
Toimitus: Rautatiehallitus,. 
tiedotuspalvelu puh 2832 

197'6 HAKEMISTO 

DIAARIN ASIARYHMITYS 

p a a r y h m a t 

00 Yleinen hallinto, lainopilliset asiat, rationali
sointi, tiedotustoiminta, pelastuspalvelu ja 
suojelutoimenpiteet 

10 ~irka- tai tyosuhteeseen kuuluvat nenkilokunta
asiat, koulutus, sosiaali- ja muut henkiloasiat 

20 Talousasiat, kuljetus-ja muut maksut, kansainvali
set yhdysliikennesopimukset, tarkastustoiminta, 
tilastot 

30 Maa-alue- ja rakennusjarjestelyt, radan ja raken
nusten rakentaminen ja kunnossapito 

40 Liikkuva kalusto 1 sahkoistys, sahko-, viesti-, 
lampe- ja terveysteknilliset asiat, konepajat, 
koe- ja tutkimustoiminta 

(0 Materiaalitoiminta 

60 Liikenne, junaturvallisuus, vuokraustoiminta, 
kotimainen yhdysliikenne, liikennepaikkamuutokset, 
kuljetustoiminta 

70 

80 

90 Muut asiat 
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V. 1976 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero oli 53 
(seuraavista numeroista on julkaistu lisaksi a-painos: 9 a, 
10 a, 11 a, 12 a, 13 a, 14 a, 17 a, 20 a, 21 a, 23 a, 24 a, 
25 a, 47 a, 53 a. 

00 YLEINEN HALLINTO, LAINOPILLISET ASIAT, RATIONALISOINTI, 
TIEDOTUSTOIMINTA, PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET 

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

010 Yleista (lait ja aeetukset, joilla ei ole omaa asia
ryhmaa 
Valtioneuvoston paatoe kuntien yleisen kalleusluokituk
sen vahvietamieesta VT 4; ennakonpidatys eraisea tapauk
sissa VT 7; leimaverolain valiaikainen muuttaminen Y!_Z; 

veron ennakkoperint& VT 12; Y!_12; Y!_12; vahingonkor
vauslaki ja valtionhallinnon vahingonkorvauslautakunta 
VT 22; nimilyhenteet VT 26; ennakonpidatyksen toimitta
minen VT 30; kuukausiansiota koskevien todistusten anta
minen VT 36; ennakkoperinta Y!_22; paihteiden haittojen 
vahentaminen Y!_2Q; VT 52. 

011 Hallintoasetus, tyojarjestys, organisaatio 
Valtionrautateiden hallintoasetus Y!_12; rautatiehalli
tuksen tyojarjestys VT 36; VT 52. 

019 Erittelemattomat hallinnolliset ohjeet ja maaraykset 
Rakennusmes!areiden paivystys VT 17. 

07 TIEDOTUSTOIMINTA 
Virallisten Tiedotusten uudistaminen VT 23; sisainen 
tiedotustoiminta VT 23. 

08 PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET (palokaluston 
tarkastus, palo-, vaeston- ja ymparistonsuojelu, OTRO, 
ensiapukoulutus) 
Rajahtavan materiaalin raivaustoiminnasta tehtava ilmoi

tus VT 6. 

09 ERITTELEMATTOMAT HALLINNOLLISET ASIAT 

Kunnallis·en jaoituksen muuttaminen VT 1-2; sotilaslaanit 
ja piirit VT 8; autojen kayttomaksu VT 25. 
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10 VIRKA- TAI TYOSUHTEESEEN KUULUVAT HENKILOKUNTA-ASIAT, 
KOULUTUS, SOSIAALI- JA MUUT HENKILOASIAT 

11 

Venajan kielen taitoista henkilokuntaa erilaisiin lii
kenteenhoitotehtaviin Y!_2i . tyoaikalain muuttaminen 
Y!_12; ~; VT 40; virkamiesten vuosiloma VT 13; 
VT 21; virkaehtosopimuslain muuttaminen Y!_!2; valtion 
tyontekijain vuosiloma Y!_lZ; VT 20 a; kuukausiansiota 
koskevien todistusten antaminen VT 36. 

VIRKASUHDEASIAT 
110 Yleista 

Virkapukuavustus Y!_i; !!_!2; virkatyyppilain muuttami
nen Y!_Z; hakemus virkaan tai toimeen VT 8; VR:n virat 
ja toimet VT 10. 

111 Virkaehtosopimukset, palkkaluokkatarkistukset 
Virkaehtosopimus VT 10 a; VT 53 a; virkaehtosopimuksen 
15 ja 15a §:n soveltaminen 1!_12; tyomarkkinakoulutuk
sesta tehdyn virkaehtosopimuksen soveltaminen VT 16; 
korjaus matkustussaantoon VT 18; VT 19; virkaehtosopi
musasetuksen 3 §:n muuttaminen VT 44. 

112 Kelpoisuusehdot, erivapaudet ja poikkeusluvat, OTP 
Tehtavakohtaiset tervey~entilavaatimukset VT 43. 

115 Varsinainen palkkaus ja yleiset lisat (ika- ja kalliinpai
kanlisat, lomaltapaluuraha) 
Ulosmittaamatta jatettavan palkan maaran korottaminen 
VT 1-2; tuntipalkan laskentaperusteen maaraytyminen VT 11; 
eroraha VT ?5; ikalisat VT 26. 

117 Matk~ustannusten korvaus ja paivaraha 
Tyontekijain matkakustannusten korvaaminen VT 14. 

119 Muut virkasuhteeseen kuuluvat asiat 
Veroennakon pidatys VT 25. 

12 TYOSUHDEASIAT 
120 Yleista 

Eraiden yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa 
olevien tyontekijoiden ja toimihenkiloiden palkka
ja tyoehdot Y!_12• 

125 Matkakustannusten korvaus, paivaraha (oman auton kaytto, 
omien tyokalujen kaytto) 
Tyontekijain matkakustannusten korvaaminen VT 14; VT 20a. 
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13 EL!KE- JA SOSIAALITURVA-ASIAT 
130 Yleista 

Uusittu elakehakemuslomake E ja P VT 1-2; valtion elake 
VT 40; valtion perhe-elake VT 40; elakelaisen henkilo
kortti VT 45. 

132 Tyosuhde-elakkeet 
LEL:n 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vah
vistaminen VT 30; LEL-elake VT 40. 

133 Sairausvakuutus- ja muut sosiaaliturva-asiat 
Tyonantajan sosiaaliturvamaksu VT 4; VT 12; tapaturmakor
vaus VT · 28. 

14 VAPAALIPPUASIAT 
Vapaaliput EP-junassa VT 27; henkilollisyyden todistami
nen vapaalipulla matkustettaessa VT 28; VT 29; todistua 
elakelaisten ja leskien vapaalippuoikeudesta VT 32; VR:n 
vapaaliput-julkaisu VT 43; henkilokuntalipun kirjoittami
nen VT 48; kansanedustajakortin kelpoisuus vapaalippuna 

.YL22· 

15 KOULUTUS JA SOVELTUVUUSTUTKIMUS 
150 Yleista 

Koulutustoimintasopimus VT 14; VT 18; koulutusohjelmat 
VT 16; VT 43; perehdyttamiskoulutus tyosopimussuhteessa 
olevan henkilokunnan koulutustoimintaa koskevat ohjeet 
VT 20 a; koulutuksen vuosisuunnitelma 1977 VT 52. 

151 Valtionrautateiden koulutustoiminta 

Konduktoorikurssit VT 18; !!_22; kielitutkinnot rautatie
opistossa VT 14; VT 41; Rautatieopiston ohjelma Y!_21. 

16 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO SEKA MUUT SOSIAALIASIAT 
160 Yleistii 

Sairauden todistaminen haettaessa virkavapautta influes
saan sairastumisen perusteella VT 9; Ohjesiiiinto ensiavus
ta (OEA) VT 25. 

161 Terveyden- ja sairaanhoito (rautatieliiakarit) 
Tyokyvyn miiiirityksestii aiheutuvien kustannusten korvaami
nen valtionrautateiden varoista 1!_2; miiiiriiaikaista tyo
kyvyttomyyseliikettii saavan tyokyvyn toteaminen eliikke~n 
lakatessa VT 6; terveyden ja sairaanhoito VT 23. 
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162 Tyoturvallisuus (kurssit, meluntorjunta) 
Tyosuojelu VT 26; tyosuojelu-tapaturmailmoitukset ja 
VR:n tapaturmatilaston uusiminen VT 28. 

163 Isannoitsijatoimi, VR:n asuinhuoneistojen vuokraus 
Vuokrat, saunamaksut, ateriakorvaukset Y!_Z; muutos ir
taimen omaisuuden tarkastusta koskeviin maarayksiin VT 27. 

164 Harrastustoiminta ja avustukset 
Rautatiehallituksen kaytettavaksi osoitetuista maarara
hoista jaettavat avustukset VT 49; avustusten myontaminen 
lomanviettoa varten VT 49. 

17 VIRKA-ANSIO- JA KUNNIAMERKIT, ALOITEPALKINNOT JA MUUT 
TUNNUSTUKSET 
Aloitteiden palkitseminen VT 13; VT 35; ~· 

20 TALOUSASIAT I KULJETUKS- JA MUUT MAKSUT I KANSAINVlLISET 
YHDYSLIIKENNESOPIMUKSET, TARKASTUSTOIMINTA, TILASTOT 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU, LASKENTATOIMI, 
UUDISTUSRAHASTO 

220 Yleista 
Eraita taloudellisia indeksisarjoja VT 1-2; YT_2; !!_!g; 
TI__12; VT 24; VT 36; VT 43; !L.2:!· 

223 Laskentatoimi 
Tililuettelon muutokset VT 6; !L_2; VT 12; "u.usi kustan
nuspaikka VT 25. 

23 KASSA- JA TILIASIAT 

230 Yleista 
Muuntokurssit VT 8; VT 12; VT 14; .Y!._12o !!_12; ~; 
VT 43; valiaikaiset tilitysmaaraykset ~;luottomaa
raysten muutoksia VT 22; kassa- ja tiliasiat VT 41; ra
hastuslipukkeiden ja maksumerkkien tilitykset !1_22; 
tilityspaikkoja koskevat siirrot !1_22. 

24 KULJETUS- J A YOUr JUKSUT 

240 Yleistii 
Menolaskujen kasittely ja maksaminen !!_§; valmiiksi 
painettujen puolilippujen tilaaminen VT 42. 
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241 Tariffisaanto, sotilastariffit, tariffitaulukot, 
tavaranluokitustaulukot 

Tavaranluokitustaulukon korjauksia VT 3; ~; ~; 
VT 48; VT 52; konteinereiden rahditus Laas-vaunuissa 
VT 4; tari!fisaannon korjaus !!_2; sahausjatteiden rah
dittaminen !!_2; matkatavaramaksut Y!_Z; tariffisaannon 
muutos VT 9; VT 39; VT 43; VT 52; opiskelijaliput VT 10; 
~; VT 23; VT 26; VT 44; varusmiesliput VT 10; VT 36; 
jatkokuljetuslisan periminen VT 12; matkalippujen myyn
tikielto ~; paikkalippujen myynti EP 54:n ja EP 57:n 
lisavaunuihin VT 20; muutos urakoitsijoiden laskutukseen 
vaunukuormien nouto- ja kotiinkuljetuksista VT 21; ta
riffitulkintoja VT 21; tariffitaulukon korjaus VT 22; 
VR:n autoliikenteen tariffimaaraykset VT 29; tariffien 
korotus ja matkalippujen myynti VT 30; matkustajaliiken
teen tilitys VT 35; pienlahetykset VT 39; Liikennepaikko
jen valimatkat -julkaieu (ks. 67 Liikenteen tarkaetus 
ja kehittaminen) Y!_22; painotuotteiden myynti VT 40; 
kappaletavaralahetysten rahtioikaisut terminaaliaeemilla 
VT 41; myyntimiesten kuukausiliput VT 41; tariffitaulu
koiden korjaus VT 43; tariffimuutoksia VT 52. 

243 Tavaraliikennetta koskevat alennukset 
Oy Railship Ab:n sahatavaralanetykset Tanskaan Y!_12; 
turpeen rahdittaminen 1!_!2; Neuvostoliitosta saapuvien 
haapa- ja koivukuitupuiden eeka jatepuiden ja hakkeen 
rahtialennus Y!_!Z; VT 29; alennuskuljetuskorvauksen 
alaisten lahetysten rahdittaminen Y!_Z2. 

244 Takaisinmaksut 
Muutos takaisinmaksumenettelyyn Y!_22; takaisinmaksume
nettely henkiloyhdysliikenteen loppumisen johdosta rau
tateiden ja linja-autoliikenteen kesken VT 21. 

245 Rahtiluotto 
Muutoksia tilityssaannon luottoa koskeviin maarayksiin 
Y!_2; VT 13 ; . VT 16; VT 20; VT 26; VT 30; Y!....22; VT 44; 
VT 52; viivastyskorko VT 30; luoton laskuttaminen VT 42 . 

249 Muut 'maksut 
Kaymaloiden kayttomaksun korottaminen VT 36. 



- 7 -

25 KANS~INVlLISET YHDYSLIIKENNESOPIMUKSET 

250 Yleisti:i 
Finnrail-Pass lippujen myynti USA:ssa VT 14. 

251 Pohjoismaat (VR-SJ lautat) 
Pohjoismainen tavaratariffi VT 4; VT 6; VT 22; VT 43; 
VT 48; Pohjoismainen vaunukuormatari!fi NGTV VT 11; 

VT 32; Pohjoismainen kappaletavaratariffi NGTS Y1_22; 

VT 43; VT 48. 

252 Li:intinen yhdysliikenne (Intercontainer, Intertrigo, 
muut lautat, Finnrail) 
NORDEG-tariffi VT 6; VT 10; !!_!2; VT 22; VT 32; Y!_21; 
tuontitalletusten selvitys- ja valityspalkkiot VT 9; kan
sainvalinen tavaraliikenne (li:intinen) VT 12; Y!_!Z; VT 
_?l; VT 45; VT 49; FIDEBAST-tariffi VT 14; INTER RAIL 
VT 14; VT 50; Intercontainer-liikenne VT 21; VT 22; kan
sainvalinen kiitotavara VT 50; tullimaksujen periminen 
.Y!_22. 

253 Itainen yhdysliikenne 
Itaisen liikenteen rahtikirja VT 10; SNT-Liiton ja Suomen 
valinen rautatieyhdysliikennetariffi VT 11; konttitarif
fin soveltaminen itaisessa yhdysliikenteessa VT 12; k~l
jetukset Suomesta Iraniin VT 14; VT 50; VT 52; Y!_22; 
huomautuksia VT 17; palautettavat tyhjat sailiovaunut 
VT 18; lahetysten rahdittaminen VT 26; puhdistus- ja 
desinfioimismaksu VT 29; SNT-Liiton ja Suomen valinen 
VT 32; VT 52; asemavaunut Vainikkalaan Y!_22; uusi mat
kakirjaluettelo VT 50; SNT-Liiton konttien tilaaminen, 
kayttomaksu ja rahditus VT 53. 

26 TARKASTUSTOIMINTA 

260 Yleista 
Pienlahetysrahtikirjojen tilitysohjeet VT 38; terminaali
toimintaan liit.tyvat tilitysohjeet VT 40. 

262 Oma tarkastustoiminta 
Muutos irtaimen omaisuuden tarkastusta koskeviin maarayk
siin VT 27 . 

. 27 TILASTOT JA VUOSIKERTOMUKSET 

Maksumerkkien ja rahastuslipukkeiden myynnin tilas
tointi VT 6. 
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30 MAA'>-ALUE- JA RAKENNUSJ!RJESTELYT I RADAN JA 
RAKENNUSTEN RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO 

35 TIET 1 SILLAT, TUNNELIT, LAITURIT, RATAPIHALAITTEET 

354 Laiturit ja niiden rakenteet 
(kaantopoydat, pukkinosturit, vesiviskurit, vaunuvaa'at) 
liikenneosaston pukkinosturit VT 20; ~; Vainikkalan 
vaunuvaaka Y!_21. 

38 YKSITYISRAITEET 

Pernon Telakan raide (Turku) VT 10; Vantaan Sabkolaitos 
Oy:n raide (Martinlaakso) VT 34. 

40 LIIKKUVA KALUSTO, SAHKO-, VIESTI, LAMPO- JA TERVEYS
TEKNILLISET ASIAT (SANITEETTI), RAUTATIEN SAHKOISTYS, 
KONEPAJAT, KOE- JA TUTKIMUSTOIMINTA 

41 LIKKUVA KALUSTO 

410 Yleista (yleinen koneteKniikka) 
KTM:n paatos paineastia-asetuksen soveltamiaesta VT 13a; 

!L2z. 
411 Vetovoimakalusto varaosineen 

Liikkuvan kaluston sabkolaitteiden korjaus VT 14a. 
412 Vaunukalusto varaosineen 

Tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisviikot Y!_2; 

VT 28; Sog-vaunut VT 11a; 2-kerroksisen autojenkulje
tusvaunun kuormauvaunu, sarja XOe VT 23a; VTG-sailio
vaunut VT 47a; makuuvaunujen (CEmt) poistovesiputkien 
lammi tys VT 49. 

43 VIESTIASIAT 

434 Valityslaitteet, kaukokirjoitinlaitteet, puhelimet, 
Data~siirtolaitteet 

Vuokatin lennatinliikenne ~· 
435 Radiolaitteet, kovaaanislaitteet ja na~hurit, 

I 

valvontatelevisio 
Pikajunan konduktoorin ja kuljettajan valinen radio
puhelinyhteys Y1_2; VT 40; VT 47; ratapiharadiojarjes
telmat !!_2; ~; ~; radiopuhelimen kayttoohjeet 
VT 22; linjaradiojarjestelma ~; VT 46. 



45 KONEPAJAT 

450 Yleista 
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Konepajojen seisonta-ajat VT 20. 

50 MATERIAALITOIMINTA 

52 POLTTO- JA VOITELUAINEET SEKA OLJYSAILIOT 

Polttooljyn tilaaminen lammitykseen !!_12; bensiinin, 
kaasuoljyn ja voiteluaineiden hankinta VT 40. 

53 MUUT TAVARAT JA TARVEAINEET 

530 Yleista 
Elko-kuljetuslavojen palauttaminen Kirkniemeen VT 4?. 

536 Tekstiilit ja kemikaliot (suojavaatetus, suojakyparat) 
Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat Y!_2; korjattavien 
vaunupeitteiden lahettaminen Kuopioon VT 14. 

56 HANKINTOJA KOSKEVAT YLEISET ASIAT 

560 Yleista 
Ohjeet hankintojen valvonnan suorittamisesta VT 24a. 

57 VARASTOT JA TUOTANTOLAITOKSET 

570 Yleista 
Painotuotteiden myynti VT 40. 

572 Lomake- ja painatusasiat 
Junasanomat VT 1-2; vaunuluettelosanomat VT 1-2. 

60 LIIKENNE, JUNATURVALLISUUS, VUOKRAUSTOIMINTA, KOTIMAINEN 
YHDYSLI IKENNE I LIIKENNEPAIKKAMU1JTOKSET I KULJETUSTOIMINTA 
MARKK INO INTI 

61 LIIKENNESllNTO (tavaran kuormausmaaraykset, vaarallis
ten aineiden kuljetusmaaraykset) 

Konttilahetykset Vainikkalaan Y!_2; Rautatiekuljetusase
tukset (RKA) Yleisehdot (YE) Y!_2; Gfot-vaunujen kaytto
ja kuormausohjeet seka liikennoiminen VT 9a; Maaraykset 
tavaran paallystamisesta, pakkaamisesta ja osoittamises
ta Y!_12; VT 18; vaunukuormalahetysten punnitseminen VT 
12; Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet -julkaisu ~; 



- 10 -

kirjatun matka- ja kiitotavaran lahettaminen VT 21a; VT 
2§; Vahinkopalvelulle osoitetut lahetykset VT 27; muutok
sia kappaletavaran kuormaus- ja kuljetusohjeisiin ~; 
kappaletavaratilaston peruuttamine_n ja "OSOITA OIKEIN" 
-viikko Y!_22; kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet VT 40; 
VT 44; VT 48; vanhanmallinen rahtikirja VT 45; lko:n toi
mintaohjeita VT 46; tukipuomien kaytto kappaletavaravau
nuissa VT 48; kansainvalinen tavaraliikenne (lantinen) 
VT 49; kuormausilmoitus VT 50. 

62 JUNATURVALLISUUS (liikennesopimukset ja -maaraykset) 

Liikennoiminen 17-20 tonnin akselipainoisilla vaunuilla 
rataosalla Seinajoki-Kaskinen/Kristiinankaupunki !!_2; 

VT 19; Jtt:n korjauslehti VT 11; VT 22; VT 52; Ratapiho
jen liikennoimissaanto VT 20; VT 29; VT 34; VT 36; VT 44; 

VT 45; Jto:n korjauslehti VT 22. 

63 AIKATAULUT 

Aikataulukirjan 143 yleinen osa VT 22; 143 lisays VT 22; 
VT 32; VT 40. 

64 KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

640 Yleista 
Kappaletavaraliikennepaikat (ks. kohta 67) Y!_22; ohjeet 
kappaletavarakuljetuksista Y!_22. 

641 Erikoiskuljetukset 
Pyorilla varustettujen sotilasajoneuvojen ja -tyokoneiden 
kuormaaminen ja kuljettaminen VT 17a. 

647 Vaununvuokrat 
Vientitavaravaunut VT 23. 

65 VUOKRAUSTOIMINTA 

652 Muu vuokraustoiminta (veturit, sallie- ym. vaunut, 
tietokoneet, autot ja koneet, Merkonomi-Mainos ym.) 
Vuokratut sailiovaunut VT 12; VT 16; VT 52. 

66 KOTIMAINEN YHDYSLIIKENNE (yksityiset rautatiet, yksityis
ten liikenteenharjoittajien kanssa tehdyt sopimukset) 

Valtionrautateiden autoliikenne !1_2; 1!_2; VT 14; VT 24; 

I 
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uusi vaunukuormien kotiinkuljetustariffi VT 12; Matkailuli
put ja Hopealinjan erikoisliput VT 12a; ~; Oy Pohjolan 
Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja-auto Oy:n sopimus ~; 
keskitetty kotiinkuljetustoiminta VT 27; Pannainen-Pietar
saari linja-yhdysliikenne VT 29; Silja Linen pakettimatkat 
1!_22; ~; Viking Line/VR- yhdistelmalippu Y!_12; Oy Mat
kahuolto Ab:n yhdysliikennesopimus VT 40. 

67 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITTAMINEN 

Yleista 
Matkustaja laskenta VT 10; VT 25a; VR:n autoliikenne VT 14; 
kirjatun matkatavaran lopettaminen erailta liikennepaikoilta 
Y!_12; Herttoniemen ja Katajanokan liikenne VT 20; liikenne
aluejako VT 49; VT 51. 
Kappaletavaraliikennepaikat 
Kappaletavaraliikennepaikat -kirjanen ~; !!_21; Y!_22. 

Liikennepaikkojen valimatkat 
Ahovaara VT 18; Ahtiala VT 10; Airaksela ~; Alajarvi 
Y!_22; Arola VT 44; Enonjarvi VT 20; Haapakyla VT 18; Haa
rala VT 18; Haimila VT 50; Halikko, Hanhisuo, Harju VT 39; 
Hassila VT 18; Helsinki Y!_21; Herrala VT 40; Herttoniemi, 
Hietanen, Hiirola Y!_22; Hikia 1!_2; Hillosensalmi, Hinkua 
.Y!__22; Hokkanen VT 50; Holkkola, 'Honkalahti VT 18; Humppila 
VT 40; Huttula, Harkonen ~; Immonen VT 18; Isokyro VT 
40; Joutseno Y!_2Q; Juurikorpi VT 39; Jyrkkala VT 34; Jami
jarvi VT 28; Kairokoski VT 39; Kaitjarvi Y!_22; Y!_ZQ; Kalk
ku VT 27; Kalliomaki, Kangas, Kangas ala VT 39; Kannonkoski 
VT 20; Kantala ~; Kaplas, Karhila VT 18; Karkku VT 28; 
Karppila VT 18; Karunki, Katajanokka Y!_22; Keltti VT 10; 
Kelva VT 39; Kettukallio VT 18; Kiljava ~; Kilo VT 25; 
Kilpua VT 39; Kinahmi VT 24; Kintaus VT 39; Kirjokivi VT 10; 
Kirvesportti VT 50; Kiva, .Kivesjarvi VT 39; Kivijarvi VT 40; 
Kollinjoki, Korpi ~; Korvenmaki, Koskenkyla VT 18; Koski 
VT 40; Kovjoki VT 39; Kukkopuro VT 18; Kulus VT 39; Kuohu 
VT 41; Kupittaa, K~renpolvi VT 39; Kutemainen VT 22; VT 39; 
Kuusa, Kuusivaara, Kylmakoski, Kyminlinna, Kononpelto, Laa
ja, Lamminmaki 1!_22; Lampela VT 18; Lapinjarvi VT 39; Lap
pila 1!_2; Lapvaartti VT 40; Lehmo Y!_!§; Lelkola VT 10; 
VT 50; Liela~ti VT 27; Liminpuro !!_22; Lou VT 28; Louhioja 
VT 18; Loviisa !!_22; Luolala VT 22; Luumaki VT 50; Maanin-
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ka Y!_21; Maanselka VT 40; Malmi Y!_2; Matku VT 40; Messu
kylii VT 27; Metsolahti VT 39 .; Monninkylii :Yl._21; Munakka VT 
22; Murtojarvi VT 18; Mustasaari, Muuras ~; Mynttila 
VT 10; Naantali VT 22; Nerkoo Y!.._22; Niemet VT 18; Niinisa
lo VT 28; Niirala Y!_21; Noppo, Nousiainen VT 39; Nuojua 
Y!_2; Nuolijarvi VT 18; Nurmo VT 39; VT 40; Ojakkala, Olha
va VT 39; Onttola VT 18; Orilampi VT 10; Orimattila Y!_22; 

Paakki VT 39; Pahaniemi VT 34; Paikkari VT 22; Palokangas, 
Palokki VT 18; Parsntala ~; Parpola VT 20; Pateniemi 
VT 18; Patuna VT 39; Pelkonen VT 18; Perho VT 40; ~; 
Pietarsaari VT 53; Pinjainen, Pitkaaho, Pitkiilahti, Pita
jiinmaki, Pohjakoski, Pulsa, Punkaharju, Paivola VT 39; Pal
kane ~; Raajarvi VT 10; Rasimaki, Raudaskylii VT 39; 
Rauma Y!_Z2; Rekiniemi VT 18; Ristinpohja VT 39; Rova, Ro
vastila VT 18; Ruha, Ryoniinjoki, Salminen Y!_22; Salo VT 
22; Santalahti VT 18; Sapra, Saviaho, Seliintaus ~; 
Suhonen, Sulkuniemi VT 18; Stromberg Y!_!Z; Sydiinmaa 
VT 10; Saiiksjiirvi VT 40; Tammisto VT 22; Tampere :Yl._21; 

Tasapaa Y!_22; Tervakoski !!_21; Tikkurila VT 40; Toijala 
~; Tornio VT 40; Tuomioja VT 39; Tuulos Y!_21; Tahte
la ~; Torre VT 18; Toysa VT 10; Uhlu ~; Uitto VT 
22; Uro VT 18; Utti VT 18; VT 39; Valimo Y!_12; Varanen 
VT 22; Varpanen ~; Vartius VT 44; Vatiala VT 27; 
Vehkaoja VT 18; Vehmainen VT 27; Vesanka ~; Vesijiir-
vi VT 10; Venetmiiki, Vihtamo VT 39; Villisi VT 18; Vins
ka, Virenoja VT 39; Vuolinko VT 18; Ypykkiivaara VT 44; 
Ypaja VT 39; Ammansaari VT 22. 

Syrjiiraiteet 
Hankkijan raide (Kotka) VT 20; Hevossaaren tehdasalueen 
runkoraide (Heinola) VT 34; Kelloniemen raiteet (Kuopio) 
VT 10; Keltin raide (Koria) VT 10; Keskon raide (Hovinsaa
ri VT 20; Kumpusaaren raiteet (Kuopio) VT 10; Laatikkoteh
tasn raide (Hovinsaari) VT 20; Oy Lohja Ab Betonilan raide 
(Nummela) VT 22; Pakkaus Oy:n raide (Hiimeenlinna) VT 23; 
Patunsn raide (Valko) VT 39; Pernon Telakan raide (Turku) 
VT 10; Polarpakin raide (Hiimeenlinna) VT 23; Paivarannan 
rai teet (Kuopio) VT 10; Siikaniemen rai teet (Kuopio) VT 10; 
SOK:n raide (Kotka) VT 20; Teollisuuskyliin raiteet (Iisal
mi) VT 41; Vaasan Hoyrymylly Oy:n raide (Hovinsaari) Y!_£Q; 
Vsneritehtaan raiteet (Kuopio) VT 10; Vsntaan Sahkolaitos 
Oy:n raide (Helsinki, Martinlaakso) VT 34. 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 1-2 
Vlittaus Vlrallis ii n tiedotuksiin merkitain: VT 1(73.2 (= lehden numero, vuo1l, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 8. 1. 1976 

Sisii ll ys: 
1. Uusittu eliikehakemuslomake E VEL

eliikettii varten sekii lomake P perhe
eliikettii varten. 

2. Kunnallisen jaoituksen muuttaminen. 
3. U!osmittaamatta jiitettiiviin palkan 

maiiriin korottarninen. 

4. Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja. 
5. Junasanomat. 
6. Vaunuluettelosanomat. 
7. Avoimia virkoja ja toimia. 
8. Eroja. 

Uusittu elakehakemuslomake E VEL-elakeWi 1 
varten seka lomake P perhe-elaketta varten 

V altion elakelain (VEL) mukaisen eliikkeen elakehakemuslomake 
(ETK 600 tai 2100) ja valtion perhe-elakelain mukaisen elakkeen 
perhe-elakehakemuslomake (ETK 670 tal 2102) on uusittu. Uudet 
lomakkeet tulevat kiiyttoon viilirtomasti. Lomakkeita on saatavissa 
painatusjaostosta Hyvinkaaltii. 

V anhan eliikelainsaadannon mukaista eliikettii haettaessa on edel
leen kaytettiiva entista, sita varten vahvistettua lomaketta ( 18119-
72/11/5261). (Hlo 872/130/75, 22. 12. 75/VT 1-2/76. 1. 

Kunnallisen jaoituksen muuttaminen 2 
Asetuskokoelma sa on j ulkaistu: 

Valtion eu v os ton p a atos 
Karhulan kauppalan ja Kymin kunnan alueiden siirtamisesta Kotkan 

kaupunkiin . 
Annettu Helsingissii 6 paivanii marraskuuta 1975. 

Valtioneuvosto on kunnallisen jaoituksen muuttamisesta 19 paivii.na 
toukokuuta 1925 annetun lain ( 180/25) nojalla sisaasiainministerion 
esitt:elysta maarii.nnyt, etta Karhulan kauppalan ja Kymin kunnan alueet 

5057/76 
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sfuretiiiin 1 piiiviistii tammikuuta 1977 lukien Kotkan kaupunkiin, jol
lo:in Karhulan kauppala ja Kymin kunta. lakkaavat olemasta. 

Siirto ei aiheuta muutosta kielelliseen jaotukseen Kotkan kaupungin 
kohd.alla. 

(Hloj n:o Hlo 877/09/75, 29. 12. 1975-Vert. VT 3/74. 2.) VT 
1-2/76.2. 

Ulosmittaamatta jiitettaviin palkan miiiiriin korottanunen 

Ulosmi•ttaamatta jatettavan palkan maiiriistii 14 piiivana joulukuuta 
1973 annetun asetuksen (905/73, julkaistu VT:ssa 2/74. 3.) 5 §:n 
nojalla oikeusminister~o on 25. 11. 197 5 antaroallaan paatoksellii, joka 
on julka.istu asetuskokoelmassa n:o 907/75, piiattiinyt seuraavaa: 

1 §. 
Elinkustannusindeksin ( lokakuu 19 51 = 100) lokakuun 197 5 

indeksiluvun noustua 17,1 prosenttia Jokakuun 197 4 indeksilukuun 
verrattuna korotetaan ulosrnirtaamatta jiitettiivasta palkan maiiriista 
annetun asetuksen ( 905/73) 1 § :'SSii tarkoitettu miiiirii, jonka vclallisen 
katsotaan tarV'itsev'an sewa.avaan palkanmaksupiiivaan asti 1tsensii ja 
puolisonsa seka. hanen elatuksensa varas·sa olevJe1,1 omien ja puolisonsa 
lasten ja ontolasten elatukseen, velallisen omalta osalta 14,90 rna;rkkaan 
ja jokaisen edella mainitun omaisen osalta 6,10 markkaan paivaii kohti. 

2 §. 
Tamii piiatbs tulee vai.maan 1 pii.ivii.nii tammikuuta. 197 6. 
(Hloj n:o Hlo 878/115/75, 29. 12. 1975) VT 1-2/76. 3. 

Eriiita taloudellisia indeksisarjoja 

c: 
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'§ ~1!- ..ea~ il'" ~"""' 5~g~ ll§~~ .9]~ 3 e "'"..,. -"~-""' ..co~O\ -g~-a~ .,, .... 
? iii]:::. :::>o_, 

~ e-~ ~~ 5..ee~ f-'.>:- ::>.>:.>~-

1974 XI 353 525 538 241.9 238.3 
XII 354 525 539 242.9 239.3 

1975 I 364 537 550 246.5 242.8 
II 369 546 555 246.4 242.7 

III 375 554 565 249.0 245.1 
IV 383 559 567 260.0 256.0 
v 387 561 586 260.3 256.2 

VI 388 559 588 260.8 256.7 
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VII 394 564 589 262.2 258.0 
VIII 399 567 603 262.5 258.3 

IX 405 568 614 263.7 259.5 
X 411 573 621 264.5 260.2 

XI 415 577 626 265.2 260.9 

(N:o To 10501220/75, 22. 12. 75) VT 1-2176.4. 

J unasanomat 

Junasanoman paattymlsmerkki muutetaan muotoon I I ILOPPU eli 
plus..merkit vaihdetaan kauttaviivoihin. Muutos astuu voimaan heti. 
Muutos lomak.kteessa toteutetaan seuraavan painoksen yhteyd.essa. Sii
hen asci merkki on kasin korjattava. ATK-ohjelma varautuu vanhankin 
paattymismerkin tulkintaan tulevan helmikuun loppuun asti. 

Sattuneiden vaarinkasitysten vuoksi junasuorituspaikkoja ei enaa 
ns. tekoalkataulun yhteydessa merkita kahteen ke11taan, vaan turvalli.
suusjaoston paatokls:en mukaan luovutaan aikataulun al1e merkilltavastii 
js-pa.ikkojen luettelosta. Itse oaikataulus,sa juoosuorituspaikka il.ma.i5taan 
edelleen lyhenteella JS. }IUnasanomien lahettiimisesta annetuista 1. 6. 
1975 vo.imaan astuneista ohjeiJSita poistetaan nain ollen 3:J1Ilen sivun 
Viiimeista edellisen kappaleen viimeinen J:ause "Sen lisaksi junasuoritus
paikrat . .. ". Muutos oastuu voimaan heri. (Lt 30. 12. 1975, n:o Lko 
23749/572175) VT 1-2176.5. 

4 

5 

Vaunuluettelosanomat 6 
Vaunuluettelosanoman paattymismerkki muutetaan muotoon 

I I ILOPPU eli plus-merkit vaihdetaan kauttamivoihin. Muutosta lros
keva oikaisu on tebtava VT:ssa 38 a 1973 ju.lkaistuihin ohjeisiin (koh
taan 3 sivulle 5 ja kohdan 7 esimerkkeihin). Ylla mainittu muutos 
astuu voimaan heti. ATK-ohjelma varautuu vanhankin paattymismerkin 
tuJ.ki.ntaan rtulevan helmikunn loppuun asti. (Lt 30. 12. 1975, n:o Lko 
237491572/75) VT 1-2176. 6. 

Avoimia virkoja ja toimia 'J 
Kolmannen luokan 1 pl. asemapii.allikon virka (V 22). Rautatiehal

lituksen paajohtajaHe osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan helmikuun 4. paivana 1976 
ennen lkello 12 (postJitse ennen virka-ajan paattymista). 

EdeHa mainittuun virkaan nimitetty s.ijoitetaan toistaiseksi Raahen 
liikennealueelle ( 1 Rhe) . 

Ylemman palkkaluokan asemamestarin virka (V 16) ja kolme 
ylemmiin palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa. Rautatiehallituk
sen liikenneosaston paaUikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi-
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mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viime1staan helmi.kuun 4. pal
viina 1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paiittymistii). 

Edella ma.inittuihin virkoihin nim.itetyt slljoitetaan toistaiseksi seu-
raavasti: 

y.p. asemamestari (V 16): Oulun ( 1 Tja) llikennealuee!ll.e sekii 
y.p. 2 luokan kirjurit: Oulun (1 01, 2 Tua) llikennealueelle. 
Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa ( opastin-

tyot, Helsinki; asunto vaootaan). Rataosaston johtajalle osoitetut ha
kemukset on toimitettava Helsingin ratapiirin paal1ikolle V'iimeistaan 
4. 2. 1976. 

HUOM! 

Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu . 13, 00100 Hel
sinki 10. 

8 Eroja 

Hallinto-osasto 
Kirjaaja (V 19) Helga Annikki Hovi. 

Talousosasto 
Yp 1. 1. tarkkaaja Terttu Mirjam Halkonen. 

Liikenneosasto 
Asemapiilillikko (V 18) Pauli Niilo Riimii, veturinkuljettajat Esko Kustaa 

Abo, Yrjo Paul Erik Backman, Veikko Valdemar Eteliivuori, Onni Hiimiiliiinen, 
Esko Olavi Kesiinen, Tauno Henrik Koirikivi, Veikko Olavi Koponen, Olavi 
Juho Korhonen, Tenho Petteri Korhonen, Kaarlo Antero Lehtonen, Eino Nirk
konen, Enlclci Toivo NousJainen, Tauno Ilmari Periilii, Onni Oskari Rajala, Osmo 
Ilmari Talarmo veturinliimmittiijii Elias Mutta, tallirnies Onni Tahvana Putus, 
asetinlaiteroies Sulo Olavi Vesterinen, Jiirjestelymestari Eino Herman Viitanen, 
konduktoori Kauko Arvo Sakari Lindfors, kuormausmestari Eino Olavi Immonen, 
vaihdemiehet Arvo Ilmari Vesterinen, Viljo Robert Nousiainen, junaroiehet Toivo 
Johannes Laaksonen, Paavo Henrikki Heikinmatti, Kaarlo Dufva, a5emaroiehet 
Margit Sofia Uusiroiiki, Eino Ilmari Johannes Pakkanen, konduktoori Arvo Ilmari 
Uiroonen. 

Rataosasto 
1. 1. nuorempi toirnistorakennusmestari Pertti Kalervo Poutiainen. 

Koneosasto 
Koneinsinoori (B 1) Vieno Ilmari Vanoe. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1976 N:o 3 
Yllttaus Vlrallislin tledotukslln merkltiin: VT t/73.1 (= lehden numero, vuoal. 
ulan numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 
To I mIt us: Rautatlehallltus. lehtlpalvelu. ts. t. t976 

sis ii 11 y s: 

1. Virkapukuavustus. 
2. Virkapukineidentilaaminen ja hinnat 

vuonna 1976. 
3. Tavaranluokitustaulukon korjauksia. 
4. Konttilahetykset Vainikkalaan. 
5. Osoitteen muutoksen ilmoittaminen. 
6. Liikennoiminen 17-20 tonnin akseli-

Asetuslkdlroelmassa on julkaistu: 

Asetus 

painoisilla vaunuilla rataosalla Seinii
joki--IKaskinen/Kristiinankaupunki.. 

7. Kadonnut baarukikavaunu. 
8. Venajiin kielen taitoista benkilokuntaa 

erilaisiin llikenteenhoitotebtaviin. 
9. Avoimia virkoja ja toimia. 

Virkapukuavustus 1 

valtion virkapukuavustuksista annetun asetuksen viiliaikaisesta 
muuttamisesta annetun asetuksen voimassaoloajan jatkamisesta. 

(1027/75) 
Annettu Helsingissii 31 piiiviina. joulukuuta 1975. 

Valdovara.i:nmi.ni'sterion toimiaTaan kuuluvia asioi'ta kas1ttelemiilin 
miiiiriityn ministerin es.iJt:te!lysta siiiidetiiiin: 

Vailition virkapukuavustuksista annetun asetuksen viiliaikaisesta 
muuttamiseSita 10 ·piiivlinii .toukokuuta 1974 annettu asetus (353/74) 
on edehleen voimassa vuoden 1976 ~an-

Perushan:kin,ta-avuS'tus. vuonna 1976 on 90 prosenttia ja uu'Sinta
avustus 60 prosenttia pakollisten virlkapukineiden hanbntahinhoista. 

(Slj n:o 7/110/76, 7. 1. 1976) VT 3/76. 1. 

5385/76 
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2 Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1976 

RlliU'tartieha:Jlllrus on tehnyt Va!Jitron Pu!kutehtaan, Hameetilinna, 
kanssa vuodeksi 1976 hankintasopimuksen vahionrautateiden (VR) 
28. 8. 1970 vahvistettujen v.irkapukumaii.raysten mukaisten virkapuki
neiden, joista suoritetaan vi.l'kapukuavustus, toimittamisesta rautatielai
illle. Taman lehden rutteena on virkapukumaiiriiys.ten mukaisten puki-
neiden hinnat vuonna 1976. 1 

Numeropuk.ineiden tilausten helpottamise!ksi on alempana seuraava 
suuruustaulllllclro, jolllka mittojen ottamiseksi viitataan virkapukineiden 
til.auslomakkeen n:o .3903 kaantopuolen ohjeisiin. 

Miesten virkatalkin, ikesa'talk.in ja suoden. housujen numero. ja 
mittatauluk:ko 

Rinnan ymparys 
Vyotii.ron , 
Lantion , 
Sellin pituus 
Hihan 

" Housun s:iwn pi'tuus 
Housun haaran , 

Rinnan ymparys 
Vyotii.ron , 
Lantion , 
Sellin pituus 
Hihan 

" Housun sivu:n pituus 
Housun hruttan , 

Rinnan ympii.rys 
Vyotaron , 

Lomakkeen 
n:o 3903 

kuva 

3 F 
4G 
5 I 
1 A-B 
1 D-E 
6 M-N 
7 0-P 

Lomakkeen 
n:o 3903 

kuva 

3 F 
4G 
5 I 
1 A-B 
1 D-E 
6 M-N 
7 0-P 

Lomakkeen 
n:o 3903 

kuva 

3 F 
4G 

V artalotyyppi C = normaali 
Lyhyt 

048 

96 
84 

102 
72 
60 
96 
72 

48 

96 
84 

102 
75 
62 

100 
76 

Suuruusnumero 

050 

100 
88 

106 
73 
61 
98 
73 

052 

104 
92 

110 
74 
62 

100 
74 

054 

108 
97 

114 
75 
6.3 

101 
75 

Keskipitka 

Suuruusnumero 

50 

100 
88 

106 
76 
63 

102 
77 

52 

104 
92 

110 
77 
64 

104 
78 

54 

108 
97 

114 
78 
65 

105 
79 

Pi tka 

Suuruusnumero 

056 058 

112 116 
102 108 
118 122 
76 77 
64 65 

10.3 105 
76 77 

56 

112 
102 
118 
79 
66 

107 
80 

58 

116 
108 
122 

80 
67 

109 
81 

148 150 152 

96 100 104 
84 88 92 

154 156 158 

108 112 116 
97. 102 108 
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Lantion 
" 

5 I 102 106 110 114 118 122 2 
Sellin pituus 1 A-B 78 79 80 81 82 83 
Hihan 

" 
1 D-E 65 .66 67 68 69 70 

Housun sivun pituus 6 M-N 104 106 107 109 111 113 
Housun haaran 

" 
7 0-P 79 80 81 82 83 84 

V artalotyyppi B = solakka 
Keskipitkii 

Lomakkeen Suuruusnumero n:o 3903 
kuva 48 50 52 54 56 58 

Rinnan ympary5 3 F 96 100 104 108 112 116 
Vyota.ro.n 

" 
4G 80 84 88 92 96 100 

Lantion 
" 

5 I 100 104 108 112 116 120 
Sellin pituus 1 A-B 75 76 77 78 79 80 
Hihan 

" 
1 D-E 62 63 64 65 66 67 

Housun sivun pituus 6 M-N 100 102 104 105 107 109 
Housun haaran · 

" 
7 0-P 76 77 78 79 80' 81 

V artalotyyppi D = tanakka 
Keskipitkii 

Lomakkeen Suuruusnumero n:o 3903 
kuva 50 52 54 56 58 

Rinnan ymparys 3 F 100 104 108 112 116 
Vyota.ron 

" 
4G 94 98 102 107 112 

Lantion , 5 I 108 112 116 120 124 
Sellin pituus 1 A-B 75 76 77 78 79 
Hihan 

" 
1 D-E 63 64 65 66 67 

Housun sivun pituus 6 M-N 102 104 106 108 110 
Hou5un haaran 

" 
7 0-P 77 78 79 80 81 

Vertaamahla omia mhtoja tau'lukoiden vastaaviin mittoilhin sehriaa 
taulukosta sopiv.illll'man pulkineen nUIIDero ja tyyppi, jotka on metkit-
tava tiilauslomakJkeen 3909 asianomaiseen rkohtaan ( esim. 52 B tai 
52 C). 

V altion Pukute!htaan edustaja kay noin joka kolmas kuukausi suu-
rehkoilla asetnillla ottaiDlassa mittoja ja sovittamassa pukuja. Edustajan 
tulosta ili:noiteta,an ao. asemalle noin kymmenen ( 10) paitvaa aikaisem-
min. Mitanotto markoineen ISisaltyy em. mittatyona valmistettavien 
pukimien hintoihin. V altion Pu!k:utehtaassa, Hiimeenlinnassa, otetaan 
tilauksia ja mittJoja a.tikipaivisin klo 8-17, ei ikuitenlkaan hmantaisin, 
samoinlkuin Hdlsmgi;ssii Fabianinlkatu 2 rkeskiviirkkoffiin ja torstaisin 
klo 10-16, missa pukuja voi rtilata myos vailimistettavaksr soviltuksella: 
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tiilioin velotetaan !lisiiii 25 ma.rklkaa taikista ja 15 markkaa bousuista ja 
hameesta. Niii.stii ikustannuksista vastaa tilaalja itse kokonaan. 

Nume.ro- ja mittatyonii valmistettavia viTkapukineita samanai'kaisesti 
tiJattaessa ei niitii saa merkitii samaan tilauslomakkeeseen. 

Vinkapukineita valmistetaan mitanottotilailsuuksi.ssa tai muuten ti
lattu miiii.ra. Kaik!ki tilaukset tehdaan VR loma:kkeella n:o 3903. Ti
lauksen hyvaksyy asianomainen rautatievi.ranomainen ja tilaus toimite
taan hyvaksyttyna joko suoraan Valtion Pukutehtaalle tai eri puolilla 
ratavenklkoa jarjestettavissa mitanottotil'aisuuksissa tehtaan edustajalle. 
Tilaukset tu:lee toimittaa niin, etta ne ovat Valtion Pukutehtaalla vii
meistaiin 31. 12. 1976. 

Nume.ropukimien toimitustapahtuu 2-4 viikon kuluttua valmis
tajan varastosta. Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden toimitusaika 
on noin 4-6 viiikkoa. Mitanottotilaisuuksissa esitetyt kohtuulliset toi
vomukset toimitusaikaan nahden pyritaan ottamaan huomioon. 

Jos valmisteissa havaitaan vikoja, suorittaa V alti:on Pukutehdas nii
den korjaukset korvauksetta asianomai:sen tilaajan vaatimuksesta. 

Puikimet lahetetaan suoraan tilaajil!l.e postiennakolla. Oman osuu
tensa vll1kapuhlneiden hinnoista seka posti- ja lisatyomaksut tilaaja 
suorittaa postiennakon ·lunastamisen yhteydessa. 

(Slj n:o 13/536/76, 6. 1. 1976) VT 3/76. 2. 

Tavaranluokitustaulukon korjauksia 

Tavaran!luoki'tustaulutkon aaJk!lroselliseen osaan tehdaan seuraavat 
lrorjaukset: 
6091 Lannanlevittajat, n.imi.kenumero oleva 6901 
6531 Rautarallrenteet, rahtiluo.kka oleva 3 
3624 Ruslrohlilitervao]jy, rahtil'uokka olev.a 4 
7201 Traktorlt, metsii- rtai maataloustoihin, rahtilluokka oleva 3 
5122 Turvehihli:, nimikenume.ro oleva 3292 
4411 . Tarpatti, raalka ( V AK :n alainen), rahtiluoJ&a oleva 4 

Puunjatteislin lwu1uvan n.i.mikkeen 5194, hake, ucrkomainen, ·ki.into-m3
-

paino oleva 800 kiloa eika 600 kfioa 

Nlmil&een Pu\mjavreet loppuun lisataan rumillre: 
5194 Lankun- ja laudanpaat, ulkomaiset, pituudes.ta riippumatta kiinto-

m3 = 600 kiloa . . . . . . 6 · 

Ryhmittiii.seen .osaan tehdaiin seuraavat korjau:kset: 
3443 Dieselpdllttoneste, maaoljypohjainen, rahtiluokka oleva 3 
3444 Dleselpolttoneste, 1 em, rahti!ludkka oleva 3. 

(Tft n:o To 1026/241/76, 9. 1. 1976) VT 3/76. 3. 
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Konttillihetykset V ainikkalaan 4 
Konttiliihetyksia saapuu jatkuvast:i: Vainilkkalaan ihnan osoitetta ja 

kuljetuskirjoja. Kwjetuskirjojen ja osoitteiden puute estavat 11ihetysten 
siirtokuormaam.isen ja lahettilinlsen SNTL:on. Samalla ne vaikeuttavat 
Vainikka:lassa tehtavaa siirtokuormausta ja aiheuttavat ylimaaraista siir
tt>tyotii piiivystyspalvelussa. Liikennepaikkoja kehoitetaan huolehti
maan slitii, etta kuljetuskirjat seuraavat lahetyksia, jolloilll tarpeetto
malta ruuhkautumiselta V ainilkkalassa voidaan valttya. 

(Lt 8. 1. 1976, N:o Lko 31024/61/76) VT 3/76. 4. 

Osoitteen muutoksen ilmoittaminen 6 
Sotilastoimi'stlo tahdentaa, etta valtibnrautateiden palve1uksessa ole

van m.ieshenkilon tulee asuinpaikkansa muuttuessa, irJ.moittaa uusi osoit
teensa seka esim.iehilleen (Virantoim.itusohjesaiinto 11 §) etta myos 
sotilaspiirin esikuntaan (Asetus asevelvollisuuslain sovelotamisesta 75 §) 
joko henkilokohtaiosesti tai tayttlimiillli postitoim.istosta saatava valvon-

- tailmrutus (SA Jlirj 320) seka toim.imalla si.inli mainittujen ohjeitten 
mukaan. 

Asioiden hoita:m.isen helpottamiseksi pyytaa sotilastoimisto muutos
ilhnoitusten laatijoita hankkimaan ylliimainittuja lomakkeita ja anta
maan tarvitsev:il!le. (St n:o 7/9 a/06. 01.1976) VT 3/76. 5. 

Liikennoim.inen 17-20 tonnin akselipainoisilla vaunuilla 6 
rataosalla Seinlijoki-Kaskinen/Kristiinankaupunki 

Jtt:n 5.71 (1) ilrohdan mukainen taman taJvinen iiikennoim.inen 
17-20 tonnin a:kselipainoisilla vaunuilla rataosalla Seinajoki-Kaski
nen/Kristiinankaupunki on sallittu tamm.ikuun 09 piiivii.st<ii 1976 al
kaen. (Rpp Sk 14/62/76, 06. 01. 1976) VT 3/76. 6. 

Kadonnut haarukkavaunu 'I 
Imatran >taJVara-asemalta tkadonnut haaru.kkavaunu n:o Kv lp 169. 

Pyydetaiin etsimaiin ja loydettiiessa palauttamaan osoitteella tavara-ase
man hoitaja Imatra. (Lap Imr n:o 23/07/76, 8. 1.1976) VT 3/76. 7. 

Venajiin kielen taitoista henkilokuntaa erilaisiin liikenteen- 8 
hoitotehtiiviin 

Kostamu&Jradan valmistuttua ta,rvitaan venajali taitavi>a henlciloita 
yhdysliikenneasemalle asemanhoitajaksi ja erilaisi:Ln toimistotehtiiviin. 
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Myos veniijlili taitavis·ta !konduktooreistii on ollut puutet:ta varsinkin 
kesliisin, jolloin joudutaan miehlttiimiiiin mm. SNTL:stii vuokrattuja 
mittaus- ja hiontajunia. · 

Jotta mahdollisesti tarvittava IJ..isiikoulutus voitaisiin jiirjestaa riittii
van ajoissa, pyydetiiiin ern. tehtiiviin halukkaita, viihi.ll!tiiiin vii1ttiiviisti 
veniijliii taitavia henkiloitli ottamaan yhteyttii yleiseen toimi.stoon, pub. 
2511, 15. 2. 1976 mennessii. 

(Yt n:o Lko 12607/10/75, 8. 1. 1976) VT 3/76. 8. 

Avoimia virkoja ja toimia 

Laskentatoimen suunnittelutehtavat: Laskentatoimen suunnitte1u- ja 
kehlttlimistehtiiviin otetaan rautatiekokernusta ohaava sekii mahdolli
sesti valtionrautateiden kustannuslasketJ.taan tai kirjanpitoon perehty
nyt henilciJJ.o, joka on suorittanut viihintiiiin merkonomin tai ylioppilas
tutkinnon. Tehtlivasta kiinnostune1ta henikiloita, jotka ovat valmiit 
siirtymii.iin talousosaston laslkentajaostoon !kehoitetaan ottamaan yhteys 
taloustoimistoon viimeistiiiin 30. 1. 1976 mennessii puh. 2013. Tehtii
viistii maksetaan yp 1 [ tarkkaajan V 22 palkkaus. 

Asemapiiallikon virka (V 25) ja siihkotarkastajan virka (V 25) . 
Rautatiehallituksen pliiijohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaaiaile viimeistaiin he1nillruun 11. 
pliiviinii 197 6 ennen ikello 12 ( postitse ennen vi:rka-ajan pii·iittymistii). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-
raavasti: 

asemapaiillikkon (V 25): Lahden ( 1 Lh) liikennealueelle ja 
siihkotarkastaja (V 25): Pieksiimiien liikennepiiriin ( 1 ) . 

Kolme rataesimiehen tointa, joista toistaiseksi yksi Kouvolan rata
piirissa (hitsaustyot, Kaipiainen) ja kaksi Tampereen ratapiirissa ( 1 
Taanpere ja 1 Haapamiiki); toimenhaltijat toimivat piiiil!lysrakenteen . 
hitsaustyokuntien esimiehinii) . Rataosaston johtajalle osoi·tetut bake
mukset on toimitettava ao. ratapiirin piiiillikoHe viimeistlilin 11. 2 . 
1976. 

Yksi yliteknikon (V 21) virka sekii kolme teknikon (V 20) virkaa, 
toistaiseksi Pasilan konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut lkirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistii-iin 19. 2. 1976 ennen klo 12 
(postitse ennen vi..nka-ajan pali:ttymista). 

Koneinsinoorin (B 2) ia apulaisinsinoorin (V 25) virka rautatiehal
Jituksen 1coneosastoLla. 
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KoneinsinOOrin virlkaan tarkoitetut :rautatiehallitukselle osoitetut 9 
hakemukset ja apulaisinsinoorln virkaan tarkoitetut rautatiehallituksen 
paiijohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatie
hallituksen kirjaajaJle viimeistiian helmikuun 19 piiivanii 1976 eooen 
klo 12 (postitse ennen viTka-ajan paattymistii) . Em. vwkoihin nimite-
tyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi sahkoteknilliseen toimistoon. 

HUOM. 
Rautatieha:llitU!ksen k.irjaajan osoite : Vilhonkatu 13 00100 Hel

sin!ki 10. 



Liite VT 3/76. 2. 

Hankkija (valmistaja) Valtion Pukutehdas, Hameenlinna, 
sopimus voimassa 1. 1.-31. 12. 1976 

Kangaslaatu Kokonals· Hinta jskaantuu 
Villa. Trevira. hinta VR:n osuus Tilaajan osuus 

teryleeni twill mk 9096 6096 10 96 40 96 
Miesten numero-
pukineet 
Virkatakki I 700640/4 182,00 163,80 109,20 18,20 72,80 
Housut I 700640/4 84,00 75,60 50,40 8,40 33,60 
Kesatakki 780060/18 109,00 98,10 65,40 10,90 43,60 
Paiill ys takki 700640/4 195,00 175,50 117,00 19,50 78,00 
- irtovuori nylon/acryl 38,00 34,20 22,80 3,80 15,20 
- turkiskaulus larnmas 28,00 25,20 16,80 2,80 11,20 
Lippalakki 700640/4 33,50 30,15 20,10 3,35 13,40 
Turkislakki, 

kangasp. 
Turkislakki 

700640/4 36,00 32,40 21,60 3,60 14,40 

nahkap. 47,00 42,30 28,20 4,70 18;80 
Virkatakki II 1382 67,00 60,30 40,20 6,70 26,80 
Housut II 1382 46,00 41,40 27,60 4,60 18,40 

Miesten mitta-
pukineet 
Virkatakki I 700640/4 298,00 268,20 178,80 29,80 119,20 
Housut I 700640/4 134,00 120,60 80,40 13,40 53,60 
Kesiitakki 780060/18 179,00 161,10 107,40 17,90 71,60 
Piiiillystakki 700640/4 321,00 288,90 192,60 32,10 128,40 
- irtovuori nylon/aeryl 47,00 42,30 28,20 4,70 18,80 
- turkiskaulus larnmas 32,00 28,80 19,20 3,20 12,80 

Naisten numero-
pukineet 
Virkatakki 700640/4 263,00 236,70 157,80 26,30 105,20 
Hame 700640/4 79,00 71,10 47,40 7,90 31,60 
Palihine 700640/4 31,00 27,90 18,60 3,10 12,40 
Pitkat housut 7600640/4 105,00 94,50 63,00 10,50 42,00 
Kesatakki 780060/18 159,00 143,10 95,40 15,90 63,60 
Paiillystakki 700640/4 245,00 220,50 147,00 24,50 98,00 
- irtovuori nylon/aery! 38,00 34,20 22,80 3,80 15,20 
- turkiskaulus larnmas 28,00 25,20 16,80 2,80 11,20 

Naisten rnitta-
pukineet 
Virkatakki 700640/4 303,00 272,70 181,80 30,30 121,20 
Hame 700640/4 89,00 80,10 53,40 8,90 35,60 
Pitkat housut 700640/4 125,00 112,50 75,00 12,50 50,00 
Kesatakki 780060/18 179,00 161,10 107,40 17,90 71,60 
Paallystakki 700640/4 321,00 288,90 192,60 32,10 128,40 
- irtovuori nylon/aery! 47,00 42,30 28,20 4,70 18,80 
- turkiskaulus larnmas 32,00 28,80 19,20 3,20 12,80 

Virkamerkit 
Siipipyorlilaatta 4,50 4,05 2,70 0,45 1,80 
Lippa- ja turkislakin keltaisen-

punainen paallinen 12,00 10,80 7,20 1,20 4,80 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 4 
Vllttaus Vlrallisjln t ledotuks lin merkitiiiin: VT 1/73.2 (= lehden numero, vuosl, 
&sian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 22. 1. 1976 

s i s a 11 y s: 

1. Tyonantajan sosiaalirurvamaksu 
vuonna 1976. 

2. Valtioneuvoston paatos kuntien ylei
en kalleusluokituksen vahvistami

sesta 31.12. 1975/1019. 

3. Pohjoismainen tavaratariffi. 
4. Konteinereiden rahditus Laas-vau

nuissa. 
5. Avoimia virkoja ja toimia . 
6. Nimityksiii. 

Tyonantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 197 6 1 
Verohal1itus on kirjeellaan n:o 309/36/75, 29. 12 . 1975 ilmoitta

nut valllion virastoille ja laitoksille seuraavaa: 

Tyonantajan sosiaaliturvainaksun suuruus vuonna 1976 on 8,875 
prosenttia ennalclwperinniin alaisen paJ.tkan maarasta . Liiketoimintaa 
harjoittavien valtionverotuksessa verovelvollisten tyonantajien osalta 
maksu on erain edellytyksin 9,375 tai 9,875 prosenttia. Valtion viras
tojen ja laitosten suoritettava tyonantsjan sosiaaliturvamaksu on 8,875 
prosenttia. 

Tyonantajan sosiaaliturvamaksun laskemiSJta varten tarvittavia tau
lukoita on saata,vissa verotoimistoista ja postitoim1paikoista tammi
kuun puolesta valista alkaen. (Hloj n:o Hlo 5/133/76, 8. 1. 1976) 
VT 4/76. 1. 

Valtioneuvoston paatos kuntien yleisen kalleusluokituksen 2 
vahvistamisesta 31. 12 . 1975/ 1019 

Valtioneuvosto on kuntien yleisesta ikalleusluokituksesta 29 pai
viina jouilukuuta 1973 annetun lain (955/73) 2 §:n seka kuntien 
yleisesta ikahleusluo:hltukseSita annetun lain 6 § : n muuttamisesta 31 
paivana joulukuuta 197 5 annetun lain (1 018/7 5) nojalla valtiovarain-

5713/76 
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ministerion esittelysta paattanyt, etta kunnat jaetaan kalenterivuodeksi 
1976 kalleusluokkiin, jois ta I luokka on kallein ja III 'luokka halvin, 
seuraavasti : 

Kunnan ni mi 

Alavus _ . __ . .... 
Anjalankoski . _ .. 
Espoo ...... . .. . 
Forssa ........ . . 
Haapajiirvi ..... . 
Hamina . .. . ... . 
Hanko _ . . . . . . . 
Harjava:lta ..... . 
Heinola . ...... . 
Helsinki ..... . . . 
Hulttinen .. ... . 
Hyvinldiii 
H iimeenlinna . .. . 
Iisalmi ... . ... . 
Ikaalinen . . . .. . . 
Imatra ... . . .. . 
Joensuu . ... .. - . 
Jr,va~~yla ...... . 
Jamsa . ........ . 
Jiirvenpiiii 
Kajaanl .. . . . . . . 
Kankaanpiiii 
Karhula .. . .... . 
Karjaa ......... . 
Karkk.ila ....... . 
Kaskinen ... .. . 
Kaunialnen .. ... . 
Kemi . . . . .. . . . . 
Kemijiirvli ... .. . . 

Kunnan nimi 

Anttola ...... .. 
Artjiirvi . .... .. . 
Eno .. .. .... .. . 
Enonkoskl ... . . . 
Enonteklo . .... . 
Hailuoto 
Haukipudas 
Heinolan mlk. . . 
Hirvensalmi 
Hollola ... .... .. 
Hyrynsalmi . .. . 
Ii ..... ....... . 

Kalleus
luokka 

III 
II 
I 

II 
III 
II 
II 

III 
II 
I 

III 
II 
II 
II 

III 
II 
I 
I 

II 
II 
II 
II 
II 
II 

III 
III 

I 
I 
I 

Kalleus
Juokka 

II 
II 
II 
II 
I 

II 
II 
II 
II 
II 
H 
II 

Kaupungit ja kauppalat 

Kunnan nimi 

Kerava ........ . 
Kokemiiki 
Kokkola ....... . 
Kotka ......... . 
Kouvola ..... . . . 
Kristilnankau punki 
Kuoplo . . ... . . . 
Kurlkka ..... . . . 
Kuusankoski ... . 
Lahti . .. ....... . 
Lappeenranta ... . 
Lapua ..... . ... . 
Lieksa .... . .. . 
Lohja .... . . .. _. 
Loimaa . . .... . . . 
Lovils!! . ... . ... . 
Maarianhamlna .. 
Mlk.keli .. . ... . . 
Mantta ....... . 
Naantali .. . .... . 
Nolcia ......... . 
Nurmes . . ... .. . 
Oulainen . . . . . . . 
Oulu . . ... . ... . . 
Outokumpu ... . 
Parainen . _ .... . 
Parkano .. . .... . 
Pieksiimaki . .. . 

Kalleus
luokka 

II 
III 
II 
II 
II 

III 
II 

III 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
I 

II 
III 
III 
II 

Maalaiskunnat 

Kunnan nim.i 

Ilomantsi . .. ... . 
Inari ...... . . .. . 
Joutsa ........ - . 
Joutseno . . . .. . . 
Juankoskl ... .. . . 
]uuka . ... . .... . 
Juva . . ....... . . 
Jyviiskylan mlk . . . 
Jamsankoski . . . . . 
Kaavi ... ..... . . 
Kaarlna . .. . . .. . 
Kaarlela ...... . . 

Kalleus
luokka 

II 
I 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

Kunna n nimi 
Kalleus
luokku 

Pieta rsaari 
Pori .......... . . 
Porvoo .. . .... . 
Raabe ....... .. . 
Raisio ......... . 
Rauma ...... .. 
FUillUnaki . . . . . . 
Rovaniemi .... . . 
Salo . .......... . 
Savonllnna ..... . 
Selnajoki ... . . . 
Suolahti . . ..... . 
Suonenjoki ... .. . 
Tammisaari . . . . 
Tampere .. . . ... . 
Toijala . ... .. . . 
Tornio . . .. .. . . 
Turku .. .. .. . . . . 
Uusikaarlepyy .. . 
Uusikaupunkl .. 
Vaasa .... . .... . 
V alkeakoskl ... . 
Varnmala . . . . .. . 
Vantaa ....... . 
Varkaus .... . .. . 
Virrat .... ... .. . 
Ylivieska .. . . . . 
Aanekoskti .... . . 

II 
li 
II 
II 
II 
II 
II 
I 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
I 

II 
I 

II 
III 
II 
II 
II 
II 
I 

II 
III 
II 
II 

Kunnan nimi 
Kalleus
Juokka 

Kajaanln mlk. II 
Kalanti . . . . . . . . II 
Kangasala II 
Kannonkoskl . . . . II 
Karstula . . . . . . . . II 
Karttula . . . . . . . . II 
Keitele . . .. . . _ . . II 
Kemin mlk. . . . . I 
Kempele . . . . . . . . II 
Kerimaki . . . . . . II 
Kestilii . . . . . . . . II 
Kesiilahti . . . . . . . II 
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Ka!leus- Ka!leus- Kalleus- 2 
Kunnan olmi luokka Kunnan nimi luokka Kunnan nirni luokka 

Keuruu . . . . . . . . . II Nurmijiirvi II Sipoo . . . . . . . . . . II 
~t.ely~vaara . . . II Narpio . . . . . . . . . II Siuntlo . . . . . . . . . II 
Kiimmkt . . . . . . . . II Orimattila . . . . . . II Sodankylii . . . . . . I 
Kinnula . . . . . . . . II Oulunsa'lo . . . . . . II Sonka.jiirva . . . . . . II 
Kirkkonummi . . . II Padasjoki . . . . . . . II Sotkamo . . . . . . . . TI 
Kitee . . . . . . . . . . II Paltamo . . . . . . . . II Sumiainen II 
Kittila . . . . . . . . . I Pat1ikkala . . . . . . . II Suomenniemi . . . . II 
Kiuruvesi . . . . . . . II Pelkosenniemi . . . I Suomussalml . . . . II 
Kivijiirvi . . . . . . . . II Pello . . . . . . . . . . . I- Sayniitsalo . . . . . . II 
Kolari . . . . . . . . . . I Plelavesi . . . . . . . . II Talvalkoski . . . . . II 
Konginkangas . . . II Piippola . . . . . . . . II Tammisaaren mlk. II 
Kontiolahti . . . . . . II Pihtipudas . . . . . . II Temmes . . . . . . . . II 
Kuhmo . . . . . . . . . II P.irkkala . . . . . . . . II Tervo . . . . . . . . . . II 
Kuivaniemi . . . . . II Polvijarvl . . . . . . . II Tervola . . . . . . . . I 
Kuusamo . . . . . . . I Pornainen . . . . . . II Tohmajiirvi . . . . . II 
Kymi . . . . . . . . . . II Posio . . . . . . . . . . I Toivakka II 
KY,Yi~vl . . . . . . . . II Pudasjarvi . . . . . . II Tuupovaara . . . . . II 
Kiilvlll . . . . . . . . . . II Pukkila . . . . . . . . . II Tuusniemi . . . . . . II 
Kiirkolii . . . . . . . . . II Punkaharju . .. _ . II Tuusula . . . . . . . . TI 
Laitila . . . . . . . . . . II Puolanka . . . . . . . II Tyrniivii . . . . . . . . II 
Lapinlahti . . . . . . II Pyhiijarvi . . . . . . . II Utajarvi· . . . . . . . . II 
Laukaa . . . . . . . . . II Pyhiintii . . . . . . . . II Utsjoki . . . . . . . . . I 
Lempaiilii . . . . . . . II Pyhiiselkii II Uukuniemi . . . . . . II 
Leppiivirta . . . . . . II Pylkonmiiki II Uurainen . . . . . . . II 
Lestijiirvi . .. .. .. II Palkiine . . .. . .. .. II Vaala .. .. .. .. .. II 
Lirnlnka . . . . . . . . II Ranua . . . . . . . . . . I Valtimo . . . . . . . . II 
Lipeti . . . . . . . . . . II Rautalampi . . . . . . II Varpaisjarvl . . . . . II 
Lohjan mlk. . . . . II Rautavaara . . . . . . II Vehmersahni II 
Lumijoki . . • . . . . II Rautjiirvi . . . . . . . II Vesanto . . . . . . . . II 
Luopioinen . . . . . . II Risriina . . . . . . . . . II Vierema . . . . . . . . II 
Maaninka II Ristijiirvi . . . . . . . . II Vihti . . . . . . . . . . . II 
Mikkelin mlk. . . II Rovaniemen mlk. I Viiala . . . . . . . . . . II 
Muhos . . . . . . . . . II Ruokolahti . . . . . . II Viitasaari . . . . . . . II 
Muonio . . . . . . . . I Raiikkylii . . . . . . . II Viljakkala . . . . . . . II 
Mustasaari . . . . . . II Saari . . . . . . . . . . . II Vuo1ijoki . . . . . . . II 
Muurame . . . . . . . II Saarijiirvi . . . . . . . II Viirtsilii . . . . . . . . II 
Miintsiila . . . . . . II Sahalahti . . . . . . . II Yli-Ii . . . . . . . . . . II 
Nastola . . . . . . . . II Salla . . . . . . . . . . . I Ylikiirnlnki . . . . . II 
Nilsiii . . . . . . . . . . II Savukoski . . . . . . . I Ylitomio . . . . . . . I 
Nuijamaa . . . . . . . II Sillinjiirvi . . . . . . . II Ylojiirvi . . . . . . . . II 
Nummi . . . . . . . . . II Simo . . . . . . . . . . . I 

Kai!kki muut maa!l:aiskunnat kuuluvat III kalleusluo'k!kaan. 
Tama paatos tulee voimaan 1 piiivana tammikuuta 1976. 
(Hloj n:o Hlo 18/010/76, 9. 1. 1976) VT 4/76. 2. 

Pohjoismainen tavaratariffi 3 
Pohjoismaisen kappaletavaratariffin ( NGTS 97 61) lisiilehdesta n: o 

16 (voimassa 1. 1. 1976 •lukien) puuttuu VT:ssa 49/75.5. mainittu 
lii•te, joka sisiiltiiii luettelon sellaisi~Sta Norjan miiiitiipaiJkkakunnista, 
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joille ei ole suoraa rautatieyhteyttii. Koska tatii liitetta ei ole saatu 
Ruotsi ta, tullaan se painattamaan suomenkielisena ja jaetaan myo
hemmin, viimeistaan seuraavan lisalehden yhteydessa. 

Lisalehden sivuhla VR 94-96 korjataan autolinjan Tukholma
Naantali rahtitaulukossa oleva painol'uokan 2801-2900 rahti 452.2 
rahdiksi 542.2. Pohjoisma.isen vaunukuormatariffin (NGTV 9760) 
uudesta painoksesta ( voimassa 1. 1. 197 6 lukien) poistetaan Suo men 
valimatkataulukossa sivulla VR 244 oleva rajakohta "SN" valimada
mer·kintoineen. (Tft n:o Tou 29/251/76, 19. 1. 76) VT 4/76. 3. 

Kontainereiden rahditus Laas-vaunuissa 

Jos Railshipin omistamassa 4-akselisessa Laas-vaunussa lahetetaan 
kuormattuja kontteja enemman kuin 60 jalan maara, lisataan ylitta
valta jalkamaaralta kutakin aJkavaa 10 jalkaa kohti 10 % :n suuruinen 
lisan1aksu tariffitaU'lukon 34 mukaisessa 60 jalan rahdista laskettuna. 
(Tft n:o To 1034/241/76, 14. 01. 76) VT 4/76. 4. 

5 Avoimia virkoja ja toimia 

Apulaisasemapiiiillikon vit·ka (V 20) ja kolme veturinkuljettajan 
virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosaston paamkolie osoitetut ikirjal
liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
taan helmikuun 25. paivana 1976 ennen kello 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymista): 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-
raavasti: 

apulaisasemapaallikko ( V 20): Kuopion ( 1 Sij) liikennealueelle ja 
veturinkuljettajat: Kemin varikoJ.Ile ( 3). 
Kaksi rataesimiehen tointa, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa ( 1 

Kerava ja 1 Herrala; asunnot varattu). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemtikset on toimitettava Hel

singin ratapiirin paallikolle viimeistaan 18. 2. 1976. 
Osastosihteerin (V 22) virka toistaiseksi rautatiehallituksen kone

osastolla. 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 23. 2. 1976 
ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

6 Nimityksiii 

Hallinto-osasto 
Laboratoriohoitajan (V 1.3) toimeen vet. ylirn. laboratorionhoi.taja Rirva 

Anneli Hyviirinen, konttoriapulaisen (V 7) toimeen ylim. toimistoapulainen 
Soili Marianne Viiyrynen. 
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Liikenneosasto 

Li.hlcennetankastajan ( V 24) vlrkaan 3 1 1 pl. asemapiiiillikko ( V 22) Viiino 
Arvid Mattila, varikonpiilillikon (V 24) vitlkaan tekn.ikko (V 20) Taisto Antti 
T uornikoski. 

Hels.ingin lii!kennepi.ir.i: jii.rjestelymestarin vinkaan (Lahti) ylim. jii.rje tely
mestari Pauli Anselmi •Laaksonen, veturinlruljettajan vil'koihln (Helsingin va
rrkko) veturinliimmittiijiit Seppo Juh6 Vuorinen, Alpo Eells .Loija, Kauko Sulevi 
Saarinen, Olva Santeri Polonen, Timo •Erklki Johannes Huttunen, (Riihimiien 
varikko) veturlnliimmittajat Matti Armas Berggren, Matti Amero Miitro, Raimo 
Gunnar Ponni, Heikiki Johannes Puistomaa, vaunumestarin vir.kaan (Helsingin 
varikko) vaununtarkastaja Heiklci Antero Lehtonen, ikonduktoorin virkoihin (Hel
sinki) kuormausmestari Heikki Olavi Kononen, junarniehet Pek•ka Sakari Koi
visto, Esko Kalervo Ojanpali, Veikko Olavi Moisio, Lauri Vali:lemar Karen, 
Ilmari Antti Malinen, Oiva KaJevi Kyyro, Valde Unto Saarikivi, Teuvo Oskari 
Talja, Mauri AJ.tti Matias Olkinuora, Ville Koi:k,kalainen, Kalle Pentti Sievila, 
Ahti Henrikki Ryytty, Leo Teljomaa, Veikko Viljo Miikitalo, Veikko Lennart 
Kiisklnen, vaihdemiebet Aimo Emil Oksanen, !Paul Martti Johannes Massinen, 
Kauko Johannes Vaiinanen, asemamies Pentti Johannes Kallio, (Riihimaki) 
kuormausmestari Reijo Ilmari Uotila, junamiehet Lasse Valdemar Soini, Erkki 
Ka1evi Rosenborg, (Karjaa) junamiehet Kw:t Erik Sjolund, Pertti Juhani Toi
vonen, . kuorroausmestarin vir.koihin (Helsinki) aseroaroies Kyosti Kalervo ljiis, 
(Hyvinkiiii) aseroamies Toivo Ensio Grohn, (Karjaa) asemarnies Teuvo Iivari 
Linjala, (Hanko) asemarnies IPaavo V aldernar Nuromenpaa, asetinlaitemiehen 
toimiin (Helsinki) junarnies Veli Matti Binari Hogqvist, (Karjaa) junamies 
Pertti Piiivio Jiilkiilii, veturinliiromi ttiijiin toimiin ( Helsingin varikko) tilap. vetu
rinlamroLttiijat Vei,klko Olavi Haapa.lainen, Re1jo Lauri Juhani Virlander, (Riihi~ 
mlien varikko), tilap. veturinlaromittaja Juha Antero Lilius, vaununtarkastajan 
toimeen (Riihimlien varild<o) vaununvoitelija Lasse Ilroari Kuntonen, vanhem
man autonasentajan toimeen (Helsinki) ylim. autonasentaja Veikko Johannes 
Roivainen, vaihdemiehen toimiin (Helsinki) junamies Niilo Niemela, asema
miehet Mwtti Tuoroas Taavetri Finne, Armas Aatto Veli Heinonen, Lauri 
SuJ.evi Pekkarinen, Simo Sakari Pietila, Teemu Valtteri Periimliki, Reino Kalervo 
Penttinen, Antti Kalevi Viihasgari, Alpo Eero Pellervo Nousuniemi, Erkki 
Matias Avist , (Lahti ) asemarnies Erkki Niilo Salo, (Hyvinkaii ) asemamies 
Erkki Olavi Viln.imaki, autonkuljettajan toimiin (Hiimeenlinna) asemamies Vaino 
Hartikainen, (Helsinki) asemamiehet Keijo Leander Rasanen, Keijo Kalevi Savi
laakso, junarniehen toimiin (Helsinki) asemarniehet Martti Esaias Paavilainen, 
Eino Kalevi Vikman, Tuomo Antero Raisanen, Eino Johannes Puumalainen, 
Teuvo Kalevi Savolainen, Teuvo Antero Mwttinen, Mauri Matias Kareinen, 
Pentti Kalevi Huttunen, Viiino Olavi Kukkonen, Lauri Johannes Salokari, Eino 
Ronkko, Pertti Johannes Laaksonen, Matti Piiroinen, Pertti Yrjo Saarbolm, 
Unto Eelis Kovanen, Lauri Vilhelm Hiimliliiinen, Toivo Jussilainen, Matti Aapeli 
Puranen, (Riihimili) asemaroiehet Eero Juhani Aaltonen, Timo Olavi Nieminen, 
(Lahti) asemaroies Seppo Jubani Valli, asemamiehen toimiin (Helsinki) ylim . 
asemamiehet Anja Alina Rautiainen, Irja Ilona Lumialho, Paul Olavi Salmi, 
Kalevi Ilmari Laitinen, Helvi Agnes Haili, Tyyne Irma Kyllikki Pykruiiaho, 
Pertti Kalevi Rosila, Petri Matias Sivkka, Seija Marjatta Salmi , Marja Helena 
Vainio, Rauno Aatos Pajari, Pentti Johannes Leinonen, Sirkka Helena Salminen, 
tilap . asemamiehet Ella Mirjarni Kanth, Elma Ellina Hopia, Hilkka Orvokki 
Malo, Pentti Juhani Tiusanen, Eira Elina Kyllikki Jurvainen, Maire Anneli 
Kiiskinen, Raili Anneli Hyvonen , Ilkka Seppo Oiva Kalervo Paananen, Eeva 
Johansson, Aino Blina Miinala, Leena Mar.jatta Koskela, Saini Ritva Marjatta 
Koskenma.ki, ylim. siivooja Taina Mar>jatta Tuominen, (Hyvinkiiii) tilap. asema
mies Martti Ilmari Pussinen, (Hiimeenlinna) ylim. asemamies Erkki Antero 
Ahola, ( Riih.imliki ) ylim. asemamiehet Oiva Antero Tuomisto, El'kki Oiva 
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Olavi Tuovinen, ( Lohja) tilap. asemamies Pentti Aarre Antero Sandroos, (Jar
venpaa) ylim. asemamies Kari Ensio Ikonen, (Karjaa) tilap. asemamiehet Harri 
Harald Sundholm, Pekka Henrik Gustafsson, Borje Eric Selenius, Olavi Unto 
Ku.kk:onen, (Hwko) yJim. asemamies Kaarlo Aleksander Pitkiinen, tilap. asema
miehet Risto Veikko Lietzen, Goran Vilhelm Nyberg, Pekka Juhani Mi.ikelii, 
(!Lahti) ylim. asemamiehet Pentti Juhani LuUikikanen, Martti Olavi l1konen, 
Jouko Emio Uimonen, Raimo Ensio Niemi, Eero Kalevj Bjorn, Jorma Johan 
David Fyhr, Jukoka Olavi Pullinen, Matti OlaV'i Thelen, (Kir.kniemi) tilap. 
asemarnies Heilcld Veikiko IHavantola, vaununvoitelijan toimeen (Riihlmaen va
rikko) ylim. 1 pl. vaununvoitelija Vei!kko Antero Saarinen, talli.miehen toi
meen (Riihimiien varikko) ylri.m. ta!limies Vhlho Johannes Hok.kanen, apulais
asemapaiillikon virkaan ( V 20) ( Piti.ijanmiik·i) 1 lk kirjuri Martti I!mari Suu
ronen, yliteknikon vinkaan ( V 21) ( Helsingin varikko) verurinkuljettaja Veikko 
Nieminen, 1 11\: .kirjurin vinkoihin (Helsinki) yp. 2 Lk .kirjuri Matti Einari Hmi
kallio, (Lahti) yp. 2 lk .kirjuri Lyyli Beata Joenpolvi, yp. 2 1k kirjurin virkoi
hin •(!Helsinki) ap. 2 luokan kirjurit Ester Eine Aavasalo, Ljudmila Lappa
lainen, (IHeindla) ap. asemamestavi (V 13) Martti Elias Taavetti Heimonen, 
ap. 2 lk klrjurin virkaan (Helsinki) apulaiskanslisti Helmi Lydia Terho, apu
laiskanslistin toimiin (Helsinki) konttoriapulaiset Vappu Helena Ryonankoski, 
Eila Anneli Hiltunen, Sir.kka,;Liisa Petajii, Laura Birgitta Spjut, Kaija Helena 
Viirri, ylim. toimistoapulainen Leila Suvi Irma Manninen, tilap. toimistoapu
lainen Leila Orvokki Holmsten, konttoriapulaisen toirniin (Helsi.J;ili) ylim. toi
mistoapulainen U!Ja Marja-Leena Vuoksivirta, tilap. toimistoapulainen Arja Anneli 
Sorval'i, (Helsingin varilklko) ylim. toimistoapulainen Raili Minnetaki Kuiri, 
(Helsinki) ylim. toimistoapulaiset Leena Johanna Rausku, Sisko Elisabet Bjork
roth, Tuija Marjatta Tuovila, tilap. toimistoapulaiset Tuire Helena Nurmi, Paivi 
Inkel'i Abo, Tarja-Leena Kononen, Marja Helioa Salooen, (Riihimaen varikko) 
y.liro . . toirnistoapulainen Kirsti Mar.jatta Aaltonen. 

RautatiehaUitus, 'liikenneosasto: 1 ·lk kirjurin virkoihin yp. 2 luokan kir
jurit Veilcl<o Miikkola, Leila Dagmar Lindholm, ylim. 1 lk kil'jurit Niilo Elias 
Abo, yp. 2 1k kirjurin virkoihin ylim. 2 pl. ·kirjuri Aune Elina Peltola, ylim. 
3 lk kirjuri Jonma Henrik Jiirvensivu. ' 

Kouvolan liikennepiiri: konduktoorio virkoihin (Vainikkala) kuormausmes
tari Tapani Tauno Kullervo Haikala, junamies Aarre Amero Pohjonen, kuormaus
mestarin vinkaan (Vainikkala) asemamies Teuvo Ensio Kiesi, junamiehen toi
miin (Vairukkala) asemamiehet Vilho Peltola, Pentti Kalevi Keskisaari, verurin
liirnmittajan toiroeen ( Imatran varikko) tilap. verurinliimmittiija Raimo Tapani 
T ulla, asernarniehen toimeen ( Vainillcl<ala) y lim. asemamies Heikki Piiivia 
Rikkinen. 

Oulun liikennepiiri: 1 lk asemamestarin virkaan (Tuira) 1 Lk kirjuri Eino 
Antero Kivari, teknikon viJCkaan (V 17) (Oulun varik<ko) veturiasentaja Kari 
Juhani Kilpua, konduktoorin vir.koihin ( Oulu) kuormausmestarit Paavo Maki
nen, Toivo Erkki Kiuttu, junamies Erokki Eosio Edvard Makela, veturinliim
mintiijan toimeen (Rovanieroi) tilap. veturinliimmittiija Mark>ku Olavi Velakoski, 
junamiehen toimiin (OuJu) asemamiehet Reino Olavi Ruotsalainen, Unto Olavi 
Ellonen, Eino Johannes Siek>kinen, Eukki Ensio Penttila, Pentti Erkki Matias 
Viihasarja, (Kemi) asemamiehet Eino Ilmari Hyvonen, Alpo Johannes Macklin, 
apul'<!iskanl>listin toimeen ( Oulu) konttoriapulainen Lea Kristiina Ris·tola, vaunun
tatkastajan toimeen ( Oulun variktko) ylim. vaunun tar.kastaja Airoo Kalevi Kiima
riiinen, asemamiehen toimiin (Oulu) ylim. asemamiehet Arvo Matias Ahola, 
Kaanlo Aukusti Erkoma, Kauko Ilmari Hiitola, Juhani Matias Miikiranta, Antti 
Kalevi Jylhii. 

Joensuun liikennepiiri : teknikoo virkaan (V 20) •(Joensuun vari:kko) tek
nikko (V 17) Klaus Tapio Ohtonen, yp. asemamestarin virkaan (V 16) (Virna
harju) ylim. 3 lk kirjuri Eero Juhani Lahtinen, veturinkuljettajan virkoihin 
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(Joensuun vari:kko) verurinliimmittajat Pertti Erkki Juhani Kokko, Raimo Otto 6 
Petteri Saarelainen, Yrjo Aleksanteri Kinnunen, konduktoorin virkoihin (Joen-
suu) junamiehet Raimo Aatto Ihalainen, Kyosti Kullervo Kuitrinen, kuormaus
mestarin virkaan (Joensuu) asemamiehet Oiva Emil Metsiitie, Peotti Ensio 
Riisanen, vaihdemiehen toimeen (Joensuu) asemamies Erkki Arto Nousiainen , 
junamiehen toimlin ( Savonlinna) asemamies Tuure Eells Piitulainen, (Joensuu) 
asemamiehet Sisko Impi Kinnunen, Reijo Kalevi Lemett,inen, vaununtarkastajan 
toimeen (Joensuun varikko) vaununvoitelija Pertti Aulis Ronk!ko, asemamiehen 
toimiin (Viinijiirvi) ylim. asemamies Ma!lkku Ensio Korhonen, (Lieksa) ylim. 
asemamiehet Jouko Sakari Vallius, Timo Kalervo Ruuskanen, (Nurmes) ylim. 
asemamiehet Aimo Pekka Kullervo Sarkkinen, Martti Ensio Meriliiinen, (Parik-
kala) ylim. asemamies Ari Juha Antti Paajanen, (Viek.ki) ylim. asemamies 
Leo Johannes Piiivinen, (Niirala) vaununvoitelija Veijo Matti Rautiainen. 



Ajankohtaista 

L u m i ja j a a tyopaikalla merkitsevat varovaisuuden kaksinkertaistamista! 
Paitsi etta lumi hidastaa liikkumistasi, se vaimentaa myos iianen - lahestyviin 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jaatynyt lumi raiteiden tai kiskojen viilissa 
yhdessii kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tastii syysta 
varovaisuutta, viilta tarpeetonta ja vaarallista kiiretta. Esimiehen tehtaviin kuuluu 
huolehtia tyotli haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Helsink i 1976. Valtion pa inatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIE·DOTUKS lA 

1976 N:o 5 
Vlittaus Vlrallislin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/73.2 (= lehden numero vuosl 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. ' ' 

To I mIt us: Rautatiehallltus, lehtipalvelu. 29. 1. 1976 

Sisiillys: 

1. Tyokyvyn maarityksesta aiheutuvien 
!kustannusten korvaarninen valtion
rautateiden vatoista. 

2. Tariffisaannon korjaus. 
3. Sahausjiitteiden rahdittaminen. 
4. Eraita taloudellisia indeksisarjoja, 
5. Rautatiekuljetusasetuksen (RXA) 

Yleisehdot (YE)'. 

6. Liikennepaikkojen valimatkat -julkai
su: muuroksia. 

7. Pikajunan konduktoorin ja kuljetta
jan viilinen radiopuhelinyhteys. 

8. Valtionrautateiden Autoliikenne-siiiin
to: muutoksia. 

9. VRS-standatdit: korjaus. 
10. Avoimia virkoja ja toimia 
11. Nimityksia. 

Tyokyvyn maarityksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen 1 
valtionrautateiden varoista 

Tyokyvyttomyyselaketta haettaessa tarvittava Wikarinlausunto B 
( Sv 7) tai sita vastaava muu lausunto korvataan valtionrautateiden 
varoista huolimatta siita onko lausunnon antanut rautatie- tai muu 
laakari. Muussa suhteessa noudatetaan terveydenhuoltokulujen kor
vaamisesta annettuja maarayksia ( VT 42/7 4.2). Samalla kumoutuu 
terveydenhuoltokulujen korvaamisesta annettujen ohjeiden VT 42/ 
74. 2 kohta IV 2. (Hloj n:o Hlo 53/161/76, 20.1.76) VT 5/76. 1. 

T ariffisaannon korjaus 2 
Tariffisaannon liitteen 3 "Yhteislahetykset" kohdan 2 taulukon 

sara!k:keen "kaytettaessa katettua vaunua" ensimmaisella rlv.iJllii oleva 
l'uku 20 on dleva 22. (Tft n:o To 1034/241/76, 23.1.1976) VT 5/ 
76. 2. 

6028/76 
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3 Sahausjatteiden rahdittaminen 

4 

5 

Rautatiehallituksen paii!tos Rh/to n:o 656/241/73, 18. 4. 73, joka 
on julkaistu VT 17/73. 3, on edelleen voimassa. Sen mukaan sahaus
jatteet kul:en hake, sahajauhot ja sahanpuru rahd1tetaan to~&ta:i.seksi 
sen hinnoitusluvun mukaan, joka: aadaan kun muuten kaytettavastii 
hinnoitusluvusta vahennetiian luku 2, jos kaksiakseliseen vaunuun on 
kuorma'rtu vahintaan 50 kuutiometria tai rahti lasiketaan vahintaiin 
talta ikuutiometr~miiaralta. Tata maaraysta ei !kuiterukaoo sovel[eta sel
laisiin liihetyks.iJin, joista ISOpimuikren perusteelia peritai.in maaratty 
sopimusrahti. (Tft n:o To 1034/241/76, 23.1.1976) VT 5/76. 3. 

Eriiita taloudellisia indeksisarjoja 

c: 

~ .5 c: !l w 
~·~ ~ t:§ '.5 .;,·~~ ~ 

-o 
s·~ . "Cr--~:(U ~~~ 

""' ':g~~ ]~- c ......... e;- g.g ~ Eii-c,..... 
:> 5]·98 :> ~-o8 ·;;-158 ·aJ:l~fl8 uc:-o8 
"" C..; ~s .... c= 4) ~---- ....-l ~·pli 

~·~ c: .... 
.~ 

a·~ ~ :;II :a]':] II .... iii·211 w·a II ]c .... -c"' ]"" !l "' 5 " i:Jac;.,. 
B c:OV'\ ~]de 3]5~0\ ~~~~ -g~~s :t ~~~ =>!!lo,... 

1-<1.:<- ~.a::. r e-~ .,=. ;:::> .... ....,_ ;:::,~&.4-

1974 XII 354 525 539 242.9 239.3 
1975 I 364 537 550 246.5 242.8 

II 369 546 555 246.4 242.7 
III 375 554 565 249.0 245.1 
IV 383 559 567 260.0 256.0 
v 387 561 586 260.3 256.2 

VI 388 559 588 260.8 256.7 
VII 394 564 589 262.2 258 .0 

VIII 399 567 603 262.5 258.3 
IX 405 568 614 263.7 259.5 
X 411 573 621 264.5 260.2 

XI 415 577 626 265.2 260.9 
XII 418 578 627 266.3 261.9 

(N:o 1050/220/75, 20.1.76) VT 5/76.4. 

Rautatiekuljetusasetuksen ( RKA) Yleisehdot ( YE) 

Rautatiekuljetusasetuksen Yleisehtojen kohdassa 2.6.1. 'on alaviit-
teessa luettelo menolipputariffiin perustuvista matkalipuista. Mahdollis-
ten epaselvyytksien valttamiseksi takaisinmaksuasioiss·a on luettelosta 
poisettava sana "opiskelljalippu". (Lko n:o Lko 31325/61/75, 23. 1. 
76) VT 5/76. 5. 
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Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 6 
1. 2. 1976 lu.kien muutetaan Hikian ja Lappilan liikennoimistapa

merkinnat sarakkeessa 5 merkinnoiksi Hil Tt Tp. 
(Yt n:o llko 32621/67/75, 22. 1. 76) VT 5/76. 6. 

1. 2. 1976 lukie.t1 muutetaan Malmin 1iikennepaikkame1.1kintii sarak
keessa 5 merkirmiiksi H Tt. 

(Yt n:o Lko 32630/67/75, 22.1. 76) VT 5/76. 6. 

1. 2. 1976 lisatiiiin sarakkeeseen 6 Nuojuan liikennepaikan kohdalle: 
Tt Osuuspuuta varten. 

(YT n:o L'ko 22035/67/76, 22. 1. 76) VT 5/76. 6. 

Pikajunan konduktoorin ja kuljettajan valinen radio- 7 
puhelinyhteys 

Matkustajia kuljettavissa junissa markan aikana mahdollisesti es.iin
tyvien sairastapausten, jiirjestyshairioiden yms. ylliittiivien tilanteiden 
takia on veturien vetiimien pikajunien konduktoorien ikayttoon han
bttu AGA- PU -merkkisia kannettavia radiopuhelimia, joilla linja
radiotaajuu!ksia kayttaen voidaan ottaa yhteys junan kuljettajaan. 

Linjaradiojarjestelmiin kuuluvuusalueilla voi kuljettaja tarvittaessa 
veturiradiota kayttiien vii.littaa tiedon tilanteesta junansuorittajalle ja 
pyytaa tiita ryhtymiiiin toimenpiteisiin joko sairaankuljetusauton, pohi
sin tai muun avun saamiseksi sopivalle paikalle junan kulkureitin var
rella. 

Erityisesti huomautetaan, etta linjaradiojarjestelmii on tarkoitettu 
kaytettavaksi kuljettajan ja junasuorittajan seka kauko-ohjatulla radalla 
ku1jettajan ja kauko-ohjaajan viiliseen yhteydenpitoon ja tatii konduk
toorin ja kuljettajan valistii yhteysmahdollisuutta saadaan kayttaa vain 
alussa mainitun kaltaisissa kiireellisia toimenpiteita vaativissa poikkeus
tapauksi5sa. 

Kaytettava kanavaryhma niilla rataosilla, jotka kuuluvat linjaradio
jarjestelmiin piiriiil., ilmenee aikataulukirjan yleisessa osassa olevasta 
linjaradiojarjestelmaa esittiivasta kuvasta. Muilla rataosilla kiiytetaan 
kanavaryhmaa 1. 

Vaikdca konduktoorin ja kuljettajan viilinen yhteys tapahtuu linja
radiotaajuuksia kiiyttaen, muodostuu yhteys kannettavasta radiopuheli
mesta veturiradioon kuitenkin suorana yhteytena ilman tukiasemaa. 
Tasta huolimatta saattaa kannettavan radiopuhelimen lahete kuulua 
myos tohten Jahella olevien vetureiden radiopuhelimesta amoin kuin 
Jahella olevan junasuorittajan liikennepaikkaradiosta tai kayttolaitteesta . 

Kuljettajan vastaus konduktoori1le niin kuin kaikki muutkin veturi
radion lahetteet kuuluvat tukiaseman kautta releoituna tukiaseman 
koko kuuluvuusalueella. 
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7 Kuljettaja ei saa veturiradiolla yhteyttii konduktooriin, elleiviit nii-
rna ole keskenaan sopineet siiti.i, etta konduktoori pitiia radiopuheli-
mensa kiiynnistettynii. 

Luettelo junista, jotka varu tetaan kannettavilla radiopuhelimilla: 

p 1 1 kpl p 77 1 kpl 
p 2 1 

" 
p 78 1 

p 3 1 p 79 pe 1 
" p 4 1 p 80 su 1 
" p 5 pe 1 p 81 pe 1 

p 5 pe (Kv 26 varten) 1 EP 83 1 
" p 6 su 1 EP 84 1 , 

EP 7 1 p 95 1 
" EP 8 1 p 96 1 , 

p 11 1 
" 

p 98 su 1 
p 12 1 p 103 1 
p 13 1 p 104 1 
p 14 1 p 107 1 

" p 20 1 p 102 1 
p 22 su 1 p 109 1 , 
p 25 la 1 p 110 1 

" p 26 Ia 1 p 123 1 
p 41 f p 124 1 
p 41 to ( Sk 32 varten) 1 F 125 pe-su 1 
p 42 1 p 126 pe-su 1 
p 42 su (pal. 47) 1 p 127 1 

" p 44 su 1 p 127 pe-su (ed. 109) 1 
p 45 pe (32 varten) , p 128 1 
p 45 pe (ed. 43 Tpe-Sk) 1 p 129 pe, u (ed. 103) 1 
p 32 pe, su 1 

" 
p 129 pe ( 1.34 varten) 1 

p 51 1 
" 

p 131 ma-to, Ia 1 
p 52 1 

" 
p 132 pe-su 1 

EP 53 1 , p 134 su 1 , 
EP 54 1 .. p 136 ti-su 1 
EP 57 1 p 143 la-ma 1 
EP 58 1 p 144 la- ma 1 
p 61 1 p 145 1 
p 62 1 

" 
p 146 1 

p 63 1 , p 151 1 
p 64 1 p 151 to ( 160 varten) 1 
p 65 pe 1 , p 152 1 

" p 66 su 1 p 155 1 
" p 67 1 p 155 pe (ed. 47 Tpe-Sk) 1 

p 68 1 p 155 pe (ed. 97 Tpe-Pm) 1 
" p 71/672 1 p 156 1 

p 671/72 1 p 157 su 1 , 
p 73 su-pe 1 

" 
p 158 ma 1 

" p 74 su-pe 1 p 160 pe 1 
p 74 su Kon-Bki (pal. 81) 1 

" 
p 653 1 

" p 75/676 1 p 654 1 
p 75 (Kv 20 varten) 1 

675/76 1 
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Taman radiopuheli:nyhteyden kayttoohje on jaettu kaikiJJle jiitjestel- 7 
man piirtin kuuluvi.Ue junasuorituspaikoill.e ja varilkoille ,seka henkilo
kohtaisena jak:ona em. pilkajunissa toimiville konduktooreille. 

Kannettavat radiopuhelimet otetaan kayttoon helmikuun alussa. 
(N:o Lko 22042/435/76, 23. 1. 1976) VT 5/76. 7. 

Valtionrautateiden autoliikenne-saanto: muutoksia 8 
Oy Pohjolan Liikenne Ab on ilmoittanut muuttavansa tavaralinjan 

Oulu-Taivallk.oski-Posio--Taiva,1koski-Kuusamo liikennoimista 1. 2. 
1976 lukien siten, etta linjasta poistetaan Inget, Jurmu ja Prntamo. 
Edella olevan johdosta tehdiHin Valtionrautateiden Autoliikenne-saan
toon seuraavat korjaukset: 

AakkoseHinen paikkakuntaluettelo sivuille 35-45 

Poistetaan Inget, Jurmu ja Pintamo merkintoineen. 

Tavaralinjaluettelo sivuilla 80-100 
Muutetaan sivulla 91 tavaralinjasta n:o 35 julkaistut tiedot seu-
raaviksi : · 

Tavaralinja n:o 35 
OULU-TAIVALKOSKI-POSIO-KUUSAMO 

Linjaosuutta Oulu-Taivalkoski-Kuusamo Hikennoidaan arkisin, 
ei lauantaisin. Liihto Oulusta 10.00. 

Linjaosuutta Taivalkoski-Posio liikennoidaan tiistaisin ja perjan
taisin . Lahto Tarva1koskelta 10.00. 

Paikkakunta 
Oulu *) 
Pudasjarvi 
TaivaJkoski '~) 
Kuoliovaara 
Kuusamo 
Taivalkoski ;, ) 
Mustavaara 
Posi'O 
* ) = yhdysasema 

Tavaranhuoltopaikka 

Rautatieasema 
Matkahuolto 
Rautatieasema 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Rautatieasema 

Matkahuolto 

Tariffivalimatka 
Taival-

Oulusta koskelta 

87 
154 
195 
217 
154 
196 
239 

41 
63 

42 
85 

Oulu-Taivalkoski valiselle linjaosuudelle· tarkoitetut yhdyslii'kenne
liihetykset on aina osoitettava ja rahditettava Oul'un kautta. 

Liikennepaikkojen Koodit -julkaisun autoliikenneosaan edellii mai
nitut muutokset korjataan seuraavasti: 
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8 Poistetaan 

9 

OuJun kohdalta Inget, Jurmu ja Pintarno 
Taivalkosken kohdalta Inget. 

(Lt n:o Lko 22139/66/76, 23. 1. 1976) VT 5/76. 8. 

VRS-standardit: korjaus 

Virallisissa tiedotu:ksissa n:o 52/75.3 pul..llttuu otsi!kon Va:hvistetut 
'ja peruutetut VRS-standardit ja.ljestii seuraava teksti: 

Ylijohtaja on 1975-12-19 vahvistanut seuraavat muutokset VRS
s tandardeihin. 

10 Avoimet virat ja toimet 

Oilkaisu 

VT n:o 3/76 haettava!ksi ilmoirettu yksi yliteknikon (V 21) virka 
toistaisdksi Pashlan konepajassa - pahklkaluok:ka prtaa olla V 22. 

11 Nimityksia 

Lil 'kenneosasto 

Tampereen liikennepiiri: yliteknikon virkaan ( V 21) (Tampereen llikenne
piiri) teknikko (V 20) Erkki Juhani Siljamaki, teknikon virkoihln (V 20) (Tam
pereen vari.kko) ylirn. tekniiDko (V 19) Vilho Matias Syvajarvi, (Toi,jala) ylirn. 
teknikko (V 19) Pentti Nes.tori Loukonen, apulaisasemapaallikon virkaan (V 20) 
(Mantyluoto) yp. 2 lk kirjuri Esko Jubani Patjas, yp. 2 lk kirjurin virkoihin 
(Tampereen liikennepiiri) ap. 2 lk kirjuri Veeta Bliisa Richt, (Pori) ap. 2 lk 
kirjuri Sylvi Sipri Fredrika Myllymaki, (Peipohja) ap. asemamestarit Hemmo Veli 
Jorma Pylkkonen, Jarmo Arnold Haavisto, tkondu.tktoorin virkoihin (Tampere) 
kuormausmestari Martti Alvar Varis, junarniehet Pentti Rilkhard Grigori Alvinen, 
Viljo Sakari Matias Puhakka, asemamies Kalle Henrik Jarvinen, (Turku) kuot
mausmestari Arvi Y rjo Nirkkonen, (Haapamaki) asemamies Rei no J almari Tal
pale, ( V alkeakoski) asemamies Raimo Antero Jokinen, vaihdemiesten esimiehen 
vi!'kaan (Haapamiiki) asemamies Taisto Antero Viikki, kuormausmestarin vil!koi
hin (Tampere) junamies Lasse Eljas Tammi, asemamies Pentti Tapani Aalto, 
( Turlku) asemamies Pert!ti Ensio Lempiainen, (Pori) asemamies Aulis Eevertti 
Kuusinen, (Rauma) vaihdemies Jouni Juho Lie maki, apulaiskanslistin toimiin 
(Tampereen liikennepiiri) konttorlapulainen Marja Liisa Heikkila, (!ampere) 
konttoriapu1ainen Sirkka Marjatta Lindstrom, (Tampereen varikko) konttoriapu
lainen Liisa Heleena Pietikiiinen, konttoriapulaisen toimiin ( Tampeteen llikenne
piiri) ylim. toimistoapulaiset Liisa Marjatta Kattainen, Marja-Liisa Tellervo Koi
visto, (Tampere) ylirn. toimistoapulaiset Liisi Vilhelmiina Ihanamaki, Hilkka 
Irene Lebti, Helena Kupari, (Tlll'ku) ylim. toimistoapulainen Merja Paivikki 
Perho. 

Tampereen liikennepiiri: asetinlaitemiehen toimeen ( Tampere) vaihdemies 
Simo Kaarlo Kokkonen, 2 lk sahkoasentajan toimiin (Toijala) tyosuht. sahkoasen-
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raja Marti Ilmari Lehtinen, (Tampercen varikko) ylim. 2 lk siihkoasenta)a Keijo 11 
Olavi Suoranta, tyosuht. siihkoasentajar Raimo Kalevi Rauta, Leo Rainer Kristo, 
vetutinliimmittiijiin toimiin (Porin varikko) tiJ.ap. veturinliirnmittiijiit Olavi Johan-
nes Kankaanpiiii, Matti Juhani Toivonen, (Haapama.en varikko) tilap. veturinlam
rnittaja Hannu Kalevi Roinincn, (Toijala) tilap. veturinliimminiijii Tarmo Tapani 
Lal1ti, Koneenhoitajan toimcen (Haapamaen varikko) ylim. tallimies Viiino Arvi 
Jokela, vaununtarkastajan toimiin (Turun varikko) vaununvoitelijat Kaino Mikael 
Oksanen ja Tuurikki Pellervo Venho, junarniehen toimiin (Rauma) asernamies 
Jorma Kalevi Lehto, (Turku) asemamiehet Tauno Nikolai Lehtinen, Esko Kaista-
niemi, Jorma Ensio Heinonen, Pentti Olavi Nurminen ja Aarno Antero Rantanen, 
(Tampere) asemamiehet Rauno 011Vi Rautiainen, Pauli Johannes Pyykko, Osmo 
Oskari Tuimala, Heikki Nikolai Ritamiiki, Veikko Ilmari Turunen, Simo Ilmari 
Villgren ja Aarno Kalevi Tammelin, vaihdemiehen toimiin (Pori) junamies Kus-
taa Adolf Jokisalo ja a emarnies Niilo Arvid Vallila, (Orivesi) asemamiehet Keijo 
Kaarlo Hayrinen ja Vilho Johannes Lahtinen, (Turku) asemamiehet Tauno Alarik 
Pihlaja ja Paavo Johannes Salminen, (Rauma) asemamiehet Pentti Vilhelm Helin, 
Jaakko Matti Suvanto ja Pasi Johannes Talvio, autMkuljettajan toimeen (Tampe-
reen liikennepiiri) asemamies Eero Olavi Linjamaa, asemamiehen toimiin (Turku) 
ylim .asemarnies Henry Gunnar Helroi sekii tilap. asemamiehet Olavi J uhani 
Koskivaara, Aimo Tapio Hakala, Seppo Sakari Kuusisto, Eino Erkki Pulli, Reijo 
Matti Kalervo Komu, Harri Anton Pellervo Kolkkanen, Jaakko Sakari Sinisalo ja 
Henri Tapani Laakso, (Salo) ylim. asemanues Arto Juhani Aaltonen ja tilap. ase
marnies Se~po Juhani Kievimaa, (Lielahti) tilap. asemamies Matti Vilho Sakari 
Reiman, (Aetsii) ylim. asemamies Jouko Tapio Roivas, (Nokia) tilap. asemarnies 
Pekka Johannes Kellokoski, (Toijala) tilap . asemamies Risto Juhani Tammisalo, 
(Nakkila) vaihdemies Heikki Johannes Miikitalo, (Miintyluoto) tilap. asemamies 
Simo Sakari Nieminen, (Orivesi) ylim. asemarnies Tauno Tapani Koivu, (Virrat) 
tilap. asemamies Osmo Kalevi Niittylahti, (Kolbo) ylim. autonasentaja Urpo An-
tero Antila, (Pori) tilap. asernamiehet Jarrno Pertti Kalervo Jaiiskelainen, Esa 
Kullervo Lepisto ja Ahti Antero Johannes Rantaneva, (Tampere) ylim. asema
miehet Ari Juhani Aijii.la, Armas Juhani Rantala, Seppo Johannes Lahti, Reijo 
Uolevi Jutila, Tapio Aarre Laine ja Lasse Juhani Kultalahti seka tilap. asernarnie-
het Hannu Juhani Laaksonen ja Pentti Kari Juhani Jokinen, vammnvoitelijan 
toirniin (Raurna) ti.lap. tallimies Simo Arto Johatu1es Jouhilampi, (Haapamaen 
varikko) tilap. vaununvoitelijat Hannu Kalevi Vulli ja Leo Tapani Lahtinen seka 
tallimiehen toimeen (Porin varikko) ylim. tallimies Matti Yrjo Osvald Salomaa. 

Seiniijoen Jiikennepiiri: apulaisasemapaiillikon virkaan (V 19) (Pyhasalmi) 
1 lk asemamestati Viljo Johannes Takala. 

Pieksiimaen liikennepiiri: ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Kuopio) ylim. 3 lk 
kirjurit Aune Anita Korhonen, Lea Anneli Rytkonen, apulaiskanslisti Elsa Maija
Leena Heiskanen, konduktoorin virkoilUn (Kuopio) vaihdemiesten esimies Erkki 
Antero Holopainen, junamies Leo Johannes Kokkonen, junamiehen toimiin (Kuo
pio) asemamiehet Heino Johannes Tiilikainen, Pauli Johannes Koponen, asema
miehen toimiin (Lapinlahti) ylim. asemanl.iehet Jorma Johannes Karhunen, Jouko 
Olavi Kalliokoski , tilap. asemamies Pekka Emil Jeskanen. 

Rataos ,asto 

Rakennusrnestarin (V 18) virkaan (Kouvola) rakennusmestari Pekka Juhani 
Tervonen, kanslistin toimeen apulaiskanJi ti Tarja Anneli Maenpaa. 

Hankintao asto 

Apulaiskansli&tin ( V 9) toimeen tilap. toimistoapulainen Pirkko Kaarina Aho
silta, autonkuljettajan (V 11) toimeen ylim. autonkuljettaja Viljo Antero Ponkl
lainen, ylim. krj 2 1 ap. (V 13) toimeen ylim. 3 1 krj Ossi Erkki Ylermi Silta
nen, ylim. krj 2 1 ap. (V 13) roimeen ylim. kirjuri Matti Juhani Makinen. 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 6 
Vlittaus Vlrallisiin tiedotuksiln merkltaan: VT 1/73.2 (= lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 5. 2. 1976 

Sisiillys: 

1. Maaraaikaista cyokyvyttomyyseliikettii 
saavan tyokyvyn toteaminen eliikkeen 
lakatessa. 

2. Rajiihtiiviin materiaalin raivaustoirnin
nasta tehtiivii ilmoitus. 

3. TiJiluettelon muutokset. 

4. Pohjoismainen tavaratariffi 
5. NORDEG-tariffi. 
6. Maksumerkkien ja rahasruslipukkei

den myynnin tilastointi. 
7. Avoimia vi11koja ja toimia. 

Maariiaikaista ty6kyvyttomyyselakettli saavan tyokyvyn 1 
toteaminen ellikkeen lakatessa 

Maariiaikaista tyokyvyttomyyselli!kettli saavan tulee hyvissa aJom 
ennen eliilkkeen lakkaamista hankkia hoitavalta laiikarilta laiikarinlau
sunto B ( Sv 7) tai viihintaiin sen laajuinen muu lausunto, jon!ka perus
teella eli&keella olevan tyokyky voidaan ~r'vioida uudelleen. Muussa 
suhteessa vlitataan rautatiehallituksen ohjeislin elakkeiden hakemus- ja 
kasittelymenettelysta valtionrauateilla (Rh/hlo N:o H.850, 28. 10. 
1967, Kl 42/67.4). Samalla kumoutuvat asiasta ai!kaisemmin annetut 
ohjeet (Kl 37/68.3). 

(Hloj n:o Hlo 56/161/76, 21. 1. 1976) VT 6/76. 1. 

Rajiihtavan materiaalin raivaustoiminnasta tehtlivli ilmoitus 2 
Sisiiasiairuninisterio on yleiskirjeellaan n:o 6001/401/75, 25. 11. 

1975 saattanut poliisin tietoon ja noudatettavaksi mm. seuraavaa: 
"Yleisen jiirjestyksen ja turvallisuuden yllapitiiminen kuuluu polli

sin tehtiivlin. Loydetty tai muutoin ilman asianmukaista valvontaa 
oleva rajiihta:va materiaruli on vataraksi yleiselle jiinjestyikselle ja turvalli
suudelle. Ensi sljainen vastuu tallaisen materiaalin vaarattomaksi teke
misesta kuluu niiin ollen poliisille. Poil&euksen tasta muodostaa puo-

6426/76 
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lustusvoimien tai rajavartiolaitoksen haHinnas-sa olevilla alueilla oleva 
materiaali, josta vastuu on katsottava kuuluvan naille hallinnonaloille. 

Seka paaes.ilkunta etta mjavartiolaitoksen es.ilkunta ovat velvoitta
neet alaisensa viipyma'tta enempia toimenpiteita varten :i'l.moittamaan 
poliisille lkaikesta omien aiueittensa ulkopuoleHa tietoonsa tulleesta 
loydetysta tai ilman asianmukaista valvontaa olevasta rajahtiilvasta ma
teriaalista. Ilmoi.tu'ksen tekeminen· ei kuiten'kaan vapauta asianomaista 
ryhtymasta toimenpiteiSiiln, joita yleisen jiirjes.tytksen ja turvallisuuden 
valiton suojaanninen ennen rpoliisin pai!kalle saapumista vaatii. Naita 
tolmenpiteita ovat rii'jiihteen vartiointi, eristaminen tai tilanteen mukai
nen vii'l'ttamaton vaarattoma!ksi tekeminen." 

Edetla olevan johdosta kehoitetaan !ka.i!kkia rautatien palveluksessa 
olevia, jotJka rautatien alueella loytavat tai huomaavat muutoin ilman 
asianmulkaista v.alvontaa olevaa edella tarkoitettua rajahtavaa materiaa
lia, ilmoittamaan siita lahimmal'le poliisille ja huolehtimaan rajahteen 
suojaamisesta ennen poliisin paikalle saapumista. 

(N:o Hlo 70/08/76, 27 . 1. 1976) VT 6/76. 2. 

Tililuettelon muutokset 

Tal!ousosaston johtajan lkirje1ma1la n:o To 1853/223/75/1219, 
31. 12. 1975 on otettu lkayttoon asuintalojen isannoitsijai.den kustan
nuspaikkanumerot numerosarjasta 7. Samasta sarjasta on otettu kustan
nusp1klkanumerot myos terveydenhuo1tdkesikusten isannoitsijoille. Nu
merot painetaan tililuetteloon ja painotuotenumerona on VR 2628.7. 
Perusjalkelun suorittaa painatusja-o-sto. 

Lisatietoja pa:iik1kanumeroista ja niiden !kaytosta saa rataosastolie 
sijoitetulta yli-isannoitsijarlta (pub. 2212) (vrt. VT 40/2.75). 

(To 1170/223/76, 2. 2. 1976) VT 6/76. 3. 

4 Pohjoismainen tavaratariffi 

Pohjo±smaiseen vaunu:kuormatariffi:in ( ta.riffi 97 60) ilmestyy 1. 3. 
1976lukien Jisalehti n:o 1 ja kappa!letavar.atariffiin (tariffi 9761) lisa
lehti n:o 17. Lisalehdet sisarl'tavii:t mm. Ruotsin ja Norjan raut.ateiden 
rahtikorotukset (SJ n. 7 %, NSB n . 7,5%) seka uudet Tornion sliirto
kuormaushinnat . · 

Lisal'ehtien ja!kelun ' yhteydessa jaetaan myos kappaletavaraosan liite 
Norjan pailk!kalkunnista, -seka vaunuikuormata-riffin viilil:ehdet. P.ainatus
jaosto suorittaa lisaJehden jakelun. 

(Tft n:o Tou 29/251/76, 2. 2. 76) VT 6/76. 4. 
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NORDEG-tariffi 5 
NORDEG-tariffiin ( tarifm 9162) ilmestyy 1. 3. 1976 lukien lisa-

lehti n:o 63. Lisalehti sisad.taa mm. Ruotsin ~a Norjan rautateiden tahti
korotulkset (SJ n. 7 %, NSB n. 7,5% ). 

Lisad.ehti jaetaan sen saavuttua Saksasta. 
(Tft n:o Tou 24/252/76, 2. 2. 1976) VT 6/76. 5 . 

Maksumerkkien ja rahastuslipukkeiden myynnin tilastointi 6 
Kuluvan vuoden helmilkuun 23., huhtikuun 22., lkesa!kuun 15., elo

kuun 20., ldkalkuun 16. ja jouhrlmun 15. paivana tilastoidaan kai
lkissa matkt.istajia ~uljettavissa junissa sell\aiset matlkat, joista maksu 
kannetaan maiksumerkeilla tai rahastuslipu:kJkeilla. 

Kondu:ktoori tai vastaava meilldtsee jokaisen hlo 0.00-24.00 vali
sena .aikana myymansa mat!kan ma:ksumerkk.ien myyntia koskevafle 
1om. 111:0 2443 matlkan pituutta vastaavaUe riville ja lomaik!keen ala
osaan vastaavasti raha!llisen arvon . Kohtaan 4) "Muihin tarkoituk
siin" merkitaii:n mm. 1 ja 2 lien lippujen erotuksesta tkannettavien 
maksume.rlkkien rahallinen arvo. 

Mifloin ma'ksumerkeil'la tai rahastuslipukkeilla myydaan vyohY'ke
nariffin muka1sia mat1roj.a, merkitaan ne aina viilimatlkaryhmam 16-
20 tkm. 

Yhdelle 1omalkkeeHe merkitaan vain yhta junalajia :koskev·at tiedot. 

Junalajijako on seuraava: 

1 Erikoispilka- ja pilka\iunat 
2 Helsingin Jahillikenteen henikilojunat Hki-Kkn, H!ki-Ri, Hki

Mrl ja Ke-Prv. 
3 Muut henddlojunat 

Ta:rvittavat 1omaJkikeet n:o 2443 on varusteluasemien ti:lattava pai
na tus jaos tosta. 

Taytetyt lomalkkeet 1ahetetaan junaJajeittain jarjestettyina ja ase
man nilmileimaJla varustettuna liikennetoimistoon viimeistaan vii!kon 
kuluttua :kunik.in tilastoi:ndpaivan jalllkeen. (Lt n:o Lko 31129/27/76, 
29. 1. 1976) VT 6/76.6. 

Avoimia virkoja ja toimia 7 
Teknikon virka (V 20) . Rautatiehallitutksen ~i:iikenneosaston paaJ-

1i.lkolle osoitetut kilrjaHiset lhalkemu!k!set on toomitetta'Va rautatiehaJlituk
sen kirjaajalle v.ii!lncistiilin maal.iskuun 10. piiivan<ii 197 6 ennen ikello 12 
( postitse ennen vi~a-ajan paattymilsta). 
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Edella maini.ttuun viu:ikaan n.im.iJtetty s~joitetaan toistaisek&i. Kontio
maen varitkoJ!le. 

Kotkan ja Hamln.an llikenneail.ueiden 11iilrennea'S!iamiehen tehtaviin 
etsitaan markikinointilienlkisia liikennevirkamiehia 1. 4. 1976 lukien. 
Palkkaus 1. L ilci.rjll1'i ( V 18) . Asi:asta kiinnostuneita pyydetaan otta
maan ~teys l!kt Krutaha>rjuun Kouvolan illkennepllriiin puh. 971/250 
lap Halttneahoon Kotkaan puh. 979/201. 

Rakennusmestarin (V 18) virka, toi-s~seksi Seinajoen mtapiirissa 
Kokkolan vastuualueclla ( Kokkola) . 

Rataosaston johtajaJle osoitetut lha!kemu'kset on toim~tettava rauta
tieha:lli:tuksen kkjaaj-aihle vllffieistaiin 3. 3. 1976 ennen lkello 12 (pos
titse ennen v:inka-aja_n paattymisili). 

Kaksi rataesimiehen tointa, toistai-seksi Tampereen ratapiirissa 
(Tampere; toimen!hahijat to.imivat paailysrakenteen hitsaustyokunrtien 
esimiehina) . 

Rat:aosaston johtajalle osoiterot !halremukset on toi:mitettava Tam
pereen ra.tapilrin paiilli!kolle vi.ittneistaan 3. 3. 1976. 

Kaksi toisen luokan kirjurin (V 16) virkaa toistailseksi Pasilan 
konepajassa. . 

Koneosaston jdhtrujalle osoitetut kirjalliset lha!l.remulkset on tolml
tettll!Va rautllltiehal1ituksen krurjaa-ja1Jle vii:meistaiin 12. 3. 1976 ennen 
klo 12 (postitse ennen v.ilrika>-ajan piiattymi5ta). 

HUOM. 
Rautatiehalliru!Csen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13 00100 Hel

sinki 10. 

Helsinki 1976. Valtion painatuSkeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 7 
Vlittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/73.2 (= lehden numero, vuoal, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m I t u s; Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 12. 2. 1976 

Sisallys: 

1. Ennakonpidatys eriiissa tapauksissa. 
2. Vwkamiesasuntojen vuokrat, sauna

maksut ja ateriakorvaukset 1. 2. 
1976 lukien. 

3. Valtionrautateiden vttkatyyppilain 
muuttaminen. 

4. Leimaverolain viiliai'kainen muutta
minen. 

5. Matkatavaramaksut. 
6. Jalkivaatimusvarojen tilisiirtokortit . 
7. Avoimia virkoja ja toimia. 
8. Nimityksia. 
9. Eroja. 

Ennakonpidatys eraissa tapauksissa 1 
Verohallitus on 28 pliivana marraskuuta 1959 annetun ennakkope

rintii.Jiain ( 418/59) 13 §:n 2 momentin nojaUa maii.riinnyt, etta m.iHoin 
palkansaaja ei esita verokirjaansa, ennakonpidatys hanen piiiitoimestaan 
piiaasiallisesti siiiinni:illisin viili.ajoin maksettavasta palkasta on vuonna 
1976 toimitettava pidatystaulukon 24,25 A mukaan (Asetuskdkoelma 
n:o 1096/75 - H1oj. n.:o Hlo 86/010/76, 3. 2. 1976) VT 7/76. 1. 

Vi.rkamiesasuntojen vuokrat, saunamaksut ja atecia- 2 
korvaukset 1.2.1976 lukien 

Valtiovarainministerio on ilmoittanut ki.rjehniitliiiin n:o P 4415, 
26. L 1976 vahioneuvoston kanslialle ja kaikil.le ministerioille seka nii
den alaisille virastoiile ja laitoksille seuraavaa: 

Valtioneuvosto on 22 pliiviinii tammikuuta 1976 antamallaan paa
t6ksella muuttaen 6. 10. 1966 virkamiesasuntojen vuokrista ja luontois
etujen korvauksista annetun valtioneuvoston paatoksen ( 504/66) 1, 5 
ja 6 §:a tarkistanut vuokrapisteen hintaa, saunan kiiytosta perittavia 
korvauk.sia seka valtion laitoksissa valtion toimesta ja kus.tannuksell.a 
annettavien aterioiden korvauksia 1 pii.ivasta helmi!kuuta 1976 lukien. 

6655/76 
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Toisella samana pru.vana antamal'laan paatoksellii vaitioneuvosto on 
maarannyt, etta niiden virkamiesasuntojen, joissa on vuoden 1975 
aikana toimitettu valtion vitkamiesasuntojen vuokrien maaraamispe
rusteista 15. 10. 1964 annetun valtioneuvoston paatoksen (508/64) 
47 § :n 1 momentissa tarkoitettu uusintakatselmus, uusien pistearvojen 
mukaiset vuokrat tulevat voimaan 1 paivasta helmikuuta 1976 lukien. 
Asuntojen pis.tearvo eli vuotkrapisteiden lukumaara maaraytyy ,:;lis nai
den katselmusten tulosen mukaisesti s.anotusta aja.nkohdasta lukien. 

Keskuslammitysasunnoissa perittavaa lampokustannusten korvausta 
ei ote muutettu, joten se on edelleen 1,30 mik/m2

• Virkamiesasunnon 
vuokra miiaraytyy siten keskus.lammitysasunnoissa 1. 2. 1976 lukien 
2,52 pennin vuokrapisteen hinnan, vuoden 1975 aikana toimitetussa 
uusintakatselmuksessa todetun vuokrapisteiden lukumaariin ja 1,30 
mk/m2 suuruisen lampOkustannusten korvauksen perusteella. 

Uuniliimmitysasunnoissa vuokra maaraytyy sanotusta ajan:kohdasta 
lukien ede.Ha mainitun vuokrapisteen hinnan ja vuoden 1975 aikana 
toimitetussa uusintakatselmuksessa todetun vuokrapisteiden lukumaa
riin perusteella. 

Va:ltioneuvoston 22 tamtnilkuuta 1976 antama paatos valtion virka
miesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen lkorvauksis.ta 6. 10.-1966 an
netun valtioneuvoston paatoksen (504/66) 1, 5 ja 6 §:n muuttami
sesta 1. 2. 1976 lukien on esitetty oheisessa l'iitteessii. 

V altion tietokonekeskus suorittaa vuokralaskelmien valmistamiseksi 
tarvittavat tietotkoneajot ( valtionrautateita ja puolustuslaitosta lukuun
ottamatta) ja toimittaa uudet vudkralaskelmat rakennushallitukselle 
( paitsi posti- ja lennatinlaitoksen osalta) . Rakennushal'litus toimittaa 
vuokralaskdmat edelleen virastoille ja laitoksille. - Mikiili ~okralas
kelmissa todetaan olevan virheellisia merkintoja, suoritetaan niiiden 
oikaisut as.ianomaisissa ·virastoissa ja Iaitoksissa. 

Koska on todenni.ikoista, etta muutetut vuokralaskelmat saapuvat 
virastoille ja laitoksille hdmikuun 1 piiiviin 1976 jii<lkeen, virastojen ja 
laitosten tulee ottaa vuokrien muutokset huomioon taannehtivasti. 
Myos saunamalksujen ja ateriakorvausten osalta joudutaan ilmeisesti 
korvauksia pedmaan taannehtivasti. 

Edella olevan valtiovarainministerio kunnioittaen ilmoittaa valtio
neuvoston kansHall.ie ja kaik.itle ministerioille tiedoksi ja noudatetta
vaksi seka niiden alais.ten virastojen ja laitosten tietoon saatettavaksi 
ja noudatettavaiksi. (Hloj. n:o Hlo 84/163/76, 3. 2. 1976. - Vert. 
Kl46/66.3 ja VT 20/74.1.) VT 7/76. 2. 

I 
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Liite edella olevaan valtiovarainministerion kirjeeseen 2 

VALTIONEUVOSTON PAATOS 
valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksista 

annetun valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 22 paiviina tammikuuta 1976. 

Val.tioneuvos.to on va1tiovarainministeri6n esittelysta muuttanut 
val.tion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksista 
6 paivana lokalruuta 1966 antamansa paatoksen ( 504 I 66) 1, 5 ja 6 § 
sellaisina kuin niista ovat 1 ja 5 § huhti:kuun 11 paivana 1974 anne
tussa valtioneuvoston paatiYksessa (309 /7 4) seka 6 § heinakuun 3 pai
vana 1975 annetussa valtioneuvoston paat<Yksessa (562/75), nain kuu
luviksi: 

1 § . 
Vuokrapisteen hinta, mi.n:k:a mukaan asunnon perusvudkra ikuukau

deha maaraytyy, on 2,52 pennia. Perittav.a vuokra maarataan tasaisin 
kymmenpennein. . 

Vuokrapi:steen hinta tarlci.stetaan vuosittain huomioon ottaen sovel
tuvin osin yksityisasuntojen vuokratasossa tapahtuneet muutokset. 
Muut tassa paatoksessa jaljempana mainitut korvaukset voidaan vuo
sittain tarkistaa sen mulkaan, kuin hinta- ja rkustannustason muutokset 
os.oittavat. Tarkistukset suorittaa valtiovarainministerion esittelysta val
tioneuvosto. 

5 §. 
Saunasta peruaan paikkakunnan rkayvan keskimaaraisen hinnan 

mukainen korvaus kertamaksuna tai kuukausikorvauksena, kuitenkin 
vahintaan seuraavat maarat: 

Asuntoon kuulumattoman perhesaunan liimmi't}'lksesta, polttoaineis
ta, siivouksesta ja muista kustannuksista perittava korvaus on 6,25 
markkaa rkaytt6vuorolta tai 26,90 markkaa kuukaudelta. 

Yleissaunan kaytosta perirtavii korvaus on hengeltii kertamaksuna 
1,55 markkaa tai 6,60 markkaa kuukaudelta. 

Milloin asuntoon lkuu!luva sauna on yhden tai useamman perheen 
yksinomaisessa kaytossa, jolloin saunan kaytostii suoritettava korvaus 
sis.iiltyy asunnon vuokraan, mutta vudkranantaja kustantaa saunan lam

. mittlimiseen tarvittavat polttoai:neet, on korvaus 5,00 marrokaa kaytt6-
vuorolta tai 20,60 markkaa kuukaudelta. 

Eddlii 2 ja 4 momenteissa tarkoitettu kuukausikorvaus edellyttaii 
saunan kayttoa enintaan kerran viikossa. Us.eammilta kayttovuoroilta 
peritaiin kertamaksua vaSJtaava korvaus . 
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6 §. 
Ruoasta suoritettava korvaus on aterian laadun ja maaran mukaan 

seuraava: 

Ateriakorvaukset 

Paaateriat : 
.Jos saatavana on lk3Jksi paaateriaa ( aamiainen tai 
lounas ja pai'val1inen) .. . .... . ... .. . ..... .. . 
Jos kahden paaaterian sijasta on saatavana vain 
yksi tavallista paaateriaa monipuolisempi ateria 
(lounaspaiv1i:Hinen) . . . . ........... . . ... ... . 

Valiateriat : 
- Maito ja puuro tai vastaava . . . . .. ....... . . . 
- ~~ kahvia tai teeta, lei,paa ja voita tai kahvi-

lelpaa . . .... . .... .. .... ... . . . . . . ........ . 
- Ruokatarjotin ( maito ja puuro, voita ja leipaa, 

juustoa tai :leikkeleita) . . . . . . . . . ....... . . . . . 

Annos kahvia tai teeta ............ . .... . .... . . 

Paiva!korvaus ... . . . ...... . .. .. .. . . .... .... .. . 

mk/ateria 

4,15- 5,50 

4,90- 6,90 

0,85- 1,10 

1,40- 2,75 

1,40- 2,75 

0,85- 1,10 

mk/ paiva 

10,45-12,35 

Paiva!korvausten periminen edella mainitun suuruisina edeUyttaa 
osallistumista tkaikkeen piiivittiiiseen ruokailmin. ETiei virkamies osal
listu kaikkeen rudkailuun, voidaan korvausmaaria suhteellisesti pienen
taa. Milloin ruokailu tapahtuu kenttaolosuhteissa, kuten leiri!llii ja sota
harjoi:tulksissa, voidaan vastikkeiden vahimmaismaaria alentaa enintaiin 
15 prosentilla. 

Kunlkin ministerion tai keskusviraston on maiirattava tassa pa·atok
sessa mainituissa rajoissa tkorvausten suuruudet, tarvittaessa eri hallin
nonaloille ja laitosryhmiHe, ruokatalouden keskimaaraisten kustannus
ten perusteehla. Jos saatavissa on myos rudka-annoksia tai ruoan jakelu 
erityisista syista jiirjestetaan yksinomaan annoksina, korvaukset on kui
tenkin maar·attava annoksen keskimaaraisten kustannusten perusteella . 
Kustannuksina otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinnasta ja kulje
tuksesta seka ikeittiohenkilokunnan palkoista ja sosiaaliturvamaksuista 
aiheutuvat menot. Laskelmien tutee perustua viimeisiin !kaytettavissa 
aleviin ruokatalouden kustannustietoihin. Laskelmat tarkistetaan ker
ran vuodessa . 

Tama paatos tulee voimaan 1 piiivana helmilkuuta 1976. 

Helsingissa 22 paiviina tammikuuta 1976. 
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V altionrautateiden virkatyyppilain muuttaminen 3 
Asetusikokoelmassa on julkaistu: 

LAKI 
valtionrautateiden viroista ja toimista annetun lain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 9 piiiviinii tammikuuta 1976. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan valtionrautateiden 
viroista ja toimista 23 piilviinli lokakuuta 1970 annetun lain 1 §, sel1ai
sena kuin se on 24 pliiviinli marraskuuta 1972 annetussa Jaissa (760/ 
72), nliin kuuluvaksi: 

1 § . 
Valtionrautateille voidaan perustaa seuraavat sopimuspalkkaiset 

sekli peruspalkkaiset virat ja toimet: 

sopimuspalkkaiset viral 

plilijohtajan 
ylijohtajan 
talousosaston johtajan 
rataosaston johtajan 
koneosaston johtajan 
hankintaosaston johtajan 
y lilliaklir in 
tyoterveyslliliklirin 
yli-insinoorin 
apulaisjohtajan 
a pulaisosas topalillikon 
liikennepiirin palillikon 
geologi-insinoorin 
koneinsinoorin 
kemis ti-insinoorin 
arkkitehdin 
ra tainsinoorin 
koulutuspliallikon 
suunnittelijan ja 
tutkijan virka; 

peruspalkkaiset virat 

hallinto-osaston johtajan 
liikenneosaston johtajan 
apulaisjohtajan 
y lilaiikarin 
ylikamreerin 

plilima temaa tikon 
ylitarkkaajan 
asianvalvojan 
apulaisasianval voj an 
psykoteknillisen laboratorian 

hoitajan 
rautatieopiston johtajan 
sosiaalipaallikon 
psyikologin 
koneinsinoorin 
ratainsinoorin 
varastonpalillikon 
a pulaisvaras tonpalillikon 
apulaisinsinoorin 
konttoripalillikon 
yliaktuaarin 
aktuaarin 
koulutussuunnittelijan 
kamreerin 
apulaiskamreerin 
apulaisosastopliallikon 
apulaissosiaalipalillikon 
osastosihteerin 
kielenkaii.ntajlin 
apulaiskielenkliiintlijlin 
kirjeenvaihtajan 
kirjaajan 
toimistosihteerin 
tarkkaajan 
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tyontutkijan 
paakirjanpitajan 
kirjanpitajan 
rautatieopettajan 
jaksonkassanhoitajan 
kassanhoi ta jan 
liikennetarkastajan 
asema paallikon 
apulaisasemapaallikon 
aikataulunsuunnittelijan 
varikon paallikon 
sahkotarkastajan 
veturimestarin 
vanhemman toimis torakennus

mestarin 
nuoremman toimistoraikennus-

mestarin 
toimis torakennusmes tarin 
rakennusmes tar in 
yliteknikon 
teknikon 
tyonjohtajan 
alityonjohtajan 
ylipuutarhurin 
kirjurin 
asemamestarin 
veturinkuljettajan 
vaunumestarin 
konemestarin ( konepajoissa) 
jarjestelymestarin 
ylikonduktoorin 
konduktoorin 
kaasumestarin 
kuormausmestarin 
vaihdemiesten esimiehen ja 
veturinpuhdistajan esimiehen 

virka; 

peruspalkkaiset toimet 

rikostutkijan 
koneteknikon 

-6-

konemestarin ( muualla kuin 
konepajoissa) 

autonkuljettajain esimiehen 
polttoainetyonjohtajan 
varastomestarin 
vanhemman autonasentajan 
autonasentajan 
autonkuljettajan 
ase tinlai temiehen 
yliasentajan 
opastinasentajan 
sahkoasentajan 
puutarhurin 
vaakatarkastajan 
vaununtarkastajan 
huoltomiehen 
vaihdemiehen 
junamiehen 

. veturinlammittajan 
koneenhoitajan 
vaununvoitelijan 
ra taesimiehen 
asemamiehen 
tallimiehen 
terveysolojen tarkkaajan 
sairaanhoitajan 
tyoterveyshoi taj an 
laboratoriohoitajan 
piirtajan 
kanslistin 
apulaiskanslis tin 
konekirjoittajan 
:konttoriapulaisen 
puhel un vali tta jan 
ylivahtimestarin 
vanhemman vahtimestarin 
vah times tarin 
talonmies-lammittajan 
talonmiehen ja 
vartijan toimi. 

( Asetuskokoelma n :o 10/7 6) . 
(Hloj n:o Hlo 85/110/76, 3. 2. 1976. 

VT 50/72.1) VT 7/76. 3. 
Vert. VT 48/70 .1. ja 
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Leimaverolain valiaikainen muuttaminen 4 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

LAKI 
leimaverolain valiaikaisesta muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 23 piiivana tammikuuta 1976. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan valiaikaisesti 6 pru.
vana elokuuta 1943 annetun leimaverolain 6, 8, 10, 13, 13 a, 14, 45, 
47, 58 ja 66 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 § muutettuna 20 piiivanii joulukuuta 
1966 ja 10 piiivanii tammikuuta 1975 annetuilla laeilla (669/66 ja 
14/75), 8 § muutettuna mainitulla 20 piiiviinii: joulukuuta 1966 anne
tulia .Jailla sekii 18 piiivan.ii huhtikuuta 1973 annetulla lailla (325/73 ), 
10 § muutettuna mainitulla 20 piiiviina joulukuuta 1966 annetulla 
lai1la seka 31 piiivanii joulukuuta 1968, 11 piiivanii maaliskuuta 1970, 
26 piiivanii maalis!kuuta 1971, 19 paiviinii marraskuuta 1971, 10 piii
viinii marraskuuta 1972, 21 piiivanii joulukuuta 1972, 30 piiiviinii maa
liskuuta 1973, 18 piiivanii huhtikuuta 1973, 29 piiiviinii joulukuuta 
1973 ja 25 piiivanii kesii!kuuta 1975 annetuilla laeilla (747 /68, 188/70, 
235/71, 776/71, 734/72, 832/72, 273/73, 325/73, 998/73 ja 482/ 
75), se1ka maini!tulla 10 piiiviinii tammikuuta 1975 annetulla lailla, 13 
ja 13 a § mainitussa 20 piiiviinii joulukuuta 1966 annetussa laissa, 14 § 
muutettuna mainituilla 20 paiviinii joulukuuta 1966, 31 piiivanii joulu
kuuta 1968 ja 26 piiiviinii maaliskuuta 1971 annetuilla laeil:la sekii 28 
piiivanii marraskuuta 1969 ja 29 piiiviinii joulukuuta 1973 annetuilla 
laei.ila (715/69 ja 998/73 ), 45 § 15 piiiviinii joulukuuta 1972 annetus
sa laissa ( 811/72), 47 § muutettuna 2 piiiviinii syyskuuta 1957 ja 
21 piiiv@ii jouJukuuta 1962 annetuilla laeilla ( 299/57 ja 606/62) 
sdkii mainituhla 31 piiivanii joulukuuta 1968 annetulla lailla, sekii 58 ja 
66 § 14 piiiviinii joulukuuta 1951 annetussa laissa ( 617/51). 

Lain 6 ja 8 § on muutettu seuraavasti: 

6 §. 
Mikiili. ei tiissii laissa toisin siiiidetii, on kuhunkin 4 §: ssii mainit

tul.l!fi ryhmiiiin lkuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustet
tava leimalla seuraavin miiiirin: 

1) paati5s, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja eri 
paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekii poy
takirjanote, joka voimassa olevien siiiinnosten mukaan on varsinaisena 
toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, 
kultakin arkin lehdeltii: 
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1 ryhmassa 
2 

" 3 
" 4 
" 5 
" 6 
" 
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mk 
22,-
17,-
12,50 
7,50 
5,

. 2,50 

2) jiiljennos toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa sai
lytetysta asiakirjasta, valipaatos, joka on viranomaiselle annettuun asia
kirjaan kirjoitettu tai liitetty eika sisalla maaraysta ta:kavarikosta tai 
muusta virka-aputoimesta, seka muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu 
ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, kultakin lehdelta: 

1-2 ryhmassa 
3-4 
5-6 " 

" 

mk 
7,50 
5,-
2,50 

Edella saadetty leimaverovelvollisuus tyotuomioistuimen osalta kos
kee vain muita kuin tyotuomioistuinlain 45 §:ssa mainittuja. 

8 §. 
Lehtiluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisaksi on tiissii p)llka

liissa mainitut asialkirjat varustet tava lisaleimalla seuraavin maiirin: 

1 ryhmiissa: 

a) tuomiot ja piiatokset nostojutuissa 145 markkaa; 
b) paiitokset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevain maksujen 

maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee vero
tuksen tahi maksuunpanon alentam.ista vahintiiiin 400 markan miiiiralla 
tai vahintiiiin 5 000 veroayrilla, 120 markkaa, muulloin 60 markkaa; 

c) piiiitokset muissa valitusasioissa: ministerion paatokset 60 mark
kaa sekii muiden viranomaisten 145 markkaa; 

d) paiitOkset erivapaushaikemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien 
lukem.ista tai oikeutta piiiistii oppilaaksi oppilaitokseen, 29 markkaa, 
avioliiton solmimista, 84 markkaa ja muut 290 markkaa; 

e) paatokset, joilla myonnetaan ulkomaalaisten seka eraiden yhtei
sojen oikeudesta ry'htya yhtiomieheksi kauppayhtioon ja kommandiitti
yhtioon annetussa laissa ( 322/73) tarkoitettu lupa taikka lupa kuulua 
osakeyhtion tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia niiiden prokuris
tina tai toimihenkilonii, 440 markkaa; 

f) piiiitokset muihin, edella mainitsemattomiin haikemuksiin, joihin 
ei sisally erivapaushakemusta, 60, markkaa, kuitenkin niin, etta jos kor
keimman oikeuden paatoksella evatiiiin muutoksenhakulupa jutussa, 
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jossa lupa olisi voitu myontaa oikeudenkaymiskaaren 30 luvun 3 § :n 4 
1 kohdan nojalla, paatoksesta on suoritettava leimaveroa kuten tuo
miosta tai paatOksesta, sen mukaan kuin edella a ja c kohdassa on sa
nottu; seka 

g) jaljennokset 7 markkaa 50 pennia. 

2 ryhmassa: 
a) tuomiot ja paatokset haastetuissa, vedotuissa, alistetuissa ja va

litusjutuissa seka todistukset tyytymattomyyden ilmoittamisesta, kun 
tallainen todistus tarvitaan ikorkeimmassa oikeudessa tehtavaa muutok
senhakuluvan pyytamista tai muutoksenhakua varten 44 markkaa; 

b) jaljennokset 7 markkaa 50 pennia,. 

3 ryhmassa: 
a) paatokset )a sijoituskirjat seka kuulutukset perinnoksiostosta tai 

asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 14 markkaa 50 pennia; 
b) jaljennokset 4 markkaa 40 pennia. 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana helmikuuta 1967 ja on voi
massa vuoden 197 6 Joppuun. 

( Asetuskokoelma 3 7/7 6) . 
(Hloj n :o 169/010/76, 3 . 2.1976) VT 7/76. 4. 

Matkatavaramaksut 5 
Kirjattuna matkatavarana i 1m an p a a 11 y s t a kuljetettavista 

koirista peritaan kul]eusmaksuna aina puo1et toisen luokan menolipun 
hinnasta. Paallyksessii kuljetettavat ikoirat ja muut pienet elaimet kat
sotaan tavalliseksi matkatavaraksi, jolloin maksu peritaan alkavalta 
30 kg:'fta jdko todellisen painon tai paiillyksen kuutiotilavuuden perus
teella. Ks. myos kuljetusasetuksen yleisehtojen kohta 2.7 .2. 

Muun tavaran 'kanssa samahla kertaa 1ahetettavasta polkupyorasta 
peritiiiin maksu eri'kseen. 

Useasta parista sulksia samana liihetyksena peritaiin tavallinen mat
katavaramaksu . (Tft n:o To 1034/241/76, 9 . 2. 1976) VT 7/76. 5. 

Jalkivaatimusvarojen tilisiirtokortit 6 
I 

Kannetuista jiiJ.kivaatimuksista kirjoitetaan tilisiirtolkortti ( sininen) 
silloinkin, kun rahtikirjaan on merkitty jalkivaatimuksen saajan pank
kitilin numero. Tilisiirtdkortin Tilille ~enttaan merkitaiin tassa tapauk
sessa jalkivaatimuksen saajan pankin postisiirtotilin numero ja Tiedon
antoja ..kenttiian hiinen pankkitilinsii numero. 

(Ttik 1976-02-02) VT 7/76. 6 . 



7 -10-

7 Avoimia virkoja ja toimia 

Ylimaaraisen sairaanhoitajan (V 13) toimi Riihimaen terveyden
huoltokeskuksessa. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 27. 2. 1976 men
nessa. 

Apulaisinsinoorin virka (V 24) ja kolmannen luokan 1 pl. asema
pdallikon virka (V 21). Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituiksen kirjaajalle vii
meistaan maaliskuun 17. piiiviina 1976 ennen kello 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

apulaisinsinoori ( V 24): Tampereen varikolle ( 1 ) ja 
3 luokan 1 pl. asemapaallikko ( V 21): Turun ( 1 Slo) liikenne

alueelle. 

T eknikon virka (V 20), kolme ensi luokan kirjurin virkaa, kahdek
san ylemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, kaksi ylem
man palkkaluokan asemamestarin virkaa (V 16), ylemman palkkaluo
kan asemamestarin virka (V 15), kolme alemman palkkaluokan asema
mestarin virkaa (V 14), kolme alemman palkkaluokan toisen luokan 
kirjurin virkaa, kaksi veturinkuljettajan virkaa, viisi konduktoorin vir
kaa ja nelja kuormausmestarin virkaa. Rautatiehallituksen liikenneosas
ton paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 17 paiviina 1976 en
nen ·kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

teknikko ( V 20): T ampereen varikolle (1), 
1 luokan kirjurit: Tampereen Uikennepiiriin ( 1) ja Tampereen 

( 1 Tpe) seka Perin ( 1 Pri) liikennealueille, 
yp. 2 luokan kirjurit: Tampereen liikennepiiriin (3), Tampereen 

(1 Tpe), Turun ( 2 Tku) ja Rauman ( 1 Ra) liikennealueille seka Tam
pereen varikolle ( 1 ) , 

yp. asemamestarit (V 16): Turun (1 Po) ja Porin (1 Kko) lit
kennealueille, 

yp. asemamestari ( V 15): Perin ( 1 Pri) llikennealueelle, 
ap. asemamestarit ( V 14): Porin ( 2 Pej) ja Haapamaen ( 1 Vir) 

liikennealueille, 
ap. 2 luokan kirjurit: Tampereen liikennepiiriin ( 1) seka Porin 

(1 Pri) ja Haapamaen ( 1 Hpk) liikennealueille, 
veturinkuljettajat: Rauman ( 1 Ra) liikennealueelle seka Haapa

maen varikolle ( 1 ) , 
konduktoorit: Tampereen ( 3 Tpe), Toijalan (1 Tl) ja Haapamaen 

( 1 Hpk) liikennealueille seka 
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kuovmausmestarit: Tampereen (2 Tpe, 1 Noa) ja Turun (1 Tku) 7 
liikennealueille. 

2 luokan sahkoasent'ajan toimi, kaksi vaununtarkastajan tointa, yh
deksan junamiehen tointa, kahdeksan vaihdemiehen tointa, koneenhoi
tajan toimi, kaksitoista veturinlammittajiin tointa, apulaiskanslistin toi
mi, kuusikymmentiiyksi asemamiehen tointa, kaksi tallimiehen tointa, 
neljii vaununvoitelijan tointa ja kolme konttoriapulaisen tointa. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaan 17. 3 . 
1976. 

Edellamanittuihin toitniin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseiksi 
seuraavasti: 

2 1. sahkoasentaja: Tampereen varikolle ( 1), 
vaununtarkastajat : Tampereen varikolle ( 2), 
junamiehet: Tampereen (3 Tpe), Porin (2 Pri, 1 Mn), Rauman 

(2 Ra) ja Haapamaen (1 Hpk) liikennealueille, 
vaihdemiehet: Turun (1 Tku), Porin (2 Pri), Rauman (1 Ra), 

Haapamaen (3 Hpk) ja Oriveden (1 Ov) Hikennealueille, 
koneenhoitaja: Tampereen varikolle ( 1), 
veturinlammittajat: Turun ( 1 Slo), Toijalan ( 1 Tl) ja Rauman 

( 2 Ra) liikennealueille seka Turun ( 1), Porin ( 4) ja Haapamaen (3) 
varikoille, 

apulaiskanslisti: Porin (1 Pri) liikennealueelle, 
asemamiehet: T ampereen (14 T pe, 2 Siu ) , T ).l!UO (16 Tku, 3 Slo ) , 

Toijalan 0 T'l, 1 Vi), Perin (3 Pri, 5 Mn, 1 Kla), Rauman ( 4 Ra, 
1 Kn), Haapamaen ( 5 Hpk, 2 Klo) ja Oriveden ( 1 Ov) liikenne
alueille, 

tallimiehet: Tampereen ( 1) ja Haapamaen ( 1) varikoille, 
vaununvoitelijat: Tampereen (2) ja Turun (2) varikoille seka 
konttoriapulaiset: Tampereen liikennepiiriin (1), Tampereen (1 

Tpe) liikennalueelle seka Tampereen varikolle (1). 
Konttoripiiallikon (V 21) virka, toistaiseksi Helsingin alueen ra

danmuutostoiden toimistossa (Helsinki). Rataosaston johtajalle osoite
tut hakemukset on toitnitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis-
6ian 10. 3. 1976 ennen ke1lo 12 (postitse ennen

1 
virka-ajan paatty

mista). 
Kaksi ratainsinoorin ( S 13) virkaa, toista~seksi rautatiehallituksen 

rataosastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut halkemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 10. 3. 1976 ennen kello 
12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13 00100 Hel

sinki 10. 
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1 Nimityksia 

Talousosasto 
Yp 1 I tatk.kaajan (V 21) virkaan kirjanpitiija Irene Blisabeth Laukkanen, 

yp 2 lk krj. (V 16) virkaan ap 2 I krj. Vivi Asta Maria Wallen. 

Liikenneosasto 
Liikennetarkastajan (V 22) virkaan ylim. liikennetarkastaja (V 22) Erik 

Gustaf Adolf Rosenqvist, apulaisinsinoorin ( V 24) virkaan ( Hki vr) tyosuht. in
sinoori Antti Sakari Lappalainen, liikennetarkastajan (V 22) virkaan 1 J krj. 
Dimitri Silppula, 4 1 1 p1 asemapiiiillikon virkaan (Kymi) yp 2 1 krj. Eeva Mir
jami Hienonen, 3 l 1 pi asemapiiiillikon ( V 21) virkaan (Jarvenplili) 1 1 krj . 
Vliino Otto Laurila. 

Ra-taosasto 
Rataesimiehen toimeen (Mikkeli) raidemies Paavo Jalmari Laukkarinen. Rata

esimiehen toimiin raiderniehet Martri Nestori Kangas (Virrat), Risto Juhani Es
kola, Vilho Salomo Kallio (Pori) , rakennusmestarin (V 20) (Kokkola) virkaan 
rakennusmestati Onni Aapratni Johannes Pilvilampi, piirtlijan (V 11) toimeen 
ylim. piirtaja Soila Jonsson-Wuolio, rataesimiehen toimiin (Kouvo1a) raidemiehet 
Lauri Ilrnari Korjala, Heilclci Olavi Salovirta. 

Koneosasto 
Ylim. krj. (V 11) toimeen (Kuopion konepaja) konttoriapulaineo Suoma 

Tuulikki flrnatinen, ylim. vartijan (V 7) toimeen (Kuopion konepaja) llimmitys
kattilanhoitaja Pentti Kalevi Holm. 

Hantkintaosasto 
Tarkkaajan (V 20) virkoihin kirjanpitaja Veijo Tapani Myllynen, kirjaopitiija 

Kitty Kathie Linnea Orte, vatastopiiiillikoo (V 26) virkaan (Pieksiimiiki) liikenne
tarkastaja Seppo Ilmati Saloranta. 

8 Eroja 

Ha<llinto - osasto 
Apulaiskanslisti (V 9) Senja Klinecz. 

L i i rk e o n e o s a s .to 
Slihkotarkastaja ( V 25) 'Keijo Sulo · Mikae1 Kauhanen, asemaplilill . ( V 25 ) 

Heikki Voltti. 

Rataosasto 
Vanhempi toimistorakennusmestari Viljo lolrnari Kivimaa, ylim. rakennusmes

tari Pentti Vuorenrinne, apulaisinsiooori Arvi Kons1antin Ikoneo, rataesimiehet 
Onni Olavi Kaasalainen, Eino Ollikainen. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
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1976 N:o 8 
Vllttaus Vlralllslln tfedotukslln merkftlina VT tf73.2 (= lehden numero, w•l• 
ulan numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusJaostoon. 
To I mIt usa Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. t9. 2. t976 

Sisillys: 

1. Sotilaslaiinit ja -pilrit. 4. Menolaskujen kiisittely ja maksarninen. 
2. Hakemus virkaan tai toimeen. 5. Avoimia virkoja ja toimia. 
3. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

tavaraliikennetta varten. 

Asetuskakoelmassa on julkaistu: 

ASETUS 

Sotilasliliinit ja -piirit 1 

maan jakamisesta sotilaslaaneihin ja sotilapiireihin annettuun 
asetukseen liitetyn sotilaspiirien luettdon muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 5 paiviinli syyskuuta 1975. 

Puolustusministerin esittdysta muutetaan maan jakamisesta sotilas
laiineihin ja sotilaspiireihin 18 piiiviina maalisJruuta 1966 annettuun 
asetukseen liitetty luettelo sotilaspiireista, sellaiJsena kuin se on 10 piii
viina marraskuuta 1972 annetussa asetuksessa (736/72), oheisen liit
teen mukaiseksi. 

Tama asetus tulee voimaan 1 palviina tam.mikuuta 1976. 
/ 

Luettelo sotilaspiireista. 

Helsingin sotilaspiiri. 

Helsinki 
1. Helsiogin kaupunki 

Hiimeenlinnan sotilaspiiri. 

Hameenlinna 
1. Forssan kaupunki 3. Hauho" 
2. Hattula 4. Hausjiirvi 

7003/76 
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1 5. Humppila 14. Renko 
6. Hiimeeolinnan kaupunki 15. Rii.himaen kaupunki 
7. Janakkala 16. Tammela 
8. Jokioinen 17. Toijalan kauppala 
9. Kalvola 18. Tuulos 

10. Kylmiikoski 19. Urfala 
11. Lammi 20. Valkeakosken kaupunki 
12. Lop pi 21. Ypaja 
13. Luopioinen 

Itii-Uudenmaan sotilaspiiri. 

Kerava 

1. Askola 11. Pernaja 
2. Hyvinkaan kaupunki 
3. Jiirvenpiiiin kaupunki 
4. Keravan kaupunki 
5. Lapinjiirvi 

12. Pornainen 
13. Porvoon kaupunki 
14. Porvoon mlk. 
15. Pukkila 

6. Liljendal 16. Ruotsinpyhtiiii 
7. Loviisan kaupunki 
8. Mantsiilii 

17. Sipoo 
18. Tuusula 

9. Myrskylii 19. Vantaan kaupunki 
10. Nurmijiirvi 

IAbden sotilaspiiri. 

Lahti 

1. Artjiirvi 
2. Asikkala 

8. Kuhmoinen 
9. Kiirkola 

3. Hartola 10. Lahden kaupunki 
4. Heinolan kaupunki 
5. Heinolan mlk. 

11. Nastola 
12. Orimattila 

6. Hollola 13. Padasjoki 
7. Koski Hl. 14. Sysmii 

Liinsi-U udenmaan sotilaspiiri. 

Helsinki 

1. Bromarv 12. Nummi 
2. Espoon kaupunki 
3. Hangon kaupunki 
4. Inkoo 

13. Pohja 
14. Pusula 
15. Sammatti 

5. Karjaan kauppala 
6. Karjalohja 
7. Karkkilan kauppala 
8. Kauniaisten kaupunki 
9. Kirkkonummi 

16. Siuntio 
17. Snappertuna 
18. Tammisaaren kaupunki 
19. Tammisaaren mlk. 
20. Tenhola 

10. Lohjan kaupunki 
11. Lohjan mlk. 

21. Vihti 

Kouvolan sotilaspiiri. 

Kouvola 

1. Anjalankosken kauppala 
2. Elimaki 

3. Haminan kaupunki 
4. Iitti 
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5. Jaala 
6. Karhulan kauppala 
7. Kotkan kaupunk:i 

11. Miehikkiilii 
12. Pyhtiiii 
13. Valkeala 

1 
8. Kouvolan kaupunki 
9. Kuusankosken kaupunki 

14. Vehkalahti 
15. Virolahti · 

10. Kymi 

Lappeenrannan sotilaspiiri. 

Lappeenranta 

1. Imatran kaupunki 7. Rautjii.rvi 
2. Joutseno 8. Ruokolahti 
3. Lappeenrannan kaupunki 9. Savitaipale 
4. Lemi 10. Suomenniemi 
5. Luumiik:i 11. Taipalsaari 
6. Nuijamaa 12. Yliimaa 

Mikkelin sotilaspiiri. 

Mikkeli 

1. Anttola 7. Mikkelin mlk. 
2. Haukivuori 
3. Hirvensalmi 

8. Miintyharju 
9. Pertunmaa 

4. Juva 10. Puumala 
5. Kangasniemi 11. Ristiina 
6. Mikkelin kaupunki 12. Virtasalmi 

Savonlinnan sotilaspiiri. 

Savonlinna 

1. Enonkosk:i 9. Pieksiimaen mlk. 
2. Heinavesi 
3. Joroinen 

10. Punkaharju 
11. Rantasalmi 

4. Jappila 12. Saari 
5. Kangaslampi 13. Savonlinnan kaupunk:i 
6. Kerirnak:i 14. Savonranta 
7. Parikkala 15. Sulkava 
8. Pieksiimiien kaupunki 16. Uukuniemi 

Turun sotilaspiiri. 

Turku 
1. Alastaro 12. Houtskari 
2. Askainen 13. Inio 
3. Aura 14. Jomala 
4. Briindo 15. Kaarina 
5. Dragsfjiird 16. Kalanti 
6. Eckero 17. Karinainen 
7. Finstrom 18. Karjala 
8. Foglo 
9. Geta 

19. Kemio 
20. Kiikala 

10. Halikko 21. Kisko 
11. Hammarland 22. Korppoo 
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1 23. Koski Tl. 50. Pernio 
24. Kumlinge 51. Pertteli 
25. Kustavi 52. Piikkio 
26. Kuusjoki 53. Pyharanta 
27. Kokar 54. Poytya 
28. Laitila 55. Raision kaupunki 
29. Lemland 56. Rusko 
30. Lemu 57. Rymiittylii 
31. Lieto 58. Salon kaupunki 
32. Loimaan kaupunki 59. Saltvik 
33. Loimaan mlk. 60. Sauvo 
34. Lokalahti 61. Somero 
35. Lumparland 62. Somerniemi 
36. Maarianharninan kaupunki 63. Sottunga 
37. Marttila 64. Sund 
38. Masku 65. Suomusjiirvi 
39. Mellilii 66. Sarkisalo 
40. Merimasku 67. Taivassalo 
41. Mietoinen 68. Tarvasjoki 
42. Muurla 69. Turun kaupunki 
43. Myniimiiki 70. Uudenkaupungin kaupunki 
44. Naantalin kaupunki 71 . Vahto 
45. Nauvo 72. Vehm~ta 
46. Nousiainen 73. Velkua 
47. Oripiiii 74. Viistanfjiird 
48. Paimio 75. Vardo 
49. Paraisten kauppala 76. Yliinne 

Satakunnan sotilaspiiri. 

Pori 

1. Eura 16. Lavia 
2. Eurajoki 
3. Harjavallan kauppala 
4. Honkajoki 
5. Huittisten kauppala 
6. Jiimijiirvi 
7 . Kankaanpiliin kaupunki 
8. Keikyii 
9 .. Kiikoinen 

10. Kiukainen 

17. Luvia 
18. Merikarvia 
19. Nakkila 
20. Noormarkku 
21. Pomarkku 
22. Porin kaupunki 
23. Punkalaidun 
24. Rauman kaupunki 
25. Rauman mlk. 

11. Kodisjoki 
12. Kokemiien kauppala 
13. Kullaa 
14. Koylio 
15. Lappi 

26. Siikainen 
27. Suodenniemi 
28. Siikylii 
29. Ulvila 
30. Vampula 

Kokkolan sotilaspiiri. 

Kokkola 

1. Evijarvi 
2. Halsua 
3. Himanka 
4. Kaarlela 

5. Kannus 
6. Kaustinen 
7. Kokkolan kaupunki 

· 8. Kortesjiirvi 



9. Klilvili 
10. Lappajarvi 
11 . Lestijiirvi 
12. Lohtaja 
13. Perho 

1. Alahii.rma 
2. Alajarvi 
3. Alavuden kauppala 
4. llmajoki 
5. Isojoki 
6. Isokyro 
7. Jalasjiirvi 
8. Jurva 
9. Karijoki 

10. Kauhajoki 
11. Kauhava 
12. Kuortane 
13. Kurikan kauppala 

1. Kaskisten kaupunki 
2. Korsnas 

_,_ 
14. Toholampi 
15. Ullava 
16. Veteli 
17. Vimpeli 

Seinaioen sotilaspiiri. 

Seiniijoki 

14. Laihia 
15. Lapuan kauppala 
16. Lehtimaki 
17. Nurmo 
18. Peraseiniijoki 
19. Seinajoen kaupunki 
20. Soini 
21. Teuva 
22. T6ysa 
23. Vlihiikyro 
24. Ylihii.rma 
25. Ylistaro 
26 . .Ahtiiri 

Vaasan sotilaspiiri. 

Vaasa 

10. Oravainen 

3. Kristiinankaupungin kaupunki 
11 . Pietarsaaren kaupunki 
12. Pietarsaaren mlk. 

4. Kruunupyy 13. Purmo 
5. Luoto 
6. Maalahti 
7 . Maksamaa 
8. Mustasaari 

14. Uudenkaarlepyyn kaupunki 
15. Vaasan kaupunki 
16. Voyri 
17. Ahtava 

9. NarpiO 

Kaiaanin sotilaspiiri. 

Kajaani 

1. Hyrynsalmi 6. Puolanka 
2. Kajaanin kaupunki 
3. Kajaanin mlk. 

7. Ristijiirvi 
8. Sotkamo 

4. Kuhmo 9. Suomussalmi 
5. Paltamo 10. Vuolijoki 

Kemin sotilaspiiri. 

Kemi 

1. Enontekio 6. Pello 
2. Kemin kaupunki 7. Simo 
3. Kemin mlk. 8. Tervola 
4 . Kolari 
5. Muonio 

9. Tornion kaupunki 
10. Ylitornio 

8 

1 
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1 Oulun sotilaspiiri. 

Oulu 

1. Hailuoto 11. Oulun kaupunki 
2. Hauklpudas 12. Oulunsalo 
3. Ii 13. Pudasjiirvi 
4. Kempele I 

14. Taivalkoskl 
5. Kiiminki 15. Temrnes 
6. Kuivaniemi 16. Tyrniiva 
7. Kuusamo 17. Utajarvi 
8. Lim ink a 18. Vaala 
9. Lumijoki 19. Yli-Ii 

10. Muhos 20. Ylikiiminki 

Raahen sotilaspiiri. 

Oulainen 

1. Alavieska 13. Pyhiijokl 
2. Haapajarven kauppala 14. Pyhajiirvi Ol. 
3. Haapavesi 15. Pyhanta 
4. Kalajokl 16. Raahen kaupunki 
5. Kestila 17. Rantsila 
6. Karsamaki 18. Reisjarvi 
7. Merijiirvi 19. Ruukki 
8. Nivala 20. Sievi 
9. Oulaisten kauppala 21. Siikajoki 

10. Pattijoki 22. Vil1anti 
11 . Piippola 23. Ylivieskan kaupunki 
12. Pulkkila 

Rovaniemen sotilaspiiri. 
Rovaniemi 

1. Inari 7. Rovaniemen kaupunki 
2. Kemijarven kaupunki 8. Rovaniemen mlk. 
3. Kittila 9. Salla 
4. Pelkosenniemi 10. Savukoski 
5. Posio 11. Sodankylii 
6. Ranua 12. Utsjoki 

J oensuun sotilaspiiri. 

Joensuu 

1. Eno 11. Nurmeksen kaupunki 
2. Ilomantsi 12. Outokummun kauppala 
3. Joensuun kaupunki 13 . Polvijarvi 
4. Juuka 14. Pyhaselka 
5. Kesalahti 15. Raiikkyla 
6. Kiihtelysvaara 16. Tohmajarvi 
7. Kitee 17. Tuupovaara 
8. Kontiolahti 18. Valtimo 
9. Lieksan kaupunki 19. Vartsila 

10. Liperi 



1. Iisalmen kaupunki 
20 Juankoski 
3o Kaavi 
4o Karttula 
5o Keitele 
6o Kiuruvesi 
7 0 Kuopion kaupunki 
8o Lapinlahti 
9o Leppavirta 

100 Maaninka 
11. Nilsi~ 
120 Pielavesi 

1o Hankas"almi 
20 Joutsa 
30 Jyvaskylan kaupunki 
40 Jyvaskylan mlko 
5o Jiimsan kauppala 
60 Jiimsankoski 
70 Keuruu 
80 Korpilahti 

1. Kannonkoski 
2o Karstula 
30 Kinnula 
40 Kivijarvi 
50 Konginkangas 
60 Konnevesi 
70 Kyyjarvi 
80 Pihtipudas 

1. Tuupajoki 
20 Kangasala 

' 3 0 Kuhmalahti 
4o Kuorevesi 
50 Langelmaki 
60 Mantan kaupunki 
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Kuopion sotilaspiirio 

Kuopio 

13o Rautalampi 
140 Rautavaara 
150 Siilinjarvi 
16o Sonkajarvi 
17 o Suonenjoen kauppala 
180 Tervo 
l9o Tuusniemi 
20o Varkauden kaupunki 
21. Varpaisjiirvi 
220 Vehmersalmi 
23o Vesanto 
240 Vierema 

]yviiskyliin sotilaspiirio 

Jyvaskyla 

9o Laukaa 
100 Leivonmaki 
11. Luhanka 
120 Multia 
130 Muurame 
140 Petajavesi 
150 Saynatsalo 
160 Toivakka 

Suolahden sotilaspiirio 

A.anekoski 

90 Pylkonmaki 
100 Saarijarvi 
llo Sumiainen 
120 Suolahden kauppala 
13o Uurainen 
140 Viitasaari 
150 Aanekosken kaupunki 

T ampereen itiiinen sotilaspiirio 

Tampere 

70 Orivesi 
80 Palkane 
9o Ruovesi 

100 Sahalahti 
llo Tampereen kaupunki 
120 Vilppula 

8 

1 
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Tampereen liintinen sotilaspiiri. 

Tampere 

10. Parkanon kauppala 
11. Pirkkala 
12. Vammalan kaupunki 
13. Vesilahti 

1. Hii.meenkyro 
2. Ikaalisten kauppala 
3. Karvia 
4. Kihnio 
5. Kiikka 14. Viiala 

15. Viljakkala 
16. Virrat 

6. Kuru 
7. Lempiiiila 

17. Yloiiirvi 8. Mouhijarvi 
9. Nokian kauppala 

A 716/1975. Ks. MK I 9.9. (Hlo 99/09/76, 4.2.1976)' VT 8/ 
76 . 1. 

2 Hakemus vitkaan tai toimeen 

Hakemuksissa viime aikoina ilmenneiden vd.rheellisyyksien ja puut
teellisuuksien johdosta huomautetaan, etta viran tai toimen hakijan, 
mikali han on vakinaisen viran tai toimen tai ylimaaraisen toim.en 
haltija, on merkittava allekirjoituksensa aile se vakinainen virka, toimi 
tai ylimaarainen toimi, johon han on saanut valta-, toimi- tai maarays
ikirjan ( ei siis sita virkaa, tointa tai ylimaaraista tointa, jota han vt
vs-maarayksen muk.aisesti hoitaa). Ellei hakijaa ole nimitetty vakinai
seen virkaan tai toimeen taikka miiaratty ylimaaraiseen toimeen, hanen 
tulee merkita vastaavasti todellinen virka-asemansa ( esim.. tilapainen 
asemamies, tilapainen toimistoapulainen jne.). 

V akinaiseen virkaan tai toimeen nimitetyn taikka ylimaariiiseen 
toimeen maaratyn on lisaksi allekirjoituksen yhteyteen ehdottomasti 
merkittava viimeisen nim.ityksen ,tai maaraylksen yhteydessa hanelle 
maaraty sijoituspaikka ja niiqen, joilla ei ole nimitysta tai maaraysta, 
al.kuperainen sijoituspaikka. 

Edelleen huomautetaan, etta hakemuksen allekirjoituksen nimisel
vennykseen on merkittava nakyviin hakijan kaikki etunimet siita huoli
matta, etta omakatisessa allekirjoituksessa esiintyy etunimista ainoas
taan puhuttelunimi. (Hlt 111:0 Hlo 114/110/76, 12.2.1976) VT 8/ 
76. 2. 

3 Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennettii varten 

VT 39/75.2. seka sahkeilla Rh 183, 31.10.75 ja Rh 80, 15.12.75 
ilmoitettuja muuntokursseja on sahkeella Rh 100, 12.2.76, muutettu 
Neuvostolliton ruplan, Ranskan frangin, Lansi-Saksan markan, Sveitsin 
frangin ja UIC-frangin osalta seka sahkeella Rh 103, 13.2.76, Englan-
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nin punnan, Espanjan pesetan, lltalian liiran ja Portugalin escudon 3 
osalta 16.2.1976 alkaen. 

Niiin ollen ovat ulkomaan valuutan muuntokurssit rtavarallikennetta 
varten 16.2.1976 lukien seuraavat: 

Luku- Rahayksikko maar a 
100 Alankomaiden £Ioriinia (gulden) 
100 Belgian frangia ................... . 

1 Bulgarian leva . . .................. . 
1 Englannin punta .................. . 

100 Espanjan pesetaa .................. . 
100 Italian liiraa ...................... . 
100 ltiivallan shillinkia ................. . 
100 Jugoslavian dinaria ................ . 
100 Kreikan drakmaa ................. . 
100 Luxemburgin frangia ............... . 
100 Neuvostolliton ruplaa, clearing ....... . 
100 Norjan kruunua ................... . 
100 Portugalin escudoa ................ . 
100 Puolan zlotya ..................... . 
100 Ranskan frangia ................... . 
100 Romanian leita ................... . 
100 Ruotsin kruunua .................. . 
100 Saksan Liittotasavalta, markkaa ...... . 
100 Ita-Saksan markkaa ............... . 
100 Sveitsin frangia . , ................. . 
100 Tanskan kruunua ................. . 
100 Tshekkoslovakian kruunua .......... . 

1 USA:n dollari .................... . 
100 Unkarin forinttia .................. . 

1 UIC-frangi ....................... . 
Suomen markan kansainviilinen lyhennys 
on ............................. . 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Erlux 
RHl 
Nkr 
Esc 
Zl , 
FF 
Lei 
SKr 
DM/DBB 
M 
Frs 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrUIC 

FM 
(Tft n:o Tou 65/230/76, 13.2.76) VT 8/76. 3. 

mk 

146,90 
10,00 
3,70 
7,96 
5,95 
0,51 

21,30 
23,00 
12,00 
10,00 

517,00 
71,00 
14,49 
19,08 
88,15 
75,00 
90,00 

153,50 
150,00 
153,00 
64,00 
66,00 
3,90 

18,65 
1,57 

Menolaskujen kasittely ja maksaminen 4 
Useat toiminimet ovat vfune aikoina olleet tyytymattomia siihen, 

etta VR ei suorita maksujaan laskuissa mainittujen maksuehtojen mu
kaisesti ja ilmoittaneet ryhtyviinsa perimiiiin viiviistyskorkoa 15-16 %. 

Taman johdosa huomautetaan, etta laskujen ta11kastus- ja hyviik
symistoimenpiteet on suoritettav.a niin joutuisasti, etta ma!ksuehtoja 
voidaan noudattaa ja saada maksuehtojen mukainen alennus ( ks. TOS 
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2411.5). Toisaalta on huomattava, etta laskuja ei saa maksaa ennen 
erlipiiivlili. 

Tiissli yhteydessli on myos aihetta huomauttaa siitli, ettli menojen 
hyva.ksymisessii ratkaisuvaltaa omaaville virkamiehille on kirjelmlin 
n:o Hlo 403/112/68, 4.6.68 mukaan miiiiriittiivii yksi tai useampi 
sijainen, jotta menoluettelot ja laskut eivlit joudu odottamaan hyviik
symistii siihen oikeutetun virkamiehen ol:lessa estyneenii tai esteelli
senii allekirjoittamasta niiitii asiakirjoja. (Tlt n:o 66/112/76, 10.2.76) 
VT 8/76.4. 

Avoimia virkoja ja toimia 

Rakennusmestain (V 18) virka, toistaiseksi Piekslimiien ratapii:rissli 
Iisalmen vastuualueella ( Iisalmi). Rataosaston johtajalle osoitetut hake
muk:set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistalin 17 ., 
3. 1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan plilittym.i5ta). 

HUOM. 
Rautatiehallituksen k.irjaajan osoite: Vilhonkatu 13 00100 Hel

sinki 10. 



osoita oillein 
OIKEA OSOITE 

vie tavaran perille 
Kuljetuskirjaan ja osoitelappuun mDrlfasemaksi aina sama 
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~· Tyrn~vKntie 8 , .. ....,..._ 
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Jdatti Miettin.en 

SySlll!i KirkonkyJ.!i 
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O•oil• 
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Vostaan-

I 
Matti Miettinen oHajo 

i 
~ Liihempi 

i osoile SySlll!i KirkonkyJ.IL 

lii 

ii MOOrO-
asemo LAHT r 

~ 

OSOITELAPPU JA 
OSOITE ON SElV~STI, 
m88r8asema tekstaten, 
ki~oituskoneella I S 0 I L L A , kirjaimma harvennettuna 
Huolehtikaa siita. ettA 

OSOITELAPPU KEST~~ 
koko kuljetuksen ajan, ettei se irtoa Hlmauksesta. 
el repeydy, elkll sade s~i! liota 
avovaunutavaraan sopll parhaiten pettinen osoitelappu 
Rasvalildulla suurin ki~almin kirjolteUu mMrAasema eslm. radiaatto
relssa, raudolssa. puulaatikolssa yms. varmlstaa tavararl oikean kulun. 

Vanhat osoltteet 
polotettava lahl 
mltiitlllti!vi 
ettelvtit vie tavaraa harhoan 

Asemllta on saatavlssa osoittamlsohjeklrjanen"KAPPALETAVARA- JA AUTOLIIKENNEPAIKAT" 



Ajankohtaista 

L u m i ja j a ii tyopaikalla merk.itseviit varovaisuuden kaksinkertaistamista! 
Paitsi ettii lumi hidastaa llikkumistasi, se vaimentaa myos iiiinen - liihestyviin 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jiiiitynyt lumi raiteiden tai k.iskojen viilissii 
yhdessii k.iireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tiistii syystii 
varovaisuutta, viiltii tarpeetonta ja vaarallista k.iirettii. Esimiehen tehtiiviin kuuluu 
huolehtia tyotii haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistarnisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 9 
Vllttaus Vlrallislln tledotukslln merkltiiin: VT tf7l.1 (= lehden numero, vuosl, 
ulan numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava palnatusjaostoon. 

To I mIt u ss Rautatlehallltus, Jehtlpalvelu. 16. 1. 1976 

Sisallys: 

1. Sairauden todistaminen valtion vi
ran tai toimen haltijan hakiessa 
vil'kavapautta influenssaan sairastu
misen perusteella. 

2. Tariffisiilinnon muutos. 
3. Tililuettelon muutokset. 
4. Tuontitalletusten selvitys- ja viili

tyspalklkiot. 
5. Muutoksia tilityssaannon Juottoa 

·kos'keviin malitayksiin. 
6. Jyviiskyla-Jlitnsa tavaralinjan ajo-

reitin supistaminen. 
7. Tavaravaunujen puhdistamis- ja 

kunnostamisviikot 8.-21. 3. 76. 
8. Valtionrautateiden virkatyyppilain 

muuttaminen: o i k a is u . 
9. Avoimia virkoja ja toimia. 

10. Veturinkuljettajakurssit lukuvuon
na 1976-1977. 

11. Nimityksia. 
12. Eroja. 

Sait-auden todistaminen valtion viran 1 
tai toimen haltijan hakiessa virkavapautta 

influessaan sairastumisen perusteella 

Valtiovarairuninisterio on :i!lmoittanut kirjeellliiin n:o P 4436, 12. 
2. 1976 valtioneuvoston ikanslialle ja kaikille ministerioille sekli niiden 
a~laisille virastoille j-a laitdksi..J:le ylia olevassa asiassa seuraavaa: 

Va:ltioneuvosto on 12. 2. 1976 valtiovarainministerion esittelystii, 
nojautuen 19 pliiviinii tammikuuta 1943 valtion viran tai toimen 
hailtJijain palkkauksestoa annetun asetuksen 15 a § :n 1 momenttiin, 
sellaisena kuin se on 24 paiviinii huhtikuuta 1970 annetussa asetuk
sessa ( 289/70), piilittlinyt yleisen ihfluenssaepidemian johdosta antaa 
seuraavat maiiraykset sairauden todistamisesta haettaessa virlkavapaut
ta influessaan sairastumisen johdosta: 

1. Valtion vireo tai toimen hal:tijan ha.kiessa influessaan sairastu
misen perusteella virkavapautta enintiilin viiden pliiviin ajaksi sairautta 
ei tarvitse todistaa a!lussa mainitun asetuksen edell.yttlimii1la tliiiiklirin, 
terveyssisaren tai sairaanhoitajan antamalla todistukseUa. Sairaus on 
kuitenkin todis.tettava tkahden luotettavan henki1on antamalla todis-

7266/76 
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tuksdla tai muuHa hyvaksyttaviilla tavaJla. Milloin er1ty1set syyt an
tavat ilihen aihetta, on 'Viran tal tolmen haJtija vdvollinen t~siikin 
tapauksessa esittii:miian asetuksen edellyttamiin todistuksen selvitylksena 
sairaudestaan . 

2. T arlkempia saiinnoksia niiiden maarii.ysten soveltamisesta antaa 
tarvi ttaessa valtiovarainminis terio. 

3 . Naita maarayksia sovehletaan maali!>kuun loppuun 1976. 

Edella olevan johdosta h a 11 i n .t o o- o s a s t o n j o h t a j a 
huomauttaa, etta tyosuhteessa olevien henkiloiden osalta vastaavat 
maiiraykset ovat tyovoimaministerion 11. 1. 197 3 antamassa valtion 
tyontekijiiin terveydenhuollon ohjesiiiinnon soveltamista kosikevassa 
paatoksessa, kohdassa sairausloman myontaminen, julkaisussa valtion 
tyontekijiiin palkka- ja tyi:>ehtoja koskevat yleiSiluontoiset saiinnokset. 
(HlQj n:o Hlo 121/160/76, 19. 2. 1976) VT 9/76.1. 

2 Tariffisaannon muutos 

Rautatiehallitus on muuttanut Tariffisaiinnon 8 §:n 3 lm:n toi
sen kappaleen seuraavan sisiiltoiseksi: 

Lunastettua istumapailclcalippua ei vaihdeta toiseen junaan kelpaa
vaksi. 

Toj (N:o To 1187/241/76, 17. 2. 76) VT 9/76.2. 

3 Tililuettelon muutokset 

Tililuetteloon on talousosaston johtajan ik.i.rjeellii To n:o 1170/ 
223/76/206, 20. 2. 1976 Hsatty seuraavat kayttotarkoituskoodit 

25914 Siihkoistys 
45914 Siihk.Ois.tys 

Tililuettelon 1ehdet 2627.2 sivu 6 ja 2627.4 5 sivu 3 painetaan 
uudelleen. Painatusjaosto suorittaa perusjakelun. ( Toj n:o To 1170/ 
223/76, 23. 2. 76) VT 9/76.3. 

4 Tuontitalletusten selvitys- ja viilityspalkkiot 

Selvennyksena ,tuontitaUetusten sel'V'itys- ja vii:lityspaHcl.ciota 5. 5. 
1975 lukien kosk.evalUl rautatiehallituksen piiatOkseen (VT 18/75.2.) 
ilmoitetaan, ettii rahtiik.i.rjak.ohtaisena perittiiviiii 12 maffian pa:lkkiota 
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ei petitii sellaisesta tuontitavarasta, jonka valtioneuvosto on e r i 4 
p a at o ik s e } l a vapauttanut tuontitalletuksesta. Asiakkaan on esi
tettava po. vahioneuvoston paiit& aJ!lrurperii.isenii. tai viran puolesta 
oikeaksi todistettuna f.illjennoksena . (Tft n:o Tou 74/252/76, 20 . 
2. 76) VT 9/76.4 .-

Muutoksia tilityssaannon luottoa 5 
koskevlln miiiirayksiin 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 33 a/75 esitettyyn tluetteloon 
asiakkaista, joilla on oikeus ·kii.yttiici:i rajatonta luottoa kai.kilia liiken
nepaikoiHa, tehdaiin seuraavat muutokset 1. 3. 76 lukien 

Poistetaan 
Rautaruukki Oy 

Lisiitaiin 
9202-3 Rakennushallitus, Siol.tasaarenkatu 18 A, 00530 HELSINKI 53 
9165-2 Valtion Vaestonsuojelukoulu, 08100 LOHJA 10 

Asiakasnumeron muutos 
9233-8 Haukinevan turvepiiri, 63300 · ALA VUS 

(Tit n:o 76/245/76) VT 9/76.5. 

Jyviiskylli-Jamsa tavaralinjan ajoreitin supistaminen 6 
Oy Pohjolan Liiikenne Ab on ilmoittanut supistavansa otsikossa 

mainitun tavarali.njan ajoreittiii siten, etta linjaa llik.ennoidiiiin 1. 3. 
1976 lukien v-ain Korpilahdelle saakka. Edehlii dlevan johdosta tehdaiin 
V a:l:tionrautateiden AutoHikenne-siiantoon seuraavat korjaukset: 

A~kkosellinen pai.kkakuntaluettelo sivuHla 35-45 

Poistetaan 
Juokslahti, Jiimsii.-Jiimsiinkoski ja Saakoski merkintOineen sekii 

Jyvaskyliin, Keijonlkankaan, Korpilahden ja: Muuramen yhdysasemien 
kohdaha Jamsiia kos:keva:t meclcinnat 

Tavaralinjaluettelo sivuilla 80-100 
Muutetaan sivuUa 88 tavaralinjasta n:o 14 julkruistut tiedot seu

raaviksi 



6 

7 

9 -4-

Tavara:linja n:o 14 

JYV ASKYLA-KORPILAHTI 

Liikennoidaii.n maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Lii.hto Jyvaskylasta 9.00-11.00. 

Paikkakunta 

J yvasky la * ) 
Keljonkangas 
Muurame 
Korpilahti 
'' ) = yhdysasema 

Tariffivalimatka 
Tavaranhuoltopaikka Jyvaskylasta 

Rau tatieasema 
6 

Kauppias E. Rauhala 15 
Edit Teittinen 30 

Liikennepa~k.kojen Koodit -julkaisun autoliikenneosaan edel!la mai
nitut muutokset korjataan seuraavasti: 

Poisteta·an 
Jyvaskylii.n ikohdalta J uokslahti, Jamsa, Jii.msankoski ja Saakosiki 
Jam&ii.n kohdalta ikaikki merkinnat. 

(Lt n:o Lko 22318/66/76, 18 . 2. 1976) VT 9/76. 6. 

Tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamisviikot 
8.-21. 3. 1976 

Kuluvoo vuoden ensimmainen tavaravaunujen puhdistamis- ja kun
nostamisjakso jarjestetaan Lko:n lkirjelman n:o 22315/412/76, 18. 2. 
1976 muikaisesti 8.-21. 3. 1976 vii.lisenii aikana. Viikkojen aikana ta
pahtuneesta toiminnasta laaditut yhteenvedot tulee piirien liihettiia y]ei
seen toimistoon. l.Jko 22315/412/76, 19. 2. 1976) VT 9/76. 7. 

8 V altionrautateiden virkatyyppilain muuttaminen: oikaisu 

VR Viraliisi:ssa tiedotuksiss-.:~: 7/76.3. Valtionrautateiden virkatyyp
pilain muuttaminen, peruspalkkaiset virat: ~pulaisosastopaall.ilk!ko pitiili 
ol:la apu~aisostopaallikko . 
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Avoimia virkoja ja toimia 9 
Yksi kirjanpitiijiin virka (V 18), yksi ylemman palkkaluokan toisen 

luokan kirjurin virka (V 16) ja nelja alemman palkkaluokan toisen 
luokan kirjurin virkaa (V 13) toistaiseksi rautatiehallituksen talous
osastolia. Rautatiehallituksen talousosaston johtajalie osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
taan 24. 3. 1976 ennen kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan paiitty
mista). 

Edellii mainittuibin virkoihin nimitetyt tullaan sijoittamaan seuraa
vasti: kirjanpitajii ( V 18) taloustoimiston ta1oussuunnittelujaostoon, 
kirjuri 2 1 yp tilitoimistoon ja kirjurit 2 1 ap yksi taloustoimistoon, 
kaksi tilitoimistoon seka yksi tietokonetoimistoon. 

Y ksi kanslistin toimi (V 10), yksi apulaiskanslistin toimi (V 9) ja 
yksi konttoriapulaisen toimi (V 7) toistaiseksi rautatiehallituksen ta
lousosastolla. Rautatiehallituksen talousosaston johtajalle osoitetut kir
jalliset hakemukset on toimitettava talousosaston ikansliaan (h 228) 
viimeistiian 8. 3. 1976. 

Edellii mainittuihin toimiin otetut tullaan sijoittamaan toistaiseksi 
seuraavasti: kanslisti (V 10) ja apulaiskanslisti (V 9) tietokonetoimis
toon, konttoriapulainen ( V 7) tilitoimistoon. 

Kaksi ylimaariiisen alemman palkkaluokan toisen luokan kirjurin 
tointa (V 13) toistaiseksi rautatiehallituksen talousosastolla. 

Rautatiehallituksen talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset ha
kemukset on toimitettava talousosaston kansliaan (h. 228) viimeistaiin 
8. 3. 1976. 

Edellii mainittuihin toimiin otetut tullaan sijoittamaan toistaiseksi 
tilitoimistoon. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen kirjaajan osoite: Vilhonkatu 13 
00 100 Helsinki 1 0 

Veturinkuljettajakurssit lukuvuonna 1976-1977 10 
Valintllkoe syksylla 1976 ja sita myohemmin jiirjestettaville vetu

rinkuljettajakursseille pyrkiville pidetiiiin liikennepiireittain lauantaina 
10. 4. 1976. Siihen kuuluvat kokeet 1) suomenkielessa, 2) laskennossa, 
3) veturiteknikassa ja 4) veturimiestuclcintoon sisaltyvissa ohjesaiin
noissa. 
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Kursseille pyrkijan on viimeistiiiin 12. 3. 1976 jiitettiivii lahimmiille 
esimiehelleen ( varikonpiiiillikolle) koulutustoimikunnalle osoitettu ha
kemus, johon on liitetty nimikortin ( 1123.1) jiiljennos ja esimiehen 
vahvistama laskelma vaaditusta kahden vuoden veturimieskokemuksesta 
1. 3. 1976 mennessii. Hakemuksessa on ilmoitettava mahdollisesti vi
reillii oleva kurinpito- tai rikossyyte. 

Esimiehen on toimitettava hakemukset ~ausuntoineen hakijain kiiyt
tiiytymisestii ja toiminnasta llikennepiirin piiiillikolle, joka liihettiiii ne 
amine lausuntoineen edelleen rautatieopistoon 22. 3. 1976 mennessii. 

Y.ksityiskohtaiset ohjeet llikennepiireissii pidettiivistii valintakokeis
ta liihetetiiiin liikennepiirien piiiillikoille 6. 4. 1976 mennessii . . 

Kurssien alikamisajai:Jkohdat i!lmoitetaan myohemmin eriJkseen. 

(Ropj n:o 75/610, 20. 2. 1976) VT 9/76. 10. 

11 Nimityksia 

Rataosasto 

Rataesimiehen toimiin Seppo Olavi Saili ( KairokoSlki) , Paavo Matias Miiki
ranta (Jams a). 

!Han:k:intaosasto 

Kirjanpitiijiin {V 18) virkaan kirjuri 2 1. w . (V 16) Paavo Gunnar Inkilii. 

12 Eroja 

Rataosasto 

Vt varastomestari Heikki Anton Vesa, rataesimies Yrjo Henrik Suutari. 

Koneosasto 

Teknikot (V 21) Rauni Mlan Raunio ja Armas Erik Lindstrom, yp 2 ~ krj 
Helm.i Piispanen. 



Ajankohtaista 

Junaliikenne aiheuttaa jatkuvan vaaran ratapihalla ja radalla liikkuville ja 
siellii ty&kentdeville tyontekijoille. Tiiman vaaran viihentiimiseksi ja tyoturvalli
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikkien liikenteen parissa toimivien jatkuvu 
ybteistoimintaa. Erilaiset tyoolosubteet talvella ja kesiillii, siian vaikutukset niiky
vyyteen seki liikenteen nopeus ja tiheys ovat tiirkeimmiit tyoturvallisuutta ubkaa
nt tekijiit. 

Veturinkuljettaja, niie ja tule niihdyksi! Kiiytii vihellinti niikyvyyden heike
tessii! 

Resiinarnies, ratatyontekija, kaytii viirillisia liivejii tai voitii radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea katso ja kuuntde, ole varovainen! 



ALA HlkEENNY 
-rEE-

0 

Liihetetiiiin VR vitkapostissa osoitteella Jarjestelytoimisto Rautatie
hallitus HELSINKI. Konepajoilla aloitteet jiitetiiii.n niille osoitettuun 
paikkaan. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1976 N:o 9a 

Vilttaus Viralllsiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/71 .2 ( = lehden numero, vuosf, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoltettava painatusjaostoon. 

To i m i t us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 27. 2.1976 

Sisiillys: 

1. 2-*:erroksisen autojenkuljetusvaunun, 
sarja Gfot, !kiiytt~ ja kuormausoh
jeet. 

2. Gfot-vaunujen liikennoiminen ylataso 
kuormattuna rataosiila Helsinki-Ro
vaniemi ja Turku-Tampere. 

2-kerroksisen autojenkuljetusvaunun, sarja Gfot, kaytto- ja 
kuormausohjeet 

1 

Gfot-vaunut ovat 2-!k.erroksisia henkilo- ja pa:kettiautojen seka matkailu
peravaunujen kuljettamiseen twkoitettuja 4-aikselisia vaunuja. 

Numerosarja 31011 ... 31022. 

Paaarvot : 
- pituus pus.kimineen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.40 m 
- ylatason pituus pystyssa olevasta ajdlapasta toiseen ajo-

lappaan ......................................... 25.39 , 
katetun alatason pituus pystyssii olevasta ajoliipiistii toiseen 
31jolappaan . ... ........ ... ... ....... . .... . . .. .. .. . 
vaunun kokonaiskorkeus kiskon harjasta ...... .. ..... . 
alatason lattian kol'keus kiskon harjasta ............... . 
yHitason lattian suurin korkeus k.iSikon harjasta . .. .. ... . . 
vaunun suurin sallittu kuorma on 15 tonnia, mistii ylatasol
le voidaan sijoittaa ikorkeintaan 10 tonnia. 
vaunun suu11in sallittu nopeus tiiydessa kuormassa ..... . 
auton suurin ajonopeus vaunuun ja vaunusta pois ajettaessa 

6258/76 

24.97 " 
3.87 " 
1.22 " 
3.16 " 

120 km/h 
5 ikm/h 
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1. Yleista 

1.1. Gfot-vaunussa voidaan kuljettaa henlcilo- ja pakettiautoja seka mat
kailu per a vaunuja. 

1.2. Yliitasolle voidaan kuormata henkilO- ja pakettiautoja sekii matkailu
peravaunuja kuitenkin vain Rh:n liikennetoimiston antaman kuljetus
luvan perusteella. 

1.3. Ajo vaunusta toiseen on sallittua niin ylii- kuin alatasollakin. 
1.4. Gfot-vaunun kuormaus tapahtuu yleensa kuormausvaunun, sarja XOe, 

kautta paatylaiturilta. Alatason kuormaus voidaan kuitenkin suorit
taa myos ilman kuormausvaunua suoraan piiiitylaiturilta. 

1.5. Sahkoistetyllii radalla on oleskelu vaunun yliitasolla kiellettyii. Kun 
yliitasolle joudutaan nousemaan vaunun kuormaamista, purkamista tai 
tarkastamista varten ei riitii, etta kyseinen raide on siihkoistiimaton 
tai sen ajojohdin erotettu jiinnitteettomiiksi ja maadoitettu, vaan on 
otettava huomioon myos viereisten raiteiden ajojohtimien tai muiden 
jii.nnitteisten rakenteiden aiheuttama vaara. Niiinollen on sahkoiste
tyllii radalla kai!lclci paikat joissa yliitasolle joudutaan nousemaan sovit
tava sahkotarkastajan kanssa ja valvottava sahkoturvallisuusmiiariiys
ten noudattamista. 

1.6. Gfot-vaunun kummaltakin sivulta johtaa askelmat yliitasolle. Jotta 
kukaan ei niiiden askelmien kautta vahingossakaan nousisi yliitasolle 
em. vaaratilanteissa on askelmien eteen asennettu saranoidut, vaunun
avaimella ( kolmioavaimella) lukittavat sul!kulevyt ( Kuva 1). Vaunun 
kuormausta valvovan henkilon on kuormauksen piiatyttyii varmistau
duttava, etta su1kulevyt ovat lukittuina. 

1. 7. Gfot-vaunuissa on kolmipaineperiaatteella toimivalla toimintaventtii
hlla ja itsesiiiityvillii CK 8 in-jarrusylintereillii varustettu ilmajarru
laite, jossa on portaaton kuormajarru. Pyorien luistamisen estiimi
seksi vaunut on varustettu luistonestolaitteilla. 
Vaunuissa on telikohtaiset jarru- ja luistonestolaitteiden sulkuhanat. 
Sulkuhanat on selvasti merkitty. 
Kiisijarrulaite on ruuvijarrutyyppinen ja vaikuttaa toiseen teliin. Jar
rua voidaan kiiyttiiii vaunun toisella sivulla olevalla kiisipyoriillii, joka 
kartiohammaspyorien viilityksella vaikuttaa ruuvijarrun karaan. Ruuvi
jarru on tarkoitettu kiiytettiivaksi ainoastaan seisontajarruna. 
Vaunut on varustettu kaksilla jarrujohdon letkukytkimillii. Jarrujohto 
on kytkettiivii toisen vaunun tai veturin jarrujohtoon tkiiyttiien lyhinta 
kytkentamahdollisuutta. 

2. Toimenpiteet autojen kuormaamisen tai purkamisen aloittamiseksi 

2.1. Kun vaunu on kytketty Jmormausvaunuun, jonka ajoliipiit ovat vaaka
asennossa valmiina autojen kuormaamista tai purkamista varten, suo
ritetaan seuraavat toimenpiteet: 
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Yliifoson ojoloppii 
Oren si.&iipiJ()/insn oukoisukllmpi\ 

Ajoliipiill viitintolonko 

lotoson ojoltippii --
Ko)!pislolufpfJ!I,!VVPPi S UL f.5'1 

~ 111/tilus/oiJieen oulroisuvedin 

Kuva 2. 

·vuf 

Telikohloislen jorru
jo luislonesfoloillei~Mn 
sullcuhanaf 
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2.1.1. Vaunu kytlketaan paika:lliseen 380/220 V vaihtovirtaverkkoon mikali 
vaunussa tarvitaan valaistusta. Vaunun kummassakin paassa on sa
manlainen lukittava kojepistotulppa, tyyppi 5 UL 1.54, kuin terasra
kenteisissa matkustajavaunuissakin. 

2.1.2. Vaunun paatyovi avataan ulkopuolella, oven vieressa sijaitsevassa pi
dikkeessa olevalla, oven aukaisukammella oven karoja avautumissuun
taan kiertamiilla siten, etta lukitustangon paat vapautuvat rei'istaan. 
Aukaisukampi asetetaan takaisin pidikkeeseensa ja oven puoliskoja 
pidattavat salpavivut nostetaan paikoiltaan lepokoukkuihinsa. Ovet 
avautuvat talloin taitto-ovien tapaan. 

2 .1.3. V au nun toisen piian paatyovi avataan tarvittavan tuuletuksen aikaan
saamiseksi oven vieressa sijaitsevassa pidakkeessa olevalla aukaisu
kammella siten, etta vain oven puoliskojen uloimmat lohkot kaiinne
taiin auki. Aukaisukampi asetetaan taman jiilkeen takaisin pidikkee
seensa. 

2.1.4. Pystyasennossa olevan alatason ajol~pan lukitus avataan vetamiilla 
ajolapan molemmilla sivuilla olevia lukituslaitteen aukaisuvetimiii 
ulospiiin ja kaiintamalla vetimet niiden varressa olevan pidatintapin 
varaan, jolloin ajoliippa on laskettavissa vaaka-asentoon kuormausvau
nun ajolapan paiille. Aukaisuvetimet tyonnetaan taman jiilkeen takai
sin alkuasentoihinsa. 

2.1.5. Ylatason ajolapiin lukitussalvat avataan ja lappa kaiinnetiian vaaka
asentoon kuormausvaunun ajolapiin paiiile. 

3. Autoien siioittaminen vaunuun 

3.1. Kuorman painopisteen on pituussuunnassa oltava mahdollisimman 
keskellii vaunua. Henkiloautot voidaar. kuitenkin kuormata vaunun 
paasta alkaen riippumatta kuormattavien autojen lukumaarasta. Ajo
neuvot on yliitasolle ajettava mahdollisimman keskelle vaunun poikki
suuntaan niihden. (Ajoneuvon ja kaiteen valinen etiiisyys mahdolli
simman tasan ajoneuvon kummallakin puolella). 

3.2. Kuormaus tapahtuu molemmilla kuormaustasoilla vain yhteen riviin. 
Autojen etiiisyyden toisistaan sekii pystyasennossa olevista ajoliipista 
on oltava viihintiiiin 150 mm. 

3.3. Alatasolle voidaan kuormata autoja, joiden suurin korkeus on enin
tiiiin 1 650 mm. ( Kuormausvaunun ( sarja XOe) kulkuaukon korkeus 
on noin 1700 mm). 
Ennen auton alatasolle ajoa on se ajettava kuormausportin alimman 
puomin ( 1 650 mm) lapi. (Kuva 4) Kuormausta valvovan henkilon 
on talloin tarkastamalla varmistauduttava siitii, etta mikiiiin auton osa 
( esim. antenni, matkatavara, sukset jne.) ei kosketa puomia. 
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3.4. Ylatasolle voidaan kuormata henkili:i- ja pakettiautoja seka matkailu
peravaunuja vain Rh:n liikennetoimiston antaman kuljetusluvan pe
rusteella. 

3.5 . Ylataso on suurimman sallittavan kuormausko.clceuden perusteella 
jaettu kaikkiaan viiteen eri alueeseen 50 mm levyisin, keltaisiksi maa
latuin poikkiraidoin ( Kuva 3 ) . V aunun symmetrisyydesta johtuen on 
suurimman sallitun korkeusmitan suhteen erilaisia alueita kuitenkin 
vain kolme. Nama alueet on merkitty kirjaimin A, B ja C siten, etta 
keskella vaunua oleva noin 7 metria pitka alue on C. Siihen rajoittu
vat kuormaustason kaltevilla osilla symmetrisesti sijaitsevat yli 3 met
ria pitkat alueet B ja vaunun paissa olevat yli 6 metria pitkat 
alueet A. Alueiden rajat eivat ole kaltevien ja vaakasuorien osien 
taitekohdissa. 

Kuva 3. 

Niii1le alueille salli .tavat kuorman suurimmat korkeusmitat ja suurim
mat leveydet maarataan erikseen eri rataosille kohdassa 3.4. mainitun 
kuljetusluvan yhteydessa. 

3.6. Jotta annetussa kuljetusluvassa maiirattya vaunun ja kuorman yhteista 
suurinta sallittua korkeutta ei ylitettaisi, on auton tai matkailupera
vaunun korkeus ennen vaunuun ajoa tarkastettava ajamalla nama 
kuormausportin lapi puomien ollessa A-, B- tai C-aluetta vastaavalla 
korkeudella. (Kuva 4) 
Ajoneuvon ajaessa kuormausportin lapi on kuormausta valvovan hen
kilon tarkastamalla varmistauduttava siita, etta mikaiin auton tai 
matkiluperavaunun osa ( antennit, kattoluukut, matkatavarat jne.) ei 
1kosketa puomia. 
Erikoisesti huomautetaan, etta auton tai matkailuperavaunun on ko
konaisuudessaan mahduttava ylatason sille alueelle jota vastaavan 
kuormausportin puomin alitse ajoneuvo ajettiin. 
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Kuva 4. Pakettiauto kuormausportin puomien alia. Auto voidaan kuormata yHitason 
alueelle B tai C. 

3. 7. Jotta kuljetusluvassa maarattya ajoneuvon suurinta sallittua leveytta 
ei ylitettaisi on leveys tavkastettava mittatulkeilla. Tulkit asetetaan 
ylatason ylimpaan kaiteeseen. ( Kuva 7) Tulkkaus suoritetaan ajoneu
von kummaltakin puolelta eika tulkki saa koskettaa ajoneuvoa. 
Tulkit sailytetaan alueen C autonpyoranvastimien sailyty~koteloissa. 

4. Autojen tukeminen 

4.1. Vaunujen varustukseen kuuluu 48 kpl autonpyoranvastuma. Autot 
tuetaan siten, etta kuormaustasoilla oleviin ohjauskiskoihin kiinnitet
tavat pyoranvastimet asetetaan kummankin etupyoran eteen ja kum
mankin takapyoran taakse siten, etta vastimen kolmio-osassa oleva 
pitempi puomi tulee pyoraan pain, kuitenkin niin, etta kun vasti
messa olevat kaksi loveusta sovitetaan ohjauskiskoille ja lukituskam
mesta 'kaannetaan alaspain on lukituslaitteessa olevan tapin osuttava 
ohjausk.iskossa olevaan reikaan tarvittavan kiinnityben aikaansaami
seksi. 
Auton peruutusvaihde on kytkettava ja seisontajarru kiristettava . 

5. Matkailuperavaunujen tukeminen 

5 .1. Matkailuperavaunut ovat suhteellisen korkeita ja omaavat suuren 
pinnan painoonsa verrattuna ja siksi niiden kiinnitys ja tukemirum on 
suoritettava huolellisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
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5.1.1. Matkailuperavaunun ja vetoauton pitaa olla kuljetuksen aikana toi
siinsa kytkettyina. 

5.1.2. Auton peruutusvaihteen seka auton ja peravaunun seisontajarrujen 
on oltava paiilla kuljetuksen aikana. 

5.1.3. Matkailuperavaunun vetolaitteen tukipyora ja kulmissa olevat sei
sontatuet lasketaan alas ja tuetaan vaunun lattiaan. 

5.1.4. Vetoauto tuetaan autonpyoranvastimrlla, jotka asetetaan ja lukitaan 
ohjauski&koihin kuten tkohdassa 4.1. on selostettu. 

5 .1.5. Matkailuperavaunun kummankin pyoriin eteen ja taakse asetetaan ja 
lukitaan autonpyoriinvastimet kuten kohdassa 4.1. on selostettu. 
(Kuva 5) 

5 .1.6. Matkailuperavaunun molemmat pyorat lukitaan lisaksi autonpyoran
vastimien ohjauSikiskoihin erityisilla matkailuperiivaunun lukituslait
teilla. (Kuva 5) Lukituslaite muodostuu matkailuperavaunun pyoran 
paalle sopivasta, pyororaudasta muotoillusta sankaosasta seka ohjaus
kiskon reikiin sopivasta koukusta, joita molempia yhdistaa kiristys
lukolla varustettu kettinkiosa. Kaytossa oleva lukituslaite kiristetaan 
mahdollisimman ·kirealle kiristyslukon avulla. ( Kuva 6) 
Vaunun varustukseen kuuluu 2 kpl edelHimainittuja matkailuperavau
nun lukituslaitteita. Niita sailytetaiin alueen C autonpyoranvastimien 
sailytyskoteloissa . 

6. Toimenpiteet autojen kourmaamisen tai purkamisen paatyttya 
6.1. Kun vaunun kuormaaminen tai purkaminen on lopetettu, suoritetaan 

seuraavat toimenpiteet vaunun saattamiseksi lahtokuntoon: 
6.1.1. Nostetaan kaikki kayttamattomina olevat iralliset autonpyoranvasti

met sailytystiloihinsa; alatasolla sivuseinilla oleviin koukkuihin ja yla
tasolla siiilytyskoteloihinsa. 

6 .1.2. Nostetaan ylatason ajolappa pystyasentoon; se lukittuu automaatti
sesti lukitussalpojen avulla. Lukituksesta on kuitenkin aina varmis
tauduttava. 

6.1.3. Nostetaan alatason ajolappa pystyasentoon oven vieressa vaunun sisa
puolella olevaa vaantotankoa apuna kayttaen. Tangon suipennettu 
paa tyonnetaan ajolapassa olevan nelioputken sisaiin ja tankoa kaiin
tamalla nostetaan ajolappa pystyasentoon. Ajolappa lukittuu auto
maattisesti kun lukituslaitteen aukaisuvetimet oli jo aikaisemmin tyon
netty sisaanpain lukitusasentoihinsa. Lukituksesta on kuitenkin aina 
varmistauduttava. 

6.1.4. Tuuletusta varten avattu paatyovi suljetaan vaunun sisapuolelta aukai
sukampea apuna kayttaen. 

6.1.5. Toinen paatyovi suljetaan ulkopuolelta siten, etta ovien puoliskot 
siirretaan paikoilleen, salpavivut nostetaan koukkuihinsa ja ovet luki
taan aukaisukampea apuna kayttaen oven karoja lukitussuuntaan kier
tiimalla siten, etta lukitustangon paat menevat varmasti reikiinsa. 
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Kuva 5. Matkailuperiivaunun tukeminen autonpyoriinvastimilla ja pyorien lukitseminen 
lukituslaitteilla. 



Kuva 6 . Matkailuperiivaunun lukituslaitteen kiristyslukko. 
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Aukaisukampi asetetaan lukituksen jalkeen takaisin oven vieressa ole
vaan pidakkeeseensa. 

6.1.6 . Talviolosuhteissa on ennen paatyovien lukitsemista lumi ja jaii ehdot
tomasti poistettava lattiassa olevista lukitustankojen vastakappaleista 
(rei'ista) ovien kiinnipysymisen varmistamiseksi . 

6.1.7. Vaunu irroitetaan siihkoliitiinnastii. 

6 .1.8. Varmistaudutaan siita, etta vaunun kummallakin sivulla vaunun yla
tasolle johtavien portaiden askelmien sulkulevyt ovat lukittuina askel
mien paiille ylatasolle nousemisen estamiseksi. Katso kohtaa 1.6. 

2-kerroksisten Gfot-autonkuljetusvaunujen liikennoiminen ylataso 2 
kuormattuna rataosilla Helsinki-Rovaniemi ja Turku-Tampere 

1. Rh:n liikennetoimisto on kirjelmallii Lko 3233/641/75, 22. 5. 1975 
myontanyt kuljetusluvan Gfot-vaunujen kuljettamiseksi ylataso kuor
mattuna rataosilla Helsinki-Rovaniemi ja Turku-Tampere kuljetus
luvassa mainituissa junissa ja siina maarattyja raiteita ja muita ohjeita 
noudattaen. 
Lahetysten subteen noudatetaan soveltuvin osin lisiiksi Kl:ssii n:o 

20 a/68 ja VT:ssii 21/70.9. , 51/72.8. seka 22/74.7. annettuja ohjeita. 
2 . Em. kuljetusluvan m.ukaan vaunun ja kuorman yhteinen suurin sallittu 

korkeus saa olla 5 300 m.m ja puolileveys vaunun ylittavalla osalla, joka 
saa ulottua suurimmalle korkeudelle, enintaan 1 250 mm. 
Kuljetusluvassa maaratyn vaunun ja kuorman yhteisen suuritnman sal
litun korkeuden ( 5 300 mm) perusteella on laskettu ylatason eri 
alueille suurimmat sallittavat kuormauskorkeudet, jotka em. kuljetus
luvan tapauksessa ovat: 
Alueen A suurin sallittu kuormauskorkeus on 2 050 mm 
Alueen B suurin sallittu kuormauskorkeus on 2 300 mm 
Alueen C suurin sallittu kuormauskorkeus on 2 600 mm 

2.1. Jotta vaunun ja kuorman yhteista suurinta sallittua korkeutta ei ylitet
taisi on auton tai matkailuperiivaunun korkeus ennen vaunuun ajoa 
tarkastettava ajamalla nama kuormausportin lapi kuormausportin puc
mien ollessa yliitason A-, B- tai C-aluetta vastaavalla korkeudella, sekii 
muissakin suhteissa buomioitava mitii 2-kerroksisen autonbljetusvau
nun kaytt6- ja kuormausohjeiden kohdassa 3.6. on sanottu. 

2.2. Em. kuljetusluvassa mainittu ajoneuvon puolileveys 1 250 mm. tarkas
tetaan mittatulkeilla. Katso mitii 2-kerroksisen autojenkuljetusvaunun 
kiiytt6- ja kuormausohjeiden kohdassa 3.7. on asiasta sanottu . Tulkin 
pituus kaiteen sisapinnasta mitattuna on 235 mm. 

(Lko 31100/61/76, 26. 1. 76.) VT 9 a/76. 



Kuva 7. Mittatulkit yliitasolle kuormattujen ajoneuvojen leveyden tarkistamiseksi . 
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1976 N:o 10 
Vilttaus Viralllsiin tiedotuksiin merkltaan: VT 1/73.2 (= lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m It u s: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 4. 3. 1976 

Sisiillys: 

1. Valtionrautateiden virat ja toimet. 
2. Opiskelija- ja varusmieslipuilla mat-

kustaminen. 
3. Itaisen liikenteen rahtikirja. 
4. NORDEG-tariffi. 
5. Liikennepaikkojen viilimatkat -ju1-

kaisu: muutoksia. 

6. Matkustajalaskenta. 
7. Avoimia virkoja ja toimia. 
8. Veturimiesoppilaita otetaan. 
9. iRautatieopisto. 

10. Nirnityksia. 

V altio,nrautateiden virat ja toimet 1 
Asetuslkdkoelmassa on julkaistu: 

LAKI 
eriiiden virkojen ja toimien perustamisesta. 
Annettu Helsingissa 6 piiiviinii helmikuuta 1976. 

