliyttiia tallainen 
vapaa-aika hyviik:seeu siinakin tapauksessa, etta hiinen asuntonsa 
ei ijaitse aivan tyopaikan valittomassa laheisyydessa. Puolen tun
nin ja sita lyhyempia vapaa-aikoja ci >-uorotaulu a saa esiintya, 
jo e ei tyoaikalain •aatimusten tayttamiseksi ole aivan valWi
matonta. 

Vapaa-aikaa ei saa ilman paJwttavaa syyta siirtaa tai muut
taa. 

Tyovuorojen, niihin luettuna vara- ja kotivarapalYelu, seka Ya
paapai,·ien alkamise ta on asianomaiselle tyontekijalle ilmoitettava 
niin aikai in !ruin se on mal1dollista tyon jiirjestelyn huomioon 
ottaen. Viikkolevon suhteen on kuitenkin voimassa, mita iita on 
sanottu edella 17 § : n 2 momentissa. 

Jos vuorotauluun otettu tyovuoro joudutaan kokonaan pcruut
tamaan, alusta lyhentamaan tai myohemmiiksi siirtamaan, on siita 
asianomaisclle ilmoitettava tyovuoroa lahinna edellisena paivana 
taikka poikkeustapauksessa viimeistaan ennen hanen liihtoiUin tyo
vuorolleen. J os naissa tapauksissa tai milloin erikseen annctun 
tyomaarayksen peruuttamisesta asianomaiselle annetaan ilmoitus 
vasta hanen tyopaikalle saavuttuaan, on hiinelle tasta annettava 
2 9109/ 63/ 5- 26. 10. 1963. 

1 
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kohtuullinen, kotimatkan pituudesta, vuorokauden ajasta ym. sei
koista riippuva tyoaikalwvitys, lruitcnkin vahintaan yksi tunti. 
l\fuis a tyovuoron lyhentamis- ja vahentfun.istapauksissa ei tyoaika
hyvitystii la keta. 

Tyontekijain edustajille tai luottamusmiehille on varattava va
hintaan scitseman paivan aikana tilaisuus tutustua vuorotaulu
ehdotukseen, joka on tarkoitcttu pysyvaisluonteiseksi, ja antaa siita 
lausuntonsa valittomasti sen jalkeen. 

24 § . .Alkoon ketaan pidettako tyossa kauemmin kuin 12 tuntia 
matkavuorossa ja 10 tuntia paikallisessa vuorossa (paivystys- ja 
asemapalvelussa) . Tassa mainittu pisin tyovuoro saadaan ylittaa 
vain lnm tyovuorojen muunlainen jarjestely aiheuttaa kohtuut
tomia kustannuksia tai huomattavia jarjestelyvaikeuksia taikka kun 
tyota ennakolta arvaamattomasta syysta on jatkettava yli enim
maisajan tahi siita on tyontekijain tai heidan luottamu michensa 
kanssa etukateen sovittu. Yotyon aikahyvitysta ei oteta huomioon 
pisinta tyovuoroa maarattaessi:i.. 

Kotipaikkakunnalla paattyneen tyovuoron jiilkeen on tyonteki
jiille annettava vahintaan 8 tunnin tiiydellinen vapaus tyosta. 
Milloin tyovuoron yhdenjaksoinen tyoaika on ollut yli 12 tunnin 
pituinen, on taman vapauden kotipaikkalrunnalla oltava vahinti:i.iin 
10 tuntia. Ellei kahden perattaisen yli 10 tuntia yhdenjaksoista 
tyoaikaa sisiiltavan tyovuoron valinen vapaus kotipaikkalrunnalla 
ole ollut viihintaan 12 tuntia, on tyontekijiille annettava jiilkim
miiisen vuoron paatyttya vahintiiiin 24 tunnin taydellinen vapaus 
tyosta. Edella mainituista lepoaikoja koskevista miiarayksista saa
daan poiketa vain kun muunlainen jarjestely aiheuttaa kohtuut
tomia kustannuksia tai huomattavia jiirjestelyvaikeuksia taikka 
kun edellista tyovuoroa on jouduttu jatkamaan ennalta arvaa
mattomasta syysta tahi kun siita on sovittu tyontekijain tai hei
dan luottamusmiehensa kanssa. 

Jos yhdenjaksoinen tyoaika menojtmassa ylitHi.a 9 tuntia, on 
meno- ja paluujunien viilille jarjestettava vahintaan 6 tunnin 
lepoaika, elleivat erittain pakottavat syyt ole tahiin esteena. 

25 §. Tyot on, mikiili mahdollista, jarjesteWiva siten, ettei 
135 tunnin tyoaikaa tyojakson aikana yliteta. Sen vuoksi on asian
omaisen paallyston tarkkailtava tyotuntilukuja ja kunkin tyojalrnon 
aikana vertailtava niita seka jarjestettava tyojakson tyot siten, 
etta lisa- ja ylityo saadaan mahdollisuuksien mukaan vii.ltetyksi. 

26 §. Kun tyontekija siirtyy toiselle tyo- tai virantoimitus
paikalle, on talle paallystolle samalla ilmoitettava, montako tuntia 
tyontekijaa on siihen mennessa kunakin tyojaksona kalenterivuoden 
alusta luldcn pidetty ylityossa. 
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27 §. Tyoaikalisista, lisa-, yli-, sunmmtai- ja hatatyosta eka 1 
niiden korvaamisesta on asianomainen plilillysto velvollinen pita
malin tyoaikalain 20 § :ssa m.iHiriittya luetteloa. 

Luettelo on vaadittaessa naytettava tarkastusviranomaisclle ja 
tyontekijain luottamu michelle eka pyynnosta kirjallisesti annet
tava tyontekijille tai hlinen valtuutetulleen tieto tyontekijaa koske
vista, luettelossa olevista merkinnoistli. 

28 §. Noudatetusta vuorotalusta, josta tulee ilmeta aika, mil
loin tyo alkaa ja myo milloin se paattyy seka lepoajat, on piirin 
pliiillikoiden pyydettiiessa toimitettava jii1jennos tarkastusviran
omaiselle ja tyontekijain edustajalle tai luottamusmiehelle. 

29 §. Tyoaikalaki ja sen nojalla annetut toimeenpanomaarayk
set sekli kaytannossii. oleva v'Uorotaulu on asianomai en paallyston 
toimesta pidettava sopivassa paikassa tyontekijain nahtavana. 

30 §. Niima maaraykset tulevat voimaan lokakuun 27 pa1vana 
1963. Niilla kumotaan rautatiehallituksen marraskuun 2 paivana 
1954 antamat tyoaikalain soveltamismaaraykset (Kl n: o 4 7/54. 1 
ja 1\fK I 67. 1. 2) ja niihin myohemmin tehdyt muutokset. 

(Rh/hlo n: o H. 622, 23. 10. 1963.) Kl -12 a/ 63. 1. 

Liite n:o 1 
Suhteelliset tyotuntinormit 

tunteina ja minuutteina 

Tuntiluku, jolta alia. oleva.t 
No1·mitnnnit lyOja.ksossa lisiit tai korvaukset 

Las- voidaan enint&.in n1a.ksaa. 
ken ta-

piii- '!'yo-
Lisii.tyii· 

50% 
vi en 120 1 35 l.J.l Hl + 1 aika- ylityo-
Juku lisa korvaus korvaus 

1 5 43 6 26 6 43 7 34 1 -30 1 
2 11 26 12 51 13 36 15 09 2 -30 1 30 
3 17 09 19 17 20 09 22 43 3 1 2 30 
4 22 51 25 43 26 51 30 17 4 1 3 30 
5 2 34 32 09 33 34 37 51 5 1 30 4 30 
6 34 17 38 34 40 17 45 26 6 1 30 5 
7 4.0 00 45 00 47 00 53 00 7 2 6 
8 45 43 51 26 53 43 60 34 8 2 30 7 
9 51 26 57 51 60 26 68 09 9 2 30 7 30 

10 57 09 64 17 67 09 75 43 10 3 8 30 
11 62 51 70 43 73 51 83 17 11 3 9 30 
12 68 34 77 09 80 34 90 51 12 3 30 10 30 
13 74 17 83 34 87 17 98 26 13 3 30 11 
14 0 00 90 00 94 0() 106 00 14 4 12 
15 85 43 96 26 100 43 ll3 34 15 4 30 13 
16 91 26 102 51 107 26 121 09 16 4 30 13 30 
17 97 09 100 17 114 09 128 43 17 5 H 30 
18 102 51 ll5 43 120 51 136 17 18 5 15 30 
19 108 34 122 09 127 34 143 51 19 5 30 16 30 
20 114 17 128 34 134 17 151 26 20 5 30 17 
21 120 00 135 00 141 00 159 00 21 6 1 
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2 Tyoaikalisan suorittaminen valtion virkamiehille 

Valtioneuvosto on antanut 30. 9. 1963 seuraavat maariiykset 
tulo- ja menoarvion rajoissa suoritettavasta tyoaikalisan maksam.i
sesta valtion virkamiehille. 

Valtioneu'voston kanslialle ja kctikille ministerioiUe sekii niiden 
alaisille; virastoille ja laitoksille 

V altioncuvosto on tanaan Yaltioqu·ainm.inisterion esittelysHi. 
paattanyt antaa euraavat mii.arayk et tulo- ja menoarvion rajoi ·sa 
SUOritettavan tyoaikali an maksami.se. ta Yaltion YirkamiehiJle. 

I . Yleisiii siiiinnoksiii 

1. Virkamiehilla tarkoitetaan tiissa paatok~:>essli valtion perus
palkkaisia viran tai toimen haltijoita, ylimiiiirai. iii. toimenhaltijoita, 
mainittuja virkoja tai toimi.a viransijaisina tai viiliaikaisina hoi
tavia henkiloita ja tilapaisia toimihenkiloita seka oman kehityk
sensli vuoksi valtion palveluksessa olevia harjoittelijoita ja alok
kaita, jotka eivat ole tyo- tai oppisopimu suhteessa valtioon. 

2. Tyoaikalisiilla tarkoitetaan sita korvausta, joka suoriteta.an 
niilta jaljempana mainituin tavoin lasketuilta tyotunneilta ja yo
tyon a.ikahyvitystunneilta, jotka ylittavat 40 tuntia. viikossa tai 
vastaavasti 120 tuntia kolmiviikkoisjakso sa, mutta eivat ylita 47 
tai 141 tuntia vastaavissa ajoissa. 

II. Tyoaikalain alaiset vi1·kmniehet 

1. Tyoaikalain alaisia virkami.ehia ovat ne virkamiehet, joiden 
tyoaika maaraytyy tyoaikalain (604/ 46) soveltami. esta jullisten 
~rhteisojen viran tai toimen haltijoihin annetun asetuk en (938/ 46) 
ja tyoaikalain soveltami.sesta tyonjohtaja-asemassa oleviin virka
miehiin annetun asetuksen (90/ 55) mukaan. 

2. Tyoajaksi lasketaan virkami.esten tekemat todelliset tyotun
nit ja varallaolo, mikali se tyoaikalain mukaan luetaan tyoajalrsi, 
huomi.oon ottaen lisaksi asianomaisella hallinnon alalia mahdollisesti 
annetut tyoaikalain soveltami.smaaraykset tai niita Yastaavat tyo
aikoja koskevat muut pysyvaismaaraykset. 

Mikali virkamies saa yotyon aikahyvitysta, otetaan se huomi.oon 
tehdyn tyoajan lisayksena. 
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Ylityotunteja ei lueta mukaan cdelia mainittuihin tyotunteihin. 2 
Sellaisten tyonjohtaja-a.semassa olevien virkamic&ten osalta, joi-

hin sovelletaan edella 1. kohdassa mainitun asetuksen (90/55) 
saannoksia, ei tyoajaksi lueta tyoaikalain 8 §: n 4 momentissa mai
nittuihin alottamis- ja lopettamistoihin kulunutta aikaa. 

Ill. Jf uut kuin tyoetiketl4in etlaiset virkarniehet 

1. Tyoaikalain ulkopuolella olovista virkamiehi ta koskevat ta
man paatoksen maaraykset niitii virkamiehia, joiden tyoaika pe
rustuu 

a) esimiehen antamaan maaraykseen edellyttiien, etta tyon tar
peellisuus ja kestoaika voidaan valvoa; 

b) vahvistettuun vuorolistaan; tai 
c) muuhun kuin ns. vira.stotyoajan (a.setus 294/60) mukaiseen 

vira.ston tai laitok en aukioloaikaan. 
2. Nama maaraykset eivat kuitenkaan koske 
a) virkamiehia, joiden tyoaika maaraytyy tyoaja.sta ja "VllOSi

lomista valtion vira.stoissa ja laitoksissa annetun asetuksen 
(294/60) mukaan; 

b) itseniiisessa johtavassa a.sema.ssa olevia virkamiehia; eika 
c) tuomioistuimien jasenia ja esittelijoita seka tuomiokunnan 

notaareita, valtionarkiston, Hili tystojen ja konsulinvirasto
jen, tuomiokapitulien, yliopistojen, teknillisen korkeakoulun 
ja muiden valtion oppilaitoksien muita virkamiehia kuin 
niita talonmiehia, lfunmittajia ja talonmies-lammiWijia, joi
den tyot on jarje tetty tehtaviksi saannollisin vuoroin. 

3. Tyoajat la.sketaan vastaavia periaatteita noudattaen kuin 
edella II. 2. kohdassa on tyoaikalain alaisten virkamiesten osalta 
maar atty. 

4. Kolmiviikkoisjaksoittain lasketaan tyoajat ja tyoaikalisat nii
den virkamiesten osalta, jotka suorittavat va.staavanlaatuisia tehta
via kuin ne tyoaikalain alaiset virkamiehet, joiden tyoaika maa
raytyy kolmiviikkoi jak oittain. :i.Uuiden virkamie ten osalta laske
taan tyoajat ja tyoaikali at viikottain. Viikottaiscenkin tyoaikaan 
la.sketaan mukaa.n kaikki nwrokausittain tehdyt tyotunnit. 

IV. Tyoetikalisan miiiiri.i jet l{I,Sken~inen 

1. Tyoaikalisiinii uoritetaan edella I. 2. kohdassa sanotuilta 
tunneilta korvausta 50 prosenttia virkamiehen tuntipalka.sta. Tunti
palkka lasketaan vuosipalkasta siten, etta vuosipcruspalkan tai 
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vuosipalkkion sekii ika- ja kalliinpaikanlisien summa jaetaan lu
vulla 2 3-10. Tlmtipalkka lasketaan pennin tarkkuudella ja pyoris
tetaan saadety!Ui tavalla. 

2. Jos viikottaisten tai kolmiviikkoiskauden ttmtien luvuksi, 
joilta tyoaikalisaii suoritetaan, ei tule kokonai luku, lasketaan tyo
aikalisa taysiltii tunneilta iten etta puolta tuntia lyhyempi aika 
jatetaiin huomioon ottamatta ja puoli tlmtia ja sita pitempi aika 
korotetaan Hihimmaksi taydeksi tunniksi. 

Milloin tyo ei ole jatkunut koko ajanjaksoa ja ylityokorvansta 
laskettaessa olisi sovellettava tyoaikalain 17 § : n 2 momentin sisal
tavaa, ta.llaista tapau ta ko kevaa erityissaannostii, ka.ytetaiin tyo
aikalisan laskemisen perusteena 40 tai 120 tunnin mukaan laskettua 
saannollista tyoaikaa vuorokautta kohti. 

V. E1·ini.iisiii siiiinnoksiii 

1. Tyoaikalisiin suorittamisen tarkoituksena ei ole tyoajan ly
hentaminen eika pidentliminen, vaan korvauk en suorittaminen 
pitempaa tyoailma suorittaville virkamiehillc. ain ollen ei tyo
vuoroja myoskiHin ole pyrittava jarj stamaan sitcn, ettei tyoaika
lisiin suorittaminen tule kysymykseen tai pidentamiian siten, etta 
asianomainen tulisi tyoaikalisiiiin oikeutetuksi, ellei viraston tai 
laitoksen toiminta nain vaadi. 

2. Tarkemmat ylei ohjeet taman paatoksen soYeltamisesta antaa 
tarvittaessa valtiovarainministerio seka erityiset soveltamisohjeet 
asianomaincn keskusvirasto tai sellai ena toimiva ministerion osasto. 

3. Niissa tapauksi a, joissa tyoaikalisiin suor:ittaminen edel
lyttaa tarpeellisen selvityk en hankkimista siita, onko asianomainen 
virkamiesryhma edellii olevien saanno ten mukai esti tyoaikalisaan 
oikeutettu, on asia saatettava valtiovarainministerion ratkaista
vaksi. Tyoaikalisiia suoritetaan tiil.loin kuitenkin vasta valtiovarain
ministerion paatoks a maarattavastii paiviista lukien. 

Tyoaikalain ulkopuolella olevicn virkamiesten o alta on asian
omainen virasto tai laitos oikeutettu suorittamaan tyoaikalisaa •. 
tassa paatoksessii maaratyin edellytyksin niille virkamiehille, jotka 
lmuluvat A 20 tai sita alcmpaan palkkausluokkaan. 

Virasto tai laitos voi tehda valtiovarainministeriolle esityksia 
tyoaikalisiin mal{samisesta muillekin Yirkamiellille sekii puolustu -
ja rajavartiolaitoksen viirvatyllc henlrilokunnalle, mikii.li ne viras
ton tai laitoksen kasityksen mukaan ta:vtti:i.Yat tassii piiatoksessa 
mainitut ehdot. 

4. Tyoaikalisiit lasketaan ja maksctaan niille tyoaikalain alai
. ille virkamichille, joidcn tyoaika maaraytyy kolmiviikkoisjaksoin, 
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mainituilta jaksoilta ja muille virkamiehille joko samoin kolmi- 2 
viik.koisjaksoittain tai kalenterikuukausittain. 

5. Tyoaikalisiit suoritetaan kuluvana vuonna 1-14 piiiiluokkien 
osalta 15 Pl. II: 42 momentillc tyoai.kalisiin suorittamisecn myon
nctysta miUiriirahasta ja rautatic- sekii posti- ja lenniitinlaitoksessa 
18 Pl. II: 4 momentille ja VI: 4 momentille myonnetyista miilira
rahoista. 

6. Tat.1. paatosta sovelletaan 1 paivasta heinakuuta 1963 lukien 
toistaiseksi. 

7. Virastojen ja laitosten tulee toimittaa valtiovarainministe
riolle tiedot 1. 7 .-31. 10. 1963 va.Iisena ai.kana valtion virkamie
hille suoritetuista tyoaikalisista valtiovarainministerion erikseen 
antamicn ohjeiden mukaisesti lahinna taman paatoksen mahdollista 
tarlcistamista varten. 

(V altiovarainministerion kirjelma n: o 4330, 30. 9. 1963.) 

Rautatiehallitus on antanut tyoai.kalisan malLSamisesta seuraa
vat soveltamisohjeet. Samalla on kumottu va.Iiaikaisen tyoaika
kirjanpidon jarjestamisesta valtionrautateilla annetut ohject (Kl 
26/ 63.2) ja miHiratty, etta tyoaikalain alaisten lisaksi on myos 
sen ulkopuolelle jaavien henlciloiden tyoai.ka kirjattava lokakuun 
27 paivasta 1963 alkaen tyoaikakortille (lorn. 2958), jos heille mak
setaan tyoaikalisaa tai sunnuntaityokorvausta. l\1ainitusta lomak
kecsta, jota saa tilata painatusjaostosta, on otettu uusi painos, 
johon on merkitty myos tyoai.kalisiin tilaam.isessa kiiyteWiviit koodi
numerot. 

A.. Tyoaikalain al-aiset virkarniehet 

Tyoaikali aa maksetaan 27. 10. 1963 alkavan tyojakson alusta 
lukien em. piiiYana voimaan tulevicn uusien soveltarnismaaraysten 
mukaisesti . 

1iiden virkamiesten osalta, joihin sovelletaan Tyoaikalain 
5 §: aa, lasketaan tyoaikalisa viikottain ja niiden osalta, joihin 
sovelletaan 6 §: aa kolmiviik.koi ·jaksoittain. Lisiit maksetaan kum
paisellekin ryhmallc kolmiviikkoi jaksoittain. 

B. Tyoailcal-ain ulkopuolel'la olevat vi1·karniehet 

Tyoaikalisiiii suoritetaan tassa ryhmassa toistai.seksi Valtioneu
voston paatoksessa maaratyin edellytylLSin vain niille virkamiehille, 
jotka lrnuluvat A 20 tai sita alempaan palkkausluoldman. 

Kaikille taman ryhmiin virkamiehille lasketaan ja maksetaan 
lisat kolmiviikkoisjaksottain. 
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Tyoaikalisiiii laskettaessa kiiytetiiiin 27. 10. 1963 voimaan tule
vien Tyoaikalain soveltamismiiiiriiysten liitteenii n: o 1 olevaa tau
lukkoa sovoltuvin osin. 

C. Talwutttvien nwksujen SUOTittaminen 

Tyoaikalisiit 1. 7.-26. 10. 1963 viiliseltii ajalta lasketaan kiiyt
tiien 27. 10. 1963 voimaan tulevi.en Tyoaikalain soYeltamismiiiiriiy ·
ten liitteenii n: o 1 olevaa taulukkoa. 

Tyoaikalisiin takamaksujen suorittamista varten tulee palkkaus
asiain ldisittelyohjeissa mainittujen henkilotoimistojen toimittaa ta
lougpiiri.in lisiiansioilmoituslomakkeelle (n : o 2904) luettelo henki
loistii, jotka ajalta 1. 7.-26. 10. 1963 ovat oikeutetut tyoaikalisiiiin. 
Lomake tiiytetiiiin sarakkeissa olevien otsikkojen mukaan, kuiten
kin siten, etta arakkeen "pv" otsikko muutetaan aralllieeksi 
tuntia". Mikiili jokin tyoaikalisiiiin vaikuttavista tekijoistii on 

edellii mainittuna aika.na muuttunut (lruten ikiilisien lukumiiiirii 
li iiiintynyt tai virkanumero muuttunut), on kukin tiillainen muu
tos sekii sen mukainen tyoaikalisiituntien lukumiiiirii merkitta\a 
ilmoituksessa omalle rivilleen. 

(Rh/hlo n: o H. 622, 23. 10. 1963.) Kl 42 a/ 63. 2. 

Tyoaikalisaan oikeuttavien tuntien merkitse
minen tyovoi.m.ankiiytti:itilastoon 

V altion virkamiehiJle maksettavaan tyoaikalisiiiin oikeuttavat 
tunnit tila.stoidaan lokakuun 27 piiiviistii 1963 alkaen A-lomakkeella 
(n:o 3881) seuraavasti: 

Jos 1., 2. tai 3. tila toimispiiivii on 3-viikkoiskauden viimeinon 
piiivii, merkitiiiin kysei en 3-viikkoiskauden aikana kertyneet, tyo
aikalisiiiin oikeuttavat tunnit ao. tilastoimispiiiviin kohdalle sarak
keeseen 18. Menettely on sama riippumatta siitii, miiiiriiytyyko 
tyoaikalisa viikottaisen vaiko 3-viikkoiskauden tyoajan perusteella. 
Mikiili tilastoitava on oikeutettu saamaan samalta kaudelta. myos 
lisiityokorvausta ja ylityopalkkaa, merkitaa.n niiitii va.staavat tunnit 
omille riveilleen. 

Sara:k:keeseen 17 merkitiiiin tyoaikalisiin tunnukseksi numero 1. 
Samalla muutetaan lisa- ja ylityotuntien numerotunnuksia siten, 
etta ne vastaavat 27. 10. 1963 lukien tyoaikakorttiin (n: o 295 ) 
naista Iisistii merkittiiviii tunnuksia, ts: lisiityotunnit = 2, ylityo
tunnit 50 % = 3, ylityotunnit 100 % = 4. 

(Rh/hlo n: o H. 622, 23. 10. 1963.) Kl 42 a/ 63. 3. 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 43 
1 9 6 3 

Vilttaus Kaskylehdessa julkalstuun maarliykseen merkitaan: 
Kl 1f63. 2 ( = lehden numero, vuosi, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I m I t us : Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 

Si s a 1 ry s: 1. VHppulan ·keS:ku ·vara ton raporttisU'hde.·- 2. T!I!Varanimiston 
Yleistarvi•klkee;t I. - 3. Ta,varanimisto. - 4. Muutoksia jul.kaisuun Liiikennepaik
kojen ;va.J.:i.matkat. - 5. 'l'y<i>tul'IVaJJi.auu rruutat.i~aunu.Lsa. - 6. Lieksar-Nunnoes 
ja Nur:rneSI-Valtimo jaikel.ulinjo.jen yh.distiiminen. - 7. Muutos ij'inja-autoliil;:en.teen 
•tarif:fli.mii.ii."l'liiy'ksiin. - 8. '1\l.ruffisaa.wto. - 9. Kadonneita mat~uulilppuja, h.erukilO
koi'tited·a y.m. - 10. AMoinnia v.iJ:Ikoja ja toinnia. - 11. R::twtatie,Oip'ils ton ikur&si
ohjelma keva.thllk.wkaudella 19&4. 

Vilppulan keskusvaraston raporttisuhde 1 
Rautatierak.ennusosaston Vilppulan lke~kusv·a1·asto (keslruskor

jaamo) on siirretty 2,1 paivana lokalmuta 1963 al!kavan t i:ti'kauden 
wlusta lUikien tarveainehoidollisesti raporttisuhteeseen 3. varasto
piiriin, Tu.rku. (Rh 2 16/ V. 597, 1'6. 10. 63. ) Kl 43/ 6·3. 1. 

Tavaranimiston Yleistarvikkeet I 2 
'TIL::'i mainlittu tavaranim:istan osa, n:o 2&'701/8:1!~829, Y1eistar

vii'kkeet I, on nyt vwlmistunut ja otetaan ikayt;toon 21. 11. 196'3 lu
ki'en. SuoriJtetun peru.sjaill:e1un lils3Jksi tarvittavaJt nim.isUit on tilat
tava rautatiehalil'ituksen jarj telytoimitrton standard:i oimisjaos
tosta. 

Tavarakortistoissa, sam{)in !kuin tilauksi akin on nimiston tar
vikkeista kaytettava tilaus- ja varastotoiminnan selventamiooksi 
nimlliton ohjelehdella olevan m~rkintamal!lin llllukaisia tavaranimi
t.yksia. Paavarastojen on taman lrisa1kSi me:r1kittava kortistoihinsa 
vara:stolrirj•anpitoa varten llllyos paatilinumerot. 

Nimistoon mahdolilisesti lisii.Wivia 'tavaralajeja koskevat esitykset 
on osoitettava standardi oimisjaostolle, joka tarvitta.essa al[}tata myo · 
lisaohjeita nimiston kaytosta. 

(N:o V. 444/ 714) Kl 43/ 63. 2. 

Tavara~to 3 
Tavaranim]ston ooaan "Y1eistarvikkeet I" n: o 2670/ 810-829 

pyydetaan tekemaan seuraav·at korjaukset : 
9207/63/5 - 31. 10. 1963. 1 
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Sivulla 51 on r.ivi 

TE 2JO-S 39 

TE 20-S 

sen pitiiii olla 

813.39.39 

-2-

39 

813.40.39 

sivulla &9 on Tava~·an numero 817.61.110 

sen pitiia oHa 817.54.10 

seka Tavaran nu:mero &17.71.1:0 

sen pitaa olla 817.57.10 

(N: o V. 444/ 724, 28. 10. 63.) Kl 43/63. 3. 

39 39" T 

39 39" T 

4 Muutok.sia julkaisuun Lii.kennepaikkojen valimatkat 

Karmiaisten aseman a1ais~ma avataan 1. 11. 1963 hcl.U.en 'lii!ken
teelle Aga raide seuraavin merikinnoin: 

Kauniainen 

Aga. raide I Kni 2. 

I 

Tt Oy Aga Ab:n tal'vetta val'ten 
Luk. 1.11. 63. (Lkoj n:o Lt 2624, 
15. 10. 63.) KJ 43/63. 4. 

Lahden aseman alaisen Loti~an eisakkeen merkinnat muuteta.an 
1. 11. 19&3 luki-en seu.raaviksi: 

Lotila . . . . . . . . . . . 12 
se 

Lahti 1. 
Villii.hde 9. 
Orim.attila. 19. 
Lh 1. Ha 37. 
Kw 61. 

H Sijaibsee ratao illa Lh-Ha, Lh 
~Kw ja Lh-Lva. Luk. 1. 11. 
63. (Lkoj n:o Lt ,2,799, 1·5. 10. 
63.) Kl 43/63. 4. 

Inikoon pysiilkin a:lainen Myrans-nim.inen tyomaaseisak-e lakkau
tetaan 1. 111. 1963 l'U!kien ja poistetaan merkintOineen jwlkaisusta. 
(Lkoj n:o Lt 42, 215. 10. 1,963.) K1 43/63. 4. 

SydiiDJIUaan aseman alainen Saasrkiniem-en laiturivaihde alenne
taan 1. 11. 1963 luki'en sam.an aseman alaiseksi eisakcvaihteeksi. 
Tlista johtuen muutetaan seisalkevaihteen laatua osoittavaksi mer
kinnwksi saraklkeeseen 1 sevh ja liikennoimistapamerkinniik i sarak
keeseen 6 HTt. Muut metik:inniit jiiiivat -ennalleen. (Lkoj n: o Lt 
2753, 25. 10. 63.) Kl 43/63. 4. 
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Tavaranhuoltopaikan pcrustamisen johdosta ErveHin ja Hieta- 4 
maen seisakeYaihtciUe muutetaan ko . seisakevaihteic1en liik<!nnoimis
taprume!'lltinnak:si 5. saraJkkeeseen HTtTpA. (Lkoj n:o Lt 2859, 
25. 10. 63.) Kl 43/ 63. 4. 

Tyoturvallisuus rautatievaunuissa 5 
.AskeWiin todetun tapauksen johdosta, jossa .seUuloosapaa1e~lla 

kuo11natun Gb-vaumm rikkona.ill~n lattia oli ennen kuomnaamista 
peitetty pahvilla aiheuttaen maariisatama.ssa iknorman pl.n1kamiseen 
osaillistuneelle tyontekijlillle tapaturman, on Stosiaaliministexio kiin
nittanyt rarutatiehallituksen huomiota asirukohdassa mainittuun tyo
turvallirut4Sasiaan. 

Taman johdosta huomauteta.!lJll, etta .en.nen ktun vaunu saadaan 
lUOYUttaa kuormattavaksi, on tarkastettruva, etta &e on awikin puo
lin lruormau ·- ja liikenne'ke1poisessa kunnossa. Sanottuun kuor
mauskeliJ'Oisuuteen sisaltyy myos, ettei vaunus:sa ol·e se1lai.sia vikoja, 
jotik.a saattaTat tarpeettomasti a.iheuftta.a tapaturman tai sa~rastu
misen vaaraa kuol'lil.aajille tai purkajiHe (Tyoturval'l. L. 299/ 58, 
410 §), ikuten em. tapauk:sessa on lldiynyt. Paiisaantona on, ·eWi sa
notut tarkastukset on su.oritettava rautatien toimesta. Mika1i kui
tenkin v.astaanottaja kuorma.a purkamansa -vaunun uudelleen, on 
han velvollinen suoi'ittamaan sanotun ta.r'kastuksen ja tarvittaessa 
kaantymaan rautatievliranomaisten puoieen toteami·ensa -vikojen ja 
puutteellisuuksien poistami!Seksi. 

Koska erinai i a tapau.ksissa, <eSim. varsinaisen ratapihan ulko
puolella o~evien tehdasrait·eiden ooaolta, voidaan rusiakkaan ja lii
kellilleOsaston johta1jan keslren sopia siitii, etta asiwkas itse suo
rilttaa tar-peen v·aatiessa vaunun tarkastamiSien ja uudelleen puh
di ta.misen eooen lruormaamis'ta, on asiallrkaille tahdennettiiva, etta 
nai•ssa tapauksissa heidiin tuJee sa.attaa toterumansa vi•at jo ennen 
kuol.'lTlaami ta rautatieviranomaisten tietoon. (Lkoj n: o Lt 2642, 
15. w. 63.) Ki 43/ 6'3. 5. 

Lieksa-Nurmes ja Nurmes-Valtimo 6 
jakelulinjojen yhdistaminen 

Klun Num1e -V.altimo j.alkelulinja hoidetaan nykyiS'in suora
naisena jatkolijkenteena Lieksa-Nurmes jakelulinjan autolla, yh
distetaan ja samalla ja.tketaan nama molemmat jakelulinjat 1. 11. 
1~63 lukien Lieksa-Nurmes-V.a11Ji.mo-Hiekk.wlahti jakelulinjaksi. 
Tam.i:im. johdosta. poist10taan Valtionrautateiden Autoliikenne- aan
no ta sivnlta 76 urmes- Valtimo jakelullinjaa koskevat mel'kin
nat ja muutetaan sivulla 78 mainittu Lieksa-Nurmes jalkTelulinj.a 
seuraaYanOaiseksi. 
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69. Lieksa-Nunnes-Hiekkalahti. 
tkm 

1010 Liek.sa 
8 92 Jamali 

16 &! KyHinlahti 
27 73 Vieldki 
35 65 Viekki kk (Viiekiki) 
48 52 Holjiikk.a 
60 4!0 Kohtavaara 
69 31 Nur11nes 
86 14 K.arhunipaii 
96 4 Valtimo 

100 Hiekkalahti 
(Kut n: o 1631~, 28. 10. 1'9&3.) ill. 43/63. 6. 

1 Muutos linja-autoliikenteen tariffimaarayksiin 

Va!l!JioThrauta.teitlen Autolli.kenne-'saaimossa II osan 1 flruvun 
1 § :s'Sii vahvisrtettua 'lin:j,w1Nikennetatksa·a on koTotettu 1. 10. 19·&3 
lUJkie~. 'l'i:iJm:an tallcia on mainituDJ ohj·esaannon sitvut 21-24 pai
netitu uude taan. Korjau leilltien peru jrukelu on suori1ettu patina
tusj>ao.ston toimesta. (Kut n:o 1525, 2 .10.1963. ) Kl 43/63.7 . 