Edusikunnan paatOksen mukaisesti saadetaan: 

1 §. 
Muuttaen jiil)empana mainittujen v'irastojen ja la:itosten menosaan

tojen perusteita vaidaan nJ:iJhin perustaa seuraavat peruspaUclwset ja 
sopimuspal'kikaiset v.irat ja toimet: 

Sopjmuspalk.kaiset: 
va'ld'onrautatiet: 

suunnittelupaa.llikko ( v) 
kayttopaaJ.likko ( v) 

2 §. 
Asetutksetla voidaan 1 §:ssa malinittuja vwkoja ja toimia tulo- ja 

menoarv:io.n rajoissa perustaa asdanomaiseen virastoon ja la.i.tokseen 

7548/76 
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myos siten, etta kusskln vlrastossa tai laitoksessa jo olemassa olevia 
vivkoja ja toimia, niiden varsinaisen pal!k.kauksen vahentymatta, vain 
nimeltiiiin muutetaan 1 § :ssa mainltuiksi vJroik.si ja toimiksi, jolloin 
entisen nimisen vimn tai. toimen haltija _ siirtyy nlmeltiiiin muutetun 
vlran tai :toimen haltijaks&. 

(Asetuskokoelma n:o 93/76) 

(Hloj n:o Hlo 142/110/76, 24. 2. 1976) VT 10/76. 1. 

Opiskelija- ja varusmieslipuilla matkustaminen 

Oppilaitosten leimoilla varmennettuj.a opiskelijalipun ostotodistuk
sia ja oplskel:i.jalippuja o.n todettu luovutetun asiaankuulumattomien 
kayttoon. Opiskelijalippuja ~unis·sa talikastettaessa on aina vaadittava, 
etta opi~keLija esittiia opi'Sikelijalippunsa obelia ao. oppilaskortin tai 
henkilollisyystodistuksen. Ehlei opiskelijalipun haltija voi todistaa hen
Jcilo.lli.syyttaiin yhtapltiivaksi 1ippuun kiinnitetyn ostotodistuksen kans
·sa, pidetaiin banta liputtomana maclrustajana. 

Opiskelijalippuja ja varusmieslippuja ( varusmiehiJie 50 % :n alen
nuksella myytyjii mat!kalippuja) myydaan vain 2 luokkaan. Niillla li
puil'la voi matkustaa 1 ludkassa 'lunastamalla lisailpuksi yleisen tarHfin 
mukaisen 2 luokan puolili.pun. 

Varusmies'lipulla voi matikustaa myos erikoispikajunassa, jos varus
mies er.ikoispikajunan U.siimaksun ohella lunastaa 2 luokan puolilipun. 
Ellei varusmiehella ole tiitii lisaliippua, on hiinelta sen hinta perlttava 
junassa. (Tft n:o To 1203/241/76, 24. 2. 76) VT 10/76. 2. 

3 ltaisen liikenteen rahtikirja 

Neuvostoliittoon ja sen kautta kdb:nansilin maihin osoitettujen lahe
tysten tulliselvitykset viivastyvat usein yli sallitun tulliselvU.tysajan 
( 7 vnk), joka aiheuttaa lahettajal1e ylimaaraasia kuluja. Viivastymisen 
aiheuttaa se, etta V ainikkalassa oleva huolitsija ci ole saanut lahetta
jaltii ihnoitusta tavaran 1-ahetta·misestii eika myoSlkaan ilman kuljetus
kirjan osaa tiedii millo.in lahetys on ylittiinyt rajan. Kosika tiillaisten 
asioiden selvlttelyt ovat varSiin han:kalia, on niitii lahettajiii, joiden 
lahetysten tullisclvittelyt V a.i.ni.'lclrnJassa hoitaa huolitsija ja joiden 
rahtikirjoihin rajall'a ei ole liitetty jaljennosta, keholtettava Lisaiimaiin 
rahtiklrjaan yksi jaljennos tulliselvittelya varten huolitsijalle. Tal1aisten 
lahetysten rahtiki.rjan ja jaljennoksen jokaiseen osaan on merklttava 
kuka toimii huolitsij-ana. 
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Jos liihettaja omia tatJpeita va·rten on 'liittanyt raht.ikirjaan jaljennos
kappaleita, ei tulliselvittelya varten tarvita erikseen omaa jaljennosta. 

(Tft n:o Tuo 85/253/76, 26. 02. 76) VT 10/76. 3. 

NORDEG-tariffi 4 
NORDEG-tariffista tulee 1. 1. 1977 uusi ju!lkaisu, jossa vaunu

kurma- ja kappaletavarataniffi ovat erillisinii. Niitii, joille po. tariffi 
on tarpeellinen, pyydetaiin. iJ.moittamaan tariffitoimistoon puh. 911-
2726 maaHslkuun loppuun menness·a, ovat'ko molemmat osat tarpeel
lisia va.i vain jompilkumpi. (Tft n:o Tou 24(252/76, 25. 2. 76) VT 
10/76. 4. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 5 
Jclkaisuun Li1kennepaikkojen viilimatkat lisataiin Kuopion kes\kus

aseman alaisena 15. 3. 1976 lukien Kumpusaaren raiteet seuraavin mer
kinnoin: 

Kuopio 
1 4 

Kumpusaaren raiteet Kuo 5. 
783-36589 

5 6 
Tt KTM:n ja kaupungin oljyvarastoja 

varten. 

Koodit pyydetaiin lisaanmaiin myos joulkaisuun "Liikennepaikkojen 
koodit". 

Lisiiksi muutetaan Kuopion \keskusaseman alaisten seuraavien rai-
teiden merlkinn.at sarakkeessa 6 seuraavasti: I 

Kuopio 
Kelloniemen raiteet: 

Piiiviirannan raiteet: 

Siikaniemen raiteet: 

Vaneritebtaan 
raiteet: 

6 
Oljyvarastoja, Kuopion Rauta ja 
Romu Oy: tii ja Koney'btyma Oy: ta 
varten. 

Kesko Oy:ta ja SOK:ta varten. 

Saastamoinen Ybtyma Oy 
Teollisuutta varten. 

Saastamoinen Ybtyma Oy 
Teollisuutta varten 

(Lko 22230/67/76, 24. 2. 1976.) VT 10/76. 5. 

15. 3. 1976 iu\kien tehdiiiin julliaisuun seuraavat muutokset: 

Kirjokiven, Lelkolan ja Mynttilan merkinnat muutetaan seuraa
viksi: 
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2 3 4 5 6 
Kirjdkivi 7 - Kv 36. Pm 148. Hil 

Kir Kv 
Lelkola 7 - Kv 83. Pm. 101. Hil 

Lkl Kv 
Mynttila 7 - Kv 79. Pm 105. Hil 

Myt Kv 

Keltti menkintoineen poistetaan. 
Korian kohdalle lisataan sy,rjii!raide seUTaavin mecldnnoin: 

~~~ raide I I IKra 5. I Tt IMyllykoski Oy:ta varten . 
790-32182 

Orilammen kohdalla poistetaan mer.kinnat swrakkeesta 6. 
(Yt n:o Lko 22213/67/76, 23 . 2. 76), VT 10/76. 5. 

Turun kohdalle lisataan syrjiiraide seuraa~in menkinnoin: 

Tuclru 
Pernon Telakan 11ku 7. Tt Wartsila Oy:n Turun Telakoita 

raide varten. 
842-33293 

(Yt n :o I.Jko 22214/38/76, 23. 2. 76), VT 10/76. 5. 

Toysan rja Sydanmaan kohdalle saraJldkeen 4 merkinnat muutetaan 
seuraaviksi: 
Toysii 4 

Alavus 17. 
Sydiinmaa Hpk 56. Sk 62. 

Alavus 22. 
Sk 23. Hpk 95. 

(Yt n:o 22275/67/76, 23 . 2. 76), VT 10/76. 5. 

V esijarven kohdalla saralkkeessa 6 olevat erikoismerkinnat muute
taan seuraaviksi: 
Vesijarvi 6 

T Oy Lahden Lasitehdas--Lahtis 
Glasbruk Ab:n ja Rauma-Repola 
Oy:n iiihtevia kappaletavaralii
hetyksia varten asema- ja alue
vaunujen rajoissa. 

(Yt n:o Lko 31173/67/76, 23. 2. 76), VT 10/76. 5. 

Raajarvi merikintoineen poistetaan. 
(Yt n:o Lko 22156/67/76, 23 . 2. 76), VT 10/76. 5. 
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Ahtiala merlkintoineen poistetaan. 

(Yt n:o Lko 31143/67/76, 23. 2. 76), VT 10/76. 5. 

Koodimerkintojii koskevat muutokset korjataan myos julkaisuun 
"Liikennepaikkojen koodit" . 

5 

Matkustajalaskenta 6 
Helmikuussa suoritettavaks,i; miiiiriityn ma'llkustajalaskennan peruun

nuttua on Lto:n 10.4.9. kohdan mukainen matkustaja miiiirien luku
miiiiriin laskeminen junassa suoritettava poi'kkeuksellisesti maaliskuun 
11.-17. piiivinii. Tiilloin on laskettaJVa kaikkien junien matkustajat 
lukuunottamatta Helsingin liihilii:kenteen junia (Helsinki-Riihimiiki, 
Helsinki-Kir'kkonummi, Helsinki-Martinlaakso). ( Lt n:o Lko 
31243/67/76, 26.2.1976) VT 10/76.6. 

Avoimia virkoja ja toimia 7 
Nelja rataesimiehen tointa, joista toistaiseksi kaksi Kouvdlan rata

pifu:issii (lmaura) ja lkaksi" Tampereen ratapiirissii (1 Orivesi, jossa 
varattu asunto 2 h + k, ja 1 Vilppula). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin piiiillikolle vi1meistiiiin 
31. 3. 1976. 

Kirjanpitajan (V 18) virka, toistaiseksi Turun varastossa. Han
bntaosaston johtajalle osoitetut kwjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallituksen kirfaajalle viimeistiiiin 31. 3. 1976 ennen klo 
12.00 (postitse ennen vtta-ajan piiiittymistii). 

Veturimiesoppilaita otetaan 8 
Valtionrautateiden Hyvinkiiiin ja Turun konepajoille seika He.l:

singin, Kouvdlan, Tarnpereen, Seiniijoen, Oulun ja Pieksiimiien vari
koille otetaan veturimiesoppilaita kursseille, jot'ka al!kavat muilla paik
kakunnilla elo-syysJruussa 1976 paitsi Turun ikonepajalla manras
kuussa 1976. 

Oppiaika on 2 vuotta 4 tkuuikautta ja oppilaille maksetaan tyo
ehtosopimuksen mukaista palkikaa. Vapaata asuntoa ei ole. 

Piiiisyvaatimulkset: Suomen kansalaisuus, viihintiiiin 17 vuoden ikii 
ja suoritettu ammattikoulun (metallityO-, auto- tai siith!koosaston) tai 
keskikoulun oppimiiiirii tai vastaavat tiedot. Ammatti- tai keskiikoulua 
vielii kiiyviit, mutta ennen kurssin alkua valmistuvat; voivat hakea 
kursseille, jos he piiiistotodistuksen sijasta liittiiviit hakemukseen jiil
jennoksen viimeksi saamastaan lukukausitodistulksesta. 
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Halkeminen on tehtava kayttamalla hakulomak.etta, joka saadaan 
ilmaiseksi konepajoilta tai liikennepiireilta. Postitse hakulomaketta 
pyydettaessa ei tarvitse liittaa mukaan palautuspostimerkkeja. Osoit
teet ovat: 

VR:n ikonepaja 05820 Hyvinkaa 2, VR:n kortepaja Koydenpuno
janlkatu 14 20100 Turku 10, Helsingin liikennepiiri Asema-aukio 
00100 Helsinki W, Kouvolan liilkennepiiri Rautatieasema 45100 
Kouvola 10, Tampereen liikennepiiri Rautatieasema 33100 Tampere 
10, Seinajoen llikennepiiri Rautatieasema 60100 Seinajoki 10, Oulun 
llikennepiiri Rautatiekatu VR III B 90100 Oulu 10, Pieksamaen 
llikennepiiri Veturitalli 76100 Pieksamaki 10. 

Hakemuslomakkeet on lahetettava maaliskuun 26. paivaan men
nessa ao. konepajoihin ja liikennepiireihin. Sopiviksi katsotut kutsu
taan myohemmin soveltuvuuskokeisiin. 

9 Rautatieopisto 

Rakennusmestaritutkinnon ovat 13. 02. 1976 suorittaneet alia mauutut hen
kilot: Aalto, Sa'kari Juhani (Kouvola ratapiiri); Eilola, Pentti Antero (Jiimsiin
koski-Jyviiskylii rautatierakennus); Ellala, Heikki Tapani (Oulu ratapiiri); Haa
palainen, Markku Tapani (Pieksiimiiki ratapiiri); Haavisto, Markku Tapani (Tam
pete ratapiiri); Hirttio, Lasse · Veli ( Oulu ratapliri); Hamiiliiinen, Pentti Juhani 
(Joensuu ratapiiri); Jokinen, Hannu Henrik Im~muel (Tampere ratapiiri); 
Kontsas, Martti Kullervo ( Seiniijoki ratapiiri); Laine, Arvo August (Kouvola 
ratapiiri); Nieminen, Seppo Juhani (Tampere ratapiiri); Parviainen, Heikki 
Kaarlo (Kontiomiiki--Kostamus rautatierakennus); Pietiiiinen, Eino Antero (Kou
vola ratapiiri); Puranen, Veikko Ilmari (Pieksiimiiki ratapiiri); Reittonen, Tapio 
Johannes (Helsinki ratapiiri); Ryyti, Kari Kyosti Viiiniimo ( Pieksiimii1ci rata
piiri); Saarinen, Olavi Matias (Helsinki ratapiiri); Sjoberg, John Alfred (Helsinki 
ratapiiri); Soininen, Markku Sigurd (Helsinki ratapiiri); Vanhatalo, Matti Kalervo 
(Helsinki ratapiiri); Viikeviiinen, Heikki Juhani (Kouvola ratapiiri); .Ammiilii, 
Martti Heikki (Helsingin alueen radanmuutostyo). 

1 O Nimityksili 

Llikenneosasto 

Tampereen liikennepiiri: ap. 2 lk kirjurin virkaan (Pori) y.lim. 3 lk ikirjuri 
Irma Iris Sjoblom, vaunumestarin virkaan ( T ampereen varikko) vaunutar'kasta 
Kaarlo Henry Koistinen, veturinkuljettajan virkoihin (Tampereen varikko) vetu
rinliimmittiijlit Leo Olavi Lintula, Lauri Kalevi Sipiliiinen, Tarmo Tapio Juvakka, 
Matti Johannes Rantala, Jorma Into Olavi Alastalo, Olli Antti Kalevi Nieminen, 
Rauno Yrjo Tapani Ketola, Raimo Kalevi Johannes Marmila, Risto Jaakko Abo, 
Arvo Kalervo Ritola, Mauri Johannes Jokinen ja Mauno Tapani Harjuntausta, 
( Turun varikko) veturinliimittiijiit Osmo Aatos Rantanen, Eclclci. Matias Kytolii, 
Raimo Mikael Aiiri ja Harry Kustaa Rokka, (Porin varikko) veturinlij.mmittiijlit 
Heimo Jalmari Nieminen ja Matti Johannes Tuhkanen, veturinliirnmittajiin toi
miin (Tampereen varikko) tilap. veturinliimmittiijat Yrjo Reino Juhani Hlirmii, 
:Matti Juhani Kukkasniemi ja Pertti Juhani Lamminpiia, junamiehen toimiin 
(Haapamiiki) asemarniehet Aarre Antero !Arppe, Aulis Sidoroff, Jalo Aapo Vuo-
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rela seka . Voitto Veikko Turunen, vaihdemiehen tounun (Haapamaki) junamies 1 Q 
' Armas Albett Makinen ja asemamies Matti Tapio Hokkanen, asemamiehen 

toimiin (Haapamiilk.i) tilap. asemamiehet Veikko Johannes Hannus, Matti Ilmari 
Hautalahti, Matti Juhani Kuusela, Antero Tuomas Vuorela, Pekka Antti Kalervo 
Niemi, Erkki Ilmari Vehmasaho, Reijo Hannu Kalervo Arppe, Olli Juhani Palo
mii'ki, Sakari Jarvenpaa ja Pekka Johannes Koski, (Harjavalta) tilap. asemamies 
Tuomo Olavi Tapiola, (Parkano) ylim. asemamies Pentti Viljami Jarvenmaki, 
seka tallimiehen toimiin (Tampeteen varikko) tilap. tallimiehet Jukka Pekka 
Nyronen ja Aarno Sakari Myyryliiinen. 

Seinajoen liikennepiiri: 1 lk asemames tarin virkaan ( Kaskinen) apulais
kanslisti Matti Pekka Viitamiiki, 1 lk kirjurin virkoihin (Seiniijoen liikennepiiri) 
yp. 2 lk kirjuri Toini Elisabet Aaltonen, (Seinajoki) yp. 2 lk kirjuri Elle 
Maria Kuusela, yp. 2 lk kirjurin virkaan ( Seinajoen liikennepiiri) ap. 2 lk kir
juri Evkki Kalevi Miiki-Kojola, ap. asemamestarin vir'koihin ( V 14) (Kannus) 
ylim. 3 lk kirjurit Kjell Olof Hilden ja Sinikka Marjatta Uusitalo, veturin
kuljettajan virkoihin ( Kokkolan varikko) veturinlammittajiit Sakari Anteto Hukka 
ja Pentti Olavi Yli-Hukkala, ( Seinajoen varikko) veturinliimmittajat Alpo M:seli 
Leppiila, Lauri Johannes Stl:en, Valto Johannes Tuorila ja Taito Johannes Isto
lahti, konduktoorin virkoihin (Kokkola) 'kuormausmestari Kalle Veikko Jako 
Heinonen, (Vaasa) asemamies Mauri Kalevi Vieri, kuormausmestarin virkoi
hin (Vaasa) asemarnies Juhani Nestori Koykkii, (Seinajoki) asemamies Kauko 
Kalervo Rantala, veturinlammittajan toimiin (Ylivieskan varikko) tilap. veturin
liimmittajat Jukka Olavi Hannula ja Kari Tapani Oravakangas, vanuntarkas
tajan toimeen ( Seinajoen varikko) ylim. vaununtarkastaja Esko Isak Savioja, 
junamiehen toirniin (Vaasa) asemamiehet Kaarle Kustaa Kiikkala ja Matti Veikko 
Koivisto, (Seinajoki) asemamies Aaro Johannes Korpela, vaihdemiehen toimiin 
(Panniiinen) asemamiehet Paul Erik Hasto, Keijo Juhani Tervasmiiki sekii Emil 
Runar Linder, autonkuljettajan toimiin (Vaasa) asemamiehet Erkki Johannes 
Lespi ja Kaarh Kalervo Makinen, (Seiniijoki) asemamiehet Reino Mikael Kivi
mili ja Tuure Adolf Johannes LuOlllil, asemamiehen toimiin ( Seinajoki) · ylirn. 
asemamiehet Erkki Jaakko Korkealuoma, Eeto Johannes Peltoniemi seka Juhani 
Asko Yli-Hallila, (Vaasa) ylirn. asemamiehet Hannu Aappo Hihnala, Aulis 
Johannes Makinen ja Matti Kaj Christer Nunni, (Kokkola) ylim. asemamies 
Raimo Ka1ervo Hanhila, (Jepua) ylim. asemamies Tor Isak Elenius, konttori
apulaisen toirniin (Kdkkola) ylim. toimistoapulainen Tarja Anna Liisa Lassila, 
(Vaasa) ylim. toimistoapulainen Seija Helena Kinnari, (Seiniijoki) ylim. puhelun
viilittajii Rauha Annikki Klaavu, vaununvoitelijan toirneen (Kokkolan varikko) 
tilap. vaunuvoitelija Kari Jorma Puoma-Korvela. 



Aje,nkohtaista 

L u m i ja j ii ii tyopaikalla merkltseviit varovaisuuden kaksinkertaistarnista! 
Paitsi etta lumi hidastaa liikkumistasi, se vaimentaa myos aiinen - liihescyviin 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jaatynyt lumi raiteiden tai klskojen viilissii 
yhdessa kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tiistii syysta 
varovaisuutta, valta tarpeetonta ja vaarallista klirettii. Esimiehen tehtiiviin kuuluu 
huolehtia tyotii haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistamisesta ja teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskcskus 



1976 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 10 a 
Yllttaus Vlrallislln tledotukslln merkltiin: VT 1/73.2 (=lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava painatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten 
palvelussuhteen ehtojen tarkistamisesta 

14.2.1976 

27.2.1976 
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PByt~kirja (virkaehtosopimus) valtion 
virkamiesten pa1ve1ussuhteen ehtojen 
tarkistamisesta, joka 1aadittiin va1tio
varainministeriBn sek~ va1tion virkamie
hi~ edustavien virkamiesyhdistysten kes
kusj~rjestBjen Akava ry:n, Ju1kisten 
ty5a1ojen ammattij~rjestB JTA ry:n ja 
TVK:n Virkamiesj&rjestot TVK-V ry:n 
v~1i11~ He1singiss& 14 p&iv&n~ he1mi
kuuta 1976 k&ydyiss& neuvotte1ui s s a. 

1 §. 

Neuvotte1uosapuolet ovat yksimielisi~ va1tion virkamiesten 
pa1velussuhteen ehtojen tarkistamisesta 12.2.1976 tehdyn tu1o
poliittisen kokonaisratkaisun perustee11a siten kuin t~ss& 
sopimuksessa sanotaan. 

2 §. 

Virkamiesten peruspa1kat, vuosipalkkiot ja sopimuspa1kkoj en 
tau1ukkopalkat tarkistetaan 1iitteiss& 1.1. - 1.4. o1ev ien 
V-, B-, S- ja C-tau1ukoiden mukaisiksi. 

3 §. 

Yhdenmu~isesti 2 §:ss& tarkoitetun tarkistuksen kanssa tarkis
tetaan virkamiehiin verrattavien va1tioon p~&toimisessa ju1ki s
oikeude11isessa pa1ve1ussuhteessa o1evien henki1oiden pa1kat 
tai pa1kkiot. 

4 §. 

Yhdenmukaisesti 2 §:ss& tarkoitetun tarkistuksen kanssa tarkis
tetaan ik&1is&t ja ~a1liinpaikanlis&t samoin kuin ne palkan-
1isat ja 1isapa1kkiot, jotka maaraytyv&t suhteessa varsinais een 
pa1kkaukseen. 

5 §. 

Taysin tyokykyisten 17 vuotta t~ytt~neiden pa~toimisten virka
miesten v~himm~isansio tarkistetaan 6,90 markaksi tunni1ta. 
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6 §. 

Er~it~ 1is~pa1kkioita, jotka eiv~t m~~r~ydy suhteessa varsinai
seen pa1kk~ukseen, tarkistetaan 1iitteen 2 mukaisesti 1 p~iv~st~ 
he1mikuuta 1976. (ei koske valtionrautateita) 

7 §. 

Virkamiesten palve1ussuhteen ehdoista on samanaikaisesti t~~n 
sopimuksen kanssa tehty seuraavat virkaehtosopimukset: 

Va1tion yleinen virkaehtosopimus (1iite 3.1) 

TyHaikasopimus (1iite ).2.) 

Virkaehtosopimus rajavartiolaitoksen virkamiesten tyoajasta 

(1iite 3.3) ja siihen 1iittyv~ ptiytakirja (1iite 3.3.1) 

Virkaehtosopimus puo1ustus1aitoksen virkamiesten tyoajasta 
(liite 3 . 4) ja siihen 1iittyv~ poytakirja (1iite 3.4.1) 

Virkaehtosopimus talonmiesten tyoajasta (1iite 3 . 5) ja 

a11ekirjoittamispoyt~kirja (1iite 3.5.1) 

Virkaehtosopimus virastovirkamiesten tyoajasta (1iite 3 . 6) 

Virkaehtosopimus va1tion virkamiesten matkakustannusten korvaa

misesta (liite 3.7) 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten ulkomai1la tehtyjen virka

matkojen matkakustannusten korvaamisesta (1iite 3.8) 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten muuttokustannusten 

korvaamisesta (1iite 3.9) 

Virkaehtosopimus valtion virkamiehi11e suoritettavasta syrja

seutu1is~sta (liite 3.10) 

Virkaehtosopimus va1tion virkamiesten suojavaatetuksesta 
(1iite 3.11) 



Posti- ja 1ennatin1aitoksen ti1apaisia toimihenki15ita, 
satunnaisia apu1aisia ja 1iikenneoppi1aita koskeva virkaehto
sopimus (1iite 3.12) 

Virkaehtosopimus posti- ja 1ennatin1aitoksen postiaseman hoi
tajien, postinjakajien ja puhe1inaseman hoitajien pa1ve1ussuh
teen ehtojen tarkistamisesta (1iite 3.13) ja a11ekirjoittamis

poytakirja (1iite 3.13.1) 

Poytakirja (virkaehtosopimus) posti- ja 1ennatinlaitoksen erail1e 

virkamiehil1e ryhmaristisiteiden ja vastaavien osoitteettomien 

ju1kaisujen jakamisesta suoritettavista korvauksista (1iite 3.14) 

Rajavartijoiden pa1ve1ussuhteen ehtoja koskeva virkaehtosopimus 

(1iite 3.15) 

Varvattyjen pa1ve1ussuhteen ehtoja koskeva virkaehtosopimus 

(1iite 3.16) 

Virkaehtosopimus kassaerehdysrahan suorittamisesta posti- ja 

lennatin1aitoksessa (1iite 3.17) 

Sopimus va1tion virkamiesten ty5markkinakou1utuksesta 

(liite 3.18) 

Va1tion virkamiesten 1uottamusmiessopimus (1iite 3.19) 

Virkaehtosopimus kotimaisten kie1ten tutkimuskeskuksen henki1os
ton pa1ve1ussuhteen ehtojen jarjestamisesta tutkimuskeskuksen 

perustamisen yhteydessa (1iite 3 . 20) 

Virkaehtosopimus y1iopistojen ja korkeakou1ujen rehtorin ja 

vararehtorin pa1kkauksesta ja ty5ve1vo11isuudesta (1iite 3.21) 
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8 §. 

Merenkulkulaitoksen er~iden virkamiesten palvelussuhteen 
ehdoista ja niiden tarkistamiseksi k~ytavista neuvotteluista 
on voimassa, mit~ liitteessa 4 on sanottu. 

9 §. 

Tahan sopimukseen liittyy virkamiesten sosiaalisia etuja ja 
eraita muita jarjestelyita koskeva liite 5, joka on valtion 
virkaehtosopimuslain mukaan sopimuksenvaraisten asioiden osalta 

virkaehtosopimuksena voimassa. 

10 §. 

Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa alakohtaisten erityis 
kysymysten jarjestamiseksi varatusta rahamaarasta voidaan vir
kamiespalkkauksissa mahdollisesti ilmenevien vaaristymien 
oikaisemiseksi sopimusosapuolten erikseen sopimalla tavalla 
kaytta~ osa siten, etta siita palkkausmenoihin johtuva kokonais 
kustannusvaikutus on 31 . 1 . 1977 paattyvalla sopimuskaudella 
5,99 miljoonaa markkaa. Tarkistus voidaan toteuttaa myos seu
raavan sopimuskauden alusta. 

11 §. 

Muita edell~ mainittuja virkamiesten palvelussuhteen ehtojen 
tarkistuksia ei suoriteta taman sopimuskauden voimas saoloaikana . 
Valtiovarainministerio voi kuitenkin tyonantajan ominaisuudessa 
valtion tulo- ja menoarvion rajoissa suorittaa tarkistuksia, 
joilla ei ole kokonaisuuteen nahden olennaista merkitysta. 

12 §. 

Sopijapuolet kokoontuvat syyskuussa 1976 tarkastelemaan, onko 

virkaehtosopimusratkaisua tehtaessa edellytetty hintakehitys 
toteutunut seka neuvottelemaan tarkastelun edellyttamista mah
dollisista toimenpiteista. 
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13 ~· 

T~~n sopimuksen mukaan 1 p~iv~st~ helmikuuta 1976 tarkistetut 

palkat ja palkkiot maksetaan 1 p~iv~st~ huhtikuuta 1976 lukien 

sek~ helmikuun ja maaliskuun 1976 ajalta jobtuvat takautuvat 

korotukset 1 p~iv~~n toukokuuta 1976 menness~. Muusta ajankoh

dasta tarkistetut palkat ja palkkiot maksetaan tarkistusajan

kohdasta· lukien, jollei erikseen ole toisin sovittu. 

14 §. 

T~m~ sopimus on voimassa 1 p~iv~st~ helmikuuta 1976 lukien 

31 p~iv~~ tammikuuta 1977 saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 

t~m~n j~lkeen vuoden kerrallaan, jollei sit~ jommalta kummalta 

puolen irtisanota v~hint~~n kolmea kuukautta ennen sopimuskauden 

p~~ttymist~. 

15 §. 

T~h~ sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana 

ryhtya tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen p~tevyydest~, 

voimassaolosta tai oikeasta sis~llost~ taikka sopimukseen perus

tuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa 

olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaa

miseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen 

valvomaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita 

sopimus koskee, eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua 

tyorauhavelvoitetta eiv~tka sopimuksen m~~r~yksi~. T~na virka

miesyhdistyksille kuuluva velvollisuus sis~lt~~ myos sen, ettei 

yhdistys saa tukea tai avustaa kielletty~ tyotaistelutoimen

pidetta eik~ muullakaan tavall~ myotavaikuttaa 3ellaisiin toi

menpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaan niiden lopettami

seen. 

Aika ja paikka edell~ mainitut. 
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Valtiovarainministeri~n puolesta: 

Akava ry:n puolesta: 

Julkisten ty5alojen ammattij~rjesto JTA ry:n puolesta: 

TVK:n virkamiesj~rjestot TVK-V ry:n puolesta: 
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I 

P~yt~kirja, joka laadittiin valtio-

varainministeri~n sek~ va1tion virka

miehi~ edustavien "virkamiesyhdistysten 

keskusj~rjest~jen Akava ry:n, Julkisten 

Tyoalojen Ammattij~rjest~ JTA ry:n sek~ 

TVK:n Virkamiesj~rjestot TVK-V ry:n 

v~~ill~ ~e1singiss~16 p~iv~nl h e lmi

kuuta 1976 valtion virkamiesten pa l ve-

1ussuhteen ehtojen tarkistamista koske

van poyt~kirjan allekirjoitusti1aisuu

dessa. 

Neuvotte1uosapuolet ovat yksimie1isi~ seuraavasta: 

1 §. 

Asetetaan ty~ryhm~ se1vitt~m~~n va1tion virkamiesten 1uot tamus

miessopimuksen muutostarpeet. 

2 §. 

Asetetaan toimikunta va1miste1emaan ehdotus tyoaika1ain ala isten 

valtion virkamiesten ty~aikaa kosKevien s~~nnosten, m~~rlysten ja 

sopimusm~~r~ysten kodifioimiseksi. 

3 §. 

Asetetaan tyoryhm~ se1vittlm~~n matkarahan maksuperusteita. 

4 §. 

Asetetaan tyoryhm~ se1vitt!m~!n 1 . 10.1976 mennessl yotyon ai

kahyvitysj~rjeste1m~n kehitt!miseen 1iittyvi~ kysymyksil. 
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5 §. 

Osapuolet toteavat, ett~ 

- toimenkuvausty~ryhm~ jatkaa ty5t~~n, 

- vuoBi1omaty5ryhm~ jatkaa ty5t~~n ja 

- virkaehtosopimusten sove1tamisohJeet 1aaditaan yhteistoimin-

nassa sopijapuo1ten kesken ja pyrit~~n saamaan k~yttoon mahdol-

1isimman pian. 

6 §. 

Asetetaan ty5ryhm~, jonka teht~v~n~ on 30.9.1976 menness~ se1-

vit~~ tu1opo1iittiseen kokonaisratkaisuun sis~1tyv~n tiedotus

sopimuksen vaikutusta va1tionha11innon sis~ist~ tiedotusta kos

kevaan ohjeeseen sek~ tehd~ ehdotus sis~isen tiedotuksen kehit

t~isest~. 

' 7 §. 

Va1tion ty5suojelun yhteistoimintasopimuksen tarkistamisesta 

neuvote11aan va1tion ty5terveys- ja ty5turva11isuusasiain neuvot

te1ukunnassa, joka tekee ehdotukset sopimukseen tarvittavista 

muutoksista. 

8 §. 

Sopimuksessa sosiaa1isista ja er~ist~ muista j~rjeste1yist~ 

ty5markkinoiden keskusj~rjest5t ovat sopineet er~ist~ muutok

sista vuonna 1972 tekem~~ns~ 1~~k~rintarkastuksia koskevaan 

sopimukseen. N~iden muutosten tarpee11isuus va1tion tyontekij~in 

osa1ta se1vitet~~n va1tion t5iden huo1totoimikunnassa, joka 

1aatii ehdotukset muutosten tekemisest~ va1tion tytlntekij~in 

terveydenhuol1on ohjes~~ntoon. 

9 §. 

Sosiaa1isista ja er~ist~ muista j~rjeste1yist~ tekem~ss~~n sopi

muksessa tyomarkkinoiden keskusj~rjestot ovat sopineet er~ist~ 
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muutoksista erorahaj~rjestelm~~n 1.1.1976 alkaen. Edell~ tarkoi
tettujen muutosten soveltuvuus valtion virkamiesten eroraha
j~rjestelm~~n otetaan tutkittavaksi eroraha~amain neuvottelu
kunnassa, joka tekee ehdotukset soveltuvien muutosten tekemi
sest~ valtion virkamiesten erorahasta 4 p~iv~n~ syyskuuta 1975 
annettuun valtioneuvoston p&&t~kseen. 

lQ §. 

Valtiovarainministerio on kirjeell&&n ·24.5.1975 n:o TM 3865 
kehottanut valtion virastoja ja laitoksia selvitt&maan tarkas
tuksilla valtion tyopaikkojen sosiaalitilojen kunnon seka kehot~ 
tanut virastoja ja laitoksia ryhtymaan tarvittaviin toimenpi
teisiin, mikali suoritetuissa tarkastuksissa havaittaisiin mah
dollisia puutteita ja epakohtia ottaen huomioon sosiaalitiloja 
koskevat lains&&d&nnolliset vaatimukset. 

Asetetaan ty~ryhma selvittamaan, mihin toimenpiteisiin edella 
mainitun valtiovarainministerion kirjeen johdosta on ryhdytty, 
seka laatimaan esitys mahdollisesti tarvittavista muista toimen
piteista valtion tyopaikkojen sosiaalitilojen saattamiseksi vas

taamaan niille asetettavia lainsaadann~llisia vaatimuksia. Tyo
ryhman tulee laatia selvityksensa sek& mahdolliset ehdotuksensa 
iokakuun 31 p&iv&an 1976 mennessa. 

11 § . 

Asetetaan tyoryhma selvitt&maan lentolis&jarjestelmaan liittyvia 
kysymyksi~. 

12 §. 

Sopimuskauden aikana pyritaan osapuolten yhteistoimin selvitta

m&an ja sen perustee'lla toteuttamaan paikallistason vaikutus

mahdollisuuksien lis~amist& eraita erilliskysymyksi& koskevissa 
virkaehtosopimusneuvotteluissa . 
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13 §. 

Sovittiin , ett~ p5yt~kirjan tarkastava t Pentti Virma1ainen , 

Lauri J. Havia , Unt o Rissanen j a Iikko B. Voi pio . 

Paikka ja aika ede11~ mainitut. 

P5yt~kirja tarkastettu: 

V-PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPALKAT 

PALKKAUS
LUOKKA 

v 1 
v 2 
v 3 
v 1.! 
v 5 

v 6 
v 7 
v 8 
v 9 
V10 

Vll 
Vl2 
Vl3 
Vl4 
Vl5 

Vl6 
Vl7 
Vl8 
V19 
V20 

V2l 
V22 
V23 
V24 
V25 

V26 

••••••• ' l ••••.••••••...•.•• 

Liite 1.1. 

MK 
PERUSPALKKA 
KUUKAUDESSA 

1 423 
1 423 
1 423 
1 459 
1 493 

1 529 
1 570 
1 615 
1 653 
1 692 

1 736 
1 785 
1 835 
l 886 
l 944 

2 007 
2 067 
2 143 
2 225 
2 308 

2 405 
2 513 
2 627 
2 755 
2 896 

3 049 
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B- PALKKAUSLUOKKIEN PERUSPA LKAT 

PALKKAUS
LUOKKA 

B 1 
B 2 
B 3 
B ~ 
B ""' 

B 6 
B 7 
B 8 
B 9 

MK 

PERUSP ALKKA 
KUUKAUDESSA 

~ 213 
4 413 
4 68 8 
5 018 
5 420 

5 897 
6 439 
7 057 
7 734 

Lii t e 1. 2 . 

Liite 1. 3 . 

SOPIMUSPALKKALUOKKIEN SOPIMUSPALKAT 

SOPIMUSPALKKA
LUOKKA 

s 1 
s 2 
s 3 
s 4 
s 5 

s 6 
s 7 
s 8 
s 9 
S10 

Sll 
S12 
S13 
S14 
S15 

S16 
S17 
Sl8 
S19 
S20 

S21 

••••• • ii ••••••••••••••••••••••• 

MK 
SOPIMUSPALKKA 
KUUKAUDESSA 

2 147 
2 2 47 
2 358 
2 480 
2 610 

2 753 
2 907 
3 087 
3 292 
3 517 

3 773 
4 044 
4 213 
4 413 
4 688 

5 018 
5 4 2 0 
5 897 
6 439 
7 057 

7 734 
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Liite 3.1. 

2. VALTION YLEINEN VIRKAEHTOSOPIMDS 

Va1tiovarainministeriB seki toisaa1ta va1tion virkamiehia eduata

vien virkamiesyhdistysten keskusjarjestBt Akava ry, Ju1kisten tyBa1o

jen ammattijarjestB JTA ry seka TVK:n Virkamiesjarjestot TVK-V ry 

ovat 6 paivana marraskuuta 1970 annetun va1tion virkaehtosopimus1ain 

(664/70) 2 §:n noja1la tehneet seuraavan va1tion virkamiesten pa1ve-

1ussuhteen ehtoja koskevan virkaehtosopimuksen: 

Y1eisti 

1 §. 

Virkamiesten pa1ve1ussuhteen ehtoihin nahden noudatetaan, mita niis

ta on saadetty tai maaratty taikka va1tion virkaehtosopimuslain noja1-

1a sovittu, jo1lei ja1jempana toisin sovita. 

Varsinainen palkkaus 

2 §. 

Vakinaiset virat ja toimet seka ylimairaiset toimet kuuluvat V-, B-, 

tai C-palkkausluokkiin tahi S-sopimuspalkka1uokkiin sen mukaan kuin 

niista on siadetty, maaratty tai sovittu. 

3 §. 

Varsinaisena palkkauksena suoritetaan V-, B- ja C-palkkaus1uokkaan 

kuu1uvassa vakinaisessa virassa tai toimessa peruspa1kkaa seki y1imaa

raisessa toimessa vuosipa1kkiota ja taman lislksi V- tai Cl-47 palk

kausluokkaan kuuluvassa vakinaisessa virassa tai toimessa seka y1imaa

raisessa toimessa ikalisaa. S-sopimuspa1kkaluokkaan kuu1uvassa virassa 

tai toimessa suoritetaan sopimuspa1kkaa. 

Edel1a 2 §:ssa tarkoitettujen V-, B- ja C-palkkausluokissa suoritet

tavien peruspalkkojen ja vuosipa1kkioiden, S-sopimuspa1kkaluokissa suo

ritettavien sopimuspalkkojen seki ika1isien markkamaarat ovat liittees

sa. Ikalisien lasku- ja muista suoritusperusteista on sovittu erikseen. 

Pa1kkauksen suorittamisesta sopimuspalkkaiselle virkamiehelle sopi

muspa1kkatau1ukosta poiketen on voimassa, mit& siita on saadetty. 
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4 s. 
TilapKiaelle toimihenkilolle suoritettavas ta palkkiosta sekK muille 

kuin edella mainituille virkamiehille suoritettavasta palkasta tai 

palkkiosta on voimassa, mita siita on saadetty tai maaratty tahi erik

seen sovittu, jollei jaljempana toisin sovita. ' 

Yleiset lisat 

5 .§. 

Vakinaisessa virassa tai toimessa seka ylimaaraisessa toimessa suo

ritetaan toimipaikan sijainnin mukaan kalliinpaikanlisaa, jonka suuruus 

on I kalleusryhmassa9 prosenttia, II kalleusryhmassa 6 prosenttia ja 

III kalleusryhmassa 3 prosenttia asianomaisen virkaan tai toimeen kuu

luvasta peruspalkasta tahi taulukonmukaisesta sopimuspalkasta taikka 

vuosipalkkiosta. Kalliinpaikanlisien markkamaarat ovat liitteessa. 

Jos toimipaikka kasittaa maara~yn piirin, maaraytyy kalliinpaikanli-

sa sen paikkakunnan mukaan, jossa viran tai toimen haltija tahi ylimaa

rainen toimenhaltija vakinaisesti asuu. Jollei han asu toimipiirissaan, 

suoritetaan hanelle kalliinpaikanlisaa alimman kalleusryhman mukaan el

lei hanen oikeutensa vakinaisesti asua toimipiirinsa ulkopuolella perustu 

tata koskevaan maaraykseen tai lupaan. Kalliinpaikanlisa maaraytyy talloin 

on paikkakunnan mukaan, jossa virkamies maarayksen tai luvan perusteella 

asuu . 

Milloin viran tai toimen haltija tahi ylimaarainen toimenhaltija muut

taa asumaan paikkakunnalta toiselle, suoritetaan kalliinpaikanlisa sen 

paikkakunnan mukaan, jossa han asui kuukauden ensimmaisena paivana. 

Jos sama henkilo hoitaa kahta virkaa tai tointa tahi ylimaaraista toin

ta, suoritetaan kalliinpaikanlisaa ainoastaan korkeampipalkkaisesta vi

rasta tai toimesta tahi ylimaaraisesta toimesta. 

Toimipaikkojen jaosta kalleusryhmiin noudatetaan kulloinkin voimassa 

olevaa kuntienyleista ka l leusluokitusta. 

6 §. 

Virkamiehelle toimipaikan sijainnin perusteella suoritettavasta syrja

seutulisista on voimassa , mitK siita on erikseen sovittu. 
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Vuoailomalisl ja lomaltapauuraha 

7 §. 

Virkamies, jonka vuosiloma malrlytyy valtion virkamiesten vuosilomas

ta 31 plivlni elokuuta 1973 annetun asetuksen (692/73) perusteella 

tai johon sanottua asetusta kaytannossa muutoin sovelletaan, on oikeu

tettu saamaan vuosilomansa ajalta varsinaisen palkkauksensa, huomioon 

ottaen myos palkkausluokittelun yheydessa ns. muistutusten muodossa 

toteutetut palkkausluokkien korotukset ja alennukset. Taman lisiksi 

virkamiehen vuosilomapalkkaa laskettaessa otetaan huomioon seuraavat li

s~palkkiot ja palkanlisat: 

1) Sellaiset lisapalkkiot ja palkanlisat, jotka maksetaan saannolli

sesti toistuvina tietyn maaraisina kuukausittaisina erina. Maini

tut palkkauksen erat suoritetaan niiden tavanmukaisina maksupaivi

na. 

2) Edellisena lomanmaaraytymisvuonna maksetuista alla mainituista li

sapalkkioista ja palkanlisista 1/300 kutakin em. asetuksen mukaan 

lomavuonna tulevaa vuosilomapaivaa kohden, jolloin vuosilomapaivik

si lasketaan myos talvilomapitennyksesta johtuvat paiva~: 

aattopaivllnlisa 
autonkuljettajan tehopalkkio 
autonkuljettajan yksinajopalkkio 
iltatyolisa 
kansipaallyston toimirahasta palkkauksellinen osuus 
lauantaityokorvaus 
linnakerahan palkkauksellinen osuus 
luotsikutterinhoitajan toimiraha 
luotsin osuus luotsimaksusta 
nosturihenkilokunnan ja satamavalvojan toimiraha 
osoitteettomien sanomalehtien jakelupalkkio 
rajavartiolaitoksen toimirahasta palkkauksellinen os uus 
ryhmaristisiteiden jakelupalkkio 
sotaharjoituslisa 
sunnuntaityokorvaus 
siU!s topalkkio 
toimistoapulaisen palkkio rinnakkaisluokilta 
vahtimestarin palkkio rinnakkaisluokilta 
varallaolokorvaus (TAL 8 §) 
vapaamuotoinen varallaolokorvaus 
VR:n tyonopetuspalkkiot 
VR:n virantoimitusrahat matkarahas lukuunottamatta 
yoraha 
yotyoti..m 
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Jos virkamiehelle on suoritettu use11111pia edella minituis·ra lisis

ta, voidaan tassa mainittu vuosilomapalkan osa (vuosilomalisa), 

laskea niiden yhteismiiarasta. 

Vuosilomalisa suoritetaan lomavuonna kesa-heiuakuun aikana taikka 

jos virkamies eroaa lomavuonna ennen kesiikuun 1 paivaa, virkasuh

teen paattyessa. Mahdollisilta talvilomapitennyspaivilta vuosilo

malisa suoritetaan loka-marraskuussa. 

Vuosilomalisa suoritetaan edella mainituin perustein myos rajavar

tiolaitoksen rajavartioille ja puolustuslaitoksen varvatyille. 
# 

8 §. 

Virkamiehelle, jonka vuosiloma miiaraytyy valtion virkamiesten vuosilo

masta 31 paivana elokuuta 1973 annet~ asetuksen (692/73) perusteella 

tai johon sanottua asetusta kaytannossa muutoin sovelletaan, suoritetaan 

lomaltapaluuraha seuraavasti: 

1) Lomaltapaluuraha suoritetaan niin monelta lomapaivalta kuin virka

miehella on edella mainitun asetuksen mukaan oikeus vuosilomaan lo

mavuonna edellisen lomanmiiaraytymisvuoden perusteella. Virkamiehia 

koskevan vuosiloma-asetuksen mukaiseen lomaan rinnastetaan tyosuh

teesta virkasuhteeseen siirretty loma tai loman osa. Lomaltapaluura

han suuruus on 50 % virkamiehen vuosiloman jokaisen lomapaivan var

sinaisesta palkkauksesta. Vuosilomapaiviksi ei kuitenkaan lasketa 

talvilomapitennyksesta johtuvia paivia . 

Jos virkamies saavuttaa ennen lomavuoden loppua oikeuden vuosiloma

asetuken 2 §:n 3 momentin mukaiseen pitempaan lomaan, hlnella on oi

keus lomaltapaluurahaan myos naiden paivien osalta. 

2) Edellisesta kohdasta poiketen sellaiselle virkamiehelle, joka siir

tyy elakkeelle tai pysyvalle tyokyvyttomyyselakkeelle, lahtee suorit

tamaan asevelvollisuuttaan tai siirtyy suomalaisen valvontajoukon 

tahi pohjoismaisen instituutin palvelukseen taikka palvelukseen Yh

distyneissa Kansakunnissa, sen erityisjarjestoissa tai muussa sellai

sessa hallitusten valisessa kansainvalisessa jarjestossa tai yhteis

tyoelimessa, johon Suomi on virallisesti liittynyt tahi sellaisessa 
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kansainv~lisess~ kehitysyhteistyotehtav~ss~. jossa Suomi on muka

na, suoritetaan lomaltapaluuraha kaikkia niita lomap~ivia vastaa

valta osalta, joihin han on saavuttanut oikeuden ero- tai siirty

~hetkeen menness~ ja joilta han ei ole saanut lomaa ja lomalta

paluurahaa. Vuosilomapaiviksi ei kuitenkaan lasketa talvilomapiten

nyksesta johtuvia paivia. 

3) Virkamiehen lomapaivan palkka lasketaan vuosipalkasta siten, etta 

vuosiperuspalkan tai vuosipalkkion, huomioon ottaen myos palkkaus

luokittelun yhteydessa ns. muistutusten muodossa toteutetut palk

kausluokkien korotukset ja alennukset, ikalisien, B-,~s- ja C48-59 

palkkausluokkiin kuuluvien markkamaaraisten ~aravuosikorotusten, 

kalliinpaikanlisien, syrjaseutulisien, konekirjoittajien nopeusli

sien ja VR:n ns. valirahojen summa jaetaan luvulla 300. 

Vuosipalkka lasketaan paasaantoisesti sen viran, toimen tai tehta

van palkan mukaan, jossa virkamies on kesakuun viimeisena paivana. 

Myos 1 kohdan 2 momentissa mainituissa tapauksissa lomaltapaluuraha 

lasketaan mainitun ajankohdan mukaisesti lasketusta vaosipalkasta. 

Kohdassa 2 mainituissa tapauksissa vuosipalkka lasketaan ero- tai 

siirtymahetken viran, toimen tai tehtavan palkan mukaan. 

Vuosipalkka laskettaessa ei vahennyksena oteta huomioon sairaudes

ta yms. seikoista johtuvia palkanpidatyksia. 

4) Lomaltapaluuraha suoritetaan virkamiehelle, joka on valtion palve

luksessa lomavuoden kesakuun viimeisena paivana. Lomaltapaluuraha 

suoritetaan myos sellaiselle henkilolle, joka on lomavuonna siirty

nyt valtiolla tyosopimussuhtee~een, jos han lomavuoden kesakuun vii

meisena paivana on edelleen ollut valtion palveluksessa tyo- tai 

virkasuhteessa . 

Lomaltapaluuraha suoritetaan ja ~araytyy 1 ja 3 kohdan mukaisesti 

myos siina· tapauksessa, etta virkamies on virkavapaana kesakuun 

viimeisena paivana. Tama koskee myos sellaista virkavapautta, jon

ka ajalta virkamiehella ei ole oikeutta vuosilomaan. 

Vaatimus palveluksessa olemisesta kesakuun viime isena paivana ei 

koske kohdassa 2 mainittuja tapauksia. 
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S) Lomaltapaluuraha makse taan heinakuussa . Kohdassa 2 mainituissa ta

pauksissa lomaltapaluuraha maksetaan ero- tai siirtymahetkella. 

Lomaltapaluuraha suoritetaan edella mainituin perustein myos 

rajavartiolaitoksen rajavartijoille, ja 

- puolustuslaitoksen varvatyille; seka 

kihlakunnantuomareille niissa tuomiokunnissa, joissa peritaan lu

nastuksia ja toimituspalkkioita, ja 

- valtion yliopistojen ja korkeakoulujen seka muiden valtion oppilai

tosten paatoimiselle opetushenkilokunnalle, 

kahden viimemainitun ryhman osalta kuitenkin niin, etta lomaltapaluu

raha maksetaan niin monelta lomapaivalta kuin kyseiset virkamiehet 

saisivat vuosilomaa, jos heidan lomansa maaraytyisi valtion virkamies

ten vuosilomasta annetun asetuksen perusteella. 



----------------------------------------~9-

Huut palkanlisat ja lislipalkkiot 

9 §. 

Muista palkanlisist§ ja lisipalkkioista on voimassa, miti niis~ on 

saadetty tai miiritty tahi erikseen sovittu. 

PalkkaWi virantoimituksen keskeytyksen aikana 

10 §. 

Milloin vakinaisen viran tai toimen haltija on todistetun sai • auden 

vuoksi ollut estynyt virkaansa tai tointansa hoitamasta saman kalenteri

vuoden aikana yhteensa yli 30 paivlla, piditetilin hanen perus- tai sopi

muspalkastaan tahi vuosipalkkiostaan tli~n ylimenevliltli ajalta ko1mannes. 

Jos tli1lainen sairaus kestlili yhtajaksoisesti yli 180 pliivaa, pidlitetalin 

ylimeneva1ta ajalta puo1et edel1li mainitusta pa1kasta tai palkkiosta. 

Jos vakinai~en viran tai toimen ha1tijan tahi y1imaarliisen toimenha1-

tijain sairaus on virassa tai toimessa sattuneen tapaturman taikka ammat

titaudin aiheuttama, tehdaan 1 momentissa mainittu kolmanneksen pidatys 

vasta sen jalkeen, kun sairaus on kestanyt sairauden alkamispaivlia seu

raavat 60 paivaa. 

Jos sairaus on aiheutunut vakinaista viran tai toimen haltijaa tahi 

y1imliliraistli toimenhaltijaa virantoimituksen johdoata kohdanneesta vaki

va1lasta tai niistli erityisistli o1osuhteista, joihin han on virkansa tai 

toimensa vuoksi sodan aikana joutunut, saa han varsinaisen pa1kkauksensa 

ja yleiset 1islit vlihentamattomlina koko sairausajalta, kuitenkin enintlian 

360 pliivliltli, jollei valtioneuvosto, kuten asiasta on erikseen ,.alidt!tty, 

joissakin erikoistapauksissa harkitse kohtuulliseksi maarlitli palkkausta 

suoritettavaksi tlitli pitemmli1tlikin ajalta. Sairauden jatkuessa sen yli, 

tehdlilin perus- tai sopimuspalkasta tahi vuosipalkkiosta 1 momentissa 

mainitut vlihennykset. 

Edellli mliarlityt pidatykset tehdlilin myos silloin, kun asianomainen vi

rasto tai 1aitos katsoo, ettei vakinainen viran tai toime tl haltija tahi 

y1imalirliinen toimenhaltija voi sairauden vuoksi hoitaa virkaansa tai 

tointansa. 
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11 s. 

Milloin tilapainen toimihenkilo tai paatoiminen tuntiopettaja on 

todistetun sairauden vuoksi estynyt suorittamas ta tehtaviaan, saa 

han keskeytyksen ajalta palkkausta samojen perusteiden mukaan kuin 

mita 10 §:ssa on maaratty, kuitenkin enintaan si1ta aja1ta, minka 

hanen pa1velussuhteensa kestaa ja ainoastaan ede1lyttaen, etta han 

valittomasti ennen keskeytysta on ollut valtion paatoimisessa pal

veluksessa vahintaan yhden kuukauden, jollei sairaus ole palvelukses

sa sattuneen tapaturman tai ammattitaudin aiheuttama tai aiheutunut 

banta palveluksensa johdosta kohdanneesta vakivallasta. 

Milloin tilapaisen toimihenkilon tai paatoimisen tuntiopettajan sai

raus jatkuu yhtajaksoisesti yli 180 paivaa, ei palkkausta kuitenkaan 

suoriteta, ellei han ole ollut valtion palveluksessa valittomasti en

nen palveluksen keskeytysta vahintaan 3 vuotta tai sairaus ole pa1ve-

1uksessa sattuneen tapaturman tai ammattitaudin aiheuttama tai aiheu

tunut banta palveluksensa johdosta kohdanneesta vakivallasta. 

12 §. 

Naispuoliselle virkamiehelle myonnetaan hakemuksesta raskauden ja 

synnytyksen vuoksi virkavapautta samaksi ajaksi, johon hanelle saira

usvakuutuslain 23 §:n (521/74) mukaan tulevan aitiysrahan katsotaan 

kohdistuvan tai, jollei hanella ole oikeutta aitiysrahaan, katsottai

siin kohdistuvan, jos hanella olisi sellainen oikeus, eli talla het

kella 174 arkipaivaksi. Jos synnytys tapahtuu aikaisemmin kuin 24 arki

paivaa ennen 1askettua synnytysaikaa, alkaa virkavapaus synnytyspaivaa 

seuraavasta paivasta lukien . Taydet palkkaedut suoritetaan virkavapau

den alusta lukien aja1ta, johon sisa1tyy 72 arkipaivaa. 

Edella tarkoitetun virkavapauden jatkoksi voidaan naispuo1iselle 

virkamiehelle hakemuksesta myontaa virkavapaus enintaan 6 kuukaudeksi . 

Mita 1 momentissa on maaratty, koskee muuta naispuolista virkamies

ta kuin vakinaisen viran tai toimen haltijaa ja y1imaaraista toimen

haltijaa vain edellyttaen, etta han valittomasti ennen virantoimituk

sen keskeytysta on ollut valtion palveluksessa, tai mi1loin erikseen 

on niin sovittu, tietyn viraston tai laitoksen pa1veluksessa, vahintaan 

kuusi kuukautta. 



13 f. 

Va1tion virkamiehen, jonka vuosi1oma mKlriytyy virkamiehia koakevan 

vuosi1oma-asetuksen perustee11a tai johon sanottua asetusta kiytannossa 

muutoin sove1letaan, sairaus- ja synnytysloman pa1kkauksesta on sen 1i

siksi, mita ede1li on maaritty, voimassa seuraavaa: 

1) Sairaus- ja synnytys1oman pa1kkaukseen 1asketaan virkamiehen saaman 

varsinaisen palkkauksen 1isiksi, huomioon ottaen myos palkkaus1uokit

te1un yhteydessa ns. muistutusten muodossa toteut~tut pa1kkausluok

kien korotukset ja a1ennukset, samat 1isapalkkiot ja palkanlisit kuin 

vuosi1omapa1kkaa 1askettaessa. 

2) Niisti ede11isena lomanmairaytymisvuonna maksetuista lisapa1kkioista 

ja pa1kan1isisti, jotka vuosilomapa1kkaa 1askettaessa otetaan huomioon 

tietyn suuruisena osana kutakin vuosi1omapiivaa kohden, lasketaan 1/ 

365 sairaus- ja synnytys1oman jokaista paivaa kohden. 

3) Sanotuista lisapa1kkioista ja palkanlisisti on sairaus1oman kestoajan 

perustee1la suoritettava vastaavasti samat piditykset mita jaljempana 

23 §:ssi on maaratty. 

14 §. 

Virkamiehen velvo11isuudesta, kun hane11e on myonnetty pa1ka11is ta vir

kavapautta sairauden taikka raskauden ja synnytyksen vuoksi, noudattaa 

miarayksia ja ohjeita, joita annetaan sairausvakuutus1ain {364/68) 28 §:n 

mukaan tyonantaja11e suoritettavan piiva- ja aitiysrahan hakemista varten , 

on saadetty erikseen. 

Virkamiehen oikeus sairausvakuutus1ain mukaiseen paiva- ja aitiysra

haan siirtyy edel1a 10 - 12 §:ssa tarkoitetu1ta pa1ve1uksen keskeytyksen 

aja1ta va1tiol1e si1ti osin kuin tama paiva- ja aitiysrahan maira ei y1i

ta sama1ta aja1ta hanen saamansa pa1kkauksen miaraa. Sanotu1ta aja1ta suo

ritettu palkkaus voidaan peria myos takaisin paiva- ja aitiysrahaa vastaa

valta osalta, jos han ei noudata 1 momentissa tarkoitettuja maarayksia ja 

ohjeita. 

15 §. 

Virkamiehel1e, jo11e on myonnetty virkavapautta hanen 50- tai 60 vuo

tispaivikseen, omaksiavio1iitGaanvihkimispaivikseen, 1ahiomaisen hautajais

paiviksi, perheen jasenen kuolinpaivaksi, muun perheen jasenen kuin a1le 

10-vuotiaan lapsen sairastumispaivaksi tai alle 10-vuotiaan lapsen akil1isen 



aairaustapauksen johdosta enintAin kolmeksi plivKksi, suoritetaan sanotuilta 

Suuruus maaraytyy sairausajan palkkausta koskcvien paivilta palkkaus, jonka 

maaraysten mukaisesti. 

edellll virkamiehen aviopuoliaoa ja lapsia sekll Lllhiomaiaella tarkoitetaan 
hanen aviopuoliaonsa lapsia, virkamiehen vanhempia ja hanen aviopuolisonsa 

vanhempia seka virkamiehen veljia ja sisaria. 

Palkkauksen auorittamisen edellytykaena so- tai 60-vuotiapaivan jobdosta 
· 1 etta palvelus on jatkunut keskeytymatta myonnettavalta virkavapausaJ& ta on, 

merkkipaivaa valittomasti edeltaneet 6 kuukautta. 

· edellytyksenll sairaustapaukaen jobdoata myonnet-Palkkauksen suorittam1sen 

tavalta virkavapauaajalta on etta virkavapaus on hoidon jarjeatamisekai tai 
. k . .. ttll an virkava-. · k · ~ 1ttK-~t~n Lapsen sairaatum1sen vuo s1 myonne v ho1tam1se s1 vu ~ u • 

pauden palka1lisuuden edellytyksena on kuitenkin, etta molemmat vanbelllllllt 

ovat ansiotyossa ja etta lapsen sairaudesta 

virkamiehen omasta sairaudesta vaaditaan. 

15 a §. 

eaitetaan vas taava selvitys kuin 

Virkamiehelle, jo1le on myonnetty virkavapautta banen osallistuessaan pii

sopijajarjestonsa tai virkaehtosopimuksiin osallisen jarjestonsa ylimpien 

paattavien toimielinten kokouksiin, milloin naissa kasitellaan virkaehtosopi

musasioita, suoritetaan virkavapauden ajalta taysi palkkaus. 

16 §. 

Vakinaiaelta viran tai toimen ba1tija1ta tahi ylimaaraiseltll toimenhal

tija1ta, joka on estynyt hoitamasta virkaanaa tai toint~sa kansanedusta

jan tai muun julkisen tehtavlln vuokai, josta ei ole 1upa kieltaytyll, pida

tetaan kolmannes banen perus- tai sopimuspalkastaan tahi vuosipalkkiostaan. 

Milloin 1 momentissa tarkoitettu virkamies kutsutaan valtioneuvoston 

jaseneisi taikka hane11e myonnetalln virkavapautta muun julkisen tehtllvin 

vuoksi taikka toisen vakinaisen viran tai toimen tahi y1imllariisen toimen 

hoitamista varten, suoritetaan hllnelle se osa varsinaisen palkkauksen ja 

yleisten lisien yhtei~mllarllsta, joka ylittia bllne1le valtioneuvoston jase

nyydesta, kyseessa olevasta julkiaesta tehtavasta taikka toisesta vakinai

aeata virasta tai toimesta tahi ylimllaraiseata toimesta auoritettavan palk

kauksen. 

Virkamiehen luottamusmiestehtavien hoitamiaeen klytetylta virka-ajalta 

suoritettavasta palkkauksesta on sovittu erikseen. 

17 §. 

Virkamiehelti, joka kutsutaan rauhan aikana suorittamaan asevelvollisuut

taan vakinaisessa vleasl pidltetlln koko palkkaua. Reservin kertauabarjoi

tuksiin tai ylimllrliseen palvelukseen taikka sotatilan aikana palvelukaeen 

kutsutuille virkamiehille auoritettavasta palkkauksesta on voiaassa, mita 

siita on siHdetty. 
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18 §. 

Oppikursseihin tai muita opintoja varten myonnetylta virkavapausajalta 

virkamiehelle suoritettavasta palkkauksesta on voimassa, mita siita on 

saadetty tai milratty tahi erikseet. sovittu. 

19 §. 

Huulta virkavapausajalta pidatetaan virkamiehelta koko palkkaus, jollei 

virkamiehelle ole annettu oikeutta itse palkata sijaistaan. 

Virkamiehen palkkaus pidatetaan kokonaisuudessaan myos silta aj alta, jo

na han on tyokyvyttomyyselakkeella. 

20 §. 

Palkkaus pidatetaan kokonaan virkamiehelta, joka on tuomioistuimessa 

tai kurinpitomenettelyssa tuomittu virantoimituksesta erotettavaksi aikka 

joka on rangaistuslaitoksessa suorittamassa vankeusrangaistusta tai sakon 

muuntorangaistusta. Palkkaus voidaan kuitenkin maksaa asianomaisen minis

terion harkinnan mukaan joko osaksi tai kokonaan ajalta, jona vakinaisen 

viran tai toimen haltija tahi ylimaarainen toimenhaltija rangaistusten tay

tantoonpanosta annetun asetuksen 3 luvun 6 S:n 2 momentin nojalla myonnetyl

la luvalla hoitaa virkaansa tai tointaan tahi ylimaaraista tointaan. 

Jos virkamies pidatetaan virantoimituksesta rikossyytteen, kurinpito

menettelyn tai tutkimuksen ajaksi, pidatetaan hanen palkkaukse~aant3na 

aikana puolet. Milloin virkamies on tuomioistuimen tai viranomaisen paatOk

sella tuomittu viralta pantavaksi, pidatetaan hanelta koko palkkaus, vaik

kei paatos ole lainvoimainen. 

Jollei virantoimituksesta pidatettya virkamiesta sitten tuomita tai maa

rata rangaistukseen siita teosta, jonka johdosta hanet oli virantoimituk

sesta pidatetty, on palkkauksesta pidatetty maara suoritettava hanelle ta

kaisin. Jos viraltapa~o muutetaan lievemmaksi rangaistukseksi, on virkamie

helle suoritettava takaisin puolet hanelta viraltapanon vuoksi pidatetyn 

koko palkkauksen maarasta. 

21 §. 

Virkamiehen ~lkkauksesta ja muista taloudellisista eduista lakon tai 

tyonsulun aikana on voimassa, mita valtion virkaehtosopimuslain 24 §:ssa 

on saadetty. 
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22 §. 

Virantoimituksen keskeytyksen ajalta pidatetaao virkamiehelle suoritet

tavists 9 §lla tarkoitetuista palkanlisista ja lisapalkkioista samojen pe

rusteiden mukaan laskettu osa kuin perus- tai sopimuspalkasta tahi vuosi

palkkiosta taikka niihin verrattavasta palkasta taipalkkiosta on saadetty 

tai maaratty tahi sovittu. Virantoimitusraha, korvaus erityista kustannuk

sista ja lisapalkkio virkatoimien vuoksi valtiolle koituvasta kustannusten 

saastosta pidatetaan kuitenkin kokonaisuudessan. 

Kun tilapaisen toimihenkilon palkkiosta on pidatettava osa, on pidatys 

tehtava, jos palkkioon sisaltyy myos kalliinpaikanlisaa vastaava era, tal

la eralla vahennetysta palkkiosta. 

Palkanmaksu 

23 §. 

Vakinaiseen virkaan tai toimeen nimitetyn oikeus varsinaiseen palkkauk

seen ja yleisiin lisiin alkaa kuukauden alusta, jos han silloin rYhtyy vir

kaansa tai tointansa hoitamaan, ja muussa tapauksessa virkansa tai toimensa 

hoitamiseen ryhtymista seuraavan kuukauden alusta. Muu palkkaus lasketaan 

siita paivasta, josta lukien se on hanelle myonnetty siihen paivaan, jolloin 

hanen palvel~ssuhteensa paattyy tai hanelle myonnetty etuus muutoin lakkaa. 

Palvelussuhteen lakkaaminen kuukauden aikana ei vaikuta vakinaisen viran tai 

toimen haltijan eika hanen oikeudenomistajansa oikeuteen sen kuukauden varsi

naiseen palkkaan ja yleisiin . lisiin. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen palkkaus lasketaan siita 

paivasta, jolloin han ryhtyy tointansa tai tehtavaansa hoitamaan taikka mis

ta lukien hanen tyossa ollessaan hanelle on myonnetty tietty etuus, siihen 

paivaan, jolloin hanen toimensa tai tehtavansa hoitaminen paattyy taikka ha

nelle myonnetty etuus muutoin lakkaa. Jos ylimaaraisen toimenhaltijan palve

lussuhde paattyy kuukauden aikana sen takia, etta han eroamisiklln tulleena 

eroaa toimestaan tai etta han ruumiinvian tahi sielunvoimien vuoksi on kay

nyt pysyvasti kykenemattomaksi tointansa hoitamaan taikka etta han kuolee, 

suoritetaan hanelle tai hanen oikeudenomistajilleen hanen varsinainen palk

kauksensa ja yleiset lisat koko sanotulta kalenterikuukaudelta. 



- 25-

24 •• 

Vakinaisen viran tai toimen haltijan varsinainen palkkaus ja yleiset li

slt suoritetaan kalenterikuukauaittain atuklteen kuukauden ensimmiisena 

arkiplivlnl. Sama koskee vakinaiaen viran tai toimen haltijaa, joka saatu

aan viraataan tai toimeataan virkavapautta, mllrltlln boitamaan ylimiarlia

ta tointa. Kiklli kuukauden ensimmKinen arkiplivl on arkilauantai, voidaan 

edelll mainittu palkkaua suorittaa toisena arkiplivUnl. 

Vakinaiaen viran tai toimen baltijan muu palkkaus ja muiden virkamiesten 

palkkaus suoritetaan kuukausittain jalkiklteen kuukauden viimeisena arkipai

vlnl tai tyojakson tai palvelussubteen pllttyessl, jollei erikseen o1e toi

sin slldetty, mlUirltty tai sovittu. Jos kuukauden viimeinen arkipiii va on 

arkilauantai, suoritetaan palkkaus edellisenK arkiplivlni. 

Sellaiset lislpalkkiot ja palkanlislt, jotka maksetaan salnnollisesti 

toistuvina tietyn milrlisinl kuukausittaisina erinl, suoritetaan jllkiklteen 

kuukauden viimeisenl arkiplivlnil. Muut lisipalkkiot ja palkanlislt suorite

taan mabdollisimman nopeasti sen jalkeen kun niitl koskeva laskentakausi 

on paattynyt, kuitenkin viimeistlan laskentakautta s~uraavan kalenterikuukau

den loppuun menneasl. 

Virkamiehelle palvelusajan pituuden perusteella suoritettava miaravuosi

korotus, joko palkkausluokkien vllin suuruinen tai markkamalrlinen, maksetaan 

sitl kuukautta, j 0lloin edellytetyt palvelusvuodet ovat tlyttyneet, seuraavan 

kuukauden alusta. 

Palkkaukaen auorittamisesta erlissl tapaukaiasa muuna kuin 1-4 momentissa 

milrlttyni aikana on voimaaaa, mitl siitl on slldetty tai milrltty tahi 

erikseen sovittu. 
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25 s. 
Jos virkamiehen varsinainen pa1kkaus ja y1eiset 1isit on 1askettava 

kuukauden osa1ta, 1asketaan ka1enterikuukaudesta riippumatta jokaista 

piivia kohti 1/365 osa sanotusta pa1kkauksesta vuodessa. 

Miti 1 momentissa on m!aritty, koskee sove1tuvin osin myos muuta pa1k

kausta. 

Muut pa1kkausta koskevat miiriykset 

26 §. 

Vakinaisen viran tai toimen ha1tija11e tahi y1imiaraise11e toimenhal

tijal1e suoritettavasta palkkauksesta, jos hinet miarataan hoitamaan 

toista vakinaista virkaa tai tointa tahi y1im!ariista tointa, on voimas

sa, mita siita on saadetty. 

27 §. 

Vakinaista virkaa tai tointa tahi y1imiariisti tointa va1iaikaisena 

(virkaatoimittavana) tai viransijaisena hoitamaan m!aratylle, joka suo

rittaa kaikki virkaa tai toimeen tahi ylimiiraiseen toimeen kuuluvat 

tehtivat, on suoritettava virkaan tai toimeen kuuluva palkkaus kokonaan. 

Milloin vakinaisen viran tai toimen tahi ylim!iraisen t.oimen hoitaminen 

on kestanyt yhtijaksoisesti vibintaan kolme kuukautta, on ylimenevilti 

ajalta joka tapauksessa suoritettava koko palkkaus. 

28 §. 

Vakinaisen viran tai toimen haltijan oikeudesta lakkautuspalkkaan, kun 

virka tai toimi lakkautetaan, on voimassa, miti siita on saidetty. 

29 §. 

Timi sopimus ei rajoita viranomaisen oikeutta suorittaa palkkausta enem

min kuin mitli tassa tai muussa sopimuksessa on sovittu. 

Korvaukset 

30 §. 

Virkamiehelle suoritettavasta muuttokustannusten korvauksesta seka vir

katoimien kustannuksista suoritettavista korvauksista on voimassa, mita 

niisti on siidetty tai m§iratty tahi erikseen sovittu. 
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31 1. 

Virkamiehelle auoritetuata luontoiaeduata valtiolle perittivlatl kor

vaukaesta on voimaaaa, mitl aiitl on aildetty tai .alritty tahi arikaeen 

aovittu. 

Tyl:laika ja vuoailoma. 

32 1. 

Virkamiehen tyoajaata on voimaaaa, mitl aiiti on aiidetty tai miirit

ty tahi erikseen sovittu. 

33 f, 

Virkamiehelle annettavasta vuosilomasta ja vuosiloman sijasta suoritet

tavasta korvauksesta (vuosilomakorvaus) on voimassa, mitl siitl on saadet

ty tai miATltty tahi erikaeen aovittu. 

Huut palvelusauhteen ehdot 

34 f, 

Ylim§araisen toimenhaltijan ja tilapaisen toimihenkilon irtisanomisai

ka on 14 vuorokautta. 

Siitl, milloin 1 momentissa tarltoitetun virkamiehen palvelusauhde val

tioon voi pllttyi ilman irtisanomisaikaa, on voimaasa, mitl siitll on saa

detty. 

35 §, 

Virkamiehen oikeudeata maksuttoma.an aairaanhoitoon, tapaturmakorvauk

seen ja muihin palvelussuhteen ehtoihin on voimassa, mitl niistl on sll

detty tai milritty tahi erikaeen aovittu. 

Sopimuksen voimaasaolo 

36 1. 

Tlml sopimus on voimasaa 1 plivlstll helmikuuta 1976 toietaisekai, jol

lei aitl jommalta ltummalta puolen kirjalliaesti irtisanota vllhintlln kol

.ea kuukautte ennen tarltoitettua sopimuksen pllttymistl. 
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Erimielisyyksien selvittiminen 

37 §, 

Jos syntyy erimielisyytti tlman sopimuksen pitevyydesta, voimassaolosta 

tai oikeas~a sisallosti, on erimielisyys pyrittava selvittamaan neuvotte

luilla. 

Neuvotte1umenette1ysta sopimuksen tulkints- ja soveltamisriitojen rat

kaisemiseksi noudatetsan sita menette1ya, josta on sovittu 12 paivana lo

kakuuta 1970 valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenette1ysta tehdyssa 

paasopimuksessa ja va1tion virkamiesten luottamustoimintaa koskevissa 

sopimuksissa. 

Tyorauha 

38 §. 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtya 

tyotaiste1utoimenpiteisiin sopiwruksen patevyydesta, voimassao1osta tai 

oikeasta sisa1losti taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta synty

neen riidan ratkais~miseksi, voimassa o1evan sopimuksen muuttamiseksi 

tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisiksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huo1ehti

maan, etta sen a1aiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, 

eivat riko edel1isessa momentissa tarkoitettua tyorauhavelvoitetta eivat

ka sopimuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistykse1le kuuluva ve1vo1li

suus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kie11ettya 

tyotais t elutoimenpidetta eika muu11akaan tavall~ myotayaikutta se11aisiin 

toimenpiteisiin, vaan on ve1vo11inen pyrkimaan niiden 1opettamiseen. 

He1singissa 16 paivana he1mikuuta 1976. 
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IJ,ite 3.2. 

Tyoa ',kasopimus 

(ty~aikalain alaisten valtion virkamiesten tyoajoista 

tehty virkaehtosopimus) 

4 ~. 

Erinaiset tyoaikakorvaukset 

1. Y1ityokorvaukset 1asketaan tyoaika1ain (713/65) 17 ~:ssa 

saadettyj'a perusteita noudattaen :CUitenkin siten , t:'ct~ J l:L.{o

korvausten 1askemisesta eraissa tapauksissa an~eta~~ ~~h~~ 

sopimukseen liittyvassa poytakirjassa ohjeit~. 

2 . Ilta- ja yotyo hyvitetaan maksama11a niista iltatyo1isaa 

kel1o 18 . 00 - 21.00 va1iselta aja1ta 15 ~ ja yotyo1isaa 
I 

ke11o 21 . 00 - 06 . 00 va1ise1ta aja1ta 30 % asianomaisen virka-

Miclten yksinkertaisesta tuntipa1kasta. Jos kuitenkin viimeis

tatin kello 4 a1oitettu tyo jatlcuu yli ke11o 6, pidetaan 

tal1aisena jatkoaikana suoritettua tyota yotyo1isaa 1as~etta

essa yotyon veroi sena ensimmaiseen vahintaan kahden tunni~ 

pi tuiseen yhdenjakso iseen 1epoaikaan as ti, kui ten kin en:.n:: ·.:'::r. 

ke llo 12 saakka. 

). 3unnuntaityosta suoritetaan korvausta siten kuin val'c lc 

varainr:~inisterion kiertokir jeessa sun.·mntni tyokorvauksen suc 

rittamisesta valtion virkamiehi11e 21.12.1963 on maaratty 

siihcn myohemmin tehtyine muutoksineen j a huomioon ot~aen 

alla 5 kohdassa olevan vuosipa1kan jakajan. 

4. fJiuuna ark11auantaina kuin p1ia!'iiais1auantaina kc11o 

06.00 - 18.00 va1isena aikana tehdysta tyoaika lain 6 ~ :n 

tarkoittamasta periodityosta suoritetaan korvausta 25 ~ 

as ianomaisen virkamiehen. yksinkertaisesta tuntipa1kasta. 

Va1tiovarainministerio voi erityisista syista oikeuttaa 

viraston tai 1aitoksen suorittamaan em, korvausta myo~ 

nii1le tyoaikalain 5 ; :n a1aisi11e virkamiehi11e, jotka teke

vat em. 6 §:aan rinnastettavaa periodityota. 
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P~~si~islauantaina, juhannus- ja jouluaattona tehdysta 

ty5st~ suoritetaan kello 00.00 - 18.00 valiselt~ ajalta 

aattopaivanlis~~ 100 % asianomaisen virkamiehen yksin

kertaisesta tuntipalkasta. 

5. Virkamiehen tuntipalkka lasketaan vuosipalkasta siten, 

ett~ vuosiperuspalkan tai vuosipalkkion, ik~lisien, 

kalliinpaikanlisien, syrjaseutulisien sek~ palkkausluo

kittelun yhteydessa ns. muistutusten muodossa toteutet

tujen palkkausluokkien korotusten ja alennusten yhteis

maara tahi tilapaisen toimihenkil5n pa l kkio jaetaan 

luvulla 2 040 tai sanotun yhteismaaran tai palkkion 1/12 

jaetaan luvulla 170. Valtiovarainministeri5 antaa eril

liset ohjeet tuntipalkan laskentaperusteen tarkemmasta 

maaraytymisesta er~iss~ tapauksissa. 

6. Halytysluonteisella ty5ll~ tarkoitetaan tyota,johon 

virkamies vapaa-aikanaan hanen jo poistuttuaan ty5pai

kalta kutsutaan ennalta .arvaamattomasta syysta asianomai

sen esimiehen maarayksesta. Mik~li virkamies on m~~ratty 

olemaan varalla taikka paivystyksessa taikka mikali virka

miehelle on etukateen ilmoitettu tallaisesta ty5sta 

taikka kysymyksess~ on tyoaikalain 12 §:ssa tarkoitettu 

h~t~tyo, ei kyseess~ ole halytysluonteinen ty5. 

7. Korvauksena h~lytysluonteiseen ty5h5n kutsumisesta ja 

ty5h5n saapumisesta aiheutuvasta 

hairi5sta suoritetaan ty5aikalain alaiselle virkamiehelle 

20 mar.kan suuruinen halytysraha. 

7 §. 

Arkipyh&viikot 

2) P~~si~islauantai seka juhannus- ja jouluaatto ovat 

vapaap~ivia, milloin se teht~vien luonteen huomioon ottaen 

on mahdollista. Jos vapaapaiva on voitu jarjestaa, 

asianomaisen tyojakson, period[n tyoaika voi j~ada vajaaksi. 

Ylity5kynnys ei kuitenkaan tast~ syysta alene. Na~den p~i

vien peruutetut ty5vuorot saadaan teettaa takaisin ~ 

teht~vien vaatimasta pakottavasta syysta. Nain~ p~ivin~ teh

dyst~ tyosta suoritetaan erityist~ aattop~ivan lisaa. 
(Vrt. 4 §:n 4 kohta.) 
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Liite 3.5. 

Virkaehtosopimus talonrniesten tyBajasta 

Sopimus uudistetaan muuttamattomana. 
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Liite 3.5.1. 

PByt~kirja, joka laadittiin talonmiesten 
tyBaikalain (284/70) alaisten virkasuhteessa 
valtioon olevien talonmiesten tyBajoista 
tehdyn virkaehtosopimuksen allekirjoitus
tilaisuudes~a Helsingiss~ 13 p~iv~n~ helmi
kuuta 1976. 

1 §. 

Edell~ sopimuksen 7 §:ss~ tarkoitetusta p~ivystyksest~ ja t&n& 
aikana suoritetuista v~h&isist ~ t5ist&, kuten ovien ja port
tien avaamisesta ja sulkemisesta, liputuksesta ja valojen hoita
misesta, suoritetaan virkamiehelle erillisen& korvauks ena 
3 , 00 mk tunnilta arkip~ivina ja 5,00 mk tunnilta sunnuntaina 
ja pyhapaivina. 

5 §. 

Kiinteall& polttoaineella lammitettavissa kiinteistBiss& muuna 
ku i n sa&nnBllisena tyoaikana kasin tapahtuvasta kat t iloiden 
t&yttami sesta maksetaan talonmiehelle tayttokerralta enint~an 
kahta kaytBss& olevaa kattilaa kohden puolentoista ja kolmea 

ja useampaa kattilaa kohden kahden ja puolen tunnin yksinker
taista tuntipalkkaa vastaava korvaus. 



Liite 3.6. 

Virkaehtosopimus vir3.stov1rkamiesten tyoajasta 

:5 '.} . 

Virkamiehelle, Johon sovelletaan tyoajasta valtion virastoi~sa 

ja lai toksissa anne tun asctu~s(:n (.2 •.)1+/Dl)) tarlwi tta::taa tyoa i 

kaa ja jonka virka tai toimi kuulu~ V22 tai sita' alempaan 

palkkausluokkaan, suoritetaan yli- ja sunnuntaityokorvausta 

ilta- ja yotyolisaa se~u aattopaivan lisaa virastossa tai 

laitoksessa tehdysta tyosta, ei kuitenkaan kenttatyoss U. ~entta

tyoaikana, siten ~in tyoai~alain (713/65) ala. ist~n virka 

miesten osalta on sovit t u: 

Viraston tai laitoksen aukio1oajan,7 1/4 tuntia ja 36 1/4 

tuntia viikossa, ja tyoai:calain mukais~n saarmolLlc;en viik:ott>!isen 

ja pilivitttiisen tyoajan erot.us lwrv<01. t:1.::tn antar.tal1a virka:nich

helle vastaava vapaa-aika v lr~ston tal laitolcsen toitni nnan 

hairiin tymatta. Vapaa-ailca on annettava viimeistiian tyon 

te!cemista seuraavan kalcnterikuukauden aikana. Mi~ali vastaavaa 

.vapaa-aikaa ei voida j nr jestna, suoritetaan virkamiehelle 

talta ajalta yksinkertainen tuntipalkka. 

Virkamiehen tuntipalkka lasketaan vuosipalkasta siten, etta 

vuosiperuspalkan tai vuosipalk:kion seka ikalisien, kal11in

p~ ikanlisien ja syrjaseutulisien yhteismaiira tahi tilapaisen 

tolr.1ihc r:kilon pall<kio jactaan luvulla 201+0 tai sanotun 

:·:htcismaiiran tai palkkion yl<si kahdestoistaosa luvulla 170. 



Liite 3.?. 

Matkakustannusten korvaus 

Virkaehtosopimus 

valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 

Valtiovarainministeri~ ja toisaalta va1tion virkamiehi~ edustavien 

virkamiesyhdistysten keskusj~rjest~t Akava ry, TVK:n Virkamiesj~r-

1 jestot TVK-V ry seka Ju1kisten tyoa1ojen ammattij~rjest~ JTA ry 

ovat 6 paiv~n~ marraskuuta 1970 annetun va1tion virkaehtosopimus-

1ain (664/70) 2 §:n noja11a tehneet va1tiorr virkamiesten matkakus

tannusten korvaamisesta seuraavan virkaehtosopimuksen: 

Y1eist~ 

1 §. 

Valtion virkamiehe11e suoritetaan t~m~n sopimuksen mukaisesti 

matkakustannusten korvauksena 

1 ) virkamatkasta matkustamiskustannusten korvausta, paiv~rahaa, 

ateriakorvausta, majoittumiskorvausta ja y~matkarahaa; 

2) auto- ja junavirantoimituksesta matkarahaa, p~iv~rahaa, ma

joitt~iskorvausta ja y~matkarahaa; sek~ 

3) oppi~urssien aja1ta matkustamiskustannusten korvausta, p~iv~

rahaa, kurssipaiv~rahaa, majoittumiskorvausta ja y~matkarahaa. 

Matkakustannuksina pidet~~n niit~ y1ima~r~isi~ menoja, joita vir

kamiehe11~ on o11ut virkamatkan johdosta. 

U1komaan virkamatkoista suoritetaan kustannusten korvausta niin 

kuin siit~ on erikseen sovittu. 

2 §. 

Matkustamiskustannusten korvaukseen, kokop~iv~rahaan ja majoittu- · 

miskorvaukseen n~hden 1 §:ss~ tarkpitetut virkamiehet jaetaan mat

ka1uokkiin seuraavasti: 
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1) I matkaluokkaan ne virkamiehet, joiden virat tai toimet 
kuuluvat B-palkkausluokkiin, C47 tai sit~ ylempiin C-palk
kausluokkiin, Sll tai sit~ ylempiin sopimuspalkkaluokkiin 
tahi V26 palkkausluokkaan; ja 

2) II matkaluokkaan muut kuin edell~ mai nitut vir kamiehet. 

Virkamatkan kustannusten korvausta laskettaessa on m~~~~v~n~ se 
virka tai toimi, jonka haltija virkami es on tai jota h~n hoitaa 

virkaatoimittavana tai viransijaisena silloin kun virkamatka teh
d~~n. 

Virkamiehelle, jonka virka tai toimi siihen kuuluvien erityisten 
palkkaetujen johdosta on sijoitettu alempaan palkkausluokkaan kuin 
mihin se laatunsa puolesta tai muutoin kuuluisi, suoritetaan vir
kamatkan kustannusten korvausta viran tai toimen laatua vastaavan 
luokan mukaan. 

Osap~iv~ahaan, matkarahaan, y5matkarahaan, ateriakorvaukseen ja 
kurssip~iv~rahaan n~hden virkamiehi~ ei jaeta eri matkaluokkiin. 

3 §. 

Virkamatka on matka, jonka virkamies tekee m~~r~yksest~ virkateh
t~vien hoitamista varten virkapaikan tai virantoimituspaikan ulko
puolelle. Virkamatkana ei sen sijaan pidet~ ty5matkaa tai siihen 
verrattavaa matkaa virkamiehen asunnolta virkapaikalle ja takaisin. 

Virkapaikalla tarkoitetaan virkamiehen kiinte~~ toimipaikkaa, jossa 
han palvelee, tai mik~li h~nell~ ty5n luonteen vuoksi ei ole kiin
teaii. t oimipaikkaa, sita vastaavaa paikkaa. 

Virantoimituspaikalla tarkoitetaan paikkaa, jonne virkamies on 

m~~atty virkapaikaltaan hoitamaan virkaansa kuuluvia tai h~nelle 
muutoin annettuja tehtavi~. 

Auto- ja junavirantoimitus on sellaista virkapaikan tai viran

toimituspaikan ulkopuolella junassa taikka moottoriajoneuvossa 
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tapahtuvaa virkateht~vien hoitamista, jota valtionrautateiden, 

posti- ja vankeinhoitolaitoksen virkamiehet suorittavat. 

Varsinainen virantoimitus on niiden muiden kuin 4 momentissa mai

nittujen virkateht~vien hoitamista, joita virkamies suorittaa lain, 

asetuksen tai muun s~~nn~ksen taikka m~~r~yksen nojalla. 

4 §. 

Matkavuorokausi on se enint~~n 24 tuntia kest~v~ ajanjakso, jok~ 

alkaa virkamiehen l~htemisest~ virkapaikastaan tai asunnostaan ja 

p~~ttyy h~nen palaamiseensa virkapaikkaansa tai asuntoonsa. 

Virkamatkan ei kuitenkaan ole katsottava viel~ p~~ttyneen, kun 

virkamies palaa virkapaikalleen ainoastaan tyBv~lineiden luovutta

mista tai vaihtamista, uusien tyBm~~~ysten saamista tai muuta 

niihin verrattavaa, lyhytaikaista virkateht~vien hoitamista varten 

edellytt~en, ett~ h~n t~~n j~lkeen v~littBm~sti jatkaa virkamat

kaansa. 

Virkamatka on teht~v~ niin lyhyess~ ajassa ja vAhin kokonaiskus

tannuksin kuin huomioon ottaen virkamatkan ja virkamiehen hoi

dettavien teht~vien tarkoituksenmukaisen suorittamisen on mah

dollista. Virkamatkan kokonaistustannuksia arvosteltaessa on otet

tava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus, p~iv~raha ja 

majoittumiskorvaus, myBs kulkuneuvon k~ytt~isell~ mahdollisesti 

saavutettu tyBajan s~astB. 

Virkamatkasta ei suoriteta korvausta enempa~ kuin mita olisi ollut 

maksettava, jos virkamatka olisi tehty 1 momentissa tarkoitetulla 

valtiolle edullisemmalla tavalla. 
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Matkustamiskustannusten korvaus 

6 §. 

Virkamiehelle suoritetaan korvaus matkalipusta sek~ h~nen suo

rittamistaan kuljetus-, paikka- ja makuupaikkalipuista sek~ muis

ta niihin verrattavista v~ltt~m~tt~mist~ varsinaiseen matkusta

miseen kuuluvista maksuista. T~l laisina maksuina ei kuitenkaan 

pidet~ esimerkiksi vakuutusmaksuja eik~ muita kuin j~ljemp&n& 

mainittuja auton seisontapaikkamaksuja. 

Lentokent~ll& autosta peritt~v& seisontapaikkamaksu korvataan 

tositteen mukaisesti, kuitenkin enint~&n kolmelta p~iv~lt~ k~ta

kin virkamatkaa kohden. 

Jos virkamies on joutunut suorittamaan eri maksuja ty5v~lineiden 

tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita h~nen on 

ollut pidett&v~ mukanaan, korvataan suoritettu m~&r~. 

7 §. 

Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perustei

den mukaan: 

Matkustustapa Matkaluokka 

I 

Rautateill~ ••..•. Maksu I luokan paikasta 

Laivalla .•..••.•.. Maksu I luokan paikasta 

Lehtokoneella ...• Maksu yhdest~ paikasta 

Raitiotiell~. linja-autolla 

tai muulla linjaliikkenteen 

kulkuneuvolla .... Maksu yhdest~ paikasta 

II 

Maksu II luokan paikasta 

Maksu I luokan paikasta 

Maksu yhdest! paikasta 

Maksu yhdest~ paikasta 

Vuokra-autolla ••• Suoritettu, kuitenkin enint~~n virallisen taksan 

mukainen kuljetusmaksu 

Vuokramoottoriveneella .. Suoritettu, kuitenkin enint~&n kohtuulli

seksi katsottava maksu 

, I Muulla tavalla •.•.•••.•. 17 penni~ kilometrilt! taikka se korkeampi 

kohtuulliseksi katsottava maksu, jonka toi

mitusmies osoittaa suorittaneensa 
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~ §. 

Mi11oin II matka1uokkaan kuu1uva virkamies joutuu matkustamaan 
yhdess~ I matkaluokkaan kuu1uvan virkamiehen kanssa, voidaan 
h~ne11e erityisest~ syyst~ suorittaa matkustamiskustannusten 
korvausta matkasta rautatei11~ I luokan paikan mukaan sek~ ma
joittumiskorvausta I matka1uokan mukaan. Nii11~ virkamiehi11~, 
joiden virat kuuluvat johonkin nelj~st~ ylimm~st~ B-pa1kkaus1uo
kasta tai sopimuspa1kkaluokasta, on oikeus makuuvaunuosastoon 
rautateil1~. 

9 §. 

Virkamiehen omal1a tai hal1itsemallaan kulkuneuvo11a tekem~st~ 
virkamatkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta seu
raavasti: 

Aut o11a .............. . .. Kunkin 1.3. a1kavan vuoden mittaisen 
ajanjakson 

- 5 000 ensimm~ise1t~ kilometri1ta 57 
pennia kilometri1ta 

- 10 000 seuraavalta ki1ometri1ta 52 
pennia ki1ometri1ta; seka 

- seuraavilta ki1ometrei1t~ 4~ penni~ 
kilometri1ta. 

Edell~ mainitut ki1ometrikorvaukset suo
ritetaan korotettuina seuraavissa tapauk
sissa 

1) 7 penni11a silloin kun virkatehtavien 
suorittaminen ede11ytt~a peravaunun 
ku1jettamista autoon kiinnitettyna; 
ja 

2) 3 penni11a si1loin kun 

a) virkamies on joutunut ku1jettamaan 

autossaan koneita tai 1aitteita 
joiden paino y1itt~~ 80 ki1oa, 



Moottorivenee11a ........ 
Moottorikelkalla ......... 
Moottoripy6ra11a ......... 
Moottoripo1kupy6ra1la .... 

Muulla tava11a ........... 

b) virkamies on viranhoitoonsa kuuluvien 
tehtavien vuoksi joutunut autossaan 
kuljettamaan koiraa, tai 

c) virkamiehen virkatehtavien hoito edel
lyttaa paaasiallisesti liikkumista 
autolla muu1ta 1iikentee1ta suljetu11a 
tierakennusty6maa11a, kyseisten ki1o
metrien osalta. 

44 pennia kilometri1ta 

34 pennia kilometrilta 

27 pennia kilometri1ta 

27 pennia ki1ome~ri1ta 

17 pennia ki1ometri1ta 

10 §. 

Jos virkamies omistamassaan tai ha11itsemassaan ku1kuneuvossa ku1-
jettaa muita toimitusmiehia, suoritetaan virkamiehe11e kunkin muka
na seuraavan osa1ta 9 §:s~a mainitun korvauksen 1isaksi 3 pennia 
ki1ometrilta. 

Paivaraha 
11 §. 

Paivarahaa voidaan suorittaa, kun virkamatka u1ottuu y1i 15 ki1o
metrin etaisyydel1e virkamiehen asunnosta tai virkapaikasta tahi, 
kun virkamatka u1ottuu toisen kunnan a1uee11e, yli 5 ki1ometrin 
etaisyyde1le kunnan rajasta, mitattuna y1eisesti kaytettya ku1ku
tieta sen . mukaan, tapahtuuko laht5 asunnosta vai virkapaikasta 
ja paluu vastaavasti asuntoon vai virkapaikkaan. 

Mi1loin virkamies joutuu matkan aikana o1emaan yhtajaksoisesti vi

rantoimituksessa a1uee11a, joka ulottuu yli 15 kilometrin etaisyy
de1le hanen asunnostaan tai virkapaikastaan tahi, kun virkamatka 
ulottuu toisen kunnan a1ueel1e, y1i 5 ki1ometrin etaisyyde1le kun

nan rajasta, mitattuna y1eisesti kaytettya ku1kutieta sen mukaan, 
tapahtuuko 1aht6 asunnosta vai virkapaikasta ja pa1uu vastaavasti 



asuntoon vai virkapaikkaan, suoritetaan 90 ensimm~iselt~ matka

vuorokaude1ta p&iv~rahaa 12 §:n mukaisesti ja sit~ seuraavi1ta 

matkavuorokausilta 75 % p&iv&rahasta. 

12 §. 

0 s a p & i v a r a h a suoritetaan, ~un virkamatka on kest~nyt 

1 ) y1i 8 tuntia; tai 

2) y1i 6 t untia, jos enemm~n kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut 

k1o 16.00 - 07.00 v~1isen~ aikana. 

K o k o p ~ i v ~ r a h a suoritetaan, kun virkamatka on kest~

nyt yli 12 tuntia. 

Kun virkamatka on kest~nyt enemm~n kuin yhden matkavuorokauden 

ajan ja virkamatkaan kaytetty aika y1itt~a viimeisen matkavuoro

kauden y1i kahde11a tunnilla, se oikeuttaa uuteen osap~iv~rahaan, 

ja yli kahde11atoista tunni11a, se oikeuttaa uuteen kokopaivarahaan. 

13 §. 

Paiv~aha suoritetaan 

1) osap~ivarahana jokaiselta paiv~rahaan oiekuttavalta matkavuoro

kaude1ta, josta virkamatkaan on k&ytetty 12 §:n 1 momentin l 

tai 2 kOhdissa mainitut v~himm~isajat: 

Kaupunkip~ivaraha ......... . .. 25,-

Muu p~iv~raha ................ 2i,-

Kaupunkip~ivaraha suoritetaan jokaise1ta matkavuorokaude1ta, jonka 

aikana virkamies on kaupungissa ta~ kauppalassa virantoimituksen, 

y5pymisen tai muun patev~ syyn perustee11a o1eskellut yli viisi 

tuntia. 

2) kokop~ivarahana jokaise1ta p~iv~rahaan oikeuttavalta matkavuo~ 
rokaudelt~, josta virkamatkaan on k~ytetty 12 §:n 2 momentissa 

maini~tu v~himmaisaika: 



1

He1singin plivlraha . ................. . 
Muu plivlraha ................... ..... . 

M a t k a 1 u o k k a 

I 

56,-
50,-

II 

52,-
48,-

He1singin plivlraha suoritetaan jokaise1ta matkavuorokaude1ta, jonka 

aikana virkamies on He1singin kaupungissa virantoimituksen, yopymi

sen tai muun pltevln syyn vuoksi o1eske11ut yli viisi tuntia. 

14 §. 

Mi11oin virkamies jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai 

matka1ipun hintaan sisl1tyneen muonituksen, maksetaan plivlraha t11 -

tl osin 50 %:111 a1ennettuna. 

Ateriakorvaus 

15 §. 

Mi11oin virkamatkasta ei tu1e suoritettavaksi plivl- tai matkarahaa , 
mutta virkamies on aterioinut tavanomaisen ruokai1upaikkansa u1ko

puo1e11a vlhintlln 10 ki1ometrin etlisyyde111 virkapaikastaan ja 

matka on kestlnyt y1i 6 tuntia, suoritetaan hlne1le tlstl ateria -
jkorvausta 12 markkaa . 

Matkaraha 

16 §. 

Plivlrahan sijasta suoritetaan 3 §:n 4 momentissa tarkoitetussa 

auto- ja junavirantoimituksessa virkami·ehe1le matka-ajalta m a t -

k a r a h a a jokaise1ta virkamatkaltaan klytetyltl tunni1ta. Jos 

matka-aika on y1i 24 tuntia, suoritetaan sen aja1ta kuitenkin pli 

vlrahaa, majoittumiskorvausta tai yomatkarahaa 11 - 14, 18 - 19 

ja 22 §:ssl o1evien mllrlysten mukaisesti . 

Matkarahaan oikeuttavaksi matka-ajaksi 1uetaan myos virkamiehen 

suoritettavaksi mllrlttyihin, matkaan 1iittyviin aloittamis - ja 
1opettamistoihin klytetty aika. 
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17 §. 

Matkarahaa suoritetaan tuntia kohden 55 prosenttia a1imrnan 
kokop~iv~rahan 1/24 mHHrHstH. MitH ede11H 4 §:n 2 momentissa 
on sanottu matkavuorokauden pHHttymisestH erHissH tapauksissa, 
koskee vastaavasti matkarahaan oikeuttavan ajan pHHttymistH. 

Majoittumiskorvaus 

18 §. 

Majoittumiskorvaus maksetaan p~ivH- tai matkarahan 1isHksi 
matka1askuun 1iitettHvHn majoittumis1iikkeen antaman tai muun 
1uotettavan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintiHn vahvis

tettu enimmlism~HrH. Mi11oin majoittumismaksuun sisl1tyy ate
rioita, suoritetaan korvaus vain huoneen hinnan osa1ta. 

Mi11oin majoittumiskorvaus kuitenkin on huomattavassa eplsuh
teessa tosittee11a osoitettuihin majoittumiskustannuksiin, voi 
asianomainen virasto tai 1aitos va1tiovarainministeriBn vah
vistamien perusteiden mukaan suorittaa 1is~korvausta. 

Mi11oin va1tio jHrjestiH majoituksen, sitH on k~ytettlvl, 
mikl1i se tlyttl~ kohtuu11iset vaatimukset. Mik~1i virkamies 
ei klytl va1tion tarjoamaa majoitusta, korvausta maksetaan 
vain se m~~rl, minkl va1tio o1isi perinyt majoituksesta jlrjes
tlm~sslln majoituspaikassa. 

Majoittumiskorvauksen saaminen ede11yttH~, ettl virkamies on 
o11ut majoittumispaikkakunna1la k1o 21.00- 01.00 vl1isenl 
aikana vahint~ln ne1jl tuntia, tai on o11ut virkamatka11a tahi 
virantoimitukse11a muu11a kuin kotipaikkakunna11aan sanottuna 
aikana tlmHn ajan ja hlnen on sen vuoksi o11ut pakko majoittua. 

19 §. 

Ede111 18 §:ssl tarkoitettujen majoitt~miskorvausten enimmlis
miHrlt matkavuorokautta kohti ovat: 

M a t k a 1 u o k k a 
I II 

He1singin kaupunki . .. .........•.. 116,- 95,-
Muut kunnat .............•........ 100,- 82,-
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20 §. 

Edell~ ll §:n 2 moment i ssa tarkoitetuissa tapauksissa valtion va
roista tositteen mukai sesti korvattavien majoittumiskorvausten 
enimmHism~~r~t ovat 90 ensimm~iselt~ matkavuorokaudelta 19 §:ssa 
mainitut. Si ta seuraavilta matka vuorokausilta suoritetaan vastaa
vasti enintHan 75 % enimmaismaarista . 

21 §. 

Milloin paikkakunnalla ei ole majoit~umismahdo l l i suutta virkamiehen 
matkaluokan edellytt~maHn majoituks een, voidaan majoittumi skustan
nukset korvata I matkaluokan rnukaan. 

YBrnatkaraha 

22 §. 

YBmatkarahaa suoritetaan sellaiselta paiv~rahaan oikeuttavalta 
rnatkavuorokaudelta, josta virkarn.atkaan tai virantoirnitukseen on 
kaytetty yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta vahintaan nelja 
tuntia on ollut klo 21.00- 07.00 valisen~ aikana, paitsi rnilloin 
toirnitusmiehelle suoritetaan majoittumiskorvausta tahi toimitus
mies saa eri korvauksen junan makuupaikasta tai laivan hyttipai
kasta taikka rnatka tapahtuu valtion kaytettavana olevalla laivalla 
tai junassa, jossa matkustajalla on tilaisuus asua tahi milloin 
toirnitusmiehella ei muut o in ole valtion jarjestaman maksuttoman 
rnajoituksen ~ohdosta yHpymiskustannuksia. YHrnatkarahan suuruus on 
6 markkaa vuorokaudelta. 

Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 

23 §. 

Oppikurssilaiselle, jolla tarkoitetaan virkapaikan tai virantoi
rnituspaikan ulkopuolella pidettaville viraston tai laitoksen jar

jestarnille tahi sen muutoin osoittarnille oppikursseille maarattya 

virkarniesta, suoritetaan matkakustannusten korvausta matkoista 
kursseille ja takaisin 6 - 14 ja 18 - 19 §:n mukaisesti. 



K u r s s i p ~ i v ~ r a h a a enint~~n vuoden kest~v~lt~ kurs

siajalta suoritetaan virkamiehelle 26 markkaa jokaiselta kalente

rivuorokaudelta. Enint~~n 21 vuorokautta kest~v~lt~ yhdenjaksoiselta 

kurssiajalta suoritetaan p~iv~rahaa tai ateriakorvausta ja majoit

tumiskorvausta tai y~matkarahaa edell~ 11 - 15, 18 - 19 ja 22 §:ss~ 

olevien m~~r~ysten mukaisesti. 

Kun kurssit jakautuvat osiin ja niiden v~linen aika ylitt~~ 12 

vuorokautta, pidet~an osia eri kursseina. 

Milloin valtio on j~rjest~nyt oppikursseille osallistuvalle mak

suttoman ruoan, v~hennet~~n kurssip~iv~rahasta 50 %. Jos valtio 

on jarjest~nyt myos maksuttoman majoituksen, v~hennet~an kurssi

paiv~rahasta lis~ksi 25 %. Kasarmi-, leiri- tai muissa vastaavis

sa olosuhteissa jarjestetyst~ maksuttomasta majoituksesta ei sa

nottua 25 %:n v~hennyat~ kuitenkaan suoriteta. 

Oppilaskurssilaiselle suoritetaan kurssip~iv~rahaa samoin edelly

tyksin kuin mit~ 11 §:n 1 momentissa on p~iv~rahan saamisen osalta 

sanottu. 

Erityiss~~nnoksi~ 

24 § . . 

Virkamiehelle, joka saa kantaa toimituksestaan p~ivarahaa tai 

ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta tai yomatkarahaa silt~, 

joka toimitusta on pyytanyt, suoritetaan p~iv~rahaa tai ateria

korvausta ja majoittumiskorvausta tai yomatkarahaa valtion va

roista ainoastaan niilt~ matkavuorokausilta, jotka h~n on kayt

t~nyt yksinomaan matkustamiseen ja joiden osalta toimituksen pyy

t~ja ei ole korvausta suorittanut. 

25 §. 

Lasku tassa sopimuksessa tarkoitetusta ~orvauksesta on, ellei 

p~tevaa estetta ole, annettava asianomaiselle viranomaiselle 

kahden kuukauden kuluessa siita lukien kun matkustus tai toi

mitus suoritettiin loppuun tai, kun erityista syyt~ siihen on, 

asianomaisen viranomaisen m~~r~~man lyhyemm~nkin ajan kuluessa. 



Matkarahojen osalta ei tapahdu laskutusta, vaan suoritus tapah
tuu viranomaisen toimesta. 

26 §. 

Virkamiehella on oikeus saada ennakkoa virkamatkaa varten. 

27 §. 

Virkamies, jolla ennen 1 paivaa toukokuuta 1972 oli oikeus rau
tateilla I luokan paikkaan ja joka on ollut jatkuvasti valtion 
palveluksessa edella mainitun paivan jalkeen, sailyttaa sanotun 

oikeutensa. 

28 §. 

Sen estamatta, mita matkakustannusten korvauksesta ja paivarahas

ta 30 paivana joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa (496/37) sii
hen my5hemmin tehtyine ' muutoksineen on saadetty, noudatetaan val
tion virkamiesten oikeudesta matkakustannusten korvaukseen mita 
tassa sopimuksessa sanotaan. 

Mita edella on sanottu, koskee vastaavasti niita saannoksia ja 
erityismaarayksia, jotka on annettu tai pysytetty voimassa edel

~mainitun asetuksen (496/37) 20 §:n nojalla. 

I ~~=~sa tie- ja vesirakennushallituksen ja tie- ja vesirakennuspii
rien piirihallinnon diplomi-insin55rien ja insin5orien viroissa 
tai toimissa seka tiemestaripiirin tiemestarieq ja rakennusmesta
rien viroissa tai toimissa, joissa ns. · puolipaivarahajarjest~lman 

voimassa ollessa maksettiin puolipaivarahaa, suoritetaan matkakus
tannusten korvausta taman sopimuksen mukaisesti. Tyomaalle siir
retylle rakennusmestarille, jonka tyomaa sijaitsee yli 15 kilomet

rin etaisyydella ha~en asunnostaan tai virkapaikastaan tai yli 5 
kilometrin etaisyydella toisen kunnan rajasta mitattuna yleisesti 

kaytettya kulkutieta sen mukaan tapahtuuko laht5 asunnosta vai 
virkapaikasta ja paluu vastaavasti asuntoon vai virkapaikkaan, 



---
suoritetaan matkakustannusten korvauksena matkavuorokaude1ta 85 

prosenttia 12 §:n ja. 13 §:n mukaisesti m~~r~ytyv~st~ p~iv~rahasta. 

!Milloin ei tu1e suoritettavaksi ede11~ mainittua 85 prosentin mu

kai~ta p~iv~rahaa, suoritetaan ateriakorvausta 15 §:n mukaisesti. 

T~m~n momen~in tarkemmasta sove1tamisesta on 1aadittu eri11inen 

pByt~kirja (1iite). 

Nii11e va1tionrautateiden virkamiehi11e, joi11e ennen t~m~n so

pimuksen voimaan tu1oa on maksettu p~iv~raha korvauksesta viran

toimituksesta asemapaikan u1kopuo1e11a annettujen s~~nnosten mu

kaan, maksetaan p~iv~raha 11 §:n s~~nnBksist~ poiketen sopimuk

sessa mainituin ede11ytyksin si11oin, kun matka virkamiehen vir

kapaikasta tai asuntopaikasta virantoimituspaikkaan on v~hint~~n 

10 ki1ometri~. Vastaavin perustein suoritetaan p~ivaraha posti

ja 1enn~tin1aitoksen sek~ tu11i1aitoksen virkamiehi11e, jotka 

v~1iaikaisesti m~~r~t~~n virantoimitukseen asemapaikan u1kopuo-

1e11e. Virantoimituksen jatkuessa sama11a virantoimituspaika11a 

y1i 90 vuorokautta maksetaan p~iv~raha 11 §:n 2 momentissa sa

notuin tavoin v~hennettyn~. 

Posti- ja 1enn~tin1aitoksen autonku1jettajat ja autopostimiehet, 

jotka ovat va1inneet vuosimatkarahaj~rjeste1m~n, saavat pysya 

va1itsemassaan jarjeste1m~ss~, jossa markkaT~ar~t sai1yv~t en

tisen suuruisina. Va1tionrautateiden vuosimatkarahaa nauttivat 

virkamiehet voivat va1ita joko tam~n virkaehtosopimuksen mukaisen 

matkarahajarjestelman tai pysya entisessa vuosimatkarahaj~rjes-

lte1m~ss~ entisin markkam~arin. 

29 §. 

Jos syntyy erimie1isyyksi~ t~~n sopimuksen p~tevyydesta, voimas

sao1osta tai oikeasta sis~11yksest'~, on erimie1isyys pyrittav~ 

se1vitt~m~an neuvotte1ui11a. T~11oin noudatetaan menette1y~, 

josta pn sovittu 12 p~iv~na 1okakuuta 1970 va1tion virkaehtosopi

musten neuvotte1umenette1ysta tehdyssa p~~sopimuksessa. 
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Sopimuksen voimassao1o 

30 §. 

T~m~ sopimus on voimassa 1 p~iv~st~ he1mikuuta 1976 a1kaen tam

mikuun 1oppuun 1977 ja sit~ sove11etaan 1 p~iv~st~ maa1iskuuta 

1976 ja sit~ my~hemmin a1kaviin matkavuorokausiin. Sopimuksen 

voimassao1o jatkuu t~~n j~1keen ko1men kuukauden mo1emminpuo

lisin irtisanomisajoin. 

Ty~rauha 

31 §. 

T~h~n sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassao1oaikana 

ryhty~ ty~taiste1utoimenpiteisiin sopimuksen p~tevyydest~, voi

massao1osta tai oikeasta sis~11~sta taikka sopimukseen perustu

vasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa 

olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaa

miseksi. 

Lis~ksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on ve1vo11inen huo-

1ehtimaan, ett~ sen a1aiset yhdistykset ja virkamiehet, joita so

pimus koskee, eiv~t riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyo

rauhave1voitetta eiv~tk~ sopimuksen maarayksia. T~a virkamiesyh

distykse11e kuu1uva velvo11isuus sis~1taa my~s sen, ettei yhdistys 

saa tukea tai avustaa kielletty~ tyotaiste1utoimenpidett~ eika 

muullakaan tava1la myot~vaikuttaa se1laisiin toimenpiteisiin, vaan 

on velvollinen pyrkimaan niiden lopettamiseen. 

Helsingissa 14 p~ivan~ helmikuuta 1976. 
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Liite ,;.a 
V. i r k a e h t O· a o p i m u s 

valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamat
kojen kuste.nhuste·n korve.amisesta. 

Valtiovarainministerio ja toisaalta valtion virkamiehia 
eduste.vien virkamiesyhdistysten keskusjarjestot Akava ry, 
Julkisten tyoalojen amme.ttijarjesto JTA ry seka TVK:n Virka
miesjarjestot TVK-V ry ovat 6 paivana marre.skuuta 1970 an
netun valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 2 §:n nojalla 
tehneet valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamat
kojen kustannusten korvaamisesta seuraavan virkaehtosopi
mu~sen: 

Yleistl:l. 

1 s. 
Ve.ltion virkamiehelle suoritetaan taman sopimuksen mukai

sesti ulkomailla tehdyn virkamatkan matkakustannusten kor
vauksena 

1) me.tkustamiskustannusten korvausta; 
2) paivarahaa; 
3) hotellikorvausta; seka 
4) korvausta muista matkae.n lii.ttyvista pykalassa 10 mai

nituista kuluista. 

Matkakustannuksina pidetaan niita ylimaaraisia menoja, 
joita virkamiehella on ollut virkamatkan johdosta. 

2 §. 

Matkustamiskustannusten korvaukseen, paivarahaan ja hotelli
korvaukseen nahden 1 §:ssa mainitut virkamiehet jaetaan matka
luokkiin seuraavasti 

1) I matkaluokkae.n ne virkamiehet, joiden virat tai toimet 
kuuluvat B-palkkausluokkiin, C47 te.i sita ylempiin C
palkkausluokkiin, S 11 tai sita ylempiin sopimuspalkka-· 
luokkiin tahi V26 palkkausluokkaan; ja · 

2) II matkaluokkaan muut kuin edella mainitut virkamiehet. 



Virkamatkan kustannusten korvausta laskettaessa on maaraa
vana se virka tai toimi, jonka haltija virkamies on tai jota 
ban boitaa virkaatoimittavana tai viransijaisena silloin kun 

virkamatka tebdaan. 

3 §. 

Virkamatka on teht&va niin lyhyessa ajassa ja vahin koko
naiskustannuksin kuin huomioon ottaen virkamatkan ja virka
miehen hoidettavien tehtavien tarkoituksenmukaisen suorittami~ 
sen on mahdollista. Virkamatkan kokonaiskustannuksia arvostel
taessa on otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten kor
vaus, paivaraha ja hotellikorvaus, myos kulkune•1von kayttami
sella mahdollisesti saavutettu tyoajan saasto. 

Virkamatkasta ei suoriteta korvausta enempaa kuin mita oli
si ollut maksettava, jos virkamatka olisi tehty momentissa 
tarkoitetulla valtiolle edullisimmalla tavalle. 

Matkustamiskustannusten korvaus 

4 §. 

Virkamiehelle suoritetaan korvaus matkalipuista seka hanen 
suorittamistaan kuljetus-, paikka- ja makuupaikkalipuista. 

5 §. 

Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan matkustusta
vasta ja matkaluokasta johtuen seuraavien perusteiden mukai
sesti; 

1) Rautateilla: kummassakin matkaluokassa maksu I luokan 
paikasta 

2) Laivalla: kUmmassakin matkaluokassa maksu I luokan 
paikasta; kuitenkin enintaan 2 vuorokautta 
kestava laivamatka korvataan 
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3) Lentokoneella: alle 8 tunnin matkalla kummassakin matkaluo
kassa maksu turistiluokan paikasta; puolus
tusvoimain komentajalla, oikeuskanslerilla 

4) Raitiotiella, 
linja-autolla 
tai muulla lin
jaliikenteen 
kulkuneuvolla: 

ja diplomaattisen edustuston paallikolla omal 
la toimialueellaan on kuitenkin oikeus maksu~ 
I luokan paikasta 

yli 8 tunnin matkalla II matkaluokassa maksu 
turistiluokan paikasta ja I matkaluokassa I 
luokan paikasta; reittiin kuuluva lentokonee~ 
valiton vaihto ei keskeyta matkaa 

maksu yhdesta paikasta 

5) Vuokra-autolla: suoritettu, tositteella osoitettava kulje
tusmaksu 

6 §. 

Milloin virkamatkan tarkoituksesta tai erityisista syista joh
tuen v.irkamies on oikeutettu kayttamaan virkamatkalla omaa autoa, 
suoritetaan korvaus kuten kotimaassa suoritetuista matkoista, 

Ulkomaanedustuksen viran tai toi~en haltijan oman a~ton kay
testa ja siita suoritettavasta korvauksesta maaraa ulkoasiainmi
nieterio. 

Paivaraha 

7 §. 

P.aivaraha lasketaan matkavuorokausi ttain. Matkavuorokausi on 
24 tuntia virkamatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden 
paattymisesta. 

Virkamiehella on oikeus sita maata tai aluetta varten sovit
tuun paivarahaan, missa matkavuorokausi paattyy. Jos matkavuorc
kausi paattyy laivalla tai lentokoneessa, maaraytyy paivaraha sen 
maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lah-
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tehnyt tahi Suomesta l~hett~ess~ ensiksi saapuu. 

Jos virkamatkaa k~ytetty aika ylitt~~ viimeisen t~ydep mat

kavuorokauden yli kahdella tunnilla, on virkamiehell~ oikeus 

kotimaan korvausten mukaiseen osapaiv~rahaan ja jos yli kahdel

latoista tunnilla, h~ella on oikeus kotimaan korvausten mu~ai

seen kokopaiv~rahaan. 

Mikali virkamatkaan k~ytetty kokonaisaika ja~ alle 24 tunnin, 

suoritetaan paivaraha kotimaan matkojen saann5sten ja markkama~

rien mukaisesti. Jos virkamatka on kuitenkin kest~nyt yli 15 tun

tia ja siita ajasta on viratoimituksen tai muun p~tevan syyn vuok

si oleskeltu yli viisi tuntia ulkomaan alueella, virkamiehella 

on oikeus kyseista maata tai aluetta varten sovittuun paivarahaan. 

Virkamiehe11~, jonka virkapaikka on ulkomai11a, on 3 ja 4 mo

menteista poiketen oikeus saada se11aisesta virkam~tkasta, joka 

kest~~ kahdeksasta tunnista kahteentoista tuntiin tahi jos virka

matkaan k~ytetty aika ylitta~ viimeisen tayden matkavuorokauden 

y1i kahdel1a ja enint~~n kahde11atoista tunni11a, ta1ta osin ulko

maan paivaraha, joka on 50 prosenttia liitteessa 1 mainitusta sit~ 

maata tai aluetta varten sovitusta p~ivarahasta, jossa matka on 

tehty tai jonne se pa~ttyy. Jos virkamatka kesta~ y1i kaksitoista 

tuntia tai jos virkamatkaan k~ytetty aika ylitt!Hi. viimeisen matka

vuorokauden y1i kahdellatoista tunnilla, suoritetaan ulkomaan pai

v~raha kokcnaan. 

Paivarahan ma.grat matkavuorokaude1ta eri matka1uokissa ja ku

takin maata tai aluetta varten ovat taman sopimuksen liitteessa 1. 

8 §. 

Mi1loin virkamies jonakin matkav~orokautena on saanut ilmaisen 

tai matkalipun hintaan sisaltyneen muonituksen tahi hotellihuoneen 

perushintaan sisaltyy muu tai muitakin aterioita kuin aamuateria, 

paivaraha makset aan talta osin alennettuna 50 prosentilla, kun on 

kysymys lounaasta ja paiva11isesta tai 25 prosenti11a, kun on ky

symys 1ounaasta tai p~iv~1lisesta. 
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Milloin hotellikorvaus, jonka perushintaan sisaltyy edellA 
mainittujaaterioita, ylittaa hotellikorvauksen enirnm~ism~~r~n. 
otetaan ylitt~v~ osa huomioon lis~~mall~ se 1 momentissa maini
tulla tavalla alennettuun pAivarahaan, kuitenkin enint~~n silt~ 
osin, ettei t~ytta p4iv4rahaa yliteta. 

Hotellikorvaus 

9 §. 

Hotellikorvaus maksetaan laskua vastaan, kui.tenkin enintaan 
vahvistettu enimmaismaara. Korvaus k4sittaa huoneen perushin
nan, mahdollisen veron ja kiintean palvelusrahan. Matkalaskun 
yhteydessa on esitettava hotellilasku. 

Hotellikorvauksen saaminen edellyttaa, etta virkamies on 
ollut hotellin sijaintipaikkakunnalla kello 21-7 v4lisena ai
kana vAhintaan nelja tuntia. 

Hotellikorvausten enimmaismaarat matkavuorokaudelta eri mat
kaluokissa ja kutakin maata tai aluetta varten ovat tAman sopi
mukasen liitteessA 2. 

Muut korvaukset 

10 §. 

Vinkamatkasta aiheutuvina kuluina korvataan lisAksi seuraa
vat kulut: 

1) lentokenttavero 
2) valttamatt~mAt matkan jarjestelyihin liittyvAt puhelin

ja s~hkekulut 
3) virkapassi-, passi- (lv.) ja viisumimaksut seka vAlttamat

t~mAt rokotusmaksut 
4) muut pakolliset edellisiin verrattavat maksut 

ErityissAann~ksia 

11 §. 

Lasku tAssa sopimuksessa tarkoitetusta korvauksesta on, ellei 
p4tev44 estetta ole, anne~tava asianomaiselle viranomaiselle kah
den kuukauden kul~essa siitA lukien kun virkamatka pAAttyi tai 



kun erityist~ syyt~ siihen on, asianomaisen viranomaisen m~a
r~~m~~n 1yhyemm~nkin ajan ku1uessa. 

12 §: 

Virkamiehe11ll. on oikeus saada ennakkoa virkamatkaa varten. 

Sopimuksen voimassao1o 

13 §. 

Tll.mll. sopimus on voimassa 1 pll.ivll.stll. huhtikuuta 1976 alkaen 
tammikuun 1oppuun 1977. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman 
jll.1keen ko1men kuukauden molemminpuo1isin irtisanomisajoin. 

Tyt5rauha 

14 § .. 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaika
na ryhtya ty~taistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, 
voimassaolosta tai oikeasta sisal1~sta taikka sopimukseen pe
rustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, •Toi
massa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen ai
kaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvol1inen 
huo1ehtimaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, jci
ta sopimus koskee , eivat riko edellisessa momentissa tarkoite~
tua tyorauhavelvoitetta eivll.tka sopimuksen maarayksia. T~ma vir
kamiesyhdistykselle kuuluva velvo11isuus sisaltaa myos sen, et
tei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettya tyotaistelutoimenpi 
detta eika muu1lakaan tavalla myotavaikuttaa sel1aisiin toimen

piteisiin, vaan on ve1vo11inen pyrkimall.n ni~den lopettamiseen. 

He1singissa 14 paivanll. he1mikuuta 1976. 
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Virkamatkasta ulkomailla suoritetaan paivarahaa matkavuorokaudelta 

seuraavasti: 

Hatkaluot<ka 

I II 

140,- 130,-

130,- 120,-

120,- 110,-

110,- 100,-

105,- 95,-

100,- 90,-

95,- 85,-

90,- 80,-

Maa tai alue 

Amerikan Yhdysval l at, Aus tralia, Japani, Ranska, Sveitsi 

A1ankomaat, Islanti, Kanada , Ncuvostoliitto, Norja, Ruot
si, Saksan 1iittotasaYal ta, Ta:-:ska 

Be1gia, Hongkong, Iran, Iso-Britannia, Israel, Ita1ia, 
Itavalta, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia 

Algeria, Brasilia, Egyptin arabitasavalta, Fidzi, Gabon, 
Guinea, Indonesia, Kamerun, Keski-Afrikan tasava lta, Liba
non, Liberia, Libya, Marokko, Nigeria, Norsun l uuranr.ikko, 
Romania, Sambia, Thaimaa, Uusi-Seelanti, Venezuela, Zaire 

Afganistan, Espanja, Filippiinit, Intia, Irlanti, Jugosta
via, . Kongo, Korean tasavalta, Kuuba, Luxemburg, Meksiko 

Argentiina, Bangladesh, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Sal
vador, Etela-Afrikan tasavalta, Guatemala, Malesia, Pakis
tan, Paraguay, Peru, Senegal, Singapore, Sudan, Trinidad
Tobago, Tsekkoslovakia, Turkki, Uruguay 

Albania, Bolivia, Bulgaria, Dominikaaninen tasavalta, Etiopia 
Ghana, Haiti, Irak, Jordania, Kenia, Kolumbia, Korean demo~
raattinen tasavalta, Kreikka, Mongolia, Portugali, Puola, 
Saksan demokraattinen tasavalta, Sri Lanka, Syyria, Tunisia, 
Uganda, Unkari, Vietnamin demokraattinen tasavalta ja maa, 
jota ei ole erikseen mainittu 

Burma, Gambia, Honduras, Kiina, Kypros, Malta, Nigaragua, 
Panama, Somalia, Tansania 
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Virkamatkasta ulkomailla suoritetaan hotellikorvausta korvaukseen 

oikeuttavalta matkavuorokaudelta seuraavat enimmaismaarat: 

Matkaluokka 

I II 

170,- 160,-

150,- 140,-

135,- 125,-

120,- 113,-

105,- 100,-

95,- 91,-

90,- 87,-

85,- 82,-

KIA tai alue 

Amerikan Yhdysvallat, Australia, Qatar, Ranska, 
Sveitsi 

Algeria, Brasilia, Egyptin arabitasavalta, Islanti, 
Iso-Britannia, Japani, Kanada, Neuvostoliitto, Nor
ja, Ruotsi, Tanska 

Argentiina, Belgia, Rongkong, . Indonesia, Iran, Ita
valta, Korean tasavalta, Kuwait, Luxe@burg, Puola, 
Romania, Saksan demokraattinen tasavalta, Saksan liit
totasavalta, Saudi-Arabia, Sudan, Tsekkoslovakia, Un
kari 

Alankomaat, Bolivia, Bulgaria, Chile, Ecuador, Espan~ 
ja, Etela-Afrikan tasavalta, Fidzi, Ghana , lrlaati, 
ltalia, Jordania, Kiina, Kolumbia, Kuuba, Malesia, Mek
siko, Nigeria, Peru, Sambia, Singapore, Tansania, Turk
ki, Uusi-Seelanti, Venezuela 

Bangladesh, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta , El 
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Intia , Irak , I s
rael, Korean demokraattinen tasaval ta, Libanon, ~ica
ragua, Pakistan, Panama, Thaimaa, Vietnamin demokraat
tinen tasavalta 

Etiopia, Filippiinit, Jugoslavia,· Kenia, ~larokko, Nor
sunluurannikko, Portugali, Uganda 

Gabon, Kreikka, Kypros, Liberia, Senegal, Scn~l i a, Tu
nisia ja maa, jota ei ole erikseen mainittu 

Afganistan, Albania, Burma, Gambia, Guinea, Kame run, 
Keski-Afrikan tasava1ta, Kongo, Libya, l'!alta, Nongo l i a, 
Paraguay, Sri Lanka, Syyria, Trinidad-Tobago, Uruguay , 
Zaire 
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Lii te 3.9. 

Virkaehtosopimue valtion virkamiesten muuttoky•*annusten 
korvaamiseeta 

Matkustamiskustannusten korvaus 

4 §. 

3 mom. 

Virkamiehen omalla tai hallitsemallaan autolla euoritta
masta siirtomatkasta on virkamies oikeutettu saamaan valtion 
virkamiesten matkustuse~annon mukaisen kilometrikorvauksen 
ja kunkin mukana seuraavan perheenjasenen osalta lisaksi 3 
pennia kilometrilta, kuitenkin enintaan sen ~uuruisena, mi
ka korvaus olisi ollut, joe halvinta matkustustapaa olisi 
kaytetty. 

Muuttoraha 

6 §. 

Edella 4 ja 5 §:as~ tarkoitettujen korvausten lisaksi suo
ritetaan virkamiehelle muuttoraha korvauksena muista tarpeel
lisista muutoata aiheutuneista kustannuksista. Muuttorahan 
suuruus ~~r~ytyy muuttavien henkiloiden lukumaaran mukaan 
seuraavasti: 

Muuttavien henkiloiden 
lukumaara 
1 

2 tai ene~n 

Muuttoraha 

420 mk 

1250 mk 

Virkamieheile, joka siirtymisvelvollisuuteen perustuvan 
siirron johdosta joutuu muuttamaan uudelleen, ennenkuin va
hinta~n 12 kuukautta on kulunut edellisesta. siirtoon perus
tuvasta muutosta, suoritetaan muuttor&ha tallaisen muuton 
osalta 25 ~:lla korotettuna. 

Joe siirto kohdistaa kumpaankin aviopuoliaoon, suoritetaan 
muuttoraha vain toiselle. 



12 §. 

T~rn~ sopimus on voimassa he1mikuun 1 paivasta 1976 

tarnrnikuun 31 p~ivaan 1977. Sopimuksen voirnassao1o jatkuu 
taman ja1keen vuoden kerral1aan, jo11ei sita jomma1ta
kumma1ta puo1e1ta irtisanota vahintaan ko1mea kuukautta 
ennen sopimuskauden paattymista. 
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Liite 3.10. 

VIRKAEHTOSOPIMUS VALTION VIRKAMIEHILLE SUORITETTAVASTA 
SYRJASEUTULISASTA 

2 §, 

Virkamiehelle suoritetaan syrjaseutulisaa, 'milloin hanen 
toimipaikkanaa sijaitsee harvaan asutulla, syrjaisella, valta
kunnan rajaan idassa tai pohjoisessa ~ajoittuvalla tai kyl
malla alueella taikka meren tai jarven saaristossa. 

Virkamiehella tarkoitetaan: 

1, valtion peruspalkkaisen tai taulukkopalkkaa saavan so
pimuspalkk~iaen viran tai toimen haltijaa; 

3 §, 

Virkamiehelle suoritetaan syrjaseutulisaa jaljempana 
mainituin perustein maaraytyvien syrjaseutupisteiden yh
teenlasketun maaran mukaan siten, etta kukin syrjaseutu• ' 
piate vastaa 4 sadalta virkamiehelle suoritettavan perus
palkan tai vuosipalkkion, ikalisi~n, B-, S- ja C48-59 palk
kaualuokkiin kuuluvien markkamaaraisten maaravuosikorotus
ten !a kalliinpaikanliaan yhteenlasketusta maarasta taikka 
vastaavasta palkasta tai palkkiosta. Virkamiehelle, jolla 
ikalisa suoritetaan toisen palkkausluokan mukaan kuin pe
ruspalkka tai vuosipalkkio, suoritetaan syrjaseutulisa sa
man palkkaualuokan mukaisena kuin ikalisa. 

Liite 3 .11 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten suojavaatetuksesta 

Sopimus uudistetaan muuttamattomana. 



Liite 3.18. 

SOPIMUS VALTION VIRKAMIESTEN TY~MARKKINAKOULUTUKSESTA 

Valtionhallinnon henkilBstBkoulutuksella tarkoitetaan sel1aista 
koulutusta, j.ota valtion viranomainen hankkii palve1uksessaan 
o1eva11e henkil6stol1e. Henki16stokou1utukseen osallistuminen 
on tyot~ samalla tavalla kuin muukin viran tai toimen hoita
minen. Koulutus voi o1la luonteeltaan ammati11ista jatko-, 
t~ydennys~ tai uudel1eenkou1utusta. Valtion j~rjest~~~n hen
ki1ostokoulutukseen osa1listuva virkamies saa palkkansa sek~ 
matkakustannusten korvausta ja p~iv~rahaa siten kuin valtion 
virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevassa virka
ehtosopimuksessa on sovittu. 

Varsinaisen henki1ostokoulutuksen lis~ksi ja ohe1la tarvitaan 
myos muuntyyppista kou1utusta, jossa erityisesti henki1ojarjes
tojen osuus on keskeinen. T~m~n koulutuksen osa1ta valtiovarain
ministerio ja toisaalta valtion virkamiehi~ edustavien virka
miesyhdistysten keskusj~rjestot Akava r.y., Ju1kisten tyoa1ojen 
Ammattijarjesto JTA r.y. ja TVK:n Virkamiesjarjest6t TVK-V r.y. 
ovat 6 p~iv~n~ marraskuuta 1970 annetun va1tion virkaehtosopi
mus1ain (664/70) 2 §:n nojal1a tehneet seuraavan virkaehtoso
pimuksen: 

1 §. 

T~m~ sopimus koskee va1tion virkamiesten ty6suojelu-, virasto
demokratia- ja 1uottamusmieskou1utusta sek~ virkamiesyhdistyst e J 
jarj~st~m~~ muuta kou1utusta siin~ 1aajuudessa kuin jaljemp~~~ 
on mainittu. 

2 §. 

Virkavapauden myont~misest~ tassa sopimuksessa tarkoitettuihin 

kou1utusti1aisuuksiin osal1istumista varten paattaa asianomai
. nen tyonantajaviranomainen toimivaltansa mukaisesti. Taman 

sopimuksen tarkoittaman palkal1isen virkavapauden myontamisen 



yleisen~ edellytyksen~ on, ett~ koulutustilaisuus liittyy 
koulutustilaisuuteen pyrkiv~n henkil~n yhteisty~teht~viin. 

3 §. 

T~ss~ sopimuksessa tarkoitetun koulutustilaisuuden ohjelma on 
koulutusti~aisuuden j~rjest~j~n toimitettava etuk&teen valtion 
koulutussopimusasiain neuvottelukunnan (VAKO) hyv~ksytt&v~ksi 
vi imeist&an kahta kuukautta ennen koulutustilaisuuden alkamista. 
Ohj elman tulee sisaltll tiedot koulutustilaisuuden sisall6sta, 
kestoajasta, kohdehenkil6ista ja pitopaikasta. Koulutustilai
suuden hyvaksymista tarkoittava ratkaisu on hakijan toimitettava 
j a lj enn~ksena sille ty6nantajaviranomaiselle, jonka palveluk

s essa eleva virkamies on hakeutumassa koulutustilaisuuteen. 

Mikali tyonantajaviranomainen ja virkamiesyhdistys yhdessa jlr
j estlvat tassa s opimuksessa tarkoitetun Koulutustilaisuuden, ei 
ohj elmaa tarvitse hyvaksytt~~ neuvottelukunnassa. Neuvottelukun
ta ei k~sitt e le 9 §:ssa tarkoitettujen kurssien ohjelmia. 

Neuvottelukunta voi hyvaksya koulutustilaisuuden joltakin osalta 
t ~s s a sopimuksessa tarkoitetuksi koulutustilaisuudeksi tai se 
voi ehdottaa muit a tarpeellisena pit~mia~n muutoksia esitettyyn 
ohjelmaan. Neuvpttelukunnan on perusteltava muutose ityksens& 
ja kie lteinen ratkaisunsa. 

4 §. 

Tyosuojelukoulutukseen ja virastodemokratiakoulutukseen osallis
tuvalle yhteistyoelimen jasenelle maksetaan koulutusajan palkk~ 
ja koulutuksesta aiheutuvat kustannukset siten kuin jaljemplna 
tassa pykalass~ on sanottu. Sarna koskee ty6suojelukoulutuksen 

osal ta tyosuojeluvaltuutettua, tyosuojeluvaravaltuutettua, tyo
suojeluasiamiesta ja luottamusmiest~. miklli ty6paikassa ei 
ole tyosuojeluasiamiest~. 

M~lr&ttaessa l momentissa tarkoitettuun koulutukseen osallistu
misajalta virkamiehelle suoritettavaa palkkaa otetaan varsinaisen 
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palkkauksen ohella huomioon palkkausluokkiin sijoittelun yhtey
dess~ ns. muistutuksen muodossa toteutetut palkkausluokkien 
korotukset tai alennukset sek~ sellaiset palka:nlis~t j a lis~palk
kiot, jotka maksetaan s~~nn~llisesti toistuvina tietynm~ar~i
sina kuukausittaisina erina. 

Kustannusten korvauksena suoritetaan virkamiehelle p~ivarahaa 
seka matkustamis- ja maj·oittumiskustannusten korvausta sen mukaan 
kuin valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta teh
dyss~ virkaehtosopimuksessa on m~~r~tty. 

Koulutusajan palkkaa ja koulutuksesta aiheutuvien kustannusten 
korvausta suoritetaan enint~~n 30 p~iv~n ajalta kunkin koulutus
tilaisuuden osalta. 

5 §. 

Luottamusmieskoulutukseen osallistuvalle p~~luottamusmiehelle, 
p~~luottamusmiehen varamiehelle, luottamusmiehelle tai luotta
musm~ehen varamiehelle maksetaan koulutusajan palkkaa siten 
kuin edell~ 4 §:n 2 ja· 4 momenteissa on m~~r~tty. 

1 momentissa tarkoitettuun koulutukseen osallistuvalle henkilc : 
le suoritetaan 30 markan suuruinen korvaus p~iv~lt~ ruokailu
kustannusten maksamiseksi. Korvaus maksetaan samoin perustein 
kuin valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta tehd: .. 
virkaehtosopimuksen mukaan osap~iv~rahasta on sovittu enint~~n 
30 paivan ajalta kunkin koulutustilaisuuden osalta. 

6 §. 

Edell~ 5 §:ss~ mainitulla tavalla maksetaan koulutusajan palkke 

ja ruokailukustannusten korvaus luottamusmieskoulutukseen osal
listuvalle virkamiesyhdistyksen tai virkamiesten ammattiosaston 
puheenjohtajalle, mikali han ty~skentelee hallintoyksik~ss~, 

jossa henkil~kunnan suuruus on v~hint~~n 100 tai h~nen johta
massaan yhdistyksessa taikka ammattiosastossa on v~hintatl.n 50 
j~sent~. 



1 §. 

Kou1utusti1aisuuksiin osa11istumiseen k~ytetty aika luetaan 
virkamiehen tY.6ajaksi siten kuin asiasta on sovittu asianomai
sissa ty6aikasopimuksissa. 

8 §. 

Mik~1i virasto tai laitos ei katso voivansa 1~hett~~ virkamiest~ 
tassa sopimuksessa tarkoitettuun kou1utusti1aisuuteen, ovat 
virkamies ja 1uottamusmies oikeutettuja saamaan se1vityksen 
kie1tamisen syyst~. 

9 §. 

Virkamiesj~rjest6jen jarjest~mi11e mui11e kuin t~ss~ sopimuksessa 
tarkoitetui11e kurssei11e osa11istumista varten tu1ee virkamie
hi11e mahdo11isuuksien mukaan my6nt~~ pa1katonta virkavapautta. 
N~ihin kou1utusti1aisuuksiin osa11istuminen saman 1omanmaaray
tymisvuoden aikana enint~~n 30 paivan~ ei vahenna sen vuoden 
vuosi1omaa. 

10 §. 

Tama sopimus on voimassa 1 paivasta he1mikuuta 1976 lukien joulu

kuun 31 paivaan 1978 saakka. Sopimuksen voimassao1o jatkuu tam~n 
jalkeen vuoden kerra11aan, jo11ei sita jommaltakumma1ta puolelta 
irtisanota vahint~~n ko1mea kuukautta ennen sopimuskauden paat
tymist~. 

5 §:n 2 momentissa tarkoitettua korvausta voidaan kuitenkin 
vuosittain tarkistaa sopimuskauden aikana sopimusta irtisano

matta. 

11 ~. 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassao1oaikana 
ryhtya tyBtaiste1utoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voi
massaolosta tai oikeasta sisa115st~ taikka sopimukseen perustu
vasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa 

olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaa
miseksi. 
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Lis~ksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on ve1vo11inen 

huo1ehtimaan, ett~ sen a1aiset yhdistykset ja virkamiehet, 

joita sopimus koskee, eiv~t riko ede11isesea momentissa tar

koitettua ty0rauhave1voitetta, eiv~tk~ sopimuksen m~~r~yksi~. 

T~m~ virkamiesyhdistykse11e kuu1uva ve1vo11isuus sis~1t~a myOs 

sen, ettei yhdietys saa tukea tai avustaa kie11etty~ ty0tais

te1utoimenpidett~ eik~ muu11akaan tava11a myBtavaikuttaa se1-

1aisiin toimenpiteisiin, vaan on ve1vollinen pyrkim~~n niiden 

1opettamiseen. 

He1singissa 14 paivana he1mikuuta 1976. 
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Liite 3.19. 

Valtion virkamiesten luottamusmiessopimus 

Sopimus uudistetaan muutoin muuttamattomana, paitsi ett~ 
9 §:n 1 ja 2 momentti poistetaan tarpeettomana ja 3 momentti 
siirret&~n 8 §:n loppuun uudeksi 4 momentiksi. Muutoksen 
j~lkeen 9 § kuuluu seuraavasti: 

9 §. 

Luottamusmiehen koulutuksessa noudatetaan valtion virka
miesten ty5markkinakoulutuksesta tehty& virkaehtosopimusta. 
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Liite 5. 

SOSIAALISIA JA ERKITK MUITA ETUJA KOSKEVAT JKRJESTELYT 

Ty5paikkaruokai1u 

Ty5paikkaruokai1uun valtion virastoissa ja laitoksissa liit
tyvi& kysymyksi& on se1vitt~nyt neuvotteluosapuolten yhteinen 
toimikunta . Vuoden 1975 lokakuussa antamassaan yksimielisess& 
mietinn5ss& toimikunta on tehnyt my5s ehdotukset ty5paikka
r•uokailun ede11een kehitt~isesta valtion virastoissa ja lai
toksissa . Neuvotte1uosapuolet ovat yhta mielta siita, etta 
ty5paikkaruokai1ua kehitetaan toimikunnan tekemien ehdotusten 
pohja1ta. 

Ty5paikkaruokai1un kehittamisen tavoitteena on , etta koko 
henkil5st511a on ty5paikasta, ty5aikamuodosta ja pa1ve1ussuhteen 
1aadusta riippumatta mahdollisuus ruokailuun ty5vuoron aikana. 
Taman tavoitteen saavuttamiseksi 1aaditaan yhteistoiminnassa 
selvitys ja toimeenpanosuunnitelma siita, missa maarin on tar
koituksenmukaista ja mahdo11ista kehittaa ty5paikkaruokailua 
perustama11a tyBpaikkaruokaloita valtion toimesta taikka yhte is
toiminnassa kunnal1isten virastojen ja laitosten kanssa seka 
mi1la tavoin ruokai1u on muissa tapauksissa j~rjestettava. 
Selvityksiin perustuva toimeenpanosuunnitelma 1aaditaan 1.1. 
1977 mennessa. 

Ty6paikkaruokai1un laajentamiseen ryhdytaan va1itt5masti ja 

toimeenpanosuunnitelma toteutetaan vuoden 1979 1oppuun menness~. 

Ty5paikkaruokai1un kehittamiseen k~ytetaan vuonna 1976 n . 
15 milj. markkaa. 



-~-

Ty~terveyshuo1to 

Va1tion pa1ve1uksessa o1evien ty6terveyshuo11on tavoite

ja sisMlt61injat on vahvistettu valtion ty~terveyshuo11on 

periaateohje1massa. 

Periaateohjelman mukaisen ty5terveyshuo1lon toteuttaminen 

kaikkia va1tion pa1ve1uksessa ol~via koskevana edellytt~M 

ty6terveyshuo11on tavoitetason ja toimeenpanojMrjestyksen 

mM~ritte1yM yhteistyBss~ valtiovarainministeri~n ja keskeis

ten henki15st5j~rjest6jen kanssa. Neuvotteluosapuo1et ova t 

yht~ mielt~ siit~. ett~ tyBterveyshuoltoa kehitet~Mn niin, 

ettM toiminta sopeutuu tarkoituksenmukaisesti y1eiseen ter

veydenhuoltoon ja terveydenhuo1lon henki1Bst5resursseihin. 

Terveyspa1veluja j~rjestett~ess~ on otettava huomioon my~s 

virastojen ja 1aitosten keskin~inen yhteistyB. 

Va1tion ty6terveyshuo1lon periaateohje1maan pohjautuva tavoi 

tetaso esitetM~n 1.10.1976 menness~ vahvistettavaksi. 

Sama11a vahvistetaan tavoitetason saavuttamiseksi tarvittava 

toimeenpano-ohje1ma. 

Ty~terveyshuo11on kehitt~iseen k~ytet~~ vuonna 1976 2 mi lj . 

mk toimeenpanon kannalta tarpeellisten terveysjarjestelyj en 

toteuttamiseksi. 

Lasten ~killinen sairastuminen 

Neuvotteluosapuolet ovat sopineet perheen piiriss~ sattunei

den ~killisten sairastapausten johdosta my6nnett~v4lt~ virka 

vapausajalt.a suoritettavasta pa1kkauksesta . Sopimuksen ma~ra~k

set sis~ltyv~t valtion yleiseen virkaehtos~pimukseen. 

Vapacrajan tapaturmakorvausta koskevat j~rjestelyt 

Sopimuksessa sosiaalisista ja er~ist~ muista j~rjestelyist a 

tyomarkkinain keskusj~rjestBt ovat sopineet vuoden 1969 

kokonaisratkaisussa sovituilla ja sittemmin alakohtaisiin 
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ty6ehtosopimuksiin otetui11a m~~r~yksill~ toteutetun vapaa
ajan tapaturmavakuutuksen korvaamisesta ryhm~henkivakuutuk
se1la sanotussa sopimuksessa tarkemmin m~~rite11y11~ tava11a. 

Neuvotte1uosapuolet toteavat, ett~ vapaa-ajan tapaturmien 
vara1ta vakuuttaminen seka niiden korvaaminen tehtiin vuoden 
1969 a1usta lukien mahdo11iseksi 20 p~iv~n~ joulukuuta 1968 
annetu11a 1ail1a tapaturmavakuutus1ain muuttamisesta (695/68) 
ja samana p~iv~~ annetu11a asetukse11a tapaturmavakuutuslain 
57 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vakuutuksesta (697/68). 
Vastaava j~rjeste1y u1otettiin koskemaan valtioh viran- ja 

toimenha1tijoita antama11a 1aki beit~ koskevan tapaturmavakuu
tus1ain muuttamisesta (726/68). Va1tion ty6ntekij~in osalta 
vapaa-ajan tapaturmien korvaaminen on mahdo11istettu tapaturma
vakuutus1ain 57 a §:ss!t (695/68 ,). Korvausten suorittaminen 
toteutettiin va1tion pa1ve1uksessa olevien henki16iden osa1ta 
9 paivana tammikuuta 1969 annetu11a va1tioneuvoston pa~t5k
se11~ (21/69) va1tioon virka- tai tyBsuhteessa o1evia hen
ki15ita kohdanneiden eraiden tapaturmien korvaamisesta. 

Neuvotte1uosapuo1et ovat yhta mie1t1t siit~, ett!t a1ussa maini
tussa sopimuksessa tarkoitetun jarjeste1yn toteuttaminen va1-
tion pa1ve1uksessa o1evi.en osa1ta se1viteta~n erikseen. T!!.ssa 
tarkoituksessa neuvotte1uosapuo1et asettavat ty5ryhm!!.n, jonka 
tu1ee tehd!!. asiasta ehdotus 31.5.1976 menness!t. 

Virkapukuavustus 

Va1tion virkapukuavustuksista on annettu asetus 30 paiv!!.n!!. 
jou1ukuuta 1969 (850/69), joka on tu11u~ voimaan 1 p!!.iv~st~ 

tammikuuta 1970. Asetuksen voimaantu1os!!.!!.nn5ksen noja11a 
va1tiovarainministeri5 on er!!.iden virastojen ja 1aitosten 

osa1ta my5nt~yt 1ykk!!.yksi!!. asetuksen sove1tamisesta. Va1tion 
ty5terveys- ja ty6turva11isuusasiain neuvotte1ukunta on se1-

vitt!!.nyt kysymyst!!. yhdenmukaiseen virkapukuavustusj~rjeste1-
m!!.!!.n siirtymiseksi ja tehnyt asiasta ehdotuksen. 

Neuvotte1uosapuo1et ovat yht!t mie1t!!. siita, etta a1ussa mai
nitun asetuksen mukaiseen virkapukuavustusj1trjeste1m!!.!!.n siir
tyminen toteutetaan va1tion tyBterveys- ja ty5turva11isuus
asiain neuvotte1ukunnan ehdotuksen mukaisesti posti- ja 
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1enn~tin1aitoksen ja 1iikkuvan po1iisin pa1ve1uksessa o1evien 
virkamiesten osa1ta siten, ett~ hankittaessa ensimm~isen 
kerran virkapuku vuoden 1976 tai 1977 aikana virkapukuavustus 
suoritetaan perushankinta-avustuksen suuruisena . Sama11a 
mainittua asetusta tu1isi muuttaa siten, ett~ asetuksen 4 §:n 
2 momentissa tarkoitetun avustuksen maar~ on 90 % ja sanotun 
pyk~1~n 3 momentissa tarkoitetun avustuksen maar~ 60 %. 
Kysymys niiden virastojen ja 1aitosten henki1Bkunnan siirty
misest~ yhdenmukaiseen virkapukuavustusj&rjeste1m~&n, jotka 
vie1~ j&~v&t sen u1kopuo1e11e, se1vitet&~n va1tion tyBterveys
ja .tyBturva11isuusasiain neuvotte1ukunnan toimesta vuoden 
1976 aikana. 

Terveydenhuo1toa1an ho1tohenki15kunnan osa1ta suoritetaan 
vastaavat pukurahaa ja suojavaatetusta koskevat j~rjeste1yt 
kuin ku1uvan vuoden kunna11isessa virkaehtosopimusratkaisussa 
on sovittu. 

P~ihteiden haittojen v~hent~minen 

P&ihteiden v&~rink~yttB on vakava yksi15& ja tyByhteis5& 
koskeva sosiaa1inen, terveyde11inen ja ta1oude11inen ongeJ~~ . 

Osapuo1ten kesken on yhteistoiminnassa va1miste1tu ohje pj:h

teiden haittojen v&hent&miseksi valtionha11innossa . Ohje edel -
1ytt~~ ha11intoyksikk5kohtaisia toimenpiteit& p~ihdeonge1man 
ehk&isemiseksi ja p~ihdeonge1maisten ohjaamiseksi hoitoon . 
T~m~n edist&miseksi ohjeeseen 1iittyy hoitoonohjausma11i 
virastoja ja 1aitoksia varten sek& sen toimeenpano - ohje . 

Perehdytt~minen 

Osapuo1et pitava t tarkeana , etta valtion virastoissa ja lai

toksissa k i innitet aan huomiota suunnitelmal1iseen henkil5st5n 

perehdytt~~iseen. T~ss~ toiminnassa on annettava tiedot eri
tyisesti hal1intoyksikon organisaatiosta, ty5oloi s ta, ty5suo
jelum~~rayksist& ja - organisaatiosta sek~ neuvottelu- ja 
yhteistoimintaj~rjestelm~st&. 
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Ty~h~n opastuksessa on tarpeen ottaa huomioon ammatin ja 

ty~menetelmien asettamat vaatimukse~, ty~turvallisuustekij~t 

ja opastettavan aikaisempi kokemus. 

Osapuolet toteavat, ett~ valtionhallinnossa on vireill~ useita 

perehdytt~isen kehitt~ishankkeita, ja asettavat yhteisen 

ty~ryhm~n, jonka teht~v~n~ on seurata uuden henkil~st~n pereh

dytt~misen kehittymist~ virastoissa ja laitoksissa sek~ tehd~ 

ehdotuksia tarvittaviksi toimenpiteiksi. 



5. b. 

V-YHDISTELMATAULUKKO V-YHDISTELMATAULUKKO 

I KALLEUSRYHMA II KALI.ruSRYHMA 

PAL.l\KAUS- IKALISIEN LKM PALKKAUS- IKALISIEN LKM 
J..UOKKA 0 1 2 3 4 5 LUOKK/, 0 1 2 3 4 5 

v 1 1 551 1 660 1 769 1 862 1 940 2 018 v 1 1 508 1 614 1 720 1 810 1 885 1 960 
v 2 1 551 1 660 1 769 1 862 1 940 2 018 v 2 1 508 1 614 1 720 1 810 1 885 1 960 
v 3 1 551 1 660 1 769 1 862 1 940 2 018 v 3 1 508 1 614 1 720 1 810 1 885 1 960 
v 4 1 589 1 700 1 811 1 906 1 98'5 2 064 v 4 1 545 1 653 1 761 1 854 1 931 2 008 
v 5 1 627 1 741 1 855 1 953 2 034 2 115 v 5 1 583 1 694 1 805 1 900 · 1 979 2 058 

v 6 1 667 1 784 1 901 2 001 2 o84 2 167 v 6 1621 1 734 1 847 1 944 2 025 2 106 
v 7 1711 1 831 1 951 2 054 2 140 2 226 v 7 1 664 1 780 1 896 1 996 2 079 2 162 
v 8 ....... 1 760 1 883 2 006 2 112 2 200 2 288 v 8 1 712 - 1 832 1 952 2 055 2 141 2 227 
v 9 1 802 1 928 2 054 2 162 2 252 2 342 v 9 1 752 1 875 1 998 2 103 2 191 2 279 
V10 1 844 1 973 2 102 2 213 2 305 2 397 V10 1 794 1 920 2 046 . 2 154 2 244 2 334 .... 

0 

V11 •.•.... 1 892 2 024 2 156 2 270 2 365 2 460 V11 1 840 1 969 2 098 2 208 2 300 2 392 I 

V12 1 946 2 082 2 218 2 335 2 432 2 529 V12 1 892 2 024 2 156 2 270 2 365 2 460 
Vl3 2 000 2 140 2 280 2 400 2 500 2 600 V13 1 945 2 081 2 217 2 334 2 431 2 528 
V14 2 056 2 200 2 344 2 467 2 570 2673 Vl4 1 999 2 139 2 279 2 399 2 499 2 599 
Vl5 2 119 2 267 2 415 2 542 2 648 2 "(54 V15 2 061 2 205 2 349 2 473 2 576 2 679 

V16 2 188 2 341 2 494 2 625 2 734 2 843 V16 2 127 2 276 2 425 2 553 2 659 2 765 
Vl7 2 253 2411 2 569 2 704 2 817 2 930 V17 2 191 2 344 2 h97 2 628 2 738 2 848 
V18 2 336 2 500 2 664 2 804 2 921 3 038 V18 2 272 2 431 2 590 2 726 2 840 2 954 
V19 2 425 2 595 2 765 2 910 3 031 3 152 V19 2 358 2 523 2688 2 829 2 947 3 065 
V?.O 2 516 2 692 2 868 3 019 3 145 3271 V20 2 446 2617 2 788 2 935 3 057 3 179 

V21 2 621 2 804 2 987 3 144 3 2"15 3 406 V21 2 549 2 727 2 905 3 058 3 185 3 312 
V22 2 739 2 931 3 123 3 287 3 424 3 561 V22 2 664 2 850 3 036 3 196 3 329 3 462 
V23 2 863 3 063 3 263 3 435 3 578 3 721 V23 2 785 2 980 3 175 3 342 3 481 3 620 
V24 3 003 3 213 3 423 3 603 3 753 3 903 V24. 2 920 3 124 3 328 3 503 3 649 3 795 
V25 3 157 3 378 3 599 3 788 3 946 4 104 V25 3 070 3 285 3 500 3 684 3 837 ::! 990 

V26 ••...•. 3 323 3 556 3 789 3 988' 4 154 4 320 V26 3 232 3 458 3 684 3 878 4 040 4 202 



V-YHDISTELMATAULUKKO 

III KALLEUSRYHMA 

PALKKAUS- IKALISIEN LKM 
LUOKKA 0 1 2 3 4 5 

v 1 ••.••• 1 466 1 569 1 672 1 760 1 833 1 906 
v 2 ...... 1 466 1 569 1 672 1 760 1 833 1 906 
v 3 · .•..•. 1 466 1 569 1 672 1 760 1 833 1 906 
v 4 .•.••. 1 502 1 607 1 112 1 802 1 877 1 952 
v 5 ... • .• 1 538 1 646 1 754 1 846 1 923 2 000 

v 6 •.••.• 1 575 1 685 1 795 1 889 1 968 2 047 
v 1 •..••. 1 617 1 730 1 843 1 940 2 021 2 102 
v 8 ....•. 1 663 1 779 1 895 1 995 2 078 2 161 
v 9 •..•.. 1 703 1 822 1 941 2 043 2 128 2 213 
VlO ). 743 1 865 1 987 2 092 2 179 2 266 

;:::! 

Vl1 •.•..• 1 788 1 .913 2 038 2 145 2 234 2 323 
Vl2 .•.••• 1 839 1 968 2 097 2 207 2 299 2 391 
V13 •••... 1 890 2 022 2 154 2 267 2 361 2 455 
V14 ...... 1 943 2 079 2 215 2 332 2 429 2 526 
Vl5 2 002 2 142 2 282 2 4o2 2 502 2 602 

V16 2 o67 2 212 2 357 2 481 2 584 2 687 
V17 ...... 2 129 2 278 2 427 2 555 2 661 2 767 
V18 .•••.• 2 207 2 361 2 515 2 647 2 757 2 867 
119 ••.••• 2 292 2 452 2 612 2 750 2 865 2 980 
V20 .•.•.. 2 317 2 543 2 709 2 "852 2 971 3 090 

V21 ...... . 2 477 2 650 2 823 2 972 3 096 3 220 
V22 2"588 2 769 2 950 3 105 3 234 3 363 
V23 2 706 2 895 3 oa4 3 246 3 381 3 516 
V24 2 838 3 037 3 236 3 4o6 3 548 3 690 
V25 2 983 3 192 3 401 3 580 3 729 3 078 

V26 . . .... 3 1110 3 360 3 580 3 768 3 925 4 082 
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B-YHDIS'rlr.liiXTAULUIOtO 

I ICALLBUSRYIIIIA II JW.LB111JR!llld. 

7 " 1~ " 7" 1~ " 
B 1 ..... 592 II 91), .... 5 2311,88 ~ 1166 ~ 778,62 5 091,211 
8 2 ••• 4 810 5 1116,70 5 118).~0 11678 5 005,116 5 ))2,92 
B 3 ,.. 5 110 5 1167.70 5 1:125.~0 4 969 5 )16,8) 5 664,66 
B II , , , 5 470 5 852.90 6 235,80 5 )19 5 691,)) 6 o6),66 

B 5 • • • 5 9o8 6 )21,56 6 735.12 5 ~5 6 1117,15 6 5119.)0 
8 6 , • , 6 ~28 6 877.96 7 327.92 6 251 6 688,57 7 126,14 
B 1 . .. 7 019 7 510,)) 8 001, 66 6 825 7 302,75 7 780,50 
8 8 ••• 7 692 8 230,114 8 768,88 7 ~So 8 003,60 8 527·.20 
B 9 ... 8 ~30 9 020,10 9 610,20 8 198 8 771,86 9 3115.72 

Ill ULLBUSIIfliiiA 

7" 1~ " 
Bl 4 339 ~ 6112;7) II ~6,116 
82 4 545 II 863,15 5 181,)0 

B3 II 829 5 167,03 5 505, o6 
84 5 169 5 5)0,83 5 892,66 
85 5 583 5 97),81 6 3611. 62 

86 6 0711 6 ~99.18 6 92~. )6 

B7 6 6)2 7 o96, 211 7 56o.~8 

B8 7 269 7 777. 8) 8 286,66 

B9 7 966 8 523.62 9 o81,24 

S-YHDISTKI.IIXTAULilliJ[O 

I ltALLEUSRYRMA 11 ICALLEUSRYHMA Ill ltALLIWS RYID!A 
7" 1~ " 7 " 14 " 

7 c 111 " 

s 1 ... 2 )II!! 2 503, 8o 2 667,60 2 276 2 1135.32 2 5~.611 2211 2 365.77 2 520.54 
s 2 ••• 2 11~9 2 620,113 2 791,86 2 )82 2 548.~ 2 715,48 2 31~ 2 475.98 2 637.96 
s 3 ... 2 570 2 ~9.90 2 929,80 2 499 2 673.93 2 848, 86 2 1129 2 599,03 2 769,06 

s " ... 2 703 2 892,21 3 o81,112 2 629 2 81), OJ 2 997.o6 2 5511 2 732,78 2 911,56 
s 5 ... 2 845 3 ~4,15 3 2~3.30 2 767 2 960,69 3 154,38 2 688 2 876,16 3 o611, 32 
s 6 ... 3 001 3 211,07 3 ~21,1 .. 2 918 3 122,26 3 326,52 2 8)6 3 0311.52 3 233.~ 
s 7 ••• 3 169 3 390,83 3 612,66 3 o81 3 296, 67 3 512,)4 2 9~ 3 203,58 3 lll),16 
s 6 ... 3 365 3 600, 55 3 836,10 3 272 3 501,oll 3 730,o8 3 180 .3 1102,60 3 625, 20 
s 9 ... 3 588 3 839,16 II 090,32 3 1190 3 7311.30 3 978,6o 3 391 3 628,:37 3 865. 711 
f:lO ... 3 6.311 II 102,38 ~ )70, 76 3 726 3 968,96 II 2119,92 3 623 3 876,61 II 1)0,22 
511 ... II 113 II ~00, 91 II 688,82 3 999 II 278,93 II 558,86 , 3 886 II 158,02 II 430.~ 
512 ... ~ llo8 4 716,56 5 025,12 II 287 ~ 587,09 4 887,18 4 165 ~ ~56. 55 ~ 7118,10 
S l 3 ... 4 592 ~ 913,114 52311,88 4 466 4 778,62 5 091,2~ II 339 II 642,73 4 ~6,46 

514 ... 4 810 5 1116,70 5 483,110 II 678 5 005,46 5 332,92 ~ 5115 II 863,15 5 181,30 
Sl ') ... 5 110 5 ~67,70 5 825,110 II 969 5 316,83 5 66~,66 ~ 829 5 167,03 5 505, o6 
~a6 ... 5 1170 5 852.90 6 235,80 5 )19 5 691,)3 6 o63,66 5 169 5 530,83 5 892,66 
S17 ••• 5 9o8 6 321,56 6 735,12 5 7115 6 1117,15 6 549.30 5 583 5 97.),81 6 3611, 62 
S18 ... 6 ~28 6 877.96 7 327,92 6 251 6 688,57 7 126,111 6 0~ 6 499.18 6 92~. )6 
51 9 ... 7 019 7 510,33 8 001,66 6 825 7 :!~2. 75 7 780,50 6 632 7 096,24 7 560,118 
520 ... 7 692 s 2)0,11~ 8 768,88 7 480 8 003,60 8 527,20 7 269 7 777.83 8 286,66 
521 ... 8 1130 9 020,10 9 610,20 8 198 8 771,86 9 3115.72 7 966 s 523,62 9 o81,211 

(Hloj n:o Hlo 302/111/76' 23.2.1976) V T 10a/76. 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1976 N:o 11 

Vlittaus Vlralllslln tledotukslln merkltian: VT f /7f.2 ( = lehden numero, vuosl1 

asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava palnatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. f1. 3. f976 

sis ii 11 y s: 

1. Tuntipalkan laskentaperusteen maa
raytyminen eriiissa tapauksissa. 

2. Pohjoismainen vaunukuormatariffi 
NGTV (tariffi 9760). 

3. SNT-Liiton ja Suomen valinen rauta-
tieyhdysliikennetariffi (VR 4784). 

4. Jtt:n korjauslehti 23. 
5. Avoimia virkoja ja toimia. 
6. Nimityksili. 

Tuntipalkan laskentaperusteen rniliiraytyminen eraissa 1 
ta~auksissa 

V atltiovarainministerion pallokaosasto ( valtion tyomarkkinalaitos) 
on kirjelmiillaiin n:o VM 40/10-99/76, 18. 2. 1976, ilmoittanut ylla 
mainitussa asiassa rautatiehallitukselle seuraavaa: 

Tyoaikalain alaisten valtion virkamiesten tyoajoista 14 pliivanii 
helmikuuta 1976 tehdyllii virkaehtosopimuksella ( 4 § 5 kohta) on 
sovittu virkamiehen tuntipalkan laskentaperusteesta seuraavaa: 

"Virkamiehen tuntipalkka lasketaan vuosipalkasta siten, etta vuosi
peruspalkan tai vuosipalkkion, ikalisien, kalliinpaikanlisien, syrjiiseutu
lisien seka palkkausluokittelun yhteydessa ns. muistutusten muodossa 
toteutettujen palkkausluokkien korotusten ja alennusten yhteismaara 
tahi tilapliisen toimihenkilon palkkio jaetaan luvulla 2 040 tai sanotun 
yhteismaariin tai palkkion 1/12 jaetaan luvulla 170. Valtiovarainmi
nisterio antaa erilliset ohjeet tuntipalkan laskentaperusteen tarkemmas
ta maaraytymisesta eraissa tapauksissa." 

Edellii olevan johdosta valtiovarainministerio ohjeenaan ilmoittaa, 
eWi laskettaessa tyoaikasopimuksen 4 § :n mukaisesti miHiraytyvia tyO
aikakorvauksia jiil.jempana mainittujen virkamiesten yksinkertainen tun
tipalkka lasketaan yhta palkkausluokkaa korkeamman palkkauksen mu
kaan kuin edella 4 §:n 5 !kohdassa on sovittu; asemamestari ap (V 14r), 
asemamestari yp, asemamestari 1 1, asemamies, asetinlaitemies, juna
mies, kirjuri 1 1, kirjuri 2 1 yp, trukinkuljettaja, vaihdemies, vaihde-

7835/76 r 
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miesten es1m1es, vaunumestari, vaununtarkastaja ja ratapihapalveluk
sessa toimiva konduktoori. 

Edellii olevaa ohjetta noudatetaan 1. 2. 1976 jal!keen alkavan en
simmaisen tyojakson tai tyoviikon alusta lukien. Ohje on voimassa 
to is taiseksi. 

Lisiiksi valtiovarainministerio ilmoittaa, etta veturin!kuijettajien ja 
-liimmittajien tuntipalkan laskentaperusteen taydennysosa maiiraytyy 
edelleen 13 piiivana maaliskuuta 1975 tehdyn vit'kaehtosopimuksen 
( poytiikirja liite 1.3) mukaisesti. 

(Hloj n:o 334/115/76, 2. 3. 1976) VT 11/76. 1. 

Pohjoismainen vaunukuormatariffi NGTV ( tariffi 97 60) 

Tariffin osassa "Lisiimaksut", kohdassa Haaparannan siirtokuor
maus (koodi 19), on eriiiden tavaralajien siirtokuormausmaksu ilmoi
tettu vaunukohtaisena. Tasmennyksena ilmoitetaan, etta tiilloin vau
nulla ymmiirretaiin 2-akselista vaunua. Neliakseliselta vaunulta kanne
taan kaksinkertainen maksu. Ainoastaan niissa tapauksissa, joissa rahti
kirjaan on merkitty "TilattJu 2-akselinen vaunu ( 2-rucling vagn be
stiilld) ", peritaan 2-akselisen vaunun siirtokuOl'ttnausmaksu, vaikka kul
jetus tapahtuisikin 4-a:kselisessa vaunussa 2-akselisen puutteessa. 

Samassa taulukossa on myos useiden tavaralajien kohdalla mainittu 
peittiimislisa kahta peitetta kohti (vrt VT 52/75.9). Mikiili kuitenkin 
Ruotsin osuudella kaytetaiin vain yhta peitettii, siirtokuormausmaksun 
yhteydessa kannettava peittiimismaksu on puolet taulukossa kahta pei
tettii kohti ilmoitetusta maksusta. Vastaavasti jos tarvitaan ~olme pei
tetta, hinta on 1,5-kertainen. 

(Tft n:o Tou 29/251/76, 5. 3. 1976) VT 11/76. 2. 

SNT-Liiton ja Suomen valinen rautatieyhdysliikennetariffi 
(VR 4784) 

Lokakuussa 1975 rajasekakomiteassa paatetyista tariffin muutok
sista osa astui voimaan 1. 1. 1976, ja nama painettiin lisalehdessa 
n :o 22. Lahiviikkoina ilmestyy lisalehti n:o 23, jossa on huomioitu 
1. 4. 1976 voimaan tulevat seuraavat muutokset: 

Iranin kuljetuksiin ei enaa 1. 4. 1976 lukien sovelleta ETT-tariffia, 
vaan transitokuljetukset SNT-Liiton rautateilla liikenteessii Iraniin/ 
Iranista hoitaa huolitsija V /0 Sojuzvneshtrans, kuten liikenteessa mui
denkin ei-SMGS-maiden kanssa. Rahtia ei SNT-Liiton osuudelta voida 
laskea etukateen, vaan huolitsija veloittaa sen asiakkaalta myohemmin. 
Rahtikirjaa laadittaessa on huomattava, etta Iranin liihetyksia ei enaa 
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saa osoittaa Dzhul£a Sovetskajan asemapaallikolle1 vaan sarakkeeseen 5 3 
"Maiiraasema ja -rautatie" lahettiijan on SNT-Liiton luovuttavan raja
aseman ( esim. Dzhulfa) nimen lisaksi tehtava merkinta: "Edelleen 
kuljetettavaksi huolitsijan toimesta ...... asemalle" (lopullinen maa-
raasema Iranissa). Sarakkeeseen 6 "Vastaanottaja ja hanen postiosoit
teensa" merkitaan huolitsijan nimi (V /0 Sojuzvneshttans) 1 joka huo
lehtii tavaran edelleenHihettamisesta1 ja sarakkeeseen 24 "Liihettajan 
erityisia ilmoituksia" mevkitaan tavaran todellisen vastaanottajan nimi 
lopullisella maaraasemalla seka hanen osoitteensa. 

Tariffiin otetaan uudet vaarallisten aineiden kuljetusmaaraykset 
( tariffin liite 8, 5 art., 2 §) 1 joiden tekstiosa ilmestyy kyseisessii lisa
lehdessa. Taulukkosivut eivat ole viela valmiit, vaan ne jaetaan myo
haisemmassa vaiheessa. Epaselvissa tapauksissa pyydetaan kaantymaan 
liikenneosaston yleisen toimiston puoleen, puh. 911-2965. 

(Tft n:o Tou 97/253/761 8 . .3. 1976) VT 11/76. 3. 

Jtt:n korjauslehti 23. 4 
Jtt:n korjauslehti 2.3 on ilinestynyt ja tulee voimaan 15 . .3. 1976. 

(N:o Lko .31027/62/76, 5. 3. 1976) VT 11/76. 4. 

Avoimia virkoja ja toimia 5 
Si:ihkotarkastajan virka (V 23). Rautatiehallituksen paajohtajalle 

osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kir
jaajalle viimeistaan huhtikuun 14. paivana 1976 ennen kello 12 (pos
titse ennen virka-ajan paattymista) . Edella mainittuun virkaan nimi
tetty sijoiteta-.m toistaiseksi Helsingin varikolle. 

Apulaisasemapfii:illikon virka (V 19), ensi luokan kirjurin virka, 
kolme ylemmi:in palkkaluokan toisen luokan kirjurin virkaa, neljii vetu
rinkuljettajan virkaa ja kaksi konduktoorin virkaa. Rautatiehallituksen 
liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan huhti'kuun 14. pai
viina 197 6 ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan piiiittymistii). 

Edella mainittuihin vivkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu-
raavasti: 

apulaisasemapaallikko (V 19): Lieksan ( 1 Nrm) llikennealueelle1 

1 luokan kirjuri: Savonlinnan ( 1 Sl) liikennealueelle, 
yp. 2 luokan kirjurit: Joensuun ( 1 Jns), Lieksan ( 1 Lis) ja Savon

linnan ( 1 Sl) liikennealueelle1 

veturinkuljettajat: Joensuun varikolle ( 4) ja . 
konduktoorit: Joensuun (2 Jns) liikennealueelle. 
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V aununtarkastajan tozmt} kolme junamiehen taint a} kaksi vaihde
miehen tointa} seitsemiin veturinliimmittiijiin tointa} viisi asemamiehen 
tointa} kaksi vaununvoitelijan tointa ja tallimiehen toimi. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut k.irjalliset hakemukset on toi
mitettava .asianomaisen lii:kennepiirin paallikolle viimeistaiin 14. 4. 1976. 

EdeW:imanittuihin toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistai-
seksi seuraavasti: 

vaununtarkastaja: Joensuun ( 1 Nrl) liikennealueelle, 
ju1zamiehet: Joensuun (2 Jns) ja Lieksan (1 Nrm) liikennealueille, 
vaihdemiehet: J oensuun ( 1 J ns) ja Lieksan ( 1 Nvm) liikenne-

alueille, 
veturinliimmittiijiit: J oensuun varikolle ( 4) seka Lieksan ( 1 Lis) 

ja Savonlinnan ( 2 Sl) liikennealueille, 
asemamiehet: Joensuun ( 1 Oku, 1 Vnj) ja Savonlinnan (2 Sl, 1 

Par) liikennealueille, 
vaununvoitelijat: Joensuun varikolle ( 2) sekli 
tallimies: J oensuun varikolle (1 ) . 
Kymmenen konttoriapulaisen tointa} joista toistaiseksi yhdeksiin 

seuraavien ratapiirien toimistoissa: 2 Helsinki, 2 Kouvola, 2 Tampere, 
2 Oulu ja 1 Joensuu sekli y'ksi Jamslinkosken- Jyvaskyllin rautatiera
kennuksen toimistossa (Jyvaskyla). Rataosaston johtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava ao. ratapiirin piiallikolle ja rakennusplililli
kolle viimeistaiin 7. 4. 1976. 

HUOM. 
Rautatiehallituksen k.irjaajan osoite: Vilhonkatu 13, 00100 Hel

sinki 10. 

6 Nimityksiii 

Liikenneosasto 
Rautatiehallitus: 1 1k kirjurin virkoihin ylim. 1 lk kirjurit Mauri Vilhelm 

Heinio, Eila Kaarina Simpanen, yp. 2 lk kirjuri Lea Nikkinen, yp. 2 lk kirjurin 
virkoihin ap. 2 Ik kirjurit Nils Torsten Biirlund, Irma Kyllikki Miettinen, Belka 
Marjatta Heimola, ylim. 2 pl. kirjuri Mirjam Ester Hannula, ap. 2 lk kirjurin 
virkoihin apulaiskanslistit Impi Tellervo Ahonen ja Eila Alisa Nykiinen. 

Oulun llikennepiiri: kuormausmestarin virkaan (Kemijarvi) junamies Viljo 
Ells Leinonen, veturinliirnmittajiin toimiin ( Oulun varikko) ylim. vetutinliimmit
tajat Heikki Juhani Anttila, Pekka Olavi Hannula, Lauri Juhani Immonen, Veli
Pe.lclca Kaukoranta, Armas Jouko Kalervo Kylmiinen, tilap. veturinliirnmittajat 
Erkki Juhani Juuth, Heikki Paavo Tikka!la, (Kemijarvi) ylim. veturinliirnmittajii 
Taisto Olavi Aarne Isokoski, junarnieben toimiin (Rovaniemi) asemarniehet Viljo 
Olavi Karki, Veikko Alvari Viihiikangas, Viiino Heikki Mylliiri, (Kemijarvi) ase
mamies Seppo Veli Aro, vaununtarkastajan toimeen (Kemin varikko) ylim. vau
nuntarkastaja Paavo Emil Kulju, asemarnieben toimiin (Kemi) ylim. asemarniehet 
Juba Sakari Aro, Pertti Antero Kunnari, Hannu Jubani Sirkka, vaununvoitelijan 
toimeen (Kemin Varikko) tilap. vaununvoitelija Markku Antero Keskikallio .. 

Helsinki 1976. Valtlon painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 11 a 

Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan : VT 1/72.2 ( - Jehden nume ro, vuosi , 
asian numero). jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

To i m i t us : Rautatiehallitus, leht ipalvelu. 12.3.1976 

Sisiillys: 

1. Sos-vaunut 2. Sos-vaunussa kuljetettavan rilcldcliok
siclin ominaisuuksista ym. 

Sos-vaunut 1 
Sos-vaunut ovat 4-akselisia nestemaisen rikkidioksidin ( S0 2 ) kul

jettamiseen tarkoitettuja sa.iliovaunuja . Sailio on varustettu paineilma
ohjattavilla PHONIX-venttiiJ.e.illii. 

Numerosarja 196901 ... 196920 

Paiimitat : 

- pituus puskimineen . . . . . . ..... . . . . .. ...... . . 
- ah:~slreh~ksen __ ~ituus . ..... ... ..... .... . . . . . . . 
- telitappten vali . . .... ... .. .... .... . . . ...... . 
- sailion mitat: 

- pituus ..... . .................. . ... . . . . . 
- ulkobalkaisija ... .. . .. .... . .. .. ... . ... .. . 
- tilavuus ...... . ....... . . . .. .. . . . . . ... . . . 
- suurin taytos . .. . ..... . .... . . .. . . .. ... .. . 

- taara . ..... . ... . .. . ... . . . . ... ... . ... .. .. . . 

Kuormataulukko: 

A B c 

34.5 t 52 .8 t 

6751/76 

16.00 m 
14.82 , 
9.50 , 

13.06 , 
2.10 , 

43.00 m3 

52 800 kg 
25 .3 t 
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Kuva 2. So -vaunu. 
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1 Varoitusmerkinnat 

Sos-sahliovaunuissa kuljetettava rikkidioksidi on myrkyllinen kaasu . 
Myrkyl1isyytta on osoittamassa: 

- sinipunainen ( violetti) 200 mm leveii raita vaakatasossa sa ilion 
ympiiri (mynkyllisten kaasujen tunnusviiri) Kuva 2. 

- myrkkyasetuksen ja V AK: n mukaiset merkinnat. 

Sos-vaunun paineilmaohjattu PHONIX
tiiytto- ja tyhjennysventtiili 

Sos-siiiliovaunun kansiluukkuun on asennettu 3 paineilmaohjattavaa 
PHONIX-taytto- ja tyhjennysventtiiliii ( kuva 3 ) . 2 naistii venttiileistii 
on tial1koitettu nestettii varten ja 1 kaasua varten . Kaikki kolme vent
tili.liii on yhdistetty paineilmaputkiJla ja toimivat ne joko kukin erik
seen tai kaik!ld ·saananaikaisesti. 

Kukin em . venttii.Jista muodostaa ybdistelman, joka kasittiiii sailion 
sisalle ulottuvan jousikuormitetun takai kuventtihlin ja paineilmalla 
toimivan kulma-pikasulkuventciilin . Takai kuventtiili seka kulma
venttiili on ruuvattu erikseen kiinni sailiovaunw1 miesluukun kanteen. 

Pikasulkuv·enttiili1lii on kammion alaosassa orvattu rikkoutumis
kohta, joka aibeuttaa mahdollisessa vakavassa onnettomuudessa sen, 
etta kulmaventtiili siirkyy tassa kohdassa estiimatta takaiskuventtiilin 
toimintaa ja paine pysyy nainollen s~Hlion sisassa . 

Lepotilassa ovat takaisku- ja pikasuHruventtiili suljettu jousivoiman 
avulla. Pikasulkuventtiili on lisaksi varmistettu tahatonta aukeamista 
vastaan, joka voi aiheutua esim . raiteiden ja vaihteiden aikaansaamasta 
tarinastii . Varmistus tapahtuu kuvassa 3 esitetylla suojalaitteella . Kun 
uojalaite on ruuvattu auki, voi venttiili toimia pneumaattisesti kuivan 

paineilman avulla. I1manpaine 5 ... 7 bar. 

Takaisku- ja pikasulkuventtiilit suLkeutuvat beti joushroiman avulla 
ohjauspaineen laikatessa . 

Rikkidioksidin myrkyllisyyden vuoksi saa venttiilien toimintaa hoi
taa vain :rikkidioksidia valmistavan tehtaan ( Kemirn Oy, Harjavalta) 
sekii rikkidioksidin kiiyttotehtaiden asiantuntevat henkilot joille, sa
moinkuin VR:n Pieksiimaen ja Pasilan konepajoille, on jaettu tarvit
tavat selostukset. 
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Suojaloife 
Suojohile vor,misltJtJ lruljeluksen 
oikano, sHii lltflnfliili ei 11uk•ne. 
OlffJVO •lldoHtJmosJi kiillni rUIIYI111uM. 

LoiJ1Jio hiigle}aiin lgh}tinniJspoilrolla 
mikoli p_ainei/m(JIJ •i ole kiiglelfiivissii 

._Jolrot~kuvenllii/i 

Kuva 3. 
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Venttiilin suojalaitteen kiinnitys 
tiiyton tai tyhjennyksen jiilkeen sekii 
kiinnityksen vannistaminen vuodon 
sattuessa 

Kun tiiytto- tai tyhjennystoiminta on ohi, on suoja1aite ( kuva 3) 
ruuvattava jaHeen kiinni, mutta vain kevyesti kiisin lciertaen. Ellei 
taten saavuteta taytta tiiveytta, on suojalaitetta kiristettava lujemmin 
ja mikali tamakaan toimenpide ei auta on todenna• oista, etta venttiili
pinnoissa on roskaa. 

Vida [ujempi kiristaminen, esim. putkipihdeilla, ei kokemuksen 
mukaan auta asiaa, vaan aiheuttaa todennakoisesti kartiotiivistys
renkaan rikkoontumisen. 

Mikali linjalla havaitaan venttiilien vuotavan eika vuotoa saa Joppu
maan suojalaitetta kiristiimall.a, on halytettava asiantuntija Kemira 
Oy :n Harjavallan .tehtaalta oo.i rikkidioksidia kayttaviilta teihtaalta. 
Tarvittaessa on suoritettava halytys OTRON:n mukaisesti. VUOTA
VAN VAUNUN VALITTbMAAN LAHEISYYTEEN EI SAA 
MENNA ILMAN ASIANMUKAISIA SUOJAVARUSTEITA. 

2 Rikkidioksidin ominaisuuksista, 
vaarallisuudesta ja toiminnasta 
v aara tilanteissa 

Ominaisuudet: 

- rikkidioksidi on vanton, paineen alaisena nesteytetty kaasu . 
- hajultaan rikkidioksidi on pistavanbajuinen ja yskittava ( pala-

neen rikin haju). 
- vuotaneen nesteen lampotila on hyvin alhainen ja se hoyrystyy 

nopeasti. 
- kaasu on variton, ilmaa raskaampi ja leviaa pitkin maan pintaa 

muodostaen usvaa joutuessaan kosketukseen kostean ilman kanssa. 

Vaarallisuus: 

- rikkidioksidi syovyttaa Ja vauno1ttaa pahoin silmia ja ihoa. 
Vaikuttaa lisiilksi paaasiassa ylempi·in hengityselimiin ja keuhko

putken haaroihin limakalvoja arsyttavasti . 
Luonteenomainen haju varoittaa talhaisissa pitoisuuksissa. 
- suuri rikkidioksidi kaasuvuoto voi olla hengenvaara1linen ihmi

siHe ja elaimille, koska suuri pitoisuus salpaa hengityksen ei:ka ihminen 
talloin kykene omin voimin poistumaan laajalle levinneesta kaasu
piJvesta . 
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- ihon joutuessa kosketukseen nestemaisen rikkidioksidin :kanssa 2 
seurauksena saattaa olla paleltumisvammoja. 

- rikkidioksidi ei pala eikii rajahda mutta se voi reagoida veden 
lasnaollessa metallien kanssa, jolloin vapautuu vetya. Vety voi muo
dostaa rajiihtavan seoksen ilman kanssa . Vaara on lahinna suljetuissa 
t~loissa kipinan lasnaollessa. 

T oiminta vaara
tilanteissa: 

- vuotavan vaunun viilittomaan laheisyyteen ei saa menna ilman 
as•ianmukaisia suojavaruisteita. 

- pysyttele tuulen ylapuolella. 
- jos olet kaasun vaikutusalueella hengita ko&tutetun kankaan 

lapi ja poistu sivutuuleen. 
- varoita tuulen al:a:puolella olevia. 
- tkaasuvuodon sattuessa on vuodon havaitsijan :iJmoirt:ettava vuo-

do-sta valittomasti junasuarittajalle ja toirnittava hiily tyksen suorittami
sessa ja suojautumisessa kuten OTRO:ssa maarataan. 

(N:o Lko 31127/412/76, 2. 2. 76 ) VT 11 a/76. 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 12 
Vlittaus Vlralllslin tledotuksiln merkiti.in: VT 1/73.2 (= lehden numero, vuosl, 
aaian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 
To i mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. tS. 3. f976 

S is li I I y s: 

1. Tyonantajan sosiaaliturvamaksu. 
2. Veron ennakkoperintli. 
3. Tililuettelon muutokset. 
4. Konttitariffin soveltaminen itliisessii 

yhdysliikenteessii. 
5. Jatkokuljetuslisiin perirninen. 
6. Ulkomaan valnutan muunto1rurssit 

tavaraliikennettii varten. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Laki 

7. Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja. 
8. Kansainviilinen tavaraliikenne 

(liintinen ). 
9. Uusi vaunukuormien kotiinkuljetus-

tariffi. 
10. Vuokratut siiiliovaunut 1. 3. 1976. 
11. Avoimia virkoja ja toimia. 
12. Kadonneet haarukkavaunut. 

Tyonantajan sosiaaliturvam.aksu 1 

tyonantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 14 §:n 
muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 13 pli.iviinli helmikuuta 1976. 

Edu kunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 4 paivana heiniikuuta 
1963 ty6nantllljan sosiaaliturvamaksusta rumetun lain ( 366/63 ) 10 § 
ja 14 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 10 § osittain muutettuna 
4 paivana marraskuuta 1966 annetulla lailla ja 14 §:n 1 momentti 
20 paivana kesakuuta 1974 annetussa laissa (502/74), nain kuulu
viksi: 

10 §. 
Tyonantaja on valtiolle vastuussa sosiaaliturvamaksusta, jonka han 

taman lain mukaan on velvollinen suorittamaan. Jos sosiaaliturvamaksu 
on jatetty suorittamatta, shlle maksuunpannaan veronlisays sen mukaan, 
kuin ennak.koperintalaissa on saadetty pidattamatta tai suorittam,atta 
jatetylle maariille perittavasta veronlisayksesta. Veronlisayksina kerry
vat varat jaavat valtiolle. 

8095/76 
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14 §. 
Erityisen painavista syista valtiovarainministeriO voi hakemuksesta 

poistaa tyonantajan maksettavaksi pannut, 10 § :ssa tarkoitetut veron
lisiiykset seka viiviistyskoron ja jaamiimaksun. 

Tiima laki tulee voimaan 1 piiivana kesiilruuta 1976. Lakia sovelle
taan sanotusta piiivasta myos sita aikaisemmin syntyneis.i.in verovel
koihin. 

(Asetuskokoelma n:o 150/76) 
(Hloj n:o Hlo 184/133/76, 10. 3. 1976 - Vert. K1 8/64.1 ja 

VT 28/74.6) VT 12/76. 1. 

2 Veron ennakkoperintii 

Asetuskokoel:massa on julkaistu: 

Laki 
ennakkoperintalain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 13 paivana hellillkuuta 1976. 

Eduskunnan piiatoksen mukaisesti muutetaan 28 piiivana marras
kuuta 1959 annetun ennakkoperintiilain ( 418/59) 22 §:n 2 momentti, 
25 ja 27 §, 28 §:n 1 momentti, 49 ja 49 .a §:n 1 momentti, sellaisina 
kuin niistii ovat 27 § osittain muutettuna 4 piiivanii marraskuuta 1966 
annetulla lailla (537/66), 28 §:n 1 momentti ja 49 a §:n 1 momentti 
20 piiiviina kesakuuta 1974 annetussa laissa (500/74) ja 49 § osittain 
muutettuna 7 piiivana huhtikuuta 1967 annetulla lailla (144/67), nain 
kuu1uvilksi: 

22 §. 

Miiloin tyonantaja on osaksi tai kdkonaan laiminlyonyt kiinnittaa 
19 §:n mukaisesti pidatystii vastaavan miiiiriin veromerkkejii palkansaa
jan verokirjaan tai palkanpidatystodistukseen tahi suorittaa pidattaman
sa varat tai 19 §:n 3 momentissa tarkoitetun koron maaratyssa ajassa 
postisiirtotilille, sen veropiirin verojohtajan, johon tyonantajan kotikun
ta kuuluu, on viivytyksetta pantava tyonantajan maksettavaksi laimin
tyoty maara seka sille veronlisaysta yksi markka kultakin taydelta sa
dalta markalta jokaiselta a:lkavalta kalenterikuukaudelta sen kuukauden 
paattymisesta, jona ennakonpidatys on toimitettu, maksulipun erapai
vaa edeltavan kuukauden loppuun. Jos tyonantaja laiminlyontinsa ha-
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vaittuaan tai s-aatuaan kehotuksen heti korjaa laiminlyontinsa, hanen 2 
maksettava!kseen pannaan vain veronlisays. Maksuunpanosta on tyon
antajalle annettava maksulippu. 

25 §. 
Ennakonpidiityksen •toimittamisen laiminlyonyt tyonantaja on val

tiolle 24 §:n mukaan suoritettavan maaran lisaksi miiiirattava suoritta
maan valtiolle veronlisiiystii yksi markka kultakin tiiydeltii sadalta mar
kalta jokaiselta alkavalta kalenterikuukaudelta sen kuukauden piiatty
misesta, jona pidatys olisj ollut toimitettava, asetettavaa maksupaiviia 
edeltavan kuukauden loppuun. 

Veronlisays on miiiiriittiiva tyonantajan maksettavaksi', vaikka han 
on jo suorittanut valtiolle pidattamiitta jiitetyn miiiiriin taikka se jiite
tiiiin 24 § :n 2 momentin nojalla miiariiiimiitta hiinen suoritettavakseen. 
Veronlisiiys lasketaan edellisessii tapauksessa suorituspiiiviiii edeltiivan 
kuukauden loppuun ja jalkimmaisessa s.ita vuotta seuraavan vuoden 
loppuun, jona pidatys olisi ollut toimitettava. 

27 §. 
Tyonantajan maksettavaksi 22, 24 ja 25 § :n nojalla pantuihin miia

riin sovelletaan, mita verojen ulosotosta on siiiidetty. 

28 §. 
Erityisen painavista syista valtiovarainministerio voi hakemuksesta 

poistaa tyonantajan maksettavaksi 24 § :n nojalla pannun pidattiimiitta 
jatetyn miiaran, 22 ja 25 §: ssii tarkoitetut veronlisiiykset sekii viiviis
tyskorosta ja jaiimiimaksusta annetun lain mukaiset viiviistyskoron ja 
j iiiimiimaksun. 

49 §. 
Erityisistii syistii verohallitus voi hakemuksesta myontiiii enm.kon 

suorittamisen lykkiiystii. Valtiovarainministerio voi oikeuttaa myos ve
ronkantoviranomaisen myontiimaan lykkiiysta ministerion maaraiimissa 
rajoissa. 

Ennakonkannossa suoritettaviin miiiiriin sovelletaan, mitii verojen 
ulosotosta on saadetty. . 

49 a §. 
Erityisen painavista syistli valtiovarainministerio voi hakemuksesta 

poistaa maksuunpannulle ennakolle suoritettavat viiviistyskoron ja jiiii
miimaksun sekii ennakolle lykkiiyksen vuoksi maksettavan koran. 
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Tama laki tulee voimaan 1 paiviina kesakuuta 1976. Lakia sovelle
taan sanotusta piiivasta myos sita aikaisemmin syntyncisiin verovel
koihin. 

(Asetuskokoelma n:o 149/76) 
(Hloj n:o Hlo 183/010/76, 10. 3. 1976 - Vert. Kl 10 a/60 ja 

VT 28/74.7) VT 12/76. 2. 

Tililuettelon muutokset 

Talousosaston johtajan kirjelmalla To n:o 1170/223/76/279, 12. 
3. 1976 on muutettu kayttotarkoitusnumeroiden 40361, 44361, 53061, 
60361, 70361, 80361 ja 90361 nimeksi "Taysin palkkaeduin (lisa
pakkioineen) ". 

Samalla kirjelmalla on avattu uudet kayttotarkoitusnumerot 40364, 
44364, 53064, 60364, 70364, 80364 ja 90364 "Taysin palkkaeduin 
( ilman lisapalkkioita) " . 

Muutetuilta kohdilta tililuettelo paine~aan uudelleen. PainatuSijaos
to suorilttaa perusjakelun. 

(Toj n:o To 1170/223/76, 12 . 3. 76) VT 12/ 76. 3. 

4 Konttitariffin soveltaminen itaisessa yhdysliikenteessa 

L ii h t e v ~en konttien kuljetusmaksut ovat vaunukohtaiset, joten 
saman lahettajiin kuormaamien konttien rahti rajalle saakka maaraytyy 
samaan suomalaiseen tai venaliiiseen vaunuun kuormatun yhteenlaske
tun ja:lkamaariin mukaan riippumatta rahtikirjojen lukumiiiirasta tai 
siita, onko kontit osoitettu samalle tal' eri vastaanottajille Neuvostolii
tossa tai sita kauempana olevissa maissa. 

Kullekin lkontille on hadittava oma yhdysliikennerahtikirja riippu
matta siita, lahetetaiinko tkontit suomalaisessa tai veniiliiisessa vau
nussa. Kuitenkin, jos samaan vaunuun kuormatut kontit on osoitettu 
Neuvostoliitossa tai sita kauempana olevassa maassa samalle vastaan
ottajalle, voidaan kontit lahettaa samalla rahtikirjalla lukuunottamatta 
tapausta, etta 4-atkseliseen suomalaiseen Oc-vaunuun on kuormattu 60 
jalan maarii. Talloin on jokaiselle kontille myos laadittava eri rahti
kirja, koska kontteja ei voida kuormata raja-asemalla samaan vaunuun . 

Suomen rahtiosuus merkitaan vaunukohtaisesti yhteen rahtikirjaan, 
johon tehdaan viittaus muista rahtikirjoista ja muihin rahtikirjoihin 
vastaavasti viittaus, milia rahtikirjalla rahti on peritty. Jos Oc-vaunuun 
on kuormattu 60 jalan maara, on venalaisen vaunun kayttomaksu pe
rittavii kaksinkertaisena. Suomalaisessa vaunussa lahetettavien konttien 
rahtilin on lisattava VT 51/75.4 mukaisesti konttia kohden las.ketut 
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nostun- Ja siirtomaksut. Tulliselvitysmaksut peritiiiin tariffitaulukon 4 
22 kohdan 19 mukaan. 

Neuvostoliitosta tai sen ikautta muista maista s a a p u vi e n 
konttien kuljetusmaksut rajalta saakka ovat myos vaunukohtaiset edel
lyttlien, etta samalle vastaanottajalle osoitetut kontit voidaan kuljettaa 
samassa suomalaisessa tai veniiliiisessa vaunussa raja-asemalta maiira
asemalle. Rahti lasketaan tiilloin yhteen rahtik.irjaan kuten edellii on 
liihtevien konttien osalta maaratty. Jos samassa vaunussa kuljetetaan 
2 konttia samalle maiiraasemalle, mutta kahdelle eri vastaanottajalle, 
peritaan molemmista rahti erikseen soveltaen 2-akselisen vaunun tarif
fia. Jos saapuvat kontit joudutaan kuljettamaan raja-asemalta· maara
asemalle 2-akselisissa vaunuissa, lasketaan rahti rajalta asti 2-akselisen 
vaunun tariffin mukaan. 

Tariffisaannon 38 §:n 13 1m toisen kappaleen (VT 51/75.4) mu
kaista konttia kohden laskettavaa vaunun siirtomaksua eika nosturi
maksua perita saapuvista konteista silloin kun konti.n siirtaminen suo
malaiseen vaunuun suoritetaan rautatien oman kayt6n vaatimana 
(Mt:n kirje Lko 22303/249/76, 27. 2. 76). 

(Tft n:o Tou 97/253/76, 12. 3. 76) VT 12/76. 4. 

Jatkokuljetuslisan periminen 6 
Jos !kotiin:kuljetusalueella on useita lkappaletavaraliikenteelle avattu

ja asemia, ei jatkokuljetuslisali perita sellaisista la.htevista kappaleta
varalahetyksista, jotka lahettajan toimesta tuodaan jollekin samalla ko
tiinkuljetusalueella olevalle asemalle. Rahdit lasketaan todelliselta liihe
tysasemalta. Tallai:s.ia asemia esim. Helsingin kotiinkuljetusalueella 
ovat Herttoniemi, Katajanokka ja Pitajanmliki. 

Niinikiian ei jatkokujetuslisaa peritii sellaisista la.htevistii kappale
tavarala.hetyksista, jotka liihettiijiit itse kuormaavat asema-, alue- tai 
siirtovaunuihin kappaletavaraliikenteelle avatui:lla asemilla ( T) taikka 
niiden alaisilla T- tai Tt-liikenteelle avatuilla syrjaraiteilla. Tariffitaulu
kon 22 kohdan 5 mukainen lisiimaksu peritaan kuitenkin miiiiriiysten 
mukaan. Jatkokuljetusllsan perimisesta vain vaunukuormaliikenteelle 
avatuilla liikennepaikoilla tapahtuvasta kappaletavaraliikenteestii ovat 
maaraykset TS:n 50 §:n 1 lm:ssii. Edella olevat maaraykset kumoavat 
samasta asiasta VT 17/23.2 annetut ohjeet. 

(Tft n:o To 1034/241/76, 12. 3. 1976) VT 12/76. 5. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennettii varten 6 
Tariffitoimiston siihkeella n:o Rh 82, 15. 3. 1976 on muutettu 

VT 8/76. 3 &noitettuja muuntokursseja Englan.nin punnan, Espan-
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jan pesetan, Italian lilian, Neuvostolliton ruplan, Portugalin escudon, 
Ranskan £rangin ja Tanskan kruunun osalta 16. 3. 1976 lukien seu
raavasti: 

1 Englannin punta . . . . . . . . . . . . . . = 7,60 FM 
100 Espanjan pesetaa .............. = 5,90 FM 
100 Italian lliraa . . .. . ............. = 0,50 FM 
100 Neuvostoliiton ruplaa ... . ....... = 525,00 FM 
100 Portugalin escudoa . . ..... . ..... = 14,00 FM 
100 Ranskan frangia ......... . ..... = 87,00 FM 
100 Tanskan kruunua .............. = 63,90 FM 

(Tft n:o Tou 65/230/76, 15. 3. 1~n6) VT 12/76. 6. 

7 Eriiitii taloudellisia indeksisarjoja 

1975 I 364 537 550 
II 369 546 555 

III 375 554 565 
IV 383 559 567 
v 387 561 586 

VI 388 559 588 
VII 394 564 589 

VIII 399 567 603 
IX 405 568 614 
X 411 573 621 

XI 415 577 626 
XII 418 578 627 

1976 I 426 59J 638 

(N:o 1252/'2.20/76, 11. 3. 76) VT 12/76.7. 

246.5 
246.4 
249.0 
260.0 
260.3 
260.8 
262.2 
262.5 
263.7 
264.5 
265.2 
266.3 
270.1 

242.8 
242.7 
245.1 
256.0 
256.2 
256.7 
258.0 
258.3 · 
259.5 
260.2 
260.9 
261.9 
265.6 

8 Kansainvalinen tavaraliikenne ( Hintinen ) 

EUR-kuormalavat vientikuljetuksissa · 

Tornion raja-asemalla tapa:htuvan ~avakirjru1pidon helpotta:miseksi 
tiihdennetaiin, etta lahetysasemat entista tarkemrnin huomioisivat vau
nukuormalahetyk.s1ssii EUR-lavojen merkitsemisen ll:'ahtiJkirjaan. 
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1) Lavojen lukumaari:i merkitaiin !kansa.invalisessa rahtikirjassa kent- 8 
ti.in 18 ja 25. 

2) Punainen lipuke ( VR 2863), johon on merkitty EUR-lavojen 
lukumaara, liimataan kenttaiin 10. 

Lisaksi huomautetaan, ettei kayttokelvottomia iavoja saa luovuttaa 
kansainvaliseen kuljetukseen (ks. CI¥:in erikoissopimus n:o 8, liite 
1). VR joutuu maksamaan jokaisesta tallaisesta kiiyttokelvottomasta 
lavasta miiiiriimaan rautatielle talla hetkella 21 UIC frangia = n . 
32 mk. · · 

Edelliioleva koskee siis ainoastaan EUR-avolavoja, mutta ei yksi
tyisten omistamia kuormalavoja. (N:o Lko 22385/252/76, 8. 3. 1976) 
VT 12/76.8. 

Uusi vaunukuormien kotiinkuljetustariffi 9 
Rautatiehallitu:ksen ja Kuljetuskeskusten Liitto ry:n kesken 30. 5. 

1973 tehdyn sopimuksen n:o 870/66/73 liittees-sa 4 vahvistettu vau
nukuormien kotiinkuljetustariffi sellaisena kuin se on viimeksi 1. 1. 
1975 lukien muutettuna julkaistu VT n:o 51/74 12 lkohdassa, on elin
keinohallituksen ammattimaisen lkuorma- ja pakettiautoliikenteen kul
jetusmaksuista tekemiin piiatoksen n:o 8229/41/75, 28. 8. 1975 no
jalla uusittu 15. 3. 1976 alkaen seuraav-an sisiiltoiseksi. 

Liite 4 

VAUNUKUORMIEN KOTIINKULJETUSTARIFFI 

Kotiinkuljetusmaksut lasketaan: 

a) tavaran todellisen painon mukaan jokaiselta alkava'lta sadalta kilol
ta, jos tavaran tiJavuuspaino on viihintiiiin 600 kg/m3

, 

b) tavaran tilavuuden mukaan jokaiselta: alkavalta kuutiometrilta, jos 
tilavuuspaino on aile 600 kg/m3

, 

c) kappaleluvun mukaan, kun rahditusylks:il&osarakkeessa on erikseen 
niin miiariitty. 

J os vaunukuormaliihetys. on osoitettu Helsinkiin, lisataan taman 
tariffin mukaan laskettuun kotiinku!ljetusmaksuun 10 % :n suuruinen 
Helsinki-lisa. 

Kotiinkuljetusmaksu, joka paattyy kymmenella jaottomaan penni
.lukuun, tasoitetaan liihimpaan kymmenella tasajaolliseen pennilukuun 
siten, etta viittii pennia pienemmiit penniluvut pyoristetaan alaspiiin 
ja viisi pennia seka sitii suuremmat penniluvut ylospiiin. 
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9 Kotiinkuljetusvyohykkeet 

Jos kotiinkuljetusmatka on enint1Hin 20 km, miiiiriitiHin lkotiinkul
jetusmaksu iiiljempiinii olevassa yksikkohintataulukossa mainittujen 
vyohykehintojen mukaan. 

I vyohyke enintiiiin 5 km 
II , yli 5 km - eni'ntiiiin 10, km 

III , , 10 km - , 15 km 
IV , , 15 km - , 20 km 

T avararyhmiit kiisittely~ ja siirtokuormaustavoittain 

A- E = kiisittelytavat tavaraa autosta purettaessa 
1 - 2 = siirtokuormaustavat tavaraa rautatievaunuta autoon kuor

mattaessa 

Y ksikkohintataulukko 

A. Erikseen hinnoitetut il'rallaan kiisiteltiivat 1tavarat 
( Siirtokuo.l'maustapa vaunusta autoon ei tiissii tavararyhmiissii 
valkuta Wntaan) 

J, 
Vyohykkeet iJ:o 

~~ I II III IV ...<::· "'(/) 
Kotiinkuljetusmaksu mk/yksikko ~~ 

Aaltopahvi, valmisreet 0 0 0 . 0 • ••• 
lffi3 5_, 15 6,55 7,70 8,85 

Erlstelevyt, 'kevyt, muoviset . ... m3 5,15 6,55 7,70 8,85 
Huonekalut ja myymiilakalusteet . m3 6,35 7,75 8,90 10,05 
Ilmas tointilahteet 0 • • •• 0 0. 0. 0 •• 

m3 6,35 7,75 8,90 10,05 
Karmit, ovi ja ikkuna, tavall. .... m3 7,70 9,10 10,25 11,40 
KeittiOkalusteet, valmiit •• •• 0. 0 . iffi3 3,65 4,SO 5,95 7,10 
Keittiokalusteet, puolivalmiit 0 0 • • 

m3 5,15 6,55 7,70 8,85 
Keittiokoneet ja ~kojeet • • •••• 0 0 

m3 6,35 7,75 8,90 10,05 
Kreppipape.ri . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 5,95 7,30 8,45 9,60 
Mineraalivilla, viihint. 100 ikg/m3 . m3 4,60 5,50 6,40 7,30 
Mineraalivilla, aile 100 kg/m3 .. , m3 2,60 3,15 3,70 4,25 
Paine- ja viemiiriputket, metall. . . t 14,85 17,35 19,85 22,35 
Paine- ja viemariputket, muovia 
- nipussa tai kehlkossa •• • • 0 . 0 

m3 5,55 6,95 8,10 9,25 
- irrallaan •••••• 0 •• • • 0 0. 0 • •• 

m3 6,40 7,801 8,95 10,10 
Pakastearkut •••• 0 • •• •• 0 • • • • 0. 

m3 7,20 8,60 9,75 10,90 
Radiaa ttori t 0 • •••• 0 •••• 0 • • • • 0. t 20,55 23,05 25,55 28,05 
Rakennu~levyt, viihint. 600 kg/m3 t 20,55 23,05 25,55 28,05 
Rakennuslevyt, aile 600 kg/m3 .. m3 12,35 13,75 14,90 16,05 
Saniteettitavarat, kylpyammeet ... kpl 6,35 6,75 7,15 7,55 
Saniteettitavarat, keraamiset ... . . lffi3 11,35 12,75 13,90 15,05 
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B. Kipattava tavara 
1. V alutus ja ikaato 
- vahint. 600 kg/m3 

• . . • • • • • • . t 
- aile 600 kg/m3 

....•.•.••.• m 3 

2. Koneellinen 
- vahint. 600 kg/m3 

. . . . • . . • • • t 
- alle 600 kg/ m3 

. • . . . • . . . . . . m3 

C. Lavataak:koina kiisiteltava 
,tavara 

1. Lavataakat, jotka voidaan 
purkamattomina jattaa 
vastaanottajalle 

12 

Vyohykkeet 
I II III IV 

Kotiinkuljetusmaksu mk/yksikko 

5,05 7,35 9,65 11,95 
2,90 4,30 5,45 6,60 

9,40 11,70 14,00 16,30 
5,60 7,00 8,15 9,30 

- vahint. 600 kg/m3 
....••.••. t 11,65 13,95 16,25 18,55 

- alle 600 kg/m3
, vahint. 300 kg I 

/lava .................... m3 6,95 8,35 9,50 10,65 
- alle 300 kg/lava .......... . m3 5,05 6,45 7,60 8,75 

D. Tru:killa tai nosturilla puret-
tavat muut kuin lavataakat 

1. Koneellinen 
- vahint. 600 kg/ m3 

• • • . . • . • • • t 
- aile 600 kg/m3 

• • • • • • • • • • • • m3 

2. Kiisin 
- vahint. 600 kg/ m3 

. • • • • • • • • • t 
- aile 600 kg/m3 

•..•.••••••• m3 

E. Kiisin purettavat muut !ruin tava-
raryhmassa A mainitut tavarat 

1. Koneellinen 
- vahint. 600 kg/m3 

..••...••. <t 
- aile 600 kg/m3 

.......• • ••• m3 

2. Kiisin 
- vahint. 600 kg/ m3 

. • • . • • • • • • t 
- aile 600 kg/ m3 

. . . . • . • • . • . • m3 

12,65 14,95 17,25 19,55 
7,60 9,00 10,15 11,30 

16,90 19,20 21,50 23,80 
10,10 11,50 12,65 13,80 

14,70 17,00 19,30 21,60 
8,75 10,15 11,30 12,45 

18,90 21,20 23,50 25,80 
11,30 12,70 13.,85 15,00 

Kotiinkuljetustariffi yli 20 km kotiinkuljetusmatkoille 

Jos kotiinkuljetusmatka on yli 20 km, miiiiriitiian kotiinkuljetus
maksu yhdistettyii perus- ja lisiimaksuhinnoittelua soveltaen siten, etta 
perusmaksu lasketaan aina tavaran miiiiriin ja yksikkohintataulukon I 
vyohykkeessii mainiHujen hintojen mulkaan ja lisiimaksu kuljetukseen 
kiiytettavan autokaluston laadun, kuljetusmatkan ja autokuormien lu
kumiiiiran perusteella seuraavasti: 

9 
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Autokalusto 
Lisamaksu kuljetusmatkasta 
jokaista autokuormaa kohden 

mk/5 km 
Kaikki kuorma-autot 
- llman peravaunua . . . . . . . . . . . . . . . . 13,70 
- peravaunullisena ajoneuvoyhdistelmana 21,70 

Lisamaksua maarattaessa kuljetusmat:kalla tarkoitetaan lyhinta yh
dysllikenneaseman ja vastaanottajan valista yhdensuuntaista maantie
viil.imatkaa vahennettyna 5 kilometrilla. Lisamaksu la:sketaan niiin 
saadulta kuljetusmatkalta jokaista alkavaa 5 kilometria ja autokuor
maa kohden. Tiilloin autokuormalla tarkoitetaan yhta kantavuus- tai 
tilavuuskapasiteetin mukaan jaettua osaa vaunukuormasta siten, etta 
viimeinkin mahdollisesti vajaaksi jaava osa katsotaan yhdeksi auto
kuormaksi . Vaunukuorman jakarninen autokuormaksi suoritetaan kan
tavuuskapasiteetin mukaan, lkun kotiinkuljetusmaksun perushinta maa
rataan tavaran painon perusteella, ja tilavuuskapasiteetin mukaan, kun 
perusma:ksu lasket>aan kuutiometrihinnan rperusteella. Avolavaisten 
kuorma-autojen tilavuuskapasiteetin katsot>aan kuitenkin olevan aina 
- ilman peravaunua vahintaan 12 m3 muulloin paitsi lasi- ja vuori-

villaa ,kuljetettaessa vahintaiin 20 m3 ja 
peravaunulliseoa yhdistelmana vahintaan 30 m3 muulloin paitsi lasi
ja vuorivillaa kuljetettaessa vahintaiin 50 m3

• 

Kuljetettaessa sellaista kuormalavoilla, hakkilavoilla tai niihin ver
rattavina pakkausyiksikkoina kasiteltavaa tavaraa, jota ei voida kuor
mata yksikkoina paallekkain, ·lasketaan autakuormaluku sen mukaan, 

. kuinka manta kuormalavaa, harkkilavaa tai pakkausyks:ikJkoa auton 
lavalle pinta-alan mukaan voidaan sijoittaa. , 

Kun kotiinkuljetusmaksu on maarattava · yhdistettya perus- ja lisa
maksuhinnoittelua soveltaen, on lahetysasemao aina etukateen sovit
tava puhelimitse kotiinkuljetuksen hoitavan yhdysliikenteenharjoittajan 
kanssa siita, miolkalaisella autokalustolla ja kuinka moneen autokuor
maan jaettuna kotiinkuljetus hoidetaan ja mika on lisamaksun iaskenta
perusteena oleva kuljetusmatka. 

Soveltamisrajoitukset 

Vaunukuormien kotiinkuljetustariffia ei saa sovelt-aa vaunukuorma
lahetyksiin, jotka kasittavat muuttotavaraa, liimmitys-, jaahdytys- ja 
pakastevaunuissa kuljetettavaa tavaraa, yli 7 metria pitkaa tavaraa 
tai kokonsa ja yksi'kkopainonsa suhteen autoliikenteessii erikoiskulje
tukseksi katsottavaa tavaraa. 

VT:n n:o 29 a/73 sivulla 6 jclkaistuihin rautatiehalliruksen lisa
ohjeisiin sopimuksen soveltamisesta kaytiintoon lisataiin uutena neljiin
tena kappaleena seuraava ohje: 

Liihetysaseman, joka sovdtaa vaunukuormien kotiinkuljetustariffia 
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yli 20 km kotiinkuljetusmatkoille, on toistaiseksi aina laadittava lahe- 9 
tyksen kuljetuskirjasta tiiydellinen rahtikirjajiiljennos ja lisiittiiva siihen 
kotiinkuljetuksen hoitavan yhdysliikenteenharjoittajan kanssa sopi
mansa kotiinkuljetusmaksu rahditusperusteiden mukaisesti eriteltynii. 
Sarna rahditusperuste- ja maksuerittely on merkittiiva myos itse rahti
kirjaan. Rahtikirjajiiljennos on jiilkitarkkailua varten viilittomasti liihe
tettiivii osoitteella: Markkinointitoimisto h. 258 a, Helsinki. (Lko n:o 
31329/66/76, 10. 3. 76) VT 12/76. 9. 

Vuokratut siiiliovaunut 1. 3. 1976 10 
Valtionrautateiden omistami~ siiiliovaunuja on 1. 3. 1976 vuokrat

tuina asiillaille tariffisaiinnon 41 §:n lisiimiiiimiiysten C.-kohdan ja 
liitteen 6 F-kohdan ehdoilla seuraavasti: 

Enso-Gutzeit Oy, Imatrankosken tehtaat, 55100 IMATRA 10 
N:o 198434/62 m3

• 

Ilmavoimien Esikunta, Postilokero 30, 41161 TIKKAKOSKI 
N:o 198035/60 m3

, 198037/60 m3
, 198039/60 m3

, 198044/60 ml, 
199109/30 m3

, 199137/30 m3
• 

Kemira Oy, Malminkatu 30, 00100 HELSINKI 1Q. 

N:o 196001/8 m3
, 196006/8 m3

, 196007/8 m3
, 196008/8 ml, 

196009/8 m3
, 196010/8 m3

, 196011/8 m3
, 196015/8 m3

, 

196021/13 m\ 196022/13 m3
, 196024/13 m3

, 196027/13 m3
, 

196029/13 m3
, 196031/13 m3

, 196047/13 m3
, 196048/13 m3

, 

196051/13 m3
, 196052/13 m3

, 196053/13 ml, 196091/27 m3
, 

196092/27 m3
, 196093/30 m3

, 196094/27 m3
, 196095/30 m3

, 

196096/30 m3
, 196097/27 m3

, 196098/30 m3
, 196099/30 m3

, 

\ 196100/27 m3
, 196101/30 m3

, 196102/30 m3
, 196103/30 m3

, 

196104/30 m3
, 196105/30 m3

, 196106/30 m3
, 196107/30 m3

, 

196108/30 m3
, 196109/30 m3

, 196110/30 m3
, 196111/30 m3

, 

196112/30 m3
, 196113/30 m3

, 196114/30 m3
, 196115/30 m3

, 

196116/30 m3
, 196138/30 ml, 196139/30 m3

, 196140/30 m3
, 

196201/50 m3
, 196202/50 ml, 196203/50 m3

, 196204/50 m3
, 

196205/50 m3
, 196401/38 m3

, 196402/38 m3
, 196403/38 ml, 

196404/38 m3
, 196405/38 m3

, 196501/38 m3
, 196502/38 m3

, 

196901/43 m3
, 196902/43 m3

, 196903/43 m3
, 196904/43 m3

, 

196905/43 m3
, 196906/43 m3

, 196907/43 m3
, 196908/43 m3

, 

196909/43 m3
, 196910/43 m3

, 196911/43 m3
, 196912/43 m3

, 

196913/43 ml, 196914/43 m3
, 196915/43 m3

, 196916/43 m3
, 

196917/43 m3
, 196918/43 m3

, 196919/43 m3
, 196920/43 ml, 

199106/30 m3
, 199889/20 m3

, 199892/20 m3
, 199935/20 m3

, 

199954/20 m3
, 199988/20 m3

, 199995/20 m\ 200074/20 m3
• 

Kymin Osakeyhtio, 45700 KUUSANKOSKI 
N:o 196701/36,4 m3

, 196702/36,4 m3
, 19670.3/36,4 m3

, 
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196704/36,4 m3
, 196705/36,4 m3

, 196706/36,4 m3
, 

196707/36,4 m3
, 196708/36,4 m3

, 196709/36,4 m3
, 

196710/36,4 m3
, 196711/36,4 m3

, 196712/36,4 m3
, 

196713/36,4 ml, 196714/36,4 m3
, 196715/36,4 ml. 

Oulu Oy, Lokero 196, 90101 OULU 10 
N:o 196604/50 ml, 196605/50 m3

• 

T~ma luettelo !korvaa VT:ssa n:o 18/75. 9 julkaistun luettelon. 
Tassa yhteydessa huomautetaan menettelysta vuokratun vaunun 

jiil:idessa rikkoutumisen tai muun syyn takia pais liikenteesta. Tapauk
sesta on valtionrautateiden toimesta ehdottomasti tehtava ilmoitus 
puhelimitse asiakkaalle joko suoraan tai lahetysaseman valityksellii. 
Asia vahvistetaan tatii varten olevalla ilmoituskortilla ( VR lomake 
4316), jolla ilmoitus tehdaiin asiakkaalle ( = vuokraajalle), ao. liiken
nepiirin vaununjakajalle, hikennetoimistoon seka yleisen toimiston tek
nilliseen jaostoon. Vastaavat ilmoitu:kset tehdiiiin, kun vaunu palau
tetaan yleiseen liikenteeseen ( vrt. VT 16/72. 10). ( Lt n:o Lko 31303/ 
652/76, 9. 3. 1976) VT 12/76. 10. 

11 Av~imia virkoja ja toimia 

Yliteknikon virka (V 22) ja apulaisasemapiiiillikon virka (V 20). 
Rauta tiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan huhti
kuun 21. piiivana 1976 ennen !kello 12 (posU.tse ennen virka-ajan 
paattymista). 

Edellii mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
ylite knikko (V 2 2) : rau ta tiehalli tuksen liikenneosastolle j a 
apulaisasemapiiiillikko (V 20): Tampereen ( 1 Tpe) liikennealueelle. 

Kolme veturinliimmittiijiin tointa, jotka tullaan sijoittamaan toistai
seksi Turun ( 1 Slo, 1 Ukp, 1 Lm) liikennealueelle. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistaiin 21.4.1976. 

Neljii kirjurin 2 l. yp. virkaa, joista toistaiseksi kaksi Hyvinkaiin, 
yksi Pieksiimaen ja yksi Kuopion varastossa. Hankintaosaston johta
jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaan 12. 4. 1976 ennen klo 12.00 (pos•titse ennen 
virka-ajan paattymista). 

12 Kadonneet haarukkavaunut 

Riihimaen matkus.taja-asemalta kadonneet haarukkavaunut n:o Ri 
31, 32 ja 36. • 

Pyydetaiin etsimaii:n ja loydettaessa pa1auttamaan osoitteella mat
kustaja-asema Riihimiiki. (Lap Ri 273/07/76, 26. 2. 76) 

Helsinki 1976. Valtion painatuskesku. 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 12a 

Vilttaus Vlrallisiin tledotuksiln merkltain: VT 1/72.2 (- lehden numero1 vuosl1 

asian numero). Jake•un muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 

To I mIt us: Rautatiehallitus, lehtlpalvelu. 19. 3. 1976 

Sisiillys: 

1. VR Matkailuliput 1976 2. Hopealinjan erikoisliput 1976 

VR Matkailuliput 197 6 1 
Tiissa VR Virallisissa tiedotuksissa julkaistut matkailulipun myynti

ohjeet ja -hinnat ovat voimassa 1. 4. 76-31. 3. 77. 

Matkailulipun myyntiohjeisiin pyydetiiiin tutustumaan erikoisella 
huolellisuudella. 

Jarviliikenteen IHkennoitsijoiden aloittaessa ja lopettaessa liiken
noimisen eri aikoina, on tarkeata, etta aikatauluihin tutustutaan. 

Jarviliikenteen purjehduskausi, aikataulut, paikanvaraukset ja muut 
tiedot on mainittu Matkustajalaivayhdistyk.sen julkaisemassa esitevih
kossa "Jarvimatkat Suomessa 1976", jota jaetaan mainosjaoston toi
mesta rautateiden liikennepaikoiNe virkakayttoon. Samat tiedot jul
kaistaan Suomen Kulkuneuvot ( turisti) -nimisessa julkaisussa, joka 
tulee voimaan 29. 5 .. 1976. 

Asiakkaalla on mahdollisuus suunnitella oman mielensii mukaisia 
matkoja kiiyttiimiillii rautiematkojen lisiiksi vain niitii kulkuneuvoja 
;a matkustusreittejii, jotka on jiiljempiinii mainittu laiva-, auto- ja 
lentomatkojen osalta. 

Lipunmyyjiii kehoitetaan tekemiiiin asiakkaalle esityksiii eri matkus
tusmahdollisuuksista. 

6983/76 
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1 VR Matkailulippujen myyntiohjeet 1. 4. 76-31. 3. 77 

a) Tassii VT:ssii mainittujen matkailulippujen myynti alkaa 1. 4. 
lukien ja piiiittyy 31 . 3. Lippuja saadaan myyda aikaisemminkin eh
dolla, etta ensimmaiseksi matkustamiseen oik.euttavaksi paivamaaraksi 
lippuun merkitaan 01. 4. 

Mik.iili 1. 2.-.31. 3. 1977 valisenli aikana myytaviin matkailulippui
hin sisiillytetaan auto-, laiva- tai lentomatkoja, saadaan tassa VT :ssa 
mainittujen auto-, laiva- ja lentomatkojen hintoja kayttaa ainoastaan 
siina tapauksessa, etta auto-, laiva- tai lentomatkat suoritetaan viimeis
taan .31. .3. 1977. 

b) Haluttaessa matkailulippuun lentomatka, on siihen sisiil
lytettiivii viihintiiiin 200 kilometrin pituinen rautatiematka. 

Matkailulippuun sisiiltyva lentomatka ei saa otla meno- ja 
paluumatka. ]os lipussa esiintyy esim. lentomatka Helsinki
]yviiskylii, ei lippuun saa eniiii sisiillyttiiii lentoa ]yviiskylii
Helsinki. 

Matkailulipun yh.teydessii Finnair Oy myontiiii normaalit 
lapsialennukset, joten yksi alle 4-vuotias kuljetetaan aikuisen 
seurassa ilmaiseksi. Useammasta alle 4-vuotiaasta lapsesta sa
main kuin 4-11 vuotiaasta lapsesta peritaan 50 % samalle 
matkalle sovellettavasta matkailulippuun liittyviistii lentomatkan 
hinnasta. Muita alennuksia ei myonnetii. 

c) Matkailulipusta kannetaan valtionrautateiden radoilla tehtavien 
matkojen osalta sama maksu kuin menolipusta naiden matkojen yhteen 
lasketun pituuden mukaiselta matkalta ( VR tariffitaulukot, taulukko 
2 A, lapset: 2 B). 

Jos rautatiematka on meno-paluumatka saadaan hinta VR tariffi
taulukkojen taulukosta .3 A, lapset: .3 B. 

d) Matkailulippu on voimassa 2 kuukautta. Kelpoisuusaika kos
kee myos lentomatkoja. Upun kelpoisuusaika paattyy toisena kelpoi
suuskuukautena leimauspiiivaii jiirjestysnumeroltaan vastaavana piiiviina 
klo 24. Jollei toisessa kelpoisuuskuukaudessa ole jarjestysnumeroltaan 
vastaavaa paiviiii, piiiittyy kelpoisuusaika kuukauden viimeisenii piii
viinii klo 24. Liput oikeuttavat matkustamaan kaikissa junissa. 

e) Myydyssii lipussa pitiiii aina olla rautatiematkan sisaltiivii mat
kustusreitti. Lisiiksi on huomattava, etta matkailulippu voidaan laatia 
vain yhtajaksoista matkaa varten ja etta samaan m~vkaan tai matkan 
osaan oikeuttavia lehtiii saa samassa matkailulipussa oHa enintiiiin 
kolme. 
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f) Lipusta kannettava lisamaksu seka lapsilta etta aikuisilta on 1 
luokasta riippwnatta 2,00 markkaa. 

g) Nelja vuotta tliyttlineille, mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
myydaan matkailulippuja puoleen hintaan. 

Esimerkki: 

Matkailulippu (2 lk) puoleen hintaan lasketaan seuraavasti: 

aikuisen hinta lapsen hinta 
rautatiematka (500 km) . . . . . . . . . . . . . . 45,00 mk 22,50 mk 
laivamatka (Lappeenranta-Savonlinna) . . 44,00 mk 22,00 mk 
lentomatka (Joensuu-Kuopio) . . . . . . . . 29,00 mk 14,50 mk 
lisiimaksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 mk 2,00 mk 

-------------~--------~-----
lipun biota 120,00 mk 61,00 mk 

Myytaessli matkailulippuja lastenlippuina, on matkailulippuun ja 
sen kantaosaan seka lehtiin 1-6 merkittlivli rasti (X ) ruutuun "aile 
12-vuotias". 

h) Muita kuin tass a virallisissa tiedotuksissa mainittuja auto-, 
laiva- ja lentomatkoja ei saa sisallyttaa lippuun. 

i) Lippua myytaessa on jokaiseen lehteen ehdottomasti leimat
tava myyntipaikan nimi- ja paivaleima. 

j) Lippua laadittaessa on huomattava, etta jokainen auto-, lait~a
ja lentomatka kirjoitetaan eri lehdelle, johon merkitaan ao. matkan 
hinta seka liikenteenharjoittajan nimi. Myos rautatiematkojen osuu
det kirjoitetaan eri lehdille, ei kuitenkaan merkita hintaa. Matkat 
on tehtavli siinli jlirjestyksessli kuin ne oV"at lippuvihkossa. Lipuissa 
rastitetaan ao. ruutu ilmoittamaan, missli kulkuneuvossa ko. lippu 
kelpaa matkalippuna. 

k) Matkailulipulla ei saa kantaa laivojen hyttipaikkamaksuja. 

1) Mikali yksi matkailulippuvihko ei riita koko matkareitin mer
kitsemiseen on kaytettlivli useampia lippuvihkoja, ns. jatkolippuja. 
Matkailulipun ja siihen liittyvien jatkolippujen yhteinen rautatiemat
kojen kilometrimalirli seka rautatie-, auto-, laiva- ja lentomatkojen 
yhteenlaskettu hinta merkitaan vain varsinaisen lipun ao. riveille. 
Hintamerkintoja ei tehda jatkolippuihin, vaan merkitaan jatkolipun 
ja sen tilitysosan hintarivin kohdalle "Liittyy matkailulippuun n:o 
...... ". Matkailulipun liiaksi jaavlit lehdet on irroitettava ja kiin
nitettlivli ao. lipun tilaukseen. 

m) Matkatavaran kuljetuksessa katsotaan rautateitse maclrusta
maan oikeuttava lehti menolipun veroiseksi. 
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n) Lipunmyyjii voi kirjoittaa, asiakkaan niln halutessa, lipun alka
vaksi muultakin !ruin omalta liikennepaikalta. 

o) Matkailulippuun liittyviisti:i laivamatkan meno- ;a paluumat
kasta kannetaan hinta, ;oka saadaan esitevihkosta "Jarvimatkat Suo
messa 1976". 

Meno- ja paluumatkan hinta merkitiiiin menomatkan lehdelle, joten 
paluumatkan kuponkiin tehdiiiin vain merkintii: "Kuponki paluumat
kaa varten ja menomatkan lehden numero". 

Tilitysohjeet 

VR Matkailulippujen tilitys tapahtuu VR Tilityssiiiinni:in 10 §:n 
mukaisesti. 

Matkailulipun esimerkkimatkoja 

Matka voidaan aloittaa kiertomatkan varrella sijaitsevalta miltii 
liikennepaikalta tahansa. Laaditut matkat ovat vain eri:iiti:i esimerkki
matko;a, joten asiakkaalla on mahdollisuus myi:is itse suunnitella oman 
mielensii mukaisia kiertomatkoja. 

Matkan aloittamissuunnan saa asiakas itse valita. Matkat on mat
kustettava siinii jiirjestyksessii kuin ne ovat lippuvihkossa. 

Seiniijoki-T ampere ( ktta Parkano) 
Tampere-Turku (ktta Aura) 
Turku-Helsinki (ktta Kauklahti) 
Helsinki-Lahti (ktta Kerava) 
Lahti-Jyviiskylii 
Jyviiskylii-Seiniijoki ( ktta Alavus) 

Lipun hinta 2 luokassa: 

juna 
juna 
juna 
juna 
laiva (Tehi) 
juna 

aikuiselta 112,00 mk 
aile 12-vuotiaalta 57,00 mk 



-5-

Helsinki-Turku (ktta Kauklahti) 
Turku-Tampere (ktta Aura) 
Tampere-Virrat 
Virrat-Jyvaskylii 
J yvaskyla-Mikkeli 
Mikkeli-Lahti 
Lahti-Helsinki ( ktta Kerava) 

Lipun hinta 2 luokassa: 

juna 
juna 
laiva 
juna 
juna 
juna 
juna 

aikuiselta 109,10 mk 
al1e 12-vuotiaalta 55,80 mk 

T-

Tampere-Jyvaskylii (ktta Lyly) 
J yvaskylii-Savonlinna 
Savonlinna-Lappeenranta 
Lappeenranta-Riihimiiki 
Riihimiiki-T ampere 

Lipun hinta 2 luokassa: 

juna 
juna 
laiva 
juna 
juna 

aikuiselta 104,60 mk 
alle 12-vuotiaalta 53,30 mk 

12 a 

1 
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Tampere-Oulu (ktta Parkano-Lapua) juna 
Oulu-Kajaani ( ktta Muhos) juna 
Kajaani-Pieksamaki ( ktta Kuopio) juna 
Pieksamaki-Savonlinna j una 
Savonlinna-Lappeenranta laiva 
Lappeenranta-Riihimiiki juna 
Riihimiiki-Hameenlinna iuna 
Hiimeenlinna-T ampere laiva 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuilselta 168,10 mk 

alle 12-vuotiaalta 85,10 mk 
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Kokkola-Jyvaskylii (ktta Lapua-Alavus) 
J yvasky la-Mikkeli 
Mikkeli-Lappeenranta 
Lappeenranta-Joensuu (ktta Kitee) 
J oensuu-Lieksa 
Lieksa-Oulu ( ktta Nurmes-Muhos) 
Oulu-Kokkola 

Lipun hinta 2 luokassa: 

juna 
jona 
laiva 
juna 
juna 
juna 
juna 

aikuiselta 131,40 mk 
aile 12-vuotiaalta 66,70 mk 

Oulu-Tampere (ktta Lapua-Parkano) juna 
Tampere-Helsinki (ktta Hameenlinna-Kerava) juna 
Helsinki-Lappeenranta (ktta Kerava) juna 
Lappeenranta-Mikkeli laiva 
Mikkeli-Kuopio juna 
Kuopio-Kajaani juna 
Kajaani-Oulu (ktta Muhos) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuiselta 136,40 mk 

aile 12-vuotiaalta 69,20 mk 

12a 

1 
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JOE.HSUU 

J yvaskyla-J oensuu ( ktta Varkaus) juna 
Joensuu-Lappeenranta (ktta Kitee) juna 
Lappeenranta-Helsinki (ktta Kerava) juna 
Helsinki-Turku (ktta Kauklahti) juna 
Turku-Tampere (ktta Aura) juna 
Tampere-Jyvaskyla (ktta Lyly) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuiselta 87,40 m,k 

aile 12-vuotiaalta 44,70 mk 

Helsinki-Lahti (ktta Kerava) juna 
Lahti-1fikkeli juna 
1fikkeli-J yvaskyla juna 
Jyvaskyla-Tampere (ktta Lyly) juna 
Tampere-Hameenlinna laiva 
Hameenlinna-Helsinki (ktta Kerava) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuiselta 101,90 mk 

ahle 12-vuotiaalta 52,00 mk 
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IIIJIHIMIKI 

Riihimaki-Tampere (ktta Hameenlinna) juna 
Tampere-Jyvaskyla (ktta Lyly) iuna 
Jyvaskyla-Kuopio lento 
Kuopi~Savonlinna laiva 
Savonlinna-Lappeenranta juna 
Lappeenranta-Riihimaki juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 

""'"" 

aikuiselta 140,00 mk 
alle 12-vuotiaalta 71,00 mk 

Turku-Helsinki ( ktta Kauklah ti) juna 
Helsinki-Lappeenranta (ktta Kerava) juna 
Lappeenranta-Savonlinna laiva 
Savonlinna-Jyviiskylii juna 
Jyviiskylii-Tampere ( ktta Lyly) juna 
Tampere--Turku (ktta Aura) juna 

Lipun hinta 2 luokassa: 
aikuiselta 119,80 mk 

aile 12-vuotiaalta 60,90 mk 

12 a 

1 
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Rilhlmiiki-Lappeenranta juna 
Lappeenranta-Joensuu (ktta Kitee) juna 
J oensuu-Vuonislahti juna 
Vuonislahti-Koli laiva 
Koli-Kuopio auto 
Kuopio-J yvasky Iii juna 
Jyvaskyla-Haapamiiki juna 
Haapamaki-Seiniijoki ( ktta Alavus) juna 
Seinajoki-Tampere ( ktta Parkano) juna 
Tampere-Hameenlinna laiva 
Hiimeenlinna-Riiliimaki juna 

Lipun hlnta 2 luokassa: 
aikuiselta 146,10 mk 

alle 12-vuotiaalta 74,10 mk 
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Matkailulippuihin voidaan sisiillyttiiii rautatiematkojen ohella myos 1 
jiiljempiinii mainitut laiva-, auto- ja lentomatkat: 

LAIV AMATKA T 

(Matkailulippuun liittyviistli men~ ja paluumatkasta, ks. myyntiohjeet 
o )-kohta, sivu: 4) 

Menolipun hinta 
turistiluokassa 
ilrnan hytti-
paikkaa mk 

Saimaa: aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Heinavesi-Kuopio 21,00 10,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Heinavesi-Savonlinna 25,00 12,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Joensuu-Savonlinna 40,00 20,00 Saimaan Laivarnarkat Oy 
Kerma-Kuopio 22,00 11,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kerma-Savonlinna 22,00 11,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Koli-Lieksa 10,80 5,40 Nurmes-Marina, 

Pentti Hinkkanen 
Koli-Nurmes 18,00 9,00 Nurmes-Marina 
Koli-Vuonislahti 7,20 3,60 Pentti Hinkkanen 
Kuopi~Heiniivesi 21,00 10,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kuopi~Kerma 22,00 11,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kuopi~Savonli.nna 44,00 22,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Kuopi~ Varkaus 22,00 11,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Lomakylii 18,00 9,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Mikkeli 44,00 22,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Puumala 22,00 11,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lappeenranta-Savonlinna 44,00 22,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lieksa-.Koli 10,80 5,40 Nurmes-Marina, 

Pentti Hinkkanen 
Lomakylii-Lappeenranta 18,00 9,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lomakylii-Mikkeli 29,00 14,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Lomakylii-Savonlinna 29,00 14,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Lappeenranta 44,00 22,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Lomakylii 29,00 14,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Pistohiekka 20,00 . 10,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mikkeli-Puumala 22,00 11,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Mnukeli-Savonlinna 44,00 22,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Nurmes-Koli 18,00 9,00 Nurmes-Marina 
Pistohiekka-Mikkeli 20,00 10,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Pistohiekka-Savonlinna 29,00 14,50 Saimaan Laivamatkat Oy 
Punkaharju-Savonlinna 16,00 8,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
Puumala-Lappeenranta 22,00 11,00 Saimaan Laivamatkat Oy 
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1 Menolipun hinta 
turistiluokassa 
ilman hytti
paikkaa mk 

aikuinen aile 12 v. 
Puumala-Mikkeli 22,00 
Puumala-Savonlinna 22,00 
Savonlinna-Heinavesi 25,00 
Savonlinna-Joensuu 40,00 
Savonlinna-Kerma 22,00 
Savonlinna-Kuopio 44,00 
Savonlinna-Lappeenranta 44 ,00 
Savonlinna-Lomakyla 29,00 
Savonlinna-Mikkeli 44,00 
Savonlinna-Pistahiekka 29,00 
Savonlinna-Punkaharju 16,00 
Savonlinna-Puumala 22,00 
Savonlinna-Varkaus 22 ,00 
Varkaus-Kuopio 22,00 
Varkaus-Savonlinna 22 ,00 
Vuonislahti-Koli 7,20 

Paijiinne: 

Heinola-Lahti 14,40 
Jyvaskylii-Lahti 
(TEHI) 44,00 
J yvaskyla-Lahti *) 44,00 

Lahti-Heinola 14,40 
Lahti-] yvaskyla 
(TEHI) 44,00 
Lahti-Jyvaskyla *) 44,00 

Vanajavesi-Nasijarvi: 

11,00 
11,00 
12,50 
20,00 
11,00 
22,00 
22,00 
14,50 
22,00 
14,50 

8,00 
11,00 
11,00 
11 ,00 
11,00 
.3,60 

7,70 

22,00 
22,00 

7,70 

22,00 
22,00 

Hameenlinna-Tampere .38,30 19,20 
Hameenlinna-Toijalan 

satama 27,20 
Hamee.nlinna-Va1keakoski27 ,20 
Tampere-Hameenlinna 38,30 
Tampere-Toijalan satama27 ,20 
Tampere-Virrat .37,00 

1.3,60 
13,60 
19,20 
13,60 
18,50 

Lilkenteenharjoittaja: 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Saimaan Laivamatkat Oy 
Pentti Hinkkanen 

Heinolan Jarvimatkailu Oy 

Piiijanteen Kantosiipi Oy 
Hoyrylaiva Oy Paijiinne
matkailu 
Heinolan Jarvimatkailu Oy 

Piiijanteen Kantosiipi Oy 
Hoyrylaiva Oy Piiijiinne
matkailu 

Laiva Oy Matkailu 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Oy Runoilijan. tie 

*) mikiili laivamatka tehdaan kausialennuksen aikana 1. 6.-18. 6. on matkan 
hinta aikuiselta 35,00 mk ja aile 12-vuotiaalta 17,50 mk. 
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Menolipun hinta 
turisriluokassa 
ilman hyru
paikkaa mk 

Toijalan 
aikuinen aile 12 v. 

satama-Hiimeen-
linn a 

Toijalan satama-Tampere 
Valkeakoskl-Hiimeenlinna 
Virrat-Tampere 

Turku/Naantali
Ahvenanmaa: 

T urun satama-Maarian
hamina 
( tai painvastoin) 
yhteisluokka 

Naantali-Maarianhamina 
( tai painvastoin) 
yhteisluokka 

27,20 
27,20 
27,20 
37,00 

13,60 
13,60 
13,60 
18,50 

Menolipun hinta 
1. 6. 76-31. 3. 77 

mk 

24,00 

22,00 

Liikenteenharjoittaja: 

Laiva Oy Matkailu 
Laiva Oy Matkailu 
Lai a Oy Matkailu 
Oy Runoilijan tie 

Oy SiljG Line Ab, 
Viklnglinja Oy 

Viklnglinja Oy 

12 a 

1 
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1 AUTOMATKAT 

Hinnat voimassa 1. 4. 76-.31. .3. 77 
Menolipun hinta 

En on tekiO--Rovaniemi 

En on tekiO--Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Evijarvi-Pietarsaari 
Forssa-Tampere 
Forssa-Tampere (pika-

vuoro) 
Forssa-Turku 
Forssa-Turku (pika

vuoro) 
Haapajarvi-Viitasaari 
Heinola-Lahti 

Heinola-Lahti 
( pikavuoro) 

\lei nola-Mikkeli 
Heinol11-Mikkeli (pika

vuoro) 

Hameenlinna-Palkane 
Hameenlinna-Palkane 

( pikavuoro) 
lisalmi- Joensuu 
Iisalmi-Joensuu (pika

vuoro) 
lmatra as .-Puumala 
lmatra as.-Ranta

salmi as. 
T matrankoski-Puumala 
I rna traokoski-Ranta

salmi as. 

mk 
aikuinen a tie 12 v. 

4.3,80 21,90 

45,80 2.3,90 

8,70 4,40 
13,80 6,90 

15,80 8,90 
13,10 6,60 

15,10 
17,20 
5,60 

7,60 

13,80 

15,80 

7,10 

9,10 
29,20 

.31 ,80 
9,70 

17,20 
10,40 

18,50 

8,60 
8,60 
2,80 

4,80 

6,90 

8,90 

.3,60 

5,60 
14,60 

16,90 
4,90 

8,60 
5,20 

9,.30 

Liikenteenharjoittaja: 
Napapiirin Turistiauto Oy, 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy, 
]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Oy Jarviseudun Linja 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Posti 
lta-Hameen Liikenne Oy, 
Savonlinja Oy 

lta-Hiimeen Liikenne Oy, 
Savoiilinja Oy 

Savonlinja Oy 

Kuopion Liikenne Oy, Savon
linja Oy 
Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
T. Makkonen Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Viipurin Linja-Auto Oy 

Viipurin Linja-Auto Oy 
Posti, Viipurin Linja-Auto Oy 

Viipurin Linja-Auto Oy 



I valo-Rovaniemi 

I valo-Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Joensuu-Iisalmi 
Joensuu-Iisalmi (pika

vuoro) 
Joensuu-Koli 
Joensuu-Kuopio ( Outo

kummun kautta) 

Joensuu-Kuopio ( Outo-

-15-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 
40,50 20,30 

42,50 22,30 

29,20 14,60 

31,80 16,90 
11,10 5,60 

20,50 10,30 

kummun kautta, pikav.) 22,50 12,30 

Joensuu-Kuopio 
( Polvijarven kautta) 

J oensuu-Mikkeli 
Joensuu-Mikkeli (pika

vuoro) 
Joensuu-Nurmes (pika

vuoro) 

Joensuu-SavonlUlna 

Joensuu-Varkaus 
Joensuu-Varkaus (pika-

vuoro) 
Juuka-Koli 

Juuka-Kuopio 
Jyvaskyla-Jamsa 

Jyvaskyla-Jamsa 
(pikavuoro) 

J yvasky la-Karstula 

Jyvaskyla-Kokkola 
( pikavuoro) 

22,50 11,30 
29,80 14,90 

31,80 16,90 

20,50 11,30 

21,20 10,60 

17,80 8,90 

19,80 10,90 
6,30 3,20 

17,80 8,90 
8,70 4,40 

10,70 6,40 

14,50 7,30 

37,80 19,90 

12a 

1 
Liikenteenharjoittaja : 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 
T. Makkonen Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Hietalan Linja Oy 

Posti, Linja-Ruponen Oy, 
Savonlinja Oy 

Linja-Ruponen Oy, Savon
linja Oy 

Savo-Karjalan Linja Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Savonlinja Oy, Linja-autoliike 
Veikko Uotila, Linja-Ruponen 
Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy 
Posd, Savo-Karjalan Linja Oy, 
Hietalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Sukulan Linja Oy 

Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Sukulan Linja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
Karstulan Liikenne Oy 
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Jyvaskyla-Kuopio (pika-
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Menolipun hinta 
mk 

ailruinen aile 12 v. 

vuoro) 23,20 12,60 

Jyvaskyla-Mikkeli 17,80 8,90 
J yvas ky la-Mikkeli (pika-

vuoro) 19,80 10,90 

Jyvaskyla-Oulu (pika
vuoro) 

Jyvaskyla-Vaasa (pika
vuoro) 

Jyvaskyla-VUtasaari 
( pikavuoro) 

Jam sa-J yvaskyla 

Jam sa-J yviisky la 
( pikavuoro) 

Jamsii kk-Lankipohja 
Jamsa kk-Lankipohja 

( pikavuoro) 
Jiimsii kk-Orivesi as. 

( tienhaara) 
Jiimsii kk-Orivesi kk 

( pikavuoro) 
Kaivanto-Kangasala kk 
Kaivanto-Piilkiine 
Kajaani-Kokkola (pika-

vuoro) 
Kajaani-Kuhmo 

Kajaani-Kuusamo 

Kajaani-Nurmes (pika
vuoro) 

Kajaani-Sotkamo 

Kajaani-Sotkamo (pika
vuoro) 

49,80 25,90 

43,20 22,60 

16,50 9,30 
8,70 4,40 

10,70 6,40 

6,70 3,40 

7,70 4,40 

11,10 5,60 

10,70 6,40 
1,60 0,80 
2,70 1,40 

36,50 19,30 
15,80 7,90 

35,20 17,60 

21,20 11,60 

6,70 3,40 

8,70 5,40 

Liikenteenharjoittaja: 

E. Turunen, Koivuranta Oy, 
Savon Matka Oy 
Savonlinja Oy 

Savonlinja Oy, Jokisen 
Liikenne 

Posti, A. Kangas Oy 

K. Hameenniemi 

Posti, A. Kangas Oy 
Posti, Linjaliike Rajala Oy, 
Sukulan Linja Oy 

Posti, Linjaliike Rajala Oy 
Sukula:n Linja Oy 
Vaino Paunu Oy 

Viiino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 

Vaino Paunu Oy 
Vaino Paunu Oy 
Viiino Paunu Oy 

Posti 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenn~ Oy, 
S. Ervasti Oy 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 

Hietalan Linja Oy, Nurmek-



Kajaani-Ammansaari 

Kangasala kk-Kaivanto 
Kangasala kk-T ampere 
Kangasala kk-Tampere 

( pikavuoro) 
Karstula-Jyvaskyla 

Karstula-Kokkola 
Karstula-Kokkola 

( pikavuoro) 
Karstula-Kuopio (pika

vuoro) 
Karstula-Saarijarvi 

Karstula-Seinajoki 
( Alajarven kautta) 
( Lehtimaen kautta) 

Karstula-Vii tasaari 
Karstula-Viitasaari 

( pikavuoro) 
Kemi-Akaslompolo *) 
Kemi-Akaslompolo *) 

( pikavuoro) 
Kemijarvi-Kuusamo 
Kemijarvi-Rovaniemi 

Kilpis jarvi-Muonio 

Kilpisjarvi-Muonio 

-17-

Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 

15,80 7,90 

1,60 0,80 
3,30 1,70 

5,30 3,70 
14,50 7,30 

22,50 11,30 

24,50 13,30 

33,20 17,60 
5,90 3,00 

19,80 9,90 
17,80 8,90 
11,10 5,60 

13,10 7,60 
35,80 17,90 

37,80 19,90 
21,20 10,60 
13,10 6,60 

27,80 13,90 

( pikavuoro) 29,80 15,90 

Kilpisjarvi-Palojoensuu 21,20 10,60 

Kilpisjarvi-Palojoensuu 
( pikavuoro) 23,20 12,60 

*) llikennoidaan vain 15. 2.-30. 4. 

Liikenteenharjoittaja: 
sen Auto Oy 

12 a 
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Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti Oy 
Vaini:i Paunu Oy 
Vaini:i Paunu Oy 

Vaini:i Paunu Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Kuopion Liikenne Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Posti 
Posti 
Posti 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Ahti Ketonen 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 



12a -18-

1 Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 
Kittili.i-Muonio 12,50 6,30 

Kittili.i-Muonio ( pi:ka-
vuoro) 14,50 8,30 

Kittili.i-Rovaniemi 22,50 11,30 

Ki ttili.i-Rovaniemi 
( pikavuoro ) 24,50 13,30 

Kokkola-Jyvaskyli.i 
( pi:kavuoro) 37,80 19,90 

Kokkola-Kajaani (pika-
vuoro) 36,50 19,30 

Kokkola-Karstula 22,50 11,30 
Kokkola-Karstula 

( pikavuoro) 24,50 13,30 
Kokkola-Vaasa 19,20 9,60 
Kokkola-V aasa (pika-

vuoro) 21,20 11,60 
Kakkola-Vaasa (Evi-

ji.irven kautta) 30,50 15,30 
Koli-Joensuu 11,10 5,60 
Koli-Juuka 6,30 3,20 

Koli-Kuopio 23,20 11,60 
Kuhmo-Kajaani 15,80 7,90 

Kuhmo-Lieksa 15,80 7,90 
Kuhmo-Nurmes 12,50 6,30 
Kuhmo-Sotkamo 9,70 4,90 

Kuhmo-Suomussalmi 18,?0 9,30 
Kuopio-Joensuu 

( Outokummun kautta) 20,50 10,30 

LUkenteenharjoittaja: 

Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 
Posti, Napapiirin Turistiauto 
Oy, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

Napapiirin Turistiauto Oy, 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy . 

Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
Karstulan Liikenne Oy 

Posti 
Posti 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Ab Haldin & Rose Oy 

Ab Haldin & Rose Oy 

Oy Jarviseudun Linja 
Posti, Hietalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy, 
Hietalan Linja Oy 
Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 
Posti 
Nurmeksen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, A. Kyllonen, Kainuun 
Lirkenne Oy 
Posti 

Posti, Linja-Ruponen Oy, 
Savonlinja Oy 
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Menolipun hinta 1 mk 
aikuinen aile 12 v. Llikenteenharjoittaja: 

Kuopio--Joensuu { Outo-
kummun kautta, 

12~30 pikav.) 22,50 Linja-Ruponen Oy, Savon-
linja Oy 

Kuopio--J oensuu 
{Polvijarven kautta) 22,50 11,30 Savo-Karjalan Linja Oy 

Kuopio--J uuka 17,80 8,90 Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Kuopio--Jyviiskylli 

{ pikavuoro ) 23,20 12,60 E. Turunen, Koivuranta Oy, 
Savon Matka Oy 

Kuopio--Karstula {pika-
vuoro) 33,20 17,60 Kuopion Liikenne Oy 

Kuopio--Koli 23,20 11,60 Posti, Savo-Karjalan Linja Oy 
Kuopio--Nurmes 

{Kaavin kautta) 21,80 10,90 Savo-Karjalan Linja Oy 
{Siilinjarven kautta) 19,20 9,60 Linja-Ruponen Oy 

Kuopio--Saari j iirvi 31,20 15,60 Posti 
Kuopio--V aasa {pika-

vuoro) 58,40 30,20 Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Kuopio--V arkaus {pika-

vuoro) 13,80 7,90 Kuopion Liikenne Oy 
Kuopio--Viitasaari 20,50 10,30 Kuopion Liikenne Oy 
Kuopio--Viitasaari 

{ pikavuoro) 22,50 12,30 Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Kustavi-Turku 10,40 5,20 Matka-Autot Oy 
Kuusamo--Kajaani 35,20 17,60 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
S. Ervasti Oy 

Kuusamo--Kemijarvi 21,20 10,60 Posti, Ahti Ketonen 
Kuusamo--Oulu 30,50 15,30 Posti, S. Ervasti Oy, Oiva 

Tervo, Linjayhtymii Oy 
Kuusamo--Oulu {pika-

vuoro) 32,50 17,30 Posti, S. Ervasti Oy, Oiva 
Tervo, Linjayhtymii Oy 

Kuusamo--Rovaniemi 27,20 13,60 Posti, Liikenneyhtio Kuusela 
Kuusamo--Rukatunturi 4,40 2,20 Posti, S. Ervasti Oy *), Oiva 

Tervo, Linjayhtymii Oy 
Kuusamo--Taivalkoski 9,70 4,90 Posti 
Kuusamo--Taivalkoski 

• ( pikavuoro) 11,70 6,90 Posti 

*) vain 1. 3.-15. 4. 
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1 Menolipun biota 
mk 

aikuinen alle 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Kuusamo-Ammansaari 20,50 10,30 Posti, Kainuun Liikenne Oy, 
Oy Pohjolan Liikenne Ab, 
S. Ervasti Oy 

Lahti-Heinola 5,60 2,80 Ita-Hameen Liikenne Oy, 
Savonlinja Oy 

Lahti-Heinola 
( pikavuoro) 7,60 4,80 Ita-Hameen Li.ikenne Oy, 

Savonlinja Oy 
Lappaj arvi-Pietarsaari 

( Evijiirven kautta) 11,80 5,90 Oy Jarviseudun Linja 
Lappeenranta-Mikkeli 

( pikavuoro ) 17,80 9,90 Savonlinja Oy 
Jokisen Liikenne 

Lieksa-Kuhmo 15,80 7,90 Posti 
Lankipohja-Jamsa kk 6,70 3,40 Vaino Paunu Oy 
Lankipohja-Jams a kk 

( pikavuoro) 7,70 4,40 Vaino Paunu Oy 
Lankipohja-Orivesi as. 

( tienhaara) 5,60 2,80 Vaino Paunu Oy 
Lankipohja-Orivesi kk 

( pikavuoro) 6,40 4,20 Vaino Paunu Oy 
Mikkeli-Heinola 13,80 6,90 Savonlinja Oy 
Mikkeli-Heinola (pika-

vuoro) 15,80 8,90 Kuopion Liikenne Oy., Savon-
linja Oy 

Mikkeli-J oensuu 29,80 14,90 Savonlinja Oy 
Mikkeli-J oensuu (pika-

vuoro) 31,80 16,90 Savonlinja Oy 
Mikkeli-J yvaskyla 17,80 8,90 Savonlinja Oy 
Mikkeli-Jyvaskylli 

( pikavuoro) 19,80 10,90 Savon1inja Oy, 
J okisen Liikenne 

Mikkeli-Lappeenranta 
( pikavuoro) 17,80 9,90 Savon1inja Oy, 

J okisen Liikenne 
Mikkeli-Puumala 11,10 5,60 U. Saresma Oy, Viipurin 

Linja-Auto Oy 
Mikkeli-Savonlinna 15,20 7,60 Savonlinja Oy, U. Saresma Oy 
Mikkeli-Savonlinna 

( pikavuoro) 17,20 9,60 Savonlinja Oy, U. Saresma Oy 
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Menolipun hinta 1 mk 
aikuinen alle 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Mikkeli-Varkaus 13,10 6,60 Savonlinja Oy 
Mikkeli-Varkaus (pika-

vuoro} 15,10 8,60 Savonlinja Oy 
Muonio-Kilpisjarvi 27,80 13,90 Posti, J. M. Eskelisen Lapin 

Linjat Oy 
Muonio-Kilpisjarvi 

(pikavuoro) 29,80 15,90 ]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Muonio-Kittila 12,50 6,30 Posti, ]. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy 

Muonio-Kittila 
( pikavuoro) 14,50 8,30 ]. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy 
Muonio-Pallastunturi 5,30 2,70 Posti, Oy Pohiolan Liikenne 

Ab 
Muonio-Palojoensuu 7,90 4,00 Posti, ]. M. Eskelisen Lapin 

Linjat Oy 
Muonio-Palojoensuu 

( pikavuoro ) 9,90 6,00 ]. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Muonio-Rovaniemi 
(Kittilan kautta} 33,20 16,60 Posti, J. M. Eskelisen Lapin 

Linjat Oy, Napapfuin Turisti-
auto Oy 

Muonio-Rovaniemi 
( ~ittilan kautta, pika-
vuoro} 35,20 18,60 ]. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Muonio-Tornio (pika-
Oy, Napaplirin Turistiauto Oy 

vuoro) 39,20 20,60 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Muonio-A.kasjoensuu 9,70 4,90 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ah 
Nurmes-Joensuu (pika-

vuoro) 20,50 11,30 Hietalan Linja Oy, Nurmek-
sen Auto Oy 

Nurmes-lCajaani (pika-
vuoro) 21,20 11,60 Hietalan Linja Oy, Nurmek-

sen Auto Oy 
Nurmes-lCuhmo 12,50 6,30 Nurmeksen Auto Oy 
Nurmes- Kuopio 

(lCaavin kautta) 21,80 10,90 Savo-Karjalan Linja Oy 
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1 Menolipun hinta 
mk 

aikuinen alle 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Nurmes-Kuopio 
( Siilinjiirven kautta) 19,20 9,60 Linja-Ruponen Oy 

Nurmes-Sotkamo 
( pikavuoro) 15,80 8,90 Hietalan Linja Oy, Nurmek-

sen Auto Oy 
Orivesi as . ( tienhaara)-

Jamsii kk 11,10 5,60 Viiino Paunu Oy 
Orivesi kk-Jiimsii kk 

( pikavuoro) 10,70 6,40 Viiino Paunu Oy 
Orivesi as. ( tienhaara)-

Uinkipohja 5,60 2,80 Viiino Paunu Oy 
Orivesi kk-Lii.nkipohja 

( pikavuoro) 6,40 4,20 Viiino Paunu Oy 
Oulu-Jyviiskyla (pika-

vuoro) 49,80 25,90 Posti, A. Kangas Oy 
Oulu-Kuusamo 30,50 15,30 Posti, S. Ervasti Oy, Oiva 

Tervo, Linjayhtyrnii. Oy 
Oulu-Kuusamo (pika-

vuoro) 32,50 17,30 Posti, S. Ervasti Oy, Oiva 

Oulu-Pihtipudas 
Te~o, Linjayhtymii Oy 

( pikavuoro) 31,80 16,90 Posti, A. Kangas Oy 
Oulu-Pyhiisalmi (pika-

vuoro) 25,80 13,90 Posti, A. Kangas Oy 
Oulu-Rukatunturi 

( pikavuoro) 35,80 18,90 Posti, Oiva Tervo, Linja-
yhtyma Oy 

Oulu-T aivalkoski 21,80 10,90 Posti 
Oulu-Taivalkoski 

( pikavuoro) 23,80 12,90 Posti, Oiva Tervo, Linja- · 
yhtyma Oy 

Oulu-Viitasaari (pika-
vuoro) 36,50 19,30 Posti, A. Kangas Oy 

Pallastunturi-Muonio 5,30 2,70 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Pallastunturi-Rovaniemi 34,50 17,30 Napapiirin Turistiauto Oy 
Pallastunturi-Rovaniemi 

( pikavuoro) 36,50 19,30 Napapiirin Turistiauto Oy 
Palojoensuu-Kilpisjiirvi 21,20 10,60 Posti, J . M. Eskelisen Lapin 

Linjat Oy 
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Menolipun biota 1 mk 
ailruinen alle 12 Vo Liikenteenbarjoittaja: 

Palojoensuu--Kilpisjarvi 
( pikavuoro) 23,20 12,60 J o Mo Eskelisen Lapin Linjat 

Palojoensuu-Muonio 7,90 4,00 
Oy 
Posti, 

0 J. Mo Eskelisen Lapin 

Palojoensuu-Muonio 
Linjat Oy 

( pikavuoro) 9,90 6,00 ]o Mo Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Palojoensuu-Rovaniemi 39,80 19,90 ]o Mo Eskelisen Lapin Linjat 

Palojoensuu-Rovaniemi 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

( pikavuoro) 41,80 21,90 ]oM. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy 

Pekkala-Rovaniemi 9,70 4,90 Lilkenneyhtio Kuusela 
Pello-T ornio 17,80 8,90 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Pello-.Akasjoensuu 12,50 6,30 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
Pietarsaari-E vi j arvi 8,70 4,40 Oy Jarviseudun Linja 
Pietarsaari-Lappajlirvi 

( Evijarven kautta) 11,80 5,90 Oy Jarviseudun Linja 
Pihtipudas-Oulu (pika-

vuoro) 31,80 16,90 Posti, A. Kangas Oy 

Pihtipudas-Viitasaari 
( pikavuoro) 8,30 5,20 Posti, A. Kangas Oy 

Pori-Turku ( pikavuoro) 22,50 12,30 Posti 
Pori-Vaasa (Pirttikylan 

kautta) 28,50 14,30 Posti 
Pori-Vaasa ( Pirttikylan 

kautta, opikavuoro) 30,50 16,30 Posti 
Posio-Rovaniemi 19,20 9,60 Liikenneyhtio Kuusela 
Puumala-Imatra as. 9,70 4,90 Viipurin Linja-Auto Oy 
Puumala-Imatrankoski 10,40 5,20 Posti, Viipurin Linja-Auto Oy 
Puumala-Mikkeli 11,10 5,60 U. Saresma Oy, Viipurin 

Linja-Auto Oy 
Pyhasalmi-Oulu (pika-

vuoro) 25,80 
Pyhasalmi-Viitasaari 

13,90 Posti, A. Kangas Oy 

( pikavuoro) 14,50 8,30 Posti, A. Kangas Oy 
Palkane-Hameenlinna 7,10 3,60 Vaino Paunu Oy 
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1 Menolipun hinta 
mk 

aikuinen alle 12 v. Liikenteenharjoittaja: 
Plilkane-Hameenlinna 

( pikavuoro) 9,10 5,60 Vaino Paunu Oy 
Piilkiine-Kaivanto 2,70 1,40 Viiino Paunu Oy 
Rantasalmi as.-lmatra as. 17,20 8,60 Vlipurin Linja-Auto Oy 
Rantasalmi as.-lmatran-

koski 18,50 9,30 Viipurin Linja-Auto Oy 
Rauhala-Rovaniemi 29,20 14,60 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Rauhala-Rova.niemi 

( pikavuoro) 31,20 16,60 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

Rauma-Turku 
( Laitilan kautta) 13,80 6,90 Oras Liikenne Oy, 

Koski & Koski Oy 
Rauma-Uusikaupunki 7,90 4,00 Lokkilinjat Oy 
Rovaniemi-Enonteki6 43,80 21,90 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Rovaniemi-Enontekio 

( pikavuoro ) 45,80 23,90 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

Rovaniemi-Ivalo 40,50 20,30 Posti, J. M. Eskelisen 
Lapin Linjat Oy 

Rovaniemi-I valo 
( pikavuoro) 42,50 22,30 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Rovaniemi-Kemijarvi 13,10 6:6o 
Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Rovaniemi-Kittila 22,50 11,30 Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Lirijat Oy, Napapiirin Turisti-
auto Oy 

Rovaniemi-Kittila 
( pikavuoro) 24,50 13,30 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Rovaniemi-Kuusamo 27,20 13,60 Posti, Liikenneyhti6 Kuusela 
Rovaniemi-Muonio 

( Kittilan kautta) 33,20 16,60 Posti, J. M. Eskelisen Lapin 
Linjat Oy, Napapiirin Turisti-
auto Oy 

Rovaniemi-Muonio 
( Kittiliin kautta, 
pikavuoro) 35,20 18,60 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Napaplirin Turistiauto Oy 
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Menolipun hinta 1 mk 
aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Rovaniemi-Pallastunturi 34,50 
Rovaniemi-Pallastunturi 

17,30 Napapiirin Turistiauto Oy 

( pikavuoro ) 36,50 19,30 Napapiirin Turistiauto Oy 
Rovaniemi-Palojoensuu 39,80 19,90 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Rovaniemi-Palojoensuu 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

(pikavuoro) 41 ,80 21,90 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Rovaruemi-Pe~a 9,70 
Oy 

4,90 Liikenneyhtio Kuusela 
Rovaniemi-Posio 19,20 9,60 Liikenneyhtio Kuusela 
Rovaniemi-Rauhala 29,20 14,60 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Rovaniemi-Rauhala 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy . 

( pikavuoro) 31,20 16,60 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

Rovaniemi-Rukatunturi 27,20 13,60 Liikenneyhtio Kuusela 
Rovaniemi-Sirkka 25,20 12,60 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Rovaniemi-Sirkka 

( pikavuoro) 27,20 14,60 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

Rovaniemi-SodankyHi 18,50 9,30 Posti, J. M. Eskelisen 
Lapin Linjat Oy, Oiva 
Niemela Ky 

Rovaniemi-Sarkijiirvi 31,80 15,90 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

Rovaniemi-Sarkijarvi 
( pikavuoro) 33,80 17,90 J. M. Eskelisen Lapin Linjat 

Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Rukatunturi-Kuusamo 4,40 2,20 Posti, S. Ervasti Oy *) 
Rukatunturi-Rovaniemi 27,20 13,60 Liikenneyhr io Kuusela 
Rukatunturi-Oulu 

( pikavuoro) 35,80 18,90 Posti, Oiva Tervo, Linja-
yhtyma Oy 

Saarijarvi-Karstula 5,90 3,00 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 

Saarijarvi-Kuopio 31,20 15,60 Posti 
Saari j arvi-Vii tasaari 9,70 4,90 Posti 
Savonlinna-J oensuu 21 ,20 10,60 Savonlinja Oy, Linja-autoliike 

V eikko Uotila, Linja-Ruponen 

*) vain 1. 3.-15. 4. 
Oy 



12 a 

1 

Savonlinna-Mikkeli 
Savonlinna-Mikkeli 

( pikavuoro) 
Seinajoki-Karstula 

(Alajarven kautta) 
( Lehtimaen kau tta) 

Sirkka-Rovaniemi 

Sirkka-Rovaniemi 
( pikavuoro ) 

Sodankyla-Rovaniemi 

Sotkamo-Kajaani 

Sotkamo-Kajaani (pika
vuoro) 

Sotkamo-Kuhmo 

Sotkamo-Nurmes (pika
vuoro) 

Suomussalmi-Kuhmo 
Suomussalmi-Amman

saari 
Sarkijarvi-Rovaniemi 

Sarki jarvi-Rovaniemi 
( pikavuoro) 

Taivalkoski-Kuusamo 
T ai valkoski-Kuusamo 

( pikavuoro) 
T aivalkoski-Oulu 
Taivalkoski-Oulu 

( pikavuoro) 
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Menolipun hinta 
mk 

aikuinen alle 12 v. 
15,20 7,60 

17,20 9,60 

19,80 9,90 
17,80 8,90 
25,20 12,60 

27,20 

18,50 

6,70 

8,70 

9,70 

15,80 

18,50 

2,20 
.31,80 

.3.3 ,80 

9,70 

11,70 
21,80 

2.3,80 

14,60 

9,.30 

3,40 

5,40 

4,90 

8,90 

9,30 

1,10 
15,90 

17,90 

4,90 

6,90 
10,90 

12,90 

Liikenteenharjoittaja: 
Savonlinja Oy, U. Saresma Oy 

Savonlinja Oy, U: Saresma Oy 

Posti 
Posti 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti, J. M. Eskelisen 
Lapin Linjat Oy, Oiva 
Niemela Ky 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne Oy, 
A. Kyllonen 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, A. Kyllonen, Kainuun 
Liikenne Oy 

Hietalan Linja Oy, Nurmek
sen Auto Oy 
Posti 

Posti 
J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 

J. M. Eskelisen Lapin Linjat 
Oy, Napapiirin Turistiauto Oy 
Posti 

Posti 
Posti 

Posti, Oiva Tervo, Linjayhty
ma Oy 



Tampere-Forssa 
T ampere-Forssa 

( pikavuoro) 
Tampere-Kangasala kk 
Tampere-Kangasala kk 

( pikavuoro) 
Toijala-V alkeakoski 
Tornio-Muonio (pika

vuoro) 
Tornio-Pello 

Tornio-Akasjoensuu 
Tornio-Akasjoensuu 
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Menolipun hinta 
mk 

aikuinen aile 12 v. 
13,80 6,90 

15,80 8,90 
3,30 1,70 

5,30 3,70 
3,50 1,80 

39,20 20,60 
17,80 8,90 

29,20 14,60 

(pikavuoro) 31,20 16,60 
Tornio-Akiislompolo *) 32,50 16,30 
Tornio-Akaslompolo *) 

( pikavuoro) 
Turku-Forssa 
Turku-Forssa 

34,50 18,30 
13,10 6,60 

{pikavuoro) 15,10 8,60 
5,20 

12,30 
Turku-Kustavi 10,40 
Turku-Pori (pikavuoro) 22,50 
Turku-Rauma 

( Laitilan kautta) 

Turku-Vaasa 
( pikavuoro) 

Uusikaupunki-Rauma 
Vaasa-Jyviiskyla (pika

vuoro) 
Vaasa-Kokkola 
Vaasa-Kokkola (pika

vuoro) 
V aasa-Kokkola 

( Evijiirven kautta) 
Vaasa-Kuopio 

( pikavuoro) 
Vaasa-Pori ( Pirttikyliin 

kautta) 

13,80 6,90 

49,20 25,60 
7,90 4,00 

43,20 22,60 
19,20 9,60 

21,20 11,60 

30,50 15,30 

58,40 30,20 

28,50 14,30 

*) llikennoiillian vain 15. 2.-30. 4. 

Liikenteenharjoittaja: 
Viiino Paunu Oy 

Viiino Paunu Oy 
Viiino Paunu Oy 

Viiino Paunu Oy 

12a 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Viiino Paunu Oy 

Viiino Paunu Oy 
· Matka-Autot Oy 
Posti 

1 

Oras Liikenne Oy, Koski & 
Koski Oy 

Posti 
Lokkilinjat Oy 

K. Hiimeenniemi 
Ab Haldin & Rose Oy 

Ab Haldin & Rose Oy 

Oy Jiirviseudun Linja 

Posti, Kuopion Liikenne Oy 

Posti 
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1 Menolipun hinta 
mk 

ailruinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

Vaasa-Pori ( Pirttikyliin 
kautta, pikavuoro) 30,50 16,30 Posti 

Vaasa-Turku 
( pikavuoro) '49,20 25,60 Posti 

Vaasa-Virrat 24,50 12,30 A. K. Sarpo/Tieliikenrie Oy 
V alkeakoski-Toijala 3,50 1,80 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Varkaus-Joensuu 17,80 8,90 Savonlinja Oy 
V arkaus-J oensuu (pika-

vuoro) 19,80 10,90 Savonlinja Oy 
V arkaus-Kuopio (pika-

vuoro) 13,80 7,90 Kuopion Liikenne Oy 
V arkaus-Mikkeli 13,10 6,60 Savonlinja Oy 
V arkaus-Mikkeli (pika-

vuoro) 15,10 8,60 Savonlinja Oy 
Viitasaari-Haapajarvi 17,20 8,60 Posti 
Viitasaari-Jyvaskyla 

( pikavuoro) 16,50 9,30 Posti, A. Kangas Oy 
Viitasaari-Karstula 11,10 5,60 Posti 
Viitasaari-Karstula 

( pikavuoro ) 13,10 7,60 Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Viitasaari-Kuopio 20,50 10,30 Kuopion Liikenne Oy 
Viitasaari-Kuopio 

( pikavuoro) 22,50 12,30 Posti, Kuopion Liikenne Oy 
Viitasaari-Oulu 

( pikavuoro) 36,50 19,30 Posti, A. Kangas Oy 
Viitasaari-Pihtipudas 

( pikavuoro ) 8,30 5,20 Posti, A. Kangas Oy 
Viitasaari-Pyhasalmi 

( pikavuoro) 14,50 8,30 Posti, A. Kangas Oy 
Viitasaari-Saarijarvi 9,70 4,90 Posti 
Virrat-V aasa 24,50 12,30 A. K. Sarpo/Tieliikenne Oy 
A.k.asjoensuu-Muonio 9,70 4,90 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
.Akasjoensuu-Pello 12,50 6,30 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab 
A.k.iisjoensuu-Tornio ·29,20 14,60 Oy Pohjolan Li:ikeilllle Ab 
.Akasjoensuu-Tornio 

( pikavuoro) 31,20 16,60 Oy Pohjolan Li3keilllle Ab 
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Menolipun hinta 1 mk 
aikuinen aile 12 v. Liikenteenharjoittaja: 

A.kasjoensuu-Akas-
lompolo *) 4,70 2,40 Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Akaslompolo-Kemi *) 35,80 17,90 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Akaslompolo-Kemi *) 

( pikavuoro) 37,80 19,90 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Akaslompolo-Tornio *) 32,50 16,30 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Akaslompolo-To11nio *) 

( pikavuoro) 34,50 18,30 Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Akaslompolo-Akasjoen-

suu *) 4,70 2,40 Oy Pohjolan Liiketl!lle Ab 
Ammiinsaari-Kajaani 15,80 7,90 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 

Ab, Kainuun Liikenne Oy, 

Ammiinsaari-Kuusamo 
S. Ervasti Oy 

20,50 10,30 Posti, Oy Pohjolan Liikenne 
Ab, Kainuun Liikenne 0y, 

Ammiinsaari-
S. Ervasti Oy 

Suomussalmi 2,20 1,10 Posti 

*) llikennoidiiin vain 15. 2.-30. 4. 

LENTOMATKAT 

Hinnat voimassa 1. 4. 76-31. 3. 77 

mk mk 
aikuinen aile 12 v. aikuinen aile 12 v. 

Helsinki-J oensuu 95,- 47,50 Helsinki-Tampere 46,- 23,-
Helsinki-] yvasky Iii 70,- 35,- Helsinki-Turku 48,- 24,-
Helsinki-Kuopio 95,- 47,50 Helsinki-V aasa 96,- 48,-
Helsinlki-Lappeen- Helsinki-V arkaus 77,- 37,50 

ranta 57,- 28,50 Ivalo-Kemi 88,- 44,-
Helsinki-Maarian- Ivalo-Oulu 107,- 53,50 

ham ina 82,- 41,- I valo-Rovanierni 66,- 33,-
Helsinki-Mikkeli 60,- 30,- J oensuu-Helsinki 95,- 47,50 
Helsinki-Pori 64,- 32,- Joensuu-Jyviiskylii 64,- 32,-
Helsinki-Savonlinna 80,- 40,- J oensuu-Kuopio 29,- 14,50 
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1 mk mk 
aikuinen alle 12 v. aikuinen alle 12 v. 

Jyvaskyla-Helsinki 70,- 35,- Oulu-Kajaani 39,- 19,50 
Jyvaskyla-Joensuu 64,- 32,- Oulu-Kemi 29,- 14,50 
J yvaskylli-Kajaani 106,- 53,- Oulu-Rovaniemi 52,- 26,-
Jyvaskyla-Kuopio 37,- 18,50 Pori-Helsinki 64,- 32,-
J yvasky la-Oulu 78,- 39,- Pori-Kolclwla/ 
Jyvaskyla-Tampere 43,- 21,50 Pietarsaari 75,- 37,50 
Jyvaskyla-Turku 77,- 38,50 Pori-Lappeenranta 103,- 51,50 
Kajaani-Jyvaskyla 106,- 53,- Pori-Maarianhamina 67,- 33,50 
Kajaani-Oulu 39,- 19,50 Pori-Turku 32,- 16,-
Kemi-Ivalo 88,- 44,- Rovaniemi-I valo 66,- 33,-
Kemi-Oulu 29,- 14,50 Rovaniemi-Oulu 52,- 26,-
Kemi-Rovaniemi 30,- 15,- Savonlinna-Helsinki 80,- 40,-
Kokkola/Pietarsaari- T ampere-Helsinki 46,- 23,-

Pori 75,- 37,50 Tampere-J yvasky la 43,- 21,50 
Kokkola/Pietarsaari- Tampere-Kuopio 76,- 38,-

Vaasa 30,- 15,- Tampere-
Kuopio-Helsinki 95,- 47,50 Lappeenranta 90,- 45,-
Kuopio-J oensuu 29,- 14,50 Tampere-Maarian-
Kuopio-Jyvaskyla 37,- 18,50 hamina 74,- 37,-
Kuopio-Tampere 76,- 38,- Tampere-Turku 37,- 18,50 
Lappeenranta- T ampere-V aasa 94,- 47,-

Helsinki 57,- 28,50 Turku-Helsinki 48,- 24,-
Lappeenranta-Pori 103,- 51,50 Turku-J yvaskyla 77,- 38,50 
Lappeenranta- Turku-Lappeenranta 91,- 45,50 

Tampere ·90,- 45,- Turku-Maarian-
Lappeenranta-Turku 91,- 45,50 hamina 41,- 20,50 
Maarianhamina- Turku-Pori 32,- 16,- . 

Helsinki 82,- 41,- Turku-Tampere 37,- 18,50 
Maarianhamina-Pori 67,- 33,50 Turku-Vaasa 76,- 38,-