8 Tariffisaanto 

9 

Tadff.i aanto on painettu uudtestatan ja sen perusjalwlu suori
tettu painatusjaoston toimesta. Enti en tasrif£isaannon liHt ena 
oleva Sotilrustariffi jaa kuit-enkin sellaisenaan toi.staiseksi voimaan. 
(Tfo ~s 1098, 26. 10. 00.) 1D 413/6'3. 8. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Rautatiel aiildiri li;jalmar Vilhelm Peder'ille ratao. ille Helsinki-Sievi ja 
Pietarsaari-Piinnainen . 12. 1960 kirjoitettu \'llO ivapaalippu 11: o 667, jonka 
vomassaoloaika piiattyy 31. 12. 1963, on varastettu ja kuoletetaan. (Toj 
n: o To 704, 26. 10. 1963.) 

Helsingin aseman liikennetyontekijiille 'l'age Hemik Lindbii.ck'ille Hi. 10. 
19111 kirjoci.tettu honkilOkortti n: o 53230 on kadonnut ja kuoletetaan. (Lpp 1 
n:o 1146/2614, 23. 10. 1963. ) 

Pasilan konepajalla palvelevalle konepajatyolaiselle Karl Lihrille kir
joitettu kesakausivapaalippu n :o 31 550 matka.lle Helsinki-.Junkkari ka
donnut ja kuoletetaan. (P sl knp 22. 10. 63.) 

.Joen. uun- Koveron-Herajarven rautatierakennuksen tyontekij;i.lle Aimo 
Kalevi Luorlolle kirjoitettu iilapainen vapaalippu n: o 45-! 40 matkalle Hera· 
jarvi-.Aiiuekoski, kelpoi ·uusaika 17. 10. 1963-16.1.1964, on kadonnut ja 
kuoletetaan. (.Jns-Hvi rrs n:o 186/Il, 25.10. 63.) 
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Avoimia virkoja ja toimia 1 Q 
Linjahallinnon rataoRastolla koksi y.p. J l. rakennu mestal"in virkaa, tois

taisrksi 2. ratapiirissii (Lovi iRa ja Karjaa). Ratao a ton jahtajalle o oitetut 
hakemukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaajall viimeistaiin 14.11. 
HHi3 ennen kello 12 (po ·titse ennen virka-ajan piiiittymi tii). 

Valtiomautateiden koneosaston linjahallinno sa kolme vaunwmestarin rir
kaa, joista toistaiReksi kak i 1. konepiiri sa (IDct) ja yksi 2. konepiirissii (Ri) . 
Koueosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehalli tukst'n 
kirjaajalle viimeistafu.1 H. 11. 1963 enn u kello 12 (postitse toinlitettae sa en
neu virka-ajan piiiittymistii) . 

Rautatieopiston kurssiohjelma kevatlukukaudella 1964 11 
Huom! Opetustoimen ohjesiiiinniin 18 § :n edellyttiimiin sitoum1lksen otta

misesta oppikursseme saapuvilta alokkailta tai oppilailta taikka vimn tai toi
mcn haltijoilta hu-olelltii asianomainen osasto cnnen kurssien alkan~ista (Kl 
44/60.1) . 

Poimiutoja : 

Ylemmiit li~"kf'nncop]iiku,rssif (2 luolckao) 

jatk. 7. 1. kJo .10 .... .. .... ... .. ....... piiiitt. 7. 3. 
opintomatkan ajankohta miiiir iitiiiin myohemmil1 
t utkinto alk. 9. 3. . ....... ... ...... . . ... piiiitt. 23. 3. 
tutustumiskaynte.iii ja todi~tusten jako 

Vrturinl.;uljcttajaoppikurs it (i luokkaa) 

alk. 13. 1. klo 9.±5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paatt. 
paiisiaisloma. alk. 25. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . paatt. 
tutkinto alk. 14. 5 . .... . ......... ... ..... piiiitt. 
torlistu~tf'n jako ..... . ........ . .. .. .. .. ... . .. . 

2±. 3. 

13. 5. 
31. 3. 
29. 5. 
30. 5. 

Kurssci lle . aa.puviUa tult'e olla mukanaau seuraavat ohjesaiinnot: Jrmatur
vallisuu.siii:i.nti:i (2660) lisalehtineen, Otro (2635), Veturmkuljettajien j a 
-liimmittiijien ohjeRiiiinto (2533), Yeturitallin vahtimiehcn ohjesaanto (2534), 
Virantoimitu. ohjesaiinto (2501), Paint'ilmajarrun elity ja kayttOohjeet (2705) 
Rekii Vaunujen lammity.- .ia jiHihdyt.vslaittPiden selitysohjesaanto (2722) . 

~llnnnwt liil:r nnr oppikurssit (2 luol.:kaa) 

alk. 13. 1. klo 9.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paatt. 
piiiiRiiiisloma alk. 25. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . paiitt. 
tutkinto alk. 14. 5. . . .. ... ....... . .. . . . .. piiiitt. 
to,listusten jako ..... .... ...... .. ...... ...... . 

13. 5. 
31. 3. 
28. 5. 
29. 5. 

Kursseille saapuvilla on oltava mukanaan seu.raavat oh j esiiiinnot : Jt (2660) 
lisiilt'htineen, Otro (2635), AJR (2661) ja Virantoimitusohje iiiinto (2501) . 

imiku·jakorttirn jii1jennokset (kovat) Uihetetiiiin llikcnnepiireistii rauta
tieopistoon v. 1963 loppuun me1messii. 
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11 Konc- ja varasto-osastojen oppikurssit ( 1 luoH:a) 

aile 7. 1. klo 9.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pt\iitt. ~-!. 3. 

piili iiiisloma aile 25. 3 ................... piilitt. 31. 3. 

tutkinto alk. 1. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paiitt. 10. -±. 
tutustumiskayntejii. ja todistusten jako . . . . . . . . . . 11. 4. 

Kursscille voidaan ottaa 24 oppila ta. Ammattiopetusjaoston ilmoittamista 
oppilasmaiiri tii. voidaan poiketa aiuoastaan a.o. osa, tojeu ke h.-iuaisin sopimuk
sin. 

0 a totoimistot lii.hettii.vat kursseile nimettihieu oppi laitteu nimikil'ja
korttien jiUjennokset (kovat ) rautatieopistoon 14. 1~. 63 mennessii. 

Opetustoimen ohje iiii.nnon 37 §: u JJ\Ukaan on uimel tiidllii. oltava vii
hintiiiin 12 kuukautta kouttorioppilas- tai toimistoapulaispalvelua. 

Kursseille . aapuvilla tulee olla mukanaan seuraavat julkaisut: Virantoi
mitusohje iiantO (2501) sekii kernaa ti l~Hii\rii)- kokoelmat I ja II korjat
tuina. 

Ratava1·tijaoppikurssit (1 l~wkka) 

alk. 1. 4. klo 9.30 

tutkinto alk. 24. 4. 

tutustumiskiiyntejii. ja todistusten jako 

K ursseille voidaan ottaa noin 30 oppilastn . 

paatt. 

piiii.tt. 
23. '*· 
29. 4 . 

30. 4. 

Rataosasto ilmoittaa rautatieopistoon H . 3. 64 meunessii raiapiirien piiiil
likkojen (ja mahd. rautatierakennusten ) jiirjestettavien piiii ykokeiden pe· 
ru teella nimeamat oppilaat heidan ko,·at :u:imikirjakorttinsa liihettiien. 

Kursseille saapuvilla tulee olla mukanaan seuraavat ohje aiinnot : Yiran
toimitusohjesiilinto (2501), Junaturvalli uus iiiinto (2660) lisiilehtiueen sekii 
Y1eisiii ohjeita opa tinturvalaitosten kiiyttami estii, hoidosta ja kunnossa
pidos ta ( 272 ) . 

Alwstavat lU7cenneoppiku1'ssit (1 hwkka) 

alk. 1. 4. klo 9.15 

tutkinto alk. 4 . 5. 

paatt. 

piiatt. 

30. 4. 

12. 5. 

tutustumi ki:i.yntejii. ja todi tusten jako . . . . . . . . . . 13. 5. 

Kur eille saapuvilla tulee olla mukanaan seuraavat ohjesiiiiru1ot: Juna
turvallisuu sii.ii.nto (2660), Asema· ja junapalvelussiiiinto (2661), Virantoimi
tusohjesii.ii.nto (2501), Tariifisii.ii.nto (2643), Tilityssii.ii.nto (2657), Vaunuilmoi
tu - ja vaunu ton kiiyt tomii.~irii.ykset (2656). Nimikirjako1·ttien jaljennok~et 
(kovat) liihetetiilin liikennepiirei tii. rautatieopistoon 14. 3. 64 mennessii.. 
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Yatalitorthoidon puu,,J.ur;:8i ( 1 lttokka) 

alk. 13. 4. klo 9.30 .......... . ..... . .. . pliatt. tutkintoinecn 25. 4. 

Ktusseille >oidaan ottaa 24 oppilasta. 

Eri osastoilta otettaYi ta oppilasmliiirista sovitaan myohemmin. Osastotoi
mistot lii.hettii.vat nimikirjakorttien jaljennokset (kovat ) rautatieopistoon 31. 3. 
64 mennessii. 

Kirjanpidon peniJ8· ja jatkok'lus~;icn tutkintotilaisuus on rautatieopistossa 
kevii.tlukukauden pii.ii.ttyessii. myohemmin ilmoitettavana aikana. 

Kielitutkinnot jarje. tetii.ii.n toukokuussa 1964 myi:ihemmiu erikseen ilmoi
tettavana tarkempana ajankohtana. 

Erilaisista linjalwllinnon kursscisla tiedotetaan a.o. pii.ii.lly tojeu toime ta 
erikseen. 

Seuraavia kirjelcursscja voidaan kiiyttaii. hyviiksi: englannin jatkokurssi, 
veniijiin alkeiskurssi, venii.jiin jatkokurssi, Kansam·alistusseuran kirjeopiston ja 
Tyi:ivii.en Sivistysliiton h.-irjeopiston kurssit ruotsin, aksan, ranskan, euglannin 
ja veniijii.n kielissii (rautatieopisto maksaa puolet) , h.-irjanpidon peruskurssi ja 
kirjanpidon jatkokurs i. Ilmoittautumiset rautatieopistoon. 

Kielilcursseja jarjestetii.iin entisl'cn tapaan. A..o. piiii.llikki:ijen esityk et lii.
hetetii.iin rantatieopiston johtajalle. Rautatieopi to lainaa myos kielilevyja 
kielten opiskelussa pitemmii.lle ehtineille kertausopintoja varten. 

Kuulca'!t-silomat 25. 1., 29. 2. ja 2. 5. 

(Ropj n: o 250/ 520, 22. 10. 63. ) 
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KASKYLEHT I N:o 44 
1 963 

Viittaus Kaskylehdessa julkaistuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1{63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtiiva painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s : 1. VR Kii h.7lehti 42 a/63. - 2. Kassaerehdysraha. - 3. Hyvin
kiiiin asemwu puhelinnumerot. - 4. Diese1polttonesteeu j-8Jke1u. - 5 . Yleinen mat
'kuslwjala.skenta marra kuun ll.-17. paiviuii. - 6. Punnituskuittikirjan lorn. 3701 
uu8i laitos. - 7. Alennustodistu.slomwk!keet n:o 2416, :J416 kk, 2417 ja 2417 Jrik. -
8. Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 9. Avoimia virlooja ja toimia. 

VR Kaskyleht i 42 a/63 1 
Erillisena on jullkaistu VR Ka kylehti 42 a/63, joka si hltaa 

seura.a,vaa: 1. Tyoaika1ain eraiden aaunosten ovel:taw nnaaray>k
set. - 2. Tyoaiikalisan u.orittaminen va1t:Uon virlka'.lllii:e<hiHe. - 3. 
Tyoa]kali aan o~keuttavien 'tuntien mer•kitseminen tyovoiman
ldiyttot:ill a'S to on. 

Kassaerehdysraha 2 
Valtiova.rctinrnin1:sterii5 on 10 pan·ana lokakuuta 1963 tckem.al

H.i.an pi.iatok ella valwi tanut valtionrautateilla tulo- ja menoarvion 
rajoi. ·a suoritettavan ka saerehdy rahan maksuperusteet 1. 1.1963 
lukien toi taiseksi seuraavasti: 

1. Ka aerchdy rahaan ovat oikeutettuja valtionrautateiden va
kinaisen viran tai toimen haltijat, ylimi.i.iirainen toimenhaltija, tila
painen toimihenkilo, virkaa ja tointa taikka ylimaaraistii tointa 
valiaikai cna taikka sijaisena hoitamaan maaratty henkilo seka lii
kenneoppilas taman hoitaes a ylei opalvelussa kassatehtavia. Virka
miehelle, joka kuuluu A 17 tai sita korkeampaan palkkausluok
kaan, ei ka saerehdysrahaa kuitenkaan suoriteta. 

2. Kassaerehdysrahan suuruus kalenterikuukaudelta mi.iaraytyy 
euraavan taulukon mukaan: 

Ka anhoHajan henkilOkohtai en kassa· 
vailiclon Ruuruus mk/kalenteri· 

kuukaudelta 

Ya.hingonvaara· 
luokka 

170 000- 420 000 ............ I 
yli 420 000- 30 000 ••• 0 • •• •••• 0 II 

" 
830 000-2 080 000 •• • •• 0 • •• 0 •• III 

" 
2 080 000--4 170 000 •• ••••••• 0 •• IV 

" 
4 170 000-8 340 000 •••••• 0 ••••• v 

" 
8 340 000 • 0. 0 •••••• •• VI 

9±14/63/5-- 7.11. 1963 

Ka saerehdys· 
rahan uuruus 

mk/kk:lta. 

4:-

]2 :-
16: -
20:-
24:-
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YlHi mainittua kassavaihtoa laskettaessa kerrotaan matkalippn
jen myynnista seka matka-, rahti- ja kiitotavaramaksuista kerty
neet tulot luvulla 15. 

3. Kassaerehdysrahan suorittamisen edellytyksena olevaa kassa
vaihdon suuruutta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan virka
miehen suoraan asiakkaalta vastaanottamat ja suoraan asiakkaalle 
suorittamat maksut. Kassaerehdysrahaan oikeuttavaan kassavaih
toon ei lueta niita varoja, joita kassanhoitaja on kantanut alitilit
tajaltii tai suorittanut talle, kas an itse suorittamia tilillepanoja 
ja tililtiiottoja, juna- tai autohenkili:ikuntaan kuuluvan henkilon 
taikka tavarankuljetuksessa toimivan urakoitsijan tilityksia kas
salle, palkanmaksua henkilokunnalle cika niitii asiakkaalta vastaan
otettuja tai asiakkaalle suoritettuja maksuja, joissa maksuvalineena 
on ki:iytetty shekkia tai pankkivekseliki.. 

4. Vuoden paatyttya Jaaditaan maksettavista ka ·aerehdys
rahoista mcnolistat palkkausasiain ldisittelyohjeissa (lorn. n: o 2612 ) 
mainittujcn hcnkiliitoimistojcn toime ta. Asianomaisten asematark
kaajien on tarlristettava, etta ka saerehdysrahat on oikein laskettu, 
minka jalkeen menolistat lahetetaiin rautatiehallitukselle hyvaksyt
tiiviksi seka maksattamistoimenpitcita varten. 

5. Sen jalkeen kun rautatiehallitus on hyvaksynyt kullekin 
kassacrehdysrahaan oilceutetulle virkamiehelle tulevan kassaerehdys
rahan maari:in, talletetaan tfuna miiara asianomaisen virkamiehen 
nimella Pohtisaastopankissa olevalle tai tarkoitusta varten avatta
valle talletustilille, josta kaytetaan nimitysta kassaerehdystili . Ta
man tilin kayttooikeus on ainoastaan rautatiehallituksella. Kassa
erehdysti!Hi ei kuitenkaan avata eika talletusta toimiteta, jos virka
miehelle suoritettavan kassaerehdysrahan mliara jaa alle 10 mar
kan tahi jos han jo on pysyvasti siirtynyt pois kassatehtavista. 
Naissa tapauksissa suoritetaan kassaerebdysrahan maara suoraan 
asianomaisell e. 

6. Jos virkamieben hoitamaan kassaan on syntynyt kassaereh
dyksesta vajausta, on banellii oi.keus aada kassaerehdystililHi ole
vista varoista tayttamaansa vajausta vastaava maara, kuitenkin 
enintaan siihen maaraan kuin varat tilin veloituspiiiviina tililHi 
riittavat. Edellytykseni:i kassaerehdystililla olevien varojen kaytta
miseen siten kuin edelHi. tassa kappalcessa on sanottu, on, etta 
vajaus on ilmeisesti syntynyt crehdyksesta ja etta asianomainen 
virkamies on tehnyt vajauksesta ilmoituksen asianomaisen liikenne
paikan pai:iJliki:ill e. 

7. Pyynti:i vajauksen korvaamisesta kassaerehdystilin varoista 
on osoi.tettava rautatiehallitukselle ja on siina ilmoi.tettava asi.an
omaisen kassan nimi, vajanksen syntymispaiva ja virkamiehen sel
vi.tys vajauksen mahdollisesta syysta. PyyntO jatetaan asianomai-
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. elle liikennepaikan plUillikolle, joka liittaen mukaan lausuntonsa 2 
liihettiiii asiakirjat liikennepiirin piiiillikolle edelleen rautatiehalli
tukselle toimitettavaksi. 

8. Virkamiehen siirryttya pysyvasti pois kas atehtiivistii toiseen 
virkaan nimittamisen tai eroamisen tahi muun sellaisen syyn 
vuoksi, suoritetaan hanelle pyynnostii kassaerehdystilin saiisto kor
koineen. 

9. Rautatiehallitus antaa tarvittaessa ohjeita naiden miiarays
ten soveltamisesta (Valtiovarainmini terion kirjelma n:o 17/14--
28/63, 10. 10. 1963). 

Rautat·iehallitus on edellii julkaistujen maariiysten 9. kohdan 
nojalla antanut niiden soveltamisesta seuraavat ohjeet: 

1. Valtiovarainministerion antamien maariiysten 4, 5 ja 8 koh
tien mukaan rautatiehallitukselle kuuluvista tehtiivista huolehtivat 
rautatiehallituksen puolesta talouspiirit. 

2. Valtiovarainministerion miiariiysten 4. kohdassa tarkoitetut 
menolistat lahetetaiin heti vuoden paatyttyii kolmin kappalein lii
kennepiirin paallikolle, joka, todettuaan niiden asiallisuuden, lii
hettiiii ne tammikuun 14 piiiviiiin mennessa asianomaisen talous
piirin paallikolle. Menolistana kiiytetaan menoluetteloa 1om. n :o 
2902 kullekin virkamiehelle erikseen ja siihen on merkittiiva kassa
erehdysrahaa saavan virka.miehen nimi, syntymaaika., virka ja 
osoite, kalenterilmukausi, jolta kassa.erehdysraha maksetaan, kun
kin kuukauden kassavaihdon suuruus er:iteltyinii korottamattomiin 
ja kertoimen avulla korotettuihin eriin seka suoritettava.n kassa
erehdysrahan maiiriit kultak:in kuukaudelta ja koko vuodelta, esim. 
seuraavasti: 
Kuokik:anen, Martti, synt. 16. 10. }1!)13•3, rusemamesta·ri ap, osoilte 

Kuo'J)io, Oksa.sentie 21 

TaJmJmi'kuu 
Maall:iskuu 

m'k IDik mk 

20 000 + 15· X 15 000 = 2415 000 
212 000 + 15, X 30 000 = 4'72 000 

mlk: 

4 
8 

.Joulukuu . . . . . . . . . . . . . 30 000 + 15 X 12 000 = 210 000 4 
Mk 36 

3. Edel.iliisessii lkohdassa tarko~tettua 'laslkellmaa 1aadittaessa ei 
oteta huomioon kassavaihtoa silta ajalta, minka kassaerehdysrahaan 
muutoin oikeutettu virkamies on virkaatoimittavana tai viransijai
sena hoitanut A 17 tai sita korkeampaan palkkausluokkaan kuu
luvaa virkaa, vaikka han sanottuna aikana olisikin toiminut yleiso
palveluun luettavissa kassatehtiivissii. 

4. Talouspiirin piiallikko tarkastaa ja maaraii maksettavaksi 
valtiovarainministerion maariifu:nillii perusteilla kullekin virkam.ie-
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helle tulevan kassaerehdysrahan miUiran scka Hi.hettaa naista meno
listoista yhden kappaleen taloustoimistolle ja yhden liikennetoimis
tolle. 

5. Jos virkamiehelle tulevan kassaerehdysrahan maara jaa alle 
10 markan tai jos han jo on pysyvasti siirtynyt pois kassatehta
vista, maksattaa talouspiirin paallikko kas aerehdysrahan maaran 
asianomaiselle postisiirtoteitse. 

6. Mui sa tapauksissa talouspiirin paallikko tallettaa virkamie
helle tulevan ka saerehdysrahan maaran asianomaisen nimella 
Posti aastopanki a avattavalle, ka saerehdystiliksi nimiteWivalle 
talletustilille. Postisaastopankki ilmoittaa kassaerehdystilin avaa
misesta asian0maiselle tilinomistajelle mainitsemalla kassaerehdys
tilin muneron ja tilHle talletetun rahamaaran seka lalle-::tiia ilmoi
tuksesta jaljennoksen talouspiirin paallikolle. 

7. Kassaerehdystilin 'kayttooikeus on ainoa 'taan talouspiirien 
paallikoilla. Valtiovarainmini terion ma.a.raysten 8. ikohdassa tar
koitetut pyynnot kassaerehdy tilin saaston suorittamisesta on nain 
ollen osoitettava asianomaiselle talouspiirin paallikolle. 

8. Kassaerehdystilin korko on sama kuin saiistotililla ja koron 
lisaamisessa paaomaan noudatetaan karttuvasta talletustilista an
nettuja vastaavia miiarayksiii. 

9. Nama. soveltamisohjcet kt.unoavat rautatiel1allituiksen kirjel
miillii n: o 2 06, 1. 12. 1960 (Kl 50/ 60. 1) annetut vastaavat ohjeet. 
(Rh/ to n:o H 302, 23. ]0.1963.) Kl 44/ 63. 2. 

3 Hyvinkaan aseman puhelinnumerot 

Hyvinkiiiin asemalta on kasivalityskeskus poistettu ja siihen lii
tettyinii olleet puhelimet korvatiu lwnepajan automaattikeskukseen 
liitetyillii puhelimilla. Numerot ilmoitetaan erikseen jaettavassa 
luetielolehdessii. 

Konepajan keskuksessa on puhelunvalitti.ija .15 ... 16.15; lauan
taisin .15 ... 13.15. ValitUijiin puhelinmm1ero on 8. 

Hyvinkiiiin asemalta on vain rajoitettu kasivalitysmahdollisuus 
junanlahcty keskuksen kautta (konepajan keskuksessa n: o 255) , 
mutta tamii mahdollisuu on ymparin10rokautinen. 

Lahin jatkuvasti toimiva kasikeskus on RiihimaelUi, josta Yoi
daan suorittaa kaikki tarpee1liset viilityk et. 

(Stt n:o 2782, 4. 11. 63.) Kl 44/ 63. 3. 

4 Dieselpolttonesteen jakelu 

Dieselpolttonc teen jakelu on yast'edes suoritettan seuraavasti: 
talvilaatua jaetaan ajalla 16. 10.-30. 4. ja 
kesiilaatua ajalla 1. 5.-15. JO. 
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.T akelusailii:iiden hoitajia kehoitetaan tehdessaan taydennystilank- 4 
sia uuden jakelu.kauden Uihestyessa tarkoin huomioimaan hoita
mansa jakelupaikan dieselpolttonesteen kulutuksen (kierton{)peu-
den), jotta edelHi maarattyja jakelu.kausia voitaisiin noudattaa. 
Mahclollisista poikkeu.ksista on aina sovittava polttoaine- ja puu
tavaravaraston toimiston kanssa, osoite: Helsinki, rautatiehallitu~ 
(puh. 587) . (V. 654/ 727) Kl 44/ 63. 4. 

Yleinen matkusta jalaskenta marraskuun 5 
11.-17. paivina 

Pyrittaessa yksinkertaistamaan ja yhtenaistiimaan nykyiset me
nettelytavat matkustajalaskennassa suoritetaan kokeilumielessa mar
raslnnm 11.-17. paivina l1enkili:iliikenteen jlmista laadittavien 
junailmoitusten (1om. 3 24) tiiyttaminen kahtena kappaleena. Kak
soi kappaleen laadinta on tarkoituksenmu.kaisinta suorittaa hiili
paperia kayttiien. Alkuperainen junailmoitus lahetetaiin normaaliin 
tapaan tila,stotoimistoon ja jiiljenni:i kappale asianomaiseen liikennc
piiriin. 

Junailmoitu.ksen rivit 25-30 on tiiytettiiva AJS :u 46 §:n 7. 
kohclan mukaisesti . J atkuvasti toistuneiden puutteellisuuksien valt
tamiseksi on syyta korostaa, etta myi:i makuuvaunujen pai.kka- ja 
matkustajaluku on otettava mukaan. On myi:is huomioon otettava, 
etta juna on katsottava sen pai van junaksi, jolloin se liihtee liihti:i
asemaltaan. E imerkiksi 10. 11. 63 klo 23.00 Helsingista liihtevassa 
junassa n : o 5 ei suoriteta laskentaa lainkaan matkalla Helsmki
Savonlinna, kun taas 17. 11. 63 lahtevassii junassa on laskenta suori
tettava junan paateasemalle saakka, vaikka perilletulo onkin J 8. 
paivana !do .57. (Lkoj n:o Lt 3074, 31. 10. 1963.) Kl M / 63. 5. 

Punnituskuitt ikirjan 1om. n:o 3701 uusi laitos 6 
Punnituskuittikirja ta lorn. n: o 3701 on otettu uusi paino ·, joka 

vanhan painoksen loppumisen vuoksi voidaan ottaa heti kaytiin
ti:ii:in. Vanhaa paino ta voidaan uuden ohella ldiytti:iii vielii kuluvan 
vuoden loppuun saakka. Niille asemille, joilla nytkin on punnitus
lruittikirjaa, Hihetetaan uuclen painoksen allutel"ii tilauksetta. Muiden 
asemien, jotka tarvitsevat kirjaa, on tilattava siHi normaalissa jar
jestyksessa. Vanhan painoksen kayttiiminen ei enaa ensi vuoden 
alusta ole luvalli ta, minkii vuoksi asemilla olevat kirjat on palau
tettava tarlw tustoimi to III: lle viimeistaan joulukuun tilien yh
teydessa. 

Duden painoksen ldiytti:ionoton yhteydessa tulent kaytettaviksi 
uuden, ensi YUOden alusta VOimaan tulevan tilityssaanni:in maa-
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raykset, jotka lomakkeen kayton subteen maariiaviit seuraavaa 
(TLS 34 § IVC) . 

IV K a y t t a m i n e n 

C 1. Punnituslruittikirjaa n:o 3701 kayttaen kannetaan maksu 
vaunuvaa'alla tapahtuneesta punnituksesta (TS 57 § 1 lm), mikali 
sita ei perita rahtikirjalla. 

2. Punnituskuittikirjan lehdet ovat neliosaisia. Asiakkaalle an
netaan osa 1 (valkoinen) punnitustodistukseksi seka osa 2 (vihrea) 
·kuitiksi suoritetusta punnitusmaksusta. Jos punnitusmaksu on kan
nettu rahtikirjalla ja asiakas vaatii punnitustodi tuksen, annetaan 
punnitustodistus maksutta. Maksusarakkeeseen on talloin merkit
tava, milia ral1tikirjalla malum on kannettu. Kuittiosa on tassa 
tapauksessa jatettava kirjaan ja lahetettava osan 3 (punainen) 
ohella kuukausi tileissa tarkastustoimisto III: lle. Osa 4 jaa asemalle. 

Tilityksen subteen huomautetaan erityisesti, etta lehdet on mer
kittiiva tiliin kayttojarjestyksessa, vaikka niilla ei olisi mitaan 
kannettukaan, eli silloinkin, kun niita on kaytetty pelkkina mak
suttomina punnitustodistuksina. (Trt n: o Y 166/445, 1. 11. 63.) 
Kl 44/63. 6. 

Alennustodistuslomakkeet n : o 2416, 2416 kk, 
2417 ja 2417 kk 

Alennustodistuslomakkeet n:o 2416, 2416 kk, 2417 ja 2417 k:k, 
jotka ova.t uudessa painoasussa, otetaan kiiytt.Oon heti. Vanhat lo
makkeet on hiivitettiivii. Uudet lomakkeet on tilattava painatus
jaostosta. (Tfo n:o M 420, 1.11. 1963.) Kl 44/63. 7. 

Kadonneit a matka.lippuja, henkilokortteja ym. 

Helsingin aseman vaununsilivoojalle Tilda Maria Viitase11e vuonna 1961 
ldrjoitettu henki.lokortti n : o 51954 on kad~nnut ja kuoletetaan. (1. lpp n:o 
1179/2701, 31. 10. 1963.) 

Lahden aseman alokkaalle Reijo Juharui. Siposelle marraskuussa 1961 
annettu henkilokortti N : o 57059 on ilmoitettu kadonneeksi ja kuoletetaan. 
(2. lpp n: o 1990/4189, 25. 10. 63 .) 

Opastintyontekijii. Seppo VwlJri.ukselle kirjoitettu tyolii.isaikavapaalippu 
n :o 338680 ajalle 3. 7.-31.12. 63, matkalle TJ-Wp, Ov-Jsk, Tpe-Mn, 
Pej-Ra on kadonnut j a kuoletetaan. (4. rpp n:o 65/1280, 28.10. 63.) 
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Avoimia virkoja ja toim:ia g 
Linjahallinnon rataosastolla yksi y.p. :e l. :e pl. rakennusmestarin vi1·ka, 

toistaiseksi 4. ratapiirissa (Vammala). Rataosaston johtajalle osoitetut lmke
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistliii.n 21. 11. 1963 
ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii). 

Ylcsi 1 l. ratava1-tijan toimi, toistaiseksi 4. ratapiirissa: km 194-200 
(Lielahti). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 4. rata
piirin piiiillikolle viimeistaan 21. 11. 1963. 

Kaksi ylemnu'in palkkaluolcan osastosihteerin vi7·7caa valtionrautateilla, 
toistaiseksi keskushallinnon ha11into-osastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii.an 
torstaina marraskuun 28 paivana 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka
ajan paattymista). 

Kaksi ensi luokan kirjurin virkaa valtionrautateillii, toistaiseksi keskus
hallinnon hallinto-osastolla. Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjal
liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiian 
marraskuuu 28 paiviina 1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajau paat 
tymistii). 

Alemman palklcaluolcan apulaisinsinoorin virka (A 23 pl.) valtionrautatei
den koneosaston linjahallinnossa, virantoimituspaikkana toistaiseksi 4. kone
piiri (Tampere). Kirjalliset, rautatiehallituksen piiajohtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin 7. piiiviina 
joululmuta 1963 ennen kello 12 (postitse lahetettiiessa ennen virka-ajau piiii.t 
tymista). 
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KASKYLEHTI N:o 45 
1 9 6 3 

Viittaus KiskylehdessS julkalstuun maariykseen mer-kltaan: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numer-o, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s: 1. Junan•lii.hety.spalkikiot. - 2. Tavaram.i.mistO. - 3. Valtionr-auta· 
teiden .klioyttamien siltoapelkkojen hankintamiiii.raykset. - ·i. Liikennepaikkojen 
valimatJkwt. - 5. MuutO'ksia julkaisuun Liikelillepai.kkojen valimartkat. - 6. Lohjan 
Kalkkitehd·!IIS Oy:n 'V.aunu-11ipeitteiden palauttaminen. - 7. Lisays t.ariffisaantoon. 
- 8. Kul.jetussailioiden .kaytto Suomen ja SNT-Liiton yhdY"slii.kenteessa. - 9. Ka
donneita mauk•alippuj·a, henlkilo.kor.tteja ym. - 10. Av.oimia vinkoja ja. toimia. -
11. Kielituotkin11oot ra.utatieopilstoss.a. - 12. Kirjanpidon tut:kinnot rautatieopistossa. 
- 13. Osoitetiedustelu. 

Junanlahetyspalkkiot 1 
Kulkuloaitosten ja yleis1Aln toiden ministerio on kirjelmalliilin 

n: o 728/ 712-63, 5371, 19. 9. 1963 ilmoittanut v.ahvistaneensa junan
lahettiijille maksettavista palklkioista seuraavan sisaltoiset maa
raykset: 

J unanliihetyspalkkiot valtionrautate~"llii 

1. Junanlahetyspalkkiota suoritetaan junanlahettajille niilla 
mutatiehallituksen maarattavilla kaupunki- j.a ris1Alysasemilla, joill.a 
junanlahettajan tehtiivat ovat tavallista va.ativampia. 

Hanottua junanlahetyspalkkiot.a suoritetaan myOskin enintaan 
A 18 palkkausluokkaan kuuluville junaohjaajille, kauko-ohjaajille 
seka itsenaisesti tyoskenteleville vaununjakajan apulaisille saman 
suuruisena kuin junanlahettajille s:amalla liikennepaikalla. 

2. J unanlahetyspalkkiota maksetaan tulo- j.a menoarvion ra
joissa kolmessa luokassa seuraavasti: I luokassa 58, II luokassa 40 
ja III luokassa 24 markkaa kuukaudessa. 

3. Junanlahetyspalkkiot;a ei suoriteta vuosi- ja sairausloman 
eika muun virkavapauden ai.kana. 

4. Tata paatosta sovelletaan 1 paivasta heinakuuta 1963, josta 
lukien aikaisemmat junanlahetyspalkkioita koskevat maaraykset 
kumotaan. 