Maarianhamina- Vaasa-Helsinki 96,- 48,-

Tampere 74,- 37,- Vaasa-Kokkola/ 
Maarianhamina- Pietarsaari 30,- 15,-

Turku '41,- 20,50 Vaasa-T ampere 94,- 47,-
Mikkeli-Helsinki 60,- 30,- Vaasa-Turku 76,- 38,-
Oulu-Ivalo 107,- 53,50 V arkaus-Helsinki 77,- 37,50 
Oulu-Jyvaskyla 78,- 39,-

Ennen len tom atkan alkamista matkailulipun lentoon oikeuttava 
lehti vaihdetaan lentolippuun ioko matkatoimistossa tai Finnair Oy: n 
toimipaikassa. 

(N:o Lko 31195/66/76, 12. 2. 76.) VT/76. 1. 
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Hopealinjan erikoisliput 1976 2 
Kuluvan vuoden 1. 6.-31. 8. vlilisena aikana myydiiiin He]singin, 

Hameenlinnan ja Tampereen asemilla seka niiilla paikkakunnilla sijait
sevissa matkatoimistoissa Edmonson-mallisia kartonkisia meno-paluu
lippuja, jotka kelpaavat rautatiematkan lisaksi joko meno- tai paluu
matkalle vesiteitse matkaosuudella Hameenlinna-Kaivanto tai Ha
meenlinna-Tampere Laiva Oy Matkailun moottorialuksessa ja maan
teitse Kaivanto-Tampere vlililla Jiikennoivassa erikoislinja-autossa. 

Niinikaiin myydaan Helsingin asemalla ja paikkakunnalla sijaitse
vissa matkatoimistoissa Edmonson-mallisia kartonkisia menolippuja, 
jotka oikeuttavat rautatiematkan lisiiksi suorittamaan vesitiematkan 
edella mainituissa moottorialuksissa valilla Hiimeenlinna-Tampere tai 
Hiimeenlinna-Kaivanto seka maanteitse Kaivanto-Tampere viililla 
Jiikennoivassa erikoislinja-autossa. 

Hopealinjan erikoislippuja myydaiin seuraaville matkoille: 

Helsingissa: 

Helsinki-Hameenlinna-Tampere-Helsinki ( kelpaa lai vassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 67,50 mk 
1 luokka 82,10 mk 

Helsinki-Hameenlinna-Tampere-Turun satama (kelpaa lai
vassa seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 65,70 mk 
1 luokka 79,40 mk 

Hameenlinnassa: 

Hameenlinna-T ampere-Hameenlinna ( kelpaa laivassa seka 
Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 47,50 mk 
1 luokka 52,10 mk 

T ampereella: 

Tampere-Hiimeenlinna-Tampere (kelpaa laivassa seka Valkea
kosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 47,50 mk 
1 luokka 52,10 mk 
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Tampere-Helsinki-Hiimeenlinna-Tampere ( kelpaa laivassa 
seka Valkeakosken etta Toijalan kautta) 

Hinta: 2 luokka 67,50 mk 
1 luokka 82,10 mk 

Lippujen subteen on voimassa, mita meno- seka meno-paluu
lipuista on saadetty. Jos jollakin edellaroainitun myyntipaikkakunnan 
asemalla tai matkatoimistossa ovat Edmonson-liput tilapaisesti loppu
neet, voidaan lippu kirjoittaa seuraavasti: 

Menolippu VR:n lippulomakkeelle VR 2201 tai 2201 kk. 

Meno-paluulippu VR:n lippulomakkeelle VR 2203 tai 2203 kk. 
1 

Lipun ylareunaan on talloin merkittava: "Hopealinjan erikois
lippu". 

lstumapaikkalipun varaamisesta ks. TS:n 8 §. 

Hopealinjan erikoislipuista ei suoriteta minkaanlaisia takaisin
maksuja. 

Moottorilaivat kulkevat joko ' Hiimeenlinnasta Tampereelle Toija
lan sataroan ja Lempaiiliin kanavan kautta ja piiinvastoin tai Ha
meenlinnasta Kaivannolle Valkeakosken kautta ja painvastoin. Moot
torilaivamatkan paatyttya leimaa rahastaja lipun kaiintopuolelle laivan 
Ieiman osoitukseksi laivamatkan suorittamisesta. 

Hopealinjan erikoisliput tilitetaan matkustajaliikennetilissa VR 4003 
Tilityssaannon 10 §:n maaraysten mukaisesti. 

Neljii vuotta tiiyttiineille mutta 12 vuotta nuoremmille lapsille 
myydiiiin Hopealinjan erikoislippuja puoleen hintaan. 

(N:o Lko 32582/66/75, 2. 12. 75) VT 12 a/76. 2. 

Helsinki 1976. V altion painatuskesk:us 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1976 N:o 13 
Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/73.2 (= lehden numero, vaoa~ 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava painatusjaoatoon. 

To I mIt us 1 Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 25. 3. 1976 

sis li 11 y s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 9a, l Oa ja 
lla. 

2. Eraiden yksityisoikeutlellisessa tyo
sopimussuhteessa o1evien tyonteki
joiden ja toimihenkiloiden palkka- ja 
tyeehdot 1. 2. 1976--31. 1. 1977 va
lisena aikana. 

3. ':fyoaikaladn muuttaminen. . 
4. Vitkamiesten vuosiloma. 
5. Virkaehtosopitnus1ain muuttaminen. 
6. Veron ennakkoperintli. 

7. Aloitteiden palkitseminen. 
'8. NORDEG-tariffi ( tariffi 9162) . 
9. Muutos takaisinmaksumenettelyyn. 

10. Oy Railship Ab :n sahatavaraliihetyk
set Tanskaan. 

11. Lisays tilityssaannon luottoa koske-
viin mliarayksiin. 

12. Avoimia virkoja ja toimia. 
13. Nitnityksia. 
14. Eroja. 

VR Virallisia tiedotuksia 9 a, 10 a ja 11 a 1 
Erillisena on julkaistu Virallisia tiedotuksia 9 1a/76 sisiiltonaan: 

1. 2~kerroksisen autojenkuljetusvaunun, sarja Gfot, kaytto- ja kuor
mausohjeet. 2. Gfot-vaunujen liikennoiminen ylataso kuormattuna rata
osilla Helsinki-Rovaniemi ja Turku-Tampere. 

10 a/76 sisiiltOniian: Virkaehtosopimus valtion virkamiesten palve
lussuhteen ehtojen tarkistamisesta 14. 2. 1976. 

11 a/76 sisaltonaiin: 1. Sos-vaunut, 2. Sos-vaunussa kuljetettavan 
rikkidioksidin ominaisuuksista ym. 

Eraiden yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa olevien 2 
tyontekijoiden ja toimihenkiloiden palk.ka- ja tyaehdot 
1. 2. 1976-31.-1. 1977 viilisena aikana 

Valtiovarainminis.terio on antanut valtioneuvoston k.ans.lialle ja 
kaikille sen ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille 
osoitetulla kirjeellaiin n :o P 4461 , 9. 3. 1976 eriiiden yksity.isoikeu
dellisessa tyosopimussuhteessa olevien toimihenkiloiden ja tyonteki-

8398/76 
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ji:iiden pal~a- ja tyoehdoista 1. 2. 1976- 31. 1. 1977 valisena aikana 
seuraavat ohjeet : 

A. Valtion tyoehtosopimusneuvottelujiirjestelmiin muutos 

Valtioneuvoston 18. 12. 1975 tekemalla paati:iksella on valtion tyi:i
suhdeasiain neuvottelukunnan ( TYN) toimivaltaa ja tehtavia laajen
nettu siten, etta sen tehtavana on aikaisempien tehtavien lisaksi valtion 
palveluksessa yksityisoikeudellisessa tyosopimussuhteessa olevien val
tion itsenaisiila ty6ehtosopimusaloilla tyoskentelevien tyootekijoiden 
ja toimihenkiloiden palkkausten ja muiden ty6ehtosopimuksia valitto
masti koskevien yleisluontoisten asioiden kasitteleminen seka lausun
tojen ja suositusten antaminen niistii valtion tyoehtosopimuksissa to
teutettavia sopimusravkaisuja varten. Muutoksella on pyritty aikaisem
paa keskitetympaan neuvottelujiirjestelmiiiin valtion tyoehtosopimus
toiminnassa . 

B. Tyoehtosopimusten alaiset tyontekijiit ja toimihenkilOt 

Tyomarkkinain keskusjiirjestojen 12. 2. 1976 allekirjoittaman tulo
poliittisen kokonaisratkaisun perusteella valtion tyosuhdeasiain neuvot
telukunta on 14. 2. 1976 antanut suosituksen tulopollittisen kokonais
ratkaisun soveltamisesta uudistettaessa valtion tyoehtosopimuksia ja 
niitii vastaavia sopimuspoytiikirjoja sopimuskaudeksi 1. 2. 1976-31. 1. 
1977. Suositus on liihetetty asianomaisille virastoille ja laitoksille val
tiovarainministerion kirjeellii n:o P 4440, 14. 2. 1976. 

Valtion tyoehtosopimukset ja niita vastaavat sopimuspoytakirjat 
on virastojen ja laitosten sekii asianomaisten tyontekijii- ja toimihenkilo
jiirjestojen valisissa neuvotteluissa sanotuksi sopimuskaudeksi uudis
tettu TYN:n suosituksen mukaisesti. 

C. Tyoehtosopimusten ulkopuolella olevat tyontekijiit ja toimihenkilot 

Muiden kuin tyoehtosopimusten alaisten eri virastoissa ja laitok
sissa tyoskentelevien tyonteki1oiden ja toirnihenkiloiden palkkoja tar
kistetaan edella B-kohdassa tarkoitetut tyoehtosopimusratkaisut huo
mioon ottaen sopimuskauden 1. 2. 1976-31. 1. 1977 aikana seuraa
vasti: 

1. Tyopalkkojen yleiskorotus 

Sen palkanmaksukauden alusta .Jukien, joka alkaa liihinna 1. 2. 
1976, korotetaan voimassa olevia palkkoja 60 pennia tunnilta taikka 
sitii vastaavalla markkamiiiiriiJ:l.a viikolta, Jruukaudelta tai muulta vas
taavalta laskenta-ajalta, kuitenkin viihintiiiin 3,5 prosentilla. 
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Kuukausipalkkoihin tehtava korotus koskee seka v!rastotyoaikaa 2 
etta tyoaikalain mukaista tyoaikaa noudattavia henkiloita. Yleiskorotus 
maaritetaan kertomalla em. pennimiiiiraa kuukausipaJ.klkaisten osalta 
luvulla 170 ja taloruniesten tyoaikail.ain alaisten tyontekijoiden osalta 
luvulla 183 . Osa-a:ikatyossa oleville suoritetltava ylei.skorotus maariiytyy 
heidan saannollista kuukausittaista tyoaikaansa vastaavasti. 

2 . Jarjestelyvara 

Edella kohdassa 1 tarkoitetun yleiskorotuksen lisaksi voimassa 
olevia palkkoja korotetaan 1,34 prosenttia kuitenkin vahintaan 17 pen
nia tunnilta taikka sita vastaavalla markkamaaralla viikolta, kuukau
delta tai muulta vast.aavalta laskenta-ajalta. 

Mikali virasto tai laitos katsoo, etta jarjestelyvara olisi kaytettavi.i 
joidenkin henkiloryhmien osalta muulla kuin edella tarkoitetulla ta
valla, tulee asiasta ennen sen .ratkaisemista pyytaa valtiovarainminis
terion lausunto. 

3. Vahimmaispalkka 

Taysin tyokykyisten 17 vuotta tayttaneiden tyontekijain vahimmais
ansio -luontoisetuineen uusien palkkamaaraysten soveltamisajankohdasta 
Jukien on 690 pennia tunnilta tai asianomaisen saannollisen tyoajan 
mukaan laskettu vastaava mal1kkamaara viikolta, kuukaudelta tai muul
ta vastaavalta laskenta-ajalta. 

4. Palkkausta koskevat mahdolliset erityisjarjestelyt 
Sopimuskauden aikana mahdollisesti suoritettavista palkantarkistuk

sista valtiovarainministerio tulee ilmoittamaan erikseen, mikali siihen 
valtion virka- ja tyoehtosopimusten perusteella toteutettavat tarkistuk
set huomioon ottaen ilmaantuu aihetta. 

5. Tyontekijat ja toimihenkilot, joita tassa kohdassa tarkoitetut 
palkantarkistukset eivat koske 
Tassa kohdassa tarkoitetut palkantarkistukset eivat koske niita 

tyontekijoita ja toimihenkiloita, 
- joiden palkkaus on valittomasti rinnastettu samaa tyota virka

suhteessa suorittavien viran tai toimen haltijoiden palkkaukseen ja sita 
tieta tuleviin korotuksiin, 

- joiden palkkoihin niihden jatkuvasti on seurattu jotakin vertai
lukelpoisella yksityisellii tyoalalla tehtya tyoehtosopimusta ja sita tieta 
tulevia korotuksia, 

- joiden palkoista val.tiovarainministerio on jo aikaisemmin anta
nut kyseessa olevaa ajanjaksoa koskevan erillisohjeen, eika niita, 

- joiden pa:lkoista ao. tyoehtosopimuksen tarkistusneuvottelut 
ovat parhaillaan kaynnissa, vaikka -sopimusratkaisuun ei viela olekaan 
paasty . 
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2 D. Eraat muut tyoehdot 

TYN:n tyoehtosopimussuosituksen perusteella tyoehtosopimuksissa 
toteutetut seuraavat jiirjestelyt toteutetaan myos tyoehtosopimusten 
ulkopuolella olevien tyantekijiiin ja toimihenkiloiden osalta. 

1. Akillinen sairastuminen ·ja kuolemantapaus 
Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa akillisesti maksetaan tyonteki

jiille sairausajan palkkaa koskevien maiiriiysten mukaisesti korvaus lap
sen hoidon jiirjestiimiseksi ja hoitamis~ksi viilttamiittomasta, lyhyestii 
tilapiiisesta poissaolosta tyosta, kuitenkin enintaiin kolmelta piiiviilta. 
Korvauksen maksamisen edeUytyksena on, etta molemmat vanhemmat 
ovat ansiotyossa ja etta lapsen sairaudesta esitetaan vastaava selvitys 
kuin tyontekijan omasta sairaudesta vaaditaan. Edella sanottua sovel
letaan myos yksinhuoltajiin. 

Tyontekijalle voidaan myontaa hanen perheensa piirissa sattuvan 
akillisen sairaustapauksen ja kuoleman johdosta lyhyt tilapiiinet;t palkal
linen vapautus tyosta, kuitenkin enintaan yksi tyopiiiva. 

Muilta osin viitataan valtiovarainministerion yleiskirjeeseen n:o 
P 1362, 5. 12. 1972, joka on ju.lkaistu tkirjassa "Valtion tyontekijiiin 
palkka- ja tyoehtoja koskevat yleisluonteiset siiiinnokset" ( siv. 47). 

2. Vuosilomasiiiinnosten tarkistaminen 
Valtion tyontekijiiin vuosi:lomista annettua valtioneuvoston paa

tosta ( 239/7 4) tullaan tarkistamaan vuosiloman pituutta laskettaessa 
huomioon otettavaa palvelusaikaa ja tyossaolopiiivien veroisina piiivina· 
pidettavia poissaolopiiivia koskevien saiinnosten osaJ.ta. Muutokset tu
levat voimaan 1. 4. 1976 ja niita sovelletaan ensi kerran 31.•3. 1976 
paiittyvan lomanmaiiraytymisvuoden osalta. 

3. Lomaltapaluurahan suorittaminen 
Sellaise1le tyontekijalle, joka ,siirtyy eliikkeelle, lahtee suorittamaan 

asevelvohlisuuttaan tai siirtyy suomalaisen valvontajoukon tahi pohjois
maisen instituutin palvelukseen taikka palvelukseen Yhdistyneissa Kan
sa~nnissa, sen erityiSijarjestoissa tai muussa sellaisessa hallitusten va
lisessa kansainviilisessa jiirjestossa tai yhteistyoelimessii, johon Suomi 
on virallisesti liittynyt tahi sellaisessa kansainviilisessii kehitysyhteis
tyotehtavassii, jossa Suomi on mukana, suoritetaan loma!ltapaluuraha 
(50 %) hanelle maksettavasta lomapa1kasta tai lomankorvauksesta. 

Muilta osin viitataan valtiovarainministerion yleiskirjeeseen n:o 
P 3193, 2. 5. 1974, joka on julkaistu ·kirjassa "Valtion tyontekijiiin 
pa1kka- ja tyoehtoja koskevat yleisluonteiset siiiinnokset" ( siv. 102). 

4. Matkakustannusten korvaus 
V altion tyontekijoiden matkakustannusten korvaamista koskeva val

tioneuvoston piiatos (553/72) t1,11laa:n tarkistamaan valtion virkamies-
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ten matkakustannusten korvausperusteiden tarkistusta vastaavasti. 2 
Piiatostii soveUetaan maaliskuun 1 piiiviina 1976 ja sita myohem-

min alkaviin matkavuorokausiin. 
(Rh/hlo n :o 437/120/76, 19. 3.1976) - Vert VT 18/75.1. 

VT 13/76.2. 

Tyoaikalain muuttaminen 3 
Asetuskokoelmassa on jullooistu: 

Laki 
tyoai.kalain rouuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 20 paivana helmikuuta 1976. 

Eduskunnan piii:itoksen mukaisesti muutetaan 2 piiiviina elokuuta 
1946 annetun tyoaikalain (604/46) 1 §:n 2 momentin 7 kohta, 6 §:n 
1 momentin 1 kohta, 7 §:n 1 mmoentti, 16 §:n 2 ja 4 momentti seka 
20 §:n 1 ja 2 momentti, naista 6 §:n 1 momentin 1 kohta, 7 §:n 
1 momentti ja 16 §: n 2 ja 4 momentti sellaisina kuin ne ovat 30 piii
viina joulukuuta 1965 annetussa laissa (713/65) , seka 20 §:n 2 mo
mentti sellaisena kuin se on 11 piiivana helmikuuta 1955 annetussa 
laissa (89/55) , ja lisataiin lakiin 5 a, 16 a ja 20 a § seuraavasti: 

1 §. 

Lain alaisia eivat kuitenkaan ole: 
7) puutavaran kuljetus metsasta muulla kuin kuorma-autolla nit

to-, jalostus- tai jakelupaikkaan tahi pysyvaiseen varastoimispaikkaan 
taikka paikkaan, josta se kuormataan moottoriajoneuvoon, alukseen tai 
rautatievaunuun; 

5 a §. 
Moottoriajoneuvon kuljettajan pisin vuorokautinen tyoai.ka ei saa 

ylittaa 11 tuntia niiden 24 perattaisen tunnin aikana, jotka seuraavat 
vuorokautista lepoaikaa. 

Jos moottoriajoneuvon kuljettajan tyota ei voida muulla tavoin so
pivasti jarjestaa, saadaan vuorokautista tyoaikaa pitentaa enintaiin 13 
tunniksi, edellyttaen, etta tyoaika tallaisen pitennetyn tyoajan jalkeista 
lepoaikaa seuraavien 48 perattaisen tunnin aikana ei ylita 22 tuntia. 

Moottoriajoneuvon kuljetajan pisin yhtamittainen tyoaika saa olla 
ecintaiin 5,5 -tuntia:. Jokaista 5,5 tunnin pituista tyojaksoa kohti on 
kuljettajalle annettava vahintaan 30 minuutin pituinen tauko yhdessa 
tai kahdessa erassii. 
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6 §. 
Sen estamatta, mita 5 ,§: ssa on saadetty saannollisesta vuorokau

tisesta ja viikottaisesta tyoajasta seka ennakolta laaditusta tyotuntijar
jestelmasta, voidaan saannollinen tyoaika seuraavissa liikkeissa, laitok
sissa, yrityksissa ja toissa jarjestaa niin, etta se kolmen viikon pituisena 
ajanjaksona on enintaan 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajan
jaksona enintaan 80 tuntia: 

1) henkilo- ja tavarankuljetuksissa seka kanavilla, kaantosilloilla ja 
lautoilla, kuitenkin niin, etta moottoriajoneuvon kuljettajan osalta on 
noudatettava, mita 5 a §:ssa on saadetty; 

7 §. 
Tyonantajain ja tyontekijain yhdistyksilla, joiden toimintapiiri ka

sittaa koko maan, on oikeus tyi::i- ja virkaehtosopimuksessa sopia saan
nollisesta tyoajasta 5 ja 6 §:n saannoksista poikkeavasti, kuitenkin 
niin, ettei tyoaika keskimaarin ylita 40- tuntia viikossa. Tallaista tyi::i
ehtosopimuksen maaraysta on noudate.ttava siina laajuudessa kuin sopi
mukseen sidottu tyoantaja muutoinkin on velvollinen sopimusta sovel
tamaan. Sopia ei kuitenkaan saa moottoriajoneuvon kuljettajan 5 a ja 
6 §:ssa saadetyn pisimman tyoajan pitentamisesta. 

16 §. 

Moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautisesta lepoajasta saadetaan 
16 a §:ssa. 

Edella 1 ja 3 momentissa mainituista saanni::iksista voidaan poiketa 
tyi::ineuvoston luvalla tai 7 § :n 1 momentissa tarkoitettujen yhdistysten 
tekemalla tyoehtosopimuksella. 

16 a §. 
Moottoriajoneuvon kuljettajalle on annettava vabintaan 10 tuntia 

kestava yhdenjaksoinen lepoaika jokaisena 24 perattaisen tunnin jak
sona. 

Kuljetustehtavan niin v·aatiessa saadaan 1 momentissa tarkoitettu 
vuorokautinen lepoaika lyhentaa vahintaan 7 tunniksi kaksi kertaa 
seitseman perattaisen 24 tunnin jaksona. 

Tassa pykalassa saadetyn lepoajan lyhentamisesta ei saa sopia 
7 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tyoehtosopimuksessa. 

Moottoriajoneuvon kuljettajan lepoajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin 
kuljettaja voi vapaasti jikjestaa ajankaytti::insa osallistumatta mihinkaiin 
ammattiinsa kuuluvaan tyi::ihon. 
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20 §. 3 
Jokaista taman lain alaista tyopaikkaa varten on tyonantajan laa

dittava tyotuntijarjestelmii, jossa mainitaan aika, milloin tyo alk.aa ja 
piiiittyy, sekii ruokailu- ja lepoajat. Milloin edellii tarkoitetun tyotunti
jarjestelman laatirninen tyon laatuun niihden ei ole mahdollista, sosiaa
li- ja terveysministerio voi hakemuksesta myontiia siitii vapautuksen. 

Tyonantajan on pidettiivii luettelo tehdyisti:i tyotunneista sekii hiita
ja ylityosta ja niistii maksetusta korotetusta palkasta. Luetteloon on 
me~kittiiva myos sunnuntaityo ja siitii maksettu korotettu palkka. Mil
loin 3 § :n 2 momentissa tarkoitetun tyontekijiin kanssa on sovittu 17 
ja 18 § :ssii tarkoitetun korotetun palkan maksantisesta kuukausikor
·vauksena, on luetteloon merkittiivii arvioitu yli- ja sunnuntaityon miiiirii 
kuukaudessa. 

20 a §. 
Tyonantajan on annettava palveluksessaan olevalle tnoottoriajo

neuvon kuljettajalle sosiaali- ja terveysministerion vahvistaman kaavan 
mukainne henkilokohtainen ajopiiiviikirja. 

Moottoriajoneuvon kuljettaja on velvollinen tekemiiiin ajopiiiviikir
jaan sen edellyttiimiit merkinniit ja pitamiiiin se mukanaan ajon aikana. 

Tiimii laki tulee voimaan 1 piiiviinii lokakuuta 1976. 

( Asetuskokoelma n: o 189/7 6) 
(Hloj n:o Hlo 220/10/76, 19. 3. 1976) VT 13/76. 3. 

Virkamiesten vuosiloma 4 
Asetuskokoelmassa on julkaistu : 

Asetus 
valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 5 paiviina maa,liskuuta 1976. 

Valtiovarainministe.rion toirnialaan kuuluvia as101ta kiisittelemiiiin 
miiiiratyn rninisterin esittelystii muutetaan 31 piiiviinii elokuuta 1973 
valtion virkarniesten vuosilomasta annetun asetuksen 2 §:n 2 mo
mentti, sellaisena kuin se on 14 piiivanii kesiikuuta 1974 annetussa ase
tuksessa (472/74 ), 3 §:n 3 momentin 3 kohta, 13 §:n 2 momentit, 
16 §:n 4 momentti ja 21 §: n 1 momentti, seuraavasti: 
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2 §. 

Valtion tilapaiseen tai satunnaiseen tehtavaan tahi vuosilomasijai-
eksi otettu henkilo saa vuosilomaa kaksi arkipaivaa kultakin taydelta 

lomanmaiiraytymiskuukaudelta; kuitenkin on tassa n;10mentissa tarkoi
tetulla virkamiehella, jonka valiton valtion palvelus on ennen loman 
alkamista jatkunut vahintaan viisi vuotta, tai jolla on ennen vuosi· 
loman alkamista vuosilomaan oikeuttavaa pail.velusailkaa yhteensa vahin
taan kymmenen vuotta, oi1keus saada lomaa kaksikymmentakuusi arki; 
piiivaa kahdeltatoista taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta. ' Jos en
nen loman alkamista vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa on yh
teensa vahintaan viisitoista vuotta, virkamiehella on oikeus saada lomaa 
kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukau
delta. Jos loman pituutta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule 
kokonaislukua, annetaan palvan osa taytena lomapiiivana. 

3 §. 

Virassaolopaivien veroisina piiivina pidetaan vuosiloman pituutta 
maarattaessa myos vuosilomaa seka poissaoloa 

3) reservin harjoituksen tai ylimaariiisen palveluksen takia tahi 
maanpuolustuskursseille, vaestonsuojelukoulutukseen tai -palvelukseen 
maarattyna taikka virkavapaana palvelua varten suomalaisessa valvon
tajoukossa tai koulutettavana edella mainittua tahi valmiusjoukkoa 
varten Suomessa; 

13 §. 

Milcili selaliselle virkamiehelle, joka saannollisesti noudattaa viisi
piiivaista tyoviikkoa siten, etta lauantai- ja sunnuntaipaivat ovat va
paita, annetaan vuosilomaa piiiva tai useampia paivia kerrallaan, on 
talla tavoin pidetyt lomapaivat otettava uutta lomaa myonnettaessa 
huomioon siten, etta kutakin tallaisista piiivista koostuvaa viitta paivaa 
kohden miiarataan lisiiksi yksi vapaa arkilauantai lqmapiiiviiksi. 

16 §. 

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen 
vuoksi pitiia lomakautena, tai milloin on kysymys 2 § :n 3 momentin 
mukaan myonnetystii lomasta, samoin kuin jos virkasuhde katkeaa 
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ennen lomakauden alkua tai alkaa lomakauden jalkeen, ei asianomisella 4 
ole oikeutta loman pitennykseen. Virantoimituksen keskeytyminen ei 
kuitenkaan aiheuta pitennysoikeuden menetysta, jos 

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta, mutta virka
mies on ollut lomakau ten a vir an toimi tuksessa tai vuosilomalla vahin
taan 30 paivaa; 

2) keskeytys on aiheutunut muusta syysta kuin sairaudesta, mutta 
virkamies on ollut lomakautena virantoimitukses a tai vuosilomalla 
vahintaan 70 paivaa. 

21 §. 
Jos virasto tai laitos ei katso voivansa jarjestaa vuosilomaa eika 

. virkamies ole antanut suostumustaan loman siirtamisesta pidettavaksi 
ennen seuraavan vuoden toukokuun 1 paivaa, ja siita olisi taman joh
dosta suoritettava korvaus, tulee viraston tai laitoksen hyvissa ajoin 
ennen lomavuoden loppua saattaa asianomaisen ministerion ratkaista
vaksi, onko olemassa · perusteltua aihetta kysymyksessa olevaan jiitjes
telyytl. Ministerion tulee ennen asian ratkaisua pyytaa asiasta valtio
varainministerion lausunto. 

Tiima asetus tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1976 ja sita 
sovelletaan vuoden 1976 vuosilomissa. 

(Asetuskokoelma n:o 219/76) 

V altiovarainministerion antamat soveltamisoh;eet 

Valtiovarain:ministerio on ilmoittanut kirjelmallaan n:o P 4462/ 
9. 3. 1976 valtioneuvoston kanslialle ja kaikille ministerioille seka nil
den alaisille virastoille ja laitoksille ylla olevan asetuksen soveltami
sesta seuraavaa: 

Vation virkamiesten vuosilomasta 31 paiviina elokuuta 1973 an
nettua asetusta on muutettu 5 paivana maaliskuuta 1976 Tasavallan 
Presidentin esittelyssa. Asetus tulee voimaan 1 paiviina huhtikuuta 
ja sita sovelletaan vuoden 1976 vuosilomissa. 

Asetukseen on tehty seuraavat muutokset: 
2 §:n 2 momenttia on selvennetty siten, etta tilapaisen, satunnai

sen ja vuosilomasijaisen oikeus 26 paivan lomaan tulee vain kahdelta
toista taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta. 

3 §:n 3 mom. 3 kohtaan on tehty lisays siita, etta lomanmaariiyty
misvuoden loman pituutta maarattaessa pidetaan virassaolopiiivien ve
roisena myos sita aikaa, jonka virkamies on virkavapaana palvelua var
ten suomalaisessa valvontajoukossa tai koulutettavana edella mainittua 
tahi valmiusjoukkoa varten Suomessa. 
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Loman saaminen valvontajoukoissa palvelluilta kuukausilta edel
lyttaa siis sita, etta virkamies on saanut virkavapauden tata varten. 
Yleisen virkaehtosopimuksen 8 § :n mukaisesti kaikille valvontajouk
kojen palvelukseen menevilla on kuitenkin oikeus saada lomaltapaluu
raha siirtohetkeen mennessa ansaittujen palveluskuukausien osalta. 

13 §:n 2 momenttia on muutettu siten, etta momentissa mainittua 
viitta paivaa kohden on maarattava lisaksi yksi v a p a a arkilauantai 
lomapaivaksi. Tama merkitsee sita, etta ne lauantaipaivat, joilloin 
tyoskennellaan ( esim. paasiaisen ja joulupyhien jiilkeiset lauantait seka 
mahdollisista tyoskentelypaivien siirroista aiheutuvat tyolauantait) eivat 
ole sellaisia vapaita arkilauantaita jotka voltaisiin merkita lisiilomapiii
vaksi. Myos sellaisena viikkona, johon sisaltyy arkipyhalauantai, pidet
tyyn lomaan on lisiittava yksi lisalomapiiiva. Jos tiillainen viikko sat
tuu keskelle esim. kolmen viikon lomaa, ei tallaista lisapaivaa tarvitse 
merkita. 

16 §:n 4 momenttia on muutettu siten, etta virantoimltuksen kes
keytyminen muussakin kuin sairaustapauksessa ei aiheuta talviloma
pitennysoikeude.n menetysta maarl:ityssa tapauksessa. Sairaustapauksissa 
on edelleen voimassa, etta mikall henkiJo on ollut lomakautena ( 1. 6. 
-30. 9.) virantoimituksessa tai lomalla vahin@in 30 piiivaa, hiinella 
on oikeus talvilomapitennykseen. Nyt myos muissa virantoimituksen 
keskeytymistapauksissa ( esim . raska\lde.n ja synnytyksen vuoksi, opis
kelua varten joe), henkilolla on oikeus lomanpitennykseen, mikali 
han on ollut virantoimituksessa tai lomalla vahintaiin 70 piiivaa loma
kautena. Tama merkitsee kaytannossa mm . sita, etta henkilo, joka eroaa 
valtion palveluksesta ennen elokuun 10 piiivaa, ei ole oikeutettu 
lomanpitennykseen myoskaan edellisen lomamaiiraytymisvuoden loman 
osalta, vaikka han olisi pitanyt lomansa ennen lomakauden alkua. 

21 §:n 1 momenttiin on tehty Usay siita, etta lausunnon pyyta
misessii. niissa tapauksissa, jolloin virasto ei katso voivansa lomaa vir
kamiehelle jarjestaa, on ensin saatava tieto siita, etta virkamies ei 
suostu siirtiimiian lomaansa pidettavaksi seuraavan vuoden puolella. 
Lausunto on sitten pyydettava niin hyvissa ajoin ennen lomavuoden 
loppua, etta ministeriolla on mahdollisuus maarata lorna pidettavaksi 
lomana. 

Kuluvan vuoden erityismenoarviossa on virastojen ja laitosten 
kohdalla merkitty alamomenttina kohta vuosilomakorvauksista. Siten 
ei enaii tarvitse saattaa valtiovarainministerion raha-asiainkasittelyyn 
(ns. B-listakiisittelyyn) sellaisia selvia tapauksia, joissa lomakorvans on 
joka tapauksessa maksettava. Tallaisia tapauksia ovt mm. ne, jolloin 
henkilo ei sairauden vuoksi ole voinut pitiia lomaansa ennen eroaan 
tai etoaminen valtion palveluksesta on tapahtunut siten, etta virasto 
ei ole ehtinyt lomaa jarjestaa. Sen sijaan esimerkiksi elakkeelle siirty-
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misissa, joissa viraston tai laitoksen tiedossa on virkamiehen elakkeeUe 4 
stirtym~nen yleensa jo hyvissa ajoin, lorna olisi pyr.Uttava JarJestamaan 
lomana. Mikali virasto ei katso voivansa lomaa jarjestaa, on asia tuo-
tava B-lista'kasittelyyn. 

(Hloj n:o Hlo 219/10/76, 19. 3. 1976 - Vert. VT 39/73 .2 . 
ja VT 28/74) VT 13/76. 4. 

Virkaehtosopimuslain muuttaminen 5 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

L aki 
valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 27 paivana helmikuuta 1976. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti kumotaan 6 paivana marraskuu
ta 1970 annetun valtion virkaehtosopimuslain ( 664/70) 1 §:n 3 
momentti ja muutetaan 2 § :n 3 momentin 1 kohta seuraavasti: 

2 §. 

So pia ei saa: 
1) virkaan vaadittavista kelpoisuusehdoista, virkaylennysperusteis

ta, virkamiehen velvollisuuksista, kurinpidosta, ulkomaanedustuksen 
virkamiehille maksettavista paikallisista erikoisolosuhteista aiheutuvista 
lisista ja korvauksista eika muun kuin sai!rauden tai raskauden ja syn
nytyksen perusteella myonnettavasta virkavapaudesta. 

Ti:ima laki tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1976. Ennen taman 
lain voimaantuloa tehtyja virkaehtosopimuksia sovelletaan ulkomaan
edustuksen virkamiehiin vain sikali kuin asiasta erikseen virkaehto
sopimuksin sovitaan. 

(Asetuskookelma n:o 207 /7'6) 

(Hloj n:o Hlo 221/10/76, 19. 3. 1976 - Vert. VT 47a/70) VT 
13/76. 5. 
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6 Veron ennakkoperinta 

Asetuskokoelmassa on julkais tu: 

Asetus 
ennakkoperintiiasetuksen muutta.misesta. 

Annettu Helsingissa 5 paivanii maaliskuuta 1976. 

V altiovar.ainministerion esittelysta muutetaan 23 paivana joulu
kuuta 1959 annetun ennakkoperintaasetuksen ( 482/59) 5 § nain 
kuuluvaksi: 

5 §. 
Ennakkoperinta1ain 13 §:n 3 momenti sa tarkoitetusta palkasta 

toimitetaan ennakonpidatys seuraavasti: 

Nostetavan tai hyvitettaviin 
palkan miiiirii, mk 

20,00-200,00 
200,01-500,00 
500,01 tai enernman 

Ennakonpidiitys 
% 

30 
40 
50 

Milloin nostettava tai hyvitettava maara maksetaan osapalkkiona 
tai muuna sellaisena palkkaetuna, jonka suuruus Tiippuu liikeyrityksen 
vuosituloksesta, ennakonpidatys on 50 prosenttia. 
---------------------

Tama asetus tulee voimaan 1 paiviina huh1ikuuta 1976. Sita so
velletaan palkkoihin, jotka nostetaan tai merkitaan asianomaisen hy
vaksi Slanottuna paivana tai sen j1i,lkeen. 

( Asetuskokoelma n:o 229/7 6) 

(Hloj n:o Hlo 222/010/76, 19. 3. 1976 - Vert. Kl 10a/60) 
13/76. 6. 

7 Aloitteiden palkitseminen 

Palkitut aloitteet: 
Rakennusmestari Seppo Takala, Seinajoki 
Menetelman muutos betonipolkkyjen raiteeseen vaihdossa. Kunnia

kirja ja kahdentuhannen ( 2 000) markan rahapalkinto. 
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Puhelinasentaja Reino Laaksonen, Helsinki 1 
Mittalaite kaukokirjo.ittimien lahetyskoskettim.ien ym. la.itteiden 

·aatoa varten suoritettaviin mittauksiin. Kunniakirja ja kahdentuhannen 
( 2 000) markan rahapalkinto. 

Tyoesimies Lauri Sdamanen, teknikko Seppo Tuomainen, veturin
kuljettaja Unto Pitkanen, Pieksamaki 

Dv 12-veturin W oodward-saatajalla varustetun MGO-moottorin te
hon alenemista estavat muutokset. Kunniakirjat seka yhteensa tuhan
nenkahdensadan ( 1 200) markan rahapalkinto. 

Seppii Yrjo Hamalainen, Pieksamaki 
Vaihteen tarkastusmitta. Kunniak.irja ja tuhannen ( 1 000) markan 

rahapalkinto. 

Veturinasentaja Mauno Salmin,en, T ampere 
Dv12-veturin moottorin imuputken uusi korjaustapa. Kunniak.irja 

ja kuudensadan ( 600) markan rahapalkinto. 

Veturinsahkoasentaja Pentti Vantsi, Oulu 
Dv12-vetureiden ja Dm7-vetovaunujen hualto- ja' korjaustoiden 

helpottaminen Webastoihin asennettavilla sulkuhanoilla. Kunniak.irja 
ja viidensadan ( 500) markan rahapalk.into. 

Yliasentaja Pentti Lehdikko, sahkoasentaja Kalevi Raiha, Seinajokt 
AGA-radiopuhelimen ak.kuliitannan parannus. Kunniak.irjat ja yh

teensa neljansadan ( 400) markan rahapalk.into. 

V eturinsahkoasentaja Olavi Kolliander, Helsinki 
Sm1-sahkomoottorijunan ajomoottor.in tuulettim.ien kontaktorien 

vaihtaminen uudentyyppisiin. Kunniakirja ja kolmensadan (300) mar
kan rahapalk.into. 

Viilaaja Paavo Kivimaki, Hyvinkiia 
Venttiili-istukkapintojen koneistuksen muuttaminen ja tyoolosuh

teiden parantaminen. Kunniakirja ja kabdensadan ( 200) markan raha
palk.into. 

Veturinkuljettaja Martti 0. Suohonen, veturinkuljettaja Bruno 
Kakko, Tam pere 

Huomion kiinnittam.inen mahdollisuuksiin estaa sahkoveturin vir
roittimen rikkoutuminen ajolangattomalle raiteelle ajettaessa. Kunnia
k.irjat. 

Teknikko Kalevi Lomma, Pasila 
Raaka-aineiden standardisointi. Kunniakirja. 
(Rh jrt n:o 46/17/76, 15.3. 76) VT 13/76.7. 
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8 NORDEG-tariffi ( tariffi 9162) 

NORDEG-tariffiin ilmestyy 1. 4. 1976 lukien lisalehti n:o 64 . 
Siina on tehty mro. seuraavia muutoksia : 

Tariffiin liitetaan jalleen VR:aa ikoskevat keltaiset sivut (Anhang 
C). DB:n valimatkataulukko muuttuu kokonaan, sgmoin muuttuvat 
maaraykset DB:n minimirahdituspainoista. 

Maaraykset suojavaunun rahdittamisesta muuttuvat lkaikkien mai
den osalta Pohjoismaisen tariffin vastaavien maaraysten mukaisiksi. 
SJ:n ja NSB :n va:himmat maksut muuttuvat. (Tft n:o Tou 24/252/76, 
22 . 3. 76) VT 13/76.8. 

g Muutos takaisinmaksumenettelyyn 

Rautatiehallituksessa suljetaan henkiloliikenteen takaisinmaksuasiak
kaita varten pidetty palvelupiste 1. 4. 1976 lukien. Tasta johtuen on 
takaisinmaksuanomus osittain kaytetys·tii lipusta tehtava aina kirjaJli
sesti (lomakkeelile n: o 313 7) ja lahetettava tilitoimistoon, joka suo
rittaa mahdollisen maksunpalautu'ksen .postisiirron valityksella anojalle. 
Tarkemmat menettelyohjeet on jtrlkaistu Virallisia Tiedotuksia-lehdessa 
n:o 52/75. (Toj n:o To 1269/244/76, 19. 3. 1976) VT 13/76.9. 

10 Oy Railship Ab:n sahatavaralahetykset Tanskaan 

Valtionrautateiden ja Oy Railship Ab:n kesken on tehty sopimus 
sahatavaran kuljetuksista yhtion vaunuilla Hangon kautta Tanskaan 
1. 3.-31. 12. 1976 valisena aikana. Sopimuksen mukaan lahetysasema 
ei laske rahtikirjaan rahtia, vaan lahettaa rahtikirjan 1-, 2-, 4- ja 5-osat 
( entiset 2-, 3 ~ , 4- ja 5-osat) maaraasemalle Hankoon, missa rahtikirja 
rahditetaan sopimuksen mukaises:ti. Hangen on palautettava rahtikirjan 
2-osa ( entinen 5-osa) Hihetysasemalle, missa rahtikirjan 3-osa ( entinen 
1-osa) taydennetaan ja tilitetaan paivatilityksen kohdassa 18. Rahti
kirjan kenttaan "Kuljetusohjeet" on liihetysasemalla merkittava "Rahti
paatos 767-4". (Th 137/243/76, 16. 3. 1976) VT 13/76.10. 

11 Lisays tilityssaannon luottoa koskeviin maiirayksiin 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 33 a/75 esitettyyn luetteloon 
asiakkaista, joma on oikeus kayttiia rajatonta luottoa kaikilla liikenne 
paikoil1a, lisatiian 1. 4. 76 lukien 

Oy Rajahuolinta A:b. 

(Tit n:o 138/245/76, 17 . 3. 1976) VT 13/76.11 . 
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Avoimia virkoja ja toirnia 12 
Kolme rataesimiehen tointa, toistaisek i Oulun ratapiitissa ( 2 Oulu 

ja 1 Tornio ( hitsaustyot) . 

Rataosaston johtaja1le osoitetut hakemuk et on toimitettava Oulun 
ratapiirin paallikolle viimeistaan 21. 4. 1976. 

Nimityksiii 13 
Ll i kennneosa s to 

Selnajoen lllkennepiiri: asemamieben t01mun (Pyhlisalml) ylim. asemamiehet 
Seppo Johannes Ryty, Simo Johannes Salo seka (Pietarsaari) ylim. asemamieher 
Artturi Alarik Pihakari, Hans-Erik Johannes Finnholm. 

Kouvolan lilkennepiiri: jiirjestelymestarin vltkaan (Valnikkala) ylim. jarjes
telymestari Hugo Olavi Hytti, veturinkuljettajan vlrkoihin (Haminan varikko) 
veturinHimmittiija Leo Kalevi Nieminen, (lmatran varikko) veturinliimmittajii 
Reino Olavi Pokkinen, konduktoorin virkaan (Mikkeli) junarnies Pekka Nurmela, 
veturinllimmittiijiin toimiin (Kouvolan varikko) ylim. veturinllimmittaja Leo Kaar
lo Olavi Ruotsalainen, tilap. veturinliimmittajiit Timo Juhani Nillola, Las.se Johan
nes Ylitalo, Ari Jukka Pulli, Jukka Veikko Itkonen, Juha Kalevi Toivanen, Reijo 
Olavi Tamminen, Unto Kalervo Viihauski, Timo Tapani Ripattila, Hannu Olavi 
Vanhalakka, Matti Kalevi Toivola, Ari Juhani Tikka, Risto Tapio Pursiainen, 
Markku Enslo Kekki, Hannu Kilpinen, (Lappeenranta) tilap. veturinllimmittiijiit 
Lauri Vilho Ilmari Luukkonen, Harri Jubani Salo, junamiehen roimiin (Kuusan
koskl) asemarniebet Mauri Jubani Julkunen, Veikko Mauri" Antero Nurkka, Olli 
Ilmarl Mattila, y!im. asemamies Ismo Tapio Sinkkonen, (Lappeenranta) asema
mlehet Arvo Emi:l Hulkkonen, Unto Gunnar Perlila, (Kotka) asemarniehet Eino 
Armas Taavltsainen, Ari Eino Ilmari Mussalo, Rauno Antero Lyijynen, (Mik
keli) asemarnies Veikko Aulis Viljakainen, vaihdemiehen toimiin (Mikkeli) asema
mies Veikko Aukusti Pilventie, (Imatra) asemam.ies Matti Sakari Joronen, auton
kuljettajan toimiln (Kouvola) aseroamiehet Arvi Nestori Tupala, Valto Ru
ben Viikevli, ylim . autonkuljettaja Aimo Olavi Tiihtinen, vaununtarkastajan 
toimeen (Kotkan varikko) vaununvoitelija Tapani Ilmari Salmenautio, ko
neenhoitajan toimeen ( Imatran varikko) ylim. tallimies Pentti Einari Ikonen, 
asemamiehen toimiin (Kouvola) Y'lim. asemamiehet Rauno Tapani Bjorn, Arto 
Juhani Fihlman, Risto Kalevl Hayrynen, Lasse Ilmari Kangaskolkka, Markku An
tero Nurminen, Timo Olavi Pasi, Kauko Jorma Juhani Sihvola, Olavi Ilmari Tii
honen, (Kotka) ylim. asemamiehet Esko Sakari Eskelinen, Veijo Kalevi Kuitu
nen, tilap. asemamiehet Keijo Kalevi Laulajainen, Teuvo Tapio Notko, Kari 
Martti Tapio Pesonen, (Hamina) ylim. asemarniehet Urpo Ilmari Tuovinen, Heik
kl Kalevi Aropuja, Er.kkl Matti Juhani Brofors, (L~~Ppeenranta) tilap. asemamie
het Riku Johannes Karhu, Tlrno Kaletvo Sipiliiinen, Markku Antero Suoknuuti, 
(Imatra) tilap. asemamiehet Aarno Pekka Ovaska, Martti Juhani Huomo, Reijo 
Karl Katainen, Jukka Johannes Heikkinen, Erho Kosti Alho, Pertti Markku Ka
lervo Pentti, (Mikkeli ) ylim. asemamies Rauno Tapani Piispanen. 
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Tyontutkija (V 21) Mar11i Vikror Penttinen . 

Liikennneosa to 
Veturinkuljettajat Sulo Armas Kuittinen, Reino Armas Lepisto, Alpo Ensio 

Makkonen, Heikki Vhlhelmi Nuutinen, Eero Viljo Johannes Oksa, Raimo Kalevi 
Pajunen, Sulo Jalmari Skon, Pentti Johannes Salovaara, Matti Olavi Ollikainen, 
Veikko Viiino Olavi Salminen, Jaakko Ilmari Laine, Erkki Haimi, Yrjo Eosio 
Lamberg, Vaino Benjamin Lehti, Olavi Matias Rajala, Aarne Rosenlund, Martti 
Jaa:kiko Myllymili, Vei!kko Alvar Ossi, Teodor Johannes Happooen, Eimo Fredrik 
Tuovinen, Uuno Ilmari Salo, Uuno Anton Karttunen, Pauli Sulo Ilmari Hiltunen, 
veturinliimmittajat Juhani Kamiiriiinen, Raimo Ake Kalevi Ojansuu, Jussi Ensio 
Pykiiliiinen, Vaino Rapo, Helge Altti Olavi Vastimo, Erkki Kalevi Rissanen, 
Viiino Johannes Rontynen, Ilmo Antero Kolari, vauouotarkastajat Viljo Olavi 
Eteliimaki, Rauni Birger J. Koskinen, Matti Jaaskclaioen, huoltomies Toivo Kah
'konen, apulaisasemapaiill. Alii Esteri Salmi, asemapaall. Heik!ki Voltti, ikonduk
toorit Veikko Kalevi Sani, Oiva Antti La'kko, Viljo Olavi Niinimaki, Antti 
Pohjolainen, EnkJki Johannes Pa!kkanen, Tauno Pasi, Arvi Vilmi, sahkotarkastaja 
Keijo Sulo Mikael Kauhanen, 1 1. sah'koasentaja Olli Aarre Johannes A!kila, juna
miehet Viljam Matias KosJ.dmiiki, Sulo Kalervo Toiklko, Juho Ilkola, asemamiehet 
Eino Emil Lastikika, Veikko Olavi Evald Karvinen, Kaarlo Sylvester Vilpas, 
Arvo Veikko Vuorisalo, Lauri Johannes Kainulainen, kuomnausmestari Helge 
Thoro!£ Pahlsten, vaihdemies Kauko Kalevi Laulajainen, koneenhoit. Lauri Fredrik 
Kaarela, ylim. makuuvaununhoit. Anja Siiino, ylim. siivooja Kaija Liisa Muona, 
ylim. vaununsiivooja Tyyne Airaksinen . 

Rataosasto 
Rataesimiehet Toivo Rauni Viljakainen ja Erkki Albert Reina . 

Koneosasto 
Y1iteknikko (V 22) Varma Ossian Helenius. 

HanJdntaosasto 
Kirjanpitaja Matti Olavi Karjala, ylim. ap. 2 1. krj. Pirkko Vornanen. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 
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Vilttaus ViraJih;iin tiedotukslln merffiti.in: VT tf7l.l (= lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutoks.et on llmoltettava painatusjaostoon. 

To I mIt u •: Rautatiehallltu.s, lehtipaJvetu. 26. 3. 1976 

Sis ii 11 ys: 

1. KTM:n piiiitos paineastia-asetuksen 
soveltamisesta ( 69/75). 

2. KTM:n piiiitos paineastia-asetuksen 
4 S:ssii mainituista paineastioista 

(70/75). 
3. KTM:n piiiitos hoyrykattilaan tai 

painesiillioon liitetyistii putkistoista 
(71/75). 

4. Laki paineasrialain 9 S:n muutta
misesta (566/75). 

5. Asetus paineastia-asetuksen muutta
misesta ( 672/75). 

6. Muut paineastiasiiiinnokset. 

KTM:n paatos paineastia-asetuksen soveltamisesta ( 69/75) 1 
KAUPPA· ]A TEOLLISUUSMINISTERION P.A.ATOS 

paineastia-asetuksen soveltamisesta. 

Annettu Helsingissii 6 piiiviinii helmikuuta 1975. 

Katippa- ja teollisuusmi'nisterio on 21 paivlina kesiilkuuta 1973 anne
tun pairieastia-asetuksen (549/73) 38 §:n nojalla paattlinyt: 

1 luku. 

Yleisiii miiiir~yksiii. 

1 §. 
Tama paatos koskee paineastia-asetuksessa ( 549/73) tarkoitettuja 

paineastioita tkuitenkin si.ten, etta asetuksen 4 §:ssii mainittuihin pai
neastioihin,: jofsta on inii1iratty erikseen, sovelletaan ainoastaan taman 
i?a·~~ok~~ .. 6 _ ja 7 Juvun maarayksia. 

... :.: : . ..:: ..... , .. .. 2 § . . 
Tassii piilitOksessa tarkoitetaan: 
1) rak'ennesuunnitelmalla paineastiain ja niiden osien mitoitukses-

7170/76 
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ta anne tun valtioneuvoston paatoksen ( 837/71) 5 § :n ja paineastiain 
hitsauksesta anne tun valtioneuvoston paatoksen ( 232/71) 6 § :n pe
rusteella valvontaviranomaiselle annettavia selvityksia; 

2) SFS-standardilla Suomen Standardisoimislautakunnan vahvista
maa suomalaista standardia; ja 

3) piiritoimistolla ja piiripiiiillikollii teknillisen tarkastuslaitoksen 
piiritoimistoa ja piiripaallikkoa tai muun valvontaviranomaisen vastaa
vaa hallintoyksikkoa ja virkamiesta. 

3 §. 
Valvontaviranomainen voi maarata noudatettavaksi tlimlin piiatok

sen soveltamisalaan kuuluvan SFS-standardin. 

2 1\lku. 
Sijoitus, varustelu ja kiiytto. 

4 §. 
Paineastiain sijoituksessa, varustelussa ja kaytossa on noudatettava 

valvontaviranomaisen miiaralimiia SFS-standardia. 
Paineastian omistajan tai haltijan on esitettava seuraavia paineas

tioita koskeva 'sijoitussuunnitelma piiritoimiston hyvaksyttavii:ksi: 
1) hOyrykattilat, 
2) vaarallista nestetta tai kaasua sisliltavat painesailiot, joiden suu· 

rimman sa~tun kliytti:ipaineen (bar) ja tilavuuden (m3 ) lukuarvojen 
tulo on suurempi kuin 5. Vaarallista nestettli tai kaasua sisliltlivalle 
painesliiliolle, jonka sijoittamista valvoo ensisijassa muu ikuin paine
astiaviranomainen, korvaa sijoitussuunnitelman tarkastuksen asian
omaisen viranomaisen antama sijoituslupa, ja 

3) muut painesailiot, joiden suurimman sallitun kayttopaineen 
(bar) ja kaasutila\ruuden (m3

) lukuarvojen tulo on suurempi kuin 10. 
Piiritoimisto voi hoyrykattilan ja kattilahuoneen koko- .tai rakenne

syista myontlia poikkeuksia kattilahuoneen poistumisteitli koskevist~ 
mlilirliyksistli, jos mlilirliysten tarkoitus on taytetty. · · 

Kattilalaitoksen saa sijoittaa maan alle ainoastaan valvontaviran-
omaisen luvalla. · 

3 luku. 
T arkastusmiiarayksia. 

5 §. 
Paineastia-asetuksen 16 §:n mukaiset tarkastukset on suoritettava 

niinkuin tlissli pliatoksessa maarlit~lin. . ' 
Tarkastuspyynto on osoitettava sille piiritoimistolle, jonka alueella 

paineastia valmistetaan, tuodaan inaahan, asetetaan kaytettavii:ksi tai 
on kay toss a. · · 

Suoritetun tarkastuksen perusteella tehdaan paatos tai laaditaan 
poytlikirja. 
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6 §. 1 
Rakennesuunnitelman taiikastuksessa on: 
1) tutkittava, vastaako paineastian rakennesuunnitelma lujuuslas

kuineen paineastiain ja niiden osien mitoituksesta, rakenneaineista ja 
hitsauksesta annettuja miHirliyksia, standardeja ja ohjeita, tai tarkis
tettava, antaako suoritettu kokeellinen lujuustutkimus riittlivlin kiiyt
ti:iturvallisuuden, ja 

2) mlilirlittavli paineastian kiiytti:iturvallisuuden mahdollisesti edel
lyttiimlit paineastian rakennetta ja sen tarkastusta 'koskevat lisavaati
mukset. 

7 §. 
Sijoitussuunnitelman tarkastuksessa on tutkittava, onko paineas

tian sijoitussuunnitelma noudatettavaksi mlilirlityn SFS-standardin mu
kainen, ja malirlittlivli sijoituksesta johtuvat paineastian kiiytolle mah
dollisesti asetettavat ehdot. 

Laitteiston kasittaessli useita samaan prosessiyksikki:ii:in kuuluvia, 
samaan tilaan tai tilakokonaisuuteen sijoitettavia paineastioita, tar
kastetaan sijoitussuunnitelma yhtenii kokonaisuutena. 

Maahan upotettavalle painesiiiliolle on suoritettava valvontaviran
omaisen ohjeiden mukainen upotustarkastus. 

Siirrettlivien paineastioiden sijoitus tarkastetaan kiiyttoi:inotto- tai 
kiiytt6tarkastuksen yhteydessa. 

8 §. 
Rakennetarkastus on suoritettava standardin SFS 3270 mukaan. 
Valmistajan tai maahantuojan on leimattava rakennetarkastuksessa 

hyvaksytyn paineastian painerunkoon rekisterinumero ja valmistus
vuosi sekii paineastiaan pysyvasti kiinnitettyyn standardin SFS 3270 
mukaiseen rekisterikilpeen seuraavat tiedot: 

1) ,rekisterinumero, 
2) valmistusnumero ja -vuosi, 
3) suurin sallittu kaytt6paine, 
4) konkein ja/tai alin sallittu sisiil16n liimpi:itila, 
5) hi:iyrykattilan teho tai painesaili6n tilav1Ius ja 
6) rakennetarkastuksen pliiviimalira. 

Tarkastajan on todettava, ettli painerunkoon ja kilpeen tehdyt 
merkinnlit ovat maiiraysten mukaiset, ja leimattava painerunkoon 
rekisterimerkki seka kilpeen rekisterimerkki ja oma nimimerkklnsii. 

Tarkastajan tulee hyvaksya maahan tuodun paineastian rakenne
tarkastuksen osiksi valvontaviranomaisen hyvaksyman tarkastuslaitok
sen tai asiantuntijan ulkomailla suorittama aineenkoetus, valmistuk
sen ja hitsaajien piitevyyden valvonta seka painekoe, jos sellaisista 
tarkastus- ja valvontatoimituksista esitetaan byvaksyttavissa oleva to
distus, eika asiallista syyta tarkastusten uusimiseen ilmene. 
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9 §. 
Paineastian omistajan tai haltijan on buoleihdittava siita, etta kayt

toonottotarkastus pyydetaan ennen kayttoonottoa. Tarkastus on suori
tettava noudatettavaksi maaratyn SFS-standardin mukaisesti. 

Kayttoonottotar.kastuksen yhteydessa on suoritettava myos laitok
sen kayttoturvallisuuteen .kohdistuva yleistarkastus valvontaviranomai
sen antamien ohjeiden mukaisesti. 

10 §. 
Maaraaikaistarkastuksia ovat paineastian: 

1) taystarkastus, 
2) sisapuolinen tarkastus ja 
3) kayttotarkastus. 

Taystarkastus kasittaa paineastian sisapuolisen tarkastuksen, paine
kokeen ja kayttotarkastuksen. 

Maarii.aikaistarkastu:kset ja niiden vahnistelutoimenpiteet on suo
ritettava noudatettavaksi maaratyn SFS-standardin mukaisesti. 

11 §. 
Maaraaikaistarkastuksen yhteydessa on tarkastettava rak.enneaineen 

virumislujuuden perusteella mitoitetun paineastian tai paineastiaDI 
osan kayttotunti-, paine- ja lampotilatiedot seka virumismittaustulok
set, joiden kirjaamisesta kayton valvoja on velvollinen huolehtimaan. 

Valvontaviranomainen voi maarata suoritettavaksi llsatutkimuksia 
maarii.ajoin tapauksissa, joissa paineastia joutuu erityisen rasittavaan 
kliyttoon. 

12 §. 
Paineastiaan ei sovelleta 10 § :n miiiirliaikaistarkastuksia koskevia 

mlilirliyksili, jos se on kirjallisesti ilmoitettu kliytostli poistetuksi. Jos 
paineastia on oHut poissa kliytostli yli vuoden, sille on uudelleen 
kliyttoon otettaessa suoritettava kliyttotarkastus. Kliyttotarkastus on 
niiniklilin suoritettava, jos paineastia siirretalin ja asennetaan toiseen 
paikkaan, toiseen alukseen tai muuhun kulkuneuvoon. 

Tarkastaja voi kuitenkin 1 momentissa mainituissa tapauksissa 
edellisista tarkastuksista laadittujen p6ytakirjamerkintojen perusteella 
joko jlittali kayttotarkastuksen suorittamatta taikka laajentaa tarkas
tusta kasittamalin myos sislipuolisen tarkastuksen ja painekokeen. 

Vaurion jlilkeen korjatulle paineastialle on suoritettava tliystar
kastus ennen kuin se otetaan uudelleen kliyttoon, jollei tarkastaja 
katso voitavan muilla tavoin riittlivasti selvittlia korjaustoimenpitei
den vaikutusta paineastian kayttoturvallisuuteen. 
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13 §. 1 
Valvontaviranomaisella on hakemuksesta tai piliipaallikon esityk

sesta oikeus vapauttaa 10 §:ssa mainituista maarliaikaistarkastuksista 
paineastia, jonka aiheuttama vaara kliyttlijalle sekli mahdollinen va
.hinko ympliristolle voidaan katsoa poikkeuksellisen viihaiseksi paine
astian rakenteen, kliyttotavan tai sijainnin ta:kia. 

14 §. 
Ylimlili.rliisia tarkastuksia on lisliksi suoritettava paineastian muu

tos- ja korjaustoiden seka varusteissa, kliyttoarvoissa ja kayttotavoissa 
tapahtuvien muutosten yhteydessli tarkastajan kussakin tapauksessa 
harkiteman tarpeen mukaan. Ylimlilirliisissli tarkastuksissa sovelletaan 
8, 9 ja 10 §:n mlilirliyksili. 

15 §. 
Paineastian kliyttoonotto-, mlilirliaikais- ja ylimalirliisista tarkastuk

. sista laaditut poytakirjat kayton valvojan on liitettlivli tarkastuskirjaan. 
Kliyton valvojan on myos liitettava tarkastus·kirjaan rakenneaineen 

virumislujuuden perusteella mitoitetun paineastian kliyttotunti-, paine
ja llimpotilatiedot seka virusmismittauttulokset. 

4 luku. 

Hoyrykattilan mi:iiiraaikaistarkastusta koskevat erityiset miiiiriiykset. 

16 §. 
Hoyrykattilan mlili.rliaikaistarkastukset on suoritettava viimetstaan 

tarkastuskirjaah ja kayttolupaan merkittyinli ajankohtina, jotka mlia
rliytyvlit kayttoonotto- tai taystarkastuksen perusteella seuraavasti: 

1) tliystarkastus kahdeksan vuoden aikavlilein, 
2) sisapuolinen tarkastus neljan vuoden aikavlilein, ja 
3 ) kliyttotarkastus kahden vuoden aikavalein. 

Tliystarkastusaikavalia saadaan piliitoimiston luvalla pidentlili enin-
tlilin neljlillli kuukaudella. Pidennys ei vaikuta uusien tarkastusajan
kohtien mlilirliytymiseen. Muiden tarkastusten ajankohtaa saa piiritoi
miston luvalla siirtlili enintlilin kuusi kuukautta. 

Samaksi ajankohdaksi mii.li.rlityt tarkastukset on pyrittlivli suoritta
maan mahdol'lisimman yhtlijaksoisesti. 

17 §. 
Piiriplilillikko voi tarkastajan esityksestli lyhentlili hoyrykattilan 

sislipuolisten ja tliystarkastusten aikavlilejli hoyrykattilan rakenteen, 
kliyton tai kunnon perusteella. Merkintli tarkastusten aikavii.lin ly
hentlimisestli on tehtlivli tarkastuspaytlikirjaan ja kayttolupaan. 
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Erityisen rasittavassa kaytossli olevan hoyrykattilan sisapuolisten 
tarkastusten ai:kaviileja on lyhennettava kahden taystarkastuskauden 
kuluttua kayttoonotosta. 

18 §. 
Jos kauppa-alus on h.Oyrykattilan maaraaikaistarkastuksen ajankoh

tana Suomen rajojen ulkopuolella, aluksen konepaallikon on suoritet
tava kyseessa oleva tarkastus ensimmaisessa satamassa valvontavira,n
omaisen hyvaksyman asiantuntijan liisnaollessa. Tarkastuksesta on la
hetettavii poytakirja asianomaiselle tarkastajalle tai valvontaviranomai
selle. Alu:ksen saavu.ttua suomalaiseen satamaan on tarkastaja kutsut
tava viipymiitta maiiraaikaistarkastusta suorittamaan. 

Kauppa-aluksen hoyrykattilan tarkastusta saa erityisista syista 
asianomaisen valvontaviranomaisen luvalla siirtaa enintaiin nelja kuu
kautta. 

5 luku. 

Painesailion miiaraaikaistarkastusta koskevat erityiset maliraykset. 

19 §. 
Painesailion maaraaikaistarkastukset on suoritettava viimeistaan 

tarkastuspoytiikirjaan ja kayttolupaan merkittyina ajankohtina, jotka 
maaraytyvat kayttoonotto- tai taystarkastuksen perusteella seuraavasti: 

1 ) taystarkastus kahdeksan vuoden aikaviilein seka 
2) sisapuolinen tarkastus ja kayttotarkastus neljan vuoden aika

valein. 
Taystarkastusaikaviilia saa piiritoimiston [uvalla pidentaa enintaiin 

neljiilla kuukaudella. Pidennys ei vaikuta uusien tarkastusajankohtien 
maiiraytymiseen. Muiden tarkastusten ajankohtaa saadaan piiritoimis
ton luvalla siirtaa enintiiiin kuusi kuukautta. 

Samaksi ajankohdaksi maaratyt tarkastukset on pyrittiiva suorit
tamaan mahdollisimman yhtajaksoisesti. 

20 §. 
Lujitemuovisen painesailion maiiraaikaistarkastukset on suoritettava 

seuraavasti: 
1) taystar'kastus neljiin vuod'en a.i'kavalein, 
2) sisapuolinen tarkastus kahden vuoden a.iJkaviilein ja 
3 ) kayttotarkastus vuoden aikavalein. 

·21 §. 
Autoklaavin kiiyttotarkastus on suoritettava kahden vuoden aika

viilein. 
·KaLkki- ja ·sementtituotteiden kallkai'Suun kaytetyn autoklaavin tai 

muun painesiiilion sisapuolinen tarkastus on suoritettava kahden vuo
den ai'kaviiJein. 
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Ajoneuvoon asennetun, vain tyhjennettiiessii paineellisen, jauhe- 1 
maisten tai rakeisten aineiden kuljetukseen kiiytettiiviin painesiiilion 
kiiyttotarkastus on suoritettava kahden vuoden aikaviilein. 

22 §. 
MuuraukseHa sisiipuolelta suojatun painesiiilion tiiystarkastusten 

aikava.Ii on enintiiiin kuusitoista vuotta, mikali suojaus normaalisti 
ikestiili perusteellisesti korjaamatt~t tai uusimatta taman ajan. Valvonta
viranomainen · voi pidentiiii tliystarkastusten aikaviilia vielli enintliiin 
kahdella vuodella kerraHaan omistajan hakemuksesta, jos suojaus voi
daan tarkkailutulosten avulla osoittaa riittavan tehokkaaksi. Sailion 
sislipuolinen tarkastus on suoritettava vain suojaverhouksen huomat
tavan uusimisen tai sellaisen vaurion yhteydessli, jolloin sisiilto on 
saattanut piilistli suojaverhouksen lapi. Talloin tarkastus suoritetaan 
tarkastajan harkinnan mukaisessa laajuudessa. 

Kayton valvojan on tarkastettava suojaverhouksen 1kunto piiritoi
miston mlilirlilimin aikavlUein ja tehtlivli havainnoistaan merkinniit tar
kastuskirjaan. 

23 §. 
Kylmlilaitoksen se'kli jalihdykkeen varastointiin ja kiisittelyyn tar

koitetun painesailion sellaisen tilan, joka sisaltiili yksinomaan syovyt
tlimlitontli jiiiihdykettli, sislipuolinen ja tiiystarkastus on suoritettava 
vain korjaus-, siirto- ja oleellisten muutostoiden yhteydessli. Taystar
kastusten aikavlili saa kuiten.kin olla enintliiin kuusitoista vuotta. 

24 §. 
Jos maahan upotettu painesailio on ulkopuolelta hyvin suojattu 

ja sen sisaltona on syovyttlimatonta ainetta kuten nestekaasua, sisli
puolinen tarkastus on suoritettava kahdeksan vuoden aikavlilein. Sai· 
lion tiiystarkastus on suoritettava vain korjaus-, siirto- ja oleellisten 
muutostoiden yhteydessii. Tliystarkastusten aikavlili saa kuiten.kin olla 
enintlilin kuusitoista vuotta. 

Edellii tlissli pyklillissli mainittuja tarkastusaikavlileja sovelletaan 
myos slihkolaitteiden toimintakoneistoon kuuluvaan ja niiden yhtey
teen asennettuun syopymisdtli suojattuun painesliilioon, joka on siten 
sijoitettu, etta sen aiheuttama henkilO. ja ympliristovahinkojen vaara 
voidaan katsoa poikkeuksdlisen viihliiseksi. 

25 §. 
Sellaisen nesteytettyli kaasua, kuten nestehappea sisaltaviin tyhjo

eristeisen painesliilion, joka on valmistettu sailion mekaanista ja ke
miallista vaikutusta kestlivlista rakenneaineesta, maaraaikaistarkastuk
sina on suoritettava painekoe kahdeksan vuoden ja kayttotarkastus 
neljiin vuoden aikavlilein. Tliystarkastus on suoritettava vain korjaus
ja oleellisten muutostoiden yhteydessa. 
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26 §. 
V alvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa kayttoturvallisuuden 

vaatimukset huomioon ottavia ohjeita sellaisten painesailioiden tarkas
tusaikavaleistii ja -menetelmista, joiden osalta edella tlissa luvussa 
annettujen maaraysten soveltaminen voi osoittautua riittiimattomaksi 
tai tulia kohtuuttomaksi. 

27 §. I 

Piiripaallikko voi tarkastajan esityksestii lyhentaii painesailion si
sapuolisten tarkastusten ja kayttotarkastusten aikavaleja painesailion 
rakenteen, kayton tai ,kunnon perusteella. 

Tankastusaikavalin lyhentlimisesta on tehtiivii merkinta tarkastus
poytakirjaan ja kayttolupaan. 

28 s. 
Kauppa-aluksen painesiiilion tavkastuksessa noudatetaan soveltuvin 

osin taman luvun maarayksia. 
Kauppa-aluksen ollessa painesiiilion tarkastusajankohtana Suomen 

rajojen ulkopuolella. noudatetaan 18 §:n 1 momentissa miiiirattya 
menettelya. 

6 luku. 

V almistusluvat. 

29 §. 
Hoyrykattiloiden, painesiiilioiden ja putkistojen seka niiden osien 

valmistusluvat jaetaan seuraaviin luokkiin: 
1) A-valmistusluokka: Hoyrykattilat ja painesailiot ilman rajoi

tuksia. 
2) B-valmistusluokk-a: Hoyrykattilat ja painesailiot, joiden suurin 

sallittu kayttopaine on enintaan 100 bar, korkein sallittu kayttoliim
potila + 400" C ja hoyrykattiloiden teho enintiiiin 40 MW. 

3) C-valmistusluokka: Paineastia-asetuksen 4 §:ssa mainitut hoy
rykattilat ja painesailiot. 

4) D-valmistusluokka: Putkistot ilman rajoituksia. 
5) E-valmistusluokka: Putkistot, joiden korkein sallittu kliyttO

liimp<>tila on enintaan + 400" C ja joita ei mitoiteta rakenneaineen 
vlisymislujuuden perusteella ja jotka eivat sisiilla erityistli syopymista 
tai kulumista aiheuttavia vaarallisia nesteita tai kaasuja. 

Valmistuslupaa ei kuitenkaan edellyteta hoyrykattilaan tai paine
siiilioon liitetyista putkistoista annetun kauppa- ja teollisuusministerion 
p1Uit6ksen (71/75) 3 §:ssii tarkoitetun B-ryhmaan kuuluvan putkis
ton valmistajalta. 

V alvontaviranomainen voi erikoistapauksissa poiketa edellii !l¥lini
tuista rajoituksista, jos valmistusluokkia ei valmistusohjelmasta johtuen 
voi soveltaa. 
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30 §. 
Vabnistusluvan myontiimisen edellytyksena olevilla: 

1) riittavliilla asiantuntemuksella tarkoitetaan, etta hakijalla on 
paineastioita koskevien siiannosten, kysymykseen tulevien ra:kenneai
neiden teknisten ominaisuuksien ja kasittelyn tuntemus; 

2) tarpeellisilla laitteilla tankoitetaan paineastiain vrumistuksessa 
ja tarkastuksessa tatyittavia koneita, viilineita ja laitteita; seka 

3) hyviiksytyHa vrumistuksen valvoja!J.ta tarkoitetaan henkiloa, 
joka on hyviiksytty valvomaan valmistusludkkaan kuuluvien paine
astioiden valmistusta. 

Milkiili hakija edellii mainittujen edellytysten tiiyttiimiseksi kiiyttiia 
yritykseensa ikuulumattomia henkiloita tai ikaJ.ustoa on tiista oltava 
hakemuksessa selvitys. 

V almistusluokkaa vastaava naytehitsaustyo tai muu valmistuksen 
niiytetyo on suoritettava noudatettavaksi maiiriityn SFS-standardin tai 
sen puuttuessa val'Vontaviranomaisen antaman ohjeen mukaisesti. 

7 luku. 

Valmistuksen valvo;at. 

31 §. 
Paineastiain valmistuksen valvojat luokitellaan piitevyytensii pe

rusteella seuraaviin piitevyysluokkiin: 

1 ) A-piitevyysluokka: PiitevyysvaatimukSena on tehtiiva.an sovel
tuva teknillisessii korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu diplomi
insinoorin tai te<knillisen opiston ikoneosastossa suoritettu insinoorin 
tutkinto seka vahintaiin nelian vuoden kokemus paineastiain suunnit
telussa tai valmist.uksessa tahi piiiitoimisena paineastiain tarkastajana. 

2) B-piitevyysluokka: Patevyysvaatimuksena on teknillisen oppilai
toksen koneosastossa suoritettu insinoorin tai te~knikon tutkinto seka 
v·iihinta.an kahden vuoden kokemus paineastiain suunnittelussa tai val
mistuksessa tahi paatoimisena paineastiain tarkastajana. 

3) C-patevyysluokka: Patevyysvaatimuksena on teknillisen koulun 
koneosastossa suoritettu tekn.ikon tutkinto seka vahintiian vuoden ko
kemus paineastiain suunnittelussa tai vailmistuksessa tahi paiitoimi
sena paineastiain tat1kastajana. 

A-piitevyysluokkaan kuuluvalla val'Vojalla on oikeus toimia valmis
tu!ksen valvojana kaillcissa valmistusluokissa, B-patevyysluokkaan kuu
luvalla valvojaHa B-, C- ja E-valmistusluokissa ja Cpatevyysluokkaan 
kuuluV'aila va:lvojalla C. ja E-valmistusluokissa. 

1 
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8 lUku. 
Erinliisiii mliiiriiyksili. 

32 §. 
V alvontaviranomainen voi erityisistli syistli y'ks.ittliistapauksissa 

myontlili poiktkeuksia tlimlin . palitOksen mlilirayksista. 

33 §. 
Tama plilitos tulee voimaan 1 pliivanli syyskuuta 1975, j.a silla 

kumotaan sosiaalim.inisterion 3 pliivlina helmikuuta 1954 paineastioista 
annetlin asetuksen :soveltamisesta antama pliatos ( 34/54). 

2 KTM:n plilitos paineastia-asetuksen 4 §:ssli mainituista 
paineastioista ( 70/75) 

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERION PXXTOS 
paineastia-asetuksen 4 §: ssli mainituista paineas~oista. 

Annettu Helsingissii 6 piiivanii helmikuuta 1975. 

Kauppa- ja teoJt1isuusministeri6 on 21 paivlinli ikesaikuuta 1973 an
netun paineastia-asetuksen (549/73) 4 ja 38 §:n nojalla palittlinyt: 

1 luku: 
Yleisiii miilirliyksiii. 

1 §. 
Tamli plilitos koskee paineastia-asetuksen ( 549/73) 4 § :ssli mainit

tuja paineastioita lukuunottamatta putkistoja, joista on voimassa mita 
niista on erikseen mliaratty. 

2 §. 
Tassli plilitoksessa tarkoitetaan: 
1) paineastialla hoyrykattilaa, painesailiotli, putkistoa tai muuta 

sellaista laitetta, jossa on tai johon saattaa kehittyli ilmakehan painetta 
suurempi paine; 

2) hoyrykattilalla paineastiaa, jossa polttoaineesta, kuumasta kaa
susta, kemiallisesta reaktiosta tai sahkoenergiasta saadulla lammollli 
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kehitetiiiin vesi- tai muuta hoyrya muualla kiiytettiivaksi. Hoyrykatti- 2 
loiksi luetaan myos kuumavesi- ja kuumaoljykattilat eli sellaiset neste
kattilat, joissa edella mainittuja !ammon liihteita kayttaen kuumenne-
taan nestetta yli + 12o·c lampotilaan muualla kaytettaviiksi. Hoyry

·ocattilaan kuuluvaksi luetaan sen syottO-, sulku- ja varoventtiilit, niiden 
rajoittamat kattilan osat, valitulistimet, erilliset tulistimet tai muut 
vastaavat laitteet seka ulospuhallusputket; . 

3) painesiiiliollii muuta paineastiaa kuin hOyrykattilaa tai putkistoa. 
Painesiiilioon kuuluvaksi luetaan sen sulkuventtiilit, muut varusteet ja 
niiden rajoittamat osat seka painesailion liimmitys- ja jaiihdytyslaitteet. 
Painesailion tilavuuteen ei kuiterrkaan sisiillyteta sulkulaitteeseen johta
van putken tilavuutta; 

4) putkistolla hoyrykattilaan tai painesiiilioon liitettya ulkopuolista 
putkea tai putkiverk:koa varusteineen. Pu~kiston katsotaan alkavan 
hoyrykattilaan tai painesailioon liitetyn sulkuventtiilin jiilkeen valitto
masti. Jos painesailioon, kuten jako- tai kokoojakammioon, nesteen
erottimeen tai suodattimeen, ei perustelluista syista viilittomasti liity 
sulkuventtiilia, painesailion ja putkiston valinen raja on standardin 
SFS 2610 mukainen suunnitteluraja. Putkiston ja painesiiilion rajasta 
voidaan lisiiksi maarata asianomaista painesailioryhmaa koskevassa SFS
standardissa; 

5) paine ella ylipainetta; 
6) suurimmalla sallitulla kiiyttopaineella valvontaviranomaisen 

maaraamaa painetta, jonka ylittamisen tulee saattaa paineastian varo
laitteet toimimaan; 

7) hoyrykattilan teholla suurimmalla jarkuvalla kuormituksella 
hoyrykattilassa nesteeseen ja hoyryyn seka nestekattilassa nesteeseen 
aikayksikossa siirtyvaa lamp0energiaa; 

8) kiiyttoarvoilla paineastian sisallon lampotilaa ja painetta seka 
hoyrykattilan tehoa; 

9) paineastian valmistuksella myos sen asennusta, muutos- ja kor
jaustyota; 

10) rakennesuunnitelmalla paineastiain ja niiden osien mitoituksesta 
annetun valtioneuvoston paatoksen ( 83 7/71) 5 § :n ja paineastiain 
hitsauksesta annetun valtioneuvoston paatoksen ( 232/71) 6 § :n pe
rusteella valvontaviranomaiselle annettavia selvityksia; 

11) SF S-standardilla Suomen Standardisoimislautakunnan vahvista
maa suomalaista standardia; 

12) valvontaviranomaisella teknillistii tarkastuslaitosta ja paine
astia-asetuksen 5 § :n kohdissa 1 ... 5 mainittuja ·valvontaviranomaisia; 
seka 

13) piiritoimistolla ja piiripiiiillikollii teknillisen tarkastuslaitoksen 
piiritoimistoa ja piiripaiillikkoa ta± muun valvontaviranomaisen vastaa
vaa hallintoyksik.koa ja vlttkamiesta. 
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3 §. 
Tiissa piiiitoksessii tarkoitettuihin paineastioihin sovelletaan taman 

piiittoksen miiiiriiysten obelia paineastia-asetuksen ja sen soveltamisesta 
annetun kauppa- ja teollisuusministerion piiiitoksen ( 69/75) valmis
tuslupaa ja valmistuksen valvojaa koskevien lukujen siiiinnoksia. 

Paineastia-asetuksen 9 §:n 2 kohdan valmistuksen valvojan piite
vyyttii koskevista vaatimuksista voi valvontaviranomainen poiketa, jos 
valmistettavien paineastioiden kiiyttoarvot ja tilavuus ovat viihaiset. 

4 §. 
Valvontaviranomainen voi miiarata noudatettavaksi taman piiiitok

sen soveltamisalaan kuuluvan SFS-standardin. 

2 lu·ku. 

V almistus ;a tarkastus. 

5 §. 
Paineastian tarkastuksia ovat paineastia-asetuksen 16 §:ssa matru

tut paineastian rakennesuunnitelman tarkastus sekii rakenne- ja kayt~ 
toonottotarkastus. 

Taman luvun maiiriiyksia ei sovelleta yksittiiiseen paineastiaan, jon
ka suurimman sallitun kiiyttopaineen (bar) ja tilavuuden (m3

} ~uku
arvojen tulo on enintiiiin 0,01. 

Piiritoimisto voi erityisistli syista miiliratli paineastialle suoritetta
va:ksi myos kiiyton aikaisia tarkastuksia. 

6 §. 
Paineastian valmistajan tai maahantuojan on, ennenkuin paineastia 

valmistetaan tai tuodaan maahan hankittava rakennesuunnitelmalle val
vontaviranomaisen hyviiksyminen. 

Valvontaviranomainen voi hyviiksyessliiin paineastian rakennesuun
nitelman rajoittaa sen perusteella valmistettavan paineastiasarjan paine
astioiden lukumliliriin. 

Paineastioiden katsotaan olevan samaa sarjaa, kun niiden rakenne
aineet, hitsausyksityiskohdat ja mitat, pituusmittaa sekii yhteiden ja 
kiinnikkeiden sijaintia osoittavia mittoja lukuunottamatta, ovat samat. 
Paineastiasarjan rakennussuunnitelmassa esitetyissli piirustuksissa tulee 
olla merkitty yhteiden suurin halkaisija seka missli rajoissa paineastian 
kokonaispituus ja yhteiden ja kiinnikkeiden sijainti saa vaihdella. 

7 §. 
Paineastian valmistajan tai maahantuojan on huolehdittava siita, 

etta rakennetarkastus pyydetiilin niin ajoissa etta se voidaan suorittaa 
valmistuksen tai maahantuonnin yhteydessii. Tarkastuksen suorittaa 
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valvontaviranomaisen palvelu:ksessa oleva tai sen maliraama tai hyvak- 2 
syma tarkastaja standardin SFS .3270 mukaisesti. 

Saman valmistajan toimesta sarjatuotteena valmistetuista paineas
tioista tarkastetaan asianomaisen standardin mukaisesti sarjan ensim
miiinen tuote ja lisaksi kaksi sadasta, kuitenkin vahintaan kaksi sa
masta erasta. 

Sarjan mui.J!le paineastioille on valmistajan tai maahantuojan palve
luksessa olevan, piiritoimiston hyvaksyman henkilon toimesta suoritet
tava painekoe standardin SFS 3321 mukaisesti. Nama paineastiat tar
kastaja hyvaksyy todettuaan, etta ne ovat hyvaksytyn rakennesuunnitel
man mu:kaisia ja etta niille on suoritettu edella mainittu painekoe. 
P.ainekoetta ei kuitenkaan edellyteta, jos painesailion tilavuus on enin
taan yksi litra. Tarkastajan on my& todettava, etta painerunkoon ja 
kilpeen on tehty maaraysten mukaiset merkjnnat. 

Edella 2 ja 3 momentissa tarkoitetun tarkastuksen ( sar;atarkastus) 
soveltatninen edellyttaii, etta samaan sarjaan kuuluvat paineastiat val
mistetaan ja esitetiilin tarkastettavaksi vlihintalin viiden kappaleen eris
sa, ja etta sarjaan kuuluvien paineastioiden tuotantoa ei keskeyteta 
kahta kuukautta pitemmaksi yhtajaksoiseksi ajaksi. 

Jos paineastian rakennetarkastuksen suorittaa valvontaviranomaisen 
palveluksessa oleva tarkastaja, tarkastuspyynto on osoitettava sille piiri
toimistolle, jonka alueella paineastia valmlstetaan tai tuodaan maahan. 

8 §. 
Paineastian valmis-tajan tai maahantuojan on leimattava painerun

koon rakennesuunnitelman hyviiksymispaatoksen numero kirjaintunnuk
sineen seka pysyvalla tavalla paineastiaan ·kiinnitettyyn standardin SFS 
3270 mukaiseen tai v.astaavaan kilpeen seuraavat tiedot: 

1) valmistajan nimi tai tunnus, 
2) valmistus- ja sarjanumero sekii valmistusvuosi, 
3) rakennesuunn.ttelman hyvliksymispaiitoksen numero, 
4) suurin sallittu kaytt5paine, 
.5) korkein ja/ tai alin sallittu sislillon lampotila, sekii 
6) hOyrykattilan teho tai painesiiilion tilavuus. 
Jos painesiiilion kiiyttoikii on rajoitettu, on siita tehtiivii merkintii 

kilpeen. 
Valvontaviranomainen voi valmistajan tai maahantuojan hakemuk

sesta rakennesuunnitelman hyviiksymlsen yhteydessii vahvistaa edellii 
olevasta poikkeavan paineastian merkinnan, jos tiissii esitetty merkintii 
paineastian .rakenteen johdosta tai muusta syystii ei ole sovellettavissa. 

9 §. 
Paineastian valmistajan tai maahantuojan on annettava paineastian 

omistajalle tai haltijalle hlinen baluamallaan kotimaisella kielellii laadi
tut kiiytto- ja huolto-ohjeet. 
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10 §. 
Jos paineastian tarkastukset suorittaa yksinomaan valvontaviran

omaisten hyvaksyma. tarkastaja, piiritoimiston tulee valvoa paineastian 
valmistusta ja maahantuontia va1vontatarkastuksin. 

11 §. 
Rakennetarkastuksen suoritfajan on laadittava paineastian rakenne

selostus ja tarkastuspaytakirja vaivontaviranomaisen vahvistamalle lo-
makkeelle. . · • 

Paineastian valmistajan tal maanantuojan .on sailytettava rakenne
tarkastuksen perusteena olleet, valvontaviranomaisen hyvliksymat ra
kenileasiakirjat, piirustukset ja lujuuslaskut seka tarkastuksista kerty
neet · asiakirjat, jois.ta hanen on pyydettaessli annettava jiiljen,nos paine-
astian omistajalle tal haltijalle. · 

12 §. 
Tarkastajan tulee hyvliksya maahan tuodun paineastian rakennetar

kastuksen osiksi valvontaviranomaisen hyvli.ksyman tarkastuslaitoksen 
tai asiap.tuntijan ulkomailta suorittama aineenkoetus, valmistuksen ja 
hitsaajien patevyyden valvonta sekli painekoe, jos sellaisista tarkastus
ja valvontatoimituksista esitetalin hyvaksyttiivissa oleva todistus, eikli 
asiallista syytii tarkastu:ksen uusimiseen ilmene. 

13 §. 
Paineastian omistajan tal haltijan on huolehdittava siitli, etta kayt

toonottotarkastus pyydetli~n ennen kayttoonottoa. Tarkastuksen sue: 
rittaa valvontaviranomalsen palveluksessa oleva tal sen malirlilima tal 
hyviiksymii tarkastaja noudatettavaksi mliariityn SFS-standardin mukai
sesti. 

Jos palneastian kayttoonottotarkastuksen suotittaa · valvontaviran
omaisen palveluksessa oleva tarkastaja, tarkastuspyynto on osoitettava 
sille piiritoimistolle, jonka alueella paineastia otetaan kliyttoon. 

Tarkastajan on laadittava · kayttoonottotarkastu·ksesta poytiilkirja 
v!llvon taviranomalsen vahvistamalle lomakkeelle. 

14 . §. 
Valvontaviranomalnen voi hyvaksyli paineastian tarkastajaksi val

mistajan, maah~tuojan tai omistajan palveluksessa olevan asiantunte-
van henkilon. . 
~ Piiritoimisto voi omalla alueellaan hyvii'ksyii valmistajan tai omista
jan palveluksessa olevan asiantuntevan henkilon kiiyttoonottotarkastuk-
sen suorittajaksi. · · . 
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3 luku. 
Si;oitus, varustelu ja kaytto. 

15 §. 
Paineastian omistajan tai haltijan on huolehdittava slita, etta paine

astiaa kaytetaiin, huolletaan ja valvotaan taman paiitoksen miiariiysten 
mukaisesti. 

Milloin paineastian vaurioitumisesta on seurauksena henkilO-, omai
suus- tai ympiiristovahinko, paineastian omistajan tai haltijan on nou
natettava mitii kayton valvojan velvollisuuksista on paineastia-asetuk
sen 29 §:ssa siiiidetty. Valvontaviranomaisen on viipymiitta maarattavli 
asiantuntija suorittamaan tutkimus vaurioista. 

Jos paineastian hyvliksyttyja kayttoarvoja korotetaan tai tilavuus 
tai kayttotarkoitus muutetaan, tlihiin on saatava ennakolta piiritoimis
ton hyvliksyminen. 

16 §. 
Paineastian sijoituksessa, varustelussa ja kaytossa on noudatettava 

valvontaviranomafsen mliiirlilimlili SFS-standardia. 

17 §. 
Taman pliatoksen tarkoittamaa paineastiaa ei rekisterOidli. Sita var

ten ei myoskalin laadita kliyttolupaa eikli tarkastuskirjaa. Paineastian 
omistajan tai haltijan on sliilytettiiva kliyttoonottotarkastuspoytakirjat 
sekli muut hiinelle toimitetut tarkastusasiakirjat. 

18 §. 
Jos paineastian havaitaan olevan sitli koskevien slilinnosten vastai

nen tai sen kliytto aiheuttaa vlilittomiin vaaran, tarkastajan on mene
teltliva soveltuvin osin paineastia·asetuksen 24 § :ssa tarkoitetulla ta
valla. 

4 luku. 
Erinaisia maarayksia. 

19 §. 
Paineastian valmistajan ja maahantuojan on vuosittain vuoden lop

puun mennessii toimitettava luettelo piiritoimistoon vuoden aikana val
mistetuista ja maahantuoduista tassa paatoksessa tarkoitetuista paine
astioista. Luettelossa on erikseen mainittava valmistettujen ja maahan
tuotujen paineastiain lukumiilirat, v:almistusnumerot, rakennesuunnitel
mien hyvaksymispaatosten numerot seka rakennetarkastusten suoritta
mispliiviimiiiiriit ja suorittajat. 

2 
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20 §. 
Valvontaviranomainen voi erityisistli syistli yksittliistapauksissa 

myontlia poikkeuksia taman paatoksen maliriiyksistli. 

21 §. 
Tlimli plilitos tulee voimaan 1 pliivlinli syyskuuta 1975 ja sillli ku

motaan sosiaaliministeriOn .31 pliivlinli maaliskuuta 1955 paineastioista 
annetun asetuksen 3 §: ssli mainituista paineascioista antama plilitos 
(166/55). 

KTM:n palitos hoyrykattilaan tai painesliilioon liitetyistli 
putkistoista (71/75) 

KAUPPA- ]A TEOLLISUUSMINISTERION PA.ATOS 
hoyr}"kattilaan tai painesliilioon liitetyistli putkistoista. 

Annettu Helsingissa 6 paiviina helmiokuuta 1975. 

Kauppa- ja teollisuusministerio on 21 ·paivlinli keslilkuuta 1973 an
netun paineastia-asetuksen ( 549/7.3) 4 ja .38 § :n nojalla pliattiinyt: 

1 luku. 

Yleisiii miiiiriiyksii:i. 

1 §. 
Tiimli plilitos koskee paineastia-asetuksen (549/7.3) 4 §:ssa mainit

tuja putkistoja. 

2 s. 
Tlissli pliiiltoksessli tarkoitetaan: 
1 ) paineastialla hoyrykattilaa, painesliiliotli, putkistoa tai muuta 

sellaista laitetta, jossa on tai johon saattaa kehittyli ilmakehiin painetta 
suurempi paine; 

2) hoyrykattilalla paineastiaa, jossa polttoaineesta, kuumasta kaa
susta, kemiallisesta reaktiosta tai slihkoenergiasta saadulla llimmollli 
kehitetlian vesi- tai muuta hoyryii muualla kliytettlivliksi. Hoyrykatti-
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loiksi luetaan myos kuumavesi- ja kuumaoljykattilat eli sellaiset neste- a 
kattilat, joissa edella mainittuja Iammon liihteita kiiyttiien kuumenne-
taan nestettii yli + 120"C iamp<>tilaan muualla kiiytettiiviiksi. Hoyry
kattilaan kuuluvaksi luetaan sen syottO-, sulku- ja varoventtiilit, niiden 
rajoittamat kattilan osat, viilitulistimet, erilliset tulistimet tai muut 
vastaavat laitteet seka ulospuhalluspurket; 

3) painesiiiliollii muuta paineastiaa kuin hoyry'kattilaa tai putkistoa. 
Painesiiilioon kuuluvaksi luetaan sen sulkuventtiilit, muut varusteet ja 
niiden rajoittamat osat sekii painesiiilion lammitys- ja jiiiihdytyslaitteet. 
Painesiiilion tilavuuteen ei kuiten:kaan sisiillytetii sulkulaitteeseen johta
van putken tilavuutta; 

4) putkistolla hoyrykattilaan tai painesiiilioon llitettyii ulkopuolista 
putkea tai putkiverkkoa varusteineen. Put:kiston katsotaan alkavan 
hoyrykattilaan tai painesiiilioon liitetyn sulkuventtiilin jiilkeen viilitto
miisti. Jos painesiiilioon, kuten jako- tai kokoojakammioon, nesteen
erottimeen tai suodattimeen, ei perustelluista syistii viilittomiisti liity 
sulkuventtiilia, painesiiilion ja putkiston viilinen raja on standardin 
SFS 2610 mukainen suunnitteluraja. Putkiston ja painesiiilion rajasta 
voidaan lisaksi miiiiriitii asianomaista painesiiilioryhmiia koskevassa SFS.. 
standard.issa; 

5) nimellissuuruudella ( NS) standardissa mliiiriteltyii putkiston 
kokoa osoittavaa halkaisijamittaa ( mm); 

6) paineella ylipainetta; 
7) suurimmalla sallitulla kiiyttopaineella valvontaviranomaisen 

miiiiriiamiiii painetta, jonka ylittiimisen tulee saattaa pa.Uieastian varo
laitteet toimimaan; 

8) vaarallisella nesteellii tai kaasulla paineastian sisiiltiimiiii nestettli 
tai kaasua, joka myrkyHisyytensii tai riijlihtiivyytensii taikka paineastian 
sijoituksen talkia riijiihdys- tai vuototapauksissa saattaa aiheuttaa vaka
van vahingon; 

9) kayttoarvoilla paineasti~ sisiillon liimpatilaa ja painetta seka 
hoyrykattilan tehoa; 

10) paineastian valmistuksella myos sen asennusta, muutos- ja kor
jaustyotii; 

11) rakennesuunnitelmalla paineastiain ja niiden osien mitoituk
sesta annetun valtioneuvoston paatoksen ( 837/71) 5 § :n ja paineas
tiain hltsauksesta annetun valtioneuvoston piilitoksen (232/71) 6 §:n 
perusteella valvontaV'iranomaiselle annettavia selvityksHi; 

12) SFS-standardilla Suomen Standard.isoimislautakunnan vahvista
maa suomalaista standardia; 

13) valvontaviranomaisella teknillistii tarkastuslaitosta ja paine
astia-asetuksen 5 § :n kohdissa 1 . .. 5 mainittuja valvontaviranomaisia; 
sekii 
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14) piiritoimistolla ja piiripiiiillikollii teknillisen tarkastuslaitoksen 
piiritoimistoa ja piiripaallikkoa tai muun valvontaviranomaisen vastaa
vaa hallintoyksikkoa ja virkamiesta. 

3 §. 
Tassa paatoksessa tarkoitetut putkistot jaetaan A- ja B-ryhmaan. 
A-ryhmaan kuuluu puclci.sto, joka 
1) mitoitetaan rakenneaineen virumis- tai vasymislujuuden perus

teella, tai 
2) sisa1taa erityistii syopymistii tai kulumista aiheuttavaa vaarallista 

nestettii .tai kaasua, tai 
3) sisaltaii yksinomaan vesihoyrya tal vaaratonta kaasua ja jonka 

liimpotila on enintaan + 120" C ja suurimman sallitun kiiyttopaineen 
(bar) ja :nimeNissuuruuden (NS) nelion (mm2

) lukuarvojen tulo on 
suurempi kuin 106

, tai 
4) sisal tali yksinomaan vesihoyrya, vaaratonta nestetta tai kaasua 

ja jonka lampotila on korkeampi kuin + 120" C ja suurimman sallitun 
kayttopai.neen ja n.i!lllellissuuruuden nelion [ukuarvojen tulo on suu
rempi kuin 105

• tai 
5) sisal tali vaarallista nestetta tai lkaasua ja jonka suurimman sal

llltun kayttopaineen ja nimellissuuruuden nellon lukuarvojen tulo on 
suurempi kuin 104

• 

B-ryhmaan kuuluvat muut putkistot. 

4 §. 
Valvontaviranomainen voi maarata noudatettava:ksi taman paatok

sen soveltamisalaan kuuluvan SFS-standardin. 

2 luku. 

: V almistus, sijoitus ja varustelu. 

5 §. 
A-ryhmaan kuuluvaan putkistoon sovelletaan taman paatoksen maa

raysten obelia paineastia-asetuksen ja sen soveltamisesta annetun kaup
pa- ja teollisuusministerion piiatoksen ( 69/75) valmistuslupaa ja val
mistuksen valvojaa koskevien lukujen saannoksia. 

Paineastia-asetuksen 9 § :n 2 kohdan valmistuksen va1vojan pate
vyytta koskevista vaatimuksista valvontaviranomainen voi poiketa, jos 
valmistettavien putkistojen kiiyttoarvot ovat viihaiset. 

6 §. 
Putkiston mitoituksesta on voimassa mita paineastia~ ja niiden 

osien mitoituksesta annetussa valtioneuvoston paatoksessii on maaratty, 
seuraavin poikkeuksin. 
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1) Varusteehle, kansainviiiLisen tai kansa!liJlsen standardin mukai- 3 
selle putkelle, putkikayriille, laipalle ja liitoselimelle ei edellytetii ra
kennesuunnitelman hyvaksymista. 

2) Paljetasaimelle, haaroitus-, laajennus- ja supistuskappaleelle ei 
edellyteta rakennesuunnitelman hyvaksymista, jos 

a) osa on kansainviilisen tai kansallisen standardin mukainen, tai 
b) vesihoyrya, vaaratonta. nestetta tai kaasua sisiiltavassa putkis

tossa osan nimel:lissuuruus ( NS) on enintaiin 100 mm tai suurimman 
sallitun kayttopaineen (bar) ja nimellissuuruuden nelion (mm2 ) luku-
arvojen tulo on enintaiin 106

, tai · 
c) vaarallista nestetta tai kaasua sisaltavassa putkistossa osan ni

mellissuuruus (NS) on enintaiin 50 mm ·tai edellamainittu tulo enin-
taan 104, tai · · 

d) osaa kaytetlilin B-ryhmaiin kuuluvassa put'kistossa. 
Putkiston valmistajan tai maahantuojan on hankittava hyvaksymi

nen putkiston muiden osien rakennesuunnitelmalle ennenkuin putkisto 
valmistetaan tai tuodaan maahan. 

7 §. 
Putkiston rakenneaineen osalta on noudatettava valvontaviranomai

sen maiiraiimaa SFS-standardia tai antamaa ohjetta. 

8 §. 
A-ryhmaiin kuuluvan putkistori hitsauksesta on voimassa mita paine

astiain hitsauksesta annetussa valtioneuvoston paatoksessa on miiliratty 
edella 6 § :ssa mainituin rakennesuunnite1man hyviiksymista koskevin 
poikkeuksin. 

A-ryhmaiin kuuluvan putkiston sijoituksessa ja varustelussa on nou
datettava v.alvontaviranomaisen miiaraamaa putkistoa koskevaa SFS
standardia. Jos sijoituksessa poiketaan SFS-standardista, putkiston 
omistajan tai haltijan on hankittava sijoitussuunnitelmalle piiritoimis
ton hyviiks-yminen. 

9 §. 
B-ryhmalin kuuluvan puclciston valmistuksessa ja rakenteessa on 

noudatettava soveltuwn os-in hitsauksen, sijoituksen ja varustelun osalta 
mita A~ryhmaiin kuuluvasta putkistosta on maliratty. 

3 luku. 

T arkastus, valvonta ja kiiytto. 

10 §. 
A-ryhmaan kuuluvan putkiston tarkastuksia ovat paineastia-asetuk

sen 16 § :ssa mainitut rakennesuunnitelman tarkastus edella 6 §:ssa 
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matrutuin poikkeuksin, r.akenne- ja kayttoonottotarkastus seka maara
aikaisiarkastukset 11 S :n 2 momentissa mainituille putkistoille. 

Piiritoimisto voi erityisista syista maarata myos muulle A-ryhmaan 
kuuluvalle putkistolle suoritettavaksi maarii.aikaistarkastuksia. 

11 §. 
Putkiston va:lmistajan on huolehdittava siita, etta A-ryhmaan kuu

luvalle putkistolle pyydetaan rakenne- ja kayttoonottotarkastus. 
Sen hoyrykattilan tai painesailion, johon putkisto llittyy, kliyton 

valvojan taikka putkiston omistajan tai haltijan on huolehdittava siita, 
etta taman pliiitoksen 3 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdissa mainitulle 
putkistolle pyydetii.lin mliliriiaikaistarkastukset samoin aikavlilein kuin 
sille hoyrykattilalle tai painesailiolle, johon putkisto liittyy. Mliiira
aikaistarkastuksen yhteydessii on tarkastettava rakenneaineen virumls
lujuuden perusteella mitoitetun putkiston kiiyttotuntimaiirat, paine- ja 
lamp()tilatiedot sekii virusmismittaustulokset. · 

Tarkastukset suorittaa valvontaviranomaisen palveluksessa oleva tai 
sen miiaraiimli tai hyviiksymii tarkastaja noudatettavaksi miiiiratyn put
kistoa koskevan SFS-standardin mukaisesti. Piiritoimisto voi hyviiksya 
tarkastajan oman piirinsli alueella suoritettavaa putkiston tarkastusta 
varten. 

12 §. 
Putkiston tarkastajan on merkittava valvontaviranomaisen hyviik

symiian lomakkeeseen tiedot putkiston suunnirtteluarvoista, valmistuk
sesta seka valvonta- ja tarkastustoimenpiteistii. Lomakkeen llitteenli tu- . 
lee olla kaaviot, ainestodistukset, put'kiston osien rakennesuunnitelmlen 
hyviiksymispiiiitokset ja muut putkiston rakentamiseen Hittyvat asiakir
jat sekii tarpeen vaatiessa tarkastu·ssuunnitelma puclci.ston kiiyttoturval
lisuuden seuraamista varten kayton aikana. 

Tiiytetty lomake on esitettiivii paineastian tarkastajalle sen paine
astian kayttoonotto- tai kiiyttotankastuksen yhteydessii, johon purkisto 
lihtyy. 

Putkiston tarkastusta koskevat asiakirjat omistajan on arkistoitava 
esimerkiksi sen paineastian asiakirjojen kanssa, johon kyseinen putkisto 
llittyy. 

13 §. 
Jos putkiston havaitaan olev.an sitii koskevien sliiinnosten vastainen 

tai sen kiiytto aiheuttaa viilittoman vaaran, tarkastajan on meneteltavli 
soveltuvin osin paineastia-asetuksen 24 § :.ssii tarkoitetulla tavalla. 

14 §. 
Putkiston omistajan tai haltijan on huolehdittava slita, etta putkis

toa kiiytetiiiin, huolletaan ja valvotaan taman paatoksen miiiiraysten 
mukaisesti. 
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Milloin putkiston vaurioitumisesta on seurauksena hen'kilo-, omai- 3 
suus- tai ympiiristov.ahinko, putkiston omistajan tai haltijan velvolli
suuksista on voimassa mitii kiiyton valvojan velvollisuuksista paine
astia-asetuksen 29 §!ssii on siiiidetty. Valvontaviranomaisen on viipy
miittii miiiiriittiivii asiantuntija suorittamaan tutkimus vaurioista. 

· Jos putkiston hyviiksyttyjii kiiyttoarvoja korotetaan tai kiiyttotarkoi
tus muutetaan, tii:hiin on saatava ennakolta putkiston tarkastajan tai 
piiri toimis ton hyvaksyminen. 

15 §. 
Putkiston omistajan tai haltijan on tarvittaessa nimettavii A-ryhmiin 

putkistolle kayttajii. Kiiyttiijiin on o1tava tehtiiviian kykenevii viihintiiiin 
18 vuotta tayttiinyt henkilo. 

4 luku . . 

Eriniiisiii miiiiriiyksiii. 

16 §. 
V alvontaviranomainen voi erityisistii syistii yksittiiistapauksissa 

myontiiii poik.keuksia .tiimiin piiatoksen maiiriiyksistii. 

17 §. 
Tiimii piiiitos tulee voimaan 1 piiiviinii syyskuuta 1975 ja siUii ku

motaan sosiaaliministerion 26 paivanii heinakuuta 1955 maalaitosten 
paineastiain ulkopuolisista putkiverkoista antama piiat6s (365/55) . 

Laki paineastialain 9 §:n muuttamisesta (566/75) 4 

LAKI 
paineastialain 9 §:n muuttamises~. 

Annettu Naantalissa 18 pliiviinii heiniikuuta 1975. 

Eduskunnan paiitoksen mukaisesti muutetaan 2 piiiviinii helmikuuta 
1973 annetun paineastial.ain (98/73) 9 §:n 2 momentti niiin kuulu
vaksi: 
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9 s. 
Edell'ii 1 momenti.s·sa tavkoitetun ritkdksen tuottama taloudellinen 

hyoty on .tuomittav'.l valtiolle menetety<ksi. Samoin voidaan vastoin tata 
lruk.ia ja sen nojalJ.a ·annettuja sliiinnoksili tai mliiiray>ksili valmistettu, 
myytlivlinli, hallussa tai kliytossli pidetty tai maahan tuotu paineastia, 
sen osa tai rakeooeaine tai:kka sen arvo tuomita valtiolle menetetyksi. 

Tiimli la:ki tulee voimaan 1 piiiviina syyskuuta 1975. 

6 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta (672/75) 

ASETUS 
paineastia-asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 25 pii.iviina elokuuta 1975. 

Kauppa- ja teollisuusministe~in esittelystii 
muutetaan 21 paivlinii keslikuuta 1973 annetun paineastia-asetuk

sen (549/73) 3 S:n 5 ja 6 kohta, 4 §:n 1 momentin 3-6 kohta seka 
2 momentti, 5 § :n 1 momentti, 16 § :n 1 momentin 3 kohta, 17 § :n 
1 ja 2 momentti ja 19 S seka 

lisiitiiiin 3 S:iiiin uusi 15 kohta, 4 S:n 1 momenttiin uusi 7 kohta 
ja vlimeksi mainittuun pykliliiiin uusi 3 momentti seuraavasti: 

3 s. 
Tassli asetuksessa tarkoitetaan: 

5) painesiiiliollii muuta paineastiaa kuin hoyrykattilaa tai putkistoa. 
Painesiiilioon kuuluvaksi luetaan sen sulkuventtiilit, muut varusteet ja 
niiden rajoittamat osat sekii painesiiilion liimmitys- ja jiiiihdytyslaitteet. 
PainesiiiliOn tilavuuteen ei kuitenkaan sisiillytetii sul:k.ulaitteeseen johta
van put:ken tilavuutta; 
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6) putkistolla boyrykattilaan tai painesiiilioon liitettyli ulkopuolista 5 
putkea tai putkiverkkoa varusteineen. Putkiston katsotaan alkavan vli
littomlisti hoyrykattilaan tai painesailioon liitetyn sulkuventtiilin jlilkeen. 
Jos painesailioon ei perustellulsta syistii. viilittomasti liity sulkuventtii-
lia, painesailion ja putkiston valinen raja on standardin SFS 2610 mu
kainen suunnltteluraja. Puclciston ja painesiiilion rajasta voidaan lisaksi 
malirlitli asianomaista painesiiilioryhmlili koskevassa SFS-standardlssa; 

15) piiritoimistolla ja piiripaallikolla t~knlllisen tarkas·tuslaitoksen 
piiritoimistoa ja piiriplilillikkoli tai muun valvontaviranomaisen vastaa
vaa hallintoyksikkoli ja virkamiestli. 

4 §. 
Jaljempana lueteltuihin paineastioihln sovelletaan paineastiain val

mistusta, maahantuontia, sijoitusta, kliyttoii ja tarkastusta koskevia 
sliiinnOksla siten kuin kauppa- ja teollisuusministerio erikseen miiii.riiii: 

3 ) palnesiiilioon, jonka sisiillon [amp()tila on korkeampi kuin 
+ 120° C tai joka sisaltiiii vaarallista nestettii tal kaasua, jos suurim
man sallitun kii.yttopaineen ja sisiipuolisen tilavuuden lukuarvojen tulo 
on enin,tiian 1; 

4) painesiiilioon, jonka sisiilion liimp()tila on enintii.ii.n + 120° C ja 
a) joka sisaltiiii yksinomaan vaaratonta nestettii; 
b) joka sisal tali vaaratonta kaasua tal vaaratonta kaasua ja lisaksi 

vaaratonta nestettii, jos suurimman sallitun kiiyttopaineen ja sisiipuoli
sen tilavuuden lukuarvojen tulo on enintiiii.n 2,5; tal 

c) jota kii.ytetiiii.n palnevesilaitoksen vettii ja vaaratonta kaasua si
saltiiviinii paineentasoitussailiona tal hydraulisen jarjestelmii.n vaaraton
ta kaasua ja hydraulinestettii sisaltiivii.nii paineenvaraajana, jos suu
rimman sallitun kayttopaineen ja sisiipuolisen tilavuuden lukuarvojen 
tulo on enintiiii.n 10, edellyttiien, etta kalkissa kiiyttotilanteissa suurim
man sallitun kii.yttopaineen ja kaasutilavuuden lukuarvojen tulo on 
enintiiii.n 2,5; 

5) piiiiasiassa vesihoyryii sisaltaviiii.n painesiiilioon, jota kiiytetiiiin 
kuivaussylinterinii, -po}'ltii.nii tal -laattana, kiillotusvalssina, liimmitys
tai jiiiihdytyskennostona, edellyttiien, etta siinii tal siihen liitetyssii put
kistossa on varolaitteet suurimman sallitun kiiyttopaineen ja saiitolait
teet liimp()tilan rajoittamista varten sekii riittiiviin tehokas lauhteen 
poisto; 

6) jako- •tai kokooja:kammioon, joka tiiyttliii kohdassa 3 tai 4 mai
nitut edellytykset taikka jonka suurimman sallitun kiiyttopaineen ja 
ulkohalkaisijan nelion (mm2

) tai, jos kysymyksessii on putkesta val
mistettu jako- tai kokoojakammio, nimellissuuruuden ( NS) nelion 
( mm2

) lukuarvojen tulo on enintliii.n 
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a) 106 kun sislillon liimpotila on korkeampi kuin + 120" C tai kun 
sisiiltonli on vaarallista nestettli tai kaasua; tai 

b) 2,5 X 106 kun sisiillon llimp6tila on enintlilin + 120" C ja sisiil
tona on vaaratonta kaasua tai vaaratonta kaasua ja lisaksi vaaratonta 
nestetta; sekli 

7) putkistoon. . 
Monitilaisessa painesaili6ssa lasketaan 1 momentin 3 ja 4 kohdassa 

mainittu lukuarvojen tulo jokaisesta tilasta erikseen ja lisaksi kayttaen 
pienipaineisimman tilan painetta ja yhteistilavuutta. Jos painesailiossli 
on sisiilloltlian seka kohdassa 3 etta kohdassa 4 mainittuja tiloja, ote
taan kohdan 4 mukaan laskettaessa huomioon kaikki tilat, mutta koh
dan 3 mukaan laskettaessa vain ne tilat, joissa sisiillon liimp6tila ylittiili 
+ 120" C tai jotka sisiiltavat vaarallista nestetta tai kaasua. 

Yhdistettiiessa ilman sulkulaitetta useita painesailioita keskenalin 
yhdeksi kokonaisuudeksi lasketaan 1 momentin 3 ja 4 kohdassa mai
nittu lukuarvojen ·tulo kayttaen painesiiilioiden yhteistilavuutta. 

5 §. 
Paineastiain valvontaviranomaisena toimii teknillinen tarkastuslai

tos siten kuin siita on erikseen siiadetty seka lisaksi: 
1) liikenneministerio, joka valvoo yleiseen maantieliikenteeseen 

hyvaksyttyjen kulkuneuvojen kayttola~tteistoihin kuuluvia paineastioita; 
2) ilmailuhallitus, joka valvoo ilma-aluksiin ja niiden kayttolait

teistoihin kuuluvia paineastioita; 
3) merenkulkuhallitus, joka valvoo alusten paineastioita; 
4) rautatiehallitus, joka valvoo valtionrautateiden paineastioita 

seka radoillaan llikkuvan rautatiekaluston paineastioita; sekii 
5) siiteilyturvallisuuslaitos, joka valvoo ydinvoimalaitosten paine

astioita niin kuin niistli on erikseen saadetty. 

16 §. 
Paineastiain tarkastuksia ovat: 

3) rakennetarkastus, joka kiisittaii rakennesuunnitelman toteutta
misen ja tyon laadun valvonnan, lujuuden osoitukseen kaytettyjen ko
keiden tulosten tarkastamisen sekii painekokeen; 

17 §. 
Paineastian tarkastuksen .suorittaa valvontaviranomaisen palveluk

sessa. oleva tai sen miiiiriiiimii tarkastaja. Tarkastajaksi ei saa miiiiratii 
tarkastettavan paineastian valmistajaa, maahantuojaa, korjaajaa., omis
tajaa, haltijaa tai heidiin palveluksessaan olevaa henkiloii eika myos-
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kaan tarkastettavan paineastian kayton valvoj-aa, pa1ts1 milloin kysy- 5 
myksessa on Suomen rajojen ulkopuolella olevan aluksen paineastian 
maaraaikaistarkastus. 

,.. Piiritoimisto voi yksittaistapauksessa antaa kayton valvojan tehtii-
viiksi vahii.isen korjauksen valvonnan ja sen ja1keiset tarkastustoimen
piteet. Tiilloin kayton valvojan on tehtiivii toimenpiteistaiin tarpeelliset 
merkinnat tarkastusk.irjaan esitettavaksi tarkastajalle seuraavassa tarkas-
tustilaisuudessa. · 

19 §. 
Merenkulkuhallitus voi maarata, etta tassa asetuksessa saadetyiksi 

tarkastuksiksi hyviiksytaan luokituslaitoksen suorittamat laitoksen val
vonnan alaiseen alukseen sijoitetun paineastian tarkastukset. 

Tiima asetus tulee voimaan 1 pli.ivana syy.skuuta 1975. 

Muut paineastiasiilinnokset 

VaQtionrautateita koskevat muut, 1. 3. 1976 voimassa olevat paine
astiasaiinnokset ovat: 

Astunut 
Saiinnos N:o Annettu voimaan 

S tandardisoimis,Jalki 197/42 6. 3. 1942 6. 3.1942 
Paineastialaki .......... 98/73 1) 2. 2. 1973 1. 3. 1973 
Paineastia-asetus ........ 549/73 1

) 21. 6. 1973 1. 9.1973 
Valtioneuvoston piiiitos 

paineastiain hitsauksesta 232/71 1) 18. 3.1971 1. 6.1971 
V altioneuvoston paatos 

paineastiain rakenne-
619/71 1

) aineista ............ 21. 7. 1971 1. 11. 1971 
Valtioneuvoston piiatos 

paineastiain ja niiden 
837/71 1

) osien mitoituksesta ... 9. 12. 1971 1. 7.1972 
Asetus maalaitosten paine-

astiain vatlvojien pate-
vyyskirjoista . . ....... 732/71 1

) 29. 10. 1971 1. 12.1971 

6 
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asetuksen soveltamisesta 34/54 2 ) 

Sosiaaliministerion piiiitos 
paineastioista annetun 
asetuksen 3 § : ssii mai-
nituista paineastioista . 166/55 2 ) 

Sosiaaliministerion piiiitos 
maalaitosten paineastiain 
ulkopuolisista putki-
verkoista . . . . . . . . . . . . 365/55 2 ) 

3. 2. 1954 3. 2. 1954 

31 . 3. 1955 31. 3. 1955 

26. 7. 1955 26. 7. 1955 
1

) Julkaistu VR virallisten tiedotusten n:ossa 12 a/74. 
2

) Voimassa toistaiseksi kirjeen Ko 2104/410/76, 5. 2. 1976 
laajuudessa. 

(N:o Ko 2104/410/76, 4. 2. 1976) VT 13 a/76. 
I 
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VIRALLISIA 
TIE·DOTUKSIA 

1976 N:o 14 
Viittaus Virallisiln tledotukslin merkitiin: VT f/73.2 (= lehden numero, vuosi, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m It u s: Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 1. 4. 1976 

sis ii 11 y s: 

1. Valtion tyontekijiiin matkakustan-
nusten korvaaminen. 

2. iKoulutustoimintasopimus. 
3. Kuljemkset Suomesta Iraniin. 
4. FIDEBAST-tariffi ( tariffi no 9350) . 
5. Finnraii-Pass lippujen myynti 

USA:ssa. 
6. INTER RAIL -lipun myynti 
7. Ulkomaan valuutan muuntokurssit 

tavaraliikennettii varten. 
8. Valtionrautateiden Autoliikenne 

-saiinto: muutoksia. 

9. 3000 m3 dieselpolttonestesailion 
rakentaminen ratapiha-alueelle. 

10. Kadonnut haarukkavaunu. 
11. Korjattavien vaununpeitteiden liihet

tiiminen Kuopioon. 
12. Kuljetusmiehen kalusto- ja turvalli

suusopas. 
13. Hakeminen llikenneasiamiesten teh-

tiiviin. 
14. Avoimia virkoja ja toimia. 
15. Kielitutkinnot rautatieopistossa. 
16. Nimityksia. 

V altion tyontek.ijain matkakustannusten korvaaminen 1 
Aseruskokoelmassa on julkaistu: 

Valtioneuvoston plilitos 

valtion tyontek.ijoiden matkakustannusten korvaamisesta annetun 
valtioneuvoston plilitoksen muuttamisesta, 

Annettu Helsingissa 11 paiviina maaliskuuta 1976. 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelystli 
muuttanut 12 pliiviinii heiniikuuta 1972 vahion tyontekijoiden mat

kakustannusten korvaamisesta antamansa piiiitoksen (553/72) 1 §:n 
4 momentin, 6 §:n 2 momentin, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n 2 momentin, 
15 §:n 1 momentin, 17 §:n, 18 §:n 3 momentin, 19 §:n, 20 §:n, 
22 §:n ja 23 §:n 2, 3 ja 5 momentin, 

niiistii 6 §:n 2 momentin, 13 §:n 2 momentin, 20 §:n ja 23 §:n 
3 ja 5 momentin sellaisina kuin ne ovat 25 piiivanii huhtikuuta 1974 

8660/76 
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annetussa valtioneuvoston paatoksessa (322/74) seka 7 § :n, 9 § :n, 
15 § :n 1 momentin, 17 § :n, 19 § :n ja 23 § :n 2 momentin sellaisina 
kuin ne ovat 27 paiviina maaliskuuta 1975 annetussa valtioneuvoston 
paatoksessa (219/75), seka 

lisiinnyt 18 §:aiin uuden 2 momentin, jolloin nykyinen 2 momentti 
sfutyy 3 momentiksi ja muutettu 3 momentti 4 momentiksi, seuraa
vasti: 

1 §. 

Ulkomailla tehtavista matkoista suoritetaan kustannusten korvausta 
valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamatkojen kustannusten 
korvaamisesta kulloinkin voimassa olevien maaraysten ja virkaehto
sopimusten mukaisesti. 

6 §. 

Lentokentalla autosta perittava seisontapaikkamaksu korvataan to
sitteen mukaisesti, kuitenkin enintaiin kolmelta paivalta ikutakin mat
kaa kohden. 

7 §. 
Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perus

teiden mukaan: 

- Rautateillii: 
- Laivalla: 
- Lentokoneella: 
- Raitiotiella, linja-autolla tal 

muulla linjaliikenteen 
kulkuneuvolla: 

- Vuokra-autolla: 

- Vuokramoottorivenee11a: 

- Muulla tavalla: 

Maksu II luokan paikasta 
Maksu I luokan paikasta 
Maksu yhdestii paikasta 

Maksu yhdestii paikasta 
Suoritettu, kuitenkin enintaan viralli
sen taksan mukainen kuljetusmaksu 
Suoritettu, kuitenkin enintaiin koh
tuulliseksi katsottava maksu 
17 pennia kilometriltii taikka se kor
keampi kohtuulliseksi katsottava mak
su, jonka tyontekija tai toimihenkilo 
osoittaa suorittaneensa. 

9 §. 
Tyontekijiin tai .toimihenkilon omalla tai hallitsemallaan kulkuneu

volla asianomaisella luvalla tekemasta matkasta suoritetaan · matkusta
rniskustannusten korvausta seuraavasti: 



Autolla: 

Moottoriveneella: 
Moottorikdkalla: 
Moottoripyoriillii.: 
Moottoripolku
pyoriilla: 
Muulla tavalla: 

-3- 14 

Kunkin 1. 3. alkavan vuoden mittaisen ajanjakson 
- 5 000 ensimmaiselta kilometriltii. 57 pennia 

khlometriltii. 
- 10 000 seuraavalta kilometrilta 52 pennia ki

lometrilta; seka 
- seuraavilta kilometreilta 48 pennia kilomet

riltii.. 

Edellii mainitut kilometrikorvaukset suoritetaan 
korotettuina seuraavissa tapauksissa 

' 1 ) 7 pennillii silloin kun tehtiivien suorittaminen 
edellyttiiii. perii.vaunun kuljettamista autoon 
kiinnitettynii; ja 

2 ) 3 pennilla silloin kun 
a) tyontekijii tai toimihen!kilo on joutunut 

kuljettamaan autossaan koneita tai iaitteita 
joiden paino ylittaii 80 kiloa, 

b) tyontekija tai toimihen!kilo on tyotehta
viensa vuoksi joutunut autossaan kuljetta
maan koiraa, tai 

c) tyontekijan tai toimihenkilon tyotehtlivien 
hoito edellyttaa piiaasiallisesti liikkumista 
autolla muulta liikenteelta suljetulla tie
rakennustyomaalla, kyseisten kilomettien 
osalta. 

44 pennia kilomettilta 
34 pennia kilometrilta 
27 pennia kilometriltii 

27 pennia kilometrilta 
17 pennia kilometrilta. 

13 §. 

Milloin asianomainen joutuu matikan aikana olemaan yhtiijaksoi
sesti tyotehtiivissa alueella, joka ulottuu yli 15 1kilometrin etiiisyydelle 
hii.nen asunnostaan tai tyopaikastaan tahi, kun matka ulottuu toisen 
kunnan alueelle, yli 5 kilometrin etiiisyydelle kunnan rajasta, mitattuna 
yleisesti kiiytettyii kulkutietii sen mukaan, tapahtuuko lahto asunnosta 
vai tyopaikasta ja paluu vastaavasti asuntoon tai tyopaikkaan, suorite
taan 90 ensimmiiiseltii matkavuorokauddta paiviirahaa 14 § :n mukai
sesti ja sitii seuraavilta matlkavuorokausilta 75 prosenttia piiiviirahasta. 

1 
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15 §. 
Piiiviirahaa suoritetaan 
1) o s a p ii i v a r a h a n a jokaisel:ta piiiviirahaan oikeuttavalta 

matkavuorokaudelta, josta matkaan on kiiytetty 14 §:n 1 momentin 
1 tai 2 kohdissa mainitut viihimmiiisajat: 

Kaupuokipiiiviiraha . . . . . . . . . . . . . . . . 25,
Muu piiiviiraha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,-

Kaupunkipiiiviiraha suoritetaan jokaiselta matkavuorokaudelta, jon
ka rukana asianomainen on kaupungissa tai kauppalassa tyotehtiivien 
hoitamisen, yopymisen tai muun piiteviin syyn perusteeLla oleskellut 
y1i vii'Si tuntia. 

2) k o k o p ii i v ii r a h a n a jokaiselta pii.iviirahaan oi:keuttavalta 
matkavuorokaudelta, josta matkaan on kiiytetty 14 §:n 2 momentissa 
mainittu viihimmiiisai!k.a: 

Helsingin piiiviiraha ...... . ....... . . 
Muu pii.iviiraha ................. . . . 

17 §. 

52,-
48,-

Milloin markasta ei tcle suoritettavaksi piiiviirahaa, mutta tyon
tekijii tai toimihenkilo on aterioinut tavanomaisen ruokailupaikkansa 
ulkopuolella vahintiiiin 10 kilometrin etiiisyydella tyopaikastaan ja 
matka on kestiinyt yli 6 thntia, suoritetaan hiinelle tiista ateriakorvaus
ta 12 mal'kkaa. 

18 §. 

Milloin majoittumiskorvaus kuitenkin on huomattavassa epiisuh
teessa tositteella osoitettuihin majoittumiskustannuksiin, voi asianomai
nen vJrasto taJ laitos valdovarainministerion vahvistamien perusteiden 
mukaan suoritta'a lisiikorvausta. 

Majoittumiskorvauksen saaminen edellyttiiii, etta asianomainen on 
ollut majoittumispaikkakunnalla klo 21.00-07.00 viilisena aikana vii
hintiiiin neljii tuntia tai ollut matkalla tahi tyotehtaviii hoitamassa 
muulla kuin kotipaikkakunnallaan sanottuna ai!k.ana tiimiin ajan ja 
hiinen on sen vuoksi ollut pakko majoittua. 

19 §. 
Edellii 18 §:ssa tal'koitettujen majoittumiskorvausten enimmiiis

miiiirat matkavuorokautta kohti ovat: 

Helsingin kaupunki ............ . 
Muut kunnat . . ..... . .. . ...... . .. . 

95,-
82,-
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20 §. 1 
Edella 13 § :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa valtion va

roista tositteen mukaisesti korvattavien majoittumiskorvausten enim
maismaiirat ovat 90 ensimmiiiselta matkavuorokaudelta 19 §:ssa mai
nitut. Sita seuraavilta matkavuorokausilta suoritetaan vastaavasti enin
taiin 75 prosenttia enimmiiismaarista. 

22 §. 
Yomatkarahaa suoritetaan sellaiselta piiiviirahaan oilkeuttavalta mat

kavuorokaudelta, josta matkaan tai tyotehtavien hoitmiseen on kaytet
ty yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta vahintiiiin neljii tuntia on ollut 
kello 21.00-07.00 viilisena aikana, paitsi milloin asianomaiselle suo
ritetaan majoittumiskorvausta tahi han saa eri korvauksen junan ma
kuupaikasta tai laivan hyttipaikaosta taikka matka tapahtuu valtion 
kaytettiiviina olevalla laivalla tai junassa, jossa matkustajalla on tilai
suus asua tahi milloin asianomaisella ei muutoin ole valtion jiirjestli
miin maksuttoman majoituksen johdosta yopymiskustannuksia. YO
matkarahan suuruus on 6 markkaa vuorokaudelta. 

23 §. 

Kurssipaivarahaa enintaiin vuoden kestavalta kurssiajalta suorite
taa:n tyontekijalle tai toimihenkilolle 26 markkaa jokaiselta kalenteri
vuorokaudelta. 

Enintaan 21 vuorokautta kestiivalta yhdenjaksoiselta kurssiajalta 
suorjtetaan piiivarahaa tai ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta tai 
yomatkarahaa edella 13-17, 18-19 ja 22 §: ssa olevien maiiraysten 
mukaisesti. 

Milloin valtio on jarjestiinyt oppikursseille osallistuvalle maksutto
man ruoan, vahennetaiin kurssipiiivarahasta 50 prosenttia. Jos valtio 
on jarjestanyt myos maksuttoman majoituksen, vahennetaiin kurssipiii
viirahasta lisaksi 25 prosenttia. Kasarmi-, leiri- tai muissa vastaavissa 
olosuhteissa jarjestetysta maksuttomasta majoituksesta ei sanottua 25 
prosentin vahennysta kuitenkaan suoriteta. 

Tata paatosta sovelletaan maaliskuun 1 piiiviina 1976 ja sita my6-
hemmin alkaviin matkavuorokausiin. 

(A:setuskokoelma n:o 250/76) (IDoj n:o 246/117/76, 25. 3. 
1976) VT 14/76. 1. 
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2 Koulutustoimintasopimus 

Rautatiehalliruksen ja toiselta puolen Rautatielaisten Liitto ry:n, 
Rautatievirkamiesliitto ry:n, VR Teknilliset ry:n ja Rautatien Teknillis
ten Yhdistysten Liitto ry:n valilla on allekirjoitettu seuraavan sisal
t6inen ty6sopimussuhteessa VR:lla olevien henkiloiden koulutustoi
mintaa 'koskeva sopimus: 

1 §. Ammatillinen jatko-, taydennys- ja uudelleenkoulutus 

Tyonantajan lahettaessa tyontekijoitli tai toimihenkiloitli heidlin 
a:mmattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin korvaa ty6nantaja heille tas
ta aiheutuneet suoranaiset kustannukset ja ansionmenety'ksen. Siklili 
kun koulutus tapahtuu tyoajan ulkopuolella, korvataan siita johtuvat 
suoranaiset kustannukset. 

2 §. Tyosuajeluun, luottamusmiestoimintaan ja virastodemokratiaan 
liittyva koulutus 

Niissli oop.imuksissa, jotka edellyttavlit virastoissa ja laitoksissa 
ty6nantajan ja tyontekijlipuolen vlilista yhteistyotli ja yhteistyoelinten 
asettamista, tyon'<!ntaja korvaa mainittujen yhteistyoelinten jlisenille 
koituvat suoranaiset kustannukset ja ansion menetyksen sellaisten kou
lutustilaisuulksien osalta, jotka virasto tai laitos taikka sopimusosapuo
let yhdessli jlirjestlivlit tahi jotka valtion koulutussopimusasiain neu
vottelukunta jarjestotahon esityksestli hyvliksyy. 

Koulutusajan palkkaa ja koulutuksesta aiheutuvien kustannusten 
korvausta suotitetaan enintalin 30 piiivlin ajalta kunkin koulutustilai
suuden osalta. 

Vastaavasti menetelllian, mikali mainitunlainen yhteistyo sekli yh
teisty6elinten asettaminen perustuu lain slilinnoksiin taikka hallinnol-
lisiin mliarayksiin. · 

Sarna !koskee ty6suojelukoulutuksen osaJ.ta tyosuojeluvaltuutettua 
ja tyosuojeluasiamiestii sekli luottarnusmiestli miklili tyopaikassa ei ole 
tyosuojeluasiamiestli. 

3 §. Tyosuhdeasioihin, valtionhallintoon, yritystalouteen seka henki
lostohallintoon liittyva koulutus 

Yhteistyon parantarniseksi ja ty6rauhakoneiston kitkattoman kliyn
nin takaamiseksi pyritlian tlihlinastista Iaajempaan yhteiseen tyoehto
sopimus- ja ty6suhdeasioihin, valtionha1lintoon, yritystalouden tunte
miseen sekli henkilostohallintoon liittyvalin koulutustoimintaan. Jotta 
niiiden koulutustilaisuuksien avulla kyettliisiin vaikuttamaan dlosuh
teisiin tyopai!koilla, on !koulutustilaisuuksien suunnitteluun kiinnitet
tlivli ellityistli huomiota. Tassli kohdassa mrunittu !koulutus voidaan 
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toimeenpanna tarkoituksenmukaisimmalla tavalla esimerkiksi sopimus- 2 
osapuolten valisena yhteistyona taikka keskitetysti valtion koulutus
keskuksen toimesta. 

Kurssin aiheuttamien kustannusten ja oansionmenetyksen osalta 
menetellaan edella 2 §: ssli esitetylla tavalla. 

4 §. Ammatillisten jiirjestojen antama koulutus 

Tyontekijliin ja toimihenkilOiden ammatillisten lkesikusjarjestOjen 
ja niiden jasenliittojen jarjestamille kuukauden tai sita lyhyemman 
ajan kestaville kursseille annetaan tyontekijoille ja toimihenkiloille 
tilaisuus osallistua tyosuhteen katkeamatta, milloin se aiheuttamatta 
tuntuvaa haittaa viraston tai laitoksen toiminnalle kay painsa. Kiel
teisessa tapauksessa ilmoitetaan paaluottamusmiehelle tai sitli vastaa
valle muulle luottamusmiehelle sekii asiainomai:selle henkilolle viimeis
tiian kymmenen pliiviiii ennen kurssin alkua syy, jonka t~kia vapau
den myontiiminen tuottaisi tuntuvaa haittaa. Tiillaiselle lkurssille osal
listuminen ei myoskaan saa aiheuttaa vuosiil.omaetujen vahenemistii. 

Luottamusmiehille jarjestettavien, heidan tehtaviJnsa valittomasti 
liittyvien, enintaan kuukauden pituisten kurssien osalta ikorvataan 
kuitenkin myos kurssien aikainen ansion menetys. 

Edella 2 momentissa tarkoitettuun koulutukseen osallistuvalle luot
tamusmiehelle suoritetaan paivlilta 30 markan suuruinen korvaus ruo
kailukustannusten maksamiseksi. Tama korvaus ma:ksetaan samoin pe
rustein kuin matkakustannusten korvaamisesta voimassa olevassa val
tioneuvoston paatoksessa· osapaivlirahasta on maliratty enintaan 30 
pliivan ajalta kunkin koulutustilaisuuden osalta. 

Edellli 2 momentissa mainitut luottamusmiesten ansion menetyksen 
korv·aamista ja 3 momentin mukainen korvaus ruokailukustannusten 
maksamisesta, kummatkin luottamusmiestoim1ntaan liittyvien kurssien 
osalta, tarkoittavat maaraykset koskevat myos ammattiosastojen pu
heenjohtajia enintaan yhden kuukauden kurssien osalta kuitenkin sillli 
edellytyksella, etta asianomainen tyoskentelee hallintoyksiikossa, jossa 
henkilokunna:n suuruus on vlihintaan 100 tai hanen johtamassaan 
yhdistyksessa tai ammattiosastossa on vlihintlian 50 jlisentli. 

Keskusjarjestojen jarjestlimille enintaan kolmen kuukauden pitui
sille kursseille osallistuvan tyontekijan ja toimihenkilon tyosuhde 
sliilyy. 

Luottamusmiehille ja ammattiosastojen puheenjohtajille on hei
dan osalHstuessaan keskusjarjestojen jlirjestamille kolmen kuukauden 
kursseille korvattava ansion menetys yhdelta kuukaudelta, luott.amus
rniehen osalta, mikali han edustaa vahintaan kolmeakymmenta asiain-



2 
14 -8-

omaisen viraston tai laitoksen tyontekijaa taikka toimihenki1oa ja 
puheenjohtajan osalta, mikali hanen johtamassaan yhdistyksessii tai 
ammattiosastossa on vahintiiiin 50 jasentii sekii edellyttiien lisaksi, 
etta kyseinen henkilo kurssin paiityttya palaa endseen tyopalkkaansa. 

Ilmoitus aikomuksesta lahteii kurssille on, milloin kurssi kestaa 
enintiian yhden viikon, annettava viihintiiiin kaksi viikkoa ennen kurs
sin alkua seka milloin on kysymys pitemmast~ kurssista, vahintaan 
kuusi viikkoa ennen. 

Mita edellii un sanottu luottamusmiehesta, koskee myos paaluot
tamusmies,tii, hiinen varamiestiiiin seka ,luottamusmiehen varamiesta. 

5 §. Valtion koulutussopimusasiain neuvottelukunta 
' 

Jiirjestotahon esittaessa 2, 3 tal!kka 4 §: ssii tarkoitettua koulutus-
tilaisuutta taman sopimuksen piiriin kuuluvaksi, ratkaisee asian lopul
lisesti valtiovarainministerion yhteydessii tolmiva val.tion koulutus
sopimusasiain neuvottelukunta ( V AKO). 

Tiissa sopimuksessa tarkoitetun koulutusti:laisuuden ohjelma on 
koulutustilaisuuden jarjestajan toimitettava etukateen valtion koulu
tussopimusasiain neuvottelukunnan, hyvi.iksyttavii.ksi v1imeistaan kahta 
kuukautta ennen koulutustilaisuuden alkamista. Ohjelman tulee si
saltiiii tiedot koulutustilaisuuden sisallostii, kestoajasta, kohdehenki
losta ja pitopaikasta. Koulutustilaisuuden hyvii.ksymista tarkoittava rat
kaisu on hakijan toimitettava jaljennoksenii sille tyonantajaviranomai
selle', jonka palveluksessa oieva henkilo on hakeutumassa koulutus
tilaisuuteen. 

Mikali tyonantajaviranomainen ja jiirjesto yhdessa jiirjestavat tassa 
sopimuksessa tarkoitetun koulutustilaisuuden, el ohjelmaa tarvitse 
hyvaksyttaa neuvottelukunnassa. 

Neuvottelunkunta voi hyvaksya koulutustilaisuuden joltakin osalta 
tassa sopimuksessa tarkoitetuksi koulutustilaisuudeksi tai se voi eh
dottaa muita tarpeellisena pitamiaan muutoksia esitettyyn ohjelmaan. 
Neuvottelukunnan on perusteltava muutosesityksensa ja kielteinen 
ratkaisunsa. 

6 §. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Tiimii sopimus on voimassa 1 paivasta maalliskuuta 1976 lukien 
toistaiseksi molemminpuolisin kolmen kuukauden irtisanomisajoin. 

Koulutussopimuksen soveltamisohjeista valtiovarainministerio tulee 
ilmoittamaoo eni'kseen myohemmin. (Rh/hlo 452/150/76, 22.3.1976.) 
VT 14/76.2. 
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Kuljetukset Suomesta lraniin 3 
Valtionrautatiet toUDll yhtena V /0 Sojuzvneshtransin edustajana. 

Suomesta Iraniin lahetettaville tavaroille on annettu vaunukiintii:i, 
joka on jaettu Suomessa olevien V /0 Sojuzvneshtransin edustajien 
( V altionrautatiet, Saimaa Lines, Rajahuolinta) kesken. Lahetyksista 
on sovittava nliiden edustajien kanssa. Lahetyksili ei voida liihettaa 
edelleen Suomen raja-asemilta osoitettuna Dzhulfaan, jollein rahti
kirjaan ole merkitty, minka edustajan kiintioon lahetys kuuluu. 

Rahtikirjaa laadittaessa on huomattava, etta lranin lahetyksia ei 
enaa saa osoittaa Dzhulfa Sovetskajan asemapiialliki:ille, vaan kuten 
VT 11/76 mainittiin, on sarakkeeseen 5 "Miiiiraasema ja -rautatie" 
lahettajli.n merkittiivii Dzhulfa Sovetskaja nimen lisaksi : "Edelleen 
kuljetettavaksi huolitsijan toimesta . . . . . asemalle" (lopullinen maii
raasema Iranissa). Sarakkeeseen 6 "Vastaanottaja ja hanen posti
osoitteensa" merkitaan huolitsijan nimi "V /0 Sojuzvneshtrans" ja 
sarakkeeseen 24 "Liihettiijiin erityisia ilmoituksia" merkitiiiin lahe
tyksen todellisen vastaanottajan nimi lopullisella miiiiriiasemalla seka 
hii.nen osoitteensa. 

Mikiili lahetyksistii on sovittu VR:n kanssa ja ne me.neviit VR:n 
kiintii:istii, on rahtikirjaan tehtava mm. seuraavat merkinnat: 

- Vasemman ylareunan marginaaliin "KVOTA VR" ( = kiintii:i 
VR). 
Sarakkees·een 24 "F" ( = lahetys on Suomesta) . 

- Sarakkeeseen 24 VR:n transitoluvan numero. Tiimii ilmoite
taan llikennetoimistosta kuljetusnumeron yhteydessa. 

Lahetysaseman tulee valvoa, etta kaikissa Iranin liikenteen rahti
kirjoissa on kiintii:ita koskeva merkinta "KVOTA VR", "KVOTA 
SAIMAA LINES" tai "KVOTA RAJAHUOLINTA". 

VR:n kflntii:itii koskevissa kysymyksissii kehoitetaan kali.ntymaan 
liikennetoim.iston puoleen, pub. 911-2577 tai 2576. Tiinne tehdaan 
edelleen seuraavan kuukauden kuljetusten ennakkoilmoitus, dekadi
ilmoitus seka vaunutilaus ja taalta saadaan myi:is kuljetusnumero. 

Lahetettiiessii VR:n kiintiostii on rahtikirjaan liitettava kaksi yli
miiiirliistii kappaletta matkakirjoja, joiden perusteella tilitoimisto ve
loittaa joko laskun tai mahdollisen rahtiluoton viilityksella sovitun 
rahdin Luzhaika/Viirtsila-Dzhulfa. VR:n osuus kannetaan kuten ta
hlin!kin asti lahetysvaiheessa. 

Rahtikirjan liitteina lahetysasemalle annetuista ylim.aaraisista mat
kakirjoista (2 kpl) toinen on lahetettiiva lahetysasemalta tilitoimiston 

2 8660/76 
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kansainviiliseen tarkastusjaostoon. Toinen seuraa rahtikirjoja raja-ase
malle (Vna/Nrl), jostg se on lahetettava luovutuspii.ivaleimalla v~rus
tettuna kansainvaliseen tarkastusjaostoon. Matkakirjojen lahettiimi
nen on suoritettava pii.ivittiiin. 

Alkuperaisen lahetysaseman lahettamaiin matkakirjgan merkitsee 
tarkastusjaosto tariffin mukaiset SNTL:n rautateiden rahtiosuudet ja 
palauttaa matkakirjan rahdin perimista ja tilittamista varten alkuperii.i
selle lahetysasemalle. Matkakirjaan merkityt tmak.sut on perittava tava
ran lahettajiilta. 

Tilitystiedot on kirjattava erilliseen luetteloon jona kiiytetaiin mat
kakirjaluettelon lisii.lehtea VR 4708s. Maksut on merkittava luettelon 
sarakkeeseen "Lahetet ty, maksettu" j a ne till tetaiin normaalis ti illi
kauden tileissa ao. tavaraliikenteen tuloina. Kansainvii.lisen tarkastus
jaoston al'kuperaiselle lahetysasemalle palauttaman matkakirjan kanssa 
tullut lahete on liitettava lahetysasemalla arkistoitavaan ao. lahetyksen 
matkakirjaan, palautettu matk.akirja on luovutettava rahdin ma.ksa
jalle. 

Sai'maa Linesin ta,i Rajahuolinnan kiintio1ta kiiytettaessa vastaavat 
ao. huolitsijat SNTL:n osuuden laskuttamisesta ja tilittiimisesta. 

Rahtimaksujen tilitystii. koskeviin kyselyihin vastaa tilitoimisto, 
puh. 911-2772. 

Rahteja koskeviin tiedustelu±hin vastaa edelleen tariffitoimiston 
itiiisen liikenteen trahtineuvonta, puh. 911-2730. (Tft n:o Tou 97/ 
253/76, 23. 3. 76) VT 14/76.3. 

4 FIDEBAST-tariffi ( tariffi no 9350) 

FIDEBAST-tariffiin ilmestyy 1. 5. 1976 lukien lisalehti no 9. Siina 
on huomioitu taman vuoden aikana voimaan tulleet VR:n ja DB:n 
rahtikorotukset, lauttarahdin sekii Liibeckin terminaalimaksun korotuk
set. Lisaksi DB:n asemaluettelo on uusittu, ja Suomen asemaryhmissa 
on tapahtunut joita.kin pienia muutoksia. 

Painatusjaosto jakaa lisalehden. (Tft no Tou 86/252/76, 26. 3. 76) 
VT 14/76.4. 

5 Finnrail-Pass lippujen myynti USA:ssa 

Finnrail-Pass lippuja myydaan kuluvan vuoden maaliskuusta liih
tien USA:ssa "Holiday Tours of America"-matkatoimiston toimesta. 
Koska matkustajan tulopiiivaa Suomeen ja lipun ensimtniiistli kayttO-
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paivaa ei myyntivaiheessa useinkaan voida tarkkaan maaritella, on 5 
sovittu etta lipunhaltija voi merkityttaii lipun kelpoisuusajan ( ensim
maisen ja viimeisen kelpoisuuspaiviin) vasta Suomessa, ennen ensim
maista junamatkaansa. Useimmiten tiimii tapahtunee Helsingin as~ 
malla, mutta estettii ei ole merkinniin tekemiselle muuallakin. Mer
kinnan voi tehdii myi:is konduktoi:iri junassa (Ks. TS 4 §). ( Tft n.:o 
Tou 39/250/76, 26. 3. 76) VT 14/76.5. 

INTER RAIL-lipun myynti 6 
INTER RAIL-lipun, jota tiihiin ,asti on myyty vain kansainvalisen 

henkiloliikenteen tariffiasemilla, myynti laajennetaan koskemaan kaik
kia keskusasemia, jotta suuren kysynniin saavuttaneen lipun ostajia 
voitaisiin palvella entista paremmin ja joustavammin. Keskusasemien 
tulee liihettaii ao. lipputilaukset kansainviiliseen tarkastusjaostoon, joka 
toimittaa myos tarpeelliset tilitysohjeet. 

Samalla huomautetaan, etta em. paati:is ei oikeuta kesikusasemia 
myymiian muita kansainviilisiii lippuja .. (Tft n:o Tou 73/252/76, 25. 
3. 76) VT 14/76. 6. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten 7 
Rh:n siihkeellii n:o 82, 15. 3. 76 ja VT 12/76. 6. ilmoitettua kan

sainviilisessa tavaraliikenteessii kaytettavaa Ranskan frangin kurssia on 
tariffitoimiston siihkeellii n:o Rh 105, 19. 3. 76 muutettu 22. 3. 1976 
lukien seuraavasti: 100 FF = 83,0 FM (Tft n:o Tou 65/230/76, 
25. 3. 76) VT 14/76.'7. 

Valtionrautateiden Autollikenne-siiiinto: muutoksia 8 
Valtionrautateiden AutoLiiJkenne-saiinti:ii:in tehdiian 15. 4. 1976 lu

kien seuraavat korjaukset: 

Linja- ja paikkakuntaluettelo sivuilla 35-45 

Muutetaan: Sonkajarven yhdysasemaksi Iisalmi ja 
tariffikilometrimliiitliksi 25 

Jakelulinjaluettelo llitteessli 2 sivulla75 

Linjasta n:o 706 julkaistut tiedot muutetaan seuraaviksi: 

706 Iisalmi-Sukeva 62 Iisalmi-Soinlahti-Sonkajiirvi 
( Iisalmi 25 )-Kauppilanmiiki-Sukeva 

MKToP 
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Liikennepaikkojen Koodit-julkaisun autollikenneosaan edella mai
nittu muutos korjataan seuraavasti: 

Poistetaan: Kauppilanmaen kohdalta kaikki merkinnat 

Lisatiian: Iisalmi 420 
Sonkajiirvi 010. 

(Lt n:o Lko 31416/67/76, 22. 3. 1976) VT 14/76. 8. 

9 3 000 m3 dieselpolttonestesailion rakentaminen ratapiha-alueelle 

Rautatiehallituksen tarkoituksena on rakentaa Joensuun ratapiha
alueelle 3 000 m3 vetoinen dieselpolttooljysiiilio vetureiden ja vau
nujen polttoainehuoltoa varten. Siiilio rakennetaan valtionrautateiden 
omistamalle maalle nykyisten siiilioiden liiheisyyteen asemapiirustuk
sen n:o rpj 345/2/75, 12. 1. 76 mukaisesti. 

Viitaten palavista nesteistli 2. 8. 1954 annettuun asetukseen 355/ 
54 sekii oheistaen asemapiirustuksen, sailioalueen yleispiirustuksen n:o 
ktt 910046 ja 3 000 m3 siiilion rakennepiirustuksen n:o srj 16745 
kaksin kappalein pyydan kunnioittaen, etta valtionrautateille myon
nettiiisiin lupa e.m. siiilion rakentamiseen sekii varastoimaan siinii 
dieselpolttooljya. 

Asiaa hoitaa ratainsinoori P. Karola rautatiehallituksen ratatoimis
tossa, puh. 7072285. (Rt 418/52/76, 23. 3. 76). VT 14/76.9. 

1 0 Kadonnut haarukkavaunu 

Kuopion tavara-asemalta on kadonnut haarukkavaunu Kuo n: 29. 
Pyydetiiiin etsimiiiin ja loydettiiessii palauttamaan osoitteella Tavara
asema Kuopio. (Lap Kuo 287/07/76 24/3-76) VT 14/76. 10. 

11 Korjattavien vaunupeitteiden liihettliminen Kuopioon 

Kirjeen Lko 23018/536/75 22/8-75 mukaan }ahetetlian rikkiniii
set vaununpeitteet tiiviisti kiiarittyinii, numerokulma piiiillii, korjatta
viksi osoitteella Tavara-asema Kuopio, edelleen Suojasauma Oy. Kui
tenkin tiinne saapuu jatkuvasti peitteita hiikki- ja avolavoille sullot
tuina ja kiiiirimiittominii ilman kuljetuskirjoja ja korjattavaksi mer
kintaa. Tama kaikki aiheuttaa tiiiillii runsaasti tarpeetonta lisiityotli 
ja viivytystii, joten edellamainitun kirjeen mukaisia miiarayksia pyyde
tiian ehdottomasti noudattamaan. (Lap Kuo 286/536/76 24/3-76) 
VT 14/76. 11. 
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Kuljetusmiehen kalusto- ja turvallisuusopas 12 
Kuljetusmiehen kalustO- ja turvallisuusopas on Umestynyt painosta, 

ja siita on tehty perusjakelu. Kirjaa saa tilata painatusjaostosta ( Ptjo 
23. 03. 76) VT 14/76. 12 

Hakeminen llikenneasiamiesten tehtaviin 13 

Sellaisia henkiloita, jotka ovat kii,nnostuneita liikenneasiamiesten 
tehtavista, pyydetaan jattamaan hakemuksensa liikennepiirien paalli
koille 20. 4. 197 6 mennessa. Hakijoil ta toivotaan liikenteenhoitotehtii
vissa hankittua kokemusta seka mahdollista ylioppilas- tai merkonomi
tutkintoa. 

Hakijoille tullaan jiirjestamaiin taman kevaiin ja ensi syksyn ku
luessa Helsingissa soveltuvuuskoneet, joiden tuloksia kaytetaiin hyvaksi 
taytettaessa nyt avoinna olevia tai myohemmin vapautuvia sellaisia 
virkoja, joiden toimenkuvaan kuuluu markkinointitehtavien hoito. 
(Lko 1893/1131/76, 29.3. 1976) 

Avoimia virkoja ja toimia 14 

Asemapiiiillikon virka (V 26). Rautatiehallituksen paajohtajalle 
osoitetut kirja.lliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistaan toukokuun 5. paiviinii 1976 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Tam
pereen llikennealueelle ( Tpe). 

Apulaisasemapiiallikon virka (V 21), apulaisasemapiiallikon virka 
(V 19) ja kolme ylemmiin luokan toisen luokan kirjurin virkaa. Rauta
tiehallituksen liikenneosaston paiillikolle osoitetut kirjalliset hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan touko
ilmon 5. paiviinii. 1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paat
tymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt si)oitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

apulaisasemapiiiillikko (V 21) : Lghden ( 1 Lh) liikennealueelle, 
apulaisasemapiiiillikko (V 19): Keravan (1 Ke) liikeooealueelle ja 
y.p. 2 luokan kirjurit: Karjaan ( 1 Kr, 1 Krn) ja R.iihlm.aen ( 1 Lo) 

!iilkennealue.hlle. 
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Ylimaarainen yliteknikon toimi (V 21) ja ylimiiiirainen yliteknikon 
toimi (V 20), joihin otetut sijoitetaan toistaiseksi Pieksamaen vari
kolle. 

Liikenneosaston paii.llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistiiiin 5. 5. 1976. 

Kaksi ylimaaraista kirjurin 2 l. ap. tointa, toistaiseksi Turun varas
tossa. Hankintaosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava Turun varaston paallikolle viimeistkHin 28 piiiviina huhti
kuuta 1976. 

15 Kielitutkinnot rautatieopistossa 

VR Kaskylehdessa 8/59. 1. julkaistujen rautatiehallituksen 17. 2. 
59 antamien maiiraysten mukaisesti klelitutkinnot ruotsin, englannin, 
venajan, saksan ja ranskan kielissii jarjestetaiin rautatieopistossa myo
hemmin asianomaisille liihemmin ilmoitettavana aikana toukokuussa 
1976. Ilmoittautumiset liihetetiiiin koulutusjaostoon huhtikuun 30 pai
vaiin 1976 mennessa. Taydellisen nimen, virka-aseman ja virantoimi
tuspaikan lisiiksi on tiilloin mainittava, minkii asteisen tutkinnon 
( viitattujen maiiraysten § 3-6) ja missa kielessa ilmoittautuja aikoo 
suorittaa. Samalla on ilmoitettava mahdollisesti aikaisemmin ao. kie
lessii suoritettu arvosana. Kielitaito tutkltaan vain sen asteista arvo
sanaa varten, mita ilmoittautuminen edellyttiia sekii ainoastaan yh
dessii klelessii kerrallaan. 

Seuraava tutkintotilaisuus on joulukuussa 1976. (Ktj 114/9_96, 
23. 03. 1976) VT 14/76. 15. 

16 Nimityksili 

Liikenneosasto 

Tampereen llikennepiiri: yliteknik:on virkaan (V 21) (Turun varikko) tek
nil&:o (V 20) Reino Eerik Raita, yp. 2 lk kirjurin virkoihin (Pori) ap. 2 lk 
kirjuri Irma Iris Sjoblom, (Loimaa) ap. asemamestari (V 14) Toivo Valdemar 
Aaltonen, (Vilppula) ap. asemamestari (V 14) Erkki Johannes Yliaho, ap. ase
mamestarin virkaan (V 14) (Kyro) ylim. 3 lk kirjuri (V 10) Viljo Olavi Nurmi, 
ap. asemamestarin virkoihin ( V 13) ( Haapamiiki) ylim. 3 1k kirjurit ( V 10) 
Matti Eemeli Mill, Kari Uolevi Pihlajamiiki, (Pori) ylim. 3 1k kirjuri (V 10) 
Anneli Marketta Poysti, (Miintyluoto) konttoriapulainen Terttu Tellervo Viita
nen, veturinHi=ittiijiin toimiin (Turun varikko) tilap. veturinliimmittiijiit Tapio 
Ensio Tuomikoski, Kari Pertti Tapio Jarvinen, Jukka Toivo Juhani Nikander, 
Kauko Kalervo Juhani Savander, Pertti Juhani Korpinen, Erkki Antero Pat
rakka ja Osmo Kalevi Kyttiinen, yp. 2 lk kirjurin virkoihin (Tampere) ap. 
asemamestari (V 13) Lea Ilma Annikki Hanski, ap. 2 1k kirjuri Aino Anna
Liisa Nieminen, ylim. 3 1k kirjuri (V 10) Ilmo Juhani Antila, ap. asema
mestarin virkaan ( V 14) ( Salo) ylim. 3 lk kirjuri (V 10) Paavo Ka!evi Uitto, 
ap. asemamestarin virkoihin (V 13) (Tampereen liikennepiiri) ylim. 3 lk kir-
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juri (V 10) Mikko Johannes Nakkila, (Tampere) ylim. 3 lk kirjurit (V 10) 16 
Hilkka Liisa Tikkanen, Aulis Rauno Johannes Kuusisto, (Salo) ylim. 3 lk: 
kirjuri (V 10) Nils-Juhani Hatakka. 

Kouvolan liikennepiiri: apulaisasemapaiillikon virkaan (V 20) (Imatran
koski) 1 lk kirjuri Erkki Olavi Tuovinen, 1 1k kirjurin virkoihin (Kouvola) 
yp. 2 lk kirjurit Maire Hatara, Viljo Valdemar Helenius, Pentti Armas Tork
keli, Esko Sakari Kerotie, (Kotka) yp. 2 1k kirjuri Matti Johannes Kurttila, 
ap. asemamestarin virkaan (V 13) (Imatra) ylim. 3 lk kirjuri (V 10) Kerttu 
Tuulikki Linnanpuomi, konduktoorin virkoihin ( Harnina) kuormausmestari Y rjo 
Edvard Yletyinen, (Imatra) junamies Risto Veli Vento. 

Seinajoen llikennepiiri: veturinkuljettajan virkoihin ( Seinajoen varikko) vetu
rinlammittajat Olli Iisakki Koivisto, Eero Tapani Liimatta, Kalervo Iisakki 
Talvalmiiki, (Kokkola) veturinliirnmittaja Erkki Jalo Kustaa Miintyla, konduk
toorin virkaan ( Seinajoki) junamies Ilpo J ussi Vuolle, kuormausmestarin vir
koihin (Seinajoki) asemarnies Jukka_ Kaarlo Untamo Luhtanen, (Pletarsaari) 
junamies Aatos Antti Johannes Kujala. 

Joensuun liikennepiiri: teknikon virkaan (V 17) (Joensuun varlkko) vau
nunasentaja Hannu Juhani Paavilalnen, veturinkuljettajan virkoihln (Joensuun 
varikko) veturinliimmittajat Enslo Hahtala, Matti Einar Kuuslsto, ·vaununtar
kastajan toirneen (Joensuun varikko) vaununasentaja Matti Juhani Koljonen, 
veturinliirnmittajan toirniin (Joensuun varikko) ylim. veturlnliirnmittaja Pentti 
Tapanl Lievonen, tilap. veturinlammittajat Jouko Juhani Rytkonen, Seppo Olavi 
Immonen, asemamiehen toimeen (Outokumpu) ylim. asemamies Jouko Tapio 
Ikon en. 

Korjaus: VT 10/76 Tampereen varikolle veturinkuljettajaksi nlmitetty Olli 
Antti Kalevi Numminen ( oli virheellisesti Nierninen). 
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Ajankohtaista 

L u m i ja j a a tyopaikalla merkitsevat vatovaisuuden kaksinkertaistamista! 
Paitsi etta lumi hidastaa liikkumistasi, se vaimentaa myos aanen - lahestyvan 
junan tai varoituksen - kuulumista. Jaatynyt lumi raiteiden tai kiskojen valissa 
yhdessa kiireen kanssa saattavat muodostua kohtalokkaaksi. Noudata tasta syysta 
varovaisuutta, valta tatpeetonta ja vaatallista kiiretta. Esimiehen tehtaviin kuuluu 
huolehtia tyota haittaavien ja vaarantavien lumivallien poistatnisesta seka teiden ja 
polkujen ajoittaisesta hiekottamisesta. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

N:o 14a 

Viittaus Vlrallisiin tiedotuksiin merkltaan: VT 1f72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i mIt us: Rautatiehallitus, lehtipalvelu. 1. 4.1976 

sis jj lly s: 

1. Vetokalusto. 2. Vaunukalusto. 

LIIKKUV AN KALUSTON S.AHKOLAITTEIDEN KORJAUS 

Sahkotarkastuslaitoksen hyvaksymat luettdot VR:n Hi!kkuvassa kalus
tossa suorJtettavista kayttotoimenpiteisiin verrattruvista huoltotoista, jotka 
tehtavaan hyv.in perehtynyt benkilo saa suorittaa ko. laitteiden ollessa jan
nitteettomina. Tehtii.vaan lhyVIin perehtyneeksi henkiloksi katsota® veto
kaluston osalta ao. sarjakouilutuksen saanut veturimies ja vaunukaluston 
osalta sahko- tai v·aunu:mie8 joka on saanut noi:n yhden viilkon pituisen 
henrkilovaunuja kos:kevan ttaydennyskoulutuksen seka ollut noin yhden viikon 
pituisessa kaytannol'hlsessii oljypoltinlkoulutuiksessa Helstingin vaun.uhuollossa 
j<a vaunumies, joka on kaynyt noin V1Uoden pitui'Sen vaunumieskurssin ja 
ollut noin yhden viilkon pituisessa kaytannollisessa oljypolti:nlkoulutukssesa 
Helsingin vaunuhuollos•sa. 

Vetokalusto 1 
Dr12-veturien seuraavat slilikotyot rinnastetaan setlaisiksi kayttotoimen

piteiksi, jotka tehtiiviiiin hyvin perehtynyt henlkilo saa suorittaa em. laittei
den ohlessa jiinnitteettomina. 

Tyossii on huomioitava, etta 
- jiinnitteen kytkemi:nen tyokohteeseen tyi::in aikana estetiiiin ( StM 50 §, 2), 
- laitteiden jiinnitteettomyydesta varmistaudutaan ennen tyon aloit tamista 

(StM 50 §, 3), 

7686/76 
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tapauksissa, JOlssa johtomia joudutaan irrottamaan kytkennii.n muutosten 
tai laitteen vaihdon takia, on johtimen piilit mevkittliva vhlmeistaiin ennen 
tyon aloitta:mista siten, ettei erehtymisen vaaraa lkytkentiia tehtaessa 
ole, ja 
irroitettavat johdinten palit on :suojattava siten, etteivat ne voi taipues
saan koskettaa vir.tapiirien jii.nnitteislin osiin tai run!korakenteisiin. 

1. Vika 
Pariston kennoja rikkoutunut. 
Paristo ei kesta suurta kuormi
tusvirtaa. Paamoottori ei kayn
nisty. 

Ohjausvirtapiirin varoke 75 pa
laa toistuvasti. 

24 V:n piirin varoke 301, 302 
tai 303 palaa toistuvasti. 

Varokepesa palanut. Varokkeen 
kautta ei kulje virtaa vaikka 
varoke on ehja. 
Johti.met ovat hiiltyneet. 

Ajomoottorit etvat saa vir
taa, vaikka tehonsaatopyora on 
kaannetty tehoalueelle. 

Paageneraattorista ei saada riit
tavasti virtaa. Tehonsaatopyo
ran kiianto ei muuta ratamoot
toreiden ottamaa virtaa asen
noilla 1-5. 

2. Toimenpiteet 
Avaa paristokytkin. Irrota rik
kinaisten kennojen kytkentii
kaapelit . Ohita rikkinaiset ken
not kayttaen tiihiin tarkoituk
seen valmistettua kaapelia. 

Avaa paristokytkin. Mikali va
rokkeet 142,1 ja 142,2 ovat eh
jat, irrota punaisella "sukalla" 
varustettu johdin 51 maadoi
tuskiskolta kojekaapin E2 ala
osasta. 

Pysayta dieselmoottori. Avaa 
paristokytkin. Irrota punaisella 
sukalla varustettu johdin 53 
maadoituskiskolta D-kojekaapin 
alaosasta. 

Pysiiytii dieselmoottori. A vaa 
paristokytkin. Irrota vaurioitu
neet johtomet kytkinruuveista. 
Puhdista hiiltyneet kosketin
pinnat hyvin. Kytke johtimet 
paikoilleen. 

Pysaytii dieselmoottori. Taskas
ta ylivirtareleet 6.1, 6.2, 6.3. 
Avaa paristokytkin. 
Tarkasta: 
- varokkeet 14 ja 133 
- kontaktori 15.1 
- suunnanvaihtokytkimen 

asento. 

Pysayta dieselmoottori. Avaa 
paristokytkin. Vaihda E1 koje
kaapissa vaurioituneet vieras
magnetointikontaktorin 15.1-
15.5 piiakoskettirnet (myos vii
lalla pyyhkiiisy saattaa tulla 
kysymykseen). 

3. Huom. 
Auta kaynnistamista ruis· 
kutuksen kasivivusta. 
Avaa osa indikointitul
pi.sta. Seuraa paristojen 
varausvirtaa ja avaa pa
ristokytkin, jos varaus
virta nousee liian suu
reksi, liitiintiikaapelin 
saat varikolta. 

Johtimen paa suojattava . 

Johtimen piia suojattava. 

Johtimen numerointi. 

15.1 ei veda moottorin 
seistessa. Talvella saat
taa 6 kp/cm2 painesaa
taja olla jaiissa, jolloin 
ratamoottorien paakon
taktorit 5.1, 5.2, 5.3 
eiviit saa ilmaa. Suun
nanvaihtokytkimen nuoli 
osoittaa suunta-asenon. 

Kosketinpintojen on sul
keutuessaan vastattava 
totstaao koko pinnal
taan. (Vrt. muut kon
taktorit). 



Ratamoottoriryhmiin ottama vir
ta poikkeaa huomattavasti mui
den ryhmien ottamasta virrasta 
tai ylivirtarele laukeaa toistu
vasti. 

1. 
Kentiinheikennys "pumppaa" 
jatkuvasti tai ratamoottoriryh
ma 1,3 on erotettu kaytosta. 

Dieselmoottori menee tyhja
kaynnille, ratamoottorit eivat 
ota virtaa ja merkkilamppu 98 
konehuoneessa syttyy, vaikka 
jaiihdytysveden llimp()tila on 
aile 92·c. 

Servokenttiisiiiitajassa on eriste
vaurio. 
Varoke 14 palaa toistuvasti. 

Turvalaite toimii aiheetta. 
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Pysaytii dieselmoottori. A vaa 
paristokytkin. Avaa kyseisen ra
tamoottoriryhmiin paakontakto
rin ohjauskytkin 114. 

2. 
Irrota kontaktorilta 15.5 job
din 10 tai erista kontaktorin 
15.5 navat t-v toisistaan. 

Pysayta dieselmoottori. Avaa 
ohjausvirtapiirin kytkin. Irrota 
johdin 139 kojeelta 93. 
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Veturin vetokyky heik
kenee. Muiden ratamoot
toriryhmien virrat kas
vavat helposti liian suu
riksi. Kytke tarvittaes
sa tehonviihennyskytkin 
151 asentoon 0. 

3. 
Johtimen piiiin suojaus. 

Johtimen paa suojatta
va. Seuraa kiiyton aika
na jaiihdytysveden llim
p()tilaa. Poista teho, !run 
lamp()tila nousee 92 ·c: 
seen, ja anna mootto
rin kayda tyhjakaynnilla 
kunnes liimp()tila on las
kenut aile s6·c. 

Pysaytii dieselmoottori. Avaa Johtimen piiiin suojaus. 
ohjausvirtap~rin kytkin. Avaa 
vastuskaapin 21 suojapelti. Ir-
rota johdin 507 llittimelta 36 
( ylapuolelta) ja jata se paiin 
suojauksen jiilkeen irti. Irrota 
servolle menevii johdin 538liit-
timelta 31 ja kytke se liittimeo 
36 alapuolella olevan johtimen 
507 kanssa yhteen. Kytke te-
honviihennyskytkin 151 asen-
toon 0. 

Aukaise II ohjaamon nopeus- Koskee vetureita 2215 
mittarin kansi ja kierra oopeus- ja 2232-2241. 
mittarin osoitin aile 8 km/h 
ja/ tai pysayta dieselmoottori. 
A vaa paristokytkin. Irrota ko-
jekaapista E2 apukootaktorit 
110 ja 113. 

Sml-junien seuraavat sabkotyot rinnastetaan sellaisiksi kayttotoimen
piteiksi, jotka tehtavalin hyvin perehtynyt henkilo saa suorittaa em. laitteiden 
ollessa jannitteettomina. 

Tyossli on huomioitava, etta 
jlinnitteen kytkeminen tyokohteeseen tyon aikana estetalin ( StM 50 §, 2), 
laitteiden jlinnitteettomyydesta varmistaudutaan ennen tyon aloittamista 
( StM 50 §, 3) , 
tapauksissa, joissa johtimia joudutaan irrottamaan kytkennlin muutosten 
tai laitteen vaihdon takia, on johtimen pliiit merkittava viimeistiiiin ennen 
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tyon aloittamista siten, ettei erehtymisen vaaraa kytkentaa tehtaessa 
ole, ja 
irrotettavat johdinten piilit on suojattava siten, ettetvat ne voi taipues
saan koskettaa virtapiirien jannitteisiin osiin tai runkorakenteisiin. 

1. Vika 
Erotusjaksoautomatii.kka ei 
kuittaanhu yrityksista huo
limatta. 

2. Toimenpiteet 
Maadoita junarunko ja avaa ak
kukytkin. Irroita johdin 523/1 
riviliittimellii Bl/57, kiinnitys 
lattaliittimellii. 

3. Huom. 
Toiminnat erotusjaksos
sa suoritetaan kiisioh
jauksella ko. toimenpi
teiden jiilkeen. 

Dr14-veturien seuraavat siilhkotyot rinnastetaan sellaisiksi ikaytrotoimen
piteiksi, jotka tehtavaan hyvin perehtynyt henkilo saa suorittaa em. laitteiden 
ollessa jannitteettomina. 

Tyossa on huomioitava, etta 
jiinnitteen kycl<eminen tyakohteeseen tyon aihna estetaan ( StM 50 §, 2), 
laitteiden jannitteettomyydesta varmistaudutaan ennen tyon aloittamista 
(StM 50§, 3), 
tapauksissa, joissa johtirnia joudutaan irrottamaan lkytkennan muutosten 
tai laitteen vaihdon taik.ia, on johtimen paii.t mel.'kittava viimeistaiin ennen 
tyon aloittamista siten, ettei erehtymisen vaaraa kytkentaii tehtaessii 
ole, ja 
irrotettavat johdinten paat on suojattava siten, etteiviit ne voi taipues
saan koskettaa virtapiirien jannitteisiin osiin tai runkorakenteisiin. 

1. Vi.ka 

Ympiirilyonnin estolaitteen vial
linen toiminta : 
- pudottaa piiiimoottorin kier

roksia. 

2. Toimenpiteet 

Ympiirilyonnin estolaitteen toi
mettomaksi tekeminen: 
- pysiiytii moottori 
- avaa paristokytkin asentoon 

auki 
- avaa ympiirilyonnin estolait

teelle meneviissii johtimessa 
olevan haaroitusrasian kan
si ( ruuvikiinnitys) 

- irrota toinen estolaitteelle 
menevii johdin APICO-liit
timesta 

- sulje rasian kansi 
- sulje paristokytkin asentoon 

kiiynti 
- kiiynnista moottori 

3. Huom . 

- johtimen piian suo
jaus . 

- yritii viilttiiii ympiiri
lyontiii . 

Dm8-9-junien seuraavat sahkotyot rinnastetaan sellaisiksi kiiyttotoimen
piteiksi, jotka tehtavaiin hyvin perehtynyt henkilo saa suorittaa em. laitteiden 
ollessa jiinnitteettomina. 
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Tyossa on huomioitava, etta 
jannitteen kytkeminen tyOikohteeseen tyon aikana estetaan ( StM 50 §, 2), 
laitteiden jannitteettomyydesta varmistaudutaan ennen tyon aloittamista 
(StM 50 §, 3 ), 
tapauksissa, joissa johtimia joudutaan irrottamaan kytkennan muutosten 
tai laitteen vaihdon tahla, on johtimen paat me.rlkittava viimeistaan ennen 
tyon aloittamista siten, ettei erehtymisen vaaraa kytkentaa tehtaessa 
ole, ja 
irrotettavat johdinten paat on suojattava siten, etteivat ne voi taipues
saan koskettaa virtapiirien jannitteisiin osiin tai runkorakenteisiin. 

1. Vika 
Ajopaan moottori pysiihtyy ja 
jaahdytysnesteen korkeuden val
vootalamppu syttyy ( vesielek
trodi viallinen) 

Moottori menee tyhjakaynnille, 
jokin termostaateista; MLO 90 
·c, ML v 90 ·c tai VL 150 ·c 
on viallineo. 

2. Toimenpiteet 
Oikosulje johdin 068 ja 024. 

Irroita johdin 041, VLR re
leelta tai johdin 043 releelta 
MLR. 

Runkojen ollessa yhteen kyt- Tarkista piiatykytkimen siihko
kettyna, lapimenevat ohjaukset nastojeo puhtaus ja liikkuvuus . 
eivat toimi . 

Lataus ei toimi ajon aikana . Pysaytii moottori, tarkasta ge
neraattorin kahvavaroke 250 A, 
paris ton kahvavaroke 300 A 
ja tasasuuntaajan kahvavaroke 
100 A. Vaibda viallinen. 

3. Huom. 
Varmista eosin, etta jiir
jestelmassii on jaiihdy
tysnestetta. Valvo nes
ceen korkeutta ajon ai
kana. 

Jos VLR on toiminut, 
varrnista etta vaihteiston 
lamp()tila on normaali, 
tai MLR toirniessa et
tei moottori ylikuume
ne. (Tarkkaile em. liim
potiloja.) 

Jos lataus ei toliDl va
rokkeen vaihdon jiil
keen ota generaattorin 
varoke pois ja kytke yh
distyskytkin PEK. 

Liimmityslaite ei toimi . Kiiiinna ohjausvirtakytkin asen- Kokeile laitteen toi
toon "POlS". Puhdista valo- minta. 
kenno. 

Liimrnityslaite syttyy mutta me- Kokeile laitteen toi-
nee hairiolle. minta. 

Moottoriventtiili ei toimi. Irroita riviliittimellii moottori- Tarkkaile ko. osastojen 
venttiilin 0-johdin. Ohjaa kii- tliimp()tiloja. 
sin venttiili keskiasentoon . 

Srl-veturien seuraavat sMotyot rinnastetaan sellaisilksi kayttotoimen
pitei:ksi, jotka tehti.ivaan hyvin perehtynyt henkilo saa suorittaa em. laitteiden 
ollessa jannitteettomina. 

Ty()ssa on huomioitava, etta 
- ji.innitteen kytkeminen tyOkohteeseen tyon aikana esteti.ian (StM 50§, 2), 
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laitteiden jannitteettomyydesta varmistaudutaan ennen tyi)n aloittamista 
(StM 50§, 3), 
tapauksissa, joissa johtimia joudutaan irrottamaan kytkennan muutosten 
tai laitteen vaihdon talkia, on johtimen paat metikittava viimeistaan ennen 
tyon aloittamista siten, ettei erehtymisen vaaraa kytkentaa tehtaessa 
ole, ja 
irrotettavat johdinten paat on suojattava siten, etteiviit ne voi taipues
saan koskettaa virtapiirien jannitteisiin osiin tai runkorakenteisiin. 

1. Vika 2. Toimenpiteet 3. Huom. 
Uiystyneen kiskoliitoksen ki
ristys. 

Veturin oltava jiinnittee
ton. 

Automaattikatkaisija 
ei esim. virity. 

viallinen, Mikiili viereinen, vastaava au- Veturin oltava jiinnittee
tomaatti ei ole kiiytossii, irroi- ton, royos paristokytkin 
ta viallisen johtimet ja kytke oltava auki. 
ne varalla olevaan. 

Dv12-veturien seuraavat siihkotyot rinnastetaan sellaisiksi kiiyttotoimen
piteiksi, jotka tehtavaan 1hyvin perehtynyt henkilo saa suorittaa em. laitteiden 
ollessa jannitteettomina. 

Tyossa on huomioitava, etta 
jannitteen kytikeminen tyakohteeseen tyon aiikana estetaan ( StM 50 §, 2), 
laitteiden jannitteettomyydesta varmistaudutaan ennen tyi)n aloittamista 
(StM50§,3), 
tapauksissa, joissa johtimia joudutaan irrottamaan kytkennan muutosten 
tai laitteen vaihdon talkia, on johtimen paat metikittiiva viimeistaan ennen 
tyon aloittamista siten, ettei erehtymisen vaaraa kytkentaa tehtiiessa 
ole, ja 
irrotettavat johdinten paat on suojattava siten, ette1vat ne voi taipues
saan koskettaa virtapiirien jannitteisiin osiin tai runikoraken~eisiin. 

1. Vika 
Kompressorin moottori ei kayn
nisty painonapista. 

Paamoottori ei kaynnisty. 

2. Toimenpiteet 
Tarkasta lamp(;laukaisija. Suo
rita pakkokiiynnistys kytkemiil-
lii virta kiiynnistysmoottorin 
paavirtajohtimesta magneettike
lalle. 
Koita kevyesti napauttamalla 
saada ep-venttillit 287 ja 288 
toi.mimaan ellei se auta puh
dista venttiilit. 

3. Huom. 

Varausgeneraattori varaa jatku- Pysaytii moottori ja poista he: Saiista siihkoa, sillii kaik
vasti liikaa. riitinvirtapiirissa oleva 7 W ki laitteet toirnivat nyt 

lamppu 331. Suorita kaynnis- paristovirralla. 
tys. 



1. 

Paamoottori pysahtyy vaikka 
oljynpaine on normaali ja vet
ta on riittliviisti eikii ryntiiystli 
ole tapahtunut. 

Piiiimoottori pysahtyy kun ajo
lierio kiiiinnetaiin portailta 2-
15 nollille tai nolla portaalta 
portaille 2-15. 

Vaihteisto ei tayty vaikka 
moottori kay ia ajolieriO on 
portailla 2-15. 

Teho poistuu ja vaihteisto tyh
jenee liimp()tilanvartijan 292 
toimiessa vaikka jiiiihdytysve
den liimp()tila on alle 92 ·c. 
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2. 

Merkkivalot liimp()laukaisijan 
220 mennessii epiikuntoon vaih
da johtimet johonkin toiseen 
liimp()laukaisijaan jota ei mat-
kan aikana tarvita. Tarkasta ja 
puhdista oljynpainevartijan 291 
ja uimurikytkimen 211 kiirjet. 
Mikiili ryntiiyssiiiitiijiin rele 320 
kuittauksesta huolimtaa pysyy 
vetiineenii tee se toimettomak
si ja jiitli kansi auki jotta to-
dellisen ryntiiyksen tapahtues-
sa saadaan rele nopeasti toi-
mimaan. 
Kiiytto ja pysiiytysmagneetti 
290 voidaan mekaanisesti nos
taa ylos ellei muut toimenpi-
teet auta. 

14a 

3. 

Avaa paristoeroitin kor
jauksen ajaksi. 

Suorita ilmanpoisto polt
toaineputkista. 

Suojalaitteet eiviit toimi . 

Vaihteiston painekytkin 323 Ei pysiiytli 1-portaalla. 
viallinen . 
lrroita johdin 149 keskikaapis- Mittaa vaihteiston oljy. 
ta releen 322 yliipuolelta. 

Tarkasta etta rele 321 on ve
tiineenii ja rele 216 piiiistii
neenii. Tarkasta suunnan var
mistuskytkin 207. Kokeile 
myos toisesta ajopoydiistli. 
Tiiyttomagneetti 208 voidaan 
mekaanisesti nostaa ylos jol
loinka veturi liihtee liikkeelle. 

Irroita johdin 98 liimp()tilan
vartijalta 292. Poista teho liim
p()tilan noustessa 92 ·c. 

Mittaa vaihteiston oljy . 
Suuntaa kiiiinnettiiessii 
kara laskettava alas. 
Kiinnitii jarrut. 

Seuraa molempia mitta
reita. 
Rele 216 ei nyt silloita 
relettii 3 22. 

Dvll-veturien seuraavat smkotyot rinnastetaan sellaisiksi kayttotoimen
piteiksi, jotka tehtavaan hyvin perehtynyt henkilo saa suorittaa em. laitteiden 
ollessa jannitteettomina. 

Tyossa on huomioitava, etta 
jannitteen kytkeminen tyakohteeseen tyon ai'kana estetaiin ( StM 50 §, 2), 
laitteiden ji:innitteettomyydesta varmistaudutaan ennen tyon aloittamista 
(StM 50§, 3), 
tapauksissa, joissa johtimia joudutaan irrottamaan kytkenniin muutosten 
tai laitteen vaihdon takia, on johtimen pi:ia.t mer'kittava viimeistaiin ennen 
tyon aloittamista siten, ettei erehtymisen vaaraa kytkentaa tehtaessa 
ole, ja 
irrotettavat johdinten paat on suojattava siten, ettelVat ne voi taipues

. saan koskettaa virtapiirien jannitteisiin osiin tai runkorakenteisiin. 
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1. Vika 

Piiamoottori ei kiiynnisty. 

Apumoottorin kiiynnistinmoot
tori ei mene otteelle. 

Piiiimoottori ei liihde kiiyntiin, 
koska oljynpainevahti ( Saia) 
jiiiinyt paineelliseksi. 

Webaston behkutulppa ei heh
kuta. 

Kaksinajossa pysiihtyy apu
moottorin piiiimoottori kiiynnis
tettiiessii johtoveturia. 

Kaksinajossa paamoottori ei 
kiiynnisty, koska kiiynnistyksen 
esto tai pysiiytys jiiii piiiille. 
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2. Toimenpiteet 

Paiikytkin kaiinnetiiiin o-asen
toon. Kaynnistyskytkin kiiiinne
tiiiin kiiynnistysasentoon ja pi
detiiiin siinii. Toinen henkilo 
tarkastaa, etta kiiynnistinmoot
tori on "otteella, jonka jiilkeen 
painetaan kiiynnistys Ep:stii, 
jolloin kiiynnistysmoottori suo
rittaa kaynnistyksen. 

- Piiiikytkin o-asentoon ja 
piiiisulake irroitetaan 

- Kiiynnistinmoottorin suoja-
koppa irrotetaan 

- Sulake kiinnitetiiiin 
- Paakytkin kytketiiiin 
- Painetaan kiiynnistysmoot-

torin ankkuria, jolloin kiiyn
nistinmoottori liihtee pyO
rittiimiiiin apumoottoria. 

- Paakytkin kiiiinnetty o-asen
toon 

- Irrotetaan Oljynpainevabdin 
oikeanpuoleinen johdin 
( keulan puoleinen) 

- Piiiikytkin suljetaan. 
- Suoritetaan kiiynnistys 

- Piiiikytkin kiiiinnetaiin o-
asentoon 

- Vaibdetaan uusi hehku
tulppa 

- Otetaan viilikaapeli irti toi
sesta piiiistii 

- Kiiynnistetiiiin molempien \ 
veturien piiamoottorit 

- Kytketiiiin viilikaapeli pai
koilleen 

- Piiakytkin kaiinnetiiiin 
o-asentoon 

- Irrotetaan kytkin n:o 18:sta 
toinen johdin irti 

- Piiiikytkin suljetaan 

3. Huom. 

Paiimoottorin oljynpaine 
on valvottava mitta
reista. 

Dr13-veturien seuraavat siihkotyot rinnastetaan sellaisiksi kayttotoimen
piteiksi, jotka tehtavaiin hyvin perehtynyt henkilo saa suorittaa em. laitteiden 
ollessa jiinnitteettomina. 

Tyossa on huomioitava, etta 
- jannitteen kytkeminen tyakohteeseen tyon aikana estetaiin ( StM 50 §, 2), 
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laitteiden jannitteettomyydesta vanmistaudutaan ennen tyon aloittamista 
(StM 50,§, 3), 
tapauksissa, joissa johtimia joudutaan irrottamaan ikytkenniin muutosten 
tai laitteen vaihdon takia, on johtimen paat merkittava viimeistiiiin ennen 
tyon aloittamista siten, ettei erehtymisen vaaraa kytkentaii tehtaessa 
ole, ja 
irrotettavat johdinten piiiit on suojattava siten, ettelVat ne voi taipues
saan koskettaa virtapiirien jiinnitteisiin osiin tai runkorakenteisiin. 

1 Vika 

Magnetointikontaktorin karjissii 
piikki: 
- tehot eivat kytkeydy 
- tehot kytkeytyviit osittain 
- tehot purkautuvat ajon ai-

kana 

bljyn-, PSH, ja veden PSEHT 
painevalvojien viallinen toi
minta: 
- moottori pysahtyy. 

Jaahdyrysveden lampi:itilanval
vojan LTSEHT viallinen toi
minta: 
- tehot purkautuvat osittain 

( sivuvirtamegnetointi) 

2. Toimenpiteet 

Magnetointikontaktorien 
(CE21, CE22, CE31 ja CE32) 
karkien viilaus ja puhdistus: 
- pysayta molemmat mootto-

rit 
- avaa akkukytkin asentoon 

auki ( keskiasento) 
- avaa tarvittavan kojekaapin 

ovi ( salpalukitus) 
- irrota magnetointikontakto

rin valokaarisuoja 
suorita eristepiiisellii viilalla 
kontaktorin karkien viilaus 
tai puhdistus 
aseta valokaarisuoja paikoil
leen ja varmista kontakto
rin toiminta kasin 
sulje akkukytkin asentoon 
kiiynti 

- kaynnista moottorit II ja I. 

Painevalvojien ohittaminen: 
- pysaytii molemmat mootto

rit 
- avaa ' paristokytkin asentoon 

auki (keskiasento) 
- avaa viallisen vahdin suoja

kaosi ( ruuvikiinnitys) 
- irrota laitteeseen ruleva toi

nen johdin ja kiinnita se 
lai tteeseen rule van toisen 
johtimen kytkentaruuvin ai
le ( oikosulku) 

- sulje laitteen kansi 
- sulje paristokytkin asentoon 

kaynti 
- kaynnista moottorit II ja I. 

Liimpi:ivalvojan ohittarnineo: 
- pysiiytii molemmat mootto

rit 
- avaa paristokytkin asentoon 

auki ( keskiasento) 

3. Huom. 

Ennen korjaukseen ryh
tymistii tarkasta oljyn ja 
veden maarii. 

Tarkkaile oljy- ja jiiiib
dytysvesikiertojen liim
pi:itiloja seka oljyn pai
netta, min 2,2 kp/cm', 
700 r/min. 
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1. 

- virtaerorele QLP poistaa te
hot. 

Servomoottorin kosketinpaik-
kojen karjet kuluneet. 

Ohjausvirtapiirin ( 72 V) ko
jeille tulevien johtimien kat
keaminen. 
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2. 

- avaa viallisen vahdin suo
juskansi ( jousisalpa) 

- irrota laitteen navassa 2b 
oleva johdin B 35 A ja kyt
ke se yhteen navassa 3c ole
van johtimen C 35 kanssa 

- sulje laitteen kansi 
- sulje paristokytkin asentoon 

kiiynti 
- kiiynnistii moottorit II ja I. 

Servomoottorin kytkentiipakko
jen killaarninen, jotta karjet 
ylettyviit ohjauslieriolle: 
- pysiiytii molemmat mootto

rit 
- avaa paristokytkin asentoon 

auki ( keskiasen to) 
- sulje ilmaventtili servomoot

torilta 
- avaa kyseisen servomootto

rin kansi ( puolikierre ruu
vit) 

- kiilaa puukiilalla tarvittava 
kosketinryhmii (a ja f3) si
ten, etta koskettimien eris
rekiirjet osuvat ohjauslie
rion pintaan servomoottorin 
asennossa 0 

- pyoritii kiisikarnmella servo
moottoria ja tarkista etta 
kiilatut kosketinkiirjet toi
mivat 

- sulje servomoortorin kansi 
- avaa ilmahana 
- sulje akkukytkin asentoon 

kiiynti 
- kiiynnistii moottorit II ja I. 

Katkenneen johtimen pikakor
jaus (karvi) ja eristiiminen: 
- pysiiytii molemmat mootto-

rit 
- avaa paristokytkin asentoon 

auki ( keskiasento) 
- poista katkenneen johtimen 

piiistii eristykset 
- kierrii johtimen metallijoh

dot yhteen mahdollisirnman 
tiukkaan 

- eristii tehty liitos huolelli
sesti 

- sulje paristokytkin asentoon 
kaynti 

- kiiynnistii moottorit II ja I. 

3. 

tarkkaile jiiiihdytys
vesikierron liimooti
laa ( + 75·-+s5·) . 
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1. 2. 3. 

Latausgeneraattorin Janrutteen
saatajan (RGTS) sulakkeen pa
~aminen. 

RGTS:n sulakkeen vaihto: 
- pysayta mole=at mootto

rit 

Sulakkeen vaihto suori
tetaan vain kerran! 
J os sulake palaa viilittO
masti uudelleen, ei vi
kaa ole aiheellista yrit
taa korjata linjaolosuh
teissa. 

- avaa paristokytkin asentoon 
auki ( keskiasento) 

- avaa sahkokaapin ovi 
( muttetikinnitys) 

- avaa jiinnitteensaatajan ko
telon kansi ( tuuvikiinnitys) 

- irrota lasiputkisulake ja 
vaihda tilalle varasulake 
( kotelon kannessa) 

- sulje jannitteensaatajan ko
telon kansi 

- sulje sahkokaapin ovi 
- sulje paristokytkin asentoon 

kaynti 
- kaynnista mootorit II ja I. 

Vaunukalusto 2 
Hendcilo- ja postivaunukaluston seuraavat oljypoltin- ja sahlkotyot rinnas

tetaa:n sellaisi!ksi lkayttotoim.enpiteisiin verrattav.i!k:si huoltotoi!ksi, jotka tehta
vaiin hyvtin perehtynyt vaunu- ta:i sa•hkOal·an ammattimies saa suorittaa em. 
laitteiden otlessa janniltteettOmina. 

Tyossa on huomattava, etta 

- jannitteen ikytkeminen tyolrohteeseen tyon aiJkana estetaan ( StM 50. §, 2) 

1aitteiden jannitteettomyydesta varmistaudutaan ennen tyon aloittamista 
(StM 50§, 3) 
Vian ollessa l:ammitys- tai tuuletuslaitteissa on "La'tllmityslaitoksen paa
kytkin" kytkettarva nolla-asentoon. 
Vi-an ollessa vaJaistuslaitteissa on valaistiUksen paakytkin kytkettava nolla
asentoon. 

tapauksissa, joissa johtimia joudutaan irroittamaan kytkennan muutosten 
tal laitteiden vailidon takia, on johdinten paat merkittava viimeistaan en
nen tyi:>n al'oittamista si.ten, ettei erehtymisen vaaraa !ky.tkentali tehtaessa 
ole. 
irroitettavat johdinten piiat on suojattava siten, etteivat ne voi taipues
saan 1koskettaa virtapiirlen jannitteisiin osiin tai runkoraikenteisiin. 

Oljypolttim.en suutinta vaihdettaessa tai sytytyskiirlkla huoliettaessa on 
varmistauduttava suuttimen oi!keasta tyypista ja kiilt1kimitoista liimmitys
komeroon kiinnitetyista ohjeista. 



14 a 

Sarja Henkilovaunut 

Vika 

V alovastus viallinen, Oljypoltin 
menee kiiynnistysyrityksensii 
jaJkeen hairioon , valovastusrele 
ei toimi. 

Poltinautomatiikka viallinen, 
koska oljypoltin ·ei kaynnisty. 

Toiminta epavarma . 

-12-

Toimenpiteet 

Valovahstus puhdistetaan, tai 
vaihdetaan uuteen. Pintsch Ba
macissa, Autocalorissa ja Hage
nukissa on valovastus pistok
keella. 
Gilbarco: 
Irroita johdot 5,6 ja valoken
non pidikeruuvi. 
Oil on junion : 
Irroita johdot 2,3 ja valoken
no vedetiiiin irti. 

Autocalor : 
1) johdot 2, 3, 4, 7, 8, 10, 
11, 14, 24, 25, 26 irroiteraan 
automatiikasta. 
2) poltinautomatiikka irroite
taan ja paikalle asennetaan 
uusi. 
Hagenuk : 
Kiinnitysruuvit avataan ja au
tomatiikka on pistokkeella. 

Automatiikan karjet hiotaan 
joko vesihiontapaperilla tai kar
kiviilalla . 

Kiertovesipumppu ei pyon, Moottorin hilliharjasuojakansi 
koska hiiliharjat ovat kuluneet. poistetaan, hiiliii painavat jou

set poistetaan ja hiilien johto 
irroitetaan. Vanhan tilalle lai-
tetaan u usi hii1i. -

Huom. 

Gilbarco Pintsch Bamac 
ja Oil on junior: 
Samat toimenpiteet kuin 
Hagenukissa. 

Rajakatkaisija viallinen, koska 
magneettiven~tiili ei veda eika 
sytytyskarjissa synny kipinaa . 

Hagenuk : Autocalor ja Gilbarco 
1) Irroitetaan johdot c12, c13 , ovat ilman rajakatkai
magneettiventtiiliin meneviit ja sijaa. 
sytyssummerin johdot. 
2) Irroitetaan rajakatkaisija ja 
paikalle asennetaan uusi. 
Oil on junior: 
1) Irroitetaan johdot 7 ja 9. 
2) Irroitetaan rajakatkaisija ja 
pail$.alle asennetaan uusi. 
Pintsch Pamac: 
1) Irroitetaan molemmat joh
dot. 
2) Irroitetaan rajakatkaisija ja 
paikalle asennetaan uusi. 

Kattilan 
Kattilan 
+80'C. 

termostaatti viallinen . Autocalor: Oil on junior ja Gil
barco, samat toimenpi
teet kuin Autocalorissa . 

vesi Iiirnpenee yli 1) Kattilan termostaatin johdot 

Toinen termostaatti viallinen. 
Kattilan vesi larnpenee yli 
+90'C. 
Molemmat termostaatit vialli-

irroitetaan. 
2) Rakenteen kiinnitysruuvit 
irroitetaan. 
3) Termostaatti poistetaan ja 
uusi laitetaan tilalle. 



Vika 

set. Kattilan vesi ei lampene. 
Molemmat tai toinen viallinen. 

Sytytysmuuntaja viallinen. Ei 
synny kipinaa, vaikka ensiO
puolella on jiinnitetta. Elektro
dien karjet ja sytytyskaapelit 
ovat ehjat. 

Variaattorin keskus viallinen. 
Ei anna ohjausta vedensekoi
tusventtiilin saatomoottoriin . 

Sytytyskarjet vtolttuneet, eriste 
rikki tai karjet pahoin kulu
neet, joten sytytyskipina puut
teellinen tai olematon. 

Magneettiventtiili ei toimi, ol
jypoltin ei saa oljya, magneetti
venttiilin kela viallinen. 
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Toimenpiteet 

4) Rakenne kiinnitetaan. 
5) Termostaatin johtimia kyt
kettaessa ei niiden vaihtumi
sella keskenaiin ole vaikutusta. 
Hagenuk: 
Kattilan termostaatin numerot 
13 ja 14 ovat +80 oc johtoja, 
12 ja 13 ovat +90 OC termos
taattijohtoja. 
Pintsch Bamac: 
Kattilan termostaatin 47:n job
dot 1,2 ja 3 ovat + 80 oc joh
toja, kattilatermostaatti 46:n 
johdot 1,2 ja 3 ovat +90 oc 
johtoja. 

1) Ensiopuolella on kolme joh
toa. Kaksi ensimmaista ovat 
muuntajakaarnin johtoa, kolmas 
keltavihrea on maadoitusjohto. 
2) Toisiopuolen sytystyskaape
lit irroitetaan eristeliittimilta. 
3) Rakenteen kiinnitys irroite
taan. 
4) Muuntaja vaihdetaa.n 
uuteen. 

1) Molemmat kiinnitysruuvit 
irroitetaan. 
2) V atiaattori irroitetaan ja 
vaihdetaan. 
(Variaattorikeskus on pistok
keella.) 

Sytyskaapeli irroitetaan pistok
keella. kiirjesta. Sytyskarjen lu
kitusruuvi avataan ja kiitki 
vaihdetaan. 

Magneettiventtiilin .suojakote
lon kiinnitysruuvi ttrottetaan 
ja kotelo poistetaan, kelan kak
si johdinta irroitetaan ja kela 
vaihdetaan. 

Sytytyskaapeli viallinen, ei syn- Toinen paii irroitetaan eriste
ny kipinaii. Kaapelissa tapah- liittimelta, toinen sytystyskar-
tuu ylilyontia. jelta. 

Kaynnistyskondensaattori 
viallinen. Moortori ei kiiyn
nisty. 

Oil on juniorissa kondensaatto
ri postokkeella. 
Gilbarco, irroitetaan kaksi joh
toa. 

14a 

Huom. 

Pintsch Bamacissa on 
vain yksi johto toisio
puolella. 

Novothermkeskus: 
Samat toimenpiteet 
kuin variaattorikes
kuksella. 

Kelan johtimia kytket
taessa ei niiden vaihtu
rnisella keskeniiiin ole 
vaikutusta. Gilbarcossa 
ja Oil on juniorissa on 
keltavihreii johto maa
doitusjohto. 

Vain 220 Voltin poltti-
moissa. 

Loisteputki pimea. Syy havait- Kuristimeen menevat johdot Lamppukohtaisessa vaih
tu lamppukohtaisessa kuristi- merkitaan ja irroitetaan. Irroi- tosuuntaajassa menetel-
messa. tetaan kuristimen kiinnitysruu- laan samoin. 
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Vika Toimenpiteet Huom . 
vit ja laitetaan uusi kuristin 
paikalle. Kytk:enta tapahtuu 
kuristimen kannessa olevan ku-
van mukaisesti. 

Maadoitus poikki tai viallinen . Viallinen maadoituskaapeli 
vaihdetaan uuteen saman.tJitui
seen maadoituskaapeliin. 

lrronneita johtoja. Kiinnitetiiiin ja kiriteriiiin ir
ronneet johdot. 

Sulakepesii todettu vialliseksi. Sulakepesiiiin meneviit johdot 
merkitiiiin ja irroitetaan. Kiin
nitys irroitetaan. Kiinnitetiiiin 
saman suuruinen sulakepesa. 
Sulakepesiin johdot kiinnite
tiiiin omien merkintojen mu· 
kaan. 

Autocalorin valovastusrele to
dettu vialliseksi. 

Generaattori ei lataa vaunun 
kulkiessa 30 km/h . Hiiliharjat 
kuluneet. 

Sarja Tavaravaunut 

Releeseen meneviit johdot mer
kitaiin ja irroitetaan. Kiinni
tysruuvit irroitetaan. Uusi lai-
tetaan paikalle. Johdot kiin
nitetiiiin omienmerkintojen mu
kaan. 
Avataan hiiliharjojen suoja- Moottoreiden hiiliharjo
kansi. jen vaihto tehdiiiin sa
Nostetaan hiiliharjojen paine- malla periaatteella. 
levy pois. Vedetaiin hiiliharja 
ulos. Loysataiin hiiliharjojen 
kaapelinkengiin kiinnitysruuve-
ja ja vedetiiiin kenkii pois. 
Laitetaan uusi hiiliharja pai-
koilleen. Laitetaan kaapeliken-
kii paikoilleen ja ruuvi kiris-
tetiiiin. Niiin vaihdetaan kaikki 
hiiliharjat. 
Uusien hiiliharjojen hiomiseksi 
kollektorin muotoon asetetaan 
hiekkapaperi kollektorin ja hii
liharjojen viiliin. Painelevyt las
ketaan hiilien piiiille. Harjasil
taa liikutellaan edestakaisin 
kunnes hiiliharjat ovat hioutu
neet oikeaan muotoon . Hiekka
paperi poistetaan. Tarkastetaan, 
etta hiiliharjojen kaapelit eivat 
piiiise ottamaan generaattorin 
runkoon. 
Kiinnitetiian suojakansi . 

Tarinan irroittaminen 
siihkojohtojen ja auenneiden 
siihkokaappien kansien 
kiinnkykset. 

(Yt n:o Lko 22814/411/75, 4 . 2. 1976) VT 14 a/76 . 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

1976 N:o 15 
Vllttaus Viralllslln tledotukslln merkltain: VT 1/73.2 (= lehden numero, vuosl, 
ulan numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 

To I mIt u a a Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 8. 4. 1976 

Sis ii I I y s: 

1. VR Virallisia tiedotuksia 12 a/76. 
2. Virkaehtosopimuksen 15 ja 15 a §:n 

soveltaminen. 
3. Eraita taloudellisia indeksisarjoja. 

4. U.Lkomaan valuutan muuntdkurssit ta
varaliikennetta varten. 

5. Maii.riiykset tavaran paallystamisesta , 
pakkaamisesta ja osoittamisesta -jul
kaisu: lisiiys liitteeseen I. 

6. Vaunukuormaliihety'ksen punni tus . 
7. Avoirnia virkoja ja toimia. 
8. Rautatieopisto. 
9. Eroja. 

VR Virallisia tiedotuksia 12 a/ 76 1 
EriUisenii on ju1kaistu Virallisia tiedotuksia 12 a/76 sisiiJtoon : 

1. VR Matkai'luliput 1976 ja 2. Hopealinjan erikoisliput 1976. 

Virkaehtosopimuksen 15 ja 15 a §:n soveltaminen 2 
Valtiovarainmini terio on yleiskirjee:lliian n:o P 4464, 24. 3. 1976 

antanut valtioneuvo ton kansliaN'e ja kaikille ministerioiHe se:kii niiden 
alaisille virastoille ja laitoksille yJilii mainitussa asia sa seuraavat sovel
tamisohjeet. 

V altiovarainministerio kehottaa virastoja ja laitoksia noudatta
maan helmikuun 16 piiivanii 1976 solmitun valtion yleisen virka
ehtosopimuksen 15 ja 15 a §:n soveltamises a seuraavia ohjeita: 

15 §. 
Palwuksen suorittamisen edeillytyk!sena sairaustapauksen johdosta 

myonnettiiviiha virkavapall\'ajalta on, etta virkavapaus on ai'rastuneen 
perheenjasenen hoidon jarjestamiseksi tai hiinen hoitamisekseen viilt
tama,ton. TaJ.ikoituksena on, etta ensis.ijaisesti pyrita.iin jiirjestiimiian 
sairastuneen hoito. E11ei rtiimii ale mahdollista, voidaan pa!lkalhnen 
virkavaparus myontaii myos sairastuneen hoitamista varten . Lap en 

8933/76 
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sairastumisen vuoksi myonnettavan vi•vkavapauden paJka:l1isuuden edel
lytyksena on kuitenkin, etta molemmat vanhemmat ovat ansiotyossii. 
Taman vuoksi vivkamiehen tulee esittiia viraston tai' ~a1toksen luo
tettavaksi kat ·oma selv.iJtys toi,sen vanhemman tyossaolosta. Molem
mat vanbemmat eivii.l voi kaytti.ia ,palka:Hisia vapa:apaiiViii samanaikai
sesti. Yksinhuoltajathle voidaan virkavapaus myonti.iii pal!kal1i.-sena mai
nittua sel'vitysta vaati:martta. Lapsena voidaan pitiiii. myos av,iopuol'ison 
lasta, ottolasta ja tkasvattilasta. 

Taman pykailfu1 perusteeHa myonnettyja palka:liisia v.i!rkavapaus
pi.iivia ei voida katsoa vitikamiehen sairastamispi.iiviksi, eivatka ne 
vaikuta virkaehtosopimuksen 10 §:n 1 momentin mutkaiseen sairaus
ajan palkkaukseen. 

15 a~ . 
Virkaehtosopimwksen 15 a § :ssa taJ!koitetuill<•si jiirjestoiksi ja niiden 

yummiksi piiattavi!ksi elim.i<ksi katsotaan: 

Suomen Ammattiliittojen 
KesJkusjarjesto SAK r.y. 

ToimihenkilO- ja Vinkamiesjarjestojen 
Keskusllitto TVK r .y. 

AKAVA r.y. 

Julkisten Tyoailojen 
Ammattijarjesto JAT r.y . 

V.i:vkamiesten ja Tyontekijain 
Yhtei!sjiirjesto VTY 

TVK:n Virkarniesj'arjestot TVK-V r.y. 
I 

Virkamiesllitto VL r .y. 

V a!ltion Teknillisten Virkamiesten 
KeskusH~tto VTK r.y. 

edustajakokous 
valtuusto 
hallitus 
llittokokous 
liittovaJ.tuusto 
ha:lli.tus 

laajennelltu llilttokokous 
liittokokous 
ha1litus 

edustajakokous 
hallitus 

vuosikokous 
vail tuusikunta 
ballitus 

liittokokous 
liittovaltuUSito 
haHitus 

liittdkokous 
liittovaltuusto 
hallitus 

(I-lloj n:o I-llo 261/111/76, 01. 0. 1976) VT 15/76. 2. 
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Era ita taloudellisia indeksisarjoja 3 
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1975 II 369 546 555 246.4 242.7 
III 375 554 565 249.0 245.1 
IV 383 559 567 260.0 256.0 
v 387 561 586 260.3 256.2 

VI 388 559 588 260.8 256.7 
VII 394 564 589 262.2 258.0 

VIII 399 567 603 262.5 258.3 
IX 405 568 614 263.7 259.5 
X 411 573 621 264.5 260.2 

XI 415 577 626 265.2 260.9 
XII 418 578 627 266.3 261.9 

1976 I 426 591 638 270.1 265.6 
II 432 599 641 271.1 266 .7 

(N:o To 1252/220,j76, 1. 4. 76) VT 15/76. 3. 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennettii varten 4 
Tarif£ito1rniston sahkeeJJ.a n:o R!h 165, 31. 3. 1976, on useimpia 

valluuttoja muutettu 1. 4. 1976 lukien. VR:n tavaraliikenteen ulko
maan valuutan muuntokurssit ovat nain ol1en 1. 4. 1976 lukien seu
raavan taulukon mukaiset. Taulukossa on myos mevkinty kunkin 
rautatiehallinnon numerokoodi sekii va.taJttu tilaa myohemmille kurssi
muutoksi:1le. Tar.iffito1mistosta siihkeelila iJmoitettavat kurssimuutokset 
kehohetaan merkitsemaan taulukossa oleVJiin sarakkeisiin . 



Luku. 

OlfKomaa:n-vaa.uuran---munnToKurssu ravara:uLKennetra varren, lU'laen 1. q. 1 '7 1 o 

I Rh:n siihke n:o 
Voimassa lukien 

Tiissii VT:ssa (VT 15/76) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu Rh:n siihkeellii seuraavasti 

maara Rahayksikko I kod I Lyhennys I FM FM FM FM FM FM FM FM FM 

100 
100 

1 
1 

100 
100 . 
100 
100 
100 
100 
100· 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

•100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 

Ala.nkomaiden floriinia (gulden) 84 
Belgian frang1a . . . . . . . . . . . . . 88 
Bul'garian leva . . . . . . . . . . . . . . 52 
Englannin punta . . . . . . . . . . . . 70 
Espanja:n pesetaa . . . . . . . . . . . 71 
Italian lfuaa . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Itavallan shill:inkia . . . . . . . . . . 81 
Jugoslavian dinaria . . . . . . . . . 72 
Kreikan drakmaa . . . . . . . . . . . 7 3 
Luxemburgin frangia . . . . . . . . 82 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing . 20 
Norjan kruunua . . . . . . . . . . . . 76 
Portugaltin escudoa . . . . . . . . . . 94 
Puolan zlotya . . . . . . . . . . . . . . 51 
Ranskan frangia . . . . . . . . . . . . 8 7 
Romanian leita . . . . . . . . . . . . . 53 
Ruots.in kruunua . . . . . . . . . . • 7 4 
Saksan Liittotasava.J,ta, ma11kkaa 80 
Saksan Dem. tasava1ta, mal'kkaa 50 
Sveitsin frangia . . . . . . . . . . . . 85 
Tansikan kruunua . . . . . . . . . . . 86 
Tshekkoslovakian kruunua . . . . 54 
USA:n ddUari .. . . . ....... . . 

H 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Oes 
Din 
Dr 
Erlux 
Rbl 
Nkr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
DM 
M 
Frs 
DKr 
Kcs 
$ 
Ft 
FrUIC 

Unkarin forinttia . . . . . . . . . . . 55 
UIC-frangi . . . . . . . . . . . . . . . . 01 
Suomen markan kansainvalinen 
lyhennys on 10 FM 

146,80 
10,00 
4,10 
7,50 
5,80 
0,47 

21,30 
22,10 
11,60 
10,00 

523,00 
71,00 
13,50 
19,60 
83,00 
75,00 

1 89,60 
153,50 

t 153,70 
153,00 

64,50 
68,00 

3;90 
19,30 

1,57 

-Q1 



-5-

Mlilirliykset tavaran paallystlimisestli, pakaamisesta ja 6 
osoittamisesta -julkaisu: lisays liitteeseen I 

Pyrkijli Oy:n va1mistamat 30 litran vetoiset muoviset kuljetusasriat 
on hyvi&:sytty kliytettliviksi rautatiekuljetusasetuksen mukaisina kerta
kliyttokuljetuspakkauksina viherhapon, viherliuok en ja AIV-liuoksen 
rautatielmljetuksissa. 

Kuljetuspakk.ausmerkin numero on Lko 01-1976. 
(Lko 22363/61/76, 29. 3. 76 ) VT 15/76. 5. 

Vaunukuormalahetyksen punnitus 8 
Jos VR:n viranomainen pyytaa vaunukuormalii.hetyksen punnitse

mista eikli punnitusta voida suorittaa llihtoliikennepaikalla tai jos pun
nitus on ehdottomasti suoritettava mliliratyllli liikennepaikalla, niin rah
tikiDjan mukaan on aina ·liitettlivli erillinen punnituspyynto (lomake 
VR 3711). Vaunun lahettaminen kaupa.l'lisen llikenteen rahtikirjaJila tai 
oman tavaran kuljetuskirjalla ei vaikuta asiaan. ELlei punnituspyynto 
seuraa rahtikirjaa, saatetaan tavara luoy;uttaa vastaanottajalle ( useasti 
ostajal[e) punnitsematta eikli lahettajli tiedli toimittamansa tavaraerlin 
painoa . (Lt 30 . 3. 1976 n:o Lko 31458/61/76, 30. 3. 76) VT 15/76. 6. 

A voimia virkoja ja toimia 'I 
Rautatiehallit~sessa on haettavana tyosuojeluteknikon tyosuhtei-

nen toimi. Toimeen vaaditaan tekn:iN.isessli koulussa suoritettu loppu
tut!kinto. Tehtlivli tul.isi ottaa vastaan 1. 7. 1976 . 

Tyosuojdutekni!kon tehtiivi.in kuuluu mm. ohjata va:ltionrautateillli 
suor.itettavia ty<:i uojelutullkimuks.ia sekli osa:lli'Stua tyosuojelujulkaisu
jen laad.intaan ja ty<:isuojelukoulutukseen . Uihempiii tietoja antaa DI 

-Jaalklko Si.Hanplili pub. 90-707 2907. 
Hakemukset pail!kkatoivomuksineen tulee toimittaa hallinto-osaston 

johtajalle osoittettuina rautatiehatlliituksen kirjaajalle viimeistaan 30. 4. 
1976. 

Rauta-tiehallituksen 1k.irjaajan osoite on: PL 488 , 00101 Helsin'ki 10. 

Y ksi kanslistin (V 10) peruspalkkainen toimi. Ha1linto-osaston 
johtajalle osoitetut kirjalli>set halkemukset on toimitettava rautatiehal
li~tuksen kirjaajalle viimeistaan 23 piiivanli huhtikuuta 1976 ennen klo 
12.00 (postitse ennen v.irka-ajan pliattymista). 

Toimen haltija tullaan sijoittamaan tois tatseksi sosiaali- ja ty6suo
jelujaostoon . 
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Van hem man toimistorakennusmestarin (V 23) virka ja ap 2 l kir
iurin virka, toistru-seksi rautatiehallituksen rataosastolia. Rataosaston 
johtajaille osoittetut hakemukset on to:i!mitettaJVa rautatieha:l.Lituksen ki.or
jaajalle viml:eistiiiin 5. 5 . 1976 ennen kello 12 (posritse ennen vi,J.'ka
ajan piiiittymistii) . 

Kaksi rataesimiehen tointa, to~st-ailseksru Joensuun retapiiriss-ii (Sa" 
vonlinna). Rataosaston johtajaille osoitetut hakemukset on toitnitettava 
J oensuun mtapiinin piialJl.iki:ille vi:i!mcistiiiiln 5. 5. 197 6. 

8 Rautatieopisto 

Ratatutkinnon on 11. 3. 1976 suorittanut allamainitut henkilot: Hynynen, 
Paavo Juhani (Helsingin ratapiiri) ; Hakkinen, Pekka Edvin Juhani (Joensuun 
rp); Joutsin.ieml, Erkki (Helsingin rp); Jantti, Jorma Juhani (Pieksamiien rp) ; 
Karulinen, Pekka Herman (Seiniijoen rp); Kari, Veikko Paavo (Tampereen rp) ; 
Kelkka, Aimo Antero (Kouvolan rp) ; Korolainen, Kari Heikki Juhani (Oulun 
rp); Kristo, Esa Veli (Oulun rp) ; Kujansuu, Raimo Juhani (Tampereen rp); 
Kylmiiluoma, Simo Matti ( Seinajoen rp); Malin en, Kauko Kalevi ( Kouvolan rp); 
Manninen, Veikko Kalervo (Kouvolan rp) ; Meripaasi, Erkki Ensio (Kontiomiiki 
-Kostamus rautatierakennus); Mustonen, Antti Aatos (Helsingin rp); Mylly
miiki, Aimo Eero Ilmari ( T arnpereen rp); Petrow, Esko Ilmari (Jamsankoski
Jyvaskylii rautatierakennus); Saranki, Erkki Kalevi (Helsingin alueen radanmuu
tostyot); Seppala, Otto Abraham (Pieksamiien rp); Timonen, Teuvo Olavi (Joen
suun rp); Vanhala, Hannu Tapani (Pieksamiien rp); Varpenius, Aulis Pertti 
( Kouvolan rp) . Rautatielaisten opintorahastosaation stipendi annettiin Aimo Eero 
Ilmari Myllymaelle. 

9 Eroja 

Liikenneosasto 

Asemamiehet Eeko Olavi Jokinen, Simo Hermanni Saarinen, Uuno Vilhelmi 
Rahkola, Onni Pertti Juutilainen, veturinkuljettajat Tauno Mertanen, Aleksanteri 
Joutsen, Erkki Uljas Kinnari, Risto Olavi Kiiiiriainen, yp 2 1 krj . Eeva Elina Iko
nen, apulaisasemapaiillikot Lauri Kalervo Kaukoranta, Lauri Arvid Hurmerinta, 
asetinlaitemies Kauko Kumpulainen, 1 1 asemamestari Esko Ilmari Viitala, asema
paillikko Aimo Edvin Laitinen, ylim. vaununsiivoojat Kirsti Elisabeth Behm, 
Helvi Ilona Huhtavala, ylim. asemamies Vaino Erkki Sarkkioen. 



Ajankohtaista 

Junaliikenne aiheuttaa jatkuvan vaaran rataplhalla ja radalla liikkuville ja 
siellii tyoskenteleville tyontekijoille. Taman vaaran viihentiimiseksi ja tyoturvalli
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikklen liikenteen parlssa toimivien jatkuvaa 
yhteistoimintaa. Erilaiset tyoolosuhteet talvella ja kesiillii, siiiin vaikutukset niiky
vyyteen seka liikenteen nopeus ja tiheys ovat tarkeimmiit tyoturvallisuutta uhkaa
vat tekijiit. 

Veturinkuljettaja, niie ja tule niihdyksi! Kiiytii vihellintii nakyvyyden heike
tessii! 

Resiinamies, ratatyontekija, kiiyta varillisia liivejii tai vOlta radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea katso ja kuuntele, ole varovainen! 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



r VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 16 
Viittaus Virallisiin tiedotuksiin merkitiiiin: VT f/73 .2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). jakelun muutokset on ilmoitettava palnat usJaostoon. 

To i m It us : Rautati ehall itus, lehti palvelu. 15. 4. 1976 

Sis a 1 I y s: 

1. V altion vi.Lkamiesten tyomarkkinakou
lumksesta tehdyn virkaehtosopimuk
sen soveltaminen. 

2. Lisliys tilityssliiinnon luottoa koskevii n 
maarliy.ksiin. 

3. Vuokratut siiiliov11unut 7. 4. 1976. 
4. Koulutusohjelmat. 
5. Perehdyttiimislkoulutus. 
6. Avoim ia virkoja ja toimia . 

V altion virkamiesten tvomarkkinakoulutuksesta tehdyn 1 
virkaehtosopimuksen s~veltaminen 

Va1tiovaraiiJ!Ill!in.i'Sterio on antanut vaJ.tioneuvosron k.anslialle ja 
kaikille ministe.cioille seka niliden a-laisille viras.toille ja ltaitdksille 
osoitetuill1a ki-rjeellaiin n:o P 4469, 01. 04 . 1976 valtoion vill'kamiesten 
tyomM'.klki:nakoul.utwksesta tehdyn vi·rkaehtosopimuiksen soveltamisesta 
seuraavan ohjeen: 

Viir.kaehtosopimulksen 5 §:n 2 momentissa on sovittu, etta luotta
musm~eskoulutu~seen osalli_s,tuville sopimuksen 5 § :n 1 momentissa 
ja 6 §:ssa mairuituille virkamiehille suoritetaan koulutukseen os'<lllistu
miseen kiiytetylta aJjalta, p~an lisiilksi , mokaiJtukustannusten peitta
miseksi korvaus, jonlka m uruus 01. 02 . 1976 at~kaen on 30· mankkaa 
paivassa. Korvawksen maaraam1sperust:eina kaytetaan soveltuvin osin 
vi11kamiesten matkakusta..;umsten korvaarrni-sesta tehdyn vkkaehtosopi
muksen osapiiivarahan suo.nlttam1sta lroskevia maiirii.jriksia. Korvausta 
suoritetaan yhden koulurustilaisuuden osaha enintaan 30 piihralta. 

Korvaulksen veloi tuiksessa · on ta:ukoitu!ksenmukaisinta kayttiia val
lion yleista mat!kalasikulomaketta ja noudattaa muitakin virkamatko
jen laskuttamiseen cliiittyvi-ii tavanomaisia b ytiintoja. Siten esimer.lciks-i 
tulisi virkamiehen mat:kal<astkuun 1i,ittama!llaan jarjestajan laskutUa voida 
ohjata korvaus suori-tettavaksi suoraan koulutulksen jarjestajalle. 

9183/ 76 
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Lisi:iyksena edella olevaan ilmoitetaan, etta milk.iili asianomalisen 
aama lasku on riittaviin selva, voidaan maksutoimenpiteet hoitaa 

ilman matlka:lasku!lomaketta ja ohjata korvaus laskun maksajan kautta 
koulutuksen jarjestajitl!le. (Hloj n:o 536/111/76, 9. 4. 1976 -.Vert. 
VT 10 a/76) VT 16/76. 1. 

Lisays tilityssaannon luottoa koskeviin maiirayksiin 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 33 a/75 esitettyyn 1ueteJ.oon 
asiakkaista, joihla on oikeus kiiyttiiii rajatonta 1uottoa k:rikilla 1iikenne- \ 
paikoilla, lisataan 1. 4. 76 lukien 

Oy Huber Ab 
Mervhuolto Oy 
Oy Tellko Ab 

(Tlt n:o 180/245/76, 8. 4. 1976) VT 16/76.2. 

3 Vuokratut siiiliovaunut 7. 4. 1976 

Virallisissa tiedotuksissa n:o 12/76. 10 julkaistuun luetteloon 
tehdaiin seuraavat muutokset: 

Kemira Oy, Malminkatu 30, 00100 HELSINKI 10 
Poistetaan n:o 199988/20 m3

, 7. 4. 1976 lukien. 
Lisataiin n:o 199905/19 m3

, 7. 4. 1976 lukien. 

(Lt n:..o Lko 31303/652/76 9. 4. 1976) VT 16/76. 3. 

4 Koulutusohjelmat 

Koulutu toim.ilku.llta on koulutusohjelmien vuosittaisen tarkistuk
sen puitteissa vahvistanut 01. 04. 1976 eraita muutoksia ja tarken
nuksia 

- junasuoritusturkintoon valmentavaan koulutusohjelmaan ( KOTO 
4.2.1.2) ja 

- henkiloliilkennetutkintoon valmentavaan koulutusohjelmaan (KOTO 
4.2.1.3) 

Muutokset sisahiivien korjau lehtien perusjakelu on uoritettu kou
lutusjaoston toimesta. Piirien tulee i!lmoittaa muutoksista karkille 
asianomaisille. (Ktj n:o 109-110/1142, 5. 4. 76) VT 16/76.4. 
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Perehdyttiimiskoulutus 5 
Rautatiehallitus on 19. 12. 197 5 hyvaksyma saan liihivuosien hen

kilostopoliittisessa ohjelmassa todennut, etta perehdyttiimiskoulutus 
vakiinnutetaan vuoden 1976 arkana koskemaan kaikkia valtionrauta
teiden palvelukseen tulevia organisaatiotasosta ja -yksikosta riippu
matta. 

Koulutustoimikunta on vahvistanut 01. 04. 1976 yleisen pereh
dyttamiskoulutruksen ohjelman (ktj n:o 126/1078/76, 01. 04. 1976). 
Ohjelman perusjakelu on suoritetru koulutusjaoston toimesta. Siihen 
llittyva perehdyttamiskoulutuksen muistilista (VR 4804) on Hihiai
koina tilattavissa painatusjaostosta. (Krj n:o 126/1143, 5. 4. 76) VT 
16/76. 5. 

A voimia virkoja ja toimia 6 
Asemapiii:illikon virka (V 25) ja apulaisinsinoorin virka (V 24). 

RautatiehallitU'ksen . paajohtajalle osoitetut brjalliset hakemukset on 
toi.lll!itettava rautatieha.Uituksen kirjaajalle viimeistaan toukd.kuun 20 . 
paivana 1976 ennen kello 12 ( postitse ennen vh-kaajan paattymista). 

Edelila mainittuihin virkoihin n.imrtetyt sijoitetaan toistaisek~i seu-
raava'Sti: 

asemapaallikko (V 25): Seinajoen (1 Sk) liilkennealueelle ja 
apulaisinsinoori (V 24): Seinajoen liikennepiiriin ( 1). 

Apulaisasemapiiallikon virka (V 20) , ensiluokan asemamestarin 
virka, viisi ylemman palkkaluokan toisen luokan kiriurin virkaa, 
alemman palkkaluokan asemamestarin v;rka (V 14). alemman palkka
luokan toisen luokan kiriU1·in virka, viisi veturinkuliettaian virkaa, 
kolme konduktoorin virkaa, kuormausmestarin virka ja vaihdemiesten 
esimiehen virka. Rautatiehallituksen liikenneosaston paallik..Olle osoite
tut hlrjaUiset ha!kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaa
jalle vi,imei5taan tou!kokuun 20. paivana 1976 ennen kehlo 12 (pos
tiotse ennen virka-ajan pii:littymis.tii). 

Edella mainittuihin vi,rkoihin nimitetyt srjoitetaan toistaiseksi seu-
raavasti: 

apulaisasemapiiiillikko (V 20): Oulun ( 1 01) liikennealuedle, 
1 luokan asemamestari: Seinajoen ( 1 Hm) liilkennealueelle, 
y.p. 2 luokan kirjurit: Seinajoen liikennepiiriin ( 1, junaturvallisuus

asiat), Vaasan (1 Vs js) ja Seinajoen ( 2 Sk) liikennealueille seka 
Sein,jijoen varikoHe ( 1, laskentatehtavat), 

a.p. asemamestari (V 14): Oulun (1 Mh) liitkennealueelle, 
a.p. 2 luokrm kiriuri; Semajoen llikennepiiriin ( 1), 
veturinkut;etta;at: Seinajoen vadkollle ( 5), 
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konduktoorit: Seinajoen ( 1 Sk), Vaasan p V s) ja Kokkolan (1 
Kok) lhlkennea~ueille, 

kuormausmestari: Kokkolru1 ( 1 Kok) hlkennealueelle seikii 
vaihdemiesten esimies: Seinajoen ( 1 Sk) llikennealueelle. 
Autonkuljettajan toimi, neljii vaihdemiehen tointa, kuusi juna-

miehen tointa, kolmetoista veturinlammittiijiin tointa, kaksikymmenta
kaksi asemamiehen tointa, tallimiehen toimi, vaununvoitelijan toimi 
ja apulaiskanslistin toimi. 

Lhl!kenneosaston paiillikohle osoitetut kitrjalliset hakemulk.set on toi
mi tettava asianoma.isen llik:ennepiirin paallikolle viimeistii.an 19. 5. 
1976. 

Edellii. ma.inilittu~hin toi.m.iin nimitetyt tuUaan sijoittamaan toiJStai
seksi seuroavasti: 

autonkuljettaja: V aasan (1 V s) ·liikenneailueelle, 
vaihdemiehet: Seinajoen ( 3 Sk) ja Kdlclrolan ( 1 Kdk) liikenne

alueille, 
junamiehet: Seinajoen ( 3 Sk) Vaasan (1 V s) , Pietarsaaren (1 Pts) 

ja Y1irvieskan (1 Yv) illkennealueille, 
veturinlammittajiit: Seinajoen ( 7), Kokkolan ( 5) ja Ytivieslkan ( 1 ) 

varikoid.le, 
asemamiehet: Seinii.joen ( 4 Sk, 1 Krk, 1 Nar, 1 Kst) , Vaasan (3 

Vs), Pietal"Saaren ( 1 J pa), Koklrolan ( 4 Kok, 1 Rpa) ja Yl1viesika.n 
(3 Yv, 1 Ou, 1 Kgs, 1 Hpj) llikennealueille, 

tallimies: Seinajoen va:rikoHe ( 1), 
vaununvoitelija: Ylivieskan varikolle ( 1 ) ja 
apulaiskanslisti: Seinajoen lhl!kennepfuiin ( 1 ) . 
Rautauiehallituksen koneosastolla on avoinna sopimuspalkkainen 

koneinsinoorin ( S 13) virka. 
Em. v.iclcaan haluklkaita pyyd.etiilin toimitta.maan koneosaston joh

tajalle osoiterut ikirjalliset ilmoiotuksensa rautatiehallitUJksen ki:rja'<ljalle 
17. 5. 1976 ·mennessii.. 

Ko. Vlill1kaan nimitetty tuhl'aan toistaiseksi s ~joittamaan konetekn-illi-
seen toimistoon. · 

Teknillisen apulaisen (V 14) ylimaarainen toimi, toistaiseksi rauta
tiehahli ruksen koneosas tolla. 

Rautatiehallituksen koneosaston johtajalle osoitetut kirjatliset ha!ke
mukset on toimitettava konetdknillisen toimiston paaHikolle 17 . 5. 
1976 mennessa. 

Yllii. mairiittuun to.iJineen otettu tullaan toistaiseksi si1oittamaan 
koneteknilliseen toimistoon suunnittelutehtii.IViin. 

Kirjurin 2 l. yp virka, to1staiseksi Turun varastossa. Hanlkinta
osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 12. 5. 1976 ennen lclo 12 .00 (pos
titse ennen virtka-ajan piiattymista) . 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 17 
Vllttaus Viralllslln t ledotukslln merkltiin: VT 1f7l.l (= lehden numero, vuoal, 
ulan numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaoatoon. 

To I m I t u s : Rautat lehallltus, lehtlpalvelu. 22. 4. 1976 

sis li 11 y s: 

1. Valtionrautateiden hallintoasetus. 
2. Veron ennakkoperinta. 
3. Valtioneuvoston paatos valtion tyon

tekijain vuosilomista annetun valti<r 
neuvoston paatOksen muuttamisesta 
18.3.1976/265. 

4. Virkapukuavustus. 
5. Itiiinen ybdysliikenne. 
6. Muuntdkurssit. 
7. Liintinen tavaraybdysliikenne. 
8. Tavaranluokitustaulukon korjauksia 

ja muutoksia. 
9. Turpeen ral1dittaminen. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

10. Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja 
koivukuitupuiden seka jatepuiden ja 
haik.keen rahtialennus. 

11. Ltikennepaik:kojen viilimatkat ..julkai
su: .muutoksia. 

12. Rakennusmestareiden piiivystys. 
13. Polttooljyn tilaa.minen kiinteistojen 

liimmitykseen. 
14. IAvoimia virlkoja ja toimia. 
15. Rautatieopisto. 
16. Nimityksia. 
17. Eroja. 

V altionrautateiden hallintoasetus 1 

A set u s 
valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 9 pliivana huhtikuuta 1976. 

Liikennemi:ni<sterin esittelysta muutetaan 14 piiivana maallskuuta 
1969 valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuiksen (183/69) 
33 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdat, 2 momentti, seka 34 §:n 1 mo
mentin 10 kohta, niiistii 33 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdat sellaisina 
kuin ne ovat 6 piiiviinii kesakuuta 1974 annetussa asetuksessa ( 456/ 
74 ), 33 §:n 2 momentti ja 34 §:n 1 momentin 10 kohta sellaisina 
kuin ne ovat 4 pii.iJvana kesiikuuta 1975 .annetussa asetuksessa ( 411/ 
75) seuraavasti': 

•. 33 §. 

2) ylilaakarin, arkkitehdin, koneinsinoorin, ratainsinoorin, tutkijan, 

9487/76 
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ylikamreerin, ylitarkkaajan, yliaiktuaarin, aslanvalvojan, suunnittelupaal
Hkon, kayttopaallikon, koulutuspaa.l.likon, paiimatemaatikon, kemisti
rnsinoorin, geologi-insinoorin, konttoripaallikon ja sosiaalipaallikon 
virat; 

4) toimistosihteerin, apulaisvarastonpaa.l.likon, tarkkaajan, tyontutki
jan, paakirjanpitajan, kirjanpitajan, rautatieopettajan, apulaisasemapaal
likon, aikataulunsuunnittelijan, yliteknikon, teknikon, vanhemman ja 
nuoremman toimistorakennusmestarin, rakennusmestarin, ylipuutarhu
rin, kirjurin, asemamestarin, jarjestelymestarin, veturinkuljettajan, vau
numestarin, konduktoorin, kuormausmestarin, vaihdemiesten esiinie
hen, veturinpuhdistajain ensimiehen ja konemestarin (konepajoissa) 
virat seka konemestarin ( muualla kuin konepajoissa), rikostu tkijan, 
koneteknikon, autonkuljettajain esimiehen, vanhemman autonasentajan, 
autonkuljettajan, asetinlaitemiehen, yliasentajan, opastinasentajan, sah
koasentajan, puutarhurin, vaakatarkastajan, polttoainetyonjohtajah, va
rastomestarin, vaununtarkastajan, huoltomiehen, vaihdemiehen, juna
miehen, veturinlammittajan, koneenhoitajan, vaununvoltelijan, rata
es~miehen, asemarniehen, tallimiehen, terveysolojen tarkkaajn, tyoter-. 
veyshoitajan, sairaanhoitajan, laboratorionhoitajan, piirtajan, kanslistin, 
apulaiskanslistin, konekirjoittajan, konttoriapulaisen, puhelunvalittajan, 
ylivahtimestarin, vanhemman vahtimestarin, vahtimestarin, talonmies
liimmittajan, taJ.onmiehen ja vartijan toimet. 

Ede1la 12 §:ssa mainitut virat samoin kuin .tassa pykalassa mainitut 
yli-insinoorin, apulaisjohtajan, ylilaakarin, liikennepiirin paahlikon, ark
kitehdin, tutkijan, suunnittelupaii:llikon, kayttopaiillikon, koulutuspaal
likon, suunnittelijan, koneinsinoorin, ratainsinoorin, kemisti-insinoorin 
ja geologi-insinoorin virat voivat olla sopimuspalkkaisia. 

34 §. 

10) tutkijalta, suunnittelupaalliko1ta, suunni·ttelijalta, ylikamreerilta, 
ylitarkkaajalta, yliaktuaar1lta, kayttopaallikolta, koulutuspaa!Hkolta, so
siaalipaaJlikolta, psykoteknillisen laboratorion ho.hajalta, psykologilta, 
aktuaarilta, kamreerilta, koulutussuunnitteli-jalta, apulaiskamreerilta, 
paiikirjanpitaja1ta, kon ttoripaaHikolta rau tatiehallituksessa, osastosih
.teerilta ja kinjaaja:lta alaan soveltuva yliopistossa tai muussa korkea
koulussa suoritettu loppututkinto, 1kuitenkin niin, etta psykologilta 
vaaditaan sanottu tutkin:to korkeirnmin arvosanoin psykologiassa tai 
teoreettisessa filosofiassa psykologian linjal:la seka yliaktuaarilta ja 
aktuaarilta sanottu tutkinto korkeimmin arvosanoin kansantaloudessa, 
tilastotieteessa tai matematiikassa; ' 

(R!J/Hlo n:o 174/011/76, 20. 4. 1976) VT 17/76. 1. 

~ 
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Veron ennakkoperintii 2 
Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

Valtiovarainministerion paatos 
ennakonpidaty ksen toimittamisesta ennakkoperintalain 14 § : n 
2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa annetun valtiovarain

ministerion paiitoksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii 30 piiiviinii maaliskuuta 1976. 

V altiovarairuninisterio on muuttanut ennakonpidatyksen tourutta
misesta ennakkoperintalain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa 31 piiivana joulukuuta 1959 antamansa paatoksen (555/59) 
2 §:n setlaisena lkuin se on 22 piiivana helmikuuta 1960 annetussa 
valtiovarainministerion paatoksessa ( 107 I 60), niiin kuuluvaksi: 

2 §. 
Suoritettaessa lomakorvausta taikka yli- tai sunnuntaityokorvausta, 

joulurahaa tahi muuta saiinnollisin valiajoin maksettavan palkan lisaksi 
suoritettavaa palkkaa, on ennakonpidatys toimitettava ennakkoperinta
lain 13 § :n 1 momentissa tarkoitettua pidatystaulukkoa kayttaen edella 
mainitun korvauksen tai palkan ja sen maksua lahinna edeltiineelta tai 
sita ensi!ksi seuraavalta palkanmaksukaudelta maksettavan palkan yh
teismaaran mukaan tai prosenttimaariiisena korvauksen tai palkan maa
rasta seuraavasti: 

Korvauksen tai palkan 
maarii, mk 

1,00-200,00 
200,01-500,00 
500,01 tai enemman 

Ennakonpidatys 
% 

30 
40 
50 

Ennakonpidatys lomaltapaluurahasta, lomarahasta ja muusta vas
taavasta loma-ajan palkan lisaksi suoritettavasta loman pituuden mu
kaan miiaraytyvasta korvauksesta toimitetaan prosenttimaariiisena seu
raavasti: 

Korvauksen maarii, 
mk 

1,00-1 500,00 
1 500,01-2 500,00 
2 500,01 tai enemmiin 

Ennakonpidiitys 
% 

30. 
40 
50 
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Vuosiloman ajalta maksettavasta palkasta toimitetaan ennaikonpida
tys ennakJkoperintiilain 13 § :n 1 momentissa tarkoirettua taulukkoa 
kayttaen, niin kuin loma-ajan palikka olisi maksettu tyopaikaUa nouda
tettavin palkanmaksukau&in vuosiloman aikana. 

Mabettaessa aikaisemmin ·suoritetun paJkan 1isa1ksi pa1klkaa tai 
muuta korvausta useamman kuin yhden palkanmaksukauden ajalta tai 
loppusuoritusta useamman kuin yhden pallkanmaksukauden aik-ana teh
dysta urakkatyosta, on ennakonpidatys toimitettava ennakkoperintalain 
13 § :n 1 momentissa tarkoitettua tauluklkoa kayttaen siten, etta !run
kin pa1kanmaksukauden pa:lkkaan lisataan pa1kanmaksukausien luvulla 
jaettu osa pallkasta tai loppusuocituksesta ja yhteismaaristii lasketuista 
ennakonpidatY'ksista viihennetaiin ailkaisemmin samalta ajalta toimitet
tujen ennakonpidatysten. milii!rii, t-ai edella 1 momentissa mainittujen 
prosentt.imaarien mukaan. 

·Tiima paiit& rulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1976. Sitii sovel
letaan palkkoihin ja korvauksm, jotka maksetaan tai menkitaiin asian
omaisen hyviiksi sanottuna paivanii tai sen jalkeen. 

(Hloj n:o H1o 304/010/76, 15. 4. 76 - Vert. Kl Wa/60) VT 
17/76. 2. 

3 V altioneuvoston paatos valtion tyontekijiiin vuosilomista 
annetun valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta 
18.3.1976/265 

Va:l.tioneuvosto on val:tiovarainministerion esittelysta muuttanut 21 
piiivana maaliskuuta 1974 valtion tyontekijiiin vuosilomista antamansa 
paatoksen 239/74) 2 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin niiin kuu
luvaksi: 

2 §. 
Vuosiloman pituutta laskettaessa otetaan huomioon va:l.tion palve

luksessa tyosuhteessa tai virkasuhteessa palveltu aika seka aika, jonka 
asianomainen on paatoimisena ollut ikansaneliikelaitoksen, Suomen Pan
lcin, Postipankin, valtioenemmistoisen yhtion, kunnan, kuntien keskus
jiirjeston, kuntien yhtymiin tai uskonnollisen yhdyskunnan pa:lveluk
sessa taikka sellrusen yksityisen, yhteison tai 1aitoksen palveluksessa, 
joka saa lam tai asetuksen nojalla tailkka harkinnanvaraista valtionapua 
yli puoleen pal!kkamenoistaan. 

4 §. 
Tyossiiolopiiivien veroisina piiivina pidetaiin vuosilomaa maarat

taessa vuosilomalain (272/73) 3 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen 
piiivien lisiiksi myos 
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1) niita tyopaivia, joina tyontekija tai toirnihenkilo on tyosuhteen 3 
kestaessa oHut poissa tyosta sairauden tai tapaturman vuoksi myonne-
tyn palk.aJl'isen loman aikana, 

2) mainitun lain 3 § :n 5 moiJlentin 2 kohdasta il.menevin edelly
tyksin niita tyopii.ivia, joina tyontek.i:ja tai to1m.i:henkilo on tyosuhteen 
kestaessa ollut poissa tyosta maanpuolustuskursseille, viiesti:>nsuojelu
koulutukseen tai -palvelukseen miiiiriittynii taikka palkattomaHa iomalla 
palvelua varten suomal·ais_essa valvontajoukossa tai koulutettavana edel
lii mainittua tahi valmiusjoukkoa varten Suomessa, 

3) niita tyopii.iviii, joina tyontekija tai toimihenkilo on tyosuhteen 
kestiiessii ollut poissa tyosta kunnallisvaltuuston tai -hallituksen tai val
tiol:lisia taikka kunnallisia 'vaaleja varten lain mukaan asetetun vaali
lautakunnan ta:i "toimikunnan kakouksen, asevelvollisuuslaissa ( 452/ 
50) twkoitetun kutsuntapiiiviin, 50- tai 60-vuotispiiiviin, oman hiiiipiii
viin, iiiheisen omaisen hautauspii.iviin taikka perheenjiisenen iikillisen 
sairastumisen tai kuolemantapau.ksen vuoksi myonnetyn palka1lisen va
pautuksen aikana. 

Tiimii piiiitos tulee voima"an 1 piiiviina huhtikuuta 1976 ja sitii so
veHetaan ensi kertaa 31. 3. 1976 piiiittyvan iomanmiiiiriiytysmisvuoden 
osalta. 

(Hloj n:o IDo 303/10/76, 15. 4. 1976 - Vert. VT 15/74.1 ja 
VT 28/74.2) VT 17/76. 3. 

Virkapukuavustus 4 
Asetuskolroelmassa on julkaistu : 

Asetus 
valtion virkapukuavustuksista annetun asetuksen muuttamisesta 

(266/76) 

Annettu Helsingissli 19 piiiviina maaliskuuta 1976. 

V a1tiovarai:nministerion -toimialaan ikuuiluvia asioita kiisittelemiiiin 
miiiiriityn ministerin esittelystii muutetaan · valtion virkapukuavustuk
sista 30 piiiviina joulukuuta 1969 annetun asetuksen ( 850/69) 4 § :n 
2 ja 3 momentti ja 7 § seuraavasti: 

4 §. 

Perusha.nk.inta-avustusta suoritetaan silloin tkun virkamies hank
kii asianomaiseHa hallinnona1al:la ensimmiiisen kerran viTkapuvun. 



4 
17 -6-

Avustuksen maara on 90 % pakollisten virkapuikineiden hankintahin
noista. 

Uusinta-avustusta suoritetaan virkamiehen tehdessa pakollisten vir
kapukineiden uusintahankintoja. Avustuksen maara on 60 % virka
pukineiden hankintahinnoista, kuitenkin siten, etta posti- ja lennatin
laitoksen tai liikkuvan poliisin palveluksessa olevan virkamiehen hank
kiessa ensimmaisen kerran taman asetuksen saiinnosten mukaisesti vir
kapuvun vuosien 1976 ja 1977 aikana suoritetaan hiinehle virkapuku
avustus perushankinta-avustuksen suuruisena. Uusinta-avustusta ei suo
riteta yksinomaan juhlapukuihin kuuluvista virkapukineista. 

7 §. 
Virkapukuavustus suoritetaan siten, etta asianomainen virasto tai 

laitos maksaa hankkijaUe 90 % virkapukuhankintahinnasta, kun on ky
symys 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta perushankinnasta ja 60 % 
hankintahinnasta, ikun on kysymys 4 § :n 3 momentin mukaisesta 
uusintahankinnasta. Muun osan virkapuvun hinnasta maksaa virkamies 
hankkijaHe . 

Tiin1a asetus tulee voimaan 1 piiivanii huhtikuuta 1976 ja silla ku
motaan 31 piiivana joulukuuta 1975 annettu asetus (1027/75) val
cion virkapukuavustuksista annetun asetuksen valiaikaisesta muuttami
sesta 10 piiivana toukokuuta 1974 annetun asetuksen (353/74) voi
massaoloajan jatkamisesta. 

Slj n:o 7/110/76, 14. 4. 1976) VT 17/76. 4. 

5 ltainen yhdysliikenne 

Neuvostoliiton rautatiet on huomauttanut eraista tapauksista, joissa 
liihetyksia on osoitettu Neuvostoliittoon ja Neuvostoliiton kautta yh
dysliikennemaarayksista poikkeavalla tavalla. Liikennepaikkoja muistu
tetaan seuraavista seikoista, joista pyydetiiiin huomauttamaan lahetta
jille: 

- Rahtikirja on taytettavii joko suomen tai suomen ja venajiin 
kielella; edellisessa tapauksessa raja-asema kaiintaa sen venajiiksi. Niin
pa esim. tavaran nimitystii ei saa merkita englanniksi. 

- Maariiasemoo ja maiirarautatien nimi on merkittava tark:kaan 
selittiien, jotta viiltetaiin sekaannus sellaisten samalla paikkakunnalla 
olevien asemien kesken, joiden nimet ovat samoja tai samanlaisia. 
Eriiissa tapauksissa maaraasemaksi on merkitty paikkakunta, joka ei 
ole lainkaan rautatieliikennepaikka. Jos ilmenee epiivarmuutta, asian 
voi varmistaa liikennetoirilistosta tai tariffitoimistosta, puh. 2730. La
hettiijiin on sovittava vastaanottajan kanssa, mille asemalle lahetys 
osoitetaan. 
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- SNT-Liiton kautta kolmansiin maihln osoitetuissa lahetyksissa 5 
on kiinnitettava huomiota siihen, etta tavaran ETT-ryhma merkitiiiin 
oikein. Ryhman voi tiedustella tariffitoimistosta, pub. 2730. ETT
ryhma merkitiiiin rahti!kirjan sarakkeeseen 13. 

- Lahetysaseman on merkittava rahtikirjaan ne raja-asemat, joi
den kautta liihetys on kuljetettava. 

- Kolmansista maista tulevH:le, SNT-Liiton kautta transitona kul
jetettavi1le liihety'ksille on hankittava lahtomaasta transitolupa. 

(Tf n:o Tou 132/253/76, 15. 4.1976) VT 17/76. 5. 

Muuntokurssit 6 
Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavarallikentees

sa 1. 5. 1976 alkaen ovat seuraavat: 
Luku-
miiiirli Rahayksikko Lyhennys 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) . . . . . . Fl 
100 Belg.an frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FrB 
100 Bulgarian levaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leva 
100 Englannin puntaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 
100 Espanjan pesetaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pta 
100 Italian liiraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lit 
100 Itavallan shillinkia . . . . . . . . . . . . . . . . . Oes 
100 Jugoslavia, kiiyttiia kultafrangia . . . . . . . FrUIC 
100 Kreikan drakmaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr 
100 Luxemburgin frangia . . . . . . . . . . . . . . . Frlux 
100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing . . . . . . . . Rbl 
100 Norjan kruunua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NKr 
100 Portugalin escudoa . . . . . . . . . . . . . . . . . Esc 
100 Puolan · zlotya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zl' 
100 Ranskan frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FF 
100 Romanian leita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lei 
100 Ruotsin kruunua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKr 
100 Saksan Liittotasavalta, markkaa . . . . . . DM 
100 Saksan Demokraattinen Tasavalta . . . . . M 
100 Sveitsin frangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
100 Tanskan kruunua . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKr 
100 Tsekkoslovakian kruunua . . . . . . . . . . . . Kcs 
100 Turkin puntaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ltq 
100 USA:n dollaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
100 Unkarin forinttia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft 
100 Kultafrangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FrUIC 

(Tft n:o Tou 131/230/76, 14. 4. 76), VT 17/76. 6. 

mk 
146,50 

10,10 
370,00 
760,50 

6,00 
0,50 

21,60 
157,00 

12,00 
10,10 

523,00 
71,00 
13,80 
19,10 
83,80 
78,00 
89,80 

153,20 
150,00 
152,40 

63,70 
66,00 
25,60 

390,00 
18,70 

157,00 
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1 Liintinen tavarayhdysliikenne 

Iso-Bri tannian rautatiet on ilmoittanut lopettavansa CIM~opimuk
sen puitteissa tapahtuvan kappaletavaraliikenteen 1. 5. 1976 lukien, 
mutta ottaa siirtymavaiheessa vastaan kappaletavaraJiihety'ksia viela 
1. 6. 1976 saakka. LiikennepaiJdroja pyydetaan huomioimaan uusi ra
joitus. (Tft n:o Tou 129/252/76, 15. 4. 1976) VT 17/76. 7. 

8 Tavaranluokitustaulukon korjauksia ja muutoksia 

A a k k o s e ll i s e en osaan tehdaiin seuraavat korjaukset : 
3504 Dekaliini, sailiovaunuissa, rahtiluokka oleva 4 
7310 Dynamiitti, lisataiin sanat (VAK:n alainen) 
6212 Hematiittirauta, harkkoina, rahtiluokka oleva 4 
4063 Jaa: hiilihappo-, poistetaan sana sliiliovaunuissa 
3941 Kaliumsilikaatti, siiiliovaunuissa, rahtiluokka oleva 4 
2551 Kalsiumkarbonaatti, raaka, lietetty, raht±luokka oleva 5 
4561 Kasviliima, nestemainen, 1 em, saHiovaunuissa, rahtiluokka ole

va 4 
4228 KataJysaattorit, •I em, sailiovaunuissa, rahtiluokka oleva 4 

Keramiikkateokset, [ e m, nimikenumero oleva 6054 
3509 Kloroformi, .rahtiluokka oleva 3 
3505 Klorofo.rmi, iiiliovaunui:ssa, rahthluokka oleva 4 
7576 Kontit, (vam suu.rlavat), 60 jalan, nimikkeen jii:ljessli olevassa 

tekstissa muutetaan nutnero 7575 numeroksi 7576 
Laatat, tulenkestavat, keraamiset, nimikenuroero oleva 6021 ja 
rahtiluokka oleva 3 

6601 Liimmonvaraajat, teriilksiset, valU.rautaiset, lisataiin sana pakkauk-
sissa 

3745 Natriumhypokloriitti: :liuos, lisataan sanat (VAK:n alainen) 
3001 Pelletti, magnitriittiri.kaste oleva magniittirikaste 
5084 Rakennukset, vaJ.miit, puiset, myos osina, rahtiluokka oleva 3 
4735 Turve, kasvuturve, ikuiva, myos lannoitettu, i~m3=350 ik.g, rahti-

1uokka oleva 6 
Nimikkeeseen Turve ikuuluva muu teksti jaa ennalleen. 

6668 V alurautatava.rat, 1 em, rahtiluokka oleva 3 

A a k k o s e ·l 1l is e en osaan 1isataan seuraavat uudet nimik!keet : 

350.5 
3509 
2742 
3001 
4561 

A:setoni ( V AK:n alainen): sailiovaunwssa . .. .. . . .... . 
lem ..... . ............. . 

Betoni, kuiva (hiekan ja sementin selkoitus) ... . ....... . 
Hematiitti (punainen rautamaJ.mi) ..... . ..... . ...... . 
Liimat, sliiliovaunulssa ( V AK:n alainen) ............. . 

4 
3 
6 
6 
4 
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6552 Putket ja niiden osat: rautalevysta, paiillystamattomat, myos 8 
suojamaalatut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

R y h m i t t a i s e s s a osassa esiintyy nimikenumero 3942 kaksi 'ker
taa. Ensimmiiinen on o1eva: 

3941 Vesilasi, myos seoksissa, sailiovaunuissa . . . . . . . . . . . . . . 4 

(Tft n:o To 1026/241/76, 12. 4. 1976) VT 17/76. 8. 

Turpeen rahdittaminen 9 
Valtioneuvosto on myontanyt polttoturpeelle 1.1.1976 

1ukien 22,6 prosentin eli 10 hinnoitus1uvun suuruisen a1ennuksen vau
nukuorma1uokan 6 rahclista (LM dci.rje1ma n:o 207/24/76, 8. 4. 1976). 
Taman perusteella polttoturpeen rahti lasketaan toukokuun 1 paivasta 
1976 ·lukien 1uokan H 1 mukaan aakkosellisen tavaranluokitustaulukon 
ohjeita noudattaen. Asiakkai.l:le on ilmoitettva, etta a1ennus polttotur
peen rahdeista tammi~huhtikuun 1976 ajalta maksetaan heille takaisin
maksuteitse asiakkaiden tekemien takaisinmaksuanomusten perusteella. 
Anomuk:siin on :l:iitettava rahdin maksajil1e kuiteiksi annetut rahti!kir
jan osat, jotlka pa!lautetaan <anojille takaisinmaksun suorituksen yhtey
dessa. 

K as v u t u r pee 11 e valtioneuvosto ei ole enaa myontiinyt alen
nusta, joten sen rahti on laskettava ~uokan 6 mukaan noudattaen muu
ten aakkosellisen tavaranJ.uokitustau1ukon rahditusohjeita. Ks. VT 
52/75.4. (Tft n:o To 1306/243/76, 13. 4. 1976) VT 17/76. 9. 

Neuvostoliitosta saapuvien haapa- ja koivukuitupuiden sekii 1 0 
jatepuiden ja hakkeen rahtialennus 

Valtioneuvosto on myontiinyt 1. 1.-30. 6. 1976 ajaksi kot.imaisille 
tuotantolaitoksille Neuvostoliitosta saapuvien P 2 1uokan mukaan rah
ditettavien haapakuitupuiden ja P 3 1uokan mukaan rahditettavien koi
vukuitupuiden seka vaunukuorma:luokan 6 mukaan rahditettavien ni
mikkeeseen 5194 kuuluvien jatepuiden ja hakkeen rautatierahtien Suo
men osuuksista !ku1jetusmatkasta riippumattoman 5 % :n suuruisen 
rahtialennuksen. (LM kirjelma n:o 207/24/76, 8. 4. 1976) 

Edel1a olevan perusteella rautatiehallitus on maiirannyt, etta alen
nus myonnetaan 16. 4. 1976 lu!kien raj a- as em i 11 a naiden 1iihe
tysten rahtilaskelmissa viihentamiilla 5 % Suomen rahtiosuudesta. 
Alennusta ei myonnetii tuontitavaran rajaliikenteeseen llittyvistii. lisa
maksuista. 
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Lankun- ja laudanpa·tkien tariffipaino on 600 kg kilntokuutiomet
rilta ja hakkeen osalta 800 kg kiintokuutiometrilta tai 400 kg irto
kuutiometrilta. 

RautateUle tulevan korvauksen laskemista varten pidetaan raja
asemilla naista kuljetuksista kuukaus1ttain kahta Juetteloa lomakkeella 
4139 siten, etta toiseen luetteloon merkitaan haapa- ja koivupuut ja 
toiseen puunjatteet. Luetteloihin merkitaan rahtikirjan paivays ja nu
mero, maaraasema ja Suomen rahtiosuus alentamattomana ilman lisa
maksuja. Luetteloiden asiakkaan osat lahetetaan tilitoimiston tkotimai
seen tarkastusjaostoon korvauslaskentaa varten. 

Ajalta 1. 1.-15. 4. 76 alennus maksetaan asiakkaiHe ilman ano
musta tilitoimiston toimesta raja-asemien naista kuljetuksista pita
mien luettcloiden perus~eella (ks. VT 52/75.5) . Tiima luettelointi 
paatetaan raja-asemilia 15. 4. 76 ja 1uettelot liihetetaan kotimaiseen tar
kastusjaostoon takaisinmaksua ,ja korvauslaskentaa varten. Asiasta on 
i:lmoitettava myos ko. asiakkaille. 

(Tft n:o To 1306/243/76, 14. 4. 1976) VT 17/76. 10. 

Liikennepikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 

30. 5. 197 6 lukien ( uuden a.ikataulukauden alusoo) avataan iiiken
teelle rataosalla Helsinki-Karjaa i.km:lla 7 + 630 seisatke ja otetaan 
julkaisuun seuraavin merkinnoin: 

1 2 3 4 5 6 

Gjuteriet 
ks. Valimo 

Valimo
Gjuteriet 1 

Hki 
Psi 4. Kr 80. Hil 

Samasta paivasta Jukien paistetaan jul!kai&usta Strombergin seisake 
menkintoineen. 

Yt, (N:o l.Jko 31026/67/76, 12.4.1976) VT 17/76. 11. 

12 Rakennusmestareiden paivystys 

Tehdysta esityksesta on ra:kennusmestareiden paivystys muutettu 
15. 4. 1976 lukien seuraavasti: 

1. Paivystajaksi maaratty rakennusmestari hoitaa paivystyksen 
perjantai-illasta klo 16.00 lahtien maanantaiaamuun klo 7.00 saa:kka. 
Han on velvollinen huolehtimaan tana aikana koko ratapiirin alueella 
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suoritettavista raivaustoista vaurion tai onnettomuuden sattuessa. Piii- 12 
vystysaikanaan han on velvollinen huolehtimaan siita, etta haneen aina 
tarvittaessa saadaan puhelinyhteys myoskin silloin, kun han toimii rai
vaustyon johtajana. Piiivystysvelvollisuutta ei saa siirtaa toiselle ilman 
ratapiirin paallikon lupaa. Milloin vaurioita sattuu samanaikaisesti 
useampia tai vaurio sattuu etaalla, tulee piiivystajan halyttaa riittavasti 
avukseen muita rakennusmestareita. 

2. Paivystava rakennusmestari ei ole velvollinen hoitamaan muita 
mahdo.llisesti vuorotyoluontoisia toita. 

3. Kaikki rakennusmestarit ovat velvolliset .ilmoittamaan omista 
ja alaistensa lomista, vapaapiiivista seka sijaisista piiivystavalle raken-
nusmestarille. · 

4. Piiivystysvuorotaulut laatii asianomainen ratapiirin paallikko, 
joka myos yksin on oikeutettu tekemaan niihin mahdollisesti tarvitta
vat muutokset. 

Vuorotaulua laadittaessa tulee ottaa huomioon liikenne- ja puhelin
yhteydet niin, etta piiivystajii!ksi maarataan vain ratapiirin keskeisiile 
llikennepaikoille sijoitettUJja rakennusmestareita. 

Vuorotaulut jaetaan seuraavasti: 

ratapiirin paiillikko 
ratapiirin toimisto 
raivauspaallikko 
varikon tai al:avarikon veturitallin paivystaja 
junaohjaajat piiivystyspiirissa 
rakenn usmes tad t piii vystyspiirissa 

- rataesimiehet piiivystyspiirissa 
- paika.llisista oloista riippuen tarpeeHiseksi katsotut muut piii-

vystysvuorotaulua tarvitsevat virkamiehet. 

5. Maanantai'aamusta klo 7.00 perjantaisin klo 16.00 vastaa kukin 
omalla vastuualueellaan mahdollisesti sattuvien vaurioiden tai onnetto
muuksien vaatimista toimenpiteista. Ti:ista ei suoriteta piiivystyskor
vausta. Mahdollisista toimenpiteista sen sijaan palkkaus maksetaan 
maiiraysten mukaisesti. 

6. Milloin vi.i!ko.Ha sattuu atikipyha jarjestetaan piiivystys ruuta 
piiivia varten vastaavasti. Niiin myos nyt paivystyksen aikaessa 15. 4. 
alkaa paivystajien vuoro jo torstaina klo 16.00 ja jatkuu tiistaiaa:tnuun 
lldo 7.00. 

(Rt 822/01/76, 8. 4. 76) VT 17/76. 12. 
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13 Polttooljyn tilaaminen kiinteistojen llimmitykseen 

Rautatiehallitus on tehnyt sopimukset polttooljyhankinnoista seu
raavien yhtioiden kanssa: Suomen BP Oy, Oy Esso Ab, Oy Shell Ab 
ja Neste Oy. 

Sop.imukset ovat voimassa 1. 4. 1976-31. 3. 1977. 

Kevyt ja raskas polttoOWjy toimitetaan vapaasti tilaajan sa.ilioihin. 

TiJ.aukset tulee osoittaa ja lahettaa suoraa.n oljy-yhtioiden ao. toimi-
tusvarastoille. Laskutus tapahtuu Popun kautta. 

Seuraaviin VR:n kulutuskohteisiin til'ataan polttooljy n :o 1 Suo
men BP Oy!1ta (HUOM! Polttooljya til.ataan oliy-yhtiolta vain siina 
tapauiksessa, etta omaa dieselpolttonestetta ei voida toimittaa ao. paik
koihin.) 

Polttooijy n:o 1: 

Kulutuspaikka 

Alavus Jyvaskyla Lahti Pikkarala 
Espoo Jamsii.nkoski Lappila Bitajiinmiiki 
Haapami.i:ki Kajaani Lapua Pohjankuru 
Hamina ( Hi.llo ) Kannonikos:ki Laukaa Pori 
Hanko Kauhava Lievestuore Punkaharju 
Heinola KaukJahti Loimaa Roaahe 
Helsinki Kausala Loviisa Raippo 
Herr alta Kauniainen Luikonlahti Rajamii!ki 
Herttoniemi Kei telepohj a Ma:lml Riihimatki 
Hi& Kemi Mas.ala Rovaniemi 
Huopalahti Kemija'l"Vi Messukyla Ruukki 
HumppiJ.a Kemva Milkkeli Rantamaki 
HyrynsaJ.mi Ke&alahti Muhos Saarijiirvi 
Hyvinkaa Kinkkonummi Myllymaki Savonlinna 
Hameenlinna IG,rlkniemi Mantyharju Simo 
Harma Koivu Naantali Si.ilinjarvi 
li Kolho Noikia Suonenjoki 
Iisahni Kontiomaki Orivesi Sornainen 
Ilomantsi: Koski Otanmii!ki Taavetti 
Imatra Kotka Oulu Tampere 
lnkeroinen Kouvola Pa.ukano Tikkurila 
In:koo Kuivaniemi Parola Toijala 
Joensuu Kuopio Pasila Tornio 
Joutseno Kupittaa Pernio Tuira 
Juan:kosJki Kutemainen Pieksamaki Tuomioja 
Juurikorpi Kyro Pihlajavesi Tlll'ku 
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Uimaharju 
Utajarvi 
Uusilkylii 
V'<!asa 
Vainikkala 

V alkeakoski 
Va:lko 
Vammal'a 
Varanen 
Vihanti 

Suomen BP y:n toimitusvarastot 

Herttoniemen valtasto 
Bensi.inikatu 3 
00810 Helsinki 81 

Kuopion varasto 
Iloharju 
70600 Kuopio 60 
puh. 971-20 113 

Kot!kan varasto 
Oljysatama 
48100 Korka 
puh. 952-11 959 

Ou!lun varasto 
Vasaraperiintie 
90420 Oulu 42 
puh. 981-555 887 

Turun varasto 
Pansio 
20240 Turku 24 
pub.. 921-402 021 

R a s lk a s p o 1t t o <H j y n:o 4: 

V apaasti tilaajan si:iiliossi:i: 

Vihtavuori 
Vilppula 
Virrat 
Vuokatti 
YlivieSika 

Aetsa 
A.htiiri 
Ammansaari 
Haapajiirvi 
Nuppulinna 

Napapiirin Ku:ljetus Oy 
Rovakatu 31 
96200 Rmraniemi 20 
puh. 991-16 903 

Pietarsa~ Varasto 
PL 25 
68601 Pietarsaari 
puh. 967- 13 511 

Pmin v,a:rasto 
Tahkoluoto 
28900 Reposaari 
puh. 939-84 177 

Skoldvikin varasto 
SkoMvi!k 06850 ~ulloo 
puh. 915-23 321 

Toimittajayhtio Toimitusvarasto Puh. n:o 

Helsingin vari!l,&o 

17 

Pipolan lampakeskus Shell Helsinki 90/6981 011 
Helsingin v,arikko 

Pasilan suoalue Shell Hels>1nki , 
Tampere, varitkko Shell Tampere 931/54 250 
V aasa, konepaja Neste Vaasa 961/241 255 
Seinajoki, aseman lamp<jkestkus Neste Naantali 921/26 08() 
Turku, varikko Neste Naantali 

" Joensuu, varikko Esso Kotka 952/11 260 
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Kuopio, konepaja Esso Kotka 
Kouvola, asema + vari!kko Esso Kotka " 
Pieksamaki, konepaja Esso Kotka , 

(Hto 230/52/76, 13 . 4. 76) VT 17/76. 13. 

14 Avoimia virkoja ja toimia 

15 

V altionrautateiden kaksi sopimuspalkkaista suunnittelupaiillikon 