Niille jUDianlahettajille ja vaununjakajina toimiville 2 1. liiken
netarkast.ajille, jotka aikaisempien maaraysten perusteella ovat 
nauttineet junanlahetyspalkkioita yhtiijaksoisesti vahintaan puolen 
vuoden •ajan valittomasti ennen taman paatoksen voimaan tuloa, 
mutta joille sita uusien maaraysten muka.an ei enaa voida maksaa. 
9671/63/5- 14. 11. 63. 
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suoritetaan, niin kauan kuin he toimivat niissa tehtavissii, joissa 
he olivat junanliihetyspalkkiota nauttineet, kuitenkin ~nintiian vuo
den 1963 loppuun asti, henkilokohtaisena lisapalkkiona maara, joka 
suuruudelta.an vastaa taman paatoksen 2. kohdan mukaista junan
lahetyspalkkiota siina luokassa, jossa he aikaisempien maaraysten 
perusttJella ov.a.t junanlahetyspalkkiota nauttineet. 

Edella olevien maaraysten soveltamisesta ja toimeenpanosta 
raut.atiehallitus on 6. 11. 1963 tapahtuneessa esittelyssa paattanyt 
antaa seura.avat lisamaaraykset ja -ohjeet: 

1) Junanlahetyspalkkiota maksetaan 1. 7. 1963 lukien alempana 
mainituilla liikennepailwilLa: 

I luokka 

Helsinki 
Lahti 
Toijala 
Pieksamaki 

II luokka 

Kerava 
Haapamaki 
Kotka 

III luokka 

Hameenlinna 
Ylivieska 
Tornio 
Kajaani 
Hamina 
Savonlinna 

Pasila 
Turku 
Seinajoki 

Hyvinkaa 
Oulu 
Joensuu 

Pori 
Kokk:ola 
Kontiomaki 
Lappeenranta 
Kuopio 
Varkaus 

Riihimaki 
Tamp ere 
Kouvola 

Karjaa 
Imatra 
Jyvaskyla 

V.wasa 
Kemi 
Rovaniemi 
Mikkeli 
Iisalmi 

2) Virkamiehelle, joka toimii junanlahettajan, junaohjaajan tai 
vaununjakajan apulaisen rohtavissa V'ain osan kuukautta, suorite
taan junanlahetyspalkkiota 1/ 365 sanotun palkkion vuosimaarasta 
kultakin paiva1ta, minka asianomainen on ollut sanotunlaisessa vi
rantoimituksessa. 

3) Virkam:i.ehelle, joka on vain osan tyovuorostaan sellaisessa 
virantoimituksessa, johon kuuluu junanlahettajan, junaohjaajan tai 
vaununja.kajan tehtavia, suoritetaan junanlahetyspal-kkiota liikenne
osaston johtajan kussa:kin tapauksessa ~rikseen antamalla luvalla 
ja hanen vahvistarniensa perusteiden mukaan. 
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4) ,JunanUihetyspalkkiota suoritetaan myos Yapaapaivilta. 1 
5) Niille, jotka ei dLt edellii olevan perusteella sa a juna.nHihetys

palh.kiota, vaikl.:•a ova.t sitii aikaiscmmin nauttineet, mak etaan 1. 7. 
1963 lukien kuluvan vuoden loppuun hcnkilokohtaista junanli.ihetys
palkkiota, joka kirjataan momentille 18 Pl. II: 4. 

6) Kaikki aika~ emmat junanUihetyspalkkiota koskeV'at miiiirayk
set (rh n:o H 176/ 1991, 2. 3. 1945, n:o H 733/ 3649, 13. 4.1945, 
Lt n:o H 2481/ 8935, 8.11.1946, rh n:o H 1041/ 4533, 27. 5.19±9, 
n: o H 233/ 1674, 20. 3. 1951, n: o H 241/1151, 19. 2. 1952, Lt n: o 
H 1704/ 4723, 1.10. 1952, toj n :o To 387/ 477, 15. 7.1961 ja rh n :o 
H 771/ 4651, 22. 8. 1961 - vr.t MK II siv. 1.174 kohdat XV: 2, 3 
ja 3 a) on niiiden uu ien maiiriiysten johdosta katsottava kumoutu
neiksi. (Rh/ to n:o H 178, 6.11. 1963) Kl 45/63. 1. 

TavaranimistOon li atiiiin tili: 
188 Dieselpolttonestettii 1 

Ta varanimisto 2 

mika tili otetwan kiiyttoon toistaiseksi ainoastaan polttoaine- ja 
puutavaravaraston kirjanpidossa. Tilille 

2440 Oljya, poHto 1 
kirjataan vast'ede Yain lanunitys- ja teollisuustarkoituksiin kay
tettava v;arsinainen polttooljy. (V. 649/ 754, 9. 11. 63.) Kl 45/ 63. 2. 

Valtionrautateiden kayttamien siltapelkkojen 3 
hankintamaaraykset 

RautatiehaJlitus on 6. l]. 1963 tapahtunee~ a -esittelyssa vahvis
tanut valtionrautateiden kiiyttiimille siltapelkoille hankinta.maarayk
set (Rh 3071/ 7040) voimaan tulevilr i 1 piiivastii joulukuuta 1963 
lu:kien. 

Hankintamaiiraysten, lomal\:e n: o 2675/ 61, pel'usjakelu suorite
taan pain1atusjaoston toimesta. 

(Rh/vo n:o Rh 3071jV.666/ 752, 9.11.1963.) Kl 45/ 63. 3. 

Liikennepaikkojen valimatkat 4 
Liikennepaikkojen viilimatkat julkaisussa pyydetaan oikaisemaan 

euraavat painovirheet: 
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Hein<>la sarakkeessa 6 <>leva Jy 405. pitaa olla .Jy 3fi-!. 
Ai alanupi, .sara.ke 4, oleva Tuurpovaara 9. 

Joensuu 35. 
Pm. 218. Kon 304. 

(Tfo S 1136. 8. 11. 63.) Kl 45/ 63. 4. 

5 Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

6 

Lohjan kauppalan alaisten Ab Faner Oy :n raitccn ja Lohjan
Ycsiston Metsa Oy :n raiteen merkintojen kohdalle 6. sarakkce
sccn li ataan 1. 12. 1963 lukien scuraava huomautus: Vaunu
kuormaHihetyh:Sl't T. (I.Jkoj n :o Lt 2929, 7. 11. 63.) Kl 45/63. 5. 

Suontccn Jaiturivaihtccn alainen I-Ieimolan Tiili Oy :n raidc 
poistetaan mC'r-kintoinccn julkaisusta. (Lkoj n :o 3032, 7. Jl. 63.) 
Kl 45/63. 5. 

Kemin aseman alainen Lautiosaaren sci akevaihdc muutetaan 
15. 11. 1963 lukiC'n scisakkecksi. Tastii johtucn muutctaan ko. lii
kcnncpaikan laatua osoittavaksi mcrki11naksi 1. sarakkecsec11 se 
ja liikcnnoimistapamcrki.nnaksi 5. sarakkeescen H. Muut merkin
nat jaavi:it enrwllC'C'n. (Lkoj 11 :o Lt 3148, 9. 11. 63.) Kl 45/63. 5. 

Lohjan Kalkkitehdas Oy :n vaununpeitteiden 
palauttaminen 

Lohjan Kalkkitehdas Oy : 11 peitesaatteessa olevasta ohjeesta huo
lirnatta, jonka mukaan mainitun tehtaan vaununpeitteet on palau
tcttava Ki1·kniernen asemalle, peitteitii palautetaa11 jatkuva.sii osoi
tettuiua virheellisesti joko Lohjalle tai Lohjan kauppalaan. 'famau 
:iohdosta huomautetaau, etta peitesaatteessa ja MK V: n kirjoituk
:c.ss:a 50.6 olevia ohjeita on sellaiseDJaan noudatettava. (Lkoj n : o 
] Jt 303-1-, 5. 11. 63.) Kl 45/ 63. 6. 

1 Lisays tariffisaantoon 

Tari££i aa.nnon 58 § :n 20 kohtaan lisatiian uusi nimike: 

Tavaran kuormausmaarayksia (loma:ke 2653) . . . . . . 2 mk 

Taman lisaksi pcritaan rengaskan ioista 4 mk, 
jote.n julkrusun kokonaishinta on 6 mk. 

(Tfo S 1135, 8. 11. 63.) Kl 45/63. 7. 
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Kuljetussailioiden kaytto Suomen ja SNT -Liiton 8 
yhdysliikenteessa 

Kumoten Suomen ja SNT-Liiton yhdysliikennetariffin (lorn. 
4784) liitteooeen n:o 7 Kaskylehden 1/ 63.11 muk. tehdyt muu
tokset maarataan, -etta SNT-Liitosta kuormattuina saa.puneista 
tai sinn-e kuormattuina Hi.hetetilivista neuvostoliittolaisista kuljetus
sailioista kannetaan (tavaran nettopainon mukaan la.sketun kulje
tusmaksun lisaksi) sailiomaksua kultakin sailiolta: 

Kuljetusma~ Suomessa I 

1-147 
148-303 
304--490 
491-760 
yli 760 

Kulj etuasii.ilion bru ttopa.in o 

aile 2,5 tonnia j vii.hintii.an 2,5 tonnia 

5,00 
5,75 
6,50 
8,05 

10,00 

markkaa 
10,00 
11,50 
13,00 
16,10 
19,50 

Ta:varan vastaanottajan on palautettaV'a tyhjat siiiliot rauta.tielle 
vuorokauden lruluessa tavaran noutamis- tai purkamismaaraajan 
paattymisesta lukien. Taman palauttamismaaraajan yliWi.misesta 
kannetaan viivastymismaksua alle 2,5 tonnin kuljetussailiolta 1,50 
mk ja vahint. 2,5 tonnin Sa.iliolta 3,00 mk kultakin alkay~}ta 
vuorokaudel ta. 

Kuormattuina saapuneidcn sailioiden tyhjana palauttamisesta 
tai kuormausta varten tyhja.na sa.apuvien sailioiden kuljettamisesta 
kuormausasem>a:lle ei perita maksua.. 

Ed ella olevat maaraykset tulevat voimaa.n 11. 11 . 1963 lukien. 

(Tft V n:o 326, 5. 11. 63. ) Kl 45/ 63. 8. 

Kadonneita ma.tkalippuja, henkilokortteja ym. 

euraavat ajalle 1. 11.-30. 11. 63 kirjoitetut tyolii.isaikavapaaliput ovat 
kadonueet ja kuoletetaan: 

nimi lipun n:o 

Jalmar Kckii.le 361298 
Aapeli Hii.miislii.inen 361299 
Jaakko Hanninen 361300 
Armas Lintunen 361401 
Vilho Muhonen 361402 

matka 

Pieksii.mii.ki-Mikkeli-J yvaskylii.-Suontee 
Pieksii.mii.ki-Maavesi 

" Pieksii.mii.ki-J oroinen 
Pieksii.maki-}raarajarvi 

(11. rpp n:o 65/ 1488, 30.10.63.) 

l 

9 
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1 0 Avoimia. virkoja j a toimia 

1 1 

.Apulaiskansl·istin toimi rautatiehallituksen tilastotoimistossa taytetaan esi
tyksen perusteella. Tariffiosaston johtajalle osoitetut hakeroukset on jatet
tasii. tilastotoimiston konttoripaallikolle viimeistiiiin 23. 11. 1963. 

Linjahallinnon rataosastolla kaksi y .p . 3 l . mkennusmesta1·in vi1·kaa, tois
taiseksi 1. ratapiiri sa (Helsinki ja Kerava) . Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakeroukset on toiroitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 28. 11. 
1963 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiattymistii) . 

Kaksi 2 l. mtavarti jan tointa, joista toinen toistaiseksi 1. ratapiirissa: 
kro 63-70 (Tii.htelii.) ja toinen toistaiseksi 7. ratapiirissii. kro 782,5-791 (Mu
hos) . Rataosaston johtajalle osoitetut hakeroukset on toimitettava ao. ratapii
rin paallikolle viiroeistii.ii.n 28. ll. 1963. 

Kielitutkinnot rautatieopistossa 

VR Kii.s.kyleh<lessa 8/59.1. julkaistujen rautatiehallituksen 17. 2. 59 anta
mien maiirii.ysten mukaiset kielitntkinnot englannin, venajii.n, saksan: ja 
ranskan kielissii. jii.rjestetaii.n rautatieopistossa myohemmin asianoroaisille 
lii.hemmin ilmoitettavana aikana joulukuussa 1963. Timoittautumiset lii.hete
tii.ii.n rautatieopiston johtajalle marrasknun 30 paivaan 1963 mennessii. 'l'ay
dellisen nimen, virka-aseroan ja virantoimituspaikan lisaksi on talloin roai
nittava, minka asteisen tutkinnon (viitattujen maiirii.ysten §§ 3-6) ja mi sa 
kielessa ilmoittautuja aikoo suorittaa. Kielitaito tutkitaan vain sen asteista 
arvosanaa varten . mita ilmoittautuminen edellyttiia sel'ii. ainoastaan yhcles a 
kielessii. kerrallaan. 

Seuraava tutkintotilaisuus on toukokuussa 1964. (Ropj n: o 259/536, 
5. n. 63 .) 

1 2 Kirjanpidon tutkinnot rautatieopistossa 

13 

Kirjaupidon perus- tai jatkokurssia kirjeellisesti opiskeleville seka muille 
halukkaille suorittajille jii.rjestetaan seka peruskurssin etta jatkokurssin tut
kintotilaisuus rautatieopistossa myohel1lllilin asianomaisiHe lahemmin ilmoi
tettavana aikana vuoden vaihteessa. Ilrooittautumiset rautatieopistoon 14. 12. 
63 menne sa. Seuraava tutkintotilaisuus on toukokuu~sa 1964. (Ropj 260/ 537, 
5. 11. 63.) 

Osoitctiedustelu 

Valttaakseen turhaa kirjeenvaihtoa kehoittaa rautatiehallitus taten kaik
kia henkilo- ja palkkausasioita hoitavia viranhaltijoitaan, jotka tietavat 
allaroainitun henldlon osoitteen, siita viipymattii. ilmottamaan rautatiehall i
tuksen kirjaajalile, os: Helsinki 
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n im i ammatti syntymiivuosi 

Punkkinen, Pentti Kalervo 1933 



Helsinki 1968 . V&ltione uvoaton kirj&paino 
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KASKYLEHTI N:o45a 
1 9 6 3 

Vllttaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1{63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To I m i t us : Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 

Sis a 11 y s : 1. Tility iianto. - 2. Asema'-'ar.kk<aajan Qhj ·iiiintO. - 3. 'J'ility:;
-'>iiannon S()veltamisohjeita. 

Tilityssaanto 1 
Ra:UJtatiehall~tus on 18. 6. 63 ltlekemalli:ian paat.okselli:i (1848/ 428 ) 

vaihvistanut uudlli-tetun V:alrti001rautartJeiden Tilityssiiann.On. (iJ.om. n: o 
2637) voimwantulev~Iksi lukien 1. 1. 64 ja !k:umonnUJt kokonarisuudes-
aan nykyisen tility · aannon. Samall.a rautat:LehaJNtus on ilrum001nut 

'furk.astustOOrrnistoo:l ohjesafulm.on 50 § :III. USii tilrutyssaanto ja~an 
renga.Skansiona. P·erusj.a!k:elu, joka kasittiia mm itsrenai et liikenne
paikat, yksi:tyiset mart:ikatoimi.stot ja rli<tkormepn1;i.t, tointirtciaan mal'
raskuun aikana. ( 'l'fo n :o 220, 9. 11. 63.) Kl 46 a/63. 1. 

Asematarkkaajan ohjesaanto 2 
Raulalti~ha.Uitus on 18. 6. 63 tdcemalli.iii n paiiWkwll~i ( U:i-1:8/ 42 8) 

t<!'hnyt Asem3itarkroaaj•an ohjooaantoon (1om. 111:o 25 18) oouraavwt 
liooyJ\h"et : 

3 § :aan lisataan uusi nain kuuluva 3. kappale, jolloin nykyi
nen 3. kappalc siirtyy 4. kappalceksi : 

Sen virkamiehen, jonka tehtaviin kuuluu uusien lippukirjojen 
antaminen konduktooreille, on ainakin kerran kuukaudessa en
nakolta ilmoittamatta tal'kastettava jokaisen konduktoorin hal 
lussa olevat lippukirjat ja laskettava niista kertyneet rahat 
(vrt. 10 §) . 

10 § :aan lisat aan uusi nain kuuluva 3. kappale: 
Konduk:rt0ori€Jl haUussa olevien lippukirjojen ja 11ahojen ta.r

ka tuksista (3 § 3. kapp.) tehdaan luettelo, johon tarka tuksen 
yhteydessa merkitaan konduktoorin nimi seka hanelle anncttujen 
lippukirjojen numerot, hanen hallussaan1 olevat 1'r811113t ja vajaat 
seka tiiyd€:t hppu!lcirjat. Meihlnnat on .tarkrast<avaal v.tl.·kamiehe.n 
nimikirjoituksellaan vahvistettava. ('l'fo n :o 220, 9. 11. 63.) Kl 
45 a/63. 2. 

9754/63/5 -- 15.11. 1963 
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3 Tilityssaii.nnon soveltamisohjeita 

1. Lornakkeet henkiloliikenteessa 

Kokonaau pois kaytOstii 1. 1. 64 lttlcien jiii-ivat lomakke 't. n: o 
4005, 4:0J3 ja 4014. Lornaikkeiden n:o 4006, 4011, 4012, 4020 ja 
4:025, joi ta kusta.kin ilrnestyy uusi painos, nykyiset painok ·et pois
tcta.an kaytosHi sarnana:i!kai ·csti. Kail'lki poistettaVIat lomwkkeet on 
palautettava painatusjaostolle tarpcen paatyttya. Um;ien loonak
lwiden n:o 4011, 4:012 ja 4020 perusjakelu Uihetetiiii.n kailritle ritsc
niiisille liikennepaikoille tilauksctta painosten valmistuttua. Samoin 
liih tetiian lom. n:o 4006 aJlmora .ao koneaserniile. Sen sij.aa.n toi
mitetaan lom. n: o 4025 uutta painosta vain tilau ·ten perusteella. 

Uutta lorna:ketta n:o 4006 1kaytetiiiiu AEG- ja Orrnegraph
konciden pairvatileja la~aditbaessa ja lorn. n: o 4007, jonka nyky.inen 
painos edelleen jaa voimaan, ka.ikkia lipumnyyntikoncita varten. 

Lomakkeen n:o 4011 uutta painosta kayt.etiian 1. 1. 64 lukien 
laadittae ·a tileja matka.iiu-, seuruc-, perhe- ja l'CU@aslipuista ja 
lorn. n: o 4012 nutta painosta laadittacssa tilcja ikuu:k:ausi-, ylcis
ja piiakanpunkilipnista, makuu-, lcpo- ja jstnmapaik:kalipuista, 
pikajnnan lisalipnista, kond.uktoorinlipu.ista ja -maksunw1·kei ta, 
Bil'('ik.a-lipuiNta, Matlkahnol.to Oy:n ~arjaliptti.~a, po~o;t , i ·autolipui~ta, 
siiilyt,vslokct·oist.a ja kotimaisi~La laivalipuista. 

Ko:-\ka uuden tililys&1.~iuniin mukaan ci eua~i. mct•kilii. tilcihin 
matkojen lukna, vaan lippujen lukn, on lom. 4:020 uudcs.-;a pai
nokscssa t-iima otottu huomioon. Lomakkec.n n: o 4025 uusi paino~ 
on 3-osainen. Mnihin kuin edella mainittuihin lomakkeisiin teh
Hivat muutoksot civiit esUi vanllojen paino ·ton ldiyttOii. 

2. Yleistii 

Tilityssi:i.antoa uusittaessa on 1 luku (llenlkiloliikcnne) taydel
lisesti uusittu. Myos rnuihin lukuibin on tehty rnellwisia muutok
sia. 'euraavassa on mahdollista 1k:iinnittiia huomiota vain tiirkeirn
piin tapahtuneisiin muutoksiin. Duden tilityssaannon 1 lukuun 
kokonaisuudessaan seka rnuihin lukuihin tehtyihin muutoksiin on 
erityisesti tutustuttava. 

inritys shekkiloippu on rnuutett.u lom.akelipuks.i. Konduktoorin
shekk:iliput ovat nyt rnaiksumerkk:eja. 

3. Puolt'liput 

Uusi tilityssaanto kasittaa scka lap cnliput et.tii lisaliput 1 luok
kaan puolilipuil{si. Myytiicssi.i lisalippua 1 luok:kaan lom a.kelippuna 
i Jipusta tatcn tal'vitse kayda sclville kayt.tobarkoitns, Yaan lippn 
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on muodoltaJan "puolilippu". Vastaava.sti saaclaan puolirtcttuja 2 3 
luokan lippuja ja vailmiita puolilippuja (TlJS 2 § 6 ja 9 k.) myyda. 
molempiin edella oo.nottu.ihi.n tarkoituksiin. Lisalipuksi lapselle 1 
luokkaan siirtymi Hi. va.rten ikirjoitetaan Jomakelippn (lnokkamer-
lcintii 2), jonka yHireuna.a.n merki.taan: Li.siilippn l Juokkwm lap
senljpulle. 

4. Lipptdili lom. n: o 4003 

Vaarinleima.ttujen, ta:kaisinlnnastettujen ja puolitcttuj •n lippu
jen, joita yhteisesti nimitetaan ·dihenny ·lipttiksi, kiisittcly on yhtii
Uiistetty sildi.li, etta kaikki po liput ~::isallytetaan kuukausitiliin 
ao ilippulajin rrmhdalle taysihin1laisi.na (6 § 4 k.). Vastaav;a ti me
netelliian piiivatili a (53 § 2 k.). B!aili'ki vahenny liput liimata.an 
paivittii.in arkeille, jollO'in .saada.an pa.ivatiliii varten vahennykset 
erikseen meno- seka menopaluulippujen kohda.lta. Vahcnny lippu
jen yhteisa.rvo otetaan huomioon kuukausitili a 6 § :n 7 kohdru a 
sanotulla tava.Ua. 

Veloituslaskujen merkit eminen henkiloli]kennetileiliin on muut
tunut ja elittetty 52 §: n 4 kohdassa ooka 6 §: n 7 (kohdassa. 

5. llf akuupaikan penmttaminen 

Makuupaikan peruuttamiscsta •annetaan 10 §: n 4 kohdan mu
kaa.n joko pahvinen pcruutusmruksukuitti tai lorn. n: o 2410 ilippu
oRa kokonaisuude . .:;Ra:an. Uut.C<'ll painokS<'<'ll tcltd[iii 11 tii.<>tii n.iheutuva 
muntoR. 

6. K on eli put 

Perustoellis t mlHil'ii.'"kset lmikish1. kon<'lipt1iRta 011 liitett~· iiliLy~;
~alint.oi}n (lJ - 13 §§) . 

7. Junassa rnyytaviit lip1d 

Menettely vieraalta a.sema.lta otettujen lippukirjojen tilittami
. ssa on muuttunut sikali., etta ikonduktoori tilittaii k.aikki tallaiset 

Icirjat kot:i·asemtalloon (15 § 5 k. ) . Lippuldrj>a.n luovuttam.oon asc
man iJ.moitus kotia.sema.lle on nyt entistaankin tiirkeamp:i. 

. Yksityisia rnatkatoirnistoja 

koskevat erityiset tilitysohjeet on liitetty Tilityssaantoon (23 §). 
Kansari.nviil:hsen liilkentoon m~tyisohjeet myOI ~rk.<rityiisben ma:tkatO!i
m.i.stojen osaltJa ov·art 2:1: § :ssii . 

.. 
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3 9. Bailyty tavaran 

o. ·alta on ·~';'1-ti.i kiimrittaa lmomiota 20 §: n 2 kohdan 1. kappaJeen 
viimei en lau e een, jonka mukaan asia.ldcailta aadut sailytys
tm·a.rakuitit on liitetHivii paivatilit~rkseen. 

10. Kassanhoitoon 

liittyv.ia 51 §: n ] kohda a tarkoitettuja maarayksia on 1 luvun 
20 §: n 2 kohcla ·a ja 25 § : n 2. tkappale a. Poikkeunnaara.~rstii 
ci tatcn ole ol~massa tilitykselli: 'ti its nai en a ·eman ma;t;katavara
tuloj n tilittami en suht n. 

11. Lippt~jen liih ettihnise.~tii 

ru ·cmalta toiscllc on crityis t maarayk:;·et. otettn 26 § :aan. 

12. llfaksuleirnalconeen kiiytto 

kuljctusmaJcsujen tilitykses: a on jaHecn otettu Tili>tyssi:iantoon 
(30 §)' 1mn huomattava maadi uusia maksuleimakoneit<a; on saJatu 
kayttoon. Sen sijaan on poistettu vuoden 1960 tilityssaannon 
35 §: n si ·i:iltamat maaraykset mak nlcimakoneen lkaytosta ylimaa
diistC'n liikennetulojcn knitin va11nennukses.sa. 

13. Knl.ietuskir.ian rnn11ttmninen 

Knlj inskirjaan merkityn ma<ksnmaJlran muuttaminen on otettu 
'rilit~·ilsaantoon kokonaan uutC'na asia.na, minldi johdosta IK V: a 
julkflistu ohjC' (ki rjoitu.<; 1 .3) on kat ottava kumotnksi. 

14. Ktdjetuski1'.iojen liihettiimistii. 

ko kevat maarayk ct (33 §) on va.hvi tettu valiaikaisten maaray ... 
ten mukaiwna. Po §: n 1 kohd ·'a mainittuun A-ryhmaan lue
taan I, II ja III luokan a em i 11 li aksi CUMaVlat muut liikenne
paikat: 

Hillo 
Imatranko ki 
.Jamsanko ki 
Kankaanpaa 
Ka:nnus 
Kata.janokka 

Kausala 
KinrtlY<'Si 
Kupittaa 
Lauritsala 
LempaaUi 
Leppaluoto 

Lielahti 
Liminka 
Lan: isatam a 
Misi 
Mantta 
Naa:ntali 



Nivt3ilia 
Parkano 
Rantiimi.i:ki 
Saa.ni j a rvi 
SaJla 
SotJkamo 
Sornainen 
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TaJivalko~ki 
Toppila 
Tuira 
Turun sa.ta:ma 
Urjala 
Viaajakoski 
Valkerukoski 

15. Tavamliikenteen kuittiki1·jat 

Valli Ia 
Vaskiiuoto 
Virrat 
Voikkaa 
Xkspihlaja 
1\htari 

45a 

Vahaisia muutoksia on tehty 34 § : n II: 2 kohtaan, III kohtaan, 
IV. A. 2 kohtaan seka V kohtJaa.n. IV lwhta:a.n on lisatty uusi 
alalk:ohta B , jolloin entinen B-kohta on muutettu C-kohdaiksi. Pun
nituskui-ttikirjan lehdet on muutettu 4-osaisci.ksi. Ta sa suhtee a 
viitataan erilli een icirjoitukseen (Kl 44/ 63.6.). 

16. Autoliikennettii 

koskevist.a pykalistii. (4.1-45 §§) 0>11 syyta mainita 41 §:n 5 koh
tawn, 42 §: aii.n, 43 § :n 1 kohdam. 3. ja 4. ktappaleisiin seka 4 ja 
5 kohtiin, 44 : n 1 •kohtwan seka 45 §: n 3 ja 7 kohtiin t.ehdyt muu
to1kset. 43 §: n 4 lkohda:n 1. kappaleen viimeista edellisella dviLUi. 
oleva ana '1kuljetu kirjojen" pitaa olla '"k:uljetuskirjaJuettelO'iden " . 

17. Lenniitintulojen 

tili.ttamista koskevat maaraykset on siirretty 1 hlYusta (ent. 26 §) 
4 luvun 46 §: k •i ja sisall~rkscltiian uusittu. 

18. Veloit1ts- ja. hy1•ityslasku.i(t 

ka iltrt: •el~vli. 29 § on poist.et:tu tav.m:·.a.l ·ii,ke.nte{\11 luvusta ja 'kokOillta.aJl 
uudistettuna otet.tn 52 §: k:;;i. 

19. Piiiviitilien (53 §) 

suhteen on muutoksia paaasiassa teht.y henkiloliikennetta ko kevalta 
osalta (vrt.. myos edella 4 kohta). 

20. Veloitus- ja hyvitysoikaisujen 

huomioonottaminen ikassalcirjassa oilkai tm koskiessa vii.llittomasti 
asemakassaa on lisatty 55 §:n 1 kohtaan. (Trt n:o Y 171/ 452, 
9. 11. &3.) Kl 45 a/63. 3. 

3 
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KASKYLEHTI N:o 46 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessa julkalstuun maaraykseen merkitaan: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosi , asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Te1weydentila· ja palvelu kelpoisuu~Yaatimuhet. - 2. Pienois· 
rontgenkuvaul" et. - 3. Aikataulun 130 lisay . - 4. Muutok ·ia liikennepaikkojen 
luokitukse. sa. - 5. Muutoksia ju1kaisuun Liikennepaiktkojen valimatkat. - 6. 
Ratll!pihojen liikennoimissii.annot. - 7. A!. ema· ja. junapalvelussiianto. - 8. Suo· 
men .ia NT-Liiton rautatieyhdy liiloonne. - 9. Pauklwopa' tera ioiden iiilytys· 
<paikat. - 10. TavaranJuokitu taulukko. - 11. Li iiy.J.reiii ja muutok ia tariffitau· 
lukkoihin. - 12. Avoiruia vinkoja ja toim.ia. - 13. Lomanvietto Riva uel Soles a. 

Terveydentila- ja palveluskelpoisuusvaatimukset 1 
Rautatiehallitus on vahvistanut ohjcsaannon terveydentila

ja palv luskelpoisuusvaatirnuksista (O'rP), joka tulce voimaan 
tammikuun 1 paivrunii 1964. Kun nykyisen laakiilmtarkastu.sohje
siiiinnon voimassaoloaika sama.lla paattyy ja ikun uusi ohjcsaiinto
'kin asettwa henlkhlokunnalle eraitii vtll voituksioa, viittwtc'1Jalrl. a}la ole
v:ii..n ohj arunnon pykii1iin, jotJka si ·al tiiva.t sanottuja maariiyksiii : 

2 §. 

1. Jokwisen v·altionrautateille palveluksoon ta.i tyohon taikka 
oppiJ.aaksi pyrkivan herrlrilon on en mukaisesti kuin tassa ohjesaan
no. a on maariitty kiiytiiva mutatieliiiikiiri..n ail.kutarlm tuksessa pal
v-elusk lpoisuuteooa maarittelemista varten. 

2. iin likaan palV!elU!ksessa tai tyo a jo olevan henlcilon 0111 

en mukari esti kuin ta ·a ohjesaiinnossii on miiariiMy alistutta:va 
rautatielaiikal'in t.arkastukseen haki a\8,ll valtionmutatciden virka~a 
tai tointa, aa.vuttwessaan maiiraian tai.kka kun mmlS'tJa syyS!ta ikait
sotwam. syytii iihen ole-van. 

3. l\1iikali p,alYeluk a tai tyi5ssii oleva hcnkiHi hav·witsee ter-
wydentilasswan, niiontarkkuud aan, viiriniio aiin t.a:i [mulokyvys
siian jotain normaalista poi'kkeavaa, on hanen om:a-aloittei esti pyy
dettavii rautatieWikarin tutkimusta ja toimioott.ava taman autama 
todistus esim.iehelloon edelloon terveydenhuoltojaostoHe liihetetti:i-
vaksi. 

13 §. 
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3. Hcnk:ilo, joka SRJavutta:a 1 kohda.ssa mainitun naoDJtarkk:uu
den. vain silmalaseja ik:iiyttaen, on velvollinen virantoimitukses a 
tai tyOs&'i ollessoon. ikaytilimaiin niii ili viilineitli. 

4. Ka:ksitaittoisten silmalasien kayttiiminen on sallittua. Piilo
lasien k:ayttiimistii e.i allita. 

5. Sokai tumisen estiimiseksi saavat palveluskelpoi uusryhmaiin 
I, II tall. III kuuluv,at henlrilot ik:ayttaa ,ainoastaan vaaileanharma.iJta 
tai vaaleanrusk:eita ts. avunviirili muistuttavia hiiildiisysuojalaseja. 
Tiillai et suojalasit eivat sa:a olla niiootai'kkuusv.irheitii korja:avia. 

23 §. 
1. Haki aan 24 tai 25 § :ssii t1uili:.Oiitettuja li:Uikar:intodi.stuiksia 

on hak:ijan rautatieliUikarille todistettava he.n:kilollisyytensii ja k:ir
joitettava rautatielaakiirin Hisniiollessa nimensii todistuksecn. 

2. Jotta saataisirin elville, onko hak:ijalla mahdollisesti jo sota
palvcluskelpoisuutta maarittclcvissii tarkastust.ilaisuuksissa todettu 
olevan ellainen ruumiinvika, vamma tai sairaus, :ttii olisi var
teenortettava asianomaisen palveluskelpoisuutta valtiom·aut.ateillii 
mai:iriteltiiessa, on rautatielaakiirin mcrkittava antamaansa todis
tukseen hak-ijan sot.apaJvclu kelpoisuusl.uokka. Taman vuoksi on 
hakijan tal'lmstustHaisuudessa effitettiiva l'autatieUi.iildi.rille kutslmta
todi.stuksensa tJW.i soti,Jaspassi.nsa. 

26 §. 
1. Palveluskelpoisuusryhmaiin I, II, III, IV tali V kuuluva 

henk:ilo on velvollinen sen vuoden aillkana, jona han 'tiiyttiiii 25, 30, 
35, 40, 45, 50 tai 55 vuotta ja viimeksi mainitun :ikiivuoden saa
vuttarnisen jalkeen joka kolmas vuosi saapumaaiil ni:iko- ja kuulo
aistin seka variniion maariia:ikaiseen testauks{'}Cn. 

2. Edclla 1 k.appaleessa mari.nit1m tarkastuksen l:isii.ksi on I, II 
tai III palveluskelpoisuusryhmaiin kuuluva valtionrautat.e.:iden pal
veluksessa oleva henk:ilo v~elvollinen sina vuonna, jona han tayttlia 
v:iisikymmcntiiviisli. vuotta, j'a sen jalkeen joka kolmas vuooi tarkas
tuttamoon yleisen terveydentilansa. 

3. Jokaisen rautatielaitoksen palveluksessa olevan henkilon on 
armettava rautatielaiikarin tai muun li:iiikiirin tarkastaa, tcr,eyden
tilansa, niiko- ja kuuloaistinsa seka viiri.niikonsa muulloinkin, kun 
katsotaan syytii siihen. olevan. 

SamaHa huomautetaan, etta edella 26 §: n 2. ikohdassa mainitun 
"OOrveydentilan 1iarkastuksen suoritta,a al(). rautatieliiakiiri tavall:i en 
sairauskaynrrin yhteydessii, mutta elle.i hen!kilon ole tarvinnut swi
rauden vuoksi kiiyda V'astaanotolla tJarkastusvuoden syyskuun lop
puun mennessa, tulee hiinen menna tark<llstutt,ama,a,n yle:inen oor
veydentila.ooa viimeistiian saman vuoden marraskmm ,a,ika!Ila. (Hlo 
n:o H . 475, 6. 11. 63.) Kl46/ 63. 1. 
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Pienoisrontgenkuvaukset 2 
Terveydenhuoltojaosoon t.oimestJa jarjestetiian. ri:intge.nvau.ml.SSa 

n:o 95 raut.abel1tmlkilokun11an ja heidan perheen.jlisentensli (vaimot 
ja 15-18-vuotiaat lapset) maksuttomia pirenoj ro11tgenlmvau.ksia 
jiiljempanii mai.nitu:illa llikmmeparikoilla euraa ~"asti.: 
26. 11. Ra,jamaen, IGJ_j:ruvam., Ri:iykan, Otalammen, Ojrukkala;n ja 

Nummelan liikennepailioilla palveleville henilrili:iille Yalitto
masti junan n:o 2037 saavuttua. 

27. 11. Lohja:n arernalla palveleville henk:ili:iille ldo 8.30-11.00. 
27. 11. Virkkal.an, Kirlmicmen ja Mustion liikemnepaikoilla pah-cle

v:ille henkiloo!lle viilirtti:imiisti junan n: o 2037 soovuttua. 
28. 11. Karja.an asemalJa palveleville henkili:iille: naiset klo 9.00-

10.00, miehet klo 10.00-12.00 ja H .00-16.00. 
29. 11. Karja:am. ·asemillla palvclev:ille henllcili:iille klo 10.00-12.00 

ja 14.00-16.00. 
30. 11. Trummisaaren, Lappohjan ja Santalan 1iikoonepa:ikoilla pal

v-ele'V'illle henki:li:iille va1itti:imaski junan 11: o 2307 saavuttua. 
2. 12. Hrungoo. .asemalla palveleville hc;n!kili:iiUe klo 9.00-11.00 ja 

14.00-16.00. 
3. 12. Pohjankurun, Kuo·vilan., Kos:ken ja Ervelii.Jl lri:iikerurrepai

koil.1a pal veleville henkili:iil1e vaEtti:imasti jun<am. 11: o 2037 
saavuttua. 

4. 12. Salon asemalla pail:Vleleville hernkili:ii.Jlle klo 9.00-11.00 ja 
14.00-16.00. 

4. 12. Hajalan, Paimion ja Piikkion liiikennepaikoilla palveleviUe 
heruk:ili:iNle valirtti:ima.sti junan. n: 0 2037 SBJavuttua. 

11. 12. Ttu'UJJ. ik.o.nepajailla klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00. 
12. 12. Turun lkonepajaiHa ldo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00. 
13. 12. Turun asemalla mtaosuudella Turku-Naa;nrtali ja LiJttori

ne11-l\:L31ar'ia pailvelcville henlriloille euraavru>ti: naiset Jrlo 
9.00-10.00, miehet klo 10.00-12.00 ja 14.00-16.00. 

14. 12. Turun asemalla em. ratw uudella pailveleV'iiVle henkili:iiille 
klo 9.00-12.00. 

16. 12. Tur1m asemalla kuten ooella 13. 12. 
17. 12. Turun a.semaHa kuten OO.ella 13. 12. 

Mahdolli:s:ten esteiden -sattuessa saavat asi.runomai<:;et menna ku
vaukseen muullekin k:uiD. heille nimenomaa;n maaratyHe lriikenn'e
pail.kalle. 

Niille tyi:intekijaryhmille1 joille ci jaeta VR Kiiskyleh1:ea, on 
asia;nomaisten lahi.anpioo ·esilffi.iest.en ilmoitett.ava pi.enoisrontgen
kuvausten 1oimeenparnoota. (Tt II n : o 275, 18. 11. 63.) Kl 46/ 63. 2. 
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3 Aikataulun 130 lisays 

Aikataulun 130 lisiiys n :o 13 on ilmestynyt ja jaettu kaikille 
ailmtaulukirjan tilanneille. (!Cut n :o 174-3, 16. 11. 63.) Kl 46/63. 3. 

4 Muut oksia liikennepaikkojen luokituksessa 

Pohjankurun neljiinnen luokan (1 pl.) asema korotetaan 1.12. 
1963 lukieu kolmmmen luokan asemaksi. (Lkoj n :o Lt 3194, 
13. 11. 63.) Kl 46/63. 4. 

5 Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Sorniiisten alaiseu Keslmsvankilan raiteen kohdalla sarak
keessa 6 oleva mer kinta muutetaan euraavaksi: Keskusvankilaa 
varten. (Lkoj n :o Lt 3177, ]6. 11. 63.) Kl 46/63. 5. 

Syrjiin pysiikin alaisena km :llii 450 + 200 m avataan 25.11. 
1963 lukien liikenteelle Vuorela-niminen tyomaasci ake scuraavin 
merkinnoin: 

Vuorela . ......... 24 
sa 

Syrja 2. 
Kangaslampi 8. 
Hko 44. Vnj 75 . 
.Jns 108. 

H Luk. 25. 11. 63. (Lkoj n:o Lt 
3150, 18. 11. ·63.) Kl 46/63. 5. 

Kajaanin aseman alaisena avataan 25. 11. 1963 lukien liiken
teelle Osuusmeijerin raide seuraavin merkinnoin: 

K a jaa.ni ...... . . . 
Osuusmeijerin raicle Kaj 2. 

6 Rata piho jen liikennoimissiiannot 

Kainuun Osuu , meijeria v,arten. 
Tt Luk. 25. 11. 63. (Lkoj n:o Lt 

3031, 16. 11. 63.) Kl 46/63 . 5. 

Karjaan ja Hiimeenlinnan ratapihojen liikmmoimis aiinnot 
muutok. inecn ja lisiiyksincen kumotaan ja lakkaavat olcmasta 
voimas a J . 12. 1963, jolloin mainitut siiannot on poistcttava kiiy
tiirulosta ja hiivitettiiva. 

(Lkoj n :o Lt 235 ja 2959, 16. 11. 1963.) Kl 46/63. 6. 

7 Asema- ja junapalvelussaanto 

Asema- ja junapalvelus iiiinnon (A.J .S :n) 47 § :n 1.c. ja 2. 
kohta muutetaan 1. 1. 1964 lukien km:tlumaan sem·aavasti : 

l.c. Uusia kirjoja otettacssa on samalla vajaat kirjat. rahoi
neen vaadittaessa esitcttiiva tarkastettaviksi. 
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2. Jos konduktoi:\ri saa lipptlitil:jan, ·en hintaa suorittamatta, 1 
muulta kuin kotiasemaltaan, on hanen tilitettava lippuk:irja. koti-
a emalleen lmtcn 'l'ilityssaannon 15 § :11 5. kohdassa maaJ·atiian. 

(N :o Lt 3090, 13. 11. 63.) Kl 46/63. 7. 

Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenne 8 
Lisaykscna Suomcn ja SNT-Liiton rautatierajasekakomitean 

neuvotteluissa 18.-23. 9. 63 tehtyihin, Kaskylcll:d a n: o 39/ 63.10 
juJ.kajstuihin piifut.Oksiin <m osapuoltem. k~ke.n ikirjeen1Va.ih1ot.eilt8e 
.soV'i1:Jtu v;Uela eeuraavi.sta maara.y:ksi,c:;tii: 

lllf: ! ::::: ! :I: i ·:l: ! :1 i ::::: ! JIIJ::-:::: 

1111 ! ~ I ~ ! :!: ! !:: l ~ ! !:: ~ :llllu-
21

kpl 
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Kelt~ EX 11: f!"Oo ,,. J"" I !J{} -- !''";,"' , f.l,rPJc$ ,.,/luu 21 k ,tJI 
JC~/1 £F 11 ~ ""o ,._ /,: fftJ ..,,., /'";," " ,[Ni?~-' ~,/luu f4 kp! 
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Kela G)( a = 2000,.,.,.., 
6 " 1100 m'" 
pq ino n ~tJ(J(} - 60tJO kg 
m•/. -lu w 10iept

1 

a ~ lal"n IJQ/ kolsi_/o 

b • ke lan /e v o/.r 

Kaa1Jelikelojen kuonnaaminen SNT-Liiton korkealaitaisiin 
avovaunuihin 

Kaapelikelat kuormruta!an korkealaitailsi.Jin v.a:unu.ihin p:ii.rroksissa 
n: ot E 4572 ja E 4573 esilt.etylHi. tavalla joko yhteen rilV·iim. kelojen 
ak:seli vamnm p:Ltu · ·uunna a tahi kahteen tai kolmeen riviin 
kelojen rukseli valmun poilkittaissuunnassa kelojetn koosta riippuen. 
Mildili kelat eivat ltayta vaunun ikoko piruta-ail.aa sen p:i.tuu.ssuun
nassa, ja:tetiUiJJ. tyhja t:illa vaunun keskeUe ja. kelojen villi!Un ooete
taan tukipuut tamaan kelojen siirtymima. 

Nama maaraykset ltulevrut heti voima:an. 

H aulikon panoksia koskevat kuljetusmiiii1·iiykset 
Maarliyiksillin v·a~arallisten a:ineiden kuljettami csta S T-Liiton ja 

Suomen rautatieyhdyslirikenteessli (Tariffin 5 ar.t. 3 § liite J1: o 8) 
lisiitaan taulukkoon n:o 1 seuraava uusi kohta: 

2 : (Metsastys) haulikon panokset; 
3: a) Vaunukuormalahetyksot 

Pelti-, puu- t.aJi pahv:ilkotelo prukattu:na puiseen tai metaJ.J.i
seen laatiikkoon, joUoin 4 = 100 kg t.a:i pclti-, puu- tai pahvi
kotelo paka:ttuna fiibePilevysta tai h1ja ta vedenk.estavasta 
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voima- tm .aaltopahvista wuhvi.st€ttuun laatikkoon, jolloin 8 
4 = 40 ikg; 
b) KappaletavaraUihetykset 
Pelti-, puu- tali pahvili:otelo pakattuna puulaatJi~dwon, jo1loin 
4 = 100 kg; 

5: 1; 6: kaJtetJtu; 7: 1; 8: 'Rajahdy ainetta"; 9: "Rajahdys.
raJineet". 

Namii m3..:1.raYJks t astuvat voimaan tammilmun 1 pailviistii 1964 
luki~n. (Kut n:o 1472, 14.11.1963.) Kl 46/63. 8. 

Paukkuopasterasioiden sailytyspaikat 9 
Junaturvall~suussaannon liii:Jteem. 6 mukaan on paukkuopastc

rasioita pideWiva helposti saatavissa. Killtenkin on sa.ttunut, ettei
vat a.siUJnomari..set - varsin!lnuan lomasijaiset - tieda pa'Ulrkuopaste
rasioiden sailytyspaikkaa :tai etta niita sailytetaan lUilcitussa kaa
pissa. Taman vuoksi 1kehoitetaan liikennepaiikkojen paiillikoitii ja 
muita esimiesasema a olevia viipymi:itta huolohtimaan s.iitii, dtii 
paukkuopasterasiorita sailytetaiin sella.isessa paikassa, joka on .aina 
kari,ldrien ko. paiJkalla tyOskenrtelevien tiedossa. Parhait·en tama kiiynee 
painsa siten, etta ruiiJta sa:i,lytetiian mikiili mahdollista ikasiopasti
mien lahffi.<;yydessa 11:ai ebtii nii:iden vicreen talli muulle nlikyvalle 
paikalle esim. hatiisoitto-ohjcisiin mcrlcitaiin palkkuopasterasioiden 
siili..lytyspaiMta. (N:o Lt 1546, 15. 11.1963. ) Kl 46/ 63. 9. 

Tavaranluokitustaulukko 1 0 
Aak!kooenisesta. t.avararrluobtustaulukoSita poi·stertoon n:imrike: 

271 KupooCimassa (hi,eka.st.a ja savesta valmistettua ma.ssa.a) . . 7 
Tilall·e merJriiUiiin uusi nimike: 

221 Kupu-uunimassa (hiekasta ja savesta vaJlrn.istettua massaa) 
kotimainen . . . . . . . . . . . . . . 10 

225 ulkomainen . . . . . . . . . . . . . . 7 
(Tfo S 1149, 13. 11. 63.) Kl 46/63. 10. 

Lisayksia ja muutoksia tariffitaulukkoihin 
'l'ar.irffitauluJklkojen tauluk:koon 18 l'isii,tiiiin uudet kohdat 22 ja 

23, jotka ovrut seuraavan sisalt.oiset: 
22. J oo v,aununpaatyjen irroittam:inen ja uudelleen lcii!llllittiimine:n 

<m maaratty suovitettav.aJksi kOlllepajoilla 'tms paiko-illa, lkanne
,taan snta Uihetysvaili€-eSSa 
a) kuljetusmaksua ylimaaraisten liikennetulojcn 

lrirjalla vaunulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 mk 
b) varsinaisesta ·irro:1tus- ja kiinm:ittamistyostii ooka-

la.isten tulojen kiTjalla paa.dy1ta . . . . . . . . . . . . . . 30,00 , 

11 



11 

12 
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Milkali irroitbammen ja 1.mdell en ki3mnitt.funinen 
suorit tamn llik.en.nepailkoiUa (Hkk- ja Ob-vaunut) 
on se maksuton. 

23. Puskiniaitteiden asentamiscsta S TL: n rautatciden 
yhden vaunun tai va~tmm·yhmiin alku- ja iloppu-
paahau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,25 mk 

Taulukon 1 kohdassa 13 tehdaan sem·a,ava muutos: 
Tavara on jo H:ihtenyt: 
v:aunukuo·rmatavara;t: 
' nsimmiiinen muutos kultah..'in vaunu~ta . . . . . . . . . . 4,00 mk 
toinen ja ··t.li seuraava muutos vaunulta . . . . . . . . 20,00 , 

Muhl.ta osin jaa kohta 13 •ennalleen. 
Taulukon kohta 20 muuteta;a.n euraavan s· altoiselksi: 
20. Tl.1lli·asio~mistojen vilitysrnaksu: 

lmppalotavaralahetyksest.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOO mk 
vaunuiruormalahetyksestii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 , 
Jolle:i tuon:tirtavaraa tulla;ta raja-asemalla, ci mari.ruit-
tuja maksuja kanneta, VJaan sen sijaan tullipass:i.-
tuksen ant.amrisesta Hihetyl elUi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 mk 

SivulLa 97 on pai:Dovi.>rhe. Painosarakkeessa oleva "em:iimmaim.® 
19500 pi>taa olla 19000. Sivulla 179 taulukossa 25 toisen kappaloon 
viimeinen sana "mal'kkalukuun" korja;taan sanaksi "peruruioJ.ulnnm" 
ja vastaavasti ruotsinlkielis a teksti a sana "manktal" sana:ksi 
"pennital". (Tfo S 1169, 18. 11. 63.) Kl 46/63. 11. 

Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi 1 l . mtavartijan toimi, toistaiseksi 8. ratapiirissa: km 993- 1003 
(Pello) ja yksi e l. ratavm·tijan toimi, toistaiseksi 8. ratapiirissa: km 982-
993 (Turtola). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitcttava 
8. ratapiirin paallikolle viimeistiiiin 5. 12. 1963. 

A.pulaisinsinoih·in Vi1'ka (A. e5 pl.)' toistaiseksi valtionrautatcidcn Hyv"i:n· 
kiiiin konepajassa. P iiiijohtajalle osoitetut hakcmukset on toimitcttava rautatie
hallituksen :kirjaajalle viimei tiian 22 . Jtl. 1963 ennen klo 12 ('PoRtitse ennen 
virka·ajan paiittymista) . 

13 Loma.nvietto Riva del Solessa 1964 

Lomailukau i pohjoismaises a ~omakylii ii Riva del ole a Italia a 
alkaa ensi vuonna 23. 3 ja piiiittyy 27. 10. Rautateiden Urheilun Tuki·siiation 
hankkima, VR:n Urheilutoimikunnan ja sitii tieta koko rautatiehenkilokun
nan ja heidiin perheenjiisentensa kiiyttoon luovutettu lomatalo Riva del 
Solen lomakyla ii Italiassa vastaanottaa vieraita eclelli en vuoden tapaa.n. 

VR : n Urheilutoimikunta os : rautatiehallitus, Hki, suorittaa huone
varauksia 2. 1. 1964 kirjallisten varauspyyntojen perusteella. Senjalkeen tiiy
tetaiin paikat varaus·pyyntojen saapumisjiirjestyksessii. 

Kansainviiliset rautatievapaaliput ja -alennukset saadaan Kaskylehden 
30a/63 mukaisesti.. 

VR :n U1·heilutoimikunta 

Helsinki 1963. Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHT I N:o46a 
1963 

Vll ttaus Kiskylehdessa Ju lkalstuun milrlykseen merkiWn: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). jakelua 
koskevat muutosllmoltukset on tehtivl palnatusJaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 

Turun automaattipuhelinkeskuksen ja rataselektori
johtojen kayttoonotto 

.Joulu'kuun alussa otet.a.a.n l]diyttoon 'l'urun uu~;i automaattikeslntH 
ooka . ·euraavat rat.asel cl..torijohdot: 

Turkn-Karja.a 
, Uu itkaupull!ki 
, Toijala 

TaJ'kemma ta kayttoonottoh~tkesta ilmoitetaa.n ·ahkeeHii linjaha.llin
non piirei•hin ja moni :tetulla tiedotu\ksella keskw hal1innon toimistoihin 
ja jao&toihin. Kyseiset anomat pyydetlHin €delleen va1ittamaan puhc
lint.a ikiiyttiivillle •alaisille joko uullisesti tai kirjaUisesti. 

5.hke a ja moni ·teessa ilmoitettuna ka:rttoonottopah·iina a.amtu;t.a 
alka:en seka seuraavina kahtena pa.i.vana pyydetiiiin Turkuun •mmtautu
vat tai sieHli lahtevat puhelut rajoittamaan mahdollisimman vahlin. 

Ra:t,av.artijapuhelimien va.'i.htotyo ja niiden 1:iittiiminen au.toma3Jtti· 
keskukseen tapahtuu noin 4 pai,·iin aikana e.nnen kayttoonottoa. Tana 
aika.na voivat asemat ja ratavartijat seka .auto.maatti:keskuksec.n ffijhen 
menn a kytketyt Turun padkallistila.a.jat liiken.noidii keslkena.lin sirina 
laajuudessa 'kuin puhelimie.n kytkentatyo sallii. 

Turun eudun puhel.irrnien .automatiooimisen jallceen ovat voimassa 
euraavat 

kauikojohtojen suuntanumerot: 
Hel&ngistii Turkuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
T.ampereel•ta , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Turust.a Helsin'kiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 

, Tarnpereelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 

Em. tapauksissa pita.li suuntanumeron ja.likeen odottaa keslruk.sen yht.a 
jarksoi 't:a valrniu..sii.linta, ja va.sta tiian.iin jalkoon valitaan haluttu numero . 

Turusta Karjaalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 
, SaJoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 
, Loitm.aarlle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 
, Toijal.aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 

KarjaaHe, Saloon, Loimaa.lle ja To.i.ja1aan SOiitettaessa vastaa puJle
lunva1ittiija kut.suun ja yhdistiia pU'helun edellee:n. Soitonm®.oa i1ma.i
. ·eva, n. kerra.n 10 se!kunni sa toistuva aanitm.erUclri okuullaan het.i uunta
numeron valin:nan jalik:een. 
10157/63/5-- 26.11.1963 
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S e 1 k t o l' i j o h d o Ii l t a T u r tk u u n 7 

'l' u 1' u s t a s c 1 e >k t o r i j o h d o i •I •l e : 
Karjaan ·uuntaan, asemasel~tori . . . . . . . . . . . 111 

rataselektori . . . . . . . . . . . . . 169 
Toijalan uunta, asemaseleJrtori . . . . . . . . . . . . . . 131 

rataselekt.ori . . . . . . . . . . . . . . . 189 
Uudenkaupungi n ~uunta, asemaselektori . . . . . . 121 

ratasell:lktori . . . . . . . 179 

p u he 1 u n v a l.i t t a j a 11 •kutstmumero nude' ·a ke ·kula;.essa on 1. 
Ylei ·ecn YcrkJwon p)Tittaessa valitaan ,munero 0". 

Rata~elcktorijohtojen tilaajanumerot 

Ka1·jaar-Turku Yhtei. kntsu 9 
km N:o 

KA.ll.JAA, puheltmvalittaja ..... .... .... . 
Rtv (Ko ·kinen) ..... .......... .... . 

POH.T A KURU ....................... . 
Rlm1 ( minoka) .................. . 
Rt.v (Sarvi) ........ ..... ...... . .. . 
Rkm (Puuri) ..................... . 
Rtv (Vuorinen) ... . . . .... .... . . .. . 
Kuo,·i:la ... . ..... . .... . ......... .. . . 
Rtv (Haaranen) .. . ............... . 

l<OSKI .... .. ..... .... . ........ . ...... . 
Rtv (Linn;avalta) ... ........ . .... . . 
Rtv (Vu01•isalo, Erkki) ........... . 

PERNio . ............................. . 
Rtv (Vuori~alo, Esko) .. . ..... .. .. . 
Rtv (Sandell) .................... . 
Rtv (Savolainen) .. ......... ..... . . 

SALO .. . . . .. ...... . .................. . 
Rkm ............................. . 
Rtv (Sibelius) ................ . ... . 

HA.TALA ............................. . 
Rtv (.Julma) .. ....... . ........... . 
Rtv (Mi:i:ki) ........... . .......... . 
Rtv (Koivupuisw) ................ . 
Rkm, tsto ........................ . 

PAIMIO ..................... .. .... .. . . 
Rtv (Allonen) .................... . 
Rtv (Virtanen, A) ................ . 

PIIKKIO ........ . ....... . .. .. ... .. . . . . 
LITTOINEN ........................ . . . 

Rtv (Virtanen, S) ..... . .......... . 

92 + -±29 
95 
96 + 050 
96 + 230 
97 + -1:-:1:0 

100 + 566 
106 + 520 
107 + 383 
J15 
115 + 554 
121 + 943 
]27 
129 + 946 
]39 + 4 1 
143 + 697 
144 
14:1: 
150 + 46 
158 
159 + 421 
165 + 200 
168 + 206 
172 
172 
176 + 313 
180 + 940 
183 
190 
193 + 174 

49 
3 
-:1:7 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
46 
31 
44 
45 
43 
42 
41 
22 
28 
27 
21 
2G 
25 
24 
23 
19 
54 
53 
18 
17 
52 
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km :o 

KUPITTAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 o 196 16 
Rtv (Lyly) 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 + 957 51 

TURKU, j.nl 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 200 15 
suojelujakso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
aut..lmskukseen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

, keskuksesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J 69 

'Purku-Naantal~Uusikaupunki Yhtei.lmtsu 9 

'l'URK U o 0 0 0 0 o 0 0 o 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 o o 0 0 0 0 0 200 

Rtv 
Rtv 

RAISIO 

jnl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

suojeluja!kso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

autokeslrukseen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

autokeskuksesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Loivarim:ta) 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Ritonen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rkm (Salm:ine.n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rtv ( LitUikka) 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rtv (Lampinen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 

NAANTALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ap: n asunto, nl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 o 

H. tv (Raukko) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NOUSIAINE . 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 

Rtv (MattO) 0 0. 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 

Rtv (Hinkkanen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 

l\IYN i\M.A.KI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 

HIETAM.AKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oo 0 

RtY (Lehtinen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o • 0 0 0 0 0 0 0 0 

VlNKKILA 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rtv ( ieminen) 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rtv (Martt.ila) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

KALA Tl 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rtv (Peltomaki) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UUSIKAUP NKI 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- jnl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- rkm (Laiho) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 

- rkm (Tyohuone) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'Poijala-1'u1·ku Yhteiskutsu 9 

204 + 270 
204 + 270 
208 
208 + 025 
212 + 759 
211 + 385 
212 
212 
221 + 663 
221 + 663 
226 + 533 
229 + 500 
230 
235 + 500 
239 + 456 
244 
244 + 533 
257 + 150 
257 
264 + 583 
265 

TOIJALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 

15 
H 
7 

179 
51 
52 
16 
53 
5± 
55 
17 
56 
57 
18 
59 
50 
19 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 

24 
29 
20 

- puhelunvalittaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
Rtv (Talja) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 + 310 25 
Rtv (Riihcla:inen) 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 158 + 433 24 

46a 
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lw1 N:o 

KYLM.AKOSKI ......... . .. . .......... . 160 23 
Rkm (Eskola) . . ... . ............... . 165 + 160 21 

URJALA .. . .. . ...... . ...... . ... .. .... . 166 20 
Rt.v (Tii.k!kanen) ... . ............ . . . 166 48 
Rt.v (Jalonen) .................... . 174 + 922 47 

l\IIATKU ......... . ... . . . ... . .......... . 179 46 
Rtv (La.ppalainen) ............... . 180 + 045 45 
Rtv ( T.amminen) ... . ............ . . 188 + 712 42 

IIUMPPILA .. . ....................... . 189 65 
Rt.v (Pet.ainen) ............. . ..... . 191 .+ 596 64 

YPAJA . .............................. . 200 63 
Rt.v (Salmin·en, V) ............... . 201 + 883 62 
Rtv (Lehto) ............. . ........ . 208 + 451 61 

J;OIM.AA ............................. . 208 60 
Rlrm (Valli) ............... . ...... . 208 + 962 58 
Rtv (MantyUi) ................ . .. . 215 + 518 57 

MELLIL.A ....... . ...... ... .. . .... . ... . 220 56 
Rtv (Tiainen) .................. . . . 222 + 675 54 
Rtv (Sa•Lminen, K) ......... . ...... . 226 + 656 53 
Rkm (Lehtinen) ...... . .... . .. . .... . 232 + 800 52 

I \TRO .................. · · · · · · · · · · · · · · · 233 51 
Rtv (Hyyrynen) .................. . 235 + 989 36 
Rtv (HeiniUiJ ........ . .. . ........ . 243 + 495 35 

AlTRA .... . .. . ... . ........... . ........ . 245 34 ')I 

Rtv (Haikanpaa) . .. . ..... . ... . .... . .251 + 120 32 
Rtv (Raulimo) ................... . 254 + 067 31 

LIETO ................. . .. . .... ..... . . 257 30 ... 
Rkm (Niamela) ... . . . ............ . . . 257 + 100 19 
Rtv (Keranen) .. . . . .... .. . . .... . . . 263 + 224 J8 
Rtv (Laitinen) ............. . .... . . 270 + 224 17 

RANT AMARI . .... . .... . ........ . .... . . 271 16 
TURKU .......... . .... . .... . ... . ..... . 275 

- jnl . . ................ . .... . 15 
- suojelujakso .............. . . 14 
- aut.keskll!kseen . ........... . . 7 
- •aut.keskuksesta . ... . ....... . 189 

(Stt n :o 3030, 21.11. 63.) Kl 46 a/ 63. 

Helsinki 1968 . Valtioneuvoston kirjapaino 
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KASKYLEHTI N:o 41 
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Viittaus Kaskylehdessi julkalstuun miiriykseen merkitaan: 
Kl 1 f63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava painatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. Aikataulun 130 lisiiy>kset. - 2. M.uutl()k!sia julkaisuun Liikenne
paikkojen va.limatkat . - 3. Liikennesii.ii.nto. - 4. Muuto Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n Joen nu-Juuka tavaralinjan liikennoimisessa. - 5. Li. ays tariffisaantoon. 
- 6. Lisii.ys tnriffitaulukkoihin. - 7. Liikennepaikkojen valimatkat. - 8. Talvi· 
alennusliput 1964. - 9. Kadonueita matkalippuja, henkilokortteja ym. - 10. Avoi
mia virkoja ja toimia. - 11. Rautatieliiisten lomanviettopaikat. 

Aikataulun 130 lisaykset 1 
Aikataulun 130 lisiiy n:o 12 on :ilmestynyt ja jaettu B/ 1-o an 

ryhmiin 3 tilanneiUe. Lisays n:o 15 joka ilrrnestyy 1. 12. mennessa 
jaetaan kaik:ille aikataululcirjan tilanneiille. 

(Kut n:o 1785, 22. 11. 63.) Kl 47/ 63. 1. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 2 
Suonenjoen aseman alainen Suihkolan seisakevaihde muutetaan 

1. 12. 1963 lukien saman 1aseman alaisek.sri. seisakkeeksi. 'l'aman joh-
dosta muutetaan !ko liikennepaikan laatua osoittavaksi merkinnii.ksi 
1. arakkeeseen se ja hike.nno.i:mistapamerkinnaksi 5. sarakkeeseen 
H. Muut merkinniit jaavat -ennalleen. (N:o Lt 3151, 19. 11. 63.) 
Kl 47/ 63. 2. 

Liikennesaanto 

Liikenn iiannon I iliitteen 30 §: n 1. Esiimaaray muutetaan 
1. 12. 1963 luki-en kuulum.aan euraavasti : 

1. Muovilla, k:umilla tai muulla va taavalla ainoohla pintakam
teltyja valtionrautateiden vaununpeitteita (ns muovipeittcita) saa
daan luovuttaa 11 luvussa mainittujen aineiden peittiimiseen. Kay
ton jhlk:een on peittoot ehdottomasti puhd:istet.tava ja desinfioitava 
rautatien toinnesta, ellci E1ikenneo aston johtaja ol-e oikeuttanut 
tayaran vastaanottajaa itse huo1ehtimaan Biitii. Rautati-en toimesta 
suoritettavan peitteen puhdistamisesta j a d-esinfioimises.ta ka;ooct
tavasta mailmusta maaratii an tariffisaannossii. (Rh/,lko n : o Lt. 2941, 
20. 11. 63.) Kil 4 7/ 63. 3. 
10226/63/5- 2 . 11. 1963 . 

3 
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Muutos Oy Pohjolan Liikenne Ab :n Joensuu-.Juuka 
tavaralinjan liikennoimisessa 

Oy Pohjolan Liiloo.:nne Ab on ilmoittanut muuttavansa Joensuu
Ju'Ulk:a tavaralinjan ·ajoreittia ja liilmnnoimista siten, etta si.itii muo
dostuu uusi ki~rtolirnja Joensuu-Polvijarvi-Martonvaara-Juuka 
- Kontiolahti-Joensuu. Nama muutokset, jotka totcutetaa.n 2. 12. 
1963 lukien, korjataa:n Va;lt.ri.onrautateiden Autoliikcnne-siUinnossa 
julkaistuun Oy Pohjolan Liikenne Ab: n 1Java:r>alinjaluetteloon s:iten, 
etta sivulla 101 julkaistu tava1~inja n:o 14 Joensuu-Juuka muu
tetaan edelHi mainituksi kiertolinjaksi. seuraavasti 

'l'avar ·alinja n:o 14 

Joensuu- Polvijarvi-Juukar-Kontiolahti-Joensuu 

Liikennoidiiiin yksi lciertovuoro maanantaisin, keslriviikkoisin ja 
per;jantaisin. Liihto Joensuusta 8.00-10.00. 

Paikku.kunta 

Joensuu *) 
Sotlruma 
Polvijiirvi 
Makkola 
Sammakkovaara 
Ka:nsal·a 
Martonvaara 
Tinnovaare 
Pol vela 
Juuka 
Nunnanlallti 
Ahmovaara 
Koli 
Romppala 
Rantakyla 
Varparanta 
KontioLahti 
Joensuu *) 

* ) yhdysa;sema 

Ta.va.ranhu'01topailkka Ta.riffivalimatka 
Joensuusta km 

Oy Pohjolan Li.ikcnne Ab 

Kauppias V. Pajar:inen . . . . ..... . . 

Martonvooran Osuuskauppa .. . ... . 

Oy Mat;kahuolto Ab ...... . .. . . . . . 

Rautatiea.sema ..... .. . . .. . .. . ... . . 
Oy Pohjolan Lliikenne .A b . . .. , ... . 

27 
41 
48 
57 
63 
67 
82 
89 
90 
80 
65 
76 
50 
42 
30 
20 

Linja kuuluu Joensuu.n osa.stoon. 

Edellii olevasta johtuen on llisiillffii sivu.iilila 35-45 julkaistuun 
linja,.. ja pai'l>lkalrun:taluetteloon tehtiivii rasilanomaisi:in kohtiin seu
raavat lisiiysrncrkinnat. 

.. 

' 
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Kansala PL 14 Jns 63 
Koli ................. PL 14 Jns 76 
J.\.Iakkola . . . . . . . . . . . . . . PL 14 Jns 48 
J.\.Iartonvaara . . . . . . . . . . PL 14 Jns 67 
Polvel!a ............... PL 14 Jns 89 
Polvijarv:i ..... ..... .. PL 14 Jns 41 
Sammaikkovaara ....... PL 14 Jns 57 
Sotkuma ............. PL 14 Jns 27 
'Timovaara ............ PL 14 Jns 82 

(Kut .n.:o 1796, 25.11. 1963.) K1 47/63. 4. 
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Lisays tariffisaantoon 5 
Taniff.isaannon 58 § : n 10 l·i:san:n.1iaraykooen !lisataan uusi 5 kohta, 

joka on euraavan sisiiltOinen: 
5. J os rauta1:Jie toimittaa ns. muovipeitooiden puhilistuksen ja 

desinfioimisen, ik:annetaan siita !k:orvausta peitteeltii tariffitalukoissa 
(taulukk:o 18) main.ittu maksu. (Tfo S 1197, 22. 11. 63.) Kl 47/ 63. 5. 