virkaa ( S 13) ja yksi sopimuspalkkainen kiiyttopiiiillikon virka ( S 12). 
Rautatiehallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallitulksen kirjaajalle viimeistiian 12 piiivana toukokuuta 1976 
ennen kello 12.00 ( postitse ennen virka-ajan paattymistii). 

Edellii mainittui.hin vir!koihin nimitetyt sijoitetaan toistaiselksi seu
raavasti: 

Suunnittdupaallikot: Ytksi talousosaston taloustoimistoon ja yksi 
tietokonetoimi.Jstoon. 

Kayuapaiillikko: Talousosa:ston tietokonetoimistoon. 

Konttoriapulaisen (V 7) toimi, toistaiseksi Oulun ratapiirin toimis
tossa ( Oulu), nelja rataesimiehen tointa, toistaiseksi Helsingin ratapii
rissa ( 1 Helsinki, 1 Kerava, 1 Tennila ja 1 Herrala; asunnot varattu). 
Rataosaston johtaja:lle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. rata
piirin paaJ.likolle viimeistiian 19. 5. 1976. 

Rautatieopisto 

Toimistotutkinnon ovat suorittaneet 9. 4. 1976 allamain-itut henkilot: 

Ahdkas, Marja-Leena (Kemi); Beckstrom, Anne Ktistiina (Helsinki); Halo
nen, Anna-Liisa (Oulu); Huttunen, Eeva Anneli (Helsinki); Hyttinen, Jukka 
Pekka Artturi (Joensuu); Jelekiiinen, Pertti Juhani (Helsinki); Kantola, Raija 
Hannele (Tampere); Koskelainen, Tuula Sinilcl!:a (Helsinki); Koski, Riikka Anita 
(Pori) ; Koskinen, Eija Piiivikki (Turku) ; Karkkainen, Kyiisti Kalevi (Helsinki); 
Lehtikangas, Mirja Helena (Kerava); Lemberg, Kirsti Kaarina (Turku); Lind

. qvist, Aila Elisabet (Helsinki); Louhelainen, Marja-Terttu (Helsinki); Loukkaan
huhta, Raija Maria ( Imatra); Paloposki, Ulla-Maija Irmeli (Helsinki); Pohjonen, 
Pirjo-Riitta ( Lappeenranta); Riihimiiki, Paula Helena (Toijala); Salakka, Anja 
Heli (Vainikkala) ; Salomaa, .Katja Maarit (Vaasa); Salonen, Marja Helinii (Hel
sinki); Siekkinen, Tuija Marjatta (Helsinki); Siitonen, Ilpo Jaakko Juhani (Tam
pere); Sonnineo, Pirjo Kaarina (Kuopio); Suominen, Margit Irmeli (Kokkola); 
Tiljander, Anna-Liisa (Kajaaoi); Turtiaioen, Tarja Virve Hannele (Helsinki); 
Tynys, Sirkku Aija Tellervo (Kouvola); Volama, Marjo-Riitta (Seiniijoki). Rauta
tievirkarniesliitoo Jahjoittaman Jcellon sai Ilpo Jaakko Juhani Siitonen. 
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Hallinto-osasto 

17 

Ni.mityksia 16 

Ylim. tyi:iterveyshoitajan (V 13) toimeen (Riihimi!k.i) vt ylim. tyi:iterveyshoi
taja Eeva Virve Katriina Pohjonen, ylim. kirjurin 2 pl. (V 16) toimeen ylim. 
teknillinen apulainen yp Onni Albert Lehtonen. 

Liikenneosasto 

Siihkotarkastajan (V 25) virkaan (Pielksiimiiki) tyi:isop.suht. insinoori Jouko 
Tapani Railo, kolmannen luokan 1 pl. asemapaallikon (V 21) virkaan (Valkea
lkoski) apulaisasemapaallikki:i (V 20) Erkki Sakari Rasiinen, kolmannen luokan 
asemapaalliki:in virkoihin (Kirkniemi) yp. 2 1 krj. Mauri Arvid Reso, (Aetsa) 
ap.asemamest. (V 14) Olavi Marjanne, asemapaall. CY 26) virkaan (Oulu) apu
Iaisasemapiiall. (V 20) Vaini:i Ilmari Manninen, asemapaall. ( V 25) virkaan 
(·Lahti) lii:kennetark. (V 22) Jaakko Ilmari Ahola. 

Helsingin liikennepiiri: apulaisasemapaalliki:in virkaan (V 19) (Turenki) yp. 
2 lk kiriuri Heikki Seppo Samuli Eskola sekii 1 lk kirjurin virkoihin (Helsinki) 
yp. 2 lk kirjurit Heikki. Siitonen, Sauli Ahti Kalliomiiki, Eino Unto Juhani Les
ikinen, Veikko Stefan Pihlajaniemi, Eero Eelon Salmi, Pentti Herman Aho, 
Veikko Kalevi Silvennoinen, Lasse Kalle Vannemaa, Aimo Jalmari Sajamaa, Reino 
Kalevi Ahtiainen, Otto Tauno Kivikoura ja Jaakko Olavi Torvinen sekii ap. ase
mamestari (V 13) Ossi Fredrik Peltomaki. 

Kouvolan liilkennepiiri: yp. 2 lk kirjurin virkoihin (Kouvola) ap. 2 lk kirjuri 
Anna-Liisa Ko111onen, (Joutseno) ylim. 3 lk kirjuri (V 10) Hannu Juhani Juvo
nen, (Mikkeli) ap. 2 lk kirjuri Martti Kalevi Narviinen, (Mantyhnrju) asema
mestari (V 13) Esko Matti Kanervo, ap. asemamestarin virkoihin (V 13) (Vainik
ika.la) ylim. 3 lk kirjurit (V 10) Matti Antero Hiiva ja Jorma Ensio Vainikka, 
(Lappeenranta) ylim. 3 lk kirjuri (V 10) Pekka Juhani Laitinen, (Myllykoski) 
ylim. 3 lk 1kirjuri (V 10) Markku Hei:kki Juhani Nieminen, (Inkeroinen) ylim. 
3 lk kirjuri Et'kki Juhani Kujanpaa, konduktoorin virkoihin (Kouvola) kuormaus
mestarit Mauno Tevanierni ja Tauno Olavi Kumpulainen, asetinlaitemiehen toi
rmeen (Kouvola) vaihdemies Pentti Kalevi Sindqvist, apulaiskanslistin toimeen 
(Kotka) ylim. toimistoapulainen Leena Tuulikki Junno, konttoriapulaisen toimeen 
(Kouvola) ylim. toimistoapulainen Eeva Marjatta Piitiiri. 

Oulun liikennepiiri: 1 lk asemamestarin virkaan (Salla) ap. asemamestari 
( V 14) Salkari Henrik Lahtinen. 

Pieksamaen li&ennepiiri: yliteknikon virkaan (V 21) (Pieksamiien varikko) 
ylim. yliteknikko (V 21) Erkki Veli Antero Karjalainen, asemamiehen toirneen 
(iKiuruvesi) ylim. asemarnies Pekka Malassu seka vaununtarkastajan toimeen (Jy
viiszyliin varikko) vaununvoitelija Y rji:i Antero Rahikainen. 

Joensuun liikennepiiri: llk kirjurin virkaan (Joensuun liikennepiiri) yp. 
2 lk kirjuri Teuvo Antero Kinnunen, konduktoorin virkaan (Joensuu) junarnies 
Armas Lytsy, junarniehen toimiin (Joensuu) asemamiehet Matti Henrik Hiirki:inen 

, ja Yrji:i Aulis Puranen, vaihdemiehen toimiin (Joensuu) asemamiehet Pertti Ka
levi Karttunen ja iSeppo Mauno Sakari Mikkonen, (Savonlinna) asemamies Toivo 
Armas Pietarinen, (Lieksa) asemarnies Pertti Ilmari Kinnunen, 2 lk siihki:iasen
tajan toimeen (Joensuun varikko) puhelinasentaja Vesa Juhani Kananen, asema
rmiehen toimiin (Joensuu) ylim. asemamiehet Tuomo Oiva Juhani Nevalainen, 
Kari Tuomo Juhani !Kinnunen, Mark!ku Olavi Kiimiiriiinen, Toivo Martti Kinnu
nen, Reijo IA.ntero Muhonen, Risto Kyi:isti Karjalainen ja Kari Aarne Johannes 
Saarelainen sekii Tapio Kalevi Puukko, (Uimaharju) ylim. asetnamies Kari Juhani 
Sorjonen ja Alpo Kalervo Hirvonen, (Tohmajiirvi) ylim. asemamies Heikki Ka
Jevi Kauppinen, ·(Kitee) ylim. asemamies Hannu Tapani Pirhonen seka konttori-
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apulaisen toi:meen (Joensuu) yli.m. tolmistoapulainen Raili Maria Sallinen, 1 lk 
kirjurin virkaan (Joensuun liikennepiiri) yp. 2 lik: kirjuri Johannes Norppa, ap. 
asemamestarin vinkoihin (V 13) (Joensuu) ylim. 3 1k kirjurit Pertti Kalevi Rei
jonen ja Heiklci. Tapani Vihervuori seka (Niirala) yli.m. 3 lk kirjuri !Pasi Tapio 
Mantyla. 

Rataosasto 

Vanh. toimistorak .mest. (V 21) viikoihin yli.m. vanh. tolmistorak.mest. (V 21) 
Aulis Ilmari Manko, yli.m. vanh. tolmistorak.mest. (V 20) Matti Tapio Heikkilli, 
rataeslmiehen toimiin raidemiehet Y rjo Antero Immonen, Urho Juhani Koskela, 
Vilho Antero Taskinen, Veikko Aulis Martikainen, Matti Olavi Jarvensivu, Kosti 
Emil Nieminen. 

Koneosasto 

Apulaisinslnoorin (V 25) vinkoihin apulaislnsinoori Kai Erik Lyra, vt. apulais
insinoori Samuli Antero Manninen, osastosihteerin (V 22) virkaan yp. 2 I. krj. 
Yrjo Kalevi Nuppola, y>li.m. tolmistoapulaisen (V 6) toimeen vt yli.m. toimisto
apulainen Tuula Irmeli Laukas. 

Hanlkintaosasto 

iK:irjanpitajan virkaan yp. 2 1. krj. Leila Tuovi Mirjam JtaiVUo, yli.m. tyon
johtajan (V 15) toimeen yli.m. polttoainetyonjohtaja Vilho Johannes Kernppinen . 

11 Eroja 

HaHi n to-os as to 
yp. pallcl<aluokan 2 1. kirjuri Hilja Mathlda Lennes . 

Talousosasto 
Yli.m. konttortpaallikko Viljo Eemeli Nykanen. 

Liike n n eos as to 
Asemapaiillikko (V 26) Relno !Lehto. 

Hanikintaosasto 
Y.lim. vartija (V 7) Toivo Katajainen. 
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VIRALLISI A 
TIEDOTUKS lA 

N:o 17a 
Viittaus Vlralllslln tledotukslln merkltaan: VT 1/72.2 (- lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoite~tava painatusjaostoon. 

To I m I t us: Rautatiehallltus, lehtlpalvelu. 22. 4. 1976 

PYORILLA VARUSTETTUJEN SOTILASAJONEUVOJEN JA 
-TYOKONEIDEN KUORMAAMINEN JA KULJETTAMINEN 

Naita ohjeita on noudatettava kaik.issa puolustusvoimien. ja rajaval'tio
laitoksen pyoraajoneuvojen ku.ljetuksdssa. 

I. Ajoneuvot ja tyokoneet lukuunottamatta henkilo- ja pakettiautoja 

A. Vaunutyypin valinta 

Ku1jetukseen saadaan kayttaa Hikk-, Hkb-, Oc-, Occ- tai Oa-vaunuja. 
Nii:iden kantavuudet ja pliamitat ilmenevat maaraysten lopussa olevasta tau
lukosta. 

B. Kuormauksen valmistelu 

Ajoneuvojen kuormaamista ( ja purkamista) johtamaan on ain.a maarat
tiiva kokenut pali.Hystoon kuuluva henk:ilo. 

Ajoneuvoj~ tukernis- ja lilinnitystarvikkeet hankkii kuormaaja. 
Rautatievaunuja vastaanotettaessa on tarkastettava, etta vaunujen iattiat 

ovat ehyet seka lumettomat ja jaattomat. Tarvittaessa on lumi ja jaa pois
tettava seka vaunun lattia ja kuormauslaituriot hiekoitettava. 

Irrotetut vaunun palidyn osat on sijoiotettava vaunuun niin, etteivat ne 
paiise putoamaan eivatka ole kuormaamisen esteenii. 

Vaunuja kuormattaessa ja purettaessa kasijarrut on k.iristettava riittavan 
tehokkaaseen jarrutusasen.toon vaunujen itsestaan liikkeellelahdon estiimi-

9069/76 
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seksi. Eri:tyisesti on huolehdittava siitii, etta jarruvolma pysyy riitt.iiviin.ii, 
koska kuormituksen lisaantyessa jarrutonkan -asema pyoran kehaila muuttuu 
ja jarruteho vahenee. 

V:astaavasti vaunuja purettaessa on loysattava jarruja, etteivat ne kuor
mituksen vahentyessa kiris-ty liiaksi, mista voi olla seumuksena jarrujen 
vioittuminen. 

Tarpeen va-atiessa asetetaan vaunu.n ja laiturln valiin laiturisillat. Huo
mattavat korkeuserot kuormaus.Laiturin ja vaunun latvian viililla on tasoi
tettava esim. parruja kayttiien. 

Jos kuormaaminen tapahtuu vaunusta ·toiseen '<ljaen, on vaunujen paadyt 
irrotettava ja saranoidut paatylevyt laskettava a:la-asentoon kannattimiensa 
rvaraan. Paatylevyjen vahingoittumisen estamiseksi on ne tuettava vaunun 
paatypylviiilla. J okaisen paatylevyn aile pannaan yksi pylviis ( I.palkki) 
•laippansa v.araan lappeelleen &iten, etta sen poikkileikkauksen suurempi 
mitta on korkelitena. Pylviiiden. on oltava puskimien mantien hnnatuksella 
niin, etta laipan reuna on kiinni puskintuppiloiden reunassa . 

C. Kuormaaminen 

Ajoneuvot ja tyokoneet kuormataan yleensa yhden vaunun kannatuk
selle, mutta vaunuston tehokkaammaksi k:ay>ttarnisek&i saadaan haluttaessa 
ajoneuvoja ( ei !kultenkaan henkilO. ja pakettiautoja, hinattavia ajoneuvoja eika 
tyokoneita) kuormata myos kahden vaunun kannatukselle s.Lten, etta ajo
neuvojen etupyorat ovat toisen ja takapyoriit •toisen vannun •kannatuksella. 

1) Ohjeet, jotka koskevat sekii yhteen- etta kahteen vaunuun kuormaamista 

a) Ajoneuvot ajetaan vaunulhin joko vaunun ·sivulta tai paasta. 
b) Vaunusta toiseen saadaan ajaa vain, kun ajoneuvojen akselipaino on 

enintaan 8 tonnia. Vaunujen alaskiiannetyt paiitylevyt toimivat ajosiltoina 
vaunusta toiseen ajettaessa (ks kohta I B, viimeinen kappale). 

c) Ajoneuvon etaisyyden vaunun paadystii ja vaunuun kuormatulsta 
toisista ajoneuvoista tai mulsta esineistii on oltava viihintaiin 20 em. Jos 
ajoneuvot ovat sellaisia, etteiviit ne vai.fi.totoissa tapahtuvissa toytaisyissa 
vahingoita vaunun paatyii tai toisiaan, saadaan ne kuormata vaunun piiiirtyyn 
tai toisiinsa kiinni ( esim. kumipyoratraktorit pyorat vastakkain). 

d) Kuorman painopisteen on oltava leveyssuunnassa keskellii vaunua. 
Painopisteen pituussuuntaisen sijainnin subteen on otettava huomioon seu
raavat seikat: 

- Vaunun kuormajarruventtiilin puoleinen paa ei !koskaan saa olla 
suuremmassa kuormassa kuin vast~kkainen, ruuvijarrulla varustettu paa. 
( Vaunun pus:kinpalkkiin kiinnitetty ruuvijarrun pitkanomainen, kammella 
varustettu kotelo on helposti havaittaviss~). 

- V aunun raskaammin kuormitetun akselin ( tai te1in) osalle tuleva 
osa kuormasta ei saa ylittiia puolta vaunuun merkitystii kuorman painosta 
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tai maaratyilla rataosilla rajoitetusta kuorman painosta. Ks. Jtt kohta 3.5 . 
- Raskarunmin kuormitetuUe akselille ( tai neliaikselisessa vaunussa 

telille) saa tulia enintaan kaksi kolmasosaa (2/3) kuorman painosta. 
e) Ajoneuvojen yikkosvaihde on kyrkettava ja seisontajarru kiristettava. 
f) Suurimmat sallitut pyorapainot ovat seuraavat: 

Hkk-, Hkb-, Oc-, ja Occ-vaunuissa .. . . . .. . 
Oa- ja Ob-vaunuissa . . . . . . .. ... . . ..... . . 

Ilmarenkaat 
4 000 kg+ 
5 000 kg 

Umpirenkaat 

3 000 kg 
5 000 kg 

Pyorapainojen ollessa edellamainittuja suurcmpia on lattia suojattava 
kyllin vahvalla lankku- tai parrualustalla. 

g) Vaunun sivupylvaat on pantava paikoilleen. 
h) Mikali ajoneuvo on niin levea, etta vaunun kai:kkia sivupylvaita ei 

saada paiJroll:leen, tai jos kuJ.jettaval1a rataosahla voimassa oleva kuorma
ulottuma ylitetaan, on kuljetukseen anottava erikoiskuljetuslupa rautatiehal
lituksen liikennetoimistolta. 

i) Ajoneuvossa ei saa kuljetuksen aikana olla henkiloita. 

2) Ohjeet, jotka koskevat yhteen vau.nuun kuormaamista 

a) Ajoneuvot on tuettava siten, etta niiden kaikkien pyorien eteen ja 
taakse, pyoriin tiukasti kiinni, naulataan vaunun .Iattiaan "aurausasentoon", 
30° 0 0 0 40° kulmaan lattiallankkuihin nahden, vahintaan 10 em korkuiset ja 
50 em pituiset tasapohjaiset puutuet, jotka estavat samanarkaisesti seka pi
tuus- etta sivusuuntaisen 1iukumisen vaunussa kuljetuksen aikana. Tuet 
on naulattava lattiaan 150 mm pituisilla nauloilla siten, etta naulat ulot
tuvat vahintaan 50 mm lattialaudoitukseen. 1 

Jos pyorien halkaisija on suurempi kuin 1,2 m, on tukien korkeuden 
oltava vahintaan 15 em. 

Mikali ajoneuvo on kohdan 1) c) peruste.ella 1kuormattu vaunun paatyyn 
kiinni, voidaan pyorien paadyn •puoleiset tuet jattaa pois . 

TelirakeDJteissa riittaa, kun ·tuet pannaan telin toisen akselin pyorien 
eteen ja toisen akse1in pyorien taakse. 

Ajoneuvon painon ollessa alle 3 tonnia ei puutukia tarvitse panna kuin 
etupyorien et.een ja takapyorien taakse. 

Jos ajoneuvon paino kuormittaa huomaotavasti enemman toista sen akse
leista •( esim. tra:ktorit), on tuet sijoitettava enemmiin kuormitentujen pyo
rien molemmille puolille. 

10 em korkuisten tukiparrujen asemesta saadaan kayttaa vaihtoehtoi
sesti halkais·tuja halkoja, joiden halkaisupinta on suora, ja joiden korkeus 
mata.1im:m.asta kohdas.ta mitattuna on viihintaan 12 em. 

Myos terasrakenteiset, vahintliiin 10 em korkuiset, seka pitkittaisen 
ettli sivuttaisen siirtymisen estavat pyoranvastimet ovat sa:llittuja. 

b) Tyokoneen kauha, puskuri •tms on laskettava ala-asentoonsa ja vau
nun lantia suojattava sen kohdalta lankuilla . 
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c) Tyokoneen puom:i: on asetettava sellaiseen asentoon, ettci kuorma
ulottuman mittoja yiitetii. Puomi on luldttava, tuettava ja sidottava siten, 
ettei se piiiise kuljetuksen aikana llikkumaan. Riippuen puomin pituudesta 
ja korkeudesta on vaunun piiiity irrotettava ja ikuormaus varustettava suoja
vaunulla. Mikiili tarvitaan useampia kuin yksi suoja.vaunu, on kuljetuk
selle anottava erikoiskuljetuslupa rautatiehallituksen llikennetoimistolta . 

3) Ohjeet, jotka koskevat kahden vaunun kannatukselle kuormaamista 

a) Kuormaaminen saadaan suorittaa Hkk-, Hkb-, Ob-, Oc-, Occ- ja Oa
vaunujen yhdistelmiin. 

b) Kuormatun ajoneuvon etuakselin on oltava lahellii vaunun piiiitii, 
mutta kuitenkin viihintiiiin 50 em etaisyydella puskinpalkin reunasta. 

c) Ajoneuvon etupaiin etiiisyyden seuraavasta ajoneuvosta on oltava 
viihintiiiin 40 em. 

d) Takapyorien eteen ja taakse pyoriin ·kiinni on naulattava vaunun lat
tiaan "aurausasentoon", 30• .. . 40• kulrmaan .lattialankkuihin niihden, poik
kileikkaukseltaan viihintiiiin 10 em X 10 em suuruiset ja viihintiiiin 50 em 
pituiset tukiparrut tai vaihtoehtoisesti halkaistut halot, joiden halkaisupinta 
on suora, ja joiden korkeus matalimmasta kohdasta on viihintiiiin 12 em. 

Jos pyorien ha1kaisija on suurempi kuin 1,2 m, on tulkien kon'keuden 
oltava viihintiiiin 15 em. 

Etupyorat tuetaan ainoastaan sivuttaisen siirtymi~d estiimiseksi. Tiimii 
on suoritettava naulaamalla vaunun lattiaan pyorien ulkosivuihin nojaavat, 
viihintiiiin 50 em pituiset ja 10 em korkuiset puutuet, ~oiden 1'eveyden on 
oltava ainakin yhtii suuri kuin niiden korkeus . 

Seka taka- etta etupyorien tukemiseen kiiytettaviit tuet on naulattava 
lattiaan 150 rom pituisilla nauloilla siren, etta naulat ulottuvat viihintiiiin 
50 mm <lattialaudoitukseen. 

Etupyoriit eiviit saa olla jarrutettuina ( eiviit edes paineilmajiirjestelmiin 
kuljetuksen aikana mahdollisesti tyhjentyessii) . 

e) Ajoneuvossa ei •saa olla mitaan vaunuun nojaavia tai siihen k.i.inni
tettiiviii osia kuten kauhoja, puomeja tms . 

D. Kuormauksen tarkastaminen 

Kuovmaamisen piiiityttyii kuljetuksen johtajan on tarkastettava juna 
LKO Il:n kohdan 98 mukaisesti. Tiilloin on mm tarkastettava, ·etta ajoneu
vojen sijoitus j.a tuenta ovat niiiden maiiriiysten kohdan C. mukaiset. Eri
tyisesti on varmistauduttava siitii, etta kaikki vaunujen piiiitylevyjen alle 
asetetut pylviii:it on poistettu, koska ne muuten ovat vaaraksi junaturvalli
suudelle kuljetuksen aikana. Vasta tarkastuksen suorittamisen jiilkeen voi 
kuljetuksen johtaja ilmoittaa junan valmiiksi LKO Il:n mukaisesti. Ilmoi
tuksessa on erikseen mainittava piiiitylevyjen tukena olleiden pylviiiden pois
tamisesta. 
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E. Kuljetus 

Ajoneuvoilla tai tyokoneilla kuormatut vaunut on ratapihoilla vaihdet
tava varovasti, jotta akkinaisia toytaisyja ei paasisi tapahtumaan. Vaunu
yhdistelmia, joissa ajoneuvoja on kuormattu kahden vaunun kannatukselle, 
ei saa laskea laskumaesta. 

Junan pysahdyspaikoilla on saattovartion tarkkailtava, ettei kalusto ole 
kuljetuksen aikana paassyt siirtymaiin ja etta tuet ovat hyvin pa.ikoillaan. 

II. Hen.kilo- ja pakettiautot 

Henkilo- ja pakettiautoja voidaan kuormata yleisvaunuihin edella ole
vien ohjeiden mukaisesti, ei kuitenkaan kahden vaunun kannatukselle. Puu
tuet voidaan haluttaessa korvata pyoriinvastimilla (Kl 34/67.4). 

VR:lla on myos sarjamerkinnoillli Gfot, Gfo," Oe, Haa ja Hac varustet
tuja erityisia autojenkuljetusvaunuja, jotka on tarkoitettu henkili:i- ja pa
kettiautojen kuljetuksiin. Naira vaunuja kaytettliessli on noudatettava erilkseen 
annettuja kayttoohjeita, joista llihempia tietoja saa rautatiellikennepaikoilta. 

Pyorillii varustettujen sotilasajoneuvojen kuljetukseen kaytettavien vaunujen 
kantavuudet ja pi:iamitat. 

Kantavuus Kuormausalan mitat (mm) Lattian korkeus 
Vaunulaji (t) Pituus Leveys kiskosta ( mm) 

Hkk 27,5 10 820 2 860 1 250 
Hkb 27,0 12 820 2 860 1250 
Ob 56,0 16 820 2 820 1300 
Oc 57,0 19 500 . 2 820 1 300 
Occ 57,0 19 500 2 820 1 300 
Oa 59,0 12 260 3 020 1280 

Nama ohjeet tulevat voimaan 1. 7. 1976. 

(Ko 4589/641/75, 2. 2. 76) VT 17a/76. 
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TIEDOTUKSIA 
1976 N:o 18 
Vllttaus Virallislln tledotukslln merkit41n: VT 1f73.2 (= tehden numero, vuosa. 
ulan numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusJaostoon. 
'1' o I mIt us: Rautatiehallitus, lelltfpalvelu. 29.4. tt16 

sis ii ll y s: 

1. Koulutustoimintasbpimus. 
2. Korjaus valtion vlrkamiesten mat

lrustussiiiintoon 1976. 
3. Kansainviilinen tavarali:ikenne · Tor

nion kautta. 
4. SNT-Liiton palautettavat tyhjiit siii

liovaunut. 
5. Kotimaisen rahtiklrjan tiiyttoohjeet 

julkaisu: kolliauksia. , 
6. Mliiiriiykset tavaran piilillystiitnisestii, 

pakkaarnisesta ja osoittamisest:a -jul
kaisu: lisiiys Iii tteeseen I. 

(. 7. Liikennepaikkojen viilimatkat -julkai-
su: muutoksia. 

· 8.. Lisiioppilaita syksyn 1976 konduk
toorikursseille. 

9. Avoimia virkoja ja toimia. 
IQ;. Rautatieopisto . 

. 11. Nimityksiii. 
, . · 12. Eroja. 

Koulutustoim.intasopimus 1 
VR Virallisissa ·tiedotuksissa. no 14/76. 2. julkaistun tyooopimu~

suhteessa VR:llii olevia henkiloitii koskevan koulutustoimintasopimuk
sen 2 § :n 4 momentista on painovirheen johdosta jlilinyt "tyosuojelu
varavaltuutettu" pois, joten kyseinen 4 momentti kuuluu korjattuna 
seuraavasti: · ; 

Sarna koskee tyosuojelukoulutuksen osalta tyosuojeluvaltuutettua, 
tyosuojeluvaravaltuutettua ja tyosuojeluasiamiestli seka 1uottamus
miesta miklili tyopaikassa ei ole ty&uojeluas.iamiesta. 

(Rh/hlo 452/150/76, 16. 4. 1976.) VT 18/76. 1. 

Korjaus valtion virkamiesten ·matkustusslilintoon 1976 2 
Valtion painatuskeskuksen · ja:Lkaisemiin valtion virkaehdot 1976 ja 

valtion virkamiesten matkustussaanto.'1976 sisliltyy painovirhe, jolla· Of?. 
olennaista me11kitystli matkatahaa· laskettaessa. V altion virkamiesten 
matkakustannusten korvaamisesta· tehdyn virlaehtosopimuksen 17 §:ssii 
on sanottu, etta "matlkarahaa suoritetaan tunti'a kohden 55 prosenttia 
alimman kokopliivarahan 1/24 . rmalirlistih ·Mitii edella 4 §:n 2 mo-

9736/ 76 
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mentissa on sanottu matkavuorokauden piiiitt}nlllisestii eriiissii tapau.k
issa, koskee vastaavasti matkarahaan oikeuttavan ajan piiiitJtymistii." 

Edellii mainituissa julkaisuissa mattkarahan miiiiriiksi on ilmoitettu 
virheellisesti 1/12 alimman kokopai.varahan miiiiriistii. Kun oitkea lu.ku 
on 1/24 valtiovarll!inministerio pyytiia, etta tiimii otetmisiin huomioon 
matkarahaa Jaskettaessa. VT:ssa 10 a/76 sanottu kohta on oikein. 

(Hloj n:o Hlo 157/111/76, 20. 4. 1976) VT 18/76. 2. 

Kansainvalinen tavaraliikenne T ornion kautta 

V 11umm osoitelappu 

Huomautetaan, ettii vieoltikuljetuksissa on rt:avaravaunun osoite
lappuun merkirtavii rahtikirjan mukainen maaraasema, 

a) ikansainviilisellii rahtikirjalla lahetettiiviin vaunukuor.tnili.n kiiooi
tetiiiin kansainviilinen vaunuosoitclappu VR 2834.1, johon mer
kitiiiin lop u 11 in en m lUi t a as em a (my& miiiiriimaa) 

b) kotimaisella rabti.k:irjalla Tomioon liihettaviin vientikuormiln 
kiinnitetiiiin kotimainen vaunuosoitelappu VR 2827, ja miiiirii
asemaksi merkitiiiin tiilloin aina To 1: n ,i o. 

Asiakkaat saavat kii)'lttiia omia, VR:n vasta-avien Jomakkeitten mu
k~sia osoitelaP1>uja. 

Vatmulttettelosanomat 

Haaparantaan suuntautuvah liikenteen ennakoimiseksi tnerkitiiiin 
vaunuluettelosanomaan vaunun miiiidipa.ikaksi HP A, kun Jiihetys tapah
t:Uu kansainviilisellii kuljetuskirjaUa, mutta TOR, kun liihetys tapahtuu 
kotimaisella Jruljetuskirjalla. 

Katettujen vaunujen kiiytto 

Ruotsin rautatei.tten taholta on tuHut valituksia, etta siirtokuorma
uksen tapahtuessa VR:n vaunuista norm.aaliraiteisten rautateiden tavara
vaunuihin on usein sattunut, ettei .Iahetys ole kokonaisuudessaan mah
tunut ulkomaiseen vaunuun. Koska esim. VR::n Gbl-vawlU ( 94,5 m3~ 
on ,tiJavuudeltaan huomattavasti suurempi ikuin ulkomaiset !katetut 
vaunut, miiiiriitiiiin, etta vienllikuljetuk-sissa Tornion 'kautta saa suoma
laiseen katettuun vaunuun :kuo.tmata korkeintaan 78 m3 tavaraa. 
Joissakin poikkeustapauksissa tavaran laadusta riippuen ei tatiikiiiin 
kuutiomiiiiriiii voida sallia. 

Lt (n:o lko 31535/61/76 21. 4. 1975) VT 18/76. 3. 
I 
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SNT-Liiton palautettavat tyhjiit siiil.iovawlUt 4 

Tyhjia siiiliovaunuja Neuvostollittoon palautettaessa on ehdotto
masti muistettava merJcitii vaunusaatteeseen, mita ainetta vaunussa 
on vtimeksi kuljetettu ( vaunujen numerot mainittava), tieto on viiltta
miiton vaunuja mdan yli luovutettaessa. (VTt VT 4/75. 9.) Lt ( n:o 
Lko 31548/253/76 22.4. 1976) VT 18/76. 4. 

Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet-julkaisu: korjauksia i 
Julkaisuun "Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet" tehdaan seuraavat 

korjaukset: 

- Kentta 21 (Palautuspeitteet); .poistetaan sana "VR:n" 
- Muut rahtiki.rjan merkinniit ( sivu 21, 7: s kappale); sana "lahetys" 

muutetaan sanaksi "rahtiki.rja?' 
- R.ahdittomat .rahtik.irjat ( sivuilla 22-23); po.istetaan merkinnat 

"305-3 Enso-Gutzeit Osakeyhtio - kappaletavara - Imatra" 
sekii muutetaan Kymi.n Oy Metallin sopimusnumero 2015 nume
rok:si 314-5. 
(Lko 31526/61/76, 29. 4. 1976) VT 18/76. 5. 

Miiiiriiykset tavaran piiiillystiimisestii, pakkaamisesta 6 
ja osoi~julkaisu: lisiiys liitteeseen I 

Dollytex Oy:n valmistamat 10 litran vetoiset mooviset kuljetus
astiat on hyvaksytty kiiytettaviksi trautatiekuljetusasetuksen mukaisina 
kertakayttopakkauksina juoksevien aineiden rautatiekUljetuksissa. Lupa 
ei koske V AK:n alaisia aineita. 

Kuljetuspakkausmerkin numero on Lko 02-1976. 
(Lko 22525/61/76, 20. 4. 1976) VT 18/76. 6. 

Liikennepaikkojen valima.tkat-julkaisu: muutoksia 7 
30. 5. 1976 lukien muutetaan alla 

liikennoimistapamerkinrta sarakkees&a 5 

Haapakylii T t 
Lehmo Tp 
Niemet Tp 
Onttola TtTp 

lueteltujen liikennepailclcojen 
seuraavaksi: 

Pateniemi Tt 
Santalahti Tt 
Uro Tp 
Utti 'It 
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30. 5. 1976· poistetaan julkaisusta seuraavia lii!kennepaikkoja koske
vat mecl.dnnat: 

Ahovaara 
Haarala 
Hassila 
Honkalahti 
Ho1kkola 
Immonen 
Kaplas 
Karhila 
Karppila 
Kettukallio 
Korvemaki 
Koskenkyla 
Kukkopillo 
Lampela 

: ' 

. ; , • 

Louhioja ". 

MurtojaTVi 
Nuolijarvi 
Palokangas 
Palokki 
Pelkonen 
Rekiniemi 
Rova 
Rovast:Ua 
Suhonen 
Sulkuniemi 
Torro 
Vehkaol·a 
Villisi 
Vuoli.nlki 

(Lko 22415/67/75, 26. 4. 197,6 ). VT .18/76. 7. 

8 Lisaoppilaita syksyn 1976 kondukti>orik.ursseille 

Syyslukukaudella 1976 jarjestettaville konduktoorikursseille otetaan 
viela lisaoppilaita Helsingin ja: Joensuun liikennepiireista seka Turun 
liikennealueelta. Kursseille pyrld.vieD' on 17. 5. 1976 mennessa jatet
tava koulutustoimikunnalle osoitet'ut hakemuksensa oman liikenne
alueen paallikolle. 

Hakemuksiin on llitettava ·selvitys siita, etta konduktoorikursseille 
pyrkiva on alemman patevyystutkinnon .suorittamisen jalkeen toiminut 
junamiehen tehtavissa taikka .ratakuormacauton tai raidetraktorin kayt
tajana tai kytkijana yhteensa ' puoli vuotta. Lisaksi tU.lee ban en em. 
tutkinnon suorittamisen jalkeen, olla toiminut vahintaan 5 vuotta 
tehtavissa, joiden suorittajalta edellytetaan tama tutkinto. Naiden vaati
musten pitlia olla tliytetty 15. 5. 1976 mennessa. Jos pyrkija on aikai
semmin osallistunut valintakokeisii.n,: on viimeisesta osallistumisesta 
mainittava tarkka aikamaara. Mahdol1isesti vireilla oleva kurinpito- tai 
rikossyyte on ilmoitettava. . 

Anomusten kasittelyssa noudeteta,a~ vuoden 1929 opetustoimen 
ohjesaannon 11 ja 54 §§:n maarayksia. Mainitun ohjesaannon 11 §:n 
edellyttaman lausunnon yhteydessa esimies samalla erityisesti toteaa . 
etta hakija tayttaa 54 §':n 2' 'momentin vaatimukset. ' 

Liikennealueiden paallikot toimittavat hakemukset himikortin 
jaljennosten ( 1123.2) keraUa liikennepiirin paalliko1le, joka lahettaa 
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ne omine lausuntoineen edelleen rautatieopistoon 20. 5. 1976 mennessli . 8 
Valintakoe, joka jarjestetliiin lauantaina 29. 5. 1976, klisittlili tlir

keimpien ohjesiilintojen, laskennon ja aidinkielen sekii motsinkielisiin 
nahden myos suomenkielen kirjalliset. kokeet. Ohjesalintojen osalta 
vaatimukset vastaavat asema- ja junamiesoppikurssien tasoo. Valinta
koke1tte.n aika ja paikka ilmoitetaan ta:l'kpmmin liikennepiirie.n toimesta. 

(Ropj 160/1457, 26. 4. 1976J VT 18/76. 8. 

Avoimia virkoja ja toimia 9 
Kaksi asemapiiiillikon virkaa (V 24). Rautatiehallituksen piiajohta

jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava· rautatiehallituksen 
kirjaajalle viimeistiilin kesiikuun 2. piiiviinli 1976 ennen kello 12 
( posti.tse ennen v:Lrka-ajan piilittymistii). · 

Edellii mainittuihin virkoihin nimitetyistii sijoitetaan toinen toistai
seksi Vaasan ( 1 V s) ja toinen toistaiseksi Kokkolan ( 1 Kok) liikenne
alueelle. Vaasaan sijoitettu virka tulee avoimeksi 1. 9. 1976 lukien ja 
Kokkolaan sijoite1ltu 1. 10. 1976 lukien. 

Alemman palkkaluokan osemamestarin virka (V 13), kaksi a/em
man palkkaluokan toisen luokar1 kirjurin virkaa, jiirjestelymestarin 
virka, veturinkuljettajan virka ja kaksi konduktoorin virkaa. Rautatie
hallituksen liikenneosaston paiillikolle osoite.tut k.irjalliset hakemukset 
on toimitettava rautaciehallituksen kirjaajalle viimeistaiin kesiikuun 2. 
piiiviinli 197 6 ennen kello 12 ( pos.titse enne.n vil1ka-ajan piilittymista) . 
Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraa
vasti: 

ap. asemdmestari (V 13): Lahden ( 1 Lh, tavaratoimisto) liikenne-
alueelle, 

ap. 2 luokan kirjurit: Lahden ( 2 Lh, lippukassa ) liikennealueelle, 
jarjestelymestari: Lahden ( 1 Lh) llikennealueelle, 
veturinkuljettaja: Lahden. ( 1 Ha) liikennealueelle ja 
konduktoorit: Lahden ( 1 Lh, 1 Ha) lilkennealueelle. 

Ylemmiin palkkausluokan toisen luokan kirjurin (V 16) virka, 
toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiilin 24. 5. 1976 ennen 
klo 12 ( postitse ennen virka-ajan piiiittymistii) . 

Kolme autonkuljettajan tointa, kolme voihdemiehen tointa, kolme 
junamiehen tointa, apulaiskanslistin toimi ja viisi asemamiehen tointa. 

Liikenneosaston piiiillikolle osoitetut kirjallise.t hakemukset on 
toimitettava asianomaisen liikennepiirin piiiillikolle viimeistiiiin 
2. 6. 1976. 
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9 Edelliimainittuihin toimiin nim~tety.t mHaan sijoirtamaan toistaiseksi 
ewaavasti: 

autonkuljettajat: ILaihden (2 Lh, 1 Ha) liikennealueelle, 
vaihdemiehet: Lahden ( 1 Lh, 1 Ha, 1 Vl) liikennealueelle, 
junamiehet: Lahden ( 2 Lh, 1 Ha) ffikennealueelle, 
apulaiskanslisti: Lahden ( 1 Lh) liikennealueelle ja 
asemamiehet: Lahden (2 Lh, 1 Ha, 2 Vl) liikennealueelle. 

10 Rautatieopisto 

Liikenteenohjaustutlkinnon ovat suorittaneet 09. 04. 1976 alla
mainitut henkilot: 

Haara.la, Pirjo Annikki ( Oulu); Haverinen, Markus Tapani 
( Kajaani); Heikkinen, Aino Lnkeri ( Oulu) ; Juvonen, Matti Uolevi 
( Oulu); Kainulainen, R.aija Mirjami ( Kajaani); Kilpinen, Veikko 
Antero ( Riihimiiki); Korhonen, Marja-Liisa ( Kemi); Kotonen, Tuija 
Ann eli ( V ainik.kala); KiihkOn.en, Kari Mik.ko Ilmari ( Savonlinna) ; 
Malmberg, Bjorn 010!£ Rafael {Karjaa); Makela, Heikki Risto 
Juhani (Hameenlinna); Makinen, Hannu Ilari (Tampere); Nurmiaro, 
Maija-Liisa (Jyvaskyla); Nurmikolu, Hannu Erik (Tampere); 
Pakarinen, Kyosti Aaro (Joensuu); Pitlkaranta, Juha Mikael (Pot"i); 
Pohjalainen, Juha Antero ( Kouvola); Porko, Bengt Anders Viktor 
(Kokkola); Porn, Kurt Sigfrid (Pietarsaari); Rannos, Esa Tapio 
(Orivesi); R.asilainen, Toivo Armas (Kerava); Riekki, Merja Paivi 
(Kouvola); Setala, Pentti Valentin (Helsinki); Sinkkonen, Timo 
Sakari (Helsinki); Sunnarbm·g, Kaisu Irmeli ( Rovaniemi); Suonio, 
Lauri Olavi (Hiimeenlinna); Syrja, Markku Veli Tapia (Tampere); 
Tamper, Marjatta Hannele {Lappeenranta); Tikkanen, Reijo Kalevi 
( Iisalmi) ; Waenerberg, Markku Aulis ( Kajaani); Vitikainen, Timo 
Jukka Herman (Imatra); Viiananen, Jukka Matti (Kuopio); Aikiis , 
Jarmo Erik (Riihimaki). Rautatievirkamiesliiton Jahjoittaman kellon 
sa.i Raija Mirjami Kainulainen. 

11 imityksia 

L i i ken n eo s)i s t o 

Apulaisins!inoorin (V 24) voi.rkaan tyosopimussuhteinen insinoori Veikko Ilmari 
Makela, 3 [ 1 pl. asemapaallikon (V 22) virkaan 1 1 krj. Pertti Ilmari Kainulainen, 
3 1 1 pl. asemapaiilli.kon (V 21) virkaan yp 2 1 krj. Kusti Ilmari Karvonen. 

Neljannen 1 1 pl. asemapaiillikon virkaan 1 1 krj Mauri Olavi Sikanen. 
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Rataosasto 11 
Yp 1 1 ratainsinoorin (B 1) virkoihin .ap 1 1 ratainsinoori Pekka Juhani 

Nieminen ja vt yp 1 1 ratainsinooti Pirkko Tellervo Grundfelt, na:kennusmestarin 
(V 18) virkaan rakennusmestari Vilho Juhani Karuaho, konttor.iapulaisen toimiin 
(Joensuu) ylim. toimistoapulainen Hilkka Kaino Kononen, (Jyviiskylii) tyOsuht. 
toimistoapulainen Eila Irmeli Lappalainen, konttooipiiiillikon (V 21) virkaan yp 
asemamestari Aarne Erik Joki, rakennusmestarin (V 18) virkaan rakennusmestari 
Eino Antero Pietilainen, rataesimiehen toimeen raidemies Olavi Lennart Elkevaara. 

Koneosasto 

yp 1 pl. koneinsinoorin ( V 26) virkaan d.iplomi-insinoori Kari Antqo 
Hassinen, · koneinsinoorin (B 2) virkaao koneinsinoori· Esko Vehmanen, 2 1 k.tj. 
(V 16) virkoihin konttoriapulainen H.iJ!ja Lea Turunen ja ylim . . ap 2 I k.rj Hilja 
Ilona Karvinen. Apulaisinsinoorin (V 25) virkaan ylim. apulaisinsinoor.i Taisto 
Veikko Repa, yliteknikon (V 22) virkaan teknikko Klaus Ensio Ripatti, teknikon 
(V 20) virkoihin ylim. yliteknikko Kari Tapio Autio, vs. teknikko Urmas 
Albinus Salomaa, ylim. teknikko Martti Juhana Ahtiainen . 

Hankintaosasto 

Kirjanpitiijiin virkaan 2 1. yp. k.rj. AUan Hjalmar Laaksonen . . 

Helsingin liikennepiiri: 
jiirjestelymestarin virkaan (Helsinki) konduktOCiri Eino Olavi Jantunen, ve

turinkuljettajan vir.koihin (Helsingin varikko) veturinliimmittajat Eino Eero Ed
mund Nyman, Vilho Johannes Suomi, Juhani Olavi Rajamili, Ee~ Eerikki Vaa
tiinen, Teuvo Henrik Korte, Heikk.i Sakari Jahnukainen, Pauli Johannes ffimii. 
liiinen, Hannu Artturi Iivanainen, veturinliimmittiijiin toimiin (Helsingin varikk:o) 
tilap. veturinliimmittiijiit Jussi Antero Bjorlin, Tero Paavo Hannula, Matti Jouko 
Jalmari Rapanen, Mikko Martti Kustaa Seppala, Eclclci Juhani Soininen, Heikki 
Jaillo Uitto, Kari Juhani Varjus, Tero Kullervo Vuori, junamiehen toimiin 
(Helsinki) asemamiehet Bertta Maria Jiintti, Onni Arvo Lahtinen, Onni Hiltu
nen, Risto Olavi Kalliu, Pentti Mus1kka, Pauli Juhani Karjalainen, Seppo Kalevi 
Vidgren, Arvo Kalevi Syviinen, Martti Tapio Hiiri, Teuvo Aappo Nilck:.inen, 
Pentti Eemeli Laaksonen, Risto 01avi Hintikka, Sulo Ensio Hyypia, Raimo 
Kaar1o Vihtori Huhtinen, Olavi Niiranen, Arto Aarre Antero Riity, Heilclci Par
viainen, Leo Tapio Rantanen, Sulo Eino Elmeri Manilla, vaihdemiehen tolmiin 
(Helsinki) asemamiehet Arvo Kalevi Kuivalainen, Unto Olavi Jokela, Jorma 
Jaakko Matias Hakomaki, Pentti Kalevi Rajakangas, vaununtarkastajan toimiin 
(Helsingin vari.kko) ylim. vaununtarkastaja Jorma Taisto Juhani Rajaharju, vau
nunvoitelija Erkki Petter Lankinen, asemamiehen toirniin (Helsinki) ylim. ase
mamiehet Kari Juhani Muukkonen, Kari Antero Lindblom, Eino Olavi Autio, 
Liisa Kurka, Kari Kalevi Kurkko, Matti Akseli Piippo, Jorma Sakari Jaamanen, 
Juhani Ensio Sa1onen, Heikki Juhani Alhanen, Kaj Tapani Britwin, tilap. asema
miehet Sin.ikka Hannele Koljonen, Kirsti Kristiina ltiiniemi, Piiivi Kristiina Kor
tesmaa, Pirjo Hellevi Virtanen, Terttu Elina Nurmisto, Juha Tapio Korkala, Reijo 
Artturi Juhana Moisander, Lauri Purtilo, Helvi Maria Ahonen, Eedit Annikki 
Hartikainen , Niilo Ilmari Tikkanen, Sirkka Liisa Riisiinen, Heikki Kalervo Par
tanen, Yrji:i Tapio Huuskonen, Eeva Anelma Turpeinen, Elsa Gri:inroos, Rauni 
Emilia Kallio, Hilk.ka Maria Pyyki:inen, Ritva Tellervo Mutikainen, Reijo Kalevi 
Johannes Riekkinen, Pirjo Marketta Tiihonen, Aune Elina Miettinen, Eeva Esteri 
Turpeinen, Martta Helena Malkamiiki, Raija Anneli Viihiimiiki, Irja Sinikka 
Immonen, Aira Anneli Kiikriinen , huoltomiehen toimiin (Helsingin varikko) 
ylim. huoltomiehet Rauno Johan Hento ja Leo Erik Tarvainen, konduktoorin 
virkoihin (Helsioki) kuormausmestari Martti Paivii:i Kekiiliiinen, junamiehet 
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Heiklki Johannes Riiheliiinen, Adam Tapani Niskanen, Antti Rafael Rouhikko, 
Vii.ino Alarik Hallahuhta, kuormausmestarin virkoihin (Helsinki) palvelevat ase
mamiehet Matti Armas Kortelainen, EJ:ik.ki Johannes Mikael Kuusisto, Juha 
Aarre Kanerva, asemamiehen .tQimeen (Pitajanmiiki) tilap. asCII!lamies Matti Olavi 
Tuomi. 

1 luokan kirjurin virkoihin (Helsingin Jiikennepiiri) yp. 2 luokan kirjurit 
Ossian Johannes Nyman, Erkki Emil Peltola, yp. 2 Jk kirjurin virkoihin (Hel
singin liikennepiiri) ap. 2 luokan kirjuri Maija-Liisa Johanna VannCII!laa, ap. 
asemamestari ( V 13) Pentti Kalervo Huovinen, (Lahti) ap. 2 luokan kirjurit 
Elina Vehviliiinen ja Irja Annilclci Pohjanlahti, ap. asCII!lamestari (V 13) Risto 
Samuli Salminen, jiirjestelymestarin virkaan (Riihimiik:i) konduktoori Aarn.o Ilmari 
Opas, verurinkuljettajan virkoihin (Riihimaen varikko) veturinliimrnittiijat Reino 
01avi Luhti, Matti Paavali , Nieminen, Heik.k:i Juhani Kuusela, Ossi Antero 
Jokela, Eero Kalevi Saarinen, Timo Antero Perttula, ap. asemamestarin virkoihin 
( V 13) (Helsinki) apulaiskanslisti Lea Vilhelmiina Ojala, (Lahti) ylim. 3 luokan 
kirjuri (V 10) Martta Elina Koulclru, apulaiskanslisti Irma-Liisa Pasanen, ap. 
2 Jk kirjurin virkoihin (Helsinki) apulaiskanslistit Dagny Irene Seppinen, Aino 
Marjatta Noroviita, Maija Kaikkonen, Eeva Anja Karike, konduktoorin virkoihin 
(Riihimii.ki) kuormausmestarit Eino Juhani Munnuk!ka, Lauri Lankinen, junamies 
Armas Kalevi Bogdanoff, kuormausmestarin virkoihin (Hyvinkiia) junamies 
Martti Henrikki Alsio, (Lahti) asemamies Tapani Toivo Antero Peltotalo, 1 lk 
siihkoosentajan toimeen (Riihimaen varikko) ylim. 1 luokan siihkoasentaja Matti 
Armas Alank.o, autonkuljettajain esimiehen toimeen (Helsinki) vanhempi auton
asentaja Yrjo Jolkkonen, verurinliirnittajan roirniin (Riihimaen varikko) tilap. 
veturinliimmittajat Teijo Kari Juhani Lahtinen, Erkki 01avi Kulmala, Pekka 
Johannes Virtanen, Ismo Tapani Tuomikoski, Ari Antero Hiinninen, autonkul
jettajan roimiin (Helsinki) asemamies Tauno Eemeli Leppiila, ylim. autonkuljet
taja Reijo Kalevi Viander, vanhemman autonasentl!ljan toimeen (Helsinki) ylim . 
autonasentaja Einar Johannes Siitonen, junamiehen toimiin (Riihimiiki) asema
miehet Eino Tuomas Iivonen, Martti 01avi Kupiainen, Eero Sakari Ruponen, 
Terho Johannes Raty, Vilho Matias Suokas, Johan Nestor Tainio, Reijo Juhani 
Vesanto, (Lahti) asemamies Pauli Heikki Pentti, vaihdemiehen toimiin (Lahti) 
autonkuljettaja Kaarlo Kalevi Jakola, junamies Antero Unto Valdemar Haapa, 
apulaiskanslistin toimiin (Helsinki). konttoriapulaiset Anja Kristina Nurnminen, 
Irma Anneli Pulli, Riitta-Maija Lindqvist, asemamiehen toimiin (Riihimaki) 
ylim. asemamiehet Oiva Olavi Oksanen, Jarno Helmeri Ventola, Teuvo Juhani 
Penttinen, tilap. asemamies Esko Erik Einar Peltonen, (Hyvinkaa) ylim. asema
miehet Jari Kalevi Henriksson, Erkki Juhani Turpeinen, tilap. asemamiehet 
Hannu Iisak Karjula, Veijo Antero Kilpi, Arto Rein1a Ja±mari Lehtinen, (Jokela) 
ylim. asemamies Harri Juhani Rantila, (Lahti) ylim. asemamiehet Seppo Timari 
Jauhiainen, Heikki Jaakko Eskola, Asko Vaino Nurminen, Raimo Paavo Olavi 
Rehti, (Espoo) ylim. asemamies Greta Irene Flood, huoltomiehen toimeen (Rii
himaen varikko) ylim. huoltomies Seppo Tiari Larimo, konttoriapulaisen toimiin 
(Helsinki) ylim. toimistoapulainen Eija Hillevi lias, tilap. toimistoapulainen 
Terhi Tuulikki Rantala, (Lahti) ylim. toimistoapulaiset Kirsti Kaarina Elisabet 
Kumpulainen, Pirjo-Riitta Mervila, Kirsti Orvokki HyYtirunen, konttoriapulaisen 
toimeen (Helsingin varikko) tilap. toimistoapulainen Pirjo Leena Laine. 

teknikon virkoihln (V 20) (Helsingin vat'.ikko) veturinlammittaja Teuvo 
Johannes Kumpumaki, (Riihimiien varikko), teknikko Pentti Kaarlo Johannes 
Salonen, ylim. teknikko (V 17) Pauli Kustaa Hilli, 1 lk kirjurin virkaan (Karj~>a) 
yp. 2 lk kirjuri Penttli Ilmari Koskinen, yp. 2 lk kirjurin virkoihin (Helsinki) 
ap. 2 lk kirjurit Vilho Olavi Lappalainen, Mallis Gunvor Saraja!la, (Riihimiiki) 
ylim. 3 lk kirjuri (V 10) Heikki Juhani Savipakka, (Kerava) ap. asemamestari 
( V 13) Pentti Paul Reunila," ( Jarvenpaa) ap. asemamestari ( V 13) Raimo Ensio 
Parviainen, (Jokela) ap. 2 lk kirjuri Ella Annikki Virta, ap. asemamestanin vir-
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kaan (V 14) (Lappohja) toimistovirkamlesharjoittelija Martti Johannes Tirronen, 11 
ap. asemamestarin virkoihin (V 13) (R:lihlmiiki) ylim. 3 lk kirjuri (V 10) Pal.illa 
Mirjam Margareta Vaatiinen, (Karjaa) asemamies Cbrister Hakon Malmberg, ap. 
2 lk kirjurin virkaan (Helsingin llikennepiiri) ylim. 3 lk kirjuci (V 10) Bror 
Goron Valdemar Nystrom, veturlnkuljetts.jan v.irkoihin (Lahden varikko) veturin
liinunittajat Matti Taisto Uolevi Vuorela, Kimmo Johannes Nurminen, vaunu
mestarin virkaan (Helsingin varikko) vaununtarkastaja Armas Teodor Virtanen, 
konduktOOrin virkaan (Hanko) kuormausmestari Juhani Armas Mustonen, kuor
roausmestarin virkaan (Riihimiiki) asemamies Kyosti Kalervo Kononen, aset:in
laitemiehen toimeen (R.iihimiiki) wrihdemies Unto Auilis Alvar Savolainen, 2 ilk 
siihkoasentajan toimeen (Hel~>ingin vruikko) ylim. 2 lk siihkoasentaja Hannu 
llari Numminen, veturinliimmittiijiin toimiin ( Lahden varikko) ti!lap. veturin
liimmittiijiit Ismo Tapio Veijalainen, Tuomo Antero Lappalainen, koneenhoirajan 
toiroeen (Riihiroiien varikko) talliroies Atte Johannes Toivonen, junamiehen toi-
miin ( Kanjaa) asemamiehet Pekka T apani Palonen, V eikko Viljrun Hogberg, 
Reijo Sirno Jokela, Erik Johan Friberg, vaihdemiehen toiroeen (Karjaa) junamies 
Leo Alfred Stenrnan, apuilaiskanslistin toiroeen (Helsingin liikennepliri) konttori
apulainen Anna Riitta Nystela, asemamiehen toirolin (Hiimeenlinna) ylim. asema
miehet Tero-Jukka Tapio Niskanen, Markku Jubani Latvala, Hannu Tapani Tiihti, 
(Karjaa) tilap. aseroamies Jan Mauriz Lindholm, (Tammisaari) ylim. asemamies 
Pentti Olavi Adolf Bergman, (Hanko) ylim. asemamies Einari Vilhelm Nousiainen, 
tilap. asemamiehet Svante Nils Gustav Lindstrom, Pentti Kalevi Nasiinen, (Kerava) 
ylim. asemamies Jorma Olavi Hiimalainen, .konttoriapulaisen toirolin (Helsingin 
virakko) tilap. toimistoapulainen Birgit Gunilla Degerlund, (Kerava) y1im. toi
mistoapulainen Pirjo Leena Hotti, (Riiliiroaki) ylim. toimistoapulaiset Aira Terttu 
Esteri Kuumola, Aina He:illevi Jokinen, Tuula Taimi Tuulikki Mattila, Maire 
Anneli Jarvinen, (Hyvinkiia) ylim. toimistoapulainen Maritta Terttu Kaarina 
Sinisaari, (Hameen1inna) ylim. toimistoapulainen Helvi ·Salmi Oksanen, (Karjaa) 
tilap. puhelunviilittiija Ann-Marie Westerlund, tallimiehen toimeen (Helsingin 
varikko) ylim. ta!llimies Pentti Kalervo Rosendahl. 

Kouvolan liikennepiir.i: 
teknikon virkaan (V 20 ) (Kouvolan varikko) ylim. teknikko (V 19) Valto 

Johannes Henell, yp. 2 lk kirju tJin v:irkoihin (Kotka) ap. 2. lk kirjuri Valma 
Amanda Lumio, (V,ainikkala ) ap. asemamestari (V 13) Esa Olavi Vainikka, ap. 
asemamestarin virkoihin (V 13 ) (Kouvola) ylim. 3 lk kirjurit (V 10) Heik:ki 
I!lmari Ylitalo, Jouko Olav'i Utni, Heikki Olavi Taina, asemamies Timo Johannes 
Roitto, (Hamina) ylim. 3 lk kirjuri (V 10) Irja Karin Kahkonen, ap. 2 lk 
kirjUtJin virkoihin (Kouvolan varikko) ylim. 3 lk kirjuri (VlO) Martti Jubani 
Pukki, apula:iskanslisti Seppo Ensio Ahonen, (Lappeenranta) ylim. 3 lk kirjuri 
(V 10) Leila Terttu Hellikki Alho, jiirjestelymestarin virkaan (Kouvola) konduk
toorl Timo Simo Laherto, veturinkulljettajan virkaan (Lappeenranta) veturinliim
mittaja Pentti Ilmari Vainikka, ,konduktoorin virkaan (Kotka) junamies Pentti 
Kaarlo Kesseli, veturinliimmittii.jiin toimeen (Haminan varikko) tilap. veturin
liinunittaia Ilpo Virtanen, junamieben toimeen (Lappeenranta) asemamies Reino 
Uolevi Valokorpi, vaihdemieheh -toimeen (Kotka) asemamies Kaarlo O!avi 
Kumpulainen, vaununtarkastajan toimeen (Kouvolan varikko) yliro. vaunun
tarkastaja Heimo Edvard Sahamies, huoltomiehen toimeen (Kouvolan varikko) 
y<lim. huoltomies Olavi Paljakka, apulaiskanslistin toimeen ( Imatra) tilap. puhelun
viilittiija Hilkka Annikki Vilkko, asemamiehen toimiin (Kouvola) ylim. asema
miehet Hannu Kalevi .M:yyryliiinen, Heikki Juhani Myyrylainen, tilap. asemamies 
Pentti Antero Tolonen, (Kotka) ~ilap . asem,amies Kari Jubani Mikkonen, (Vainik
kala) ylim. asemamiehet Lauri Ensio Hiiva, Timo Tapani Subonen, Jorma Jubani 
Skippari sekii vaununvoitelijan toimeen (Vainikkala) tilap. vaununvoitellija Martti 
Juhani Junnola. 
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Tampereen liikennepiiri: 
teknikon virkaan (V 20) (Tampereen varikko) veturinliimmittiijii Eino Johan

nes KaiJaa, 1 lk kirjurin virkaan (Pori) yp. 2 lk kirjuri Hannu Olavi Lehto, 
yp. 2 lk kirjur.i.n virkaan (Tampereen varikko) ap. 2 lk kirjuti Eini Inkeri Jalava 
sekii veturinliinumttiijiin toimeen (Toijala) tilap. veturinliimmittiijii Pekka Tapani 
Kari, yp. 2 Ilk kirjUlJin virkaan (Turku) ap. 2 lk kirjuni Keijo Johannes Wessman, 
ap. asemamestar.in virkaan (V 13) apulaiskanslisti Vuokko Liisa Toivanen. 

Oulun liikennepiiri: 
yp. 2 lk kirjurin virkoihin ( Oulun varikko) ylim. ap. 2 1k kit1juri Sirkka 

Marjatta Karjalainen, yp. asemamestar.in virkaan (V 16) (Tuomioja) ap. asema
mestari ( V 13) Antti Henrikki Macklin, veturinkuljettajan virkoihin ( Oulun 
varikko) veturinliimmittiijiit Teuvo Aappo Olavi Piipari, Veijo Kauko Ensio 
llissanen, Kau:ko Mikael Tolvanen, Hemmi Oikarinen, Esko Olavi Vainikainen, 
ap. asemamestarin virkoihin (V 14) (Tuomioja) ap. asemamestari (V 13) Kyosti 
Kalevi Ignatius, ylim. 3 lk kirjuri (V 10) Eino Eero Pudas, ap. asemamestarin 
virlcaan (V 13) (Oulu) ylim. 3 lk. kirjuri (V 10) Aune Sylvia Hiltunen, vaunun
tarkastajan toimeen (Oulun varikko) vaununvoiteliJa Juhani Kalevi Takamiiki, 
tallimiehen toirneen ( Oulun varikko) ylim. tallimies Reino Olavi Jiirvenpiia, 
konttoriapulaisen toimiin (Oulun liikennepiiri) ylim. toimistoapulaiset Raija 
Anne1i Lehtikangas, Tarja Hannele Harju, (Oulu) ylim. puhelunviilittajii Liisa 
Holmavuo, ylim. toirnistoapuilaiset Marja Kaarina P.aakkari, Anna-Liisa Halonen 
seka (Oulun varikko) ylim. toimistoapulainen Tuula Marketta Pohjanen, yp. 2 lk 
kirjurin virkaan (Tornio) ap. asemamestari (V 14) Aino Maria V1rtanen, ap. 
asemamestarin virkoihin (V 13) (Kemi) ylim. 3 lk .kirjuri (V 10) Esa Kalervo 
Hakala, (Rovaniemi) ylim. 3 lk kinjuri (V 10) Raili Tuulikki Karjalainen, ap. 
2 Ilk 'kirjurin virkaan (Tornio) apulaiskanslisci Hilkka Maria Teppola, veturin
kuljettajan virkoihin (Kemin vari:kko) veturinliimmittiija Arto Kaarlo Roininen, 
(Rovaniemi) veturinliimmittiija Yrjo Kalevi Uimonen, 'konduktoorin virkaan 
(Tornio) junamies Voitto Leander Nisula, kuormausmestarin virkaan (Tornio) 
vaihdemies Seppo Kalevi Aijiilii , veturinliimmittiijiin toirniin (Kemin varikko) 
ylim. veturinliimminriijiit Timo Olavi Siira, Sauli Artturi Tiiro, Arvo Johannes 
Alaiso, Markku Olavi Matinlassi, tilap. veturinliimmitt~a Esko Juhani Niiatsaari, 
junamiehen toimiin (Kemi) asemamiehet Kaarlo Urho Paaso, Pekka Vilho Jaako, 
Arvo Anselmi Macklin, Esko Olavi Viiiiriikangas, (Tornio) asemamies Arvo 
Johannes Linna, asemamies Arvo Johannes Erkheikki, vaihdemiehen toimiin 
(Rovaniemi) junamies Arvo Erkki Aro, (Kem:ijarvi) asemamies Reijo Antti 
Hyvarinen, vaununtarkastajan toimeen ( Kem.in varikko) ylim. vaununtarkastaja 
Ilpo Olavi Kenttalehto, asemamiehen toimiin (Kemi) ylim. asemamiehet Tauno 
Ilmari Kulju, Ilpo Aarre Antero Jiirv.inen, (Tornio) yllim. asemamiehet Eero 
Markus Makirnaa, Eino Jalmari Karjalainen, Veikko Henrikki Nieminen, Matti 
Virkberg, (Rovaniemi) ylim. asemamiehet Pentti Ilmari Ylitolonen, Eero Ilmari 
Hanninen. Risto Olavi Leinonen, Seppo Juhani Savela sekii konttoriapulaisen 
toimeen (Kemi) ylim. toimistoapulainen Marja-Liisa Pihlaiasaari. yp. 2 Jk kil'jurin 
virkoihin (Oulu) ap. 2 lk kirjuri Hellen Marlrit Sohlo, (Tuira) ap. asemamestarit 
(V 13) Reino Ensio Pirhonen, Raimo Risto Valtteri Leinonen, veturinkuljettajan 
virkoihin ( Kemin varikko) veturinliimmittiijiit Vilho Viljami Salo, Osmo Olavi 
Salonen, Kalevi Matti Saviaro sekii apulaiskanslistin tmmeen (Oulun liikenne
piiri) konttoriapulainen Helmi Orvokki Pekkala. 

Pieksii.maen liikennepiiri: 
apulaisasemapiiiillikon virkaan ( V 20) ( Si.ilinjarvi) 1 1k kirjuri Matti Ilmad 

Luoma, teknikon vir.kaan (V 20) (Kontiomaen varikko) veturinliimmittaja Jouko 
Juhani Vastimo, yp. 2 lk kirjurin virkaan (Pieksamiiki) ap. asemamestari (V 13) 
Pentti Antero Peltola, ap. asemamestarin virkaan (V 14) (Lievestuore) ylim. 
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3 l!k kirjuri (V 10) Reino Rafael Valkeejiirvi, ap. asemamestarin virkaan (V 13) 
(Jyvliskylii) apulaiskanslisti Marja-Liisa Sjoblom, ap. 2 lk kirjurin virkaan (Jy
vliskylli) ylim. toimistoapulainen Anja Annikki Hotti, .konduktoorin virkaan 
( lisalmi) junamies Reino Brilli, vaihdemieste-n esimiehen virkaan ( Kuopio) kuor
mausmestari Vilho Kustavi Oittinen, vaunumestarin virl!:aan (Kuopion varikko) 
vaununt:arkastaja Martti llmari Myyrylliinen, 2 lk slihkoasentajan toin1een (Piek
slimaen varilclm) ylim. 2 lk slihkoosentaja Keijo Veikko Halme, junamiehen toi
miin (Piekslima.ki.) asemamiehet Teuvo Ensio Huupponen, Heino Olavi Vaittinen, 
(Kuopio) asemamiehet Jouko Olavi Laitinen, Erkki Olavi Kroger, Kauko Johan
nes Moilanen, (Iisalmi) asernam.iehet Otto Aulis Ryhiinen, Antti Juhani Riikonen, 
Heik.ki Antero Paananen, Esko Johannes Partanen, Tuomo Alfred Kauhanen, 
(Jyviiskylli) asemamiehet HiJja Maria Manninen, Pauli Johannes Kupari, (Suo
lahti) asemamies Aarne Kovanen, (Kajaani) asem.am.i.es Sui() Armas Seitsojoki, 
apulaiskanslistin toimeen ( Kuopio) konttoriapulainen Ester Joutsen, koneenhoita
jan toimeen (Kontiomlien varikko) ylim. tallimies Teuvo Edvard Ollikainen, 
asernamiehen toimiin (Piekslimliki) ylim. t:rukinkuljettaiat Teuvo Antero Sipinen 
ja Esko Ensio Riipinen, ylim. asemamiehet Voitto Tapani Manninen, Hannu 
Tapani Vuorela, Eero Juhani Laitinen, Yrjo Veil Antero Rautiainen, Erlclri Olavi 
Sikanen, Pauli Satkari Suokas, Harri Antero Haata:i.nen, Erloki Martti Johannes 
Ojala ja Erkki Olavi Liimatainen, (Kuopio) ylim. asemamies Pertti Antero 
Koistinen, (Varkaus) ylim. asemamies Hannu Ta1>io Veniiliiinen, tilap. asemamies 
Matti Johannes Tiainen, tallimiehen toimeen (Kontiomiien varikko) ylim. talli
mies Unto Ensio Partanen. 

Piekslimlien llikennepiiri: 
tekn.ikon virkaan (V 17) (Piekslimlien varikko) vaunumestari Pentti Antero 

Kerminen, vaununtarkastajan toimeen (Kontiomlien varikko) vaununvoitelija Antti 
Olavi Karjalainen, vaihdemiehen toimiin (Pieksamaki) junamies Vi:lho Viljam 
Vasenius, asemamiehet Kalle Henrik Uk.kola, Matti Kalevi Tarkiainen, Tauno 
Kalervo Pontinen, Ma:rtti Olavi Selonen, koneenhoitajan toimiin (Piekslimlien 
varikko) ylim. huoltomiehet Enkki Tapani Viinikainen, Keijo Helge Lindblom 
sekii tallimiehen toimeen (Piekslimlien varikko) ylim. tallimies Heikki Olavi 
Juutilainen, konduktoorin virkoihin . (Piekslimili) junamiehet Veli Jaakko Jiirvi
salo, Pentti Antero Kervinen, Matti Ensio Selonen, (Kajaani) kuormausmestari 
Lauri Joh:mnes Ahonen, (Kontiomaki) junamiehet Reine Juhani Heikkinen, 
Seppo Tapio Ollikainen, kuormausmestarin vil1kaan (Piekslimiiki) junamies Tapio 
Jurvainen, junamiehen toimeen (Kontioma.ki.) asemamies Veijo Uolevi Mottonen, 
asemamiehen toimeen (Suonenjoki) ylim. asemamies Antti Aukusti Kainulainen, 
(Hankasalmi) ylim. asemamies Vilho Johannes Suuronen, (Iisalmi) tilap. asema
mies Pentti Eero Tapio Kokkonen, (Kajaani) ylim. asemamiehet Kalevi Eells 
Ovaskainen, Reine Olavi Ovaskainen, (Jyvliskylii) ylim. asemamiehet Asto Aarre 
Kukko, Mattkku Tapio Ilmonierni, Jukka Tapani Leskine-n, Teijo M.ik!ko Tapani 
Kumpu sekli tilap. asemamies Kari Juhani Vatka . 

Eroja 12 
Talousosasto 

yp 1 1. tarkkaaja Lauri Johannes Hiikkinen. 

Rataosasto 

Rakennusmestari (V 18) Veikko Nyyrikki Halonen, rakennusmestari (V 16) 
Matti Vihtori Lahtinen, ylim. piirtii.jli Juulia Salmela. 



Ajankohtaista 

Junaliikenne aiheuttaa jatkuvan vaaran ratapihalla ja radalla lilkkuville ja 
siella tyoskenteleville tyontekijoille. Tamiin vaaran viihentiimiseksi ja tyoturvalli
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikkien liikenteen parissa toimivien jatkuvaa 
yhteistoimintaa. Erilaiset tyoolosuhteet talvella ja kesalla, saiin vaikutukset naky
vyyteen sekii Hikenteen nopeus ja tiheys ovat tarkeimmat tyoturvallisuutta uhkaa
vat tekijat. 

Veturinkuljettaja, nae ja tule niihdyksi! Kayta vihellinta niikyvyyden heike
tessa! 

Resiinamies, ratatyontekija, kiiytii viirillisiii liivejii tai voitii radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea katso ja kuuntele, ole varovainen! 

Helsinki 1976 . Valtion painatuskeskus 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 19 

Vilttaus Vlrallisiin tiedotuksiin merkitaan: VT 1/71.2 ( = lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To I m It u 11 Rautatlehallitus, lehtipalvelu. 6. 5.1976 

sis a II y s: 

1. Kovjaus valtion virkamiesten matkus
tussaannon soveltamisohjeisiin VvM 
08. 03 . 1976/P 4456. 

2. Mat!ka'lippujen myyntikielto. 
3. Opiskelijaliput. 
4. Kirjatun matkatavarali.iken:teen lopet

taminen erailtii lii>kennepaikoilta. 

5. Li~kennoiminen 17-20 tonnin arksel.i
painoisilla vaunuilla rataosalla Seina
joki-Kaskinen/Kristi:inankaupun.ki. 

6. Korjaus Liikennepai>kkojen valimatlkat 
-julkaisuun. 

7. Nimiry:ksia. 

Korjaus valtion virkamiesten matkustussiiannon soveltamis- 1 
ohjeisiin VvM 08. 03. 1976/P 4456 

Valtiovarainministerio on ilmoittanut, etta ylla ma.trurtujen sovelta
mioohjeiden 23 §:n .roisen lka[>pa1'een toinen virke, joka kuuluiU, "Jos 
vain kotona asuminen on oppikurssilaiselle mahdollinen, mutta ei ruo
kailu, suoritetaan hane1le 50 % ikurssipaivarahasta", on jaanyt epahuo
miossa painamatta, mika taten korjauksena ihnoiltetaan. 

(Hloj n:o Hlo 157/111/76, 28. 4.1976) VT 19/76. 1. 

Matkalippujen myyntikielto 2 
JunaHikenne.Ha korvaav.at autolinjat Pannainen-Pietarsaari ja Pe

siakyHi-Ammansaari lakkaavat sopimusten irt~sanotnisten johdosta 
1. 6. 1976 lukien. Tas,ta syysta ei Pietarsaar·een eika Ammiinsaateen saa 
myyda mat:kalippuja kelpaavll.ksi 1. 6. 1976 tai sen jiilkeen. Toukokuun 
aikana myydaan niilll.e asem.iJ.le tai nai!ltii asemilta meno- ja meno-paluu
put shekk:iili.ppulna, joiden viimeiseks.i kelpoi:suuspaivaksi merkitaiin 
31. 5. 197 6. Asemien on ilmo.Ltettava tas ta oman paikkakunnan marka
to.i.m..iJstoHle. Liikenteen uusista jarjes,telyi'sta niiillii mjoilla ilmoitetaan 
myohemmin. (Top Telex n;o 2/76). 

(Tft n:o To 1369/241/76, 30. 4. 1976) VT 19/76. 2. 

9923/76 
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3 Opiskelijaliput 

4 

5 

Viiarinkasityste.n valttarniseksi il.moitetaan, etta ma~:11toimistoill'a 
on oikeus myyda opiskelijalippuja s.amoin ehdoin kuin lippukassatkin. 

(Tft n:o To 1370/241/76, 3. 5. 1976) VT 19/76. 3. 

Kirjatun matkatavaraliikenteen lopettaminen erailtii liikenne
paikoilta 

Rautatiehallitus on 20. 4. 1976 tekemallaiin paatoksella (Rh 523/ 
640/76) lopettanut kirjatun matkatavaran lii!hettiimisen ja vasooanotta
misen rataosilla Helsinki-Rlihimiiki ja Helsinki-Kirkkonummi 30. 5. 
197 6 lukien seuraavilla liikennepaikoilla: 

Oulunkyla, Pu:k.inmaki, Malmi, T1apanila, Puistola, Tikkuril.a, Re
kola, Jokela, Huopalahti, Pitajanmalci, Leppavaara, Kilo, Kauniainen, 
Tuomarila, Espoo, Kauklahti ja Masala, joiden ikohdalle lisataan 30 . 5 . 
1976 lukien julkaisuun "Li.ikennepailkkojen val.imatkat" sarakkeeseen 6 
lause: "Ei kirjattua matkatavaraa, ks. kuitenkin yleisehtojen kohta 
(YE) 3.3.2." p,asilan, Korson ja Savion llikennepaikkojen kohdalle 
lisataiin sarakkeeseen 6: "ks. kuitenkin yleisehtojenkohta (YE) 3.3.2." 

(:lJko 31010/67/76, 27. 4. 1976) VT 19/76. 4. 

Lilkennoiminen 17-20 tonnin akselipainoisilla vaunuilla 
rataosalla Seiniijoki-Kaskinen/Kristiinankaupunki 

] tt: n 5. 71 (1 ) kohdan mukainen liikennoiminen 17-20 tannin 
akselipainoisilla vaunuilla (Rpp Sk 14/62/76, 06. 01. 1976 ja VT 
3/7 6. 6. ) rataosalla Seina joki-Kas'kinen/Kris tiinankau poo:ki on paa tty
nyt 25. 4. 1976. (Rpp Sk 14/62/76, 23. 4. 1976) VT 19/76. 5. 

6 Korjaus Liikennepaikkojen vali~atkat -julkaisuun 

VR Viral1is~ssa tiedotuksissa n:o 18/76.7. (Liilkennepailclmjen viili
matkat -julkaisu: muutoksia) julkaistussa luettelossa "30. 5. 1976 pois
tetaan ju1kaisusta liilk.ennepaik'koja koskevat merkinnat" on painovirhe. 
Nimen Vuolinki tulee olla Vuolinko. VT 19/76. 6. 
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Ni.mityksiii ., 

!Kouvolan lii:kennepiiri: 
Vetudnkuljettajan virkoihin (!Kouvolan vati:k:k:o) veturinlam.rnittlijiit Aatne 

Annas Lahtinen, Evldki Vilhelm Pulliaiuen, El'kki Johannes Hirvonen, Aatne 
Lillrank, Tapio Saatenpiiii, Jouko Ensio Saatainen, Pettti Atvi Kurki, Eino Antero 
Lampinen, Raimo Johan Pasanen, Amero Kauko Ka1ervo Kiri, Mauri Uolevi Har
lin, Taito Tapani Veniilainen, Mikko Nu11l&a, E11k!ki Antero Salminen ja Ilmari 
Haapsaari. 

P leks ii m ii en 1 i ike nne p ii r i : 
Veturinkuljettajan virkoihin (Pidksii:maen varilcl!:o) veturiuliimmittajiit Yrjo 

Juhani Valkonen, Aulis Juhani Seppalainen, Uuras Ensio Kaipiainen, Lauri Arvid 
Heimonen ja Otto Johannes Kieloaho, (Jyvliskyliin varikko) veturinliim.rnittiijat 
Enkki Ynjo Antero Kervinen, Reino Olavi Lyhty, Knut Antti Sihvo, Reino Ka
levi Nissinen ja Tauno Taavetti Salmela, (Kuopion varikko) veturinliimmittajiir 
Jouko Henrlildki Helenius ja Tauno Olavi Juntunen, (lisalmen varvmko) veturiu
l.iimmittajiit Mattti Ilmati Lappalainen ja Pentti Olavi Riisiinen, (Kontiomiien va
rikko) veturinlamrnittiijat Terho Edvard Eteliisaati ja Reino Vilho Kurkinen, ve
turirnii.mmittajiin toimeen ( Piekslimiien variklko) tila:p. veturin1ammittajiit Jukka 
Pettti Ka'ksonen ja Eero Aleksanteri Kauppiuen, (Kuopion vari:kko) tilap. veturin
liim.rnittiijat Eino iPetter 'Kauppinen ja Nlilo Juhani Kemppainen, (Iisalmen va
riklko) tilap. veturinJamrnittiijiit Seppo Juhani Turunen, Jaakko Tapani Asenbrygg, 
Timo Olavi l 'kalainen, Arto Olavi Malinen ja Hannu Heilk!ki Aulkusti Tissati, 
(Kontiomiien varikko) tilap. veturinliim.rnittajat Jouko Henrik Tikkanen, Raimo 
Olavi Piirainen ja Pentti Johannes Lulkkarinen. 

Tampereen lil'kennepiiri: 
Yp. 2 Wk kirjurin virkaan (Rauma) ap. asemamestati (V14) Tellervo Helena 

Paasikivi, veturinlrul.jettajan vitkoi:hin (Haapamaen varikko) veturinliimrnittiija 
Viktor Sennanen, (Rauma) veturin1iimmittiijii Into Ilmari Laalksonen, koneenhoi
tajan toimeen (Tampeteen vatikko) huoltomies Kauko Kalevi Leppaaho, asema
rniehen toimiin (Turku) ylim. asemamies Seppo Kalevi Lang seka tilap. asema
rniehet Risto Juhani Aaltonen, Elmeri !Karl Tapio Turunen, Erik KaJevi Jortikka, 
Hei!lclci Into Sakarl Peisanen, Mauri Tapani 'Kantola, Reino Tapani Serguskin, 
Esko Uolevi Koivisto, Pekka Armas Lindfors, Timo Antero Pennanen, Esko Ju
hani Si:nkikonen, Tuomo Ensio Aho, Hans Eri:k Sae, Mauri Hk.ka Olavi Hyvonen, 
Jarmo Erilk Juntunen ja Kari Ensio Kulmala, vaununvoitelijan toimiin (Tampe
reen varikko) tilap. vaununvoitelijat Esko Juhani Siukola ja Jorma Johannes 
Niemi, tallirniehen toimiin (Tampereen vatikko) huoltomies Harri Ensio Rlkhard 
Pattanen, (Haapamaen varikko) tallimies Toivo EI'k!ki Taivainen, sekii konttori
apulaisen toimeen ( Tampereen varikko) ylim. toirnistoapulalnen &itva Anniklk:i 
Laihanen. 



Ajankohtaista 

Radankorjaustoissa, rakennuksilla , kone- ja korjauspajoilla, joilla 
kaytetaan nostokoneita tai -laitteita tai joilla joudutaan tyoskentele
maan eri tasoilla, on alina olemassa vaara ylhaalta putoavista esineista 
tai paahan kohdistuvista iskuista. Tasta syysta 

- kayta aina ,suojakyparaa, mutta 

- varo si!lti ylhaii'lta uhkaavaa vaaraa. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



V-1 R A L L I S I A 
TIED,QTUKSIA 

1976 N:o 20 

Vilttaus Vlralllslln tledotukslln mer-kltaan: VT 1/7t.l ( = lehden numer-o, vuosl. 
asian numer-o). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 

To I m I t u 1: Rautatlehallltus, lehtlpalvelu. 13.5.1976 

Sisiillys: 

1. Muutdksia tilityssiiiinnon luottos 
ikookeviin miiiirayksiin. 

2. Viiliaikaiset tilitysmiiiiraykset. 
3. [>aioklkalippujen myynti EP 54:n ja 

EP 57 :n lisavaunuihin 105 ja 106. 
4. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Vii

purin Linja-Auto Oy:n vanhojen yh
dysliikenne- ja tariffisopimusten ku
moaminen, henkiloyhdysliikenteen 
lakkaaminen ja sopimU!ksen uusimi
nen tavarayhdysliikenteen osalta. 

5. Liikennepailckojen viilimatkat
julkaisu: muutoksia. 

6. !Pikajunan lkonduktOOt-in ja kuljena
jan viilinen radiopuhelinyhteys. 

7. Herttoniemen ja Katajanokan 
llikenne. 

8. Ratapihojen liikennoimissiiiinoot. 
9. Ratapiharadiojiirjestelma. 

10. Luettdo VR:n liikenneosasto.ll 
pukkinostureista. 

11. !Konepajojen seisonta-ajat· v. 1976. 
12. Avoimia virkoja ja iaimi.a. 
13. Rautatieopisto. 
14. Nimityksia. 
15. Eroja. 

Muutoksia tilityssaannon luottoa koskeviin tniiliriiyksiin 1 
VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 33a/75 es1tettyyn 1uetteloon asiak-

k.ali.ta, joiila on oJkeus .kayttaa rajatonta luottoa kaikilla llikennepaikoil-
la, tehdaan seuraavat nimenmuutokset 1. 5. 7 6 lukien 

Entinen nimi Uusi nimi 
Vihuri-Yhtyma Oy Wihuri Oy 
Oy Rail Ship Ab Oy Railship Ah 

(Tlt :n:o 221/245/76, 4. 5. 1976) VT 20/76. 1. 

Valiaikaiset tilitysmiiiriiykset 2 
\l'ilityspaikkoja kookevaan ~uetteloon (:Ics. Viiliaikaiset tilitysmaa

raykset, liite n:o 1) tehdaii.n seuraava muutos: 
Poistetaan Ai:inekosken kirjauskeskuk.seen 'kuuluva Kannonkosken 

tilityspai!kka 1. 6. 1976 lukien. 
(Tlt n:o 234/230/76, 7. 5. 1976) VT 20/76. 2. 

10159/76 
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Paikkalippujen myynti EP 54:n ja EP 57:n lisavaunuihin 
105 ja 106 

Aikataulukauden n:o 143 a:lusta {30. 3. 1976) luk.ien lislitaiin ju
niin EP 54 vaillle Seinajoki-Helsinki ja EP 57 valille Helsinki
Seinajoki vaunut 105 ja 106, joiden paikat myydaan poik!keuksellisesti 
automaattisen pai.!kanvarausjarjestelman (RAP) ulkopuolelia. 

Naihin vaunuihin myytavat paikka:liput on laadittava lomakkeetle 
VR 2410 ja tilitetta.va RAP-jarjestelmaan !kuulumattomien paik:k.ali!(>pu
jen ti!littlimisesta annettujen maaraysten mukaisesti. 

Naiden paikkalippujen i'aatimiseen ei saa kayttaa RAP-jlirjestelmaa 
varten varattuja paikkalippulomakkeiden VR 2410 numerosarjoja. 

Edella olevat valiaikaiset tilitysohjeet ovat vo.imassa siihen saakke 
kunnes automaattisen paikanvarausjarjestelmiin toinen vaihe oteta• 

. kliytt60n . (N:o tilt 232/241/76, 7. 5. 1976) VT 20/76. 3. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja-auto Oy:n 
vanhojen yhdysliikenne- ja tariffisopimusten kumoaminen, 
henkiloyhdysliikenteen Jakkaaminen ja sopimuksen uusiminen 
tavarayhdysliikenteen osalta 

Rautatiehallituksen ja edella mainittujen yhtioiden v&en yhd}"i
liikennesopimus n:o Rh 963/2766, 23. 4. 1952 ja siihen llittyvli tariffi· 
sopimus .n:o Tfo S 724, 18. 7. 1963 kaikkine myohemmin nii.ihi.n sopi
mukseen tehtyine muutoksineen ikumotaan 1. 6. 1976 lu.kien. 

Koska henkilloyhdysllikenne ~akkaa edella mainittujen sopi.musten 
kumoutuessa kokonaan, huomautetaan, etta vaJtionrautateiden matka
liput eivat 1. 6. 1976 alkaen enaa kelpaa matkalippuina Oy Pohjola:a 
Liikenne -Ab:n ja Viipurin Linja-Auto Oy:n linja-autoissa e.ikli niissa 
myoskaan tiilioin enaa oteta matkatavaraa yhdysliilkenteessa kuljetetta
vaksi!. Tama ei kuitenkaan koske VT 12 a/76.1. ohjeiden muikaisesti 
myytyja VR matkai:lulippuja 1976, joiden ke1paavuudesta linja-auto.issa 
on maaratty erikseen. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Viipurin Linja-Auto Oy jatkavat l"a
haisin poi:kkeuksin kysymyksessa olevan linja-autoliikenteensa harjoitta
mista samalla tavaUa kW:n tahankin saakka, joten yhdysllikennejlirjeste-
1yjen kumoutumisesta huolimatta matkustusmahdol!lisuudet ja -yhteydet 
s.ailyvat muissa suhteissa kaytiinnollisesti katsoen ennallaan. 

Kappa:letavarayhdyslii!kenteessa kasittaen Oy Pohjolan Liikenne 
Ab:n ja Viipurin Linja-auto Oy:n hoidossa olevat kotiinkuljetus-, jake
lulinja- ja tavaralinjaJiikenteet tulee 1. 6. 1976 alkaen voimaan uusi 
yhdysliikennesopimus, joka jaetaan erikseen tiedoksi asianomaisille. 
Kaytiinnossa olevaan kappaletavaran yhdysliikennekuljetusten hoitOOtl 
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ja rahdittami'Seen ei uusi sopimus aiheuta viilittomiisti .t:nitii.an muu- 4 
toksia. 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja-Auto Oy:n hoidossa 
olevaan vaunukuormayhdysliikenteeseen sove1letaan edelleen rautatie
hallituksen ja Kuljetuskeskusten Liitto ry:n kesken voimassa olevaa 
vaunukuormien nouto- ja kotiinlruljetussopimusta. 

(Lt 7. 5. 1976, n:o Lko 22671/66/76) VT 20/76. 4. 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoksia 5 
1. 6. 1976 luk.ien poistetaan julkaisusta sarakkeessa 6 oleva mer

kinta " T liihtevaa kappaletavaraa varten asema-, alue- ja siirtovaunu
jen rajoissa" seuraavien Hovinsaaren raiteiden kohdalta: Keskon raide, 
Laatikkotehtaan raide ja Vaasan Hoyrymylly Oy:n raide. 
, Kotkan kohdalta poistetaan SOK:n raide ja Hankkijan raide mer

kintoineen ja raiteet lisataan julkaisuun VR 2648. 
Yt (Lko 31518/67/76, 6. 5. 1976), VT 20/76. 5. 

1. 6. 1976 lukien muutetaan metUcinniit Kannonkosken lkohda1la sa
.raikkeessa 4 seuraaviksi: 

Kannonkoski I 
sarake 4 

Saarijiirvi 36. 
Hpj 99. Jy 111. 

(N:o Um 31400/67/76, 7. 5. 1976), VT 20/76. 5. 

30. 5. 1976 l'ukien (uuden aikataulukauden alusta) avataan liiken
teeHe rataosalla Tampere--Haapamiiki km:.hlii 231 + 572 seisake ja ote
taan juhkaisuun seuraavin merkinnoin: 

P=Ia

1 

11
2

9~~ I Ov 3. VI: 44. I~ I 
Ov Hpk 69. Tpe 45. 

6 

(Lko 31513/67/76, 7.5.1976), VT 20/76. 5. 

1..6. 1976 ~uk.ien muutetaan merkiDnat Enonjarven kohdailla sarak
keissa 4 ja 5 seuraaviksi: 

I Saarija:~~-
4 I it I 

Jy 103. Hpj 107. 

Saralkkeesta 6 po.i:stellaan mevkintii "J allkokuljetuslisiiii ei !kanneta". 

(N:o Lko 22666/67/76, 7. 5.1976), VT 20/76. 5. 
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6 Pikajunan konduktoorin ja kuljettajan valinen radiopuhelinyhteys 

Luettel:o junista, jot!ka on varustettu kannettavilla radiopuhe!limilla, 
on 30. 5. 1976 alkaen uusittu seuraavaksi: 

p 1 ....... ..... .......... 1 kpl 
p 2 ...................... 1 " 
p 3 .... ......... ......... 1 " 
p 4 ........ . ............. 1 
P5pe .................... l, 
P 5 pe (Kv 26 varten) ..... 1 , 
P6su .................... ~ .. 
EP 7 .. ......... .. . . ... .... 1 , 
EP 8 ...................... 1 , 
p 11 ............ . .... ..... 1 
p 12 .................. .... 1 " 
p 13 . ........... . . .. ...... 1 " 
p 14 .... . ...... ...... ..... 1 " 
p 20 ...................... 1 " 
P22su ............ . ...... l, 
P25la ................ ... 1 
p 26 la ...... ..... ....... . 1 " 
p 41 .. . .. ................. 1 " 
p 42 ................ ...... 1 
P 42 su (pal. 47:sta) ....... 1 
P44su ............ ....... l, 
P 45 pe (32 varte.n) ... ... .. 1 , 
P 45 pe (ed. 43 Tpe-Sk) .. 1 
p 32 su ..... . ............. 1 " 
p 51 ..... . ... ... .......... 1 
p 52 ... ...... . . ........ ... 1 " 
EP 53 . . .................. 1 , 
EP54 .................... !, 
EP57 ......... ... ........ !, 
EP 58 .................... 1 , 
p 61 .......... . ........... 1 " 
p 62 . ..................... 1 
p 63 ... . . .... ............. 1 " 
p 64 . ..................... 1 " 
p 65 pe ................... 1 " 
P66su ................... l 
p 67 ...................... 1 " 
P68 ...................... 1, 
p 71 ..... . .... ... . ........ 1 " 
P72 ........... ........... 1, 
P 73 su-pe ..... .......... 1 
P 74 su-pe . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 
P 74 su Kon-Hki (pal. 81) . 1 , 
p 75 ............. .. ... . . .. 1 " 
P 75 (Kv 20 varten) . . ..... 1 , 
p 76 ...................... 1 " 

p 77 ..... : ................ lkpi 
p 78 . ......... . ....... ,, ... 1 
P79pe ... , ........ ....... 1

1
, 

P80su ................. .. 
P 81 pe ................... 1 , 
EP 83 .... ..... ........... 1 , 
EP84 .................... 1, 

~ ~~ } Pm-Hpk-Pm . .. . .. 1 
p 98 su .............. ..... 1 
p 103 ............ .. .. .. . . 1 " 
p 104 .................... 1 " 
p 107 ........ .... .... .... 1 
p 108 .... ................ 1 
p 109 .......... . ......... 1 " 
p 110 ..... .... ........... 1 " 
p 123 .................... 1 " 
p 124 .................... 1 
P 125 pe--su . . . . . . . . . . . . . . 1 , 
P 125 la ( 134 varten) .. .... 1 , 
P 126 p~su . . . . . . . . . . . . . . 1 , 
p 127 .... . .. . .... .... . ... 1 " 
p 128 .................... 1 " 
P 129 pe--su (ed. 103) .... 1 , 
p 129 . ..... .... ....... ... 1 " 
P 132 pe--su (jmusta 104) . . 1 , 
p 134 su ..... . ... ... ...... 1 
p 136 .... .... ...... ...... 1 
P 141 ma ..... . ... .. ....... 1 , 
P 142 rna .... .... . .... ... .. 1 , 
P 143 I -rna . . . . . . . . . . . . . . 1 , 
P 144 la-ma . . . . . . . . . . . . . . 1 
p 145 ........ ... . .. .... . . 1 " 
p 146 .. . ................. 1 " 
p 151 .................... 1 " 
P 151 to ( 160 varten) . . . . . . 1 , 
p 152 .................... 1 
p 155 .................... 1 " 
P 155 pe (ed. 47 Tpe-Sk) .. 1 , 
P 155 pe ( ed. 97 Tp~Pm) . . 1 , 
p 156 ...................• 1 " 
p 157 su .................. 1 " 
P 158 ma .................. 1 , 
p 160 pe .................. 1 " 
p 653 . ...... ........... .. 1 " 
P654 .................... 1, 

(N:o Lko 22042/435/76, 10. 5. 1976) VT 20/76. 6. 
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Herttoniemen ja Katajanokan liikenne 7 
Herttoniemen ja Katajanokan kotimainen kappaletavarallikenne 

keskeytetiiiin heiniikuun 1976 ajaksi, jona aikana Helsingin (Toolon) 
tavara-asema hoitaa molempien k.o. asemien llikenteen tiiltii osin. 

Keskeytys ei koske vaunukuormallikennettii eikii kansainviil.istii 
kappaletavarallikennettii. 

(Lko 31457/67/76, 6. 5. 1976), VT 20/76.7. 

Ratapihojen liikennoimissiiiinnot 8 
Kouvolan ratapiha:n liikennoimissiiiinnon korjausiehti 2 on monis

tettuna jaettu asianomaisille. Korjauslehden mukaiset muutO.kset tule-
vat voimaan 24. 5. 1976 alkaen. 

(N:o Lko 31575/62/76, 10. 5. 1976), VT 20/76.8. 

Ratapiharadiojiirjestelmat 9 
Kouvolan ratapiharadiojiirjestelmii otetaan kiiyttoon 24. 5. 1976 

aJ.kaen. Vaihdemieskanavana on kanava 8. Paikalliset kiiyttoohjeet on 
jaettu ratapihan liikennoimissiiiinnon korjauslehden 2 mukana. 

(N:o Lko 22042/435/76, 10. 5. 1976), VT 20/76.9. 

Luettelo VR:n liikenneosaston pukkinostureista 10 
20' 
konttien 

Valmistajan kasittely- Nostokyky 
Liikennepaikka merkki Nosturityyppi laitteet tn (t) 

Aura B-2704 Kiinteii nostinnosturi 4 
Heino I a K-2430 

" 
pukkinosturi 20 

Hyrynsalmi K-2177 
" " 

20 
llomantsi n:o 6708 

" " 
20 

Joensuu K-3816 
" " 

on 30 
Juankoski K-3355 

" " 
30 

Keljonlahti (Jy) n:o 6802 
" 

siltanosturi on 40 
Kemi K-3357 Kiinteii pukkinosturi on 30 
Keuruu n:o 6627 

" " 
20 

Kitee n:o 6709 
" " 20 

Kiuruvesi n:o 6345 
" " 

20 
Kokkola K-4157 

" " 
on 30 

Kuopio K"3529 " " 
on 30 

Kupittaa K-1684 
" " 

15 
Kursu K-2432 

" " 
20 



20 -6-

10 Kuusanlamp.i: 
(Kv) K-2686 Kiintea si'ltanosturi 30 

Lahti K-3526 Kiintea pukkinosturi on 30 
Lapinlahti K-3819 

" " 
30 

Lappeenranta K-3526 
" " 

on 30 
Lieksa K-2537 Kiintea sil tanos turi on 30 
Liukonlahti K-3358 Kiintea pukkinosturi 30 
Wkkeli K-3817 

" " 
30 

Myllymaki K-2621 
" " 

20 
Naantali n:o 6701 Kiintea si'ltanosturi 30 
Oulu K-3356 Kiintea pukkinosturi on 30 
Pasil'a K-3528 

" " 
on 30 

PeltosaJmi K-2428 
" " 

20 
Pernio K-2179 Kiintea pukkinosturi 

magneetifl.a 20 
Petaisenniska 

(Kaj) K-3149 Kiintea siltanosturi 30 
Pieksamak.i K-2178 Kiinteii pukkinosturi 20 
Pihtupudas K-2176 Kiintea pukkinosturi 

nostopalkilla 25 
Porokyla K-3352 Kilntea puldcinosturi 30 
Pyhasalmi K-3818 " " 30 
Rovaniemi K-2130 " " 

on 25 
Saarijiirvi K-2433 Kiintea pukkinosturi 

nostopalkilla 25 
SaJ.o ~K-1600 Kiintea pukkinosturi 13 
Seinajdki K-3527 

" " 
on 30 

Soinlahti K-2523 , , 20 
Sot'kamo K-4606 Liikkuva pukkinosturi 50 
Sukeva K-2174 Kiintea pukkinosturi 20 
Suolahti K-4366 Kiintea siltanosturi 50 
Suonenjoki: K-2429 Kiintea pukkinosturi 20 
Tampere K-3354 

" " 
on 30 

Tohmajarvi K-2622 
" " 

20 
( vaihdetaan kesalla 
1976 25 tn nosturii:n 
K-2624) 

Tornib K-2046/2 Kiintea pukkinosturi on 25 
Tuupovaara K-2173 

" " 
20 

Uimaharju !11:0 6623 
" " 

20 
Vaasa K-3820 

" 
, on 30 

V ainilk!kala K-4562 Konttinosturi 20' ja 
40' 30./38.5 

Valtimo K-3353 Kiintea pukkinosturi 30 
Viekki K-3169 " " 

20 



Yliharmii 

Ammiinsaari 

-7-

K-2491 Ki!inteii pukkinosturi 
nostimella 

K-2427 K.iinteii pukkinosturi 
nos topalkilia 

Kostamusprojektin 
kaytossii K-2175 

Yhteensii 54 nosturia. 

K.iintea pu.kkinosturi 
( siirretiiiin myohem
min Ypykkavaaraan) 

Tii.mii luettelo !kumoaa VT:ssa 18/75 ja 37/75 olleet tiedot. 
(Lt n:o Lko 31626/354/76, 6. 5. 1976) VT 20/76. 10. 

3 

25 

25 

!0 

10 

Konepajojen seisonta-ajat v. 1976 11 
Vuosi.J.omien johdosta ovat konepajojen seisonta-ajat v. 1976 seu-

raavat: 
Turun konepaja 5. 7.- 4. 8. 1976 
Pasilan konepaja 5. 7.- 4. 8. 1976 
Hyvi.nkiiiin konepaja 5. 7.- 4. 8. 1976 
Vaasan konepaja 28. 6.-27. 7. 1976 
Kuopion konepaja 5. 7.- 4. 8. 1976 
Pieksii.miien konepaja 5. 7.- 4. 8. 1976 

(Ko 2522/450/76, 3. 5. 76) VT 20/76. 11. 

Avoimia virkoja ja toimia 12 
Psykologin virka (V 23) 1 liikennetarkastajan virka (V 24) ja tyon

tutkijan virka (V 21) rautatiehallituksen hallinto-osastolla. 
Rautatiehallituksen piiiijohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

psykologin ja llikennetarkastajan virkoihin sekii hallinto-osaston joh
tajalle osoitetut kirjalliset hakemukset ty6ntutkijan virkaan on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistiiiin kesiikuun 9 piiiviinii 
1976 ennen kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan piiiittymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

psykologi (V 23) henkilostotoimistoon 
liikennetarkastaja (V 24) ja · ty6ntutkija (V 21) jiirjestelytoimis

toon. 
Kaksi ylemmi:in palkkaluokan 2 luokan kirjurin virkaa (V 16) ja 

kaksi apulaiskanslistin tointa (V 9) 1 toistaiseksi rautatiehallituksen 
hallin to-osas tolla. 



12 

13 
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Hallinto-osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakertmkset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan kesakuun 9 pru
vana 1976 ennen kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan paiittymista). 

Apulaisasemapaallikon virka (V 20). Rautatiehallituksen llikenne
osaston pahllikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistai.in kesakuun 16. pruvana 1976 
ennen kello 12 ( postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Lahden 
Liikennealueelle ( Ha) . 

Rautatieopisto 

Rautatieopiston ohjelma syyslukukaudella 1976 

Liikenneosaston toimistokurssi (2 luolcltaa) 
a!Jkaa 4. 8.1976 llclo 9.45, paattyy 28. 9. 9176 

Yleinen toimistokurssi ( tiivistetty) 
alkaa 9. 8. 1976 klo 9.15, paattyy 26. 8. 1976 

Liikenneosaston toimistokurssi ( 2 luokkaa) 
vuoden 1976 toimistovirkamiesharjoittelijoille 
alkaa 4. 10. 1976 klo 9.15, paattyy 26. 11. 1976 

Yleinen toimistokurssi 
alkaa 1. 11. 1976 klo 9.15, paattyy 10. 12. 1976 

Veturinkuljettajakurssi (2 luok:kaa) 
alkaa 4. 8. 1976 klo 9.15, paattyy 17.12.1976 

Veturi.nkuljettajakurssille saapuvilla on o1tava muk.anaan seuraavat ohjesiian
not: Jt (2660) 1korjattuna, OTRO (2635 v. 1975 painos), Virantoimitusohje
siianto (2501), Lii!kenneosaston toimintaohjeita LTO (2514), Hoyryvetureiden 
paineilma- ja jatrulaitteet ( 2707), Vaunujen uudet jarrulaitteet ( 2708), I tsesiiii
tava kuljettajaventtiili ( 2709), Vaunujen lammitys-, tuwetus-, jiiahdytys- ja kiiyttO
vesilaitteet (2718 v. 1974 painos), Dieselveturit ja moottorivaunu I-II osat, 
Tavarallikenteen lruljetuskalusto (2679 v. 1975 painos), Radiopuhelimen kaytto
ohjeet (274{) v. 1972 painos), Rataoppi (3214) seka .turvalaiteoppi (3264). 

Konduktoorikurssi ( 2 luok:kaa) 
alkaa 4. 8. 1976 klo 9.30, paattyy 22. 12. 1976 

Konduktoori!kurssille saapuvilla on oltava mu'kanaan seuraavat ohjesiiannot: 
Jt (2660) korjattuna, OTRO (2635 v. 1975 painos), Liikenneosaston toiminta
ohjeita LTO (2514), Selvittelyohjeet Selo (2651), Virantoirnitusohjesaal}to (2501), 
Terasruillkoisten matkustajavaunujen liimmitys-, tuuletus- ja vesilaitteiden kayttO
opas (2718 v. 1974 painos), Tavaraliikenteen kuljetuskalusto (2679 v. 1975 pai
nos), Radiopuhelimen kayttoohjeet (2740 v. 1972 painos), Rataoppi (3214}, Tur
valaiteoppi (3264) ja Vaunujen uudet jarrulaitteet (2708). 

Kurssien ilmoitettuihin kestoaikoihin sisaltyy myos tutkinto. 
Muusta koulutustoiminnasta tiedotetaan etikseen. 
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KoSka rautatieopistosta ei enilii jaeta sellaisia tlissii kuulutuksessa marmttuja 13 
objesaiintojii, joita voidaan tilata painatusjaostosta, on ikursseiNe saapuvien huo
lebclittava ajoissa niiden harrlcldmi.sesta. Esimiebet ja piirien koulutussihteerit 
antanevat apuaan. 

Rautatieopisto on suljettu 28. 6 .-17. 7. 1976. (Ropj 177/1530, 5. 5. 1976). 

Nimityksia 14 
Talousosasto 

iKirjanpitlijiin (V 18) vir'kaan ylim. 3 I. krj. Toivo Elias Taitto, yp. 2 1. kirj . 
( V 16) vi.Dkaan ylim. ap 2 1. •kri Lyydia Allin a Linnamaa, ap 2 1. krj ( V 13) 
vir.koihin, ikans1isti Raili Anelma Soderlund, apulaiskanslistit Sirkka-Uisa Hen
riksson, Hilkka Irmeli Strand, .konekirjoittaja Airi Kirsti Korpi, ylim. ap 2 1 .kirj . 
(V 13) toimiin ylim. 3 pl kl'j Astrid Annikki Apaja, apulaisikanslisti Ulla Marita 
Taponen, kanslistin (V 10) toirneen ylim. kanslisti Hilkka Sanelma Leppiniemi, 
apulaiskanslistin (V 9) toirneen tyosuhteinen lavistiijii Eila Anneli Mansikkamii:ki, 
konttoriapulaisen ( V 7) toirneen ylim. toirnistoapulainen Anne Maria Hakala. 

•Liikenneosasto 

Oulun llikennepiiri: 1 lk !kit'jurin vi.tlkoihin (Oulun Jiik:ennepiiri) yp. 2 lk 
iki.rjurit Ossi Happonen, Seppo Ensio Jalonen, yp. 2 Ilk kirjurin vitkoihin (OuJun 
liiikennepiiri) ap. asemamestarit (V 13) Kauko Olavi Rekula, Esko Taisto Viljami 
Hiiiviilii, ap. asemamestari (V 14) Esko Pauli Johannes Vappula, (Oulu) ap. 
2 ,JJk. kirjuri Fanny Onerva PYY'kko, konduktoorin vinkaan ( Oulu) junamies Pet
teri Johannes Pulli, ikuormau&mestarin virkoihin (Oulu) junamiehet Eero Veikko 
Antton Pcltomiild, Rauno Olavi Oivo, asemamiehet Matti Johan Antero Salmela, 
Jouni Veli Johannes Alaraappana, autonkuljettajan toimeen (OuJun llikennepiiri) 
ylim. autonkuljettaja Kauko llmari Pakanen, junamiehen toimiin (Oulu) asema
miehet Eero Antero Pakanen, Teuvo Tapani Satomaa, Per.tti Kustaa Pietila, Eino 
Edvard Laurila, Erkki Olavi Pakanen, asemamiehrn toirniin ( Oulu) ylim. asema
miehet Kalevi Matias Paakkola, Keijo Viiino Antero Tikkanen, tilap. asemamiehet 
.Eclcld Artturi Moilanen, Risto Juhani Kittilii, J aakiko Kustaa Marjaniemi, Kauko 
Eemeli He,Ncldnen, Sulo Henrikiki Suvanto, Seppo Aulis Hyrkiis, ylim. asem.amies 
Risto Kalevi Hiiyrynen, tilap. asemamiehet Enkki Veli Vesala, Ahti Olavi Pato
okoski, Osmo Sakari Riihola, (Raabe) ylim. asemamiehet Rauni Einari Tuoniaala, 
Esa Juhani Ranta, (Toppila) tilap. asemamies Hei'kki Sakari Pohjola . 

.Pie!ksiimiien liikennepiiri: 1 l!k kitjurin viJ:.koihin (Pieiksiimiien llikennepiiri) 
yp. 2 Ilk kirjurit Jorma Kalevi Sassi, Martti Ilmari Markkanen, ylim. 3 Ilk kir
jurit (V 10) Kari Veik!ko Kullervo Niikki, Osmo Edvard Lappi, yp. 2 l!k kir
jurin virkoihin (Pieksiimaen llikennepiiri) ylim. 3 lk kitjurit (V 10) Pekka 
Antero Vahlman, Unto Uolevi Satlmela, Kaarlo Juhani Ahonen, (Iisalmi) ap. 
asemamestari (V 13) Seppo Jouni Juhani Kellokumpu, ap. asemamestarin vi.Dkoi
hin (V 13) (Vatkaus) ylim. 3 1k kirjuri (V 10) Vappu Mirjam Kolari, (Vu~ 
katti) 3 lk kirjuri (V 10) Kauko Kalevi Repo, ap. 2 lk kirjurin virkaan (Pieksii
miien liiikennepiiri) ylim. 3 Ilk kirjuri (V 10) Aila Pitjo Soiikkeli, ikuormausmes
tarin virkaan (Jyvaskylii) asemamies Veikko Antero Kosonen, vaununtarkastajan 
toimeen ( Pieksiimiien v~o) vaununvoitelija Pauli Olavi Markkanen, vaihde
miehen toirniin (Jyviiskylii) asemamiehet Aatu Lukkarinen, Martti Koponen, 
(lisal.mi) asemamies Toivo Arvid Kaiiriainen, asemamiehen toirniin (Lievesruore) 
}'llim. asemamies Pentti Antero Matilainen, (Kivesjiirvi) ylim. asemamies Sulo 
Juhani Karppinen, konttoriapulaisen toimeen (Kontiomm ) y1im. toimistoapulai
nen Kirsti Liisa Marjatta Dufva. 



~ -10-

14 Rataosasto 
Rataesimiehen toimiin, raidemiehet (Oulu) Heikki Kari Juhani Korolainen, 

(Tornio) Esa Veli Kristo, (Vilppula) Pakka Kalervo ·Tyynysniemi, konttoriapulai
sen toimiin ylim. toimistoapulaiset (Tampere) Ella-Maija Leinio, Helmi Linnea 
Palomiiki, (Oulu) Ella Annikki Huttunen, Paula Irmeli Komminaho, (Kouvola) 
Pirjo Briitta Anneli Kortesniemi, Pi.tikko Riitta Maria Laaksonen. 

Koneosasto 

Tekni.N.isen apulaisen (V 13) yllim. toimeen ylim. tekn. apul. (V 12) Veikko 
Emil Niini, ylim. tekn. ~pul. (V 14) toimeen vt. ylim. tekn. apul. Kyi:isti Mauri 
Seppo Saari, teknikon (V 20) virkoihin telcrrikko Jorma Takala, tekrukko Unto 
Pellervo Verkasalo, teknikon (V 19) virkoihin ylim. teknikot Pekka Antero 
Lehtonen, Niilo Antero Sutinen, teknikon (V 18) vink:oihin ylim. teknl!kko Seppo 
Eino Silander. 

15 Eroja 

Liik.enneosasto 

Li.ikenneta.rbstaja (V 24) Urpo Johannes Tervonen, 3 1 1 pl. asemapaaJ..I. 
(V 21) Tauno Johannes Kohonen, asemapaaJ..I. Ja.a.k'ko Oskar Mallinen, Kalle
Pe:kka Luok'kamlilci, apulaisasemapaaJ..I. Veikko Asser Koskelainen, yp 2 L kirjurit 
Eero Ponkanen, Seppo Ilmari Pihlman, Impi Ilona Aro, Aarre Ensio Hyvarine~ 
1 1. !k.irjurit Tauno Olavi Laaksonen, ap asemamestari Lasse Olavi Aalto, jii.rjes
telymestarit Onni Olavi Papu, Keijo Sauro, konduktoorit Veikko Oskari Palonen, 
Petri Tuominen, Sauli Johannes Leppa, Emil Brynolf Keinonen, Paavo Veikko 
V ehmanen, kuormausmestari Vaino Marik Kohonen, vaihdemiesten esirnies Paul 
Valdemar Sandelin, vaihdemiehet Leo Emil Nurmi, Aaro Jaakko Makinen, Teodor 
Kurllervo Repo, Toivo Alarik Pollaoen, Martri Bino MN<ael Viita, Heikki Kalevi 
Hohti, Niilo Johannes La.amanen, Pa.avo Olavi Lang, Yrjo Kyyhkynen, Tauno 
Olavi Hakala, Vilho 'Kristola, Lauri Einar Salo, Paavo Heikki Ehovuo, auton
kuljettajat Matias Veli Salovirta, Onni Emil Parssinen, Vaino Olavi Paajanen, 
Frans Erkki Seiniilii, junamiehet Veikko Olavi Varis, Olavi Kontti, Ka.arle Emil 
Sandholm, Aarne Olavi Kokkonen, Mauno Armas Hiik:kinen, Aaro Johannes 
Koskinen, Oiva Aleksi Kanerva, Markus Aaltonen, Niilo Johannes Typp(), Pauli 
Osmo Kalevi Ponrinen, asemamiehet Erl<Jki Kemppinen, Pelcl<a Petter Porokka, 
Raimo Johannes Tanninen, Aune Annikki Puisto, Eero Elias Pykalamii:ki, Vieno 
VeLkko Martikainen, Heino Matias Rahkola, Uuno Vilhelmi Rahkola, Aukusti 
Johannes Suhonen, Toivo Markus Karimies, Otto Ilmari Pihlamaa, Veilk!ko Johan
nes Nurminen, Jorma Olavi Salminen, Jaakko Olavi Nieminen, ·Pentti Aarre 
Johannes SOderlund, Holger Fredrik Remahl, Yrjo Kostian, Tuomas Rafael Pir
honen. 

Rataosasto 

Ratainsinoori !Keijo Kullervo Aaltonen, rataesimies Toivo Viljam Tuhkanen. 



Ajankohtaista 

Radalla tai ratapihalla tyoskentelevii tyontekijii, ratavartlia taikka vaihdemies 
saattaa jiiiidii veturimiehiltii havaitsematta riittiiviin ajoissa ja varoitusopaste myO
hiistyy, ellei ratapihalla olevalla ole esim. kirkkaanviiristii "turvavyotii", llivejii tai 
sellainen vaatetus, joka eroittuu tummasta taustasta. 

Varoitusopasteet on annettava aina hyvissii ajoin ja toistaen, jos niikyvyys 
on heikko. Pimeiillii ja hiimiiriinii pliiviinii on kiiytettiivii tiiysiii kulkuvaloja aina 
llikkeellli ollessa. 



Ajankohtaista 
I 

Junaliikenne aiheuttaa jatkuvan vaaran ratapihalla ja radalla liikkuville ja 
siellii tyoskenteleville tyontekijoille. Tiirniin vaaran vahentlimiseksi ja tyoturvalli
suuden tehostamiseksi tarvitaan kaikkien liikenteen parissa toi.mivien jatkuvaa 
yhteistoimintaa. Erilaiset tyoolosuhteet talvella ja kesiilla, saiin vaikutukset naky
vyyteen seka liikenteen nopeus ja tiheys ovat tarkei.mmat tyoturvallisuutta uhkaa
vat tekijat. 

Veturinkuljettaja, nae ja tule nahdyksi! Kaytii vihellintii nakyvyyden heike
tessii! 

Resiinamies, ratatyontekijii, kiiytii viirillisiii liivejii tai voitii radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea kats<? ja kuuntele, ole varovainen! 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



1976 

VIRALLISIA 
TIEDOTUKS lA 

N:o 20 a 

Vllttaus Vlralllslin tledotukslln merkltlln: VT tf73.2 (= lehden numero, vuosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 

To I m I t u s: Raucatlehallitus; lehtipalvelu. 14.5.1976 

SOVELTAM I SORJ Ell TA 

1. VADTIOON TYOSOPIMUSSUHTEESSA OLEVAN HENKILOKUNNAN 

KOULUTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET 

2. VADTION TYONTEKIJliN VUOSILOMISTA ANNETUN VADriO

NEUVOSTON PllTOKSEN SOVEDTAMISOHJEET 

3. VADTION TY0NTEKIJ0IDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAA

MISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON PllTOKSEN SOVEL

TAMISOHJEET 
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1. VALTIOON TYCSOPIMUSSUHTEESSA OLEVAN 
HENKILOKUNNAN KOULUTUSTOIMINTAA KOS
KEVAT OHJEET 

Valtiovarainministerio on antanut valtioneuvoston kanslialle ja kaikil- , 
le ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja laitokseille 
osoitetulla kirjeellaan no P ~515, 21.~.1976 valtioon tyosopimuaauh
teessa olevan henkilokunnan koulutustoiminnasta seuraavat ohjeet: 

1. Tyo,ehtosopimusten alaiset 

Valtiovarainministerion yleiskirjeeseen n:o P ~~~Q; 14.2.1976 
liittyvassa valtion tyosuhdeasiain neuvottelukunnan tyoeht osopi
~ussuosituksessa on edellytetty, etta koulutustoimintaa koskevat 
sopimukset tyoehtosop imusten uud istamisen yhteydessa tarkistetaan. 
Oheiset soveltamisohjeet liittyvat nain tarkistettuihin koulutus
toimintasopimuksiin (VT 1~/76.2). 

2. Tyoehtosopimusten ulkopuolella olevat 

Kun on pidettava tarkoituksenmukaisena, ettei menettely tyoehto
sopimusten ulkopuolella olevien osalta perusteettomasti muodostu 
tyoehtosopimusten alaisia henkiloita koskevasta poikkeavaksi, val
tiovarainministerio ilmoittaa, etta tyoehtosopimusten piiriin kuu
lumattomiin, tyosopimussuhteessa valtioon oleviin henkiloihin nou
datetaan koulutustoiminnan osalta sovel t uvin osin, mita tyoehto
sopimusten alaisten henkil oiden osalta on sovittu. 
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Koulutussopimuksen soveltamisohjeet 

1. Ammatillinen jatko-, taydennys- ja uudelleenkoulutus 

1.1. Koulutuksen maarittely 

Ammatillisella jatkokoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, 

jonka avulla pyritaan valmentamaan vaativampiin tyCitehtaviin 
lisaamalla amrnatillista tietoa ja patevyytta. Taydennyskoulu

tuksella pyritaan pitamaan ammattitaitoa ajan tasalla. Uudel

leenkoulutus tekee mahdolliseksi tyCintekijan tal toimihenki lCin 

siirtymisen uusiin tehtaviin tal mahdollisestl uuteen ammat

tiin. 

Tahan ryhmaan kuuluvaksi katsotaan yleensa kalkenlalnen tyCin
antajan jarjestama koulutus ammattitaidon aikaansaamiseksi, 

lisaamiseksi tal taydentamiseksi, joka tapahtuu palvelukseen 
ottamisen jalkeen tyCisuhteen kestaessa. 

1.2. Koulutustilalsuuteen labettaminen 

Tyonantajan velvollisuus suorittaa korvausta suoranai-siste. kus

tannuksista ja anslonmenetyksesta kcskee sellaisia koulutu~t1-
laisuuksia, joihin tyonantaja on lahettanyt palveluksessaan ole

van henki lon. f'ier l<i tysta ei ole s ilHi seikalla, kuka on tehnyt 
aloitteen koulutukseen osallistumisesta tai kuka on suorittanut 

sellaiset kaytannon toimet, kuten esi~. kursseille il~oittautu

mlsen. Korvausvelvolllsuuden syntymlseksi on kuitenkin edelly
tettavl, e tta jo ennen koulutustilaisuuteen ilmoittau~umista 

on selvasti tyonantajan taholta todettu kyseessa olevan sopimus

kohdassa tarkoitettu, ao. henkilon amt.1attiin liittyva koulutus

tilaisuus, j ohc~ han osallistuu nimenomaan tyonantajan lahetta
mana. 

A~matilliseen koulutustilai.suuteen Hihetta:ninen seka mai:-::tun

l .::<::. sen koulutulGsen jarjestaminen on ty0!:1a.r.tajan asiana myo" 
silloin, kun tyor.antaja kayttaa viraston tai laitoksc.r. ulko
puolisia ko~lutuspalveluksin. 
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1.3. Suoranaiset kustannukset 

Oppikurssi1ais111e suoritettavat korvaukset maaraytyvat va1tion 
tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta 12.7.1972 a~.e

tun va1tioneuvoston paatoksen (533/72) 23 §:n mukaisest1. 1 ) 

Muina tassa kohdassa tarkoitettuina kustannuksina korvataan 11-
saksi kurssimaksut ja kustannukset se11aisesta opetusmater1aa11s
ta, j oka ede1lyte t aan kurs s iohje lmassa hankittavaksi. Jos tal-
1ainen opetusmateriaali ei ku1u loppuun ao. henk11on kurss111a, 
on hanen saadessaan korvauksen hankintakustannuksista ja ty~n
antajan niin halutessa 1uovutettava materiaa11 my~s tyonanta-
jan kaytettavaksi. 

Mikali tyonantaja suorittaa internaattimuotoisten kurssien osal
ta kurs simaksun, tu1ee kurssiin osa111stuvalle suoritettavaksi 
vain matkustamisen johdosta aiheutuneet kustannukset. 

1.4. Ansionmenetys ja matka-ajan pa1kka 

Henki1on osa11is tuessa ede11a tarkoitetui1le kursseille korva
taan hane1le ansio kursseille osa1listumisen johdosta menetetyn 
saanno1lisen tyoajan osalta laskettuna haneo saannollisen tyo
aikansa keskituntiansion mukaan. 

Viikko- taikka kuukausipalkkaisen henkilon palkkaa s1ihen mah
dollisesti kuu1uv1ne kiinteine lisineen ei kurssin ajalta v1i
hennata. 

Kurs£1'!latkaan ldiytetyn matka -ajan palkan osalta menet c: llaan va1-
ti on tyontekij oiden rna tkaku: t::; nnus t en h:orvaa::Ji ses ta annetl:n va1-

t i oneuvoaton ptia tokse n 24 § : soi edel l yte ~yin tavoin. 

1. 5. Tyoajan ulkopuolella tapahtuva !·:aul ut us 

Koska tyoajan ulkopuolella tapa htune'e:;:ta koulutuksesta :i aiheu
du ansion menetysta, el sen korvaa;ninen myosl·:aan tule kysyrnyk
s e en . 
1 ) r.tuutettu viimelcsi 11.3.1976/250 
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Tyonantajan Hihe·ttaessa henkilon hanen ammattiinsa liittyvan. 
tyoajan ulkopuolella tapahtuvaan koulutustilaisuute-:!n korva
taan siita aiheutuvat suoranaiset kustannukset edella esite
tyin tavoin. Nama kustannukset on vYrittava mahdollisuuksien 
mukaan toteamaan ·etukateen ja sapimaan n1i4en korvaamisesta. 

2. Tyosuojeluun, luottamusmiestoim.intaan .J.a· virastodemokra
tiaan liittyva koulutus 

2.1. Kou~utustilaisuudet 

Sita mukaa kuin vlrastot tai laitokset solmivat ko. yhteis
tyota edellyttavia sopimuksia j~rjeston kanssa, tulevat so
pimuskohdan maaraykset koskemaan myos naihin perustuvaa yh
teistoimintaa. 

T~ssa kohdassa tarkoitetun koulutustilaisuuden voi jarjestaa 
asianomainen virasto joko omasta aloitteestaan tai jonkin 
sen piirissa toimivan yhteistyoelimen taikka sopimusosapuo
lenaan olevan jarjeston aloitteesta. Samoin voivat sopimus
osapuolet yhdessa jarjestaa mainitunlaisen koulutustilai::;uu
den. Edella mainituissa tapauksissa kurssi, koska virasto on 
sen hyvaksynyt, kuuluu koulutussopimuksen p11r11n. Sen ohjel
maa ei tarvi tse hyvalc;;yttaa sopim·..lksen 5 §: ssa tarkoi tetussa 
valtion koulutussopimusasiain neuvottelukunnassa (VAKO). ~11-

kali taas tass~ tarkoitettu koulutustilaisuus on jarjestetty 
jarjestopuolen toimesta eika virasto katso voivansa kurssia 
hyvaksya, ratkaisee asian valtic~ koulutussopimusasiain neu
vottelukunta. 

2.2. Yhteistyoel inten jasenet 

Sopirriuksen 2 §:n 1 - 3 morr:entissa on sovittu koulutukst:n ai
heuttamien suoranaisten kustannusten ja ansion menetylcse:: 
korvaamisesta yhte i styosopimusten seka lain s aannosten t aik
ka hallinnollisten maaraysten edellyttamien yhteistyoelir. ;en 
jasenille enintaan 30 pa 1va..."1 ajalta kunkin koulutustilais :lu
den osalta. 
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2.3. Muut tyontekijapuolen edustajat tyosuojelukou'lutuksen 
osalta 

Sopimuksen 2 §:n 4 momentin mukaan tyonantaja on velvollinen 
edellista vastaavasti l<Orvaamaan kou.lutuksesta aiheuti.meet suo
ranaiset kustannukset ja ansion menetyksen tyosuojelukoul~tuk
sen osalta tyosuojeluvaltuutetuille, tyosuojelu•t:.<ravalcu•.ltetul
le ja tyosuojeluasiamiehelle seka luottamus~iehelle, mikali tyo
paikassa ei ole tyosuojeluasiamiesta, heidan osallistuessaan 
virasto- tai laitoskohtaiseen yhteistyohon liittyvaan koulu
tukseen. 

2.4. Suoranaiset kustannukset, ansion menetys ja matka-ajan 
palkka 

Suoranaisilla kustannuksilla tarkoitetaan tassa sopimuskohdas
sa samaa kuin edella kohdassa 1.3. Ansion menetyksen ja matka
ajan palkan suhteen menetellaan kuten edella kohdassa 1.4. on 
sanottu. 

Edella tarkoitetut kustannukset ja korvaukset suoritetaan vain 
ao. viraston tai laitoksen taikka sopimusosapuolten yhdessa 
tahi valtion koulutussopimusasiain neuvottelukunnan hyviiksym::.en 

koulutustilaisuuksien osalta. Ennen kuin henkilo osallistuu 
edella tarkoitettuun koulutustilaisuuteen o~ siita sovittava 
tyonantajan kanssa seka nimenomaisesti todettava, etta Kysees
sa on sellainen koulutustila1suus, josta tyonantaja su~rittaa 
korvaukset taman sopimuskohdan mukaisesti. 

3. Tyosuhdeasioihin, valtionhallintoon, yritystalouteen seka 
henkilostohallintoon liittyva koulut~s 

Sopimuskohdassa kiinnitetaan huomiota osapuolten yhtei~ten kurs
sien merkitykseen pyrittaessa parantamaan virasto- tai laitos
kohtaista yhteistyota ja takaamaan tyorauhakoneiston kitkaton 
toiminta. Samoin korostetaan suunnittelun merkitysta yhteisten 
koulutustilaisuuksien jarjestamisessa. jotta nailla koulut~s
tilaisuuksilla voitaisiin todella vaikuttaa kaytannon olosuhte1-

s11n. 
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Suorana1sten kustannusten, ansion menetyksen ja matka-ajan 
palkan subteen menetellaan kuten edella kohdass~ 2.4. on sa. 
nottu. 

4. Ammatillisten jarjestojen antama koulutus 

4.1. Tyontekijat ja toim1henkilot 

4.1.1. Vapaan antaminen enintaan yhden kuukauden kurssien 
osa1ta 

Sopimuksen 4 §:n 1 momentissa ede11ytetaan, etta tyonantaja 
antaa tyosuhteen katkeamatta tyontekijo111e ja toim1henk11o11-
le tilaisuuden osallistua ammatillisten keskusjarjestojen ja 
n11den jasenliittojen jarjestamille kuukauden tai sita 1yhyem
man ajan kestaville kursseille, milloin se aiheuttamatta tuntu
vaa haittaa viraston tai laitoksen toiminnalle kay painsa. Tun
tuva haitta on arvioitavisse vain yksityistapauksittain kunkin 
henkilon ja kurssiajankohdan osalta erikseen. Jos vapaan antami
nen evataan, on tyonantajan myo_s ilmoi tettava epaamisen syy paa
luottamusmiehelle tai sita vastaavalle muulle luottamusmiehelle 
seka asianomaiselle henkilolle viimeistaan kyrnmenen paivaa enneu 
kurssin alkua. 

4 .1.2. ;;uosilomaetu enintaan yhden kuukauden kurssien osalta 

TiHlaiselle kurssille osallistuminen ei saa aiheuttaa .tyosuhteen 
perusteella myonnettavien vuosilomaetujen vahenemista. Kurssia1-

ka katsotaan si~s enintaan yhden kuuk~uden kurss1en . 0sal~a lo~aa 

laskettaessa tyossaolon veroiseksi ajalcsi. l<ysei sen e!dun :><ii lyt
tami.sen ja vapaan antamisen lisaksi ei tycnantajalla t as;;a sopi

muskohdassa tarkoitettujen kurssien osal ta ole muita velvolttei
ta tyontekijoiden ja toimihenkiloiU.en subteen. Luottamus·r•ie sten 
ja ammattiosastojen puheenjohtajien ansion menetyksen korvaamis
ta ja ruokailukustannusten maksamiseksi suorit-e ttavaa korv;.'..lsta 
koskevat maaraykset selostetaan jiHjernpana erikseen. 
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4.1.). Enintaan kolmen kuukauden kurssit 

Sopimuksen 4 §:n 1 momentissa (ks edella kohta 4.1.1.) tyonte
kijoille ja toimihenkiloille on va~attu mahdollisuus siin~ ~~1-
nituin ede1lytyksin osallistua kuukauden taikka sita lyhyemmil
le ammtillisten keskusjarjestojen taikka niiden jasenliitto-
jen jarjestamille kursseille, jolloin heidan vuosilomaetujaan 
ei kurssin johdosta vabenneta. Sopimuksen 4 §:n 5 momentin mu
kaan asianomaisilla on mahdollisuus osa111stua myos enintaan 
kolmen ~ukauden pituisil1e ammatillisten keskusjar~estojen jar
jestamtlle kursseille. Os.allistumisedellytysten subteen on voi
massa mita kohdassa 4.1.1. on sanottu tyontekijoiden ja toi~i
henkiloiden osallistumisesta enintaan kuukauden pituisille kurs
seille. 

Tyonantajalla on velvollisuus sailyttaa tallaisten kurssien ajan 
tyosuhde voimassa, mutta muita velvollisuuksia tyonantajalla e1 
ole tyontekijoiden ja toimihenkiloiden osalta. Luottamusmiesten 
ja ammattiosastojen puheenjohtajien ansion menetyksen korvaamis
ta koskevat maaraykset selostetaan jaljempana erikseen. 

4.2. Luottamusmiehet ja ammattiosastojen puheenjohtajat 

Ammatillisten jarjestojen jarjestamille kursseille osallist~~1-
sen johdosta aiheutunutta ansion menetysta ei yleensa korvata, 
kuten edella tyontekijoita ja toimihenkiloita kos.kevia mlilirayk
sia selostettaessa on todettu. Poikkeuksellisesti korvataan kui
tenkin ansion menetys luottamusrniehelle ja amrnattiosastojen pu
heenjohtajille jaljempana mainituin edellytyksin. 

4.2.1. Enintaan kuukauden pituiset kurssit 

Enintlian kuukauden pituisten kurssien osalta korvataan luotta
musmiehille (sopimuksen 4 §:n 2 rnomentti) ja arnmattiosastojen 
puheenjohtajille (sopimuksen 4 §:n 4 rnomentti) kurssien aikai
nen ansion menetys. 
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Kursse.ja koskevat yhteiset edellytykset seka luotte.mus-nie!;ten 
etta ammattiosastojen puheenjoht ajien osalta ov~~: 
- etta kurssit jarjeste.taan joko ammatilli~ten keskusjar~ _,.:; to

jen taikka n11den jasenli it toj e~ toimesta 
- etta kurssien pituus on enlntaan yks i kuukausi 
- etta valtion koulutus s opl ml.isasiain r:euvotteluk..mta kurssien 

opetusohjelman tarkas tettuaan on hyvaksy:1yt kurssin malnit
tuun tarkoitukseen. 

Lisaedel1ytyksina luot t amusmieste n osalta on: 

etta kurssi jarjestetaan luottamusmiehina toimiville ja etta 
se valittomasti liittyy heidan tehtaviinsa 

- etta kyseinen henkilo jo kursseille mennessaan on valittu 

luottamusmieheksi. 

Lisaedellytyksena ammattiosastojen puheenjohtajien osalta on: 
- etta asianomainen tyosl<entelee hallintoyksikossa, j.onka henki

lo~..mnan suuruus on vahintaan 100, tai 

- etta hanen johtamassaan yhdistyksessa tal ammattiosastossa on 
vahintaan 50 jasenta. 

Sopimuksen 4 §:n 3 ja 4 momentissa on sovittu, etta enintaan 
kuukauden pituiselle sopimuksen 4 §:n 1 ja 2 momentin tarkoite

tulle luottamusmieskoulutuskurssille osallistuville luottamus

miehelle ja puheenjohtaje.lle suoritetaan koulutukseen osallis

tumiseen kiiytetylta ajalta, ansion menetyksen korvauksen 11sak
s1, ruokailukustannusten peittamiseksi korvaus, jonka suuruus 

01,02.1976 alkaen on 30 markkaa paivas sa . Korvauksen maaraamis

perusteina kiiytetaan soveltuvin osin matkakustannusten korvaa

misesta voimassa olevan valtioneuvoston paatoksen osapaivarahan 

suorittamista koskevia maarayksia. Korvau~ ta suoritetaan yhden 

koulutustilaisuuden osalta enintaan 30 paivalta. 

Korvauksen veloituksessa on tarkoituksenmukaisinta kiiyttaa val
tion yleista matkalaskulomal{etta ja noudattaa mui takin matkojen 

laskuttamiseen liittyvia tavanomaisia kaytantoja. Siter: eslmer
kiksi tulis1 asianomaisen matkalaskuun liittamallaan jarjesta
jan laskulla voida ohjata korvaus suoritettavaksi suoraan koulu· 
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Sopimus ei ede11yta muiden ~ ~rssista mahdo11isesti aiheutuvien 

kustannusten (esim. ~atkustamiskustannusten korvaus ja ~atka
ajan pa1kka) \{Qrvaamista. Ansion menetys korvatac..n siten kuin 

ede11a 1.4. kohdassa on sanottu. 

Vuosilomaetujen vahenemista ei mainittu kuukauden kurssiaiica 
myoskaan aiheuta. 

Osa11istumisede11ytysten suhteen noudatetaan rnita kohdassa 

4.1.1. on sanottu tyontekijoiden ja toimihe~ki1oiden osal1istu

misesta enintaa:1 yhden kuukauden pituisille kursseille. 

4.2.2. Enintaan kolmen kuukauden kurssit 

Luottamusmiehille ja ammattiosastojen puheenjohtaji1le korva

taan heidan osal~istuessaan enintaan kolmen kuukauden kurs
se111e ansion menetys yhdelta kuukaudelta. 

Kursseja koskevat edellytykset ovat: 

- etta kurssit jarjestetaan ammatillisten keskusjarjestojen 
toimesta 

- etta kurssin pituus on enintaan kolme kuukautta 

- etta valtion !coulutussopimusasiain neuvottelukunta kurssien 

opetusohjel~an tarkastettuaan on kurssin hyvaksynyt mainit

tuun tarkoi tul~se::n 

- etta han kurssin paatyttya palaa entiseen tyopaikkaansa 
- etta kursse~lle osallistuva jo kursseille ilmoittautues~~an 

on v~littu luotta~usmieheksi tai ammattiosaston puhe e~johta

jaksi 

- ett~ luottamusmies edustaa vahintaan kolmeakymmenta asian
omaisen virastcn ta·i lai tolcsen tyontekijaa tai tolmihenkiloa 

- etta kyseisessa yhdistylcsessa tai ammattiosastossa, jm~ka 

puheenjohtajasta on lcysymys, on vahintaan 50 jasenta. 

Sopimus edellyttaa ension menetyksen· korvaamista, mutta e~ sen 
sijaan muita kurssista mahdollisestl aiheutuvia kusta~~uk~ i a 
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(esim. matkustamiskustannusten korvausta ja matka-ajan palk

kaa). Ansion men~tys korvataart siten kuin edella 1.4. kohdassa 

on sanottu. 

Silta aja1ta, jolta asianom:J.isille korvat.2an ans·:on menetys 

eli yhdelta kuulcat<delta, ei heiJ.le e.iheudu myoskaan vuosilo

maetujen v~enemista. 

Osallistumisedellytysten suhteen noudatetaan mita kohdassa 

4.1.1. on sanottu tyontekijoiden ja to1mihenk11oiden osa111s

tuessa enintaan yhden kuukauden pituisil1e kursse111e. 

4.2 .) . Luottamusmiehen lcasi te 

Tassa tarkoitettuna luottaousmiehena on pidettava tyoehto

taikl<a 1uottc.musmiessopimuksen edco11yt t ami:Ui piiri- taikka 

paaluottal!;usmiestci taU~!co. hei ta vactaavaa muuta 1uottamus

miesta ja hcidan varamiestaan seka mainituissa sopimuksissa 

edel1ytettya nuuta 1uott~mucmicstu selca luottamusmiehen vara

miesta. 

4.2 .4. A:nmattiosasto'1 ~'e.si tc 

Mita cdella koulutusGopimuksessa ja sen soveltamisohje!ssa 

on sanottu am~attio$astost~, sove1letaan keskusliiton jasen-

111 ton p:.iln2.1"'..<-ee~ _perusjli;.•jest<.:on yleensi:., joka voi olla, 

samoin kuin amm3.ttios::u;to!~in,. ::;;,!':i ;.·ekisteroity etta rekiste

roir.!at(;n. 

4 .). Ennak~co~.l!:1oitus lcurs~eille osallistumisesta 

Mahdol1istcn ki tkatel<ijoidcn poiste.misel~si on ailco:nus tassa 

sopimukscssc. tarl<oite'.:uille kursseillc osa11istumisesta saa

tettava rr.:th'lo11istmm::on vn.rha.in t;,rone.ntajan tietoon. Tassa tar

koituksessa on tyon j;irjestelyy,1 liittyvia tyonantajan tarpei -

ta silma11ap1tlien sopimuslcohtaa.n sisa1lytetty tietyt ennakkoil 

moitusta kos~<evat vap.irmnaisujat. Sopimus!<Ohdan tarkoltuksena ei 

kuitcnkaan ole, etta ma i. nitut n..jat olisivat tyonantajavi-ranoma:!.s-
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ta sitcvia siir:a r.:ielessa etteiko se voisi, rnikali t::511en ja't"

jestel~~ ka~~alta on mahdollista, hyvaksya lyhyempi a %in a~~akko

ilmoi tusaHccja. 

Ellei henkilon osallistuminen kursseille kay painsa pyyde~tyna 

aikana t•.mtuvaa haittaa tuottamatta, olisi yhteises;;i pyri tta

va selvitta~aan ajan~ohta, jolloin kursseille osalltst~7;i s~en 

ei ole ests!;,-ta. 

Ennakkoilmoitusta koskevat maaraykset ovat voimassa sarr.a~laisi

na. seka tyontekijoiden ja toimihenkiloiden etta luottam~s;;:i es

ten ja a~mattiosastcjen puheenjohtajien osalta. 

5. Valtion koulutussopimusasiain neuvottelukunta 

Sopimuskohdan mukaan neuvottelukunnan tehtavana on jarjesto

tahon esitykses~~ hyvaksya koulutussopimuksen 2, 3 ja 4 §:ssi 

tarkoi tetut ~<ur.s.:; i t; koulutussopimuksen piiriin kuulu'.'ll,:;l . 

Koska sopimukss :1 2 j a 3 §:ssa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvat 

kurssin hy•Jaks j"2isen vci suori t taa asianomaine!1 virc.sto 1 tse

kin, >;ulee :nain i : ·_tizsa sopir.luskohdissa tarkoi tettujen kurss ien 

hyvaksyminen ne::.v-:>tte luk•..;.-:.::an ratkaistavaksi vain sii :"'.~ tapaul<

sessa, ettei as:.a.•orr.ainen virasto katso muuten voiva:~.:;;:t hyvak

sya kurssia sop:::o'.l~:serr piiriin lcuuluvaksi. 

Mikali sen sijae.n on kysyrn~rs 4 §:ssa tark:o:itettujen l~ur.:o..;ier. 

hyvaksymises t l?., ra-;;;.:aisea e..:;ian ?.i.'1tt ky:::eina:: neuvcttclt;J:unta. 

Kosta sop imut:sen 1 ~: ssa te.rkoi t~i;t.:!l ammatill i.sen l-:oulutul.;.:en 

jarje::>tibr!.ne:-1 :::n t;~'':ir.antaja:J. asiane., ei tat:an ryhm;.i.li:-. :~.t'llu-,ien 

ku:-ssien hy·:aksymi.:;een t:arvi1;a neuvott~lul,:Ufli\a:l kasitt,;}ly~L 

Valtionrautateiden tyosuhteisen henkilokunnan koulutustoimintaa 

koskevat sopimukset on julkaistu VT:ssa 14/76.2. (Hloj no 685/ 

150/76, 7.5.1976) VT 20a/76.1. 



-U-

2. VALTION TYCNTEKIJhiN VUOSILOMISTA 
ANNETUN VALTIONEUVOSTON PPPTCKSEN 
SOVELTAMISOHJEET 

Valtiovarainministerio on antanut valtioneuvoston kanslialle ja kai
kille ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille 
osoitetulla kirjeellaan no P 4514, 21 .4.1 976 valtion tyontekijain vuo
silomista annetun valtioneuvoston paatoksen soveltamisesta seuraavat 

ohjeet: 

1 §, (474/74) 
Vuosilomapaatosta sovelletaan yksityisoikeudellisessa tyosopimus
suhteessa valtioon oleviin tyontekijoihin ja toimihenkiloihin. Mer 
kitysta ei _ole ailla,. onko asianomainen tunti- tai urakkapalkkai
nen vaiko kuukausi- tai viikkopalkkainen. Paatosta siis sovelle
taan sellaisenaan tyosopimussuhteisiin henkiloon, joka kuuluu vuo
ailomalain (272/73) soveltamispiiriin. 

Merimiesten vuosilomista on saadetty erikseen (merimiesten vuo
silomalaki 353/75), joten kyaeisen paatoksen maarayksia ei so
velleta heihin. 

Ensimmaiseen pykalaan otetulla maarayksella on valtioon tyosopi
mussuhteessa olevan tyontekijan ja toimihenkilon vuosilomaa vuo
silomalain (272/73) saatamaan lomaan verrattuna pidennetty nii
den henkiloiden osalta, joilla on vuosiloman pituutta laskettaes
sa huomioon otettavaa palvelusaikaa vahintaan 15 vuotta. Tallai
sella henkilolla on oikeus saada lomaa 2 1/2 arkipaivaa kultakin 
lomanmaaraytYmisvuoden kalenterikuukaudelta, jonka aikana han on 
ollut tyossa vahintaan neljanatoista paivana. Lomaan oikeuttavak
si katsotaan niin ikaan kalenterikuukausi, johon sisaltyy tyossa
olopaivien veroisia paivia joko yksin tai yhdessa tyossaolopaivien 
kanssa vahintaan neljatoista. 
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Koko loman pituudeksi muodostuu, mikali asianomainen ~~~ lomaa 

2 1/2 p~Hvan mukaan kaikilta kahdeltatoista lomanmaara:;tyrn!..skuu
kaudelta, 30 arkipaivaa. Mikali lomaa on sen sijaan ansaittu 
vain osalta lomanmaaraytyrnisvuotta, on otettava tarvittaessa 

huomioon myos paatoksen 3 §: ssa saadetty kuuden ~uukauden ':a 

renssiaika. Tyosuhteen paattyessa asianomaisella on oikeus saa

da vuosiloman pituutta vastaava lomakorvaus. Vuosilomalain 

10 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 2 1/2 paivEn 
mukaan lomaa ansaitsevalla on oikeus saada lomakorvaus kol~el

ta paivalta. 

Edella mainittua 15 vuoden palvelusaikaa laskettaessa on huo

mattava, etta kvseinen aika otetaan huomioon vuosiloman alka

misaikaan saakka. Sen sijaan vuosilomalain 3 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua 10 vuoden palvelusaikaa laskettaessa otetaan huo
mioon lomakautta edeltavan lomanmaaraytymisvuoden loppuun mennes
sa kertynyt palvelusaika. 

2 §, 

Vuosilomapaatoksen 2 §:ssa on mainittu se palvelus, joka ote
taan huomioon vuosiloman pituutta laskettaessa. On huomattava, 

etta ~Jseinen palvelus otetaan huomioon vain laskettaessa sita 

kymmenen taikka viidentoista vuoden palvelusaikaa, josta puo
lesta~n riippuu vuosiloman maaraytymisperuste. Lomaa taas an

netaan vain taysilta lomanmaaraytymiskuukausilta eli niilta 

kuukausilta, joina asianomainen on ollut kyseisen viraston 

taikka laitoksen tyossa tyosuhteessa vahintaan neljanatoi::;ta 

pi!i vana tai kka j oihin sisal tyy tyossaolopiH vi en veroisia p.'il

via joko yksin taikka yhdessa tyossaolopaivien kanssa vahin

taan mainittu maara . 

1 momentti (265/76) 

Pykalan 1 momentin mukaan otetaan huomioon kaikki tyosopirnus

taikka virkasuhteinen valtion palvelus siita riippumatta, on
ko se paatoimista vaiko ei. '.'altion p:tlvelukseksi luetaan ai

kaisemman kaytannon mukaisesti palvelus valtion liike- ja te
ollisuuslaitoksissa, jollaisia ovat muun muassa Turun a sennus
paja, kesl<usautokorjaamo, valtion painatuskeskus, valtion tie-
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tokonekeskus, valtion pukutehdas, Puolustuslaitoksen Vammaskos
ken tehdas, Lapuan patruunatehdas, valtion hankintakeskus, val

tion polttoainekeskus, valtion margariinitehdas, maanmittaushal
lituksen karttapaino ja valtion ravits emiskeskus. 

Edella tarkoitetun valtion palvelun lisaksi vuosiloman pituutta 
laskettaessa otetaan huomioon aika, jonka asianomainen on pa~

toimisena ollut kansanelakelaitoksen, Suomen Pankin, Postipan

kin, valtioenemmistoisen yhtion, kunnan, kuntien keskusjarjes
ton, kuntien yhtyman tai uskonnollisen yhdyskunnan palvelukses

sa taikka sellaisen yksityisen, yhteison tai laitoksen palveluk~ 

sessa, joka saa lain tai asetuksen nojalla taikka harkinnanva
raista valtionapua yli puolet palkkausmenoistaan. Kyseinen pal

velus voi olla, !cuten valtion palveluskin, seka tyosopimus- et
ta virkasuhte i sta. Edellytykseksi on kuitenkin asetettu, etta 

palvelus on katsottava paatoimiseksi. Valtioenemmistoisia yh
tioita ovat mm. Ajokki Oy, Oy Alko Ab, Enso Gutzeit Osakeyhtio, 
Finnair Oy, Imatran Voima Osakeyhtio, Kehitysaluerahasto Oy, 

Kemijoki Oy, Kemira Oy, Neste Oy, Outokumpu Oy, Oy Pohjolan 

Liikenne Ab, Rautaruukki Oy, Valmet Oy, '!eitsiluoto Oy ja 
Oy Yleisradio Ab. 

2 momentti 

Paatoi :niseksi katsottava11 palvelun edellytykseksi on asetettu, 
etta s~annollinen tyoaika kyseisessa palveluksessa on ollut kes

kimaarin vahintaan 20 tuntia viikossa. Mikali asianomaisella on 

samanaikaisesti useampia osa-aikaisia palvelussuhteita, jotka 

saattaisivat tulla kysymykseen 2 momentin mukaan huomioon otet
tavaa palvelusaikaa laskettaessa, on kutakin palvelussuhdetta 

nyt kysymyksessa olevaa saannosta sovellettaessa tarkasteltava 

erikseen. Toisin sanoen useampien osa-aikaisten palvelussuhtei

den tyoaikaa ei lasketa yhteen. Palvelusajan pituutta lasketta
essa ot.etaan useammi sta samanaikaisesti voimassa olleista pal

velussuhteista huomioon vain yksi. vaikka kukin niista erikseen 
tayttaisikin tassa momentissa taikka edella 1 momentissa huomi
oon otettavalle palvelussuhteelle asetetut edellytykset. Se 

seikka, etta asianomaisella on samanaikaisestl voimassa useam
pia palvelussuhteita, ei siis aiheuta huomioon otettavan pal
velusajan kertautumista. 
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Vuosilomapaatoksessa e1 sen sijaan ole poikettu vuosilomalain 
osa-aikatyossa olevia koskevista saannoksista. Nain ollen val
tion palveluksessa osa-aikatyossa olevan henkilon oikeuteen 
saada lomaa taikka lomakorvausta sek~ hanelle maksettavan loma
palkan ja lomakorvauksen laskemisessa noudatettavaan menette
lyyn nahden sove1letaan vuosilomalain, taman paatoksen seka voi
massa olevien lomapa1kkasopimusten maarayksia. 

3 momentti {422/75) 

Taman momentin mukaan otetaan ensinnakin huomioon koko se aika, 
jonka asianomainen on o11ut sotat11an aikana sota- taikka lot
tapa1veluksessa. Sotat11aks1 1uetaan 30.11.1939 - 26.9.1947 
va1inen aika. Sotapa1velukseks1 katsotaan myos sotat11an aikai
nen aseve1vo1lisuusaika. Sotat11an aikaisena pa1ve1uksena 1ue
taan hyvaksi y1eensakin aika, minka asianomainen on o1lut puo-
1ustusvoimain kasky- ja johtova11an a1aisena. Nain o11en myBs
kin tyove1vo111sena va1tio11a pa1ve1tu aika 1uetaan hyvaks1. 

Vuosilomapaatoksen 2 §:n 3 momenttia on muutettu 12.6.1975 an
netu11a valtioneuvoston paatokse1la (422/75) siten, etta aseve1-
vo111sena vakinaisessa vaessa pa1ve1tu aika otetaan vuosi1oman 
pituutta 1askettaessa huomioon s111oinkin, kun se ei va11tto
masti 1iity va1t1on pa1velukseen tai sotati1an aikaiseen pa1-
ve1ukseen. Mainittua aikaa ei sen sijaan, kuten aikaisemmin

kaan, 1ueta tyossao1opaivien veroisiksi tyopaiviksi. 

3 §. 

Aikaisemman huomioon otettavan pa1ve1usajan hyvaksi 1ukemisen 
ede11ytetykseks1 on asetettu, etta asianomainen on ol1ut ennen 

vuosiloman alkamista keskeytyksetta valtion palve1uksessa va
hintaan kuusi kuukautta. Kyse iseen kuuden kuukauden yhdenjak
soiseen pa1ve1usaikaan voi s1sa1tya seka tyo- etta virkasuh
teista pa1ve1usta. Myoskaan ei ede11yteta, etta pa1velus ollsi 
paatoimista. Aikaisemman pa1velusajan huomioon ottaminen tu1ee 
kysymyl<seen seka 1askettaessa edella 1 §:ssa tarkoitettua 15 
vuoden pa1ve1usa1kaa, joka oikeuttaa 2 1/2 arkipaivan lomaa n 
1omanmaaraytym1skuukautta kohti etta laskettaessa vuosllorr.J.
lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua 10 vuoden pa1ve1u::;aikaa, 
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jonka Jalkeen syntyy oikeus 26 arkipaivan lomaan. 

4 §. 

1 momentti (265/76) 

Vuosilomalain (272/73) 3 §:n 5 momentin 3) kohda~ mukaan ty~s
sliolopa1v1en veroisina pidetaan myBs niita tyopaivia, joina 
tyontek1Ja on tyosuhteen kestaessa ollut estynyt suorittarnas ta 
tyota sairauden taikka tapaturman vuoksi, ei kuitenkaan enem
paa kuin yhteensa 75 paivaa lomanmaaraytymisvuoden aikana taik
ka jos on kysymys lomanmaaray'tymisvuoden vaihtumisen yli keskey
tyks1 ttK jatkuvasta tyokyvyttomyydestli, enintaan 75 p!H vaa ky
seisen sairauden taikka tapaturman osalta. Edella tarkoitetut 
tyokyvyttomyyspaivat ovat tyossaolopa1v1en \croisia paivia s11-
il.o1nk1n, kun as1anoma1selle ei suorit·eta niilta palkkaa. 

Vuosilomapaatoksen 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tyossaolo
pa1v1en veroisina paivina pidetaan sen 11saks1, mita edella ma1-
n1tusta vuosilomalain saannoksesta _Johtuu, ka1kk1a sellaisia 
sairauden ta1 tapaturman vuoksi myonnettyyn lomaan sisaltyvia 
tyopaivia, joilta tyontekijalle taikka toimihenkilolle on ~Ak
settu valtioon tyosopimussuhteessa olevista henkiloista voimas
sa olevien maaraysten perusteella palkkaa joko kokonaan taikka 
osaksi. Talta osin v11tataan valtion tyontek1ja1n terveyden
huollon ohjesaannon ( VNp 22 .1.1970/61) · ·maarayk.s11n myl:Sh~mpine 
muutoksineen. 

Saman momentin 2 kohdan mukaan tyossaolopaivien vero1s1na pi
detaan myos n11ta tyopaivia, joina tyontekija tai to1~1henkilo 
on tyosuhteen kestaessa ollut poissa tyosta maanpuolustuslc•Jrs
seille, vaestonSUQjelukoulutukseen ta1 -palveiukseen maaratty
na taikka palkattomalla lomalla palvelua varten suomalaisessa 
valvontajoukossa tai koulutettavana edella mainittua ta~l val
miusjoukkoa varten Suomessa edellyttaen, etta asianomal ncn, ol·e
matta valilla muun tyonantajan palveluksessa, on palannut tyo
hon val1ttomast1 tallaisen esteen lakattua. 

Edelleen tyBssaolopaivien veroisina pidetaan sanotun mome ntin 
3 kohdan mukaan siina lueteltuja sellaisia tyopaivaksi ~attu-



via po1ssaolopa1v1a, josta johtuvan ansionmenetyksen korvaam1sek
s1 ty~nantaja maksaa palkan. 

2 momentt1 

Valtiovarainministeriolle on tassa momentissa annettu oikeus 
maarata tyossaolopaivien veroisiksi paiviks1 mu1tak1n kuin 
edella 1 momentissa tarkoitettuja pa1v1a. Taman johdosta val
t1ovara1nm1nister1o ty~markkinoilla tapahtuneeseen ke~itykseen 
viitaten maaraa tyossaolopa1v1en veroisten paivien osalta seu
raavaa: 

Sen 11saks1 mita vuosilomapaatoksen 4 §:n 1 moment1ssa on saa
detty, luetaan vuosiloman pituutta maarattaessa tyossaolon ve
ro1seks1 aika, joks1 tyontek1jalle tai to1m1henk1lolle on an
nettu vapautusta tyosta oman ammatt1111ttonsa 111ttokokouksen 
tai liittovaltuuston taikka liittotoimikunnan tai naita vastaa
van hallintoel1men kokoukseen osa111stum1sta varten. 

M1kal1 tyontekijalle tai to1m1henk11olle on myonnetty palkallis
ta vapautusta tyosta hanen osallistuessaan jaljempana ma1n1ttu
jen ammattijarjestojen ylimpien paattavien elinten kokouks1in, 
jollaisiksi katsotaan edustajakokous, valtuusto ja hallitus tai 
n1ita .vastaavat elimet silloin, kun niissa kasitellaan tyoehto
sopimusasioita, sanottuja kokouspaivia pidetaan myos tyossaolo
paivien veroisina. Edella tarkoitettuja ammattijarjestoja ovat: 
Suomen Ammatt111ittojen Keskusjarjesto SAK ry, Julkisten Tyo
alojen Ammattijarjesto JTA ry, Virkamiesten ja Tyontekijain 
Yhteisjarjesto VTY ry, Toimihenkilo- ja Virkamiesjarjestojen 
Keskusliitto TVK ry, Virkamiesliitto ry, Akava ry,ja Suomen 
Teknillisten Toimihenkilojarjestojen Keskusliitto (ST·rK) ry 
tai Valtion Teknillisten Keskusliitto VTK ry. 

5 §. 

1 momentti 

Vuosilomalain 4 §:n 1 momentin mukaan lomakausi on toukokuun 
2 paivan ja syyskuun 30 paivan valinen aika, nama paivat mukaan 
luettuina. Talvilomapidennys myonnetaan myos lomasta, joka pide-
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taan lomavuonna ennen lomakauden alkua. Oikeus pidennykseen on 
riippumaton syysta, Joka on aiheuttanut loman tai sen osa~ siir
tymisen lomakauden ulkopuolelle. Saannos ei kuitenkaan vaiKuta 
siihen oikeuteen, Joka tyonantajalla vuosilomalain sa~~osten 
nojalla on maarata vuosiloman ajasta. Kuitenkin on pidettava 
kohtuullisena, etta tyontekij~iden Ja toimihenkiloiden v~osil~
mansa tarkoituksenmukaista kayttoa silmalla pitaen esitta~~t 
toivomukset lomansa tai loman osan siirtamisesta lomakauden ul
kopuolelle pyritaan ottamaan huomioon edellyttaen, etta lomien 
ajoittaminen voi tapahtua tuottamatta haittaa viraston taikka 
laitoksen saannolliselle tyoskentelylle taikka toiden tarkoituk
senmukaiselle jarjestelylle. 

2 Ja 3 momentti 

Pidennys myonnetaan enintaan asianomaisen koko loman puolesta 
maarasta, mahdollisia paivan osia lukuun ottamatta. Jos loman 
p1tuutta laskettaessa lomapaivien luvuksi ei tule kokonaisluku, 
annetaan paivan osa taytena lomapaivana. Niissa tapauksissa, 
Joissa lomia pidetaan lomakauden ulkopuolella useammissa osis
sa, talvilomapidennys lasketaan koko vuotta koskevana e~1 to1-
s1n sanoen eri loman osien yhteenlasketusta maaresta. Pyoris
tyssaantoa sovelletaan talloin vain kerran, ei siis kunk1n lo
man osan kohdalla er1kseen. Edella olevan perusteella saadaan 
lomapa1v1en ja p1dennyspaivien lukumaarat, edellyttaen, etta 
lomasta vahintaan puolet pidetaan lomakauden ulkopuolella, jal
jempana olevista taulukoista. 

Taulukko 1 Lomaoikeus 2 arkipaivaa lomanmaaraytymiskuukautta 
kohden taikka oikeus 26 arkipaivan lomaan. Lomas
ta vah1ntaan puolet pidetaan lomakauden ulkopuo
lella 



Lomaan oikeutta
vien kuukausien 
lukumi:Hira 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
12 

Taulukko. 2 
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L~mapaivien luku
maara ilman piden
nysta 

2 

4 
6 
8 

10 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 paivan lorna 

Pidetmyspai vi en 
lukumaara 

1 

1 

2 

2 

3 
3 
4 
4 

5 
5 
6 
6 
7 

Lomaoikeus on 2 1/2 arkipaivaa lomanmaaraytymiskuukautta kohden. 
Lomasta vahintaan puolet pidetaan lomakauden ulkopuolella. 

Lomaan oikeutta- Lomapaivien luku- Pidennyspaivien 
vien kuukausien maara ilman piden- lukumaarii 
lukumaara nysta 

1 3 1 
2 5 1 

3 8 2 
4 10 3 
5 13 3 
6 15 4 

7 18 5 
8 20 5 

9 23 6 
10 25 6 
11 28 7 
12 30 8 

4 momentti 

Syysta tai toisesta saamatta jaaneesta lomanpidennyksesta ~i asi
anomaisella ole oikeutta saada lomakorvausta. 
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6 §. 

Esillii olevassa pyka.Hissa kasi tellaan kuukausi- ja viikl(opalk
kaisten tyontek1Jo1den ~ a to1mihenkilo1den vuosilomapalkan ja 
lomakorvauksen lasketnista. Pyk~Ha no.jautuu vuosilomalain 7 py
kalan saannoksii.n ja ne vastaavat oikeuskaytannossa omal<sut tua 
vuosilomalain tulkintaa. Kysymys on nain ollen sellaisista 11-
sapalkoista ja -palklcioista, jotka vuosilomalaki edellyttaa 
otettavaksi lomapalkl<aa ja lomakorvausta laskettaessa huom1oon. 

Sen lisalcsi mita esilla olevassa pykalassa on sa~detty, on otet
tava huomioon kulloinlcin voimassa olevien kuukausi- ja viikko
pallckaisia koskevien lomapalkkasopimusten lomapalkan laskemis• 
ta koskevat maaraykset. Talta osin viitataan jaljempana 8 §:n 
kohdalla esitettyyn. 

1 momentti 

Momentissa kasitellaan lain mukaan maksettavia lisapallckoja ja 
-palkkioita. Kyseisten lisien maksamisesta on saadetty tyoaika
saannoksissa, jolla1sia ovat Uihinna tyoaikalaki (604/46), ta
lonmiesten tyoaikalaki (284/70) ja maatalouden tyoaikalaki (31/ 
70). Huomioon tulevat otettavaksi vain sellaiset lakimaaraiset 
lisapalkat ja -palkkiot, jotka on sovittu sisallytettavaksi 
palkkaan tai joista on sovittu maksettavaksi erillinen kiintea 
korvaus. Tallaisia ovat muun muassa tyonjohtajille maksettavat 
yli- ja sunnuntaityokorvaukset, silloin kun ne tyoaikalain 17 
§:n 8 momentin ja 18 §:n 5 momentin nojalla on sovittu makset
taviksi palkasta erillisina kuukausikorvauksina. Maini tut ~or
vaukset voidaan kyseisten tyoaikalain saannosten mukaan maari
tella joko erikseen ylityon ja sunnuntaityon osalta tai yr. tena 
kuukausikorvauksena niista molemrrJ.sta. Mikiili korvaukset on 
main1tu1n tavoin sovittu maksettavaksi kiinteana kuukausikorvauk
sena, ne otetaan lomapalkkaa ja lomakorvausta laskettaessa huo
mioon. 

2 momentti 

Momentissa kasitellaan sopimukseen (tyoehtosopimukseen t ai tyo

sopimukseen) perustuvia lisapalkkoja ja -palkkioita, j o t~:?. pe-
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rustuvat tuotannon maaraan, tyosuoritukseen, erityis11~ ty~~lo
suhteisiin (olosuhdelisat) tai muihin niihin rinnastett!ivL.n 
seikkoihin. Luettelo ei nain ol len ole tarkoitettu tyhj~r.tavak
si. t-'Jaini tuin perusteir. :naksetut lisat otetaan huomioon k..1 i ten
kin vain edellyttaen, etta lisaan oikeuttavaa tyota suoritetaan 
joko jatkuvasti tai etta tyo etukateen vahvistetun suur~itelman 
mukaan tolstuu saannollisesti. Tassa momentissa tarkoitettujen 
lislen laskemisesta on sovittu lahemmin kuukausi- ja viik~cpalk
kaisia koskevassa lomapalkkasopimuksessa (kts jaljempana 8 §). 

7 §. 

Silta osil'). kun vuosilomapaatoksessa ei ole annettu vuosilornalais
ta poikkeavia maarayksia, noudatetaan vuosilomalain soveltamis

alalla mainittua lakia siina muodossa, kuin se kulloinkin on 
voimassa. 

Ottaen huomioon, ettei kolmen arkipaivan pituista tai stta lyhy
empaa loman osaa v~osilomalain (272/73) 5 §:n l moment!~ v11mei
sen virkkeen mukaan saa ilman tyontekijan suostumusta antaa si
ten, etta lomapaiva sattuisi tyontekijan tyoaikajarjestelyn mu
ka1sest1 vapaapaivaksi ja toisaalta valtion virkamiesten vuosi
lomasta annetun asetuksen muu~tumisesta 5.3.1976 annetun asetuk
sen (219/76) 13 § 2 momentin saannoksen, jonka mukaan er!llisis
ta lomapaivista koostuvaa viitta lomapaivaa kohden maar~taan 11-
saksi yksi vapaa arkilauantai lomapai vaksi, tyosopim,Jssuhteisen 
tyontekijan tai toimihenkilon lomaa ei tule ilman erityista syy
ta jakaa osiin siten, etta han talla perusteella tulisi virkasuh

teista henkiloa edullisempaan asemaan. 

8 §. 

Sen l1saks1 mita vuosilomapaatoksessa ja edella naissa scvel
tamisohjeissa on sanottu, valtiovarainministerio antaa, t;yosopi
muslain 17 § :n saannoks11n vii taten, tyoehtosopimusten pi!.r11n 
kuulumattomien henkiloiden lomapalkasta ja vuosilomajar~ :=;;;te

lyista seuraavat ohjeet: 

Kaikkiin valtion tyontekijoihin ja toimihenkiloihin n~~den nou-
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datetaan valtionhallinnossa kulloinkin voimassa oJ~v!en lo~~~alk
kasopirnusten rnaarayksia, vaikka asiannmainen hen~lo ei ~!uluisi
kaan kyseisen viras ton tai lai toksen solmiman lomapalkl·:a::;op i. ~uk

sen pi1r11n. Nykyisin voimassa olE:vat lomapalkkas;;.J11rnukao3'; on 
solrni ttu valtiovarainministerion yleiskirjeen n:o P ·3151/l S.;. 
1974 liitteina olevien poytakirja1uonnosten sisa1to1sina (t~•
ti- ja urakkapalkkaiset Liite 1 ja kuukausi- ja v1ikkopalkka1-
set Liite 2) ottaen hucmioon ne muutokset, jotll:a sisaltyv:it val
tiovarainministerion y1eiskirjeeseen n: o P 332?/l.. 7.1974. 

On huornattava ettei lomapa1kl<asopimuksia sove11eta niihin tapauk
siin, joissa V'.lOS:ilc:r.a'rain 9 § :n 1 rr.ornentin, 10 § :n 4 :nor.:ent:in, 
12 ja 13 §:n mukaan lornakorvaus suoritetaan ns. prosenttib>rv.auk
sen muodossa. Kyseisissa tapauksissa 1omakorvauksen lasi<ei:!inen 
tapahtuu siis rr.ainittujen vuosi1omalain saannosten tai a1~lla 
rnahdol1isesti voirnassa o1evien tyoehtosopimusten muka13est~. 

Naitii soveltat:lisohjeita noudatetaan vuosilomapaatoksen 2 §:n 
1 rnomentin ja 4 §:n 1 momentin osa1ta 1.4.1976 1ukien. 

Nailli:i sove1tamisohje1lla kumotaan valtiovarainministericn yleis
kirjeellaan n:o P 3085/16.4.1974 antamat sove ltamisohjee t. 

(Hloj no 684/10/76, 7.5.1976) VT 20a/76.2. 
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3. VALTION TY0N1EKIJ0IDEN MATKAKUSTANNUSTEN 
KORVAAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON PXA
TOKSEN SOVELTAMISOHJEET 

Valtiovarainministerio on antanut valtioneuvoston kanslialle ja kai
kille ministerioille seka niiden alaisille virastoille ja laitoksille 
osoitetulla kirjeellaan no P 4516, 21.4.1976 valtion tyontekijoiden 
matkakus tannusten korvaami s esta annetun valtioneuvoston paatoksen so
veltamisesta seuraavat uudet ohjeet: 

Yleista 

1 § 

Valtion tyosopimussuhteisen he ~ kilokunn~~ matkakust~nnusten kor
vausperusteet voidaan paakohdittain ryhmittaa seuraavasti: 

1) Valtioneuvoston paatoksen mukaisia maksuperusteita sovelle
taan sellaisiin tapauksiin, joissa tyontekija tai toimihenkilo
tyonjohdon maarayksesta tilapaisesti matkustaa asuin- ja tyopaik
kansa ulkopuolelle tai joissa matka aiheutuu pysyvaksi tarkoite
tusta tyonj chdon maaraamasta siirrosta uudelle sijoituspaikkakun
nalle (3 § 1 mom.). Paatoksessa mainitut korvausperusteet maaray
tyvat talloin valtion virkamiesten matkakustannusten korvauspe
rusteisiin nahden noudatettavan II matkaluokan mukaisesti (ks.vir
kaehtosopimus valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 
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14.2.1976 jaljempana virkaehtosopimus) ottaen kuitenkin huo
mioon eri:iat tyosopimu.;:!;uhteisen henkilokmu1an tyo- ja mat
kustuso1oista aiheutuvat, va1tioneuvoston pai:itoksesta i1mene
vi:it nakokohdat (2 § 1 mom.). 

2) Silloin kun asianomaisen tyontekijan tai toimihenkilon 
tehtavat olennaisilta osil'caan edel1yttavat muu.toin kuin ti
lapiiisesti tapahtuvaa matl~ustamista , ma tkakustannusten kor
vauksista voidaan sopi a tyoehtosopimuksen (29 § 3 mom.). Mil
loin asianomainen ei kuulu tyoehtosopimusten piiriin asia 
ji:irjestetaan valtion tyl:i~opi~ussuhteisen henkill:ikurtnan pa l k
'<a- ja tyoehtojen vahvistamiscsta muutoin kulloinkin voirnas
sa o1evia maarayksUi noudattacn (ks. 3 §:n sove1tamisohjeet). 

3) Metsa- ja uittotl:iissa noudatetaan metsa- ja uittotyonte
kijain yhteisasunnoista 28.7.1967 an.~etun lain (344/67) 2 §:n 
siiannosten rnukaisesti metsaalan tyoehtosopimukseen liittyvaa 
kulkemiskorvauksesta ym. kul1oinkin voimassa o1evaa tyoehto
sopimuspl:iytakirJaa. Naiden tyoehtosopimusten soveltamisalalla 
ei siten 1a1nkaan sovel.leta valtioneuvoston paatosta (29 § 

1 mom.). 

4) Merenkulun ja laival1ikente0n a1alla korvausperusteet 
niin ikaan 11menevi:it valtioneuvoston paatl:iksen sijasta a1al-
1a voimassa olevista tyoehtosopimw~sista seka varsinaisen 
merenkulun etta ra~,ikko- ja sisavesiliikenteen osalta (29 §. 

1 mom.). 

5) Valtion liike- tai teollisuuslaitoksen, jolla on erilli
nen johtokunta, henkilokuntaa varten voidaan vahvistaa eril-. 
linen matkustussaanto , mi l loin e r ityista syyta harki t aan 
siihen olevan (29 § 2 mom.) . loiatkustussaannon vahvistamis•m 
subteen on noudatettava valtion tulo- ja menoarvion sovelta
misesta voimassa olevia maarayksia. 

6) Johtavassa asemassa tyosopimussuhteessa valtioon ole·J;m 
henkilon kanssa voidaan tyosopimukses sa sepi a, etta hane1 le 
suoritetaan matkakustannusten 1corvausta valtioneuvcston 
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paatoksen maarayksista poiketen valtion virkamiesten I matka
luokan mukaan edellyttaen, etta henlci US tehtavi:l ta!!n on ta1-
iaiseen virkamieheen verrattavassa asemassa (~ § 2 mom.). 

7) Ulkomailla tehtavista matkoista suoritetaan korvausta val
tion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamatkojen kustan
nusten korvaamisesta kulloinkin votmassa olevien maaraysten 
ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Valtion virkamiesten ulko
mailla tehtyjen virkamatkojen kustannusten korvaamisesta on 
14.2.1976 tehty virkaehtosopimus, joka on voimassa 1.4.1976 
.lkaen. Ulkoma111a tehtyjen virkamatkojen kustannusten kor-

vaamisesta 27.2.1965 annettua asetusta (106/65}, jota on vii
meksi muutet~u 5.5.1972 annetulla asetul{sella (351/72) nou
datetaan edelleen mikali se ei ole ristiriidassa mainitun 
virkaehtosopimuksen kanssa. 
- Tassa kohdassa mainitut saadokset ovat naiden soveltamisoh
jeiden liitteena. 

8) Milloin valtakunnan rajojen ulkopuolella SiJaitsevan tyo
maan huolto on jarjestetty Suomen olosuhteita vastaavasti, 
matkakustannusten korvausperusteisiin nahden noudatetaan val
tioneuvoston paatosta (1 § 5 mom.). Paivarahan maksuperusteis
ta voidaan paatoksen 15 §:n viimeisen rnomentin maarayksen pe
rust2ella erityisten syiden niin vaatiessa viela tyoehtosopi
muksin poiketa. 

Valtioneuvoston paatokseen sis~!ltyvat matkakustannusten kor
vauslajit on yleisluontoisesti todettu paatoksen 1 §:n 1 ja 
2 momenteissa. Virkaehtosopimuksesta poiketen paatok3een ei 
ole otettu auto- ja junavirantoimituksesta suoritettavaa mat
karahaa vastaavaa korvauslajia, koska valtion tyosopimussuh
teisen henkilokunnan matkakustannu·sten korvausperusteet muu
toin kuin tilapaisesti tapahtuvan matkustamisen osa~ta voi
daan sopia tyoehtosopimuksin. Paivitt~isen matka-ajan ja mat
kustamiskustannusten korvaamista (11 ja 12 §) seka matk~-ajan 
palkkaa (24 §) koskevat maaraykset perustuvat vanhast~~~ voi
massa olleisiin maksuperusteisiin. 
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Korvattavina matkakustannuksina pidet~an todellisten kustan
nusten periaatteen muk.qisesti vain nii t~ ylim~~dUsia meno
ja, joita asianomaisella on ollut matkan johdosta (1 § 3 mom.) 
Paivittaisen matka-ajan ja matkustamiskustannusten korvau3 
sek~ matka-ajan palkka suoritetaan kuitenkin asianomaister 
erityism~araysten mukaisesti (11, 12 ja 24 §). 

2 § 

Valtion palveluksessa tyosopimussuhteessa oleva henkilokunta 
"""l suurimma l ta osalta teht.avilt~an sellaisessa asemassa, etta 
heidat, mik~li he olisivat virkasuhteessa, sijoitettaisiin 
palkkausluokkiin V 1 - V 25 tai vastaaviin sopimuspalkkaluok
kiin. Matkakustannusten korvauksen, kokop~ivarahan ja majoit
tumiskorvauksen maksuperusteet onkin siten m~~r~tty valtion 
virkamiesten matkakustannusten korvausperusteisiin nahden 
noudatettavan II matkaluokan mukaisiksi. 

Niissa poikkeustapauksissa, joissa toimihenkilo tehtav11ta~ 
on sellaisessa asemassa, etta h~nelle, jos han olisi virka
suhteessa, tulisi suorittaa matkakustannusten korvausta I 
matkaluokan mukaan, hanen kanssaan voidaan tyosopimuksessa 
sopia, etta hiinelle suoritetaan matkakustannusten korvausta 
taman pa~toksen maarayksista poiketen valtion virkamiesten I 
matkaluokan mukaan. Selvitettaessa sit~. milloin toimihenki
lo teht~viltaan on ko. asemassa, on huomiota kiinnitettava 
hanen asemaansa organisaatiossa samoin kuin tehtav~oltonai
suuteen ja palkkaukseen. T~ssa kohdin viitataan valtion pal
veluksessa tyosop~mussuhteessa olevan henkilokunnan palkka
Ja tyBehtojen kasittelysta kulloinkin voimassa oleviin saan
nBksiin ja m~arayksiin. 

3 § 
Valtioneuvoston p~atoksen mukaisia maksuperusteita sovel le
taan sen 3 §:n 1 momentin nojalla vain se 1.laisiin tapauksiin, 
joissa tyontekija tai to1mihenkilo tyonJohdon m~arayksesta 
t1lapaisest1 matkustaa asuin- ja tyopaikkansa ull{opuolelle. 
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Maksuperuste1ta sovelletaan n11n 1kaan tapauksiin, Jo1ssa mat
ka a1heutuu pysyvaks1 tarkoitetusta ty~njohdon maaraamasta 
siirrosta uudelle sijoituspaikkakunnalle. 

Silloin kun asianomaieen tyontekijan tai toimihenkilqn tehta
vat erityistapauksessa edellyttavat olennaiselta osaltaan muu
toin kun tilapaisesti tapahtuvaa matkustamista, matkakustan
nusten korvauksista sovitaan 29 §:n 3 momentin mukaisesti tyo
ehtosopimuksin. Tama koskee myos matka-ajan palkan- seka pa1-
v1tta1sen matka-ajan matkustamiskustannusten korvaamista nais
Sa tapauksissa. 

Milloin ty~ehtosopimusten ulkopuolella oleva tyontekiJa ta1 
toimihenkilo suorittaa matk~ja muutoin kuin tilapaisesti, mat
kakustannusten korvausperusteiden vahvistamismenettelyn sub
teen noudatetaan valtion tyosopimussuhteisen henkilokunnan 
palkkausperusteiden vahvistamisesta tulo- ja menoarvion so
veltamisesta kulloinkin voimassa olev1ssa yleisohjeissa edel
lytettya menettelya. 

Paivarahaa suoritetaan matkan ajalta myos silloin, kun matka 
aiheutuu pysyvaksi tarkoitetusta tyonjohdon maaraamasta siir
rosta uudelle sijoituspaikkakunnalle (3 §:n l mom.). 

Siirto ei 3 §:n 2 momentin mukaan ole kysymyksessa silloin, 
kun vieraalla paikkakunnalla olo on tarkoitettu niin lyhyta1-
kaiseks1, ettei asianomaisen sen johdosta kohtuudella voida 
edellytt~ hankkivan pysyvaa asuntoa silla paikkakunnalla. 
Milloin matka on katsottava komennusluontoiseksi ja milloin 
taasen siirto on kysymyksessa, ei ole yleisella saannolla 
maaritettavissa, vaan asiaa on arvosteltava kussakin tapault
sessa erikseen. Talloin on kiinnitettava asianmukaista huomi
ota kullakin tyoalalla noudatettavaan kaytantoon ja sille 
ominaisiin olosuhteisiin. 

Valtion rakennustyomaiden tyontekijoiden tyosopimukset tehcaan 
vallitsevan kaytannon mukaisesti heidan varsinaisesta koti-
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ja asuinpaikastaan r11ppumatta yleensa asianomaiselle tyomaal
le. Tyontekijat eivat siten yksinomaan sanotulla tyomaalla 
tycss~entelyn tai tyomaamajoituksessa olon perusteella tule val
tioneuvoston paatoksessa tarkoitettujen etuuksien piiriin. M1-
kK11 tallainen tyontekija tyonjohdon maarayksesta suoritta~ 
komennusluontoisen matkan, hanen matkakustannuksensa korvataan 
valtioneuvoston paatoksesta ilmenevien edellytysteQ rajoissa 
ja mukaisesti. 

Asunnon ja tyopaikan v~Hisiin tyomatko1h1n valtioneuvoston 
paatoksen mukaisia maksuperusteita sovelletaan vain 12 §:ss! 
edellytetyssa poikkeustapauksessa. 

4 § 
Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintaan 24 tunnin p1tuista 
ajanjaksoa, Joka alkaa asianomaisen lahtemisesta tyopaikastaan 
tai ·asunnostaan ja paattyy hanen palaamiseensa tyopaikkaansa 
ta1 asuntoonsa sen mukaan, kummasta han lahtee ja kumpaan han. 

ensiksi palaa. 

Keskeista nain maaritellylle matkavuorokauden kasitteelle on, 
etta asianomaisen lahtiessa matkan paattym1sen jalkeen uudel
le matkalle, uusi matka aloittaa myos uuden matkavuorokauden.
Mink4an matkan jalkeen e1 s1ten jaa sellaista jo korvatuksi 
katsottavaa a1kaa, joka olisi otettava huomioon uuden matkan 
kustannuksia korvattaessa. 

Matkavuorokauden laskeminen paattyy siis periaatteessa aina 
silloin, kun asianomainen palaa tyopaikalleen tai asuntoonsa. 
Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeellista, etta matkan kes
taessa kaydaan tyopaikalla tyonantajan maarayksesta tai muus
ta tyohOn liittyvasta valttamattomasta syysta esim. tyovali
neiden luovuttamista tai va1htam1sta ta1 muuta naihin ver~at
tavaa lyhytaikaista tyotehtavien hoitarnista varten seka jet
ketaan taman jalkeen valittomasti matkaa. Tallainen tyopaikal
la kaynt1, jonka enimmaispituudeksi voidaan katsoa noin yks1 
tunti, ei katkaise matkavuorokauden kulumista. 



5· § 
Matka on tehtiivit niin lyhyes,;a e.jassa ja villlili kokona1skus

tannuks1n kuin on mahdollista huo~ioon ottaen asianomaisen 

ho1dettav1en tehtavien tarkoi tuksenmulcainen suor1 ttaminen. 

Tbtin vuoks.1 onkin pykalan 2 l!!omenttiin otett.u lausuma sii

tK, etta matkasta e1 suoritata korvausta enernpaa ku1n mita 

ol1si ollut makset~.:~vo., jos r;a'.;lc:;. clisi tehty pyk~nan 1 mo

.uentissa tarkoi tctulla, val tio lle edullj.simmalla tavalla. 

Kysymys luvasta jatkuvaan oll'.c..."l nuton lciiyttoon on edelleen 

sa·ate.ttava asianomaisen minizterion ratkaistavaks1 n11nku1n 

9 §:n kohdalla ka~· ilmi. Yail-:ka as.i.rmomcisella onkin lupa 

jatkuvaan oman auton kU.yt~oon, on lcuitcn!cin otettava huomi

oon, etta omaa autoa ei !ci:l.ytet~{ '3illoi~l, kun on tarkoituk

senmukaisempaa ja valtiolle caulliscmpaa kayttaa yleisia 

kulkuneuvoja. O:nalla autollo. '.;ehdystli matl~asta suori tetaan 

talloin korvaus sen :nu!ce.3n, miti: mat!m olisi tullut maksa

maan yleisHi kulkuue:;.voja :d.:yttacn., mik::.11 tama on va 1 tiol

le edullisempaa. Mil loin jolla!ciu Eatl:allc: on edellytetty 

oman auton kaytto~. makset~~n siita kilometrikorvaus jal

jempana 9 ja 10 §:ssa mninituin p~TI,st~in. 

Matkan kustannuste::. ::t;>r•.rew,.to. ~uo!'i tcttJ.essa otetaan kui ten

kin U!htokohdaksi so t5.e- ja r:;:~kus !:;u.s '.;9 :_:,e. , jota asi::nomai

nen on kaytttinyt. Kulkemise&t;: ,ich:~t.':":11 ta kustannuksia ei 

voida korvata sen ::1ut;:aisesti, m;;,l_:i;i :mlke:nistape.a tai tieta 

toimitukseen ta·:ci'!tr.Ul<~isesti lcdytet~~an. jos ';;ulee selvite

tyksi, ett~ siihen aikaan jn ni~s~~ cloissa, joissa matka 

tehtiin, tavanmukainen kulker.:j_ s ;;a~~ ta:i. t.<..e ei ollut kiiytet

taviss~. 

Ma tkusto.ninl~t!s ~;nr:nt.:& ten 1wrvau!cse t 

6 § 

Asianomaiselle suo!':!.te';aan ]:orv.:m::; natkalipuista se!<li hanen 

suorittamistaan kuljetus-, pailt~ca-- ja :OJa\cuupai'ctcali;::•Ji~ta 

seka muista niihin verra': tavistP valtt::n:attomista var::lin3i

seen matkustamiseen l.<uul•lvista mc.kouistn. Valttamatt:5m~.na 
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pideta~ sellaisia asianomaisen suorittamia makSUJa, Jotka 
suoranaisesti liittyvat matkustamiseen. Siten esimerkiks i 
korvatteviin maksuihin eivat kuulu asianornaisen oman auton 
seisontapaikkakulut tai hanen matkaan liittyvien vahinkojen 
varalta ottamansa vak~utuksen vakuutusmaksu. Mikali oman au
ton kXyttB lentokentalle mentaessa on esimerkiksi vuorokau
den ajasta johtuen tai muusta erityisesta syysta tarpee1lis
ta, korvataan lentokentalla perittava auton seisontapaikka
maksu tositteen mukaisesti, kuitenkin enintaan kolmelta pai
vXlt~ kutakin matkaa kohti. 

Jos asianomainen joutuu matkallaan kayttamaan lentokonetta, 
voidaan hanelle suorittaa tositteen mukaisesti korvausta 
vuokra-auton kaytosta matkasta lentotoimistoon tai -asemal
le taikka lentoasemalta tai -toimistosta, mikali lentokon~ 
l!htee tai saapuu klo 21.00 - 7.30 valisena aikana. 

7 § 
Asianomainen on edel_leen velvollinen esittamaan maksutosit
teet saadakseen matkustamiskustannusten korvaukset sellai
sissa tapauksissa, joissa matkustamiskustannusten maara ei 
muutoin ole tiedossa kuten esimerkiksi vuokra-autolla tai 
vuokramoottoriveneella suorittamastaan matkasta tai sen 
osasta. Vastaavasti on tosite tai selvitys esitettava myos 
sellaisesta muulla tavalla tehdysta matkasta, josta suori
tet~an 17 pennin tai korkeampi kilometrikorvaus. 

8 § 

Matkustamiskustannusten korvaus voidaan rautateilla taman 
pykal~ nojalla poikkeuksellisesti suorittaa I luokan osas
ton kayttoon oikeuttavan paikan mukaan, jos tyBntekiJa jou
tuu junamatkan aikana valmistelemaan tulevia tehtavia sel
laisen henkilon kanssa, joka saa korvausta I luokan pai~an 
mukaan. - Oikeuden I luokan osaston edellyttaman korvauksen 
suorittamiseen ratkaisee yleensa kulloinkin matkamaarayksen 
antaja. - I matkaluokkaan kuuluva henkilo saattaa olla joko 
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valtion virkamies, johtavassa asemassa tyosopimussuhteessa val

tiodn oleva toimihenki!o taikka erityistapaUksessa myos muun 
kuin va l tion palveluksessa oleva, asemaltaan edellisiin ver
rattava henkilo. 

Samoin perusteln voidaan majoittumiskorvaus suorittaa I matka
luokan mukaan. 

9 § 

Ty6sopimussuhteisen henkilon oikeus kaytta~ omaa tai hallitse
maansa kulkuneuvoa tyonantaJ an maarayksesta tehtav~ matkan 
suorittamiseen ao. korvaukseen oikeuttavasti on periaatteessa 
toisaalta virasto- ja laitoskohtainen jarjestelykysymys, toi
saalta tyonantajan tyonjohtovaltaan kuu l uva asia. Kayt!nnos
sa luvat myonnetaan joko yksittaista matkaa varten tal jatku
vasti voimassa oleviksi. Yksittaisten matkojen osalta luvan 
oman kulkuneuvon kaytt~niseen antaa asianomainen virasto tal 
l a itos hallinnonalalla noudatettavien ohjeiden mukaisesti 
kiinnittaen matkan kokonaiskustannusten kannalta huomiota mat
kustustavan tarkoituksenmwcaisuuteen ja edullisuuteen valtiol
le . 

Milloin matkan tarkoitus tai erityiset syyt edel'lyttavat Jat
kuvaa oman auton tai moottoriveneen kayttoa, kysymys matka
kustannusten korvauksesta on edelleen alistettava as1anoma1-
sen m1nisterion ratkaistavaksi. 

Asianomaisen omalla tai hallitsemallaan autolla suorittamien 
matkojen osalta kilometrien laslceminen alkaa maal1skuun 1 pa1-
viista. 

Lisakorvausta asianomainen voi saada peravaunun kulJettamises
ta autoon kiinnitettyna seka autossa kuljetetuista yli 80 ki
loa painavista esineista, kuten mittaus l aitteista, koetutk1-
musvaline1sta tai erityisvallneista ja samoin koirasta, J ota 
kuljetetaan toimenhoi toon kuuluvien tehtavien vuoksi. !•likali 
kuljetettava esine on ~uurikokoinen, lisakorvausta volda ~~ 
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suorittaa aikaisemman kaytannon mukaisesti. Uut~na lisakor

vausmuotona on ajosta tiera!-<ennus tyomaalle tyotehtavien hoi
don vuoksi saatava lisa. 

10 § 

Lisakorvaukseen oikeuttaa saannoksen mukaan kaikkien niiden 
henki loiden kuljettamitlen, joiden kuljetus on tyon!lntajan asi
ana, olipa henki l o valtion palve l ukses sa tai ei. 

Paivittaisen matka-ajan Ja matkustamiskustannusten korvaaminen 

11 § 

Silloin kun matkaan kaytetty aika tyoaikalain 9 §:n mukaises
ti luetaan tyoaikaan, sen korvaamisesta ei yleensa esiintyne 
ongelmia. Mainitun lainkohdan mukaan tyoaikaan luetaan kaivos
ja vuoriteollisuudessa myos kaivokseen laskeutuminen ja siita 
nouseminen. Muussa tyossa tyoaikaan luetaan kulkeminen tai kul
jetus tyonantaJan maaraamasta lahtopaikasta varsinaiseen tyon 
suorituspaikkaan ja sielta lahtopaikkaan palaaminen. r4uussa 
tapauksessa matkaan kaytettya aikaa ei lueta tyoaikaan vail~a 
siita oli::::ikin sovittu korvausta suoritettavaksi. 

Matkapaivilta maksetaan paatoksen 24 §:n 1 momentin mukaan 
palkka silta matkaan kaytetylta ajalta, Jolta asianomainen 
matkan takia muuten on estynyt saamasta palkkaa kuitenkin 
enintaan niin pitkalta ajalta, etta han saa saannollista pai
vittaista tyoaikaansa vastaavan palkan. Tata matka-aikaa ei 
lueta tyoaikaan. 

Sunnuntai- ja pyhapaivana seka muuna tyontekijan tai toimihen
kilon tyotuntijarJestelman edellyttamana vapaapaivana suor1-

tetusta matkasta maksetaan matka-ajan palkka asianomai5en saan
nollista tyoaikaa vastaavasti enintaan kahdeksalta tUPnilta 
yksinkertaisen tuntipalkan mukaan (paatoksen 24 § 2 mom.). 

Valtion maa- ja vesirakennustyomaiden seka radanrakennusty<i
maiden samoin kuin rnuidenkin vastaavien tyokohteiden tyonteki
joista osa on palkattu tyomaan sijaintipaikkakunnalta tal sel-
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laiselta etaisyydelta tyomaasta, etta he voivat asua kotonaan. 

Taman helpottamiseksi tyonantajan toimesta on pyritty jarJes
tamaan kuljetuksia joko asianomaisen tyontekijan kotoa tai ha

nen kanssaan sovitusta kokoontumispaikasta tyomaalle ja takai
sin. Tyom~an majoitustukikohta voi sekin eri syista sijaita 

myos muualla kuin kulloisenkin tyokohteen valittomassa lahei

syydessa. Talloin tyontekijat saatetaan kuljettaa tyonantajan 
toimesta majoitustukikohdasta tyomaalle. Kerrotuissa tapauksis

sa tyontekija voi myos esim. tien keskeneraisyydesta tai asun

tonsa sijainnista johtuen joutua kul kemaan osan matkasta jalan 

tai kayttamaan esim. polkupyoraansa. 

Edellisessa kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa tyontekijal

le tai toimihenkilolle suoritetaan tunnin ylittaval ta kull(U

ajalta paatoksen 11 §:aan perustuen j a entisen va l tiolla ylei
sesti noudatetun kaytannon mukaisesti matka-ajalta korvausta 

yksinkertaisen tuntipalkan mukaan. El l ei tuntipalkan laskemis
peruste ilmene asianomaiseen mahdollisesti sovellettavasta 
tyoehtosopimukses ta, perustana voidaan kayttaa viimeksi paat
tyneen tilikauden saannollisen t yoajan ke skituntians iota. -
Ja lankulku on nopeudel taan ., askettu nelJaksi kilometriksi tun

nissa. Paatoksessa ei ole tarkoitettu maarittaa tyonantaj an 
velvollisuutta jarjestaa siina tarkoi tettuja kul jetuksia. 

Todelliset matkustamiskus tannukset korvataan paatoksen 11 §:n 

2 momentin mukaisesti. 

12 § 

Varsinaisista tyomatkoi s ta ei korvauksia maks eta enem 9ali vir

kamiehille kuin t yontek i joil lekaan, ni inkui n edella 3 §:n koh

dalla on todettu. Tama siis ta rkoit tca sellaisia ma tko,ia, jot

ka tyontekija suorittaa asunnostaan siihon toimi- t a i tyo paik

kaan, johon han on tyosopimuksens a t ;::hny t. r•latka-aj an ja mat

kustamiskustannusten korvausta voi daan paatoksen 12 § :n ;~ukaan 

kuitenkin poikkeukse l lisesti suorit t aa, j ·Js se t yopaihlr. e:-1-
tyisolosuhteista kuten s yr j a isyydes t a, hanka l i s ta ~iikm~eyh

teyksista tai asunnon saant ivaikeuks i s t a ,iohtuen on kat}) .;;to.va 
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kohtuulliseksi. Tallainen tilanne saattaa olla esimerkik,: i 

valtion tien- Ja radanrakennustoissa, JOS niit~ ~uorit ~ taan 

sellaisella paikkakunnalla, ettei voida pitaa kohtuullisena 
sita, etta asianomainen itse kokonaisuudessaan kustantaa mat
kat asunnostaan tyoprt~kalle. Naiden korvausten suorittamisen 

suhteen voidaan muutoin yleensa viitata vakiintuneeseen kay
tantoon. Korvaus suoritetaan enintaan 11 §:ssa mainittujen pe
riaatteiden mukaisesti. 

Paivaraha 

13§ 

Paivarahan suorittamisen edellytyksena on, etta matka tayttaa 

maaratyt ehdot seka pituuden etta kestoajan osalta. 

Paivarahan suorittamisen edellytyksena matkan pituuden osalta 

on, etta se ulottuu yli 15 kilometrin etaisyydelle tyonteki
jan tai toimihenkilon asunnosta tai tyopailcasta, laskettuna 
kulloinkin siita paikasta, mista matka alkaa ja minne se paat
tyy, siten kuin seuraavasta kappaleesta ilmenee. Tama raja on 

ensisijainen ja siita riippumaton, ulottuuko matka oman tei 

muun kunnan rajasta toisen kunnan alueelle. Toissijainen raja, 

yli 5 kilometria oman kunnan raJasta toisen kunnan alueelle, 

on vastaavasti riippumaton siit&, mika on oman k~an alueel
la kuljetun matkan osuus. Periaatteena matkan pituuden laske

m1selle molemmissa tapauksissa on lyhin yleisesti kaytettavis

sa ollut tie silloin, kun matka tehtiin. 

Matkan pituuden laskeminen joko asunnosta tai tyopaikasta on 

aiheuttanut sekavuutta sellaisis ~a tapauksissa, jolloin mat

kan kohde on esimerkiksi asunnosta yli 15 lcilometrin p&'~:;sa 

rnutta !ahella tyopaikkaa. Tallaisissa tapauksissa, k~ ~~ tkan 

kohde on enintaan 5 kilometrin paassa tyopaikasta, ei paiva 

rahaa suoriteta, koska matkasta ei ole katsottava aiheu t~van 

mitaan ylimaaraisia kustannuks ia verrattuna siihen, etta asian
omainen olisi tullut tyopaikalleen. 

Matka voi alkaa joko nsunnostatai tyopaikasta ja vastaav3st1 



-36-

paattya joko asuntoon tai tyopaikkaan. Ensisijaisena saantona 
on, etta matkan tu1ee u1ottua yli 15 lei 1ometrin etaisy:ydalle 
tyopaikasta tai asunnosta. Paivarahan maksamisen edel1ytyksia 
ei siten ole olemassa, Jos esimerkiksi matka lahtopaikasta teh
tavan suorituspaikkaan on o11ut 16 ki1ometria, mutta pa1uumat
ka tyopaikkaan tai asuntoon 10 ki1ometria. Oikeus paivarahan 
saamiseen syntyy matkan pituuden osalta nain ollen vain, jos 
seka meno- etta paluumatka tehtavan suorituspaikalle tai etai
simpaan pisteeseen muutoin ylittaa 1:5 kilometria. Lahdon Ja 
paluun on tapahduttava sen mukaan kummasta tehtavien hoito 
ede1lyttaa matkan tarkoituksenmukaisimmin a1kavan ja kumpaan 
paattyvan. 

Toissijaisena ede11ytyksena paivarahan saamiselle matkan pi
tuuteen nahden on, etta se u1ottuu y1i 5 kilometrin eta1syy
del1e kunnan rajasta. Edel1ytyksena ta1loinkin on, etta seka 
lahto- etta paluumatka tayttavat kunnan rajan u1kopuo1ista mat
kaa koskevan edel1ytyksen, muuten paivarahaa ei suoriteta. 
Kun yli 15 ki1ometrin etaisyys tyopaikasta tai asunnosta teh
tavan suorituspaikkaan aina ensisijaisesti tayttaa paivarahan 
saamisen ede1lytyksen matkan pituuden osa1ta, paivarahan saa
misen edel1ytys on tayttynyt esimerkiksi si1loinkin, kun mat
ka lahtopaikasta, joko tyopaikasta tai asunnosta tehtavan 
suori tuspaikkaan on yli 15 kilometria ja paluumatka jo!<o tyo
paikkaan tai asuntoon toisen kunnan aluee11a on yli ? kilo

metria. 

Paivaraha alenee, kun asianomainen joutuu matkan aikana ole
mean yhtajaksoisesti yli 90 vuorokautta tyotehtavissa ta:>sa 
pykalassa tarkoitetulla alueel1a. Jos asianomainen tyotehtti

vien nain jatkuessa tekee matkoja esim. yli 15 kilometrin etai
syydel1e ao. tyon suorituspaikasta, ne oikeuttavat han~t nai

den matkojen osalta 14 § :n mukaisesti maar aytyvaan alentaclat
tomaan paivarahaan senkin ja1keen, kun paivarahan alennu~ on 
hanen kohda1laan a1kanut. Mikali asianoma"lnen saa 14 §:n mu
kaisesti maaraytyvan alentamattoman paivarahan, han ~1 s -::: 'i 

samalta matkavuorokaudelta alennettua paivarahaa. 
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A1ennetut paivarahat ovat seuraavot: 

Osapaivaraha: 
Kaupunl<ipai varaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 18,75 
Muu paiva··aha .......•........................•.•....• 16,50 

Kolwpai varaha : 
Helsingin paivaraha ..•............................... 39,00 
Huu paivaraha .............•.......•..• . .•...•..•..•.. 36,00 

Matkan kestoaika samalla paikal1a tai sita ymparoiva11a alueel
la (esim. 15 km sateella) ei tule pyrkia ilman erityista syyta 
jatkamaan. Poistuminen ko. tyopaikalta, lomaa lukuttn ottamatta, 
katkaisee yhtajaksoisuuden, mikali katko on ollut y1i 12 vuo
rokautta. Asianomainen ei nailta poissaolovuorokausilta saa 
paivarahaa, eika niita myos lueta matkan kestoaikaan. 

14 § 

Matkan kestoajan perustee1la suoritetaan osapaivaraha, jos se 

on kestanyt yli 8 tuntia. Talloin ei ole vaikutusta s111a, mi
na kellonaikana matka alkaa ja paattyy. Toisessa osap.<iivara
han suori ttamista koskevassa tapaul<sessa sensijaan on nimeno
maisesti merkitysta matkan vuorokautisella ajoittumisel1a. 
Osapaivaraha suoritetaan nimittain myos, mikali matkaan kaytet
ty aika ylittaa 6 tuntia, jos enemman kuin 3 tuntia matkasta 
on tapahtunut kello 16 .00 .. 07.00 valisena aikana. 

Kokopaivaraha suoritetaan yli 12 tuntia kestaneesta matkasta. 
Talloin ei ole merlcitysta silla, mihin kellonaikaan matka si
joittuu. 

15 § 

Osapaivaraha suoritetaan joko kaupunkipaivarahana, tai muuna 
paivarahana seuraavin edellytyksin: 

Kaupunkipa~varaha suoritetaan sil1oin kun asianomainen on tyo-
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tehtavien, yopymisen tai muun patevan syyn vuoksi matkaa aika
na oleskellut kaupungissa tai kauppalassa yhtajaksoisesti tai 
useammassa erassa yhteensa yli viisi tuntia. 

Muissa tapauksissa OGcpaivaraha suoritetaan muuna paivarahana. 

Kun matkaan kaytetty aika esim. ylittaa viimeisen matlcavuoro

kauden yli kahdella tunnilla, jolloin oikeus uuteen paivar8-

haan on syntynyt, osapaivaraha suoritetaan korottamattomana, 

ellei viimeisen matkavuorokauden ylittava aika tayta korotuk

seen oikeuttavia vaatimuksia siten kuin edellisessa momentis

sa on selostettu. 

Kokopaivaraha suoritetaan, kun matka on kestanyt yli 12 tun

tia, joko Helsingin paivarahana tai muuna paivarahana. 

Helsingin paivaraha suoritetaan silloin ~un asianomainen on 
tyotehtavien, yopymisen tai muun patevan syyn vuoksi oleskel

lut Helsingin kaupungissa matkavuorokauden aikana yhteensa 
yli viiden tunnin ajan. 

Kaikissa muissa tapauksissa suoriteta~~ muu paivaraha. 

Itse matkustamiseen kuluvaa aikaa ei oteta huomioon korotuk
seen oikeuttavaa aikaa laskettaessa. Taten esimerkiksi sita 

aikaa, joka kuluu, kun asianomainen l~~tee Helsingissa tyo~ai

kastaan, menee bussilla lentoasemall~ ja odottaa siella len

tokoneen lahtoa, ei lasketa lcaupungissa oleskeluksi, vaikka 

han onkin talloin kaupunkialueella. r-tikiHi han kotipaikkakun

nallaan suorittaa paivarahaan oikeuttavan matkan, ei matka-ai

kaa ensimmaiseen tyokohteeseen eika viimeisesta tyokohteesta 

paluuseen kulunutta aikaa oteta huomioon korotukseen oikeutta

vana aikana. Sen sijaan kun h~l suor1ttaa samalla matkalla 

kaynteja useissa eri kohteissa korotukseen oikeuttavalla paik

kakunnalla, lasketaan myos tallainen kohteesta toiseen siir
tymiseen kuluva aika korotukseen oikeu~tavaksi. 

Paivarahan maksuperusteiden maaraaminen niissa tapa~csissa, 
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jolloin on kysymys valtakunnan rajojen ulkopuoJella sijaitse
vasta sellaisesta tyomaa s t a , jonka huolto on jarjestetty Suo
men olosuhteita vastaavasti, on pyr itty jarjestamaan tnahdolli
simman joustavaksi. Mahdollinen korotusperuste loydetaan sii
t~. rnihin ryhmaan ao. tyomaan olosuhteet lahi~~~ ovat verr at
tavissa. Maarayksesta voidaan er ityisten syiden niin vaaties
sa viela tyoehtosopimw{sin poiketa. 

16 § 

Paivarahalla korvattavat erityiskustannukset ovat paasaantoi
sesti aterioimiskustannuksia. Milloin asianomainen jonakin 
matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun hintaan 
sisaltyneen rnuonituksen, paivaraha tallaiselta matkavuorokau
delta suoritetaan 50 %:lla alennettuna. Muonituksella tarkoi
tetaan tassa yhteydessa asianomaisen matkavuorokauden kaikkea 
ruokailua eika esimerkiksi, kolcopaivarahan ollessa kysymykses
sa, yhta ilmaista ateriaa. Osapaivarahan alentamiseen 50 %:1la 
riittaa kuitenkin yksi ilmainen ateria. Jotta paivaraha mak
settaisiin alennettuna muonituksen on tultava matkan tarkoi
tukseen liittyen eika esimerkiksi siten, etta asianomainen saa 
muonituksen joltakin omaiseltaan tai t u ttavaltaan matkaan liit
tymattoman syyn vuoksi. 

Ateriakorvaus 

17 § 
Ateriakorvauksen saaminen edellyttaa, etta matkasta ei suori
teta paivarahaa, etta matka on kestanyt yli 6 tuntia seka etta 
asianomainen on matkallaan aterioinut vahintaan 10 kilometrin 
etaisyydella tyopaikastaan tavanomaisen ruokailupaikkansa ul
kopuolella. 

18 § 

Jos majoittumismaks uun sisaltyy aterioita, ma j oitt~~iskorv~us

ta suoritetaan vain huoneen hinnan osalta , kuitenldn enint aan 
vahvistettu enimmai smaar a. Jotta pelkat ma j oittumislcustannukset 
eivat sekaantuisi paivarahalla lwrvattaviin kust.:'!nnu .:;eriin, pi-



-40-

detaan asianmukaisena, etta maJoituslii~<een laskusta i l~ene

vat eriteltyina siihen sisaltyneet ateriat sen u1ukaan ku:.n 
n11sta on asianomaista veloitettu. 

Majoittumiskorvaus ma;{,;etaan myos silloin kun asianomainen on 
korvausta vastaan joutunut yopymaan muualla kun majoitusliik
keessa. Korvauksen suorittamisen edellytyksena on kuiten~in 
luotettavan maksutositteen esittaminen. Siten on pidettii•:a 
asiaP~ukaisena, etta ruaksutositteen sisaltamiit tiedot ovat tar
vittaessa sopivin tavoin tarkistettavissa ja etta tiedot tar
vittaessa on eritelty edellisessa kappaleessa edellytetyin ta

voin . - Tarkoitus ei ole, etta esimerkiksi sellaisella paikka
kunnalla, jossa on majoitusliikkeita, yopymisesta maksettai
siin korvaus jonkun sukulaisen tai tuttavan kirjoittaman las
kun mukaan. 

Mikali asianomainen on erityisista hanesta riippumattomista 
syista joutunut suorittamaan majoittumiskustannuksia ene~man 
kuin mita hanelle valtioneuvoston paatoksen mukaan voitaisiin 
maksaa, saa asianomainen tyonantajaviranomainen, mikali sano
tut kustannukset ylittavat viihintaan 40 %:lla sovitun enimmais
maaran, suorittaa hanelle enintaan 20 1o:lla lmrotettua majoit
tumiskorvausta. 

Majoittumisolojen, jotka valtio tarjoaa, tulee tayttaa kohtuul
liset vaatimukset . Kohtuullinen majoitus kasittaa yopymispai
kan, jossa asianomaisella on liimmon ja valaistuksen lisaksi 
asianmul<ainen makuusija vuodevaatteineen seka peseytymismuh
dollisuus. Yksittaistapauksessa on myos otettava huomioon pai
kalliset olosuhteet ja asia on selvitettava objektiivisesti. 
Milloin paatos on tyoehtosopimuksen osana, selvittely tapqhtuu 

tyoehtosopimuksen edellyttamaa neuvottelumenettelya kayttaen. 
Luottamusmiesjarjestelman edellyttama neuvottelumenettely lie
nee muutoinkin tarkoituksenmukainen. 

Val t i on jarjestaessa majoituksen sita on paatoksen rnuka~~ kay
tettava, mikali se tayttaa kohtuulliset vaatirnukset. Seu~a~muk-
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sena osoitetun majoittumispaikan ulkopuolella valitun ma j oi

tuspaikar. kayttamisesta on, etta valtio suorittaa majoittu
miskorvausta tositteen mukaan enintaan s11hen maaraan ast 1, 
minka se olisi perinyt majoituksesta Jarjestamassaan maj oi
tuspaikassa. 

Jos paikkakunnalla ei ole majoittumismahdollisuuksia korvataan 
majoittumista varten tehtavasta matkasta aiheutuvat koht~ulli
set kustannukset. 

20 § 

Pykalassa 20 mainittua 90 matkavuorokauden aikaa laskettaessa 
sovelletaan samoja ohjeita, jotka on mainitun 1) §:n kohdalla. 
Majoittumiskorvausten alennetut enimmaismaarat ovat seuraavat: 

Helsingin kaupunki ••.•••••••••••••••.•••••••••••.•••••• 71 .. 25 
Muut kunnat •••••••.••••.••••••••••••••••••••••••.•••••• 61,50 

21 § 

Etenkin pienilla pail<kakunnilla saattaa olla tilanteita, ettll 
majoittuminen enimmaismaarien kulloinkin osoittamissa puit
teissa e1 ole mahdollista. Jos saatavilla on kuitenkin valt1on 
virkamiesten I matkaluokan mukainen majoittumismahdol!1suus ja 
ty6ntek1ja tai toirnihenkilo kayttaa sita, hanelle voidaan kor
vata majoi ttumiskustannukset val tion virkamie.sten I matkaluo
kan mukaisesti (enimmaismaarat Helsingin kau~gissa 116,
muissa kunnissa 70,-). Tallaiset tapaukset on kuitenkin tarkoi
tettu poikkeuksellisiksi. Asianomaisen tulee jo matkaa suunni
tellessaan kiinnittaa huorniota yopymisen jarjestelyyn myos kor
vausnakokohdat huomiqon ottaen. Matkan .aikana suoranainen ha
keutuminen ja eri matkat toiselle paikkakunnalle y6pym~ ei

vat ole hyvaksyttavia. 

Yomatkaraha 
22 § 

Yomatkarahaa suoritetaan sellaiselta kokopaivarahaan oikeutta
valta matkavuorokaudelta, josta matkaan tai tyotehtavien hoi-
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tamiseen on k~ytetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vahintUan 

nelja tuntia on ollut kello 21.00 - 07.00 valisena aikana, 
paitsi milloin asianomaiselle suoritetaan majoittumiskorvaus
ta tahi han saa er1 korvauksen junan makuupa1kasta ta1 laivan 
hyttipaikasta taikka matka tapahtuu valtion kaytett!v~ ol~
valla laivalla tai junassa, jossa matkustajalla on tilaisuus 
asua tah1 milloin asianomaisella ei muutoin ole valtion jar
jestKman maksuttoman majoituksen johdosta yopymiskustannuksia. 
Jos as1anoma1nen on kUyttanyt majoitukseensa asuntovaunuaan, 
suoritetaan hanelle yBmatkaraha, m1~11 mainitut muut edelly
tykset sen saamiseen ovat olemassa. 

23 § 

Oppikurssilaisella tarkoitetaan asunnon tai tyopaikan ulkopuo
lelle pidettaville viraston tai laitoksen jarjestamille tai 
sen muutoin osoittamille oppikursseille maarattya tyontekijali 
tai toimihenkiloa. Oppikurssit puolestaan voivat kasitta! ta
vanomaista ammattikoulutusta tai siihen verrattavaa koulutus
ta. Kysymys vo1 niin ikaan olla virastojen ja laitosten seka 
ao. jarjeston valisissa tyoehtosopimuksissa taikka erlllisissa 
koulutusto1m1ntaa koskevizsa sopimuksissa tarkoitetuista kure
seista, edellyttaen, etta niista on osanottajille sovittu suo
ritettavaks1 tassa paatoksessa edellytettyja korvauksia. 

Matkasta kursseille ja kursseilta takaisin suoritetaan matlca
kustannusten korvausta yleisten periaatteiden mukaisesti ja 
si ten kuin matkan pi tuus ja kestoaika- lahdosta saapumiseen kurs
sin toimeenpanopaikkaan ja vastaavast1 paluusta kursseilta si
ta edellyttavat. Kun kysymyksessa on sellainen yhtajaksois eEti 
yli 21 paivaa kestava kurssi, jolloin kurssin ajalta suorite
taan jokaiselta kalenterivuorokaudelta lcurssipaivarahaa, on pai
varahan ja kurssipaivarahan paallekkain suor1ttam13en e3tami
seks1. meneteltav~ niin etta mat~rustamisvuorokausi katsotaan 
loppuvaksi kurssia edeltavana paivana k l o 24.00 ja vastcavasti 
viimeinen kurssipaiva loppuvaksi klo 2l~.oo. Taten henk'!.lo. jon
ka kurssi paattyy esimerkiksi kello 11.00 ja joka on palannut 



-43-

kot11nsa klo 2}.00, e1 saa talta kalenterivuorokaudelta muu

ta kuin kurss1pa1varahan. 

Jos oppikurssilainen kurssiaikana asuu ja ruokailee asunnossaan, 
e:i kurssip!iivlirahaa suori teta. Jos vain kotona asuminen on oppi
kurssilaiselle mahdollinen, mutta ei ruokailu, su6ritetaan h!inelle 
50 % kurssipaivarahasta. 

M1llo1n valtio on jarjestanyt oppikursseille osall!stuvalle 
meks~ttoma~ ruoan, vahenn~t&~• kurss1pa1varahasta SO ~- Jcs 
valtio on liseksi jarjestanyt mru<s~ttoman majoitukscn, on va
hennys kurssipaivarahasta lisaksi 25 %. joten maksutt~_n ma
joituksen ja muonitul<sen saanut opp1~rss1la1nen on o1ke;.tt~t
tu saamaan 6,50 mk kalenterivuorokaudelta. Jos valtion ja~Jes
t~a maksi.ltori majoitus ta:pahtuu ku1tim.lc1n kasarm1-, le1r1-
ta1 muissa vastaavissa olosuhteissa, e1 25 %:n vahennysta 
suoriteta. Muuna vastaavana olosuhteena pid~taan majo!tusta 
es1merkiks1 majoitusvaunussa, parakissa, varu<ila- tahi rnuulla 
suljetulla tai rajoitetulla alueella. 

Kurssipaivaraha suoritetaan oppikurss1la1selle myos kurssin 
kestoaikaan sisaltyv1ltu sunnuntai-, kirkollisilta- tai muil
ta juhlapaivilta seka toiselte viikottaiselta vapaapaivalt~, 
m1kal1 oppilas naina paivina oleskelee kurssipaikka~lla, 
mutta ei oppilcurssin jKrjestaj~ etukateen ilmoitta:nilta lo
ma- eika po1ssaolop~iv1lta. Pakottave syy, kuten es1ma~k1k
s1 sairaus, aiheuttaa, etta kurssipai~cakunnalla olo oikeut
taa saamaan kurss1pa1vKrahan ~yBs vapa~pKivilta. 

Mik:!li opp1.lcurss1la1nen joutuu ktirssista aiheutuvien teht!\
vien vuoksi oleskele:naan muualla~:in kuin kurssipailrJ(.a~un..·H.lla# 
koti·paikkakuntaa lukuun otta:-:etta, hlinelle suoritetaan n~il
t!l pa:l:vil ta kt.trssipai varaha. 

Tamiln pykaliin 6 momentin mul<aisesti Y.ut·ssipaivaraha su»r1te
taan san~in edellytyksin kuin mita 13 §:r. 1 momentissa on 
p~varanan saamisen osalta sanottu. Tarna ecellyttaa siis sita, 
ettli kl.lrssipailcka on samassa kunnassa yli 15 km tai toi&e5sa 

k~nnassa y11 5 km etaisyydella. 
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Niilta paivilta, joilta oppikurssilainen on oikeutettu kur szi
paivarahaall, ei suoriteta majoittumiskorvausta oika yomatkara
haa. Niiden suorittaminen saattaa siten tulla kysymykseen enin
taan 21 vuorokautta kestavilta kursseilta ja kaikkien kurssien 
matkavuorokausilta. 

Matkakustannusten korvaukset koskevat vain kahta matkaa, matkaa 
kursseille ensimmaisen kerra~ ja sielta paluuta kurssin paatyt
tya. t-iikali asianomain:m kuitenkin maarataan kesken kurssin 
tyotehtavaan toiselle paikkakunnalle, suoritetaan tal1aiselta 
matkalta matkakustannusten korvaust.a y1eisten saannosten mu
kaan. Kurssien jakaantuessa kahteen tai useampaan osaan n i ita 
pidet~ eri oppikursseina, jos osien valinen aika y1ittaa 12 
vuorokautta. 

Mikali kurssin aikana tehdaan l<urssin ohje1rnaan kuuluvia tutus
tumis- yms. matkoja, suoritetaan niista aiheutuvat matkustamis
kulut ja mahdolliset majoittumiskulut valtioneuvoston paatoksen 
mukaisesti. Samoin suoritetaan t~llaiselta matkalta joko paiva
raha tal, yli 21 paivaa kestavan kurssin ol1essa kysymyksessa, 
kurssipaivaraha. 

Matka-ajan pa1kka 
24 § 

Matka-ajan korvaamiseen 11ittyvia yleisia nakokohtia ~n selos
tettu myos edella 11 §:n kohdalla. 

Paatoksen 24 §:ssa tarkoitetu5sa matka-ajan pa1kassa on ensinna
kin (1 mom.) kysymys sen ansionmenetyks en korvaamisest a, j oka 
tyontekijalle tai toimihenkilo11e aiheutuu siita, ett~ asian
omainen matkan takia muuten on estynyt saamasta pa1kkaa . T~lloin 
korvausta suoritetaan enintaan niin pitki:ilta ajal.ta, et\...i _sian
omainen saa saannollista paivitt1Hsta tyoailcaansa vastaav?. n pal
kan. Jos asianomainen tyovuorokauden aikana matkallaolcn ohella 
tekee tyota, matka-ajan palltka maksetaan talla peru:>teella vain 
niilt!i matkatunneilta, jotka muodostavat tyotuntijat',j estc ~ .. Olan 
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mukaisen tyoaj~m ja todella tyoskennellyn tyoajan ero.t;uksesta. 
Niin 'kuin tyoaikalain 9 §: sta kay 1lm1, tata matka-ai:caa ei 
lueta tyoaikaan. 

Siihen kysymykseen, o':'::!(o tyontekiJa velvollinen ryhtyma:.in ty<5-
h8n valittomasti viela esim. istumapaikalla junassa matkuste
tun yon jalkeen, vastausta. ei ole yleisella saannol1a annetta
vissa. Asia riippuu muun ohella tehtavien luonteesta sel:a ta
paukseen liittyvista r:Juista asianhaaroista. Tassa yhteydessii· 
on kuitenkin otettava huomioan tyosopimuslain 33 §:n saar~os, 
jonka mukaan tyo 0n niin jarjestettava, etta tyontekija saa 
tarpeeksi aikaa muun muassa lepoa ja virkistysta varten. 

Matka-ajan palkka maksetaan pykiilan 2 momentin perusteella 
sunnuntai- ja pyhapaivana seka muuna tyontekijan tyotuntijar
jestelman edellyttamana vapaapaivana suoritetusta matkasta 
asianomaisen saannollista tyoaikaa vastaavasti enintaan kah
deksalta tunnilta yksinkertaisen tuntipalkan mukaan. Matka
ajan palkkaa suoritetaan aikaisemman kaytannon mukaisesti vain 
todella matkustamiseen kaytetylta ajalta. Milloin ty~ntekija 
viettaa viikkovapaapaivaa tai muutoin on levossa, matka-ajan 
palkkaa ei suoriteta. Matkustamisen tarkoitukseen liittyvat 
pysahdysajat (esim. valiasemilla) luetaan matka-aikaan. Sun
nuntain ja muun vapaapaivavuorokauden kasite maaraytyy sen mu
kaan, kuinka asianomaisen tyovuor okausi alkaa ja paattyy siita 
riippumatta, milta ajalta sunnuntaityon korotusosa hanelle 
suoritetaan. 

Matka-ajan palkkaa ei makseta erillisena silloin, kun asian
omainen tehtaviensa luonteen vuoksi itse paattaa matkojensa 
suorittamisesta ja tyoaikansa kaytosta. Yleisella s~~o1la 

ei ole maariteltavissa, kuka on tallaisessa asemassa. Yk~ it

taistapauksessa on huomiota kiinnitettava muun ohella. tehta
vien · luonteeseen, henkilon asemaan organisaatiossa seka s11-
hen. mita hanen palkkaus perusteitaan vahvis tettaessa on otet
tu huomioon. 
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S1llo1n kun asianomaisen normaalit tyotehtavat edellyttavat 
muutoin kuin tilapaisesti tapahtuvaa matkustam~sta matkakus
tannusten ja myos matka-ajan l<Orvaamisesta sovitaan tyoehto
sopimuksin. Tyoehtosopimusten ulkopuolella olevan po he~~ilo- < 

kunnan osal ta asia jarjestetaan valtion tyosop:.mussuhtei:.;en 
henkilokunnan palkka- ja tyoehtojen vahvistamisesta muutoin 
kulloinkin voimassa olevia maarayksia noudattaen. 

Erinaisia maarayksia 

25 § 

Tama koskee toimihenkilon tai tyontekijan oikeutta saada val

tion varoista matkustamisesta johtuvien kustannusten l<orvaus
ta tapauksissa, joissa toimitusta pyytanyt suorittaa mainitut 
korvaukset tai osan niista. Tarkoituksena on, etta asianomai
sen ylimaaraiset kustannukset tulevat korvatuiksi, mutta ku
kin kustannusera luonnollisesti vain yhteen kertaan. 

26 § 

Paatoksen kohta koskee asianomaisen velvollisuutta toimittaa 
lasku matkakustannusten korvauksesta asianomaisel l e hyvaxsy
valle viranomaiselle maaraajassa matkan paattymisen jalkeen. 
Selvittamisvelvollisuus kohdistuu lahinna nayttoon matkusta
miskustannuksista seka oikeudesta paivarahaan, majoittumiskor
vaukseen, kurssipaivarahaan, ateriakorvaukseen ja yomatlcara
haan. Sen sijaan paatoksen 11 ja 12 §:ssa tarkoitetut korvauk
set suoritetaan tyonantajaviranomaisen toimesta. 

Lupa saada maksattaa myohastynyt matkalasku on haettava asian
omaiselta ministeriolta. 

27 § 
Tyontekijalla tai toimihenkilolla on oikeus saada matk~a var
ten ennakkoa. Ennalckoa annetaan etukateen tiedossa ol ev1:::ta 
todennakoisista kuluista ja s iita ri i ppuma tta, oruco kyn~~yk
sessa matkustamiskustannus ten korvaus, pa ivaraha, yon:atkctraha 
tai majoittumiskor vaus. Ateriakorvaukses ta ja paatoks en 11 ja 
12 §:ssa tarkoitetuista korvauksista ennakkoa ei sen si J?.an 
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suoriteta. 

28· § 

~~tkustamiskustannusten korvausta suoritettiin aikaisemmin 
voimassa olleiden saiilu-J:>sten perusteella rautateil~a I 1uokan 
os~ston paikan mukaan myos eraille nyttemmin valtioneuvoston 
paatoksen alaisuuteen kuuluville tyontek1Jo1lle ja toimihenki
loille. Nykyisin tama oikeus on ainoastaan niilla tyontek1Joil-
1a ja toimihenkiloil1~, joille suoritetaan matkakustannusten 
ko~vausta valtioneuvoston paatoksen ·maarayksista paiketen val• 
tion virkam~esten I matka1uokan mwcaan. Paatoksen 28 §:n mu
kaan sellainen henk11o, jolla tama oikeus oli ennen 1 paivaa 
elokuuta 1972 Ja joka on ollut jatkuvasti valtion pa1velukses
sa mainitun paivan ja1keen on kuitenkin sailyttanyt sanotun 
oikeutensa. 

29 § 

Paatoksen soveltam1sa1an rajoitukset on otettu tahan pykala~. 
Soveltamisalaa on se1ostettu 1ahemmin edella 1 §:n kohda1la, 
johon tassa ybteydessa viitataan. 

Pykalan 1 momentin 1 virkkeessa on mainittu ne troalat, joilla 
paatosta ei sovel1eta. V11ttaus yleissitovan tyoehtosopimuksen 
soveltamisen vara1ta on otett~ saman momentin toiseen virkkee
seen. 

PyklHan 2 momenttiin on sijoitettu valtion eraita teolliSt.lus
Ja 111kelaitoks~a koskeva mahdol1isuus oman matkustussaannon 
vahvistamiseen, jos erityista syyta harkitaan siihen olevan. 

Pykalan 3 momenttiin on otettu. maarays, jonka mukaan mui~sa 
kuin paiitoksen .} §:n 1 tnomentissa ta.rkoitetuissa tapauksis sa 
matkakustannusten korvauksista voidaan sopia tyoehtosopimUksin. 

Tyoehtosopimulcsin voidaan erityistapauksessa poiketa myos 15 §:n 
3 momentin maarayksesta siihen sisaltyvan valtuutukoen nojalla. 
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3~ § 

Valtior.c:;_:voston paatoJ.:sen : .. ulcaiset matkakusta::-.ht.::i~~~ !·;c~ .. :a

usperust•:et on periaattee"Ssa tarkoi tet tu 1 tsenai.:;i:::=i. :•.iij·

tar-""""Lo:>sa saat~aa eraissa tapat.Ak.sissa ilrueta, tilar:taitn·, 

jc.!.den varalta valtio!"leuvoston palitolcseen ei vle m-D:r¥-::.;tli_ 

otat tu. ~<:aytannon so vel tarnisen help9ttarniseksi on miili.:-~~ty,. 

etta valtion tyontekijain ja toimihenkilo"iden matlca!.:.•..i:st;.n

nusten kor•:auksen st:.hteen noudatetaan mikali paatol<s~ss·.'=' 

ei ole toisin rr.i:Hirat;;y va l tion virkamiesten osalt :! ve>i>r.~:>sa 

olevia sa~~okaia .Ja rnaarliyksia. 

31 § 

PykaUi kasittaa 'Toi:naantulosaannoksen. Paatosta sovellet~an 

viirneksi muutettun,9. 1 paivasta maaliskuuta 1976 ja sl.t!i myo

hem.'llin alkaviin matkavuorokausiin. Nyt muutetun valtioneu

voston paatoksen markkarnaarat ovat uusi~~an virka~htosopi-
muksen mLLJ.{aiset. 

Paatoksen 13 §:n 2 momentin ja 20 §:n mukaisten 9J ~atka~~o
rokauden laslcemista ei aloiteta 1.3.19'(6 lulcien ut:.~.:l!.a<!n. 

Naitli soveltamisohjeita noudatetaan 1 paivasta huhtikuuta 

1976 lukien. (Hloj no 686/125/76, 7.5.1976) VT 20a/76.3. 

Kauppaklrjapaino Oy 



1976 

V I R A L L I S 1· A 
TIEDOTUKS IA 

N:o 21 

Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiian: VT 1/71.2 ( =- lehden numero, 'fVOif• 
ulan numero). Jakelun muutokset on llmoltettaYlt palnatusjaostoon. 

To I m I t u ss Rautatlehallitus, lehtlpalvelu. 20. 5. t976 

sis ally s: 

1. Virkamiesten vuosiloma. 
2. Takaisinmaksumenettely henkiloyhdys

liikenteen loppumisen johdosta rauta
teiden ja linja-autoliikenteen kesken. 

3. Muutos urakoitsijoiden laskutukseen 
vaunu!kuormien nouto- ja ~otiinkulje
tu!ksista. 

4. Tariffitu1kintoja. 
5. Intercontainer-liikenne. 
6. Avoimia virkoja ja toimia. 
7. Koululaisten telttaleiri Vuokatis5a 29. 

6.-6. 7. 1976. 

Virkamiesten vuosiloma 1 
Valtion vitlkaJmiesten vuos:illomasta annetun asetulksen muuttam.ir 

sesta 5. 3. 1976 annetulla asetu.ksella (219/76) om mm. vuosiloma
asetuksen 13 § :n 2 momenttia muutettu niin, etta salinnonmukaisesti 
viisipaivliista tyovii1clma noudattavalle v±rkamiehelle on maiirattava, 
miJldili vuosilomaa annetaan piiiva tai useampia pliivia kerrallaan, jo-

. kaista 5 pliivaa kohden }'lksi vapaa arkiilauantai lomapliivaksi. V altio
varainministerion kirjelmallaiin n:o P 4462 9. 3. 1976 (VT 13/76.4) 
antamien soveltamisohjeiden mukaan, jos arkip}'lh1ilauantain sisa:ltiiva 
lomavi.i.l&o jaa keskehl.e lomaa, ei tiillaista lisapiiivaa kuitenkaan tarvitse 
merk.ita. 

Edellii olevan Usaksi on valtiovaraiJnmilnisterio ilmoittanut juhan
nusviikon osalta noudatettavaksi, etta mikiili juhannusvillcko sisaltyy 
kokonaisuudessaan asianomaisen vuosilomaan, ei tallaista lisapliivaa 
tarv1tse siinakaan tapauksessa, ettei se jaa loman keskelle. (Hloj n:o 
Hlo 219/10/76, 11. 5. 1976) VT 21/76.1. 

Takaisinmaksumenettely henkiloyhdysliikenteen loppumisen johdosta 2 
rautateiden ja linja-autoliikenteen kesken 

Rautatiehallitus on paattlinyt Oy Pohjolan Liikenne Ab:n ja Vii
purin Linja-Auto Oy:n kanssa tehdyn henkil.oyhdysliikennesopimuksen 

10423/76 
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2 Jrtisanomisen johdosta matkali'ppujen hinnan takaisinmaksusta seuraa
vaa: 

3 

1) meno- ja meno-pa[uulipuista ma:ksetaan taikaisin kiiyttiimatto
man matkaosuuden osalta normaalia tatkaisinmaksumenettelya noudat-
taen ja · 

2) maliratylle va.Iille myydyista kuukausilipuista suoritetaan takai
sinmaksuna asemilla kesakuun 15 paivaan asti 1/30 kuukausilipun 
hlnnasta jokaista keslikuun aikana jaljella olevaa kelpoisuuspaivaii koh
den esittiimispiiiva mukaanluettuna. Mainitun piiivan jalkeen on ano
mukset osoitettaJVa tii!litoimi5ton kotimaiseen tarkastusjaostoon. 

Henkiloyhdysllikenteen lakkaam1sen johdosta takais.iclunastetut li
put tilitetaan seuraavasti: 

1. Kokonaan kayttiimattomii.t meno- ja meno-paluuliput ( tai vas
taavaan tariffiin perustuva_t liput) lunastetaan lipun kelpoisuusaikana 
myyntipisteesta ja t.illitetiHin vii.hennyslippuina. Osittain kaytetyt meno
ja meno-paluuliput, jotka on varustettu keskeytysaseman leimalla tai 
Pohjolan Liikenne Oy:n taiklka Viipurin Linja-Auto Oy:n kuljettajan 
tai rahastajan merkinniillii. kayttiimattomyydestii, liihetetaii.n normaalin 
takaisinmatksumenettelyn mukaisesti tililtoiml!ston kotimaiselle tarkastus-
jaostolle. ' 

2. Asemien lunastaessa kayttiimalttomia osuuiksia kuukausilipuista, 
lippuun on lyotiivii. lunastuspiiivii.n piiivaleima ja merkittiivii takaisin
maksun perusteena olevat piiiviit, yks1kkohinta ja takatisin maiksettava 
miiara, joka t:ilitetiiii.n vahennyserii.na TLS:n kohdan 0601.56 mukai
sesti. Tiiydet kuukaudet hyvi:tetiiiin taysimiiariiisinii. 

Kesakuun 15 piiiviin jii:lkeen asemart: eivii.t enaa saa hmastaa kuu
kausilippuja eika tilittaa niita vii.hennyslirppuina, vaan nii.i.ta lippuja 
koskevat takaisinmaksupyynnot on osoitettava tilitoimiston kotimaiselle 
tarkastusjaostolle. (Tft N:o To 1404/244/76, 14. 5. 1976) VT 21/ 
76. 2. 

Muutos urakoitsijoiden laskutukseen vaunukuormien nouto
ja kotiinkuljetuksista 

Todisteeksi kuljetustehtavii.n suorittamisesta liikennepaikka laatii · 
- 1ukuunottamatta ns. rahdittomia rahtikirjoja - rahtikirjan tilitys
osasta rahtilkirjajaljennoksen (lorn. VR 1940) tai oikeaks.i todistetun 
valokopion kahtena kappaleena. Rahtikirjajaljennos laaditaan aina riip
pumatta sii:tii, onko jatkokuljetusmaksun laskemisessa sovellettu VT 
29 a/73 tarkoitettua vaunukuormien kotiinkuLjetustarilffia, rahti- ym. 
sopimuksiin perustuva sopimushintaa tai tilausliikennetariffia. Sen jal-
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1keen kun urakoitsija on kuljetustehtlivii.n suorittanut ja ti!Jittlinyt llihe- 3 
tyksestli perimii.nsli maksut, toinen rahtikirjajliljennoksistli annetaan ura
koitsijalle laskutusta varten ja toinen llihetetliiin vlilittomlisti liikenne
alueen plilillikolle urakoitsijan laskutuksen valvontaa varten. 

Ns. rahdittomista rahti:kirjoista - lukuunottamatta Huhtamak.i 
Oy:n, Kone Oy:n ja Nokia Oy:n rahtikirjoja ( ks. kotimaisen rahtilcir
jan tliyttoohjeet) - llihetysasema ( esim. Upolahti, Upo) laatii todis
lteen jatkokuljetusmaiksusta kahtena kappaleena, jotka liitetliii.n mlilirli
asemalle meneviin rahtikirjan osiin. Todiste korvaa edellisessa kohdas
sa mainitun rahtikirjajliljennoksen. 

Urakoitsijoiden laskutuksessa todisteena vaunukuormien nouto- ja 
ik.otiinkuljetuksista hyvii:ksytalin ainoastaan em. todiste jatkokuijetus
maksusta rahditt~mien rahtik:irjojen osalta ja muissa tapauksissa rahti
ik.irjajliljennos tai oilkeaksi todistettu valokopio. 

Muutos tulee voimaan 1. 6. 1976 lukien ja samalla kumotaan aikai
semmin VT:ssa 29 a/73 annetut ohjeet laskutustositteen VR 2027 
ikaytosta. MuiJta osin em. virallisissa tiedotuksissa annetut ohjeet ovat 
voimassa. 

(N:o tit 185/241/76, 10. 5. 76) VT 21/76. 3. 

T ariffitulkintoja 4 
Liikennepiireissa kuluneen kevaii.n aikana pidettyihin tariffitulkin

.toja kasitteleviin tilaisuuksiin osallistui yli 400 henkiloa. Seuraavaan 
on yhteenvetona koottu ne asiat, joiden osalta haluttiin tariffitoimiston 
kannanottoa. 

Henkiloliikenne 

Maukailu- ja muitakin matkalippuja kirjoitettaessa on kulkutiemer
kinniit jaoiteltava mahdollisimman tasaisesti lipun ao. sarkkeeseen eika 
kaikkia perakkiiin sarakkeen alkupaahan. On varattava tilaa, etta kon
duktoori voi tehda lavistykset matkalippuun matkan edistymisen mu
kaan. 

lstumapaikkalipun hintaa ei makseta takaisin siinakaii.n tapauksessa, 
etta matkustaja vaihtaa istumapaikkansa makuupaikkaan. Jos todetaan, 
etta istumapaikkaJippu on myyty valirin, voidaan takaisinmaksu suo
rittaa. 

Jos kuukausi- tai koululaislipun haltija ostaa uuden lipun vasta 
edellisen lipun kelpoisuusajan paiittymisen jalkeen, on uuden lipun en
simmiiinen kel'poisuuspiiiva sama kuin sen myyntipaiva. Kuukausi- ja 
ikoululaislippujen kelpoisuusaikojen vliliin voi siis jaada viilipaiviii osto
ajankohdasta riippuen. Ennakkoon ostetun uuden kuukausilipun ensim-
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mamen kelpoisuuspiiiva on sen sijaan aima mallkustajalla ostohetkella 
voimassa olevan ja ta.lloin pois otettavan lipun viimeista kdpoisuuspiii
vaa seuraava piiiva. 

Irralliset 65- tai iJkorttien tilastolipukkeet eivat kelpaa naitla kor
teilla myytavien alennuslippujen ostoon. Jos 65- tai i-kortilla halutaan 
osta.a lippu 50 km lyhyemmiille matkalle, peritaan maksu 55 km mu
kaan. Maaraasemaksi merkitaan se asema, minne Hppu on pyydetty ja 
lipun kelpoisuusai!ka merkitaan maaraaseman valimatkan perusteella. 
Kortteihin kuuluvat, lunastettavien matkojen lukumaaraa osoittavat 
tilastolipukkeet on taytettava ja kumpikin laji omana nippuna lahetet
tiiva tilastojaostoon. Kayttamattomia lipukkeita ei pida lahettaa. Lipuk
keiden tayttiimi.nen ja lahettaminen on tarkeaa, koska VR:lle valtion 
budjettivaroista tuleva korvaus lasketaan i-korttien tilastolipuklk.eiden 
perusteella. 

Kayttamattomista valtion laitosten tai julkisten yhdyskuntien mat
kalippujen tilausten perusteella myydyista matkalipuista eivat asemat 
saa suorittaa matkustajille taikaisinmaksua. Tiillainen lippu voidaan 
ottaa takaisin myyntli.asemaMa, jol:loin vastaava tilauslomake annetaan 
takai·sin matkustajalle. 

Matkalipun trlauksia antaville viranomaisille on mahdollisuuksien 
muk.aan huomautettava, etta paluumatkaa varten tarkoitetuille istuma
tai makuupa1kkalipuille on kirjoitettava eri tilaukset. Jos matkalipun 
tilaukseen kuitenkin on merkitty sellainen paluumatkaa varten tarkoi
tettu istuma- tai makuupaikkalipun tilaus, jota ei ehdita toimittaa mat
kustajalle ennen hanen matkalle lahtoaan, voidaan mat·kustajalle antaa 
paluumatkaa varten lomakkee11e 2410 kirjoitettu istuma- tai makuu
paikkalippu ilman paikkamerkintoja. Ta.lla lipulla matkustaja voi maa
raasemalla tilata lipun oiikeuttaman paikan. Rahvilippua ei saa ilman 
paikkamerkintoja luovuttaa matkustajalle. 

Opiskelijalippujen vaarinkaytosten vahentamiseksi on tariffisaan
non 22 § :n 3 1m muutettu siten, etta opiskelijalippu myydaan v a in 
ylioppilas-, insinoorioppilas- tai teknHclm-oppilaskortin perusteella sil
loin kun opi•skelija opiskelee sellaisessa oppilaitoksessa, jonka oppi
lailla on edella mainittu kortti. Naihin oppilaitoksiin tullaan antamaan 
tieto, ettei oppilaitdksen leimalla varustettuja ostotodistuksia saa antaa 
opiskelijoille muulloin kuin lukukausien aJussa kunnes uudet oppilaat 
ovat saaneet opiskelijakorttinsa ja entiset oppi.J.aat ludmkausileimat 
kortteihinsa. 

Insinoorioppilas- tai teknikko-oppilaskorttia ovat oiikeutetut kaytta
maan Teknillisten oppilaitosten ( opistojen tai koulujen) oppilaat eri 
puolilla maata ja ylioppila:skorttia seuraavat Suomen Ylioppilaskuntien 
Liittoon kuuluvien jasenyhteisojen opiskelijat: 
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Suomen Ylioppilaskuntien Liiton ;asenyhteisot 

Jasenyhteison 
sijaintiasema 

Helsinki 

Hiimeenlinna 

Joensuu 

Jyviiskylii 

Kouvola 

Kuopio 

Lahti 

Elainl'aaketieteelHsen korkeakoulun ylioppilaskunta 
Fysioterapian opiskelijoiden liitto 
Helsingin Diakoniaopiston oppilaskunta 
Hotelli- ja ravintolaopiston oppilaskunta 
Helsingin sihteeriopiston ylioppilaskunta 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta . 
Sibelius-Ak:atemian oppilaskunta 
Suomen lastentarhanopettaji.ksi opiskelevien liitto 
Suomen Sairaanhoito-oppila1tosten oppilaskuntien liitto 
Suomen T aideakatemian koulun oppilaskunta 
Suomen Teatterikoulun oppilaskunta 
SvenSika Handelshogskolans Studentkar 
Studentkaren vid Svenska Social- och Kommunalhog-

skolan 
Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta 
Teknillisen korkeakoulun ylioppila&kunta 
V altion hammasteknikkokoulun oppilaskunta 

Kotiteollisuusopettajaopistojen oppilaskuntien liitto 

Joensuun korkeakoulun ylioppilaskunta 

Jyvaskylan lastentarhaseminaarin ylioppilaskunta 
Jyvaskylan yliopiston ylioppilaskunta 
Keski-Suomen Sairaanhoito-oppilaitoksen Laiikintavoi-

m.istelijajaoston ylioppi!laskunta 

Suomen kieli-instituuttien ylioppilaskuntien liitto 

Kuopion korkeakoulun yliopp.i'laskunta 

Lahden Diaikoniaopiston oppilaskunta 
Lahden Diakonissakoulun oppilaskunta 

Lappeenranta Etela-Saimaan Sairaanhoito-oppilaitoksen Laakintiivoimis. 

Oulu 

Pietarsaari 

telijajaoston oppilaskunta 
Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta 

Oulun Diakonissakoulun oppilaskunta 
Oulun lastentarhaseminaarin ylioppilas-lrunta 
Oulun Laakin tavoimisteli ja-y lioppilaskun ta 
Oulun sairaanhoitajaopisto La~kintavoimistelijakoulu 
Oulun yliopiston ylioppilaskunta 

Pietarsaaren lastentarhaseminaarin ylioppilaskunta 

4 
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Porvoo 

Savonlinna 

Tampere 

Turku 

Vaasa . 
Eri asemilla 

-b-

Porvoon Matkailuopiston yli0ppilaskunta 

Savonlinnan Kieli-instituutin ylioppilaskunta 

Tampereen Kieli-instituutin oppila&kunta 
Tampereen lastentarhaseminaarin ylioppilaskunta 
Tampereen Sairaanhoito-opiston Laakintavoimistelija-

koulun oppilaskunta 
Tampereen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta 
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta 

Turun kauppakorkeakoulun ylioppilas:kunta 
Turon Kieli-instituutin ylioppilaskunta 
Turun yliopiston ylioppiJaskunta 
Abo Akademis Studentkar 

Vaasan kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta 

Suomen Sairaanhoito-oppilaitosten oppilaskuntien liitto 
( Eri Sairaanhoito-oppilaitosten oppilaat) 

Opiskelijalippujen oitkean kayton varmentamiseksi on markkinointi
toimiston kanssa sovittu siita, etta liikenneasiamiehet kayvat erilaisissa 
oppilaitoksissa ja opiskelijalippujen ostotodistuksen kantojen perus
teella tarkistavat pistokokein opiskelijoiden kouluun ilmoittamat koti
asemat. Tarkistuiksia voidaan tehda nyt kevaan kuluessa, mutta var
sinainen toiminta tulee tiihdata ensi syyslukukauden alkuun. 

Opiskelijalippuja ei niinikaiin myyda junissa silloin kun matkustaja 
aloittaa matkansa sellaiselta asemalta, jossa on jiirjestetty lipunmyynti. 
Maksumerkein ei opiskelijalippuja voida myyda. Tama maarays koskee 
myos varusmieslippuja, vaikka naista lipuista kuitti voidaan antaa 
maksumerkikeinakin. 

Kappaletavara 

Kappaletavaraa rahditettaessa tulee aina tarkoin harkita, onko liihe
tys sellainen, etta se voidaan kuljettaa kotiin. Autoliikennemaarayksissii 
on ohjeet siita, minkiilaisia lahetyksia ei voida rahdittaa kotiinkuljetet
tuna. Tamanlaatuisten hankalien lahetysten kotiinkuljetusmaksu voi
daan useimmiten maiirata vasta maiiraasemalla, joka on ilmoitettava 
lahettajille. 

Kappaletavaraliihetysten kotiinkuljetusmaksua ei yleensa makseta 
takaisin. Jos rahdittamisessa on tapahtunut virhe, esim. vastaanottaja 
on kotiinkuljetusalueen ulkopuolella, oikaistaan rahditus, jos vastaan
ottaja maksaa rahdin. Ks. VT 49/73 .3. 

Kappaletavaran rahdittamisessa on niinikaiin syyta tarkoin harkita 
erillistavarana rahdittamista. Erillistavaran rahdittaminen on aina har-
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kintaan perustuva ja ratkaistava kussakin tapauksessa erikseen. Esi- 4 
merkiksi erillistavarana rahdittaminen saattaa tulia kysymykseen silloin, 
kun llihetys taytyy erikseen tukea vaunuun kuormattaessa. On myos 
muistettava, etta kookas tavara saattaa olla myos erillistavaraa. 

EdeNa mainittujen seikkojen huomioiminen rahdituksessa on tar
keata ja sen vuoksi tulisi lahetysten vastaanottajat tavaratoimistoissa 
perehdyttaa nailta osin rahditukseen vaikuttaviin seikkoihin ja keho
tettava heita tekemaan niista selvat merkinnat tahtikirjoihin tai vaaka
lappuihin. Myos toimistohenkilokunnan olisi syyta kayda tavarasuo
jassa katsomas-sa, minkalaisi.sta lahetyksista milloinkin on kysymys 
voidakseen jo ennakkoon arvioida rahdltuksessa huomioon otettavat 
seikat. 

Ilman paallysta kuljetettavat moottorikelkat on kuutioitava ja ne 
voidaan myos katsoa erillistavaraksi. Tavaranluokitustaulukossa on 
naille annettu vahln rahdituspaino. Jos auto rahditetaan kappaletava
rana, se on aina rahditettava B/C tai D sarakkeen mukaisesti. 

Jos kappaletavaralahet)llksen sekii lahtO. etta maarapaikka ovat 
saman jakelulinjan varrella, peritaan lahetyksesta B-sara:kkeen mukai
nen maksu, eli jatkokuljetuslisa peritaan talloin vain kerran. 

Lava-alennuksen saamiseksi ( hinnoitus.Iuvun 2 vahennys) edellyte
taan, etta Iavalle kuormattu lahetys on sidottu, t;sim. vantein tai kel
muin, niin tukevasti, ett;.i kuorma ei kuljetuksen aikana hajoa ja etta 
lava voidaap vastaanottaa ja luovuttaa yhtena esineena lavalla olevien 
tavaroiden esinelukua tarkastamatta. 

Vaunukuormat 

Vaunukuormalahetysten vahimpaan maksuun sisaltyy ainoastaan 
rahti mahdollisine liimmin- ja jaahdytysvaunukorotuksineen. Peitemak
sut, satama-aluema'ksut yms. kuljetukseen liittyvat lisiimaksut peritiiiin 
vahimman maksun lisaksi. 

VR:n tariffi ei sisalla eriiissli maissa kaytossli olevaa valikuormaus
tai purkamismenettelyli, jolloin lahetyksen osa kuormataan tai pure
taan jolla:kin valiliikennepaikalla. Tallainen liihetys · rahdltetaan katko
tariffilla siten, e.ttli lahetys rahditetaan ensin valiliikennepaikalle ja 
sielta edelleen uutena lahetyksena lopulliselle maaraasemalle. 

Jos lahettlijli lukitsee kuormaamansa vaunun, on se katsottava va
ratuksi vaunuksi ja rahditettava vaunukuormana. 

Tyhjien konttien kuljetus eri satamien vlililla ei yleensli liitty vii
littomasti rautatiekuljetukseen, joten rahdlttarminen on suoritettava sen 
mukaisesti. Niini.kaan ulkomaille kuormattaviksi lahetettavlit tyhjat 
kontit on aina rahditettava ei-rautatiekuljetu:kseen liittyviinli kuljetuk
sena. 
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Tilatun Hkb-vaunun puuttuessa ei asiakkaalle voida antaa 4-akse
lista vaunua. Ylim. vaihtotyon valtta.miseksi voi luvan tahan kuitenkin 
antaa liikennepiirin vaununjakaja, josta met1kinta rahtikirjaan. 

Vaunukuormien !koti.inkuJ:jetuksesta on aina etukateen sovittava 
mli.li.rli.aseman kanssa. TaJloin voi mli.li.rli.asema antaa tavkat tiedot kulje
tusolosuhteista, kaytettavissa olevasta kalustosta jne. Tilitoimisto antaa 
yhtenli.iset ohjeet sellaisia tapauksia varten, jolloin kotiinkuljetusmaksu 
voidaan mali.rli.tli. vasta mli.li.raasemalla, mutta tavaran lahettli.jli. haluaa 
maksaa myos tii:mli.n osuuden !ahdista. 

(Tft n:o To 1402/241/76, 12. 5. 76) VT 21/76. 4. 

lntercontainer-liikenne . 

lntercontainer-liikennettli. !koskevat ohjeet ( 1. 9. 1972) ovat osit
tain muuttuneet ja koska on esiintynyt epaselvyyttli. naiden lahetysten 
suhteen, huomautetaan seuraavaa: 

Intercontainer-kuljetuksia 'varten laaditaan seuraavat asiakirjat: 
1) Kansainvalinen rahti'kirja 
2) Luovutuskirja ( Ubevgabeschein) 
3) Pli.ivittain laadittavat luettelot ( erikseen lahtevistli. ikonteinereis

ta "Tagesaufstellung der Spesen bei Abfarth" ja saapuneista "Tages
aufstellung der Spesen bei Ankunft"). 

Lisaksi oheistetaan kansainvalinen tulli-ilmoitus ( TJF_.kaavake) ~ 
lukumli.li.ra eri maihin ilmenee PIM:n liitteessli. 6 B (samoin tullia var
ten vaadittavat muut asiakirjat). 

Kansainvli.lisessli. rahtikirjassa esiintyy aina seka lahettli.jli.na etta 
vastaanottajana "INTER CONTAINER": 

Lahettaja: INTERCONTAINER 
bei VR 
im Bahnhof von . . . . . . (lahetysasema) 

V astaanottaja: INTER CONTAINER 
bei . . . . . . ( Intercontainerin edustaja mli.li.ramaassa) 
1m Bahnho£ von . . . . . . ( maarli.asema) 

Seuraavia kansainvaliseen rahtikirjaan tulevia merkintoja on eri
koisesti otettava huomioon: 

- Kansainvaliseen rahti!kirjaan ei merkitli. rahtia, vaan rahditus 
tapahtuu keskitetysti. Sen sijaan kenttali.n 31 ikirjoitetaan "Zentrale 
Frachtberechnung". 

- Sailiokonteineria kaytettaessa merkitali.n kv. rahtikirjan kent
tali.n 31 "T anckcontainer". 
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- Kuljetuksen aikana syntyneet lisamaksut ( esim. siirtokuormaus- 5 
maksu) merkitaan kv. rahti:k.irjaan, mutta ei kanneta asiakkaalta ase
malla. Niita ei merk.ita luovutuskirjaan (Obergabeschein) eika pii.i.vit
tiiiseen luetteloon (Tagesaufstellung). 

- Konteinerin koko merk.itaan kv. rahti'k.irjan kenttiin 14 ja 24. 
- Kautta!kullkutie mevk.itaan kokonaisuudessaan kenttiin .31 ja 39. 
- Viilimatka lahtoasemalta ensimmaiselle raja-asemalle (So tai 

Tor) merk.itaan kv. rahtikirjan taakse kenttaan 83. 

Asiak.irjojen eri osat lahetetaan piiivittiiin seuraavasti: 

LAHTEV.A LIIKENNE 

Kansainviilinen rahtikiria: 

osat 1-.3: seuraa lahetysta 
os·a 4 : Intercontainer, Basel SBB ( virkakirjeena) 
osa 5 : Tilitoimisto, Tru ("I") 

Luovutuskiria (Obergabeschein): 

lehdet 1-3: kv. rahtik.irjan mukana maariiasemalle 
lehti 4 lntercontainer, Basel SBB 
lehti 5 Tilitoimisto, Tru ( "IC") 
lehti 6 liihettajille 

Piiivittainen luettelo (Tagesaufstellung der Spesen bei Abfahrt): 

Laaditaan kolmena kappaleena, joista 
1 kpl: lntercontainer, Basel SBB 
1 kpl: Tilitoimisto, Tru ( "IC") 
1 kpl: jaa lahetysasemalle 

SAAPUV A LIIKENNE 

Kansainviilinen rahtikiria: 

osa 1: lntercontainer, Basel SBB 
osa 2: Tilitoimisto, Tru ( "IC") 
osa .3: jaa maaraasemalle 

Luovutuskiria (0 bergabeschein): 

lehti 1: lntercontainer, Basel SBB 
lehti 2: Tilitoimisto, Tru ( "IC") 
lehti .3: vastaanottajalle 
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5 Piiivittiiinen luettelo (Tagesaufstellung der Spesen bei Ankunft): 

Laaditaan kolmena kappaleena, joista 
1 kpl: Intercontainer, Basel SBB 
1 kpl: Tilitoimisto, Tru ( "IC") 
1 kpl: jaa maaraasemalle 

Intercontainerin postiosoite: INTER CONTAINER 
Generaldirektion 
Hirschgasslein 11 
CH-4010 BASEL 

VR:lla on valmiiksipainettuja kansainvalisia rahtikirjoja Inter
containetJkuljetuksia varten (VR 4604 TC), jo1ta voidaan tilata pai
natusjaostosta. 

Luovutuskirjoja (VbergaJ::>eschein} ja paivittaisia luetteloita seka 
liihteneista etta saapuneista konteinereista ( Tagesaufstellung) voidaan 
tilata liikennetoimistosta ,Ltut, huone 268, puh. 2528 tai 2544. 

Lahetettaessa konteinereita Sornaisten kautta on huolehdittava laut
mpaikan varaamlsesta. 

Intercontainer·kuljetuksia koskevissa tiedusteluissa pyydetiiiin kaan
tymaan markkinointito1miston puoleen, puh. 2509 tai 2724. 

(N:o Lko 22697/252/76, 14. 5. 76) VT 21/76. 5. 

6 Avoimia virkoja ja toimia 

Kolmannen luokan 1 pl. asemapiiiillikon virka (V 21). Rautatie
hallituksen paajohtajaJ:le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet
tava rautatiehallitUJksen kirjaajalle viimeistaiin kesakuun 23. paiviina 
1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Riihi
~iien liikennealueelle ( Lo) . 

Kolme ensi luokan kiriurin virkaa, alemman palkkaluokan asema
mestarin virka (V 14), kymmenen alemman palkkaluokan asemamesta
rin virkaa (V 13), kahdeksan alemman palkkaluokan toisen luokan 
kiriurin virkaa, kolme iariestelymestarin virkaa, vaunumestarin virka, 
kolmekymmentii veturinkulietta;an virkaa, yksitoista konduktoorin 
virkaa, kahdeksan kuormausmestarin virkaa ja vaihdemiesten esimiehen 
virka. Rautatiehallituksen liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis. 
taiin kesakuun 23. paivana 1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka
ajan paattymista). 

Edella mainittuihi.n virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 
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1 luokan kirjurit: He1singin liikennepiiriin ( 1 aikataulusuunn.) 6 
seka Helsingin ( 1 Hki junasuor. ) ja Keravan ( 1 Ke tav .as. paall. ) lii
kennealueille, 

· ap. asemamestari (V 14): Tornion (1 Tor junasuor.) liikenne
alueelle, 

ap. asemamestarit (V 13): Helsingin ( 1 Hki), Keravan ( 2 Ke, 1 
Jp) ja Oulun (3 01, 1 Tja junasuor.) liikennealueille seka Oulun lii
kennepiiriin ( 2 ) , 

ap. 2 luokan kirjurit: Helsingin liikennepiiriin ( 1) selcii Helsingin 
( 3 Hki, 1 Tkl), Riihimaen ( 1 Hy) ja Oulun ( 2 01) liikennealueille1 

jiirjestelymestarit: He1singin ( 1 Hki), Oulun ( 1 01) ja Kemin 
( 1 Kern ) liikennealueille1 

vaunumestari: Helsingin varikolle ( 1), 
veturinkuljettajat: Helsingin (13), Riihimlien (3), Lahden ( 1), 

Kemin ( 2) ja Oulun (1 0) var.ilkoille seka Rovaniernen (1 Roi) liiken
nealueelle, 

Konduktoorit: Helsingin (5 Hki), Riihimaen (2 Ri), Oulun (3 
01) ja Tornion (1 Tor) liikennealueille, 

kuormausmestarit: Helsingin ( 3 Hki, 1 T'kl, 1 Pmj), Riihimaen 
( 2 Ri) ja Karjaan ( 1 Hnk) liikennealueille seka 

vaihdemiesten esimies: Helsingin ( 1 Hki) liikennealueelle. 

Ylimiiiiriiisen 1 luokan kirjurin toimi, 1 luokan siihkoasentajan toi
mi, 2 luokan siihkoasentajan toimi, vanhemman autonasentajan toimi, 
asetinlaitemiehen toimi, kaksi autonkuljettajan tointa, kolme vaunun
tarkastajan tointa, kaksikymmentiikuusi junamiehen tointa, seitsemiin 
vaihdemiehen tointa, kolme koneenhoitajan tointa, kuusikymmentakah
deksan veturinliimmittiiji:in tointa, yhdeksiin apulaiskanslistin tointa, 
kahdeksankymmentiineljii asemamiehen tointa, kuusi vaununvoitelijan 
tointa, tallimiehen toimi ja kuusi konttoriapulaisen tointa. 

Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakernukset on toi
mitettava asianomaisen liikennepiirin paallikolle viimeistiHin 23. 6. 
1976. 

Edellamanittuihin ylirnaaraiseen toimeen otettu ja peruspalkkaisiin 
toimiin nimitetyt tullaan sijoittamaan toistaiseksi seuraavasti: 

ylim. 1 l. kirjuri: Helsingin liikennepiiriin ( 1 henkiloasiat), 
1 l. siihkoasentaja: Riihimaen varikolle ( 1 ) , 
2 l. siihkoasentaja: Helsingin varikolle ( 1 ) 1 

vanhempi autonasentaja: Helsingin ( 1 Hki) liikennealueelle, 
asetinlaitemies: Helsingin ( 1 Hki) liikennealueelle, 
autonkuljettajat: Helsingin ( 2 Hki) liikennealueelle1 

vaununtarkastajat: Helsingin ( 1) ja Riihirnaen ( 2) varikoille1 

junamiehet: Harneenlinnan ( 1 HI), Helsingin ( 7 Hki) 1 Riihimaen 
( 4 Ri, 1 Hy) 1 Karjaan (1 Kr) , Oulun ( 5 01) , Kemin (3 Kern), Ro
vaniernen (1 Roi), Tornion (2 Tor) ja Kemijarven (1 Kja) liikenne
alueille, 
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vaihdemiehet: He1singin (4 Hki), Oulun (1 01) ja Tornion (2 
Tor) llikennealueille, 

kon;eenhoitajat: Helsingin ( 1) ja Oulun ( 2) varikoille, 
veturinlammittaii:it: Karjaan (5 Kr, 1 Hnk) ja Rovaniemen (1 

Roi) liikennea1ueille seka He1singin ( 30), Riihimaen ( 10), Lahden 
( 4), Kemin ( 4) ja Ou1un ( 13) varikoille, 

apulaiskanslistit: He1singin ( 7 Hki, 1 Tkl, 1 Pjm) liikennealueelle, 
asemamiehet: Keravan ( 1 Ke), Hameenlinnan ( 4 H1), He1singiri 

(31 Hki, 3 Tkl, 2 Pjm, 1 Epo), Riihimaen ( 9 Ri, 1 Hy, 1 Lo), Kar
jaan ( 4 Kr, 1 Hnk), Ou1un ( 8 01, 1 Kml, 1 Lka, 1 Rki, 1 Hvn, 1 
U tj ) , Kemin ( 5 Kern, 1 Sim), Rovaniemen (3 Roi), Tornion ( 2 Tor) 
ja Kemijarven ( 2 Kja) liikennea1ueille, 

vaununvoitelijat: He1singin ( 5) ja Riihlmaen ( 1) varikoille, 
tallimies: Riihimaen varikolle ( 1) sekli 
konttoriapulaiset: Helsingin llikennepiiriin ( 1) ja He1singin (5 

Hki) liikennealueelle. 
Kaksi rataesimiehen tointa, joista toistaiseksi toinen Tampereen 

ratapiirissa ( Turku, hitsaustyot) ja toinen Seinajoen ratapiirissa ( Seina
joki, opastintyot). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toi
mitettava ao. ratapiirin piiallikolle viimeistiiiin 16. 6. 1976. 

Valtionrautateiden piirihallinnon rataosastolla on haettavana rata
insinoorin ( S 14) virka, jonka haltija toimii toistaiseksi Tampereen 
ratapiirin piiiillikkonii. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaiin 16. 6. 1976 en
nen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii). 

Koululaisten telttaleiri Vuokatissa 29. 6.--6. 7.1976 

Rautatieballituksen sosiaali- ja ty6suojelujaosto ja VR:n Urheilutoimikunta 
jiirjestavat yhteisesti rautatielaisten lapsille telttaleirin Vuokatin lomakeskuksessa 
29. 6.--6. 7. 1976. Leirille ovat tervetulleita rautatielaisten 12-15-vuotiaat tytot 
ja pojat. 

Leirilaiset majoittuvat llimmitettavissa teltoissa lomakeskuksen valittomassii 
laheisyydessii. Yopymista varten on jokaisella leirilaisella oltava joko makuupussi 
tai peitehuopa. 

Ruokailut tapabtuvat lomakeSkuksen ruokalassa. 
Leirilaisille jarjestetaan ohjaajien johdolla virkistavaa ja lkuntoa kohottavaa 

liikuntaa; uintia, erilaisia pallopeleja, suunnistusta, renkia jne. 
Leirimaksu on 100 mk, johon sisaltyvat majoitus, ruoka ja ohjaus. 
Kirjalliset ilmoittautumiset on lahetettavii 4: 6.1976 mennessa os. VR:n 

Urheilutoimikunta, rautatiehallitus, Helsinki. Ilmoittautumisessa on oltava: leiri
laisen nimi ja syntymaaika, VR:n palveluksessa olevan isan tai aidin nimi, virka 
ta toimi ja tyoosoite VR:lla. ' . 

Paikat taytetaan ilmoittautumisjiirjestyksessa. Hyviiksytyille lahetetiian vastaus
kirje isan tai aidin tyoosoitteella. 

Sosiaali- ja tyo~uojelujaosto 



Ajankohtaista 

Salamalla varustettu kilpi ilmoittaa H E N G EN VA A R A S T A, 
joka uhkaa kilven yllipuolella olevista jlinnitteisista ajojohdoista ja 
muista rakenteista. 

Joutuessasi kiipeiimliiin portaita tai tikkaita ja samalla kenties ohit
tamaan taman sa1amakilven, varmistaudu siitli, etta ajojohto on tehty 
jlinnitteettomliksi ja maadoitettu. Muuten taman kilevn ohittaminen 
on todella h e n g e n v a a r a 11 i s t a. 



Ajankohtaista 

Massamme jaa tilastojen mukaan joka vuosi jdku rautatielainen vaunujen 
puskimien vliliin vaikavin seurauksin siita huolimatta, etta meita kaikkia on varoi
tettu menemasta puskimien editse vaunujen lahestyessa toisiaan tai veturin ajaessa 
vaunuihin kiinni. Kiire, liukas keli ja heikohko valaistus saattavat myos aiheuttaa 
kompastumisen tai lankeamisen ja johtaa onnettomuuteen. Naissa toissa on nouda
tettava aina varovaisuutta. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeslrua 
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Vllttaus Virallislin tledotukslln merkitaan: VT 1/Tl.l <= lehden numero, YUOII, 
ulan numero). Jakelun muutokset on llmoitettava painatusjaostoon. 
To I mIt u s: Rautatlehallltus, lehtipalvelu. 

Kirjatun matka- ja kiitotavaran Iahettiiminen 

30. 5. 1976 voimaan tulevassa aikataui'ussa tapa:htuu muutoksia kau1ko
junien vaunustoissa. Taman johdosta annetaan matka- ja kiitotavaran lahet
tamisesta seuraavat selventavat ohjeet: 

A Kirjattu matkatavara 

Kaukojunat 
1. Kirjattua matkatavaraa iJ.roskevat maaraykset ovat Rautatiekuljetus

asetuksen 3:ssa 1uvussa. 
Siina mainittuja esineita voidaan ottaa kuljetettavaksi .kirjattuna matka

tavarana ilman rajoituksia niissa kaukojunissa, joissa on erillinen matka
tavara- ja konduktoorivaunu ( Fo) tai matkatavara- ja konduktooriosastolla 
varustettu paivavaunu (EFit ja EFi) . · 

Tallainen vaunu on seuraavissa kaukojunissa: 

]una 

1/2 
5/6 

20 
11/12 

1.3/14 
1.3/802/807/14 
41/42 
43/44 
45 

32 
51/52 
51/95/96/52 . 
61/62 

10191/76 

Rataosa 

Hki-Jns-Hki 
Hki-J ns-Hki 
Kv-Hki 
Hki-Imr-Hki 
Hki-J ns-Hki 
Hki-SI-Hki 
Hki-Kok-Hki 
Tpe-Sk-Hki 
Hki-Sk 
Vs-Hki 
Hki-01-Hki 
Hki-Pm-Hki 
Hki-Roi-Hki 

Vaunu 
EFit 
EFi 
EFi 
EFi 
Fo 
EFi 
Fo 
EFi 
EFi 
EFi 
Fo 

.EFi 
Fo 

Huom. 

pe/su, sv 

pe/su, sv 
pe 
su, sv 
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Juna Rataosa Vaunu Huom. 

63/64 Hki-Kia-Hki Fo 
6.5/66 Hki-Roi-Hki EFi pe/su, sv 
67/68 Hki-Roi-Hki EFit 
71/72 Hki-Kon-01- Fo 

Kon-Hki 
73/74 Hki-Kuo-Hki Fo 74 su, sv 

Kon-Hki EFi 
7.5/76 Hki-Kon-01- EFit 

Kon-Hki 
79/80 Hki-Ilm-Hki EFi pe/su, sv 
81 Hki-Kon EFi pe 
97/98 Tpe-Pm-Hki EFi pe/su, sv 

103/104 Tus-Jns-Tus EFit 
107/102 Tku-Tpe-Tku Fo 
109/110 Tku-Tpe--Tus EFit 
12.5/126 Hki-Tku-Hki EFit pe--su, sv 
127/128 Hki-Tus-Hki EFit 

134 Tku-Hki EFi su, sv 
14.5/146 Hki-Pri-Hki EFit 
151/1.52 Hki-Tpe-Hki EFit 
155/47 Hki-Pko-Sk EFi pe 

2. K i r j at t u a mat kat a v a r a a vain raj o it e t us t i (las
tenvaunuja, -rattaita, invalidien pyoratuoleja seka seppeleita) voidaan ottaa 
kuljetettavaksi niissa junissa, joissa on vain pienella matkatavaraosastolla 
varustettu Dm 8- tai Dm 9-vaunusto. 

Tiillainen vaunusto on seuraavissa 'kaukojunissa: · 

1.5/806/803/16 Hki-Sl-Hki 
25/26 Hki-Kv-Hki P 25 ei pe, la, P 26 ei: la, su, sv 
33/34 Hki-Vs-Hki 
93 Hki-Jy 
94/34 Jy-Hki 

46 Sk-Hki su Tpe-Hki 
98 Tpe-Hki su, sv EFi Pm:lta 

101/106 ~s-Jy-~s 
108/10.5 Tpe-Nls/Tku-Tpe 
121/122 Hki-Tus-Tku-Hiki 
125/126 Hki-Tku-Hki rna-to 

130 Tim-Hki 
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Juna Rataosa Huom. 

131/1.32 Hki-Tus-Hki 
1.35 Hki~Tus 

141/142 Hki-Pri-Hki ma CEift 
157 Hki-Tpe 

158 Tpe-Hki arkisin 
159 Hki-Tpe 
160 Tpe-Hki pe CEift 
162 Tpe-Hki su 

.3. K i r j a tun mat kat a v a ran vas t a an ott amine n k u 1-
j e t e t t a v a k s i k i e 11 e t a a n k o k o n a a n niissa junissa, joissa on 
konduktooriosastolla varustettu CEift- tai l;:ift-vaunu. Niiissa vaunuissa ei 
ole lainkaan matkatavaraosastoa - ainoastaan pieni avonainen hylly kasi
matkatavaraa varten konduktooriosastoa vastaplilita. 

Tallainen vaunu on seuraavissa kaukojunissa: 
Juna Rataosa Vaunu 

.3/4 Hki-Jns-Hki CEift 
7/8 Hki-Jns-Hki Eift 

22 K v-Hki Eift 
25/26 Hki-Kv-Hk.i Eift 
5.3/54 Hki-01-Hki Eift 
57/58 Hki-01-Hki Eift 
77/78 Hki-Kuo-Hki Eift 
8.3/84 Hki-Kon-Hki Eift 

12.3/124 Hki-Tku-Hki Eift 
129 Hki-Tus CEift 
1.36 Tus-Hki CEift 

14.3/144 Hki-Pri-Hki Eift 
155/1.56 Hki-Tpe-Hki Eift 

160 Tpe-Hki CEift 
65.3/654 01-Roi'-01 Eift 

Paikallisjunat 

Huom . 

su, sv 
la 

pe, su, sv EFit 

ti-pe Dm 
15.5 pe EFi 
pe 

Paikallisjunien osalta matkatavaran lahettaminen on rajoitettu vain slih
komoottorijunissa, joissa on vain pieni matkatavaraosasto tai osasto puuttuu 
kokonaan. 

Nama sahkojunat ovat toistaiseksi liikenteessa vain Helsingin liikenne
piirin alueella ja niitli koskevat matkatavaran lahettiimisohjeet on annettu 
erikseen. 
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Yleista 

Niiita ohjeita noudatetaan toistaiseksi 25. 9. 76 saakka ja 26. 9. 76 aJikaen 
annetaan uudet ohjeet. 

Erikoisesti on kiinnitettava huomiota siihen, etta jokaiselle llihettajalle 
annetaan oikeat tiedot hanen matkatavaralahetyksensa kulusta aina maarii
asemalle saa~a huomioiden edella luetellut rajoitukset. 

T a m a n v u o k s i o n a s i a k k a i 11 e n i i n i k a a n m a h d o 11 i
s i m m a n t e h o k k a a s t i t i e d o t e t t a v a m a t k a t a v a r a n e t u
k a t e e n la he t t a m i s e n m e r k i t y s t a. 

B Kiitotavara 

Kiitotavara kuljetetaan paaosaltaan kiitotavarajunien ohjevaunuissa. 
Pika- ja henkilojunissa, myos kiskoautojunissa saadaan kiitotavaraa kul

jettaa vain rajoitetusti. Lisaksi on otettava huomioon, e t t e i p i k a
eika henki16junia saa myohiistyttaa kiitotavaran 
k as itt e 1 y n t a k i a k u or m au s-, s i i r to k u or m au s- j a pur
k a m i s a s e m i 11 a ja etta naiden junien konduktoori- ja matkatavara
vaunuissa on ensisijaisesti varattava tilaa matkatavaralle. 

EP-junissa, Dm 8- ja Dm 9-vaunustolla seka CEift- tai Eift-vaunulla 
varustetuissa pikajunissa ei kuljeteta minkaanlaista kiitotavaraa. Kiitotavaran 