Lisays tariffitaulukkoihin 6 
Tariffitaulukkojen taulukon 18 kohta 14 muutetaan seuraavan 

sisaltoiseksi: 
Puhdistus- ja desinfioimismaksut ('I.'S :n 58 § :n 9 ja 10 lm): 
elainvaunut: 

elainta kohti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
koko vaunulta: 

2-akscliselta vaunulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
4-akseliselta vaunulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 

muut vaunut: 
2-akseliselta vaunulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
4-akseliselta vaunulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 

vaununpeitteet peitteelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 

(Tfo 1198, 22.11. 63.) Kl 47/63. 6. 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Liikennepaikkojen valimatkat 7 
julkaisussa pyydetaan oikaise-

maan seuraavat virheet: 
Ari.toneva sal'aktkeessa 
Hirvineva 
I:isvesi 
Perala 

" 
)) 

6 on Lh 346., oleva 
6 on Lh 655., , 
6 on Lh 270., , 
6 on Par 529., , 

Lh 355. 
Lh 658. 
Lh 290. 
Par 528. 
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Koska ylliimainitut ja julkarlsuun aika:isemm.in k01jatut kilo
metrivirheet O\rat olleet jo ni~ ii oikovedosJ.iusko:issa, jotka Hi.hetet
tiin liikeru1epaikoi1l1e t8.11k.istettavi!ksi, niin pyydotiian nyt nima hi" 
kcnnepaiikoilla, joilla tal'kistus e.hka laiminlyotiin tai se suoritet
tiin levaperaisesti, ·e toimittamaan eka oman etta alak."'ten liik.en
nepaikkojen o alta ja ilmoitt.amaan mahdo'liisct virheet tariffitoi
mistoon 8. 12. 1963 mennessa, jott.a ne voitaisiin oika~ ta yhdellii 
kertaa. (Tfo S 1199, 22.11. 63.) ] 1 -17/63. 7. 

Talvialennusliput 1964 

1. Talvilalcnnuslippuja saada.an myyda vain lyhintii tietii kai
kille henkiloliikenteelle avatuille liikennepailwille. Myylll1in ehton.a 
on kuitenkin, eutii matJkan pituus menosuuntaan on viihintaiin 200 
km ta;j, etta liptm hinta la.sketaan vahintiian 200 ikm:n pituis.elta 
matkalta ja etta matJkustaja viipyy maarapaikkak:unnalla YiilrintiH.in 
neljii piiivaa. 

T,alvialennU3lippuja ei aa myydii aJ.kavaJ i muilta brin ornalta 
liikennepaikalta. 

TalviialffillnlSlippuja myyvat kaiklri matkatoimistot ja sellai:set 
rautatieliik:ennepaiikat, joilla on oikeus myos helclcilippujen myyn
tiin. 

JJiikiili matlwstaja haluaa matkustaa pitem1Jiiii tieti:i, on han n 
lunastettava tii.yden tariffin rnukainen erillinen lisalippn, jonkct 
hinta on pitemman .ia lyhyemmi:in tien pihtuden mnkaan lagkchl11, 
.foko rneno- tai rneno- ja paluuliptm hinnan erottts mitattuna lei
den erkanernispaikasta niiden yhtymispaikkaan. 

Lisiilippu on myyHiva meno- ja paluulippuna a.ina, ellei mat
kustaja nimenomaan ilmoita matkustavansa pitempaa tieta vain 
menomatlml!la. 

2. Talviaknnu ~ippujcn, jotka jiiljempiinii. mainitu.in poikkeuk
in rinnastetaan meno- ja pa:luulippuih:in ja jotka oik-euttavat yh

teen meno- ja yhte n amaa tic.La tapahtuvaan paluumatkaan, 
myynti tapahtuu seuraava.sti: 

1. 1.-10. 3. 1964 myydaan matlmstajalle llj2 menoilppna eka 
amnetaan talvialennustodistus (lomake 2426 rtai 2426 k.k) . Ostetut 
matkaliput oikeuttavat maksuttomaan paluumatkaan yhd a l ima
tun (kohta 3) alennwksen kanssa. Vahhll. hinta on 2 luokassa 
13,35 mk ja 1 luokassa 20,05 mk. Talvialennuslippu on voimassa 
yhden kuukauden kuitenkin siten, 'etta 26. 2.-10. 3. vruli ena a.i.
kana myytyjen lippujen lrelpoffiuusaika piiiittyy 25. 3. Piiiittyrnis
piiivi:imi:iii1·ii on tiilloin rnerkittavii matkalippttun. 
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Myytiie a talvialennuslippuja !lllffilOShekkili'Ppuna, sa.adaan 1 "% 8 
lippua ku·joittwa yhtena matkalippuna. Lipun hinnan eteen on ta1-
loin kirjoitettava saruat 1 1;2 menolippua seka hintasaraJJ.{~ee .een 
vastaava hinta. 

Sekii pahvi- etta shekkilipun etupuolelle on kirjoitettava tai 
leinwttava sana "Talvialennus". 

3. Matkustajan on heti miiiiriiliikennepctikalle saavuttua.an esi
tettiiva iel.la alennustodistuksensa tulopaivan leima:amista vartoo. 
Matkalippu on satnalla esitettiivii. Tulopaivan leimalrni kelp~a oste
tlm matkalipun miiaraliikennepaikan nimi- ja paiviilei:rrva. 

P.aluumatkalle liihti ""iin matku tajan on paluupaidin 1eima.a
mista varten esiteWiva alennust.odi&tukscnsa uudelleen leimattaV'a.ksi 
joko ll11iaraliikenn,eparik.alla tai maari:ili:ikennepaikan ja lahtoliiken
nepa.ikan valilla olevaJila honkilobikenteelle ayatulla lijkennepai
kalla, jolta han aloittaa paluuma1Jkansa junalla. 

J os miiiiriiliikennepaikka ja paluttmatkan liihtoliikennepaikka ei 
ole miehitetty, on junassa junan konduktoorin, liptmtm·kastajan 
tai mhastajan tehtiivii tulo- ja liihtopiiiviin merkintii todistukseen 
vahvistamalla se nimikirjoituksellaan. Nimiki-rjoituksen yhteydessii 
on mainittava merkitsijiin virka-asema ja junan nttme?·o. 

Matku tettaessa 9. kohdassa ma.UJ..ituilla li:nja-autoilla, on rahas
tajan tai autoll'h.""Uljcttajan tehtava edell" essa kappaloessa mainitut 
merkinnat. 

Paluumatlkan liihtopiiivan lei:mau.s aadaa.n tehda vain silloin. 
kun matkustaja on ollut perilla valrintaiin neljii piiivaii. N eljiin 
piiiviin pel'illiiolo 7 asketaan sit en, ettii miiiiriiliikennepaikan l eiman 
h.tlopiiiviiiin lisiitiiiin luku 3. E im.: Jo tulopah·a. on 10. 1. 1964, 
on en llimmainen alennuksoon oikeuttava :m.atkustuspaiva paluut.a 
varten 13. 1. 1964. 

:Mildili matkustaja edelliimai:nituista miiiiriiylrn:i.sta poiketen mat
lmstaa ennen nel.iiin piiiviin perilliioloa takaisi·n liihtoliikennepai
kalleen, .ioko miiiiriiZiikennepaikalta tai rnatkareitin vm·rella ole
valta liikennepaikaltct, on hiin menettiinyt oike·uden talvialennuk
seen. Hanelle myydaan talloin paluumatkan lahtoli:ikennepaikalta 
puolilippu, j01ka yhdessii Hihtoliikennepaikalta lunastetun matka
li'Pun kanssa oilwuttaa paluuma.tkaan. Aloonustodistus on t.c'illoin 
luovutettJava JipunmyyjaJ1e, joka liiheWia sen tarkastustoimisto 
II:een. 

Miik:a.Ji paluumatkan lahtoliikennepaiikka edella mainittujen oh
jeiden va tai esti on varustanut alennust.odi tuk:sen paluumatkaa 
vart1en liihtoleimauk: el'la ennenkui:n viihin perilla.olooik:a on kulu
nut umpeen, ei :konduktoori saa hyvaksyii talvialcnnuslippua pahm
matllma VJarten. vaan hiinen on menet.eltava 3 lk:ohdan 6 kappalees.sa 
sa.notulla tav.alla. 
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4. Konduktoori, lipuntarkastaja tai ra:hastaja ei saa menOOLat
kalla ottaa matkustajalta lippua eika alennustodi tusta. Vasta pa
luumatkan paattyessa konduktoori, lipuntarkastaja tai ral1astaja 
saa ikeraili seka matkaliput etili alennustodistukset tarkastustoi
anisto II: een lahetetiliviksi. 

5. Matkan saa ike.skeytilia ikerran meno- ja lk:erran palu11lll.at
kalla. 

6. Talvialennusmatkaa varten ostettu lippu on lavi.stettava 
meno- ja paluulippuja koskevien maariiysten mukaisesti. 

7. Lapsille, joilla on oi:keus matJkustaa puoJ.ella lipulla, ei talv.i
a1ennu:sta myonneta. 

8. Talvialennus on voimassa myos valtionmutateiden ja Jokiois
ten rautateiden valisessa yhdysliikenteessa. 

9. Talvialennusliput kclpaavat kuten muutkin rautatien matka
liput Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja-Auto Oy:n 
liikennoimilla linjoilla. 

10. TalvialennclSlippu ci oikeuia matih.--ustamaan erikseen t~1a
ttlssa piiivii- tai makuuvaunussa, 1·etkeilyvauntt.Ssa eikii tilatussa 
vatlnunosastossa. 

11. Vuoden 1963 talviRlennustodistuikset on havitettava ja 
uudet (lomake 2426 tai 2426 kk) tilattava painatusjoostosta. Talvi
alennustodistukset ovat voimassa vain vuonna 1964, joten lomake
tilaukset on tehtava sita silmalla piUien. 

12. Alennustodistuksista irroitettavat tilastoliu kat on asian
muka:i sti iliytettyna lahctettkva tility kuukautta seuraavan ikuu
kauden 15 paiv-aan menn a tilastotoimistoon. 

(Tfo n:o M 439, 18.11.63.) Kl47/63. 8. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Rautatiehallituksen varastotoimiston ylimii.ii.riiiselle konekirjoittajalle 
Lea Orvokki Save1alle maaliskuun 13 pii.ivii.nii. 1963 annettu henkilokortti 
n:o 2137, on ilmoitettu kadonneeksi ja; kuoletetaan. (Voj n:o V. 677/768, 
15. 11. 1963.) 

Helsingin aseman liikennetyontekijii.lile Kerttu .Anneli Pokille 16. 11. 1962 
kirjoitettu henkilOkortti n:o 4281 on kadonnut ja kuoletetaan. (1. lpp n:o 
1210/2771, 11. 11. 1963.) 

Ratatyontekijii Laur>i Suorsalle kirjoitettu tyolii.i aikavapaalippu n: o 
363762, matkalle Haaga-Kirkkonummi, 1. 11.-30. 11. 1963 vii.liseksi ajaksi, 
on kadonnut ja kuoletetaan. (1. rp n:o 1472, 15.11. 63.) 

1. konepiiris a palvelevalle tilap. veturinlii.mmittii.jii.lle Toivo .Aholle 31. 10. 
63 kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 421177 matkalle Helsinki-Kouvola on 
kadonnut ja kuoletetaan. (1. kpp n:o 530 Vpl, 22. 11. 63.) 

Tampereen aseman liil,ennetyontekijalJe Martti Juhani Kann~selle 20. 4. 
1960 kirjoitettu henkilokortti n:o 63123 on kadorunut ja kuoletetaan. (4. 
Jpp n:o 1308/2348, 23.11. 63.) 
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Mikkelin aseman alokkaan Lauri Nenosen vaimoJle Helvi1le kirjoitettu 9 
tilap. vapaalippu n:o 3519±9 matkalle Mikkeli-Helsinki, kelp. aika 22.10. 
1963-21. 1. 19G4, on kadonnut ja kuoletetaan. ( 7. lpp n: o 2401/4204, 16. 11. 
63.) 

Seuraavat .Joensuun rakennusme Larin kirjoittamat tilapaiset vapaaliput 
ovat kadonneet ja kuoletetaan: 

Vara tomies Eino .Jouhkimon vaimolle Aini 394388 .Jns-Hki 

" " 
, pojalle eppo 3943 9 -,-

" " 
, tytolle Auli 394390 -,-

Liput ovat voimassa 8. 11. 63-31. 1. 64. 

Samoin on kadonnut 12. ratapiirin paii.llikon varastom~e Eino .Jouhki
mo1le antama tyolliisaikavapaalippu n: o 3572,38 .Joensuu-Viinijii.rvi, voi
massa 1.-30. 11. 63. (12. rpp n:o 809, 19.11. 63.) 

Avoimia virkoja ja toi.mia 1 Q 
Linjahallinnon rataosastolla yksi y.p. t l. 2 pl. rakennusmestarin vi,rka, 

toistaiseksi 11. ratapiirissii. (Parikkala). Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 12. 12. 1963 
ennen kello 12 (postitse ennen virka·ajan pii.ii.ttymista) . 

.Apulaiskamree?"in virka, toistaiseksi keskushallinnon talousosastossa. Rauta
tiehallitukselle osoitetut hakemu.kset on toimitettava rautatiehallitukseu kirjaa· 
jalle viimeistiiii.n 21. 12. 1963 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan pii.ii.tty· 
mistii.) . 

Rautatielaisten lomanviettopaika t 11 
VR:n Urhe:hlutoimikunnan kautta varattavista lomanviettopaikoi ta i l 

moitamme seuraavaa 

Vuokatin retket1ykeskus 

Vuokatin retkeilykeskus vastaauottaa lomauviettii.jiii. kaikkina muina 
aikoiua paitsi koululaisten hiihtoloman aikana 1.- . 3. 64, jolloiu koko ret
keilyke kus on varattu rautatielii.isten lasten hciihtoJomaleireille. 

Retkeiykeskuksessa on yhdeksan 2-hengen, kuusi 3-hengen, vii i 4-hen
gen, kak&i 12-hengen ja yksi 22-hengen huone. VR:n Urheilutoimikunta va
raa kuitenkin vain vuodepaikoja, mutta perheet sijoitetaan mahdollisuuksien 
mukaan perheen jlisenlukua vastaavan suuruiseen huonee een. 

Koska 15. 6.-31. 8. vii.lisenii. a:ikana on parhaan ~omakauden vuoksi 
Vuokatin majoi tusvahvuus hyvin tarkkaan kii.ytetty, kehoitetaan kaikkia 
tahan aikaan majoitusvarausta haluavia jo ennen 1. 5. 1964 lahettiimaii.n 
varauspyyntOnsii. VR :n Ut·heilutoimikunnalle, jolloin ne kaikki kii.s·itelliiii.n 
yhtliaikaisesti. Myohemmin tulJeet varauspyynnot kii.sitellalin saapumi jii.r
jestyksessii.. 

Aikaa. ennen 15. 6. ja jii.lkeen 31. . 1964 koskeva.t varauspyynnot kasi
tellaii.n kaks·i kuukautta ennen ajatellun varauksen B.!lkamlsta. 

Vuokatin Hie7c7canie?nen pe1·hemokit 

Rautateiden Urheilun ,Tuki-sliation Vuokatin Hiekkallli.emen lomakyliin 
perhemokit 2 km Vuokatin asemalta Nuasjlirven rannalla - 5 km Vuoka-
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tin l'etkcilykeskuksesia - ovat v. 1964 VR: u Urhcilutoimikunuan varatla.
vissa rauta.tieHiisten lomanviettoon. Pcrhemokkeihin p:rrkivien on lii.hetet
tii.va varau pyyntOnsa VR: n rheilutoimikunnalle, os.: Hki, Rautatiehallitu& 
siten, etta haluttae sa varausta maaliS>--toukokuu sa on ki?·jallinen varaus
pyynto lii.hctettava 1. 2. 1964 mennessa ja ke ii.-eloh-uun varaus on tehtavii. vii
meistiian 1. 5. 1964. Senjii.lkeen Uiytctaan paikat varauspyyntojen saapumis
jarjestyksessa. 

Varauksia tehtii.essa ja lomanviettoa sunniteltaessa on otettava huomioon 
seuraavaa: 

a) J\'fokit on tarkoitettu perhekii.yttOon. Jokaisessa mokissii. on tupa 
keittokomeroineen ja makuutiloineen 8 henkilolle. Mokeissa on keitto- ja 
ruokailuviilineet, patjat, tyynyt ja huovat, sahkovalo. 

h) Mokkejii. vuokrataan viikoittain niin, etta vaihtoaika on suununtaina 
kello 16.00. Normaali varaamisaika on kaksi viikkoa. EHei muit.a varaajia 
ole jon akin aikana, voiclaan mrikki antaa saman perheen kayttoon. pi Lem
miiksikiu ajaksi. KouJujen loma-aikana annetaan etusija sellaisille perheille, 
joilla on kouluikii.i iii. lapsia. 

c) Kii.yttOmaks'U on rautatielii.isperheeltii. 6 markkaa, muilta perheilta 
12 markkaa mokiltii. vuorokauclessa ja on se suoritetiava ennen lomanvieton 
alkamista VR:n Urheilutoimikunnan postisiirtotilille. Maksukuitilla saa roo
kin. avaimet Vuokatin a emaJta. Ellei varausmaksua ole miHiraaikaan men
nessii. suoritettu, katsotaan varaus peruutetuksi. 

Pyhiituntu·rin ?·etkeilylceslc1WJ 

Pyhii.tunturin retkeilykeskuksessa on aikaansaatu eraitii lomailija.n kan
nalta katsoen huomattavia kii.ytii.nniillisia parannuksia, joista mainittakoon 
mm. seuraavat 

1. Retkeilykeskuksessa ou ympan vuoden vakinainen majanhoitaja 
(talon.rrcies), jo ·ta johtuen majat ovat kylmanakin aikana asuttavassa kun
nossa heti lomailijan saavuttua. 

2. Majojen avwimet ovat talonmiehellii., jolle myiis suoritetaan majoitu -
maksut. 

3. Lakanat, tyynynpaii.lliset ja pyyheliinat tulee jokaisen tuocla mukanaan; 
ne voidaan saada maksua vastaan talonmieheltii.kin. 

4. Retkeilyl,eskuksessa on otettu kii.yttoon kolmas edellisiii. pienempi maja 
Kettula, jossa on kahdeksan majoituspaikkaa aikaisemminkin jo ldiytossii. ol
leiden Karhulan ja Hirvelii.n lisaksi, joibin viime mainittuihin kumpaankin voi
daan majoittaa 20-24 henkiloa. 

Majoitusvarauksia koskevat pyynnot suoritetaan edelleeu kirjaJlisesti 
VR: n Urheilutoimikunnalle os.: Rautatiehallitus, Hki aikaisintaan kuiten
kin kaksi kuukautta ennen ajateltua varausaikaa. 

VR :n UTheilutoimikunta 

Helsinki 1963. Valtionenvoston kirjapsino 



•• 

KASKYLEHTI N:o 48 
1963 

Vll ttaus Kiskylehdessi julkaistuun miiriykseen merkltUn: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtivi painatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 

Si s a 11 y s: 1. VR KiiSikylehti 4'6 a/63. - 2. Laii.kiirintodistus !Sairauslomaa 
varten us. nollapaivatapauksiJSsa. - 3. Pesu- ja pwhdistusaincet. - 4. Muutoksia 
julkaisuun Liikennepaik!kojen viilimatroat. - 5. Mehtiila-nimi en seis111kkeen siirto. 
- 6. V~miilaisten vaunujen ·kulkusaatteet (Lorn. n:o 4757) . - 7. Valtionrauta
teiden ja en asiaJkkaiden valinen kuormalavojen kii:yito_ - 8. Uudenmallinen 
ahkolamppu. - 9. Kan ainvalinen matkatavaraliikenne: tullivalvonnan yksinker

taistaminen. - 10. Poh.joismainen tavaratariifi. - 11. Matkalippualennuksia. -
12. Kadonneita matlkalippuja,henkilakortteja ym. - 13. Avoimia virkoja ja toimia. 
- 14. VR:n hiihtomestaruuSikilpailut rv. 1964. - 15. Lasten hiihtolomakurssit 
v. 1964. 

VR Kaskylehti 46 a/63 1 
Erillisena on julkaistu VR Kaskylehti 46 a/63, jonka sisaJtona 

on Turun automaattipuhelinkeskuksen ja rataselektorijohtojen 
kayttoonotto. 

Laakarintodistus sairauslomaa varten ns. nollapii.ivii.- 2 
tapauksissa 

Paallyston ja tyonjohdon on useastakin syysta valttamatonta 
saada tietaa, onko henkilo, joka pyytaa sairaanpassia ja ilmoittaa 
menevansa rautatielaakarin vastaanotolle todella myos nain mene
tellyt. Taman vuoksi on rautatielaakarin niissakin tapauksissa, 
jolloin sa.ilrausloma ei tule kysymykseen, a8ianmukaisesti tiiytet
tava tallaisen loman tarpeellisuutta osoittava liiakarintodistus 
(lomake n :o 3315 B-osa), esim. merkitsemalla rasti ao. lomak
keen kohtaan 5 ja yliviivaamalla saman kohdan sanat "mikali 
asianomaisen tyo voidaan jarjestaa siten etta". 

Edella olevasta johtuu, etta sairaanpassin antajan on lomak
keessa olevan ohjeen mukaisesti kirjoitettava potilaan henkilotie
dot valmiiksi myos B-osaan siitakin huolimatta, etta sairausloma
ffilO itusta ei rautatielaiikarin taholta ole odotettavissa. (Tt II n: o 
1336, 26. 11. 63.) Kl 48/63. 2. 

Pesu- ja puhdistusaineet 3 
Kemian laboratorion ja jarjestelytoimiston kanssa yhteistoi

minnassa on maaritelty liikkuvan kaluston pesuun ja muihin 
10462/63/4-- 5.12.1963 
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yleisluontoisiin tarkoituksiin rautateilHi kaytettavat pesu- ja puh
distusaineet seka laadittu niista luettelo kayttoohjeineen. Luette
loita (lomake n :o 2742) on saatavana painatusjaostosta. (V. 519/ 
791). Kl 48/63. 3. 

Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 

Pietarsaaren aseman alaisena avataan 10. 12. 1963 lukien lii
kenteelle Uusi makasiiniraide seuraavin merkinnoin: 

Pietarsaari . . .... -~ 
Uusi makasiini· 

raide ....... . 
I Pts 3. I Tt I Lu.k. 10. 12. 63. (Lkoj. n :<> Lt 

3226, 25. 11. 63.) Kl 48/63. 4. 

Seinajoen aseman alaisena avataan 10. 12. 1963 lukien liiken
teelle Kaupungin teollisuusraide seuraavin merkinnoin: 

Seinajoki .. . .... - ~ 
Kaupungin teol

lisuusraide ... I I Sk 2. I 
Tt I Luk. 10. 12. 63. (Lkoj n:o Lt 

3226, 25. 11. 63.) Kl 48/63. 4. 

Lankipohjan pysakin alainen km :lUi. 252 + 479 m sijainnut 
Vilkkilan seisake siirretiian 10. 12. 1963 lukien km: lie 253 + 440 m. 
Tasta johtuen muutetaan em. paivamaarasta lukien ko. seisa
ketta koskevat merkinnat seuraaviksi: 

Vtlkkila . . . . . . . . . 22 
se 

Lankipohja 2. 
Tork.keli 13. 
Ov 26. Jas 30. 
Tpe 68. Wp 73. 
Hpk 98. 

5 Mehtala-nimisen seisakkeen siirto 

H Luk. 10. 12. 63. (Lkoj n:o Lt 
3127, 25. 11. 63.) Kl 4B/63. 4. 

Nivalan aseman alainen km :lla 681 + 395 m sijainnut Meh
talan seisake siirretaan 10. 12. 1963 lukien km :lle 681 + 143 m. 
Siirto ei aiheuta muutoksia tariffivalimatkoihin. (Lkoj n :o Lt 
3228, 25. 11. 63.) Kl 48/63. 5. 

6 Venalaisten vaunujen kulkusaatteet (Lorn. n :o 4757) 

Sattuneiden virbeellisten merkintojen ja kulkusaatteiden puut
tumisen johdosta huomautetaan etta 

a) vain raja-asemat Vainikkala ja Niirala, seka venalaisen 
vaunun kuormaus- ja purkausasemat ovat oikeutettuja tekemaan 
merkintoja ko. vaunun kulkusaatteen "Muistutuksia"-sarakkei-
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siin. Muut asemat noudattavat kulkusaatteessa annettuja yleisia 6 
ohjeita. 

b) kulkusaatteen on ehdottomasti seurattava vaunua sen Suo
messa oloajan. Mikali jollakin liikennepaikalla todetaan saatteen 
puuttuvan on sita tiedusteltava lahtoasemalta. Mikali tiedustelu 
ei johda tulokseen, on taytettava uusi kulkusaate. Jalkeenpain 
loydetyt kulkusaatteet on valittomasti Hihetettava kuljetustoimis
toon osoitteella: Kut III, h. 2020, Hki. 

(Kut n :o 55, 25. 11. 63.) Kl 48/63. 6. 

Valtionrautateiden ja sen asiakkaiden valinen 'J 
kuormalavojen kaytto 

Rautatiehallitus on muuttanut otsikossa mainitusta asiasta 
kirjelmalHi. Rh n :o 2698, 18. 10. 1960 (Kl n :o 43/60.5) antamiensa 
maariiysten 5. kohdan toisen kappaleen seuraavan sisaltoiseksi: 

Vuokran suuruus on avolavalta 4 mk vuodessa ja hakkilavalta 
koosta riippumatta 16 mk vuodessa. Vuokrasopimus on voimassa 
siihen saakka kunnes se jommankumman sopimuspuolen taholta 
irtisanotaan. Kausiluontoisen liikenteen lavatarpeen tyydyttiimi
seksi voidaan asiakkaan kanssa tehda lisavuokrasopimus taysin 
kuukausin vuotta lyhyemmiiksikin ajaksi. Tiilloin on vuokraiJ# 
suuruus avolavalta 50 pennia kuukaudelta ja hakkilavalta 2 mk 
kuukaudelta. Lisavuokrasopimuksen edellytyksena on, etta asiak
kaan kanssa on aikaisemmin tehty normaali jatkuva vuokra
sopimus. Vuokra on suoritettava etukateen kunkin vuokrakau
den alkaessa asianomaiseen asemakassaan, joka tilittaa kannetut 
vuokratulot ylim. liikennetuloina. (Rh/lko n :o Lt 3223, 30. 11. 
63.) Kl 48/63. 7. 

Uudenmallinen sahkolamppu 8 
Rautatiehallitus on Junaturvallisuussaannon 58 § :n 1 kohdan 

muistutuksen 1 mukaisesti hyvaksynyt kayttoon uudenmallisen 
sahkolampun (Daimon, 9263, Poly lux DGM). Tama ns. sauva
paristolamppu on kooltaan suurempi lruin nykyisin kaytossa 
oleva taskulamppu, mutta sen valovoima on tehokkaan linssin 
ansiosta myos taskulampun valovoimaa suurempi. Lisaksi taman 
lampun valo voidaan kohdistaa tarkasti maiirattyyn suuntaan. 
Lamppu soveltuu muiden kasiopasteiden paitsi "ohikulku sal
littu"-opasteen (Ko 4) antamiseen. Lamppuja voidaan aikanaan 
tilata Hyvinkaiin paavarastosta, jonne niita tullaan hankkimaan. 

(N :o Lt 2895, 29. 11. 63.) Kl 48/63. 8. 
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Kansainvalinen matkatavaraliikenne: tullivalvonnan 
yksinkertaistaminen 

Kansainvalisen TuUiyhteistyoneuvo ·ton suosituksen mukaisesti 
on useiden maiden tulli- j 1a rautatievir.anomaisten valilla sovittu 
uuden menettelyn kaytiinti:ii:in ottamisesta h"irjatnn matkaitavaran 
tullivalvonna.ssa 15. 12. 1963 allca:en. Suomea koskevassa liilkenteessa 
uutta menettelya sovelletaan tassa Vlaiheessa vastavuoroisesti seu
raavien maiden kanssa: Saksa DB, Alankomaat, Belgi.a, Luxem
burg, Espanja, Po11tugali, Sveitsi, Itallia, Itavalua ja Tanskia (1. 1. 
1964 .alkaJen). lVIuiden maiden o alta ilmoitetaan soveltamis.ajan
kohdast<a erikseen. 

Uuden menettelyn tat'koituksena on helpottaa ja jouduttaa ta
vallista :matk:ata:var•aa ikoskevia tulli:rnuodollisuuksia ja normaali
tapauksi a supistaa matkustajan OSLm pelkastaan ikirjallisen tulli
ilmoitukoon •ant.am.i&een. lVIatkustajan tulee tiissa ilmoitu!ks a va
kuutta:a, etta hanen matk:ata·mransa sisaltavat ainoasuaan tavallisia 
matkan .aikana toarvittavia kayttOesineita, lukuunottamatta fi]mi- ja 
valokuvauskameroita seka radiovastaanottimia. lVIatkatavara ei 
myi:iskaan saa sisaJtaa 

- elintarpeita, tupwkkrua, alikoholia, aseita, huumausaineita eika 
valuuttaa, 

- muille hen.krli:iille tarkoitettuja, jolko myytiivia tai maksutta 
toimitettavia tavaroita, 

- va:k:ituisen a:suinmaan ulkopuole1la ostettuja tai muulla tavoin 
hankittuja esrineita, joita ei ole viela ilmoi1Jettu taman :maaJn 
tul'livi:vanomaisille (tama rajoitus koskee vain paluumatkaa 
vaki•tuiseen asuinmruahan). 

Halutess.aan 'kiiyttaa tata mahdollisuutta hyvaJrseen matkustajan 
on ennen matkata1aran kuljetettavaksi jiiWimista taytettaYa eri
tyinen Matkatavaran tulli-ilmo1tus (iks. oheista mallia, vastaava VR 
lorn. n: o 4663). Lomaketta rpidetaan sruatavana ikansruinvalisoon 
matkataval'aliikenteeseen osallistuvilla asemiHa. Tama ilmoitus kiin
rntetaan matkalbav>aran kuljetu.sseteliin, ja rautatieviranomaiset huo
lehtiv>at taman jalkeen kaikista :tullimuodollisuuksista kuljetuksen 
aika.DJa. Timoi•tUJksellla on nimenomaan sama arvo ja merkitys 'kuin 
tuJlivirkatl:ijoiden rajaa ylitettaessa ilavanomaisesti vaatimalla suul
lisella ilmoituksella. Tulli voi kuitenkin harkintJan.sa mukaan suo
rittaa pistokoJreita Vlalvonnan tehostamiseksi. Maaramruan raja~asc
malta lahetetaan tall>ainen :matkatav>ara ilman passitustJa edelloon 
maarii.Jasemall-e matkus1Jaja:lle iJ.uovutetiJaVIaJmi. 

Ylla seli>tetty uum menettely ei muuta Suo:men, Ruot.sirn ja 
Norjan valilla 15. 6. 1963 ·alkaen noudatettua, suullisiin kysymyksiin 
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Zollerkliirung fur Reisegepack 
Declaration en douane pour bagages enregistres 
Dichiarazione doganale per bagagli registrati 
Customs Declaration for Registered Baggage 

a) lch erklare, dass die unten bezeichneten Gepackstucke nur personliche Gegenstande fOr den ilbllchen 
Gebrauch wi!hrend der Reise enthalten, wie Kleidungsstocke, Wasche, Toilettengegenstande, Bucher und 
Sportgeri!te, ausgenommen Film- oder Photoapparate und Radioempfangsgerate; 

b) lch erklare, dass diese Gepackstocke nicht enthalten 
- Lebensmittel, Tabak oder Tabakwaren, alkoholische Getranke, Waffen, Munition, Rauschgifte oder Devlsen, 
-Waren, die zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Abgabe bestlmmt sind, 
- Gegenstande, die ausserhalb des Landes meines gewiihnlichen Wohnsitzes gekauft oder sonstwie erwor-

ben und bei der Zollverwaltung dieses Landes noch nie deklariert worden sind (diese Beschrankung gilt 
nur bei der Ruckkehr in das Land des gewohnlichen Wohnsitzes); 

c) lch ermachtige die Dienststellen der Eisenbahn, gegebenenfalls samtliche Zollformalltaten zu erledigen; 
d) lch anerkenne, dass ich mich durch unzutreffende Angaben strafbar machen kann. 

a) Je declare que les bagages designes ci-dessous ne contiennent que des objets personnels de Ia nature de 
ceux que les voyageurs utili sent normalement au cours de leurs deplacements, tels que: v~tements, linge de 
maison, objets de toilette, livres, articles de sport, a !'exclusion des appareils de prise de vues clnemat o
graphiques ou photographiques et des recepteurs de radiodiffusion; 

b) Je declare que ces bagages ne contiennent 
- ni denrees alimentaires, tabacs, boissons alcooliques, armes, munitions, stupetiants ou devises, 
- ni marchandises destinees a etre cedees a titre onereux ou gratuit, 
- ni objets acheh\s ou recus hors du pays de ma residence habituelle et qui n'ont jamais ete declares a Ia 

douane de ce pays (cette restriction ne s'applique que lors du retour dans le pays de residence habituelle-); 
c) Je donne procuration aux services du chemin de fer pour effectuer toutes les formalltes douanieres, le 

cas echeant; 
d) Je rec'>nnals que je m'expose a des poursuites en cas de declaration inexacte. 

e Bestimmungsland Bestimmungsort 
Pays de destination Lieu de destination 
Paese dl destinazione Localita dl destinazlone 
Country of destination Place of destination ................................•...... .. 

• Zahl der Gepiickstucke n Zahl der Mitreisenden D 
Nombre de bagages Nombre de personnes accompagnant le voyageur 
Quantita dei colli bagaglio Numero delle persone che accompagnano if vlagglatore 
Number of pieces of luggage ___ Number of persons accompanying the passenger 

• In DRUCKBUCHST ABEN - en lettres MAJUSCULES - in lettere MAJUSCOLE - in BLOCK-LETTERS 
NAME NOM NOME Vorname Prenom Cognome Christian name 

Strasse Rue Via Street 
Ort und Land des gewohnlichen Wohnsitzes 
Lieu et pays de Ia residence habituelle 
Localita e paese di residenza abituale 
Place and country of normal residence 

Tagesstempel des Versandbahnhofes Gepackschein 
Bulletin de bagages 
Scontrino del bagaglio 

D ~; 
E ,. 
;:: 

SB B 9448 IX 63 200 

.......... No ... ......... ... .. . 

Unterschrift des Reisen den: 
Signature du voyageur: 
Firma del viaggiatore: 
Signature of traveller: 
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ja lipukkeen (Tullivapa.Lta matkavarustei1la) kayttoon perustuvaa 
tullivalvontoo. 

Toimitusohjeita asem~"lle: Lomakkeita voidaan iuovuttaa mat
kustajille, hotellien portieereille jne myos etukateen, kuitenkin vain 
todellisen tarpeen mukaan. :Matkatavaraa kirjaJttaessa on valvottava, 
etta lomaketta kaytetiian vain uutila menettelya noud~ttaviin mai
hin. Taytetty lomake kiinnitetiian nitomiskojeella (ta:i nuppineulalla 
tai liimaamalla) kuljetussetelin kaantopuolelle vasempa:a.n laitaan. 
Mikali mahdoll:istJa on tiillainen rmatkatavara pidettiiva erillaan 
muusta matkatavm'asta seka samo}n vastaavat kuljetussetelit tulli
ilmoituksineen, jotta ne voidaan rajalla nopeasti tarkastaa. Maara
asema sailyttiili saapuneet kuljetussetelit tulli-ilmoituksineen yhden 
vuoden ajan. (T£o n:o 217, 28. 11. 63. ) Kl 48/ 63. 9. 

Pohjoismainen tavaratariffi 

Lisalehti n :o 25, voimassa joululruun 1 paivasta 1963 lukien, 
on ilmestynyt painosta. Painatusjaosto on suo-rittanut lisalehden 
perusjakelun. (Tft V n :o 343, 21. 11. 63.) Kl 48/63. 10. 

11 Matkalippualennuksia 

12 

13 

Helsinki (lyhintii tietii) : 1.-6. 1. 1964; Suomen Kansakoulunopet
tajain Liitto; XIV kulttuuripaivat; kulttuuripaiville matkustavat 
kansakoulunopettajat; 25 %. Ostetut matkaliput oikeuttavat mat
kustamaan vain ylla mainittujen paivien valisena aikana. AJennus 
ei koske lastenlipuilla matkustavia. Kulttuuripiiiviit ovat 3.-4. 1. 
1964. (Tfo n :o S 1086, 22. 10. 1963.) Kl 48/63. 11. 

Helsinki (lyhinta tieta) : 3.-8. 1. 1964; Kirkkokansan He-ratys
paivat; heratyspaiville matkustavat; 25 %. Ostetut matkaliput 
oikeuttavat matkustamaan vain ylla mainittujen paivien va.lisena 
aikana. Alennus ei ko ke lastJenlipuilla m81tkustavi.a. Heraty:,;pa.ivat 
ovat 5.-6. 1. 1964. (T£o n:o S 1165, 15. 11. 1963.) Kl 48/ 63. 11. 

Kadonneita matkalippuja, henkilokortteja ym. 

Jyviiskylii.n aseman asemamiehen Martti Kummun tyttii.relle Tarjalle 
kirjoitettu tilap. vapaalippu n: o 445402 ajalle 29. 10. 63-28. 1. 64, matkalle 
Jy-Tor, meno Mi, Ke, Klh, Au, Ly, Lpa kautta ja paluu Mh, Kaj, Kuo 
kautta on kadonnut ja kuoletetaan. (9. lpp n: o 2285, 28. 11. 63.) 

Avoi.mia. virkoja ja toimia. 

Yksi y.p. 1 l. ratavartijan toillni, toistaiseksi 9. ratapiirissii.: tyoratavartija 
(Hamina) ja yksi 1 l. ratavartijan toillni, toistaiseksi 2. ratapiirissii.: km 162,8 
-167,6 (Kausala). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitet
tava ao. ratapiirin pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 19. 12. 1963. 
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Valtionrautateiden linjahallinnon koneosastossa nelja veturimestarin vilrkaa 13 
(A 19 pl.), joista toistaiseksi kaksi 7. konepiirissii. (Kw), yksi 8. konepiirissa 
(.Tns) ja yksi 9. konepiirissa (Pm). Koneosaston johtajalle osoitetut hakemuk-
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 19. 12.1963 
ennen kello 12 (postitse ennen virka·aja paattymistii.). 

Valtionrautateiden koneosastossa tyonjohtajan :e pl. virka (A 20 pl.) tois
taiseksi Kuopion konepajassa ja tyonjohtajan 3 pl. virka (A 19 pl.) toistai
seksi Pasilan konepajassa. Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 19. 12. 1963 ennen kello 
12 (postitse lii.hetettaessa ennen virka-ajan paii.ttymista). 

Valtionrautateiden keskushallinnon koneosastossa julistetaan tii.ten haetta
vaksi ensiluokan ylemman palkkaluokan koneinsinoorin virka (B-1 pl.) (eri· 
koistehtii.vii.nii.: vetovoimakaluston kayti:in ja huollon valvonta). Kirjalliset rau· 
tatiehallitukselle osoitetut hakemukset sijan saamiseksi siinii. virkaehdotuksessa, 
jonka rautatiehallitus tulee tekemaan sanotun viran tii.yttiimiseksi, on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan tammi:kuun 4 piii'Vii.nii. 1964 
ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii.). 

VR:n hiihtomestaruuskilpailut v. 1964 14 
VR:n hiihtomestaruuskilpailut (jotka samalla ovat katsastus USIC:n 

mestaruuskilpailuihin Norjassa 21-23. 2. 1964) pidetaii.n Kuopios a Puijon 
hiihtokeskuksessa 25---26.1. 1964. Kilpailuohjelma on seuraava: 

Lauantaina 25. 1. alkaen klo 13.00: yleinen, yhdistetyn, yli 35 v. ja 18-
20 v. 15 km sekii. yli 45 v. 10 km. 

Sunnuntaina 26. 1. alkaen klo 9.00: VRU: n piirien valinen 4 X 10 km 
viesti ja klo 10.00 yJeinen sekii. yhdistetyn maenlasku (kumpikin 45 m 
mii.essii.). 

Piirejii. kehoitetaan jarjestii.mii.ii.n karsinnat omien edustajiensa nimeami
seksi. Joukkueen kokonaisvahvuus on piiria kohden korkeintaan 15 kilpai· 
lijaa ja 2 huoltajaa. Tatii. maaraii. ei saa ylittii.ii.. 

llmoittautumiset on lahetettii.vii. ehdottomasti VRU:n piirien vaJityksellii. 
20.1.1964 mennessa os.: teknikko P entti Ruu.skanen, VR :n konepaja, Kuopio. 
Jalki-ilmoittautumisia ei vastaanoteta. 

Jii.rjestajat hoi tavat majoituksen Kuopiossa osanottajien laskuun mat
kailijakodeissa, mikii.li kirjallisesti sita pyydetaii.n ja samalla. iilmoitetaan 
majoitettavien lukumiiarii. jii.rjestajille 16. 12. 63 mennessa. 

Ylimaii.rii.iset vapaaliput matkaa varten on tilattava jaksojen, kone
pajojen yms. piiiilliki:iilta. Menetetyn tyi:iajan korvausta anotaan rh:lta kah
delta arkityi:ipii.ivii.ltii.. 

VBU:n Kuopion alue 

Lasten hiihtolomakurssit v. 1964 

Kouluikii.isille rautatielaisten lapsilJe toimeenpannaan. koulujen hiihto-
~oman aikana hiihtovirkistyskursseja seuraavasti: 

tyti:it (14-17-vuotiaat) Pyhatunturin retkeilykeskuksessa 
po,iat (12-17-vuotiaat) Vuokatin reikeilylreskuiksessa 
tyti:it 

ja ( 9-13-vuotiaat) Paularinteen lepokodissa Leppakoskella. 
pojat 

15 



15 
48 - 8 -

Etusija annetaan niille lapsille, jotka aikaisemmin eivii.t ole osallistuneet 
VRU :n jii.rjestii.mille kouluJ.aisten hiihtolomakursseille. 

Kirjalliset ilmoittautumiset, joissa on ilmettiivii. lapsen syntymii.aika 
(vuosi ja pii.ivii.) ja VR : n palveluksessa olevan isan tai ii.idin virka tai toimi 
ja osoite, OI!i tehtiivii. os.: VR: n Urheilutoimikunta, raut-atiehallitus, Helsinki 
10. 2. 1964 mennessii, jonka jii.lkeen hyvii.ksytyille lahetetii.iin tarkemmat mat
kaa koskevat ohjeet. 

Alustavan suunnitelmarn mukaan ~iihto Pyhii.tunturille on j un.alla n:o 69 
Relsingistii 29. 2. 64 klo 18.55 seka Vuokatti.in ja Leppii.koskelle junalJa n: o 
75 Relsingista 1. 3. 1964 klo 9.35. Paluu Pyhii.tunturin ja Vuokatin leireiltii. 
tapahtuu sunnuntaina 8. 3. 64 ja Paularinteestii. perjantaina 6. 3. iltapiiiviillii.. 

Kurssimaksuna peritiiii.I!J Vuokatissa 30 mk, Pyhii.tunturilla 40 mk ja 
Pau•larinteessii. 2.5 mk. Tiihiin maksuun sisii.ltyvii.t y1lii.pito kurssipaikalla ja 
yhteiskuljetulcsesta aiheutuvat makuuvaun.u- ja linja-autokustannukset. 

Ruomautetaan, etta VR:n Vuokatin ja Pyhii.tunturin retkeilykeskuksiin 
ei lasten hiiihtoloman ajaksi varata pallikoja yksityisille henk.iloille ja 
perheille. 

VB :n U1·heilutoilmikwnta 

Helsinki 1968. V a.ltioneu voston kiria.paino 
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KASKYLEHTI N:o 49 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessi julkaistuun maaraykseen me,.kitUn: 
Kl 1/63. 2 ( = lehden numero, vuosl, asian nume,.o) Jakelua 
koskevat muutosilmoitukset on tehtava palnatusjaostoon. 

To i m i t us ; Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 

Sis ally s: 1. Raha.Jain toimeenpanomiiiiriiykset. - 2. Muutos MK II:n mat
ka.korvaussii.iinnoksiin sisii.ltyvii.ii.n kauppalaluetteloon. - 3. Verotuslain ja -asetuk
sen muuttaminen. - 4. VR:n puhelinluettelo. - 5. Muutoksia julkaisuun Liikenne
paikkojen vii.Jima.tkat. - 6. Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenne. - 7. 
Lenniitinliikenne. - 8. Ha.ngon ra.htitasotukset. - 9. Suomen ja RuoLsin ta.vara.
yhdysliikenteen tilit. - 10. Kadonneita matka.lippuja, henkilokortteja ym. - 11. 
Avoimia vinkoja ja toi.mia. 

Rahalain toimeenpanomaaraykset 1 
Rautatiehallitus on muuttanut Kl 25/62. 1 kohdassa antamiensa 

maaraysten e) kohdan (siv. 7) na.in kuuluvaksi: 

e) Lomakkeet ja kirjanpitoki1·jat: Markkojen sarake erotetaan 
pennien sarakkeesta sarakevilivalla. Sellaisista lomakkeista, jotka 
taytetaan yleensa ikirjoituskonetta kayttaen, saadaan sarakeviiva 
jattaa pois. Tiilli::iin markat erotetaan penneista pilkulla. 

(Rh/to n:o 3438, 4. 12. 1963) Kl 49/63. 1. 

Muutos MK II :n matkakorvaussaanni::iksiin 2 
sisaltyvaan kauppalaluetteloon 

Muut<Yksena MK II:n sirvulla 1.108 olevaan luettel6on kauppa
loista i.J.moitetaan, ettii 8. 11. 1963 annetulla asetuksella ( 486/63) 
perustetaan Ylivieskan kunnan alueesta Ylivieska niminen kauppa,la 
tammikuun 1 phlvasta 1965 lukioo. (Toj n:o To 813, 5. 12.1963) 
Kl 49/63. 2. 

Verotuslain ja -asetuksen muuttaminen 3 
Heina.kuun 4 pa1vana 1963 annetulla lailla (374/63) on joulu

kuun 12 paivana 1958 annetun verotus.lain ( 482/58) 45 § :iian 
lisa.tty nain kuuluva uusi 2 momentti: 
10672/63/5 -12. 12. 1963. 



3 
49 -2-

45 § . 

.Asetu.ksella voidaan myfultaa poikkeuksia 1 momentin 3 ikohdan 
mu'kaisesta ilnnoittamisv:el vollisuudesta. 

1\farraskuun 1 paivana 1963 annetulla asetuksella ( 484/63) on 
joulukuun 30 paivana 1959 a.nnettuun verotusasetukseen (530/59) 
lisatty nain ikuuJ.UIVa uusi 35 a '§: 

35 a §. 

Poiketen siita, mita verotuslain 45 § :n 1 momentin 3 kohdassa 
saadetaan, ei viranomaisen, yhrteison ja yhtyman eika myoslriiiin 
mainitussa kohdassa tarkoirtetun kuolinpesan ja yk:sityisen herukil.i::in 
tarvitoo ilman eri kehotusta toim.ittaa verotoimistoile tietoja Suo
messa asuneclle verovelvolliselle rah8Jna ja luonnossa suoritta.mis
taan palkka- ja e:Uike-eduista, jotka laa.dultaan, peru tooltaan ja 
maaraltaan eritel tyina on merkitty e.n.nakkoperi:ntiilain 12 § : ssa tar
koitettuun verovelvollisen verolrirjaan. 

Talousosaston johtaja ik:i.innittaa edella olevan johdoota asian
omaisten huomiota siihen, etta muutetut siiiinnokset vapauttava;t 
viranomaisen tekemasta tarkkailuilmoituksia verotoimistoille vain 
silta osiill k::uin suoritetut paJ.kkaedurt on edelUi. sanotuin tavoin 
erite1tyina merkitty verovelvollisen verok:irjaan. Kaikissa muiss·a 
tapauksissa, ~im. rrnilloin ennakonpidiiltyksesta on annettu v8Jiill 
pidatystodistus, on tarkkailuiimoituikset siis edeUeenkin tehtava 
niinllru.in niista on aikaisemmin maaratty. (Toj n: o To 812, 5. 12. 
1963. - Vert. Kl 10 a/60, 48/60. 3 ja 5/62. 3) Kl 49/63. 3. 

4 VR :n puhelinluettelo 

Rh: n sotiiastoimiston piiall:iJkko on vaiih.tu.nut ja ov.at uuden 
paallikon merkinnat VR: n puhelinluettelossa seuraavat: 

351 evl Karppinen, P, huone 213 
as 625 769 

(St n:o 993/ 2 b, 7.12. 63) Kl 49/ 63. 4. 
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Muutoksia julkaisuun Liikennepaikkojen valimatkat 5 
NikkiHin aseman alainen Linnanpelto-niminen seisakevaih.de 

muurtetaan 15. 12. 1963 ~ukien saman aseman alaiseksi seisakkeeksi. 
Taman johdosta muutetaan ko. liikenn~paikan laatUIID.er'kinnaik:si 
1. sarakkeeseen se ja llikennoimistapamerkinnaksi 5. sarakkee
seen H. Muut merkin.illiJt jaavat enna1loon. (N :o Lt 3167, 5. 12. 63.) 
Kl 49/ 63. 5. 

Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenne 6 
Li:sliyksena Suomen j31 SNT-Liiton rautatiera:jasopim.u.ksen neu

votteluissa 18.-23. 9.1963 rtehtyihin, KaskyLehdessa n:o 39/ 63.10 
julka.isturhin paatoksiin, on osapuoLten ike.sken ikirjeenvruihtoteit&e 
sovittu vielii. sem·oovista maarayksistli: 

2-rnetrisen pyorean puutavaran kuorrnaus SNTL:n korkealaitaisiin 
vaunuihin koneellista purkarnista silrnallapitaen 

P uut ikuormataan vaunun pituussuuntaan, poilkilltta:issuuntaisiin 
pmoih.in ja pinojen vaJ.iin mahdollise.sti jaava vapaa til.a tliytetiian 
p itki ttaissu untaisella vlitirpino1la. 

Kun:kin pinon kummankin paan aile .aootetaan kaksi, va.hintaan 
7 em paksuista aluspuuta siten, ettii. niiden paat ulottmr·at vaunun 
laitoihin kiinni. 

Aluspuut on asetettava vaunun poikki ilmhtisuor.aan siten, etta 
nosturin vaijeri voidaan pujottaa pinon aLitse avattuj en iluukJmjen 
kautJta. 

Jokaisen pinon paan ja vaunun laidan vaHin asetetaan ka:ksi 
n. 7 mn.:n paksuista pystypm1ta, jotka ulottuvat vaunun ~ttiasta 
kuorman ylareu.naan saakka niin, etta purkamisvaijeri voidaan 
pujottaa pinon ja vaunun laidan vaLiltse. T~laiset pystypuut asete
taan myos poikittaispinojen ja valipinon vli.Liin. 

Miklili ei ole kaytettavana tarpeeksi pitkia pystypuita, on kay
tettiiva kahta pystypuuta jatkettuna samaan tapaan kuin aluspuut 
ja niin asetettuina, ettii pystypuut aina ulottuvat vaunun ~81ttiasta 
ikuorman ylareunaan saa.kk·a. 

Pinoja ei saa latoa toisii'nSa ikiinni vaan on ne tehtavii siten, 
etta kukin pino voidaan nostaa erikseen vaunusta. 

Kun pyoreatii puutavaraa kuol1lllataan konee11ista purka.mista 
siJmiillii pitiien, on eriJlroisesti huomattava, etta 2-metristii tai piJtem
paii puutavaraa ,ej lkoskaan saa kuormata kaltettuun vaunuun. (Ks. 
piirroksia) (Kut n:o 1472, 3. 12. 1963.) Kl 49/ 63. 6. 
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Lennatinliikenne 7 
Eskolan pysakilla lakkautetaan yleinen sahkosanomavaihto 

1. 1.1964 lukien. (Lkoj n:o Lt 2954, 5. 12. 63.) Kl 49/63. 7. 

Hangon rahtitasotukset 8 
Valtioneuvosto on 28. 11. 1963 antamallaan paatoksella tayden

tiinyt Hangon valtion sataman rahtitasotuksia koskevia 7. 2. 1963 
antamiaan ohjeita siten, etta myos Punkasalmen ja Hietasen ase
milta laheteWi.vien vanerituotteiden seka lastu- ja kuitulevyjen 
rahdit samalla kertaa lahetettiivien vaunujen luvusta riippumatta 
ovat samat kuin Hillon satamaan. 

Tastii syysta lisataan TS :n liitteena 4 oleviin rahtitasoitus
maaraysten B.2.c kohdan asemaluetteloon Punkasalmen ja Hieta
sen ascmat. (Tfo S 1250, 7. 12. 63.) Kl 49/63. 8. 

Suomen ja Ruotsin tavarayhdysliikenteen tilit g 
Suomen ja Ruotsin rautateiden kesken otetaan kaytantoon mai'" 

nittujen maiden valisti:i. tavaraliikennettii. koskevissa tilityksissa 1. 1. 
1964 aJkaen uusi ti1itystapa. Taman johdosta muutetaan Suomen 
rautateiden liikennepaikoille annettuja tata yhdysliikennetta koske
via tilitysmli..iirayksia sanotusta paiva ta lukien. 

Painatusjaosto suorittaa Ruotsin l,iikentoo;sa kayteWivien Uihte
van tavaran erikoisluettelon (lom. n:o 4646) ja saapuvan tavaram. 
erikoisluettelon (lorn. n: o 4645) perusja.kelun. 
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LANTISEN TAV ARAYHDYSLIIKENTEEN MAK
SUJEN TILITYKSET RUOTSIIN OSOITETUISTA 
TAl RUOTSISTA SAAPUVISTA L.AHETYKSIST.A 

Lahtevan ja saapuvan tavaran tiLit laaditaan 
kaJ. enterikuukausittain er:ikseen Tornion ja 
erikseen Turun sataman kautta 

1. Li:ihtevii tavara 

Kailklri lahtevan tavaran rahtikirjat lkirjataan Jruljetettavaksi
jattojarjestyksessa lahetysliikermepaikalla lahtevan tavararn eriko:is
luetteloon (lorn. n:o 4646). Erikoi.sluettelon saratkkeet taytetaan 
ots:ilkoiden mukaan. Suornen rautatciden kuljetus- ja lislimaksut 
rnerkitaan yhtcissUilllllllana, samoin Ruotsin rautateiden vastaava;t 
maksut, viimeksirnainitut lisaks:i maksettu saTa.kkeessa Suomen 
markoiksi muunnettuina. Sarakkeeseen "Kantoa" merkitaan Suo
men rautateiden, laivamatkan ja Ruots:in rawtateiden sara!kkeissa 
olevi-en mal'lkkamaarien yhtciSSU!ll1IIla. Painot ja ma:ksut lasketaan 
saraJdrcittain yhteen sivun alalaitaan. MikaJi vi·ennit civat sovi yh
delle erikoisluettelolomalr.keelle, vaan naita joudutaan taytrtfunaan 
useita, numeroidaan ne kayttaen lomakkeen oikeassa ylakulmassa 
tahan tarkoitukseen varattua sara:ketta ja eriUiselle erikoisluettelo
lomakkeehle laaditaan nii.sta yhdistelrna. Tama yhdistelr:n.a laadi
taan erikseen kummankin raja-aseman kautta lahetetysta tavarasta. 

Erikoisluettelo (ja mahdollinen yhdistelrna) laaditaan ikaksin 
kappalein, joista toinen Uihetetaan tilitysten mukana tariffitoimis
ton kansainviiliselle tavarajaostolle (tft V). Rahtilrirjojen osat 5 
lii tetaan er:iJlroisl uetteloon ·kirj aamisj arj estyksessa. 

Lahtevan tavaran tilitettava loppusumrna sarakkeesta "Kantoa" 
merkitaan asianomaisel1e riville erikoisluettelon (lorn. n:o 4608) 
etusivulla olevan kantotilin vastattavan puolelle. 

2. Saapuva tavam 

Maaraliikennepailkalla viedaan kaikki rahtikirjat vaHttomasti 
niiden aavuttua tulojarjestyksessa sa:apuvan tavaran eriikoisluette
loon (1om. n: o 4645). e lahety·kset, jotka on jatetty kuljetetta
vaksi jonain tilityskuukautta aiikaisempana ik:uukautena (rastit), 
k.irjataan eri eriikoisluetteloon. Erikoisluettelon sarakkeet taytetaan 
otsikoiden mukaan. Suomen rautateiden sarakkeisiin merbtaiin 
kuljetus- ja lisama!ksujen yhteismaarat. Maksettavan puoJella Ruot
sim rautateiden sarakkeeseen me:vkitaan k.uljetus- ja lisiimaksut sekii 
m~hdollinen etuanti tai jallkivaatimus yhtena summana seka Ruot-
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in kruu.nu.issa -etta muunnett1.ma Suomen IID.arkoiksi. Painot ja 9 
maksut lasketaan yhteen sar:rlclreittain sivun alalaitaan. Mikali 
viennit -eivat sovi yhde1le erikoisluettelolomakkeelle, vaan naita jou
dutaan tayttamain useita, numeroidaan ne kayWien lomakkoon oi
keassa yUi.ku.lmassa tahin taJ.lkoitukseen varattua saraketta ja eri~
liselle erikoisluettelo.lomakkeel.le laaditaan illiista yhdistelma. Tamil. 
yhdistelma laaditaan erikseen kumrnankin raja-aseman ikautta aa
puneesta tavarasta. 

Eri!koisluettelo (ja mahdo1linen yhdistehrili) laaditaan kolmiill 
kappail:ein, jo.ista yksi jaa Hikennepaikalle ja k a k s i 1 a he t e
ta an tility ten muka,na tft V :Ue. Rahtikirjojen osat 2 liitetaan 
erikoisl uetteloon kirj aamisj arj estyksessa. 

Saapuvan tavaran tilitettava loppusumma saralkkeesta "Kantoa" 
merkitain a.sianomaiselle riville erikoisluettelon C:Lom. n:o 4608) 
oetusivulla olevan ikantotilin vastattavan puoleUe. 

Yllaolevia ohjeita sovelletaan ensi kerran tammikuulta 1964 
tileja laadittaessa. Aikaisemmat miiliraykset laatia thlit rajanylitys
kuukausirttain kumotaan. Tilit laaditaan erittelem3,tta rahti- ja 
pikatavaraa. Rautatiepakettien tilitt3,misesta ovat voimassa aikai
semmat maaraykset. (T:ft V n:o 363, 4. 12. 63.) Kil 49/63. 9. 

K adonneita ma.tkalippuja, henkilokortteja ym. 1 Q 
Apuasentaja Mika Heinose!Je kirjoitettu tyolaisaikavapaalippu n: o 

367773 matkalle Riihim'.i.ki-Hanko-Swlo-Tahtela-Tampere-Kerava-Hei
nola-Kouvola-Valko, 1. 12.-31. 12. 63 vii.liseksi ajaksi, on kad'Onnut ja 
kuoletetaan. (Stt n:o 3179, 2.12. 63.) 

Vt 1 1. sii.hkoasentaja Kalervo Latvalalle kirjoitettu virka-aikavapaa
lippu n:o 102949, matkalle Seinajoki-Haapamaki-Kristiinankaup.-Kaski
nen-Vaskil uoto--U usikaarJepyy-Leppii.luoto--Ykspihlaja-Ouolu, 1. 7.-31. 
12. 63 valiseksi ajaksi, on kadonnut ja kuoletetaan. (Stt n: o 3193, 3. 12. 63.) 

Helsingin aseman asemamiehelle Tauno Iisakkti Haapalalle kirjoitettu 
asuntolippu n:o 113226, matkalle Huopalahti-Helsinki, kelpoisuusaika 1. 11. 
63-30.4.64 ja henkilokortti n:o 52327 ovat kadonneet ja kuoletetaan. (1. 
lpp n:o 1-310/3012, 30. 11. 1963.) 

Helsingin aseman alokkaalle Pentti Kalervo RaD.D!alle kirjoitettu asunto
vapaalippu n:o 113062, matkalle Riihimaki-Helsinki kelpoisuusaika 1.11. 
63-30. 4. 64 ja tilapii.inen vapaalippu n: o 450164, matkalle Helsinki-Rova
n~emi, meno: Klh-Au-Va:la-Pko--Lpa ja paluu: Mh-Nrm-War-81-
Pl-Ke, kelpoisuusaika 8. 11. 63-31. 1. 64 sekii. henkilokortti n: o 57026 ovat 
kadonneet ja kuoletetaan. (1. lpp n:o 1316/3020, 2.12.1963.) 

Kouvolan aseman alokkaalle .A.nssi Juhani Nikoskelaiselle 2. 10. 1962 
annettu henkHokortti n:o 73503, on kadonnut ja kuoletetaan. (7. lpp n:o H. 
923/4411, 5. 12. 63.) 
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11 Avoimia virkoja ja toimia 

Ylcsi i! l. mtava1·tijan toimi, toistaiseksi 10. ratapiirissii.: km 614-622 
(Murtomii.ki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 10. 
ratapiirin pii.ii.llikolle viimeistii.ii.n 27. 12. 1963. 

Yksi y .p. e. luokan kirjurin virka rautatiehallituksen tilastotoimistossa. 
Rautatiehallituksen pii.iijohtajalle osoitetut hakemukset on jiitettii.vii. rautatie
hallituksen kirjaajan toimistoon viimeistii.ii.n 28. 12. 1963 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan pii.iittymistii.) . 

.Asianvalvojan vi1·ka valtionrautateillii, toistaiseksi keskushallinnon hallinto
osastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset sijan saamiseksi 
siinii. virkaehdotuksessa, jonka rautatiehallitus tulee tekemiiii.n mainitun viran 
tii.yttii.miseksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiii.n per
jantaina ta=ikuun 3 pii.iviinii. 1964 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
pii.ii.ttymistii.) . 

.A.p. osastosihteerin virlca keskushallinnon rataosastolla. Rautatiehallituk
selle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistii.ii.n 11. 1. 1964 ennen kello 12 (postitse ennen virka-aj an pii.ii.ttymistii.). 

Linjahallinnon rataosastolla yksi y .p. i! l. ratainsinoorin virka, toistaiseksi 
4. ratapiirin toimistossa (Tampere). Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset 
sijan saamiseksi siinii. ehdotuksessa, jonka rautatiehallitus tulee tekemii.iin mai
nitun viran tii.yttiimiseksi, on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii
meistii.ii.n 11. 1. 1964 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan piiii.ttymistii.). 

H elsinki 1968. Valtloneuvoaton klrjap aino 
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KASKYLEHTI N:o 50 
1963 

Vlittaus Kiskylehdessi JulkaJstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1f63. 2 (= lehden numero. vuost, asian numero). Jakelua 
koskevat muutocilmoitukset on tehtivii painatusjaostoon. 

To I m I t us: ~utatiehallitus, lehtipalvelu. 

Si s a ll y s : 1. Ratao. an Kaulirant:a-Pello 81\"U.a.minen ylei elle liikenteelle. 
2. Rautatiehallinnon tyojarje·tys. - 3. Ohjesiiiinto terveydentila- ja. palvelu::-

kelpoisuusvaatimuk.sista (OTP). - 4. :Muuto.ksia maii.ra~·skokoelman I n,-aan ju 
opetu toimen ohjesaii.ntoon. - 5. KylUi. tii..mii.ttomien rata- ja vaihdepolkkyjen sa.kii 
muiden erikoispuutav.a.roiden han·kintav&-,toonottQjen ja kil'janpi(lon uudelleen jar
jestely. - 6. Ka.lustoesineiden kirjanpidolliseu rybmityk~<Pn uusiruinen. - 7. Utulu 
nimi en tilapii.isen juDJanliiiliety paikan llllkkauttaminon. - 8. 'l'ornios a uudelleeu 
kuljetettavaksi jii.tettii.vii.t lii.ntisen ta.ve11ayhdy. liikenteen liihetykset. - 9. Tilasto
toimiswa varten laa.dittlav.a tiJastoaineisto. - 10. Kadonuut haarukkavaunu. -
11. Kradonneita m.atkralippuja, henJkilOkortteja ym. - 12. A ,-oiruia virkoja ja toimia. 

Rataosan Kauliranta-Pello avaaminen yleiselle 1 
liikenteelle 

Kulkulaitostcn ja yleistcn toid.en nlinisterii.i u11 marrasknun 
25 paiviina 1963 piiiiWinyt, etta Kaulirannan-Kolarin rautati e
rakennuksen rataosa Kauliranta-Pcllo ( 42,1 km) luovutetaan 
yleiselle vii1iaikruiselle liikentoolle t.amm.i'ku.un 3 piiivfu;;ta 196-! lu
kien l)autatiehalliJtnksen maiirattiiv,iiss.c1. laajuud a. Sen ohessa 
ministerio on !ID.<1.iirannyt, etta ratoo a on halliiilOOllis a ja tilas-
toll.isessa suhteessa tkuuluva Ketllin Li.iken;nealueeseen, 2. talouspu
riin, 8. ratapiiriin, 6. konepiiriin, -l. varastopiiriin ja 6. liikenne
piir'i·illl ja 'Ctlk1. rautatj,er,atk ;nnusosas1o <'de.lle<>n toistai eksi hoitaa 
1·at•aooa.'rt<>n tehtiiviit. 

Edcllii olevan johdosta rautatichallitu on paiittiinyt avata 
mainitun rataosan tammikunn 3 piiiviista 1964 lukien ylei ellc 
viiliaikaiselle henkilo- ja tavaraliikenteelle ja samalla miiiiriin
nyt Sen kuuJ.u.maam. 69. laaJkiiri- ja E'llS.iapualueese;en ka 12. sahko
alueeseen. 

Rakennustoiden suorittamista varten varat,aan r~ataosa paivittain 
lreHo 7-16 va1i1Ui neljiin tun.n.i.n yhtiijalksoiseksi aja1."'Si rautatie
rakennusosaston tyojunia varten, ja tOiden ke3lreneriiisyydestii joh
tuen rajoiteiJaJaJn suurin sallittu nopeus rataos.aHa toista:isclrsi kisko
au tojunille 60 lkm/t seka •tavaraju:nitltle j.a veturcille 40 lkm/t. 

Nyt lii.lrenteEille ava1ltavallta rataosaJ1a tul e olemaan semaaV'a:t 
liillreoo.IElp aillkat. 
10931/63/5 -- 19. 12. 1963 
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Kauvosaari ...... 72 
!'\(' 

Ratasjoki . . . . . . . . 72 

Juoksenki . . . . . . . . 72 
.Jks h · 

Puonavaara . . . . . . 72 

Pakisjarvi . . . . . . . 72 
H ' 

Tnrtola ... . ...... 72 
Tur lY 

Isoranta •••••• 0 0. 72 
se 

Pello ••••••••• 0 •• 72 
Pel p 
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Kanlirant a i. 
PeUo 3li. 
Pel 36. 'ror R:?. 
Lla 100. 

Kaulirantn 13. 
PeHo 30. 
Pel 30. '['o r RS. 
Lla 106. 

Kanliranta 1fi. 
Pello :?7. 
Pel 27. T or 91. 
Lla 109. 

Pello 23. 
Kaul iran ta :? II. 
Pel 23. Tor n;;. 
Lla 113. 