kuljetus on kielletty myos seuraavissa pikajunissa: 1/2, 67/68, 75/76, 
145/146, 151/152. M u iss a pika j u n iss a sa ad a an vie lii to is
taiseksi kulj~ttaa junia myohastyttamattii pieniii 
k i i r e e 11 i s i a k i i t o t a v a r a 1a he t y k s i a s e u r a a v a s t i: 

Kiitotavaran kuljetusohjeet pikajunittain: 

Liihto 
Junan ase-

n:o malta 
klo Vaunu Mista Minne Huomautuksia 

13 22.10 Fo Hki-Jns Hki-Imr Jts, Rjli-Kit 
Jns jk emk ja kp 

EFi Hki-Sl Hki-Imr Par-Sl j. 13 Par/802 
14 22.20 Fo Jns-Hki Jns-Kv Jns-Kv jk 

EFi Sl-Hki 'Sl-Par Sl-Par jk 
41 1.5.10 Fo Hki-Hpk-Kok Hki-Hpk Hl-Kok emk ja kp 
42 7.55 Fo Kok-Hpk-Hki Kok-Hl Hpk-Hki 
51 22.35 Fo Hki-Hpk-01 Hki-Tpe Man, Vlp-Sk emk ja kp 

Hpk-Yv Ph-01 emk ja kp 
Fo Hki-Hpk-Jy Hki-Tpe Jy-Pp, KiO--

Hpk-Vn j.51 Hpk/95 
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Liihro 
ase-

Junan malta 
n:o klo Vaunu Mistii Minne Huomautuksia 

EFi Hki-Hpk-Pm Hki-Hpk Vko-Nri j. 51 Hpk/95 
Gg Pm-Sk j. 96 Hpk/51 
Gg Hki-Jy j. 1053 Tpe/j . 51 Hpk/95 
Gg Hki-Hpk j. 1053 Tpe/51 
Gg Tpe-Kok j. 1053 Sk/51 
Gg Ri-Jy (Tpe kuormaa) j. 1053 Tpe/51 

Hnk/95 
Gg Tku-Pm 107 Tpe/51 Hpk/95 
Gg Tpe-Pm j. 51 Hpk/95 
Gg Ri-Kok j. 1053 Sk/51 

52 18.20 Fo 01-Hpk-Hki 01 Rki-Kok Hpk itp 
(ei Hki Tpe) 

Yv-Hpk Hpk jk emk ja kp 
Fo Jy-Hpk-Hki Jy-TI TI:n erp j. 96Hpk/52 
EFi Pm-Hpk-Hki Pm-Jy Hpk:n 1p, TI:n etp 
Gg Pm-Tku j. 96 Hpk/52 Tpe/110 
Gg Sk-Ri 
Gg Sk-Hki 
Gg Vs-Pm j. 568 Sk/52 

Hpk/95 

61 22.00 Fo Hki-Roi .Hki-Kem Kem-Roi emk ja kp 
Gg Tku-01 j. 109 Tpe/61 

62 18.10 Fo Roi-Hkl Roi-01 01 jk 
01 Kok-Sk, Vs 

Gg 01-Hkl 
Gg 01-Tpe 
Gg Tpe-Hki 

63 19.00 Fo Hki-Pko-Kjii Hki, Ri, Hl Mis-Kjii-Kls, emk ja kp 
T1, Tpe, Sk, Kri jk 
Kok, 01 

Gg Hki-Roi 
Gg Tpe-Roi 
Gg Roi-Kjii 01-Kia ;. 5213 

64 18.30 Fo Kjii-Pko-Hki Kja, Roi, Kern 01 jk 

71 2020 Fo Hki-01 Hki-01 Kon jk j. 672 Kon-01 
Gg Hki-Ilm ( puo1et postilla) j. 1071 Kv/71 
Gg Hki-Kaj j. 1071 Kv/71 
Gg Ri-Kaj 
Gg Ri-Kv j. 2303 Lr 
Gg Ri-Kv j. 1865 Rm-Ri 
Gg Kv-Kaj j. 2653 Kta--J<:v 

72 18.25 Fo 01-Hki Kon-Ilm Ilm, Kuo jk 

73 23.00 Fo Hki-Kuo Hki-Mi Lh-Kuo 
Gg Hk.i-Kuo j. 1071 Kv/73 
Gg Hki-Pm ( puo1et pos tilla) j. 1071 Kv/73 
Gg Ri-Kuo 
Gg Lh-Kuo j. 1463 Kv/73 
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Lilli tO 
ase-

Junan malta 
n:o klo Vaunu Mista Minne Huomautuksia 

74 22.00 Po Kuo-Hki Kuo-Kv Pm jk 
Gg Kv-Hki 
Gg Kuo-Hk.i 

9~ Gg Tpe-Pm j. 51 Hpk/95 
Gg Tku-Pm j. 107 Tpe/51 

Hpk/95 
Gg Vs-Pm j. 568 Sk/52 

Hpk/95 
Gg Hki-Jy j. 1053 Tpe/j. 51 Hpk/95 
Gg Ri-Jy k 1053 Tpe/51 

pk/95 

96 22.03 Gg Pm-Tku ( puolet oostilla ~96Hpk/52 
Tpe-Tku) pe/110 

Gg Pm-Sk j. 96 Hpk/51 
103 8.50 EFit Tus-Jns Tku-Pm Hpkitp emk ja kp 
104 8.25 EFit Jns-Tus Jns-Tl Ur-Tkujk emk ja kp 
107 19.15 EFi Tku-Tpe Tku Tku-Tpe 

Gg Tku-Tpe Tpejk 
Gg Tku-Tl Tku Tl, Hl, Ri itp, etp 
Gg Tku-Sk j. 107 Tpe/1053 
Gg Tku-Pm j. 107 Tpe/51 

Hpk/95 
Gg Tku-Jy j. 107 Tpe/3063 

102 12.40 Fo Tpe-Tku Tpe-Tl Tl-Tkujk 
109 21.10 EFit Tku-Tpe Tku Tpe 

Gg Tku-01 j. 109 Tpe/61 
110 6.40 EFit Tpe-Tus Tpe, Tl Tl-Tku jk emk ja kp 

Gg Pm-Tku j. 96Hpk/52 
Tpe/110 

126 17.25 EFit Tku-Hki Kr Hk.ijk emk ja kp 
127 16.00 EFit Hki-Tus Hki, Kr Kr,Hnk, emk ja kp 

Po, Slo Slo, Tkujk 
128 8.30 EFit Tus-Hki Tku, Slo Krjk emk ja kp 
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Ylerstli 

On todettu, etta liikennepaiikat ovat ottaneet vastaan kiitotavarana ja 
kuormanneet pika- ja henkilojuniin rahtitavaran, jopa avovaunutavaran 1uon
teista kappaletavaraa. 

Tallaisten matlkustajajuni.in sove1tumattomien 
1li he t y s t e n k u o r m a am i n e n p i k a- d a h e n k i 1 o j u n i i n 
k i e 11 e t ii a n. 

Mainitut kiitotavarat kuljetetaan kiito-ohjevaunuissa tai mikiili rataosalla 
ei ole kulussa ko. vaunuja, on asiakka.i!He suositeltava rahtitavarana lahettli
mistli. 

Em. miiiiriiys koskee myos tapauksia, joissa ohjevaunuun kuormataan 
liihetyksia, jotka · joudutaan risteysllikennepaikalla siirtokuormaamaan hen
kilojuniin. 

Liikennepiirren kappaJetavaraliikenteen valvo
j i e n t u 1 e e a 1 u e e 1 ~ a a n v a J v o a k i i t o t a v a r a n k u o r
m a u s-- j a k u 1 j e t u s o h j e i d e n n o u d a t t a m i s t a v a r s i n
k i n p i k a- j a h en k i 1 o j u n i e n o s a 1 t a. 

No Lko 22631/61/76, 3. 5. 76) VT/21 a 
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VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 22 
Vllttaus Vlralllslln tledotukslln merkltiin: VT t/71.1 (= lehden numero, wosl, 
asian numero). Jakelun muutokset on llmoltettava palnatusjaostoon. 

To I m I t u 1: Rautatlehallltus. lehtlpalvelua 17. 5. t976 

sis iill y s: 

1. VR Virallisia tiedo~sia 13 a ja 
14 a/76. 

2. Vahingonkorvauslaki ja valtionhallin-
non vahingonkorvauslautakunta. 

3. Luottomiiiiriiysten muutdksia. 
4. Tariffitaulukon ikorjaus. 
5. NORDEG-tatiffi ( tatiffi 9162). 
6. Pohjoismainen tavaratatiffi ( tariffit 

n:o 9760 ja 9761). 
7. Intercontainer-llikenne. 

8. Lii:kennepaikkojen vilimalbt -julkai
su: muutoksia. 

9. Radiopuhelimen ikiiyttoohjeet. 
10. Jto:n korjauslehti lJ ja Jtt:n kor-

jaus1ehti 24. 
11. Aikataulunkirjan 143 yleinen osa. 
12. Aikataulu 143. 
13. Avoimia vil'koja ja toirnia. 
14. Nimityksiii. 
15. Eroja. 
16. Rautatieopisto. 

VR Virallisia tiedotuksia 13 a ja 14 a/76 1 

Erillisena on jullkaistu VR Virall:i:sia rtiedbtuksila 13 a/76 sisiilto
niiii.n. voi:massa olevat pa.i!lleastiasiiiinnokset, pa.inatusjaosto suorittanut 
jakelnn. 

Eri1lisena on julkais>tu VR Virallisi'a rtiiedotuiksia 14 a/76 sisliltO
naiin Liillklruvan kaJ.us.ton siilikolaitteiden korjaus, llikenneosasto suorit
tanut jakelun. 

V ahingonkorvauslaki ja valtionhallinnon vahingonkorvauslautakunta 2 
V aJtibvarainmi'n.i.sterio on 3 piiiviina toukOkuuta: 1976 piiivlitylla 

kirjeeUaiin. n:o P 4467 antanut val!tioneuvoston kansliaJle ja kaikille 
mi.nbsterioillJ.e sekli ni.iden aJ.aishlle vh-astoille ja laitoksille seuraavat 
ohjeet vahlngonikorvauslain soveltami!sesta ja valtionha:llinnon vahingon
korvaus.lautak.unnas.ta: 

10714/76 
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2 A V ahingonkorvauslaki 

1. Yleista 

Uus.i. vahingonkorvauslahl ( 412/74) tuli voimaan syyskuun 1 pru.
viina 1974. Silla ja siihen liittyvHla kolmellato1sta muulla lailla uudis
tettiin vahingonkorvauso.ikeutemme keskei:sHta osdl'\aan. Muun muassa 
•r.ikoslain 9 luku ja valtion vastuunalaisuudesta virkamiehen a.ikaansaa
masta vahingosta annettu laki, k.umottiin. Sen sijaan laki valtioneuvos
ton o~keudesta myantaa helpotuksia ja vapautuksia valtiolle tulevien 
maksujen ja korvausten suorittamisesta ( 411/29) eli n.s. maksuvapau
tuslaki jlii edellteen seLlaisenaan voim.aan. 

Ennen vahingonkorvauslain voimaantulba syntyneen vahingon lror
vaamiseen sovelletaiafi aikairempaa lakia. 

V ahingondcorvauslaki on luonteeltaan ns. yleistlaki. Sita ei paasaiin
toi:sesti sovelleta, jos korvausvastuu on saiinnelty muussa laissa tai 
sopimusteitse. Tyontekijan ja virkamiehen korvausvastuuta ei kuiten
kaan voida sopimusteitse eika virkasaannon maarayksin taikka muulla 
s.ii!hen. verrattavalla tavalla lisata. 

2. Tyonantajan ja julkisyhteison korvausvastuu 

Tyonantajavastuun osalta on vahingonkorvaus1:ain keSkeisenii ta
voitteena ollut sellaisen korvausjarjeste1man luominen, jossa tyonantaja 
yleensa aina on vastuussa vahingosta, jonka tyonte!kija virheelliHin tai 
laimml.yonnillaan tyanantajan toiminnassa tai tyossa aiheuttaa. Myos 
julkisyhteiso on tyonantajana korvausvastuussa silloin, kun vahinko 
on aiheutunut juhlcisyhteison rtyontek1jiin ta.ikka yhtei'SOOn virka- tai 
siihen verratta!Vassa palvelussuhteessa olevan hen>kilon vkheesta tai 
laiminyonnism toiminnassa, jota ei ole pidettava jclkisen vallan lciiyt
tamisena. 

Julkista valtaa kaytettaessa virheen tai laimhllyonnin johdosta: ai
heutuneen vahingon on jclkisyhteiso sitavastoin velvollinen korvaa
maan vain, milloin ·toimen tai' tehtavan suorittamiselle sen laatu ja 
ta.J:Ikoitus huomioonottaen kohtuudella asetettavia vaatimulksia ei ole 
noudatettu. 

3. Tyontekijan ja virkamiehen korvausvastuu 

Vahingosta, jon!ka tyontekija tyossaan vi'l'heellaan tai laiminlyonr 
nillaan aiheuttaa tyotoverilleen, tyonantajalleen tai sivulliselle, han on 
velvollinen korvaamaan maaran, joka harkitaan kohtuulliseksi otta~ 
malla huomioon vahingon suuruus, vahingon kiirsineen tarve seka 
muut olosuhteet. Jos tyontekiian viaksi jaa vain lieva tuottamus, ei 
vahingonkorvausta ole tuomittava. 

Jos vahinko on aiheutettu tahallises·ti, on taysi korvaus tuomit
tava, jollei erityis.i.sta syista hatikita kohtuulliseksi alentaa korvausta . 
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Myos virkamies vastaa edellii maini:ttujen perusteiden mukaan vi- 2 
rassaan virheellaiin tai laiminlyonnilliiiin sivulliselle tai julikisyhteisolle 
aiheuttamastaan vahingosta. Sanottuja perusteita on sovellettava myos 
vi.Dkamiehen virassaan virheellaiin tai laiminlyonnilliiiin tyotoveril:leen 
aiheuttaman vahlngon korvaamiseen. 

Vaikka vahmgonkorvauslaissa tyontekijan ja virkamiehen korvaus
vastuuta koskevissa saannoksissa puhutaankin korvaukseen tuomitse
misesta, ei se merkitse sita, etta kailkki tallaiset korvausasiat olisi saa
tettava tuomioistuimen kiisiteltaviiksi. Jos asianomainen virasto tai 
laitos harkitsee tuottamuksen olevan lieviin, ei asiaa ole tarpeen kor
vauskaisttdyn vuoksi vieda tuomioistuimeen, ellei siihen ole muuta 
syytli. Sarna koskee t>apausta, jossa virasto tai laitos katsoo tuotta
muksen asteen ylittaviin lieviin seka harki1see, mika on vahingonkor
vauslain 4 luvun 1 §: ssa tarkoitettu kohtuullinen ikorvausmaarii, ja 
vahingon aiheuttanut tyontekija tai virkamies hyviilksyy korvausvaati
muksen. Mikali sovintoon ei paastii, virasto tai laitos vci tuomioistui
messa vaatia edella ~ainituin perustein harkitsemaansa korvausta. Va
hingon todellinen maara on kuitenkin talloin myos esitettavii tuomio
istuimessa. Sen jalkeen kun korvausmaara on lainvoimaisella tuomiolla 
vahvistettu, ei virasto tai laitos voi enaa suorittaa edella mainittua 
kohtuusharkintaa. Korvausmaaraiin tyytymattomiin kaytettavaksi jaa 
tallaisessa tapauiksessa kuitenkin vielii maksuvapautuslam mukainen 
menettely. 

4. Korvausvastuun jakaantuminen tyonantajan ja tyontekijiin viilillii 

Tahallisesti aiheutettua vahinkoa lukuunottamatta whingonkorvus
laki asettaa tyonantajan ens.i!sijaisesti korvausvelvolliseksi sikali, etta 
tyontekijii ja virkamies ovat velvollisia korvaamaan tyotoverilleen tai 
sivulliselie aiheuttamans-a vahingon talle ainoastaan siina maari!n kuin 
s1ta ei voida saada vastuus·sa olevalta tyonantajalta tai julkisyhteisolta. 
Lieviin tuottamuksen ollessa kyseessa ei tyontekijalla ja virkamiehella 
ole 'toissijoaistakaan lkorvausvastuuta, vaan tyonantaja tai julkisyhteisa 
vastaa sil1oin yksin. 

5. Tyonantajan ja julkisyhteison takautumisoikeus 

Tyonantajall.a ja julkisyhteisolla on, jouduttuaan tyontekijan tai 
virkamiehen aiheuttaman vahingon johdosta maksamaan korvausta va
hinkoa karsineelle, vahingon aiheuttajaan kohdistuva ta'kautumisoikeus . ./ 
Tyontekijiin ja virkamiehen korvausvelvollisuus maarli.ytyy kuiten!kin 
tli.ssakin tapauksessa edellii 3. kohdassa selv.itettyjen sovitteluperi-aat
teiden mukaisesti. Tli.ma merkitsee muun muassa sita, etta tyooantaja 
tai julk.isyhteis6 vastaa korvauksesta lopullisesti yksin, jos tyontekijli.n 
tai virkam.iehen viaksi voidaan lukea vain lieva tuottamus. 
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2 B V altionhallinnon vahingonkorvauslautakunta 

1. V ahingonkorvauslautakunnan asettaminen ja toimivalta 

Tyontelkijan ja vi:rkamiehen korvauwastuuta ikookevien va!hingon
korvaussaannosten valtion hallintoyksikoi:ssii tapahtuvan soveltamisen 
helpottamiseksi ja soveltamiskaytiinnon epayhteniiisyyden viilttamiseksi 
valtioneuvooto on 17 piiivanii maaliskuuta 1976 asettanut valtiovarain
ministerion yhteyteen vahingonkorvauslautakunnan. Lautakunnan aset
taminen perustuu siitii 5 piiivana maaliskuuta 1976 annettuun asetuk
seen~ (233/76). Lautakunnan tehtavana on vahingon tapabduttua 
asianomaisen viraston tai laitoksen taillkka vabingon aiheuttalieen val
cion virkamiehen tai tyontekijiin pyynnosta antaa lausuntoja vahingon 
aiheuttaja~ tuottamuksen a:steesta selka hanelta . perlttiiviin korvauksen 
maarasta. 

Lautalrunm sii'S esittaa bntansa: siita, onko ·kyseessa vain Jieva tuot
tamus, jolloin vahingon ameuttajalta ei korvausta peritii, ja jos tuotta
muksen aste ylittaa lievan, mika on vabingonkorvauslain 4 luvun 
1 §:ssa tarkoitettu kohtuullinen korvausmaara, joka vahingon aiheut
tajalta peritaan. Lautakunnan lausunnolla on kuitenJcin vain suosituk
sen luonne. Virasto tai laitos voi lauta:kunnan lausunnon sitomatta 
paiittaa kan:n.anotostaan lkorvaustapauksessa. 

Lausuntoa ei ilman erityista syyta anneta, mikalr vahinko ilmei
sesti on aiheutettu tahallisesti tai mi:kiili vahingon maara ilmeisesti ei 
ylita tuhatta markkaa. Erityisia syita voitaneen katsoa olevan esimer
kiksi silloin, !run tyontekija tai v:irkamies on tekemallaan tahallisella 
vah.i.nkoa aiheuttaneella teolla pyrkinyt aiheuttamaan hyotya valtiolle. 
Samoin voi tiettyjen sioonsa viihapatoisten tapausten monilukuisuus ja 
yleisyys muodostaa perusteen I!ausunnon antamiselle. 

2. Lautakunnan kokoonpano 

Lautaikunnassa on puheen~ohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi ja
senta. Jasenista nelja on maaratty valtion virkamiesten ja tyontekijiiin 
edustavimpien ikeskusjarjestojen ehdottamista henkiloista. 

3. Lausu.nnon pyytiiminen 

Lausuntoa pyydetlHin lautakunn·alta kirjallisesti. Kasittelyn joudut
tam.iseksi lausuntopyyntoon on pyrittava llittamaan vahingon aiheutta
jan kirjallinen selvitys tapahtuneesta seka muu asian ratkaisemiselle 
tarpeel1inen asiakirjamateriaali kuten Jaaditut kuulustelup6ytakirjat ja 
esimiesten ja viraston tai laitoksen lausunnot. 

Tarkea on myos selvitys vahingon ·aiheutta•jan vaxalli:suusoloista 
seka aiheutetun vahingon suuruudesta. Mika1i vahingon aiheuttaja itse 



_,_ 
!2 

pyytiia lauta!kunnan lausuntoa, on asianoma:isen viraston tai laitok:sen 2 
mahdollisuuksien mukaan avus·tettava banta tarvittavan selvityk:sen 
kokoamisessa. 

Lautakunnan antamista Jausunnoista ciedotetaan Valtion tyomark
kina:laitos tiedotta-a -lehdessa. Virastot ja laitokset voivat myos lauta
kunnan sihteerilta tilata jaljennoksia lautakunnan piiiitoksista. 

Lautakunnan osoite on Valtionhallinnon vahingonkorvauslautakun
ta, valtiovarainministerion palkkaosasto, Aleksanterinlkatu 3 G, 00170 
Helsinki 17. (Hloj n:o 707/010/76, 17. 5. 76) VT 22/76.2. 

Luottomaarliysten muutok:sia I 
TILIOHJESA.A.NNON 23 §:n sovcltamisohjdshl!n kuuluvia luotto

maariiyksia, jotka on. julkaistu VR Virallisissa Tiedotu!ksissa n:o 33 a/ 
7 5, muutetaan 1. 7. 197 6 aJkavasta Jasikutuskaudesta Jlllkien seuta'cl.
vaslti: 

2316.27 poistetaa:n 
2316.31 muurtetaan :kuulumaan seuraavasti: 

Til:ityspaikan piiiill.ikon tai tiitii tehtiiviia hoitavan muun hen
blon vdvolli:suutena on huolehtia siitli, etta luottoa saavat 
kayttiiii vain sellaiset asia:kkaat, joille ooto.i.miston piiiillikko 
on luotto-oi!keuden my6ntanyt. Edella mainittujen velvolli
suutena on myos vruvoa, ettei i!l:moitettua luottorajaa lasku
rtuskauden aikana ylitetii. 

2316.61 muutetaan kuulumaan seuraawstt: 
Luottoveian suorituksen viiviistyessii on vilvastymisajalta pe
rlttiiva 16 % vuotuinen korlro: Perimisesta huolehtii tili
toimisto. 

2316.62 muutetaan kuul'umaanr seuraavasti: 
Milloin asiakas laiminlyo luottovelik:ansa suoritta:tni5en ryhtyy 
tilitoimi:sto asian vaatimiin toimenpiteisiin. Asiak:kaalta voi
daan periii huomautus- ja perimlstoimenpiteistii VR:lle ai
heutuneet kustannukset kuitenkin vahintiiiin 50,- markkaa 
Joaske.Jrmarlta. Perimisestii huolehtii tilitoimisto. 

2316.63 J.isataan 
Jos suorituksen laiminlyont!i on jatkuvaa, voidaan luoton
anto keskeyttaii tai lopettaa. Ennen lopettami:spaatoksen te
kemistli on illitoimiston neuvoteltava asi'ci.S!ta marldci:nointi
toimiston kanssa. 

Viiviistymislkoron korottamisen j-ahdosta on liuottol'asikelmiin ( lo
make VR 4152) korjattava ensi heiniikuusta lukien vilviistymiskoroksi 
16 %. (To 1413/230/76, 18. 5. 76) VT 22/76. 3. 
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4 Tariffitaulukon korjaus 

Tariffitaululron sivul!l'a 265 taulu!kossa 30 "Puutavaran hlnnoitus
luvut ja yks.ikkohi'Illlat kiintokuutiometrili k.ohden 15 tannin pain~ 
Juokassa" on hi:nnoituslukua 172 vastaava ytksikkohinta 40,55 mk 
oleva 40,75 m!k. (Tft n:o To 1412/241/76, 18. 5. 1976) VT 22/ 
76. 4. 

5 NORDEG-tariffi ( tari££1 9162) 

NORDEG-tariffmn i!Lmestyy llsalehti n:o 65 1. 7. 1976 lukien. Siina 
on otettu huomioon mm. Norjan rautateiden tariffinkorotus. Kappale
tavaraa koskevat maaraykset seka rahdit autolinjalla Stockholms nor
ra-Naanta1i otetaan Suomen liitteeseen (Anhang C). Lisalehti jaetaan 
sen saavuttua Saksasta. (Tft n:o Tou 24/252/76, 24. 5. 1976) VT 
22/76.5. 

6 Pohjoismainen tavaratariffi ( tariffit n:o 9760 ja 9761) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatarilliin (NGTV) ilmestyy 1. 7. 1976 
1uik.ien litsalehti 2, jossa mm. on otettu huomioon Novjan rautateiden 
tariffinkorotus 6 %. Korotus ei kuitenkaan vida koske Ruotsin/ 
Norjan NET-rahteja. KappaJetavaratariffi!Il (NGTS) l:isalehti n:o 18, 
joka myos on voimassa 1. 7. 1976 lukien, srsaJ.taa mm. Norjan kap-
paJetavararahtien korotuksen 6 %. (T£t n:o 'Tou 29/251/76, 21. 5 . 
76) VT 22/76. 6. 

1 lntercontainer-liikenne 

Konteinedtarjjffista n:o 9145, "Grosscontainertarif" ( enrt:. Trans
contalnertariHi), ilmestyy 1. 7. 197 6 lukien uusi· palnos, joka korvaa 
1. 4. 1975 voimaan tulleen painoksen. Rahtitaulukot sisaltavat eri rau
tateiden sisaiset tariffikorotukset. Tariffitoimisto jakaa uuden painok
sen niille, johl.Ia tiima tariffi on kaytossaan. (Tft n:o Tou 56/252/76, 
21. 5 . 76) VT 22/76.7. 

8 Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu: muutoks.ia 

1. 6. 1976 lukien li~iitiili!n. julkaisuun Nummel:an kohd& Oy Lohja 
Ab BetoniJan ralde seuraav.i.n merkinnoin: 
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Nummela 

Oy Lohja Ab 
Betonilan raide 
710 p 31381 

2 3 
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4 

Nm 3. 

5 6 

Tt Oy Lobja Ab 
Betonialaa varten 

Julkaisuun "Liilkennepaikkojen koodit" tehdaan asianmu.kainen li
says. (N:o Lko 31612/67/76, 12. 5. 1976), VT 22/76. 8. 

1. 6. 1976 luikien muutetaan sarakkeessa 5 1iilkennoittnistapamerkinta 
.Ammansaari kohdalla merkinnliksi T. (N:o Lko 31614/67/76, 14. 5. 
1976), VT 22/76. 8. 

1. 6. 1976 l'ukien poistetaan jU!Lkaisusta seuraavat llikennepaikat 
meclcintOineen: 

LuoWa, Paikkari, Tammisto. 

Naantalin llhlcennoimi!stapamerkintii sarakkeessa 5 muutetaan merkin
naksi T. (N:o Lko 22684/67/76 ja Lko 31675/67/76, 17. 5. 1976), 
VT 22/76.8. 

1. 6. 1976 J'uki.en muutetaan sa:raikkeessa 4 Kutemaisen ja Varasen 
l:i.i.k~epaiJclcojen kohdaJJ.a merkinnat seuraaviksi: 

Sarake 4 
Kutema:inen Pihtipudas 27. 

Hpj 75. Jy 135. 

Varanen Pihtipudas 40. 
Hpj 88. Jy 122. 

(N:o Lko 22683/67/76, 17. 5.1976), VT 22/76.8. 

8 

Radiopuhelimen kayttoohjeet 9 
Rad:iopuhcl!imen kayttoohjeet .:julka:isun luku "A 2 Ratapiharadio

jarjestelma" on uusittu ju1kaisemalla korjauslehti 1, joka tulee voi
maan 1. 6. 1976 ahltaen. Vanhart sivut 5-8 on poistettava julkaisusta 
ja tila:hle laitettava vastaavat uudet sivut, joitten perusjakelu on suori
tettu painatusjaoston toimesta. (N:o Lko 22042/435/7.6, 21. 5. 1976) 
VT 22/76.9. 

Jto:n korjauslehti 13 ja Jtt:n korjauslehti 24 10 
Jto:n korjausill(!lhti 13 ja Jtt:n korjauslehti 24 ovat Hmestyneet ja 

tuleva:t voimaan 30. 5. 1976. (N:o Lko 31027/62/76, 21. 5. 76) VT 
22/76. 10. 
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11 Aikataulukirjan 143 yleinen osa 

Aiikart:auluki.rjan 143 yleisen osan painatruksessa tapahtuneen virhee:ri 
seurauksena on kyseisen julkaisun viimeinen sivu ji.Hinyt pois. MainiL 
tulia slvulla on kaavio "Tavarajunien numerointi" ja se jaetaan erik
seen yleisen osan tilann.eille. (Lt n:o Lko 22472/63/76, 21. 5. 1976) 
VT 22/76. 11. 

12 Aikataulu 143 

Lisiiys n:o 1 aikatauhmn 143 on ilmestynyt ja jaettu kaiki.Lle ai:ka
taulukilrjan tilanneille. (N:o Lko 22472/63/76, 21. 5. 1976) VT 22/ 
76.12. 

13 Avoimia virkoja ja toimia 

Ensi luokan kirjurin virka} kaksi ensi luokan asemamestarin virkaa1 

ylemman palkkaluokan asemamestarin virka (V 15) 1 kolme alemman 
palkkaluokan asemamestarin virkaa (V 13) 1 vaunumestarin virka1 seit
semantoista veturinkuljettajan virkaa1 viisi konduktoorin virkaa ja kaksi 
kuormausmestarin virkaa. Rautatiehallituksen llikenneosaston piiiillikol
le osoitetut kirjalliset hakeroukset on toimitettava rautatiehallituksen 
ik.irjaajalle viimeistiiiin kesiikuun 30. piiiviina 1976 en.nen kello 12 (pos
titse ennen virka--ajan paattymistii). 

Edella roainittu.ihitn virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu
raavasti: 

1 luokan kirjuri: Pieoksamiien ( 1 Pro kauko-ohjaus) llikennealueelle, 
1 luokan asemamestarit: Tornion (1 Kola) ja Kajaanin ( 1 Am) lli

kennealueille, 
yp. asemamestari (V 15): J yviiskyliin (1 Jy tavaratoim.) llikenne

alueelle, 
ap. asemamestarit (V 13): Iisalmen (2 Ilro) ja Kajaanin (1 Kaj) 

liikennealueille, 
vaunumestari: Pielksamiien varikoHe ( 1), 
veturinkuljettajat: Pieksamiien ( 12) ,Kuopion ( 1), Iisalmen (2) ja 

Kontiomiien (2) varikoiUe, 
konduktoorit: Pieksiiroiien ( 2 Pro), Jyvaskyliin ( 1 Jy), Iisalmen ( 1 

I1m) ja Kajaanin ( 1 Kon) liikennealueille sekii 
kuormausmestarit: Kuopion ( 1 Kuo) ja Kajaanin ( 1 Kaj) llikenne

alueille. 
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V aununtarkastajan totmt, yhdeksantoista junamiehen tointa, kaksi 13 
vaihdemiehen tointa, kolmekymmentiinelja veturinlammittajiin tointa, 
huoltomiehen toimi, neljakymmentiikaksi asemamiehen tointa, kaksi 
vaununvoitelijan tointa, kaksi apulaiskanslistin tointa ja konttoriapu-
laisen toimi. 

Liikenneosaston paiillikolle osoitetut kirjalliset hakemutkset on toi
mitettava asianomaisen llikennepiirin paiillikolle vidmeis1aan 30. 6. 
1976. 

Edella mainittuilhin toimiln nimitetyt tullaan sijoitta:maan toistai
seksi seuraavasti: 

vaununtarkastaja: Piekslimaen varikolle ( 1), 

;unamiehet: Pieksamiien (9 Pm), Jyviiskylan (5 Jy), Iisalmen (3 
11m) ja Kajaanin ( 2 Kon) llilkennealueille, 

vaihdemiehet: Kajaanin ( 1 Kaj), ( 1 Kon) liikennealueill.e, 

veturinliimmittiijat: Pieksamaen ( 15), Jyvaskylan ( 5), Kuopion 
( 1), Kontiomaen ( 7) ja Iisalmen ( 5) varikoille sekii Kajaanin ( 1 Sko) 
lii:kennealueelle, 

huoltomies: P~ek&iimaen vari!kolle ( 1), 

asemamiehet: Pieksamaen (8 Pm, 1 Hks), Jyvaskylan (7 Jy, 2 
Suo), Aanekosken ( 2 Aki), Kuopion ( 6 Kuo, 2 Sin, 1 Krm, 1 Skm), 
Iis·a1men (8 Ilm, 1 Krv) ja Kajaanin (1 Kaj, 1 Kon, 1 Am) !Hkenne
alueille, 

vaununvoitelijat: Pieksamaen ( 1) ja Jyvaskyliin ( 1) varikoille, 

apulaiskanslistit: Jyvaskyliin ( 1 Jy) ja Kajaanin ( 1 Kaj) llikenne
alueiJle seka 

konttoriapulainen: Kuopion ( 1 Kuo) lii!kennealueelle. 

V anhemman toimistorakennusmestarin (V 20) virka, toistaiseksi 
Kouvolan ratapiirin toimistossa ( Kouvola). Rataosaston johtajalle osoi
tetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vlimeis
taan 23. 6. 1976 ennen ketlo 12 (postitse ennen virka-ajan paatty
mista. 

Kaksi yliteknikon (V 22) virkaa ( 1 Hy knp ja 1 Psi knp) ja 
nelja teknikon (V 21) virkaa (3 Psi 'Imp ja 1 Tku 1knp) seka yksi 
konttoriapulaisen (V 6) toimi ( Kuo ·knp) . 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakenmkset ylla mainit
tuihin virkoihln on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeis
taan 21. 6. 1976 ennen klo 12 (postitse ennen virka-ajan paattymistii) 
ja konttoriapulaisen toimeen tarkoitetut hakemukset Kuopion kone
pajan paallikolle 21. 6. 1976 mennessii ennen virka-ajan paattymistii. 
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14 Nimityksiii 

Hallinto-osasto 
Kanslistin (V 10) toimeen ikonekirjoittaja Liisa Ann.i!k;ki Miettinen. 

Liikenneosasto 
Apulaisasemapaillikon virkaan (V 19) (Kerava) yp. 2 1 kirjuri Toivo Kalevi 

Vainio. 

Rataosasto 
Ralk.mest. (V 18) virkaan Raimo Kalevi Lillberg (Kdkkola), rataesimiehen 

toimiin (0ulu) raidemiehet Erllclci Ensio Meripaasi, (Savonlinna) Pek!ka Edvin 
Juhani Hii!OOnen, Osmo Ilmari Lappalainen, konttoriapulaisen toimiin (Rp Hel
sinki) ylim. toimistoapulainen Toini Tuulilclci. Elki, 'tilap. toirnistoapulainen Elina 
Johanna Pesonen. 

Hanlkintaosasto 
2 1. yp. kirjurin (V 16) virkoihin (Hyvin1kiia) ylim. 2 1. yp. kirjurit .Antti 

Aukusri Tynk'kynen, Erlclci Antero Huhtala, (Kuopio) ylim. 2 1. ap. lkirjurit fuk.ki 
Salkari Mala, (Helsinki) Tauno Kaarlo Hakala. 

15 Eroja 

Ha'llinto-osasto 
Toirnistorakennusmestari (V 22) Holger Johan Ahlfors . 

Liiikenneosasto 
Asemapaillikot (V 24) Orvo Ilari Laine, Jouko Kullervo Kilpeliiinen, ase

mapaiillikot Reino Lehto, Kauko Sulo Samuel Isomliki, 3 1. 1 pl. asemapaiilli.kko 
Armas Kaarlo Hirva, 1. luokan kirjurit Aulis Viiino Ka1evi Mlikio, Vilho Kalevi 
Huikuri, yp 2. luokan kirjurit Otto Lesikinen, Tyyne Mirjam Lauritsalo, ap 2. 
luokan kirjuri Kaarina Pankkinen, apulaiskanslisti Annette Maria Fager, jarjes
telymestari Toivo Kullervo Kotimliki, veturinkuljettajat Toivo Eells Aarttamo, 
Pentti Emil Edvin Siren, Aulis Ensio Haapaniemi, Olavi Juhani Hanttu, Lauri 
Valkonen, Arvo Olavi Sipiliiinen, Milari Ensio Aaltonen, Su1o Johannes Kera
nen, Svante Edvard Mutikainen, Toivo Einar Sukanen, Toimi Armas Karvonen, 
Mauri Valter Vanhala, Oiva Kalevi Ahola, Eelis Raatikainen, Lauri Aleksan
teri Nieminen, Timo Ensio Taipale, Kalervo Elis Valdemar Nurmi, Aaro AJkseli 
Ruoho, Albin Johannes Viitamliki, Aukusri Johannes Leppiila, Tauno Iivari 
Hinti1cka, Tauno Jaakko Raumala, Urho Vilhelm Hakikarainen, Erkik.i. Juhani 
Viiiitiiinen, Armas Hokkinen, Veikko Olavi Lamberg, konduktoorit Eino Johan
nes Kortteinen, Tauno LallU!kka, Aarne Alfred Kanervo, Toivo Kalervo Liima
tainen, Vilho Johannes Mliki, Kaarle Olavi Job. Matomliki, Sa:kari Iisakki Ritari, 
koneenhoitajat Eino Sa'kari Peltonen, Eino Huomo, vaununtankastajat Eino Os. 
kari Pyyhtia, Erkki Alarik Parkkinen, vaunumestarit Arvo Aleksis Laine, Martri 
Muuilcltonen, Eugen Johannes Suojiirvi, veturinliimmittiijat Toivo Johannes Huja
nen, Johan Edvard Saarela, Martri Kalevi Saarinen, Heikki Anselmi Alanne, 
Ari Jaakko Kivisto, Arvo Pentti Olavi Valkonen, tallimies Viiino Armas Jump
panen, vaihdemiehet Nils Gustaf Loman, Antti Olavi Tiitinen, Teuvo Erik 
Hiltunen, Lauri Mikael Janhunen, junamiehet Aimo Kalevi Horppu, Birger 
Alexander Lindqvist, Olavi Mi'kael Meri, Vilho Alfred Jauhiainen, Tauno Johan
nes Pauk!kunen, August Vikman, autonkuljettaja Erkki Edvin Leivo, asemamie
het Eino Ilmari Kauppinen, Reino Purnppu, Matti Kivimaa, Esko Eerola, Rauno 
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Tapio Huhtala, Seppo Arvo Olavi Jiirveliiinen, ylitclmikko Toivo Aukusti Mati- 15 
lainen, 3ruormausmestari Vilho Johannes MillciHi, ylim. 3 1. •kitjuri Vesa Kalevi 
Mulari, ylim. toimistoapulainen Merja Rltva Orvokki Viinsokii, ylim. autonasentaja 
Olli Johannes Rautava, ylim. polttoainetyonjohtaja Tauno Veikko Sinisalo, ylim. 
tallimies Eeli Eetvart Maenpiiii, ylim. asemamies Toivo Johannes Toppala, ylim. 
vaununsiivoojat Meeri Moliis, Sy1vi Kaarina KorkeaJroski, ylim. siivooja Hulda 
Maria Hiltunen. 

Rataosas •to 
Rataesimies Yrjo August Aronvirta. 

Rautatieopisto 16 
Vetut:inilruljettajatut!kinnon teoreettisen osan ovat suorittaneet ailamainitut ben

icilot: Haimi, Matkku Vilho Olavi (Kouvola); Havukainen, Erkki Tapani (Joen
suu); Horikanen, Raimo Olavi (Rlihimiiki); Hyvonen, Erk!ki Henrikki (Joensuu); 
Hiimaliiinen, Reijo Kalevi (Helsinki); Jiinonen, Martti Antero (Nurmes); Keski
Loppi, Matti Armas Antero (Haapamiili); Killstrom, Pentti Juhani (Helsinki) ; 
Koivisto, Asko .Uolevi (Helsinki); Kyllonen, Matti Antero (Oulu); Lehtonen, 
Hannu Juhani (Turku); Lehtonen, Lasse Olavi (Tampere); Leimu, Aarno Ka
lervo (Rlihimili); Luhtala, ·Pekka Ensio (Seinajoki); Maikkonen, Kyosti Matti 
Tapio (Sotlkamo); Marttila, Esko Kalervo (Helsiorki); Mattila, Aimo Juhani Matti 
(Kouvola); Maenpaa, Kaarlo Tapani (Tampere); Nieminen, Pertti Johannes (Rii
himm); Parviainen, Jorma Kalevi (Oulu); Parviainen, Mal11dru Sakari (Tam
pere); Peippo, Seppo Juhani (Kouvola); Perala, Ant·ti MNtael (Turku); Piii
vinen, Eero Ka!evi (Helsinki); Raanio, Hannu Artturi ( Pieksiimiiki), Rannanmaa, 
Hannu OSkari ( Savonlinna); Rol.&onen, Ahti Kalevi ( Imatra); Rouvinen, Reijo 
Vei:roko Kalevi (Kouvola); Saarenpaa, Tarmo Kalervo (Tampere); Tiiro, Sauli 
Arttuti (Kemi); Eerola, Seppo Viiino (Seinajoki); Ekman, Mauri Rikhard (Sei
najoki); Jiintti, Osmo Tapani (Pieksiimiiki); Karjalainen, Per..Olof Viiino (Hel
sirlki.); Kujala, Lassi Tapio (Kouvola); Lehtinen, Enk'ki Olavi (Helsinki); Mati· 
kainen, Sirno Edvard (Kouvola); Mustonen, Mauri Juhani (Tampere); Ryonan
koski, Kalevi Armas (Oulu); Silvennoinen, Veikko Sulevi (Rlihimiiki); Tujula, 
Pentti Kalevi (Kouvola); Uklkonen, Nillo Tapani (Pieksiimiilki); V ahe, Pertti 
Juhani (Helsinki). 

Opettajadrunnan paatoksen mu'kaisesti annettiin Suomen Vetutimiesten Liiton 
stipendi Tarmo Kalervo Saarenpiili.ll.e. 



•• y 

Liihetetaan VR virkapostissa osoitteella Jarjestelytoimisto Rautatie
hallitus HELSINKI. Konepajoilla aloitteet jatetaan nillle osoitettuun 
paikkaan. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 
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VIRALLISTEN TIEDDTUSTEN UUDISTAMINEN 

Virallisten Tiedotusten toimitus-, painatus- ja jakelutyon 

nopeuttamiseksi toteutetaan kesakuun alusta 1ahtien seuraa

vat toimenpiteet . 

Painatusmenete1ma muuttuu kohopainatuksesta offsetmenete1maan. 

Vira11isiin Tiedotuksiin tu1eva materiaa1i kirjoitetaan osas

toittain. Asemoinnin suorittaa tiedotusjaosto. Toimenpide no

peuttaa painatusta ja e1iminoi painovirheet. 

Jake1u muuttuu siten, etta keskusha11innossa se tapahtuu toi

mistoittain ja a1ueha11innossa vastuua1ueittain. Lahetyskoh

teina tu1evat o1emaan piirien toimistot, 1iikennea1ueet, vari

kot, ratapiirien vastuua1ueet, konepajat ja varastot . Tyopis

teisiin kohdistuvan jake1un toteuttavat vastuuyksikot. Suuriin 

eril1isiin tyopisteisiin hoidetaan postittamfnen suoraan Va1-

tion painatuskeskuksesta. 

Vira11isten Tiedotusten mahdo11isesta 1isatarpeesta aiheutuvan 

postituksen hoitaa ede11een VR:n painatusjaosto, Hyvinkaa . 

Painatusjaosto hoitaa samoin ede1leen u1kopuo1isi11e ti1aa

ji11e tapahtuvan postituksen, ti1austen vastaanoton ja 1asku

tuksen. (Tdj 26.5.1976) VT 23/76 . 

TIEDDT~STDIMINTA 

Si~ainen tiedotustoiminta on Va1tionrautatei11a jatkuvan ke

hittamistyon kohteena. Ku1uvana vuonna toteutettava osastoit

tainen tiedotusohje1ma perustuu henki1okuntati1aisuuksien jar

jestamiseen. 

Ti1aisuuksien jarjeste1yissa on esiintynyt eri1aisia kaytan

toja ti1aisuuksiin kaytetyn ajan merkitsemisessa tyoajaksi. 

Kaytannon yhdenmukaistamiseksi noudatetaan vuoden 1976 tiedo

tusohjelmaa toteutettaessa seuraavaa: 

Henkilostoti1aisuudet jarjestetaan paasaantoisesti tyoaikana. 

Ti1aisuuksiin tyoaikana osallistuville luetaan kaytetty aika 
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tyoajaksi. Sen sijaan silta osin kuiD tilaisuuteen osallistu
minen tapahtuu vapaa-aikana, ei henkilostotilaisuuteen kay

tettya aikaa korvata eika sita merkita tyoajaksi. 

Tiedotustoimikunnan jasenten osalta seka tiedotustoimikunnan 

kokoukseen etta henkilokuntakokduksiin osa11istuminen tapah

tuu virkatyona. Pa1autteen hankkimiseksi toimikunnan jasenten 

on hyody11ista osallis~ua muutamaan henkilokuntakokoukseen 

piirinsa alueella vuosittain. Osallistumisesta on sovittava 

ko . esimiehen kanssa. (H1o 382/10/76, 24.5 . 1976) VT 23/76. 

TERVEYOEN JA SAIRAANHOITO 

161 

Asetuskokoeimassa on ju1kaistu: 

N:o 386. 

Valti on tyontekijain terveydenhuollon ohjesaanto. 

Annettu Helsingissa 29 painana huhtikuuta 1976 . 

Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta paattanyt: 

Yleisia saannoksia 

Tyontekija1la tarkoitetaan tassa valtioneuvoston paatoksessa .yk

sityisoikeudellisessa tyo- tai oppisopimussuhteessa olevaa va1tiol 

toimihenkiloa ja tyontekijaa, jonka saannollinen tyoaika palveluk· 

sessa tai henkilon o11essa samanaikaisesti kahdessa tai useammas

sa palve1uksessa, niissa yhteensa on vahintaan 20 tuntia viikossa. 

2 s. 
Tyontekija11a on, sen mukaan kuin ja1jempana saadetaan, oikeus 

saada sina aikana, jona tyosuhde on voimassa: 

1) sairauden perusteel1a sairaanhoitoa tyonantajan osoittama1ta 

1aakari1ta tai poikkeustapauksessa muulta laakari1ta; 

2) tyonantajan osoittaman 1aakarin maaraamaa sairaa1ahoitoa; 



- 4 -

3) eraissa tapauksissa korvausta sairaanhoidosta johtuvista valt 

tamattomista matkakustannuksista; seka 

4) palkkaa sairaus-, raskaus- ja synnytysloman ajalta. 

3 §. 

Sairaanhoidon kustannuksista suoritetaan korvausta vain silta 

osin, minka suoritettu tutkimus tai annettu hoito tarpeettomia 

kustannuksia valttaen, t~ontekijan terveydentilaa kuitenkaan ~aa

rantamatta, o1isi tullut hanelle maksamaan. 

4 ! . 

Tyonantaja suorittaa laakarin tyontekijal1e antamasta hoidosta 

aiheutuneet kustannukset. Naihin 1uetaan myos laakarin suorittama 

mahdollisen sairauden toteamiseksi tai hoidon maarittelemiseksi 

tarpeellinen tutkimus seka laakarin maa~aama fysikaa1inen liikun

tahoito ja siihen liittyva tarpeellinen esikasittely seka erikois

laakarin maaraama muu fysikaalinen hoito edellyttaen, etta hoitoa 

vaativa sairaus on kuulunut hoidon maaranneen laakarin erikois

alaan. Fysikaalinen hoito korvataan kuitenkin vain, mikali hoidon 

on antanut laakintavoimistelija tai hoito on annettu fysikaalista 

hoitoa antamaan hyvaksytyssa laaketietee11isessa laboratoriossa. 

Mita edella on maaratty, koskee myos akillisen hammassairauden 

vaatimaa ensiavunluontoista hoitoa. Hoidolla tarkoitetaan sarke

van hampaan poistoa taikka sen hammasytimen kuolettamista, marki

van hampaan tai markapesakkeen avausta ja asken katkenneen ham

paan vaatimaa ensiapua . 

Sairaalahoito 

5 §. 

Tyontek1ja11a on oikeus kussakin sairastumistapauksessa saada 

tyonantajan kustannukse11a 1aakarin maaraamaa sairaa1ahoitoa jul

kisin varoin y~1apidetyssa sairaanhoitolaitoksessa tyosuhteen 

kestoajasta riippuen seuraavasti: 

1) vahintaan 1 kuukauden 

2) vuoden 

21 hoitopaivaa 

60 
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3) 4 vuotta 120 

4) 7 vuotta 150 

5) 10 vuotta 180 

Sairaalahoitoon oikeuttavaksi ajaksi lasketaan koko se aika, jon

ka tyontekija on ollut valtion palveluksessa tai sotatilan aikana 

seta- tahi lottapalveluksessa taikka asevelvollisuuslain nojalla 

18 vuotta taytettyaan on suorittanut asevelvollisuuttaan, vaikka 

hanen tyosopimussuhteensa olisi valil1a katkennutkin, ei kuiten 

kaan 1 momentin 1 kohdassa mainitussa tapauksessa. Lottapalvelu~-

seksi luetaan se aika, jona tyontekija on saanut lottakuukausi

palkkaa tai paivarahaa. Aikaisemmin tapahtuneen palvelun hyvaksi 

lukemisen edellytyksena tulee ella 1 momentin 2-5 kohdassa maini

tuissa tapauksissa vahintaan kuusi kuukautta jatkunuf tyosuhde 

valittomasti ennen sairastumista. 

Tyonantajan suorittamien sairaalahoidon kustannusten vahentamises

ta tyontekijalle sairausajalta maksettavasta palkasta maarataan 

12 §:ssa . 

6 § • 

Sairaalahoidon kustannuksia ei suoriteta tyonantajan toimesta, 

mikali tyontekija jo tyohon tullessaan olisi ollut valittoman 

sairaalahoidon, tarpeessa . 

Matkakustannukset 

7 § . 

Tyonantaja on velvollinen jarjestamaan tyontekijalle vapaan mat

kan tai maksamaan hanelle korvauksen matkasta laakarille tai sai

raalaan ja takaisin tahi korvaamaan laakarin matkakustannukset 

potilaan luokse seuraavissa tapauksissa: 

1) vaikean taudinkohtauksen sattuessa, milloin tyontekijan tila 

sita vaatii; ja 

2) tyonantajan antaman tyomaarayksen perusteella tyossa vieraalla 

paikkakunnalla varsinaisen tyo- tai asuinpaikkakuntansa ulkopuo

lella olevalle tyontekijal1e . 

Milloin tyontekija kuolee ollessaan valtion tyossa tai tyonanta-
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jan osoittamassa rairaa1ahoidossa asuinpaikkakuntansa u1kopuo1el

la, suoritetaan ruumiin ku1jettaminen asuinpaikkakunna11e tyon

antajan kustannukse1la . 

U:iakkeet 

B §. 

Tyomaa1la tyon~ntajan toimesta annetut 1aakkeet kustantaa tyon

antaja . 

Palkka sairausaja1ta 

9 §. 

/ 
Tyontekija11e suoritetaan kussakin sairastumistapauksessa 1aaka-

rin 1ausunnon perustee11a myonnetyn sairausloman aja1ta palkkaa 

siten kuin 5 §:ssa on sairaalahoidon saamisen perusteista ja hoi

toajoista maaratty. 

Palkka suoritetaan 21 paiva1ta taysimaaraisena. Sen ja1keiselta 

ajalta maksetaan palkkana kaksi ko1mannesta keskipaivaansion mu

kaan lasketusta palkasta. 

10 §. 

Tyontekija11e voidaan myontaa tyonantajan osoittaman sairaanhoi

tajan, terveyssisaren tai terveydenhoitajan 1ausunnon tai tyonan

tajan hyvaksyman muun selvityksen perusteella sairauslomaa enin

taan viisi paivaa. Tana aikana on tyontekijalla oikeus saada palk

kaa sairausajalta niin kuin tassa paatoksessa on maaratty. Val

tioneuvostolla on oikeus erityisesta syysta maaratyn ajanjakson 

tai alueen taikka muulla tavoin rajoitettujen tapausten osalta 

maarata edella sanotusta poikkeavasti. 

11 L 

Kuukausipalkalla tyoskentelevalle tyontekijalle suoritetaan palk

kaa sairausaikaan sisaltyvilta paivilta ja hanen keskipaivaansio

naan pidetaan maaraa, joka saadaan , kun kuukausiansio, ylityokor

vauksia lukuun ottamatta, jaetaan kolmellakymmenella . 

Muulle kuin kuukausipalkalla tyoskentelevalle tyuntekijalle suo

ritetaan palkkaa sairausaikaan sisaltyvilta tyopaivilta . Hana n 
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keskipaivaansionaan pidetaan maaraa, joka saadaan. kun sairauden 

aiheuttaman tyokyvyttomyyden alkamista lahinna adeltaneelta ka

lenterikuukaudelta tai, milloin palkanmaksukausi ei ole kalente

rikuukausi, sairautta lahinna edeltaneelta kuukauden pituiselta 

palkanmaksukaudelta tyontekijalle maksettu tai maksettavaksi 

eraantynyt palkka, ylityokorvauksia lukuun ottamatta, jaetaan 

niiden paivien lukumaaralla, joina tyontekija sen kuukauden aika

na on ollut tyossa. 
12 s 

Tyonantajan suorittamat sairaalahoidon kustannukset vahennetaan 

tyontekijal'le sairausajalta maksettavasta palkasta alimman sai

raalamaksuluokan mukaan. Huoltovelvolliselle tyontekijalle on 

kuitenkin jaatava vahintaan yksi kolmasosa keskipaivaansiosta, 

jos huollettavia on yksi seka lisaksi kymmenen prosenttia keski

paivaansiosta kutakin seuraavaa huollettavaa kohti, yhteensa 

kuitenkin enintaan kaksi kolmasosaa keskipaivaansiosta. Muulle 

kuin huoltovelvolliselle tyontekijalle on palkasta jaatava va

hintaan yksi viidesosa keskipaivaansiosta. 

Huoltovelvollisena pidetaan henkiloa, joka kotonaan huoltaa avio

puolisoaan tai 17 vuotta nuorempaa lasta taikka vanhempaansa 

tai muuta sellaista perheenjasenta, jonka toimeentulo on huomat

tavasti riippuvainen hanesta. 

Lapsena pidetaan myos ottolasta ja aviopuolison lasta. 

13 s 
Tyotapaturma- ja ammattitautitapauksissa suoritetaan. tyonteki

jalle tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen ennakkoa samojen 

perusteiden mukaan kuin 9 !:ssa sairausajan palkan maksamisesta 

on maaratty. Mikali maksettu ennakko on vahvistettua korvausta 

suurempi, ei erotusta perita tyontekijalta takaisin. 

Ennakosta, jonka tyonantaja suorittaa. on ilmoitettava tapatur

mavirastolle siten kuin siita on tapaturmavakuutuslaissa erikseen 

saadetty. 

14 s 
Naispuoliselle tyontekijalle myonnetaan hakemuksesta raskauden 

ja synnytyksen vuoksi lomaa ajaksi, johon hanella sairausvakuu -
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tuslain (364/63), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 

paivana kesakuuta 1974 annetulla lailla (521/74), mukaan tulevan 

aitiysrahan katsotaan kohdistuvan tai, jollei hanella ole oike

utta aitiysrahaan, katsottaisiin kohdistuvan, jos hanella olisi 

sellainen oikeus. Jos synnytys tapahtuu aikaisemmin kuin 24 ar

kipaivaa ennen laskettua synnytysaikaa, alkaa lorna synnytyspai

vasta lukien. Taydet palkkaadut suoritetaan loman alusta lukien 

ajalta, johon sisaltyy 72 arkipaivaa. Edella tarkoitettuun syn

nytyslomaan liittyen voidaan naispuoliselle ty6ntakijalle synny

tyksan johdosta lisaksi my6ntaa kuuden kuukauden palkaton lorna, 

edellyttaan, etta han on tasta poissaolosta sopinut tyonantajan 

kanssa. Sanotuin edellytyksin tapahtuvan poissaolon tyosta ei 

katsota katkaisevan ty6suhdetta. 

Edella 1 momentissa tarkoitettuna palkan saamisen edellytyksena 

on kuitenkin, etta asianomainen on ollut valtion palveluksessa 

valitt6masti ennen loman alkamista vahintaan kuusi kuukautta ja 

etta han toimittaa ty6nantajalle viimeistaan 70 paivaa ennen 

laskettua synnytysta kunnallisen aitiys- ja lastanneuvolan tai 

laakarin antaman todistuksan raskauden kestoajasta. Lisaksi he

nan tulsa toimittaa ty6nantajalle todistus sairausvakuutuslain 

30 §:n 4 mome~tissa edellytetysta jalkitarkastuksesta viipymatta 

sanotussa tarkastuksessa kaytyaan. 

Jos ty6ntakija raskauden ja synnytyksen takia my6nnetyn loman 

jalkeen sairauden vuoksi on edelleen estynyt ryhtymasta tyuh6n

sa, maksetaan sairausajan palkka raskauden ja synnytyksan vuoksi 

myonnetyn loman paattymista seuraavasta paivasta lukien 9 5:n 

saa nn 6sten mukaisesti . 

15 5 . 

Jos ty6ntakija on vilpillisesti tai t6rkeasta tuottamuksesta 

ilmoittanut vaarin tai salannut jonkin seikan, jolla on merki

tysta taman ohjesaann6n mukaisen etuuden saamiseen tai suuruu

teen, taikka jos han on itse ta~ toisen avulla tarkoitukselli

sesti aiheuttanut sairaudan tahi hanen t6rkea huolimattomuuten

sa on olennaisasti my6tavaikuttanut sairauden syntymiseen, voi

daan hanelle taman ohjesaann6n mukaan kuuluva atuus evata tai 

alentaa. 
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Mita 1 momentissa on saadetty, sove11etaan vastaavasti, jos 

tyontekija on taha11aan estanyt parantumistaan tai i1man hyvak

syttavaa syyta ei ole suostunut 1aakarin maaraamaan tutkimuksean 

tai hoitoon hengenvaaral1iseksi katsottavaa tutkimus- tai hoito

toimenpidetta 1ukuun ottamatta taikka jos han ei ole paastanyt 

luokseen tyonantajan lahettamaa laakaria tai sairaanhoitajaa ta

hi muuta taman valtuuttamaa henki1oa. 

16 §. 

Tyontekija, jolla suoritetaan taman ohjesaannon mukaan palkkaa 

sairaus- tai synnytysloman aja1ta, on velvollinen toimittamaan 

tyonantajalle sairausvakuutuslain 28 §:n mukaan suoritettavan 

paiva- ja aitiysrahan hakemista varten tarvittavat tiedot ja 

selvitykset, mikali tyonantajalla ei ole niita kaytettavissaan . . 
Tyontekijalla ei ole oikeutta saada sairaus- tai synnytysloman 

ajalta sairausvakuutuslain mukaista paiva- tai aitiysrahaa e nem

paa kuin sen maaran, mi1la paiva- tai aitiysraha ylittaa hanen 

saamansa palkan tai muun korvauksen. Se osa paiva- tai aitiy~

rahasta, mita ei ole maksettava vakuutetulle, suoritetaan ty5n

antaja1le. 

17 s. 
Tyonantajan on jokaisessa tyopaikassa, jossa tata ohjesaantoa 

sovel1etaan, pidettava ohjesaanto sopivassa paikassa tyonteki 

jain nahtavissa. 

18 L 

Valtiovarainministerion avuksi asettaa va1tioneuvosto va1tion 

toiden huo1totoimikunnan, jonka tehtavana on antaa 1ausuntoja 

ja tehda esityksia taman ohjesaannon sove1tamista koskevissa 

asioissa. 

19 !. 

Tarkemmat maaraykset taman ohjesaannon soveltamisesta antaa val

tiovarainministerio, jolla on myos oikeus erityisista syista 

myontaa poikkeuksia ohjesaannon maarayksista. 
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Tama ohjesaanto tu1ee voimaan 1 paivasta toukokuuta 1976 ja 

si1la kumotaan va1tioneuvoston 22 paivana tammikuuta 1970 anta

ma· valtion .tyantekijain terveydenhuo1lon ohjesaanto (61/70) sii

hen myohemmin tehtyine muutoksineen. 

Va1tiovarainministeri6 kiinnittaa virastojen ja 1aitosten huo

miota va1tioneuvoston paatoksen 17 §:aan, jonka mukaan tyonanta

jan on jokaisessa tyopaikassa, jossa tata ohjesaantoa sove1le

taan, pidettava ohjesaanto sopivassa paikassa tyontekijain nah

tavana. 
(H1oj no h1o 368/160/76, 26.5.1976) VT 23/76. 

OPISKELIJALIPPUJEN MYYNTI 

241 (TARIFFIS~~NTtll 

Rautatieha1litus on muuttanut tariffisaannon 22 §:n 3 1isamaarayk

sen seuraavan sisa1t6iseksi: 

3 . Se11aisten oppi1aitosten oppi1ai11e, jotka ovat oikeutettuja 

saamaan y1ioppi1as-, insin66rioppi1as- tai teknikko-oppi1askor

tin, myydaan opiske1ija1ippu vain tl11aisen oppi1askortin ja 

ostotodistuksen perustee11a. Opiske1ijan on etukateen taytettava 

ja a11ekirjoitettava ostotodistus seka esitettava se ja voimassa 

o1eva11a 1ukukausileimalla varustettu oppi1askortti 1ipunmyyjal

le, joka varmentaa aseman nimi- ja paivaleimalla ostotodistuksen 

oppilaitoksen 1eima1le varattuun kenttaan . 

Lukukauden a1ussa voidaan kuitenkin kayttaa oppi1aitoksen v.ar

mentamaa ostotodistusta siihen saakka, kunnes oppilaskorttiin 

on merkitty lukukausileima tai uusien opiskelijoiden kortit 

ovat valmistuneet. Samoin menetellaan silloin , kun oppilaan ko

tipaikka vira11isesti muuttuu kesken 1ukukautta. 

Varsinaisten lukukausien u1kopuolella tapahtuvien kurssien , ku

ten kesayliopistojen ja korkeakoulujen kesakurssien opiskeli

joiden on aina hankittava ostotodistuksen varmennus ko . oppi 

laitoksesta. (Tft n:o To 1371/241/76. 25.5.1976) VT 23/76 . 
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LIIXENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISO 
67 

1 .6.1976 1ukien muutetaan HHmeen1innan kohda1la Pakkaus Oy:n 
raidetta koskevat merkinn~t seuraaviksi: 

1 

Po1arpakin 
raide 
780 - 31480 

2 3 4 5 

H1 5 . Tt 

(N :o Lko 22702/67/76, 25 .5.76) VT 23/76. 

VAUNUNVUOKRAT 
647 

6 

Po1arpakin tarvetta 
varten. T l~tevHH kap
pa1etavaraa varten 
asema- ja a1uevaunujen 
rajoissa. 

Rautatiehallitus on p~Htt~nyt, ettH ahtausalan ty~ntekij~in 1akon 
j ohdosta aj a1la 3·. 4 . - 4. 5 .1976 satamissa seisomaan joutuneista 
suoma1aisista vientitavaravaunuista perita&n vauhunvuokria enin~ 
t~an 16 vuorokaudelta , jo1loin sita pitemmH1ta ajalta perityt 
palautetaan takaisinmaksuteitse asiakkaiden rautati"eha11itukselle 
osoittamien taka i sinmaksuanomusten perusteella . 

SNT-Liiton vaunujen vuokrista ei kuitenkaan my~nneta edella mai 
nittua helpotusta. (N:o Lko 2369/647/76, 27.5.76) VT 23/76 . 

. KADONNUT HAARUKKAVAUNU 

Kajaan~n tavara-asema1ta kadonnut sininen , Rocla B$446-merkkinen 
haarukkavaunu, runkoon maalattu keltaise1la maalilla tunous 
VR Kaj n :o 6. PyydetHan etsimaan ja l~ydettaessa palauttamaan 
osoitteella siirtokuormaus Kajaani. 



ALA HlkEENNY 
~E~ 

0 

Liihetetaan VR virkapostissa osoitteella Jiirjestelytoimisto Rautatie
hallitus HELSINKI. Konepajoilla aloitteet jatetaiin niille osoitettuun 
paikkaan. 

Helii.old 1976. Valtion palnatuskeskul 



VIRALLISIA 
TIEDOTUKSIA 

1976 N:o 23a 
Viittau s Virallisiin tiedotuksiin merkitaan : VT 1/73.2 (= lehden numero, vuosl, 
asian numero). jake lun muutokset on ilmoitettava painatusjaostoon. 

To i m it u s: Rautatiehallitus. lehtipalvelu. 

2-kerroksisen autojenkuljetusvaunun kuormausvaunu, sarja XOe, 
kaytto- ja kuljetusohjeet 

Teknisia tietoja: 

pituus pus'kimineen . .. . .. . . .... . . . . . ......... . . . 
lapi:ajo kulkuaukon leveys ... ... . . . . ... . ....... n. 
lapiajo kulkuaukon korkeus alatasolla . .. . . ...... . n. 
vaunun ikorkeus kuljjetuksen a.ikana 
( ylemmat kaiteet irroitettu ) . . . . . . . . . . . . . . . max. 
suurin sallittu nopeus .... . .. . .. .. .. . .. ... ... ... . 
auton suurin sa:llittu nopeus vaunun lapr ajettaessa 
kayttomoottorin nimellisjiinnite 380/220 V. 
kojepist:otulppa, tyyppi' 5 UL 1.54. 
kay>ttoakselin kytkimen tyyppi "G.V." FK115£ 

1. Yleista 

20 800 mm 
2 500 mm 
1 700 mm 

4 030 mm 
75 km/h 
5 km/h 

l.l.l. Kuormaus Gfot-autojenkuljetusvaunun (VT 9a/76 ) molemmil'le kul
jetustasoihle voidaan suorittaa taman kuormausvaunun avu.I:fa . 

1.1.2 . Kuormau&vaunussa ( 'kuvat 1 ja 2) on alhaalla seka ka.tl:istettava ajo
luiska etta kiintea vaakasuora ajotaso. Ylhaalla on yksi kallistettava 
ajoluiska. Kall.istettavien ajoluisikien asettelu tarvittavaan kuormaus
asentoon voidaan suorittaa joko sahko- tai kasikayttoisesti'. Molemmat 
a;joJuiskat lii!kkuvat aina samanaikaisesti; toinen y1os- , toinen alaspain. 

1.1.3 . Vaunun sijainti on paatylaiturissa alatason ajolappa laitutin paalla, 
seka ylatason ajolappa vaaka-asennos·sa. Turvaldisuussyista on alatason 
autojenkurjetusvaunun puolelle tuleva ajolappa pidettava ylaasennossa 
ja saa sen 'laskea alas vasta senjalkeen kun autojenkuljetusvaunu on 
kytlketty kuormausvaunuun . 

10335/76 
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1.1.4. 
1.1.5. 
1.1.6. 

1.2. 
1.2.1. 
1.2.2. 

-3-

Oleskelu ajoluisilcii1la on nos ton ja laskun aakana kielletty. 
V aunu on va:ihdettaJVa saattaen. 

23a 

Kahta XOe-vaunua varten on :r.aikennettu siirrettiiviit kuormauss.illiat, 
piir. Ktt 472A/31615, ilman paatyl'aituri'a tapahtuvaa kuormausta 
siimaflapitaen. Kuormaussiltoja kaytettaessii nama kytketaiin kuor
mausvaunun pusldmien tuppill.oihin tukeutuvan a1olapiin reunatan
koon. 
Siltojen varastointiJpa1kan miiiiraa llikennetoimi!sto. 
Su:lakkeiden vaihto 
Kayttoakselin kytk.in irroitetaan (kuva 3). 
Kaiinna sulake/kontaktorikotelon vieressii olevan kojepistotulpan kyt
kin ( kuva 3) auki-asentoon ( 0) mikali vaunu on kytketty paikalliseen 
380/220 V vaihtovirtaverkkoon taman :ko1epistotulpan kautta. 

1.2.3. Varmistu, ettei kuormausvaunua ole kytketty paikaHiseen vaihtovirta
veikkoon autojenkuljetusvaunun puoleisesta paiista. Jos on, niin 
irroita syottojohto. 

1.2.4. Avaa sulake/kontaiktodkotelon kansi (kuva 3). 
1.2.5. Vaihda rilkkimennyt sulaike ja tarkista et:>tii kai!kki kalme sU!laketta 

ovat ehji:a ( sulakekoko 4 A, Hidas). 
1.2.6. Sulje sulake/kontaktorikotelon kansi huolellisesti. 
1.2.7 . Paina sulake/kontaktorikotelon kannessa olevaa kontaktorin lampo-

releen virityspainiketta ( kuva 3). 
1.2.8. Kaiinna !kojep~stotulpan •kytki.n kiinni-asentoon (I). 
1.2.9. Kaynnista moottod ohjauspainikk:eesta (kuva 3) . 
1.2.10. Jos moottori er vida kaynnisty, rtarkista ratapihalla olevasta sahkokes

kuksesta ko. syottojohdon su:lakkeet ja varhda palaneet . 
Sulaike/!kontaknori!ko telon sulakkeet on taman jii:Jrkeen tarkistettava 
ja liimporeleen virityspainiketta painettava (kuva 3). 
Ellei moottori vidakaan kaynnisty, kutsu paiblle siihkomies . 
Huomautetaan, etta sulake/kontaktori!kotelossa ym. on 380/220 V 
jannite. 

2. Ajoluiskien saattaminen kaltevaan asentoon autojenkuljetusvaunun 
ylatasolle kuormaamista ja purkamista varten 

2.1. Toimenpiteet sahkokayttoisessa tapauksessa 1rahtien siri.ta, etta ajoluis
kat ovat vaaika-asennossa ja ajolapat alaslaskettui:na : 

2.1.1. Kayttoa!kselin piiissa mahdol'Hsesti olev.at kas1kammet poistetaoo. 
2.1.2. Vunu kytketiiiin paika.l:liseen 380/220 V va±hrtovirtaverkkoon sula!ke/ 

kontaktorikotelon v.ieressa olevasta kojepistotulpasta ( kuva 3) . 
Kuormausvaunun autojenkuljetusvaunun puo!leisessa paiissa on saman
lainen rkojepistoturppa niin, etta 'kuormausvaunun ja au.tojenlmJjetus
vaunun vaiflin asetettavan valijohdon avuHa autojenkuljetusvaunuun 
saadaan valaistus mikali sita tarvitaan. 
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Poinike. Seis ~ 

Kuva 3. 
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2.1.3. Kojepistotulpan kytlcin kiiiinnetiiiin asentoon "I". 
2.1.4. Poistetaan ylemmiin ajoluiskan molemmat varakannatti.met (kuva 4). 
2.1.5. Kiiyttoakselin kytkin irroitetaan (kuva 3). 
2.1.6. Kiiynnistetii.iin moottori ohjauspainikkeesta "I-nousee". 
2.1.7. Kytketiiiin kiiyttoakselin kytkin, jolloin ajoluiskart: liikkuvat kuvan 2 

esittiimii.iin kaltevaan asentoon. Rajakatkaisija pysiiyttiiii ajoluiskien 
liikkeet automaattisesti. 

Huomautuksia: 

Jos ajolui<Skien siirtoliikkeen aikana ilii'ike tiiytyy keskeyttiiii, vol
daan tiimii tehdii painamalla ohjauspainikkeesta "0-seils". 
MikiiH ajosillan liikesuuntaa halutaan muuttaa ennenkuin rajak.at
kaiSii:ja on pysiiyttiinyt J~een, on ajosillan lii!k:e ennen suunnan 
muutosta pysaytettiivii painamalla ohjauspainikkeesta "0-seis". 

A lemmon voroxonnallimef 

Kuva 4. 
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2.1.8 . Rajakatkaisijan pysiiytettya ajoluiskien liikkeet vaunun keskipylviiiissa 
olevat alemman ajoluiskan varakannattimet laukaistaan vetamalla va
rakannattimien vetimesta ( kuva 3). 
V a:rakannattimien lau'keaminen kannatusasentoon on aina tarkasta
malla todettava ( !lmv~ 5) . 

2.1.9. Irroitetaan kiiyttoakselin kyt!lcin, jonka jiilkeen kuormaus Y'lii.tasolle 
voidaan aloittaa. 

2.1.10. Huomautus: 
Kuormaulksen tai purkau!ksen paatyttyii on kojepistotulpan kytkin 
kiiiinnettiiva asentoon "0" tai liitiinta';ohro irroitettava. 

PtJSkimien lukif.sinief 

Kuva 5. 
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2.2. Toimenpiteet kiis.ikayttoisessa tapauksessa Hihtien siita, etta ajoluis-
kat ovat vaaka-asennossa ja ajolapat aJaslaskettuina: 

2.2.1. Kayttoa!kselin lkytkin irroitetaan. 
2.2.2. Poistetaoo ylemman ajoluiskan vavakannattimet. 
2.2 .3. Kaannetaan kayttoakselien paiden suojukset ylos ( kuva 3 ) . 
2.2.4 . Asetetaan kasiJkammet kayttoakselin paihin molemmin puolin vaunua 

ja pai!koillaa111pysyminen varmistetaan kammissa olevalla ruuvilla. 
Kasikammet asetetaan akselille 90-180• toismsa niihden. 

2.2 .5 . A!joluiskat saatetaan kaltevaan asentoon kayttoakselia kas.i'kammesta 
!kiertamalla silksi, kunnes ajoluiskat tulevat samansuuntaisi!ksil. Kasi
!kampien kiertamiseen tarvitaan. mies kumpaankin kampeen. 

2.2 .6. Alemman ajoluiskoo vax.akannattimet lauikaistaan vetamiilla varakan
nattimien vetimesta. V arakannattimien laukeamin.en kannatusasentoon 
on aina tarkastama1la todettava. 

2.2. 7. Kuormaus y:latasolle voidaan taman ja1keen ail.oittaa. 

2.2.8. Huomautus: 
Kun ajoluiskia on liikuteltu kasi:kiiyttoisesti kuormauksen tai pur
kauksen a.ikana on tkasikam.met ehdottomasti 1Trcitettava kayttoakse
lilta ja asetettava vaunun sivupal!kissa oleviin kannatuskoukkulhin , 
ja :kayttoa.kselin paiden ·suojukset laskettava alas vaaka-asentoon, kun 
tyo on tuUut suoritetuksi. 

3. Ajoluiskien saattaminen vaa.ka-asentoon autojenkuljetusvaunun ala
tasolle kuormaamista tai purkamista varten 

3 .1. T oimenp1teet sahkOkayttoisessa tapau:ksessa lahtien s1~ta, etta ajoluis
kat ovat kaltevassa asennossa ja ajolapat alaslaskettuiina. 

3.1.1. Kayttoa.kselin piiissa mahdollisesti olevat kasikammet poistetaan. 
3.1.2 . Vaunu kyt:ketaan pailkalliseen 380/220 V vai!htovirtavetkkoon suJ.ake/ 

kontaktoriJkotdon vieressa olevasta kojepi'stotulpasta . ( Katso kohtaa 
2.1.1.) 

3.1.3 . Kojepistotulpan ky;tki:n kaannetaan asentoon "I". 
3 .1.4. Kayttoakselin rkythln irroitetaan (lruva 3) . 
3 .1.5 . Poistetaan a1emman ajoluis!kan vara:kannattimet varakannattimien ve

dinta tyontamatla ( kuva 3 ) . 
Mikali varakannattimet eivat poistu, eika ajolui:ska sahkomoottori
kaytoHa nouse r.iri'ttavasti varakannatti:mien poistamiseks,i,, on alempaa 
ajoluiskaa nostettava kasikayttoisesti (katso kohtaa 2 .2 . ). 

3.1.6. Kaynnistetaan moottori ohjauspaini:kkeesta "I-laskee". 
3 .1. 7. Kytketaan kayttoakselin !kytkin, jolloin arjoluiskat wkkuvat vaaka

asentoon ( kuva 1 ) . 
R:~~jakatkaisija pysayttaa Hikkeet automaattisesti. 
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Huomautu.ksia: 
Jos ajoluisJ:cien siirtoillkkeen aikana tliike taytyy keskeyttiiii, vol
daan tiimii tehda painamalla ohjauspainikkeesta "0-seis". 
Mi:kiili ajosillan liikesuuntaa halutaan muuttaa ennenkuin raja!kat
kaisija on pysiiyttiinyt liikkeen, on ajosillan liike ennen suunnan 
muutosta pysiiytettiivii painamalla ohjauspainikkeesta "0-seis". 

3.1.8. Ylemmiin ajoluiskan molemmat varakannattimet tyonnetiiiin pai'koil-
leen ( kuva 4) . 

3.1.9. Irroitetaan kayttoakselin kytkin. 
3.1.10. Kuormaus alatasolle voidaan aloittaa. 

3.1.11. Huomautus: 
Kuormauksen tai purkauksen paiityttyii on kojep~stotllipan kynkin 
kiiiinnettiiva asentoon "0" tai liitantiijohto irroitettava. 

3.2. Toimenpiteet kiisikiiyttoisessii tapauksessa liihtien siitii , etta ajoluiskat 
ovat kaltevassa asennossa ja ajolapat alaslaskettuina: 

3.2.1. Kayttoakselin kytkin irroitetaan. 
3.2 .2 . Kaiinnetaan kayttoakselin suojukset ylos ( kuva 3 ) . 
3.2.3. Asetetaan kasikammet kayttoaksel:i:n piiihin molemmin puohn vaunua 

ja niiiden paikoillaan pysyminen varmistetaan kasikammissa olevilla 
ruuveilla . Kasikammet asetetaan akselille 90 ... 180• toisiinsa nahden. 

3.2.4. Poistetaan atl.emman ajoluiskan varakannattimet varakannattimien ve
dinta tyontamalla (k.uva 3). 
Milkali varakannattimet eivat poistu, nostetaan alempaa ajohriskaa 
10 . . . 15 mm kasikammesta kiertama1la ja poistetaan varakannat
timet. 

3.2.5 . Ajolui,skat saatetaan vaaka-asentoon ·kayttoakselia kasi!kammesta kier
tiimalla. Kiertiimiseen tarvitaan mies kumpaankin kampeen. 

3.2.6. Ylemman ajoluiskan molemmat varakannatti'rnet asetetaan pai!koi1leen 
(kuva 4) . 

3.2. 7. Kuormaus alatasohle voidaan aloittaa. 

3.2 .8. Huomautus: 
Kun ajoluiskia on liikuteltu kasi!kayttoisesti kuormauksen tai pur
kauksen suorittamiseksi, on kasikammet ehdottomasti iTroitettava 
kayttoakselilta ~a asetettava vaunun sivupalkeissa oleviin kannatus
koukkuihinsa, ja kayttoakselin paiden suojukset kaannettavat alas 
vaaka-asentoon, kun tyo on tuUut suoritetuksi. 

4. 2-kerroksisen autojenkuljetusvaunun kuormausvaunun, sarja XOe, 
kuljetusohjeet 

4.1. XOeJkormausvaunua asemapaikaUeen tai muuten kuljetettaessa on 
seuraavat seikat otettava huomioon: 

4.1.1. Kuljetuksen aikana on ajoluis:kien oltava vaaka-asennossa ja ajolap
pien pystyasennossa. 



4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.1.5. 

4.1.6. 
4.1.7. 

4.1.8. 

4.1.9 . 
4.2. 
4.2.1. 
4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4 . 

4.2.5. 
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Ylemman ajoluiskan subteen on varmistauduttava suta, etta molem
mat varakannattimet ovat varmistusasennoissa (kuva 4) . 
Ylemman ajoluiskan kaiteet on irro.itettava kutjetuksen ajaksi. Kai
teet asetetaan lappeelleen ylemmaJ.l.e ajoluiskalle ja sidotaan rauta
langaUa ajoluiskan ajosiltaan (kaiteissa sokkavarmistus) . 
Tarkistetaan, etta kas.ikammet ovat sivupalkeissa olevissa kannatus
koukuissaan molemmin puolin vaunua ( kuva 3 ) . 
Voaunun kaksikerroksisen paan puslkimet on saatertava normaaJiin 
kayttotilaan poistamal1a niiden joustoa raljoittavat h1kitsimet (kuva 6) 
kuljetuksen ajaksi Lukitsimet sidotaan rautalangalla alemman ajo
luiskan ajosiltaan. 
Ennen vaunu:n liikuttamista on ruuvijarru muistettava irroittaa. 
Ennen vaunun liittamista junaan on suoritettava vaunun kunnon 
erikoistarkastus (Jtt 7 .2 . ). 
Koska vaunussa ei ole ilmajarrua on vaunua ju:naan kytlk:ettaessa nou
datettava jarruttomi'Sita vaunuista annettuja maarayksia. 
Vaunussa ei ole Joppuopastimien koukkuja. 
Toimenpiteet tkuljetuksen paatyttya ennen vaunun kayttoonottoa. 
Kiinnita ruuvijarru. 
Puskimien Jubtsimet kiinnitetaan paikoiNeen vaunun kaksikerroksi
sen paan pus'kimi:en mannan ymparitle ( kuva 6) . 
Luk.itsimien kiinnitysasento on sellainen, etta vaaka-asennossa oleva 
ajolappa tukeutuu naihin 1ukitsimiin. 
Ylemman ajoluiskan kaiteet asetetaan paikoilleen ja tkii:nni pysymilnen 
varmistetaan sdkilla. Kaiteita paitkoi.Heen asetettaessa on mu.istettava, 
etta kaiteessa oleva ajonopeuden rajoitusmerkki tuiee autojen pur
kaussuuntaan nahden oikeahle puoleHe. 
Paatylaiturin ja ylemman ll)joluiskan ajolapat asetetaan vaaka-asentoon. 
Autojenkuljetusv-.lUnun puoleisen alatason ajoHipan saa turvallisuus-
syista laskea vaaka-asentoon vasta sen jalkeen kun autojenkuljetus
vaunu on kyrketty lk.uormausvaunuun. 
Tatkastetaan vaunun kayttomoottor.in pyorimissuunta. Ellei se ole 
oikea kutsutaan paikahle sah'komies, joka tarkistaa kolmivaihejarjes-
telman kiertokentan ratapihaHa olevassa pistorasiassa, vaHkaapelissa 
seka vaunussa ja muuttaa oikeaksi virheellisissa kohdissoa. 

(No Lko 22592/412/76, 26. 4. 76) VT 23 a/76. 



Ajankohtaista 

J unaliikenne aibeuttaa jatkuvan vaaran ratapihalla ja radalla liikkuville ja 
siellii tyoskenteleville tyi:intekijoille. Tiirniin vaaran viihentiirniseksi ja tyoturvalli
suuden tehostarniseksi tarvitaan kaikkien liikenteen parissa toimivien jatkuvaa 
yhteistoirnintaa. Erilaiset tyi:iolosuhteet talvella ja kesiillii, siiiin vaikutukset niiky
vyyteen sekii liikenteen nopeus ja tiheys ovat tiirkeimmiit tyi:iturvallisuutta uhkaa
vat tekijiit. 

Veturinkuljettaja, niie ja tule niihdyksi! Kiiytii vihellintii niikyvyyden heike
tessii! 

Resiinamies, ratatyontekijii, kiiytii viirillisiii liivejii tai voitii radalla tai rata
pihalla liikkuessasi. Ennen kaikkea katso ja kuuntele, ole varovainen! 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 
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VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 20 a/76 

Erillisena on julkaistu VR Virallisia Tiedotuksia n:o 20 a/76 

sisaltonaan: 1 . Valtioon tyosopimussuhteessa olevan henkilokun

nan koulutustoimintaa koskevat ohjeet, 2 . Valtion tyontekijain 

vuosilomista annetun valtioneuvoston paatoksen soveltamisohjeet, 

3- Valtion tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta anne-

tun valtioneuvoston paatoksen soveltamisohjeet. 

TAU.JUOELL~S IA I NDEKSISARJDJA 
220 

I •ri I 

"'"' Ul 
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"' cot.n -"Oo;t- -"' E OJ :ro"'" QJQJ<O Q)Q)Q)(D 0 . ..... .:£ Ol -"-"0> .x..cc:.Xc:n "DUO> '"O'"O"OC'l ::l .--to~ :oo~ :J ~om~ ::JC..- ::JCC'""'" > W-><- 1--"- 1-l...>oCIJl- ~.,.... ........ =:1 •rl .,... ._. 

1975 IV 383 559 567 260 . 0 256 . 0 
v 387 561 586 260.3 256.2 

VI 388 559 588 260.8 256 . 7 
VII 394 564 589 262.2 258 . 0 

VIII 399 567 603 262.5 258 . 3 
IX 405 568 614 263 . 7 259.5 

X 411 573 621 264.5 260 . 2 
XI 415 577 626 265 . 2 260.9 

XII 418 578 627 266 . 3 261 . 9 
1976 I 426 591 638 270. 1 265.6 

II 432 599 641 271 . 1 266.7 
III 436 605 641 271 . 7 267 . 1 

IV 440 610 644 274. 5 269.9 

(N:o To 1252/220/76. 2 . 6 . 76) VT 24/76 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

67 

15 . 6 . 1976 1ukien avataan 1iikentee11e rataosa1ta Sii1injarvi
Juankoski erkaneva raide Kinahmi - nimisena vaihteena ja otctaan 

ju1kaisuun seuraavin merkinn5in : 

1 

Kinahmi 

Knh 

873-36517 

2 

36 
Kuo 

3 ~ 

Siilinjarvi 

Sij 21. 

Vnj 96 . 

5 

21. Tt 

6 

Hpj 180.Hpk 293 . Hko 166 . 

Hy ~52 . I1m 81 .Jns 129 . 
Jy215 . Kr 551 . Kon 190 . 

Kv 319 . Lh 381 . L1a ~70 . 

01 356 . Par 259 . Pko 380 . 
Ps1 508 . Pm 135.Pri 487 . 
Ri ~40 . Sk 41l . Tpe ~07. 

T1 ~47 . Tku 575 . Yv 235 . 

Oy Lohja Ab :n kokojuna 
liikennetta varten . 

Kinahmin vaihde erkanee 
Sankimaen ja Juankosken 
va1ilta . 

Ju1kaisuun "Liikennepaikkojen koodit " 1isataan Kinahmi koodimerkin

t5ineen . 
(N:o Lko 22683/67/76 , 3 . 6.197 6 ) VT 2~/76. 

Viral1isten Tiedotusten painatuksessa tapahtuneen muutoksen johdos 
ta tu1laan tasta 1ahtien kayttamaan al1eviivausta sellaisissa jul
kaisun "Liikennepaikkojen valimatkat" muutoksissa , jotka o1isi pai 
nettava lihaval1a. 
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VALTIONRAUTATEIDEN AOTOLIIKENNE -JULKAISU 
66 

Valtionrautateiden Autoliikenne-julkaisuun tehd&an 15 . 6 . 1976 lukien 
seuraavat korjaukset: 

Linja- ja paikkakuntaluettelo sivuilla 35 - 45 
Poistetaan: Jamij&rvi kk:ta koskevat merkinn&t 

Jakelulinjaluettelo sivuilla 69 - 76 

Muutetaan: linjoista n:o 403 ja 409 julkaistut tiedot seuraaviksi: 
403 Tampere - Siuro 26 Tampere-Lielahti - Nokia-

Siuro x ei L 
409 Pori - Kankaanpa& 57 Pori-Noormarkku-Pomarkku-

Kankaanp&& x ei L 

Edell& mainittujen muutosten johdosta poistetaan "Liikennepaikkojen 
koodit"-julkaisun autoliikenneosasta J&mij&rven kohdalta kaikki mer
kinn&i. (N:o Lko 22816/66/76, 3.6 . 1976) VT 24/76. 

NIMITYKSii{ 

Hank 1 n t a o s a s t o : kirjurin 2 1. ap. toimiin (Turun va
rasto) ylimaaraiset toimistoapulaiset Anja Annikki Fredriksson , 
Anja Irma Marjatta Nygren ja ylimaarainen kirjur~ Jyrki Sakari 
Leinonen 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : 1 l . kirjuri Erkki Toivo Antero Aaltio, 
1 l.asemamestari Erkki Kalervo Laitinen, ap 2 l.kirjuri Pirkko Maria 

Annikki Nyk&nen, · 2 l . sahkotarkastaja Tauno Armas Maattanen, teknik
ko Pentti Viktor Kahlos, j&rjestelymestari Erkki Kalevi Telkki, 
asetinlaitemies Eino Kalervo Tanskanen, veturinkuljettajat Alpo 
Kaarlo Herbert Makinen , Martti Raty, Toivo Johannes Kuusenoksa, 
Pauli Kalervo Ojala, Into Nikolai Lehtil&, Svante Ensio Rainio, 

' Erkki Ahonen, Kauko Kalevi Taskinen, kuormausmestari Arvo Arvid 
Raitisto, konduktoorit Kauko Kalervo Akkanen, Urpo Armas Ottela, 

Unto Eemil Hoikkala , Rauno Salomon Rintala, Uuno Aleksanteri Vaara

la, Niilo Sakari Hyvonen, vaunumestari Lauri Tahvo Takkunen, vaunun
tarkastaja Keijo Uljas Narhi , vaihdemiehet V&ino Henrik Myllynen, 
Mauri Jokinen, Sauli Kalevi Lehto, Ahti Johannes Panula. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1976 N:o 24a 

OHJEET HANKINTOJEN VALVONNAN SUORITTAMISESTA 

Hankintaosaston johtaja on antanut seuraavan sisaltoiset hankinto
jen valvonnan suorittamista koskevat ohjeet, jotka tulevat heti 
voimaan ja joilla kumotaan hankintaosaston aikaisemmat samaa asiaa 

koskevat maaraykset N:o V.)02/720, 21.12.62 ja N:o V.326/815, 
6.10.66. 

(Hto 241/560/76, 15.4.1976 VT 24a) 

Nama ohjeet pyydetaan 11ittamaan "Valtionrautateiden varasto-ohje
saanto" -kansioon. 

10946-76/53g 
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Sen lisaksi, mita hankintojen valvonnasta on maaratty valtionrau
tateiden varasto-ohjesaannossa (VR 2671, luku 45) seka hankintoja 
koskevissa yleisohjeissa (rh/hto 1274/50/69, 14.5.69, Kl 21a/69, 
kohta 3.5.), on hankintojen valvonnassa tasta lahtien noudatettava 
seuraavia ohjeita: 

I Hankintojen valvonnan tarkoitus ja tavoitteet 

Jarjestelmallisen ja maaratietoisesti sudritetun hankintojen val
vonnan avulla pyritaan 
- materiaalin saannin viivastymisten ja niista aiheutuvien haitto-

jen seka lisakustannusten ehkaisemiseen, 
- toimitusvirheiden vahentamiseen, 
- hankintojen valmisteluun kaytettavan ajan lyhentamiseen, 
- lisaamaan toimitusaikatietoutta suunnittelutoimintoja, hankinto-

ja seka tarvikkeiden kayttoa ja varastointia hoitavien toiminta
yksikoiden piirissa seka 

- saamaan vastaisissa hankkijain valinnoissa avustavaa tietoa. 

II Hankintojen valvontaan sisaltyvat tehtavat 

Hankintojen valvontatehtaviin kuuluu: 
1. a) Hankinnan sisaisen kasittelyajan (tilausheratteen tekemises

ta ostotilauksen lahettamiseen tai sopimuksen allekirjoittami
seen kuuluvan ajan) valvonta. 

b) Toimitusaikavalvonta, joka voidaan jakaa 
- sovitun toimitusajan pitavyyden ennakolta varmistamiseen, 
- toimitustapahtuman seurantaan, (toimituksen eri vaiheiden, 

kuten valmistuksen, tarkastuksen, laivauksen, rahtauksen, 
tullauksen ym:n ajoittumisen tarkkailu) 

- myohassa olevien toimitusten valvontaan, 
- toimitusaikamuutosesityksien kasittelyyn ja 
- toimitusajasta seka sen muutoksista tiedottamiseen. 

2. Muiden tilaus- tai sopimusehtojen toteutumisen valvonta, toi
mitusvirheiden toteaminen ja reklamointitoimenpiteiden suorit
taminen. 

3· Hankinta-aikana tapahtuneista tahi suunnitelluista hankintaan 
vaikuttavista toimintamuutoksista tiedottaminen. 
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4. Valvontatietojen hyvaksikaytt~ vastaisissa hankinnoissa; 
- hankkijaa valittaessa taman toimituskyky arvostellaan valvon

tatietojen avulla ja 
- materiaalin kayton suunnittelijat ja kaytt~ontilaajat tieta

vat todennakoiset toimitusajat etukateen. 

III Hankintojen valvontatehtavien suorittaminen 

Valvonnan suorituspaikka 

Hankintojen valvonta suoritetaan hankintatoimistossa ja varastojen 
toimistoissa seka piirien ja vastaavien maarattyja ostoja suorit
tavissa vastuupaikoissa. Periaatteena on, etta kunkin hankinnan 
valvonnasta vastaa hankinnan hyvaksyja (allekirjoittaja). 

Tilausheratteen antaja tai materiaalivarauksen tekija on aina vel
vollinen ilmoittamaan asianomaiselle hankintaelimelle hankinta-ai
kana toimeenpantavasta kayttotarpeen tai tyosuunn1telman muuttami
sesta viipymatta, mikali muutoksella on vaikutusta kyseisen han
kinnan toteuttamiseen. 

Sisaisen kasittelyajan valvonta 

Hankinta-~sian sisaiseen kasittelyyn kuuluvien tapahtumien, kuten 
tarjousten pyytamisen, tarjousten saannin, tarjousyhdistelman laa
dinnan, tilausheratteiden ja tarjousten johdosta hankittavien lau
suntojen saannin valvonnan suorittaa asianomainen tilaaja. 
Valtioneuvostolta ja ministerioilta tai naiden asettamilta toimi
kunnilta, raha-asiain valiokunnalta ja ulkomaisten hankintojen 
neuvottelukunnalta (UHN) ja muilta vastaavilta hankittavista lau
sunnoista huolehtii hankintaosaston osastosihteeri. 
Mikali sopimuksen syntymisen ehtona on tilausvahvistuksen, tuon
tilisenssin tai vakuuden saaminen, niin tilausvahvistuksen saan
nin valvonnan suorittaa ao. tilaaja tai valvontahenkilo tahi las

kuntarkastaja, tuontilisenssin saannin valvonnan suorittaa han
kintatoimiston huolintaryhma ja vakuuksien seka niita koskevien 
lainopillisen toimiston lausuntojen saannin valvoo hankintaosas
ton osastosihteeri. 
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Toimitusajan valvonta 

Toimitusaikavalvonnan suorittaminen jaetaan toimitusajan seuran
taan ja mui~in to1m1tusa1kavalvontatehtav11n. Toimitusajan seuran
nan suorittaa paasaanttiisesti ao. tilaaja. Seurantaa suorittamaan 
voidaan maarata myBs eri valvontahenkilB, joka ~o1m11 hankinnan 
hyvaksyjana ja ao. tilaajan antamien ohjeiden mukaan ja muutoinkin 
naiden kanssa yhteistyBssa. 
Toimitusaikojen valvonta suoritetaan ATK~n ja manuaalitytin yhteis
toimintona siten, etta valvontahenkiltit kasittelevat ATK:lta saata 
vat seurantatiedot ja hoitavat t~rvittavat toimenpiteet valvonta
kyselya edellyttavien hankintojen osalta. Tarkeiden hankintojen 
seka kaikkien niiden hankintojen, joiden toimitusaikaseuranta ei 
ole ATK:ssa, toimitusajat on valvottava tilausvalvontakortiston 
avulla manuaalisesti. 

Valvontakyselyt 

Tilausheratteita, hankittavaa materiaalia tai saatuja tarjouksia 
koskevat lausunnot tilaajan on pyydettava tilausheratteen antajal
ta tai muilta kysymykseen tulevilta asiantuntijoilta, jot~a tulisi 
mainita jo tilausheratteessa. 
VR:n sisaiset valvontatiedustelut on tehtava sille tilaajalle, jo
ka kussakin tapauksessa on ostotilaukseen tai -sopimukseen merkit
ty kohtaan "v11tteemme" tahi "asian hoitaa". Kyseinen tilaaja tai 
asianomainen valvontahenkilo hoitaa hankkijan kanssa hankintaa 
koskevan yhteydenpidon. Kaikki hankinnan kohdetta koskevat neuvot
telut hankkijan kanssa on saatettava asianomaisen tilaajan tie
toon. Hankinnan kaupallisista ehdoista sopiminen kuuluu yksinomaan 
hankintaosaston hankintaelimille. 
Valvontakyselyt ja huomautukset hankkijalle tekee asianomainen ti
laaja tai valvontahenkilti. Ellei nain saavuteta tyydyttavaa val
vontatulosta, on asia s11rrettava asianomaisen paallikon neuvotel
tavaksi. Tilausten tai sopimusten muuttaminen tai peruuttaminen 
on hoidettava tyojarjestyksen mukaisesti. 
Hankintojen valvontakyselyt ja huomautukset on tehtava mieluimmin 
kirjallisesti tahi telexilla. Kiireellisissa tapauksissa seka neu
vottelua vaativissa asioissa voidaan kayttaa puhelinta, mutta kir
jallinen vahvistus on tarvittaessa tehtava jalkikateen. Kirjalli
nen menettely vaaditaan aina toimitusehtoja muutettaessa. 
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Toimitusten oikeellisuus ja virheistii reklamo1nt1 

Hankintojen vastaanottotarkastukset sekii tarvikkeiden vastaanotta
minen varastpon tai kayttoon on suoritettava valtionrautateiden 

varasto-ohjesaannossa (VR 2671) annettujen maaraysten muka1sest1. 

Vastaanotetuista ja hyvaksytyista tarv1keto1m1tuks1sta laadittu 

saapum1s1lmo1tus on val1ttomast1 liihetettava ostotilauksen teh
neelle hankintaelimelle: 

Tarv1keto1m1tuks1ssa tahi jo kaytt~on otetuissa tarvikkeissa tode

tuista virheista on toimitettava reklamaatio ostot11auksen tehneel
le t11aajalle. Reklamaatio on t~htava aina kirjallisena ja s11na 

on mahdollisimman tarkoin selvitettava ne seikat, joita itse tar
vikkeessa tai sen toimitustavassa, · -ajassa tai -paikassa moititaan. 
Oman tavaran kuljetusvahingoista, rikkoutumisista ja katoamisista 

on tehtava samoin vastaavanlainen 1lmo1tus. 

Silloin, kun hankkijalle on liihetetty hyvaksyttya vakuutta vastaan 

VR:n omistamaa materiaalia hankittaviin tarvikkeisiin kaytettavak
si tahi annettu hankinnan ajaksi kayttoon naytteita, malleja, pii

rustuksia yms, ja naista on tehty merkinta tilauksen tai sopimuk
sen tiedonantokappaleeseen, on toimituksen vastaanoton yhteydessa 

valvottava liihetetyn materiaalin ja muun aineiston sopimuksenmu

kainen palautuminen. 

Takuut 

Tarvikkeiden valmistajien tai myyjien antamista takuista hankinta
elimien ja varastojen on tiedotettava tarvikkeiden kayttajille. 

Kayttajan velvollisuus on ilmoittaa takuun voimassaoloaikana tar

vikkeessa esiintyvat virheet ja viat ao. hankintaelimelle seka 

valvoa, etta virheet tulevat korjatuksi takuun edellyttamalla ta

valla. Takuukorvausvaatimusten esittamisesta hankkijalle sovitaan 

hankintaelimen ja kayttajan kesken, ellei tilauksen yhteydessa ole 

jo menettelysta sovittu. 

Vetokalustoa ja sen osia koskevien takuiden valvonnasta on annettu 

ohjeet "Vetokaluston korjaustoiminnan. yleisohjeissa" (Kop 1333/ 

411/72, 26.10.1972). 

Hankintalaskut 

Hankintalaskujen tarkastus ja hyvaksyminen on suoritettava siten, 
kuin siita on t;ojarjestyksessa, hankintatoiminnan yleisohjeissa 

( 
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tai muuten erikseen maaratty (Tlt N:o 66/112/76, 10.2.76. - VT 8/ 
76.4.). 

IV Varastotaydennyshankintojen valvonta 

Hankintaosaston varastojen taydennyshankinnat 

voivat olla aikaisemmin varastoitujen tarvikkeiden varastomaarien 

taydentamista tahi uusien tarvikelaatujen hankkimista varastoon. 

Varastotaydennysten tilausheratteet on lahetettava aina siihen va
rastoon, minne tarvikkeet varastoidaan. On otettava huomioon, etta 

maaratyt tarvikeryhmat hoidetaan keskitetysti tiettyjen varastojen 

toimesta koko rataverkon tarvetta varten. Hankinnan valvontavastuu 

kuuluu saman varaston hankintatoimelle. 

Kun varasto on siirtanyt varastotaydennyshankinnan suorittamisen 
hankintatoimistolle, on varaston huolehdittava hankinnan seuran

nasta ja toimitettava tarvittaessa valvontaimpulssit hankintatoi

mistoon, mista valvontakyselyt ja huomautukset hankkijalle tehdaan 
naiden impulssien perusteella. Tasta riippumatta hankintatoimis

tossa on yleisperiaatteen mukaisesti seurattava kaikkien siella 

suoritettujen hankintojen toteutumista ja tiedotettava oma-aloit
teisesti varastolle tapahtumista, jotka mahdollisesti muuttavat 

hankinnan normaalia kulkua. 

Kayttovarastojen taydentaminen tapahtuu 

- varastosiirtona hankintaosaston varastosta, 

- suorana ostona, jolloin hankintaosaston varasto tai hankinta-

toimisto tekee ostotilauksen kayttajan antaman tilausheratteen 

perusteella, ja hankkija toimittaa tarvikkeet suoraan kaytto

varastoon tahi 

- sopimusostona, jolloin kayttaja lahettaa toimitustilauksen suo

raan vuosihankintasopimuksen edellyttamalle hankkijalle. 

Kaikissa naissa kayttovarastojen taydennystapauksissa toimitusajan 

seurannan ja toimitusten oikeellisuuden valvonnan suorittaa tar

vikkeet vastaanottava kayttovarasto, jonka tulee ~lmoittaa suorien 

ostojen ja sopimusostojen toimitushairioista ja -virheista sille . 

hankintaosaston hankintaelimelle, joka on tehnyt suoraostotilauk
sen tahi vuosihankintasopimuksen. 



- 7 -

V Suoraan kayttoon tapahtuvien hankintojen valvonta 

Suoraan kayttoon tapahtuvat hankinnat hoitaa hankintatoimisto, va
rasto, piiri, rautatierakennus tai konepaja. Osten suorittava han

kintaelin maaraytyy kulloinkin rautatiehallinnon tyojarjestyksen 
ja hankintoja koskevien yleisohjeiden mukaisesti. 

Naissa hankinnoissa on valtettava valvontatyota lisaavaa tilausten 
toistamista eri hankintaelimien valilla. Hankintaosaston varastot 

siirtavat suoraan kayttoon tapahtuvien hankintojen tilausheratteet 
hankintatoimistolle silloin, kun hankinta ei kuulu varaston toimi

valtaan, esimerkiksi osto-oikeus ei riita tai kysymyksessa on ul 
komainen hankinta . Jos hankinnan siirtamista edellyttavat seikat 

ilmenevat vasta varaston pyytamista tarjouksista, on saadut tar

joukset lahetettava hankintatoimistoon tilausheratteen ohella . 

Tilausheratteiden lahettamisesta hankintatoimiston hoide t taviksi 
varaston on ilmoitettava tilausheratteiden antajille . 

Hankinnan valvonnan suorittaa naissa hankinnoissa yleisperiaatteen 

mukaisesti aina se hankintaelin, joka on laatinut ja lahettanyt 

hankkijalle ostotilauksen t ahi vuosihankintasopimukseen perustu
van toimitustilauksen . Tilausheratteen antaja on velvollinen il 

moittamaan asianomaiselle hankintaelimelle hankinta-aikana sattu 

vista kayttotarpeen tai tyosuunnitelmien muutoksista, mikali muu

toksilla on vaikutusta kyseisen hankinnan toteuttamiseen. 

VI Hankintojen valvontatietojen ilmoittaminen 

Hankintaosaston hankintaelinten saamien valvontatietojen hyvaksi

kayttoa varten on hankintatoimiston paallikolle lahetettava tapa 
uksittain ilmoitus hankinnoissa esiintyneista oleellisista hairi 
oista . 

Hankintojen valvontaa suorittavien oh annettava tilausheratteen 

tekijalle ja tarvittaessa myos tavaran vastaanottajalle ilmoitus 

hankinta-ajan tai muun hankintaa koskevan seikan muutoksesta heti 
sellaisen ilmettya. 
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VR Vira11isissa tiedotuksissa n:o VT 46/75 . 1. on julkaistu kes

kusverolautakunnan antama ennakkotieto virkaehtosopimuksen mu

kaisten matkakustannusten korvauksista toimitettavasta ennakon

pidatyksesta . Taman ennakkotiedon mukaan em mu~ttokustannusten 

korvauksista ei ole toimitettava ennakonpidatysta. Verohallitus 

on va1ittanut mainittua ennakkotietoa koskevasta paat5ksesta 

korkeimpaan ha11into-oikeuteen. Korkein ha11into-oikeus on paa

t5ksessaan 10 paiva1ta toukokuuta 1976 (KHO 4275/25/75 N:o 1854/ 

76/SM ATK) kumoten keskusvero1autakunnan ennakkotiedon muun 

ohessa 1ausunut , etta muuttokustannusten korvauksista on muut

torahaa virkaehtosopimukseen perustuvana pidettava ennakkope

rinta1ain 4 §:n 2 momentin mukaisena virasta tai toimesta suori

tettuna pa1kkana ja etta rautatiehal1itus on ve1vo1linen toimit

tamaan ennakonpidatyksen muuttorahasta . Sikali kuin pa1kansaaja 

ei saa eri korvausta muutosta johtuneista menoistaan, saadaan 

ne esitetyn selvityksen perusteel1a vahentaa muuttorahan maa

rasta ennen ennakonpidatyksen toimittamista . 

(Hloj n:o 801/119/76, 10 . 6 . 1976) VT 25 /76 . 

OHJESAANTn ENSIAVUSTA 

160 

Rautatieha11itus on maa1iskuun 30 paivana 1976 hyvaksynyt uusitun 

Ohjesaann6n ensiavusta (DEAl, joka tu1ee voimaan 1 . 7 . 1976 1ukien . 

Si1la kumotaan rautatieha11ituksen 3 . 12.1971 vahvistama Ohjesaan

to ensiavusta . 

Uusi Ohjesaanto ensiavusta jaetaan painatusjaostosta jake1ukaa

van mukaisesti heinakuun a1kuun mennessa. 

Dhjesaantoa voi ti1ata painatusjaostosta mainitun ajankohdan 

ja1keen . 

Terveydenhuo1tojaosto antaa eri11iset sove1tamisohjeet kirjeena 

ohjesaann5sta . 

(Rh 483/160/76 , 30 . 3 . 76) VT 25/76 . 
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Va1tiovarainministerio on henki1oautoista va1tio11e vuonna 1976 

suoritettavasta kayttomaksusta 2 paivana huhtikuuta 1976 annetun 

asetuksen (282/76), ja1jempana kayttomaksuasetus, 4 §:n 3 momen

tin nojalla antanut seuraavat maaraykset vapaamerkin kayttami

sesta kayttomaksusta vapaissa henkiloautoissa. 

1. Kayttomaksusta vapaat henkiloauto 

Henkiloautoista va1tiolle vuonne 1976 suoritettavasta kaytto

maksusta 6 paivana helmikuuta 1976 an~etun lain (92/76), jaljem

pana kayttomaksulaki, 4 §:n mukaan kayttomaksusta on vapaa: 

ll henkiloauto , jonka omistaa ja jota kayttaa va1tio tai va1tion 

laitos; 

2) henkiloauto, joka on merkitty rekisteriin ammattimaiseen lii

kenteeseen kaytettavaksi ja jota kaytetaan tallaisessa 1iiken

teessa; 

3) henkiloauto, josta autoveroa on palautettu auto- ja moottori

pyoraverosta annetun lain (482/67) 17 § : n nojalla ja jota auto

veron palautuksen saanut kayttaa; ja 

4) henkiloauto, jota kayttaa vieraan va1tion Suomessa oleva 1a

hetysto tai konsulinvirasto, jonka paallikkona on lahetetty kon

suli, tahi niihin verrattava u1komainen edustusto, taikka niihin 

kuuluva henki1o, joka ei ole Suomen kansalainen. 

Kayttomaksua ei ole myoskaan suoritettava henkiloautosta, jota 

kuljetetaan koenumerokilpia kayttaen siten kuin moottoriajoneu~ 

voasetuksen 27 §:ssa on saadetty . 

2 . . Vapaamerkki ja sen kayttaminen 

Kayttomaksusta vapaissa henkilo~utoissa on vapaamerkin kayttami

sesta kayttomaksusta vapaissa henkiloautoipsa 20 paivana touko

kuuta 1976 annetun va1tiovarainministerion paatoksen (409/76) 

mukaan kaytettava kayttomaksuasetuksen 4 §:n 2 momentissa tar

koitettua v9paamerkkia . Sita ei kuitenkaan sanotun paatoksen mu-
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kaan tarvitse kayttaa ssuraavissa kayttomaksusta vapaissa hsn

ki1oautoissa: 

1) tasava11an presidentin autoissa; 

2) va1tion tai va1tion 1aitoksen omistamissa ja kayttamissa au

toissa, jotka on varustettu moottoriajoneuvoasetuksen taytan

toonpanosta annetun . kulku1aitosten ja y1eisten toiden ministe

rion paatoksen 50 !:n 2 momentissa, se!1aisena kuin se on 6 

paivana syyskuuta 1971 annetussa 1iikenneministerion paatoksss

sa (678/71), tarkoitetuin erityisin, omaan sarjaansa kuuluvin 

tunnusmerkein; 

3) puolustus1aitoksen autoissa, jotka on varustettu puo1ustus-

1aitoksen tunnusmerkein; 

4) kayttomaksu1ain 4 !:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa 

autoissa, jotka on varustettu ede11a 2 kohdassa mainitun 1ii

kenneministerion paatoksen 50 !:n 3 n~mentissa tarko :. tetuin 

CO-tunnusmerkein; 

5) autoissa, jotka on merkitty rekisteriin kaytettavaksi ammat

timaiseen liikentesseen ja joita kaytstaan ta1laisessa 1iiken

tsessa; ja 

6) autoissa, joita ku1jetetaan koenumeroki1pia kayttaen. 

Vapaamerkki on kiinnitettava henki1oauton tuuli1asin sisapuo-

1e11e oikeaan y1aku1maan. 

Autorekisterikeskus huolehtii vapaamerkkien toimittamisesta po-

1iisipiirei11e. 

3. Vapaamerkin hankkiminen 

Edella mainitun valtiovarainministerion paatoksen (409/76) mu- · 

kaan niita henki1oautoja varten, joissa vapaamerkkia on kaytet

tava, auton kotipaikan po1iisi antaa hakemuksesta ta1laisen 

merkin . Vapaamerkin antamisesta on tehtava merkinta auton re

kisteriotteeseen, valiaikaistodistukseen tai -kuittiin. Va1tion 
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autoihin on valvo11inen hankkimaan vapaamerkin se viranomainen 

tai laitos, jonka ha1lussa auto on. Annettaessa kadonneen tai 

tuhoutunaan vapaamerkin ti1a11e toista vapaamarkkia on soveltu

vin osin noudatattava kayttomaksuasetuksen 7 S:n saannoksia. 

Po1iisi pitaa antamistaan vapaamerkeista 1uatte1oa, johon on 

markittava: 

1) vapaamarkin numero; 

2) paiva, jona markki on annattu; 

3) san auton tunhusmerkki, jota varten merkki on annattu; ja 

"4) vapaamerkin antamisen ~eruste. 

Vapaamerkin antamisesta on otattaya saajan kuittaus. 

Vapaamerkkien tilittamisesta maarataan erikseen . 

Ede11a o1evan valtiovarainministerio kunnioittaen i1moittaa 

valtioneuvoston kans1ia11e ja kaiki1la ministerioil1e tiedoksi 

ja noudatettavaksi seka saatettavaksi niiden a1aisten virasto

jen ja 1aitostan tietoon ja noudatettavaksi. 

(N:o 762/09/76, 9 . 6 . 76) VT 25/76. 

VALTION VIRKAMIESTEN ERORAHA 

115 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

N:o417. 

Va1tioneuvoston paatos 

va1tion virkamiesten erorahasta annetun valtioneuvoston paatok

sen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissa 13 paivana toukokuuta 1976. 
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Valtioneuvosto on valtiovarainministerion esittelysta 

k u m o n n u t valtion virkamiesten erorahasta 4 paivana 

syyskuuta 1975 annetun valtioneuvoston paatoksen (716/75) 4 §:n 

2 momentin, 

m u u t tan u t 4 §:n l momentin, 5 §:n, 6 §:n L 2 ja 3 

momentin, · 7 §:n seka 9 §:n 2 momentin, seka 

l i s a n n y t 6 §: aan uuden 2 momentin, jolloin muut.ettu 2 

ja 3 seka nykyinen 4 momentti siirtyvat 3, 4 ja 5 momentiksi, 

seka uuden 6 ja 7 momentin seuraavasti: 

4 § 

Erorahan A-summan myontamisen edellytyksena on, etta edunsaa

ja on: 

ll ollut palvelussuhteessa valtioon yhtajaksoisesti vahintaan 

palvelussuhteensa paattymista edeltaneet viisi vuotta, seka 

2) palvelussuhteensa paattyessa a) tayttanyt 50 mutta ei 63 

vuotta tai b) tayttanyt 40 mutta ei 50 vuotta ja ollut palve

lussuhteessa valtioon yhtajaksoisesti niin kauan, etta hanen 

taysien ikavuosiensa ja taysien palvelusvuosiensa summa on va

hintaan 50. 

5 

Erorahan A-summan saane~lla edunsaajalla on oikeus saada myos 

erorahan B-summa, jos han valittomasti palvelussuhteensa paat

tymisesta lukien on ollut tyottomana tyonhakijana tyovoimatoi

mistossa vahintaan kolmen kuukauden ajan, eika han tana aikana 

ole ilman patevaa syyta kieltaytynyt: 

1) ottamasta vastaan saatavissa ollutta, hanen ammattitaitoaan, 

tyokykyaan ja koulutustaan vastannutta ja hanelle muutoin so

veltunutta lakosta tai tyosulusta taikka muusta naihin verrat

tavasta tyoriidasta vapaata tyota. josta olisi maksettu virka

tai tyoehtosopimuksen mukainen palkka, tai jollei sopimusta ol

lut, sellaisessa tyossa kaypa palkka, tai 



- 7 -

2) osallistumasta hanelle sopivan tyollisyytta edistavasta am

mattikurssitoiminnasta annetun lain (493/65) mukaiseen tai muu

hun perus-, taydennys- tai uudelleenkoulutukseen. 

Erorahan B-summa voidaan myontaa edunsaajalle, joka olisi muu

toin ollut siihen oikeutettu, mutta joka on sijoittunut uudel

leen tyohon, jos han viiden vuoden kuluessa erorahan A-summaan 

oikeuttaneen palvelussuhteensa paattymisesta on menettanyt tyo

paikkansa 2 §:ssa sanotuista syista ja tayttaa tassa pykalassa 

tarkoitetut edellytykset. 

6 s 
Erorahan A-summa maaraytyy palvelusajan pituuden mukaan siten, 

etta 50 vuotta tayttaneelle edunsaajalle maksetaan 5 vuotta ka

sittaneen palveluksen perusteella 1 760 markkaa ja siihen lisa

taan 120 markkaa kultakin 5 vuotta ylittavalta taydelta palve 

lusvuodelta. 

Palvelusajaksi lask·etaan aika, jonka edunsaaja on ollut vahintaan 

kuukauden yhdenjaksoisesti jatkuneessa palvelussuhteessa valtioon, 

Eri palvelusjaksoja yhteenlaskettaessa otetaan huomioon kuiten

kin vain taydet kuukaudet eika palvelusajaksi lasketa yli vuoden 

kestaneen poissaolon edeltaneita palvelusjaksoja . Milloin tyo 

tai virantoimitus palveluksen jatkuessa on ollut keskeytyneena 

yhdenjaksoisesti enemman kuin 30 paivaa, ei myoskaan tata aikaa 

huomioida, ellei silta ajalta ole suoritettu palkkaa eika pal

kattomuuden syyna ole ollut raskauden ja synnytyksen vuoksi my5n

netty virkavapaus tai lorna. 

Erorahan B-summa maaraytyy ikavuosien perusteella ja se on 50-

vuotiaalle edunsaajalle 1 540 markkaa. Jokaiselta seuraavalta 
\ 

taydelta ikavuodelta aina 61 ikavuoteen asti maksetaan lisaksi 

120 markkaa. 

Silloin kun erorahan myontamiaen ~dellytyksena on taysien ika

vuosien ja taysien palvelusvuosien summa edella 4 S:n 2 b kohdas 

sa tarkoitetulla tavalla, on erorahan A-summan suuruus 1 780 mark

kaa mainitun summan ollessa 50-54 nousten 120 markkaa kultakin 
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54 vuotta y1ittavalta vuode1ta, seka erorahan 8-summan suuruus 

1 540 markkaa. 

Mi1oin edunsaajal1e myonnetaan erorahan 8-summa vasta 5 !:n 2 me

mantissa tarkoitetun uudeo tyopaikan menettamisen jalkeen, maaray

tyy erorahan 8-summan suuruus uuden pa1velussuhteen ~aattymisvuo

den mukaan. 

Mil1oin 5 !:n 1 momentissa tarkoitettu tyonhakuaika ei ennata 

tayttya ennen e1akeikan saavuttamista, maaraytyy 8-summan suuruus 

siina suhteessa kuin tyonhakuaikaa kertyy koko summan maksami

seen vaadittavasta tyonhakuajasta, ei kuitenkaan , mi11oin tyon

hakuaika on o1lut lyhyempi kuin 40 % koko vaaditta~asta ajasta. 

Maksettavan summan suuruus maaraytyy tal16in taysin kymmenin 

prosentein koko summasta . 

7 ! 

Mika1i edunsaajan viikottainen tyoaika on palve1ussuhteen paat

tymista ede1taneiden viiden vuoden aikana o11ut paaasial1isesti 

vahintaan 35 tuntia, hanel1a on oikeus saada eroraha taysimaa

raisena . Jos viikottainen tyoaika on o11ut 27-34 tuntia hanel1a 

on oikeus saada ko1me ne1jasosaa ja jos tyoaika on o11ut 20-26 

tuntia viikossa , hane1la on oikeus·saada puo1et taydesta erora

hasta. Edel1a sanottu koskee seka A- etta 8-summaa, kuitenkin 

niin, etta A-summan suuruus on vahintaan 1· 780 markkaa ja 8-sum

man suuruus , mika1i 6 ! : n 6 momentista ei muuta johdu, vahintaan 

1 540 markkaa . 

9 ! 

Neuvotte1ukunnassa on kuusi jasenta . Kolme jasenista, joista 

yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja , maarataan va1-

tiovarainministeri6n ehdottamista henki16ista seka muut kolme 

jasenta seuraavasti: yksi Akava ry:n , yksi TVK:n Virkamiesjar

jestot TVK-V ry:n ja yksi Virkamiesten ja Tyontekijain Yhteis

jarjest6 VTY ry:n ehdottamista henkiloista . Kul1eki n jasenel1e 

maarataan samassa jarjestyksessa varamies . Puheenjohtajan, vara-
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puheenjohtajan ja jasenet maaraa va1tioneuvosto. 

Tata paatosta sove11etaan 1 paivana tammikuuta 1976 ja sen jal

keen paattyneisiin pa1ve1ussuhteisiin. 

(H1oj n:o H1o 409/115/76, 7.6.1976- Vert . VT 40/75.1) VT 25/76. 

TILILUETTELO, UUSI KUSTANNUSPAIKKA 

223 

I1ma1an terveydenhuo1tokeskukse11e avattava kustannuspaikkanumero 

on 19021, joka pyydetaan merkitsemaan ti1iluette1on sivu11e 

VR 2628.19 . (To 1170/223/76, 10.6 . 1976) VT 25/76 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

67 

1.7.1976 lukien lis~t~~n Kilen kohda1le sarakkeeseen 6 seuraava 

lause: 

6 

T l~htev~~ kappaleta

varaa varten asema- ja 

aluevaunujen rajoissa. 

(N:o Lko 22755/67/76, 8.6.76) VT 25/76. 

KADONNEITA HAARUKKAVAUNUJA 

Tampereen tavara-asemalta kadonnut 3 kpl haarukkavaunuja: 

Tpe 52, Tpe 41 ja Tpe 23 . Em merkinn~t haarukkavaunuissa 

hitsatuin kohokirjaimin . Pyydet~~n etsim~~n ja loydett~ess~ 

palauttamaan osoitteella: Tavara-asema, Tampere 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi yp 1 l ratainsinoorin (B1) virkaa, toistaiseksi rautatiehal
lituksen rataosastolla. Rautatiehallitukselle osoitetut hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
14.07.1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Oulun ratapiirissa (Ruukki). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava Oulun 
ratapiirin paallikolle viimeistaan 14.07.1976. 

NIMITYKSilt 

1 i i k e n n e o s a s t o : asemap~allikon virkaan (V26) (Tampere) 
liikennetarkastaja (V24) Heimo Johannes Heinonen, asemapaallikon 
virkaan (V25) (Sein~joki) ylim. liikennetarkastaja (V22) Aarno 
Erkki Sivunen ja apulaisinsinoorin virkaan (V24) (Seinajoen lii
kennepiiri) vt. apulaisinsinoori Aarne Olavi Tolvanen. 

R a t a o s a s t o 

Rautatiehallitus: vanh. toimistorak.mestarin (V23) virkaan vanh. 
toimistorak.mestari Niilo Oskar Honkanen; ap 2 1 kirjurin virkaan 
ylim. 3 l kirjuri Irja Helena Savolainen. 

Helsingin ratapiiri: rataesimiehen toimiin (Helsinki) raidemiehet 
Esko Armas Valtteri Holm ja Paavo Juhani Hynynen. 

Kouvolan ratapiiri: rataesimiehen toimeen (Kouvola) raidemies Tuo
mo Ilmari Pokki. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : junamiehet Reine OskaDi Ruohonen, 
Vaino Erik Johannes Karukivi, Paavo Ilmari Hokkanen, asemamiehet 
Sulo Armas Narinen, Leevi Raatikainen, Sulo Nikolai Saarikko, 
Mirjam Kyllikki Nordberg, autonkuljettaja Soini Veikko Johannes 
Valariutta, ylim.tallimies Veli Pekka Vario. 

R a t a o s a s t o : ylim . toimistoapul. Valma Kristiina Pehko
nen. 
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MATKUSTAJ ALASKENTA 

Normaalin matkustajalaskennan sijasta suoritetaan erikoispika- ja 
pikajunissa seka erikseen mainituissa benkilojunissa vuosittain 
11-17.7. ja 11-17.11 matkustajalaskenta jaljempana anne~tujen 
ohjeiden mukaisesti. 

Laskentapaikat 

Laskentapaikkoina ovat junien alku- ja paateasemien lisaksi 
seuraavat liikennepaikat: 

Riihimaki Ylivieska Mikkeli Imatra 
Toijala Oulu Pieksamaki Parikkala 
Tamp ere Kemi Kuopio Lieksa 
Haapamaki Rovaniemi Iisalmi Nurmes 
Seinajoki Jyvaskyla Kajaani Karjaa 
Kokkola Kouvola Lappeenranta Turku 

Matkustajien lukumaara ilmoitetaan matkustajien maaraalueet
lomakkeella (lom. n:o 4481) seka laskentapaikalle ·saavuttaessa 
etta sielta lahdettaessa ryhmiteltyina matkustajien maaraalueiden 
mukaisesti seka eriteltyina vaunuluokittain. 

Maaraalueet 

Maaraalueet on lueteltu junien kulkusuuntien mukaisessa ryhmityk
sessa. Kunkin kulkusuunnan kohdalla on mainittu kysymykseen tule
vat junat. Maaraalueet muuttuvat rataosittain matkan edistyessa. 
Maaraalueiden jalkeen suluissa olevat lyhennykset ilmoittavat 
alueelle kuuluvat pysahdyspaikat tai ~ataosan, jonka kaikki 
pysahdyspaikat kuuluvat ao. alueelle. 



- 3 -

1. Rataosat: Hki-Kv-Imr-Jns 

Junat: 

Laskenta
asemat 

Hki 1 

Ri s 
II 1 

Kv s 

Kv 1 

Lr s 
II 1 

Imr s 
II 1 

Par s 

" 1 
Jns s 

1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 25 

Matkustajien miiaraalueet tai -alueryl:unat 

Ri Lh Kv Mi Lr 
(Ke,Hy) (Ka) (Kv pp) (Ta,La) 

Imr 
(Jts-Imr) 

Jns 
(Rja jk) 

Lr Imr Par Sl Kit Jns Lis 
(Ta,La)(Jts-Imr) (Rja,Spl)(Par lp)(Sr,Kti)(Sa,Hs1)(Jns pp) 

2. Rataosat: Jns-Imr-Kv-Hki 

Junat: 2, 4, 6, a, 12, 14, 16, 20, 22, 26 

Jns 1 

Par s 
II 1 

Imr s 

Imr 81 Lr Kv Ri Hki 
(Hs1-Imr)(Par 1p)(Tos-Lr)(La,Ta)(Ka,Lh)(Hy,Ke) 



Imr 1 
Lr s 
11 1 

Kv s 

Kv 1 

Ri s 
11 1 

Hki s 
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Lr Kv Kta Mi Ri Hki 
(Tos-Lr)(La,Ta)(Kv etp)(Kv pp)(Ka,Lh)(Hy,Ke) 

Lh 
(Ka) 

Ri lD. 

(Ri pp) 
Hki 
(Hy,Ke) 

3. Rataosat: Hki-Pko-Sk-01-Kja 

Junat: 

Hki 1 

Ri s 
11 1 

T1 s 
11 1 

Tpes 

Ri 

45, 47, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 653 

T1 
(lD.) 

Tku Tpe 
(T1 1p) 

ov Sk 01 
(Tpe pp) (Pko) (Pna jk) 



Tpe 1 

Sk s 

" 1 

Kok s 

" 1 

Yv s 

" 1 

01 s 

01 1 

Kem s 

" 1 
Roi s 

" 1 
Kjas 
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Sk Kok 01 Kem Tor Roi Kj!!. 
(Pko) (?rui) (Kns-01) (OVa) (Lla-Roi) (Roi itp) 

Kem Tor 
(ova) 

Roi Kj!! 
(L1a-Roi) (Roi itp) 

Hpa 
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4. Rataosat: Kja-01-Sk-Pko-Hki 

Junat: 46, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 654, 668 
Roi Kem 01 Kok Sk Tpe Hki 
(Kvr-Roi)(Mu1-Kem) (Vti-Kok)(Pna)(Pko)(T1-Hki) 

Kja 1 
Roi s 
II 1 
Kem s 

" 1 
01 s 

Yv Kok Sk Tpe T1 Ri Hki 
(Vti,Ou) (Kna) (Frui) (Pko) (Hl) 

01 1 
Yv s 
II 1 
Kok s 

" 1 
Sk s 

" 1 
Tpe s 

T1 Tku Ri Lh Hki 
(T1 1p) (Hl) (Ri itp) 

Tpe1 
T1 a 

" 1 
Ri s 

" 1 
Hki a 
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5. Rataosat: Hki-Kuo-Kon 

Junat: 

Hki 1 
Ri s 
II 1 

Kv s 

Kv 1 

Mi s 
II 1 

Pm s 
II 1 

Kuo s 

Kuo 1 
Ilm s 
II 1 

Kaj s 
II 1 

Kon s 

71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 771, 963 

Ri Lh Kv Kta Pm Kuo 
(Ke,Hy) (Kv etp) (Voi-Pm) (Snj) 

Kon 
(Sij jk) 

Mi Pm Jy Var Kuo Ilm Kon 
(Voi,Mr)(Hau)(Pm 1p)(Pm i~)(Snj)(Sij,Lna)(Skv,Kaj) 

Ilm Yv Kaj Kon 01 Nrm 

(Sij,Lna)(I1m lp) (Skv) (Kon 1p) (Kon itp) 
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6. Rataosat: Kon-Kuo-Hki 

Junat: 72, 74, 76, 78, 80, 84, 772, 964, 968, 970 

Kon 1 

Kaj s 

" 1 
Ilm s 

Ilm 1 

Kuo s 

" 1 
Pm s 

Pm 1 

Mi s 

" 1 
Kv s 

Kv 1 

Ri s . 

" 1 
Hki s 

Kaj I1m Kuo Pm 
(Skv)(Lna,Sij)(Snj) 

Kuo Pm Jy 
(Lna, Sij )(Snj) (Pm 1p) 

Kv Ri 
(Hau-Kv) (Lh) 

Hki 
(Hy,Ke) 

Var Kv Ri Hki 
(Pm itp) (Hau~Kv) (Lh) (Hy,Ke) 

Mi 
(Hau) 

Kv 
(Mr) 

Lr Kta Ri Hki 
(Hy,Ke) 

Lh Ri 

(Kv i tp) (Kv etp) (Lh) 

Hl 

(Ri pp) 
Hki 
(Hy,Ke) 
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7. Rataosat: ffil:i- Jy 

Junat: 93, 97, pe Tpe-Hpk 

Ri Tl Tku Tpe Hpk Sk Jy 

(Ill) (Tl lp) (.Ov,Vlp) (Hpk pp) (Keu,'Pvi) 

Hki l 

Ri s 
II l 

Tl s 
II l 

Tpes 
II l 

Hpk s 
II l 

Jy s 

8 . Rataosat: Pm-Jy-Hki 

Junat: 94 , 98 su, 518 

Jy Hpk Tpe Tl Ri Hki 

(Hks) (Pvi-Hpk) (Vlp,Ov) (Ill) 

Pm l 

Jy s 
II 1 

Hpk s 
II l 

Tpe s 

10988-76/539 



Tpe1 
T1 s 
II 1 

Ri s 
II 1 

Hki s 

T1 

9. Rataosat: 

Junat: 

Ri T1 
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Tku Ri Lh Hki 
(T1 1p) (Hl) (Ri itp) 

Hki-Hpk-Sk-01 

41, 43 pe, 51, 601 

Tku Tpe Sk Jy 01 
(Hl) (T1 1p) (Ov-Sk) (Hpk itp) (Lpa 

Hki 1 
Ri s 
II 1 
T1 s 
II 1 
Tpe s 

Tpe1 
Hpk s 
II 1 

Sk s 

Hpk 
(Ov,V1p) 

Jy Sk Vs Pts Kok 
(Hpk itp)(My-Sk) (Sk 1p) (Lpa-Pna) 

jk) 

01 
(Kns-01) 



Sk 1 

Kok s 
II 1 

Yv s 
II 1 

01 s 

10. 

01 1 
Yv s 
II 1 
Kok s 
II 1 
Sk s 

Sk 1 
Hpk s 
II 1 

Tpes 

Pts 
(Prui) 

Rataosat: 

Junat: 

Yv 
(Rki-Yv) 

Hpk 
(Alv-Hpk) 
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Kok Yv 
(Kns) 

01-Sk-Hpk-Hki 

42, 44, 52, 610 

Kok Sk Hpk 

01 Kem 
(Ou-01) (01 pp) 

Tpe Ri Hki 
(Kns) (Pna-sk) (Alv-Hpk)(V1p,Ov)(T1,Hl)(Hy,Ke) 

Jy Tpe T1 Tku Ri Hki 
(Hpk itp) (V1p,Ov) (T1 1p) (Hl) (Hy,Ke) 



Tpel 
Tl s 
II l 

Ri s 
II l 

Hki s 

Tl Tku Ri 
(Tl lp) (In) 

11 . Rataosat: Hki- Vs 

Hki l 

Ri s 
II l 

Tl s 
II l 

Tpes 
II l 

Sk s 
II l 

Vs s 

Juna: 33 

Ri Tl Tku 

(In) (Tl lp) 
Tpe 

- 12 -

Lh Hki 
(Ri itp) (Hy,Ke) 

Sk 
(Pko) 

Kok 

(Sk pp) 
Vs 
(Yst- Vs) 
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12 . Rataosat: Vs-Hki 

Junat: 32, 34 

Sk Tpe T1 Tku Ri Lh Hki 

Vs 1 

Sk s 
II 1 

Tpes 
II 1 

T1 s 
II 1 

Ri s 
II 

Hki s 

(Lai-Sk) (Pko) 

13 . Rataosat: Hki-Tpe-Pri 

(T1 1p) (ffi) (Ri itp) 

Junat: 141, 143, 145, 151, 155, 157, 159 

Ri Tl Tku Tpe Ov Ra Pri 
(ffi) (Tl 1p) (Tpe pp) (Pej 1p) (Noa- Pri) 

Hki1 

Ri s 
II 1 

T1 s 
II 1 

Tpes 
II 1 

Pri s 
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14. Rataosat: Pr i -Tpe-Hki 

Junat: 98, 142, 144, 146, 152, 156, 158, 160, 162 

Tpe T1 Tku Ri Lh Hki 

Pri 1 

Tpe s 
II 1 

T1 s 
II 1 

Ri s 
II 1 

Hki s 

(Hva-Tpe) 

15. Rataosat: 

Hki1 

Kr s 
II 1 

Tku s 
II 1 

Tus s 

Junat: 

Kr 

(T1 1p) (Hl) (Ri itp) (Hy) 

Hki-Tus/Nls 

121, 123, 125, 127, 129, 131, 135 

Hnk S1o Tku Ukp Tus Nls 

(Kr etp) (Pku-Slo)(Po) ( -Ukp) 



16. Rataosat: 

Tusl 

Tku s 
II 1 

Kr . s 
II 1 

Hki s 

Junat: 

S1o 
(Po) 

17. Rataosat: 

Junat : 
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Tus-Hki 

122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 

Kr 

(Po-Kr) 
Ri 
(Kr pp) 

Nls/Tus-Tpe 

Hnk Hki 

(Kr etp) (Kkn) 

101, 103, 105, 107, 109 

Tku Lm T1 

(Hp,Ur) 

m Tpe 

(T1 etp) 

Hpk Jy 

(Tpe pp) (Hpk itp) 

Nls1 

Tus1 

Tku s 
II 1 

T1 s 

" 1 
Tpes 
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18 . Rataosat : Tpe-Tus/Nls 

Junat : 102, 104, 106, 108, 110' 548 

T1 Lm Tku S1o Ukp 
(Ur, Hp ) (Tku i t p)(-Ukp) 

Tus 

Tpe1 
T1 s 

" 1 
Tku s 

" 1 
Nls s 
Tus s 

19 . Rataosat : Tpe- Jns 

Nls 

Juna-€ : 101, 103, 831, 833, 835, 91 5 , 919, 921 

Tpe1 
Hpk s 

" 1 
Jy s 

" 1 
Pm s 

Pm 1 

Jns s 

Hpk J y Pm Kuo Mi Sl Jns 
(Ov,Vlp)(Keu-Jy)(Hks)(Pm pp)(Pm etp)(Jor jk)(Var-Jns) 

Var Jns Lis 
(Hnv,Vnj)(Jns pp) 
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20. Rataosat: Jns-Tpe 

Junat: 104, 106, 830, 832, 834, 918 

Var 
(Vnj-Var) 

Pm Kuo Mi Jy Tpe Tku 

(Pm pp) (Pm etp) (Hks) (Pvi-Tpe) (T1 jk) 

Jns 1 

Pm s 

Pm 1 

Jy s 
II 1 

Hpk s 
II 1 

Tpe s 

Jy Hpk Sk Tpe T1 

(Hks) (Pvi,Keu)(Hpk pp)(V1p,Ov) 

21. Rataosat: 01-Kon 

01 1 

Kon s 

Junat: 72, 76, 870 

Kon etp Kon itp Kon pp muut 

Tku Tus 

(Ur-Tku)(Nls) 



22. Rataosat: 

Junat: 

01 etp 

Ken 1 
01 s 

23 . Rataosat: 

Junat: 

Pri 1 
Tpes 

24 . 

Hpk1 
Sk s 

Tpe 

Rataosat: 

Junat: 

Alv 
(My,Aht) 
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Kon-01 

71, 75, 861 

01 pp 01 muut 

Pri-Tpe 

462, 466, 470 

Tpe PP Tpe etp muut 

Hpk-Sk 

579, 581, 583, 585, 587, 589 

Sk Sk 1p Sk pp muut 
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25. Rataosat: Sk-Hpk 

Junat: 580, 582, 584, 586, 588 

Hpk Hpk etp Hpk itp muut 

Sk + 
Hpk s 

26. Rataosat: Yv-Ilm 

Junat: 592, 594 

Ilm pp Ilmetp muut 

Yv 1 

Ilm s 

27. Rataosat: Ilm-Yv 

Junat: 591, 593 

Yv etp Yv pp muut 

Ilml 
Yv s 



28. Rataosat: 

Vs 1 

Sk s 

Junat: 

Sk 

29. Rataosat: 

Junat: 
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Vs-Sk 

562, 564, 568, 570 

Sk etp Sk pp 

Tor-Kern 

634, 636, 638, 640 

Sk itp rnuut 
(Hpk) 

L1a itp Kern Kern etp rnuut 

Tor 1 
Kern s 

30. Rataosat: Hpk-Pm 

Hpk1 
Jy s 

" 1 
Pm s 

Junat: 95, 97, 901, 903, 905, 909, 931 

Keu-Vn Jy Vko-Nri Pm Pm pp Pm etp Pm i tp 
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31. Rataosat: Pm-Hpk 

Junat: 96, 98, 902, 906, 920, 930 

Lvt (Hks) Jy Hpk pp Hpk etp Hpk 1p 

Pm 1 

Jy s 

" 1 
Hpk s 

32. Rataosat: Kon-Jns 

Kon 1 

Nrm s 

" 1 
Lis s 
II 1 

Jns s 

Junat: 862, 864, 866, 868, 870 

Jns Jns 1p Jns etp muut 

muut 



------
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33. Rataosat: Jns-Kon 

Junat: 861, 863 , 865, 867, 869 

Kon Ken 1p Kon etp muut 

Jns 1 
Lis s 

" 1 
Nrm s 

" 1 
Kon s 

34. Rataosat: Pri- Hpk 

Junat: 493, 495 

Hpk etp Hpk itp Hpk pp 

Pri 1 
Hpk s 

35. Rataosat : Srj- Jy 

Junat: 940 , 942 , 944 

Jy 1p Jy itp 

Srj 1 
Jy s 
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36. Rataosat: Sl-Pm 

J unat: 906, 910, 916 

Pm lp Pm pp Pm et p muut 

Sl 1 

Pm s 

37. Rataosat: Sl-Par 

Junat: 801, 803, 805, 807 

Jns Imr Lr Kv Ri Hki muut 
(Par pp) (Lh) 

Sl l 
Par s 

38. Rataosat: Par-Sl 

Junat: 802, 804, 806 

Sl Sl pp muut 

Par l 
Sl s 
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EdelUimaini tuissa henkilojunissa sijoi tetaan ryhmaan "muut" ne 
matkustajat, joita ei ryhmitella tarkemmin. Laskentapaikat ovat 
samat seka kauko- etta paikallisjunissa. 

Kaytetyt lyhennykset: 
1 

LASKENTALOMAKKEIDEN TAYTT6 

jk 
etp 
itp 
pp 
lp 

ja kauemmaksi 
etell:ipuolelle 
itapuolelle 
pohjoispuolelle 
lansipuolelle 

1 lahtiessa 
s saapuessa. 

Laskentalomakkeen "miiaraalueet"-riville on merkittava 
k a i k k i ao . junan ja rataosan kohdalla luettelossa mainitut 
maaraalueet ja ennenkaikkea 1 u e t t e 1 o n m u k a i s e s
s a j a r j e s t y k s e s s a . Matkustajien lukumaarat 
merkitaan s~ten , etta kullakin laskentapaikalla (erikseen saavut
taessa ja lahtiessa) selviaa silla hetkella junassa oleva 
k o k o m a t k u s t a j am a a r a jaoiteltuna maaraalueit
tain. Ellei jollekin maaraalueelle ole matkustajia, merkitaan 
ko. sarakkeeseen -

Kukin matkustaja merkitaan sille maaraalueelle, jolla han poistuu 
junasta joko jaadakseen tai vaihtaakseen junaa. Jos risteysase
malla tai junan paateasemalla on poikkeavaan suuntaan tai kauem
maksi matkustavia varten varattu oma maaraalue, merkitaan matkus
taja talle alueelle. 

Maaraaluejakautuman muuttuessa on aina aloitettava uusi lomake. 
Kun junassa on edella mainitussa tapauksessa kaksi tai useampia 
runkoja, jotka lasketaan eri tavalla, ei naita saa yhdistaa 
samalle lomakkeelle. Paiva- ja makuuvaunuista tehdaan ilmoitus 
eri lomakkeille. 
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Matkustajien lukumaarien kerailyn helpottamiseksi voidaan kayttaa 
kerailylornaketta (lorn. n:o 4482 ) tai kerailyliuskaa (lorn. n:o 
4480), johon voi lipuntarkastuksen yhteydessa lippupihdeilla 
lavistaa reian osoittamaan rnatkustajan rnaaraaluetta. Kerailylius
kat voi jakaa tarpeen rnukaan eri suuruisiin kenttiin, jotka 
rnerkitsevat eri rnaaraalueita. Kunkin laskentapaikan jalkeen 
siirretaan kerailytiedot yhteenlaskettuina varsinaiselle laskenta
lornakkeelle. 

Taytetyt lornakkeet on jatettava kotiasemalle, jolta ne tarkastet
tuina ja junittain jarjestettyina lahetetaan paivittain tietokone
toimistoon, viirneistaan kunkin kuukauden 21 . paivaan rnennessa. 

Lornakkeen tayttamisessa noudatetaan rnuutoin soveltuvin kohdin 
LTO:n 10 .4.9. kohdassa annettuja ohjeita. Lahempia ohjeita anne
taan lisaksi liikennepiirien toimistoista ja kotiasemilta. 

Lornakkeiden perusjakelu suoritetaan painatusjaoston toirnesta 
suoraan junanvarusteluasemille. 

HUOM! 

Laskentalornakkeita tayttaessaan kehoitetaan jokaista tarkoin 
tutustumaan tayttoohjeisiin, silla lukuisat esiintyneet taytto
virheet vaikeuttavat lomakkeiden koneellista kasittelya. 

Liitteena eraasta 7-kohdan junasta malliksi suoritettu laskenta 
ja taytetty lornake. 

Muiden junien osalta on soveltuvin osin noudatettava vastaavaa 
tayttamistapaa. 

Laskentalomaketta uusittaessa tullaan maaraaluesarakkeet nurneroi
rnaan, jotta rnaaraalueen rnerkitseminen oikeaan sarakkeeseen 
helpottuu. 
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VR VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 17a ja 21a/76 

Erillisena on julkaistu Virallisia tiedotuksia n:o 17a sisalto

naan: Pyorilla varustettujen sotilasajoneuvojen ja -tyokoneiden

kuormaaminen ja kuljettaminen. 

Samoin on erillisena julkaistu Virallisia tiedotuksia n:o 21a 

sisaltonaan: Kirjatun matka- ja kiitotavaran lahettaminen. 

Molempien a-numeroiden jakelun on suorittanut painatusjaosto. 

IK~LIS~T 

115 

Va1tiova~ainminist~~io on antanut va1tioneuvoston kanslial1e ja 

kaiki1le ministerioil1e seka niiden a1aisi1le vi~astoille ja lai

toksille osoitetulla kirjeellaan n:o P 4633, 26.5.1976, ika1isien 

myontamisesta ti1apaisi1le toimihenkiloi11e. seu~aavat ohjeet. 

Huhtikuun 11 paivana 1974 tehdyn va1tion vi~kamiesten ikalisaso

pimuksen 7 S:n noja11a va1tiovarai~iniste~io on paattanyt, etta 

ti1apaisi11e toimihenkiloi11e, jotka ovat paatoimisessa virkasuh

teessa va1tioon ja joiden toimi on sijoitettu V- tai C-pa1kkaus

taulukon mukaiseen ,palkkaus1uokkaan, saadaan ke~akuun 1 paivasta 

1976 alkaen myontaa ' ika1isa tai ika1isat siten kuin tassa y1eis- · 

kirjeessa maarataan. Taman ki~jeen.maa~aykset eivat kuitenkaan 

koske paatoimisia komiteasihteereita, joiden pa1kkioiden vahvis

taminen suoritetaan samoin menette1yin kuin tahankin asti. 

Tilapaisen toimihenki1on ika1lsasta on voimassa, mita edel1amai

n~tussa ika1isasopimuksessa on perusp~1kkaisten viran- ja toimeri

ha1tijoiden seka ylimaaraisten toimenha1tijoiden osalta sanottu, 

kuitenkin seuraavin poikkeuksin. 

Ti1apaisella toimihenkilolla ei ole oikeutta jka1isaan, vaan ika-

1isan maksaminen tai maksamatta jattaminen on va1tiotyonantajan 

harkintavaltaan kuu1uva asia. S~n viranomaisen, jonka asiana va1-

tiQn vi~an tai toimen ha1tijain pa1kkauksesta ennetun asetuksen 
' (36/43) 9 S:n mukaan on myontaa ika1isa, on kussakin tapauksessa 

ha~kittava, onko fka1isan maksaminen peruste1tua ja ta~koituksen-
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mukaista tyovoiman saantia ja . paiveluksessa pysyttamista tarkoit

tavassa mielessa, samalla ottaen huomioon ikalisan kustannukset 

ja kaytettavissa olevien maararahojen asettamat rajat. Valtioneu

voston kanslia ja asianomaiset ministeriot voivat kukin valtiova

rainministerion lausunnon hankit~uaan hallinnonalallaan antaa 
ohjeita ikalisien myontiimise.staha·rkinnan perusteella. 

Edellatarkoitettuun harkintavaltaan ei kuulu paattaminen siita, 

kuinka manta ikalisaa annetaan tai mika palvelusaika otetaan lu

kuun . ikalisaan ·aikeuttavana, vaan talta osin on noud!"tettava, mi

ta ikalisasopimuksessa on peruspalkkaisten viran- j~ toimenhal

tijoiden seka ylimaaraisten toimenhaltijoiden osalta sanottu. Se~ 

laiselle tilapaiselle toimihenkilBlle, jonka palkkaus maksetaan 

muulta kuin varsinaiselta palkkausmom~ntilta, ei saada myontaa 
ikalisiia .. 

Tilapaiselle toimihenkilolle ei yleensa saada suorittaa ikalisaa 

tannehtivasti, vaan aikaisintaan sen kuukauden alusta lukien, jo

ta edeltavana kuukautena toimihenkilo on tehnyt ikalisasopimuksen 

3 S:n 1 momentissa tarkoitetun hakemuksensa. Mikali kysymyksessa 

on virkamies, joka siirtyy samassa virastossa tai laitoksessa · 

muusta virkasuhteesta tilapaiseksi toimihenkiloksi, voidaan ika

lisa kuitenkin myontaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona 

ikalisahakemus on tehty. Valtiovarainministerio voi valtioneuvos

ton kanslian taikka asianomaisen ministerion tai keskusviraston 

esityksesta antaa luvan myontaa tilapaisille toimihenkiloille 

ikalisaa taannehtivasti pitemmalta ajalta kuin edella on sanottu. 

Ikalisa voidaan myontaa maaraajaksi tai .toistaiseksi. Valtiova

rainministerion aikaisemmalla paatoksella myontamien ikalisien 

katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi myonnetyn 

ikalisan maksaminen voidaan ha"rkinnan mukaan lakkauttaa. 

Ikalisasopimuksen 8 S:ssa olevia ikalisan taydennysosaa koskevia 

sopimusmaarayksia ei sovelleta · tilapaisiin toimihenkiloihin. 

Valtiovarainministerio ei anna tilapaisille tpimihenkiloille ika

lisasopimuksen 7 S:ssa tarkoitettua erivapautta lukea ikalisaa 

varten hyvakseen mouta kuin ikalisasopimuksen 4 S:ssa tarkoitet

tu~ ~alvelusaikaa. 
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Edella olevan johdosta rautatiehallitus ilmoittaa, etta ikalisat 

til~paisille toimihenkilaille myonnetaan asianomaisen anomuksesta 
em . . ministerian kirjelmassa mainituin edellytyksin samassa jar

jestykssssa . kuin peruspalkkaisille yiran ja toimen haltijoille 

ja ylimaaraisten tointen haltijoille (~1oj n:o 852/115/76) VT 26 
/76 . 

TYOSUOJELU 

162 

Vuonna 1973 voimaan astunut 1aki ja asetus tyasuojelun valvonnas

ta ja niiden perusteella vuonna 1974 tehty rautatiehallituksen ja 

rautateiden henkil6kuntajarjestajen val~nen sopim~s tyasuojelun 

yhteistoiminnasta valtionrautateilla ovat tehos~aneet tyasuojelu 

toimintaa valtionrautateilla ja lisanneet tuntuvasti ko . toimin

taan osallistuvan henkilakunnari maHraa. Toiminnan tehostumisen 

eraana ede1lytyksena on ollut riittava koulutus . 

1. Rekisteraimisen uusimistarve 

Koulutettavien maaran kasvaminen ja eri kurssityyppien lisaanty

minen on tehnyt manuaalisen koulutustilastoinnin tyalaaksi. Ti

lannetta vaikeuttaa se, etta opetussisalloltaan toisiinsa rinnas

tettavia tyHsuojelu~ursseja on ·pidetty sri nimisina . Valtionrau

tateiden omien kurssien osalta tama on ·ohimeneva kehitysvaihee

seen liittyva ilmio . Sen sijaan ulkopuolisten jarjestamien kurs-

· sien osalta tilanne saattaa ella toinen . On vaikeata arvioida , 

mitka erinimiset kurssit voidaan rinnastaa toieiinsa. Seurauksena 

saatta~ ella tarpeeton paallekkaiskouluttaminen . Saadusta koulu

tuksesta osa on vanhentunutta tai sisallaltaa~ sellaista, ettei 

se n .voida enaa katsoa korvaavan tyasuojelun yhteistoimintasopi

muksen perusteella annettavaa koulutusta. 

Voidakseen suunnitella ja seur~ta - kulloinkin vallitsevaa koulu

tustjlannetta on rautatiehallitus tanaan paattanyt , etta kaikki 

tyosuojelukoulutustiedot kerataan vuoden 1976 alusta lukien tieto

konerekisteriin, josta ne ovat ' saatavissa halutulla tavalla eri

teltyina. Taten saadaan yksityiskohtaiset tiedot slita, mita yh

teistoimintasopimuksen esellyttamia tai niihin mahdollisesti rin-
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nastettavissa olevia kurssaja kukin on kaynyt. 

2. Tyosuojeluko~lutustietojen rekistarointi 

Tyosuojelukoulutustiatojen rekisterointi aloitetaan vuoden 1976 

alusta . Tiedot liitetaan nykyiseen henkiloasiain rekisteriin, jos

sa ne sailytetaan yhta ka uan kuin henkilon muutkin tiedot . Tiedot 

rekisteroida~n kaikkien tyosuojelukoul~tusta saaneiden osalta, 
riippumatta siita kuuluvatko he tyusuojeluorganisaatioon. 

Sosiaali- ja tyosuoj~lujaosto yhdessa oshstojen ty6suojelup&&lli

k6iden kanssa ker&a tiedot vuoden 1975 loppuun mennass& saadusta 

tyosuojelukoulutuksesta. Na~a tiedot samoin kuin vuoden 1976 alus

ta lahtien saadut tiedot tyosuojelukoulutuksesta toimitetaan so

siaali-· ja tyosuoj e lujaoston taimesta tilit oimistoon valitt5masti 

kurssin paatyttya tai viimeistaan kuukausittain tutkintojen i~

moittamista varten laadittua lomaketta VR 2909.2 kaytt&en . Loma

ketta voidaan tilata valtionrautateiden painatusjaostosta . Lomak

keeseen merkit&an ao . tyosuojelukurssin tunnus, kurssin suoritta

misvuosi sek& kurssin . suor{ttaneiden henkiloiden nimet , henkilo

tunnukset ja toimipaikka (liikennealue , vastuualue, raut-atieraken

nus, konepaja ja rautatiehallituksen osasto) . 

Tyohonottajat tiedustelevat uusilta tyontekij6ilt& heid&n oppilai

toksessa_ tai muun tyonantajan palveluksessa ollessaan saamaansa 

ty6suojelukoulutusta . Myonteisessa tapa.uksessa on merkittav& muis~ 

tiin koulutustilaisuuden nimi, j&rjestamisvuosi , jarjestaja ja 

.kestoaika paivina tai tunteina. Nama tiedot samoin kuin adell& 

mainitut henkil6& koskevat tiedot toimitetaan kuukausittain osas

ton ty6suojelupaal l ik6lle toimitettaviksi edelleen sos1aali- ja 

ty6suoj e luj a as to on, ·J o ka tarkistaa vo idaanko saadun kou lutuksen 

kat~oa vastaavan jotain valtionrautateiden kurssia . . Sosiaali- ja 

tyosuojelujaosto ilmoittaa koulutuksesta edelleen tilitoimistoon 

lomaketta VR 2909 . 2 kayttaen . 

3. fyosuojelukoulutustietojen tulostaminen 

Kunakin vuonna heinakuun 5 paivaan mennessa tulee tietokonetoi

mistosta saada luettelo niista ty5suojeluorganisaatioon kuuluvista 

henkiloista, joilta puuttuu ty6suojelun yhteistoimintasopimu ksen 
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edellyttamaa koulutusta. Luettelosta tulee ilmeta aa . henkiloiden 

henkilotunnusnumerot, nimet ja puuttuvat koulutuksen koodinumerot 
ryhmiteltyina osastoittain ja piireittain , liikenne- tai vastuu

aiueittain, rautatierakennuksittain, konepajoittain seka rautatie
hallituksen osasta. 

Taman tiedon saamiseksi tietokonetoimistalle tulee antaa ajanta

salla eleva luettelo tyosuojelutehtavissa toimivien henkiloiden 

henkilotunnusnumeroista. Henkilotunnuksen perassa tulee ella viela 

tehtavaa tyosuojeluorganisa~tiossa asoittava tu~nusnumero. 

Sosiaali- ja tyosuojelujaosto toimittaa tyosuojeluvaltuutettujen 

ja -asiamiesten vaalien jalkeisen kuukauden kuluessa tallaisen 

luettelon tilitoimistolle seka kesakuun ensimmais•lla viikolla 
luetteran vaalien tai edellisen ilmoituksen jalkeen- tapahtuneis.ta 

muutoksista . 

Lisaksi tietokonetoimistolle tulee antaa tieto siita. mita koulu 

tusta kullakin henkiloryhmalla tyosuojelun yhteistoimintasopimuk

sen mukaan tulee olla . 

Kunakin vuonna heinakuun 5 paivaan mennessa tulee tietokonetoimis

tosta saada luettelo kaikista tyosuojeluorganisaatioon kuulumatto

mista henkiloista, joilla on tyosuojelukoulutusta. Luettelosta tu

lee ilmeta kunkin henkilon henkilotunnus, nimi ja niiden kurssien 

koodinumerot , jotka han on kaynyt . Kunkin kurssikoodin jaljessa 

tulee ella vuosiluku, joka osoittaa, milloin kurss~ on suoritettu . 

Tiedot esitetaan ryhmiteltyina samalla tavalla kuin tyosuojeluor

ganisaatioon kuuluvia henkiloita koskevat tiedat . 

Kunakin vuonna tammikuun 5 paivaan mennessa tulee tietokonetoimis

tosta saada luettelo edellisena vuonna eri tyosuojelukursseilla 

koulutettujen henkiloiden lukumaarista seka vastaavat kertymat . 

Samalla on saatava kunkin kurssin osalta koul4itett<;lvapaivien lu

kumaara edellisena vuonna ja vastaavat kertymat . 

4. Sosiaali- ja tyosuojelujaosto antaa tarkemmat ohjeet tyosuo

jelukoulutust.ietojen rekisteroimiseen tarvittavan lomakkeen tay

tosta ja siina kaytettavista koodeista. 

(Rh 812/162/76, B.6. 1976t VT e6 /76. 
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NEUVOSTOLIITTOON OSOITETTUJEN UIHETYSTEN. RAHOITTAMINEN 

253 

Virallisissa tiedotuksissa 46/75 kohdassa 2 on annettu lupa enin 

taan 20 000 kg : n vaunukuormalahetyst.en kuormaamisesta yhteen mui

den samaan Neuvostoliiton suuntava unuun osoitettujen lahetysten 

kanssa . 

T~man perusteella muutetaan enintaan 20 000 kg : n vaunukuormalahe 

tysten rahditusohjeita siten, etta S u o m e s t a Neuvostol i it 

toon tai sen kautta kolmansiin maihin osoJtetut, 4 - tai useampi 

akselisiin vaunuihi 'n kuormat ut tallaiset lahetykset rahditetaan 

Suomen osuudella 1 . 7.1976 lukien 2- akselisen vaunun rahditusohjei

ta soveltaen lisaamalla muuten kaytettavaan hinnoituslukuun lu-

ku 10 . Ta l laisista lahetyksista peritaan vahintaan 2- akselisen 

vaunun vahin maksu ja niihi n sove l le t aan vajaitte n 2-akselisteh 

vaunujen rahditusohjeita edella mainituin hinnoituslukulisayksin . 

Yli 20 000 kg:n lahetykset rahditetaan 4-akselist~n vaunujen rah

ditusohjeiden mukaan . 

Jos lahettaja varaa k o k o v a u n u n vain omaa lahetystaan 

varten tai lahetyksen kuutiotilavuus on y!!_~Q-~:. lasketaan rahti 

kaytetyn vaunun rahditusohjeiden mukaan . 

Vaunukuormatariffin mukaa n rahditettavista lahetyksista peritaan 

vencil6i3en vaunun kaytt5maksu . 

Neuvostoliittoon osoitetut kappaletavaralahetykset rahditetaan 

aina jatkokuljetuslisineen , vaikka Vainikkalaan osoitetusta koti

maisesta kappaletavarasta ei jatkokuljetuslisa;j perita. (Toj n:o 

Tau 168/253/76, 11 . 6 . 1975) VT 26/76 . 

OPISKELIJALIPPUJEN MYYNTI 
241 

Tariffisaantqasetuksen 22 § : n mukaan opiskelijalippuja myydaan seka 

koti- etta opiskelupaikkakunnan asemilla . Tasta johtuu, etta k o -

t i a s e m a 1 t a opiskelijalipun voi myyda myos ilman ostotodis

tuksee n hankittua varmennusleimaa , mutta kelvatakseen p a 1 u u -
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m a t k a 1 1 a on astotodistukseen hankittava va~mennusleima. 

Jos va~ennusleima puuttuu, niin opiskelij~lippu ei kelpaa paluu

mqtkalla. 

Opiskelupaikkakunnan asemalta ei opiskelijalippua myyda ilman os

totodistukseen hankittua va~ennusleimaa. Opiskelijalippujen myyn

tia on selostettu my6s VT 21/72.3 (Tft n:o To 1371/241/76, 17.6. 

19761 VT 26/76. 

VR Virallisissa tiedotuksissa n~o 33a/75 esitettyyn 1uette1oan asiakkaista, 
joilla ori oikeus ktiytt~ rajatonta 1uottca kaiki1la liikennepaikoi11a, muu
tetaan ya1tion Po1ttoainekeskusta koskevat merkinnat 1.7.76 1ukien seuraaviksi 

Asiakasmnrero 

9220-5 

9221-3 

9226-2 

9227-<l 

9224-7 

9230-4 

9231-2 

9232-<l 

9234-6 

9235-3 

ABiakkaan nimi 

Valtion Po1ttoainekeskus 
(Vapo) 

- Illnsi -suorren 
puunhankinta-a1ue 

- Keski-Suomen 
puunhankinta-a1ue 

- Itti.-Suorren 
puunhankinta-a1ue 

- Pohjois-Suomen 
puunhankinta-alue 

- Ha.nkasalrnen saha 

- Mi.kkelin saha 

- Kokko1an konekorjaamo 

- Illnsi -Suomen 
turvepiiri 

- Keski-Suomen 
turvepiiri 

Jake1uosoite Ja 
postitoimipaikka 

PL 22 
40101 Jyv§.sky1§. 10 

PL 51 
33211 Tarrpere 21 
PL 160 
40101 Jyvasky1ti. 10 

PL 73 

70101 Kuopio 1P 
K.irkk.okatu 18 

90100 Oulu 10 

41500 Hankasalrni as. 

Pursiala 

51100 Mikkeli 10 
PL1 

67101 Kokko1a 10 
PL 51 
33211 Tarnpere 21 
PL 160 
40100 Jyv§.sky1§. 10 
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9223-9 - Pohj anrnaan 
turvepiiri 

9229-6 - Etel.ll.-Savon 
turvepiiri 

9222-1 - Pohjois-Savoo 
turvepiiri 

9228-8 - Pohjois-Karjalan 
turvepiiri 

9225-4 - Pohjois-suornen 
turvepiiri 

9233-8 - Haukineva."l 
turvepiiri 

9236-1 - Haukinevan koksitehdas 

(T1t n:o 290/245/76, 17.6.1976) VT 26/76. 

N I M.I L YHENTEE T 

010 

PL1 
67100 Kokkola 10 
Maaherrankatu 2 
53100 ~ta 10 
PL 73 
70101 Kuopio 10 
PL 62 
80101 Joensuu 10 
Kirkkokatu 16 A 1 
90100 Oulu 10 

63300 · Alavus 

61100 Perl!seiniljoki 

Va1tiovarainministerio on kirjeel1aan n:o J 272/10/76, 12.5.1976 

vahvistanut rautatieha11ituksen nimilyhenteeksi RH. Lyhennetta 

voidaan kayttaa aina va1tionrautateiden sisaipissa asiakirjois

sa. Valtionrautateiden u1kopuo1e11e menevissa asiakirjoissa ja 

ju1kaisuissa 1yhenteen kaytto on mahdo11ista vain si11oin, kun 

viraston nimi on ainakin kerran asiakirjan a1kupuo1el1a mainit

tu myos kokonaisuudessaan ja 1yhenteen merkitys se1vitetty. 

(Hloj n:o 794/010/76, 14.6.1976) VT 2&'76. 

RATAPIHARADIOJARJESTELMXT 
435 

Jyv~sky1~n asemalla koek~yt6ss& o1lut ratapiharadiojarjestelm~ ote
taan varsinaiseen kaytt6on heinakuun 1 p~iv~st~ 1976 a1kaen. Vaihde
mieskanavana on kanava 6. Paikal1iset radionk~ytt6ohjeet on jaettu 
asianomaisi11e. (N:o Lko 22042/435/76, 17.6.1976) VT 26/76 
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Linjaradioj~rjestelm~ rataosa~la Joensuu- Niirala/Parikkala otetaan 
k~yt toon torstaina hein~kuun l p~i v~n~ 19 76 . J~rj este1m~ toimii 
kanavaryhma11a 1 . Yhteys Joensuun kauko-ohjaajaan saadaan painama11a 
kut cunappia 2 - 3 sekunttia. (Kt s Radiopuhe1imen k~yttoohjeet kohta 
D 2 . 4) 

Tukiasemat k~y tto1ait t eineen ovat Joens uussa', Sak~niemess~ , Kiteel1~ 

ja Kes~1ahdessa sek~ tukiasema i1man kayttolaitetta Saaressa . Liiken
nepaikkaradiot ovat Tohmaj~rve 1 1a , Niiralassa ja Parikka 1assa . (Lko 
2204~/435/76 , 11 . 6 . 1976) VT 26/76 

AVO I MIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatishal l itukss~ koulutusjaostossa on hasttavana sahkoalan 

i n s i n o o r i n t y o s u h t s i n e n t a i m i · 

I n s in o ori n tshtaviin ku u l uu osa ll is t ua a l an koulutukseen j a 

ko u l u tukss n s uunnitteluun . Lahempia tis t oja antaa koul utuspaa l 

l ikko; p uh. Hk i 2 822 . 

Hakemu kset palkka to i vomuksi nss n tulsa toimit taa hallinto-osaston 

j o htajal ls osoitettui na ra u t a tishall i t u ksen k i rj a ajalle vii msis 

ta an 9 . 8 .1 97 6 . 

Yp 2 1 kirjurin virka ja ap 2 1 kirjur in virka, to i staiseksi Kou
vo1an ratapiiri n toimistossa (Kouvo1a). Rataosaston johtaja11e 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautat i eha11ituksen kirjaa
ja11e viimeistaiin 21.07 . 1976 ennen kell:o 12 (postitse ennen v i r
ka-ajan paattymista). 

Kaksi rataesimiehen tointa , joista toistaiseksi toinen Kouvolan 
ratapiirissa (Hamina) ja toinen Tampereen ratapi i rissa (Orivesi). 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava ao. 
ratapiirin palillikolle viimeistaan 21.07.1976. 
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RAUT AT IEOPISTO 

Toimistotutkinnon ovat suorittaneet 11.06.1976 alla mainitut 

henkilot: Brandt Iiris Karita (Kokkola); Hakkarainen Ritva He

lena (Helsinki) ; Halme !tarjatta Eelena (Pieks&maki); Harlin Eija 

Riitta (Toijala); Hartell !'.~aria Cecilia lil'argaretha (Turku); Rie

ke Helga Kaarina (Helsinki); Ijas l:'erja Kyll ikki (Helsinki); I

konen Raija . 'arjatta (Kerava); Jaaskelainen El vi Inkeri (Kuopio); 

Kalliokanerva Sirkka Eliisa (Helsinki); Kostamo Ri tva Eine Mar

jatta (Helsinki); Kulj u Riitta Anneli (Fori) ; L·lakso Ritva IJ'a

tilda (Tampere); Lagstrom Sirpa Sinikka (Hyvinkaa) ; Lassila Tar

ja Anna Liisa (Kokkola); Lotvonen Reino Kaarlo (Riihimaki); Put

tonen Vappu Fell ervo (Kouvola) ; Raikas Satu Tellervo (Helsinki) ; 

Sarkkinen Irma Helena (Oulu); Tirri Irma Kaarina ('rikkeli); Vai 

nio Kaija Rii tta Hannele (Seinajoki) ; ·,veissman Pirkko-Liisa 

(Pieksam&ki); 'Nesterlund Jan Tor-B.jorn (Kar.jaa) ; Vierimaa Raija 

Elina (Tikkurila); Visuri Tuula Irene (Oulu) . Rautatievirkamies

liiton lahjoittaman kellon sai Rejno Kaarlo I,otvonen. 

NIMITYKSH 
1 i i k e n n e o s a s t o : l lk kirjurin virkoihin (Tampereen 

liikennepiiri) yp. 2 lk kirjuri Eino Johannes Lankinen (Tampere) 
yp. asemamestari (V-16) Veikko Johannes Loytymaki, yp. 2 lk kirjurin 

virkoihin (Tampereen liikennepiiri) ap. asemamestarit (Vl3) Mikko 
Johannes Nakkila ja Eero Antero Orava seka ylim. 3 lk kirjuri (VlO) • 
Martti Jaakko Heinonen, ap. 2 lk kirjurin virkaan (Tampereen lii-

kennepiiri) apulaiskanslisti Aino Aallotar Torkkeli, apulaisasema
paallikon virkaan (Vl9) (Nurmes) yp. 2 lk kirjuri Urho Antero Pyyko 
nen, 1 lk kirjurin virkaan (Savonlinna) ap . asemamestari (Vl4) Allan 
Alpo Leopold Pankakari, yp. 2 lk kirjurin virkoihin (Joensuu) ap. 
asemamestari (Vl4) Hilkka Anna Kaartinen,(Savonlinna) ap. 2 lk 
kirjuri Kaarina Orvokki Ronkainen, veturinkuljettajan virkoihin 
(Joensuun varikko) veturinlammittajat Paavo Ilmari Hirvonen, Tenho 
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Veli V~ino Pitk~nen, Pentti Kalevi Huovinen ja Auvo Armas Turunen, 
konduktoorin virkoihin (Joensuu) junamiehet Lauri Ilmari Ojanen ja 
Teuvo Johannes Pirhonen, veturinl~ittajan toimiin (Joensuun va
rikko) tilap. veturinlammittajat Osmo Tapio Popponen, Pentti Antero 
Kainulainen, Timo Tapio Tiainen ja Jukka Pekka Torronen, (Savonlin-

• . 
na) tilap. veturinlammittaj~t Seppo Ilmari Koponen ja Pekka Sakari 
Aleksanteri Holopainen, junamiehen toimiin (Joensuu) asemarniehet 
Timo Juhani Launama ja Taisto Tapio Pesonen, (Nurmes) asemamies 

Raimo Aarne Rautj~rvi, vaihdemiehen toimiin (Joensuu) asemamies 
Jouko Kalevi M~kisalo, (Nurmes) asemamies Raimo Erkki Suhonen, 
vaununtarkastajan toimeen (Niirala) tyosuhteinen vaununasentaja 
Eino Olavi Soininen, asemamiehen toimiin (Viinij~rvi) ylim. asema
mies Erkki Tapio Ruokolainen, (Savonlinna) ylim. asemamiehet Seppo 
Ilmari Oksala ja Toivo Tapio Seppanen (Parikkala) ylim . asemamies _ 
Jari Timo Johannes Lipsanen, vaununvoitelijan toimiin (Joensuun 
varikko) tilap. vaununvoitelij~t Pentti Olavi Koponen ja Paavo 
Juhani Turpeinen, seka tallimiehen toimeen (Joensuun varikko) ylim. 
tallimies Vaino Kalevi Koljonen, 1 lk kirjurin virkoihin (Kouvolan 
liikennepiiri) yp. 2 lk kirjuri Rakel Kaarina Paukkunen ja ylim. 
3 lk kirjuri (VlO) Pekka Anton Tommiska, yp. 2 lk kirjurin virkoi
hin (Kouvolan liikennepiiri) ap. 2 lk kirjuri Aira Irene Veijalainen, 
ylim. ap. 2 lk kirjuri Veikko Juhani Lehtinen ja ylim. 3 lk kirjuri 
(VlO) Kimmo Heikki Olavi Siiskonen, jarjestelymestarin virka~n 
(Hamina) ylim. jarjestelymestari Tuure Ilmari Ripatti , konduktoorin 
virkoihin (~ouvola) junamiehet Rauli GUnther Backman ja Keijo 

Veikko Kullervo Aitta-aho, junamiehen toimiin (Vainikkala) asemamie

het Pekka Tapani Kaipia, Aarne Olavi Vatto ja Alpo Severi Karhu, 
vaihdemiehen toimiin (Imatra) junamies Kai Martti Kauhanen sek~ 

asemamiehet Matti Antero Tarkiainen, Orvo Kalevi Vento , Matti 
Johannes Naraneh, Kyosti Uolevi Hallikas ja Teuvo Taisto Einari 
Kekki , (Vainikkala) asemamiehet Heikki Olavi Lyijynen ja Veikko 
Armas Vainikka, seka vaununvoitelijan toimiin (Kouvolan varikko) 
tilap. vaununvoitelijat Kari Juhani Soronen, Markku Antero Mykkanen , 
Kimmo Johannes Huttunen , Ahti Rauno Kalevi Kastinen ja Jukka Kalevi 

Ihaksi . 

Helsinki 1976. Valtion painstudceskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1976 

Vapaaliput 

Lantinen yhdysliikenne 

n:o 27 
1.7.19 76 

Muutos irtaimen omaisuuden tarkastusta 
koskeviin maarayksiin 

Vahinkopalvelulle, Riihimaki, osoitetut 
lahetykset 

Keskitetty kotiinkuljetustoiminta : 
Tampere , Pori, Haapamaki 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisu 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

11609-76 
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VAPAALIPUT 

14 

Huomautetaan, etta vapaalippuasetuksen 16 §:n 1. lisamaarayksen 

3 . kappaleen mukaan, sellaisena kuin sa on VT 40/75.3:ssa "EPju

na"-1eimalla varustamattomat vapaaliput, joihin my6s "EPjuna"

leimal1a varustamattomat vuosivapaa1iput kuu1uvat, ke1paavat 

erikoispikajunissa arkipaivina maanantaista torstaihin (ja muu1-

loinkin Kokkolan, Kuopion ja Imatran pohjoispuole11al ainoastaan 

ehdolla, etta matkustaja on lunastanut paikkalipun, johon on 

merkitty sana "VAPAALIPPU" . Maksuttomaan paikan varaukseen EP

junissa ei siis vuosivapaa1ippu i1man "EPjuna"-1eimaa yhta vahan 

kuin "Istumapaikka"-leimalla varustattu muu vapaa1ippu oikeuta. 
(N:o H1o 442/14/76, 23.6.1976) VT 

LANTINEN YHOYSLIIKENNE 

252 

27/76. 

Sopimus kuljetussaili6iden kayt6sta 1antisessa tavarayhdysliiken

teessM (Erikoissopifnukset IV.3, VR 4677), on 1 . 6.1976 lukien laa

jennettu koskemaan my6s BRD:n (Lansi-Saksanl ja Suomen valista 

liikennetta tyyppien A, B ja C osalta. Sai1i6iden kaytt6maksut 

Lansi-Saksaan ovat seuraavat: tyyppi A 25,- FM, B 31 ,- FM, 

C 37 , - . FM (samat kuin Pohjoismaisissa tariffeissa 9760 ja 9761 

Puolaan Trelleborgin kautta ja Tsekkoslovakiaan) . (Tft n:o 

Tau 165/252/76 , 23 . 6 .1 976) VT 27/76 . 

MUUTOS IRTAIMEN OMAISUUOEN TARKASTUSTA KDSKEVIIN MAARAYKSIIN 

262 

Vuoden 1976 alusta ~oimaan tulleiden VR kiintaist6hoito-ohjeiden 

(VT 40/75) perusteel1a on mm . asuinkiinteist6jen isann6intivastuu 

siirtynyt rataosastolle . Tasta johtuen muutoksena "Irtaimen omai

suuden tarkastusta koskeviin maarayksiin" (VR 2672) ilmoitetaan , 

etta kalustokirjanpitoa koskevan kohdan 213 viimeinen virke muute

taan kuu lumaan: 
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- Ratapiirien toimistoissa on pidettava luetteloa asuntotalojen 
kalustosta. 

Samoin muutetaan em . maaraysten yleisia tarkastusohjeita koskevan 

kohdan 321 viimeinen virke kuulumaan: 

- Asuntotalojen kaluston inventoinnin suorittaa ratapiirin paalli

kC:i'n maaraama henkilo. (Toj n:o To 1493/163/76, 24 . 6 . 76) VT 27/76 

VAHINKOPALVELULLE, RIIHIM~KI , OSOITETUT L~HETYKSET 

61 

Riihimaelle saapuu jatkuvasti Vahinkopalvelulle lahetettyja kappa1e

tavara1ahetyksia puuttee1lisesti osoitettuina , osoitteettomina tai 

vanhoi11a osoittei1la varustettuina. Lahetyksien ko11iluku ei tasmaa 

kuljetuskirjoihin jne. 

Lahetysasemia kehotetaan valvomaan , etta kollit varustetaan oikeilla 

osoitteilla, vanhat osoitteet poistetaan tai yliviivataan ja ko1li 

luku verrataan kuljetuskirjoihin, kuten maaraykset edellyttavat . 

(N:o ' Lko 31817/61/76, 21 . 6 . 1976) VT 27/76 

KESKITETTY KOTIINKULJETUSTOIMINTA : TAMPERE , PORI , HAAPAMAKI 

66 

Liikenneosaston paal1ikon tekeman paatoksen n:o Lko 31596/66/76 , 

4 . 5.1976 mukaisesti ryhdytaan Tamperee1la , Porissa ja Haapamae11a 

1 . 7.1976 lukien soveltamaan rautatieasetuksen 39 §:n l kappa1eessa 

saadettya men~ttelya tavaran 1uovuttamisesta vastaanottajan luana 

siten, etta nai1la asemil1a siirrytaan varsinaisesta kotiinkuljetus 

toiminnasta keskitettyyn kotiinku1jetustoimintaan. 

Taman vuoksi maarataan edella mainittujen asemien kappaletavaral ii 

kenteessa 1 . 7 . 1976 alkaen noudatettavaksi keskitetysta kotiinkulje 

tustoiminnasta "Valtionrautateiden Autoliikenne" - saannon I osan 

(Liikennemaaraykset) 3 luvun 5 §:ssa ja II osan (Tariffimaaraykset) 

2 luvun 3 § : ssa julkaistuja m&arayksia siten korjattuina kuin niita 

on VT 12/73 6. kohdassa annetuilla m&arayksilla osittain ,muutettu . 
(N:o Lko 31596/66/76 , 22 . 6 . 76) VT 27/76 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT -JULKAISU 

67 

1.7.1976 1ukien muutetaan a11a1uete1tujen 1iikennepaikkojen 1iiken

noimistapamerkinnat sarakkeessa 4 seuraavasti: 

Ka1kku Hi1Tt 

Lie1ahti HTt 

Messuky1a HTt 

Va1tia1a Hil 

Vehmainen HilTt 

Sarakkeeseen 6 1isataan naiden asemien kohda11e 1ause: 

Saapuva kiito- ja rahti
kappa1etavara on osoi
tettava Tamperee11e 

(N:o Lko 22809/67/76, 22.6.76) VT 27/76 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V26) . Rautatieha11ituksen paajohtaja11e 
osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituk
sen kirjaaja11e viimeistaan heinakuun 28 . paivana 1976 ennen ke11o 

12 (Postitse ennen virka- ajan paattymista) . 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty tu1ee toimimaan toistaiseksi 

1iikennetoimiston kotimaisen tavara1iikennejaoston paa11ikkona . 

NIMITYKSIA 

H a n k 1 n t a o s a s t o : Yp . 2 1 . k1rjur1n v1rko1h1n y11m . 
ap . 2 1 . k1rjur1t Kaija M1rjam1 Lappalainen (Pieksamaki) ja Riitta-· 

Liisa Kastu (Turku) , y11m . yp . 2 1 . kirjurin toimeen ylim . varasto 

me s tari Jaa kko Kalevi Laj.ne (Hyvinkaa) 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1976 

VR Virallisia Tiedotuksia 24a 

Tyosuojelu-tapaturmailmoitukset ja 
VR:n tapaturmatilaston uusiminen 

Henkilollisyyden todistaminen 
vapaalipulla Aatkustettaessa 

Tapaturmakorvaus 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisu 

N:028 
8.7.1976 

Tavaravaunujen puhdistamis- ja ~unnostamisviikot 

Eroja 

11784-76 
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Erillisena on julkaistu VR Virallisia tiedotuksia n : o 24a , joka 

sisaltaa ohjeet harikintojen valvonnan suorittamisesta . 

Seuraavat em . a - pa inoksessa olevat vi r heet pyydetaan korjaamaan : 

sivu 2 rivi 21 sana kuuluvan p . o . ku l uvan ja sivu 4 rivi 6 sana 

hyvaksyjana p . o . hyvaksyjan . 

TY~SUDJELU-TAPATURMAILMOITUKSET JA 

VR:N TAPATURMATILASTON UUSIMINEN 

162 

Sosiaa1i- ja terveysministerion paatoksen (n : o 20355/953/75 ja 

20511/953/75, 17 . 12.1975) mukaan tapaturmavakuutuslain 39 §:n 

1 momentissa tarkoitetun tapaturman tai ammattitaudin ilmoitta

misessa kaytettavaa kaavaa on muutettu paatoksentekopaivasta lu

kien. Taman kaavan mukaan uusitun lomakkeen (Ttv 650 a) kayttoon 

pitaa siirtya mahdollisuuksien mukaan vuoden 1976 alusta lukien . 

Rautatiehal1itus on paattanyt, etta VR:lla sattuvien tapaturmien 

tilastointi uusitaan ja etta uudella 1omakkee1la kerattyja tie

toja kaytetaan myos VR : n oman tyosuoje1utoiminnan kehittamiseen . 

Ti1astoinnin uusimistarve 

Vanhassa VR:n tapaturmien tilastoinnissa on todettu olevan puut

teena ti1astoinnin manuaa1isuus, joka hitautensa vuoksi pakottaa 

tyytymaan vain muutamien y1eis1uonto i sten tietojen seurantaan . 

Sen avu1la ei pystyta vertaamaan er i t~htavien tai tyopa i kkojen 

vaara11isuutta eika niiden tapa t urma t iheyksia . 

Naiden epakohtien poista~iseksi saatetaan VR:n tapaturma t ilas

totietojen kasittely vuoden 1976 alusta lukien tietokonee11a 
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tapahtuvaksi ja tapaturmatiedot kirjataan sit&n, etta edella 

sanottujen tapaturmatiheyksien laskeminen on mahdollista . 

Alueet, joissa tapaturmia seurataan 

Tapaturmatietojen seuranta tapahtuu piirihallinnon osalta osas

toittain, piireittain, konepajoittain ja rautatierakennuksit

tain noudattaen naiden sisalla tyosuojelun yhteistoimintasopi

muksen mukaista tyopaikkajakoa. Rautatiehallitusta seurataan 

yhtena ty5paikkana yhtena kokonaisuutena . 

Ilmoituslomake ja tayttamisohjeet 

Tapaturmien ilmoittamisessa kaytetaan ainoastaan tapaturmaviras

ton uudistettua tapaturmailmoituslomaketta (Ttv 650 a), joka 

samoin kuin ty5suojeluhallituksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten 

Liiton laatima tapaturmailmoituslomakkeen tayttamisohje on tilat 

tavissa VR : n painatusjaostosta . Muiden lomakkeiden kaytt5 lope

tetaan . 

Lomakkeen taytt5 

Ilmoituslomake taytetaan neljana kappaleena ja toimitetaan steen

pain seuraavasti : kaksi kappaletta tapaturmavirastoon, joka la

hettaa niista toisen kappaleen edelleen ty5suojeluhallitukseen , 

yksi sosiaali- ja tyosuojelujaoston kautta tietokonetoimistoon ja 

yksi jaa tyopaikalle . 

VR:lle jaaviin kappaleisiin tehdaan lisaksi eraita laitoksen omia 

tarkoituksia palvelevia merkintoja. Ohjeet naiden merkint5jen 

tekemisesta toimitetaan sosiaali- ja ty5suojelujaoston toimesta 

tapaturma-asiamiehille . Heidan tulee edelleen huolehtia siita, 

etta ne toimitetaan myos kaikille niille henkiloille , jotka kay

t~nnossa suorittava t tagaturmailmoituslomakkeen taytt~misen . 

Lomakkeen kasittely 

VR : n omaa tilasto i ntia varten tarvittavat kappaleet taytetaan 

tapatu r ma-asiami es ten toimesta taannehtivasti vuoden 1976 alusta 
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alkaen . Tapaturma-asiamiehet, jotka tehtavansa mukaan vastaavat 

siita, etta tapaturmailmoituslomakkeet toimitetaan tapaturmavi 

rastolle (2 kpl) annettujen ohjeiden mukaisesti oikein taytet 

tyina, huolehtivat myos siita, etta sosiaali- ja tyosuojelujaos 

ton kautta tietokonetoimistoon meneva kappale on taytetty oikein 

VR :n omien ohjeiden mukaisesti . 

Lomakkeen lahettaminen sosiaali- ja tyosuojelujaostoon tapahtu u 

kunkin kuukauden viimeisena paivana . Tammikuun viimeisena paiva

na lahetetaan lisaksi vuoden vaihteen y1i siirtyneita , mutta tam

mikuun loppuun mennessa selvinneita edellisen vuoden tapaturmia 

koskevat lomakkeet eri nippuina . Ne ede1lisen vuoden tapaturmat , 

joiden osalta poissao1opaivien lukumaara ei ole selvinnyt tammi 

kuun loppuun mennessa , siirtyvat seuraavan (kuluvan) vuoden tapa

turmiksi . ' 

Sosiaa1i- ja tyosuoje1ujaosto toimittaa lomakkeet kuukausittain 

tietokonetoimistoon . 

Tietojen tulostus 

Tiedot kultakin kalenterivuode1ta tu1ostetaan kokonaisuudessaan 

seuraavan vuoden he1mikuun 14 paivana tai sita 1ahinna olevana 

arkipaivana . Sen 1isaksi tulostetaan toukokuun, syyskuun ja tammi

kuun 10 paivana sri tehtavia koskevat tapaturmien maarat ja tihey-

det osastoittain , piireittain ja tyopaikoittain : 

- ede11ise1ta vuosikolmannekselta , 

- vuode n alusta viimeksiku1uneen vuosiko1manneksen 1oppuun . 

Tu1ostuksen tapahduttua tapaturmati1astotyoryhma (rh n :o 610/162/ 

74 , 3 . 4 .1974 ja n : o 1118/162/75 , 8 . 9 . 1975) analysoi saadun tilas -
1 

toaineiston ja tekee siita saatavissa o1evat johtopaatokset tapa -

turmati1anteesta , sen kehityssuunnasta ja mahdo1lisesti tarvitt a

vista toimenpiteista , tapaturmati1astoinnin ede11een kehittami 

sesta ym. 

Tyoryhma laatii vuosittain kesakuun lopp uun mennessa tapatu rmati

lastojulkaisun , antaa kuvan VR:n tapaturmatilanteesta , sen keh i

tyssuunnasta ja kehitykseen vaikuttavista tekijoista havainnol li-
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sessa ja tiivistetyssa muodossa . Ju1kaisu jaetaan nii11e, jotka 

sita tehtavissaan tarvitsevat . 

Uudet tapaturmien ti1astointiohjeet astuvat voimaan va1ittomasti. 

Aikaisemmin annetut tapaturmai1moituksia ja VR:n tapaturmati1as

toa koskevat ohjeet kumotaan: Tt III n: o 11/17, 9. 1.1959 (K1 2/ 

59 . 5), Tt III n : o 3/67, 9 . 2 . 19.59 (K1 6/59 . 3), Tt III n:o 1/4 , 4 . 1. 

1960 (Kl 2/60.1) , Tt III n:o 5/11, 9.1.1961 (K1 2/61.1). Tt III 

n:o 373/591, 29.12.1964 (K1 1/65 . 3), Tt III n:o 46/54, 30.1.1967 

(Kl 6/67.5), H1o 25.8 . 1967 (K1 34/67 . 3), S1j n:o 157/137, 18 . 3.1968 

(Kl 13/68.4), S1j n:o 69/57, 5 . 2 . 1969 (K1 7/69.5) ja Slj n:o 429/ 

162/72 . 18 . 12 . 1972 (VT 51/72.3). 

(Rh 246/162/76. 28 . 6 . 1976) VT 28/76 

HENKILtlLLISYYOEN TODISTAMINEN VAPAALIPULLA MATKUSTETTAESSA 

14 

Kumoten vapaa1ippuasetuksen 13 §:n 1 . 1isamaarayksen rautatie

hal1itus on tanaan paattanyt antaa sanottuun pykalaan nain kuu-
1uvat 1isamaaraykset: 

Lisarraarayks ia 

1. Henkilokunta1ippu ke1paa matkalippuna vain yhdessa samaan kote1oon sijoi

tetun 1omakkee11e n:o 1127 kirjoitetun VR:n henki1okortin tai 1omakkee11e 

n :o 2128 kirjoitetun henki1611isyystodistuksen (henkilokortti vain kuukausi

lippua varten) kanssa , johon viimeksimainittuun tehdaan leimaamalla tai muu

toin merkinta "henki1okuntalippu" . A1le 12-vuotias lapsi saa kuitenkin mat

kustaa vanhempansa mukana i1man henki1okorttia . 

Henkilokorttia (lorn . 2128) varten kortin hakijan on annettava 4 x 5 em kokoi

nen passiva1okuva, joka kiinnitetaan sille kortissa varattuun kohtaan . Kort

tiin 1yodaan antopaikan 1eima siten, etta se peittaa osan va1okuvasta . Hen

ki1okortteja ja kote1oita saa henki1okuntalippuja jakavista henki1otoimis

toista. Kortit ti1ataan ti1itoimistosta ja kote1ot painatusjaostosta. Kortin 

kantaosa sai1ytetaan henki1okunta1ipun antopaika11a . 

Perheenjasenyys todistetaan seuraavasti: 

a) Lomakkee1le 2128 kirjoitettuun korttiin on sen tunnusnumeron (juoksevan 
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numeronl lisaksi merkittava 7 S:n 1 momentissa tarkoitetun vapaalippu

etuuden paamiehen henkilonumero alleviivattuna, eslin. 178894/135. 

b) Jos vapaalippuetuuden paamiehella ei ole VR:n henkilokorttia (lorn. 1127) 

ja henkilonumeroa (esim. liikenneministerion yleisen osaston palveluksessa 

olevat seka elakelaiset ja lesket), kirjoitetaan hanen perheenjasentensa 

henkilokorttiin (lorn . 2128) kortin tunnusnumeron jalkeen henkilonumeroksi 

vapaalippuetuuden paamiehen henkilokortin (lorn . 2128) tunnusnumero. 

c) Jos molemmat aviopuolisot ovat henkilokuntalippuihin oikeuttavassa palve

luksessa merkitaan heidan lapsensa henkilokorttiin tunnusnumeron· jalkeen 

sa~ aidin etta isan henkilonumero (tai sen puuttuessa tunnusnumerol alle

viivattuna . 

2. Matkustettaessa muilla vapaalipuilla , joissa ei ole haltijan valok~vaa, 

henkilollisyys voidaan todistaa paitsi edella 1. lisamaarayksessa maaratylla 

henkilokortilla, poliisin antamalla henkilollisyystodistuksella , ulkomaan 

passilla tai muulla luQtettavalla taval1a . Kou1uvapaalipuista on kuitenkin 

voimassa , mita 10 !:n 1. lisamaarayksessa on maaratty . 

Henkilokuntalippuja jakavien tulee heti tilata tilitoimistosta 

tarpeellinen maara henkilokorttilomakkeita (lbm. 2128) ja kote

loita painatusjaostosta. Samalla kehoitetaan henkilokunta1ippui

hin oikeutettuja omasta ja perheenjasentensa puolesta hankkimaan 

hyvissa ajoin henkilokortit ja kotelot jo kuluvan vuoden aikana . 

Vuoden 1977 alusta lukien ei enaa muunlaisia henkil611isyysto

distuksia hyvaksyta henkilokunta1ippua kaytettaessa. 

(Rh n:o 433/14/76, 2 . 7 . 1976) VT 28 /76. 

TAPATURMAKDRVAUS 

133 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu : 

A S E T U S 

tapaturmavakuutuslain 57 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vakuu tuk

sesta annetun asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa 3 paivana kesakuuta 1976 . 
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Sosiaa1i- ja terveysministerion toimia1aan kuu1uvia asioita kasit

te1emaan maaratyn ministerin esitte1ysta muutetaan tapaturmavakuu

tus1ain 57 S:n 3 momentissa tarkoitetusta vakuutuksesta 20 paivana 

jou1ukuuta 1966 annetun asetuksen 2 §:n 1 momentti ja 3 S:n 1 mo

mentti, se11aisina kuin ne ovat 10 paivana toukokuuta 1974 annetus 

sa asetuksessa (357/74), nain kuu1uviksi: 

2 L 

Jos tapaturma kahden vuoden kuluessa sen sattumisesta on aiheutta

nut vahingoittunee11e pysyvan ruumiinvamman, suoritetaan kertakaik 

kisena korvauksena haitta-asteen o11essa sata prosenttia 27 500 

markkaa ja muutoin haitta-asteen osoittama osa 27 500 markasta. 

Korvausta ei kuitenkaan suoriteta , jos haitta-aste on pienempi 

kuin kymmenen prosehttia . 

3 §. 

jos tapaturman seurauksena on vahingoittuneen kuo1ema, suoritetaan 

kertakaikkisena korvauksena 17 700 markkaa. 

(Asetuskokoelma n:o 466/76) 

(H1oj n:o H1o 453/133/76, 2.7.1976) VT 28/76 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

67 

12.7.1976 1ukien muutetaan Jamijarven ja Louen merkinnat seuraavik
si: 

1 2 3 4 I 5 6 

Jamijarvi 18 Pko 31. Pri 76. 1Hi1 
I 

Jmj Pri 
I 

Laue 27 L1a 46. K1s 221 Hi1 

Lou Kern 

12.7.1976 1ukien muutetaan Niinisa1on 1iikennoimistapaa koskeva 
merkinta sarakkeessa 5 Hi1Tt. 
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Julkaisusta "Liikennepaikkojen koodit" poistetaan J1imij1irven ja 
Louen koodimerkinn1it. (N:o Lko 22601/67/76 ja 31478/67/76, 1.7 . 1976) 

VT 28/76 

TAVARAVAUNUJEN PUHDISTAMIS- JA KUNNOSTAMISVIIKOT 

12 - 25 .7. 1976. 
412 

Kuluvan vuoden toinen tavaravaunujen puhdistamis- ja kunnostamis

jakso j1irjestet1i1in Lko:n kirjelman n:o 22315/412/76, 19.2.1976 mu
kaisesti 12 - 25.7.1976 v1ilisen1i aikana . Viikkojen aikana tapahtu
neesta toiminnasta laaditut yhteenvedot tulee piirien lahett1i1i ylei

seen toimistoon. (Lko 22315/412/76, 29 . 6 . 1976) VT 28/76 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o 

Ensi luokan kirjuri Niilo Olavi Keinonen, konttoriapulainen Anasta

sia Lotzer, j1l.rjestelymestari Veikko Johan Keihas , veturinkuljetta
jat Xauko Kalervo Aakala, Erkki Ludvig Enlund, Mauri Kalervo Heikki
la , Tauno Ahonen, Arvo Pauli Kontula, Aulis Ensio Simpanen, Vilho 
Mikael Kaariainen, Lauri Juhana Kettunen, konduktoorit Arvo Johannes 
Kuusisto, Tauno Antero Mieskonen, Sulo Ensio Vanhala, vaihdemiehet 
Kaarlo Kekki, Toivo Matti Anttonen , Armas Kalevi Murtola, vaununvoi
telija Markku Ensio Peurasaari, autonkuljettaja Reine Olavi Mahlman, 

veturinlammitt1ijat Veli Jukka Antero Eerola, V1iino Emil Tamminen, 
junamiehet Tauno Armas Kuha , Martti Partanen·, asemamiehet Eino Johan 

nes Jarvinen, Urho Severi Makinen, Erik Sigfrid Johannes Sundell , 

ylim . toimistoapulaiset Sirkka Mirjami Aleksandra Jousimaa, Tuula 

Irmeli Kokkonen, ylim.autonkuljettaja Pentti Johannes Heinonen, 
ylim . makuuvaununhoitaja Tyyne Ester Kolehmainen, ylim.vaununsiivooja 
Marjatta Kyllikki Hippelainen. 

H a n k 1 n t a o s a s t o ylim. kamreeri Eero Antero Lavonen 
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HENK I LOLLISYYDEN TDDISTAMINEN VAPAA LIPULLA MATKUSTETTAESSA 

14 

VT:ssa 28/76 olevien maaraysten johdosta hallintotoimisto huoma

uttaa, ettei henkilon , jolla jo on lomakkeelle n:o 2128 kirjoi

tettu leimalla "VAPAALIPPUA VARTEN " varustettu h~nkilokortti, 

tarv i tse sita uusia leiman " HENKI LOKUN TALIPPU" takia . Matkalip

pujen tarkastajat saavat siis hyvaksya molemmat leimat tai msr

kinnat . 
(Hlo n:o 433/14/76 , 8 . 7.1976) VT29/76 . 

MUUTDKSIA VALTIDNRAUTATEIDEN AUTDLIIKENTEEN TARIFFIMAARAYKSIIN 

241 

Elinkeinohallituksen 30 . 6 . 1976 antaman luvan n:o 8113/41/76 perus 

tsslla rautatiehallitus on muuttanut Valtionrautatsiden autolii

ksnns (VR 2650) tariffimaaraysten 4 §:n varsinaisen kotiinkuljstus

tariffin ja 8 § : n tavaraljnjaliikentsen jaljsmpana mainitut koh

dat seuraavasti si ten, •etta muutokset tulevat varsinaisen kotiin

kuljetustariffin ja tavaralinjatariffisn vahimpien maksujen osal

ta voimaan 12 . 7 . 1976 lukisn ja tavaralinjatariffien taulukkojen 

osalta 1 . 8 . 1976 lukien: 

4 §: n 2 kohdan 1 - 3 kappaleet 

2 . Kaikissa muissa tapauksissa , ellei jaljempana ole toisin maa

ratty , lasketaan maksu varsinaisella kotiinkuljetusliikennepai

kalla suoritettavista noudoista ja kotiinkuljetuksista lahstyk

ssn tariffipainon psrustsslla seuraavasti: 

Paino kg 

34 
35 - 54 
55 - 104 

105 - 154 
155 - 204 
205 - 309 
310 - 529 

Kotiinkuljetusmaksu mk 

5 , 70 
7 , 00 
8 , 40 
9 , 70 

11 , 20 
12 , 60 
14 , 00 

Yl i 529 kilo n kappaletavaralahetysten kotiinkuljetusmaksu on 

ta r iffipainon kultakin kilolta 2 , 8 pennia . 
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Noutomaksut ovat muuten samat kuin edella maaretyt kotiinkuljetus

maksutkin , mutta vahin maksu on 9 , 70 markkaa . 

8 §:n 1 kohdan ensimmainen kappale : 

1 . Tavaralinjaliikenteen kuljetusmaksut lasketaan jaljempana 

mainittua poikkeusta lukuunottamatta seuraavan taulukon mukaan . 

Uihstyksen painon ollessa 

enint . 309 310 - 624 625 - 1549 1550 - 3099 

kilo a on ma ksu 

enint. enint . snint . enint . 

km p/kg mkl l ah p/kg mk/lah p/kg mk/l ah p/kg mk/leh 

20 4, 90 13, 00 4, 05 22 , 70 3, 50 41 , 60 2, 60 81 , 60 
40 5, 85 15 , 80 4, 95 27 , 30 4 , 20 56 , 00 3, 50 102 , 40 
60 6, 65 18, 70 5, 85 33 , 40 5 , 15 64 , 80 4, 05 126 , 40 
80 7, 75 20 , 90 6, 55 38 , 40 5 , 90 78 , 40 4, 90 139 , 20 

100 8, 50 23 , 70 7, 40 43 , 20 6, 65 87 , 20 5, 45 164 , 80 
120 9, 50 26 , 40 8, 25 48 , 80 7, 50 100 , 80 6, 30 187 ' 10 
140 10 , 40 29 , 30 9, 15 54 , 60 8, 40 112 , 00 7, 00 206,40 
160 11 , 40 31, 80 9, 95 60 ,1 0 9 , 25 124 , 00 7 , 75 224 , 00 
180 12 ,35 34, 70 10, 85 65 , 70 10 ,1 0 134 , 40 8, 40 236 , 80 
200 13 ,30 37 , 10 11, 60 70 , 90 10 , 90 146 , 40 9, 15 254 , 40 
230 14, 25 39 , 50 12 , 35 76 , 40 11 , 75 159 , 20 9, 95 272 , 00 
260 15 , 25 42 , 20 13 , 20 81 , 30 12 , 50 173, 60 10, 85 299 , 20 
290 16,1 5 45 , 00 14 , 05 86 , 50 13 , 30 185 , 60 11 ' 60 329 , 60 
320 17 ,1 5 47 ,40 14 , 80 92 , 00 14 ,1 5 197 , 60 12, 35 350 , 40 
360 18, 00 50 , 20 15,70 97 , 20 14 , 95 212 , 80 13, 30 376 , 00 
400 18 , 95 52, 60 16 , 45 102, 40 15 , 75 228 , 00. 14 , 25 395, 20 

8 §: n 1 kohdan ko l mas kappale : 

Vahin ma ks u tava ral i nj akuljetuksesta on 

al 9 , 00 markkaa , jos kysymyksessa on yhdistetty juna - ja 

autokuljetus ja 

b) 12 , 60 markkaa , j os kuljetus tapahtuu yksinomaan tavara

linjal la. 

Muutokses t a on ennakolta ilmoitettu asianomaisille . 

I 

yli 3099 

p/kg 

2, 55 
3, 20 
3,95 
4 , 35 
5, 15 
5, 85 
6, 45 
7, 00 
7, 40 
7, 95 
8, 50 
9 , 35 

10 , 35 
10 , 95 
11 , 75 
12, 35 

Autoliikennejulkaisun sivut 31 - 32 ja 45 - 46 on korjattava 

edella mainitun mukaisesti. Tavaralinjaliikenteen maksutaulu kot 

32 painatetaan uudelleen . Perusjakelun suo r ittaa painatusjaosto . 

(Tft n: o To 1537/241/76 , 9 . 7 . 1976) VT 29/76 . 
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ITAINEN YHOYSLIIKENNE ; PUHDISTUS- JA OESINFIDIMISMAKSU 

253 

Tariffisaannon 58 §:n , III . 1, c-kohda~ edellyttamaa puhdistus

ja desinfioimismaksua ei ole syyta peria eika merkita rahtikir

jaan lahetysasemalla silloin , kun elainl2hetys kuormataan taval

liseen venalaiseen vaunuun lahetettavaksi itaisen rajan yli. 

Ainoastaan , jos VR joutuu lahettajan pyynnosta tai muusta syysta 

(esim. lahetys ei kokonaisuudessaan mahdukaan SNTL:sta tilattui

hin puhdistettuihin vaunuihin) suorittamaan puhdistuksen , peri

taan siita tariffitaulukon maaraama maksu. 

Saapuvassa liikenteessa esiintyvista puhdistettavista vaunuista 

on aina perittava puhdistus- ja desinfioimismaksu . 

(Tft n:o Tau 97/253/76 , 7.7.76) VT 29/76 

NEUVDSTDLIITDSTA SAAPUVIEN HAAPA- JA KDIVUKUITUPUIDEN 

SEKA JATEPUIDEN JA HAKKEEN RAHTIALENNUS 

243 

Valtioneuvosto on myontanyt 1 . 7. - 31 . 12 . 1976 ajaksi ko

timaisille tuotantolaitoksille Neuvostoliitosta saapu

vien P 2 luo·kan mukaan rahdi tettavien haapakui tupuiden 

ja P 3 luokan mukaan rahditettavien koivukuitupuiden se

ka vaunukuormaluokan 6 mukaan rahditettavien nimikkee

seen 5194 kuuluvien jatepuiden ja hakkeen rautatierahtien 

Suomen osuuksista kuljetusmatkasta riippumattoman 5 pro

sentin suuruisen rahtialennuksen . (LM kirjelma n:o 

1010/24/76, 1 . 7 . 1976) 

Edella olevan perusteella rautatiehallitus on maaran

nyt , etta alennus myonnetaan 1 . 7 . 1976 lukien raj a-

a s em i 1 l a naiden lahetysten rahtia laskettaessa va

hentamalla muuten kaytettavasta hinnoitusluvusta luku 2 . 

Mahdollisesti kysymykseen tuleva vaunukuorman vahin mak

su maarataan yhta valimatkavyohyketta lyhyemmalta mat

kalta . Tuontitavaran rajaliikenteeseen kuuluvat lisa

maksut peritaan yleisten maaraysten mukaan . 
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Lankun- ja laudanpatkien tariffipaino on 600 kg kiinto

kuutiometrilta ja hakkeen osalta 800 kg kiintokuutiomet

rilta tai 400 kg irtokuutiometrilta. 

Rautateille tulevan korvauksen laskemista varten pide

taan raja-asemilla naista kuljetuksista kuukausittain 

kahta luetteloa lomakkeella 4139 siten, etta toiseen 

luetteloon merkitaan haapa- ja koivupuut ja toiseen 

puunjatteet. Luetteloihin merkitaan rahtikirjan paivays 

ja numero, maaraasema ja Suomen alennettu rahtiosuus 

ilman lisamaksuja . Luetteloiden asiakkaan osat lahe

tetaan tilitoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon 

korvauslaskentaa varten. (Tft n:o To 1306/243/76, 

8.7 . 1976) VT 2~/76 

P~NNAINEN- PIETARSAARI LINJA-AUTOYHDYSLIIKENNE 

66 

Pannainen- Pietarsaari 1inja-autoyhdys1iikenteesta K1 35/66.4 . koh
dassa ju1kaistu rautatieha11ituksen ja 1iikenteenharjoittaja Bruno 
Ekmanin va1inen yhdys1iikennesopimus on irtisanomisen johdosta kumou

tunut 1.7 . 1976 1ukien. 

Pannaisten-Pietarsaaren vl1i11e 1 .J . 1976 a1kaen jlrjestettlvlsta 
1inja-autoyhdys1iikenteesta ja sen hoitamisesta ovat 1iikenteen

harjoittaja Bruno Ekman ja Pi~tarsaaren kaupunki tehneet rautatie 
ha11ituksen kanssa sopimukset, jotka ovat voimassa yhden vuoden 

ajan 1 . 7.1976 a1kaen 1.7.1977 saakka. Nlma sopimukset sisa1tlvat 
yhdys1iikenteen hoidon, rautatie1ippujen ke1paavaisuuden ja matka

tavaran ku1jettamisen osa1ta seuraavaa. 

1. Liikenteenharjoittaja sitoutuu jarjestlmlan ja hoitamaan Plnnli 

nen - Pietarsaari tieosa11a 1iikennoivi1la 1inja- autovuoroi1laan 
ede11a tarkoitetun matkustaja- ja matkatavarayhdys1iikenteen Pannai 
sista Pietarsaareen ja Pietarsaaresta Pannaisiin taman sopimuksen 
mukaisesti . Yhdys1iikenneasemana on Plnnlinen . Aikatau1unsa liiken
teenharjoittaja pyrkii mahdo11isuuksiensa mukaan 1aatimaan ja tar-
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vittaessa muuttamaan siten, ett& linja-autovuorot liittyvat jousta
vasti ja liikennetarvetta vastaavasti Pannaisten junavuoroihin. 

Aikataulu liikenteenharjoittajan yhdysliikennevuoroista julkaistaan 
"Suomen Kulkuneuvot"-aikataulukirjassa. 

Yhdysliikennelippuja _myydaan ja yhdysliikenteessa kuljetettavaksi 

tarkoitettuja matkatavaralahetyksia otetaan kirjattuna kuljetetta

vaksi vain rautatieliikennepaikoilla, ei kuitenkaan Pannaisten 
asemalla. 

2. Aikataulujarjestelyjen lisaksi tahan yhdysliikenteeseen sisally

tetaan vain ne yhdysliikennelippu- ja matkatavaran kirjaamisj&rjeste
lyt , joista jaljempana on erikseen sovittu. Matkustajiin, jotka 

kayttavat muita matkalippuja, seka kirjaamattoman matkatavaran kul

jettamiseen sovelletaan niin junaliikenteen kuin linja-autoliikenteen

kin osuudella kummankin sopijapuolen omia maarayksia . 

3. Yhdysliikennelippuina kayte.tiia.n yksinomaan rautatielippuja siten, 

ett& kaikki Pietarsaareen ja Pietarsaaresta matkustamaan oikeuttavat 

maksulli'set rautatieliput kelpaavat sellaisenaan myos liikenteenhar

joittajan matkaosuudella . 

Yhdysliikennelippujen hintojen, kelpoisuuden ja kasittelyn suhteen 

ovat molempien sopijapuolten matkaosuuksilla voimassa samat maarayk

set , jotka rautatiehallitus on kysymyksessa oleville lippulajeille 

junaliikennetta varten vahvistanut . 

Valtionrautateiden vapaaliput eivat kelpaa liikenteenharj_oittajan 

matkaosuudella eivatka ne oikeuta lahettamaan kirjattua matkatavaraa 

Pietarsaareen eika Pietarsaaresta . 

4. Maksullista kirjattua matkatavaraa kuljetetaan yhdysliikenne

lahetyksina Pietarsaareen ja Pietarsaaresta siten, etta kuljetus 

kirjana kaytetaan valtionrautateiden matkatavarakirjaa, lahetys 

osoitetaan suoraan perille ja kuljetusmaksu lasketaan valtionrauta

teiden matkatavaratariffin mukaan. Myos kaikissa mui&sa suhteissa 
sovelletaan naihin yhdysliikennelahetyksiin valtionrautateilla 

voimassa olevia yleisia matkatavaramaarayksia: 
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Liikenteenharjoittajan henki1okunta on ve1vo11inen osa11istumaan 
ede11& mainitun kirjatun matkatavaran siirt&miseen junista sek& 
Pannaisten ja Pietarsaaren asemien tavarasuojista 1inja-autoon 
ja painvastoin. 

5. Kaikki maksut yhdys1iikenne1ipusta ja matkatavara1ahetyksista 

kannetaan ja ti1itetaan va1tionrautatei11e kuu1uvina matka1ippu
ja matkatavaratu1oina. 

Sopimuksen 1 kohdassa tarkoitettu yhdys1iikennevuorojen aikatau1u, 
joka saadaan sopimuksen ede11yttama11a tava11a ju1kaistuksi vasta 
26.9.1976 voimaan tu1evassa "Suomen Kulkuneuvot"-aikatau1ukirjassa, 
on 1 . 7.1976 a1kaen seuraava . 

PANNAINEN - PIETARSAARI 

Pannainen .6.15 7.35 9.35 11 . 55 15.20 17.30 

Pietarsaari 6.30 7.50 9.50 12.10 15.35 17.45 

Pietarsaari 5.45 7.05 9.10 11.25 14.45 17 . 05 

Pannainen 6.00 7.20 9.25 11.40 15 . 00 17.20 
(N:o' Lko 22890/66/76, 6.7 . 1976) VT 29/76 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT -JULKAISU 

67 

18 . 35 
18.50 

18.05 
18 . 20 

20 . 55 21.55 23.45 
21.10 22.10 24 . 00 

20.30 21.25 23 .15 
20.45 21.40 23.30 

12.7.1976 1ukien muutetaan Karkun 1iikennoimistapaa koskeva merkinta 
sarakkeessa 5 Hr1. (N:o Lko 22601/67/76, 9.7.1976) VT 29/76 

VR Viral1isissa tiedotuksissa n:o 27 sivu11a 4 kohdan "Liikennepaik

kojen va1imatkat-ju1kaisu" o1evassa 1iikennepaikka1uette1ossa on 
painovirhe. Nimen Va1tia1a tu1ee o11a Vatia1a. VT 29/76 
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Kokko1an ratapihojen 1iikennoimissaantoon on ju1kaistu korjaus1ehti 

1. Siina i1moitetut muutokset tu1evat voimaan e1okuun 1. paivasta 

1976 a1kaen. (N:o Lko 31673 /62/76, 2 . 7.1976) VT 29/76 

AVOIMIA VIRKDJA JA TOIMIA 

Opettajan tehtava rautatieopistossa . Rautatiehallituksen koulu

tusjaostoon haetaan henkil5a, joka toimisi paatoimisena opetta

jana rautatieopistossa . A~neyhdistelman voi valita sopimuksen 

mukaan lahinna liikenneosaston henkil5st5n koulutukseen liitty

vista aineista . Lahempia tietoja antaa koulutuspaallikk5, puh . 

Helsinki 2822 . 

Kirjalliset ilmoittautumiset pyydetaan lahettamaan hallinto-osas

ton johtajalle 16.8.1976 mennessa . Tehtavasta maksetaan tarkkaa

jan V 22 palkkaus . 

Koulutusjaostossa on haettavana my5s sahk5alan insin55rin ty5-

suhteinen toimi , jota koskeva ilmoitus on julkaistu VT:ssa 

26/76 . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1976 

VR Virallieia Tiedotuksia 25a/76 

Ennakkopid~tyksen toimittaminen 

LEL:n 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
maksuprosentin vahvistaminen 

N:O 30 
2 2.7.1976 

Tariffien korotue ja matkalippujen myynti 

Rahtiluotto 

Avoimia virkoja ja toimia 

Rautatieopisto 

Nimityksili 

12263-76 



- 2 -

VR VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 25a/76 

Erillisena on julkaistu Virallisia Tiedotuksia 25a/76 
sisaltonaan: Matkustajalaskenta. 
Painatusjaosto on suorittanut jakelun. 

ENNAKONPIOATYKSEN TDIMITTAMINEN 
010 Dte 

Verohal1ituksen paatos tyon suorittamisesta aiheutuneiden kus

tannusten arvioimisesta ennakonpidatysta toimitettaessa 
18.5.1976/492 

Veroha11itus on 28 paivana marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin

ta1ain (418/59) 8 §:n 3 momentin ja 23 paivana jou1ukuuta 1959 

annetun ennakkoperintaasetuksen (482/59) 3 §:n nojal1a maarannyt, 

etta ennakonpidatysta toimitettaessa on ennakkoperinta1ain 

8 S:ssa tarkoitetut kustannukset arvioitava seuraavien perustei

den mukaisesti: 

Muut kustannukset. 
15 §. 

Poiketen siita, mita ede11a tassa paatoksessa on sanottu, saa

daan tyon suorittamisesta palkansaaja11e aiheutuneiden kustannus

ten osuudeksi kokonaisansioista laskea: 

hevosta tai traktoria metsatoissa kaytettaessa 60 prosenttia ja 

muissa toissa 50 prosenttia; 

moottorisahaa tai Taivaussahaa puun kaadossa, puutavaran va1mis

tamisessa, metsanraivaustyossa tai muussa siihen verrattavassa 

tyossa kaytettaessa 30 prosenttia kuitenkin niin, etta mi11oin 

kaksi henki1oa tyoskente1ee tyoryhmana samaa moottorisahaa tai 

raivaussahaa kayttaen, kustanhusten osuudeksi saadaan laskea 

20 prosenttia ja, mi11oin tyoryhmaan kuuluu ko1me henki1oa, 15 
prosenttia seka, mll1oin tyoryhmaan · kuuluu useampia henkiloita, 

10 prosenttia; 
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kuorma-autoa k~ytett&ess~ 75 prosenttia, henki15- tai paketti

autoa kaytettaessa 50 prosenttia, moottoripy5raa kaytettaessa 25 

prosenttia ja moottoripofkupy5raa kaytettaessa 15 prosenttia; 

moottorivenetta kaytettaessa' 50 prosenttia; 

1eikkuupuimuria tai muuta siihen verrattavaa tyokonetta kaytet 
taessa 75 prosenttia; 

itsenaisena yrittajana toimivan kauppamatkustajan, paika11ismyy

jan, kauppaedustajan ja kirjanmyyntiasiamiehen tehtavassa 30 pro

senttia, tai mil1oin myynti suoritetaan suurimma1ta osa1ta mat 

kustaen koti- tai toimipaikan u1kopuo1e11a SO prosentt~a; 

sivutoimisen vakuutushankinta-asiamiehen tehtavassa 30 prosenttia; 

asui~paikkakunnan ulkopuo1e11a suoritetussa tilapaisessa soitto-, 

1au1u- tai muussa niihin verrattavassa esiintymisessa 30 pro

senttia tai, mjlloin esiintymispaikka on o1lut enintaan SO kilo

metrin etaisyyde1la palkansaajan asuinpaikkakunnasta, 15 pro
senttia; seka 

kotityona hoidettavien posti- ja 1ennatinlaitoksen kasivalitteis

ten puhe1inasemien hoitamisessa 1S prosenttia, kuitenkin vahin 

taan 2S markkaa kuukaudessa. 

Sen estamatta, mita 1 §:ssa ja taman pykalan 1 momentissa on sa

nottu, on moottorisahaa tai raivaussahaa puun kaadossa, puuta

varan va1mistamisessa, metsanraivausty5ssa tai muussa siihen 

verrattavassa tyossa kayttavan yksinaan ty5skente1evan pa1kan

saajan kustannusten osuudeksi 1askettava 40 prosenttia kokonais

ansiosta, mikali pa1kansaaja esittaa asianomaisen verojohtajan 

todistuksen siita, etta hanen palkkatu1ostaan on maaratty vero

tuksessa vahennettavaksi moottorisahan tai raivaussahan kaytosta 

aiheutuneina kustannuksina 40 prosenttia. 

Kustannusten merkitseminen verokirjaan. 

16 § 

Mi11oin ennakonpidatys jatetaan toimittamatta ennakkoperintalain 

6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta hyvityksesta tai ennakonpidatys 

toimitetaan mainitun pykalan 2 momentin muka~ vahennetysta pa1-

kan tai pa1kkion maarasta, on tyonantajan tai pa1kkion maksajan 

merkittava verokirjaan tai pidatystodistukseen tarkoitusta var-
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ten varattuun kohtaan palkan tai palkkion lisaksi maksettu hyvi

tys tai palkasta vahennetty kustannus ja maininta hyvityksen tai 
kustannusten laadusta. 

Kun hyvitys suoritetaan paivarahana, on verokirjaan tai pidatys

todistukseen lisaksi merkittava hyvityksen ko~naismaaran ohella 

matkapaivien lukumaara seka milloin hyvitys on suoritettu oman 

auton tai muun moottoriajoneuvon kayttamisesta, korvattujen ajo
kilometrien maara . 

Valtion tai sen laitoksen ei tarvitse merkita matkakustannusten 

korvauksena maksettua hyvitysta verokirjaan tai pidatystodistuk

seen , mikali hyvitys maksuperustee1taan ja suuruude1taan vastaa 

taman paatoksen 2-14 §:ssa vahvistettuja paivarahan ja muun mat

kakustannusten korvauksen perusteita ja maaria. Sama koskee myos 

kuntaa ja kuntain1iittoa, evankelisluterilaista kirkkoa, sen 

seurakuntaa ja seurakuntainliittoa seka ortodqksista kirkkokun

taa ja sen seurakuntaa . Va1tion, sen laitoksen, kunnan ja kun

tainlii~on, evankelisluteri1aisen kirkon, sen seurakunnan ja 

seurakuntainliiton seka ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seura

kunnan on kuitenkin merkittava verokirjaan tai pidatystodistuk

seen se1lainen hyvitys, joka suoritetaan erityisena kertakaikki

sena korvauksena virkaan tai tyohon kuuluvista matkoista. 

Edella olevan johdosta hal1into-osaston johtaja huomauttaa, etta 

seka valtion virkamiesten etta tyontekijoiden matkustussaannossa 

o1evat paivarahat ja muut korvaukset vastaavat nykyisin maksupe

rusteiltaan ja suuruudeltaan 2-14 pykalissa,jotka eivat sisally 

otteeseen, vahvistettuja maaria. 

(H1oj n : o Hlo 465/010/76. 13.7 . 1976 -Vert. VT 18/70.3. ja 
VT 11/75.1) VT 30/76. 

LEL:n 10 §:n 1 MOMENTISSA TARKOITETUN MAKSUPROSENTIN 

VAHVISTAMINEN 

132 

Sosiaali- ja terveysministeri~ on 9 paivana helmikuuta 1962 an

netun lyhytaikaisissa tyosuhteissa o1evien tyontekijain slake
lain 10 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 20 paivana 
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joulukuuta 1968 annetussa lai•sa (691/68), p88ttanyt, ett8 maini

tussa pykal8ss8 tarkoitettu maksuprosentti edella mainitun lain 

piiriin kuuluvilla tyoaloilla on 12 vuoden 1976 jalkeen makse

tuista . sanotussa momentissa tarkoi tetuista palkoista, 

(Asetuskokoelma n:o 517/76) 

(Hloj n:o Hlo 466/132/76, 13.7.1976 - Vert. VT 38/74.2) 

VT 30 /76. 

TARIFFIEN KDRDTUS JA MATKALIPPUJEN MYYNTI 

241 

Asetuksella n:o 615, joka on annettu kuluvan heinakuun 9 p8ivana, 

on korotettu henkiloliikenteen maks•Jja keskimaarin 17,4 %: lla ja 

kappaletavaraliikenteen maksuj a noin 26 %:1la 1.10.1976 lukien. 

Vaunukuormaliikenteen maksujen keskimaarainen 14,2 %:n korotus 

tulee voimaan vasta 1.1.1977. Valtioneuvosto on myos vahvistanut 

rautatiehallituksen m~ar8amien maksujen keskimaaraisen 20 %:n 

korotuksen. 

Korotetun tariffin mukaisia maksuja sovelletaan jo annan korotuksen 

voimaan ·astumista sellaisiin matkalippuihin, joiden kelpoisuus 

alkaa 1.10.1976 tai sen jalkeen. Tama koskee myos pikajunissa kul

jetettavien autojen kuljetusmaksuja. Istuma- ja makuupaikkalippu

jen hinnat eivat nouse. 

Kuukausilippujen hinnat lasketaan 30.9.1976 asti alkaviin taysiin 

kuukausiin nyt voimassa olevaa tariffia soveltaen ja 1.10.1976 tai 

sen jalkeen alkaviin taysiin kuukausiin korotettua tariffia sovel

taen. 

Kaikkie~ ratojen kuukausilippujen, yleislippujen ja p8akaupunkilip

pujen siirtymakauden hinnat lasketaan siten, ett8 30.9. asti alka

vista taysista kuukausista peritaan kultakin kuuk~~oelta nykyia•n 

tariffin mukaisen lipun yksi kymmenesosa ja 1.10. tai sen jalkeen 

alkavilta taysilta kuukausilta korotetun hinnan mukainen kymmenes

osa. Korotetun hinnan mukainen kymmenesosa perit23n niin monelta 

Kuukaudelta , ett8 kokonaismaksu tulee perityksi kymmenelt8 kuukau

delta. 
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Lippuje n korotetut hinnat o n ja et tu mon i steena keskusasemille ja 

autopaik kama ks ut a uto j en kucrma usa semil le, j oi lt a niit a voidaan 

tie d us tel l a. Kysel yi hin vastaa my os t ariffito i mi sco n puhel i n 2708. 

Yksityis koh t ainen s e lo st us t a ri f f im uu t o ks is ta an ne t a an myJ~emmin. 

(Tft n:o To 1454 / 24 1/7 6 , 16 .7.1976) VT 30/76 

RAHI'ILUCYITO 

245 

V11vastyskoron korottamisen Johdosta on 1uotto1aske1m11n -1omake 

VR 4152- muutettava viivastyskoroksi 16 %, siksi kunnes uusittu 

1uotto1aske1ma1omake saadaan painosta. Vrt VT 22/76.3. 

fT1t N:o 329/245/76,8.7.1976) VT 30/76. 

RAHrn.uarro 
245 

VR Virallisissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon asiakkaista, 
joilla on oikeus kl!yttaa rajatonta 1uottoa kaiki1la liikennepaikoilla, teh
~ seuraava nirnenmuut os 1.8.76 1ukien 
Entinen nimi. 

Oy G-Gil Ab 

Uusi nimi 

Finngu1f Oy 

(T1t n:o 334/245/76 , 14.7 .1976) VT 30/76 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOI MIA 

Sosiaali- ja tyosuojelujaos t oon otetaan vir kaa toimittavana hoi

tamaan ko nekirjoittajan (V 8 ) tointa henkilo, joka tayttaa ase

tuksessa valtion palveluksessa olevien konekirjoittajien tyotai

dosta 1705/45) asetetut vahimmaisvaatimukset . Toimeen otettaya 

tulee kirjoittamaan myos .vieraskielisia teksteja. 

Tointa koskevat hakemukset on hallinto-osaston johtajalle osoitet

tuina toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 

20 pa ivana elokuuta 1976. 
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Kaksi rataesimiehan tointa toistaiseksi Oulun ratapiirissa 
(Oulu). Toiseen toimeen on asunto varattu. 
Rataoeaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
Oulun ratapiirin paallikolle viimeistaan 19.08.1976. 

Rataesimiehen toimi toistaiseksi Helsingin ratapiirissa (Kerava, 
asunto varattu). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 
toimitettava Helsingin ratapiirin paallikolle viimeistaan 19. 08 . 

1976. 

RAUTATIEOPISTO 

Toimistotutkinnon ovat suorittaneet 11 . 6 . 1976 alla mainitut hen

kilot: Brandt, Iris Karita (Kokkola); Hakkarainen , Ritva Helena 

(Helsinki); Halme, Marjatta Helena (Pieksamaki); Harlin, Eija 

Riitta (Toijala); Hartell, Maria Cecilia Margaretha (Turku); 

Rieke, Helga Kaarina (Helsinki ); Ijas, Merja Kyllikki (Helsinki) ; 

Ikonen, Raija Warjatta (Kerava); Jaaskelainen, Elvi Inkeri 

(Kuopio); Kalliokanerva , Sirkka Eliisa (Helsinki); Kostamo, 

Ritva Eine Marjatta (Helsinki) ; Kulju, Riitta Anneli (Pori) ; 

Laakso, Ritva Matilda (Tampere); Lagstrom, Sirpa Sinikka (Hyvin

kaa); Lassila, Tarja Anna Liisa (Kokkola); Lotvonen, Reino Kaar

lo (Riihimaki); Puttonen, Vappu Pellervo (Kouvola); Rai kas, Satu 

Tellervo (Helsinki); Sarkkinen, Irma He lena (Oulu); Tirri, Irma 

Kaarina (W:ikkeli) ; Vainio, Kaija Riitta Hannele (Seinajoki); 

Weissmann, Pirkko-Liisa (Pieksamaki); Westerlund, Jan Tor-Bjorn 

(Karjaa); Vierimaa, Raija Elina (rikkurila); Visuri, Tuula Irene 

(Oulu). Rautatievirkamiesliiton lahjoittaman kellon sai Reino 

Kaarlo Lotvonen. 
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NIMITYKSIX 

L i i k e n n e o s a s t o : asemap~allikon virkaan (V24) (Kokkola) 
1 lk kirjuri Vilho Matias Hakala, apulaisasemapaallikon virkaan (V20) 
(Tampere) 1 lk kirjuri Keijo Kalevi Maijala, apulaisasemapaallikon 
virkaan (V21) (Lahti) 1 lk kirjuri Usko Sakari Lehvonen, yp. 2 lk 

kirjurin ~irkoihin (Lohja) ap. asemamestari (Vl3) Oili Vilma Raili 
Reso, (Kirkniemi) ylim . 3 lk kirjuri Pertti Ilpo Juhani Reponen, 
veturinkuljettajan virkaan (Heinola) veturinl~mmittaj~ Eero Jaakko 
Honkaharju, 1 lk asemamestarin virkaan (Harma) ap. asemamestari (Vl4) 
Pekka Johannes Kallionpa~, yp. 2 lk kirjurin virkoihin (Seinajoen 
liikennepiiri) ap . asemamestari (Vl3) Mauri Tapani Puska, (Sein~joki) 

ap. asemamestarit (Vl3) Laina Kyllikki Peltonen ja Mirja Vilhelmiina 

Takala, (Sein~joen varikko) ap. 2 lk kirjuri Juhani Samuli Rintala, 
(Vaasa) ap . asemamestari (Vl3) Matti Holger Ojala, ap. 2 lk kirjurin 
virkaan (Sein~joen liikennepiiri) ylim. 3 lk kirjuri (VlO) Pekka 
Kalervo Tapio, konduktoorin . virkoihin (Sein~joki) junamies Taisto 
Juhani Vilmunen, (Vaasa) asemamies Jussi Matti M~ki-Ketel~, vaihde
miesten esimiehen virkaan (Seinajoki) vaihdemies Matti Manner, 
junamiehen toimeen (Vaasa) asemamies Tuure Veikko Maenpaa, autonkul
jettajan toimeen (Vaasa) asemamies Axel Vilhelm Hjarpe, apulaiskans
listin toimeen (Seinajoen liikennepiiri) konttoriapulainen Aune 
Annikki Vire, · asemamiehen toimiin (Sein~joki) ylim . asemamiehet 
Martti Esko Rajala, Matti Hermanni Salli, Seppo Johannes Leppanen ja 
Raimo Juhani Ruohio, (Kristiinankaupunki) ylim . asemamies Usko Toivo 
Olavi Lehtonen, yp . 2 lk kirjurin virkaan (Tampere) ap . 2 lk kirjuri 
Helka Inkeri Lunden, yp. asemamestarin virkoihin (Vl6) (Pernio) 
ylim. 3 lk kirjuri (VlO) Hannu Tapani Kelahaara , (Kairokoski)ylim . 3 lk 

kirjuri (VlO) Pentti Jaakko Jarvensivu, yp . asemamestarin virkaan 
(Vl5) (Pori) ap . asemamestari (Vl3) Eira Hellevi M~kisalo, 

ap asemamestarin 

virkoihin (Vl4) (Peipohja) ylim. 3 lk kirjurit (VlO) Veijo Uolevi 
Pajula ja Mauri Kalervo Jokinen, (Virrat) ylim. 1 lk kirjuri Taavi 

Pertti Miettinen, ap. 2 lk kirjurin virkoihin (Pori) ylim . toimisto
apulainen Mirja Seija-Liisa Kaijaa , (Haapamaki) ylim . 3 lk kirjuri 
(VlO) Eila Kaarina Kauppi , konduktoorin virkoihin (Tampere) kuormaus 
mestari Jaakko Pontynen sek~ junamiehet Ilmari Rouhiainen ja Osmo 
Aulis Koskinen, (Toijala) vaihdemiesten esimies Arvo Pekka Renko, 
(Haapamaki) asemamies Erkki Tapani Nirkkonen. 
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Vainikka1an vaunuyaaka poistetaan k~ytost~ 1.9.1976 alkaen toistai
seksi . (Lko 31976/354/76 , 16 . 7 . 1976) VT 30/76 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Opastinasentajan toimi, toistaiseksi Helsingin rat api iri ssa 

(Helsinki). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on 

toimitettava Helsingin ratapiiri n paal l i kolle v iimeis taan 
25 . 08 . 1976. 

NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : kuormausmestarin vir-

koihin (Tampere) junamies Esko A1po P~ivio M~kinen , (Turku) junamies 

Onni 01avi Suokas , veturin1ammitt~j~n toimiin (Turun varikko) ti1ap . 

veturin1~mmitt~j~t Timo Ka1evi Suovanen, Veikko I1mari Jauho , Esa 
Eeva , Heikki Tapia Li11eberg ja Seppo Johannes Ho1opainen , (Porin 
varikko) tilap . veturin1~mmitt~j~t Mauri Antero Aaltonen , Markku 
Antero Hoffren ja Heikki Juhani Kaukonen , vaununtarkastajan toimiin 
(Tampereen varikko) vaununvoite1ijat Eino Johannes Aihtia ja Eino 

Ensio Lepp~nen , junamiehen toimiin (Tampere) vaihdemies 01li Tapani 
Lankinen sek~ asemamiehet Reina Juhani Lemmetti ja Kauko 01avi Iso 
aho , (Pori) asemamiehet Jaakko Kalevi Huhta1a ja Pekka P~ivio Kannis 

to , (Manty1uoto) asemamies Risto Ka1ervo H~m~lainen, (Rauma) asema 

mies Raimo Au1is Juhani Niittyranta ja y1im . asemamies Hannu Kalevi 

Kallio, vaihdemiehen toimiin (Turku) junamies Timo Tapani Hottinen , 
(Pori) junamies 01avi Armas Uusita1o ja asemamies Mikko Johannes 

Nieminen , (Rauma) asemamies Juhani Rusomaa , (Orivesi) asemamies Leo 
Onni Lahti , 2 lk s~hkoasentajan toimeen (Tampereen varikko) ylim . 2 
lk s~hkoasentaja Esko Ilmari Lev~smaa , apulaiskans1istin toimeen 
(Pori) ylim . toimistoapulainen Seija S~de Sane1ma Lehtisalo, asema
miehen toimiin (Toijala) tilap . asemamiehet Esko Antero M~ntykangas , 
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Sima Tapani Rantanen ja Kalle Oskari Raunanen, (Valkeakoski) tilap . 
asemamies Hannu Juhani Vehmas , (Sale) tilap. asemamiehet Hemmo Ante 
ro Johannes Heiskanen, Reina Rikhard Heikkil~ ja Esa Juhani Linden, 
(Pori) tilap . asemamiehet Arto Uolevi Selin, Tauno Aatos Kovanen ja 
Kari Aatos Juhani Nieminen, (Rauma) ylim. asemamiehet Keijo Kalervo 
Honkanen, Kyosti Olavi Kuikka ja Kari Antero Puputti sek~ tilap. 

asemamies Pertti Johannes Ajomo, konttoriapulaisen toimiin (Tampe 
reen liikennepiiri) ylim . toimistoapulainen Sirkka Marjatta Ropanen , 
(Tampere) ylim . toimistoapulainen Marja-Terttu Tellervo Ikonen , 
asemamiehen toimiin (Tampere) ylim. autonkuljettaja Raimo Sulo Havi 

kari, ylim . asemamiehet Markku Ilmari Ollila , Kalevi Tapia Oksanen , 

Seppo Aleksanteri Savilahti, Timo Kalevi Heinonen , Tuomo Johannes 
Tyrkko ja Pentti Ilmari Jokihaara sek~ tilap. asemamiehet Eero 
Veikko Juhani Laitinen , Markku Antero Kaivola , Hannu Heikki Tapia 
M~kip~~ . Raine Eino Jori Kovanen , Veikko Antero Gustafsson , Aimo 
Matti Samuel Kakkonen ja Pertti Juhani Koski , (Haapam~ki) tilap . 
asemamiehet Raimo Tapani Ka i piainen , Jorma Juhani Peltonen , Heikki 
Kalevi Vinsten , Timo Anselmi Autio , Erkki Benjamin Ritaranta . 

R a t a o s a s t o: ratainsinoorin virkoihin (S 13 ) (rautatie
hallitus ) ratai nsinoori (S 12) Seppo Johannes Ronni ja tekn.lis. 
Martin Gunnar Barlund; rataesimiehen toimiin (Turku) raidemies 
Aimo Eero Ilmari Myllymaki ja (Seinajoki ) raidemies Matti Juhani 
Aut i o. 

EROJA 

L i i k en n eo sa s to : l l . kirjuri Arvi Albin Parkkinen, 
vanhempi autonasentaja Pietari Jolkkonen , konduktoorit Reina Pekka 

Humala , Niilo Einar Lehtivuori , Maune Olavi Toivanen, kuormaus
mestari Yrjo Konsta Joensuu , veturinpuhd.esimies Veikko Ensio 

Wickstrom, vaihdemiehet Reina Johannes Ristil~, Keijo Poleivi 
Ramo , junamiehet Eino Kaarlo Koskela, Sulo Armas Seitsojoki , 
veturinl~mmitt~j~ Ari Johannes Kuutti, asemamiehet Erkki Emil 
Granath, Olavi Siljovuo , ylim . 2 l . s~hkoasentaja Hugo Kalevi 

Tarvonen, ylim.siivoojat Aira Kaarina Paloj~rvi, Irene Annikki 
Tiainen. 
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Rat a o s a s t o : konttoripaalljkko Matti Olavi Helin, 
rakennusmestari (V 19) Eino Immonen, ap 2 1 kirjuri Bertha Sofia 
Pohjola, opastinasentaja Yrjo Ilmari Ylonen, rataesimiehet Eino 
Petteri Ikaheimonen, Toivo Eemil Jamsa ja Vieno Valfrid Lund. 

B a n k i n t a n s a s t o : Vlim . kamr ee ri ~ere Ant ero Lavo ne n 

RAUTATIEOJ'ISTO 

Liikenteenohjaustutkinnon ovat suorittaneet 22. 06.1 976: Anttila 

Reijo Ilmari (Raapamaki); Arra Matti Eino (Helsinki); Eerola Ta

pia Faavo Aukusti (Hameenlinna); HaJtsonen Kari Tapio (Oulu); Hei

movirta Fekka Gunnar (Seinaj oki); Herd Jaakko Otto Ensio (Iisal

mi); Huuskonen Faavo Antero (Pi eksamaki); Johansson Ra iner August 

(Karjaa) ; Jaaskelainen Tuija-Maija Kaarina ( Joensuu) ; Kalliokorpi 

Las se Johannes (Pori); Kirjavainen Ari Tapi o (Lieksa); Konkarikos

ki Pekka Ju~ani (Pori) ; Laiho Kimmo Hannu Tapani (Lahti) ; Laukka

nen Esa Kull ervo (Oulu) ; Luttinen Martti Olavi ( Oulu); Maunula 

Seppo Sakari (Riihimaki); Multanen Kalevi Antero (Kouvola); Nie 

menmaa Mikko Juhani ( Pori); Ohukainen Heikki Sakari (Oulu); Paju

la Eija Irene (Kouvola) ; Pas t inen Sinikka Mar j a (Vainikkala); Poy

sa Lasse Erik (Kouvola); Riihimaki Seppo Juhani (Seinajoki) ; Ri

tari Olavi Sakari Johannes (Seinajoki); Roivas Kalevi Ensio (Ro

v~niemi); Salminen Rauno Juhani (Hameenlinna); Sirola Seppo Juha

ni (Helsinki) ; Sivonen Raija Rauha Kaarina (Joensuu) ; Suni Reijo 

Hannu Sakari (Riihimaki) ; To ivonen Eero Eevert (Kokkola); Torna 

Pertti Juhani (Tarnpere); Turunen Faavo Olavi (Pieksamaki) ; Varila 

Pertti Olavi (Kerava); Vikman Saija Irene (Karjaa) ; Vahapassi As

ta Inkeri (Ylivieska); Valila Sirpa Aune Aulikki (Pori). 

Rautatievirkamiesliiton lahjoittaman kellon sai Sirpa Aune Aulik

ki Valila . 
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Todistus elakelaisen ja lasken vapaalippuoikeudesta (lorn . VR 2335) 

on uusittu . Painatusjaosto suorittaa lornakkeiden perusjakelun . 

Va n hat. lornakkeet jaavat pais kaytosta kuitenkin siten , ettei van

hoja voirnassa olevia todistuksia tarvitse uusia, rnutta uudet kir

joitetaan ainoastaan uusitulle lornaKkeelle . 

Erillista kuittausluetteloa ei tarvitse laatia leskille ja elake

laisille jaetuista henkilokuntalipuista , vaan kuittaus otetaan 

ainoastaan edella rnainitulle lornakkeelle VR 2335 . Tayteen tulleet 

lornakkeet on lahetettava hallintoto~rnistoon (vapaaliput) . 

Todistuksen vapaalippuoikeudestaan saa henkilo sielta , rnissa han 

viirneksi palveli . Jaljennos todistuksesta on lahetettava hallin

totoirnistoon (vapaaliputl . Todistksen hakijan on ilrnoitettava , 

rnista han haluaa vapaalippunsa noutaa . Asianornaisen asuntoa la

hinna sijaitseva aserna tulee ensi sijassa kysyrnykseen , rnutta pai

kallisesti voidaan rnyos sopia siita, etta liput noudetaan esirn . 

konepajasta , varikolta, ratapiirista tai rnuulta vastuualueelta . 

Todistuksen (lorn . VR 2335) tulsa olla siella , rnista asianornainen 

noutaa lippunsa ja on sanottu paikka rnyos ilrnoitettava hallinto

toirnistoon . 

(Hlt n : o Hlo 478/14/76, 23 . 7 . 1976) VT 32 /76 . 

Pohjoisrnainen vaunukuorrnatariffi NGTV (9760) 

251 

Pohjoisrnaiseen vaunukuorrnatariffiin NGTV (9760) ilrnestyy lisaleh

ti n:o 3, joka on voirnassa 1 . 9 . 1976 lukien . Lisalehti sisaltaa 

Ruotsin/Norjan NET-rahtien korotuksen (6 %) seka pari rnuutosta lii

kennepaikkoja koskeviin erikoisrnaarayksiin . Painatusjaosto suorit

taa lisalehden jakelun . (Tft n:o. Tau 29/2~1/76 , 28 . 7.76) VT 32/76 . 



NORDEG-tariffi (tariffi 9162) 
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NQRDEG-tariffiin ilmestyy 1.9.1976 lukien lisalehti n:o 66. Lisa

lehti sisaltaa mm . Ita-Saksan (OR) transitorahtien rahayksikon 

muutoksen Sveitsin frangeista Ruotsin kruunuiksi (Sassnitz Hafcnin 

kauttal ja Tanskan kruunuiksi (Warnemunden kauttal. Lisalehti jae

taan sen saavuttua Saksasta . (Tft n:o Tou 24/252/76, 28.7.76) 

VT 32-J76 . 

SNT-Liiton ja Suomen valinen rautatieyhdysliikenne 

253 

SNT-Liiton ja Suomen rautatiet ovat sopineet eraista yhdysliikennc

m§arayksia koskevistQ muutoksista. Tamaw johdosta ~ainatetaan y~dyc

liiker.nstariffiin (VR 4784), toimitt.isohjeisiin (VR 4781) ja kuor 

mausmaarayksiln (VR 4777) lisalehdet, jotka tulevat voimaan sri 

ajankohtina seuraavasti: 

- Yhdysliikennetariffin (VR 4784) lisalshdessa n : o 24 julkaistavat 

maaraykset tulivat voimaan 9 . 7 . 1976 lukien , ja lisalehti sisal 

taa uudst sivut tariffin liitteeseen 8 "Maaraykset vaarallisten 

aineiden kuljettamisesta SNT-Liiton ja Suomen rautatieyhdyslii

kenteessa", joilla valittomasti korvataan 1 . 4.1976 voimaan tul

leet, lisalehdessa n:o 23 julkaistut maaraykset . Kummankin rau 

tatien varoituslipukkeita esittavat sivut painetaan tassa lisa 

lehdessa offset-menetelmasta johtuen valiaikaisesti mustavalkoi

sina. Painatusjaosto jakaa lisalehden . 

- Yhdysliikenn.etariffin (VR 4784) lisiHehti n:o 25 ja toimitusohjei

den (VR 4781) lisalehti n:o 14 tulevat voimaan 1 . 9 . 1976 lukien . 

Tariffin lisalehti sisalt~5 V/0 Sojuzvneshtransin kanssa tehdysta 
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soplmuksesta aiheutuvia muutoksia tariff i n transitokuljetuksia 

koskeviin maarayksiin (lahinna liitteet 3 ja 11 ), vrt. VT 14/76. 

- Yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy 1.1 0 . 1976 lukien lisa

lehti n:o 26 , jossa otetaan huomioon VR : n tariffinkoretus (lii

te 5) . 

SNT-Liiton ja Suomen rautatiet paattivat kokouksessaan myos muu

toksista ja lisayksista kuormausmaarayksii n (VR 4777 ), j otka t u

levat voimaan 1 . 1.1977 seka uusista vaarallisten ai neiden kuljet

tamista kos~evista ohjeista , jotka otetaan kaytt66n 1 . 7.1977 . 

N~ma muutokset julkaistaan aikanaan lisalehtina . 

(Tft n:o Tau 97/253/76. 28 . 7 . 1976) VT 32/76 

AIKATAULUN 1~3 LISAYS 

63 

Lisays n : o 2 aikatauluun 143 on ilmestynyt ja jaettu kaikille aika

tau1ukirjan tilannei1le. (N:o Lko 22472/63/76 , 26 . 7 . 1976) VT 32/76 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V22). Rautatiehallituksen paajohtaja11e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan syyskuun 1. paivana 1976 ennen ke11o 12 

(postitse ennen virka- ajan paattymista) . 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Piek
samaen 1iikennepiiriin (henki1oasiat) . 
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_eknikon virka (V20) , teknikon virka (V1H) , ko1me ensi 1uokan kirju

rin virkaa , kaksi y1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa , 

a1emman pa1kka1uokan asemamestarin virka (V14) , jarjeste1ymestarin 

virka , vaunumestarin virka ja veturinku1jettajan virka . Rautatieha1 -

1ituksen 1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemuk 

set on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan syys

kuun 1 . paivana 1976 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka- ajan paat 

tymista) . 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

teknikko (V20) : Pieksamaen variko11e (1 veturihuo1to) , 

teknikko (V18) : Ou1un variko11e (l veturihuollon vuoromestari), 

1 luokan kirjurit : Joensuun (1 Jns kauko - ohjaus) ja Lieksan (1 Lis 

liikenneasiamiehen teht ., 1 Nrm tavara- aseman paal1 . ) 1iikennealu

ei1le , 

yp . 2 luokan kirjurit : Lieksan (l Nrm junasuor . ) ja Oulun (1 01 ju 

nasuor . ) liikennea1ueille , 

ap . asemamestari (V14) : Savonlinnan (1 Sl junasuor . ) liikennealueel

le , 

jarjeste1ymes~ari: Joensuun (1 Jns) 1iikennealuee11e , 

vaunumestari : Joensuun (1 Nrl) liikennea1uee1le seka 

veturinkulje~taja: Savonlinnan (l Sl) liikennealuee1le . 

Ylimaaraisen teknikon toimi (Vl9) , ylimaaraisen l luokan kirjurin 

toimi , kaksi junamiehen tointa , viisi veturinlammittajan tointa , 

nelja asemamiehen tointa ja ta1limiehen toimi . Rautatiehallituksen 

liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava asianomaisen liikennepiirin paa1liko1le viimeistaan 

1 . 9 . 1976 : 

Edella mainittuihin toimiin nimitetyt ja ylimaaraisiin toimiin ote

tut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

ylim . teknikko (Vl9) : Pieksamaen varikolle (1 veturihuolto) , 

ylim . l luokan kirjuri: Joensuun liikennepiiriin (l tutkinta- asiat) , 

junamiehet : Joensuun (2 Jns) liikennea1ueelle , 

veturinlammittajat : Lieksan (1 Lis) liikennealueelle ja Joensuun 

varikolle (4) , 

asemamiehet : Lieksan (3 Lis) ja Savonlinnan (l S1) liikennealueille 
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seka 
tallimies: Joensuun varikolle (1). 

Rakennusmestarin (V 19) virka, toistaiseks i Tampereen ratapiirissa 
(Haapamaki ; viran haltija toimii Haapamaen vastuualueen vastaavan 
rakennusmestarin tehtavissa) . Rataosaston johtajalle osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 

C1 . C9 . 1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka- ajan piattymista) . 

R a t 2 o s a s t o: vt . konttoriapulainen Ritva Maria Linnermo . 





Laheta VR virkapostissa osoitteella Jarjestelytoimisto Rautatiehallitus 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Viisi ensi 1uokan kirjurin virkaa, kaksi a1emman pa1kka1uokan 
asemamestarin virkaa (V14), seitseman a1emman pa1kka1uokan 

asemamestarin virkaa (V13), ne1ja a1emman pa1kka1uokan toisen 
1uokan kirjurin virkaa, kaksi jarjeste1ymestarin virkaa, kaksi 

vaunumestarin virkaa, seitsemantoista veturinku1jettajan virkaa, 

veturinpuhdistajain esimiehen virka, ne1jatoista konduktoorin 

virkaa ja kolme kuormausmestarin virkaa. Rautatieha11ituksen 

1iikenneosaston paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 

syyskuun 8. paivana 1976 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka
ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

1 . 1uokan kirjurit : Kouvo1an 1iikennepiiriin (1 vaununjako, 1 

suunnitte1uteht . ), Kotkan (1 Kta 1iikenneasiamiehen teht.) 
1iikennea1uee11e ja Seinajoen 1iikennepiiriin (1 vaununjako, 1 
1askenta-asiat), 

ap . asemamestarit (V14): Seinajoen (1 Sk pa1kkausasiat, 1 Kha 

junasuor.) 1iikennea1uee11e, 
ap. asemamestarit (V13): Vainikka1an (1 Vna tav.toim . ), Kouvo-

1an (1 Kv, 1 Mr), Seinajoen (1 Sk 1ipputoim., 1 Sk kiitotav.toim. 

1 Sk tav.toim.) ja Vaasan (1 Vs 1ipputoim.) 1iikennea1uei11e, 

ap . 2 . luokan kirjurit: Kouvo1an (1 Kv), Mikke1in (1 Mi) ja 

Kotkan (1 Kta) 1iikennea1uei11e seka Seinajoen variko11e (1 
pa1kkausasiat), 

jarjeste1ymestarit: Kouvo1an (1 Kv) ja Kotkan (1 Kta) 1iiken
nea1uei11e, 

vaunumestarit: Vainikka1an (1 Vna) 1iikennea1uee11e ja Seinajoen 
variko11e (l), 

veturinku1jettajat: Kouvo1an (8), Imatran (1), Haminan (1), 
Seinajoen (4) ja Kokko1an (3) varikoi11e, 

veturinpuhdistajain esimies : Kouvo1an variko11e (1), 
konduktoorit : Kouvo1an (5 Kv), Vainikkalan \1 Vna), Imatran (1 

Imr) , Lappe~nrannan (1 Lr), Mikke1in (1 Mi), Kotkan (1 Kta) ja 
Seinajoen (4 Sk) 1iikennea1uei11e seka 

kuormausmestarit : Kouvo1an (1 Kv) ja Vainikka1an (2 Vna) 1iiken
nea1uei11e . 
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Kaksi asetinlaitemiehen tointa, kaksi vaununtarkastajan tointa , 
autonkuljettajan toirni, koneenhoitajan toirni, kuusitoista juna
rniehen tointa, yhdeks~n vaihderniehen tointa , kaksikyrnrnent~ah

deksan veturinl&rnmitt~j~n tointa, viisikyrnrnent~viisi asernarniehen 
tointa, viisi apulaiskanslistin tointa ja kahdeksan konttoriapu

laisen tointa. Rautatiehallituksen 1iikenneosaston p~~llik5lle 
osoitetut kirjalliset hakernukset on toirnitettava asianornaisen 

liikennepiirin p~&l1ikolle viimeist~~n 8.9 . 1976. 

Edell~ mainittuihin toirniin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti : 

asetinlaitemiehet: 

vaununtarkastajat: 
volan varikolle (1), 

Kouvolan (2 Kv) liikennealueelle, 

Vainikka1an (1 Vna) liikennealueelle ja Kou-

autonku1jettaja : Vaasan (l Vs) liikennealuee1le , 

koneenhoitaja : Sein~joen varikolle (1) , 
junamtehet : Kouvolan (~ Kv) , Imatran (l Imr) , Mikke1in (2 Mi) , 

Kotkan (l Kta) , Sein~joen (2 Sk), Vaasan (l Vs) , Kokkolan (~ 

Kok) ja Ylivieskan (l Yv) 1iikennealueille , 
vaihdemiehet: Mikkelin (1 Mi) , Haminan (1 Hma) , Kotka n (2 Kta) 
ja Sein~joen (5 Sk) liikennea1uei1le, 

veturin1~mmitt~j~t: Kouvolan (10), Imatran (3) , Haminan (2) , 

Sein~joen (7) , Kokko1an (31 ja Y1ivieskan (3) varikoi1 l e , 
asemamiehet: Kouvo1an (8 Kv} , Irnatran (2 Spl junasuor. , 6 Imr), 

Lappeenrannan (3 Lr) , Mikkelin (~ Mi) , Kotkan (6 Kta , 1 Ky) , 

Vainikkalan (3 Vna), Sein~joen (7 Sk , 1 N~r) , Vaasan (~ Vs, l 
Lai junasuor.) , Pietarsaaren (1 Pts , 1 Jpa junasuor.} , Kokko1an 

(2 Kok, 2 Rpa junasuor ., l E1a junasuor.) ja Ylivieskan (1 Yv , 

1 Kua junasuor . } liikennea1uei1le, 

apu1aiskanslistit: Kouvo1an (1 Kv) ja Vainikkalan (3 Vna) 1ii

kennea1ueille sek~ Kouvo1an variko1le (l) ja 

konttoriapu1aiset: Kotkan (1 Kta) , Kouvolan (3 Kv), Lappeen

rannan (1 Lr) ja Sein~joen (2 Sk) liikennea1uei11e sek~ Sein~

joen liikennepiiriin (1). 
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Rataeeimiehen toimi, toietaiseksi Pieksamaen ratapiirissa (Piekea
maki; asunto varattu). Rataosaston johtaja11e osoitetut hakemuk
set on toimitettava Pieksamaen ratapiirin paa11iko11e viimeistaan 

08.09.1976. 

NDUTYKSU 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : psyko1ogin (V 23) virkaan vt 

psyko1ogi Soi1e Ky11ikki Veckman, 1iikennetarkastajan (V 24) vir

kaan tyontutkija (V 21) Tauno Johannes Sa1o, tyontutkijan (V 21) 

virkaan vs tyontutkija Esko Ensio Luoto, yp. 2 1uokan kirjurin 

(V 16) virkoihin ap. 2 1 kirjurit E1ea-Irme1i Nieminen ja Ei1a 

Airi Ane1ma Oksanen, apu1aiskans1istin (V 9) toimiin konttor1apu-

1aiset (V 7) Marja-Liisa Tuu1ikki Leino ja Soi1i Marianne Vayry-

nen. 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : tiedotussihteeri Mikko A1ameri. 

y1im. 1iikennetarkastaja (V 26) Erkki Sakari Noke1ainen. 

T a 1 o u s o s a s t o : tarkkaaja Ei1a He1vi Ky11ikki Haka-

nen. 

R a t a o s a s t o vt konttoriapulainen Ritva Maria Linnermo. 

j 
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RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISSXXNN~T 
62 

Keskiviikkopa 1. paivana syyskuuta 1976 tulee voimaan Riihimaen 
ratapihojen 1iikennoimissaant5, jo1loin sama11a kumoutuu 20.2.1970 
a1kaen voimassa o11ut ko. ratapihojen ti1apainen 1iikennoimissaant5. 
(N:o Lko 22623/62/76) VT 34/76 . 

Keskiviikkona 1 . paivana syyskuuta 1976 tu1ee voimaan Kuopion rata
pihan uusittu 1iikennoimissaanto 1ukuunottamatta veturita11i - kone
pajan a1uetta koskevaa kohtaa 4.2 (4.21- 4.23). Taman kohdan mukai
set maaraykset tu1evat voimaan myohemmin i1moitettavana ajankohtana, 

sen ja1keen kun uusi raideyhteys ratapiha1ta kaantopoyda11e on va1-
mistunut. Siihen saakka 1iikenne hoidetaan aikaisemmin annettuja 
maarayksia noudattaen. 

Liikennoimissaannon 1iitteena 1 o1evassa ratapihakaaviossa on vaih
teiden 11 ja 41 va1inen raide merkitty raiteeksi Ia. Tama raiteen 
numero on kynakorjauksena muutettava numeroksi Ib . 

Uusitun 1iikennoimissaannon voimaantu1o11a kumotaan 1 . 5.1955 1ahtien 
voimassa o11ut 1iikennoimissaant5 siihen ja1keen pain tehtyine 1i
sayksineen. (N : o Lko 22691/62/76) VT 34/76 . 

RATAPIHARADIOJXRJESTELMXT 

435 

Kuopiossa koekaytossa o11ut ratapiharadiojarjeste1ma otetaan varsi

naiseen kayttoon keskiviikkona 1 . paivana syyskuuta 1976. 

Vaihdemieskanavana on kanava 6. 
Paika11iset ratapiharadion kayttoohjeet ovat samana paivana voimaan 
tu1evan ratapihan 1iikennoimissaannon 1iitteena. (N : o Lko 22691/435/ 

76) VT 34/76 . 

Riihimaen ratapiharadiojarjeste1maa on taydennetty ratapihakana
va11a, jona kaytetaan kanavaa 7. Koekaytossa jo o11ut ratapihakanava 
otetaan varsinaiseen kayttoon keskiviikkona 1. paivana syyskuuta 
1976. (N:o Lko 22623/435/76) VT 34/76. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VXLIMATKAT-JULKAISU 
67 

2.8.1976 lukien lis~t~&n Helsingin aseman alaisena Vantaan S~hk~
laitos Oy:n raiteisto seuraavin merkinnoin: 

l 

Helsinki 

Vantaan Slihko
laitos Oy:n 
raide 

945-31193 

2 3 4 5 

Psl 13. Tt 

6 

Vantaan Slihkolaitos 
Oy:tli varten. 

Martinlaakson liikennepaikan kohdalle tehdlian seuraavat merkinn&t: 

Martinlaakso 
Vantaan s~hko
laitos Oy :n 
raide 
ks . Helsinki. 

Koodimerkinnat lis~tlian myos julkaisuun Liikennepaikkojen koodit . 

Julkaisuun VR 2648 kohtaan 2 . "Luettelo niistli rautatien asiakkais
ta , joilla on omia syrjliraiteita" tehdliln seuraava lislys : 

Vantaan S&hko- Martinlaakso 
laitos Oy 

(N:o Lko 22083/67/76, 6 . 8 .1976 ) VT 34/76 . 

15.8.1976 lukien lislitlilin Heinolan liikennepaikan alaisena Hevos
saaren tehdasalueen runkoraide seuraavin merkinnoin : 

l 

Hevossaaren 

tehdasalueen 
runkoraide 

845-31587 

2 3 

Ha 7. 

4 5 

Tt 

6 

T lahtevali kappaletava
raa varten asema- ja 
aluevaunujen puitteissa. 
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Koodimerkinn~t 1is~t~~n myos ju1kaisuun Liikennepaikkojen koodit . 

(N:o L~o 32088/67/76, 3.8 . 1976) VT 34/76. 

26 . 9.1976 1ukien avataan 1iikentee11e rataosa11a Turku - Uusikaupun
ki km:11~ 202+900 seisake Jyrkk~1~ ja otetaan ju1kaisuun seuraavin 

merkinnoin: 

5 6 1 

1: I 3 

I.::.Tk:.::u:;__;4...:... 

4 

Rai 4 . 

TkH 

Hil Jyrkknli 

Samasta pll.ivlistli 1ukien poistetaan ju1kaisusta Pahaniemen seisake 

merkintoineen. (Lko 22412/67/76, 10.8.1976) VT 34/76. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Asemapaa11ikon virka (V24). Rautatieha11ituksen pall.johtaja11e osoi 
tetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan syyskuun 15. pliivana 1976 ennen ke11o 12 
(postitse ennen virka-ajan pli~ttymistli). 

Ede11a mai nittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Kemin 
1iikennea1uee11e (Kern). 

Tiedotusjaostoon otetaan virkaa toimittavana hoitamaan 1 1 

kirjurin (V 18) virkaa henkilo, jolla on rautatietuntemusta ja 

kiinnostusta tiedotussihteerin tehtaviin. 

Mahdollisiin tieduste1uihin vastaa tiedotuspaallikko Tuurna puh. 

911-2810. 

Vt. virkaa koskevat hakemukset on hallinto-osaston johtajalle 

osoitettuina toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle vii

meis taan 10. paivana syyskuuta 1976. 

I 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

19 76 N:O 35 
26.8.1976 

Laki tyoaikalain muuttamisesta 9.7.1976/620 

Palkitut aloitteet 

Matkustajaliikenteen tilitykset syys-lokakuulta 

Silja Linen pakettimatkat 

Viking Line I VR- Yhdistelmalippu 

Lennatinliikenne 

Kadonnut haarukkavaunu 

12992-76 
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LAKI TYOAIKALAIN MUUTTAMISESTA 9.7.1976/620 

10 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 2 paivana e1okuuta 1946 

annetun tyoaika1ain 12 S:n 1 momentti, 20 S:n 1 momentti ja 20 a 

§:n 1 momentti , se11aisina kuin ne ovat, 12 §:n l momentti 30 

paivana joulukuuta 1965 annetussa 1ais•a 1713/65) seka 20 S:n 

1 momentti ja 20 a !:n 1 momentti 20 paivana he1mikuuta 1976 an

netussa 1aissa (189/76), nain kuu1uviksi: 

12 §. 

Kun 1uonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota ei ole voi

tu ennako1ta tietaa, on aiheuttanut keskeytyksen 1iikkeen, 1ai

toksen tai yrityksen saanno11isessa toiminnassa tahi vakavasti 

uhkaa johtaa se1laiseen keskeytykseen taikka hengen, terveyden 

tai omaisuuden joutumiseen vaarana1aiseksi, saa, siina maarin 

kuin mainitut syyt vaativat, pitentaa 5, 6 ja 7 §:n mukaan maa

raytyvia saanno1lisia tyoaikoja seka 5 a S:n mukaan maaraytyvia 

pisimpia tyoaikoja seka poiketa 16 a S:n saannoksista, ei kuiten

kaan kauemmin kuin ne1jan viikon aikana. Ta11aisesta tyoajan pi

tennyksesta seka sen syysta, 1aajuudesta ja tbdennakoisesta kes

tavyydesta on tyonantajan viivytyksetta tehta~a ki~a11inen 11-

moitus asianomaisel1e tycsuoje1u~iranomaise11e . Tycsuoje1uviran

omainen voi, tutkittuaan asian, joko jattaa sen tehdyn i1moituk

sen varaan tai ryhtya toimenpiteisiin pitennyksen rajoittamisek

si tai 1opettamiseksi . 

20 § . 

Jokaista taman lain a1aista tyopaikkaa varten on tyonantajan 

1aadittava tyotuntijarjeste1ma, jossa mainitaan aika, milloin tyo 

alkaa ja paattyy, seka ruokai1u- ja lepoajat . Mi11oin ede11a tar

koitetun tyotuntijarjeste1man 1aatiminen tyon Laatuun nahden ei 

ole mahdo1lista, tyosuoje1uha1litus voi hakemuksesta myontaa sii

ta vapautuksen . 

I 

II 

!I 

I 
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20 a S. 

Tyonantajan on annettava palveluksessaan olevalle moottoriajo

neuvon kuljettajalle tyosuojeluhallituksen vahvistaman kaavan 

mukainen henkilokohtainen ajop&iv&kirja . 

Tim& laki tulee voimaan 1 p&iv&n& lokakuuta 1976 . 

Ennen t&m&n lain voimaantuloa voidaan ryhty& lain t&yt&ntoonpa

non edellytt&miin toimenpiteisiin . 

(Hloj n : o Hlo 506/10/76 . 17 . 8 . 1976) VT 35 /76 . 

PALKITUT ALOITTEET 

17 

Teknikko Pentti Siira , Pasilan konepaja 

Eht-vaunun hytin liukuoven ohjauskiskon rakenteen yksinkertais

taminen. Kunniakirja ja tuhannenviidensadan (1 . 500) markan raha

pa~kinto . 

Teknikot Pentti Siira ja Seppo Hakala , Pasilan konepaja 

Matkustajavaunujen oljys&ilioiden t&ytto- ja ylivuotoputkien 

liitt&minen s&ilioon yksinkertaisBITMlla ratkaisulla. Kunniakir

jat ja yhteens& yhdeks&nsadanviidenkymmenen (950) markan raha

palkinto . 

Koneasentaja Ari Kovanen, Pasilan konepaja 

Matkustajavaunun levyjarrun jarrukeng&n lukituskappaleen kiin n i

tyksen muutos . Kunniakirja ja kahdeksansadan (800) markan raha

palkinto. 

Rakennusmestari Juho Takala, Sein&joen vastuualue 

Hitsauskaasujen poistopuhaltimella varustettu hitsausjakkara . 

Kunniakirja ja kuudensadan (600) markan rahapalkinto . 
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Asemamie~ Esa Pirinen, Iisalmen liikennealua 

EFit-vaunun tavaraosaston liukuoven lukituslaitteen varmentami

nen . Kunniakirja ja kahdensadan (200) markan rahapalkinto. 

Yliteknikko Svante .Pietikii"inen ja veturinasentaja Eino Peitranta, 

Tampereen varikko 

Vetureiden akkujen vesityksessa kaytettava pumppukarry. Kunnia

kirjatja yhteensa kahdensadan (200) markan rahapalkinto. 

Yliteknikko Svante Pietikainen ja veturinasentaja Erkki Huotari, 

Tampereen varikko 

Vetureiden RDll-jaahdytysnesteen vakevyysasteen lisaamisessa ja 

nesteen taydentamisessa kaytettava pumppukarry . Kunniakirjat ja 

yhteensa kahdensadan (200) markan rahapalkinto. 

Veturinasentaja Johan Stenman, Tampereen varikko 

Drl2-veturin moottorin momenttisaatiiruuvin kulumisen estam-inen . 

Kunniakirja ja neljansadan (400) markqn rahapalkinto. 

Veturinasentaja Erkki Aalto, Helsingin varikko 

Sml-junien WC : n vesiputkisten jaatymisvaurioiden estaminen. Kun

niakirja ja kahdensadan (200) markan rahapalkinto. 

Veturinasentaja Yrjii Hyvarinen, Pieksamaen varikko 

Dm7.-moottorivaunun joustoletkun kiinnitys ermeto-liittimella il

makompressoriin . Kunniakirja ja kahdensadan Q200) markan raha

palkinto. 

Miinjaaja Viljo Rantanen, Pasilan konepaja 

Gblk-vaunun oven kynnyksen kittauksen suojaaminen vaunun raken

tamisen aikana . Kunniakirja ja kahdensadan (200) mar.kan rahapal

kinto . 

Puuseppa Viljo Seppanen, Helsingin ratapiiri 

Rakennustarvikkeiden ym . tavarahankintojen noutujsn jarjestelyt 

vastuualueilla . Kunniakirja . 

KirjQri Ralf Sandberg, Kokkolan liikennealue 

Resiinan istuimen suojaaminen irrotettavalla suojuksella . 
Kunniakirja 



l 
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Kuormausmestari Martti ~ijo, Pieksamaen liikennealue 

Huomion kiinnittaminen uuden moottorivaunukaluston tavaraosaston 

ovien leveyteen koneellisen tavarankuormauksen varalta. Kunnia

kirja ja neljansadanviidenkymmenen (450) markan rahapalkinto . 

Jarjestelymestari Urho Suonpaa, Helsingin varikko 

Terasrakenteisten matkustajavaunujen ·eteisritil6iden varustaminen 

nostolenkeilla. Kunniakirja ja neljansadan (400) markan rahapal

kinto. 

Teknikko Voitto Roytta, Lahden varikko 

Dm7-moottorivaunun konesuojuksen noston helpottaminen kaasujou

sella. Kunniakirja ja neljansadan (400) markan rahapalkinto. 

Viilaa~a Erkki Lahti, Pasilan kon~paja 

Ty6st6koneen valmistusvikojen korjaaminen. Kunniakirja ja neljan

sadan (400) markan rahapalkinto . 

Teknikko Harry Widing, Pasilan konepaja 

Matkustajavaunujen sisapesun helpottaminen ja henkilokunnan ty6-

olojen parantaminen. Kunniakirja ja neljansadan (400) markan ra 

hapalkinto. 

Teknikko Olli Metsanen, Hyvinkaan konepaja 

Vaihteen kielen tukit6nkkien valmistuksen kokeileminen hitsaa

malla takomisen sijasta . Kunniakirja ja kolmensadan (300) markan 

rahapalkinto . 

Teknjkko Lauri Saarela, Hyvinkaan konepaja 

Raidepuskimen valmistuksen kokeileminen hitsaamalla takomisen si

jasta. Kunniakirja ja kolmensadan (300) markan rahapalkinto . 

Kirjuri Laila Hakala, Jyvaskylan liikennealue 

65- ja i-korttien painoasujen yksinkertaistaminen ja kirjoitus

tyon vahentaminen. Kunniakirja ja kahdensadanviidenkymmenen (250) 

markan rahapalkinto. 

Vaun~nsiivooja Anna Penttinen, Helsingin varikko 

Vaununsiivoojien kumikasineiden kuivaustelineen valmistaminen 

kokeiltavaksi . Kunniakirja ja kahdensadan (200) markan rahapal

kinto . 
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Veturinkuljettaja Seppo Juortamo, Tampereen ~arikko 

Raideopastimen siirro11a ssavutettava burva11isuuden parantumi

rien Riihim~en ratapiha11a. Kunniakirja. 

(N:o Jrt 138/17/76, 5.8.76.). VT 35/76. 

MATKUSTAJALIIKENTEEN TILITYKSET SYYS-LOKAKUULTA 1976 

241 

Lokakuun a1usta toteutettavan tariffinkorotuksen johdosta tilityspaikkojen 
on laadittava tilityssafu1nl)n rn1!lir1!yksisW. poiketen til:ikauden syys-1okakuun 

1976 tilitykset erikseen la.urml1takin tilikauteen kuuluva1ta kuukaude1ta t1!y

dellis:i.n1L Mo1enmi1ta kuul<ausilta 1aad:i.taan erikseen Jey5s rra.tkustajaliikenne
tu1ojen ylxl.istelna VR 4020. Syyskuun til:i.tykset on l!ihetettava 1ol<akuun 10 pa:i.

vaan mennessa til:i.to:i.miston kotimaise11e tarkastusjaostolle. (T1t no 382/241/76, 

16.8.1976) VT 35/76 

SILJA LINEN PAKETTIMATKAT 

VR ja Oy S:i.1ja Line Ab ovat keskenaan sop:i.neet, etta Si1ja Linen 
1aivoi11a tapahtuviin pakettimatkoih:i.n 1i:i.ttyviin rneno-pa1uumatkoih:i.n 

rautateitse 1yhinta tieta He1sinkiin tai Turun satamaan kaytetaan 

tata varten painettua 1ornake1ippua (VR 2273), joka nidotaan aina 

Si1ja Linen 1:i.ppupaa11ykseen (ma11:i. oheisena). 

Tehty sopirnus on vo:i.massa 1.9.1976 - 31.5.1977 va1:i.sen ajan. 

Matkoja rnyyvat vain matkato:i.mistot Vaasassa, Se:i.najoe11a, Jyvasky-

1assa, Mikke1issa, Kouvo1assa, Lahdessa, Harneen1innassa ja Tarnpe
ree11a seka 1isaksi VR L:i.pputoirnisto Tarnpereen asema11a. 

Lippu voidaan kirjoittaa a1kavaksi kaiki1ta aserni1ta a1uee11a, joka 
rajoittuu pohjois- ja :i.tasuunnassa rata1injaan Vaasa - Se:i.najoki -
Haapamaki - Jyvasky1a - Pieksamaki - Mikke1:i. - Kouvo1a. 

' I 
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Matka1ipun ke1poisuusaika on ne1ja (4) vuorokautta . 

Rautatie1ippuun ei merkita hintaa , vaan Si1ja Line suorittaa VR:11e 

matkasta sovitun korvauksen . Pakettimatkan kokonaishinta , johon si 

sa1tyy rautatiematkan 1isaksi meno-pa1uumatka Silja Linen laiva11a 

seka hyttipaikat ja ateriat 1aiva11a , merkitaan 1ippukannessa varat 

tuun paikkaan . 

Lippuja tarkastettaessa junassa ei lomaketta tarvitse irroittaa ja 

tarkastusmerkinta suoritetaan ao. tiemerkintaruutuun . (Lko 22430/ 

66/ 76 , 17 . 8 . 1976) VT 35/76. 

21k 

""-':Jo&A! ,.,.ahppurw v• •n S.lt" l.i_,. 
~·•~•m•lkabntMn tl!do1n.."• 

MENO-PALUULIPPU 

VIKING LINE / VR- YHDIST.ELMALIPPU 

SIIJALIN£./t 

"a®'= 
SIIJA LINEA 

N~ 000024 N~ 000 0 2 4 

TARKISTUSLIPUKE 

Viking1inja Oy:n laivoi1la Turusta ja Naantalista Ruotsiin tapahtu

viin matkoihin liittyvista meno- pa1uumatkoista rautateitse on VR:n 

ja Vikinglinja Oy : n kesken tehty sopimus , joka on voimassa 1 . 9 . 1976 -

31 . 5 . 1977 valisen ajan . 

Matkoja varten on painettu oma yhdistelmalippu (malli oheisena) , 

joka nidotaan Viking Line lippupaa11ykseen. 

Yhdistelma1ippuja myydaan Helsingissa, Jyvaskylassa, Kokkolassa, 
Kuopiossa , Pieksamae1la, Pietarsaaressa , Seinajoel1a , Tampereel1a 

ja Vaasassa sijaitsevissa matkatoimistoissa seka 1isaksi VR : n 1ippu
toimistoissa Helsingissa ja Tamperee1la . 
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Myyntipiste voi myyd~ lipun vain oman paikkakunnan rautatieasemalta 

alkavaksi meno- paluumatkaa varten rautateitse lyhint~ tieta Turun 

tai Naantalin satamaan . 

Yhdistelm~lipun kokonaishinta , johon sisaltyy rautatie - ja laiva

matkojen meno- paluuhinnat , merkitaan lippupaallyksessa varattuun 

kohtaan . 

Rautatielippuun merkitaan sopimuksen tunnus 22860 . 

Lippuja tarkastettaessa junassa tehdaan tarkastusmerkinta ao . tie 

merki ntaruutuun . (Lko 22860/66/76 , 17.8 . 1976) VT 35/76 . 

IIEHO·PALUUUPPU YHDISTELIAX 
TUR·RETURBIUETT KOMBINAnON 

JUN.O. /TAG 

LENNATINLIIKENNE 

4 34 

N! 

PALUUUPPU YHDISTELM)( 
RETURBIUETT KOMBINATION 

Rei ttl 
Strtcka 
Lolva 
B6t 
Pvm 
Oat 

LAIVA / BAf • 

F. ~-"""' ! Klo , .. ,~_., Kl. 
... "> 

·.~-? 
~"' '-<~ Leima 