Pello 21. 
Kauliranla ., ., 
Pel 21. Tor !17. 
Lla 115. 

Pello 1 . 
Kauliranta 25. 
Pel JR. Tor 100. 
Lla 118. 

Pello ., 
Kaulirantu .J.l. 
Pel 2. Tor lHi. 
Lla 134. 

Tor 11 
Lla 136. 

H 

H 

Illm 
T 

li 

H 

'I 

Hpj 400. Hpk 675. Iliw 7o;~ . 
Hy 917. Ilm 49 . Jus 65 . 
Jy 610. Kr. 1016. Kon 38!:1. 
Kw 856. Lh 91 . 01 223. Par 

37. Ps1 973. Pm 672. Ri 905. 
Sk 557. Tpe 7 9. Tl il2!1. Tku 
957. Yw 345. 

Him Hpj 40!1. Hpk 68+. Tiko 712. 
T Hy 026. llm 507. Jns (i67. J,· 

6i9. Kr 1025. Kon 398. Kw 865. 
Lh 927. 01 23·2. Par 846. Psl 
982. Pm 681. Ri 914. Sk 566. 
Tpe 798. Tl 38 . Tku 966. Yw 
354. 

H 

K Hpj 427. llpk 702. Hko 730. 
Hy 944. Tim 525. Jus 685. Jy 
637. Kr 1043. Kon 416. Kw 883. 
Lh 945. 01 250. Par 864. P . l 
1000. Pm 699. Ri 932. Sk 584. 
Tpe 16. Tl 856. Tku 984. Yw 
372. 

EdelUimalliruilttujen liikcnn pail~kojen sijainti om. seumasa: 

Kanvosaa.ri 
Ratasjoki 
.JuoQ enki 

:k!rn 
knl 
~mn 

967 + 483 m 
973 +296m 
976 + 774 m 
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PuonoaJVaru:a . . . . . . . . . . . . knn 980 + 750 m 
Pakisjarvi . . . . . . . . . . . . . . k:m 982 + 555 m 

1 
Turtola . . . . . . . . . . . . . . . . rkm 985 + 004 m 
Isoranta . . . . . . . . . . . . . . . . km 1 000 + 763 m 
PeLlo ........... . ....... km 1002 + 804 m. 

(Rh/ hllb n:o 3251, 16. 12. 63.) Kl 50/ 63. 1. 

Rautatiehallinnon tyojarjestys 2 
Ra-wbat;hehailiLitus on 4. 12. 1963 .muwttainut rau.1Jaitiehrnl1irrmon tyo

jarjestyklsen 15 ja 16 §§ :n .aJlmk;appa1oot, 22 § :n ja 26 § :n 18) 
lrohd'3i11 erka lisiinnyt uuden 22 a § :n seuraavasti : 

IV. Toimistot 

H allinto-osasto 

15 §. 

Yleisen toimiston, jorikla paaJ:Lillclrona on P.pul1a:isjohtaj a j a johon 
rkuuluu kolme jaostoa, nimitta.in: ha:llinnollinen jaosto, am.mattiop e
tusjaooto j a sovelltuvuustu.tkrinnusj aooto, tulee: 

16 ·§. 

Lainopt1lisen toimiston, jonka paallikona on apulaisjohtaja j a 
johon :J.rnuluu kolme jaostoa, nirmiWiin: yleinen jaosto, kiinteisto
jaosto seka vaurio" ja rkorvausjaosto, tu.lee: 

22 §. 

Ratatekm1lisen toimiston, jonlk:a pam.lilhki:ilnii on y~li-insmoori tai 
apulaisjohtaja ja johon ikuuluu ikolme jaostoa, nimittain: rata
p.i!hajaosto, I"a:idejaosto ja turvail..aritejaosto, tulee : 

1) laa.tllia yhrt:Jeistoimlli:n niiden lkiaoosa, jo.ita asia ko.skee, suUJ.lTI!i
telmia, piirustuksia, .lujuus1askelrrni!a ja kustannusarvioita seka val
voa toiden teiknillrista suor.itusta ja arutaa l!ausuniOOja 

a) ra.toj,en perusparannustoista, 
b) uusista ratapihoista eka jo o:Ievien rataJp.ihojen muutos- ja 

uudistustoista, 
c) aluciden paJclwluna tu!k.sesta, luov1.1Jtuksesta, va:ihdosta ja 

vuokraa.misesta, 
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d) uUJSi-en ratojoo ja yksityisllaiteiden yhdistamisesili valrtlion-
r aurtaJte:i.lrin., 

e) rnkennussl.ilim;n<isten mulkatis.i a k·aavoi<tusasioissa, 
f) tie-, katu-, viemliri- j•a vesijoh.rtosull.'111Il.ilitel:rni.sta, 
g) rauta.tiealueelle tali en -vaJ.ittomaan Uiheisyyteen raikennetta

vien raken.n.us1len ja lJaiJtteiden sijOO!tulmesta, 
h) radan paallysi'ailoonrteesta ja ita koSkevista .wknillisjsili maa

ray>ksi&ta, 
i) aukean trilam. uloi:Jtlunasta, rad8!Il goometr.is.esta mitoitu:ksesta 

elcii ni.ita Jroskevjsta teknil.1isista maarayksistii ja oihjeista. 
j) raJtapolkyi ta, kiskoista, rnidetarvikkeista, v;alilhteista ja raide

risteyksistii sclra IlliJirta koskevisila maaraykssita, 
.k) mtllista r.aiteen, ratJapenkereen ja ratapihojen ralkenteista seka 

llaittcista, jO'iJta ei v;oida p,]taa muU!D. <toinniston to!imiala.an 
kuuiluvilla, 

1) uusi·en Ji•ikelllteenohjaus- ja rt;urvaJ.arlrttei.den myos ta.soristey -
;ten turvaMtitteiden, 11alrentarrnisesta ja v;anhoj n mm:uttaani
sesta. 

2) ho:ilta:a yhteistoimilnna.ssa. r.attapfuien kanssa 1'aJtalinjoj n ja 
ratapihojen lkartoituksia, 

3) Vlab.vi taa, osaston joMaj8!Il ikanssa sovi:ttua:am., toi.mist:oo. tyo
alaan kuuluvat ylciset :vaikenne- ja aillnemaaraylk.set., eUei nilita nii
den laajaikantoisuude.n vuoksi. muualJa valwisteta (vrt. 10 §:n 9 
kohta), 

4) laatia ehdotukset junien uurimmasta kulkunopeude ta, ak
setiluvusta ja -painosta eri iwhdilla rataa (vrt. 22 a §: n 6 kohta), 

5) uorituttaa vuosittain laaditta'Van ohjelman mukai esti raite n 
mittaulrsi.a raJit.ee.nmitta'LlSlaittcilla sekii laatia mittaustulostJen perus
teella raiteen kunnon arvostehut, 

6) rkasitella !'larilteen h:i.tsau;d;a llmskev.at ;telmill:iset asiaJt seka oh
jata ja valvoa uoritettavia kiskon- ja raiteenhitsaustoita, 

7) huolehtia liilrenteenohjaus- ja turvalaitteiden ralrennus- ja 
mmutost.oiden tJeiknillrisestii. tyonjohdosta, eri.!k:oi tarvea:inetiiauksista 
ja yhdessa sahkoteklllilJ1isen toi:miston kanssa sahkoturvallialitteiden 
aoontamisesta, hoidosta j a i~rupidosta, 

8) t.arkastaa liikoort:oonohjaus- ja turvail.aitteet e.runen kaytantoon 
otta.mista, 

9) vahvistaa edelli essa lrohdassa tJarkoirtettuja la:iltte.irta koskevat 
yle.iset rkayttO-, hoitto- j·a 'kuoo.ossapirto--ohjeet ja maaraykset sekli 
llikennetoimiston amiD.tettua asiasta 1ausuntonsa., naildc.n l:ailitteiden 
erilkoisjoh<tosaannot ja lk:ayttoohjeet, 

10) opettaa, edella tarkoitettuja laitteita kaytantoon otettae sa, 
asia:noma.isri:a henki!loita 'll..i!idan kayWiu:n:iseen seka huolehti.a muuten-
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kiLn lruutciden :Jdi.yrt;tamioon, hoidon ja kunnoosapidoo YalVQamasta 2 
(VI'!t. 26 § 10 kohta), 

11) valvoa radam piUL!ilysralcenteeseen ook:a NJJtapiha-, litik€1Ilteen
ohjau.s- ja turvaJ.aitteisiin kohdistuvila hanlk!intoja, 

12) antaa yksi.tyjskohtaisia mrui.rliY'ksia ja olhjeita itofunistossa 
laadittujen 8!Siiarurnuikarl.sestti vahvistettujen pmrustusten j·a suunm
teJmien mukaan to.i.rnimettaJVien raJkennustoiden valvOilllisesta ja tar
ka.stamisesta selcii lll.in:iR.ta rr::iliiden 1Jehtavien suorittajat omam .toilimis
ton ooa1ta. 

Milta ed!eJ.J.a on sanottu lk.oskee sove1tuvim. osin myi:is rau1latie
ralkennU!ksila val'lten suoritJettavia tehtii;V'ili. 

22a §. 
Rakennusteknillisen toimiston, joilikla paaJ1iJkkfutii OlD. yJ.Ii.-Umsin.Oori 

ta:i apulai.ajohta1ja ja johon kuuluu kolme joos.toa, nimitltfuin: si[Lam
l~a~cennusj>a:o.sto, hUIOOlerakennu.sjaos:to ja geoteilmi!llin.:en jaooto, tu.lee: 

1) ~aJaJtia yhteristorimiln n.iliden kanssru, joita asia ikosk:ee, sul1M1i
telmia, piiru.stu:ksi.a, lujuusliaskelmua ja lkustannusarviiOiita eltii val
voa .toiden tekn:i.l1i.sti: suor:i!tusta j-a •aJntaa lau.sun.t.oj·a 

a) raJtapellk!erciden ja -leilkkau.sten sekiii tunnclciden teosta ja 
vahvistrumisesta, 

b) nautaltiie-, ma:amtie-, krutu- ja ldivclysilllorista seka henkill.o- ja 
maJtkatavaratunneleista ym. raut:ru!Jieta risteilevistii railren
teista, 

c) ralkennu.k ista, laituriJk,at.loiksista, ws:itoxmeista, ikhlinto- ja 
si.O..l'lto~avoist1a., ~iilclmvaiOJ k!ailustom. sisu.sltll'ksesta ja ulkoDJaostli 
ym. raJ~ennusa.l'aan llruuluviJSta rautatCiiden iLallittcista ja ralken
teista, 

2) vahvistaa osaston johtajan kanssa sovittuaan toimiston tyo
a}ruan kuuluvaJt ylei~cl rakenne- ja a~ine~~naarliykset, eUei lllililtii. nii
den laajall\!ai11Jtoi:suuden vuoksi muuaJ.iLa Vlahvimeta (vrt. 10 §:n 9 
kohta), 

3) suorittaJa gootek:rui.J.l:i&ia tutJkitrnulksi..a, 
4 pitJia luettelna rautatie-, ma;a.ntie-, katu- ja kav~ysill.oista 

ktun rmyos antaa ;tekmill.JJi..sili ohjeita IDiden kaytOsta, kunnossa
pjdosta ja tarkastu.lksesta, 

5) va.lvoa siltoihin ja huonerakennuksi.in kohdistuvia hankintoja, 
6) 1a;a1Ji,a ehdotu!ksc>t jl1Diien suurimmasta ktulllmnopeudestaJ j·a 

a;.kselipainosta rautaJtiesi.NniiliJ.a (vrt. 22 § :n 4 kohta), 
7) la.ati.a uusi!a siJ.toja ja rakennUiksi.a seka vanhoj n muutta

mista va.1~te.n tarpeelliset rtJarv·eai11eluetJtclot S"elka tyi:iseliJtys- ja 
nra!kkasopimuseh dotuklset, 
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8) huollehtia J'lkmssii neuvoin siihl•otck.illliJ.ti en toillrll!iston till ulko
puoJ:isen. asia.DJtUJntijatn imm.ssa sahkoisten laitttciden raike.lliiltlBtelm~J
l!isten osiJen sutlU!Illittelusta ja ta.rkastukse&ta, 

9) huol€htia y'kffi&sii neuvoi..n konetck:nililJisen toi:rni ton t81i ulko
puolisen asianJtuntijan ID81IlSSa. konetelmilJilistcn laitteiden ralkffilllus
tekm·i,Jliste:n osllien uunnritteluma ja tarkastuJrsesta, 

10) a:rutaJa yksi·tyi.SkohtaJisi,a :mliarayksiii ja ohjeita toimisto a 
}a:adittujen asi·anmukaisesti vahvistettuj€n suunnriit.eirrn.i:en ja pi~m.s
tus!Um muika.run suorilootta:vi.en ralkennumoiden valvomi.sesta ja t.ar
kastami.sesta ekii nilmeta naiden tehtavien uoritltajat oman to<i
mi.ston osalta. 

Mitii edalHi <hll oonobtu, k'OSkee sovelturvitn os:iJn myas rautaJtie
rakennuJffii..'t varten snori.rtettavi!a lte.htiivia. 

26 §. 
Siihkoteknillisen toin1-iston, jonka pik11iilikona on ylli-imsiilloori tai 

apu13Jisjohtaja, ja johon lmu1uu lkoLme jaostoa, nim1bta.iJn: valwa
virtajaosto, h€ik.lrovirrtaj<aosto ja si:ilhkOistysjaosto, tulee: 

18) valvoa sahkoalueiden toilrruim.taa, 

Samalla huomautetaan, etta ke.sakuun 20 piiiviinii 1963 anne
tulJa asetuiksella (315/ 63) on vailitiomau1Jate.iden l.injahallilnnon jak
sot muurt:ettu ,piJirei.kffi, mistii johrtuen tyojiirje.stJikses aklin on teh
ti:ivii vasta:aJV:at Illim~kekorjaulkset. (Rh/ HlJO n: o 319 , 4. 12. 63. ) 
Kl 50/ 63. 2. 

Ohjesaanto terveydentila- ja palveluskelp oisuus
vaatimuksista (OTP) 

R autaJiliehc'lll!itus on &. 11. 1963 vahvistanut ohj esiiiinnon tervey
dentila- ja paJ·velm.skclpoisuUSVIaattimuik.sisrta (OTP) otettavaiksi kiiyt
toon taJmmikuun 1 piiiviinii 1964. 

Sarmasta ajankohdasta luk.ien Oill kumottu huhtiktnm 13 paiviina 
1954 vahvisrtetrtu Ui8!kiirilnt~mkastusohjesfuinto (LTO) siihen myo
hemmin tehityi!ne muutdksme.en ja lisayksinoon, rautatiehaJlliltuksen 
kiiJ.·j el'mat j·a lki<ertolk:irjoot n:ot 1836, 27. 10. 1958 (MK I 14.1.3.1), 
15/2786, 28. 3. 1903 ( I[K I 14.1.3.3), H. 1441, 29. 9. 1951, H. 139, 
9. 2. 1960, H. 1204, 26. 11.1957, H . 695, 28. 8. 1962 ja H. 586, 6. 6. 
1958 (MK I 34.1-4) se'k:a ·terveydenJmQltojao t0111 lm:rjelmat n:ot 
413, 1. 3. 1954 (MK I 34.5) ja 306, 7. 2. 1952 (Kl 11/ 52.4) s:amoiln
lrnim Sa:i!raan- ja lterveydenhoidon ohjesi:ilirunon 2 § :n 1 kappaleen 
10) /koMia, 9 § :n 2) ilroh.ta ja 10 §. 



-7- 50 

Sama a yhteydessa on v·iimeksl!m.ai.nittm ohjesaannon 2 §: n 1 
kaippail.een 9) kohta muUitettu nam kuuluvaJksi: 

9) antaa 'Val!bio:nrautateiden palveluksessa tai ty08sii o1eWlle ja 
paltv~luksoon tali tyohon pynkiville hentkiloin liUikmntodri! tultsioa. 
joita ra.uta.tieviram:xm.aliset vaaJtirvat. 

Edel1:een rautatiehalJ.itus on muuttannt liilikari11ltodistusten 1illit-
1Jiim:isestii halkupapereilhm a:u.netut maaraykset (H. 585, 6. 6. 1958, 
lliK I 14.4.9.1) lrohdi.Lssa Id) ja lib) nfuin lnnuluviksi: 

Id) milkiil!i kysymys on viroista tai toimi ta, joiden haJ.tijat rteh
ta\'iensii puoJ. ta kuuluvat pal.veluskelpoi tnL"H'Yhmaan I, II, III tai 
IV eli l.iilkell1llleturvalli&"'.l.U pail.vcluheruk:ilolnmtaan (vrt. OTP 1 § 
3-5 mom.) ja haki•jail.l.a ci erunestaan ole saoortuJlilaista valkillnarlsta 
virka~a tai tointa, raUitatieHiiikiirm a:ntama todistus (lorn. 3310) 
asian\lmruisen y}eisestii terveydentila.sta, naontarkilrnudesta, vari
naostii sekii iknulo- ja puhekyvysili. Todj tus <"i aa olla ilroJmea (3) 
kuukautta 'Vanhempi ja tuiLee sen oUa .allruperihlne:n. Jos kuitenki111 
\ilrwn :ta.i toirnen haikija SlallUan.la.illraises.ti taikk:a myohemmin, ilaruldi
l'ilntodistuksen ikelpo.isuusajan kest.ac a, hal\'00 toisia vlirkoja tai 
t<Xim1a, voidaan haikemuksiin liittaa ail.ku.peraisen li:ilikarintodistu!k
. en jhljeru10s, johon on tehUixa mcrki•nta siita, mihim hatkenmksee11 
allkuperailllen todristus on liirtetty. 

lib) rautart:je1ahldirin loonaiklkooUa 3323 uljetussa kirj ekuoressa 
(lorn. 1724 Th) ·antama lliiiikarillltodi tus aina. Valtionrau.tateidem. 
palvelutksessa tali tyos:sli jo olmem. osaJta riittiiii lrnirt:Mkin lamak
keella 3310 annettu toclistus asia.nomaisen ~-lei cmii 1erveyde-ntitlasta. 
Iliaonta.l.-'klk"Uudesta, varina5sta sdltii Jmul.o- ja pnhck~--~-sta. 

(Rh/hlo :n:o H. 475, 6. 11. Hl63) Kl 50/ 63. 3. 

Muutoksia maarayskokoelman I osaan ja 
opetustoimen ohj esaantoon 

Rautatri.ehalli<tus on 6. 11. 1963 ,•ahvistanut ohje aannon tervey
dentil·a- ja paJvelru kelpo.isuum·aatinmksista ja oiQceutta:nut hallinto
osast.o.n antarrnaan tankemmat uniiaraykse.t tannnnikuun 1 pfu"-·ana 
1964 voimaan tulevan uuden ohje aam1on toimee.npanosta. 

Taman johdosta muUJtetaan.1 maarayskokoebnan I osan kirjoitus 
34.6. kohdalksi 34.1. ja 34.7. kohdalksi 34.2. (cnti et kohdrut 34.1-5 
on kumottu rau'ta!t.ioh.all.ri:tuksen kirje-cllii n: o II. 475/ 7048, 6. 11. 
19 6 3 ) j a n.ilill1 lh.-uull m-:iiks1 : 

34.1. Rautatli.ehenikil.olrnnnJal.le asewttaYi ta vaatimuiksista ylei
eem. tel"VVeydentilaan, niiont·aJrkih.cmteen, vai'fulakoon sckii puhe- ja 

kuulokyih--yyn niihd!em. on saadetty Ohjesi:ilim1ossa terveydentila- ja 
:palh-eluskclpoisuUS\·aatimuksista ( OTP) (loan. 3313). 

3 

4 
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31.:2. Kun ou ilmen uyt. et.tii myos kesaap Ullaisilta ja muilta 
Ya.iu lyhyehkoksi ajalGi otet.uilt.a 'ijaisliJ.ta on vaadiitu Ui.a.karin
todistoo, huomautetaau, etta t.erveydent1Ja- ja pa~velu kelpoisuus
nw.timulksi ·ta annetun ohjesiilinnon ( OTP) (lorn. 3313) 24 §: n 4. 
kohdan mukaan ei tilapaiscsti, miiiirattyyn tai 1lybyta:iJkai n 1rulle 
6 lruulkamtta kestii:vaan tehtadii.in otett.avan henlci..lon ta.rvitse esiJttaa 
lai:ilkiirintoclistu.ks1a, cllai. iihen lkatsota olevan eriltylistii syytii . 

SamaLla muutet8Jan Op tustoimen ohjesiiannon 45 § :n. 6. lisa
maal'ayksen c) tkohdan 2. ikappailie niiin kuuluvalks.i: 

Rata-auton t.ai 1LiaclnwaJ1 tyi1koneen kUlljettajruloo m·1,k.irdill 0111 

my0s, sen mulk:aisesti lkuin siita. on erilkseen ma.iiratiy (k . Ohje
sai.into terveydentila- ja pah·elu,kelpoi uu vaatimu.ksi ·ta, OTP), 
esitet.tava rautatielaiildirin ant.auna todi tus ylcisestii terveydentilas
taan, uaontankkunrlesta, viir~naostii ·eka kuulo- ja puJlekyvystii; 

ja ,·aman OpetUJStoinnen ohjcsafum0n Liilltteena n.:o 7 ol.evien Lii
kennoitsijiiin pi:i.iYysty ·mi ehi ton patm)-ysvMJtim.usten A.c) ja B.c ) 
kobdat naan h."U1.uluviks:i: 

c) sen mukais lti 1Jmi11 .si.it.ii on et<i!kseen maaratty (ks. Ohje
$1Hint0 ternydentila- ja palvelu kelpoisuu YaatimuJksista, OTP), 
rautaJtioli:UiJkla.r in todri tu y l<'isestii tm'Veydootilasta., naOrn.tarillftruu
desta, varinaO.Stii eka lkunlo- ja. pu.hclcyvy tli; ilis.iiksi on tiil1ainen 
henkiJlo ede1la marunritun ohjesaannon rrnuikaise-sti vclvollinen saapu
maoo niiko- ja kuulooistin oka vi.i.riniion maaraaakaiseen. testau.k
seen. (Hlo n: o H . 475. 6. 11. 1963) Kl 50/ 63. 4. 

Kyllastamattomien rata- j a vaihdepolkkyjen sekli. 
muiden erikoispuutavaroiden hankintavastaanotto
jen ja kirjanpidon uudelleen jarjestely 

R autatiellallitus on 11 pai vanii joulukuuta 1963 telmmaliiii:i.n 
paatt)ksella (Rh n: o 3460/ 8091) &uostunut tehdyst.ii esi.tyk.sest.ii sii
hen, etta kyllli.istiimat.tomien rruta- ja vaihdepolkkyjen se'kii muiden 
<'l'ikoispuutavaroiden hankintaYastaanotot suo1-,j_rtetaan tril i'VLloden 
1964 aJusta li.ilhtim1 yl in()!l1la8Jl1 varasto-osaston to:imc ta, joJJloin 
nain vaataanotet.ut puutM·arat jaavat ID:VO Yarasto-osaston valitto-
111Mll hoitoon ja lu1111intaan. 

Edell.ii ma:ini.tlm uuden Y<l'taanotto- ja kirja;npitojarjestclyn 
johdosta rautatiehallitus on miiarannyt uoudatettllivruksi eur a:avaa: 

1. Kai.Jclri 20. 12. 1963 polttoain - ja puutavaTaJVaraston pi.ili.lrir
janpidossa jru rllitapiiricn boido a ja hal.Unnassa (rapor ttisUJhteessa) 
olevat kyl.lastiimattOmat rata- ja v31ihdepolkyt selm muut erikois
puutavarat lu.ovutelaan ratapiiricn toitmesta 21. 12. 1963 puu.tava:ra
kirjam.piliijien boirtoon ja ha:llinrtaau. 
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:2. Kohdassa ] . mairutut, ratapiirien luovuttaanaJt sill puu- 5 
t<wa.ra.kirjanpitajien tiimii.n jaJkeen Yasta.anottaanat erikoispuutava-
rat lrirjataan puutavara.kirjanpit·ajien rtoimcsta. eri.tyiselle tavara
kortiile (lomak.e n:o 1426) siten, etta kulrin ratapol.kkylaatu samoin-
kuin jokainen vaihdcpollkkypirtuus .tulee omal1e kortilleen. 

Vastawvasti •menetelli:iiin mmm erikoispuutavaran suhteen. 
3. J okari.sesta varastopari.kasta on l•aadittaJva oma er:i!l..1llinen kor

tistonsa, jota vastaava koPtisto pidetaan polttoatine- ja puutavara.
Yaraston toimistossa. 

4. V ast8100otetut erikoispuutavarat k.irjaa puutavaraik:irjanpirtaja 
Yi:ilittoma.sti tawarakorti toonsa. Mi>ttaustod.istukset v81Staanotetuista 
erikoi.spuutruvaroista lalletetaan paivitti.iin polttoaine- ja puutavaJ.'a
varruston toilrnistoon. Mitta;u.stod.istuksiilln on aina tilidottomasti mer
lcittava s.e tavaraJrortin fl..:'isto, joka muodostuu a.o. mittaustodis
tuksen ma.ar..an tultua k:iirjatUlksi tJavaraJko11ttiin. Mittaustodistu.kset 
on va.rustettav:a juoksevalla numero1La siten, ettii koiko hoiJtoail.U:eeUa 
on oma, eri varastopa!iikoista ri.ipputmatool., juokseva numeronsa. 

5. Erikoispuutavaroiden lahetykset suoritta:a k.ii.ytii.nni:illisyys
syista enti een tapaan ratapii.ri saatuaan ensin ao. puutavarakirjan
pitiijan li.i.hetystii kosk.evan kirjallisen tyotiJLauksen. Lahetys:k:ootan
nuksista polttoatine- ja puutwvaravarastolle 1aatiananoo. "Timin" la
hett.aJi ratapiiri a.o . puutavaralki.rjanpi.tiijalle. "Timi."~lomakkeesta 
tUJlee kayda iihni lahetettyjen. tavaroiden t1ajri.t, pa:ljoudet ja llmtakin 
lajia kosk~vart, ikustannuserat eldi. !lruor:mwus- ja va.Btaanottopruilkat. 

6. Lahetysten tilaa;ja (puutavaJ.·a:lrirjanpi.tiija) merk:itaan ilru.Jje
tusk.iJrjoihi.n tavaran •Jahettajaksi. ja. tu!Lee hanen. huol~hti'a, etta 
kuBekin Ui.!heteWivalle vaunulkuormalae ilrirjoitetaoo. oma ikuljetu -
ki;rja. 

7. Puu:talvaralkirjanpitajien on pidetJtiiva lalletyks:ista paiva
iki.rjaa, jo.hon merlkitii.ii.n 'liihety ta. koskeva tilaus, Uiilietysparivays, 
tavara:n laatu ja maarli, vasta;anottaja seka kUJljetuskirj.an ja vau
niun numero seka merdd!nttii kuljetuskirrjan kuittti.ka~ppail.oon palau~ 
tUJIDisesta. Myos saapunei<rta "Tirrn.eisrta" tebdii.lin mer1ki.nnat tii.ha!ll 
kirjaa;n. 

Taman liihetyspai,yiiJk.irjan avulla on •buoJ•ehditta'Va siita, ettii 
vastaanottajalta saada.an kuljetmskirjan kui.t3Jttu kappaJe takaisin. 

8. Llilietyffi%t lrirjataan poistoina asi.anomaisille tavaraikorteille 
paivittliin Uruiten!kin ruin, etta poiston maaraksi merki.tiiiin vastaan
otta.jan palwuttaunassa kuittikappaleessa hyvruksyma maa.il'a. 

Mikiil.i vastaanottaja on muurt;Itauut 1a.hettajan maarameriki!rrtaa, 
on v81Staava muutoo tehta.va. puna:kynalla Hi.hetyspai'Vi:ikitrjaan. 

9. Lahetysten ai.heutta!ffian ikiirjaami.sen tapal1duttua ta'Varakor
tE-iUe loii.hetetalin 1.iJitosite (kulj.lrirjan lru~tltikappaJe) poltt.oaine- ja 
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puutavaravaraston toianistoon. :i\'Iy·o ilihiin tilito itteesecn on mcr
kitiliva kirjaamisen ailieuttaana uusi aasto. 

10. Vastamottajan on a.im.a pystyttii:va oodistamaan, ·etta va.s-
1Jaanottolaskenta on 11iittaV1iin huolalLisesti suoritettu. V astaanotta
ja:n on ka&-iteltava jdkaialen kuljetuskirja er:illisena ja kuitwttu kap
paiLe on viilittfunii ti palautettava ilahetilijalle (puutalvaraikirjan
piti:ijalle). Kuljetuskirjojen yhdistehnaa iahettajaa varten ei tar
virtsc laatia. 

11. Jdkainen vastarunotettujen puutavaroiden nrastopaikka 
muodostaa eril1isen va,rastO!Il!, ja toimii ruiiden vastaavana hoitajan.a 
puutavarakirjanpitaja. 

12. Kylliistiimiittomien rata- ja v>aihdepolkkyjen ym eriikoi ·puu
taJVaro~den osalta tekevi:iJt ratapiri.rit eriUisen tarveaineilmoituksensa 
(rwpoi1tin) j<mlukuulta lkaiksim. kappailein, joosa i·lrnoitul\: essa mcrki 
taan ka:ikki iLmoituksen sisaltamat puuta'Varat siirretyiksi a.o. puu
ta'Varakirjanpi·ilijitlle. Nama tarv•eainahlmoitukset lahettoo raJtapi.iri 
suoraan a.o. puutaYaralk.irjanpiilijille, jonka tulee raportiJt ta1·ka -
tettuaan palauttaa toinen kappale kuitattuna ratapiirille ja toinen 
polttoaine- ja puutalvaravaraston toimis:toon. 

13. Kylliiste!;tyjen eri'koi puut:'tval'Oiden osalta jatkuu ratapii
l'i.en ja pollttoailne- ja puutavaravaraston raporttisuhde entiseen 
tapaan eiJili niiden kfu ·ittclyssa ja kirjanpidos: a tapahdu Iillkwn 
nnlUtosta. 

(Rh/ Yo n:o Rh 3460/ V.728/ 830, 12. 12. 1963) Kl 50/ 63. 5. 

Kalustoesineiden kirjanpidollisen 
ryhmityksen uusiminen 

Rautatiehalli·tus on ±. 12. 1963 tapahtunees a esittely sa hyviik
synyt va:ltionrautatehllli kayttoon otettujen kal11.Stoesmeiden ik.irjan
pidallisiin ryhmim (PK- ja KK-) uudellloon ·ijoitoolun seka vah
vistoout taman peru.steella laaditun "Kalustoesineiden luettelon" 
otettamtks:i ikay1Jtoon 1 pailvfusta tarrnrnikuuta 1964 hlicien. Kailusto
esineiden luettelon peru jakelu suoritetaan raut81tie.hallituiksen pai
natusjaoston toimesta valri.tromlist1 painatustyon valmistuttua. 

Kaluswkirjanpito on muutettava 1mden ryh:rn,ityksen mukai-
eksi 1. 1. 1964 lukien. Tii!lloin on huomattava, etta KK-kalustoryh

maan !kuuluvista kayttoon otetuista kalustoesilneis.ta lopetetaan mali
nitusta paiiVasta lukien markikamaari:ii.ncn kirjanpiw. T.m:1kastusta 
ym jiil.kiselvittelya varten on lm1tenkin naiden kailustoesine.iden 
tul()[llerkinnan yhteydcssa pmta.va naJkyviiln myos niiden hankiru.ta
lrinta (kaluston ja tarveaineiden tarkastuksen ohjesaanto 5 § 5. 
mom.) ooka kalustosiirroi sa samasta syysta niiden yksikkohin·t.a. 

(Vo n:o V. 321/ 29, 12. 12. 1963) Kl 50/ 63. 6. 

... 
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Utula-nimisen tilapaisen junanliihetyspaikan 7 
lakkauttaminen 

Lahden aseman ala.inen Her1·alan ja Lal1den liilkennepaillkkojen 
valilla ikm:Ua 120-121 t<>ilminut Utula-niminen tilapaincn junan
liihety paikka lakkautetaan joululkuun 19 paiviistii 1963 klo 14:.00 
lukien ratatOiden tultua suoritetill!k.si. Vert. Kl 19/ 63.5. (Lkoj n :o 
Lt 1541, 16. 12. 63.) Kl 50/63. 7. 

Torniossa uudelleen kuljetettavaksi jatettavat 8 
liintisen tavarayhdysliikenteen Hi.hetykset 

1. 1. 1964 J.ukien aTataaJIJ. liilkenteelle uusi tari.ffiasema Tornio 
raja, Tornio griinsen, joka on teoreettinren li.ci!lcen.nepatilk!ka, jota. 
kaytetaan maaraasemana silloin kun Hihetyiksen vastaaruottajana on 
joku hualintaliike Torniossa ja milkali tama jattaa Uihetyksen Tor
niJossa uude1leen kuljetettavalksi. 