~~~ Slimpel 

- ·~ 

Os.alippua el lunasteta taka1s!n. 
Oelbiljett Aterl6ses ej. 

Valhdettava maihin'lousukor1!iin. 
Ulbyles till Janos-ugnmgskon. 

N! 

MENOUPPU YHOISTELM X 
TURBIUETT KONBINJ. TION 

LAIVA / BAT ::; , 

Olallppue el lunasteta lakaisln. 
Oelblljett i te riOses ej. 

Valhdettava m•ihinnousukorttlln, 
U\t;)ytes till land:shgnin~skort. 

Vuokatin asemalla lakkautetaan yleinen sahkosanomanvaihto syyskuun 

1. paivasta 1976 lukien . (N : o Lko 31816/434/76 , 20 . 8 . 1976) VT 35/76 . 

KADONNUT HAARUKKAVAUNU 

Seinajoen tavaraasemalta on kadonnut 2 , 5 - 3 m pituinen haarukka

vaunu , jossa merkinta Sk 50 . Pyydetaan etsimaan ja loydettaessa 
palauttamaan osoittee1la: Tavara- asema , Seinajoki. 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1976 

Rautatiehallituksen tyojarjestys 

N:O 36 
2.9.1976 

Kaymaloiden kayttomaksun korottaminen 

Taloudellisia indeksisarjoja 

Varusmiesten matkustaminen alennuslipulla 

Ratapihojen liikennoimissaannot 

Avoimia virkoja ja toimia 

Fyysisen kunnon testaus 

Nimityksia 

Eroja 

13212-76 
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RAUTATIEHALLITUKSEN TYOJ~RJESTYS 

011 

Rautatieha11ituksen paajohtaja on 23.6.19 76 tekema11aan paat6k

se11a muuttanut rautatieha11innon ty6jarjestyksen 15 §:n 1 mo 

mentin, se11aisena kuin se on 29.5.1972 tehdyssa paat6ksessa, ja 

16 §:n 1 momentin, seuraavasti: 

15 s 
Ta1oustoimisto 

Ta1oustoimistossa on y1einen jaosto, ta1oussuunnitte1ujaosto, 

1askentajaosto ja ti1astojaosto. 

16 § 

Tariffitoimisto 

Tariffitoimistossa on kotimainen tariffijaosto ja kansainva1i 

nen tariffijaosto. 

Muutokset tu1evat voirraan 1 . 9.1976 1ukien . 

(H1oj n:o 618/011/76, 24.6.1976) VT 36/76. 

KUUKAUSIANSIOTA KOSKEVIEN TOOISTUSTEN ANTAMINEN 

010 

Mi1loin pa1kansaaja pyytaa asianomaiselta viranomaise1ta todis

tusta ku1umassa o1evan vuoden kuukausiansiostaan, esim. asunnpn 

hankkimista varten, tu1ee todistukseen merkita asianomaisen koko 

verona1ainen ansio kahtena erana : 



varsinainen palkkaus 
kuukaudessa 

lisapalkkiot keski
maarin kuukaudessa 

Yhteensa 

- 3 -

mk ...••..•.••. (peruspalkka tai vuosipalk
kio, ikalisat, kalliinpai
kanlisa ja syrjaseutulisa) 

mk •..••......• , johon maaraan sisaltyy yli
tyokorvauksia keskimaarin 

mk ........... , ............ mk kuukaudessa 

Vuoden alusta saakka saatujen lisapalkkioiden yhteismaara 1lme

nee viimeisesta ennen todistuksen antamista saadusta henkilo

asian luettelosta ja lisapalkkioiden keskimaara kuukaudessa saa

daan jakamalla yhteismaara sita vastaavien kuukausien lukumaa
ralla. 

Tyosuhteessa olevall~ tulee todistukseen merkita keskimaarainen 

veronalainen kuukausiansio, joka saadaan jakamalla vuoden alusta 

saakka ansaitun palkan yhteismaara vastaavien kuukausien luku

maaralla. Em. pal~kamaaraan sisaltyvien mahdollisten lisa- ja 

ylityokorvausten keskimaara tulee talloinkin ilmoittaa. 

Annettaessa todistuksia tammi-helmikuussa on tarvittaessa kaytet

tava edellisen vuoden tietoja. 

(Hloj n:o 531/10/76, 20.8.1976) VT 

K~YMALDIDEN K~YTTOMAKSUN KOROTTAMINEN 

249 

36/76. 

Rautatiehallitus on pa~ttanyt korottaa rautateiden hoitamien yleis

ten kaymaloiden kaytt5maksun 50 penniksi . kerralta ~.9.1976 lukien 

niioen kaymHloiden osalta, joissa on· erityinen hoitaja ja automaat

tilukolla varustettujen kaymaloiden osalta sita mukaa kun lukot on 

saatu uusituksi 50 pennin metallirahalla tpimiviksi. (Tft n:o To 

1C12/249/76, 25.8.1976) VT 36/76 
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TALOUDELLISIA INOEKSISARJOJA 
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197 5 VII 394 564 589 
VIII 399 567 603 

IX 405 568 614 
X 411 573 621 

XI 415 577 626 
XII 418 578 627 

1 976 I 426 591 638 
II 432 599 641 

III 436 605 641 
IV 440 610 644 
v 441 610 645 

VI 442 611 646 
VII 450 628 655 

(N:o To 1252/220/76, 23.8 . 76) VT 36/76 

VARUSMIESTEN MATKUSTAMINEN ALENNUSLIPULLA 
241 
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262 . 2 258 . 0 
262.5 258 . 3 
263.7 259 . 5 
264.5 260 . 2 
265 . 2 260 . 9 
266 . 3 261 . 9 
270.1 265 . 6 
271 .1 266 . 7 
271 . 7 267 . 1 
27 4 . 5 269.9 
281 ."5 276.8 
281 . 7 276 . 9 
285 . 2 280 . 4 

Sotilastariffin 2 § : n 4 . kohdan mukaan myydaan 50 %:n alennuksella 
ns . varusmieslippuja vain varusmiehille lomamatkoja varten. Tallaisen 

lipun saannin ja kayton ehtona on, etta varusmies on pukeutuneena 
sotilaspukuun seka lippua ostaessaan etta junassa matkustaessaan . 

Taman mukaan eivat tahan alennukseen ole oikeutettuja siviilipalve
lusmiehet , vaikkakin he esiintyisivat oman laitoksensa vaatetuksessa , 
joka eroaa selvasti sotilaspuvusta . 



- 5 -

Mikali ei olla varmoja onko sotilaspukuinen henkil5 varusmies vai ei, 
hanelta on pyydettava nahtavaksi puolustusvoimien tai rajavartiolai
toksen leimalla varustettu VARUSMIESKORTTI , mika tulee olla varusmie 
hella aina lomamatkoilla mukana . Ellei epaselvissa tapauksissa varus
mieskorttia pyydettaessa esiteta , ei varusmieslippua myyda . 

Samal1a kumotaan VT 28/70 . 2 (Lko n:o 21335, 10 . 07 . 1970) ju1kaistut 

m!=iaraykset . 

m PUOLUSTUSVOIMAT 

11!1 Varus'!'i.!;'- K 0 R T T I 
0 Reservtlats-
No 123 /19 ?.5 .. 
Pt rusvkti kk&IJoukko-o&Otto Cvo•t) 

EK/PE 

Tuntorwerlillt tal valotwo 

PitUUI I Poino

66 178 
Silmien vf.ii ri 

siniharmaa 
Hiutlen ~6ri 

vaalea 
fri koistuntomerklt 

HEINONEN 
(aukunimi) 
E-tunimef 

Hatti Ka levi 

Hollola 24 .09 . 55 
Sotilosorvo J'f~ 

KORnl ON VOIMASSA KOKO YALTA· 
KUNNAN (PI RAJAVYOHYKE) ALUEELLA 
ANTOPliVlSTJl LUKIEN 

VIIMEINEN VOIMASSA. 
LOPliVJlMlllRl 

nto pailcka 

15.10.75 

Kapt /P~ 
J Pe ltola 

Varusmieskortti. Kortti on variltaan vaaleansininen. On huomatta
va, etta kortissa on oltava rasti (X) varusmiesruudussa. Jos 
rasti on reservilaisruudussa, on kysymyksessa reservilaiskort ti, 
mika ei oikeuta 50 %:n varusmiesalennukseen. (Lko 23024/241/76, 
25.8.1976) VT 36/76. 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISSXANN~T 

62 

Rauman ratapihan 1iikennoimissaant5 , joka on otettu kayttoon loka
kuun 1 . paivasta 1952 lukien , kumotaan ja lakkaa se olemasta voimassa 
syys kuun 1 . paivasta 1976. (Lko 32157/62/76 , 23 . 8 . 1976) VT 36/76 
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.A.VOIMIA VIRI:OJA JA WIMIA 

Osastosihteerin virka (V 25), kirjaajan·virka (V 19), tyontutki

jan virka (V 21) ja alemman palkka1uokan 2 luokan kirjurin vir

ka IV 1~), toistaiseksi rautatieha1lituksen hallinto - osastolla , 

osastosihteerin sijoituspaikkana toistaiseksi lainopillinen toi

misto ja tyontutkijan jarjestelytoimisto. 

Paajohtajalle osoitetut kirja1liset.hakemukset osastosihteerin 

ja kirjaajan virkoihin seka hallinto-osaston johtajalle osoite

tut kirja1liset hakemukset tyontutkijan ja kirjurin virkoihin on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 27 pai

vana syyskuuta 1976 ennen kel1o 12 . 00 (postitse ennen virka-ajan 

paattymistal . 

Kans1istin (V 10) peruspa1kkainen toimi , toistaiseksi rautatie

ha11ituksen ha11into-osasto11a. Ha11into-osaston johtaja1le osoi

tetut kirjal1iset hakemukset on toimit9ttava rautatieha1lituksen 

kirjaaja11e viimeistaan 20 paivana syyskuuta 1976 . 

Valtionrautateiden pii rihallinnon rataosastolla on haettavana 
ratai nsinoorin (813) virka, jonka hal tija toimii toistaisek•i 
Oul un ratapiirin paallikkona. Bautatiehallitukselle osoitetut 
hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
v i ime i staan 23.09.1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
paiittymi sta). 

Bataesimiehen toimi, to i stai seksi Tampereen ratapii rissa (Turku; 
asunto varattu ) . Rataosaston johtajalle oso i tetut hakemukset on 
to i mi tettava Tampereen ratapi irin piiallikolle vii meistiian 
29.09.1976. 

K 0 n e i n s i n o o r i n (S 14) s opimuspal kka inen vi r ka taytetta 
vana rautatiehall ituksen koneosas toll a. Kir jalliset ilmoi ttaut umiset 
ko . vir kaan pyydetaan koneosas t on johtajalle osoit ettuna toimittamaan 
rautatiehallituksen kirjaajal le 20. 9 .1 976 mennessa . 
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Ko.virkaan nimitetty tullaan sijotttamaan toistaiseksi sahkotekni11i
seen toimistoon. Tieduste1uihin virkaan i1moittautumista si1malla pi
taen vastaa yi Korvo1a, puh. 2~70. 

Pyysisen kunnon testaus 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta 
(Rh:n kirje1ma n:o R 98477104, 2.11.1966) jarjestetaan VR Ur
heilun alueilla syyskaudella 1976 seuraavasti: 

!e~t!P~o~a_1 !e~tip~o£a_2 

Hamina ••••••••• 30.08.-04.09 
Kotka •••••. •••. 06.09.-11.09 
Lappeenranta ••• 13.09.-18.09 
Kouvola •••••••• 20.09.-25.09 
Helsinki, rh ••• 27.09.-02.10 

Kerava ••••••••• 30.08,-04,09 
Hyvinkaa, knp •. 06,09.-11.09 
Riihimaki •••••• 13.09.-25.09 
Lahti ••••.•.••• 27.09.-02.10 
~kkeli •••••••• 04.10.-09.10 
Pieksamaki ••••• 11.10.-23.10 
Kuopio ••••.•••• 25.10.-05.11 
Iisa1mi •••••..• 08,11.-13.11 
Kajaani ••••••.• 15.11.-20.11 
Kontiomaki ••••• 22.11.-27.11 
Joensuu •••••••• 29.11.-04.12 
Savon1inna •••.• 06.12.-11,12 
Imatra ••••••••• 13.12.-18.12 

" , la ••• 04.10.-09.10 
" , vr ••• 11.10.-16.10 
" , rata • 18.10.-30.10 

Pasi1an konepaja 01.11.-13.11 
Karjaa ••••••••• 15.11.-20.11 
Sa1o •••••••.••• 22.11.-27.11 
~rku •••••••••• 29.11.-11.12 
Bameenlinna •••• 13.12.-18.12 

!e~t!P~o~a_3 

Kemijarvi •••••• 30.08.-04.09 
~ornio ••••••••• 06.09.-11,09 
Kemi ••••••••••• 13.09,-18,09 
OUlu ••••••••••• 20,09.-02.10 
Y1ivieska •••••• 04.10.-09.10 
Kokko1a •••.•.•• 11.10.-16.10 
Pietarsaari •••• 18.10.-23.10 
Seinajoki •••••• 25.10.-05.11 
Vaasa •••••••••• 08.11.-13.11 
Haapamaki •••••• 15.11.-20.11 
Jyvasky1a •••••. 22.11.-21.11 
Tampere •••••••• 29.11.-04.12 
Pori ••••••••••• 06.12.-11,12 
Rauma ••••.•..•• 13.12.-18.12 

~j~t~1~uks~s~ ~es~auspaikast~ ~s. ilmo1tet~an tark~mm~n tyo
pisteissa aeinaju1istei11a ja ilmoituslehtisi11a. 

VRsn Urhei1utoimikunta 
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NIMITYKSII\ 

T a 1 o u s o s a s t o : apulaisjohtajan virkaan (B 3) ylitark

kaaja Tauno· Toivanen, sopimuspalkkaiseen suunnittelup1iiillikon vir

kaan (S 13) tutkija Veikko Vaikkinen ja ts. suunnittelupaallikko 

Yrjo Sokka seka kayttopaal likkon virkaan (S 12) ts. kayttopaallik

ko Juhani Koivunen . 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastajan virkaan (V26) 
(rh lko) Pauli Tapani Harkonen ja asemapaallikon virkaan (V24) 

(Vaasa) Emil Magnus Fagerstrom . 

R a t a o s a s t o: Tampereen ratapiirin pa8llikkona toimivaan 

ratainsinoorin (814) virkaan ratainsinoori (813) Pentti Allan 

Kalervo Helenius. 

~ o n e o s a s t o : lmnttoriapul aisen(V 6) toimeen (Kuo knp) 
ylim . toimistoapulninen Jenny Hari a v. Ffaler. 

Ta lou sosas to: yp 1 1. tarkkaaj a J arm a Tors ti Lahovuori, ap 2 1. 

kirjuri Oagny Marianne Lehto. 

R a t a o 8 a 8 t o: rakennusmestari Eero Otto Leonard Niemela ja 
tilap. toimistoapulainen Anja Helena Setamaa. 

,_ o n e o s a s t o : ylim .teknikko Tarmo Olavi Houhu, ylim.teknikko 

_oi mi Jalmari :~oponen, koneinsinoorj Pekka Leo 3otisaari. 

L i i k e n n e o s a s t o : asemapa~llikko Osmo Kalervo Rautiai
nen, apulaisasemapa~llikko Viljo Veikko Tiitto, 2.lk kirjuri yp. 
Erik Ossian Soderg!rd, 2 .lk kirjuri ap. Alli Mielikki Silamurto, 
apulaiskanslisti Helmi Ingeborg Untamo, 1. lk s~hkoasentaja Jalo 
Taisto Turpela, asetinlaitemiehet Sulo Lotsari, Erkki Elias Taina, 
vaununtarkastaja Pentti Valdemar Lammi, veturinkuljettajat Matti 
Alarik Kontkanen, Leo Valter Vaarna, Kauko Albin Antero Vario, 
konduktoorit Oma Armas Helin, Veikko Jaakko Hippi, Toivo Martti 
Lehtinen, Sakari Juho Lurnpeinen, Arvi Yrjo Nirkkonen, Martti Valde
mar Valiaho, vaunumestari Tirno Vilho Kantoj~rvi. 

Helsinki 1976. Valtion palnatuskeskus 
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ENNAKKDPERINTA 

010 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

L a k i 

ennakkoperintalain muuttamisesta. (Dte) 

Annettu Helsingissa 13 paivana elokuuta 1976. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

muutetaan 28 paivana marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintalain 

(418/59) 6 ja 13 §, 19 § :n 3 momentti ja 29 S ja 48 §:n 1 moment

ti, 

sel1aisina kuin niista ovat 6 § osittain muutettuna 9 paivana ke

sakuuta 1960 annetul1a 1ailla (272/60) 13 § osittain muutettuna 

28 paivana joulukuuta 1962 annetulla 1ailla (652/62) , 19 !:n 3 mo

mentti 20 paivana kesakuuta 1974 annetussa laissa (500/74) ja 

48 § :n 1 momentti 12 paivana marraskuuta 1965 annetussa 1aissa 

(597/65) seka 

lisataan lakrin uusi 20 a , 29 a ja 29 d § seuraavasti: 

6 §. 

Ennakonpidatys on toimitettava, v~ikka - suoritusta ei ole pidetta

va pa.lkkana: 

1) esiintyvan taiteilijan tai muun julkisen esiintyjan tahi ur

heilijan pa1kkiosta, 

2) kirja1lisen, taitee11isen tai tieteellisen teoksen tekijanoi

keuden, valokuvaan perustuvan oikeuden taikka patentin, tavara

merkin, ma1lin,muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai val

mistustavan kayttamisesta tai kayttooikeudesta, taikka teol1i

sia, kaupallisia tai tLeteellisia kokemuksia koskevista tie

doista suoritetusta korvauksesta ; 

3) hankinta- , osto- tai myyntiasiamiehen palkkiosta; 

4) kauppamatkustajan, paikallismyyjan tai kauppaedustajan palk-
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kiosta; seka 

5) muusta ede11a 1-4 kohdisse mainittuihin palkkioihin tai kor

vauksiin verrattavasta suorituksesta, josta valtiovarainminis

terio niin maaraa . 

Edella 1 momentissa tarkoitettua ennakkonpidatysta ei ole kuiten

kaan toimitettava , jos suorituksen saaja kayttaa siina toiminnas

sa, jota suoritus koskee, kaupparekisteriin merkittya toiminimea 

tai on rekisteroity yhdistys . 

Valtiovarainminister~o voi asettaminsa ehdoin maarata, etta 1 mo

mentin 1-4 kohdissa tarkoitetuista suorituksista saadaan jattaa 

ennakonpidatys toimittamatta. 

Mita tassa laissa saadetaan palkasta, tyonantajista ja pa1kansaa

jista , on vastaavasti voimassa sellaisesta suorituksesta , josta o n 

taman pyka1an mukaan toimitettava ennakonpidatys, seka se n maks a 

jasta ja saajasta . 

13 §. 

Palkasta, joka palkansaajal1e maksetaan hanen paatoimestaan paa

asiallisesti saann51lisin va1iajoin, on ennakonpidatys toimitett~

va r2 §:n 3 momentin mukaisesti maaratyn taulukon perusteella . 

Sen 1aanin laaninverovirasto, jonka alueella ~yonantajan kotipaik

ka on, voi kuitenkin oikeuttaa tyonantajan , joka suorittaa pa1k

kojen laskennan erityisi1la koneil1a , toimittamaan ennakonpidatyk 

sen taulukosta poikkeavasti , kuitenkin niin, etta pidatysmaara saa 

poiketa vastaavasta taulukon mukaisesta pidatyksesta enintaan 

maaralla, jonka verohal1itus paattaa. Valtiovarainministeri6 voi 

erityisista syista maarata, etta ennakonpidatys on toimitettava 

verovuoden alusta lukien~enintaan maaliskuun loppuun ede1liseksi 

vuodeksi vahvistettujen tau1ukkojen mukaan. 

Milloin pa1kansaaja ej 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa esite 

verokirjaansa, ennakonpidatys on toimitettava verohal!ituksen maa

raaman taulukon mukaan . 

Palkasta , jota ei makseta paaasia1lisesti saann51lisin valiajoin 

tai joka suoritetaan sivutoimesta taikka tilapaisesta tyosta , en -



- 4 -

nakon pidatys on toimitettava asetuksella saadettavan prosentti

luvun mukaan , joka ei saa olla suurempi kuin 50. Mainittu prosent

tiluku voidaan maara±a eri suuruiseksi palkan perusteesta ja maa

rasta riippuen . Palkkaturvalain (649/73) nojalla maksettavasta 

suorituksesta toimitettavasta ennakonpidatyksesta saadetaan niin

ikaan asetuksella. Taman momentin mukaista pidatysta ei kuitenkaa n 

ole toimitettava 20 markkaa pienemmasta palkasta. 

Ennakonpidatysta ei toimiteta rahana maksetcavan palkan maaraa 

suurempana . Pidatyksessa jatetaan taysien markkojen yli meneva osa 

lukuun ottamatta . 

19 §. 

Kun tyonantajana on valtio tai sen laitos, kunta , kuntainl iitto 

taikka evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan 

swurakunta. on ennakonpidatys toimitett~va veromerkkeja kayttamat

ta . Sen veropiirin verojohtaja, johon tyonantajan kDtikunta kuuluu , 

voi velvoittaa muun kuin edella tass& momentissa mainitun tyonan

tajan toimittamaan ennakonpidatykssn veromerkk~ja kayttamatta sen 

mukaan kuin asetuksella saadetaan. Pidatetyt maarat on suoritetta

va val tion postisiir.totil ille 20 paivan kuluessa sen kalenterikuu

kauden paattymisesta, jona pidatys on toimitettu ja niista on an

nettava tilitys verojohtajalle sen mukaan kuin asetuksella saade

taan . Valtiovarainministerio voi kuitenkin oikeuttaa tyonantajat 

suorittamaan pidatetyt maarat valtion postisiirtotilille myohemmin 

kuin edella on sanottu, milloin pidatyste n suorittaminen tyonanta

jista riippumattomien esteiden vuoksi ei ole mahdollista maaraajas

sc . Pidennetylta maksuajalta on suoritettava valtiovarainministe

rion maaraama korko . 

20. § . 

Kfrjanpitovelvollisen tyonantajan on pidettava taman lain mukaisis 

ta suorituksista sellaista palkkakirjanpitoa kuin aset~ksella saa

detaan . Muu tyonantaja on velvollinen tekemaan mainituista suori

tuksista sellaiset muistiinpanot, joista asetuksella saadetaan. 
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29 !. 

Tyonantajan on verohallituksen tai laaninverovir.aston taikka vero

toimiston asianomaisen virkamiehen kehotuksesta esitettava Suomes

sa sanotun viranomaisen tai verohallituksen taikka laaninverovi

raston maaraaman asiantuntevan ja esteettomana pidettavan henkil5n 

tarkastettavaksi palkkakirjanpitonsa tai muistiinpanonsa, kuten 

alkuperaiset palkkalistat, -kortistot ja kuitit, seka liike- ja 

tilikirjansa, inventaarinsa ja tase-erittelynsa liitteineen, sa

main kuin muu tositeaineisto ja kaikki muu laskentatoimeen kuuluva 

aineisto, sopimus- ja velkakirjat, p6ytakirjat, kirjeenvaihto, ko

neellisen kirjanpidon ja palkkakirjanpidon menetelmakuvaus kaytto

aikaa koskevin merkinnoin seka muut asiakirjat, jotka saattavat 

ella tarpeen ennakontarkastusta toimitettaessa. Niin ikaan ty5n

antajan on esitettava muut ennakonpidatysta selvittavatJ samoin 

kuin palkansaajan hanelle jattamat ennakonpidatysta koskevat asia 

kirjat. Tyonantajan on annettava my5s muut valvontaa varten tar

peelliset tiedot. Palkansaaja on myos velvollinen kehotuksesta 

esittamaan tarkastettavaksi ennakonpidatysta koskevat asiakirjat 

ja antamaan kehotuksesta muut asiaa selvittavat tiedot. Tyonanta

jan on lisaksi naytettava toimintaensa kuuluvat varastot ja muu 

omaisuus. 

Mita l momentissa on saadetty tyonantajasta, koskee myos sita, 

jell~ on hallussaan sanotussa momentissa tarkoitettua aineistoa. 

Asiakirjain tarkastos on, mikali mahdollista, toimitettava tyon

antajan liikehuoneistossa tai ~anen kayttamassaan tili- ja palve

lutoimistossa. Mikali tarkastus toimitetaan edella mainitussa huo

neistossa tai toimistossa, tyonantajan on asetettava tarkastajan 

kaytettavaksi tarkoituksenmukaiset tilat seka tarpeelliset apuneu

vot ja apulaiset. Jos tarkastusta ei voitia haitatta toimittaa 

edella tarkoitetussa paikassa, tarkastus voidaan toimittaa laanin

verovirastossa tai verotoimistossa. Asiakirjat on esitettava tar

kastettaviksi siella tai toimitettava sinne, missa tarkastus suo

ritetaan. Valokuvaamalla tai muulla vastaavalla tavalla valmis

tettu~na jaljennoksina sailytettavista asiakirjoista an 1 momen

tissa tarkoitetun viranomaisen kehotuksesta valmistettava jaljen

n5kset tarkastusta suorittavan henkilon kayttoon, mikali se on tar

kastuksen suorittamista varten valttamatonta. Suoritetusta tarkas-
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tuksesta on laadittava kertomus. 

Ulosotonhaltija ja poliisiviranomainen ovat velvollisia antamaan 

veroviranomaiselle virka-apua 1 momentissa tarkoitettujen tarkas

tusten toimittamisessa . 

29 a § . 

Kirjanpitovelvollisen tyonantajan on sailytettava palkkakirjanpi

tonsa ja veromerkkien tilauslomakkeet niin kuin tilikirjojen ja 

tositteiden sailyttamisesta kirjanoitolaissa saadetaan . 

Muun ku in kirjanpitovelvollisen tyonantajan on sailytettava 20 a 

§: ssa tarkoitetut muistiinpanot ja veromerkkien tilauslomakkeet 

6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana palkka on mak

s .ettu. 

Koneellisen palkkakirjanpidon menetelma.kuvaus on kayttoaikaa kos 

kevin merkinnoin sailytettava tassa maassa vahintaan 6 vuotta sen 

vuoden lopusta lukien , jonka aikana palkka on maksettu . 

29 d § . 

Vira~omaisen ja julkisen laitoksen tulee 29 §: ssa tarkoitetun vi

ranomaisen pyynnosta antaa ennakonpidatyksen toimittamisesta an

nettujen maaraysten valvontaa vart~n tarpeellisia tietoja taikka 

sal l ia sellaisen viranomaisen tai hanen valtuuttamansa ottaa niis

ta selkoa , mikali ne eivat koske sellaista asiaa , josta lain mu

kaan ei saa todistaa . 

48 §. 

En nakko kannetaan ennakon maarasta riippuen yhdessa tai useammassa 

erassa , sen mukaan kuin valtiovarainministerio maaraa . 

Tama laki tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1977 , kuitenkin 

niin , etta vuonna 1976 voidaan 13 §: n 3 momentin nojalla asetuk-
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sella saataa palkkaturvalain (649/73) perusteella maksettavista 

suorituksista toimitettavista ennakonpidatyksista. Ennen taman lain 

voimaantuloa voidaan ryhtya lain taytantoonpanon edellyttamiin toi

menpiteisiin. 

(Asetuskokoelma n : o 670/76) 

(Hlojn:o Hlo 542/010/76, 1.9.1976- Vert. K1 10a/60) VT 

POHJDISMAINEN KAPPALETAVARATARIFFI NGTS (9761) 

251 

37 /76. 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin NGTS (9761) i1mestyy uusi 

painos, joka on voimassa 1.10.1976 1ukien. 

Painoksessa on otettu huomioon VR:n 1.1Q.1976 tapahtuva kappa1eta

vara1ahetysten rahtien korotus. Suomen osuuden rahtitau1ukossa on 

kunkin 1iikennepaikan kohda1la merkitty valmiit rahdit eri paino

luokille rajakohtiin Tornio/Haparanda ja Naantali/Stockholm (H/T 
ja S/N. 

Taulukkosivut painetaan edelleen Ruotsissa, joten ne ovat kaksi

kieliset. Suomenkielista julkaisua vastaavat sivunumerot on mer

kitty sulkuihin etumerkilla "VR" . (Tft n:o Tau 29/251/76, .2.9 .76) 
VT 37/76. 

RAHriDJarro 

245 

VR Viral1isissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn 1uette1oon asiakkaista, 
joilla on oikeus kll.yttM rajatonta 1uottoa ka.iki1la 1iikennepa.ikoilla, lisat!i.im 
l. 9 .197 6 1ukien 

Oy Ja-Ro Ab 

(T1t n:o 420/245/76, 31.8.1976) VT 37/76. 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

67 

26.9.1976 lukien poistetaan julkaisusta Uitto-niminen liikennepaikka 
merkintoineen. (N:o Lko 22684/67/76, 3.9.76) VT 37/76. 

Paineastiat 
410 

Voimassa olcva paineastialGinstiudanto edellyttati, etta valtionrau
ta. tcille hunl:i ttavan ( erillisen tai muuhun hankintaan lii ttyvan) , 
ruutatiehallituksen valvontaan kuuluvan 

paineastian valmistajalla on rautatiehallituksen myontama paine
astia-asetuksen (549/73) 6 §:n mukainen valmistuslupa 

- paineastian. yllamainitun asetuksen (:54.9/73) 16 §: ssa tarkoitetut 
rakenne- ja sijoitussuunnitelmat ovat rautatiehallituksen hyvak
symia 

paineastian on tarkastanut rautatiehallituksen hyvaksyma paine
astiain tarkastaja. 

Asianomaisia pyydetaan toiminnassaan ottamaan yllamainitut seikat 
huomioon. 
Lisatietoja antaa tarvittaessa koneteknillinen jaosto, puh. 2444. 
(N:o Ko 2104/410/76,31.8.76) VT 37/76. 

KONDUKTOO~IKURSSIT VUONNA 1977 

Rautatieopistossa jarjestetaan vuonna 1977 konduktooritutkintoon 

paattyvat konduktoorikurssit kevat- ja syyskaudella. Kursseille 

valitaan oppilaita eri liikennealueilta - aikaisemmin valituiksi 

tulleiden 1isaksi - kou1utustarpeen mukaan myohemmin maarattavien 

kiintioiden puitteissa. 

Nail1e kursseille voivat pyrkia henkilot, jotka ovat suorittaneet 

alemman patevyystutkinnon (liikenneperustutkinnonl 16.10.1972 tai 

aikaisemmin, ja joi11e kertyy 16.10.1976 mennessa em tutkinnon 

ja1keen pa1velusta vahintaan ne1ja vuotta. Tahan aikaan tu1ee si-
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saltya ratapihatoimintaa junamiehen tai siihen verrattavissa teh 

tavissa vahintaan kuusi kuukautta . Mahdollisesti vajaa ratapiha

toiminnan aika voidaan kuitenkin taydentaa kurssin alkamiseen 

mennessa. 

Kursseille pyrkimista koskevat hakemukset osoitetaan yleisen toi

miston paallikolle ja ne on jatettava lahimmal1e esimiehelle vii 

miestaan 20.9.1976. 

Kaikki edella mainittua tutkintoa ja sen ja1keista palvelusaikaa 

koskevan vaatimuksen tayttavat hakijat kutsutaan 16.10.1976 myo

hemmin tarkemmin ilmoittavil1a paikkakunnil1a jarjestettavaan 

konduktoorikursseil1e pyrkivien kelpoisuuskokeeseen, joka sisaltaa 

1askennon ja aidinkielen (ruotsinkielisten osalta myos suomenkie

lenl tehtavia. 

Lisaksi kursseil1e pyrkivat kutsutaan ryhmissa eri paikkakunni1la 

jarjestettaviin konduktoorikurssei1le pyrkivien sove1tuvuuskokae

seen 30 . 9.1976 a1kaen. 

Yleinen toimisto antaa 1iikennepiirei1le erikseen ohjeet hake

musten kasittelyjarjest~ksesta. (Ktj no 251/2150/76, 2.9.1976) 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V24) ja kolmannen luokan 1 pl. asemap~~l

likon virka (V21) . Rautatiehallituksen p~ajohtajalle osoitetut kir

jalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeistaan lokakuun 6. paivana 1976 ennen kello 12 (postitse ennen 
virka-ajan paattymista). 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
liikennetarkastaja (V24): Tampereen liikennepiiriin (liikenneryhman 

paallikko) ja 
3. luokan 1 pl. asemapaallikko (V21): Turun (1 Lm) liikennealueelle. 

Apulaisasemapaallikon virka (V20), nelja ensi luokan kirjurin virkaa, 



- 10 -

y1emman pa1kka1uokan asemamestarin virka (V16), ne1ja a1ernman pa1kka-
1uokan asemarnestarin virkaa (V14) , ko1me a1emman pa1kka1uokan asema

mestarin virkaa (V13) , seitseman a1emman pa1kka1uokan toisen 1uokan 
kirjurin virkaa , jarjeste1ymestarin virka , vaunumestarin virka , 
kaksikymmentane1ja veturinku1jettajan virkaa , yhdeksan kondukt5orin 
virkaa ja viisi kuormausmestarin virkaa. Rautatieha11ituksen 1iiken

neosaston paa11ik511e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitet

tava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeistaan 1okakuun 6. paivana 

1976 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

apu1aisasemapaa11ikk5 (V20): Turun (1 Ukp)1iikennea1uee11e, 
1. 1uokan kirjurit: Tampereen 1iikennepiiriin (1 suunnitte1u- , ka1us

to- ja hankinta-asiat, 1 pa1kkausasiat) seka Turun (1 Tku autotoim. 

hoitaja) ja Haapamaen (1 Hpk tavara-as. hoit.) 1iikennea1uei11e , 
yp. asemarnestari (V16): Turun (1 Ko) 1iikennea1uee11e, 

ap. asemamestarit (V14): Tarnpereen (1 Vma junasuor.), Turun (1 Tku 
junasuor.pat.) Rauman (1 Ra junasuor . ) ja Oriveden (1 Ov junasuor.) 
1iikennea1uei11e, 
ap. asemamestarit (V13): Tampereen (2 Tpe junasuor. pat.) ja Porin 

(1 Pri 1ipputoim.) 1iikennea1uei11e, 
ap. 2. 1uokan kirjurit: Tampereen 1iikennep i iriin (1) seka Tarnpereen 

(1 Tpe 1ipputoirn.), Turun (1 Tku junasuor. pat.), Toija1an (1 T1 tav. 

toim.) ja Porin (1 Pri autotoim. ajomestari) 1iikennea1uei11e seka 

Tampereen (1 pa1kkausasiat) ja Turun (1 hankinta-asiat) varikoi11e , 

jarjeste1ymestari: Tampereen (1 Tpe) 1iikennea1uee1le, 

vaunumestari: Turun variko11e (1), 
veturinku1jettajat: Toija1an (1 T1) ja Rauman (2 Ra) 1iikennea1uei11e 

seka Tampereen (10), Turun (8) , Porin (2) ja Haaparnaen (1) varikoi11e, 

konduktoorit: Tampereen (3 Tpe), Turun (1 Tku), Toija1an (3 T1) , 

Porin (1 Pri) ja Rauman (1 Ra) 1iikennea1uei11e ja 

kuormausmestarit: Tampereen (1 Noa) , Turun (2 Tku , 1 Lm) ja Perin 

(1 Pri) 1iikennea1uei11e. 

Ko1me autonku1jettajan tointa, kaksi vaununtarkastajan tointa , kuusi 

toista junamiehen tointa , kaksi vaihdemiehen tointa , koneenhoitajan 
toimi , ko1mekymmentaseitseman veturin1ammittajan tointa, huo1tomiehen , 
toimi, viisikymmenta asemamiehen tointa , kaksi vaununvoite1ijan toin-
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ta, kaksi apulaiskanslistin tointa ja kentteriapulaisen toimi. Rauta
tiehallituksen liikenneesasten paallikBlle eseitetut kirjal1iset ha

kemukset on teimitettava asianomaisen liikennepiirin paalliko11e vii
meistaan 6.10 .1976. 

Edella mainittuihin teimiin nimitetyt sijeitetaan teistaiseksi seu
raavasti: 

autenkuljettajat: Turun (l Tku, 1 Sle) ja Perin (1 Pri) liikennealu

eille, 

vaununtarkastajat: Tampereen varikelle (2), 

junamiehet: Tampereen (6 Tpe), Turun (3 Tku), Teijalan (l Vi), Porin 

(1 Pri, 1 Pke), Rauman (1 Ra) ja Haapamaen (1 Hpk, 1 My, l Vir) lii

~ennealueille, 

vaihdemiehet: Turun (1 Tku) ja Oriveden (l Jas) liikennealueille, 

keneenheitaja: Turun varikelle (1), 
veturinlammittajat: Turun (l Lm, 2 Sle, 1 Ukp) ja Rauman (4 Ra) lii

kennea1ueille seka Tampereen (20), Turun (2), Perin (3) ja Haapamaen 
(4) varikeille, 

hue1temies: Tampereen varikelle (1), 

asemamiehet: Tampereen (10 Tpe, 1 Nea, 2 Siu, jeista teinen junasuer. 

pat., 1 Vma), Turun (6 Tku, 1 Sle, 1 PB junasuer. pat.), Porin (9 
Pri, 3 Mn , 1 Kla junasuer. pat.), Rauman (3 Ra, 1 Kn junasuor. pat.), 

Haapamaen (7 Hpk, 1 Kle junasuer. pat., l Vlp, 1 Keu junasuor. pat.) 

ja Oriveden (1 Ov) liikennealueille, 

vaununveitelijat: Turun varikelle (2), 

apulaiskanslistit: Tampereen (1 Tpe) ja Turun (1 Tku) liikennealueil
le seka 

kentteriapulainen: Perin (l Pri) liikennea1ueel1e. 

Rataesimiehen teimi , teistaiseksi Seinajeen ratapiirissa (Vaasa). 

Rataesasten jehtajalle eseitetut hakemukset on teimitettava Seina

joen ratapiirin paallikolle viimeistaan 06.10.1976 . 
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KIRJATUN MATKA- JA KIITOTAVARAN LAHETTAMINEN 

26 .9.1976 voimaan tu1evassa aikatau1ussa tapahtuu muutoksia 
kaukojunien vaunustoissa. Taman johdosta annetaan matka- ja kiito
tavaran 1ahettamisesta seuraavat se1ventavat ohjeet: 

A Kirjattu matkatavara 
K a u k o j u n a t 
1. Kirjattua matkatavaraa koskevat maaraykset ovat Rautatie-

ku1jetusasetuksen 3:ssa 1uvussa. 
Siina mainittuja esineita voidaan ottaa ku1jetettavaksi kirjat

tuna matkatavarana i1man rajoituksia niissa kaukojunissa, joissa on 
erillinen matkatavara- ja konduktoorivaunu (Fo) tai matkatavara- ja 
konduktooriosasto11a varustettu paivavaunu (EFit ja EFi). 

Ta11ainen 

Juna 

1/2 
5/6 

20 
11/12 
13/14 
13/802/807/14 
41/42 
43/44 
45 

32 
51/52 
51/95/96/52 
61/62 
63/64 
65/66 
67/68 
71/72 
73/74 

75/76 

vaunu on seuraavissa kaukojunissa: 

Rataosa Vaunu 

Hki-Jns-Hki EFit 
Hki-Jns-Hki EFi 
Kv-Hki EFi 

Hki-Imr-Hki EFi 

Hki-Jns-Hki Fo 
Hki- S1-Hki EFi 

Hki-Kok-Hki Fo 
Tpe-Sk-Hki EFi 
Hki-Sk EFi 
Vs-Hki EFi 
Hki-01-Hki Fo 

Hki-Pm-Hki EFi 
Hki-Roi-Hki Fo 
Hki-Kja-Hki Fo 

Hki-Roi-Hki EFi 

Hki-Roi-Hki EFit 
Hki-Kon-01-Kon-Hki Fo 
Hki-Kuo-Hki Fo 

Hki-Kon-01-Kon-Hki EFit 

Huom. 

pe/su, sv 

pe/su, sv 
pe 
su,sv 

pe/su, sv 

74 su, sv 
Kon-Hki EFi 
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Juna Rataosa Vaunu Huom. 

79/80 Hki-Ilm-Hki EFi pe/su, sv 
81 Hki-Kon EFi pe 
97/98 Tpe-Pm-Hki EFi pe/su, sv 

103/104 Tus-Jns-Tku EFit 
107/102 Tku-Tpe-Tku Fo 
109/110 Tku-Tpe-Tus EFit 
125/126 Hki-Tku-Hki EFit pe-su, sv 
127/128 Hki-Tku/Tus-Hki EFit 

134 Tku-Hki EFi su, sv 
145/146 Hki-Pri-Hki EFit 
151/152 Hki-Tpe-Hki EFit 
155/47 Hki-Pko-Sk EFi pe 

2 . K i r j a t t u a m a t k a t a v a r a a v a in 

r a j o 1 t e t u s t i (lastenvaunuja, -rattaita, invalidien pyo
ratuoleja seka seppeleita) voidaan ottaa kuljetettavaksi niissa 
junissa, joissa on vain pienella matkatavaraosastolla varustettu 
Dm 8- tai Dm 9-vaunusto. 

Tallainen vaunusto on seuraavissa kaukojunissa: 

15/806/803/16 
25/26 

33/34 
93 
94/34 

46 
98 

101/106 
108/105 
121/122 
125/126 

130 

131 I 132 
141/142 
157 

158 

Hki-Sl-Hki 
Hki-Kv-Hki 

Hki-Vs-Hki 
Hki-Jy 

Jy- Hki 
Sk-Hki 
Tpe-Hki 
Nls-Jy-Nls 
Tpe-Nls/Tku-Tpe 
Hki- Tus - Tku-Hki 
Hki-Tku-Hki 
Tku-Hki 

Hki-Tus-Hki 
Hki-Pri-Hki 
Hki-Tpe 
Tpe-Hki 

P 25 ei pe, la, P 26 
ei la, su, sv 

su Tpe-Hki 
su , sv EFi Pm:lta 

ma-to 

arkisin 
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159 
160 
162 

Rataosa 

Hki-Tpe 
Tpe-Hki 
Tpe-Hki 
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Huom. 

pe CEift 
SU, SV 

3. K i r j a t u n m a t k a t a v a r a n v a s t a a n -
o t t a m i n e n k u 1 j e t e t t a v a k s i k i e 1 1 e -
t a a n k o k o n a a n niissa junissa, joissa on konduktoori
osastol1a varustettu CEift- tai Eift-vaunu. Naissa vaunuissa ei 
ole lainkaan matkatavaraosastoa ainoastaan pieni avonainen 
hyl1y kasimatkatavaraa varten konduktooriosastoa vastapaata. 

Tallainen vaunu on seuraavissa kaukojunissa: 

Juna Rataosa Vaunu 

3/4 Hki-Jns-Hki CEift 
7/8 Hki-Jns-Hki Eift 

22 Kv-Hki Eift 
25/26 Hki-Kv-Hki Eift 
53/54 Hki-01-Hki Eift 
57/58 Hki-01-Hki Eift 
77/78 Hki-Kuo-Hki Eift 
83/84 Hki-Kon-Hki Eift 

123/124 Hki-Tku-Hki Eift 
129 Hki-Tus CEift 
136 Tus-Hki CEift 

143/144 Hki-Pri-Hki Eift 
155/156 Hki-Tpe-Hki Eift 

160 Tpe-Hki CEift 
653/654 01-Roi-01 Eift 

Paikal1isjunat 

Huom. 

su, SV 

1a 

pe-su, sv EFit 

ti-pe Dm 
155 pe EFi 
pe 

Paika11isjunien osalta matkatavaran lahett~inen on rajoitettu 
vain sahkomoottorijunissa, joissa on vain pieni matkatavaraosasto 
tai osasto puuttuu kokonaan. 
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Y 1 e i s t l:!. 

Nl:!.itl:!. ohjeita noudatetaan toistai8eksi 21.5.77 saakka ja 
22.5.77 alkaen annet aan uudet ohjeet. 

Erikoisesti on kiinnitettava huomiota siihen, ettl:!. jokai8elle 
ll:!.hettajl:!.lle annetaan oikeat tiedot hanen matkatavarall:!.hetyk5en8a 
kulusta aina maaraa8emalle 8aakka huomioiden edel1a 1uete11ut 
rajoituk8et. 

Taman vuok8i on a8iakkai11e niin
i k a a n m a h d o 1 1 i 9 i m m a n t e h o k k a a 8 t i 

t i e d o t e t t a v a m a t k a t a v a r a n e t u k a -
t e e n 1 a h e t t a m i 9 e n m e r k i t y 8 t a. 

B Kii totavara 

Kiitotavara kuljetetaan paao8altaan kiitotavarajunien ohje
vaunui98a. 

Pika- ja henki1ojuni88a, myo8 ki8koautojuni88a saadaan kiitota
varaa kuljettaa vain rajoitetu8ti. Lisak8i on otettava huomioon, 
e t t e i p i k a - e i k a h e n k i 1 o j u n i a 8 a a 
m y o h a 8 t y t t a a k i i t o t a v a r a n kasitte 
1 y n 

j a 

t a k i a k u o r m a u 9 -

p u r k a m i s a s e m i 1 1 a 
8 i i r to k u or m au s 

ja etta naiden junien kon-
duktoori- ja mat katavaravaunuissa on ensisijaisesti varattava ti1aa 
matkatavara11e . 

EP-junissa, Dm 8- ja Dm 9-vaunusto11a seka CEift- tai Eift-vau
nu11a varustetui8sa pikajuni5sa ei ku1jeteta minkaalai5ta kiitotava
raa. Kiitotavaran ku1jetu8 on kie11etty myos seuraavi ssa pika
junis8a: 1/2, 67/68, 75/76 va1i11a Hki-Kon-Hki, 145/146, 151/152. 
Muissa pikajuni8sa 8aadaan vie1a 
toista i seksi ku1jettaa junia myo-
h a 8 t y t t a m a t t a p i e n i a k i i r e e 1 1 i s i a 
k i i t o t a v a r a 1 a h e t y k s i a s e u r a avas t i: 

Kiitotavaran ku1jetusohjeet pikajunittain: 

· I U..l 
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L!ilito 
Junan ase-
n:o malta 

k1o Vaunu Mista Minne Huomautuksia 

13 22.10 Fo Hki-Jns Hki-Imr Jts, Rja-Kit 
Jns jk emk ja kp 

EFi Hki-S1 Hki-Imr Par-S1 j. 13 Par/802 

14 22.20 Fo Jns-Hki Jns-Kv Jns-Kv jk 

EFi S1-Hki S1-Par S1-Par jk 

Gg Jns-Hki 

41 15. 10 Fo Hki-Hpk-Kok Hki-Hpk H1-Kok emk ja kp 

42 7.55 Fo Kok-Hpk-Hki Kok-H1 Hpk- Hki 

51 22.35 Fo Hki-Hpk-01 Hki-Tpe Man, V1p-Sk emk ja kp 

Hpk-Yv Ph-01 emk ja kp 

Fo Hki-Hpk-Jy Hki-Tpe Jy-Pp, Kio-
Hpk- Vn j. 51 Hpk/95 

EFi Hki-Hpk-Pm Hki-Hpk Vko-Nri j. 51 Hpk/95 

Gg Pm-Sk j. 96 Hpk/51 

Gg Hki-Jy j. 1053 Tpe/j. 51 Hpk/95 

Gg Hki-Hpk j. 1053 Tpe/51 

Gg Tpe...:Kok j. 1053 Sk/51 

Gg Ri-Jy (Tpe kuormaa) j. 1053 Tpe/?1 
Hpk/95 

Gg Tku-Pm 107 Tpe/51 
Hpk/95 

Gg Tpe-Pm j. 51 Hpk/95 
Gg Ri-Kok j. 1053 Sk/51 

52 18.20 Fo 01-Hpk-Hki 01 Rki-Kok Hpk 
itp (ei Hki 
Tpe) 

Yv-Hpk Hpk jk emk ja kp 

Fo Jy- Hpk- Hki Jy-T1 T1:n etp j. 96 Hpk/52 

EFi Pm-Hpk-Hki Pm-Jy Hpk:n 1p, 
T1:n etp 

Gg Pm-Tku j. 96 Hpk/52 
Tpe/110 

Gg Sk-Ri 
Gg Sk-Hki 
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Llihto 
ase-

Junan malta 
n:o Klo Vaunu Mist a Minne Huomautuksia 

Gg Vs-Pm j. 568 Sk/52 
Hpk/95 

61 22.00 Fo Hki-Roi Hki-Kem Kem-Roi emk ja kp 
Gg Tku-01 j. 109 Tpe/61 

62 18.10 Fo Roi-Hki Roi-01 01 jk 
Ol Kok-Sk, Vs 

Gg 01-Hki 
Gg 01-Tpe 
Gg Tpe-Hki 

63 19.00 Fo Hki-Pko-Kja Hki, Ri, Mis-Kja-Kls, emk ja kp 
Hl, Tl, Kri jk 
Tpe, Sk, 
Kok, 01 

Gg Hki-Roi 
Gg Tpe-Roi 
Gg Roi-Kja Ol-Kja j. 

5213 
64 18.30 Fo Kja-Pko-Hki Kja, Roi, 01 jk 

Kern 
71 20.20 Fo Hki-01 Hki-01 Ken jk j. 672 Kon-01 

Gg Hki-Ilm (puolet pos-
tilla) j. 1071 Kv/71 

Gg Hki-Kaj j. 1071 Kv/71 
Gg Ri-Kaj 
Gg Ri-Jns j. 71/1071 
Gg Ri-Kv j. 2303 Lr 
Gg Ri-Kv j. 1865 Rm-Ri 
Gg Kv-Kaj j. 2653 Kta-Kv 

72 18.25 Fo 01-Hki Kon-Ilm Ilm, Kuo jk 
73 23.00 Fo Hki-Kuo Hki-Mi Lh-Kuo 

Gg Hki-Kuo j. 1071 Kv/73 
Gg Hki-Pm (puolet pos-

till a) j. 1071 Kv/73 
Gg Ri-Kuo 
Gg Lh-Kuo j . 1463 Kv/73 
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Lahto 
ase-

Junan malta 
n:o Klo Vaunu Mist a Minne Huomautuksia 

74 22.00 Fo Kuo-Hki Kuo-Kv Pm jk 

Gg Kv-Hki 
Gg Pm-Hki 
Gg Kuo-Hki 

95 Gg Tpe-Pm j. 51 Hpk/95 

Gg Tku-Pm j. 107 Tpe/51 
Hpk/95 

Gg Vs-Pm j. 568 Sk/52 
Hpk/95 

Gg Hki-Jy j. 1053 Tpe/ 
j. 51 Hpk/95 

Gg Ri-Jy j. 1053 Tpe/51 
Hpk/95 

96 22.03 Gg Pm-Tku (puolet pes-
tilla Tpe- j. 96 Hpk/52 
Tku) Tpe/110 

Gg Pm-Sk j. 96 Hpk/51 

103 8.50 EFit Tus-Jns Tku-Pm Hpk itp emk ja kp 

104 8.25 EFit Jns-Tku Jns-Tl Ur-Tku jk emk ja kp 

107 19.15 EFi Tku-Tpe Tku Tku-Tpe 
Gg Tku-Tpe Tpe jk 
Gg Tku-Tl Tku Tl, Hl, Ri 

itp, etp 
Gg Tku-Sk j. 107 Tpe/ 

1053 
Gg Tku-Pm j. 107 Tpe/51 

Hpk/95 
Gg Tku-Jy j. 1 07 T pe /3063 

102 12.40 Fo Tpe-Tku Tpe-Tl Tl-Tku jk 

109 21. 10 EFit Tku-Tpe Tku Tpe 
Gg Tku-01 j. 109 Tpe/61 

110 6.40 EF it T pe-Tus Tpe, Tl Tl-Tku jk emk ja kp 
Gg Pm-Tku j. 96 Hpk/52 

Tpe/110 
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Lahto 
ase-

Junan malta 
n:o Klo Vaunu Mi8ta Minne Huomautuk8ia 

126 17.25 EFit Tku-Hki Kr Hki jk emk ja kp 

127 16.00 EFit Hki-Tku Hki, Kr, Kr, Hnk, emk ja kp 
Po, S1o S1o, Tku jk 

128 8.30 EFit Tu8-Hki Tku, S1o Kr jk emk ja kp 

Y 1 e i 8 t a 

On todettu, etta 1iikennepaikat ovat ottaneet va8taan kiitotava
rana ja kuormanneet pika- ja henkilojuniin rahtitavaran, jopa avo
vaunutavaran luootei8ta kappaletavaraa. 

T a 1 1 a i 8 t e n m a t k u 8 t a j a j u n i i n 8 o -
v e 1 t u m a t t o m i e n 1 a h e t y 8 t e n k u o r m a a -
m i n e n p i k a - j a h e n k i 1 o j u n i i n k i e 1 

1 e t a a n e h d o t t o m a 8 t i. 

Mainitut kiitotavarat kuljetetaan kiito - ohjevaunui88a tai mika1i 
ratao8al1a ei ole ku1u88a ko. vaunuja, on a8iakkaille suo8iteltava 
rahtitavarana lahettamista. 

Em . maarays ko8kee myos tapauk8ia, jois8a ohjevaunuun kuormataan 
1ahetyksia, jotka joudutaan ri8tey8liikennepaikalla 8iirtokuormaa
maan henki1ojuniin. 

L i i k e n n e 
k e n t e e n v a 
v a 1 v 0 a k i i 
k u 1 j e t u s 0 h 
v a r 8 i n k i n 
o 8 a 1 t a. 

p i i r 
1 v 0 

t 0 t 
j e i 

i e n 
j i e n 
a v a r 
d e n 

k a p p a 1 e t a v a r a 1 i i -
tu1ee alueel).aan 

a n k u o r m a u 8 - j a 
n o u d a t t a m i 8 t a 

p i k a - j a h e n k i 1 o j u n i e n 

(N:o Lko 22631/61/76, 2.9. 76) VT 38/76. 
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PIENL~HETYSRAHTIKIRJOJEN TILITYSOHJEET 
260 

Pienlahetysrahtikirjoja kayttaville asiakkaille on ilmoitettava, 

etta vanhan hintaiset pienHi hetysraht i ki rjat eiva t kelpa a 

1.10.1976 alkaen. 

Tarpeettomat pienlahetysrahtikirjat lunastetaan asemilla 

asiakkailta takaisin niista annettujen maeraysten mukais8sti. 

Asemien varastoissa olevat vanhan hintaiset pienlahetysrahti~ 
kirjat on palautettava valittomasti loka kuun alussa kotimaj 

seen tarkastusjaostoon huone 737. Uuden hintaisten pienlahe

tysrahtikirjojen perusjakelu suoritet aan kotimaisen tarkes t us 

jaoston toimesta. 

Samalla huomautetaan, etta valtionrautateiden tariffisaen non 

liitteen 2 kohdan 9 toisessa kappaleessa rahtikirjan osien 

lukumaara on korjattava neljaksi. 

Uudet rahtikirjat ovat valmiina painatusjaostossa. 

(Tft n:o To 1650/260/76, 10.9.76) VT 38/76. 

AVOI!>UA VIRKOJA JA TOI!UA 

Liikennetarkastajan virka (V26). Rautatieha11ituksen paajohtaja11e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 

kirjaajalle viimeistaan 1okakuun 13. paivana 1976 ennen ke1lo 12 

(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Ede11a mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Kouvo-

1an 1iikenncpiiriin (y1eis en ryhma n paa11ikko). 

Vaunumestarin virka. Rautatiehal1itu ksen liikenneosaston pKallikol1e 

osoitetut kirja1liset hakemukset on toimitettava rautatieha1lituksen 
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kirjaajalle viimeist~an lokakuun 13. paivana 1976 ennen kello 12 
(postitse ennen virka-ajan p~attymista). 

Edella mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksj Oulun 
varikolle. 

Rakennusmestarin (V 18) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapiirissa 
Lappeenrannan vastuualueella (Lappeenranta). Rataosaston johtajalle 
osoitetut hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 
viimeistaan 13.10.1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan 
paiittymista). 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiirissa (Otalampi; 
as unto var:c .. tta) ja apulaiskansli.stin toimi, toistaiseksi Kouvolan 
ratapiirin toimistossa (Kouvola). Rataosaston jobtajalle osoitetut 
hakemukset on toimitettava ao ratapiirin paallikolle viimeistaan 

13.10.1976. 

NIMITYKSIA 

L i i k e n n e o s a s t o : 3. lk l pl. asemapaallikon virkaan (V2l) 
(Lohja) yp. 2.lk kirjuri Holger Vilhelm Lagerstam. 

R a t a o s a s t o: vanhemman toimistorakennusmestarin (V 20) 
virkaan (Kouvolan ratapiirin toimisto) rakennusmestari Unto Anselm 
2auramaki; yp 2 1 kirjurin virkaan (Kouvolan ratapiirin toimisto) 
apulaiskanslisti Anja Pirkko Vainio; ap 2 1 kirjurin virkaan (Kouvolan 
ratapiirin toimisto) apulaiskanslisti Ulla Sinikka Suuronen; opastin
asentajan toimeen (Helsinki) rataesimies Urho Juhani Koskela; rata
esimiehen toimiin (Hamina) raidemies Esko Tapio Porkka, (Orivesi) 
turvalaiteasentaja Vaino Jubani Salmela, (Oulu) raidemies Kalervo Kela 
je (Ruukki) raidemies Erkki Viljami Ristikaarto. 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o 
Jokiranta. 

liikennetarkastaja Alpo Valio 

T a 1 o u s o s a s t o paamatemaatikko Heikki Juhani Kokko. 
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MUUTOKSIA TARIFFISAANTOON 

241 
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Rautatiehallitus on kumonnut Tariffisaannon 32 §:n 2 lisamaarayksen 

ja Tariffisailnnon liitteen 3 yhteislahetyksista seka muuttanut 1 . 10 . 

197G voimaan tulevan tariffisaannun 38 § : n 3 lisamaarayksen , 49 §:n 

5 lisamaarayksen ja 50 §:n 1 lisamaarayksen 1 . 10 . 1976 lukien seuraa

van sisaltoisiksi: 

38 § : n 3 lm 

3 . Jos lahettaja T-liikenteelle avatulla liikennepaikalla (terminaa

liasemalla) itse kuormaa kapp8letavaralahetyksia alue- tai asemavau 

nujen puitteissa, peritaan kustakin lahetyksesta aluevaunulahetysten 

osalta perusrahti lahetyspaikalta maaraterminaaliin ja asemavaunula

hefysten osalta perusrahti lahetyspaikalta mciaraasemalle . (Muiden la

hetyspaikkojen osalta ks . 50 § 1 lm .) Samaan aluevaunuun kuormatta

vat lwhetykset voidaan osoittaa vain yhden terminaalipiirin alueel

le ja samaan asemavaunuun kuormattavat lahotykset vastaavasti vain 

yhdelle valimatkakirjan liitteessa V mainitulle A tai B palveluta

son omaavalle asemalle . 

Alue- tai asemavaunurahdituksen ehtona on , etta lahetysten yhteinen 

tariffipaino on vahintaan 4 000 kg kahta vaununakselia kohden tai 

etta rahti lasketaan vahintaan talta painolta . Mahdollisesti puuttu

va paino lisataan tariffipainoltaan suurimman lahetyksen rahtiin . 

Aluevaunulahetyksista peritaan perusrahdin lisaksi normaali liitan

tarahti maaraterminaali_sta lopulliselle mailrapaikalle ja asemavaunu

lahetyksista vyohykkeen 1 mukainen paikallisliitantarahti . 

Pienlahetyksia koskevat maaraykset ovat taman julkaisun liitteena 2 . 

49 §:n 5 lisamaarays 

5 . Rahtikappaletavarana voidaan elavia elaimia rahdittaa vain pien

elainten ohjevaunuissa tapahtuvina kuljetuksina naiden vaunujen ai

kataulussa mainittujen terminaaliasemien valilla. Kiitotavarana 

voidaan rahdittaa vain palvelutasoltaan A, 8 , C ryhmaan kuuluvien 

kappaletavaraliikennepaikkojen valilla vain paallyksessa olevia 

sellaisia pienia elaimia kuten koiranpentuja , untuvikkoja, rapuja 

tms ., jotka eivat aiheuta haittaa muille lahetyksille . 
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50 § : n 1 lis~maarays 

1 . Jos kappaletavaralahetys asiakkaan pyynnosta kuljetetaan rauta

ti e vaunussa vain vaunukuormaliikenteelle (Ttl avatulta liikennepai

kalta tai syrjaraiteelta tai sellaiselle , ~eritaBn.lahetyksest3 

koko kuljetusmatkalta vaunukuormarahti . 

Jos kappaletavaralahetyksen lahetyspaikka on vain vaunukuormalii

kenteelle (Ttl avattu liikennepaikka tai syrjaraide ja lJhettaja on 

saanut luvan kuormata kappaletavarplahetyksia alue- ja asemavaunujen 

pu~tteissa, sovelletaan rahditukseen 38 §:n 3 lisamaarayksen ohjeita. 

(To 1454/241/76, 17 . 9 . 19761 VT 39/76. 

PIENLAHETYKSET 
241 

Rautatiehallitus on muuttanut 1 . 10 .1 976 lukien Tariffisaannon 

liitteen 2 seuraavan sisaltoiseksi: 

Lii te 2 

valtion~autateiden 

tariffisaantoan 

Mii.ii.RAYKSET PJENLAHETYKSISTA JA NIIOEN ERJKOlSRAIIT l KIRJ QJSIA 

1. Pienlahetys on sellainen kiito- tal rahtitavaralahetys, joka si 

siltaa enint iin kolme kuljetusesinetta, jai den yhleinen paino on 

enintiin 30 kiloa ja joiden yhteinen kuutiotilavuus tarifflsainnHn 

44 S: n 1 li samai.:lraykson mukaan laskHttl!na o n eranU3iin ;!QO t1Jo
3 • 

2. Pienlihetys kuljetetaan kiito- ja rahtikappaletavarasta annettu 

jen miiraysten mukaan ja verrataan soveltuvin kohdin niihin. 

3. Rautateiden vastuu pienlahelysten kataamis- lid vahiHgo itt. umis 

tapauksissa maaraytyy rautatiekuljetusasetuksen kiito- j~ rahtita

varaa kqskevien mairaysten mukaisesti. 

4. Pienlahetyksen kuljetuski r- jana kayteUian rautatiehalliluksen vah

vistamaa, numeroitua, nsliosaista pienlahetysrahtikirjaa , jonka poh

javari on keltainen . Painatustekstin vari kiitotavaralahetyksissa 
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on punainen ja rahtitavaral~hetyksiss~ ruskea (lomakh~ et VR 1918 ja 

VR 1919) • 

5. Pienlahetyksen kuljetusmaks~ on mainittu tariffitaulukossa 18. 

Tah~n maksuun sisaltyy kuljetus s~ann5llisiss.3 l~mminvau.nuissa. 

Jaahdytysvaunuissa ei ~ienl ~ hety ksia oteta kuljetettHvaks i. 

Rahtiin sisal tyy perusrahti Uiht5terminaa lista maiir5 t.urm inaa l i in ja 

liit~ntJrahti maaraterminaalista lcpulliselle maar5paikalle. Kulje

tuksesta 15ht6terminaaliin perit~an erikseen joke li itanta r ahti tai 

eri sopimuksen mukainen maksu. 

Jos pienlahetyksen laht5- ja maarapaikka ovat s amassa terminaal i 

piirissa, sisaltyy rahtiin kuljetu s tenninaaliin ja sielta edelloe n 

lopulliselle maara paikalle . 

6. Pi enl a hetysten kuljetusmaksu suoritetaan lahetysasemalla lunas

tamalla kuljetu s tavasta riippuen kohdassa 4 mainittu kiito - tai 

rah t itavaran pienlahetysrahtikirja. 

Lahetysten kuljetuskirjat oikeuttavat toimittamaan lahetyksia muul

takin kuin kuljetuskirjojen ostoasemalta. 

Pienlihetykselle ei voida asettaa jaJkivaatimusta. 

7. Pienlahetysrahtikirjan kirjoittaa yleensa lahettaja. Lahetysten 

vas t aanoto r. nop nu U:umi se ks i vo i daan p i enl5hctysrah t i kirj o j e n ku lj l<

tussopimuks en s olmimise n va s taano tto le i ma us tehd i vastaBnottovai 

heessa tavarato imi ston vaa'alla, koska pi e nl Hhety ks Pn raht i on mak 

settu lunastamalla rahtikirja. 

Lahetysvaiheessa on valvottava, etta osoitelaput ehdottomasti on 

liimattu oikeisiin kuljetusesineisiin ja etta niihin on merkitty 

myos kolliluku. Samoin on lahetyksia luovutettaes sa aina verrattava 

rahtikirjat ja osoitelaput. 

B. L~hettajalle voidaan myyd~ tarpeellinen ma5ra pienlahetysrahti

kirjoja etukateen ja myos rahtiluotolla. Mik5li pi e nlahet~sraht i kir

jan ostaja haluaa kuitin lunastamistaan rahtikirjoista, annetaan se 
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lomakkeella 1825 (kuitti ostetusta matkalipusta) muuttamalla otsak 

keet sopiviksi . 

Vaarin kirjoite t ut tai ta r peettomat pi e n lahe tysrahtik i rj at lunaste

taan asemalla takaisin. Tal16in on palautettava rahtikirjan kaikki 

nelja osaa. 

Takaisin lunastetut rahtikirjat liiteta an t i li t yksee n todisteena 

suoritetusta vahennyksesta. 

9. Pienlahetyksista ei makseta takaisin maksuun sisaltyvaa liitan

t5kuljetusma ksua. 

( To 1454/ 241/76 , 17 . 9 . 1976) VT 39 1 76 . 

TARIFFISiiiiNTCl 

241 

Tariffisaann·an 1 . 10 . 1976 voimaan tulevista lisalehdista on jaanyt 

pais VT:ssa 51/75 annettu 38 S: n 13 lisamaarayksen toinen kappale 

seka 50 S:n 5 lisamaarayksen toi s en kappalee n viime i nen lause. 

Kohdat lisataan u~teen painokseen seuraavasti : 

38 s. 
13 . - - - - - - - - -

Jos vaunuun kuormattu kontti tai suurlava on kuormaamiseen ta i 

purkamiseen tarvittavan tilan vuoksi siirrettava toiseen vaunuun , 

peritaan tallaisen vaunun kuljettamisesta nosturilta kayttopai 

kal l e nosturimaksun l isaksi tarif~itauluko n 34 mukainen tyhja n 

kontin vahin maksu sen mukaan , minkalaiseen vaunuun kontti on 

siirretty . Neuvostoliittoon tai sen kautta muihin maihin osoite

tusta kontista , joka on kuormattu suomalaiseen vaunuun ja Vain ik

kalassa siirretaan venalaiseen vaunuun, peritaan kuitenkin kont 

tia kohden tariffitaulukon 34 mukainen 4-akselisen vaunun tyhja 

kuljetuksen vahin maksu 50 prosentin alennuksin . Sarna maks u pe 

ritaan myos , kun Neuvostoliitosta saapuva kontti siirretaa n Vai

nikkalassa suomalaiseen vaunuun . 

50 I . 

5 . - - - - - -

J os lahetys on 2-akselisen vaunun puuttuessa kuormattu 4-akseli

se e n vaunuun , peritaan satama-aluemaksu 2-akselisen vaunun perus 

teella . 
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Lisaksi poistetaan Tariffisaannon 46 §:n 5 lisamaarayksen viimei
nen lause "Yhteislahetyksista ks. liite 3". (Tf t n : o To 1034/241/ 
7 6 , 1 7 . 9 . 1 9 7 6 l V T ?9 17 6 . 

TAVARAN LUOK IT US TAULUKON MUUTOKSIA 

241 

Tavaranluokitustaulukon aakkoselliseen osaan tehdaan 1.10.1976 lu

kien seuraavat muutokset: 

7211 Autot, autonalustat pyorineen: he~kilo-, farmari- ..•.••.•.. 3 

Tahan nimikkeeseen kuuluvien autojen tariffipaino on 

n~iden kaksinkertainen oma paine. 

Rahdituksesqa katsataan 2-akselisten autovaunujen (Haa I ~ 

Hac) kantavuudeksi 15 000 kg ja 4-akselinen autovaunu (O e ) 

katsotaan rahdituksessa 2-akseliseksi vaunuksi. 

Autoja voidaan rahdittaa kappaletavarana vain kappaleta

varaterminaaliasemien valisilla matkoilla tai TS 50 {:n 

1 lm:n mukaisina asemavaunulahetyksina. 

rHmikkeen "0163 Elaimet elavat , paallyksessa, 1 e m" jaljess5 ol8-

va teksti muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

Rahditetaan yleisia tariffim~arayksia ja el~inten rahdit

tamisesta TS:n 49 S:ssa mainittuja erikoismaarayks ia so

veltaen. 

Nimikkeen "0162 Elaimet elavlt, ilman p5allysta, 1 e m• j~ljess~ 

eleva teksti muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

Rah~itotaan edella mainituilta tariffipainoilta ylei ciE 

tariffimaarayksia ja elainten rahdittamisesta TS: n 45 

S:ssa mainittuja erikoisma5rayksia soveltaen. 

IJimikkeon "Kuormausapuvalineet• jaljessa oleva rahditusm;J5ru ys ,.,u:., 

tctaan kuulumaan seuraavasti: 
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Nimikkoeseen 7544 kuuluvien, enint~fin 4299 kg:n pa i no is 

ten 15hetysten rahdit lasketaan yleistcn rahti kapp a lc ~a 

varan rahdituumH~r§yston mukaan v5hcritfin~llfi 50 % ko kD 

naisrahdista. Kappaletavaran v5himm5t maksut kuitenkin 

perit5§n. Mainittua painoa raskaammat Uihetykset rahd i -

tetaan v5hint5an 5 000 kg:n ja luokan 5 muka a n oik5 niit J 

katsota vajaiksi vaunukuormiksi, joten raht~ saadaan ta

riffitaulukosta 27. Vaunukuormien v§himpi~ maksuja ei so

velleta. ( To 1454 / 2.4 1/ 76, 17. 9 .1976) VT 39/7 6 . 

~uutoksia LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT JULKAISUUN 

241 

Kappaletavaraliikenteessa 1 . 10 . 1976 tapahtuvasta muutoksesta johtuen 

tehd5an Liikennepaikkojen v§limatkat j u lkais uun samasta pa i vastfi lu

ki en seuraavat lisaykset ja korja ukset : 

Sisdltoluetteloon sivu lle 3 lisatafin kohtaan Selityksia : 

VIII Kappa l etavaraliikennepaikkojen aakkosel l ine n 

luettelo ja kappaletavarateminaa l iasemien kes-

kinaiset lyhimmat valimatkat . . . . .. .. . . .. . . ... 9 

ja sisaltoluettelon loppuun: 

Kappaletavaraliikennepaikat .................. Liite V 

Kappaletavaraterminaaliasemie n va l i matkat ... ~L iite VI 

Sivulta 7 kohdasta 5 poistetaa n lyhennys Tp selostuks in ee ~ 

Sivu ll e 9 lisat'fian seuraava uusi kohta : 

VIII . KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKKOJE~ AAKKOSELLINEN 

LUETTELO JA KAPPALETAVARATERMINAALIASEMIEN 

KESKINAISET LYHIMMAT VKLIMATKAT 

1 . Liitteess~ Von lueteltu ne rautatie- ja autoliikennepaikat , 

jo i ta kaytetaan valtionrautateiden lukuun hoidettavassa kappale 

tavaraliikenteessfi tavaran lahetys- ja maarapaikkoina . 

2 . Liitteessa VI on mainittu ·kappaletavaraterminaa l iasemien kesk i

naiset lyhimmat va l imatkat . joita tarvitaan kappaletavaran perus -
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rahtia ma arattaessa. 

Sivulta 11 alkavan liikennepai kkojen luettelon sarakkeesta 5 pois

tetaan liikennoimi stapamerkint~ Tp kaikkien niiden liikennepaikko

jen kohdalta, joissa on mainittu merkinta . Liikennoimistapamerkin

t~ T muutetaan merkinnaksi Tt kaikkien mu iden tavaraliikenteelle 

ilman rajoitusta avattujen liikennepaikkojen kohdalla, paitsi seu

raavien kappaletavaraterminaalias emien kohdalla: 

Haapamaki Kerava Pori 

Helsinki Kokkola Riihimi:iki 

Hameenlinna Kotka Rovaniemi 

Iisalmi Kouvola Savonlinna 

Irn.:~ t r fJ K~ Ll pitl Sninlijoki 

Joensuu Lahti Tamp ere 

Jyvaskyla Leppeenranta Turku 

Kajaani Mjkkelj Vaasa 

Karjaa Oulu Yl:lvie!:ika 

Kem:i Pieksi:imdki 

Viilimatkakirjan saral<.~eest.::~ 6 poistetaan merkint5 "JatkokuJjetusli 

saa ei perita" kaikkien niiden liikenrtepaikkojen kohdalta, joissa 

se esiintyy (Ks. VT 12/73 . 8). 

Sarakkeessa 6 sailyte~aan eraidun liikennepaikkojen ja syrjaraitei

den kohdalla oleva merkinta "T li:ihteva~ kappaletavaraa varten ase

ma- j a aluevaunuje~ rajoissa". Mikali tassa merkinnassa on maininta 

myos siirtovaunujcn rajoissa tapahtuvasta kappalet~varan lfihnttaml

sesta, on se p9istettava. 

Uusien liitteiden perusjake~u suoritetaan painatusjaoston toimesta. 

Julkaisusta Liikennepaikkojan valimatkat ei tassa vaiheessa oteta 

uutta painosta. (To 166J/241/76, 17.9.1976) VT~9/76. 

MUUTOKSIA TARIFFITAULUKKOIHIN 

241 

Tariffisaannon muutoksista johtuen poistetaan 1 . 10.1976 voimaan 

tulevien tariffitaulukoiden taulukosta 42 kohta 5 (Kappaleta varan 

lisama ksu) se ka taulukko 32 (Ta varalinjaliikenteen maks utaulukot). 
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Taulukko 35 ( Vaunukuormi e n kotiinkuljetustariffi) 15 . 9 .1976 lu kien 

on painossa. Perusjakelun suorittaa painatusjaosto . 

(Tft n : o To 1412/241/76, 17 . 9 . 1976) VT39/76 . 

ASEMAVAUNUT VAINIKKALAAN 
253 

Maaraysten yhteislahetyksista tultua kumotuksi 1.10 . 1976 lukien 

ilmoitetaan , etta TS : n 38 §:n 3 lm ja 50 §:n 1 lm mukaisia asema

vaunuja voidaan itaisessa yhdysliikenteessa rahdittaa Vainikkalan 

rajalle, vaikka Vainikkala palvelutasqltaan kuuluukin C ryhmaan . 

Vaunut on kuormattava VT 46/75 kuormausohJeita soveltaen . Ks . myos 

VT 26/76 . (T•JJ n:o Tau 168/253/76 , 17 . 9.1976) VT 39/76 

MUUTOKSIA KAPPALETAVARAN KUORMAUS- JA KULJETUSOHJEISIIN 

61 

Uuden kappaletavaraterminaalijarjestelman kaytt66noton johdosta 

tehdaan Kappaletavaran kuormaus - ja kuljetusohjeisiin (VR 2652) 

nyt siirtymavaiheessa vain jaljempana mainitut 1.10.1976 voimaan 
tulevat muutokset . 

Ohjeiden sivulla VIII oleva "Jakelualueet aikataulukaudella N:o 143" 
muutetaan seuraavan sisaltoiseksi : 

TERMI NAALIPIIRIT AIKATAULUKAUDELLA N: o 143 

Vaunun maaraasema 

(terminaaliasemat ja 

- piirin numero) 

Helsinki l 

Kerava 2 

Riihimaki 3 

Hameenlinna 4 
Lahti 5 

Karjaa 6 

13872- 76 

Vaunuun kuormataan alla mainitui ll e 

liikennealueille osoitettu tavara 

(liikennepaikkakohtaiset poikkeukset 

suluissa) 

Hki (ja Koskenkyla, Pernaja) 

Ke 

Ri (ja Forssa , Humppila , Jokioinen , 
Matku) 

Hl (ja Iittala , Lammi , Tuulos) 
Lh (ja Kuhmoinen) 

Kr 

(ei Koskenkyla , Lammi , Pernaja , 
Tuulos) 



Kouvola 7 
Lappeenranta 9 
Imatra 10 
Mikkeli 11 

Kotka 13 
Tampere 14 

Turku 15 

Pori 18 

Haapamaki 20 

Seinajoki 21 

Vaasa 22 

Kokkola 24 

Ylivieska 25 
Oulu 26 

Kemi 27 
Rovaniemi 28 

Pieksamaki 32 

Jyvaskylli 33 
Kuopio 36 

Iisalmi 37 
Kajaani 38 
Joensuu 40 

Savonlinna ll2 
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Kv (ei Mlintyharju) 

Lr Vna 

Imr 
Mi (j a Mantyharju) 

Kta Hma 
Tpe Ov Tl (j a Mlintta , Parkano , Vilppula 

( ei Forssa , Humppila , lit tala , 

Jokioinen , Kuhmoinen , Matku) 

Tku (ja lhode) 
Pri Ra (ei Ihode , Parkano) 
Hpk (ja Inha , Ahtari)(ei Mantta , 

Vilppula) 
Sk (ja Isokyro)(ei lnha, Ahtari) 

Vs (ei Isokyro) 
Kok Pts (ja Kalajoki) 

Yv (ei Kalajoki) 
01 Rhe (ja Taivalkoski)(ei Kuivaniemi) 

Kern Tor (ja Kuivaniemi) 

Roi Kj a 
Pm Var (ei Hankasalmi) 
Jy Aki (ja Hankasalmi) 
Kuo (ja Pielavesi , Tuusniemi) 

Ilm (ei Pielavesi) 

Kaj (ei Taivalkoski) 
Jns Lis (ei Kesalahti , Tuusniemi) 

Sl (ja Kesalahti) 

Ohjeissa mainittuja asemavaunuja muille kuin terminaaliasemille 

kuormattaessa noudatetaan vanhoja 30 . 5 . 1976 voimaan tulleita 

kuormaus - ja kuljetusohjeita . 

Uusitun "Kappaletavaraliikennepaikat " - kirjasen (VR 3726) sivuilla 

10 - 17 on kappaletavaraliikennepaikoista terminaalipiireittain 
laaditut luettelot , joista kay terminaalipiiri - ja liikennepaikka

kohtaisesti ilmi , mille liikennepaikoille osoitetut lahetykset on 

kuormattava kuhunkin vaunuun . 

Edellli mainittujen yleisohjemuutosten edellyttamat korjaukset on 
tehtavli myos kuormaus - ja kuljetusohjeiden 6. sarakkeessa oleviin 
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vaunukohtaisiin kuormausohjeisiin seka umpi - etta avovaunujen 
osalta . 

Muilta osi1taan rahtikappa1etavaran samoin kuin kiitotavaran kuor

maus - ja ku1jetusohjeet sai1yvat toistaiseksi enna11aan . (N:o Lko 

32290/61/76 , 16 . 9 . 1976) VT 39/76 . 

KAPPALETAVARATILASTON PERUUTTAMINEN JA " OSOITA OIKEIN " - VIIKKO 

61 

Maaraaikainen kappa1etavarati1asto yhdiste1mineen (VR 3820) peruu

tetaan 1. - 7.10 . 1976 valise1ta aja1ta . 

Vastaavana aikana jarjestetaan 1.10 . 1976 terminaa1ijarjeste1maan 

siirtymisen ja osoittamisohjeiden muuttumisen johdosta kaiki11a 

kappa1etavara1iikennepaikoi1la "OSOITA OIKEIN " - VI I KKO 

Kappa1etavara1ahetyksia vastaanotettaessa tu1ee em . viikon aikana 
kiinnittaa erityista huomiota osoittamisen oikee11isuuteen . Asiak

kai11e on tiedotettava uusista osoittamisohjeista ja jaettava asiaan 
1iittyvaa aineistoa . 

Liikennepaikoi1ta ja asiakkai1ta on poistettava vanhat "OSOITA 

OIKEIN" - mainokset . (N : o Lko 32290/61/76 , 16 . 9.1976) VT 39/76. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

67 

1 . 10 . 1976 1ukien muutetaan a1la1uete1tujen 1iikennepaikkojen merkin
nat sarakkeissa 1 , 4 , 5 ja 6 seuraavasti: 

1 2 3 4 5 6 

Hanhisuo Tl 23 . Tku 105. Hi1 
Hns 
Harju Kv 9. Pm 175 . Hil 
Hj 

Hietanen Kv go . Pm 94. Hil 
Hn 

Hiiro1a Pm 57 . Kv 127 . Hi1 
Hir 



1 

Hi11osensa1mi 

H1s 

Huttu1a 

Hut 

Harken en 

Hko 691-33717 

Juurikorpi 

Jri 535- 32707 

Kaitjarvi 

Kjr 
Kalliomaki 

Kam 

Kangas 

Kgs 748- 34502 

Kangasa1a 

Kg 

Kanta1a 

Kn1 

Ke1va 

Ke1 

Ki1java 

Kiva 

Ki1pua 

Kua 749-34504 

Kin taus 

Kin 238- 36214 

Kivesjarvi 

Kvj 378- 36831 

Kollinjoki 

K1j 

Korpi 

Kor 

2 3 
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4 5 6 

Kv 43 . Pm 141. Hil 

Hpk 35 . ~· Hi1 

Virrat 5 . Hi1 Tt 1ahtevaa tavaraa 

Pko 41 . Hpk 46 . varten 1pp:n erikoisluva11a 

Kymi 8. Hr1 

Ky 8. Ikr 12. 

Kv 33. 

La 23 . Kv 35 . Hi1 

Par 151. 

Mur 17 . I1m 46. Hi1 

Kon 63. 

Ou1ainen 16 . 

Yv 12 . Tja 56 . 

01 110 . 

Tpe 13 . Ov 29 . 

Hpk 101. 

Pm 21. Kv 163. 

Hr1 

Hil 

Hi1 

Jns 71 . Kon 198 Hi1 

Hy 18 . Kr 81. Hil 

Oulainen 11 . Hr1 

Tja 29 . Yv 39 . 

01 83 . 

Petajavesi 9 . Hr1 

Jy 26 . Hpk 52. 

Pa1tamo 23 . Hr1 

Kon 40 . 01 126 . 

Hko 9 . Vnj 110 . Hi1 

~· Kr 75 . Hi1 

Tt 1ahtevaa tavaraa 

varten 1pp:n erikois-

1uva11a 

Tt 1ahtevaa tavaraa 

varten 1pp:n erikois-

1uva11a 



1 2 3 

Kovjoki 
Koi 745-34305 

Ku1us 
Ku1 

Kureneo1vi 
Kpv 

Kutemainen 

Ktm 713- 36309 

Kuusa 
Kus 706- 36205 

Kuusivaara 
Kvr 
K;t1m~koski 

Ky 1 

K;tmin1inna 
K1n 
Kononpe1to 
Kop 

Laaja 
Lja 

Lamminm~ki 

Lm~ 397 - 36111 

Liminpuro 
Lmp 

Metso1ahti 
M1h 704 - 36209 
Munakka 
Mkk 

Mustasaari -
Korsho1m 
Msa 
Muuras 

Mus 761- 36314 
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4 5 6 

Pl:innl:iinen 9 . Hr1 
Pnl:i 9. Sk 91. 
Yv 121 . 

L1a 128 . Kls 139 . Hil 

!1m 14. Hpj 85 . Hil 

Pihtipudas 27 . Tt 1ahtevaa tavaraa 

He j 75 . J;t 135 . varten 1pp : n erikois -
1uva1la 

Suo1ahti 12 . Hi1 Tt 1ahtevaa tavaraa 
Jy 28 . Hpj 182 . varten 1pp:n erikois-

1uva11a 
K1s 97 . L1a 170 Hil 

T1 13 . Tku 115 . Hi1 

Kta 6 . Kv 45 . Hil 

Hko 23. Vnj 96 . Hi1 

Psk 10 . Kon 64. Hi1 
T1k 92 . 

Pieksamaki 9 . Hi1 Tt ll:i.hteval:i tavaraa 
Pm 9 . Kv 175 . varten lpp:n erikois -

1uval1a 
Kon 53 . 01 113 . Hil 

Lievestuore 5. Hr1 
Jy 20 . Pm 60 . 

Sk 8. Vs 66 . Hi1 

Vs 6 . Sk 68 . Hil 

Pihtipudas 25 . Tt lahteval:i tavaraa 
Hpj 23. Jy 187 . varten 1pp:n erikois 

luva1la 



1 

Nerkoo 
Nrk 
Nousiainen 
Nsn 
Nurmo 

!Jur 
Ojakka1a 
Oj k 

01hava 

Ova 344 - 35110 
Paakki ---
Pki 
Paranta1a 
Pn1 
Pinj ainen 

Pin 
Pitkaaho 

Pho 
Pitka1ahti 

Pi 407 - 36509 

Pohjakoski 
Pj k 

Pu1sa 
P1 

Punkaharju 

Pun 
Paivo1a 

P1ii 

Rasimaki 
Rmk 
Raudasky1ii 
Rka 
Ristinpohja 
Rnp 
Ruha 
Rha 742 - 34103 

2 3 

I 

- 1 4 -

4 5 

I 1m 18 . Sij 42. Hi1 ---

Tku 21. Ukp 4 4 . Hi1 ---

Sk 5 . Koi 86. Hi1 
Pna 95. Yv 207 . 
Hy 43. Kr 56. Hi1 

Ou1u 53 . Hr1 

01 53 . L1a 61. 
Kon 8. Vkt 16 . Hil 
Jns 261. 
Jy 62 . Hpj 148. Hil 

Kr 4. Tku 109 . Hil 

Pm 40. Kv 144 . Hi1 

Kuopio 11 . r1 

Sij 36. Snj 4 0 . 

Pm 78. 
Vkt 18 . Jns 227 . Hi1 
Kon 42 . 

Si 11. La 12. Hi1 
Kv 70 . Par 130 . 

Par 32. Hko 102 . Hi1 

· Kr 28 . Ps1 56 . Hi1 

Mur 11. I1m 52 . Hi1 

Kon 57. 
Yv 15. Hpj 40 . Hi1 

Vnj 11. Hko 108 . Hil 

Lapua 8 . Hr1 
Sk 15. Koi 76 . 
Pnii 85 . Yv 197. 

6 

Tt ainoastaan Puo1us 

tus1aitosta varten 



1 

Ryonanjoki 
Rnj 
Salminen 

Sln 405- 36512 

Sapra 
Sap 255- 36305 

Saviaho 
Svo 
Tuomioja 
Tja 336- 35128 

Tahte1a 
Th 
Uh1u 
Uh 
Varpanen 
Vpn 

Vesanka 
Vn 239-36212 

Vtnetmaki 
Vki ~-36116 
Vihtamo 
Vim 

2 3 
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5 

Ilm 28. Hpj 71. Hil 

Kuopio 38. Hr1 
Snj 13. Sij 6 3 . 

Pm 51. 
Saarijarvi 19. 

~·Hpj 116 . 

Vkt 24 . Jns 221. Hi1 

Kon 48 . 

01 54 . Yv 68 . 

Rhe 28. 

Kr 22 . Ps1 62 . 

H 

Hi1 

Ukp 22. Tku 43 . Hi1 

Kv 63. Pm 121. 

Jyvaskylli 12. 
Jy 12 . Hpk 66 . 

Hi1 

Hr1 

Pieksamlki 24. Hr1 
Pm 24 . Jy 56 . 
Vkt 8 . Kon 16. Hi1 ---
Jns 253. 

T1 53. Tku 75 . Hil 

6 

Tt 1ahtevaa tavaraa 
varten 1pp:n erikois -
1uva1la 
Tt 1ahtevaa tavaraa 
varten 1pp:n erikois -

1uva11a 

Tt 1ahtevaa tavaraa 
varten 1pp:n erikois -

1uva11a 

1 . 10.1976 1ukien poistetaan seuraavat liikennepaikat merkintoineen: 
A1vajarvi, Halikko, Hinkua, Karunki, Noppo, Patuna, Se1antaus, 
Tasapaa, Vinska ja Virenoja. 

1 . 10.1976 1ukien poistetaan Airakselan 1iikennepaikan kohda1ta sarak
keesta 6 1ause "Tt 1ahtevaa tavaraa varten 1pp : n erikoisluval1a". 
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1 . 10.1976 1ukien 1isataan Va1kon 1iikennepaikan alaisena Patunan 
raide seuraavin merkinnoin : 

1 2 3 4 5 6 

Valko 

Patunan raide V1 3 . Tt 
710- 31588 

1.10 . 1976 1ukien Herttoniemen, Katjanokan , Kupittaan ja Pitajamaen 

kohda1la muutetaan sarakkeen 5 merkinnat ja sarakkeeseen 6 tehdaan 
lisays seuraavasti: 

1 2 3 4 

Herttoniemi 

Katajanokka 

Kupittaa 

Pitajanmaki 

5 

Tt 

Tt 

HTt 

HTt 

6 

Helsingin terminaa1in 

vastaanottopaikkana 

lahtevaa kiito - ja 

rahtikappaletavaraa 
varten 

He1singin terminaalin 

vastaanottopaikkana 

1ahtevaa rahtikappa-

1etavaraa varten 
Turun terminaalin vas 

taanottopaikkana lah

tevaa rahtikappaleta
varaa varten 

He1singin terminaalin 

vastaanottopaikkana 1ah-

tevaa kiito- ja rahti 

kappaletavaraa varten 

Kairokosken , Lapinjarven, Loviisan , Orimattilan ja Utin kohdalla sa

rakkeessa 6 kappaletavaran kuljetusmaksuja koskeva ohje poistetaan 
1 . 10 . 1976 1ukien . 

Tarvittavat korjaukset tehdaan myos julkaisuun Liikennepaikkojen 
koodit . (N:o Lko 32085/67/76 , ·7.9 . 1976) VT 39/76 . 
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VALTION EL~KE 

130 

Asetuskokoe1massa on ju1kaistu: 

L A K I 

va1tion e1ake1ain muuttamisesta. 

Annettu He1singissa 29 paivana heinakuuta 1976. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 20 paivana toukokuuta 

1966 annetun va1tion e1ake1ain (280/66) 10 §:n 1 momentti, 

12 §:n 3 momentti ja 16 §, 

naista 10 §:n 1 momentti ja 12 §:n 3 momentti se11aisina kuin ne 

ovat 18 paivana heinakuuta 1975 annetussa 1aissa (568/75), nain 

kuu1uviksi: 

10 §. 

Elakkeen maara on jokaise1ta e1akeajaksi 1uetulta tayde1ta kuu

kaude1ta e1akkeen perusteena o1evasta pa1kasta 1/12 prosenttia 

aja1ta ennen 1 paivaa heinakuuta 1962 ja siita lukien 1/6 pro

senttia. 

12 §. 

Yhteensovitusraja on 66 prosenttia e1akkeen enimmaismaaran perus

teena o1evasta pa1kasta, jos tama on enintaan 2 626 markkaa. Jos 

e1akkeen enimmaismaaran perusteena o1eva pa1kka y1ittaa 2 626 

markkaa, yhteensovitusraja on 66 prosenttia siita vahennettyna 

maara11a, joka on 66 prosenttia ylitteesta, kuitenkin vahennetty

nr enintaan kansane1akkeen perusosan maara1la. 

16 §. 

Elakkeen perusteena o1eva pa1kka tarkistetaan elaketta myonnet

taessa ja 13 §:aa sovel1ettaessa sen pa1kkaindeksi1uvun mukaan, 
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joka vuosittain vahvistetaan tyontekijain elakelain 9 S:n sovel
tamista varten. 

Elakkeen maara tarkistetaan samalla tavoin kuin on saadetty tyon

tekijain elakelain mukaisten elakkeiden tarkistuksesta . 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1977. 

Taman lain 12 S:n 3 momentissa saadetty markkamaara vastaa vue

delle 1976 vahvistettua palkkaindeksilukua 462 ja sita tarkiste

taan kalenterivuosittain samalla markkamaaralla kuin tyonteki

jain elakelain 8 !:n 2 momentissa tarkoitettua markkamaaraa tar
kistetaan kalenterivuosittain vuoden 1977 alusta. 

(Asetuskokoelma n:o 664/76) 

(Hloj n:o Hlo 567/130/76 , 6 . 9.1976 - Vert . VT 35/75 . 1 ja 3a/67J 
VT 40 /76. 

VALTIDN PERHE-ELAKE 

130 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

L A K I 

valtion perhe-elakelain 5 ja 11 S:n muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 29 paivana heinakuuta 1976. 

Eduskunnan oaatoksen mukaisesti muutetaan 31 paivana joulukuuta 

1968 annetun valtion perhe-elakelain (774/68) 5 §:n 1 momentti 
ja 11 §, 

naista ensiksi mainittu sellaisena kuin se on 18 paivana heina

kuuta 1975 annetussa laissa (569/75), nain kuuluviksi: 
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5 §. 

Perhe-elake leskelle ja lapsille on jokaiselta edunjattajan ela

ketta varten elakeajaksi luettavalta kuukaudelta elakkeen pe

rusteena olevasta palkasta: 

ll jos edunjattajal1a ali oikeus elakkeeseen valtion elakelain 

10 §:n 1 momenttia soveltaen , 

e1akeaja1ta ennen heinakuun 1 paivaa 1962 

2/48 prosenttia, jos edunsaajia on yksi; 

3/48 prosenttia, jos edunsaajia on kaksi; seka 

4/48 prosenttia, jos edunsaajia on ko1me tai useampia ; 

elakeajal ta heinakuun 1 paivasta 1962 lukien 

2/24 prosenttia, jos edunsaaj ia on yksi; 

3/ 24 prosenttia, jos edunsaaj ia on kaksi; seka 

4/24 prosenttia, jos edunsaajia on ko1me tai useampia. 

2) jos edunjattajalla ali oikeus e1akkeeseen valtion elakelain 

10 S:n 2 momenttia soveltaen, l/12 prosenttia, ja siihen lisataan, 

jos edunsaajia on useampia, toisesta edunsaajasta l/36 prosent

tia ja jokaisesta sen lisaksi olevasta edunsaajasta 1/72 prosent

tia, kuitenkin niin, etta elakeaikana otetaan huomioon enintaan 

360 kuukautta ; seka 

3) jos edunjattajalla ali oikeus elakkeeseen valtion elakelain 

10 §:n 3 momenttia soveltaen , 1/10 prosenttia ja siihen lisataan, 

jos edunsaajia on useampia, toisesta edunsaajasta 1/30 prosent

tia ja jokaisesta sen lisaksi olevasta edunsaajasta 1/60 prosent

tia, kuitenkin niin , etta elakeaikana otetaan huomioon enintaan 

300 kuukautta . 

------------------------------------- ---- -----------------------

11 §. 

Edunjattajan elakkeen perusteena eleva pa1kka tarkistetaan perhe

elaketta myonnettaessa ja 8 S:aa sovellettaessa sen palkkaindek

siluvun mukaan, joka vuosittain vahvistetaan tyontekijain slake

lain 9 §:n soveltamista varten . 
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Perhe-e1akkeen maara tarkistetaan samal1a tavoin kuin on saadet

ty tyontekijain e1ake1ain mukaisten e1akkeiden tarkistuksesta . 

Tama 1aki tu1ee voimaan 1 paivana tammikuuta 1977. 

(Asetuskokoe1ma n : o 665/76) 

(Hloj n:o Hlo 568/130/76, 6.9.1976 - Vert. VT 3/69 . 9 ja VT 35/ 

7 5 • 2 l VT 40 17 6 . 

LEL-ELiiKE 

132 

Asetuskokoe1massa on julkaistu: 

L A K I 

lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyonteki

jain e1akelai n 5 §:n muuttamisesta . 

Annettu Helsingissa 29 paivana heinakuuta 1976 . 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti muutetaan 9 paivana helmikuuta 

1962 annetun lyhytaikaisessa tyosuhteissa olevien tyontekijain 

elakelain 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 20 paivana 

syyskuuta 1974 annetussa laissa (750/74), nain kuuluvaksi : 

5 §. 

Vanhuuselakkeen vuotuinen maara on puolitoista prosenttia tyon

tekijain elakelain 9 l:n mukaisesti korjattujen ja tyontekijain 

23 ikavuoden tayttamisen jalkeen ansaitsemien niiden palkkojen 

yhteismaarasta , joiden perusteella on suoritettu vakuutusmaksu 

taman lain mukaan . Jos tyontekija on jonakin kalenterivuonna 

ansainnut tassa laissa tarkoitetuissa toissa vahemman kuin 200 

markkaa, ei sina vuotena ansaittua palkkaa kuitenkaan oteta huo

mioop elakkeeseen oikeuttavana . Jos tyontekija on syntynyt ennen 

1 paivaa maaliskuuta 1922 , korotetaan elaketta kertomalla se lu

vulla , joka saadaan , kun luku 264 jaetaan niiden kuukausien lu

kumaaralla, jotka sisaltyva~ aikaan heinakuun alusta 1962 sen 

kalenterikuukauden loppuun , jona tyontekija tayttaa 65 vuotta , 

edellyttaen , etta nain sa3tu korotuskerroin on suurempi kuin lu

ku yksi . Sosi aali- ja terveysministeri6 voi antaa tarkempia maa-
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rayksia edella tarkoitetun korotuksen laskemisesta. Sanottua lu

kua 264 muutetaan jaljempana olevan taulukon mukaisesti. Lyhyt

aikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijain elake1ain muuttami

sesta 20 paivana syyskuuta 1974 annetun lain (750/74) voimaan

tulosaannoksen 3 momentissa mainitun syntymaaikarajan 1 paivan 

heinakuuta 1922 asemesta kaytetaan syntymaaikarajana 1 paivaa 

heinakuuta 1926 ja prosentti1ukua 25 muutetaan seuraavasti: 

Luvun 264 25 %:n 

asemesta asemesta 

Vuonna 1uku % 

1977 - 1978 280 27 

1979 - 1981 288 28 

1982 ja sen jalkeen 296 29 

----------------- ----------- ------------- -----------------------

Taman lain 5 S:n 1 momenttia sove11etaan myos aikaisemmin myon

nettyyn elakkeeseen , mikali elaketta korotushetke1la muutoinkin 

o1isi maksettava. Korotuksen johdosta ei toimiteta e1akkeiden 

yhteensovitusta uude11een . Korotusta suoritettaessa on 1isaksi 

otettava huomioon, mite lyhytaikaisissa tyosuhteissa o1evien 

tyontekijain elake1ain muuttamisesta 20 paivana jou1ukuuta 19~8 

annetun lain (691/68) voimaantu1osaannoksen 3 ja 4 momentissa on 

saadetty . 

(Asetuskokoe1ma n : o 660/76) 

(Hloj n : o H1o 569/132/76, 6.9 . 1976 - Vert . VT 4/73.4 ja VT 44/ 

75 . 1) VT 4~ /76 . 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTX VARTEN 

230 

Tariffitoimiston s~hkee11a n : o RH 69 , 15 . 9 . 1976, on Itaval1an 

shi1lingin, Norjan kruunun, Ruotsin kruunun, Lansi-Saksan marka~ 

ja Tanskan kruunun tavaraliikennekursseja muutettu 16 . 9.1976 1u

kien. VR:n tavara1iikenteen u1komaan va1uutan muuntokurssit ovat 

nain allen 16 . 9.1976 1ukien oheisen tau1u~on mukaiset . Tariffi: 

toimistosta sahkee11a ilmoitettavat kurssimuutokset kehoitetaan 

merkitsema!n tau1Ukossa oleviin sarakkeisiin. 
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Valtiovarainmini5terio on 13.9.1976 paivatylla kirjelmallaan n:o 

P 4873 antanut seuraavat ohjeet VR Viralli5i5sa tiedotuk5issa 

VT 13 ja 35/76 julkai5tujen tyoaikalain muuto5ten soveltami5esta. 

Lokakuun 1 paivana 1976 voimaan tulevalla tyoaikalain muutok5ella 

(189/76 ja 620/76) on tyoaikalakiin tehty eraita moottoriajoneu

von kuljettajia ko5kevia muutoksia ja lisayk5ia. Taman johdosta 

valtiovarainmini5terio, neuvoteltuaan a5ia5ta a5ianomai5ten tyon

tekijoita edu5tavien ke5kusjarjestojen kanssa, ilmoittaa 5euraa-

vaa: 

1. Ylei5ta 

Tyoaikalakia 5avelletaan valtion hallinno55a tyo5opimu55uhteisiin 

5eka niihin virka5uhtei5iin henkiloihin, joista on maaratty tyoai

kalain 5oveltami5e5ta valtion virkamiehiin 26.7 . 1968 annetu55a 

a5etuk5e55a (472/68). Nyt tapahtunut tyoaikalain muutos tulee 

nain ellen koskemaan 5eka virka- etta tyo5uhtee5sa olevia mootto

riajoneuvon kuljettajia. 

Moottoriajoneuvon kuljettajana pidetaan tois e n palveluk5 e 55a ole

vaa henkiloa, joka ajaa moottoriajoneuvoa tieta pitkin tapahtuva5-

sa k u l j e t u s t o i m i n n a 5 5 a tai joka seuraa mukana 

ajoneuvos5a ja on tarvittae55a valmi5 toimimaan kuljettajana. 

Nain ellen tyoaikalain nyt tapahtuvia muutok5ia ei 5ovelleta 5el

laisiin henkiloihin, jotka kayttavat moottoriajoneuvoa paaa5ia55a 

k u 1 k u v a l i n e e n a tai t y o k o n e e n a. 

Lain muutok5e55a on eraita pakottavia 5aannok5ia, joiden a5alta 

ei voida sepia toisin. Lain muutok5en 16 a § 5aatelee vuorokauti-

5en yhdenjak5oi5en lepoajan 10 tunnik5i, mutta antaa tietyin edel

lytyk5in mahdollisuuden lepoajan lyhentami5eksi vahintaan 7 tun

nik5i, samoin kuin lain muutoksen 5 a § maaraa pi5imman vuorokau

ti5en tyoajan ja pisimman yhtamittai5en tyoajan . 

Tyoaikalain 5oveltamisalaa on laajennettu 5iten, etta tyoaikalain 

alaista tyota on nyt kuorma-autolla tapahtuva puutavaran kuljetus 

uitto-, jalostu5- tai jakelupaikkaan tahi pysyvaiseen varastoimi5-

paikkaan taikka paikkaan, jo5ta 5e kuormataan moottoriajoneuvoon, 

aluk5een tai rautatievaunuun (l § 2 mom 7 kohta) . 
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Uudet tyoaikalain saannokset ovat minimisaannoksia. Jos valtion 

hallinnossa tyo- tai virkaehtosopimusten mukaan moottoriajoneuvon 

kuljettajan tyorupeamat ovat 5,5 tuntia pitempia tai vuorokauti

nen lepoaika lyhyempi kuin 10 tuntia niin edella mainitut mahdol

liset sopimuskohdat tulevat nailta osin mitattomiksi 1 . 10.1976 lu

kien. Sen sijaan on huomattava, etta moottoriajoneuvon ku1jettajia 

koskevilla uusilla tyoaikajarjestelyilla ei ole tarkoitus huonon

taa voimassa olevissa virka- tai tyoehtosopimuksissa jo sovittuja 

etuja. 

2. Pisin vuorokautinen tyoaika 

Moottoriajoneuvon kuljettajien osalta on tyoaikalaissa tarkoite

tun jaksotyon kayttomahdollisuutta rajoitettu, silla uusien saan

nosten 5 a §:n mukaan moottoriajoneuvon kuljettajan pisin vuoro

kautinen tyoaika ei saa ylittaa 11 tuntia niiden 24 perattaisen 

tunnin aikana, jotka seuraavat vuorokautista lepoaikaa . Poikkeuk

sena edella mainitusta pisimmasta vuorokautisesta tyoajasta saa

daan se kuitenkin pitentaa enintaan 13 tunniksi, ellei tyota voi

da muulla tavalla sopivasti jarjestaa ja edellyttaen , etta tyoai

ka tallaisen pitennetyn tyoajan jalkeista lepoaikaa seuraavien 

48 perattaisen tunnin aikana ei ylita 22 tuntia. 

Tyoajan pidennys 13 tuntiin voidaan ottaa mukaan asianomaisen 

moottoriajoneuvon kuljettajan tyotuntijarjestelmaan. 

On huomattava , etta kuljettajan tyoajal1a tarkoitetaan uusien 

saannosten mukaan hanen kokonaistyoaikaansa eika vain pelkkaa ajo

a i kaa. 

3. Pisin yhtamittainen tyoaika 

Tyoaika1ain 5 a §:n 3 momentin mukaan saa pisin yhtamittainen tyo

aika o1la enintaan 5,5 tuntia. 

Jokaista viiden ja puolen tunnin tyojaksoa kohti on annettava va

hintaan 30 minuutin pituinen tauko yhdessa tai kahdessa erassa. 

Mikali tauko annetaan kahdessa erassa ei toisen osan pituus saa 

olla 10 minuuttia lyhyempi. 

On huomattava, etta tyoaikalain 5 a § : n 3 momentin tarkoittamaa 

taukoa sovellettaessa ei enaa sovelleta 16 §:n 3 momentin tarkoit
tamaa lepoaikaa. 

14118- 76 
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4, Vuorakautinen 1epoaika 

Lain muutoksen 16 a §:ssa saannel1aan maottoriajaneuvan ku1jetta

jan vuorakautista lepaaikaa. 

Pykalan 1 mamentin mukaan maottoriajoneuvon kuljettaja1le on an

nettava vahintaan 10 tuntia kestava yhdenjaksainen lepoaika jokai

sena enintaan 24 perattaisen tunnin jaksana . Ku1jetustehtavien 

niin vaatiessa saadaan l momentissa tarkoitettu 1epaaika lyhentaa 

vahintaan 7 tunniksi kaksi kertaa seitseman perattaisen 24 tunnin 

jaksona . 

Ede1la sanotulla seitsema1la perattaisella 24 tunnin jakso1la ei 

tarkoiteta nimenomaan kalenteriviikkoa . 

Pykalan 4 mamentissa maarite11y1la lepoaja1la tarkoitetaan aikaa, 

jolloin ku1jettaja voi vapaasti jarjestaa ajankayttonsa osallistu

matta mihinkaan ammattiinsa kuuluvaan ty6h6n . 

5 . 24 tunnin laskentajaksa 

Uusien saann6sten 5 a §:n ja 16 a § : n tarkaittama 24 perattaisen 

tunnin 1askentajaksa alkaa vuorakautisen lepoajan paattymisesta. 

Vuorokautinen lepoaika lasketaan paattyneeksi aikaisintaan vahim

maislepoajan kuluttua ja viimeistaan ennen ty6n aloittamista, sen 

mukaan kuin ty6tuntijarjestelman laatimisen kannalta on tarkoituk

senmukaista . Moattoriajoneuvan kuljettaja n vuorokautinen tyoaika 

ja lepaaika maaraytyvat nain laskettavan 24 tunnin sisal1e . 

On huomattava, etta 24 tunnin laskentajaksa voi alkaa ennen ede1-

lisen laskentajakson paattymista , mutta jakaista 24 tunnin jaksoa 

erLkseen tarkasteltaessa ei niissa missaan saa ella ty6tunteja 

enempaa kuin l l (tai erain edel1ytyksin 13) ja yhtajaksaista le

poa an oltava vahintaan 10 tuntia (tai erain edel1ytyksin 7 tun

tiel . Huamattava an myos , etta laskentajaksat eivat va1ttamatta 

seuraa valittomasti toisiaan . 

6 . Hatatyo 

Maottoriajoneuvon kuljettajaan sove11etaan ty6aikalain hatatyota 

kaskevaa saann6st6a , joten hatatyon ede1lytysten va1litessa voi

daan pitentaa tyoaikalain 5 a § : n mukaan maaraytyvia pisimpia ty6-

aikaja seka paiketa 16 a l : n saann6ksista . 
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7. Tyotuntijarjestelma ja ajopaivakirja 

Uusien saannosten 20 § : n mukaan on tyotuntijarjestelman laatiminen 

pakollinen . Tyotuntijarjestelman laatiminen on tyonantajan tehta

vana samoin kuin luettelon pitaminen mm . tehdyista tyotunneista 

seka sunnuntai-, hata- ja ylityotunneista. 

Laadittavasta tyotuntijarjestelmasta ei tarvitse kayda ilmi 5 a 

§:ssa tarkoitettua taukoa, ellei se ole tarkoituksenmukaista toi 

den jarjestelyn kannalta . 

Asianomainsn ministerio, virasto tai laitos voi hakea vapautuksen 

tyopaikkakohtaisesti tyotuntijarjestelman laatimisesta tyosuojelu 

hallitukselta . 

Moottoriajoneuvon kuljettajan velvollisuudeksi saadetaan 20 a § : n 

mukaan ajopaivakirjan pitaminen . 

Tyosuojeluhallituksessa on valmisteilla sanotussa pykalassa tar 

koitettu henkilokohtainen ajopaivakirja tayttamisohjeineen seka 

aikataulun mukaisessa linjali i kentsessa toimi~a lin j a-autonku l je t 

tajB etta muit a moottoriajoneuvonkuljettaj i a varten . Ajopaivaki r

jan painattamisen ja jake1un hoitaa valtion painatuskeskus . 

Sita voidaan tilata postitse osoitteesta : 

Valtion painatuskeskus PL 516 00101 Helsinki 10 . 

Lomakkeita voi ostaa myos suoraan valtion painatuskeskuksen myy 

malasta osoite: Annankatu 44 Helsinki . 

Valtiovarainministerio kehottaa valtioneuvoston kansliaa , minis

terioita, virastoja ja laitoksia valittomasti ryhtymaan niihin 

toimenpiteisiin, joita edellytetaan uusien tyoaikasaannostsn as i

anmukaiseksi toteuttamiseksi 1 . 10 . 1976 lukien . Moottoriajoneuvon 

kuljettajien tyoaikajarjeste1yista annetaan tarvittaessa uusia oh

jeita. 

(H1oj n:o 1163/10/76 , 22 . 9 . 1976) VT q o/76 . 

Terminaalitoimintaan liittyvat tilitysohjeet 

260 

Terminaalijarjestelmaan siir.ryttaessa ei autoliikenteen tilitysjarjeste~ 

toistaiseksi muuteta. Tilittamisessa sovelletaan paikallisliitantakuljetusten 

osalta nouto- ja kotiinkuljetustoiminnasta annettuja tilityssaannon maarayk

sia ja linjaliitantakuljetusten osalta tavaralinjaliikenteesta annettuja ti

lityssaannon maarayksia. (Tlt no tlt 454/260/76 24 .9 .76.) VT 40/76 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTT~OHJEET: muutoksia 

61 

1.10.1976 muutetaan ju1kaisussa "Kotimaisen rahtikirjan tlytt6-

ohjeet " seuraavat kohdat: 

Kenttl 2 (Lihetysasema) : 
Vaunukuormatavaran osa1ta 1ahetysasemaksi merkitaan se todel1inen 

rautatieliikennepaikka , jo1ta rautatieva1imatka lasketaan. Kentln 

lopussa o1evaan koodiruutuun merkitaln lahetysaseman kolminumeroi 

nen koodi mahdo11isine etunol1ineen. 

Kappa1etavaran osa1ta 11ht6asemaksi merkitlan "Kappa1etavaraliiken

nepaikat " - 1uette1ossa mainittu osoitepaikka . Kentln lopussa olevaan 

koodiruutuun merkitlln osoitepaikan kolrninumeroinen koodi mahdo11i 

sine etuno11ineen . Jos kappa1etavaran osoitepaikka esiintyy 1aht6-

asemana useamman kuin yhden terminaa1ipaikan yhteydessa , merkitaan 

lisaksi kentan kuormaamispaikka 1opussa o1evaan koodiruutuun ko . 

terminaalipaikan kolminumeroinen koodi mahdo1lisine etuno11ineen . 

Kentta 3 (Kuormaamispaikka) : 
Ensimmaisesta lauseesta poistetaan sanat "tavara1injan varre1la 

o1eva autoliikennepaikka tai" . 

Kentta 5 (MIIraasema) : 

Vaunukuormatavaran osa1ta maaraasemaksi merkitaan se todellinen 
rautatie1iikennepaikka , jo11e rautatieku1jetuksen va1imatka 1aske

taan . Kentan 1opussa o1evaan koodiruutuun merkitaan maaraaseman 

ko1minumeroinen koodi mahdo1lisine etuno1lineen . 

Kappaletavaran osalta mlaraasemaksi merkitaan "Kappa1etavara1iiken

nepaikat " - luettelossa mainittu osoitepaikka . Kentan lopussa o1evaan 

koodiruutuun merkitaan osoitepaikan ko1minumeroinen koodi mahdolli 

sine etuno1lineen . Jos kappaletavaran osoitepaikka esiintyy maara

asemana useamman kuin yhden terminaalipaikan yhteydessa , merkitaan 

1isaksi kentan purkamispaikka 1opussa olevaan koodiruutuun ko . ter 
minaalipaikan kolminumeroinen koodi mahdo11isine etuno11ineen vrt . 

ma l 1iesimerkki . 
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Kentt~ 6 (Purkamispaikka): 

Ensimm~isest~ lauseesta poistetaan sanat : "tavaralinjan varrella 

oleva autoliikennepaikka tai". 

Kentt~ "lk": 

Kentt~an merkitaan tavaraluokitustaulukon mukainen tariffiluokka 

tavaralajikohtaisesti vaunukuormalahetysten osalta ja kappaletavaran 

osalta osoite- ja terminaalipaikkojen v~liset vyohykeluvut esim: 

0/5, 8/l , vrt . malliesimerkki. Nolla tarkoittaa, ett~ kuljetukseen 

ei sisally liit~ntakuljetusta. 

Kentta 16 (Yht . 1 ., Ryhm~k. ): 

Ensimmainen kappale muutetaan seuraavasti: 

" Merkitaan rasti taman kentan kohtaan 1 , kun on kyseessa asiakkaan 

kuormaama asema- tai aluevaunu" . 

Kentta 25 (Nouto/kotiinkuljetus) : 

Jos terminaaliasemilla suoritettava nouto- sek~/tai kotiinkuljetus 

maksu perit~an rahtikirjalla , tehd~an noudosta rasti ruutuun 1 (N) 

ja kotiinkuljetuksesta rasti ruutuun 2 (K) . 

Kyseiset rastit merkita~n ao. ruutuihin myos vaunukuormalahetysten 

nouto- ja kotiinkuljetusten yhteydessa. 

4 . RAHDITTOMAT RAHTIKIRJAT 

Artekno Oy/Saarioinen Oy sopimusnumero on muuttunut. Uusi numero 

on "083- 6". 

Rahtikirjan tayttomalleihin tehtavat muutokset 

Malli 1 : - kentta " lk" , poistetaan kirjain "B" ja tilalle 

lisataan vyohykelukumerkinta "Oil" 

Malli 5 : - kentta 4, osoite postinumeroineen muutetaan "83630 
Kuusjarvi" 

- kenttl 5 , malraasema muutetaan " Kuusjarvi" ja koodiksi 

"353" 

- kentta 6 purkamispaikka, poistetaan "Kitee kk" seka 

koodi "039". Uudeksi koodiksi merkitaan "460". 
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- kenttl "lk". poistetaan kirjain "A" sekl sana "Auto". 
Lisltlln vyHhykelukumerkintl "0/4". 

- kenttl "Rahti", poistetaan autorahtimerkintl "XXXX". 

(N:o Lko 31526/61/76, 13.9.76) VT ~0/76. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT -JULKAISU 

67 

Otsikossa mainittuun ju1kaisun liitteeseen 5 Kappaletavara1iikenne

paikat (VR 2646) korjataan alia olevista liikennepaikoista julkais-
tut tiedot seuraaviksi: 

( 

1 2 

:Humppila 144 (16) 3 
jisokyrH 295 21 

Matku 147 (16) 3 
Sllksjlrvi 157 14 
1Tikkuri1a 018 (l) 1 

4 

Ri 5 . Sk 3 
Ri 5 
Tpe 1 

Hki 2 

5 

Ei Keravan terminaalipii-

6 

c 
c 
c 
D 

rin osoitepaikoilta/11e C 

2 Ke 2 Vain Keravan terminaa1i-

' piirin osoi tepaikoi 1 ta/ lle 

Lisltaln Tornion koodiksi 351. sekl seuraavat uudet kappa1etavara-
1iikennepaikat: 

ivijlrvi 289 (34) 33 
apvllrtti 373 21 

erho 538 (24) 33 

I Jy 4 

I Sk 5 
Jy 5 

urmo 297 21 Sk 1 
Herra1a 096 5 Lh 2 

oski H1 540 5 Lh 2 
(N:o Lko 23129/67/76, 23 . 9.1976) VT 40/76. 

KAPPALETAVARALIIKENNEPAIKAT - KIRJANEN (VR 3726) 

67 

c 
c 
c 
D 
c 
c 

Edel1isessl kohdassa mainitut Liikennepaikkojen vl1imatkat -ju1kai
sun korjaukset tehdlln myHs liikennetoimiston julkaisemaan "Kappa1e
tavara 1iikennepaikat" -kirjaseen (VR 3726), johon tehdlln 1islksi 
seuraavat korjaukset: 



sivu 2 

" 11 

" 12 

" 16 
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toisen kappaleen viimeisess~ lauseessa Kemin liikenne

alueen numeron pit~~ ella 27 
Lappeenrannan terminaalipiirist~ poistetaan Rauha 

Tampereen terminaalipiirist~ poistetaan Matku ja 
Orivyesi pit~~ ella Orivesi 

Jyv~skyl~n · terminaalipiiriss~ Litvestuore pittiti olla 

Lievestuore. 

" 50 - 54 Oy Matkahuolto Ab:n toimipaikkaluettelosta poistetaan 
seuraavat paikat: 

Kirjavala, Kivijtirvi, Kovero, Lapvtitirtti/Lappfjtird, 

Metsalti, Nurmo, Rasila, Stiviti ja Virmutjoki 

Terminaalipiirejti koskevat korjaukset on huomioitava myos terminaa

lipiirikilvissti (VR 1295). (Lko 23129/67/76, 23 . 9.76) VT 40/76. 

OY MATKAHUOLTO AB :N YHDYSLIIKENNESOPIMUS 

66 

Rautatiehallituksen ja Oy Matkahuolto Ab:n kesken tehty VR Viralli 

sissa Tiedotuksissa n:o 23/1975 julkaistu sopimus kappaletavarayh

dysliikenteestti linja-autoliikenteen kanssa on uusittu ja muutettu 
seuraavilta osi1taan: 

1. kohdan viimeinen kappale: 

Ne linja-autoreittien varrella olevat Matkahuo1lon asiamiespaikka

kunnat, joille yhdys1iikennetavaraa voidaan l~hetttiti, mainitaan 

ttiman sopimuksen liitteess~ 2 seka valtionrautateiden "Kappale

tavaraliikennepaikat" -julkaisuun sis~llytetyssa Matkahuollon 

toimipaikkaluettelossa. 

5. kohdan ensimmtiinen kappale: 

5. Yhdysliikennelahetyksista peritaan kummankin sopijapuolen 

kuljetusosuudelta erikseen tariffien mukaiset kuljetusmaksut 
vahimpine ja mahdollisine muine maksuineen, muun muassa jalki

vaatimuspalkkioineen. 

Jos yhdysliikennelahetyksen rautatiekuljetus rahditetaan yhdyslii

kenneasemalle saakka tai sielt~ alkaen perusrahtitaulukon mukaan, 
peritaan 1ahetyksen kuljettamisesta yhdysliikenneasemalta Matkahuo1-

toon tai painvastoin valtionrautateiden tariffitaulukossa 28 B 
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m~~r~tty paika11is1iit~nt~ahti . Jos yhdys1iikenneasema11e u1ottuva 

tai sie1t~ a1kava rautatieku1jetusvaihe rahditetaan 1inja1iit~nt~

tariffia sove1taen, sis~1tyy yhdysliikenne1ahetyksen ku1jettaminen 

Matkahuo1toon samoinkuin noutaminen sie1t~ ede11a mainitun taulukon 

28 B mukaan perittavaan 1inja1iitantarahtiin . (Lko 23130/66/76 , 

23.9 . 76) VT 40/76 . 

AIKATAULUN 143 LIS~YS 

63 

Lisays n:o 3 aikatau1uun 143 on i1mestynyt ja jaettu kaiki11e 

aikatau1ukirjan ti1annei11e . (N:o Lko 22472/63/76 , 16.9.76) VT 40/76 . 

PAINOTUOTTEIDEN MYYNTI 

241 

Tariffitau1ukoiden 1 . 10 . 1976 voimaan tu1evat lehdet katsotaa~ 

asiakkaille myytaessa uudeksi painokseksi, joten niista on perit

tava tariffisaannossa mainittu maksu . Vuoden 1977 alussa vaunu

kuormatariffin korotuksen johdosta pa~nettavat lisalehdet jaetaan 

sen sijaan maksutta taulukoiden 1 . 10 . 1976~ voimaan tulleen painok

sen tilanneille asiakkaille . 

Tariffisaan non 1 . 10 . 1976 voimaan tulevat 1isolehdet, ju1kaisun 

Liikennepaikkojen val1matkat liite V (Kappa l etavaraliikennepai

kat) ja liite VI (Kappa1etavaraterminaaliasemien valimatkatl jae

taan maksutta entisille tilaajille . (Tft n : o To 1681/241/76, 

24 . 9 . 19761 VT 1;('/76 
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PIKAJUNAN KONDUKT~~RIN JA KULJETTAJAN V~LINEN RADIOPUHELINYHTEYS 

435 

Luettelo junista, jotka on varustettu kannettavilla radiopuhelimilla, 

on 26.9.1976 alkaen uusittu seuraavaksi: 

p l 
p 2 
p 3 
p 4 
p 5 
p 5 
p 6 
EP 7 
EP 8 
P11 
p 12 
p 13 
p 14 
p 20 
p 22 
p 25 
p 26 
p 41 
p 42 
p 42 
p 44 
p 45 
p 45 
p 32 
p 51 
p 52 
EP 53 
EP 54 
EP 57 
EP 58 
p 61 
p 62 
p 63 
p 64 
p 65 
p 66 
p 67 
p 68 
p 71 
p 72 
p 73 
p 74 
p 74 

p 75 
p 75 
p 76 
p 77 

l kpl 
l 
l 
l 

pe l 
pe (Kv 26 varten) l 
su l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

su l 
la (Kv 22 varten) l 
la l 

l 
l 

su (pal. 47 : sta) l 
su l 
pe (32 varten) l 
pe (ed. 43 Tpe - Sk)l 
su l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

pe 1 
su l 

l 
l 
l 
l 

su- pe l 
su-pe l 
su Kon- Hki 
(pal . 8l:sta) 1 

l 
(Kv 20 varten) l 

l 
1 

P 7B 
p 79 
p 80 
p 81 
EP 83 
EP 84 
H 95 
H 96 
p 98 
p 103 
p 104 
p 107 
p 102 
p 109 
p 110 
p 123 
p 124 
p 125 
p 126 
p 127 
p 127 
p 128 
p 129 
p 129 
p 129 
p 132 
p 134 
p 136 

p 143 
p 144 
p 145 
p 146 
p 151 
p 151 
p 152 
p 155 
p 155 
p 155 
p 156 
p 157 
p 158 
p 160 
p 653 
p 654 

(N:o Lko 22042/435/76 , 20 . 9 .1976) VT 40/76 . 

pe 
su 
pe 

su 

pe-su 
pe- su 

1 kpl 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
l 

pe(ed . 109 Tku-Tpe)l 
1 

pe- su (ed . 103) 1 
ma- la l 
pe (134 varten) 1 
pe-su (junasta 104)1 
su l 
ti-su (tulojuna 
P 129 ma - ke ja pe
la; P 110 pe) 
la- ma 
la-ma 

to (160 varten) 

1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

pe (ed . 47 Tpe - Sk) 1 
pe (ed. 97 Tpe- Pm) 1 

su 
rna 
pe 

1 
l 
l 
1 
1 
1 
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Bensiinin, kaasuo1Jyn ja vo1te1ua1ne1den hankinta huo1toasem11ta. 

Rautatieha111tus on tehnyt sopimuksen E-01jyt Oy:n kanssa huo1ta
mo11ta tapahtuvista bens11n1n, kaasuo1jyn ja voite1uaine1den os
toista. Sopimus on voirnassa kaksi (2) vuotta a1kaen 1976-09-15. 
Huo1tarnosopimuksen piiriin on otettu kaikki E-01jyt Oy :n huo1tamot. 

Sopimuksen perustee11a toirnitettavan bens11nin, kaasuo1jyn ja voi
te1ua1neiden hinnat ovat ku11oinkin voimassa o1evan paikkakuntaoh

jehinnaston mukaiset. A1ennukset on mainittu hankintasopimuksessa, 

joka on jaettu 1aajennetun jake1un mukaan as1anomais111e. Ti1auk

s1na kaytetaan ainoastaan va1t1onrautateiden huo1tamot11aus1omaket

ta n:o 3916 . 1. Tilauksiin merkitaan nakyviin paikkakunnan ohjehin

ta ja alennus. Laskutus tapahtuu piireittain ao. VR varaston kaut

ta. 
Mika11 huoltamo-ostoja joudutaan tekemaan muilta kuin sopimuksen 

liitteessa mainituilta huoltamoilta, tulee ne tehda tilaajan har
kinnan mukaan va1tiolle edullisimmalla taval:la. 

Huoltamosopimuksen n:o 6700/23030 liitteena on 

- E-Oljyt Oy:n huoltamoluette1o 

- E-Oljyt Oy:n paikkakuntaohjehinnasto. 

(Hto 430/52/76,) VT 40/76. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan virka (V24). Rautatieha11ituksen paajohtajal1e 

osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 

kirjaajalle viimeistaln 1okakuun 27 . plivlnl 1976 ennen ke1lo 12 

(postitse ennen virka-ajan plattymistl) . 

Ede111 mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseks i Seina

joen 1iikennepiiriin (markkinointiryhman paal1ikk5) . 

Apulaisasemapalllikon virka (V21). Rautatiehall ituksen liikenneosas 

ton plllliko1le osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
rautatiehallituksen kirjaajal1e viimeistaln 1okakuun 27 . paivanl 

1976 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan palttymista). 
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Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Oulun 
(01 tavara-aseman p~~llikko) liikennealueelle. 

Kuusi yliasentajan tointa, vaihdemiehen toimi ja kaksi apulaiskans
listin tointa. Rautatiehallituksen liikenneosaston p~~llikolle 
osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava asianomaisen 
liikennepiirin p~~llikolle viimeist~~n 27 .10.1976. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

yliasentajat: Helsingin varikolle (6 Hki asetinlaite), 

vaihdemies: Pietarsaaren (1 Pn~) liikennealueelle ja 
apulaiskanslistit: Kouvolan liikennepiiriin (2). 

Ko1me rakennusmestarin (V 18) virkaa, toistaiseksi Pieksamaen 
ratapiirissa (1 Pieksamaki, 1 Kuopio ja 1 Jyvasky1a) ja ko1me 
2 1 rakennusmestarin (V 18) virkaa, toistaiseksi Pieksamaen 
ratapiirissa (1 Pieksamaki ja 2 Kuopio). Rataosaston johta
ja11e osoitetut hakemukset on toimitettava rautatieha11ituksen 
kirjaaja11e viimeistaan 27.10.1976 ennen kel1o 12 (postitse 
ennen virka-ajan paattymista). 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa 
(1 Tampere (hitsaustyot). Rataosaston johtaja11e osoitetut 

hakemukset on toimitettava Tampereen ratapiirin paal1iko11e 
viimeistaan c7.10.1976. 

Ap 2 1 kirjurin virka, toistaiseksi Seinajoen ratapiirin toi

mistossa (Seinajoki). Rataosaston johtaja11e osoitetut hake
mukset on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e vii
meistaan 27.10.1976 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka
ajan paattymista). 
Kaksi rataesimiehen tointa, toistaiseksi Kouvo1an ratapiiris

sa (Kouvo1a). Bataosaston johtaja11e osoitetut hakemukset on 
toimitettava Kouvo1an ratapiirin paa11iko1le viimeistaan 

27.10.1976. 

Y1i telmikon (V21 ) ylima1irO.inen ,toimi ja teknikon (V18) ;y:limaariii
)len toimi, toistaiseksi Turun konepajassa seka teknikon ('118) 

y1im1:iErEinen toimi, toistaiseksi Kuopion konepajasoa. Koneosas
ton jobtaja1le osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava 
asianomaisen konepajan paa11iko1le 29.10.1976 mennessa. 
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KAPPALETAVARALAHETYSTEN RAHTIOIKAISUT TERMINAALIASEMILLA 
241 

Terminaaliasemalle osoitetun maaraasemalla maksettavan kappaletava

ralahetyksen rahtiin sisaltyva paikallis~iitantarahti (kotii~kulje

tusmaksu) voidaan va he,ntaa tilityssa.annon valiaikaist.en tilitysmaa

raysten 7 f:ssa olevia ~hjeita noudatt aen v~in seuraavissa tapauk 

sissa: 

terminaaliasemalle osoitetun lahetyksen rahtiin on listitty pai

kallisliitantar~hti, vaikka la hetttija on rahlikirjaan tehdylli 

merkinnalla kieltanyt kotiinkuljetuksen; 

- kotiinkuljetusaluee~ ulkopuol ella eleva vastaanottaja noutaa ter

minaaliasemalta lahetyksen, jonka rahtiin sisaltyy paikallislii

tantarahti; 

- terminaaliasemalle osoitetun lahetyksen rahti sisaltaa paikallis

liiUintarahdin, vaikka tavara ei laatunsa, kokonsa tms. puoleista 

ole kotiinkuljetukseen soveltuvaa; 

- vastaanottaja noutaa terminaaliasemalle osoitetun kiitotavarala

het;ksen, Janka rci~tiin on lisatty paikallisliitantarahti. 

Linjaliitantarahtiin sisaltyvasta kotiinkuljetuspalvelusta ei suo

riteta mitaan takaisinmaksua, vaikka kotiinkuljetustd ei ole voitu 

toimittaa tai asiakas on itse noutanut lahetykscn. 

Jos H0j~!~H~r_1E~H~~~01J!H?~!~~11~ osoi tettu lahetys noudetaan vas
taanottajan toimesta terminaaliasemalta, voidaan maaraliikennepai

kalla maksettavasta rahdista vahentaa ko. linjaliitantarahti. 

Lahetysasemilla maksetut rahdit voidaan kaikissa edella mainituis

sa tapau ksissa oikaista vain anomust en perusteella takaisinmaksu

menettelya noudattaen, jolloin vastaanottajalle jaavaan rahtikir

j an osaan on tehtava merkinta, etta lahetys on noudettu terminaali

asemalta. VT 49/73.3 annetut ohjeet kumotaan. 

(Toj n:o To 1698/241/76, 1.10.1976) VT41/76. 

KASSA- JA TILIASIAT 

230 

Rautatiehalli~uksen kirjelman n:o Rh/To 1843, 9.9.1952 mukaisesti 

(MK I. 15 . 2 .1 . kohta 6) on valtionrautat~iden henkilokunnan henki

lokortin n:o 1127 numeroiminen toimitettu shekinleimauskoneella 

rautatiehallituksen tilitoimistossa . Kun henkilokorttiin painetul-
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la henkilonumero l la ei o l e nykyaan enaa merkitysta palkanmaksun 

varmistamisessa , ilmo i tetaan , etta henkilokorttia n : o 1127 ei e naa 

tarvitse lahettaa t i litoimistoon numeroitavaksi , vaan numero i mi ne n 

suoritetaan kortin a ntopaikalla , jossa henkilokorttiin· merkitaan 

tilitoimiston antama h~nk i lonumero . Numero merkitaan valokuvan yla

puole l le ja antopaikan Ieima lyodaan ~enkilokorttiin siten , etta se 

peittaa osan valokuvaa . (Toj n : o T~ 1639/19/76 , 27 . 9 . 1976) VT 4 1/ 7 6 

MYYNTI MI EST EN KUUKAUSILIPUT 
" 41 

Tarif f is a ann on l i itteen 6 otsikon "B . Myynti miesten kuu ka usi 

liput" kohdan 2 toisessa kappaleessa mainitut hinnat ovat 

1 . 10 . 1976 lukien seuraavat: 

Kelpoisuusaika 

kuukautta 

1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

2 ... .. ... ....... .... ....... 
3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

4 1 I I I <I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

5 .. ........... .... ..... .... . 
6 I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I 1 

7 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

8 I I I I I I I I I I I I I 1111 I 111111 1 1 

9 I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I 1 

10 - 12 ......... ................. 

2 luok ka 

mk 

328 

656 

984 

131 2 

16 40 

1968 

2296 

26 24 

295 2 

32 80 

luo kka 

mk 

49 2 

9 8<1 

14 76 

1968 

2 46 0 

2952 

3444 

39 36 

44 28 

4 92C 

Tariff i s aa nnon si v ua 92 e i pain e ta uu de lleen , joten hi nnan
muutos on korjattava ao. kohtaan . 

( Tft n :o To 1454/241/76 , 2 7 . 9 . 1976) VT 41 / 7 6. 

SILJA LINEN PAKETTIMATKAT 
66 

~R Viral1isissa Ti e dot uksissa n : o 35/76 mainict u un pakettimatkoj en 

myyntipaikka1uette1oon lis~t~~n Pieks~maki ja Va1keakoski sek~ Hel 

sinki. He1singiss~ tapahtuu myyn t i vain Silja Linen toimistossa . 
( Lko 22 430/66/76 , 29 . 9 . 1976) VT 41 /76 . 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 
67 

2~ . 9 .1 976 lukien on avattu liikentee11e Iisa1men aseman a1aisena 
Teo11isuusky1iin raiteet ja otetaan ju1kaisuun seuraavin merkinnoin : 

1 2 3 4 5 6 
Iisalmi 

Teo1lisuusky1iin 
raiteet 

750 - 36681 

Ilm ~ . Tt Iisalmen Teol1isuusky
ltiii varten . 

Ju1kaisuun "Liikennepaikkojen koodit" tehdAtin asianmukainen 1isiiys . 
(N : o Lko 23127/67/76 , 24.9 . 76) VT ~1/76 . 

11 . 10 . 1976 1ukien muutetaan Kuohun 1iikennepaikan 1iikennoimistapa
merkinniiksi , sarake 5 , HiJ Tt . (N:o Lko 31463/67/76 , 28 . 9 .1 976) 
VT ~1/76 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi He1singin ratapiirissa (Kerava ; 
asunto 2 h + k varattu) . Rataosaston johtaja11e osoitetut hake
mukset on toimitettava He1singin ratapiirin paa11iko11e viimeis
taan 03 . '1·'1.'1976 . 

KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

VR Kasky1ehdessa 8/59.1. julkaistujen rautatiehal1ituksen 17.2.59 
antamien maaraysten mukaiset kie1itutkinnot ruotsin, eng1annin, 

venajan, saksan ja ranskan kie1issa jarjestetaan rautatieopistos
sa myohemmin asianomaisi11e 1ahemmin ilmoitettavana aikana joulu

kuussa 1976. I1moittautumiset 1ahetetaan koulutusjaostoon marras

kuun 30 paivaan 1976 mennessa. Tayde11isen nimen, virka-aseman ja 
virantoimituspaikan 1isaksi on ta11oin mainittava, minka asteisen 
tutkinnon (viitattujen maaraysten § 3-6) ja missa kie1essa ilmoit

tautuja aikoo suorittaa. Sama11a on i1moitettava mahdo11isesti ai
kaisemmin ao. ~ie1essa suoritettu arvosana. Kie1itaito tutkitaan 
vain sen asteista arvosanaa varten, mita i1moittautuminen ede11yt
taa seka ainoastaan yhdessa kie1essa kerral1aan. 

Seuraava tutkintoti1aisuus on toukokuussa 1977. (Ktj 114/2469, 
24.09.1976). 
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VAIMIIKSI PAINE'ITUJEN PUOLILIPPUJEN TILAAr.flNEN 

240 

Vuoden 1977 a1usta siirrytaan konee11iseen kiinteahintaisten 1ippujen ti1i

tysjarjestelmaan . Ta11oin mm . 1uovutaan 1ippujen puo1ittamisesta (1eikkaa

misesta) 

Tasta johtuen kehoitetaan asemia ti1aamaan valmiiksi painetut puoli1iput 

nii11e yhteyksi11e, joil1e myynt~ perustee11a tarvetta ilmenee. 
Muissa tapauksissa puo1ilippujen mYymiseen on kaytettava 1omakelippuja. 

(T1t no 474 /240/76 5.10.76) VT 42/76 

LUOIGJ LASKlJITAMINEN 

245 

Tilityssaannon 1uoton 1askutusta koskevista rnl:i.li.r8yksista (VT 33a/75 kohta 

8003.32) poiketen on Enso-Gutzeit Oy:n 1uottotilien kuukausilaskelrnien paa1-
limmainen kappa1e aina lahetettava Imatran asemapaalliko11e ede11een luo

tonsaaja11e toimitettavaksi . 

(T1t no 475/245/76 5 .10 .76) VT 42/76. 

LIIKENNEPAIKKOJ EN VALIMATKAT - JULKAISU: mu ut os 

67 

1.11. 1976 1ukien muutetaan Maanse1an liikennepaikan merkinnat 

sarakkeissa 4 ja 5 seuraavasti: 

4 5 

Maanselka Vuokatti 33 . Hr1 Tt 

Mlk 382-36825 Vkt 33. Jns 212 . 

Kon 57. 

Lko 32318/67/76, 7 .1 0 . 1976 42/76 . 
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NIMITYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : ylim. toimistoapulaisen (V 6) 
toimiin tilap. toimistoapulainen (V 5) Eva Helena Juomoja, vt 
ylim. toimistoapulaiset Pirjo Liisa Virtaluoma, Jane Marjatta 
Lindgren, konttoriapulBisen (V 7) toimiin vt konttoriapulainen 
Tarja Soili Marketta Paakkonen ja ylim . toimistoapulainen Leena 
Hannele Heiskanen seka varastomestarin (V 13) toimeen vanhempi 
vahtimestari (V 10) Pentti Aukusti Kaariainen. 

Rat a o sa s to: rakennusmestarin (V 19) virkaan (Haapa
maki) rakennusmestari Jaakko Matias Lahti ja rataesimiehen 
toimeen (Pieksamaki) raidemies Jorma Juhani Jantti. 

K o n e o s a s t o : yliteknikon virkaan (V22) teknikko 'renho 
.i3ernbard Hannikainen (Fasilan konepaja); teknikon virkoihin (V21) 
teknikko Haino Olavi Suoninen (Turun konepaja), teknikko Veikko 

Johannes Koski::1en, teknikko Reino Johannes Tai::~ela ja teknil~ko 
t~artti Ilmari f:ialinen (Pasilan konepaja); yp 2 1 kirjurin virkaan 
ap 2 1 kirjuri Irma Kaarina Kokko ( l{H/kpt); toimistoapulaisen 
( V6) ylimaiiraisiin toimiin vs. kapl Ri tva Irrneli l·:urmi ja vt . kapl 

r:aisa I,iisa Lindqvist (Turun konepaja) . 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : jarjestelymestari Eero Kustaa Rintala, 

kuormausmestari Alvi Johannes Pajala, konduktoorit Viljo Matias 
Kassinen, Kalle Veikko Jalo Heinonen, veturinkuljettajat Erkki Paga
nus, Jalo Eino Fredrik Kotimaki, vaununvoitelija Sulo Henrik Anttila, 

junamies Harri Juhani Stenroos. 

Rat a 0 s a 5 to: rakennusmestari (V 18) Onni Aarre Erkki 

Vakkila ja ylim.rakennusmes~ari Reino Kalevi Laitinen . 
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VAPAALIPUT 

14 

Va1tionrautateiden vapaa1iput-ju1kaisun (VR 2639) toinen korjat

tu painos on va1mistunut . Ju1kaisun 1iitteena on pohjoismaisia 

ja kansainva1isia vapaa1ippuja koskevia maarayksia . 

Painatusjaosto suorittaa ju1kaisun perusjake1un. 

(H1t n:o H1o 562/14/76 , 4 . 10 . 1976) VT 43/76 . 

TEHTAVAKDHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 

112 

Rautatieha11ituksen antamien hakupapereita ja hakemusten kasitte-

1ya koskevien ohjeiden n:o 2267/110/70 , 18 . 11 . 1970 (VT 47/70 . 1) 

C-osa, jossa maarataan 1aakarintodistuksista virkoja, toimia tai 

y1imaaraisia toimia haettaessa , kumotaan . 

Tehtavakohtaiset terveydenti1avaatimukset (myos tyosuhteessa o1e

vien osa1tal maarite11aan ohjesaannossa terveydenti1avaatimuksis

ta (OTVJ. Terveydenti1an seurantaa koskevat maaraykset on vastaa

v asti a nnettu ohjesaannossa terveydenti1an seurannasta (OTSJ . 

DTS:n 2 . 1 . 1 . kohdan mukaan tyohont u1otarkastus suoritetaan paa

saantoisesti jokaise11e va1tionrautateiden pa1ve1ukseen otetta

va11e henki1611e ko1men kuukauden ku1uessa pa1ve1ussuhteen a1ka

misesta . 

DTS : n 3 . 1 . 1 . kohdan mukaan terveydenti1an tarkistus on syyta suo

rittaa , jos henki16 pa1ve1ussuhteen kestaessa siirtyy tehtaviin, 

jotka o1ennaisesti poikkeavat niista tehtavista, joihin hanet on 

otettu tai joissa han on o11ut. Sopivuus voidaan maarite1la ter

veydenhuo1tokeskuksessa ede11isesta tarkastuksesta o1evien tieto

jen perustee11a tai suorittama11a uusi tarkastus (tyohontu1otar

kastus uutta tehtavaa vartenl . 

Ennen virkaan tai toimeen nimittamista taikka y1imaaraiseen toi

meen ottamista on niin ikaan tarkistettava , etta asianomainen 

tayttaa tehtavakohtaiset terveydenti1avaatimukset . (Rh n : o 1269/ 

112/76, 11.10.1976) VT 43/76 . 
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Kau1utustaimikunta an kakauksessaan 12.10.1976 hyvaksynyt seu

raavat kau1utusahje1mat: 

- 1iikennetutkintaan va1mentava kau1utusahje1ma 

KOTO 4 . 2 . 2.3 I 

- 1iikenneperustutkintaan va1mentava kou1utusahje1ma 

KOTO 4 . 2 . 1.2 II 

- kanduktooritutkintaan va1mentava kau1utusohje1ma 

KOTO 4 . 2.1 . 4 I 

Hyvaksytyt kau1utusah j e1mat atetaan kayttoon va1ittomasti aa . kurs 

seja jarjestettaessa . Ohje1mien perusjake1u an suaritettu kau1u 

tusjaastan taimesta . Niiden lisakappaleita an saatavissa rautatie 

apistan kansliasta. (Ktj n:a 301-303/2751 , 15 . 10 . 76) VT 43/76 

TARIFFISAXNNON MUUTOS 
241 
Rautotiehallitus on muuttanut Tariffisaannon 58 f:n 111.1 lisa
maarayksen f kohdan 1 . 1.1977 lukien seuraaven sisaltoiseksi: 

f. Rohtikirjoista ja niiden · tayttamises~H seka vaneriosoite
lapuista perittavat maksut 

1. Allamainituista lomakkeista peritaan seuraavat rautateille 
tulevat maksut: 

Kansainvalisista kuljetuskirjaloma~keista: 
lomakkeet VR 4602 ja VR 4702 ••••••••••••••••••••••. 
lomakkeet VR 4604· ja VR 4605 ••••• , :- ••••••••••••••• , 
lomakkeet VR 4604/jalj ja VR 4605/jalj ••••••••••••• 

0,50 mk 
1. 00 .. 
0.20 • 

Suamen Ja SNTt:n valisessa yhdysliikenteessa kaytettavista 
rahtikirjalomakkeista ( lomakkeet VR 47:-06 ja VR 4707) 0. SO " 
lamakkeet VR 4706/jalj ja VR 4707/jalj •••••.••.•••• 0.10" 

Valakapiana annetusta rahtikirjan. jaljennoksesta ••••. 0,50 " 

2. Asemilla myytavana olevista vaneriosoitelapuista 
peritaan rautateille 0,50 markkaa kappaleelta. 

3. Allamainituista lomakkeista. niiden tayttamisesta tai j~l-
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jenn6ksen todistamisesta on ao. rautatievirkamiehelle suoritet
tava seuraavat maksut: 

Kotimaisesta 5-osaisesta rahtikirjalomakkeesta .•••• 0 , 40 mk 
sen tgytt~misest~ ••••••••••••••••••••••••••••• ••. 0.40 • 

Varmennetu3ta rahtikirjan jaljennoksesta, ei kuiten-
kaan valokopiosta • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • . • o. 50 • 
Jos jaljennoksen tilaaja ilmoittaa lahetyksesta . 
niin epatarkat tiedot, etta sen takia joudutaan 
ko. rahtikirjaa ets·imaan useamman kuukauden rahti
kirjojen joukosta, testa tyosta on suoritettava 
edell~ mainitun jaljennosmaksun lisaksi •••••••••• 3,00 • 

Kansainvalisten rahtikirjalomakkeiden tayttijmisesta 
rahtikirjalta • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • . • • • . a. so • 

(Tft n:o To 1616/24 1/76. 13 . 10 . 1976) VT 43/76 

TALOUDELLISIA INOEKSISARJOJA 

220 

I •rl I 
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197 5 VIII 3 99 567 603 262.5 258 . 3 
IX 405 566 614 263 . 7 259 . 5 

X 4 1 1 573 621 264 . 5 260 . 2 
XI 4 15 577 626 265 . 2 260 . 9 

XII 418 578 627 266 . 3 261 . 9 
19 76 I 426 591 638 270 .1 265 . 6 

II 432 599 6 41 27 1 .1 266 .7 
III 4 36 605 6 41 271 . 7 26 7 .1 

IV 440 610 64 4 274 . 5 269 . 9 
v 4 41 6 10 645 2 8 1 . 5 276 . 8 

VI 44 2 6 11 646 28 1. 7 276 . 9 
VII 450 628 655 285 . 2 280 . 4 

VIII 4 56 64 1 658 288 . 4 2 83 . 4 

(N :o To 1252/220/76 , 12 . 10 . 76) VT 43/76 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikentees

sa 1.11.1976 alkaen ovat seuraavat: 

Luku
maar a 

100 
100 
1 DO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 DO 
100 
100 
100 
1.00 
100 
100 
1 DO 
1 DO 
1 DO 
100 
1 DO 
100 
100 
100 
1 DO 

Rahayksikko 

Alankomaiden floriinia (gulden) ...... . 
Belgian frangia ....••...•.•........... 
Bulgarian levaa .•........•.•.....•.••. 
Englannin puntaa .......••............. 
Espanjan pesetaa ......•..•..........•. 
Italian liiraa ...................... .. 
Itavallan shillinkia ..•............... 
Jugoslavia, k·ayttaa kultafrangia ...•.. 
Kreikan drakmaa ..........•............ 
Luxemburgin frangia ....•.•............ 
Neuvostoliiton ruplaa, clearing ...... . 
Nor jan kruunua .............••.•..•.... 
Portugalin escudoa ...................• 
Puolan zlotya ..............•.......... 
Ranskan frangia .............•...••.... 
Romanian· leita ..........•...........•. 
Ruotsin kruunua .............•...•.•... 
Saksan Liittotasavalta, markkaa . . .... . 
Saksan Oemokraattinen Tasavalta .....•. 
Svei tsin frangia ..................... . 
Tans ka n kru u n u a .....................•• 
Tsekkoslovakian kruunua ...•..........• 
Turkin puntaa ........................ . 
Unkarin forinttia .................... . 
Kultafrangia ..•..•..........•........• 

(Tft n:o Tau 131/230/76, 13.10.76) VT 43/76 

TARIFFITAULUKDIOEN KORJAUS 

241 

Lyhennys 

Fl 
FrB 
Leva 
£ 
Pta 
Lit 
Des 
FrOr 
Or 
Frlux 
Rbl 
NKr 
Esc 
Zl 
FF 
Lei 
SKr 
OM 
M 
Frs 
DKR 
Kcs 
Ltq 
Ft 
FrOr 

mk 

151, 50 
10,30 

412,00 
710,00 

5, 85 
0,50 

22,40 
155,00 

11' 00 
10,30 

524' 1 0 
72,65 
12,85 
19,80 
61' 15 
79,00 
90,90 

156' 50 
155,30 
151.50 
55,00 
58,70 
25,50 
19,50 

155,00 

Tariffitaulukoiden 1.1C.1975 voimaan tulleesta taulukosta 28 A 

"Kiitotavaran perusrahdit" on otettu uusi korjattu painos, jonka 

perusjakelun suorittaa painatusjaosto. Uusi taulukko otetaan 

kayttoon heti jakelun tapahduttua. Entinen havitetaan. 

(Tft n:o To 1412/241/76, 15.10.1975) VT 43/76. 
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Pohjoismainen tavaratariffi NCTV (9760) ja NCTS (9761) 

251 

Poh,;oismaiseen vaunukuormatariffiin (NCTV 9760) ilmestyy lisii

lehti nso 4 ja kappaletavaratariffiin lisiilehti n:o 1, jotka 

ovat voimassa 1 . 11.1q76 lukien. 

Lisaleh~issa on otettu huomioon VR:n 1.10.1976 voimaan tulleet 

tulliviilityspalkkiot. 

Vaunukuormatariffissa on vaunukuormaliikenne Visbyhyn (Gotlantiin) 

lakkautettu . 

Painatus ,;aosto suori ttaa lisiilehtien jakelun ruotsalais-suomalais

ten sivuien saavuttua Ruotsista. 

Kapnaletavaratariffista huomautetaan, etta rahti niiden VR:n ase

mien osalta, joita ei tariffissa ole lueteltu, lasketaan kotimai

sen tariffitaulukon avulla. 

(Tft n:o Tou 29/251/76, 14.10.76) VT 43/76. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Koneinsin5orin virka (Sl4) . Rautatiehallitukselle osoitetut kirjal

liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeist~~n marraskuun 11. p~iv~n~ 1976 ennen kello 12 (postitse 

ennen virka-ajan p~~ttymist~). 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi rauta

tiehallituksen liikenneosastolle (teknilliseen jaostoon). 

Liikennetarkastajan virka (V24) ja nelj~ liikennetarkastajan virkaa 

(V22). Rautatiehallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hake

mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n 

marraskuun 17. p~iv~n~ 1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka

ajan p~~ttymist~) . 
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Edell~ mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 

liikennetarkastaja (V24): rautatiehallituksen liikenneosastol1e, 

1iikennetarkastajat (V22): ko1me rautatieha11ituksen 1iikenneosas

to11e ja yksi Seinajoen 1iikennepiiriin (henki15asiat). 

Y1iteknikon virka (V22), kaksi ensi 1uokan kirjurin virkaa, kaksi 

y1emm~n pa1kka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa ja ko1me alemman 

palkka1uokan toisen 1uokan kirjurin virkaa. Rautatieha11ituksen 

1iikenneosaston p~a11ik511e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeist~~n marraskuun 

17. paivan~ 1976 ennen ke11o 12 (postitse ennen virka-ajan paatty

mista). 

Ede11a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

rautatieha11ituksen liikenneosasto1le. 

Kaksi apu1aiskans1istin tointa, konekirjoittajan toimi ja kaksi 

konttoriapu1aisen tointa. Rautatiehal1ituksen 1iikenneosaston p~~1-

1ik511e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitettava rautatie

ha11ituksen yleiseen toimistoon viimeist~an 17.11.1976. 

Ede11a mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi rauta

tieha11ituksen 1iikenneosasto11e. 

Kaksi y1imaaraista 1. 1uokan kirjurin tointa toistaiseksi Perin 

(2 Pko kauko-ohjaus) 1iikennea1uee11e. Rautatieha11ituksen lii

kenneosaston paa11ik511e osoitetut kirja1liset hakemukset on toi

mitettava Tampereen 1iikennepiirin p~~11iko1le viimeist~an 17.11. 

1976. 

Kaksi rataesimiehen tointa, toistaiseksi Joensuun ratapiirissa 

( 1 Savon1inna ja 1 Parikka1a ). Rataosaston johtaja11e 

osoitetut' hakemukset on toimitettava Joensuun ratapiirin paa1-

1ik511e viimeistaan 17.11.1976. 
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EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkastajat Veikko Kalervo 
Sihvola, Markus M~~tt~nen, asemap~~llikot Aarne Oskari H~m~l~inen, 
apulaisasemap~~llikko Henry Johannes Turku, 1. luokan kirjuri Oiva 
Veikko Kiuru, yp. 2. luokan kirjurit Kaisa-Leena Kilpel~inen, Lauri 

Vilhelm Kostian, veturinkuljettajat Veikko Mikael Laaksonen, Kalle 
Alvari Rautiainen, Tauno Erkko Einari Vuoristo, Eugen Lindqvist, 
Eino Sylvester M~lkinen, Urpo Uljas Lehtola, Kauko Albin Antero 
Vario, konduktoorit Kalle Koskinen, Aarne Antti Olavi Pakkanen , 
Tauno Savolainen, veturinpuhdistajain esimies Elis Ruben Forsman, 
vaihdemiehet Klas Gosta Fritiof Nyman, Yrjo Jalmari H~nninen, juna
miehet Sulo Frans Laine, Tauno Kustaa Holopainen, asemamiehet Pekka 
Vilho Polkko , Sirkka Alma Mirjam Lepp~l~, Pertti Aulis Sihvola, Pekka 
Armas Lindfors , Lauri Hemminki Moilanen, ylim. toimistoapulainen 
Riitta Marjatta T~hk~p~~. ylim. asemamiehet Helga Josefiina Teppola, 
Hannu Kalevi Pirinen , Pauli Kalevi Tolvanen, ylim . tallimies Sakari 
Juhani Kellokoski, ylim. huoltomies Jali Tapio Juntikka, ylim. vau
nunsiivoojat Ellen Kyyro, Helena Amanda Mattsson, ylim. siivooja 
Maria Orvokki Rasila . 

R a t a o s a s t o: rataesimies Osmo Kalevi Saarinen ja 
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VIRKAEHTOSOPIMUSASETUKSEN 3 §: N MUUTTAMINEN 

111 

Asetuskokoelmassa on ju1kaistu : 

A S E T U S 

va1tion virkaehtosopimusasetuksen 3 S:n muuttamisesta . (Ote) 

Annettu He1singissa 1 paivana 1okakuuta 1976 

Va1tiovarainministerion toimia1aan kuu1uvia asioita kasitte1e

maan maaratyn ministerin esitte1ysta muutetaan va1tion virkaeh

tosopimusasetuksen (577/71) 3 § seuraavasti: 

3 §. 

Ja1jempana mainittujen virkamiesten tu1ee neuvotte1uviranomai 

sen pyynnosta edustaa va1tiota virkaehtosopimusneuvotte1uissa ja 

tyotaiste1un sattuessa seka avustaa sanottujen neuvotte1ujen 

va1miste1ussa . 

Va1tionrautatiet: paajohtaja; y1ijohtaja~ johtaja ; y1i-insinoori ; 

apu1aisjohtaja, toimistopaa11ikko ; konttoripaa11ikko , pa1kkajaos

ton paa11ikko ; 1iikennepiirin paa11ikko : ratainsinoori , ratapii

rin paa11ikko ; ratainsinuori , rautatierakennuksen rakennuspaa1-

1ikko ; konepajan ja varaston paa11ikkona toimiva virkamies ; 

(H1oj n : o 763/111/76 , 22.10 . 1976 - Vert VT 34/71 . 1) VT 44/76 . 
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Yhda nmu ka i sen menettelyn aikaansaami se ks i llroite~aan , 

et t a opiskeli jali ppujen kelpoisuusaika on y ks i k u ukau~i . 

vairka mat ka olis i a ll e 76 km . 

Opis ke lijali pp ua e i s aa ki rjoittaa o h i kot i - t ai opis~ E lu 

a seman , vai k ka hint a perita2 nkin 100 km : n ma tka l ta . 

(Toj n :o To 1762/ 241 / 7E , 2 2. 10 .76) VT 44/76 . 

RAHl'ILUCY.ITO 

245 
VR Virallisissa tiedotuksissa n: o 33an5 esitet tyyn luetteloon asiakkaista, 
joilla on oikeus I<MytUlli rajatonta luottoa kaikilla liikennepaikoilla, tehdruin 

seuraava nimenmuutos 1.11.1976 1ukien 

Entinen nimi Uusi nimi 

Lohjan Kalkkitehdas Oy Oy Lohja Ab 

(Tlt 488/245/76 , 19.10 .76) VT 44!76. 

KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN TAYTT~OHJEET 
61 

VR Virallisissa tiedotuksissa n : o 22/73 -10 . on annettu ohjeet 

kehit ysa1ueiden kuljetustuen aiheuttamista merkinnoista rahti 

kirjoihi n . Ohjeet ovat edelleenkin voimassa , mutta ku1 j etusmatkan 

ki1omet r imaarassa on tapahtunut o1eellinen muutos , si1la kuljetus 

tukea on ryhdytty maksamaan yhdistetyissa rautatie - j a kuorma- auto

kul j etuksissa koko kuljet usmatkan pituude1ta . Nain ellen rahdin-

1askentakentan y1aosaan on merkittava rahdin1askennan perusteena 

o1evat seka perus- etta lii tantaku1jetusmatkojen ki1ometrimaarat . 

Ju l kaisun " Kotimaisen rahtikirjan tayttoohjeet " kentta "Rahti" 

muutetaan seuraavan sisaltoiseksi 1 . 11 . 1976 1ukien : 

Ken ttaan merkitaan varsinaisen lahetyksen rahditus erittelyineen . 
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Kehitysa1ueiden ku1jetustuen piiriin kuu1uviin ku1jetuskirjoihin 
on kentan y1aosaan merkittava rahdin1askennan perusteena o1evat 
seka perus- etta 1iitantaku1jetusmatkojen ki1ometrimaarat esim . 372 , 

372km + 1n kmtai27 km + 372 km + 47 km . (N:o Lko 31526/61!76 , 19 . 10 . 

76) VT 44/76. 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISS~~NN~T 

62 

Kaynnissa o1evan ratapihan muutostyon takia Kouvo1an ratapihan e1o

kuun 08. paivasta 1970 a1kaen kayttoon otettu 1iikennoimissaanto 

kumotaan marraskuun 01 . paivasta 1976 1ukien. 

Samasta ajankohdasta a1kaen otetaan kayttoon Kouvo1an 1iikennepiirin 

paa11ikon antama Kouvo1an ratapihan ti1apainen 1iikennoimissaanto, 

joka monistettuna on jaettu 1iikennepiirin toimesta. Kouvo1an 1ii

kennea1ueen u1kopuo1e11e on jake1u suoritettu viikkovaroitusjaon 

mukaisesti . (N:o Lko 23265/62/76. ~0 .10 . 76) VT 44/76. 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 

67 

1 . 11 . 1976 1ukien avataan Kajaanin keskusaseman a1aisena 1iikentee11e 

seuraavat 1iikennepaikat: 
Aro1a km:11a 707 + 668 m, Vartius km : 11a 753 + 820 m ja Ypykkavaara 

km: 11a 729 + 780 m. 

Ede11a mainitut 1iikennepaikat merkitaan ju1kaisuun seuraavasti: 

1 

Aro1a 

939 - 36834 

Aro 

2 3 4 

Kontiomaki 49 . 

Kon 49 . Vus 46 . 

5 6 

Hpj 257 . Hpk 490 . 

Hko 363 . Hy 649 . 
11m 158 . Jns 318 . 
Jy 412 . Kr 748 . Kv 516 . 

Lh 578 . L1a 329 . 
01 215. Par 448 . 

Pko 577 . Ps1 705 . 
Pm 332 . Pri 684 . 
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1 2 3 4 5 

Vartius 38 Kontioma\d 95 . 
941 - 36835 Kaj Kon 95 . 
Vus 

Ypykkavaara 38 Kontiomaki n . 
940 - 36836 Kaj Kon 71. Vus 24 

Ypy 

6 

Ri 6)7 . Sk 524 . Sij 218. 
Tpe 60ll . T1 644. Tku 

772 . Vnj 330 . YY> 312 . 

Tt 1ahtev~~ tavaraa 

varten !pp : n erikois -

1uva11a . 

Hpj 303 . Hpk 536. 
Hko 409. Hy 695 . Ilm 

204 . Jns 364 . Jy ll58 . 

Kr 794 . Kv 562 . Lh 624 . 

L1a 375 . 01 261. Par 

49ll . Pko 623. Ps1 751 . 

Pm 378 . Pri 730 . Ri 683 . 

Sk "o7'l . Slj 264 . Tpe 650 . 
Tl 69•J. Tku :18 . V:1j 37b . 
Yv 3'18 . 
Tt 1ahtevaa tavaraa 

varten 1pp:n erika is-

1uvalla . 

Hpj 279. Hpk 512 . 

Hko 38'). Hy 671. Ilm 

180 . Jns 340. Jy Ll34 . 

Kr 770 . Kv 538 . Lh 600 . 

Lla 351. 01 237. Par 
470 . Pko 599. Psl 727. 
Pm 354 . Pri 706. Ri 
659. Sk 546 . Sij 240 . 

Tpe 626. Tl 666. Tku 

794 . Vnj 352. Yv 334 . 

Tt lahtevaa tavaraa 

varten lpp :n erikois
luvalla . 

Julkaisuun "Liikennepaikkojen koodit" t ehdaan asianmukaise lizayk
set . (N:o Lko 229Ll5/67!76, 19 . 10 . 19·76) VT 44/7o . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konttoripaallikon virka (B 1). Rautat1ehal11tu~e11e osoitetut 

kirjal1iset hakemukset on to1m1tettava rautatiehallituksen k1rjaa
ja11e v11meistaan marraskuun 17. paivana 1976 ennen ke11o 12 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

Edella ma1n1ttuun virkaan n1m1tetty sijoitetaan toistaiseksi rau

tat1eha1lituksen hank1ntaosasto11e. 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o ; kanslistin (V 10) toimeen apu

laiskanslisti (V 9) Marja- Lee na Laakso, tyontutkijan (V 21) vir
kaan y lim. t yontutkija (V 20) Esko Ilmari Uotila , ap . 2 lk kirju

rin (V 13) virkaan apu1aiskanslisti (V 9) Vuokk0 Keijukka Korho
nen, kirjaajan (V 19) ;irkaan kirjanpitaja (V 18) Mart t a Kyl likki 

Saaristo. osastosihteerin (V 25) virka~ vt osastosihteeri (V 25) 

Hannu Tapio Makela. 

L i i k e n n e o s a s t o : y1iteknikon virkaan (V22) (rautatie

hallituksen liikenneosasto) teknikko (Vl9) Ahti Sven Olof Moll , 

apulaisasemap~~llikon virkaan (V20) (Oulu) 1. luokan kirjuri Viljo 

Rafael Kisko, ap . asemamestarin virkaan (Vl4) (Muhos) ylim. 3 . luo 

kan kirjuri (VlO) Yrjo Esko Kalevi Leinonen, asemamiehen toimiin 

(Simo) ylim . asemamies Mauri Clavi Kinnunen , (Utaj~rvi) ylim . asema

mies Pentti Juhani Poutiainen , apulaisasemap~~llikon virkaan (V20) 

(Heinola) yp . 2. luokan kirjuri Paavo Ilmari Ojansivu , 1 . luokan 

kirjurin virkoihin (Helsingin liikennepiiri) yp. 2 . luokan kirjuri 

Aimo Kalevi Sjostedt , (Helsinki) ap . 2 . luokan kirjuri Heino Kalevi 

Kivinen, (Kerava) yp . 2 . luokan kirjuri Lauri Erik Sulantaus , yp . 2 . 

luokan kirjurin virkaan (Karjaa) ap . 2 . luokan kirjuri Maj - Lis Tel

lervo Lindqvist, ap. asemamestarin virkoihin (Vl3) (Kerava) ylim. 

3 . luokan kirjuri (VlO) Jouko Tapio Hurme ja konttoriapulainen Marja 

Kaarina Nystrom, (J~rvenpaa) konttoriapulainen Laila Kaarina Viljanen, 

(Lahti) ylim . 3 . luokan kirjuri (VlO) Heikki Kalevi ~ysti , ap . 2 . 

luokan kirjurin virkoihin (Helsingin liikennepiiri) ylim . 3 . luokan 
kirjuri (VlO) Irma Sinikka Virtanen, (Lahti) apulaiskanslistit Anja 

Maija Kan erva ja Riitta Kaija K~honen, jarjestelymestarin virkaan 
(Lahti) konduktoori Kalle Arvo Ilmari Tamminen, veturinkuljettajan 
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virkaan (Lahden varikko) veturin1arnmittaja Kauko Ka1evi Laiti1a, 

kondukt5orin virkoihin (Riihimaki) junamiehet Seppo Juhani Heinonen 
ja Esko Sakari Lehtonen, (Lahti) junamies Seppo Ensio Poyry, (Heino
la) junamies Aaro Johannes Seppanen, kuormausmestarin virkaan (Hanko) 

asemamies Pentti 01avi Vihervuori, 1. 1uokan asemamestarin virkaan 
(Xmmansaari) yp. 2. 1uokan kirjuri Vaino Ilmari Mie1onen, 1. 1uokan 

kirjurin virkaan (Pieksamaki) yp. 2. 1uokan kirjuri Erkki 01avi 

Rytkonen, y1emman pa1kka1uokan asemamestarin virkaan (Vl5) (Jyvasky

la) ap. 2. 1uokan kirjuri Kalle Oskari Tuovinen, junamieben toimiin 

(Pieksamaki) asemamiehet Maune 01avi Leikas, Teuvo Tapia Niku1ainen, 

Lauri Ilmari Nenonen, Eino Johannes Ko1jonen, Eero Antero Asikainen, 

Pentti Tarkiainen, Vilho Kalervo Hakkinen, Jussi Markkanen ja Otro 

Ka1evi Eske1inen, ap. asemamestarin virkaan (V13) (Helsinki) y1im. 

3. luokan kirjuri (VlO) Kari Uolevi Pohjolainen, ap. 2. luokan kirju

rin virkoihin (Helsinki) apulaiskanslistit Sirkka Mirjam Kaalste, 

Regina Pulli ja Helvi Saga Anneli Nurmi, (Tikkurila) ylim. 3. luokan 
kirjuri (VlO) Lahja Annikki Hurri, (Hyvinkaa) konttoriapulainen 

Maritta Terttu Kaarina Sinisaari, jarjestelymestarin virkaan (Helsin
ki) konduktoori Veikko Kalevi Vahamaki, veturinkuljettajan virkoihin 

(Riihimaen varikko) veturinlammittajat Raimo Eino Johannes Nurmiai

nen, Jorma Juhani Siltanen ja Panu Esko Sakari Lampinen, vaihdemies

ten esimiehen virkaan (Helsinki) kuormausmestari Matti Armas Korte 

lainen, kuormausmestarin virkoihin (Tikkurila) asemamies Esa Tiainen, 

(Riihimaki) asemamiehet Pekka Antero Takamaki ja Kalervo Johannes 

Hatanpaa, vaunumestarin virkaan (Helsingin varikko) vaununtarkastaja 
Otto Olavi Leste1in, asetinlaitemiehen toimeen (Helsinki) junamies 

Eino Johannes Hakli, vanhemman autonasentajan toimeen (Helsinki) 

autonkuljettaja Eero Alarik Juselius, veturinlammittajan toimiin 

(Helsingin varikko) tilap. veturinlammittajat Matti Antero Ansalehto, 

Unto Tapio Janhunen, Ilkka Matti Juhani Kaljunen, Hannu Aarne Olavi 
Karhunen, Ari Pekka Juhani Kauppinen, Seppo Eero Kahonen, Ismo Juhani 

Leinonen, Seppo Vaino Ilmari Ma1inen, Markku Pekka Taavetti Mehtonen, 

Timo Ari Ilmari Mahonen, Sima Antero Pallaspuro, Kari Markku Pelkonen, 

Jouko Aatos Salmela, Arto Olavi Takala ja Eino Olavi 7la-Hallinen, 

1. luokan sahkoasentajan toimeen (Riihimaen varikko) 2. luokan sahk5-
asentaja Ahti Antero Pukkanen, 2. luokan sahkoasentajan toimeen (Hel

singin varikko) sahkoasentaja Seppo Ensio Kantola, junamiehen toimiin 

(Riihimaki) asemamiehet Airno Aatos Luokkala, Voitto Einari Niittunen, 
Risto Vihtori Maltio ja Pentti Mikael Kuumola, (Hyvinkaa) asemamies 
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Aarne Olavi Riihimaki, vaihdemiehen toimiin (Helsinki) asemamiehet 

Pentti Juhani Holopainen, Lauri Seppo Ilmari Rouvinen , Eero Uolevi 
Liikala ja Kalervo Einari Nygard, koneenhoitajan toimeen (Helsingin 

varikko) ylim . koneenhoitaja Vilho Johannes Laaksonen, asemamiehen 
toimiin (Tikkurila) tilap. asemamies Erik Aurelio Heino , (Riihimaki) 

ylim . asemamiehet Jorma Antero Takanen, Helena Hannele Honkanen , 
Hannu Jaakko Kalevi Kul mala , Heikki Sakari Poutiainen, Aarne Tuomas 

Jantunen , Jari ~eijo Kalevi Leivo ja Reijo Kalevi Vilenius ja Reijo 

J uhani Kann iainen seka tilap . asemamies Jaakko Antero Sirv io , (Lohja) 

tilap . asemamies Pekka Lauri Matias Suutari, yp. 2. luokan kirjurin 

virkoihin (Turku) ap . 2. luokan kirjuri Terttu Annikki Alkio ja ap . 

asemamestari (Vl4) Ivar Vilhelm Beckerman , junamiehen toimeen (Haapa

maki) asemamies Esko Kalle Mikael Kirves , vaihdemiehen toimiin (Haapa

maki) asemamiehet Veikko Ilmari Lehtonen , Sulo Eevert Vuorela ja Niilo 

Armas Honkamaki , veturinlammittajan toimeen (Karjaa) tilap . veturin
lammittaja Jan- Erik Westerlund, vaununtarkastajan toimeen (Riihimaen 

varikko) vaununvoitelija Aarno Yrjo Henrik Lindfors , junamiehen toi 

miin (Lahti) asemamiehet Eino Arvi Kalervo Syrja ja Kari Jouko Uolevi 

Harju , (Heinola) asemamies Jukka Sakari Orho , (Hameenlinna) asema

mies Erkki Veli Johannes Tonteri , (Karjaa) asemamies Pertti Kalevi 

Gustafsson , vaihdemiehen toimiin (Lahti) asemamies Matti Johannes 

Kaariainen , (Heinola) junamies Vaino Fabian Koitti , autonkuljettajan 
toimiin (Lahti) asemamiehet Esko Olavi Matiskainen ja Veikko Pekkola , 

(Heinola) asemamies Jorma Olavi Rannanpiha , apulaiskanslistin toimeen 
(Lahti) konttoriapulainen Edit Mirjam Manner, asemamiehen toimiin 

(Kerava) ylim . asemamies Olavi J uhani Lehtonen , 
(Lahti) ylim . autonkuljettaja Pekke Antero Or ho ja ylim . asemamies 

Risto Paavo Juhani Ruuhijarvi , (Heinola) ylim. asemamies Jarmo Vesa 

Mattila, (Hameenlinna) ylim . asemamiehet Raimo Juhani Sintonen , Jor

ma Jaakko Juhani Kuusinen, Hannu Antero Vilen seka Markku Olavi 

Pelonen , (Karjaa) tilap . asemamiehet Carl - Gosta Svanback , Stig-Olof 

Nordstrom , Lars Eino Berg ja Kim Birger Magnusson , (Hanko) tilap . 
asemamies Benny Lennart Groning, vaununvoitelijan toimeen (Riihimaen 

varikko) tilap . vaununvoitelija Erkki Antero Majaranta~ tallimiehen 

toimeen (Riihimaen varikko) ylim . tallimies Erkki Emil Vilenius, 

konttoriapulaisen toimeen (Helsingi n liikennepiiri) ylim . to imisto
apulainen Pirkko- Liisa Anneli Rauvanto , seka asemamiehen toimeen 

(Oulainen) ylim . asemamies Seppo Juhani Rautio . 

Helsinki 1976. Va ltion paina tuskeskus 
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ELAKELAISEN HENKIL~KORTTI 

130 

Valtionrautateiden palve1uksesta elakkeel1e siirtyneita varten 

on painettu erityinen palveluksesta eronneen elake1aisen henkilo 

kortti (VR 1omake n:o 2128 El , joka otetaan kayttoon valittomas

ti . E1ake1aisen henkilokortti kelpaa lomakkee11e n : o 2128 kirjoi

tet un henkilokortin rinna1la vapaalippuasetuksen 13 §: ssa tarkoi

tettuna e l akelaisen henkilo1lisyystodistuksena . Tasta 1ahtien 

e1ake1aisel1e itselleen ei ole enaa syyta kirjoittaa henki1okort 

tia 1omakkee11e 2128 , jota kuitenkin on ede11een kaytettava vapaa-

1ippuasetuksessa tarkoitettuna henkilo11isyystodistuksena muissa 

tapauksissa , mm . e1ake1aisen perheenjasenille . (Hlt n : o H1o 671/ 

130/76 , 29 . 10 . 75) VT 4 5/75 . 

KANSAINVALINEN TAVARALI IKENNE , lant i nen 

252 

.Tulkai sun "KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE , Uintinen" osaan PIM (Yleia 

~ooi muksen CIM soveltamis maar aykset , VR 4669 ) ilmeatyy l i saleht i n : o 3 . 

LisR1eht.i on voimassa 1~ . 9 . 1976 lukien ja s isal taa mm . muutoksia PIM: n 

li itteiai i n 7b , 9 ja 10 . 

Osaan "Toi 'llitus oh.jeet ( VR 4672)" ilmestyy lisa l eht i n: o 8, joka on voi 

'!lassa 1.1 0 .1 976 1uki en . Lisalehti sis a l taa korjat ut ohjeet Uinsi - Ber

li i niin ,ja Ita- Saksaan (DDR) os oitetui lle l ahetyksille . 

( ~f t n:o Tou 180/252/76 , 25 .1 0 . 76) VT 45/76 . 

RATAPIHOJEN LIIKENN~IMISSXXNNCT 
62 

Toijalan ratapihan 15 . 7 . 1972 a1kaen k~ytossa o11ut liikennoimissaanto 

o n kumottu 01 . 11 . 1976 lukien . (N : o Lko 23276/62/76 , 25 . 10 . 1976) 

VT 45/76 . 



VANHANMALLINEN RAHTIKIRJA 
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Vanhanmallisia rahtikirjalomakkeita - osien jHrjestys 1, 2, 3, 4, 5 

- saadaan k&yttaa VR Virallisten tiedotusten n:o 51/75 . 10. rn&&rayk
sista poiketen edelleenkin rinnan uusien rahtikirjojen kanssa 30 . 6 . 

1977 saakka. 

Liikennepaikkojen ja liikenneasiamiesten on tiedotettava em . jatko

ajan pidennyksesta asiakaskunnalle . (N:o Lko 32402/61/76 , 29 . 10 . 1976) 

VT 45/76 . 

TOHUSTOVIRKAMIESHARJOITTELIJOIDEN OTTAMINEN 

Valtionrautateiden liikenneosastolle otetaan 1.3 . 1977 lukien 

yhteensa 29 t o i rn i s t o v i r k a m i e s h a r j o i t t e -

1 i j a a . Tal1oin tu1evat kysymykseen lahinna VR : n pa1ve1uksessa 

jo o1evat henkilot. Harjoittelijat sijoitetaan eri liikennepiireihin 
erikseen piireille ilmoitettavien kiintioiden puitteissa . 

Toimistovirkamiesharjoittelijoiksi pyrkivien tulee jattaa tata kos 

keva hakemuksensa lomakkeella VR 1156 viimeistaan 10.12 . 1976 ennen 

virka- ajan paattymista sen 1iikennepiirin paallikol1e jonne hakija 
lahinna pyrkii . Postitse lahetettavien hakemusten tulee ol1a perilla 
myos edella mainittuna aikana . 

Hakulomakkeita, ammattiesitteita ja muita asiaa koskevia lahernpia 

tietoja saa 1iikennepiirien toimistoista (henkiloasiainhoitajalta) 

ja liikennealueiden paallikoilta . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOHUA 

Liikennetarkastajan virka (V26) ja kolrnannen luokan 1 pl . asema

paallikon virka (V21) . Rautatieha1lituksen paajohtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaa
jal1e viimeistaan jou1ukuun 1 . paivana 1976 ennen ke11o 12 (postitse 

ennen virka- ajan paattymista). 
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Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 
seuraavasti: 
liikennetarkastaja (V26): Pieksamaen liikennepiiriin (yleisen 
ryhman paallikko) ja 
3. luokan 1 pl. asemapaallikko (V21): Lappeenrannan liikenne
alueelle (Jts) . 

Viisi rataesimiehen tointa , joista toistaiseksi nelja Helsingin 
ratapiirissa ( 1 Herrala, 2 Lahti ja 1 ~hja; asunnot varattu) 
ja yksi Tampereen ratapiirissa (Toijala) seka konttoriapulaisen 

(V 7) toimi, toistaiseksi Pieksamaen ratapiirin toimistossa 
(Pieksamaki) . Rataosaston johtajalle osoicetut hakemu~set on 

toiroitettava ao ratariirin paallikolle viimeistaan 01 . 12 . 1976. 

K o n e i n s i n o o r i n (S 14) sopimuspalkkainen virka taytet

tavana rautatiehallituksen koneosastolla. Kirjalliset ilmoittautu
miset ko. virkaan pyydetaan koneosaston johtajalle osoitettuna toi
mittamaan rautatiehallituksen kirjaajalle 21~.11.1976 mennessa. 

Ko. virkaan nimitetty tullaan sijoittamaan toistaiseksi sahkotek
nilliseen toimistoon. Tiedusteluihin virkaan ilmoittautumista sil
malla pitaen vastaa yi Korvola, pub. 2470. 

NIMITYKSIA 
K o n e o 5 a 5 t o : sopimuspalkkaiseen koneinsinoorin (S 13) 

virkaan (rh ko ) Kalevi Partanen. 

H a n k i n t a o s a s t o : ylim. teknikon (V 18) toimeen teknikko 

Kalevi Aarre Roivas. 

R a t a o s a s t o: konttoripaallikko Aulis Valdemar 
Mattila, rataes1miehet Olavi Matias Jarvinen, Ragnar Evald 

Lindholm ja Kauko Joel Va l l. 

Helsinki 1976. Valtion paina tuskeskus 
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LIIKENNEOSASTON TOIMINTAOHJEITA (LTO) 

61 

Lto:n lisalehti 1 on ilmestynyt ja tulee voimaan valittomasti jake

lun tapahduttua . (N:o Lko 23067/61/76 , 2 . 11 . 76) VT 46/76 . 

VR MATKAILULIPUT 1976 

66 

1.11.1976 lukien on kotimaan lentoliikenteen alennuksia rajoitettu 

siten , etta VT:ssa 12 a/76 mainitut VR matkailulipun lentohinnat 

eivat ole voimassa seuraavina aikoina: 
perjantai klo 12 . 00 - 24. 00 ja 

maanantai klo 00 . 01 - 12 . 00 

(N : o Lko 31195/66/76, 4.11 . 1976) VT 46/76 . 

LINJARADIOJARJESTELMX 

435 

Rataosan Kouvola - Inkeroinen linjaradiojarjestelmaa on taydennetty 

Myllykosken junasuorittajan kayttoon asennetulla liikennepaikka

radiolla. 

Rataosan Pieksamaki - Jyvasky l a kokeilukaytossa ollut linjaradio

jarjeste1ma otetaan varsinaiseen kayttoon marraskuun 15 . paivana 1976 . 

Jarjestelma toimii kanavaryhmal1a 1. Tukiasemat junasuorittajan 

kaytossa o1evine kayttolaitteineen ovat Pieksamaella ja Sauvamaella 

seka i1man tallaista kayttolaitetta Jyvaskylassa. Liikennepaikka

radiot ovat Naarajarve1la , Pa1tase1la , Venetmae1la, Hankasalmella , 

Niemisjarvella , Lievestuoreel1a, Metsolahdel1a , Vaajakoskella ja 

Jyvaskylassa . 

Koska Jyvaskylan tukiaseman kuuluvuusa1ue u1ottuu Haapamaen suuntaan 

Petajavede11e saakka , on liikennepaikkaradiot asennettu myos Petaja
vede1le , Kintauteen ja Vesankaan. Linjaradiota voidaan taten kayttaa 
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Jyvaskylan ja Petajaveden liikennepaikkojen valilla tapahtuvassa kul 

jettajan ja junasuorittajan valisessa yhteydenpidossa. Kuljettajia 

kehoitetaan pitamaan veturiradio kaynnistettyna junan kulkiessa mai 

nitulla liikennepaikkavalilla. (N:o Lko 22042/435/76, 4.11.1976) 
VT 46/76 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylitarkkaajan virka (B 1). Rautatiehallitukselle osoitetut kirjal

liset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 

viimeist~~n joulukuun 8 p~iv~n8 1976 ennen kello 12.00 (postitse 

ennen virka-ajan p~~ttymist~). 

Edell~ mainittuun virkaan nimitetty sijnitetaan toistaiseksi rau

tatiehallituksen tilitoimistoon (kotimaisen tarkastusjaoston p~~l

likk6). 

Ylim~~r~inen liikennetarkastajan toimi (V 26) . . Rautatiehallituksen 

p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rau

tatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n joulukuun 8 p~iv~n~ 1976 

ennen kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan p~~ttymist~l. 

Edella mainittuun toimeen otettu sijoitetaan toistaiseksi rauta

tiehallituksen taloustoimistoon tehtavan~~n vastata talousosaston 

antamasta suunnittelu- ja laskenta-alan koulutuksesta. 

Tarkkaajan virka IV 20), kaksi kirjanpitajan virkaa (V 18), ylem

m~n palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka .(V 16) ja alemman 

palkkaluokan toisen luokan kirjurin virka (V 13). Rautatieh~i'lli

tuksen talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeist~~n joulu 

kuun 8 paiv~na 1976 ennen kello 12.00 (postitse ennen virka-ajan 

paattymista l. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: Tarkkaaja (V 20) tariffitoimistoon (Kv. tavaraliiken

teen tariffitehtavatl, kaksi kirjanpit~jaa (V 18) toinen tilitoi -
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mistoon (henkiloliikenteen tarkastuksen esimiestehtavatl, toinen 

tietokonetoimistoon (ja~jestelyryhman esimiestehtavatl yp 2 1. 

kirjuri (V 16) ja ap 2 1 kirjuri (V 13) tilitoimistoon (trul. 

Kanslistin toimi (V 10), kaksi apulaiskanslistin tointa (V 9), 

konekirjoittajan toimi (V 8l. konttoriapulaisen toimi (V 7] ja yli

maarainen alemman palkkaluokan toisen luokan kirjuri~ toimi (V 13~ 
Rautatiehallituksen talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen talousosaston kans

liaan (h 228) viimeistaan 22 paivana marraskuuta 1976. 

Edella mainittuihin . ~oimiin otetut sijoi~etaan toistaiseksi seuraa

vasti: Kanslisti (V 10) tilitoimistoon (tli), apulaiskanslistit 

(V 9), toinen tilitoimistoon (tlil ja toinen tietokonetoimistoon 

(tky), konekirjoittaja (V 8) tietokonetoimistoon (tky), konttori

apulainen (V 7) tilitoimistoo n (trul seka ylim. ap 2 1. kirjuri 

(V 13) taloustoimistoon (tlsl. 

Rakennusmestarin (V 19) virka, toistaiseksi Tampereen ratapii

rissa (Kairokoski; viran haltija toimii Parkanon vastuualueen 

vastaavan rakennusmestarin tehtavissa) ja rakennusmestarin (V 18) 

virka, toistaiseksi Tampereen ratapiirissa Tampereen vastuualu

eella (Tampers). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 

08 . 12.1976 ennen kello 12 (postitse ennen virka-ajan paattymista). 

NIMITYKSIA: 

R a t a o s a s t o: Oulun ratapiirin paallikkona toimivaan 

ratainsinoorin (S 13) virkaan ratainsinoori (S 12) Kalle Vilho 

Haanpaa; rakennusmestarin (V 18) virkaan (Lappeenranta) raken

nusmestari Leo Juhani Kokko; rataesimiehen toimeen (Vaasa) rai

demies Alpo Johannes Kiviv uori ja apulaiskanslistin toimeen (Kou

volan ratapiirin toimisto) konttoriapulainen Leena Irmeli Imma

nen. 

He.hloki 1976. Vahlon p•iruotu..lr.c:•llul 
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KONDUKTtltlRIN JA KULJETTAJAN VXLINEN ~DIOPUHELINYHTEYS MATKUSTAJA- I 
JUNISSA 

435 

Kannettavien radiopuhelimien kaytt5 01.12 . 1976 alkaen: 

Juna Huomautuksia Juna Huomautuksia 
p 1 p 77 
II 2 II 78 
II 3 " 79 pe 
" 4 II 80 su 
" 5 pe (pal. su 6) " 81 pe (pal. su 74) 
II II lisar.pe (pal.la 26) EP 83 
" 6 su " 84 
EP 7 H 95 ma- la 
It 8 II 96 su- pe 
p 11 p 97 pe (pal. su 98) 
" 12 II 98 su 
II 13 II 102 su-pe 
" 14 " 103 
" 20 " 104 (ed . pe , su 132) 
" 22 su " 107 su- pe 
" 25 la (pal . su 22) " 109 
" 26 la " 110 (ed . pe,su 136) 
" 32 su " 123 
" 41 " 124 
" 42 " 125 pe-su (pal.pe , su 126, 

la 132) 
" II ~.su " 126 pe,su 
" 44 su II 127 
" 45 pe (pal , su 32) " " lisar. pe,su (ed. 109) 
" " lisar . pe (ed. 43) " 128 
" 47 pe (pal. su 42) II 129 ma- ke , pe (pal.ti - to , 

la 136) 
II 51 su- pe " II lisar. pe,su (ed.la , ma 

103) 
" 52 su- pe II " lisar . pe (pal. su 134) 
EP 53 p 132 pe- su 
II 54 " 134 su 
II 57 " 136 ti- su 
" 58 II 143 la-ma 
p 61 II 144 la- ma 
II 62 " 145 
II 63 " 146 
II 64 II 151 
II 65 pe " II lisar.to (pal.pe 160) 
" 66 su II 152 
II 67 " 155 
" 68 " II lisar . pe (ed . 47) 
" 71 " II lisar . pe (ed . 97) 
" 72 II 156 
" 73 su- pe " 157 su (pal.ma 158) 
" 74 su- pe " 158 rna 
" II lisar . su " 160 pe 
" 75 " 653 
II " lisar. (pal. 20) " 654 
" 76 

(N.o Lko 22042/435/76, 16.11.1976) VT 47/76 . 
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ELKO-KULJETUSLAVOJEN PALAUTTAMINEN KIRKNIEMEEN 

53 

Palautettaessa Elko-merkinnBin varustettuja kuljetuslavoja rauta
teitse Oy Lohja Ab:lle Kirkniemeen,on lavat l~hett~j~n toimesta 
niputettava kest~viin nippuihin ja varustettava selvin osoitelapuin. 

Kuljetuskirjoihin on merkitt~v~ nippujen ja lavojen lukum~~ra. 

Samalla l~hetysasemia velvoitetaan valvomaan, ettei VR:n kuorma
lavoja ole palautettavien Elko-lavojen joukossa. (N:o Lko 32399/53/ 
76, 9.11.76) VT 47/76. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusmestarin (V18) virka, toistaiseksi Kouvolan ratapii
riss~ (Kouvola). Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset 

on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle viimeistaan 
15.12.1976 ennen klo 12.00 (postitse ennen virka-ajan p~~tty
mist~) 

Rataesimiehen toimi, toistaiseksi Helsingin ratapiiriss~ 
(opastinty5t, Helsinki) 
Rataesimiehen toimi, toista~seksi Oulun ratapiiriss~ (Vaala) 
Konttoriapulaisen toimi, toistaiseksi Kouvolan ratapiirin 
toimistossa 
Rataosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava 
asianomaisen ratapiirin pa~llik6lle viimeista~n 15.12.1976 

Ylim~~r~inen kirJurin 2 1. ap (V13) toimi ja ylimaKrKinen kirJurin 
(Vl1) toimi, toistaiseksi Turun varastossa. Hankintaosaston johta

jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Turun va

raston pKKllik~lle 10.12.1976 mennessK. 

RAUTATIEOPISTO 

Toimistotutkinnon ovat suorittaneet 28~9.76 allamainitut henkilot: 
Kristiina Hillevi Bergdahl (Helsinki), Aune Maria Hakala (Helsinki), 
Tuula Kyllikki Svarvar-Pelli (Helsinki), Juhani Hynynen (Helsinki), 
Paivi Inkeri Hyvarinen (Helsinki), Anu Mervi Marita Harkonen (Kot-
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ka), Sirpa Aura Kyllikki Joronen (Helsinki), Ritva Anni Helena 
Jappinen (Imatra), Marja Leena Kauppinen (Tikkurila), Tuula Marita 
Lampinen (Riihimaki), Kaisa Tuulikki Lipponen (Vainikkala), Seija 
Tellervo Luoma (Helsinki), Nina Maria Luukkonen (Helsinki), Irma 
Orvokki Malo (Helsinki), Eila Anneli Mansikkamaki (Helsinki) Sirpa 
Anneli Markkanen (Imatra), Terttu Hannele Muhli (Kouvola), Reijo 
Aulis Norr (Hameenlinna), Ritva Hannele Parkkonen (Riihimaki), 
Tuija Arja Helena Ritamaa (Kouvola), Asta Helena Roine (Tikkurila), 
Marja-Leena Ruuskanen (Lappeenranta), Raili Maria Sallinen (Joen
suu), Tuula Hillevi Sihvonen (Helsinki), Hannu Ilmari Sukanen (Hel
sinki), Pirjo Terhikki Vallin (Helsinki), Eeva-Kaarina Ahonen (Tur
ku), Tuula Marjaana Hakkarainen (Kajaani), Heli Irmeli Hietamaki 
(Kuopio), Sirkka Hannele Ihalainen (Ylivieska), Riitta Margit Jyra
mo (Toijala), Leena Tuulikki Kankaanpaa (Seinajoki), Irmeli Iiris 
Marjaana Karlsson (Vaasa), Seija Inkeri Kaski (Seinajoki), Riitta 
Kaarin Helena Niemi (Vaasa), Maija-Liisa Karkkainen (Oulu), Arja
Riitta Lamberg (Pori), Kaija Hannele Latvala (Haapamaki), Aini 
Maria Loimusalo (Orivesi), Marjatta Kaarina Mattila (Tampere), 
Liisa Sisko Maki~a (Kajaani), Liisa Irmeli Nieminen (Tampere), 
Marja-Liisa Pihlajasaari (Kemi), Alli Kaarina Pihlajaviita (Tam
pere), Maija Kaarina Railavo (Rovaniemi), Raija Elisabet Rantasa
lo (Pori), Pirkko Annikki Rauteela (Iisalmi), Orvo Mauno Ilmar1 
Salmela (Rauma), Harr1 Tapio Soder (Seinajoki), Kaisu El1isa Toi
vanen (Oulu), Ann-Mari Gunilla Vesterbacka (P1etarsa~ri), P1rjo
Leena Tuulikk1 Virta (Salo), Hilkka Kaarina Valimaki (Kokkola), 
Pirjo Kr1st11na Valkki (Toijala). 
Rautatievirkamiesli1ton lahjoittaman kellon sai Juhan1 Hynynen 
Helsingin liikennepi1rista. 