Torillion raja-aseman kayttOon ottarrnisesta aiheutuvat muutokset 
Pohj.oismaiseen tavaratruciffiin julkaistaan tariffin lisi:ilehdessa n: o 
25 a. Tornion rajalle osoitettujen l·iihetysten kuljetus.ma.ksujen las
·kemiseen ja tilittam.iseen niihden men tcllawn seuraavasti: 

1. Suomesta liihetettiivat lahety'kset 
a. Tornio raja-aoomalle vo:idaan oooittaa sellaiset Qiihetykset, 

joiliin on vastaanottajaksi mel1kitty Torniossa oleva huolmtaliike ja 
jot:ka todel11llikoisesti tullaan TomiJossa jatta.maan uudel!l·een kulje
tettavaksi rautateitse Ruotsiin tai sitii kauempana oleviin mai!Un. 
Tassa tapauksessa kaytetaan kotimaista rahtilkirjaa. Kuljetus- ym 
maklsut lasketaan Pohjoismaisen tavaratariffin mukaan Tornio raja
asemalle aakka. Rahtikirja tilitetaiin kotimaista liikennetta kooke-
vien maaraysten muikaisesti. Uudel!leen kuljetcttavalksi jfuttfun.inen 
on toimitetta'Va ikahden viikon ikuluessa liihetJ"ksen saapumisesta 
Tornioon. Kuljetukseen Tornion rajalta ikaytetiian kan ainva1ista 
r.ahtikiJ.,jaa, johon ei merkit.a mita.an maksuja VR:n osuudelta. 
Jfuttaess.aiin lahetylksen uudelleen kuljetettavaksi huolitsijan on esi
tettava kotimainen l'al1tikirja, josta Torillion tavaratoimi to voi to
deta, etta kuljetus- ym maksut lim la.hetykse.sta. on jo ma.ks ttu 
valtakunnan rajalle asti. 

b. Haparanda gransem.-asemalle osoitetaan vastaavasti seillaiset 
lii;hetykset, jotka Haaparannassa oleva hu.olitsija jaWiii uudelleen 
kuljetettavalksi Haaparannassa. Talloin ikaytetaan ka'llSai;nvhlistii 
rahtikirjaa, mutta Ruotsin rautateiden osuudelta ei ~asketa mitaan 
maksuja. 

2. Suomeen sa:apuvat lahetykset 
Liihetyksestii, joika saapuu lkamsainvalisel~a rahtikirjalla osoitet-
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tU11>a Tornio gran.sen-asemail1e ei raht:ilkirjaan mevkita m~taan mruk
suja Suomen rautate1den osuudelta, va:iiklka se toimi,tetaan Tornioon 
vastaano.ttajaiksi mer'kityUe huolintali1kkeelle. Edelleen lahettii.m.i
seen kaytetaan kotimaista rahtikirjaa, mutta kuljetus- ym maksut 
lasketaa:n Pohjoisnnaillsen tavaratariffin mukaan valtaikunnan rajalta 
asti, ja rahtikirja tilitetaan kotiDI.aista liikennettii :ko.skevien maa
raysten mukaisesti. 

Tornion tavarato:imistossa pidetaam ikaiksin kappalein huolinta
liikkeittiiin luetteiloa ni>i.stii liihetyksistii, jotJka ovat saapunoot Tornrio 
gransen-asemalle osoitettuina. Luet telo lahetetiiiin kaiksivii:k:k:ois
kausi.n ao. ihuolintaliiikkeine, jotka merkitsevii,t niliihin uudelleen 
kuljetettavaksi jiittopaiviin, ikotimaisen rahtikirjan numeron ja lo
pullisen maaraliikennepaikan Suomessa. TavaratoNnisto tarkastaa 
me11kintojen paiikkan.sapitiivyyden. EHei jota:i.n liihetystii voida to
deta jatetyn uudelleen kuJjetettav.aksi, veloitetaan ao huolilnrtaliik:
keeltii ylimaariiisten tulojen kuittiikirjaa (lorn n :o 1816) ikiiyttlien 
ikuljetus- ym maiksut Tornio raja-Tornio valiseLtii matJkalta. 

(Tfo S 1249, 5. 12. 63. ) ill. 50/ 63. 8. 

Tilastotoimistoa varten laadittava tilastoaineisto 

Linjahallinnon tyopisteissa on tiJastotoimistoa varten suoritet
tava allarrnain<itut toimenpiteet. 

1. Junail.iikennetiJaston allruaineisto 001 laadittava allamaini
tuissa juikaisuissa main:i.ttuj•en ohjeiden mulkaisesti. 

a) Vetureiden alikuaineistoa kookevat oihjeet o·vat Kl: n 51 a/ 57 
sivuilla 1-4. 

b) J unahlmoituksen laatimista ikoSkevat ohjeet ovat Asema- ja 
junapaLvelu.ssaannon 46 § :ssii. Ko. pykiiliin uusi, 1. 1. 1959 voimaan
astunut sanamnoto on juJkaistu Kl : ssa 51/ 58.5. (Kl : n 51 a/ 57 juna
ilmoitu.sta kookeva osa on ikumottu.) 

2. TyovoimankayttOtila.swu alkuaine:isto on laad!ittava Kl: issa 
25 a/ 59.1 ja 42 a/ 63.3 mainittujen ohjeiden mu'kaisesti. 

3. Tavaraliilkennetilastoa var:ten on suoritettava alllamainit.ut 
toilrnenpiteet. 

a) Jos liihctyksestii on ikann.ettu satama-aluemruksu, kirjoittaa 
liihetysli.iikennepali.kka kuljetuskirjan B-osaan satama-aluam.aiksua 
esittiivan luvun eteen sarnan "Sat". 

b) Kun varsinaista paikall.isliikennettii tai kaukoliilientee.seen 
valittomasti Uittyvaa paikallisliiilrennettii koskeva kuittii. ki.rjoit'etaa:n 
ylimaaraisten EikennetuJ.ojen kuittitkirjasta n :o 1815 (kaupalliseen 
l~ilkenteeseen iliittyvfut maksut) trui ylim1iariiisten liikennetulojen 
lmittilkirjasta n :o 1816 (VR : n oman tavaran ilruljetuksiilll li.rttyvat 
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maksut), 001 ikuittiin m 11kittava "TS 52", jos oo:1 kysymy varsi
naisesta pailkallisliikenteesta, ja "TS 53", jos on ikysymys ikauko
.IJirj.kenteeseen valiJttomasti .J.iittyvasta paikalli liiikenteesta. Kuittiin 
on me1<kittiiv.a rnyo .ao. Uihetyksen pain<l. 

c) Mikali kuil:jet~cirjaam. merkittya tavaralajin ·nilmiketta ei 
esiumy tavaranluokitustaulukossa, on tavaralajirn. nirmik:lmen alle 
merkitttava maininta si1ta, mihin tavaranluokitustat~lukon n·imikkee
.seen tavam on verrattava. (Katso tavaranluQ\kitu.staululkon sivuja 
3--4). EdelHimainittu me11kinta on vaJ.ttarnatOruta sentahden, etta 
tavaroita ko kevat tiedot voidaam. ti'lastossa ohjata oikei ;iin tavara
lajiryluniin. 

±. Alennuksella myytii.vrien l]ppujen ostamisoon tarvittavien 
allennustodistusten t~lastoirmisosat on asianmukaises:ti taytettyma 
liihetettava tiJlityskuu!ka.utta seuraavan kuukaud~ 15 piiivaan men
nessa til·astotoimistoon. 

5. Asemapaallikoiden ja pysirkinhoitaji·en on ehdottomasti lahe
tettavii kaikista liikenneonnettomuussahkeistii y'ksi kappale tilasto
toimistoon. (Katso ju1kaisun MaaJ'aai!kaisiiLmoitU!kset" siVtm 75 
tkohtaa 9.) 

Nama maaraykset astuvat voimaan tammikuun 1 paiv.ana 1964. 
Samail a kumotaan Kl : ssa 1/63.13 <llevat maaraykset ja niihin m.yo
henrmin tehdyt muuwkset. (Tit n:o 563, 9. 12. 63.) Kl 50/ 63. 9. 

K adonnut haarukkavaunu 

Rauman asema1ta on kadonnut haarukkavaunu HA 20, johon on maalattu 
tunnus Ra. JiHinyt ehka johonkin rautatievaunuun. Pyydetaan etsimaan ja 
1iiydettiiessii palauttamaan se Rauman asemalle sekii ilmoittamaan asiasta 4. 
liikennepiirin paiillikiille, Tampere. (4. lpp n:o 1374/2466, 13.12. 63.) 

9 

10 

K adonneita matk alippuja, henkiliikortteja ym. 11 
1. konepiirissii palve1evan veturin1iimmittiijan Raimo Iivosen pojalle 

Ristolle 16. 10. 63 kirjoitettu tHap. vapaaUppu n: o 420918 matkaJle Huopa· 
lahti-Tornio on kadonnut ja kuoletetaan. (1. kpp n:o 581 Vpl, 11.12. 63. ) 

Avoimia virkoja ja toimia 

Yksi 1 l. ratavartijan toilmi, toistaiseksi 8. ratapiirissii: km 995-1004 
(Kulus) ja y7csi e l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 12. ratapiirissii: km 645-
653 (Jakokoski). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
a o. ratapiirin paiillikiille viimeistiian 2. 1. 1964. 

Y7csi y.p. 9 l. ra7cen11/U8mestarin vvrlca, toistaiseksi 4. ratapiirissii (Orivesi). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

12 
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kirjaa.jalle viimeistaiin 2. 1. 1964 ennen kello12, (postitse em1en virka-ajan 
paattymista). 

Linjatyonjohtajan toimi polttoaiue- ja puutavaravaraston 7. hoitoalueessa, 
asemapaikkana toistaiseksi Kajaani, taytetaii.n esityksen perusteella. Varasto
osaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava varasto-osaston varasto· 
toimistoon viimeistaan 3. 1. 1964 ennen klo 12 (postitse ennen virka·ajau paiit· 
tymistii). 

Y.p. e l. lcirjurin vi1·ka valtionrautateiden varasto-osastossa, asemapaikkana 
toistaiseksi 5. varastopiiriu toimisto, Kuopio. RautatiehallituJ>sen piiajohtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis
tiian 9. 1. 1964 ennen klo 12 (postitse ennen virka·ajan paattymistii). 

Ylcsi y.p. e luolcan koneinsinoorin virka (A 27), toistaiseksi keskushallinnon 
koneo astolla ( erikoistehtaviinii. koneteknilliset tyot). Rautatiehallitukselle osoi· 
tetut kirjalliset hakemukset sijan saamiseksi siinii. virkaehdotukscssa, jouka 
rautatiehallitus tulee tekemiiii.n maiuitun viran tiiyttiimiseksi, on toimitettava ~ 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin tammikuun 15 piiiviinii 1964 enuen 
klo 12 (postitse ennen virka·ajan piiiittymistii) . 

.... 

.. 
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KASKYLEHT N:o 51 
1 9 6 3 

Viittaus Kaskylehdessi julkalstuun maaraykseen merkltaan: 
Kl 1/63. 2 (= lehden numero, vuosl, asian numero). Jakelua 
koskevat muutosilmoltukset on tehtivi palnatusjaostoon. 

To I m I t u s : Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 

S is a 11 y s: 1. VRS- ta.nd.ardit. - 2. Lii1kenuepaiklkojen jiillikiv•awtimusten fPO- ti
,-.iirt•O<tiH.ln ikiiY'btQioi'keu . - 3. EnnaJk'kopida:tyJilset vuoden 19B4 tammikun.IS'Sa. - 4. 
Kauliran1:a-Muoni'()-Eni001Jteikiii ·tll!varwlinjan jrotikamiuen KaresuiVantoou ja yhdys
a .·eman . ii11Uiminen Kaulirannrusta PeUoon ekli. K•emi~Kaulira.nta jrukelulinjan jart:
kaminen eclelleen Pel1oon. - 5. LMnut«>s Oulu-Raabe daikelulinja.n lii.keD!lloimi een. 
- 6. Laivlll1i~kenn·e ll!tan:ni.ssa. - 7. J·unaturvruHi uu~ ii.iintto. - 8. Objeita ilai.turin· 
\·rurtijalle -ni'llli!;;en ob;jesaanniin 10 §:n l. kohdan muuttlll.minen. - 9. Avovaunujen 
paatyjen iuoilt1:amin•en. - 10. Satil!IIStariffi. - 11. P .ohjoismainen ta<Varatariffi. -
12. LiintiJ e, ·ii <tavara)"hdy liiikentee ii kiiytettiilvli. jii'!tkivaabimu kirja. - 13. Kadon · 
neHa matika.lippuja, henikilOJiJontteja ym. - 14. Av>Oimia virJcoja ja toimia. 

VRS-standardit 1 
Rautatiehallitus on 11. 12. 1963 vahvistanut seuraavat VR '

standarclit: 
YR.s 

±63-223 Eri t.inkou.lclru pienjannite-eristimille l\Ialli PK-I. 
Korvaa VRS 463 2 . 12. 193±. 

±6-!-223 Eri till'koukku sum·jannite-eristimille Malli K-20 I. 
Korvaa VR 464 28. J 2. 1934:. 

1068-120 Huoneenrakenm1ksen puulistat. 

1126-110 

]171-220 
1172-220 
1175---951 
1176 01 

Korvaa VRS 1068 15. 11. 1954. 
Yleiset raikenneterakset. Laa.tuyaatimukset. 
Korvaa VRS 1126 14.1. 1960. 
Terii.skoyclet, hamppusyclamiset eld 'haru koysi. 
Teraskoydct, tera yclami et. 
Tmvalaitteiden teraskoy i, teknilli. et toimitu ehclot. 
Rakennusalan terasrakcnteiclen teknilliset toimitu.sebdot. 

Stanclarclikansioiclen haltijoiden tulee poistaa kan ·ioi ta korva.t
tavak i merkityt standardilehclet. Uuclet 'tandarclilehdet tullaan 
jakamaan niiden ilmestyttya kirja.paino ta. 

(Jrt V n:o 303/ 63, 17. J2. 1963) Kl 51/ 63. 1. 

Liikennepaikkojen jalkivaatimusten 2 
postisiirtotilien kayttooikeus 

Valtionrautateiclen uuclen, taanmirkmm 1 pah·ana 1964 Yoimaan 
tu.lm·an tilit)·ssaannon 50 §: ssa maarataan, etta. valtionrautateilla 

11059/ 63/ 5- 30. 12. 1963. 
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kuljetettaville Hih.€tyksille asetetut ja ,·altionrautateiden liikenne
paiikoilla kannetut jiilkivaatimukset maksetaan, kuten tahiinkin 
saakka, liihettajille tai h.ei<liin maaraamilleen kunkin liikennepaikau 
j i.i:lki vaa tim us ten postisii:rto tili n vali tyksel.Ui ... 

VR Kasky:Lehdessa 7/ 52.1 julkaistujen, valtionrautateidoo jalki
Yaabmusliikkeen uudelleen jiirjestelyii koskevien raurtatiehallitukseu 
maiiraysten 3 kohdassa taas on annettu ohjeet riita, nliten ilmoi
tukset nii tii virkamiehi.sta, joilla on oikeus kiiytUiii edella tarkoi
tettuja po tisiirtotileja, on tehtav:a postisiirron ikirjauskeskuksille, 
ts postisiirtokon:ttorille Helsingissa tahi asianomaiselle postisi·irto
toimi tohl~, joita nykyisiu <m Oulussa, Kuopiossa, Tmussa ja Rova
niemella . 

. Edelleen maarataan alussa onainitun tilityssoonnon 50 : n 5 
kohdassa ikyseessii olevien postisiirtotilien ikaytostii, ~tta ik:annetuista 
jalkivaatimuksista kirjoitetut tilisiirto- ja. tililtaottokortit ikoonti
luetteloineen on, jollei koontiluettelon laatijahla ole allekirjoitus
oikeutta, toimitettava a11ekirjoitettaviksi sil'le virkamiehelle, jo1la on 
sanottu oikeus. 

Rauta:tiehallituksen tietoon on 1kuiterulrin tullut, etta postisiirron 
kirjau keskuksiin saapuvissa lll!kennepaikkojen koontiluetteloissa 
Yarsin luku.isissa tapatlksissa esiintyy allelrirjoittajina lhen•kiloitii, 
joita ei ole ohjeitten edel'lyttiimallii tavalla ilmoitettu puheena ole
vien postisiirt.otiJJien :kayttajiksi. Sen johdosta rau.tatiehallitus on, 
sittcn kun asiasta on neuvoteltu postisiirtokonttorin ika.nssa, paat
tanyt maariita noudatettavaksi seuraavaa: 

1. Lilikennepai:koil'la, joihle on sijoitettu useaonpia vinkamiehia, 
on liikeunepaikikojen ja}kiv.aatimusten postisiirtotilien kayttOo:i!keus 
jarjestettava VR Kiiskylehdessa 7/ 52.1 juJ.kastujen maaraysten 3 
kohdan mukaisesti siten, etta sanottu oikeus aina on V'iihintruan 
yhdella toim.istoaikana virauto.imituk:sessa olevalla liikennepaiik:an 
virkami~hella. 

2. Muiden, lahinna yhden virka.miehen hoidossa olevien liikenne
p.ailrkojen osa.lta, joilla edeUa anottu jarjestely e:i: ole mahdolJ.inen 
vaan joitle mm vuosi- ja sairauslomioo ajruksi joudutaau maaraa
maan virantoimi'tu:kseen 1iik€nnepiirien tai muiden liikennepai:kko
jen virkam.iehia, jarjestetalin asia siten, etta tiilla.isis.ta iiikennepai
koista ja niista vii--karniehista, joita yleensii joudutaan maaraamaan 
naille liikennepal!koille tilap.aiseen virantoimituik:seen, tehdaan lii
kennepiireittiiin taman kiiskylehden liitteena semaava.n kaavan mu
kai et i1moitukset postisiirron kirja.uskeshllksille, ts postisiirtokont
toriJie tai post:istirtotoimistJoille. 

Dmoitukset laaditaan erikseen lkutakin asianom.aisen lilikenne
piirin osal.ta lkysymytktseen tulevaa postisiil,ron tk.i.rjau.skeskusta var
ten ja siten, etta kuhunkin •iimoi.tukseen sisallytetaau vain asian-
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omailisen lkirjauske lruksen ooimipiiriin kuulumt liikenuepaikat ja 2 
ainoastaan ne virkamiehet, joita sanotuille liikennepaikoille joudu-
taan maaraamiilin tilapaiseen virantoimitukseen. 

Ilmoitukset liih~tetaan yksin kappalein talouspiirin p.iiaJ.likon 
kautta posti iirtokonttoriin, joka toimittaa ne edellcen asianomai-
elle postisiirron kirjauskeskukselle. SamaHa on tarillastustoimi~1:o 

I :lie ja talousp.illrin piilillikOlle ooimitettava ilmoitU!ksista ja.ljennok
set, joihin ei kuitenlkaan tarvitse hankkia asianomaisten v'irkamies
ten nimikirjoitusnaytteita. 

3. Liikennepiirien paiill.tikoiden tulee jatkm~asti pitaa huolta 
iita, etta postisiirron kirjauskeskuksille v-iipym8Jtta toimit taan tar

peel1iset taydenny - ja muutosilmoitukset puheena olevien posti
siirtotilien kayWijista. Niimii ilmoituk et tehdaan samas. a jarjes
tyksessa kuin edellli on sanottu. 

Lopuksi rautatiehallitus ilmoittaa, etta pootisiirron kirjauskes
kuk ·et eivat vastede tule hyviiksymiian lk:oontiluetteloita, jo.s niiden 
aJ.lekirjoittajina esi·intyy henlkiloiUi, jo~ta ei edellii sanotuin tavoin 
ole valtuutettu ~ayttiim.iiiin asianomaisia po tisiirrot.ileja. (Rh/ to 
ll: 0 3544, 16. 12. 63.) Kl 51/ 63. 2. 

Ennakonpidatykset vuoden 1964 tammikuussa 3 
:Marraskuun 28 paivlina 1959 annetun cnnakkopcrinHilain 

13 § :n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 28 piiivana joulu
kuuta 1962 mmetussa laissa (652/ 62), valtiovarainministerio on 
12 paivana joulukuuta 1963 antama saan piiatokse sa <mnakon
pidatysten toimittamisesta vuoden 1964 tammikuussa maarannyt 
seuraavaa: 

P idiitystaulukon mukaan tapahtuva cnnakonpidiitys saadaan 
vuoden 1964 tammikuussa toimittaa palkansaajan vuod ksi 1963 
saamaan verokirjaan merkityn, sanottua vuotta varten vahviste
tun picliitystaulukon mukaan siten, etta pidatykscn miiara laske
taan siita taulukossa olevasta piclatyssarakkeesta (I, II, III, III1 , 

III2 ja niin edespain) , joka kiiy ilmi palkansaajan vuodellc 1964 
saamasta verokirjasta. Jos palkansaajan kotikunta taikka hanen 
veh-ollisuutensa suorittaa vuodelta 1964 kirkollisveroa tai kansan
elakevakuutusmaksua on vuodesta 1963 muuttuuut, voidaan enna
konpiclatys toimittaa uutta kotiktmtaa varten tai hiinen mainittua 
velvollisuuttaan vuonna 1964 vastaavan, vuocleksi 1963 vahviste
tun taulukon mukaan. 

Jos vuodeksi 1964 vahvistetut pidatystaulukot ovat tyonanta
jan kaytettavina ennakonpidatyksen maaraa laskettaessa, on eu
nakonpidatys kuitenkin toimitettava niiden mukaan. (Toj n :o 
To 851, 18. 12. 1963. - Vert. Kl 10 a/60 ja 3/63.2 .. ) Kl 51/ 63. 3. 

r 



4 

51 -4-

Kauliranta-Muonio-Enontekio tavaralinjan jatka
minen Karesuvantoon ja yhdysaseman siirtaminen 
Kaulirannasta Pelloon seka Kemi-Kauliranta jakelu
linjan jatkaminen edelleen Pelloon 

Sen johdosta, etta Kaulirannan-Kolarin uusi rata avataan 
:3. 1. J 964 lukien Pelloon saakka yleiseJle liikenteelle, siirretiiiin 
Oy Pohjolan Liikenn Ab :n hoitaman Kemi-Kauliranta-Muonio 
-Enontekio tavaralinjan yhdy ascma samanaikaisesti Kauliran
nasta Pclloon. Yhdysliikennelahetysten osoittaminen iirtyy tal
lOin vastaava ti ja cdella mainitun tavaralinjan yhdysliikenne
(l 'UUS, kun linjaa amalla ja1Jkctaan Kar ·uvantoon ·aakka, muut
tuu P llo-:.Muonio-Eno.ntekiO-Karesunnto linjaiksi . euraa.-asti. 

Tavara1inja n:o 4 
(Kemi-) Pello- Muonio-EnontekiO-Karesuvanto 

Liikennoiclaan tiistaisin vuoro Kemista Muonioon saakka, jota 
1\:cskiviikkoisin jatketaan Muoniosta Kare uvantoon ja takaisin 
::\luonioon seldi torstaisin Muoniosta Kemiin. Lisa.ksi perjantaisin 
ajctaan Kcmista Muonioon saakka toinen vuoro, joka palaa Muo
niosta Kemiin lauantaisi.n. 

Lahdot Kemi Hi 9.00-11.00. 

Pailk!kakun•ta 

Pello *) 
Ora.jarvi 
Sieppijarvi 
Kolari 
Akasjoensuu 
Tapoj.arvi 
Kihlanki 
Kanga jarvii 
Muonio 
Yl!imuoniQ 
Palojoensu.u 
Enonteik.io 
Kar uvanto 

*) = yh cly'Soa.S•ema 

Ta'Varallhu.oltopa1klka 

Lansi-Lapin ·tmskauppa 
-,,-

" Heona J?. Tiensuu 

Kauppia K. Talkala .. . ... . 

1Iatkahuolto 

Li1~ja ikuu•luu Kemin ·O a. to·on. 

Vru1ima.tika 
Pell ta Kare u.va.nto 

239 
223 
187 
171 
153 
143 
133 
107 
8 
76 
38 
66 
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Samalla, kun edellii ma.inittu yhdysaseman ·iirtamincn toteute, 4 
taan, jatkctaan nykyinen Kemir-Kanliranta jakelulinja PeHoon 
sruakka. ulottuvad"c;i· Duden Kerni-P Llo jakelulinjan pitnndl':'ksi 
Yah\"istctaan toistaiseksi, kunnPs Yi:ilimatkatarlci tnk Pt , uoritetuan, 
161 km. (] ut n :o 1931, 23. J2. 63.) :F 1 51/63. 4. 

Muutos Oulu-Raahe jakelulinjan liikennoimiseen 5 
Oulu-Raahe jakclulinjan liikemti:iiminen ldertolinjana Lumi

joen, iikajocn ja 'fuomiojan kautta lakkautctaan vno<.l m·aih
teessa iten, etta ko. jakelulinjan autot ajayat 2. 1. 196-! alkaen 
lrumpaankin ·uuntaan vain u01·inta, Revonlah<.len kautta ku1kc
vaa Oulu-Raahe maanticta pitkin. Taman, Oy Pohjolan J.Jiikc>mlc 
Ab :n hoidossa olcvan ja Valtionrautat iden utoliikennc-saiinnon 
liitteessa 2 (sivu.ll a 75 ) mainitun jakelulinjan ajoreitti ja kilo
metrimaarat muuttuvat talloin cmaavanlaisik i : 

Oulu-Ra.ahe 

km 
4 

16 68 
31 53 
57 27 

4 

(Kut n :o 565, 23. 12. 63.) 

Oulu 
Kempele 
Liminka 
R vonlahti 
Raahe 

Kl 51/63. 5. 

Laivaliikenne satamissa 6 
Laivaliikemw on paattynyt Raahcn atama ·sa Lapaluodossa 

12. 12. 1963 ja Tornion satama ·a Roytassa 16. 12. 1963. 

J unaturvallisuussaanto 

Rautatiehallitu on muuttanut .Junaturvalli ·uu saannon liit
teen 16 kohdan 2 kolmannen kappalecn viimci en virkkcen kuu
lumaan seuraaavsti: 

Asianomaisen on myos, en mukaise ·ti kuin . ·iita on erikseen 
maaratty (ks. Ohje aanto terveydcntila- ja palvelu k elpoi uns
vaatimuksista), esitettava rautatieHUik.arin antama todistus ylei
sesta terveydentilasta, naontarkkuude ta, varinao ta. s kii kuulo
j a puhekyvysta. 

(Lt H. n :o 737, 21. 12. 196. . Voimassa luk. 1. 1. 1964.) Kl 
51/63. 7. 

7 
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Ohjeita laiturinvartijalle -nimisen ohjesaannon 
10 § :n 1. kohdan muuttaminen 

Ohj ita laiturinvartijallc -nimisen ohjcsaannou, 0 n :o 1238, 
26. 3. 1942 10 § :n 1. kohta on 1.1. 1964 lukicn muutettu seuraa
van isaltoiseksi : 

1. Kantovarojen tilityks ssa paallystoaseman asemakassaan. 
on noudatettava mita siita on tilityssaannon 25 § :ssa ja 38 § :n 
4. kohdassa maaratty. Tilitctyistii varoista laiturinhoitajan tulee 
saada kuitti. 

(Rh/lko n :o Lt 3557, 21. 12. 63.) Kl 51/63. 

9 Avovaunujen paatyjen irroittaminen 

Konctoimiston ilmoitukscn mukaan on liikkunut avovarnmja 
(viimck i Ob), joista on pa.adyt irroitettu ja jout1.mcet hukkaan. 
Koska jokai en vaumm osan haviiiminen merkitsee aincellista 
vahinkoa, on piiatyjen irroitta.miscssa ehdottomasti noudatettava 
"'ravaran lmormau maarayksien" kohdassa 1243, sivulta 18-19 
olcvia ohjcita. Irroitctut paadyt on kuljetettava kuorman mu
kana ja kii11nitcWiva kulj >tuksen jalkeen jalleen paikoilleen. 
Liilcenncpaikkojen on huolehdittava iita, etta vaunuista irroi
t ttuja osia ei jateta kuormaus- ja purkauspaikoille lojumaan. 

(Kut n :o 1910, 19. 12. 63.) Kl 51/63. 9. 

1 0 Sotilastariffi 

1'ari.fiisiiannon liitteena olcva sotilastariffi on uusittu ja tulec 
sc voimaan 1. 1. 1964 lukien. Pcrusjakelu on suoritettu painatu -
jao ton toimesta. (Tfo S 1314, 20. 12. 63.) Kl 51/63. 10. 

11 Pohjoismainen tavaratariffi 

12 

L" al.ehti 11:0 25a, YO:i.massa tammikUUll 1 paivasUi 196-± lu
kicn, sisaltaa nomen rautateiden uusitut va1.mukuormalahetysten 
tulliYaLity palkkiot ja Tomio raja-a ·cman ikiiytiintoon otrt:amisen 
aiheuttJarrnat li aykset. Painaltusjaosto on suorittam1t lisa.lehden 
peL'u jrukelun. (Tft V n:o 376, 20.12. 63.) Kl 51/ 63. 11. 

Lantisessa tavarayhdysliikenteessa kaytettava 
jalkivaa timuskir ja 

,. 

Jos liiht,eva.I.J.e tavaral1e on asetettu jallivaatimus, liitetiilin rahti
k.i.rjaaJl kan ainvaJ.inen jalkivaatimuski'l·ja (lom. n: o 4628). Lomruke 
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<Hl uusitussa muodossaan 2-osainen, joista kantao a ·ailytetaan Uibe
ty Liikennepaikalla. Lahetysliikennepaikan on kanta ·ien pcnlf'
teella huoJehdittava siiUi, eWi jallkivaatimuskirja a.<,.ianmukaisesti 
taytcttyna palau.tf>taan maaraliikennepaikalta. Ellei sita. ole paJau
tettu neljiin vii'lron kuluessa. on liilhety ·liikennepaiJmn tiedusteltan1 
maara1iikennepaikal.ta viivastymisen syyta. Maar.alii•kcnncpaikalta 
palautetut jalkivaatimuskirjat lahetetaan vali ttomast i tariffitoimis
ton kansainviiliselle tavarajaostolle (tft V), ja. on Ui.sta E:'delleen 
lahetilimisesta tehtava merkinta vastaaV'aan jalkivaartimuskirjan 
kantaosaan. Jahlriva.atimuskirjat numeroidaan lahet~' Liikennevai
kalla nwsittain al!kavassa juoksevassa numerojarj~ ·t.vkse ... 

Pa.inatu jaosto suorittaa loma:lrneen peru jakelun. Tardt1ava.t. 
lisii:kappaleet tilataan tasta liihtien uoraan painatusjao to ta. Van
hamnallisia lounaklkeita ei sa.a kayttiia 15. 1. 1964 lukien, vaan on 
ne paJautettava tarkastustoimisto1le (trt I). 

Huomautetaan, etta maaraliikennepaikalta palautettu jiilki,·aa.ti
mu k:ia.'ja Jahetetaan tariffitoimiston kansainviiliselle tavarajaostolle 
(tft V) eika Jruten aiiDaisernmin tankastustoimi toile. (Tit V n: o 
377, 20. 12. 63.) Kl 51/63. 12. 

Kadonneita. matkaJippuja, henkilokortteja ym. 13 
2. konepiirin veturinli:i.mmittiijii.lle Paavo llmevallalle v. 1953 kirjoitettu 

henkilokortti n:o 37091 on kadonnut ja kuoletetaan. (2. kpp n:o SV. 1462, 
21. 12. 63.) 

Avoimia virkoja ja toimia 14 
0 i k a is u: Haettavana oleva linjatyonjohtajan toimi (Kl 50/63 ) pitiHi. 

<>lla polttoainetyiinjohtajan toimi, jonka haltija toimii linjatehtiivi . ii.. 

Yksi konttoriapulOOen toimi (A 7 pl.), toistaiseksi 11. ra.tapiirin toimis
tossa (Savonlinna) ; yksi 1 l. mtavartijan toimi, toistaiseksi 2. ratapiirissa: 
km 156--164 (Myllyoja) ; yksi ~ l. ratavartijan toimi, toistaiseksi 10. mta
piiris ii: km 706--714 + Hyrynkankaan raiteet (Hyrynsalmi) . Rataosaston 
johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava a.o. ratapiirin pii.iillikolle vii
meistii.iin 9. 1. 1964. 

Kaks~ y.p. ~ l. ~ pl. rakennusmestarin vi1·kaa, joists. toinen toistaisoksi 5. 
ratapiirissii (Vilppula) ja toinen 11. ratapiirissii. (Vaajakoski) ; yksi a.p. 2 l. 
rakennusmestarin virka, toistaiseksi 10. ratapiirissii (Lapinlahti) ja. yksi y.p . 
.'1 l. rakewnusmestarin vin'ka, toistaiseksi 11. ratapirissi:i. (Kerisalo). Rataosa ton 
johtajalle osoitetut hakemul,set on to:imitettava rautatiehallitul,sen kirjaajalle 
viimeistiilin 9. 1. 1964 ennen kello 12 (po titse ennen virka-ajan pii.iittymistii). 

Kirjanpitiijiin vin'ka valtionrautateillii, toistaiseksi keskushallinnon hallinto· 
osastolla. Rautatiehallituksen piiiijohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maanantaina, tammikuun 
:20 pi:i.iviinii 1964 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan pii.iittymistii). 



VALTIONRAUTATIET 

.... liikennepiirin piUHiikld:i 

Paika ja aika 

N:o 

Asia: Valtionrautateiclen J.iikenne
paikkojen jalki vaatimusten 
posUsiirtoti1ien kayttooikeus 

L iite Kl 51/68.19. 

Postisiirtokonttori, Helsink-i. 

Postisiirtotoimislo 1, Oulu 

Po tisiirtotoimislo 2, Kuopio 

Po. tisiirtotoimi.sto 3, Tm·ku 

Postisiirtotoimisto 4, Rovanicmi 

(Osoite sen mukaan, mille postisiir
ron kirjauskeskuksclle i lmoitus teh
daan) 

Seuraavilla valtionrautateiden .. . . Hikenruepiiriu liikennepaikoilla tulee 
joku alempana luetelluista valtionrautateiden virkamieh:ista olcmaan ennakolta 
maarittelemattomiua aikoi11a tilapaisessii. virantoimituk essa, ja valtuutetaan 
a ianoma.inen talloin kayttiimaan sen liikennepaikan jalkivaatimusten posti
siirtotiliii., jolle hanet kulloinkiu on tilapaiseen virantoimitukseeu maaratty. 

Liikeruwpaikat 
(aakkosjii.rjestyk essa) 

Liikennepaikan jalki ,•aatimusten 
posti iirtotiliu n : o 

Virkamiehet Omal<iitiuen nim ikirjoitusuiiyte 
(nimet aakkoojiirje tyksessa eka 
kunkin Yirka tai toimi) 

(Liikeunepiirin piHillikou 
alleki rjoitus) 

Helsinki 1963. Va ltioneu voston kirj apain o 

.. 