NIMITYKS!l 

L 1 1 k e n n e o s a .s t o 
Asemap~~llikon virkaan (V24) (Kemi) 1. luokan kirjuri Eino Erkki 
Sepp~l~, 1 . luokan asemamestarin virkaan (Kolari) ap. asemamestari 
(Vl3) Esa Kalervo Hakala, ap. asemamestarin virkaan (Vl4) (Tornio) 
ap. 2. luokan kirjuri Timo Tapani Kulju, ap. asemamestarin virkoihin 
(Vl3) (Oulun liikennepiiri)ylim. 3 . luokan kir jurit Seija Tuulikki 
Nauha ja Pauli Elias Manninen, (Oulu) ylim. 3. luokan kirjurit Sirkka 
Sinikka Kivilinna ja Kerttu Anneli Kyyro sek~ apulaiskanslisti 
Hilkka Annikki Huotari, (Tuomioja) ylim. 3. luokan kirjuri Aarne 



- 5 -

Kalervo Pa~anen, ap. toisen luokan kirjurin virkoihin (Oulu) ylim. 
3. luokan kirjuri Aune Elviira Palm ja apulaiskanslisti Eila Matilda 
Hytinkoski, veturinkuljettajan virkoihin (Oulun varikko) veturin
lammitt~j~t· Reijo Juhani Herranen, Jafet Samuel Jauhiainen, Pentti 
Aate Kaikkonen, Heino Tapio Rouvari, Heikki TBrrBnen, Seppo Ilmari 
Sorvali, Eero Olavi M~hBnen, Paavo Ilmari Immonen, Allan Antti 
Ellil~ ja Uuno Vakkanen, (Kemin varikko) veturinl~mitt~j~t Tauno 
Matti Pinola ·ja Martti Olavi Torronen, (Rovaniemi) veturinlammitt~
j~ Aimo Alvar Pudas, jarjestelymestarin virkoihin (Oulu) ylim. j~r

jestelymestari Jaakko Johannes Valli, (Kemi) konduktoori Veikko 
Matias Arola, sek~ konduktoorin virkaan (Tornio) kuormausmestari 

Timo Pentti Koskenniemi, konduktoorin virkoihin (Oulu) junamiehet 
Eero Ilmari Leskinen ja Aarno Mikael Anttila sek~ asemamies Toivo 
Johannes V~yrynen, sek~ junamiehen toimiin (Kemi) asemamiehet Osmo 
Ilmari N~~tsaari, Aarne Aukusti Hast sek~ Aatu Armas Puurunen, 
veturinlammittaj~ toimiin (Oulun varikko) ylim. veturinlammitt~j~ 
Kari Ilmari Kahkonen sek~ tilap. veturinlammitt~j~t Tauno Viljami 
Harju, Raimo Antero Junno, Pertti Tapio Juntunen, Martti Eero Olavi 
Kilpel~inen, Reijo Uolevi Knuuttila, Paavo Juhani Mahosenaho, Hannu 
Johannes Mikkonen, Jouko Alvari Partala, Seppo Aimo Antero Saarimaa, 
Jarmo Ensio Salonen ja Timo Reine Antero Tuomela, (Kemin varikko) 
ylim. veturinl~mmitt~j~t V~ino Aarne Matias Kemppainen, Veijo Aulis 
Uimonen ja Pekka Ilmari Jylh~ seka tilap. veturinl~itt~j~ Matti 
Edvard Kaltiola, (Rovaniemi) tilap, veturinl~mmitt~ja Erkki Juhani 
Pallari, junamiehen toimiin (Oulu) asemamiehet Reijo Antero Ojala, 
Niilo Antero Havana, Kalevi Matias Koskenkorva, Pentti Vilho Fred
rik Soukka ja Timo Antero Granroth, (Tornio) asemamiehet Lauri 

Eemeli Alatalo ja Kaarlo Vilhelm H~kkinen, (Rovaniemi) asemamies 
Yrjo Antero Tormi, (Kemij~rvi) asemamies Lippe Kullervo Harju, 

vaihdemiehen toimiin (Oulu) asemamies Leo Eino Kyrolainen, (Tornio) 

asemamiehet Heino Matias Ristikari ja Jorma Tapani Hautabacka, 
koneenhoitajan toimiin (Oulun varikko) tallimies Kalervo Johannes 

Kallio ja huoltomies Sigurd Sulo Leonard Nurro, asemamiehen toimiin 
(Oulu) ylim. asemamiehet Matti Tapio Moisanen, Timo Juhani Tapaus, 
Seppo Kalevi Vall ja Seppo Alpo Myllyaho sek~ tilap. asemamiehet 

Paavo Eemeli Vainio, Kaarlo Juhani Korkala, Pentti Johannes Kurikka 
ja Mikko Olavi Va~n~nen, (Kempele) ylim. asemamies Markku Juhani 
P~iv~rinta, (Kemi) ylim. asemamiehet Liisa Johanna Siponen, Eino 
Olavi Karekivi, Ahti Kaarlo Husa ja Lasse Juhani Hookana seka ylim. 
trukinkuljettaja Heikki Valentin Sikanen, (Tornio) ylim. asemamiehet 
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Unto Olavi Hasa ja Jukka Niilo Rautopuro, (Rovaniemi) ylim. asema
miehet Jorma Johannes Lukkari, Reijo Anselmi Lintula ja Alpo Heikki 
Nevalainen, sek~ (Kemij~rvi) ylim. asemamiehet Martti Ilmari Musto
nen ja Toivo Ensio Puumalainen, 1. luokan kirjurin virkoihin (Sein~
joen liikennepiiri) ylim. 1. luokan kirjuri Yrj5 Aulis Luoma ja yp. 
2. luokan kirjuri Matti Kallio, ap. asemamestarin virkoihin (Vl4) 
(Sein~joki) ap. 2. luokan kirjuri Erkki Ensio Mets~l~, (Kauhava) 
ylim. 3. luokan kirj uri Kari Mat.t i H~rk5nen, ap. a s emamestarin virkaan 

(Vl3) (Vaasa) apulaiskanslisti Hilkka Kaisa Huhtam~ki, ap. 2. 
luokan kirjurin virkaan (Sein~joen varikko) ylim. 3. luokan kirjuri 
Liisa Punkari, veturinkuljettajan virkoihin (Sein~joen varikko) 

veturinl~itt~j~t Jorma Matias Aro, Urpo Heikki Hevonkoski, Veikko 
Severi J~rvel~ ja Lauri Johannes Putula, (Kokkolan varikko) veturin
l~mmitt~j~t Veikko Kalervo Tuominen, Reine Kristian Kiviniemi ja Leo 
Kullervo Jokinen, ko~dukt5orin virkoihin (Sein~joki) junamiehet 
Vilho Verneri J~rvenp~~ ja Arvi Eemeli Reinil~, asemamies Heikki 
V~in5 Rajala, sek~ kuormausmestari Urpo Ensio Nokel.ainen ja vaunu
mestarin virkaan (Sein~joen varikko) vaununtarkastaja Eino Johannes 
Koskim~ki, veturinl~mmitt~j~n toimiin (Sein~joen varikko) tilap. 
veturinl~itt~j~t Voitto Tapani Annala, Markku Juhani Hermanni 
M~ki-Teppo, Matti Juhani Kallio, Erkki Matti Myllym~ki, Juhani 
Kaarlo Yli-Juuti, Jukka Antero It~m~ki ja Kari Antero Jalonen, (Kok

kolan varikko) tilap. veturinl~mmitt~j~ Jaakko Timo Olavi Suvanto, 
(Ylivieskan varikko) tilap. veturinl~mmitt~j~ Eero Antero Kippola, 
junamiehen toimiin (Sein§joki) asemamiehet Armas Yrj5 Johannes Helma 
ja Jorma Simo Tapio M~ki, (Vaasa) asemamies Ahti Matias Tulim~ki, 

(Kokkola) asemamiehet Toivo Matias Peltola, Alvar Olavi Muhonen, 
Ernst Allan Valdemar Rasmus ja Usko Voitto Latvala, (Ylivieska) 

asemamies Voitto Johannes Lepp~l~, vaihdemiehen toimeen (Sein~joki) 
junamiehet Toivo Samuel Koskim~ki, Arvi Matias M~ntyniemi, Heikki 

Olavi Aho, Antti Kalervo Heikkil~ ja Erkki Ensio H~s§ne_n, auton
kuljettajan toimeen (Vaasa) asemamies Kalevi Mikael Kangasm§ki, 
koneenhoitajan toimeen (Sein~joen varikko) tallimies Kalervo M~nty-
1~, asemamiehen toimiin (Sein§joki} ylim. asemamiehet Veli-Jussi 
Keskim~ki, Jukka Toivo Antero L§nsisaari, Jarmo Salomon M§kinen, 
Risto Juhani Syrj§m§ki, Esko Jaakko Juhani Perki5, Veikko Johannes 
Kangas ja Kauno Severi Kankaanp§§, (Kokkola) ylim. asemamiehet Harri 
Henrik Kristian Henriksson ja Kurt Bo Torolf Perko, (Eskola) ylim. 
asemamies Jorma Olavi Karppinen, (Pietarsaari) ylim. asemamies 
Pentti Antero ~hman, (Jepua) ylim. asemamies Jorma Antero Kemppai-
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nen, (Ylivieska) ylim. asemamies Lauri Markku Mikael Impola, (Vaasa) 
ylim. asemamiehet Heikki Mikael M~kinen, Sulo Ilmari Ruohoniemi, 
Sauli Mikko Johannes Kivim~ki ja Leo Lauri Laitila, (Laihia) ylim. 
asemamies Hannu Mikko Karjala, konttoriapulaisen toimiin (Seinajoen 
liikennepiiri) tilap. toimistoapulainen Mirja Anneli Orrenmaa, sek~ 
(Sein~joki) ylim. toimistoapulaiset Marjo-Riitta Volama ja Kaija 
Riitta Hannele Vainio, teknikon virkaan (V20) (Pieks~m~en varikko) 
ylim. teknikko (Vl9) Niilo Asko Ilmari Vilkman, ap. asemamestarin 
virkoihin (Vl3) (Iisalmi) apulaiskanslisti Lempi Sirkka Marjatta 
Leikko ja ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Raimo Aatami Lappalainen, 
(Kajaani) ylim. 3. luokan kirjuri (VlO) Veli Jaakko Korolainen, 

veturinkuljettajan virkoihin (Pieks~m~en varikko) veturinl~mmitt~
j~t Matti Jalmari Marttinen, Erkki Aulis Nikulainen, Olavi Matti 
Laakkonen, Pentti Uolevi Ollikainen, Esko Jalmari Nenonen, Mauno 
Einar Puumalainen, Raimo Vilho Olavi Hynninen, Pentti Kalevi Leikas, 
Mikko Elias Mustonen, Timo Yrjo Antero Vauhkonen, Alpo Kalevi Yl~
Kotola ja Armo Aarre Savolainen, (Kuopion varikko) veturinl~mmitt~
j~ Reijo Johannes Meklin, (Iisalmen varikko) veturinlammittaj~t Unto 
Kalevi Riekkinen ja Erkki Olavi Hamalainen, (Kontiom~en varikko) 
veturinl~ittaja Eino Rudolf Jaatinen, vaunumestarin virkaan (Piek

sam~en varikko) vaununtarkastaja Aleksander Kasa, konduktoorin vir
koihin (Pieks&m~ki) junamiehet Heikki Hayrynen ja Pertti Olavi Muta
nen, (Iisalmi) junamies Eetu Kalevi Tervo, (Kontiom~ki) vaihdemies 
Raimo Kalevi Riikonen, (Jyvaskyla) junamies Onni Sakari Pynnonen, 
kuormausmestarin virkoihin (Kuopio) asemamies Heikki Juhani Pulli, 
(Kajaani) vaihdemies Tuure Alvar Ojala, veturinl~mmittajan toimiin 
(Pieksamaen varikko) tilap. veturinl&mmittajat Pentti Einari Heikki
nen, Erkki Olavi Eskelinen, Reijo Juhani Raatikainen, Reijo Kalervo 

Hujanen, Mikko Antero Rissanen, Esko Antero Niskala, Arto Tapani 
Ihalainen, Arto Juhani Naukkarinen, Seppo Olavi Karkkainen, Hannu 

Eerik Nousiainen, Pertti Ilmari Nousiainen, Mikko Juhana Vauhkonen, 
Timo Aulis Rytkonen, Markku Antero Vauhkonen ja Tuomo Sakari Talvi

nen, (Jyvaskylan varikko) tilap. veturinl~mmittajat Heikki Kullervo 
Ijas, Ilkka Johannes Kauppinen, Hannu Olavi Lehtonen, Auvo Antero 
Polonen ja Keijo Olavi Santala, (Kuopion varikko) tilap. veturin
l~mmittaja Lauri Eemil Paananen, (Iisalmen varikko) tilap. veturin
l~ittaj~t Eero Juhani Halinen, Pekka Korolainen, Esko Juhani Loven, 
Raimo Kalevi Roivainen ja Juha Uolevi M~honen, (Sotkamo) ylim. vetu
rinl~mmittaja Kaarlo Gunnar Valfrid Hartikainen, (Kontiomaen varik
ko) tilap. veturinl~ittaj~t Hannu Ilmari Karjalainen, Markku Juha-
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ni Kinnunen, Seppo Kalevi Lind, Jorma Juhani Mulari, Ilmo Kalevi 
Toppinen, Keijo Eino Tyt~rniemi sek~ Markku Tapio Juntunen, junamie
hen toimiin (Jyv~skyl~) asemamiehet Helvi Elina Tonteri, Reino 
Kalevi Luukkanen, Pentti Ilmari Karivuo, Veikko Olavi Aaltonen ja 
Pentti Sysm~l~inen, (Iisalmi) asemamiehet Alpo Ahti Kelavuori, Kauko 
Olavi Lappalainen ja Esa Elias Pirinen, (Kontiom~ki) asemamiehet 
Hannu Kalevi Kemppainen ja Hannu Juhani Karttunen, vaihdemiehen 
toimiin (Kajaani) asemamies V~in5 Ensio Tervo, (Kontiom~ki) junamies 
Matti Oskari Haverinen, apulaiskanslistin toimiin (Jyv~skyl~) ylim. 
toimistoapulainen Hannu Kaarlo Eemeli Friman, (Kajaani) ylim. toimis

toapulainen Pirjo Anneli Matilainen, vaununtarkastajan toimeen 
(Pieks~m~en varikko) vaununvoitelija Kauko Kalevi Kerminen, asema
miehen toimiin (Pieks~m~ki) ylim. trukinkuljettaja Tauno Tapio Pel
konen sek~ ylim. asemamiehet Sulo Armas Lintunen, Mauri Sakari 
Koikkalainen, Eino Kalevi Vantanen, Pentti Vilho Huttunen, Matti 
Veikko P~ivinen, Reijo Kalevi Tarkiainen ja Keijo Ilmari K~rkk~inen, 
(Hankasalmi) ylim. asemamies Eino Johannes Huuskonen, (Jyv~skyl~) 

ylim. trukinkuljettajat Pertti Sakari Rimmi ja Jarmo Matti Johannes 
Koski sek~ ylim. asemamiehet Paavo Matti Pohjola, Mikko Johannes 
Lepist5, Hannu Juhani Myllys, Harri Olavi Nieminen ja Keijo Juhani 
Nupponen, (X~nekoski) tilap. asemamies Antti Juhani God, (Kuopio) 
ylim. asemamiehet Esko Antero R5ntynen, Veli Pekka Pietik~inen, Simo 
Juhani Pikkarainen, Hannu Henrik Hurskainen, Rauno Pekka Ossian 
Manninen ja Harri Juhani Happonen, (Iisalmi) ylim. trukinkuljettaja 
Reino ·Kalevi Sallasrinne sek~ ylim. asemamiehet Rauno Kalevi Makko

nen, Heikki Juhani Keskikallio, Kari Ensio Hiltunen, Eero Juhani 
Paltemaa, Juha Ilmari Salonen, Seppo Juhani Haanketo ja Jouko Tapani 

R5nkk5, (Kiuruvesi) ylim. asemamies Tapio Vilhelm Knuutinen, (Kajaa

ni) ylim. asemamies Matti Aleksi Tervonen, (Kontiom~ki) ylim. asema

mies Seppo Ensio Parviainen, (Xmm~nsaari) ylim. asemamies Simo Tais

to Anttonen, huoltomiehen toimeen (Pieks~m~en varikko) ylim. huolto

mies Erkki Heikki Juhani Riipinen, vaununvoitelijan toimeen (Pieks~

m~en varikko) tilap. vaununvoitelija Heikki Tapani Myyryl~inen, sek~ 

konttoriapulaisen toimeen (Kuopio) tilap. toimistoapulainen Heli 
Irmeli Hietam~ki, 1. luokan kirjurin virkoihin (Joensuu) ylim. 1. 
luokan kirjuri Esko Edvard Kerkk~, (Lieksa) yp. 2. luokan kirjuri 

Antti Elias Kortelainen. 

Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

n:o 47a 
1976 18.11 . 1976 

VTG - SAILIOVAUNUT 

Ra i lship-j unalauttaliikenteessa tullaan kayttamaan Railshi p-vaunu j en 
lisaksi my6s 2- akselisia VTG - saili6vaunuja . 

Vaunuissa on omistajan tunnus VTG seka vaunun numero . 

Liikenteeseen on hyvaksytty seuraavat viisi" vaunua : 

Vaunu n : o 2280 072 8 476- 0 
2280 072 8 477- 8 
2280 072 8 478-6 
2280 072 8 479 - 1-1 

2280 072 8 480- 2 

Vaunuilla voidaan kuljettaa mm. seuraavia aineita : 

- Etyleenidiaminia 

- Muurahaishappoa 

- Etikkahappoanhydridia 

- Kresolia 

- Fenolia 

- Fosforihappoa 

- Hiilitetraklorodia 
- Glyseriinia 

- Gl ykoolia 

- Palavia nesteita 

15621 - 76 



Paamitat : 

2 

- pituus puskimineen 

- aluskehyksen pituus 

- akselivali 

- suurin korkeus kiskon 

harjasta 

- vaunun taara 

- akselipaino 

- suurin sallittu nope us 

- pienin kaarresade 

Sailion mitat: 

- pituus 

- u1koha1kaisija 

- ti1avuus 

- vaunun suurin kuorma 

Kuormatau1ukko: 

9 , 80 m 

8,56 II 

6 , 50 II 

4 , 26 

12 , 50 

20 , 00 

100 

II 

t 
II 

km/h 

35 m 

7 , 60 m 

2 , 30 !I 

30 m3 

27,50 t 

VTG-sailiovaunun suurin sallittu kuorma eri radoilla on ilmoitettu 

alla olevassa kuormataulukossa . Vaunuun maalattu kuormatau lukko on 

laadittu VR:n maarayksista poikkeavasti e i ka sita siis saa noudattaa. 

A B I c 
17 , 5 27 , 5 

13 , 5 
,. 

23 , 5 

Y1eisrakenne 

VTG-vaunussa on aluskehys, joka poikkeaa tavanomaisesta sika1i, etta 

vaunun keskiosassa on vain keskipa1kit ja paissa kehys on vaunun 

levyinen . 

Vaunu on varustettu yliku1kusi11a1la. 

Sailio on ruostumattomasta materiaalista valmistettu seka varustettu 

u1kopuo1ise11a kuumennuskieruka11a . Lampoeristyksen vahvuus on 100 

mm. 
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Oy Railship Ab Suomessa olevine lahettajaasiakkaineen vastaa siita, 
etta vaunut on VR:n radoilla liikkuessaan varustettu vaarallisten 
aineiden kuljetusmaaraysten (VAK) mukaisilla varoitusmerkinnoilla. 

Jarrulaitteet 

Jarrulaitteet, lukuun ottamatta ruuvijarrua, ovat samanlaiset kuin 

Laas- ja Habis-vaunuissa. Jarrulaitteet ja niiden toiminta on selos

tettu Virallisissa tiedotuksissa n:o 37a/74. 

Kuormajarrun vaihtopaino on VTG-vaunuissa 24 tonnia. 

Kuormajarrun asettelussa noudatetaan samaa menettelya kuin on sovit

tu noudatettavaksi Oy Railship Ab:n omien vaunujen osalta . 

VTG-vaunut on varustettu ruuvijarrulla, jota voidaan kayttaa seison

tajarruna seka vaihtotyon yhteydessa . Ruuvijarrua kaytetaan ylikulku
sillalta . 

Vaunujen tarkastus ja koriaus 

VTG-vaunujen tarka~tuksessa ja korjauksessa menetellaan samoin kuin 
Railship-vaunujen kanssa. Niin Railship- kuin VTG-vaunujen korjauk

sista tulee ilmoittaa kuten yksityisten omistamien vaunujen korjauk
sista. (N:o Lko 23044/252/76 , 28.10.76) VT 'L!q a/76. 
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VTG-sailiovaunu 

Jarrulaitteet 
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Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvel u puh 2832 

1976 

Henkilokuntalipun kirjoittaminen 

n:o 48 
25.11.1976 

Tavaranluokitustaulukon (VR 2645) korjauksia 
ja lisayksia 

Pohj oismai nen tavaratariffi NGTV (9760) ja 
NGTS (9761) 

Kot imaisen rahtikirjan tayttoohjeet -julkaisu 

Tukipuomien kaytto kappaletavaravaunuis s a 

Avoimia virkoja ja toimia 
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HENK I LCKUNT ALIPUN KI RJOITTAMINEN 

14 

Kirjoitettaessa henkilokuntalippua sellaiselle va paalippuasetuk

sen 7 § : n 1 momentissa mainitulle henkilolle , joka ei voi saada 

va l tionrautateiden henkilonumeroa, merkitaan lipun henkilonumero

sara kkeeseen asianomaiselle a nnetu n henkilollisyystodistuksen 

(lorn. 2128 tai 2128E) tunnusnumero . -Vert . VplA 12 5 1 lisamaara

ys j a 13 § 1 lisamaarayksen 3 kappaleen b-kohta. (Hlt n : o Hlo 

699 /1 4)76 , 12 .1 1.1976). VT 4&'76 . 

TAVARANLUOKITUSTAULUKON (VR 2645) KORJAUKSIA JA LIS~YKSI~ 

241 

Aakkoselliseen osaan tehdaan seuraavat korjaukset : 

2252 Kalajauhot ja -jatteet , rehuksi (VAK:n alainenl 

eleva 2252 Kalajatteet , rehuksi (VAK: n alainen) . ........ .. . 5 

2834 Raskassalpa, lohkareina , rahtiluokka eleva 5 . 

4732 Vakilannoitteet, 1 e m, nimikenumero eleva 4737. 

Aakkoselliseen osaan lisataan seuraavat nimikkeet : 

2255 Kalajauhot • ........ • ........•.......... . .. • . •• •..... 3 

Kuorihumus ks . Turvemulta 

4084 Metanoli (VAK:n alainen) , sailiovaunussa . • . •. • ...... 4 

4084 Metyylialkoholi (VAK:n alainenl, sailiovaunussa . ..• . 4 

6004 Vetoniitti (tasoitel . ............................... 5 

Tavaranluokitustaulukon sivulle 73 nimikkeen "Pylvaat" 

(Tukitl kohdalle lisataan seuraava tuoreus/kuivuusasteen 

maaritelma: 

Kuoritut pylvaat katsotaan kuiviksi, jos ne on kaadettu edel

lisena vuonna tai talven aikana ja jatetaan kuljetettavaksi 

31 . 5 . jalkeen. 

Tuoreiksi pylvaiksi katsotaan kaikenlaiset kaatotuoreet tai 

suoraan vedesta kuormatut taikka heti kuorinnan jalkeen kul

jetettavaksi jatetyt pylvaat . 
(Tft n : o To 1026/241/76, 17 . 11 . 1976) VT 48/76 
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Pohjoismainen tavaratariffi NGTV (9760) ja NGTS (9761) 

251 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin (NGTS 9761) il

mestyy lisalehti n:o 2 joka on voimassa 1 . 1 . 1977 lu

kien . Lisalehti sisaltaa seuraavat muutokset: 

- autolinjan Tukholma - Naantali maksuja on korotettu . 

- pakettitavaralahetyksia sallitaan enaa vain liiken-
teessa Ruotsin ja Norjan ja Norjan-Norjan (Vassijau
ren kauttal valisessa liikenteessa . 

- taulukko, jossa ilmoitetaan suurimmat sallitut mitat 
kappaletavaralahetykselle , on muuttunut. 

- kuorma- tai hakkilavoille kuormattuihin lahetyksiin 
sovelletaan tilavuuspainorahditusta , jos lavalle 
kuormattu tavara ulottuu lavan sivujen ulkopuolelle . 

- Norjan osuudella sovelletaan tilavuuspainorahditusta 
silloinkin , kun tavara on kuormattu lavoille . 

- eraita muutoksia on tehty asemien erikoismaarayksiin 
seka Ruotsin ja Norjan valimatkataulukoihin . 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin (NGTV 9760) ilmes

tyy lisalehti n:o 5 joka on voimassa 1 . 1 . 1977 lukien . 

Lisalehti sisaltaa seuraavaa: 

- Suomen osuuden yksikkorahdit ja vaununpeitemaksu ovat 
muuttuneet (korotus noin 13 , 7 % - 16,6 %), samaten 
poikkeustariffin n : o 4 yksikkorahdit . 

- maarattyjen 4-akselisten vaunujen vahinta rahdituspai
noa on muutettu siten , etta se lasketaan 1,5-kertaise
na 2-akselisen vaunun vahimmaispainosta . Tata sovel
letaan telivaunuihin, ruotsalaisiin 0-vaunuihin ja ka
tettuihin (siis 4-akselisiinl vaunuihin , ei kuitenkaan 
sailiovaunuihin , painevoimalla tyhjennettaviin vaunui
hin eika korkealaitaisiin avovaunuihin. 

- yli 14 metria pitkille 2-akselisille vaunuille, lyhyt
kytkenta/kaksitasovaunuille ja 4-akselisille vaunuil
le on maaritelty erilliset vahimmat maksut. 

- kasitteet piensailio (sm~containerl, keskisuurisailio 
(medelstor container) ja suurkontti (storcontainer) on 
maaritelty. 

(Tft n:o Tau 29/251/76, 19 . 11 . 76) VT 48/76 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN T~YTTOOHJEET - JULKAISU 

61 

Ju1kaisuun " Kotimaisen rahtikirjan t~ytt5ohjeet " 1is~t~~n 01 . 12 . 1976 

1ukien kohtaan 4 . Rahdittomat rahtikirjat seuraava atk - rahtikirjo

ja k~ytt~v~ asiakas: 

Sopimus 

n : o 

011- 7 

Asiakas 

G.A. Ser1achius Oy 

- kappa1etavara 

- vaunukuormatavara 

(N:o Lko 31526/61/76 , 17 .11 . 76) VT 48/76 . 

TUKIPUOMIEN KKYTTO KAPPALETAVARAVAUNUISSA 

61 

L~hetysasema 

M~ntt~ 

Kappa1etavaravaunuista tavaroita purettaessa on todettu jatkuvia 

1aimin1yontej~ tukipuomien k~ytoss~ . Koska 1aimin1yonneist~ aiheutuu 

tavaran rikkoutumista ja purkutyon vaikeutumista puomei11a tukemat 

tomien 1avataakkojen hajotessa pienist~kin vaunujen saamista ttlyt~i

syist~ , kehoitetaan kuormaushenki1okuntaa toimimaan Kappa1etavaran 

kuormaus - ja ku1 j etusohje i den (VR 2652) kohdassa " Kuormaus ja 1ava

taakkojen tukeminen" esitety11~ tava11a . Tavara- asemien p~~11ikoit~ 

kehoitetaan kiinnitt~m~~n va1vovan henki1tlkunnan huomiota 1~htevien 

kappa1etavaravaunujen kuormauksen ja tuennan tarkastamiseen ennen 

vaunujen ovien su1kemista . (N:o Lko 23230/61/76 , 16 . 11.76) VT 48/76 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi vanhemman toimistorakennusmestarin (V 21) virkaa , joista 

toinen toistaiseksi Kouvo1an ratapiirin toimistossa (Kouvo1a), 

ja toinen toistaiseksi Sein~joen ratapiirin toimistossa (Sein~jo 

ki) . Rataosaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset 

on toimitettava rautatieha11ituksen kirjaaja11e viimeist~~n 

22 . 12 . 1976, ennen k1o 12 (postitse ennen virka- ajan p~~ttymista) . 

Helsinki 1976. Va ltion painaruskeskus 
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Rautatiehallituksen kaytettavaksi osoitetuista 
maararahoista jaettavat avustukset v. 1977 

Avustusten myontaminen rautatielaisille 
lomanviettoa varten vuonna 1977 

Liikennealuejako 

Kansainvalinen tavaraliikenne (lantinen) 

Terasrakenteisten makuuvaunujen (CEmt) 
poistovesiputkien lammitys 

Avoimia virkoja ja toimia 

Nimityksia 

Eroja 

Rautatieopilliset kurssit vuonna 1977 

16127-76 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KAYTETTAVAKsi OSOITETUISTA MAARARAHOISTA 
JAETTAVAT AVUSTUKSET V. 1977 
164-

Kaikkia niita rekisteroityja rautatielaisyhdistyksia, jotka halua
vat tulla osallisiksi jaljempana mainittuihin tarkoituksiin vara
tuista avustusmaararahoista, kehoitetaan jattamaan rautatiehalli
tukselle osoitetut tarkoin perustellut hakemuksensa rautatiehalli
tuksen kirjaajalle viimeistaan maaliskuun 1 paivana 1977 . 

Avustuksia voidaan hakea 
-vapaa-ajan henkisten ja taiteellisten kulttuuriharrastusten seka 
kristillisen ja raittiustyon tukemiseen, ja 
- varsinaista lepo- ja lomakotitoimintaa harjoittavien, kaikille 
rautatielaisille palveluksiaan tarjoavien rautatielaiskunnan lepoko
tien tukemiseen. 

Hakemuksista tulee ilmeta, mista maararahasta avustusta haetaan ja 
niihin tulee liittaa kaikki rautatiehallituksen sosiaali- ja tyosuo
jelujaostosta saatavien hakemuslomakkeiden edellyttamat liitteet. 
Myohastyneet hakemukset voidaan jattaa huomioonottamatta. Tarvit
taessa saadaan hakemuksia em. ajankohdan jalkeen kuitenkin tayden
taa tilinpaatosten, tilintarkastajien lausunnon yms. osalta. 

Avustusta saavien yhdistysten tulee noudattaa kaikkia niita ehtoja 
ja maarayksia, joista hakemuslomakkeen yhteydessa jaettavissa hake
muksen laatimisohjeissa ja valtioneuvoston 2 paivana syyskuuta 1965 
antamissa valtionavustuksia koskevissa yleismaarayksissa (A ~90/65) 
on mainittu . (Slj ~22/16~/76, 18. 11.1976) VT ~9/76 . 

A VUSTUSTEN MYONTAMINEN RAUTATIELAISILLE LOMANVIETTOA V ARTEN 
VUONNA 1977 
16~ 

Rautatiehallitus on paattanyt, etta vuonna 1977 lomanviettoavustuk
sia myonnetaan hakemuksesta rautatielaisille, jotka perheen paa
asiallisina huoltajina ovat virantoimituksessa sattuneesta tapatur
masta tai sai raudesta toipuvina, suuriperheisina, yksinhuoltajina, 
tms . syista ~irkistavan loman tarpeessa ja joilla lisaksi taloudel 
lisen asemansa vuoksi on muutoin vaikeuksia perhelomanviettonsa 
jarjestamisessa. Aikaisemmin rautatiehallitukselta lomanviettoavus
tusta saaneille voidaan avustusta myontaavainpoikkeustapauksessa . 
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Avustusta myonnetaan vanintaan 7 vrk:n pituisen loman, ens~s~Ja~

sesti rautatielaisyhtymien omistamien lomanviettopaikkojen, taysi
hoitomaksuihin lomanviettopaikan laskun mukaan: 
1) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan viihin
taan kolme perheenjasenta, enintaan 600 markkaa, 
2) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan viihin
taan kaksi perheenjasenta, enintaan 400 markkaa, 
3) rautatielaiselle, jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 
perheenjasen, enintaan 300 markkaa, ja 
4) rautatielaiselle, joka on lomanviettopaikassa yksin, enintaan 
150 markkaa. 

Perheenjasenilla tarkoitetaan vaimoa ja alle 16-vuotiaita lapsia. 

Avustuksista suoritetaan veron ennakkopidiitys. 

Rautatiehallitus maksaa avustuksen lomakodille tai vastaavalle, ei
ka siis avustuksen saajalle . Kunkin lomanviettoavustuksen saajan on 
lomanviettopaikan esittaman laskun ja avustuksen erotus maksettava 
lomanviettopaikkaan kateisella . Avustuksen hakemiseen on kaytettava 

. taman VR Virallisien tiedotuksien liitteena olevaa tai vastaavan 
kaavan mukaista lomaketta, mika on huolellisesti taytettava ja jon
ka asianomaisen esimies lausunnollaan varustettuna liihettaa rauta
tiehallituksen sosiaali- ja tyosuojelujaostoon talvi- ja kevatlo
mien · osal ta ensi tilassa j a viimeistaan helmikuun 1 pai vaan 1977 
mennessa, myohemmin pidettavien lomien osalta maaliskuun 1 paivaan 
1977 mennessa. 

Sosiaali- ja tyosuojelujaoston toimesta ei lomapaikkavarauksia 
avustusta saaville tai muille tehdii, vaan on jokaisen itse huoleh
dittava varauksista kunkin lomapaikan antamien ohjeiden ja maarays
ten mukaan, jotka ohjeet samoinkuin vuoden 1977 taysihoitohinnat ja 
avoinnaoloajat ilmoitetaan Rautatieuutisissa. 

Sosiaali- ja tyosuojelujaosto on sopinut, etta allamainituissa lo
manviettopaikoissa voi lomanviettoavustusta nauttien viettaa 7-14 
vuorokauden pituisia lomia. Lomavuorot alkavat kesaaikana sunnun
taisin. - Lyhyemmalle ajalle kuin 7 vuorokautta ei avustusta myonne
ta. 

Rautuki Oy:n loma- ja retkeilykeskukset Vuokatilla, liihella Ladun 
seisaketta, ja Pelkosenniemen Pyhajarvella (Pyhatunturi) n. 55 km 
Kemijarven asemalta seka Hiekkaniemen lomakyla Vuokatissa, n. 2 km 
Vuokatin asemalta. 
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Naissa on rautatielaisten etuoikeutettuun asemaan perustuvaa va
rausaikaa tasmennetty. Aikaisin varausaika hiihtoloman, paasiaisen, 
kesa-, heina- ja elokuun seka jouluajan osalta on 6 kuukautta ja 
lyhyin 3 kuukautta ennen haluttua oleskeluaikaa. Sen jalkeen vapaat 
paikat myydaan varausjarjestyksessa ottamatta huomioon onko varaaja 
rautatielainen tai ei. 

Rautatielaisten Lepokotiyhdistys r.y:n lepokoti Kanervala Sarkisa
lossa, n. 25 km Pernion asemalta. 

VR Konduktooriyhdistys r.y:n lepokoti Rantalinna Ruokolahdella, n. 
14 km Imatran asemalta. 

Suomen Veturimiesten Liitto r.y:n lepokoti Pyysalo Kangasalla, n. 3 
km Saynajarven seisakkeelta tai 6 km Suinulan asemalta. 

Svenska Kamratforbundet vid Statsjarnvagarna r.f:n lepokoti Solgar
den Hangossa, nk. Kylpylan puistossa ja 

Rautatielaisten Kristillinen Yhdistys r.y:n kesakoti Rautiala Vesi
lahdella, n. 25 km Tampereelta. 

Kautta vtioden ovat avoinna vain Vuokatin ja Pyhatunturin lomakes
kukset ja Hiekkaniemen lomakyla. 

Hiekkaniemen lomakylassa kautta vuoden ja Pyhatunturin lomakeskuk
sessa 15.10.-15.2. valisena aikana oleskelu tapahtuu itsepalvelupe
riaattein. Molemmissa on keittomahdollisuudet seka tarvittava asti
asto. Lakanoita on saatavissa lomakeskuksista. Omien lakanoiden 
kaytto mahdollista. - Pyhatunturin lomakeskuksessa on yhteismajoi
tus hirsimokeissa. 

Hiekkaniemen lomakylassa vuodaan avustuksen majoitusmaksun ylitta
valla osalla ostaa Vuokatilla sijaitsevista elintarvikeliikkeista 
tai niiden myymalaautoista ruokatarvikkeita. 

Paikanvarauksen voimassapitamiseksi mahdollisesti vaadittavan en
nakkomaksun maksaa jokainen itse saatuaan siita maksukehoituksen 
ao. lomapaikasta. 

Mikali lomanviettopaikan tilannut rautatielainen tai hanen perheen
sa jasen on estynyt saapumaan varaamaansa lomapaikkaan, on siita 
ilmoitettava ao. lomapaikkaan ja rautatiehallituksen sosiaali- ja 
tyosuojelujaostoon viimeistaan 14 vrk ennen tarkoitetun oleskelun 
alkamista. Ellei peruutusta ole tehty edellasanotun mukaisesti, ei 
mahdollisesti vaadittua ennakkomaksua palauteta tai on hakija vel
vollinen vaadittaessa maksamaan lomanviettopaikalle taysihoitomak-
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sun jokaisen varaamansa paikan osalta. (Slj 422/164/76, 18.11.1976) 

VT 49/76. 

LIIKENNEALUEJAKO 

67 

Rautatiehallitus on muuttanut nykyist~ , rh:n p~~toksell~ n:o 469/67/ 
69, 13.2 . 1969 tehty~ liikennealuejakoa Kouvolan , Mikkelin , Lappeen

rannan ja Imatran liikennealueiden kohdalta 1 . 1.1977 lukien seuraa

vasti : 

Liikennealue 

N:o Nimi 

7 Kouvola 

Keskusasema 

Kouvola 

9 Lappeenranta Lappeenranta 

10 Imatra Imatra 

ll Mikkeli Mikkeli 

K~sitt~~ rataosat 

(Uusiky l ~) - Kaipiai
nen 
(Juurikorpi) - Voi 
koski 
Kouvola - Kuusankoski 

- Multam~ki 

(Kaipiainen) - (Jout 
seno) 
Lappeenranta - Hytti 

Joutseno - (Parikkala) 
Imatra - Imatrankoski 
(valtakunnan raja) 

(Voikoski) - Hauki 
vuori 

Edell~ olevasta johtuen muutetaan liikennealueittain tehty~ kunta

jakoa, joka on ilmoitettu Kl 9/69. 6, seuraavasti: 

Kouvolan liikennealueelta poistetaan Luum~ki ja M~ntyharju, Mikkelin 

liikennealueeseen lis~t~~n M~ntyharju ja Lappeenrannan liikennealuee

seen lis~t~~n Luum~ki. 

Tarvittavat ohjes~~nto- ja muut muutokset suoritetaan ennen muutos 

ajankohtaa. (N:o Lko 32357 / 67/76, 19 . 11.1976) VT 49/76. 

KANSAINV~LINEN TAVARALIIKENNE (LANTINEN) 

61 

Huomautetaan, ett~ VR:n omistamien kuorma- ja h~kkilavoje~ k~ytto on 

ehdottomasti kielletty kansainv&lisess~ liikenteess~ (ks. kappale 

tavaran kuormaus- ja kuljetusohjeiden liite I , kohta 5 .1). Ainoastaan 

EUR-kuormalavoja voidaan k~ytt~a l~ntisess~ yhdysliikenteessa. 
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Kappaletavaral~hetykset (rahtitavaraliikenteess~) on varustettava 

PIM liitteen 20b mukaisil1a osoitelapuilla (VR 2833.1), jotka on 

1iimattava jokaiseen kolliin (ks. Kansainvalinen tavaraliikenne, 

VR 4669, PIM kohdat 115-117). L~hettaja voi k~ytta~ omia, mutta 

vain VR:n vastaavan lomakkeen mukaisia osoitelappuja . Naiss~ ei siis 

riita pelkka suomenkielinen teksti. Lis~ksi t~hdennet~~n, etta rahti

kirjan mukaiset kauttaku1kumerkinn~t on tehtava myBs osoitelappuun . 

(N:o Lko 23416/61/76, 22 . 11 . 76) VT 49/76. 

TER~SRAKENTEISTEN MAKUUVAUNUJEN (CEmt) POISTOVESIPUTKIEN LXMMITYS 

412 

Ter~srakenteisten makuuvaunujen (CEmt) hyttien pesukaappien poisto

vesiputkiin vaihdetaan uuden tyyppiset 1ammitysvastukset . N~it~ vas

tuksia on jo asennettu 23 vaunuun. 

T~~n johdosta huomautetaan , etta vastuksien toiminnan varmistami 

seksi on automaattivarokkeen kytkenn~ss~ menetelt~va seuraavan ohjeen 

mukaisesti: LahtBasemien on tarkastettava 10-30 minuuttia ennen junan 

1ahto~, etta naiden vaunujen (CEmt) 1ammityspaakytkintaululla eleva 

automaattivaroke "Viemarin l~itys " on kytketty . Lahtoasemien on 

lisaksi tarkastettava, etta poistovesiputket ovat vaunun 1ahtiess~ 

sulat. 

Mik~li naita vaunuja ei voida junan tullessa pa~teasemal1een v~littB

m~sti kytkea paikalliseen ulkoverkkoon , tai milloin junarunko on ir

roitettava ulkoliit~nn~st~ lahtoraiteelleen siirt~mist~ varten enem

m~n kuin 1/2 tuntia ennen junan l~htoa , niin em. automaattivaroke 

on laukaistava k~sin . T~a toimenpide on v~ltt~maton sen vuoksi, ett~ 

poistovesiputkien s~hkovastukset kytkettyina ol1essaan alentavat 

nopeasti paristojannitett~, joka seikka puolestaan aiheuttaa mm. 

oljypolttimen nokeavan liekin. Laukaistu automaattivaroke on uude1-

leen kytkett~v~ ulkoliitannan ajaksi ja ede11~ olevan ohjeen mukai 

sesti ennen junan l~htoa . 

Liikennepaikan asema- ja varikonp~~llikoiden on keskenaan sovittava 

ja annettava m~~r~ys kenen toimesta em. tarkastukset suoritetaan . 
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Junahenki15kunnan on oma1ta osa1taan va1vottava, ett& em. automaatti
varoke on junan ku1kiessa em. m~~r&yksen mukaisesti kytketty. (N:o 
Lko 23454/412/76, 23.11.76) VT 49/76. 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kaksi yp 2 1 kirjurin virkaa, yksi ap 2 1 kirjurin virka ja ~ 
ap 2 1 kirjurin ylimaaraista tointa ,. toistaiseksi rautatiehallituk
sen koneosastolla, seka kaksi 2 1 kirjurin virkaa toistaiseksi Vaa
san konepajassa. 
Koneosaston johtajalle osoitetut hakemukset on toimitettava rauta
tiebal1ituksen kirjaajalle viimeistaan 27.12.1976 ennen klo 12, 
(postitse ennen virka-ajan paattymista). 

K o n e i n s i n o o r i n (S 13) kaksi sopimuspalkkaista virkaa 
taytettavana rautatiehallituksen koneosastolla. Kirjalliset ilmoit
tautumiset ko. virkoihin pyydetaan koneosaston johtajalle osoitet
tuna toimittamaan rautatiehallituksen kirjaajalle 23.12.1976 mennes
sii. 
Ko. virkcihin nimitetyt tullaan sijoittamaan toi£taiseksi sahkotek
nilliseen toimistoon. Tiedusteluihin virkaan ilmoittautumista silmal
la pitaen vastaa yi Korvola, pub. 2470. 

NIMITYKSIA 

R a t a o s a s t o: ap 2 1 kirjurin virkaan (Sein~joen ratapiirin 
toimisto) y1im 3 1 kirjuri Tuula Synn5ve Pe1tovuori; rataesimiehen 
toimiin (Kouvo1a) raidemiehet Jukka Tapio Pu1li ja Mikko Einari 
Saarenpa~ seka (Tampere) raidemies Jaakko Kaipanen. 

K o n e o s a s t o : yliteknikon (V21) ylimaaraiseen toimeen 
ylim. teknikko Tuomo Johannes Lindqvist (Turun konepaja); tekni
kop (V18) ylimaaraisiin toimiin teknikko Voitto Olavi Paulus (Kuo
pion konepaja) ja vt ylim.teknikko Asko Olavi Savola (Turun kone
paja); toimistoapulaisen (V 6) toimiin vs ylim.toimistoapulainen 
Helga Katariina Brandt (Pieksamaen konepaja) ja vs ylim.toimisto
apulainen Saimi Sinikka Eloranta (Hyvinkaan konepaja); ylitekni
kon (V 22) virkaan teknikko Pentti Juho Kullervo Rasanen (Hyvin
kaan konepaja); kone·insinoorin (S 14) sopimuspalkkaiseen virkaan 
koneinsinoori Jaakko Pentti Kalja~a (RH/stt). 



- 8 -

L i i k e n n e o s a s t o : teknikon virkaan (Vl8) (Oulun varikko) 

ylim. teknikko (Vl7) Raimo Veikko Huhta, yp . 2. luokan kirjurin 
virkaan (Oulu) yp. asemamestari (Vl6) Heikki Ilmari Holmavuo , 
ap. asemamestarin virkoihin (Vl3) (Sein~joki) ylim. 3. luokan 
kirjurit (VlO) Jouko Kustaa Hermanni Luukko ja Pertti Juhani Hissa 
sek~ apulaiskanslisti Terttu Tellervo Salmisuo , konduktoorin virkoi
hin (Helsinki) j~rjestelymestari Lauri Johannes Talja, asetinlaite
mies Eino Erkki Tiilikka, vaihdemies Martti Markkanen, kuormausmesta
ri Alpo Oskari Ilmari Laine ja junamies Raimo Pertti Erik Korpilaakso 
sek~ junamiehen toimiin (Helsinki) asemamiehet Senja Saima Mikkola , 

Jouni Kalevi Tilli , Matti Sakari Anttonen, Bror Erik Mickelsson, 
Matti Veli Ras~nen , Tauno Kalevi Kylli~inen ja Veikko Juhani 

Korpelainen 1 yp. 2 . luokan kirjurin virkoihin (Liek
sa) ap . asemamestari (Vl3) Tuomo Juhani Turunen, (Nurmes) ap . asema
mestari (Vl4) Aulis Kalevi Heikkinen, veturinkuljettajan virkaan 
(Savonlinna) veturinlammitt~j~ Veli Kalevi Hukkanen , ap. asemamesta
rin virkaan (Vl4) (Savonlinna) ap. 2 . luokan kirjuri Anja Maija 
Inkeri Kaksonen, jarjestelymestarin virkaan (Joensuu) konduktoori 
Martti Vilkas Koljonen, veturinlammitt~j~n toimiin (Joensuun varik
ko) tilap. veturinlammitt~jat Seppo Juhani Nieminen, Seppo Juhani 
Suomalainen, Jari Juhani Hytti ja Martti Sakari Niemel~inen , juna
miehen toimiin (Joensuu) asemamiehet Paavo Kalevi Peltonen ja Reine 
Iidor Kervinen , asemamiehen toimiin (Savonlinna) ylim. asemamies 
Yrjo Uolevi Pollanen , (Lieksa) ylim . asemamiehet Pentti Sakari Maat
t~nen, Jorma Martti Juhani Toivanen ja Heikki Tapio Honkanen , seka 
tallimiehen toimeen (Joensuun varikko) ylim . tallimies Antti Allan 

Holopainen , vaunumestarin virkaan (Niirala) vaununtarkastaja Eino 
Olavi Soininen , kuormausmestarin •.rirkoihin (Helsinki) asemamies 
Armo Aukusti Puustinen, (Pitajanmaki) ylim . asemamies Ossi Kalervo 
Kemppinen , seka veturinlammittajan toimiin (Lahden varikko) tilap . 
veturinlammittajat Jarmo Tapio Julkunen, Jukka Aulis Sihvo , Jorma 
Antero Laine ja Pekka Tapani Salander, veturinkuljettajan virkoihin 
(Helsingin varikko) veturinlammitt~jat Veikko Armas Partie , Seppo 
Matti Ilmari Partanen, Raimo Armas Rouhiainen, Urpo Kalevi Lajunen, 
Taisto Uolevi Leskinen , Esko Juhani Kahlos, Veikko Johannes Savo
lainen, Raimo Juhani Kostamo, Aarno Klaus Ursin, Tenho Juhani Lyyti 
kainen , Aarne Juhani Merjokari, Esko Ensio Hirvonen ja Matti Jalmari 
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Peltonen, veturinlammittajan toimiin (Riihimaen varikko) tilap. 
veturinlammittajat Seppo Ilmari Ihamaki, Time Johannes Ilonen, Hannu 
Matti Laukkanen ja Esa Tapani Salonen, autonkuljettajan toimiin 
(Helsinki) ylim. autonkuljettaja Pertti Taavetti PyrhBnen ja asema
mies Paavo Harjamaki, vaununtarkastajan toimeen (Helsingin varikko) 
ylim. vaununtarkastaja Kalevi Armas Nuutinen, apulaiskanslistin toi
miin (Helsinki) ylim. toimistoapulaiset Arja Hannele Pellinen ja 

Pirjo Terhikki Vallin, konttoriapulaiset Leena Johanna Rausku, Leena 

Maria Ruotsalainen, Eeva-Liisa Siltamies ja Marja Terttu Louhelainen 
ja tilap . toimistoapulainen Riitta Anneli Sale, (Pitajanmaki) toi
mistoapulainen Elina Gerda Kaarina Lajunen, (Tikkurila) tilap. toi
mistoapulainen Pertti Juhani Jelekainen, asemamiehen toimiin (Helsin
ki) ylim. asemamiehet Vilho Matias Kaipainen, Pertti Ilmari Parikka , 
Seppo Olavi Paasonen, Anne Elisabeth Jauhiainen, Vilma Annikki Maju
ri, Martta Katri Kainulainen, Maija Inkeri Tiala , Leena Sohvi Terva
koski, Tuula Irmeli Tiainen, Rauni Anneli Patteri ja Mirjam Alina 
Makinen seka tilap. asemamiehet Ari Tapia Nurminen, Monica Iris 
Kivimaki , Jorma Veikko Antero Jauhiainen, Toivo Albin Rissanen, 
Heimo Kalevi Lipiainen, Eila Marjatta Vasara, Toini Maria Hosia , 
Sylvi Maria Kiirala, Ulpu Anneli Marttinen, Raili Annikki Somera , 
Lilja Kaarina Toivanen, Kirsti Annikki Laine, Raili Orvokki Suojanen, 
Rauha Tuulikki Skog ja Raija Helena Helander. konttoriapulaisen 
toimiin (Helsinki) ylim. toimistoapulaiset Helena Annikki Riekkinen , 
Aila Elisabet Lindqvist ja Raili Helena Laitinen seka tilap. toimis 
toapulaiset Pirkko Johanna Tjurin ja Nina Maria Luukkonen. 

EROJA 

L i i k e n n e o s a s t o : yliteknikko Tauno Hjalmar Kuntonen, 

veturinkuljettaja Into Gunnar Hagelin, asemamies Leo Ahti August 

Vainikka, asemapaallikot Taisto Paivio Tammi, 

Aulis Sauli Saukko, Reine Ilmari Kuukka, apulaisasemapaallikko Eero 

Kalervo Hietanen, yp. 2. lk kirjurit Eila Valma Pehkonen, Johannes 
Silola, jarjestelymestari Armas A Kuisla, veturinkuljettajat Vaino 

Artturi Lahtinen, Martti Olavi Saila, Ahti Johannes Putus, Tauno 
Petteri Rahko, Veini Antreas Rautioaho, Eino Henrik Haikio, Helge 
Helmer Tikkala, Jaakko Antero Frilander, Tauno Pasanen, Lauri Kalevi 
Heiskanen, vaununtarkastaja Veikko Antero Lindell, konduktoorit 
Veikko Armas Numminen, Alpo Sakari Kotiranta, Olavi Rahkala, Olavi 
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Kustaa Aitta , vaihdem.esimies Pauli Jalmari Melin , vaihdemiehet 

Erkki Uljas Lundstrom , Risto Tapani Kek~lainen , Aaro Jalmari Kaulo , 

Toivo Iisakki Reinila , Martti Ensio Nikkonen , autonkuljettajat 

Vaino Hartikainen , Valdor Harald Hjerpe , junamiehet Armas Aukusti 

Pihlajaniemi , Reine Evert Parviainen , veturinlammittajat Pertti 

Juhani Lanki , Reine Jaakko Lautamaki , asemamiehet Laila Marita 

Auvinen , Esa Juhani Linden , Sulo Antero Niskanen. 

R a t a o s a s t o: vanhempi toimistorakennusmestari Pentti Sakari 

Riikonen, rataesimiehet Vaina Johannes Konttinen ja Reine Eevertti 

Viikki. 

RAUTATIEOPILLISET KURSSIT VUONN A 1977 

Kou1utusjaosto j~rjest~~ vuonna 1977 kahdet rautatieopi1li

set kurssit, joista ensimmainen - kev~t1ukukaudella n e 1jtlssa 

jaksossa toteutettava - on tarkoitet tu ainoas taan liikenne

osastoa varten. 

Ra utatieopi l1 i se1la kurss i lla va1mennetaan mm . n i ihin tehtavii n, 

joihin se on _1iikenneosaston toimi n taohje iden ( Lto VR 251 4) 

mukaan p a tevyysvaat imuksena. Y1eistavo i tteena on moni p uo1istaa 

j a syventaa rauta t iea1 a n tunt emusta seka perehdyttaa y1eisiin 

liikke enjohdo11isiin kysy myksiin, j o htami smenete1miin, markki

nointiin seka henki1o s to- ja ta1ousha 11intoon. 

Niiden liikenneosas t olla palvelevien h e nki1o i d e n, jo t ka 

pyrkivat em. rautatieopi11isi11e kur sseil1e, tu1ee jattaa 

y1eisen toimiston paa11iko11 e osoitettu h a kemuks ens a 1ii kenne

piirin tai keskusha l1innossa toimi ston paa1liko11e viimeista~ 

15 . 12.1976 ennen v i rka-aj a n paattymist~. 

Piirin (toimiston) paa11ikko asettaa kou1ut e ttavat k i iree1l i 

syysjarjestykseen ja lahettaa kaikki asiakirjat yleiseen 

toimistoon 20.12.1976 mennessa seka 1iittaa mukaan ja1jennBkset 

hakijoiden kovista nimikorteista "(VR 1123.1) ja se1vitykset 

heidan nykyisista tehtavistaan . 
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Taytettava mieluimmin koneella tai 
tekstaten ja toimitettava rh:n so
siaali- ja tyosuojelujaostoon asian
omaisen esimiehen toimesta. 

Lomanviettoavustusanomus 

1. Anojan taydellinen nimi •••••.••.•••..••.•••••.••••••••.•.••••• 

2. Syntymaaika •..• I. . . . 19 ..... 

3. Virka, toimi tai ammatti ••..••••••.•.•••.•••••.••••••.•.•••••• 

4. Toimipaikka ••.•••••.•••••••.••••••••••.••.••• Puh. • •.•••••.•• 

5. Ollut VR:n palveluksessa alkaen vuodesta .•.••. yht ••.. vuotta 

6. Perhesuhteet: naimisissa, yksinhuoltaja, perheeton 1) 

7. Perheen paaasiallinen huoltaja •.•..•....•.••.••••.•••..••••..• 

8. Puolison nimi •••••.•••••••...••.••.••...•.•••••••.•••...•••••• 

9. Last en nimet ja iat: •••..••.•••••.• . •• . .•.••••••••••.••••••••• 

10. Minulle ja perheelleni on varattu 
(lomapaikan nimi) 

lomapaikasta ••••• hengen huone •.•. / .••. - •••• / •••• 1977 va

liseksi ajaksi ••.•• vuorokaudeksi, ja myonnetty vuosilomaa 

.... / .... - ...• / .... 1977 valiseksi ajaksi. 

11. Lomapaikkaan otan koko ajaksi mukaan vaimoni/mieheni 1) ja lap-
sistani: ••••••••.•••••••••.•••••.•••••.•.•••..••••••••.••••••• 

12. Aikaisemmin en ole saanut/olen saanut lomanviettoavustusta val
tionrautateilta 1) 

13. Aviopuolisoni ei ole saanut/on saanut lomanviettoavustusta val
tionrautateilta 1) 

14. Anomuksen perusteluiksi haluan esittaa seuraavaa: •.••.•••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1) Tarpeeton yliviivataan 
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15 . Mikali allekirjoittaneelle myonnetaan lomanviettoavustusta si
toudun mahdollisen esteen sattuessa ilmoittamaan siita rautatie
hallituksen sosiaali- ja tyosuojelujaostoon ja ao . lomapaikkaan 
viimeistaan 14 vrk . ennen aiotun oleskelun alkamista • 

• . • . • • . • • • . • . . . • • • • • . • • • • . p:na •••• ••• •• kuuta 197_ 

anojan allekirjoitus 

tarkka osoite 

Samalla kun todistan kohdissa 1- 10 mainitut tiedot oikeiksi, katson 
anojan l ahinna virantoimituksessa sattuneesta tapaturmasta, sairau
desta toipumiseksi, erityisen tyorasituksen, suuriperheisyyden 2) 

vuoksi olevan lomanviettoavustuksen tarpeessa • 

• • • • • • • . • • . . • • . • • . . • • • • . • • p:na ••••• • •.• kuuta 197_ 

esimiehen allekirjoitus 

(virkaleima) 

2) Korostettava syy alleviivattava ja merkittava tarkasti esimiehen 
l ausuntoon 

Paikanvarausosoitteet : 
- VUOKATIN LOMAKESKUS, HIEKKANIEMEN LOMAKYLA JA PYHATUNTURIN RETKEI
LYKESKUS : 
varaukset kirjallisesti os . Vuokatin lomakeskus, 88610 Vuokatti, 
puh. Sotkamo 451 tai 98666/451 . 
- RANTALINNA : 
ennen 15.5. 1977 isannoitsija T. Metso, puh . Riihimaki 914/34102, 
jalkeen 15 . 5 . 1977 puh . Ruokolahti 29. 
- PYYSALO: 
ennen 1.6.1977 isannoitsija K. Ahmavuo, puh . Tampere 931/632644, 
jal keen 1 . 6 . 1977 puh. Tampere 931/762314. 
- KANERV ALA : 
ennen 1 . 6 . 1977 isannoitsija s . Kantanen, puh. Helsinki 90/832237, 
jalkee~ 1 . 6 . 1977 puh . Pernio 924/824419 . 
- SOLGARDEN : 
ennen 1 . 6 . 1977 neit i Gota Hellgren, puh. Hel sinki 90/791729, jalkeen 
1 . 6 . 1977 puh . Hanko 911/81481. 
- RAUTIALA: 
RKY:n t oimisto, puh . Helsinki 90/655245 tai kesaaikana puh. Vesilah
ti 931/78065 . 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 2832 

1976 

Paihte iden haittojen vahentaminen 

Virkapuvut 

Inter-Rail kortti 

Kansainvalinen kiitotavara 

Kuljetukset Suomesta Iraniin 

n=O 50 
9.12.1976 

Itaisen liikenteen uus i matkakirjaluettelo 

Kuormausilmoitus 1.1.1977 lukien 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisu 
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P~IHTEIDEN HAITTDJEN V~HENT~MINEN 

OlD 

Valtioneuvosto on 4 paivana maaliskuuta 1976 antanut paihteiden 

haittojen vahentamisesta valtionhallinnossa seuraavan sisaltoisen 

kirjelman n:o P 4466: 

Valtioneuvosto on tanaan, asian oltua valmistavasti valtioneuvos

ton raha-asiain kasittelyssa, paattanyt antaa seuraavan ohjeen 

paihteiden haittatekijoiden vahentamiseksi valtionhallinnossa. 

Paihteiden vaarinkaytto on vakava yksiloa ja tyoyhteisoa koskeva 

sosiaalinen, terveydellinen ja taloudellinen ongelma. Vaarinkaytto 

on usein piilevaa ja siihen suhtautuminen vahattelevaa tai vaaraan 

suojeluun pohjautuvaa. Paihteiden vaarinkaytto ei ole riittavan 

tehokkaasti johtanut hoitotoimenpiteisiin ja hoitoonohjaamista ko

rostava suhtautuminen on vasta kehittymassa. Hoitovaihtoehdoista 

ja -paikoista ei ole myoskaan riittavasti tiedotettu. 

Valtion palveluksessa olevien henkiloiden paihteiden vaarinkayt

toon tulee puuttua. Lahtokohtana talloin on, etta kaikki osapuolet 

tunnistavat ongelman ja etta siihen suhtaudutaan hallintoyksikois

sa vakavasti ja aktiivisin toimenpitein. Tavoitteena on edistaa 

vaarinkayttajien hakeutumista hoitoon ja poistaa sen esteena usein 

eleva tietamattomyys hoitomahdollisuuksista ja hoitopalveluista 

seka niiden toiminnasta. 

Virastojen ja laitosten tulsa tyosuojelun yhteistoimintaorganisaa

tion puitteissa suunnitella tarvittavat jarjestelyt ja menettely

tavat paihdeongelmien vahentamiseksi ja ongelmaisten ohjaamiseksi 

hoitoon. 

Talloin tulsa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: 

- Paihteiden kayton aiheuttamista terveysongelmista ja haitoista 

tyoelamassa seka tarjolla olevista hoitomahdollisuuksista tulee 

tyopaikoilla toimittaa riittavasti tietoa. 

- Hallintoyksikoissa tulee nimeta tarpeellinen maara tehtavaan ha

lukkaita ja henkilokohtaisesti soveltuvia yhteyshenkiloita, joi

den puoleen paihdeongelmaiset voivat kaantya ja joiden tehtava
na on huolehtia hoitoon ohjaamisesta seka yhteydenpidosta hoito
paikkaan. 
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- Kasiteltaessa palvelussuhteen katkaisemista paihteiden vaarinkay

ton vuoksi tulisi ao. yhteyshenkilon, lahinna esimiehen seka 

luottamusmiehen osallistua asian valmisteluun. 

- Hoito pyritaan toteuttamaan tyoajan ulkopuolella. Ellei hoitoa 

voida jarjestaa tyoajan ulkopuolella, asianomaiselle voidaan 

myontaa vapautusta virka- tai tyotehtavista hoidon vaatimaksi 

ajaksi. Mikali hoidettava talloin on laakarintodistuksen mukai

sesti sairaana, sovelletaan sairausajan palkkausta koskevia saa~ 

noksia ja maarayksia. Naita on sovellettava myos siina tapaukses

sa, etta asianomainen on oma-aloitteisesti hakeutunut laitoshoi 

toon ja tallaisesta hoidosta on etukateen sovittu tyonantajan 

kanssa. 

Paihdeongelmia kasiteltaessa tulee virastoissa ja laitoksissa nou

dattaa seuraavia per.Batteita: 

1. Paihteiden vaarinkayton ehkaisemiseen ja hoitoon ohjaamiseen on 

ryhdyttava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa paihdeongelman 

ilmaannuttua. 

2. Hoidon onnistumisen tarkeana edellytyksena on, etta paihdeonge~ 

mainen saadaan itse hakeutumaan valitsemaansa hoitopaikkaan. 

3. Hoitoon ohjaamiseen liittyvat toimenpiteet ja tiedot ovat ehdo~ 

taman luottamuksellisia. Asiaa koskevia tietoja ei saa ilman 

paihdeongelmaisen lupaa antaa sivullisille. 

4. Hoitoon ohjattavan tukemiseksi on aiheellista, etta hoitoa tar~ 

kaillaan. Paihdeongelmaisen kanssa tulisikin sepia siita, et

ta hallintoyksikon edustaja voi ella yhteydessa hoitopaikkaan 

hoidon edistymisen seuraamiseksi. Hoidon vaikutuksia on tarpeen 

seurata myos hoidon jalkeen. 

5. Harkittaessa palvelussuhteen katkaisemista paihteiden vaarinka~ 

ton johdosta on kiinnitettava erityista huomiota paihdeongelma~ 

sen myonteiseen suhtautumiseen hoitoa kohtaan seka heiden onni~ 

tumiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin. 

6. Hoitoon ohjaamisen toteuttaminen riippuu oleellisesti kaytetta

vissa olevista hoitomuodoista ja -mahdollisuuksista ja ne tuli

si etukateen selvittaa. Jokaisessa tapauksessa on erikseen va

littava tarkoituksenmukaisin hoitomuoto. 

Valtiovarainministerio voi tarvittaessa antaa tarkempia maarayks~ 
taman paatoksen soveltamisesta. 



- 4 -

Edella olevan valtiovarainministerio valiioneuvoston paatoksen mu

kaisesti kunnioittaen ilmoittaa valtioneuvoston kanslialle ja kai
kille ministerioille tiedoksi ja noudatettavaksi seka niiden alai~ 

ten virastojen ja laitosten tietoon ja noudatettavaksi saatetta

vaksi. 

Rautatiehallitus on neuvoteltuaan asiasta Rautatielaisten Liitto 

ry:n, Rautatievirkamiesliitto ry:n, Suomen Veturimiesten Liitto 

ry:n, VR Teknilliset ry:n ja Rautatien Teknillisten Yhdistysten 

Liitto ry:n kanssa maarannyt seuraavaa: 

1. PERIAATTEET 

Paihdeongelmia kasiteltaessa on noudatettava edella mainitun kir

jelman P 4466 kohdissa 1. - 6. mainittuja periaatteita. 

Rautateiden palveluksessa olevien on suhtauduttava erityisen vaka

vasti niiden vaarojen tarjumiseen, joita alkoholipitoisten tai mu~ 

den huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena olevat henkilot saat

tavat aiheuttaa liikenteelle. Taman vuoksi on paastava irti siita 
luulotellusta "solidaarisesta• ja peittelevasta suhtautumisesta 

vakijuomia nauttineisiin, mita usein on ollut havaittavissa ei ai
noastaan tyotovereiden vaan myos esimiesten ja luottamushenkiloi

den asenteissa. Tallainen vaara solidaarisuus on useimmiten vahin

gollista myos niille, joita silla halutaan suojella. Periaatteena 

tulee ella paihdeongelmaisen ihmisen auttaminen naiden ohjeiden 

mukaisesti. 

Yhteyshenkilon tyoajasta ja hanen ansion menetyksensa korvaamises

ta on luottamusmiehen osalta sovellettava luottamusmiessopimusta 

ja muiden yhteysmiesten osalta, mita tyosuojeluvaltuutetuista on 

sovittu. 

2. HOITOONOHJAUSJ~RJESTELM~ 

2.1. Ohjauksen tarkoitus ja hoitoon ohjattavat 

Hoitoon ohjaus, joka on turvaamis- ja rangaistustoimenpiteista ko

konaan erillinen toimenpide, tulee kysymykseen niiden henkiloiden 

osalta, jotka ovat alkoholijuomien tai muiden huumausaineiden kay

ton johdosta karsineet terveydellista, sosiaalista tai tyon tekoon 

liittyvaa haittaa ja tulleet tilaan, jossa heita ilmeisesti ei saa
da luopumaan alkoholijuomien kaytosta omin voimin. Henkilon terve~ 
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dyttamisen kannalta talloinkin on tarkeaa, etta hoitoon ohjaaminen 
tapahtuu riittavan aikaisessa vaiheessa. 

2.2. Yhteyahenkilot 

Piirin, konepajan, varaston ja rautatierakennuksen paallikon tulee 

nimeta paihteiden haittojen vahentamista ja hoitoon ohjaamista va~ 

ten tehtavaan sopiva yhteyshenkilo kullekin tyosuojelun yhteistoi

minnasta valtionrautateilla tehdyasa sopimuksesaa (Vt 52 a/14) t&

koitetulle tyopaikalle. Tyopaikan suuruuden ja henkilokuntaraken

teen huomioon ottaen voidaan samalle tyopaikalle nimeta useampia

kin yhteyshenkiloita esim. samojen perusteiden mukaan kuin tyopai

kalle on valittu tai nimetty tyosuojeluvaltuutettuja. Ennen yhte

yshenkiloiden nimeamista asia on kasiteltava asianomaisessa tyo 

suojelutoimikunnassa. Yhteyshenkilot on nimettava ensisijaisesti 

tyosuojeluhenkiloston tai luottamusmiesten piirista. Tarkeinta k~

tenkin on, etta yhteyshenkilo on tehtavaan sopiva ja suostuu otta 

maan sen vastaan. Hallinto-osaston johtaja nimeaa yhteyshenkilon 
rautatiehallitukseen. 

2.3. Hoitoon ohjaus 

Asianomainen tyosuojelutoimikunta laatii luettelon paikkakuntalai

sia varten saatavissa olevista hoitopaikoista. Kaytettavissa ovat 

mm. kunnan sosiaalilautakunta, A-klinikka, terveyskeskus, tyoter

veyshuolto, katkaisuasema, mielenterveystoimisto, sairaala, hoito

koti, huoltola, AA-ryhma ja Al-Anon-ryhma. Tyosuojelutoimikunta 

huolehtii myos siita, etta hoitopaikkojen henkilokunnan kanssa so

vitaan hoidon kaytannon toteuttamisen kannalta tarpeellisista toi

menpiteista. Apuna voi myos kayttaa sosiaalihallituksen julkaisua 

"Paihdehuollon palvelusopas", jota voi tilata sosiaalihallituksen 

erityishuoltotoimistosta os. Siltasaarenkatu lB C, 00530 Helsinki 

53, puh. 90-716022. Yhteyshenkilo toimii hoi t oon ohjattavan ja 

tyonantajan seka luottamusmiesten (mikali ei itse samalla ole 

asianomainen luottamusmies), niin myos hoitoon ohjattavan ja hoit~ 

paikan valisena yhdyssiteena. Hanen puoleensa voi paihdeongelmista 

karsiva kaantya. 

Yhteyshenkilon tulsa 

a) avustaa hoitoon ohjattavaa hoitoon ohjaamisen kaytannollisissa 
kysymyksissa kuten ajantilauksista, paikanvarauksista tms. 

b) ella yhdyssiteena tyonantajaan 
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c) huolehtia, etta tyopaikalla on jatkuvasti ajan tasalla olevat 

tiedot hoitopaikoista ja -muodoista ja saatavilla tietoa paih

teiden haittavaikutuksista yleensa 

d) tehda aloitteita paihteiden haittojen vahentamiseksi tyopaikoil

la, tarvittaessa myos paihdeongelmasta karsivan hoitoon ohjaa

miseksi 

e) seurata heiden tuloksia. Hoitopaikat antavat tietoja, mikali 

asiasta on sovittu hoidettavan kanssa 

f) yhteistyossa henkilostoasioita hoitavan esimiehen kanssa selvit

taa mahdollisuuksia saada taloudellista tukea sosiaalivakuutus

jarjestelmasta. 

Hoitoon ohjaaminen edellyttaa hoidettavan suostumusta. Esimiesten 

tulee suhtautua myonteisesti hoitoon ohjaukseen. 

2.4. Tyosta poissa ole ja sairausaja palkka 

Ainoastaan esimiehen tai laakarin kautta ohjatun heiden takia ta

pahtunut tyosta poissa ole katsotaan lailliseksi esteeksi. Henki

lolla on oikeus hoidon ajalta saada palkkaa sita koskevien saannos 

ten ja maaraysten mukaisesti, jos hoidettava on laakarintodistuk

sen mukaisesti sairaana. Muulta poissaoloajalta paihteiden kaytta

misen jbhdosta on palkkaus aina pidatettava. Muuta kuin laakarin

todistusta, mika muissa sairaustapauksissa koskee enintaan viiden 

paivan poissaoloa tyosta, ei hyvaksyta palkan maksun perusteeksi. 

Sellaiseksi julkisin varoin yllapidetyksi sairaalaksi, jossa ta

pahtuvaa hoitoa varten henkilolle voidaan antaa maksusitoumus, kat

sotaan Jarvenpaan sosiaalisairaalan lisaksi valtion tai kunnan yl

lapitama huoltola. 

2.5. Yhteistyo 

Hoitoon ohjaamista ja muutoinkin paihteiden vaarinkayttoa koskevat 

yhteistyokysymykset kasitellaan tyosuojelutoimikunnissa. 

Terveydenhuoltohenkiloston tulee antaa virka-apua paihdeongelmais

ten hoitoonohjauskysymyksissa ja hoidon tarkkailussa seka jarjes

taa yhteyshenkiloille tarpeellista koulutusta terveydenhuoltojaos

ton johdolla. 

Neuvoteltaessa henkilon paihdeongelmiin suhtautumisesta yhteyshen

kilon tulee ella lasna ellei ohjattava sita kiella. 
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3. TURVAAMISTOIMENPITEET 

Vakijuomien tai muiden huumausaineiden vaikutuksen alainen on heti 
poistettava virantoimituksesta tai tyosta tai estettava siihen 
ryhtymasta ja asiasta tehtava ilmoitus asianomaiselle esimishelle, 

jonka on huolehdittava tapauksen tutkinnasta. 

Lisaksi on liikenneturvallisuus- ja muissa sellaisissa tehtavissa, 

joiden hoitamisesta vakijuomien tai muiden huumausaineiden vaiku

tuksen alaisena on odotettavissa hengen tai terveyden vaaraa taik

ka huomattavia omaisuusvahinkoja, eleva henkilo, joka on ollut vi

rantoimituksessa tai tyossa taikka siihen tullessaan vakijuomien 

tai muiden huumausaineiden vaikutuksen alaisena, toistaiseksi sii~ 

rettava muihin tehtaviin. Siirretyn asia on otettava tarkastetta

vaksi maaraajoin ja viimeistaan 6 kuukauden kuluttua. 

4. RANGAISTUKSET 

Henkilot, jotka ovat syyllistyneet alkoholipitoisten tai muiden 

huumaavien aineiden kayton virantoimituksessa tai tyossa kieltavi

en lakien, asetusten tai maaraysten rikkomiseen, on saatettava 
lain, asetuksen tai maarayksen edellyttamaan rangaistusmenette

lyyn. Rangaistuskaytannon yhdenmukaistamiseksi liikennejuopumus

rikos- ja liikennejuopumusrikkomusasiat tulee aina saattaa yleisen 

tuomioistuimen kasiteltavaksi ja muut paihteiden vaarinkayttoa 

koskevat asiat kurinpitomenettelyssa kasiteltavaksi. Harkittaessa 

palvelussuhteen katkaisemista tulee kuitenkin kiinnittaa erityis

ta huomiota paihdeongelmaisen myonteiseen suhtautumiseen hoitoa 

kohtaan seka hoidon onnistumiseen ja kuntoutusmahdollisuuksiin. 

5. TIEDOTTAMINEN 

Nama maaraykset seka tiedote yhteyshenkilon nimesta on pidettava 

nahtavana tyopaikan ilmoitustaululla. Yhteyshenkilon tulee huoleh

tia, etta ajan tasalla eleva luettelo kaytettavissa olevista hoi

topaikoista ilmoituksin hoitopaikan aukioloajasta ja puhelinnume

rosta on myos nahtavana tyopaikan ja tyoskentelypaikan ilmoitus

taululla. 

6. YHTEYSHENKIL~IDEN NIME~MINEN 

Edella 2.2 kohdassa tarkoitettujen yhteyshenkiloiden nimeaminen on 



- 8 -

suoritettava he1mikuun 1977 1oppuun mennessa. 

(N:o 616/010/76, 25.11.1976) VT 50/76 

VIRKAPUVUT 

536 

Valtion Pukutehtaan ilmoituksen mukaan on Hameenlinnassa pukuteh
taan yhteydessa oleva virkapukumyymala suljettuna 27 - 29.12 . 1976 
ja Helsingin myymala 29 - 30.12.1976 inventaarion vuoksi. 
(Slj n :o 13/536/76, 1. 12. 1976) VT 50/76. 

INTER - RAIL kortti 

252 

INTER-RAIL kortin hints on 1.1.1977 alkaen 540 mk . Ta1la hinnal1a 

myydaan kortit, joiden ensimmainen kelpoisuuspaiva on 1.1 . 1977 tai 

sen ja1keen tuleva paiva . 

INTER-RAIL korttia saavat mainitun paivan jalkeen myyda kaikki kau

punki- ja kauppala-asemat . Ko . asemat tekevat lipputilauksen kan

sainvaliselle tarkastusjaostol1e, joka toimittaa tarpee11iset tili

tysohjeet. (Tft n:o Tau 271/252/76, 2 . 12 . 1976) VT 50/76 

KANSAINV~LINEN KIITOTAVARA 

252 

Viitaten VT 2/75 . 6 maaraykseen huomautetaan kansainva1ista kiito

tavaraa vastaanottaville toimistoille, etta 1.1.1977 a1kaen saa 

kayttaa vain uusimallista kiitotavararahtikirjaa seka osoitelappua 

ja siihen kiinnitettavaa numerolipuketta (rahtikirja lomake n : o 

4602 A4, osoitelappu lomake n:o 4603 ja numerolipuke lomake n:o 

4603.1).(Tft n:o Tau 272/252/76, 2.12 . 1976) VT 50 /76 

KULJETUKSEl' SOOMESTA IRANIDI 

253 
Suaoosta Iraniin llllietett!iville tavaroille on annettu vaunukiintil:l, joka on 
jaettu Suomessa olevien V/0 Sojuzvneshtransin edustajien (valtionrautatiet, 
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Sainaa Lines, Rajahuolinta) kesken. Valtionrautateiden ollessa edustajam so

vitaan l!!hetyksistii valtionrautateiden asiamieherl1i. toirnivan Oy Fast-west Ser

vice Ltd:n Uude111'!Ba11katu 29 A 2, puh 90-i 71833 kanssa, muulloin on U:lrdi sopinus 

tehtli.va joke SaJmaa Linesin tai R:tjahuolinnan kanssa. L!!hetyksili. ei voida ll:het

tM edelleen Suorren raja-asemilta osoitettuna Dzhulfaan, jollei rahti.ki.rjaan 

ole merkitty, lllinldl. edustajan kiintiOOn l!!hetys kuulw. 

Rahtikirjaa laadittaessa on huam.ttava, ettli. Iranin l!!hetyksili. ei enli.li. saa 

osoittaa Dzhulfa Sovetskajan asernapiililliktllle, vaan kuten vr 1117~ nainit-

tiin, on sara.kkeeseen 5 "M!ilirllasema ja- mutatie" l!!hettli.jli.n rrerkittli.va Dzhulfa 

Sovetskaja ~n lisli.ksi: ''Edelleen kuljetettavaksi huolitsijan toizresta ••. 

asema.lle" (lopuilinen lllMrli.asema Imnissa). Sarakkeeseen 6 ''Vastaanottaja 

ja hli.nen postiosoitteensa" nerkitiili.n huolitsijan nimi ''V/0 Sojuzvneshtra.ns" 

ja sarakkeeseen 24 "L!!hettli.jli.n erityisili. ilmoituksia" rrerkitiili.n l!!hetyksen 

todellisen vastaanottajan nimi lopullisella llli:!lirtlasemalla sekli. hli.nen osoitteensa. 

Miklili l!!hety,kset menevat VR:n kiintioistii, ja niisW on sovittu Oy Fast...West 

Ser-vice Ltd:n kanssa on rn.htikirjaan tehti:l.va rmn. seuraavat rrerkinnli.t; 

- vasenman yJl!reunan rrarginaal:iin "KVCfl'A VR" ( = kiintio VR). 

- sarakkeeseen 24 "F" ( = l!!hetys on Suonesta). 

- sara.kkeeseen 24 tmnsitoluven nunero, jonka antaa 0y Fast-West 

Service Ltd. 

L!!hetysasenBn tulee valvoa, ettli. kaikissa Imnin liikenteen rahtikirjoissa 

on kiintiotli. koskeva merkint11. "KVOI'A VR" , ''KVOI'A SAIMAA LINES" tai ''KVm'A 

RAJAHUOLINI'A", VR:n kiintitlt11. k11.ytett&ess11.. 

Raja-asem (Vna./Nrl) l!!hett11.& yhden yl.im1il!rtlisen matkakirjan 9.12.76 Jlihtien 

luovutuspli.iv1!.leimalla varustettuna Oy Fast-West Service Ltd:lle. 

VR:n Iranin liikenteen kiinti5t11. koskevissa kysyreyksiss11. sekli. rahtitieduste

luissa kehotetaan kli.li.nt~ Oy Fast-West Service Ltd:n puoleen. Sam:lin seuraa

van kuukauden enna.kkoilmoitus, dekani-ilmoitus sekli. vaunutilaus tehd!l.\!n Oy Fast

West Service Ltd:lle, jonka kautta saa JliYI:SS liikennetoirniston antanan kuljetus

numeron. 

Jos huolitsijana po. Iranin liikenteessli. on joke Saimaa Lines tai Rajahuolinta, 

k11.11.nnyt11.1i.n kaikissa tiitli. koskevissa asioissa ~den huolitsijoiden puoleen. 

vr:ss!l. 14/3 1.4. 76 julkaistut miU!riiykset 1<1..uootaan. 

(Tlt 5911253/76, 2.12.1976) VT 50/76 
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I'I'11.ISEN LIIKEN'JEEN UUSI MATKAKIRJ ALUEITEI.O 

253 

Pyydllrrrne kaikld.a it&isen yhclysliikenteen tavaroita vastaanottavia ja 
l~ettavi[ asemia seka raja-asemia kayttamaan uutta matkakirjaluette
loa ( lan. n :o 4708 ja 4708 ls natkakirjaluettelon sisalehti) , jonka 

sarakkeet on uusittu paremnin tarkoitustaan vastaaviksi. Vanhat luette
l ot on poistettava kaytosta . Tlt 587/253/76 1 .12 .1976 VT 50/76 

KUORMAUSILMOITUS 1 . 1 . 1977 LUKIEN 

61 

Liikennepaikan kuormausilmoituksen ja liikennepiireissa tehtavan 

kuormausilmoitusten yhdiste1lman laatiminen uudistetaan vuoden 1977 

alusta lukien , koska ATK:n avulla saatavilla tiedoilla voidaan 

korvata nykyisin lomakkeen kaantopuolella annettava kuormausten 

tavaralajittainen erittely . 

1 . 1 . 1977 lukien kaytetaan seka liikennepaikan kuormausilmoituksen , 

etta liikennepiirin toimistossa tehtavan kuormausilmoitusten yhdis

telman laatimisessa uudistettua lomRketta n:o 4435 , jonka perus
jakelu suoritetaan painatusjaoston toimesta. Nykyisin kaytettavat 

lomakkeet n:o 4407 liikennepaikan kuormausilmoitus ja n:o 4435 

kuormausilmoitus A (liikennepiirin yhdistelmalomake) poistetaan 
samalla kaytosta. 

Uudella lomakkeella n : o 4435 , jolla kuormausilmoitus tehdaan jokai

selta arkipaivalta , ilmoitetaan kuormattujen vaunujen lukumaara 

(4 aks . vaunu = 2 vaunua , 6 aks . vaunu = 3 vaunua jne.) eriteltyna 

lomakkeen otsakkeiden mukaisesti VR : n , asiakkaiden , Oy Railship Ab :n 
ja SNT- Liiton (erittely) vaunut. Lomakkeella ilmoitetaan my5s lii

kennepaikan ( - alue~n ja - piirin) tavaravaunujen mahdollinen ylijaa
ma ja/tai vajaus . 

Sunnuntaina ja pyhapaivina tapahtuvien kuormausten ilmoittamisista 
huomautetaan lisaksi , etta 

- sunnuntain kuormausluvut lisataan sita edeltavan lauantain kuor
mausilmoitukseen 

- j os lauantai on n~ . arkipyha , l i sataan seka lauantain , etta 
sunnuntain kuormausluvut edeltavan perjantain kuormausilmoitukseen 
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- jos sunnuntai on kuukauden (tai vuoden) ensimm~inen p~iv~, 1isa
t~~n kuormaus1uvut seuraavan maanantain kuormausi1moitukseen 

- jos ns. arkipyh~, vapunp~iv~tai itsen~isyysp~iv~ on jonakin muuna 

p~ivana kuin sunnuntaina tai 1auantaina, 1isataan kuormaus1uvut 
seuraavan arkipaivan kuormausi1moitukseen. 

(N:o Lko 23486/61/76, 29.11.76) VT 50/76 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT - JULKAISU 

67 

1 . 1.1977 1ukien muuttuvat sarakkeissa 1 ja 2 merkinnat a11a luete1tu
jen 1iikennepaikkojen kohda11a seuraavasti: 

1 2 1 2 
Haimila 9 Mouhu 11 

Lr MI 

Hokkanen 11 Mynttila 11 
Mi MI 

Joutseno 10 Mantyharju 11 

Jts 499 - 32413 Imr Mr 2..!!.!! - 32511 Mi 

Kaitjarvi 9 Outinen 11 
Lr MI 

Kirvesportti 9 Pajari 9 
Lr Lr 

Le1ko1a 11 Poitti 11 
MI MI 

Luumaki 2 Somerharju 9 
L~ 487 - 32303 Lr Lr 

I Taavetti 2 
Ta 486 - 32304 Lr / 

Varpanen 
11 1 MI 

Ju1kaisuun "Liikennepaikkojen koodit" tehdaan asianmukaiset muutokset . 
(N:o Lko 32357/67/76, 2 . 12.76) VT 50/76. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

AsemapiUilliktln virka ( Bl) j a asemap11tHlik5n virka (V24). 

Rautatiehal1ituksen paajohtajalle osoitetut kirja1liset hakemukset 

on toimitettava rautatiehal1ituksen kirjaajalle viimeistaan tammi 

kuun 6. paivana 1977 ennen kello 12 (postitse ennen virka- ajan 

paattymista). 

Edel1a mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

asemapaallikk5 (Bl): Helsingin liikennealueelle (Hki) ja 

asemapaallikk5 (V24): Imatran liikennealueelle (Imr) . 

Tampereen ratapiiriin otetaan rakennusmestareita seuraavasti: 

Orivesi - Jamsankoski perusparannukselle yksi kokenut, vastaava 

rakennusmestari ; Porin vastuualueelle kaksi n uorempaa rakennusmes

taria ja ratapiirin toimistoon (Tampere) yksi toimistorakennusmes 

tari. Hakemukset palkkavaatimuksineen on toimitettava Tampereen 

ratapiirin paalliktllle viimeistaan 22.12.1976 . 

Helsinki 1976. Valt ion painatuskeskus 
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KANSANEOUSTAJAKDRTIN KELPOISUUS VAPAALIPPUNA 

14 

Asetuskokoelmassa on julkaistu: 

L A K I 

edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta . (330/76) . 

Annettu Helsingissa 23 paivana huhtikuuta 1976. 

1 a L 

Edustaja saa 8dustajantoimensa ajaksi ensimmais8n luokan vuosi

vapaalipun valtion~autateiden kaikill8 radoill8 s8ka vapaalipun 

posti- ja lennatinlaitoksen autolinjoille . 

Tama laki tule8 voimaan 1 paivasta toukokuuta 1976 . 

Edella o 1 8 v a n johdosta m a a ~ a t a a n • 

etta eduskunnan hallintojohtajan antama nume~oitu kansan-

8 d u s t a j a k o ~ t t i , joka on varustettu kansanedusta

jan nimella ja valokuvalla, kelpaa 1.1.1977 lukien 8della maini

tussa laissa tarkoitettuna vapaalippuna kortin voimassaoloaikana 

8nsimmaisessa luokassa kaikilla valtionrautateiden radoilla ja 

oikeuttaa leimoitta matkustamaan pika- ja EP-junissa ilman lisa

ja paikkamaksua seka makuuvaunussa makuupaikkamaksua suoritta

matta. 

Tama maarays on pidettava nahtavana lipunmyyntipist8issa ja 

asianomaisilla ilmoitustauluilla. (Hlt n:o Hlo 749/14/76, 

1.12.1976) VT 51/76. 
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KAHSAnEGUSTA)AKORTTI 
PERSONKORT FOR RIKSDAGSLEDlMOT 
Sukuniml - Sl;iktnamn 

Elunimet - Forn.a.mn 

Omakilinen ni m.-.arJo:tus- Egol'lhl:ldr~ tl.tmnteckn : ~g 

Yelokuvan u ;uamit henkiiO on Eduuunn•n jhen 

Personen pi fotot lr ledamot av Riksda,en 

Eduskunnan h~lhnto,oh~ta 
R•ksdttgens IC.Naltn•ni)sd•fektor 

N:o 00 300 

Henk.tiO;unnus - Personstgnum 

Kortti on palautettava Eduskur.nan hallintotoimistoon, jos kansanedus· 
tajan toimi~ausi pUttyy ennen korttiin merkiuya viimei~ui voimassaolo· 

paivali 

Kortin katoam•sesta tulee heti ilmoittaa hallintotoimistoon 

Korte! skall returneras till Riksd~gens fOr1altningsbyrA om riksdags· 
ledamots mandatperiod upphOr innan kortets giltighetstid utgAr 

Om kortet forkommer bOr forvaltningsbyrAn genast underrattas 



PALKITTUJA ALOITTEITA 
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Sahkoasentaja Matti Ampio, Porin varikko 

Raidevirtapiirien epavarman toiminnan parantaminen jannitepuls

sien kayttoon perustuvalla kytkennalla . Kunniakirja ja tuhannen 

(1.000) markan rahapalkinto . 

Rakennusmestari Sakari Riikonen, Kouvolan ratapiiri 

Vaihteen tarkistusmitta . Kunniakirja ja seitsemansadan (700) mar

kan rahapalkinto . 

Rakennusmestari Seppo Paakkonen, Tampereen ratapiir2 

Sahkokayttoinen paineilmahalytin . Kunniakirja ja seitsemansadan 

(700) ~arkan rahapalkinto. 

Veturinasentaja Kari Keha, Helsingin varikko 

Sr1-veturin akselin kayttolaitteen oljyn korkeuden mittatikku. 

Kunniakirja ja neljansadan (400) markan rahapalkinto. 

Veturinsahkoasentaja Antti Ylonen, Helsingin varikko 

Sm1-2 junien tuuletushairio- ja vikalamppujen erotuskytkimien 

asentaminen . Kunniakirja ja kolmensadan (300) markan rahapalkinto. 

Veturinsahkoasentaja Osmo Nikulainen , Pieksamaen varikko 

Om7-moottorivaunun valikaapelirasian ohjaimen parannus. Kunnia

kirja ja kolmensadan (300) markan rahapalkinto . 

Jarjestelymestari Vaino Lindfors , Porin liikennealue 

Avovaunun pylvastuppiloihin tuettava kuormaussilta. Kunniakirja 

ja kolmensadan (300) markan rahapalkinto . 

Vaununtarkastaja Tauno Pukkila , Kouvolan varikko 

Gbk-, Gbkk- , Gbl- ja Gblk-vaunujen oven l ukitsimen muutos . Kun

niakirja ja kahdensadan (200) markan rahapalkinto . 

Kirjuri Eero Tuominen, Kemi 

Huomion kiinnittaminen vaihtotyon opetuksen havainnollistamiseen. 

Ku nniakirja. 
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Rakennusmestari Aarno Hannukka, Tampereen ratapiiri 

Radan geometrisen aseman oikaiseminen ratatyokoneen tyoskente

lyyn soveltuvaksi. Kunniakirja. 

Teknikko Esko Huovinen, Oulun varikko 

Junien kulkua valvovan TV-kameran varustaminen mikrofonilla. 
Kunniakirja. 

Teknikko Vaino Tolvanen 

Sahkoasentaja Leo Hyytiainen 

Sahkoasentaja Jari Illman , Hyvinkaan sahkotyokunnat 

Sahkoistettyjen ratojen eristysvastus~ittausten parantaminen . 

Kunniakirjat . 

Veturinasentaja Osmo Sakkinen, Dulun varikko 

Ov12-veturin ruiskutuspumpun ylapaan tiivisteen ulosvetaja . 

Kunniakirja. 

Rakennusmestari Aarno Hannukka 

Vaa~itsija Juhani Mikkolainen, Tampereen ratapiiri 

RAMO:n taulukoiden no 2:7 .•. 2:12 yhdistaminen luettavuuden 

helpottamiseksi ja selventamiseksi . Kunniakirjat . 

(No jrt 221/17/76 , 8.12.76) VT 51 /76 

NDRDEG-TARIFFI 

252 

1 . 1 . 1977 lukien ilmestyy NDRDEG-tariffista uusi painos. 

Tariffi on jaettu kolmeen osaan . NDRDEG/Wgl (No 9927) on 

vaunukuormatariffi ja NDRDEG/Stg (No 9929) on kappaletavara

tariffi. NORDEG/Wgl (No 9928) sisaltaa erikoistariffit 

(Sondertarifel ja sita tullaan jakamaan vain maarattyihin pis

teisiin . Vaunukuormatariffiin on sisallytetty VR : n 1 . 1 . 1977 

tapahtuva tariffinkorotus ja kappaletavaratariffiin 1.10 . 1976 

tapahtunut tariffinkorotus. 

VR:aa koskevat maaraykset on sisallytetty muiden rautateiden 

tavoin vaunukuormatariffiin ja kappaletavaratariffiin eivatka 

ole enaa liitteena kuten aikaisemmin. Kappaletavaratariffin 

VR:n osuuden yhdistettya asema- ja rahtitaulukkoa ei ole voitu 

ottaa tariffiin yhta laajana kuin Pohjoismaiseen kappaletavara-
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tariffiin (9761) . Huomattava on, etta NORDEG-kappaletavarata

riffiin ei ole otettu 1.1 . 1977 tapahtuvaa autolinjan Naantali

Tukholma rahtikorotusta . Kuten VT 46/76 on mainittu, tulee 

tama autolinjan rahdinkorotus kuitenkin Pohjoismaiseen kappale

tavaratariffiin (9761) 1 . 1.1977 lukien . Painatusteknillisista 

syista korotusta ei valitettavasti saatu molempiin tariffeihin 

samanaikaisesti . 

Saksan liikenteessa on paasaantaisesti kaytettava NOROEG-tarif

fia. Niissa tapauksissa, jolloin NOROEGia ei saa soveltaa 

(esim . tilaavievat tavarat yms ., ks . NOROEGin sivu 6) , kayte

taan Pohjoismaista tavaratariffia . 

Uudet NOROEG-tariffit jaetaan niiden saavuttua Saksasta . 

(Tft n : o Tau 24/252/76, 9 . 12 . 76) VT 51/76 

TALOUOELLISIA INOEKSISARJOJA 

220 

I •rl I 

'" '" rn 
:::J.Y. :::J 

c ..., c QJ c 
•rl QJ C"O c 

'" QJ ID C ID C 
.:L c c +>C ..., •rl +'ID 

•rl QJ •rl •rl QJ •rl '" vi tn·..-, 

'" "0 '" '" QJ.-< :::J•rl :::J ID 
:::J C ·rl .:L ·~ .Y. +> :ro .:LID ..>!.+> 
ID •rl '" QJ '" 

m,..... ..._, > Ul c Ul c 
.:L tn.Y. "O.Y. "0 .... Ul :::J 0 :::J QJ 

:::J :::JW~ CQJ~ c ....... It)~~ c.Y.~ c.:L 
:::J C"OO ·rl'"OD ·rot en rl4-l o coo C ID 0 

.:L ceo IDCO ID.Y. QJO QJ .Y. 0 QJ ~ 0 
(() ·rl ,..- ......, ...... ,..- -&J CD ro·.-,-c- .:L .:L 

ID +'Ul c '" 
c "0 •.-,.---4 1D c ID C . ...., Ul•rl II •M•M II ..... c :::J II ~-,!.iII ~·rl •M II 

:::J ID ..CID ...I:..·r-t.-4-J~ Ul Ul Ul ..... .:Lc~ :::>em :::J:ID QJ m C.:L<T c .:L .:L"'" 
Ul CQIJ1 .Y.O<T .Y.EID:ro<r QJQJ<D QJQJQJ<D 
0 .,... _x:: en .Y..Y.m ...x..c:c..x.m -o-om -o-o-om 
:::J .-.a~ :::JO~ ::J>,QQ),- :JC~ ::tee,-
> W.Y.- 1-.Y.- 1-~:.CUl- =t ..... --.J =::l·r-t·r-4 ........ 

1 97 5 X 411 573 621 ;:64 . 5 260 . 2 
XI 415 577 626 265 . 2 260.9 

XII 416 576 627 266 . 3 261 . 9 
19 76 I 426 591 636 270 . 1 265.6 

H 432 599 641 271 . 1 266.7 
III 436 605 641 271.7 267.1 

IV 440 610 644 274 . 5 269.9 
v 441 610 645 261. 5 276 . 6 

VI 442 611 646 261 . 7 276 . 9 
VII 450 626 655 285 . 2 280 . 4 

VIII 456 641 658 286 . 4 283 .4 
IX 460 646 667 291 . 7 266 . 6 

X 465 650 671 292 . 6 287 .5 

(N:o To 1252/220/76 , 10 . 12.1976) VT 51/76 
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Lisayksena VT:ssa 49/76 i1moitettuun kuntamuutoksiin i1moitetaan , 

etta 1 .1. 1977 1ukien muutetaan Pertunmaan kunta kuu1uvaksi Mikke1in 

1iikennea1ueeseen . (N:o Lko 32357/67/76, 7 . 12.1976) VT 51/76 . 

LIIKENNEPAIKKOJEN VKLIMATKAT - JULKAISU 

67 

Otsikossa mainitun ju1kaisun (VR 2646) 1iitteeseen 5 Kappa1etavara-

1iikennepaikat korjataan a11a o1evista 1iikennepaikoista ju1kaistut 

tiedot seuraaviksi: 

1 2 3 4 5 6 

Maaninka 550 36 Kuo 3 c 
Niira1a 446 40 Jns 5 c 
Perho 538 (24) 33 Jy 6 c 
Pa1kane 547 14 Tpe 3 c 
Tervakoski 035 3 Ri 2 c 
Tuu1os 038 4 H1 2 c 

Kappa1etavara1iikennepaikat-kirjanen (VR 3726) 

Ede11a mainitut korjaukset tehdaan myos Kappa1etavara1iikennepaikat 

kirjasen aakkose11iseen 1uette1oon sivui1le 19 - 45 . 

Sivu11a 50 a1kavaan Oy Matkahuo1to Ab:n toimipaikka1uette1oon 

korjataan "yhdysasema ja koodi" - sarakkeeseen Tampereen koodiksi 

163 ja He1singin 006 . 

Lisaksi 1uette1osta poist e taan toimipaikka Monninky1a merkintoineen . 

(N : o Lko 23129/67/76, 8.12.76) VT 51/76. 
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Tarpeettomat lammin1lmakeh1ttimet 

Hyvinkaan paavarastossa on valimon kaytosta vapautuneita Polar
lamminilmakehittimia 2 kpl tyyppia E 200 ja 1 kpl E 300. Tarkemmat 
tiedot saa Hyvinkaan konepajalta puh. 257 tkn A. Aaltonen. Mahdol
liset tilaukset on lahetettava Hyvinkaan paavarastoon 30 .12.1976 
mennessa. 

(Vtt N:o V. 904/5818/76, 10.12.76) 

RAUTATIEDPISTON OHJELMA KEVATLUKUKAUOELLA 1977 

Liikenneosaston toimistokurssi (kolme kurssia) 

alkaa 03 . 01 . 1977 

28.02 . 1977 

25 . 04.1977 

klo 9.45, 

9 . 45, 

9 . 45, 

paattyy 25.02 . 1977 

22.04 . 1977 (jarj. Tpel 

17.06 . 1977 

Yleinen toimistokurssi (kaksi kurssia) 

alkaa 03 . 01 . 1977 

25 . 04 . 1977 

klo 9 . 30, 

9.30, 

Liikennekurssi (kaksi kurssial 

alkaa 03 . 01.1977 

28 .02.1977 

klo 10 . 00, 

10.00, 

Rakennusmestarikurssi (2 . osal 

alkaa 03 . 01.1977 klo 9 . 00, 

paattyy 11.02 . 1977 

03 . 06 . 1977 

paattyy 11.02.1977 

07.04.1977 

paattyy 21 . 01.1977 

Veturinkuljettajakurssi (kaksi luokkaa) 

alkaa 03 . 01 .1 977 klo 9.15 , paattyy 20.05 . 1977 

Veturinkuljettajakurssille saapuvilla on oltava mukanaan seu

raavat ohjesaannot: 

J t ( 2660 l korj at tuna, 

DTRD (2635 v . 1975 painos) , 

Virantoimitusohjesaanto (2501), 

Liikenneosaston toimintaohjeita LTD (2514), 

Hoyryvetureiden paineilma- ja jarrulaitteet (2707), 

Vaunujen uudet jarrulaitteet (2708) , 
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Itsesaatava kuljettajaventtiili (2709), 

Vaunujen lammitys-, tuuletus-, jaahdytys- ja kayttovesilait
teet (2718 v. 1974 painosl, 

Dieselveturit ja moottorivaunut I-II osat, 

Tavaraliikenteen kuljetuskalusto (2679 v. 1975 painosl, 

Radiopuhelimen kayttoohjeet (2740 v. 1972 painos), 

Rataoppi (3214) seka 

Turvalaiteoppi (3264). 

Konduktoorikurssi (kolme luokkaal 

alkaa 31.01.1977 klo 9.15, paattyy 03.05.1977 

Konduktoorikurssille saapuvilla on oltava mukanaan seuraavat 

ohjesaannot: 

Jt (2660) korjattuna, 

DTRD (2635 v. 1975 painos), 

Liikenneosaston toimintaohjeita LTD (2514), 

Selvittelyohjeet Selo (2651), 

Virantoimitusohjesaanto (2501), 

Terasrunkoisten matkustajavaunujen lammitys-, tuuletus- ja 
vesilaitteiden kayttoopas (2718 v. 1974 painosl, 

Tavaraliik. kuljetuskalusto (2679 v. 1975 painosl, 

Radiopuhelimen kayttoohjeet (2740 v. 1972 painos), 

Rataoppi (3214), 

Turvalaiteoppi (3264) ja 

Vaunujen uudet jarrulaitteet (2708). 

Liikenteenohjauskurssi 

alkaa 28.03.1977 klo 9.15, 

Varastoperuskurssi 

alkaa 28.02.1977 klo 9.30, 

paattyy 17.05.1977 

paattyy 18.03.1977 

Kurssien ilmoitettuihin kestoaikoihin sisaltyy myos tutkinto. 

Muusta koulutustoiminnasta tiedotetaan erikseen. 

Koska rautatieopistosta ei enaa jaeta sellaisia tassa kuulutukses

sa mainittuja ohjesaantoja, joita voidaan tilata painatusjaostos-
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t a, on ku rssei lle saap uvie n huolehdit t ava ajoissa niiden hankki

misesta . Esimiehet ja piirien ko u lutussihteerit antanevat apuaan. 

(Rop j 312/2759 , 08 .12 .1 976) VT 51 /76 

NIMITYKSIJ:\ 

L i i k e n n e o s a s t o : liikennetarkas tajan virkaan (V26) 

(Kouvol an li i kennepiiri) asemap~~llikk5 (V24) Jukka Risto Ranta , 

liikennetarkastajan virkoihin (V24) (rh lko) liikennetarkastaja (V22) 

Aaro Antero Raunio , ~ein~joen liikennepii ri) 1 . luokan kirjuri Antti 
Juhani Hyv5nen , liikennetarkastajan virkoihin (V22) (rh lko) liiken
netarkastaja (V22) Ilmo Lauri Antero Luhtinen , 1 . luokan kirj uri 

Vilho Kalervo L5ksy sek~ ylim . tarkkaaja (V22) Pertti Eino Antero 
Pet~j~niemi , (Sein~joen liikennepiiri) ylim . liikennetarkastaja (V22) 
Lauri Mikael Vieri, yliteknikon virkaan (V22) (rh lko) ylim . yli
t eknikko JV21) Pentti Veli Ketola , 1 . luokan kirjurin virkoihin (rh 
lko) ylim . l . luokan kirjuri Kauko Sylvester Hartikainen j a yp . 2 . luo

kan kirjuri Kerttu Inkeri Arpokari ; yp . 2 . luokan kirjurin virkoihin 
(rh lko) ap . 2 . luokan kirjurit Aino Kaarina Salminen ja Kaija Kyll i k
ki Valonen sek~ ap . 2 . luokan kirjurin virkoihin (rh lko) apulais
kanslis~it Leila Maria Kuvaja , Pirkko Marjatta Laakso ja Eila 
Marjatta Smeds. 

Rat a o s a s to : rakennusmestarin (V 18) virkoihin (Jyvasky
la) rakennusmestari Veikko Eelis Tolonen, (Kuopio ) rakennusmesta
ri Markku Tapani Haapalainen ja (Pieksamaki ) rakennusmestari 

Heikki Oskari Vanttinen , seka toisen luokan rakennusmestarin 
( V 1 8 ) virkoihin ( Kuopio ) rakennusmestarit Heikki Juhani Salpio 
ja Veikko Aulis Voutilainen . 

K o n e o s a s t o : teknikon (V 19) ylimaaraiseen toimeen vs 

ylim.teknikko Allan Valdemar Niemi (Turun konepaja); vartijan (V?) 

ylimaaraiseen toimeen vartija (tyos • .) Niilo Anton Skrikberg (Pasi
lan konepaja); kirjurin (V 11) ylimaaraiseen toimeen ylim.apulais

kanslisti Lea Irmeli Aaltonen (P.asilan konepaja); ap 2 1 kirjurin 

(V 1') ylimaaraiseen toimeen ylim.kirjuri Hillevi Marjatta Hast 
(Pasilan konepaja); autonkuljettajan (V 11) ylimaaraiseen toimeen 

vt ylim. autonkuljetta j a Pauli Johannes Tiikkainen (Pasilan kone
paja); toimistoapulaisen (V 6) ylimaaraisiin toimiin vs apulais

kanslisti Mirja Kaari.na Virkkunen ja vs kanslisti Ulla Ilona He
lander (Pasilan konepaja). 
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H a n k 1 n t a o s a s t o 
Konttor ipaalliktln (B 1) vi rkaan apulai sasianvalvoja 
Raine Uolevi Saarinen 

K o n e . o sa s t o : teknikko Paavo Gabriel !1ommo , y1.im . tekni k
ko Viljo Johannes Suominen, teknikko Yrjo Olavi Hakala~ yli tek
nikko Kauko Kustaa Salonen. 

H a n k 1 n t a o s a s t o : t ilapainen osas t osihteeri E1ja 
Ann1kk1 N u o r 1 a h t 1 - S o 1 a r m o ja varastomestari 
Reino Balder S a h 1 s t e 1 n 

IDu1u1a1•ttB h11htolQma1t1r1S v.l977 

EDai talvena koulujtn hiihtoloman aikana jlrjtett~ YRtn 

Urhtilutoimikunnan toimttta PyhKtunturin lomakttkukattta kak

ei yhttieltiri& rautatitl&iettn koulu1k&ie1llt laptillt, Lei

rille OY&t terYttulltita 13-17 YUotiaat tytHt ja pojat 

I lt1r1 

II II 

20-26,2,1977 

27.2-5.3.1977 

Xirjalliett 1lmo1ttautumiaet, joieaa on 1lmettkv& aillt lt1-

r1llt pyrk11, koululaietn eyntymKaika (YUoei ja plivl) Ja 

VR an palvelukeeeea oltvan ietin tai ~din virka tai toiai ja 

tyHotoitt, on tehtlvl oe.• VRan Urheilutoimikunta, rautatit

hallitue, Helsinki 15.1 . 1977 menntee&, jonka jKlketn hyvlk

eytyi llt llhetet~ tarkemmat ohjett ieKn tal K141D tyHoeoi~

ttella. 
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Le1r1l~iaten kokoontuminen on 1e1r1n alkaaiapll1T~ KeaijKr

Ten aael1Ull1a klo 9.45 ( junan nro 63 aaavuttua), jonka JIU.

keen linja-autokuljetua P,yh~tunturille. Paluu PyhKtunturilta 

al.kaa leirin pUtt1JU.epK1Tbll klo 16.30 ja ~emijKrnUK (ju

nal1a P 64) klo 18.25. 

Leir11D&kauna peri Ulm 220 lllk. Ttlhttn aakauun aiaU tyvllt 7111l

p1to 1eir1paikal1a ja 11nja-autokuatannukaet Kem1jKrTi-PJh&

tuntur1-KeaijKrT1. 

Koaka I le1ril1e tulevilla on ollut Taikeukeia makuuTaunu

paikkojen aaamieesaa, VRU on Tarannut 45-paikkaiaen retkei-

1,-yaunun makuuvaunuTaatetukaella. Vaunu kulkee aenOIIUltkalla 

junaaaa nro 6,, 1KhtH He1eingiatll 19.2.1977 klo 19.00 ja pa-

1uuaatkal1a junaaaa nao 64 lKhtH ~aijKrveltll 26.2.1977 klo 

18.25. 

Edeatak&iaten makuupaikkojen hinta on yhteenaK '0 ak/koulu

lainen. 

~u1ulaiael1e Toidaan varata IIUlkuupaikka retkeil,.vaunuata 11-

aoittautumiaen yhteydeaa~ aeuraavaatia •varaan paikaD ratke1-

1TYaunuaaa matkaoauu4el1e Hki-KjK-Hki•. PaikkaTaraue on a1-

toTa ja aaka\1 perit~lln t11111epanokort111a oaanottoaakaun 

yhteydeas~ atuklltean. Makuupaikat tKytetllllD 1lao1ttautuaia

jlrjeetykaeaa~. 

Joe 1e1r111l1ee11e on jo eh41tt7 Tarata aakuu- tai 1atwaa

pa1kka joatakin auueta vaunuata, toivotaan le1r11Kiaen ta7t

tllTiln tMaMD paikkanaa, a11lll &ivan jokaiaelle lllht1jllle e1 

retkeil,.vaunuata r11ttllne paikkoja (1e1r1lle otetaan 60 kou-

1ula1ata). !oiTo!Ble , ettii kaikld aUrlaikaan 15.1.1977 11-

aoitetut koululaiaet Toidaan ottaa 1e1r111e. 

VRan Urheilutoimikunta 
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VIRALLISIA TIEDOTUKSIA 47a/76 

Erillisena on julkaistu Virallisia Tiedotuksia 47a/76 sisalto
na: VTG-sailiovaunut . Jakelu on suoritettu VR:n painatusjaos
tosta Hyvinkaalta. 

RAUTAliEHALLINNON TYOJARJESTYS 

011 

Rautatiehallituksen paajohtaja on 9 . 12 . 1976 tekemallaan paatok

sella kumonnut 28 . 5 . 1969 annetun rautatiehallinnon tyojarjestyk

sen 19 S:n ja muuttanut 15 S:n 1 momentin , sellaisena kuin se on 

23 . 8.1976 tehdyssa paatoksessa seka lisannyt 2 momenttiin uuden 

B kohdan seuraavasti: 

15 s 
Taloustoimisto 

Taloustoimistossa on yleinen jaosto , taloussuunnittelujaosto , 

laskentajaosto, tilastojaosto ja taloustutkimusjaosto. 

Bl suorittaa taloudellista tutkimus- ja selvittelytyota seka 

valmistella valtionrautateita koskevat taloudelliset selvitykset. 

Muutokset tulevat voimaan 1 . 1 . 1977 lukien . 

(Rh n:o 618/011/76 , 9 . 12 . 1976) VT 52/76 

PAIHTEIOEN HAITTOJEN VAHENTAMINEN 

010 

VT : ssa 50/1976 julkaistussa kirjoituksessa paihteiden haittojen 

vahentamisesta on virhe. Kirjoituksen kuudennen kappaleen kolmas 

ranskalainen viiva (s . 3) kuuluu korjattuna seuraavasti: 

Kasiteltaessa palvelussuhteen katkaisemista paihteiden vaarin

kayton vuoksi tulisi ao . yhteyshenkilon , lahimman esimiehen 

seka luottamusmiehen osallistua asian valmisteluun . 

(Hlt n:o 616/010/76 , 16 . 12 . 1976) VT 52/76 . 
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KOULUTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 1977 

Osastojen koulutussuunnitelmiin perustuva valtionrautateiden si

saisen koulutuksen vuosisuunnitelma v. 1977 on vahvistettu. Kou

lutussuunnitelma sisaltaa VR:n jarjestaman perus- ja taydennyskou

lutuksen kursseittain. Suunnitelmaan ei sisal1y osastojen jarjes

tamia lahinna informaatioluonteisia neuvottelu- ja koulutuspaivia, 

joiden toteuttamisesta ja ohje1masta osastot paattavat itse. 

Koulutuksen vuosisuunnitelman perusjakelu on tehty koulutusjaos

ton toimesta ja lisatietoja koulutussuunnitelmasta saa esimiehil

ta. Kou1utussuunnitelmamonistetta on rajoitetusti saatavissa kou-

1utusjaoston kansliasta p. Hki 2824. 

Osallistumisesitykset valtionrautateiden ulkopuo1iseen kou1utuk

seen lahetetaan ede11een oman osaston kautta ha1linto-osasto11e 

hyvissa ajoin ennen kou1utusti1aisuuden alkua. 

(Ktj n:o 364/3363, 16.12.76) VT 

TAVARANLUOKITUSTAULUKON MUUTOKSIA 

241 

52/76 

Tavaranluokitustaulukkoon tehdaan 1.1.1977 lukien seuraavat 

muutokset: 

A a k k o s e 1 1 i s e e n osaan 1isataan uudet nimikkeet: 

4311 Fenolihartsi, sai1i5vaunuissa 

5381 Jatepahvi ja -paperi (VAK: n a1ainen l: u1komaille 

4 

1ahetettava • . • • . • . • • • . . . • . • • . . . • • • . . • . • • • . • • • • • • • . . • • 3 

5381 Maku1atuuri, u1komai lle 1ahetettava .. • • .. .. • .. .. .. .. • 3 

5912 Marmori1aatat, hiotut . .. .. . .. • .. .. .. • • .. .. • .. • .. .. .. • 3 

3273 Turvekoksi .. • .. .. • .. .. .. .. • .. • .. . • .. • .. . .. • .. • .. .. .. • 5 

A a k k o s e 1 1 i s e s t a osasta poistetaan nimike 

4022 Rikkidioksidi, 1 e m 3 

R y h m i t t a i s e s t a osasta poistetaan nimike 

4022 Rikkioksidi ......................... .. , • , .......... , • 3 

(Tft n:o To 1026/241/76, 17.12.1976) VT 52/76 
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SNT-LIITON JA SUOMEN VALINEN YHDYSLIIKENNE 

253 

Neuvostoliiton ja Suomen rautatiet ovat sopineet eraista yhdys

liikennemaarayksia koskevista muutoksista . Taman johdosta paina

tetaan yhdysliikennetariffiin (VR 4784), toimitusohjeisiin 

(VR 4781) ja rautatierajasopimukseen (VR 4782) lisalehdet, jotka 

tulevat voimaan 1.1 . 1977 . 

Painatusjaosto jakaa lisalehdet . 

Lisalehtiin sisaltyy mm. seuraavia muutoksia: 

Suomalainen lahettaja ei voi enaa maksaa Neuvostoliiton rahti

osuutta, vaan se jaa aina neuvostoliittolaisen vastaanottajan 

maksettavaksi . Neuvostoliitan rahtiosuus voidaan maksaa Suo

messa vain, jos on kysymyksessa lahetys, joka kuljetetaan Suo

mesta Neuvostoliiton kautta transitona edelleen johonkin SMGS

maahan (Puola , Saksan Demokraattinen Tasavalta, Tshekkoslovakia , 

Bulgaria , Romania , Unkari, Albania, Vietnam, Kiina, Korean 

Demokraattinen Tasavalta, Mongolia). Talloin liitetaan rahti

kirjaan ylimaarainen matkakirja. Muihin maihin Neuvostoliiton 

kautta kuljetettavat lahetykset hoitaa V/0 Sojuzvneshtrans, 

j oten niiden osalta on lahettajan otettava yhteytt a huolinta

liikkeisiin . 

Tariffiin sisallytetaan sopimus neuvostoliittolaisten konttien 

kayttamisesta yhdysliikenteessa . Tama sopimus tulee tariffin 

liitteeksi n:o 7 a, ja se on numeroitu erilliseksi lisalehdeksi 

25a (Tariffin lisalehden numero on 27). Konttisopimusta selvi

tetaan seuraavassa VT : ssa . 

- Toimitusohjeiden 8 §:n 5 . kohdan maarayksia on tarkennettu . 

Kuormauksen jalkeen on ehdottomasti tarkistettava , etta katossa 

olevat luukut, paaty- ja sivuseinien luukut, vaunun ovet ja nii

den luukut on tiiviisti suljettu ja kiinnitetty . Kuormattuja 

vaunuja e i saa lahettaa siten , etta luukut ovat auki tai kiin

nittamattomat . 

(Tft n: o Tau 97/253/76, 16 . 12 . 1976) VT 52/76 
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Tariffimuutokset vaunukuormaliikenteen ja siihen liittyvien erai

den muiden maksujen osalta tulevat voimaan 1.1.1977 (VT 30/76). 

Vaunukuormatariffien keskimaarainen korotus on 14,2 %. 2-akselisen 

vaunun vahimman maksun korotus vaihtelee 6 - 17 ·%:n valilla. 

4-akselisen vaunun vahin maksu art 1,75-kertainen 2-akselisen vau

nun vahimpaan maksuun verrattuna. 

Vaunukuormaliikenteen tariffiointiperusteita ei ole muutettu lu

kuun ottamatta puutavaraa, jonka pinokuutiometriperusteisesta rah

dituksesta luovutaan. Tulevan vuoden alusta lukien maaraytyy puu

tavaraluokkien (P, Tl rahti aina kiintokuutiometrin perust~ella. 

Neuvostoliitosta Vainikkalan tai Niiralan kautta saapuvan puutava

ran osalta jaa kuitenkin toistaiseksi kayttoon pinokuutiometripe

rusteinen rahditus silloin, kun puutavaran maarat on yhdysliiken

nerahtikirjaan merkitty vain pinokuutiometreina tai kuutiojalkoina. 

Tallcin rahti maaraytyy tariffitaulukossa 30 olevien hinnoituslu

kujen perusteella pinokuutiometria tai kymmenta kuutiojalkaa kohti 

siten, etta ko. tariffivalimatkan mukaisesta hinnoitusluvusta teh

daan luokittain seuraavat vahennykset: 

P1 

-15 
P2 

-15 
P3 

-21 
T1 

-31 

T2 

-41 

Tavaraliikenteen muita maksuja (taulukko 22) on korotettu keski

maarin .20 % ja mm. vaununvuokrat maksuttoman kuormaamis- tai pur

kamisajan yl(ttamisesta ovat ensimmaisesta vuorokaudesta lahtien 

alkavalta vuorokaudelta kahta akselia kohden 60 markkaa. Lammin

tai jaahdytysvaunusta on~astaava maksu 90 markkaa. Tarkistuksia 

on myos suoritettu nosturimaksujen osalta. 

Konttitariffin korotus on keskimaarin 15 %. 4-akselisten vaunujen 

vahimman maksun korotuksen johdosta on tyhjien konttien rahtien ko

rotus 4-akselisissa vaunuissa vastaavasti suurempi. Tassa yhteydes

sa on myos tarkistettu yleisen tariffin mukaan rahditettavien tyh
jien yli 20 jalan konttien tariffipainoja. 
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Tariffimuutoksen johdosta on osa tariffisaann6n seka tariffitaulu

koiden lehdista painettu uudelleen. Uusien lehtien perusjakelun on 

painatusjaosto jo suorittanut. Seka tarif.fisaann6n etta tariffitau

lukoiden uudet lehdet annetaan aiemmin ko. julkaisut hankkineille 

asiakkaille maksutta. 

Uusien tariffitaulukon lehtien painatuksen yhteydessa on lehti 

23/23A (taulukot 17A/178) rei'itetty virheellisesti siten, etta 

se sivunumeroinnin mukaan tulee vaaraan jarjestykseen tariffitau

lukoissa . Painatusjaosto jakaa tasta lehdesta oikaistun painoksen. 

Lavojen rahdittaminen 

Jos asiakkaan tuoma lahetys on kuormattu avolavalle ja sills voi

daan kuormata lisaksi muuta kappaletavaraa, saadaan lahetys rah

dittaa tariffipainonsa perusteella 250 kg:n vahimmaispainoa sovel

tamatta. Rahtikirjaan ei tall6in tehda lavarastitusta. 

Mikali tavara kokonsa tai laatunsa puolesta on sellaista, ettei 

muuta tavaraa voida lavalle kuormata, on rahti perittava vahintaan 

250 kg:lta lavaa kohti. 

Asia on selostettava kuormausmestareille ja muille lahetysten vas

taanottajille. Tariffisaann6n ~ukainen lava-alennus my6nnetaan 

vain sidotuille asiakaslavoille. Hakkilavoille ei alennusta myon

neta . 

Tariffisaann6n 38 §:n lisamaaraysten E .11. kohdassa mainittuun 

rahdinalennukseen oikeuttavaksi sidotuksi asiakaslavaksi hyvaksy

taan kestavalla materiaalilla yhdeksi kuljetusyksikoksi paketoitu, 

liimattu, vannehdittu tai lujasti teipattu avolavataakka, jonka 

harkitaan kestavan hajoamattomana ja lava-alustallaan liikkumatto

mana kuljetuksen kaikissa vaiheissa. Hyvaksymisen ehtona lisaksi 

on, etta my6s seuraavat edellytykset tayttyvat1 

1) lavataakka ylittaa lavan mitat (100 x 120 em) enintaan 

5 cm:lla 
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2) lavataakan paine ei ylita 1000 kg, mutta on vahintaan 250 kg tai 

rahditetaan vahintaan 250 kg:n mukaan 

3) lavataakka voidaan ottaa kuljetettavaksi ja luovuttaa vastaan

ottajalle sen esinelukua tarkistamatta 

4) lahetys on rahtikappaletavaraa 

5) lahettajana on kuormalavasopimuksen tehnyt asiakas 

6) lavataakka on osoi tettu yhdelle vastaanott·ajalle 

7) rahtikirjan kuljetusohjekenttaan on merkitty sanat: Sidottu 

asiakaslava 

Jos havaitaan, etteivat jonkun lahettajan sitomat asiakaslavat 

kesta perilla saakka koossa normaaleiksi katsottavissa kasittely

ja kuljetustilanteissa, voidaan yksityiskohtaisesti erikseen maa

ritella, minkalaisen sidonnan tulee taman lahettajan lavataakoissa 

olla, jotta se oikeuttaisi sidotusta asiakaslavasta annettavaan 

rahtialennukseen. (Tft n:o To 1454/241/76, 16.12 . 76) VT 52/76. 

TARIFFISiiANHl 

241 

Tariffisaennon liitteen 6 kohta A, joka koskee kansanedustajien 

lippuja, kumotaan 1.1.1977 lukien. (Tft n:o To 1856/241 / 76, 
15.12.76) VT 52/76 

RAHTILUOTTO 

245 

VR Vira11isissa tiedotuksissa n:o 33a/75 esitettyyn 1uetteloon 

asiakkaista, joi11a on oikeus k~ytt~~ rajatonta 1uottoa kaiki11a 

1iikennepaikoi11a, 1is~t~~n 1.1.77 1ukien . 

Suomen Yhdyspankki Oy 

Turun Asennuspaja 

(T1t n:o 620/245/76, 15.12.1976) VT 52/76 
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Parin tekstiin. pujahtaneen painov:irtleen vuoksi julkaistaan vr 50176 teksti 

uudel1een korjattuna seuraavasti: 

Sucxresta Iraniin H!hetettii.ville tavaroille on annettu vaunukiintio, joka on 

jaettu Suomessa o1evien V/0 Sojuzvneshtransin edustajien (va1tionrautatiet, 

Saimaa Lines, Rajahuolinta) kesken. Valtionrautateiden ollessa edustajana so

vitaan l§hetyksista va1tionrautateiden asiamiehenii. toimivan Oy East~est Ser

vice Ltd:n Uudel1l!Bankatu 29 A 2, puh 90-171833 kanssa, muulloin on t!imii. scpimus 

tehtii.v!i j oko Sainaa Linesin tai Raj ahuolinnan kanssa. Lii.hetyksiii. ei voida 11i.het

tM edelleen Suanen raja-asemilta osoitettuna Dzhulfaan, jollei rahtiki.rjaan 

ole rrerkitty, mink1i. edustajan kiintioon lii.hetys kuuluu. 

Rahtikirjaa laadittaessa on huanattava, ettii. Iranin H!hetyksiii. ei enM saa 

osoittaa Dzhu1fa Sovetskajan aserrapMllikolle, ve.an kuten vr 11/76 mainit-

tiin, on sarakkeeseen 5 ''Maii.rn.asema ja- rauta.tie" H!hettii.jii.n rrerkittii.v!i Dzhulfa 

Sovetskaja nirren lisii.ksi: ·~el1een kuljetettavaksi huolitsijan toimesta ..• 

asemalle" (1opul1inen ml!artiasema. Iranissa). Sarakkeeseen 6 ''Vastaanottaja 

ja hii.nen postiosoitteensa" merkit1i.ii.n huolitsijan nimi ''V/0 Sojuzvneshtrans" 

ja sarakkeeseen 24 "Lii.hettii.jii.n erityisiii. illroituksia" merkit1i.ii.n 11i.hetyksen 

tocl.ellisen vastaanottajan nimi 1opullisella ml!artiasemalla sekii. hii.nen osoitteensa. 

Mikii.li H!hetykset rrenev!it VR:n kiintiMstii., ja niistii. on sovittu Oy East-west 

Service Ltd:n kanssa on rahtikirjaan tehtii.v!i urn. seuraavat merkinnii.t: 

- vaserman yJl:ireunan marginaaliin ''KVOI'A VR" (=kiintio VR). 

- sarakkeeseen 24 "F" (= 11i.hetys on Suornesta). 

- sarakkeeseen 24 transitoluvan nU!lero, jonka antaa Oy East-West 

Service Ltd. 

Lii.hetysaseman tulee valvoa, ettii. kaiki.ssa Iranin liikenteen rahtikirjoissa 

oo kiintiotii. koskeva merkinta "KVarA VR" , ''KVarA SAIMAA LINF.'3" tai ''KVarA 

R.AJAHmLINTA", VR:n kiintiotii. k1i.ytett1l.ess1i. raja-asema. (Vna/Nr1) 11i.hettM yhden 

y1imaii.raisen matkakirjan 9.12.76 H!htien luovutusp1i.iv!i1eima11a varustettuna 

Oy East-West Service Ltd:1le. 

VR:n Iranin 1iikenteen kiihtiotii. koskevissa kysymyksissii. sekii. rahtitieduste-

1uissa kehotetaan kii.ii.ntym1i.ii.n Oy East-West Service Ltd:n puo1een. Samoin seuraa

van kuukauden ennakkoillroitus, dekadi -il.Jroitus sekii. vaunutilaus tehdMn 

Oy East~est · Service. Ltd:lle, jonka kautta saa 11\YOS liikennetoimiston antaman 

kulj etusnurreron. 
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Jos huolitsijana po . Iranin liikenteessa on joko Sa.inaa Lines tai Rljahuolinta, 

k~~ kaikissa t~t~ koskevissa asioissa ~den huo1itsijoiden puo1een . 
VT :ss~ 14/3 1.4 .76 julkaistut ~kset kumotaan. 
(T1t 591/253/76 ,13 .12 .1976) VT 52/76 

JTT:N KORJAUSLEHTI 25 

62 

Jtt:n korjaus1ehti 25 on i1mestynyt ja tu1ee voimaan 1.1 .1977. 

(N:o Lko 31027/62/76, 16.12 .76) VT 52/76 . 

VUOKRATUT S~ILI~VAUNUT 

652 

Vira11isissa tiedotuksissa n:o 12/76.10 ju1kaistusta Kemira Oy :11e 
vuokrattujen s~i1iovaunujen 1uette1osta poistetaan vaunut 196024/ 
13m3 , 196047/13 m3 ja 196053/13 m3 . (N:o Lko 31303/652/76 , 11.! .12. 

76) VT 52/76. 

PALVELUKSEEN HALUTAAN 

Rautatiehallituksen hallinto-osastolle otetaan ensi tilassa oi

keustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut henkil5 erikoisala

na ty5suhdeasioihin liittyvat kysymykset . Palkkaus on tyokokemuk

sesta riippue n V 25 - V 26 mukainen . 

Hallinto-osaston johtajalle osoitetut hakemukset palkkatoivomuk

sineen on toimitettava rautatiehallituksen kirjaajalle 31 .1 2 .1976 

mennessa . Tiedustelut puh . Hki 2803 (pljl . 
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FYYSISEN KUNNON TESTAUS TAMMI-TOUKOKUULLA 1977 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta 
(RH:n kirjelma n:o H 984/ 7104, 2.11.1966) jarjestetaan VR Urhei
lun alueilla tammi-toukokuulla 1977 seuraavasti: 

_!e!!_t,!p,yo!:a_l 
Ha.mina 
Kotka 
Lappeenranta 
Kouvola 
Helsinki, rh 

" la , 
n vr , 
n rata , 

Paailan konepaja 
Karjaa 
Salo 
!l.'urku 
Hiimeenlinna 

Kemijarvi 
Rovaniemi 
!l.'ornio 
Kemi 
Oulu 
nivieska 
Kokko1a 

_!e!!_t,!p,yo!:a_2 
10.01.-15.01 Kerava 
17.01.-22.01 Hyvinkaa, knp 
24. 01.-29.01 Riihimaki 
31. 01.-12.02 Lahti 
14.02.-19.02 Mikke1i 
21.02. -05". 03 Pieksamaki 
07.03.-19.03 Kuopio 
21. 03.-02.04 Iiaalmi 
04.04.-23.04 Kajaani 
25.04.-30.04 Kontiomaki 
02.05.-07.05 Joensuu 
09. 05.-21.05 Savon1inna 
23.05.-31.05 Imatra 

_!e!!_t,!p,yl:l!:9._3 

10.01.-15.01 Pietarsaari 
17.01.-22.01 Seinajoki 
24.01.-29.01 Vaaaa 
31.01.-05.02 Haapamt!.ki 
07.02.-26.02 Jyvaskyla 
28.02.-05.03 Tampere 
07.03.-12.03 Pori 

Rauma 

10.01.-15.01 
17.01.-22.01 
24.01.-05.02 
07.02.-19.02 
21. 02. -26. 02 
28.02.-19.03 
21.03.-09.04 
12.04.-16.04 
18.04.-23.04 
25.04.-30.04 
02.05 .-21. 05 
23.05.-27.05 
30.05.-04.06 

14.03.-19.03 
21.03.-02.04 
04.04.-09.04 
12.04.-16.04 
18.04.-23.04 
25.04.-13.05 
16.05.-21.05 
23.05.-31.05 

Ajantilaukseata, testauspaikasta yms. ilmoitetaan tarkemmin tyopis

sa seinajulisteilla ja ilmoituslehtisilla. 

VR:n Urheilutoimikunta 

RAUTATIEOPISTO 

Toimistotutkinnon ovat suorittaneet 10.12.1976 allamainitut henkilot: 
Mervi Helena Alsio(Helsinki), Tuula Marjatta Heikkila (Turku), Sirkka
Liisa Hyokki (Kouvola), Ulla-Marja Helena Karhu (Joensuu), Tuula Irja 
Kela (Oulu), Marja-Leena Kilpi (Helsinki) Mervi Iris Annikki Komulai
nen (Hyvinkaa), Mirja Tuulikki Korhonen (Hyvinkaa), Airi Kirsti Korpi 
(Helsinki), Arja Ulpu Kaarina Lampinen (Pori), Pirjo Elisabet Lehikoi
nen (Helsinki), Jane Marjatta Lindgren (Helsinki), Maire Anne11 Mark
kanen (Pieksamaki), Pirjo Birgetta Pakarinen (Pieksamaki), Anja KaaDinl 
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Pyykkonen (Helsinki), Helge Johannes Raatikainen (Helsinki), Marit
ta Hannele Stenroos ( Helsinki), Eeva Kaarina Willberg (Helsinki), 
Matti OlaVi Virtanen (Helsinki), Paivi Helena Aikas (Helsinki). 
Rautatievirkamiesliiton lahjoittaman kellon sai Matti Olavi Vir
tanen. 

Toimistotutkinnon ovat suorittaneet 26.11.1976 allamainitut henkilot: 
Jouko Tapio Aires (Pieksamaki), Anne Kaarina Degerlund (Loviisa), 
Veli Juhani Hiltunen (Juankoski), Erkki Paavo Isola (Helsinki), 
Hannu Paavo Kaikkonen (Iisalmi), Leila Pirjo Marjatta Kovanen (Joen
suu), Risto Tapio Antero Lahti (Helsinki), Hannu Eino Kalervo Lehi
koinen (Lahti), Aune Annikki Lindeman (Helsinki), Martti Tapani 
Miettinen (Pieksamaki), Reijo Tapio Miettinen (Lieksa), Ahti Viljami 
Makela (Joensuu), Sirkka Liisa Mannisto (Helsinki), Kaija Marjatta 
Niemelainen (Pieksamaki), Rauno Tapio Oikarinen (Kajaani), Sakari 
Matias Oksanen (Aanekoski), Mirja Anneli Pihlaja (Helsinki), Timo 
Matti Pitkanen (Piekamaki), Riitta Hannele Pohjamo (Joensuu), Minna 
Ruusu Maaria Riikonen (Joensuu), Juha Ilmari Salokanne (Helsinki), 
Vaino Tapani Salonen (Pieksamaki), Pertti Juhani Tahvanainen (Joen
suu), Pertti Tapani Tanskanen (Joensuu), Eero Olavi Aleksanteri 
Uljonen (Helsinki), Jouko Ilmari Uotila (Riihimaki), Marja Leena 
Vaananen (Kerava), Raija Inkeri Aherto (Raahe), Sirkka-Liisa Ala
Kleemola (Harjavalta), Reijo Johannes Asikainen (Oulu), Mauri Jorma 
Juhani Flink (Turku), Juha Olavi Henttu (Kouvola), Jaakko Jalmari 
Hietamaki (Kolho), Elise Orvokki Huhtasalo (Pori), Leila Anna-Maija 
Hakkanen (Turku), Eija Maritta Ikaheimonen (Kotka), Jukka Pekka 
Jukkara (Imatra), Seppo Heikki Jarvenpaa (Oulu), Irja Annikki Jar
vinen (Seinajoki), Kari Osmo Kallio (Kotka), Kari Juhani Kirjavai
nen (Tampere), Jorma Juhani Koppinen (Kouvola), Timo Tapani Koti
ranta (Hamina), Seppo Uolevi Kunnari (Kemijarvi), Pirjo Hannele 
Kuusisto (Turku), Maija Helena Matikainen (Tampers), Bengt Kalervo 
Mikkola (Seinajoki), Erkki Tuomo Makela (Toijia), Tuija Irmeli 
Malkki (Kouvola), Raimo Antero Neuvonen (Tampere), Ahti Olavi Pii
lola (Hamina), Veli Tapani Salonen (Seinajoki), Jari Kalevi Toi
vakka (Kouvola), Tauno Juhani Tormonen (Pori) ja Helena Sirkka Kaa
rina Laine (Seinajoki). 
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Liikennetutkinnon ovat 10.12.1976 suorittaneet seuraavat henkilot: 
Alli Elina Asikainen (Lieksa), Guy Rafael Dahlqvist (Karjaa), Mat
ti Huhani Elomaa (Kuopio), Seppo Antero Erkkila (Tampere), Seppo 
Olavi Johannes Hakkarainen (Kajaani), Matti Antero Hiiva (Kouvola), 
Hannu Mauri Hypponen (Riihimaki), Erpo Tapani Hamalainen (Pikksa
maki), Seppo Ilmari Ihalainen (Riihimaki), Hannu Juhani Juvonen 
(Kouvola), Taisto Mikael Jaasko (Rovaniemi), Matti Antero Kirves 
(Helsinki), Eino Viljami Koskela (Helsinki), Matti Juhani Valtter 

Koskela (Riihimaki), Henry Ilmari Kulin (Helsinki), Aarne Kalevi 
Kahkonen (Helsinki), vouko Kalevi Leskinen (Kouvola), Kari Sakari 

Luomala (Seinajoki), Esa Kalervo Matila (Oulu), Jorma Lasse Niemi
nen (Tampere), Viljo Olavi Nurmi (Turku), Hannu-JukkaPiekkari 
(Helsinki), Pirkko Liisa Ruotsalainen (Kontiomaki), Markku Valle 
Juhani Rontynen (Oulu), Sakari Kalervo Sale (Helsinki), Ralf 
Gustav Elof Sandberg (Kokkola), Heino Sakari Soininen (Kuopio), 
Jari Tapani Weissaann, (Pieksamaki), Markku Juhani Vetelainen 
(Raahe), Kari Ilkka Tapani Viitala (Tampere), Matti Pekka Viita
maki (Seinajoki), Ulf Torsten Wikman (Karjaa) ja Pertti Olavi Yli
Houhala (Tampere). 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o : konttoriapulainen (V 7) Soili Tar

ja Marketta Paakkonen. 
L i i k e n n e o s a s t o asemapaallikko (B 1) Heikki Vilho 

Naukkarinen. 

R a t a o s a s t o: yp 2 l kirjuri Laila Ines Blommila, rata

esimiehet Tauno Johannes Knaapi ja Lauri Olavi Kaariainen. 

Helsinki 1976. Valtioo painaruskeskus 
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ALENNUSKULJETUSKDRIJAUKSEN ALAISTEN · L~HETYSTEN RAH::::TTAMINE ~: 

1.1.1977 LUKIEN 
243 

53 

Koska valtioneuvosto ei viela ole tehnyt paatosta vuoden 1977 

alennuskuljetuskorvauksista, peruutetaan vuoden 1977 alusta lu

kien toistaiseksi kaikki valtioneuvoston myontamat tavaralii

kennetta koskevat alennukset. Tasta johtuen alennusluokkiin 

H1 ja H2 kuuluvat tavarat rahditetaan luokan 6 mukaan aakkcselli

sen tavaranluokitustaulukon mukaisilta painoilta. Myoskaan r~ eu

vostoliitosta saapuvalle puutavaralle ei myonneta alennusta rah

dinlaskennan yhteydessa. Edella mainitulla tavalla rahditetuista 

lahetyksista ei asemilla laadita luetteloita myohemmin mahc=l

lisesti tapahtuvaa takaisinmaksua varten. Valtioneuvoston teh

tya paatoksensa v. 1977 myonnettavista alennuksista maksetaan 

alennukset rahtien maksajille takaisinmaksuteitse anomusten pe

rusteella. Anomuksiin on liitettava kuitiksi annetut alkupe~ai

set rahtikirjat, jotka palautetaan maksun yhteydessa. Asemien 

on jo nyt etukateen ilmoitettava mainituista jarjsstelyist§ 

niille asiakkaille, joita asia koskee. 

Niille asiakkaille, joille alennus on myonnetty rehtiluottotilin 

valityksella. laaditaan rahtiluottotilit tammikuusta 1977 alkaen 

siten, etta mahdollisesti myonnettava alennus voidaan paatoksen 

jalkeen antaa seuraavan rahtiluottotilin yhteydessa. 

(Tft n:o To 1926/243/76, 22.12.1976) VT 53/76 

RAHASTUSLIPUKKEIDEN JA MAKSUMERKKIEN TILITYKSET • 

230 
Rahastus1ipukkeiden ja maksumerkkien ti1ikauden ti1ityksiss~ 

siirryt~~n vuoden 1977 a1usta 1ukien konee1liseen tarkastukseen, 

TMst~ syyst~ on kaikkien ti1ityspaikkojen, joi11a on nMit~ 1ippu-

1aj e.j a, ilmoitettava tili tyspisteitt~in ja 1ippuvihkoarvoi ttain 

niiden vuoden a1ussa o1evat numerosarjat ·SekM ti1ityspistekohtai

set perusmyyntivarastoarvot, 
~i1ityspaikan pMM11ik5n varmentamat tiedot on toimitettava ensi 
ti1assa ti1itoimiston kotimaiseen tarkastusjaostoon h . 725 

(N:o t1t 633/230/76, 22.12.76) VT 53/76 
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TILITYSPAIKKOJA KOSKEVAT SIIRROT 

230 

53 

Ti1ityspaikkoja koskevaan 1uette1oon (ks V~1iaikaiset ti1itys
m~~r~ykset, 1iite n:o 1) tehd~~n 1.1.1977 1ukien seuraavat muu
tokset: 
Poistetaan 
Kouvo1an kirjauskeskuksen kohda1ta: 486 Taavetti 

487 Luum~ki 

544 M~ntyharju 

Lappeenrannan II II ll99 Joutseno 

Lisata!in 
Lappeenrannan kirjauskeskuksen kohda11e: 486 Taavetti 

487 Luum~ki 

Imatran II II 499 Joutseno 

Mikke1in 11 11 54ll M~ntyharju 

(N : o t1t 636/230/76 , 22 . 12.76) VT 53/76 

IRANIIN MENEVIEN LAHETYSTEN RAHTIKIRJOJEN OSOITTAMINEN 

253 

Suomen ja SNT-Liiton rautateiden yhdysliikennetariffin 

(VR 4784, Liite 11 § 2) maarayksiin perustuen on VT:sse 

50/76 . 253 ilmoitettu , ette yhdysliikennerahtikirjan sarak

keeseen 5 "Maaraasema ja -rautatie" on ~erkitt~v5 my6s lo

pullinen maaraasema Iranissa. V/0 Sojuzvneshtrans, joka 

hoitaa lahetykset edelleen SNT-Liitcn ja Iranin rajalta, 

on kuitenkin sopinut suomalaisten huolintaliikkeiden kanssa, 

etta kaikki tavaran edelleenlahettamiseksi tarvittavat tiedot 

merkitaan rahtikirjan sarakkeeseen 24 "LehettajMn erityisia 

ilmoituksia". Siksi kunnes ma~r~ykset yhdenmukaistetaan 

voidaan rahtikirjan osoittamisessa noudattaa jompaa kumpaa 

tapa a . 

(Tft n:o Tou 97/253/76, 23.12 . 76) VT 53/76 
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SNT-LIITON RAUTATEIOEN KONTTIEN TILAAMINEN, KAYTTOMAKSU JA 

RAHOITUS SUOMEN JA SNT-LIITON VALISESSA YHOYSLIIKENTEESSA 

253 

Suomen ja SNT-Liiton yhdysliikennetariffiin 1 . 1 . 1977 lukien si

sallytetyn sopimuksen SNT-Liiton rautateiden konttien kayttami

sesta yhdysliikenteessa (Liite n : o 7a; lisalehti 25a) johdosta 

huomautetaan seuraavaa: 

Kontit tilataan rautatiehallituksen liikennetoimistosta, puh. 

Hki 2577 . Tilaamisesta on syyta neuvotella hyvissa ajoin etuka

teen, koska VR tilaa kontit SNT-Liiton rautateilta etukateen 

10 paivan kausittain . 

53 

VR kuljetusmatkalta peritaan kulloinkin voimassa olevan VR kontti

tariffin mukainen rahti seka kuormassa etta tyhj~na kuljettami

sesta . Lisaksi peritaan psiakkaalta kontista kayttomaksua 100 

markkaa , jolla maksulla kontti saa ella Suomessa enintaan 7 vrk . 

Mikali kontti on Suomessa yli 7 vrk , kannetaan ylimenevalta 

ajalta 15 mk/vrk . Huomattava on , etta Neuvostoliitosta Suomeen 

kuormattavaksi saapuvan tyhjan kontin ja Suomesta Neuvostoliit

toon palautettavan tyhjan kontin (osoitetaan: "Asemapaallikk6 , 

Vainikkala " l tyhjanakuljettaminen ja ao . kontin kayttomaksun 

periminen tapahtuu kotimaista rahtikirjaa kayttaen . Kontin kuorma

kuljetuksessa kaytetaan normaaliin tapaan yhdysliikennerahtikirj a a . 

Konttiliikenteelle on Neuvosboliitossa avattu parikymmenta l iiken

nepaikkaa ja Suomessa kaikki vaunukuorma li ikenteelle avatut ass

mat . Koska kontit on kuormattava ovet vastakkain , tulevat kysy 

mykseen nosturiasemat , tai sitten kontit on siirtokuormattava 

Vainikkalassa . 

Konteissa ei saa kuljettaa esim . rajahtavia , tulenarkoja ja myr

kyl l isia aineita , eika elintarvikkeita tai muita sellaisia tava

r oita , jotka vaativat lampotilan ta r kkailua kuljetuksen aika na . 

Kullekin kontille on laadittava oma rahtikirja . Sarna lahettaja 

voi lahettaa samalle maaraasemalle samalle vastaanottajalle sa

massa vaunussa kaksi konttia yhdell~ rahtikirjalla . Ko ntit on 
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varustettava lahettajan lyijykkeilla. Lyijykkeista on tehtava 

merkinta rahtikirjan sarakkeeseen "Kollien merkit ja numerot" . 

Kontteja ei avata raja-asemilla, vaan niiden tullitarkastus 

tapahtuu lahto- ja maaraasemilla. 

53 

Rahtikirjan sarakkeeseen 12 "Paallyksen laatu" on merkittava 

"Kontti" , ja lisaksi kontin numero, omistaja ja bruttokantavuus . 

Sarakkeeseen 14. "Tavaran paine kg , lahettajan ilm." on merkit

tava tavaran paine, kontin taarapaino ja kokonaispaino. 

Purkamisen jalkeen on tyhjat kontit puhdistettava ja kaikki kiin

nitystarvikkeet poistettava . 

(Tft n:o Tau 97/253/75 , 23 . 12 . 75) VT 53/75 

TULLIMAKSUJEN PERD'IINEN 

252 

Tuontita11etusmaksut jaavat pois 1 . 1 . 1977 1ukien. Liikevaihtovero-

1ain muutoksen johdosta VR joutuu kuitenkin vastaamaan entista 1aajem

min 1iikevaihtoveron perimisesta VR:n tu11iasioimistojen toimiessa 

tavaran tu11aajina ja huo1itsijoina , joten VT 18/75 i1moitettua me 
nette1ya on ede11eenkin noudatettava. 

Toisin sanoen tavaraa ei 1uovuteta vastaanottaja11e , ennen kuin rahti 

ym. maksujen 1isaksi on peritty my5s tu11i1askussa maaratyt maksut . 

Mika1i vastaanottaja ha1uaa 1ahetyksen ennen tu11i1askun saapumista , 

on maaraaseman tiedusteltava VR tu1liasioimisto1ta ennakkotietoa 

em. tul1i1askun 1oppusummasta . Em. summa11e kirjoitetaan tu1ojen 

kuitti - 1omake 1815 - mihin se1vitykseksi kirjoitetaan "tullimaksut 

1ahetyksesta n:o" ja koodinumeroksi numero 53. 

Tullilaskun saavuttua merkitaan siihen sen tu1ojen kuitin numero , 

mi11a tu11i1askun summa on peritty. Tu1li1asku ti1itetaan 1omak

kee1la 4615 ja "peritty" - sarakkeeseen merkitaan tu1ojen kuitin 
numero. 
Tuontita11etusten se1vitys - ja va1ityspa1kki ot a ei enaa perita 
vuQde~ a1usta lukien. 

(N:o t1t 630/252/76 , 21 . 12 . 76) VT 53/76 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT - JULKAISU 
640 

53 

Pietarsaaren , Rauman, Salon ja Toijalan liikennepaikkojen 1iikennoi

mistapamerkinn~ksi muutetaan HT 1 . 1 . 1977 lukien . 

\ 
Saman julkaisun 1iitteeseen V Kappa1etavara1iikennepaikat (VR 2646 . 1) 
korjataan 1is~ksi ja1jempana mainituista kappaletavara1iikennepai -
koista julkaistut tiedot seuraaviksi : 

1 2 3 4 6 
Ihode 130-140 (15) 15 Tku 4 Ei Rauman terminaa1i- c 

piirin osoitepaikoi1-
ta/lle 

165- 140 17 Ra 2 Vain Rauman terminaa1i-
piirin osoitepaikoi1ta/ 
lle 

Kauttua 168 17 Ra 3 c . 
Kiukainen 169 17 Ra 3 c 
Ky1makoski 119 16 T1 1 D 

Laitila 130- 151 (15) 15 Tku 4 Ei Rauman terminaali - c 
piirin osoitepaikoil-
ta/lle 

165- 151 17 Ra 2 Vain Rauman terminaa1i -
piirin osoitepaikoilta/ 
lle 

Lappi T1 152 17 Ra 2 D 

Masku 130- 615 (15) 15 Tku 2 Ei Rauman terminaali - D 
piirin osoitepaikoi1ta/ 
lle 

165- 615 17 Ra 4 Vain Rauman terminaali -
piirin osoitepaikoi1ta/ 
lle 

Mynamaki 130- 123 (15) 15 Tku 3 Ei Rauman terminaa1i- c 
piirin osoitepaikoi1ta/ 
lle 

165- 123 17 Ra 4 Vain Rauman terminaali-
piirin osoitepaikoilta/ 
lle 

Nousiainen 
130- 614 (15) 15 Tku 2 Ei Rauman terminaali - D 

piirin osoitepaikoi1ta/ 
11e 

165- 614 17 Ra 4 Vain Rauman terminaa1i-
piirin osoitepaikoi1ta/ 
lle 

Pane1 i a 631 17 Ra 3 D 

Pernio 057 39 S1o 2 c 
Pietarsaari 306 23 - 1/0 A 

Rauma 165 17 - 1/0 A 
Sa1o 055 39 - 1/0 A 
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l 2 3 4 5 

Teije 180 39 Sle 2 

Teijala 150 16 - l/0 

Urj ala 148 16 Tl 3 
Viiala 155 16 Tl 1 

Kappaletavaraliikennepaikat-kirjanen (VR 3726) 

53 

6 

D 

A 

c 
c 

Edellisessa kehdassa mainitut muutekset tehdaan myHs "Kappaletavara

liikennepaikat"-kirjasen aakkeselliseen luetteleen sivuille 19- 45. 

Lisaksi tehdaan sivuille 10-17 seuraavat korjaukset: 

poistetaan 
Tampereen terminaalipiirista , 
Kylmakoski , Toijala, Urjala ja Viiala 

poistetaan 
Turun terminaalipiirista, 

Pernio , Sale ja Teijo 

peistetaan 

Perin terminaalipiirista 
Kauttua, Kiukainen , Lappi Tl, Panelia ja Rauma 

poistetaan 

lisataan 

Kekkelan terminaalipiirista 

Pietarsaari 

n : o 16 Teijalan 

terminaalipiiri 

Kylmakeski 119 

Teijala 150 
Urj ala 148 

Viiala 155 

n:e 23 Pietarsaaren 

terminaalipiiri 

Pietarsaari 306 

n:e 17 Rauman 
terminaalipiiri 

Kauttua 168 

Kiukainen 169 
Lappi Tl 152 

Panelia 631 
Rauma 165 

n:e 39 Salon 

terminaalipiiri 

Pernio 

Salo 055 

Teije 180 

057 
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Terminaalipiirikilvet (VR 1295) 

Edellti mainittujen uusien terminaalipiirien perustamisesta johtuvat 
muutokset tulee tehdti myos tavara-asemilla oleviin ns. terminaali
piirikilpiin. (N:o Lko 31950/640/76, 22.12.1976) VT 53/76. 

LIIKENNEOSASTON PUKKINOSTURIT 

354 

Oikaisu luetteloon VR:n liikenneosaston pukkinostureista (VT 20/ 

76.10): 

poistetaan: 
Kostamusprojektin 

kaytossll. K-2175 

listitlU!n: 
Vartius K-2175 

Kiinteti pukkinosturi 

Kiinteti pukkinosturi 25 tn 

(N:o Lko 31626/354/76, 22.12 . 1976) VT 53/76. 

OHJEET KAPPALETAVARAKULJETUKSISTA TOIJALAN, RAUMAN, SALON JA 
PIETARSAAREN TERMINAALIPIIRIEN LIIKENNEPAIKOILLE JA -PAIKOILTA 
1.1 . 1977 LUKIEN 

Otsikossa mainituilta aputerminaaliasemilta lahteva umpivaunutavara 
kuljetetaan kuormaus - ja kuljetusohjeiden mukaisesti vain asema- ja 

aluevaunujen puitteissa . Siirtovaunutavara kuljetetaan autoilla ja 
avovaunutavara mll.arll.paivll.vaunuin lahimpaan terminaaliin liikenne
piirien antamien ohjeiden mukaisesti. 

Saapuvan tavaran osalta tehdaan Rauman, Salon ja Toijalan aputermi
naaleihin kuormaus- ja kuljetusohjeiden mukaises t i asema- ja alue

vaunuja , muttn Pietarsaaren terminaaliin vain asemavaunuja . Tavarat, 
joita ei voida kuormata edella mainittuihin asema- ja aluevaunuihin, 

kuormataan seuraavasti: 
Rauman tavarat Porin kuljetusohjeiden mukaisesti, 
Salon tavarat Turun kuljetusohjeiden· mukaisesti, 
Toijalan tavarat Tampereen kuljetusohjeiden mukaisesti ja 

Pietarsaaren tavarat Kokkolan kuljetusohjeiden mukaisesti. 

(N:o Lko 31950/640/76, 22.12.1976) VT 53/76. 

Helsinki 1976·. Valtion painatuskeskus 
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VIRKAEHTOSOPIMUS VALTION VIRKAMIESTEN PALVELUSSUHTEEN EHTOJEN 

TARKISTAMISESTA 8 . 12.1976 

PALKKAUSTAULUKOT 1 . 1.1977 lukien 

Poytakirja (virkaehtosopimusl, joka 

laadittiin valtiovarainministerion 

seka valtion virkamiehia edustavien 

virkamiesyhdistysten keskusjarjest6-

jen AKAVA ry :n, Julkisten tyoalojen 

ammattijarjesto JTA ry : n seka TVK:n 

Virkamiesjarjestot TVK-V ry:n valil

la 14 paivana helmikuuta 1976 laadi

tun poytakirjan (virkaehtosopimuk

senl 10 §:ssa tarkoitetusta valtion 

virkamiesten palvelussuhteen ehtojen 

tarkistamisesta. 

1§. 

Virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin nahden noudatetaan, mita 

niista on saadetty tai maaratty taikka valtion virkaehtosopimus

lain nojalla sovittu, jollei jaljempana toisin sovita. 

2 §. 

Sen mukaisesti, mita valtiovarainministerion seka valtion virka

miehia edustavien virkamiesyhdistysten keskusjarjestojen Akava 

ry:n, .Julkisten tyoalojen ammattijarjesto JTA ry:n, TVK:n Virka

miesjarjestot TVK-V ry:n valilla 14 paivana helmikuuta 1976 laa

ditun poytakirjan (virkaehtosopimuksenl 10 §:ssa on sovittu, tar

kistetaan palvelussuhteen ehtoja siten kuin jaljempana on sanottu. 

3 §. 

Valtion V-, 8- ja S-palkkaustaulukot muutetaan 1 paivasta tammi

kuuta 1977 lukien taulukoiden 1, 2 ja 3 mukaisiksi. 

Yhdenmukaisesti edella 1 momentissa tarkoitettujen tarkistusten 

kanssa tarkistetaan ne virkamiehelle suoritettavat palkanlisat ja 
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lisapalkkiot, jotka maaraytyvat suhteessa varsinaiseen palkkauk

seen. 

Yhdenmukaisesti edella 1 momentissa tarkoitettujen tarkistusten 

kanssa tarkistetaan edellamainittuihin verrattavien paatoimisessa 

virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa 

palvelussuhteessa valtioon olevien henkiloiden palkat tai palk

kiot, jollei erikseen toisin sovita, seka ikalisat ja kalliin

paikanlisat seka sellaiset palkanlisat ja lisapalkkiot, jotka 

maaraytyvat suhteessa varsinaiseen palkkaukseen . 

Edella 1, 2 ja 3 momentissa tarkoitetut palkkaustaulukot laadi 

taan valtiovarainministerion toimesta valittomasti taman sopi

muksen tultua voimaan. 

4 §. 

Taman sopimuksen mukaan tarkistetut palkat ja palkkiot maksetaan 

viimeistaan vuoden 1977 tammikuun palkanmaksun yhteydessa. 

Tama sopimus on voimassa 

paivaan 1977 saakka . 

5 §. 

paivasta tammikuuta 1977 tammikuun 31 

Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan , 

jollei sita jommalta kummalta puolen irtisanota k~lmea kuukautta 

ennen sopimuskauden paattymista. 

6 §. 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana 

ryhtya tyotaistelutoimenpitefsiin sopimuksen patevyydesta, voi 

massaolosta tai oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustu

vasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi tai uuden 

sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huo

lehtimaan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita 

sopimus koskee, eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua 

tyorauhavelvoitetta eivatka sopimuksen maarayksia . Tama virka-
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miesyhdi s tykselle kuuluva velvoll i suus sisaltaa myos sen, ettei 

yhdistys saa tukea t ai a vustaa kiellettya tyotaistelutoimenpi 

detta ei ka muulla kaan tavalla myotavai kuttaa sellaisiin toimen 

piteisiin, vaan on velvolli nen pyrkimaan niiden lo pettamiseen. 

Helsingissa 8 paivan a joulukuuta 19 76 

(Hloj n:o Hlo 758/111 /7 6, 9.12.1976) VT53a/76 

PALY.KAOSTIIOLOKOT I 1. 1977 L'.~JE!'I 

v- , B- ~A S-PALKKAUSLUOKAT 

TAULUKKO 1 TAULUKKO 2 

V-PALKf:AUSLUOKKIEN PERUSPALKAT ~A VUOSI
PALKKIOT. MK 

B-PALKKAUSLUOKK IEN PERUSPALKAT ~A VUOSl
PALKKIOT , MK 

f' f\Lt':Kf\IJS- PERUSPIILI-:1(11 H\1 V1JOS IPI\LI(K!O Pf\LVKnl.tS- PF.:RIJ~;Pf"' l .. t"V f'l TAl VIJOS I PI\LKK I 0 
LUOI~ :II V1JODESSI\ KWY.I\UDESSA LUOKI<:A 'I I_IO[IESSA KLIUKAUDESSA 
v 1 . . . . . . . . . . . . . . . 17 383 1 ~49 e I S l 4 MI 4 2 89 
v :! ...... .. . ..... . 17 3 8 3 449 B 2 ~i'3 00 4 4 49 2 
v 3 17 383 449 B 3 S7 2b4 4 772 
v 4 .. . ...... ' ..... 17 eos 48 4 B 4 6 1 296 :5 108 
v :5 .... .. ... .. ... . 18 240 !<20 B :5 66 :!16 :5 518 

v 6 . .. .. .. .. ····· · 18 6 8 4 5 5 7 B b 72 OS6 6 00 :;1 
v 7 ·· ····· · .. .... I? 176 5 9 8 B 7 7a 660 6 55:5 
'J s · ···· · ··. ·· · •· · 19 7 :!8 644 B e 86 208 7 18 4 
v 9 .. . . ... . . ... ... 20 19 6 683 B 9 94 476 7 873 
v 10 ..... .. ... . 20 664 7 2 2 

v II 21 204 767 TAULUKKO 3 
v 12 .:?1 B(J4 817 
'I 1:'3 .,., 416 8 69 SOPIMUSPALKKI\LUOKKIEN SOPIMUSPALKAT, 11K ... I~ ..... . . . ..... 23 0~0 920 
v 1'5 23 748 979 SOPIMUSPIILKKII- SOPIMUSFALKKA 

LUOKKA VLIODESSA KUUKAUDESSA 
v 16 .. . .. .... 24 516 2 043 s I . ... .. .. . ..... . 26 232 2 186 
v 17 25 249 2 104 s 2 .. . .... , .. . ... . 27 •• 4 2 287 
v 18 ... . . .. . . 26 184 2 182 s 3 ··· ·· . . .... . . . . 28 800 2 400 
v 19 . . .... ....... . 27 180 2 2 6 :5 s 4 . .. ·· ·· ······ · . 30 300 2 52:5 
v 20 ... . ... . . . . ... 28 200 2 350 s :5 . .. .. . .. . . . . ... 31 884 2 6'57 

v 21 ····· . ... ... . . 29 376 2 448 s ~ . .... . ........ . 33 63 6 2 803 
v 22 . . . . . . . . . . . . 30 696 2 558 s 7 .. . . . . . · ·· · · · . . 3:5 508 2 959 
v 23 ... . ..... . . 3:! 0 88 2 674 s 8 . . ·· · ··· ··· · ... 37 716 3 143 
v 2 4 .. . ... . . . . 33 ~60 2 805 s 9 . . ··· ··· ·· ·· ... 40 212 3 351 
v 2 '5 3'5 376 2 9 48 s 10 . . ... . ···· ·· ... 42 960 3 :58 0 

v 2~ 37 248 3 104 s 11 ..... . . . . .. . ... 46 on 3 8 41 
s 12 . .... . .. . . ..... 49 404 4 117 
s 13 .. . .. . ····· .... :51 463 4 :?$ 9 
s 14 ·· ·· ·· . ... '53 904 4 492 
s 1:5 . .. .. . .... . .... 5"7 :!M 4 772 

s 16 . . . ... ... .. . ... 61 :!~6 :5 108 
s 17 . . . .. . . . · . . . .. . . 6~- 21 6 5 ::i tS 
s 18 ... . . . ... . .... . 7 2 036 6 003 
s 19 . . ... . .... 7 R AbO 6 '5~5 

s 20 . . . ...... . . . . .. 86 2 03 7 184 

s 21 . . . . . . ........ 94 476 7 873 
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TAULUKKO 4 I I . 1977 LUKIEN 

V-PALKKAUSLUOKKIEN KAL~IINPAIKANLISRT, I'IK 

PALKY.I\liS- KALLIINPAI V~NLISR VIJODESSA KALLIINPAIKANLISR KWKAUOESSA 
LUOV.KI\ 3 . 1<1\l.L. - 2 . KI\LL - I KALL- 3 KI\LL- 2. KALL.- 1. KALL. -

RYH11i'1SSR RYHI1t •3 'SR RYHMnSSR RYHM~SSR RVHI1RSSR RYHM>"'SSR 
v I ................. 5 16 I 0~4 I l560 43 87 130 
v 2 ................ 516 I 044 I 560 43 87 130 
v 3 ... . . . . . . . . . . . 516 I 044 1 560 ~ 3 87 130 
v 4 . . . ......... . .... ~40 I 066 I 608 4'5 .... 131 
v l5 ................ . 552 1 092 I M4 4~ 91 137 

v 6 .. ···:··· .... . .. . !.i~4 lib 660 47 93 140 
v 7 ....... . ... . ..... ~76 1~2 728 48 96 144 
v 8 . . ........ . .... . . ~88 ISS 776 4" qq 148 
v 9 ...... . .... 600 212 612 o;;o 101 1~1 

v 10 6 2 4 2'3:6 6 6 0 52 10'3 1CS5 

v 11 ....... . .... 6 3 6 2 72 I 908 53 ~01> 1~9 

v 12 ... ... ...... 660 '308 I 968 :"!5 109 164 
v \3 ... . .... . ........ 672 3 44 2 016 '56 112 168 
v 14 ..... ' ... . .. . .... 696 360 2 076 58 11':1 173 
v 1'5 . ····· · ··· ..... . 70S 4:!8 2 136 5<> 119 178 

v 16 ..... .. .. . . 732 476 2 208 61 123 164 
v 17 . . . ........... 756 512 2 266 6'3 126 189 
v 18 .. . ..... . . . . . ... . 760 !572 2 ~2 65 131 196 
v 19 . . . . .... 816 632 2 448 68 136 204 
v 20 840 092 2 ~32 70 141 211 

v 21 .. ...... .. . .. 876 I 764 2 640 73 147 220 
v 22 .. .......... . . . 924 I 636 2 760 77 1:53 230 
v 23 .. . ....... .. . ~60 1 920 2 892 eo 160 2~1 
v 24 . .. .... . . ······· ooa 2 016 3 024 84 168 2!52 
v 2:5 .... .. .. . . .. . 0:56 2 124 3 lBO ea 177 265 

v 26 · ·.·· ............. 116 2 232 3 348 93 186 279 

TAULUY.KO :5 1. I . 1977 L.UKIEN 

V-PALKKAUSLUOY.K1EN IKRLISRT. I'IK III KALLEUSRVHI'IR 

F'I\LI<KIIUS- I K~LI SnT VI_IOt\E$<;11 IKRLI SNT KUUY~IJDESSA 
LIJOY.:~n EN$11'11'1 TOINS.N KOI.MI\$ f"JEL.,.INS VI IDES ENSIMM TOINEN KOLI'IAS NELJ~S VIIOES ., I 1:?4 1?: 12112 1':'$0 9 ('(' 900 10~ 1<'~ 90 75 7:5 
•J 2 1.21\3 12~3 1080 900 !'')0 104 10~ 90 7:5 7:5 
v 3 12~8 1243 101?0 900 900 10~ 104 90 75 75 ., 4 1284 1284 1104 0 12 !'12 107 107 92 76 76 ., :5 1320 1320 1125 93~ 936 110 110 94 78 78 

., 6 1 '3~4 1344 ll'52 960 960 11:? 112 96 80 eo ., 7 l !:RO 1?.8 0 1188 Clf':'l <>e1 115 11~ "9 82 82 ., 8 1.,?.~ 1419 122t1 1?:!0 1020 119 119 102 ~ as 
v 9 14".l2 14:52 1248 1044 10~4 121 121 1-()4 87 87 
v 10 14S8 1438 1272 10~-8 1068 124 124 106 89 89 

v 11 1~24 1524 131)8 ton 1092 127 127 109 91 91 
v 12 1572 lJ72 13 14 112$ 1128 13 1 131 112 9~ 94 
'I 13 1620 162') nso 115:2 11~:2 1'35 l 3:'!i ll!i 96 96 
v I~ 165 6 16':;6 1~'28 1188 ll$3 ISS 1'3'S Ill' 99 99 
v 1'3 1716 1716 11 ~1\ 12::!4 i:?2o1 143 143 122 102 10:! 

v 16 17 ~ 4 17-!>4 1512 1260 1260 117 147 126 105 105 
v 17 18:! 4 ISH 15 60 1-::!0 6 1?.96 1~2 1~2 130 lOS 108 
v 18 1884 1864 1620 1~H 1'3H 157 157 13:5 112 112 
v 19 1956 10'56 16130 1104 1104 163 163 140 117 117 
v 20 :!028 2028 1740 1452 1152 169 169 14:5 121 121 

v 21 2112 2112 lSI:! 1512 1512 176 176 1'51 126 126 
v 22 2208 2208 1896 158., 1:584 184 181 158 132 132 
v 23 2316 2316 1980 IE-5 6 16:56 193 193 16!5 138 138 
v 24 2424 2424 2076 1728 1728 202 202 173 144 144 
v 25 2556 2556 2184 1624 1824 213 213 162 1::.2 t:.,.:: 

v 26 2E.88 2688 2304 1920 1920 224 224 192 160 160 



TAULUKKO ~ ~ATKOA 

r:-nLvto AL•s
LUUKKn EN'SJMM 
'} 1 1-:!:90 
v 2 1296 
v 3 1291> 
v 4 1'?.'20 
IJ '5 13~6 

v b 
v 7 
v e 
v 9 
v 10 

v 11 
v \2 
v 13 
v 14 
V IS 

v lb 
v 17 
v 18 
v 19 
v 20 

v 21 
v '!2 
V2'3 
v 24 
v ~~ 

v 21> 

1:380 
141'28 
1464 
150(1 
1536 

1 ~;.?"') 
16:!":' 
toM>. 
1704 
1764 

19::!4 
1872 
1944 
2016 
2088 

'!194 
2280 
2371:> 
24~6 

2629 

27~.0 

TALILUKI(Q ~ ~ATKOA 

F'.!\LYt L\US-
LI, I(Il I(\ E:N'SlMM 
v 1 t>n 
v 2 J 33'2 
v "3 1 '3'3:! 
v 4\ ~ ~~b 

v "' t3Ct2 

IJ 6 
v 7 
v 9 
v ~ 
1/ t(l 

V II 
'I \.! 
v 13 
v 14 
v l!j 

\} t 6 
v p 

v l'::c 
v !9 
v 20 

v 21 
v 22 
v 71 
v 24 
v 25 

v 26 

1419 
I 41.-.4 
l ::iOO 
15~6 
l$7~ 

11-20 
t At S 
1711> 
1764 
J~t:! 

18 72 
1.:'1'?1 
1('•:02 

2071> 
2\ ·Hl 

22~1\ 

2'3l10 
2448 
:!56S 
2700 

2B'l4 
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J t KALLEUSRYHMR 

1 Y.RLI ~I'IT VIJODEC:~fl 
TOlf'IEN t'OLMAS t-IEL. . .I~S 

1296 1104 ~2~ 
12~1> 1104 924 
12~~ 1204 ~24 

13~0 11~9 948 
1351> 1164 072 

1:<eo 
11:?~ 

14M 
1500 
1'536 

1~72 

16:>1) 
1668 
1704 
1764 

18:!4 
1'37::! 
1944 
2016 
20-?.S 

2184 
2:!80 
2~76 
2491> 
2629 

2760 

1189 
1224 
l:?t-0 
1284 
1308 

1'344 
1'3Q2 
1,2E' 
14,0,4 
1'512 

1560 
\608 
1~68 

1729 
1788 

1972 
l95b 
2040 
2136 
2244 

2364 

984 
l(l20 
1044 
10~.8 

1092 

1\28 
1 \"52 
1189 
1224 
1:!60 

1296 
~~~2 

t~CJ:? 

1440 
t-:;oo 

l~bO 
11>32 
1704 
1798 
1872 

1968 

VI IDE'S 
9::!4 
924 
924 
0 48 
972 

~134 

1010 
1044 
IOt.e 
10"2 

11?9 
1152 
1188 
1224 
12b0 

12Cib 
1332 
13Q2 
\440 
1"'00 

1560 
1632 
1704 
1769 
1872 

191>8 

t KALLEUSRYHMR 

lt>:~L I Stli VUODEC3SA 
TOINEN ~:OLMAS NEL,II'!S 

1332 1140 9~8 

1332 1140 949 
1332 11~0 ~~8 
1 '!:'56 116., 9?2 
t~~2 1188 9~b 

1128 
14'..4 
1!'00 
1"::31> 
1572 

16~0 

llo.f:>S 
1716 
171,4 
1812 

1B72 
tq?.2 
~~Q2 

2076 
214S 

2.244 
2340 
2448 
256S 
2700 

2844 

1:2:!4 
1260 
12~6 
t:-::20 
1356 

13?2 
1-t~S 

1464 
1512 
1~48 

1608 
16'56 
1716 
\77b 
1$48 

1920 
2004 
2100 
2196 
2316 

2431> 

1020 
1044 
1080 
1104 
1129 

1152 
1188 
12::!4 
1260 
1296 

1332 
1380 
1423 
1476 
1536 

1596 
1M8 
1752 
1836 
1932 

2028 

VI IDES 
948 
0 48 
948 
972 
996 

1020 
1(144 
1080 
1104 
1128 

11Z2 
11 88 
12:-!q 
1260 
12a6 

13 32 
12-SO 
1428 
1471> 
1~36 

1e;9o 
1668 
1752 
1836 
1932 

2029 

1. 1. 1977 LUKIEN 

I I'ML I SMT KIJUKflliDESSA 
ENSIMM TQHIEN I'OLMAS NEL,IMS 

108 !OS 92 77 
108 108 92 77 
!OS 108 92 77 
110 110 94 79 
113 \13 97 81 

115 
119 
122 
125 
128 

131 
13'5 
\39 
142 
147 

152 
1'56 
162 
168 
174 

162 
190 
198 
208 
::!19 

230 

115 
119 
122 
125 
128 

131 
13~ 
139 
142 
147 

152 
\!,;6 
102 
168 
174 

\82 
190 
198 
208 
219 

230 

99 
102 
105 
107 
109 

112 
tlb 
1!0 
122 
126 

130 
134 
1';;9 
144 
149 

1'56 
163 
170 
178 
187 

197 

82 

87 
89 
91 

94 
06 
09 

102 
!OS 

108 
Ill 
Ill> 
1~0 
12!5 

130 
136 
142 
149 
1:51> 

164 

VI IDES 
77 
77 
77 
79 
91 

8::! 
8:5 
87 
89 
91 

94 
96 
99 

102 
10::; 

1013 
Ill 
lib 
1:20 
125 

130 
136 
142 
149 
1!56 

IM 

1 1. 1977 LUK!EN 

ENSIMM 
Ill 
Ill 
111 
113 
lib 

119 
122 
125 
1'28 
131 

135 
13? 
14'3 
147 
1'31 

1~6 

It· I 
l~.b 

173 
179 

187 
1"'5 
204 
214 
225 

237 

~~~LISHT YLIUYAIJOEC::SA 
TDINEN Y,OLMA~ NELJ~S 

Ill "5 79 
Ill 9":: 79 
Ill 95 79 
113 97 91 
lib "" 83 

119 
122 
125 
12$ 
131 

13 :; 
1'30 
14 ? 
147 
151 

151> 
lb1 
161> 
173 
170 

187 
195 
204 
214 
22:5 

237 

10::! 
10') 
\08 
110 
113 

111> 
11 ? 
1"~ 

121.> 
129 

160 
167 
175 
183 
193 

203 

8'5 
8 7 
90 
92 
94 

? b 
<> <;> 

102 
105 
lOB 

Ill 
tie:· 
II ? 
123 
128 

133 
13? 
141> 
!53 
161 

11>9 

VItDES 
79 
7? 
79 
131 
83 

8::i 
87 
90 
92 

9b 
99 

102 
\05 
lOS 

Ill 
II~ 

119 
123 
128 

13:'.3 
13~1 

146 
lSS 
11>1 

169 
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TAULUKI':O b 

V-PALKKAUSLUOKKIEN KAHDEN JA USEnMMAN IK~LIS~N VHTEISMn~R~ 
KUUKAUDESSA, MK III KALLEU~RVHM~ 

PI\LKI"..AUS- 2 1KMLI 5 MI=i 3 IKML!Si1~ 4 l i':I"OL IS~~ ~ I K>IL!St'll=i 
LUOKKA VHTEENS~ VHTEENS~ VHTEENS~ VHTEENS~ 
v 1 . .... . . . . .. . 20S 298 3 73 44S 
v 2 ... .... ... :!OS 2?S 373 448 
v 3 . . . . . . . . . . . . 208 298 3 73 448 
v 4 .. . . ... .... . 214 30b 3S2 45 8 
v 5 .. . . . .. . ' .. . 2 20 314 392 470 

v b .. ... . . . .. . . 2:24 3:!0 400 48 0 
v 7 ..... . . . . 230 J:!9 411 4°3 
v e . . . . . . . . . . . . :!3S 340 42'5 510 
v ? . . .. · -. . 242 3 4b 433 520 
v 10 24S 3 :;4 44:S :!32 

v 11 .. . . · ·· ·· . :?5 4 ;163 4'5 4 'S45 
v 12 . .. . .. . .. . . . 262 374 4bS S62 
v 1"3 270 395 481 577 
v 14 276 ;:o'5 4?4 593 
v 15 .... . .. 2e~ 408 510 612 

v 16 294 ~20 ~::?'5 b30 
v 17 ... . .. . . . 304 434 542 650 
v IS 314 449 ~61 673 
v 19 ?.2b 466 ~83 700 
v 20 . .. .. . .. . . 3 3$ 48 3 604 725 

v 21 . . ' . . . . . . 35::! :503 629 755 
v 22 . ... . . .. . ... 31>S 526 61)8 790 
v 23 . .. . . . ... .. . 3Sb 5~1 689 S27 
v 24 . . .. .. .. . . · : 404 577 721 8b5 
v 25 . .... . ... . . . . 426 608 no 912 

v 2b . .... . . . .... 448 b40 800 960 

TAULUKKO b JATKOA 

II KALLEUSRVHM~ 

PALI':I':AUS- 2 IKML!S~r.l 3 ! I<ML !l"Mi'l 4 II"ML!S~R 

LUOf~KI\ VHTEENSf1 VHTEENSrt VHTEENSn 
v I .. . . . ... . ... 216 :?,')8 385 
v 2 ... . . . .... .. 216 '30S 3 $ 5 
v 3 .. .. .. . .. .. . 21b 308 3 8'S 
v 4 .. .. . . ...... 220 314 393 
v s . . .......... 22b 323 404 

v b ' . .. . . ·· · · ·· 230 329 411 
v 7 · ·· · · ··· · . . . 238 340 4'25 
v 8 . ....... . ... 244 349 43 6 
v 9 ... . . . .... . . 250 357 446 
v 10 ... . . .. . . . . . 2~6 365 4'56 

v II . . ...... . .. . 26::! 374 468 
v 12 ... . .. . . . ... 270 38b 482 
v 13 . ..... . . .... 276 397 49 6 
v 14 . .. ~ .. .. .... 284 40b !:;(18 
v 15 ... ···· · ·· · · 294 420 Z25 

v lb . . ... . . . ... . 304 '1'34 !'.)":? 
v 17 ...... . ... . . 312 'l'lb ~57 
v 18 ..... . . . . ... 324 463 ~79 
v 19 . . .. . .. ..... 3 3 b 480 600 
v 20 .. . . .. ...... 348 497 6 22 

v 21 .. . . .. . .... . 3b'l 5::!0 t -'30 
v ~2 .. . .. ... . .. . 380 543 679 
v 23 . . . ...... .. . 396 566 708 
v 24 . .... . . . .. . . 41!> 5?4 743 
v 25 ... ·· ······· 438 !>25 781 

v 26 ... . .. ... ... 460 b57 821 

1. 1. 1977 LUKIEN 

I I 1977 LUKIEN 

5 IK~I SMR 

VHTEENSM 
462 
462 
4b2 
472 
465 

493 
510 
523 
535 
547 

56:? 
578 
:!95 
610 
630 

b:;() 

bbS 
695 
720 
747 

780 
815 
850 
892 
937 

985 



- 8 -

TAULUK~O 6 ..JATKOA 1. 1. 1977 LUI< IEN 

l ~ALLELISRVHHR 

Pl\t.~KAUS- 2 t~r.usnn 3 l~i<LISI='R 4 IKRLISRR :5 t~nusnn 

Ll.lnY.KA VHTE!iN~l-1 VHTEENSM VHTEENSn VHTEENSR 
v I 222 ?-17 '3~6 475 
\) 2 22:2 317 39b 47~ 

v 3 . . . . . . . . . 222 317 3~6 47:5 
v 4 Z26 32'3 404 48~ 

\) '5 . . . . . . . . . . . . 2'32 ?.31 ~14 497 

v 6 . ... .. .... . . 23 8 340 425 '!itO 

v 7 244 '349 436 ~23 

v 8 ... .. ... .. . 250 358 448 :i38 
v 0 . .... . .. ... 2'!-6 3b6 4~8 :550 
'I 10 .. ··· ·· · ·. 262 37'5 460 ~63 

" 11 . . . ... . . .. . 270 386 432 578 
v 12 . . .... ..... 278 397 4 '"6 5<>5 
v t'3 ............ 286 408 510 612 
v 14 . · ········. 2<>~ 420 5'25 6'30 
v 15 302 431 5~:9 647 

v 16 312 ~46 '5~7 668 
v 17 ...... . .... . 322 4b0 ~7~ 690 
v 18 . . . . ... . . .. . 332 47~ 594 713 
v 19 . ... . .... . . . 346 494 617 740 
v 20 358 512 MO 768 

v 21 ....... ... .. 374 ~34 667 800 
v 22 .... .... .. . . 390 5~7 696 835 
v 23 .. ··· ····· . 408 583 729 875 

" 24 .. .. . . . . . . .. ~28 611 764 917 
v 25 .. . . . . . .. ... 450 643 804 965 

v 26 474 677 846 015 

TAULUKKO 7 (V-VHDISTELHRTAULUKKOI 

V-PALKKAUSLUOKKIEN PERLI'SPI\LKI\N Till VUOSIPAU<KION, KALLIJNPAIKANLISRN SEKR IKRLISIE'N 
VHTEISHI1MRR l~RLISI1RVHHITTRIN KUUKI\UfJESSA. HK 

III KALLEUSRVHHR 

PALKKAUS- IKRLISIEN LKH 
LUOI"f:A 0 2 3 4 !5 
v I .... . .... .. . . ~92 :i96 700 790 865 I 940 
v 2 492 ~96 700 790 865 I 940 
v 3 . . . . . . . . . . . . . 49~ ':;96 700 790 86~ I 9~0 
v ~ .. . .. . . .. .. . . !5::!9 b36 743 8'35 <;'II I 937 
v !I - - · · ··· · · '566 676 786 8SO 9:58 2 036 

v 6 ··· ·- -··· 604 716 I 828 924 2 004 2 084 
v 7 M6 761 1 876 975 2 0:57 2 139 
v 8 693 812 1 !'31 2 033 2 118 2 203 
v 9 733 8'54 I 975 2 079 2 166 2 253 
v 10 774 898 2 022 2 128 2 217 2 306 

' J II ... . . . ·· -· I 820 947 2 074 2 183 2 274 2 365 
v 12 I 872. 2 01)3 2 134 2 246 2 340 2 434 
v n I 92~ 2 0'59 2 194 2 309 2 40:5 2 '501 
v 14 I 978 2 116 2 254 2 373 2 472 2 ~71 
v 1'5 2 032 2 181 2 3 24 2 446 2 548 2 650 

v 16 :! 104 2 2~1 2 398 2 52.4 2 6:::!9 2 734 
v 17 ... . .. ... 2 167 2 319 2 471 2 601 2 709 2 817 
v IS ... · ·· ·· · · · ·· 2 247 2 404 2 :561 2 696 2 808 2 920 
v 19 2 3'33 2 496 2 b59 2 799 2 916 3 033 
'I :w ... ·· ··· 2 420 2 '589 2 7~8 2 903 3 024 3 145 

v 21 2 521 2 697 2 873 3 024 3 lSO 3 276 
v 2:? 2 63'5 2 819 3 003 3 161 3 293 3 4:!:5 
v 23 2 7~4 2 947 3 1~0 3 30'5 3 443 3 ~81 
v 2'1 .... ... .. 2 889 3 091 3 293 3 466 3 610 3 754 
v 1!5 3 036 3 249 3 462 3 644 3 796 3 948 

v 26 3 197 3 421 3 64!5 3 837 3 997 4 !!57 



TAULUKKO 7 ~ATKOA 

PALKKAUS
LUO~"I(I\ 

V I 
v 2 
v 3 
v 4 ...•.... . ..... 
v 5 

v 6 
v 7 
v a 
v 9 
v 10 

v u 
v 12 
•J 13 
'J 14 
'I 15 

v 16 
v 17 
v 18 
v 19 
v 20 

v 21 
v 22 
v 23 
v 24 
v 25 

v 26 

TI\ULUKKO 7 ~ATKQA 

PliLKYAUS-
LUOI' .. A 
v 1 
'I 2 
v 3 
v 4 
v 5 

v 6 
v 7 
v 8 
v 9 
v 10 

V\1 
v 12 
v 13 
V I~ 
v 1'5 

v 16 
v 17 
v 18 
v 19 
v 20 

v 21 ..... .•.. 
v .22 . . . . . . • . . . . 
v 23 .. ... ... . 
v 24 ..... . •..... .. 
v 25 ... ..... .. : .. . 

v 26 . .. ..... . . .. . 

IKRLISIEN LKH 
0 
536 
'!136 
536 
573 
611 

I 873 
I 926 
I "80 
2 03'5 
2 098 

2 166 
2 ~30 
2 31"3 
2 401 
2 4~1 

2 59'5 
2 711 
2 8";:4 
2 973 
3 125 

3 290 

IK•1LI'SI~N LKH 

'579 
'579 

618 
6~7 

697 
7.:t':! 
70 :? 

8'?.4 
I 877 

1 0':!6 
1 °81 
2 036 
2 0?3 
2 157 

2 227 
2 293 
2 378 
2 469 
2 '561 

2 668 
2 788 
2 915 
3 057 
3 213 

3 383 

- 9 -

I I KALLEUSRYHHR 

2 004 
2 061 
2 11" 
2 177 
2 245 

2 3te 
2 386 
2 475 
2 '569 
2 665 

2 777 
2 901 
3 032 
3 181 
3 344 

3 520 

2 
752 
7S'2 
752 
793 
837 

1 sao 
I 932 
I 987 
2 0 3 4 
2 081 

2 135 
2 196 
2 258 
2 319 
2 392 

2 470 
2 542 
2 637 
2 737 
2 839 

2 959 
3 091 
3 230 
3 389 
3 '563 

3 750 

I<ALLEUSRVHMR 

690 
690 
6°0 
731 
773 

1 316 
1 864 
I "17 
I \'t-2 
2 oo8 

2 061 
2 120 
2 179 
2 240 
2 308 

2 333 
2 4'H 
2 514 
2 6>12 
2 740 

2 8~~ 
2 ~83 
3 il9 
3 271 
3 438 

3 620 

2 
801 
801 
B01 
844 
889 

935 
1 08b 
2 04:' 
2 ('«o 
~ 139 

2 1°6 
2 259 
2 32:!.. 
2 387 
2 ,!i9 

2 '539 
2 t.l5 
2 710 
2 81~ 
2 919 

3 0.,2 
3 178 
3 323 
3 4$!5 
3 663 

3 657 

3 
8 44 
841\ 
844 
887 
934 

1 979 
2 034 
2 092 
2 141 
2 190 

2 247 
2 312 
2 377 
2 441 
2 519 

2 600 
2 676 
2 776 
2 881 
2 988 

3 115 
3 254 
3 400 
3 567 
3 7~0 

3 947 

2 0 3 7 
2 091 
2 l~Q 

2 200 
2 25Z 

2 312 
2 378 
2 "141\ 
2 Sl3 
2 588 

2 673 
2 753 
2 8~3 
2 9t-3 
3 073 

3 202 
'3 3.,:5 
~ 498 
3 668 
3 85b 

4 060 

I I 19n LUKIEN 

4 
I 921 
1 921 
I 921 
1 966 
2 015 

2 Obi 
2 119 
2 179 
2 230 
2 281 

2 341 
2 408 
2 476 
2 543 
2 bti 

2 708 
2 787 
2892 
3 001 
3 \13 

3 245 
3 390 
3 542 
3 716 
3 906 

4 I \1 

4 
1 °7"] 
I 975 
I "'75 
2 022 
2 071 

2 122 
2 178 
2 240 
2 2:?2 
2 3'16 

2 408 
2 477 
2 546 
2 bi S 
2 696 

2 784 
2 868 
2 97~ 
3 OSb 
3 201 

3 3 3!i 
3 484 
3 644 
3 821 
" 017 

4 229 

5 
1 908 
1 998 
I 0 98 
2 MS 
2 096 

2 143 
2 204 
2 266 
2 319 
2 372 

2 435 
2 '504 
2 57~ 
2 645 
2 728 

2 816 
2 898 
3 008 
3 121 
3 238 

3 375 
3 526 
3 684 
3 865 
4 0~-2 

4 275 

5 
2 054 
2 0'54 
:! 054 
2 103 
2 1~4 

2 207 
2 26.5 
2 330 
2 '3~4 

2 140 

2 ::.04 
2 576 
2 648 
2 723 
2 804 

2 89'5 
2 933 
3 (10\ 

3 2Ci9 
3 329 

3 468 
3 623 
3 790 
3 974 
4 178 

4 398 
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TAULlli':KO 8 

B-f>P.LYY.AUSLIJ'Jt'Ylet YJ\LLIJIIPAJYNLJSi'fT, ~ 

I 1 1977 LUK!EN 

PALV.KAUS- YALLllNPAIYANLIS~ VUOt:ESSI\ KALLIINPAIKANLISR KUUKAUDESSA 
Lum:to:A 3 . KI\LL - 2 KI\LL. - I. V.I\LL.- 3 KALL.- 2 . !':ALL. -

RYHMMSS~ RYHMf1SSR RYHMRSSR RYHMCISSR RYHl"':nSSFI 
B 1 I ':>IJ,:;( 3 Of.:~ 4 6 '32 1'2? 2r;7 
e 2 I ,.c..~o 3 2~0 1 849 135 2 70 
B 3 1 716 '3 432 ~ 1~8 143 2ee 
e 1 1 836 '3 672 5 520 153 306 
B ~ ................. I '?92 '3 972 '5 964 166 331 

B 0 ............. 2 ~~.o 4 320 0 480 180 360 
El 7 ...... . . ~ ....... 2 364 4 716 7 030 197 393 
B 8 ...... .. . . ... ... 2 592 5 172 7 704 216 4'31 
8 9 . .. .... ········. 2 832 5 664 e 508 236 472 

TI\ULUKKO 9 

B-PALKKAUSLUOYKIEN MRRRRVUOSIKOROTUKSET, MK 

Ill KI\LLEUSRYHI'tR 

PIILKKAUS
LUOKKA 

MRRRRVUOSIKOROTUKSET VUOOESSA MRRRRVUOSI~OROTUKSET KUUKAUDESSA 
ENSIMH TOINEN 

E< I 3 711.1:! 3 711.12 
p,:! '3 886. ~.e 3 886. 68 
p. 3 ........ .. 1 128.60 1 128.60 
B ~ .......... .. 4 419.24 , 4t9.2'l 
ll 'j . . . . -. .. . . 4 774'\.56 4 77.,,t;i6 

B b . . . . . . . . . . 5 193,72 '5 193.72 
e 7 .. . . ..... 5 671. 68 5 671.68 
e 8 ......... ····· b 21t .. 00 6 211>.00 
B 9 . . . . . . .. . . . 6 €11. S6 6 s11. 5~. 

TI\ULUKI':O 9 JATKOA 

ENSIMM TOINEN 
309, 2~· 31')0 , 26 
3~3.89 323.29 
3~4.05 344.05 
368,27 3~8.27 

3?7.88 397.88 

43:!.81 
472.64 
:SlB,OO 
~~-7. 63 

132. E< l 
47 :!. b4 
518.00 
~67.03 

II KALLEUSRYHMA 

PALKI':AUS- HRRRRVUOSIKOROTUKSET VUODESSA HRRRRVUOSIKOROTUKSET KUUKAUDESSA 
LUOKKA ENSIMM TOINEN ENSIMH TOINEN 

" I 3 S1S.b4 3 BlS.bll 318.2:! 3 18,22 
:) 2 ......... 1 000.08 4 000 .08 333.34 383.34 
1? 3 4 248.72 4 24?.72. 351\.06 3'5•1. 06 

B 4 ............ 4 547, 76 4 5~7.76 '378.99 378.98 
B 5 4 913.16 4 913, I I> 409.43 409.43 

& 0 5 3.,'\,92 5 '3~1 . ?2 445. 41 1\45, 1\1 

B 7 5 836.32 '5 836.32 486.'36 486.31> 
B 8 ... b '396.60 b 396.60 ::133.05 533.05 
B 9 7 009,80 7 oo<>.eo 584. 1'5 ~a4 , 15 

TALl.~O 9 .JATI(OA 

I KALLEUSRYHMR 

PALK~AUS- HRRR~VUOSIKOROTUKSET VUODESSA MRRRRVUOSIKOROTUKSET KUUKAUDESSA 
LUO~KA ENSIMM TOHIEN ENSIMM TOINEN 
B I ... . . . . . . . . . '3 927.00 3 927.00 327.2:5 327.:?5 
B 2 .... . ...... . . 4 112.64 4 11:!.61 342:.72 34:!.72 
e '3 ............. 4 :<68. 94 4 368.84 364.07 3M.07 
B 4 4 677. 12 4 677 .12 38?. 71> 389, u. 
B ~ .. .. . ·-·- '3 O!.i2. ~-0 s 0'5::!. t.o 421. 0'5 42!. 05 

e 6 .. . . . .... 5 '1~·6. 12 5 49'. .. 12 458.01 4';.8 .0 1 
e 7 ···· · ·. ••4. 6 OOI. BO ~ 001. eo SOCI. 1'5 501), 15 
B 8 6 '5713. 04 6 :178.01 ~4'3. 17 548. 17 
8 9 . . ........ . 7 2oe.ee 7 208.88 600.74 600.74 

I. KALL-
RYHI'111SSR 

386 
404 
'12:9 
460 
197 

~10 

590 
647 
709 
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1 1 1977 LUKIEN 

TAULUKKO 10 tB-YHDISTELM~TAULUKKOl 

B-PALKKALISLUOI'.J<IEN PERUSPALKAN TAl VUOSIPALKKION . KALLIINPAIKANLIS~N SEKR MI'II'IRRVUOSI
KOROTUSTEN VHTEISMRRRR MRRRRVUOS! KOROTUSRVHMITTRIN KUUKAUDESSA, HK 

PALKKAUS-
LUOKKA 

B 1 .. . ... .. .. . . 
B 2 .. . . · ·· · ·· · . 
B 3 . . . . . . . . . . . 
B 4 
B 5 

B 6 .. .. .. .. . 
11 7 
F.; 8 ... .. . . . 
B 9 . ···•·.· ... . .. 

TAULUKKO 10 ~ATKOA 

PALKKAUS
LUOKKA 

B 
B :! 
B 3 
B ·1 
B '5 

B 6 
B 7 
B 9 
E' 9 

T~u:Y.O 10 JATY.OA 

PALKKAUS
LUOI'.J<A 

'8 I 
B 2 
e 3 
e 4 
B '5 

B 6 • ..... .. ... . .... . .. 
B 7 .. .. .. .. . .. .. 
B 9 . ..... .... .. 
B 9 .. . ..... .. .. 

III t"ALLEUSRYHM~ 

MRRRI'IVUOSI KOROTUSTEN LKM 
0 1 

4 41&. 00 4 727 . 2 6 
4 627.00 4 9:0·0 · 8 9 
4 915. 00 5 259 .03 
5 261.00 ::; 62Q , 2 7 
:; 68 4 . 00 b (18 1 , 32 

6 18 3 . 00 6 61 5. €1 
6 75 2 . 00 7 224. ~.JI 
7 ~ ()0 .00 7 9 18. ()0 
8 1(19, 00 8 67b.b3 

II KALLEUSRVHMR 

MRRRRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
0 1 

4 54C .. 00 4 8 6 4 . :!2 
4 762.00 5 0 9:5.34 
'5 058 .00 5 412.06 
5 414 . (10 5 7 02, <;"•$ 
'5 8 49.01) 6 2:i8, ., 3 

6 363. 00 6 8(>8 , 41 
6 948. 00 7 43 4.36 
7 61:5, 1)0 8 148 ,05 
e 345, (10 e 929. 1'5 

I KALLEUSRYHM~ 

MRRRRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
0 1 

4 67~ . 00 5 002.25 
4 896.00 5 2 3 8.72 
5 201.00 5 :565. 07 
5 568. 00 5 9:57.76 
6 01'5. 00 6 436.0:5 

6 ::i43.00 7 001.01 
7 145.00 7 645.15 
783 !.00 8 3 7'S' . 17 
e :;e2. oo 9 \ 8 2.74 

2 

5 036 . 52 
'S 274.78 
:; 603. 10 
'5 9 97 . 54 
6 ~79,76 

7 048.62 
7 697 .:!8 
8 436 .00 
9 2 44 , .26. 

2 

5 182. 44 
:5 428 .68 
5 766 . 12 
6 171. !'b 
b 667. 8 6 

7 2'53. 82 
7 920. 72 
B 681.10 
9 :513.30 

2 

:5 329.'50 
'5 '58\.44 
5 929 . 14 
6 347.52 
6 ~7. 10 

7 459.02 
B 145.30 
8 9:!7 . 34 
9 783. 48 
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l . l 19Tl LUKlEH 

TAIA..IJ'Y.O 11 

S-SOPIMUSPALKKALUOKKIEN KALLIINPAIKANLISRT, MK 

SOPIMUSPALKKA- KALLIINPAIKANLISR VUODESSA KALLIINPAIKANLlSR KUUKAUDESSA 
LUOKKA 3 . KALL. - 2 . Kt\LL.- 1 KALL - 3. KALL. - 2 . KALL.- 1. KALL.-

RYHMi'ISSR RYHMRSSR RYHMJ<SSR RYHMRSSR RYHMRSSR RYHMRSSI'l 
s 1 ?97 I ••72 2 3-611 66 131 1"7 
5 2 818 I M4 2 472 69 137 206 

s 3 $';64 I 729 2 ::i92 72 1~4 216 ......... ... ... . 
812 2 7:-!~ 76 1~1 227 ~ 4 -=-· t7 I . . .. . . . . . . . . 

2 P.68 eo 1!59 239 s 5 ... . .. · · ·· ·· ···· . <>60 I 9')3 

s b (108 2 016 '3 024 84 169 252 . . . . . . . . . . . 
136 3 1"2 8'? 178 266 s 7 069 2 .... . ........... 
268 '3 3<0b 94 189 283 ~ e 123 2 ... . ....... . . 

3 624 101 201 3<•2 s 9 - ··· ·· . .. .. -·· .... ::!12 2 412 
s 10 . ; ........... . .. .. 284 2 580 3 864 107 215 322 

5 11 380 2 7t.o 4 152 115 230 346 . . ....... . . . . 
5 12 499 2 964 4 1152 124 247 371 . . ..... . .... 
s 13 548 3 084 4 b32 129 257 386 

. ··········· . . 13!-i 270 404 $ 14 . . ..... . .. . 620 3 'HO 4 8~9 
s IS 716 3 -1~2 5 148 143 286 429 ........ . . ... . .. 
s 16 I 836 3 672 5 5:!0 153 306 460 

s 17 1 992 3 97Z 5 ~~- 4 166 331 497 

s 18 2 160 4 320 6 480 ISO 360 540 ···· · ... . .. .. .. 
4 716 7 090 197 393 590 .. 19 2 364 

s 20 1 ~92 5 t72 7 7M 216 431 647 

s 21 2 8'32 5 ~./,4 8 50S 236 472 709 

TAULUKKO 12 

S-SOPIHIJSPALKKALUOKKlEN HRRRRVUOSIKOROTUKSET. MK 

Ill KALLEUSRYHMR 

SOPIMUSPALKKA- 11R~R~VUOSIKOROTUKSET VUODESSA 11RRRRVUOSIKOROTUKSET KWKAUDESSA 
LUOKKA ENS 111M TOINEN EN$11'111 TOINEN s I ...... . .. . .. . 1 891.68 1 9?1. ~.8 157.61\ 1S7.t.4 
s 2 . . . . . . . . . . . I 979.04 1 979.04 1~.4. 92 164.92 
~ '3 ... . . ..... . .... 2 ou .. ~ e 2 076. 18 17'3. (14 173.04 
s 1 .......... 2 184 .81\ 2 184.94 1S:?.07 182.07 
s 5 ... . . . . . . . . . . . 2 299.08 2 299.08 191.59 191.59 

s 6 .... ............ . . 2 425.09 2 <1:?~ .08 20~.09 :':02.09 
s 7 ...... . . .... . 2 ':.~0.3:? 2 5t--O . 32 21~.36 213.36 
s 9 . . .. .. .. . ······ · .. 2 719.09 2 719,08 226.!39 226.59 
s 9 . . . . . . . . . 2 899,68 2 999, ~-8 241. 64 241.64 
s tO. .. . ......... . .. 3 ocq , 0 8 3 1)97, 08 2SS.09 259.09 

s 11. ...... ...... .. ... 3 323.04 3 323.04 276.92 276,92 
s 12. -··· · ·· ·· · . . . . 3 :562.~4 3 ~~-2. 44 2 96.87 :!96.67 
s 13. .. -· ·· .. ...... . . . '3 711. 12 3 711. 12 309.26 309.26 
s 14. ....... ... . . . .. .. 3 SB6.bS 3 986.68 32"3.89 323.89 
s 15. . .. . ... . ... 4 128. ~-0 4 12S.60 3~4.05 344.05 

s I~·. .. '' ... . .. ~19.24 4 1\19.:24 3f.e. ':!.7 369.27 
s 17 .... . . . . ... ... .. .. 4 774.56 4 77'1.56 397.89: 397.86 
s 18 . .. . ...... . ... .. .. '5 193.72 5 193.72 4 3 2.91 43:2.81 
s 19 . • . . .. . ..... . .. . .. :s 671.69 5 671.69 472.64 472.64 
s ::!0 ........... .. - .. . .. 6 216.00 6 216.00 518.00 :ae.oo 
s 21 ... . . . ............ 6 811.56 6 811.56 !567.63 567.63 
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TAU..!w:YO 12 JAlY.oA 

SOP!MUSPALKKA- M~~RVUOS!KOROTUKSET VUOOESSA 
LUOKKA 
s 1 
5 :! 

s 4 
s 5 

s , 
s 7 
s 8 
~- 9 
s 10 

s 11 
s 12 

ENSIMM TOINEN 
1 9'\1,,';!8 1 0 '1 6.29 

. . . . . . . . . . 2 0'36. 16 2 031,, 16 
. . . . . . . . . . . . 2 136. 9~ 2 1'30. 96 

. . . . . . • . . 2 2.,7, €:4 2 '247. 84 
- . . . . . . . . . . . . . 2 36:5. 44 2 365. 44 

.. .. .. .. ....... 2 4~5.64 2 495.64 .. ...... ... . . 2 b"3.5.og 2 b35 . oa 
··· · ·· . .. ... ... 2 798.88 2 798.88 
. . . . . . . . . . . . . . . 2 98?:.69 2 983. ~-8 

.. . . .. ..... 3 187. 80 3 187.80 

3 419.64 3 '\19, 64 
·· · ·· .. .. .. ... . '3 665,76 3 66'5 .76 

s 13 ... .. . ... . . . . . ... 3 818.64 3 818.64 
s 14 .. ····· ·· · · 4 OQO,OS " ooo.oe 
"' I'S . . ...... .. .... 4 248, 72 4 248.72 

·~ 16 ..... . .. . ...... " '547.76 4 :5~7 . 76 

s 17 .. ... .. . ········ · " 913,16 4 913. 16 
s 18. . ... .. . .. .. .... :; 34 '1.92 5 3'1~.92 
5 19 ... .. . . . . . .... :5 836.32 5 836.32 
s 20. ..... ........ 6 390,60 6 396.60 

$ 21 . ... ..... 7 009.80 7 009.80 

TI'W.Ll¥.1:0 12 JA'Jl{l)A 

I I 1977 LUKIEN 

MRRRRVUOSIKOROTUKSET KUUKAUDESSA 
ENSIMM TOINEN 
162. 19 162. 19 
1~?.68 169,68 
178 .08 178. 08 
18 7 .'3'2 187.?:! 
197. 12 197. 12 

207.97 207,97 
2\9.~9 21'9,59 
233.24 233.24 
2'h3. 04 248.b4 
2f-'J, 6.5 21,5,65 

2e4,97 284.97. 
3(1 -=; , 48 305.48 
318.22 318.22 
'3 '3~ .34 333. 3.t1 
2C;,i 4 . 06 3~4.0b 

:.:t78,9!3 378. 98 
409. 43 409. 43 
4'15 . 41 445.41 
4 ~t .• 36 481,,36 
:5'3'3.0:5 533.05 

se4. 1:s 584, 1:5 

I KALLEUSRYHMR 

SOP111USPALKKA- 11~~~VUOSIY.OROTUKSET VUODESSA M~~R~VUOSIKOROTUKSET KUUKAUDESSA 
UJOI'Y.A El1Sl1':!1 TO!h'E.'f EHSI~ rottEN 
s 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 001.72 2 001.72 166.81 166.81 
'S :! . . . . . . . . . . . . . . . 2 Q<>4 . 12 2 09'1. 12 174.51 174.51 
s 3 .. ... .. .. ··· · · · ··· 2 1°7,,4 2 1<>7,4'1 1S3. 12 133. 12 
s 4 . . .. . . ·· ··· ······· 2 311.68 2 31t.b.':: JO:!,b4 192.64 
s 5 ....... . . .. ....... 2 '132.64 2 43::!.64 :!f):!, 72 202.72 

'S 6 ....... . .... . .... . 2 '5-'.6 . 20 2 ~66.:!0 213.85 213.85 
s 7 . ... . ... ........... 2 70"> . (10 2 709.00 225. 75 225.75 

s 8 . .... ········· .... 2 977 . 94 2 f377.'i!'l 239.82 239.82 
s 9 ................ . . 3 069.'52 3 068.:52 2':.J. 71 255. 71 
s 10 ..... ... .... .. ... 3 277.68 3 277.68 :!73. 14 273. l.q 

s 11 ..... . .. ·· · ···· ··· 3 517. 08 3 517.08 293.09 293.09 
s 12 ...... . . .. ..... . .. 3 769.92 3 769,92 314.16 314. II> 
s 13 ......... . . ....... '3 927.00 3 9:!7.00 3:!7.25 327.25 
s 1'\ .. . . . ..... ·· ··· · · " 112 . 64 4 112.64 311:?.72 342.7:! 
s 1~ . · ······ ·· .. ..... 4 ?.68.8'\ 4 368,84 ?.6'1. 07 '3M.07 

s 16 . .. . ..... ......• .. 4 677. 12 4 677. 12 389. 71, 389.76 
s 17 ..... . ... ... ..• . . . 5 052.60 5 052.60 421.05 42LO~ 

s 18 ... .... ....•... . .. 5 '196. 12 5 496. 12 4~·8· 01 4~e . 01 
8 19 .. ...• ....• . • •... . 6 001. eo 6 001.80 '500. 15 500.15 
s 20 .. ... . • .•.. . .• .. .. 6 578.0'\ 6 579,04 ~48,17 54€. 17 

s 21 .. .... .••.• . . . ... . 7 208.88 7 208.88 600.74 600.74 
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I. I 1977 LUK!EN 

TAULUV.KO 13 ($-YHD!STELM~TAULUKKOl 

S-SOP!MUSPALKKALUOKKIEN SOP! MUSPALKAN, KALLllNPAlKANL!St.tN S EKJ:f Mnt.tRIWUOSI-
KOROTUSTEN YHTE!SMRt.!RR Mt.tnRt.tVUOS lKOROTUSRYHM!TTR!N KUIJKAUDESSA, MK 

Ill KI\LLEU3RYHMR 

SOP!MUSPALKKA- Mt.tt.!RRVUOSIKOROTUSTEN LKM 
LUOKKA 0 1 2 

s I .............. .. 2 '2:~2.00 2 ~09.64 2 567.:!8 
s 2 .......... 2 356.00 2 520.92 2 t-~5. B4 
s 3 .. ..... .. ... .. .. . 2 472 . 00 2 645.04 2 918.08 
s 4 :! 601.00 2 783.07 2 "'o!.S . 14 
s 5 .......... 2 737.00 2 928.59 '3 120. IS 

s b . ... . ... ... 2 887.00 3 OS9.0Y 3 201. 18 
s 7 . ·····-····· .. 3 0~8.00 3 2f, l, 36 3 474 .72 
s a .... . . . .. 3 2'?.7 . 00 3 11t-3. -:!9 3 690, IS 
s 9 3 ~ '5~.00 3 6°3.M 3 ~35.28 
s 10 '3 6$7,00 3 94'5.0'? 4 203. 18 

s 11 . .. . . ..... 3 956.00 4 2'32.92 4 ~09.64 
s 12 4 241 , 00 4 ":•37. F;7 4 634.74 
s 13 ............ 4 418.00 4 717.26 5 036.~2 
s 14 .... .. . . ' .. 4 62:7 . 1)0 q 9'50.89 5 274.78 
s 15 ..... .. . ········· 4 9 1 ~. 00 5 2'J~.os s 6(1'3, 10 

s lb ''' ... ' ... 5 261. 00 5 62<"~,27 s 997.54 
s 17 ........... 5 684.00 b oet.es 6 479.76 
s 19 6 un. oo 6 615,91 7 04'3.62 
s 19 6 7~2.00 7 224.64 7 697.29 
s 20 ....... . .. .... ... 7 400.00 7 9 18.00 e 436.00 

s 21 . . ............... e 109.00 a 676.6'3 9 244.26 
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1 1 1977 LUKIEN 

TAIJL~'.KO 13 ..JI!IlXOA 

II I'..AlJ..EUSRV)Kt 

SOPII'IIJSP~ K¥RIYUOSIKOOOTUSTEM l.Y.J' 
LUOKKA 0 1 2 

s 1 .. . ...... 2 317.00 2 ~79. 19 2 1>41.38 
s 2 .. . ... . .. .. .. . .. 2 42~.00 2 :193.~8 2 763.3~ 
s 3 . . ....... . .. . . . 2 544.00 2 722.08 2 900.1~ 
s 4 . . .......... , .... 2 ~7~.00 2 et-3.32 3 0-s{l, 64 
s 5 . . . . . . . . . . . 2 81~.00 3 013.12 3 210.24 

s ~ . . ................ 2 971.00 3 178.97 3 38~.94 

s 7 . .... . ...... . ... 3 137.00 3 3:)6.59 3 5n. ts 
s 8 ..... . .... 3 3 3:2 . 00 3 '56 5,:?4 3 798 . 48 
s 9 ........ ·· ·····. 3 552.00 3 800.64 4 049.28 
s 10 .. ······· . .. 3 795.00 4 060. ~:;; 4 326.30 

s 11 . . . ...... . . 4 071.00 355.97 4 640.94 
s 12 4 364. (10 4 ~. 69. 46 4 974.96 
~ 13 ······ · ···· .. .. 4 546.(10 • 864 .22 5 18 2.44 
~ 14 . .... ... ...... . . • 76'1..00 5 Q9 '5.;t4 5 428.68 
s 15 . . .... ·· · ······· 5 0~8 . 00 5 412 . 0~ 5 766.12 

s I~ . .. ............. 5 414.00 5 792.98 ~ 171 . 9~ 

s 17 . . . . . . . . . 5 849.00 ~ 258.43 ~ ~67.8~ 
s 18 ...... . ... . .... ~ 363. 00 ~ 809. 41 7 253. 82 
s 19 ..... .. ..... . ... ~ 948. 00 7 434.3~ 7 920.72 
s 20 . . . . . . . . . . . 7 61'5. 00 8 148. 05 8 68 1.10 

s 21 8 3~5.00 8 92". 15 9 513.30 



- 16 -

1 l. 1977 LUKIEN 

TAULUKKO 13 JATKOA 

I KALLEUSRYHMI=I 

t10PI19JSPALn'.A- ~IY.ORO'T\JSTef LY.Jt 
LUOIO(A 0 1 2 

s 1 ............ .. 2 333.00 2 :54!'.81 2 716.62 
'3 2 ·········· · · · · ·· · 2 49'3.00 2 6~-7. :51 2 812.02 
s 3 ....... . ..... .... 2 616.00 2 799. 12 2 982.24 
'3 4 .. ······ ·· ···· ··· ::! 7J'J. , OO 2 944. b4 3 137.::!~ 
s :5 .............. . 2 8';>6 , 00 3 09~.72 3 301. 14 

s 6 . . ..... . ···· · 3 0'3:5.00 3 26~.85 3 482.70 
s 7 ............... . . 3 22'3.00 3 4e;Q,7~ 3 676.50 
s 8 ...... ........ 3 426.00 3 t-6:5 . 8 2 3 90";.64 
s 9 ... .. . · · ····· ·· 3 ~-53. 00 3 908.71 4 164.42 
s 10 ...... . ........ 3 902.00 4 17'5. 14 4 443.2~ 

s II . . .... · ··· · ·· · · 4 H17.00 4 480 .09 4 773.18 
8 12 . . . . . . . . . . . . . 4 488.00 4 802. 16 5 116.32 
s 13 .. .... .. .... . . . . . 4 675.00 5 002.25 5 :?:29,'50 
s 14 ... ... . . .. . . 4 896.00 5 2'3~.72 5 '$81. 44 
s 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 201.00 :5 :i65.07 5 929. 14 

s 16 ... · ··· · · . ..... . . 5 ~68.00 5 957.76 6 317.52 
s 17 .... . . .. .. .. . 6 01'5.00 6 436.0'3 6 8'S7. 10 
s 18 ... ...... . ... .... 6 543.00 7 001,01 7 "459. 02 
s 19 . . ... . ... . . .. . '. 7 145.00 7 645. 15 e 115,30 
s 20 ······ ·· . .. . . . . . . 7 831. 00 8 379.1 7 8 927.34 

s 21 ... . .. . .. . . . .. .. . 8 582.00 9 182.74 9 783.48 

Helsinki 1976. Valtion painotuskeskus 


