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1986 H A K E M I S T 0 

DIAARIN ASIARYHMITYS 

Pa-Bryhmat 

0 Yleinen hallinto 

Henkilostohallinto 

2 Talousasiat ja materiaalitoiminta 

3 Maa-alueet, radat ja rakennukset 

4 Liikkuva kalusto, sahko- ja konetekniset 

asiat, konepajatoiminta 

5 Liikenne ja kuljetustoiminta, 

markkinointi 
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V. 1986 VR Virallisten tiedotusten viimeinen numero oli 44 (seuraa
vista numeroista on julkaistu lisaksi a-painos: 17a). 

0 YLEINEN HALLINTO 

01 VR : N HALLINTO JA ORGANISAATIO 

010 Yleistii 

011 Hallintoasetus , tyojarjestys, organisaatio 

019 Erittelemattomat VR:n hallintoa ja organisaatiota 
koskevat asiat 

02 VIRASTO- JA HUONETILAT 

020 Yleista 

029 Erittelemattomat virasto- ja huonetiloja koskevat asiat 

03 LAINOPILLISET ASIAT 

030 Yleista 

031 Kurinpitoasiat 

Rautatiehallituksen kurinpitoistunnoissa kasiteltyja 
asioita VT 12; VT 15 ; VT 27; VT 34 ; VT 38 . 

035 VR : n maksettavat vahingonkorvaukset 

037 Petos-, varkaus-, ilkivalta- ym. rikosasiat 

039 Erittelemattomat lainopilliset asiat 
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05 •Y~RYHMXT, J~SENYYDET, EDUGTUKSET, VIRK~- JA 
OPHITOMATKAT 

050 Yleista 

051 Tyjryhmien asettaminen ja kokoonpano 

Tyoryhmnraportit VT 14; VT 17; rautatiehallituksen 
kirjastoon tulleita tutktmuksla ja raportteja v·r 31; 
~40. --

052 ,Jitsenyydet ja edustukset koti1naassa 

053 J~senyydet ulkomailla, kansainvHlinen yhteistoiminta 

Pohjoismainen virKamiesvaihto 1987 ~-

054 Virka- ja opintomatkat ulkomaille 

059 Erittelemattomat asiat 

r~ajoi tus yksi ttaisillti virkamatkoilla Y.'LJ._; VT 21; 
VT 23 ; VT 34; VT 42 . 

06 RATIONALISOINTI JA STANDARDISOINTI 

060 Yleista 

062 VRS-standardit 

08 PELASTUSPALVELU JA SUOJELUTOIMENPITEET 

080 Yleistti 

089 Erittelemattomat pelastuspalvelua ja 
----sllojelutoimenpiteita koskevat asiat 

Ohjesaanto toimenpiteista rautatieonnettomuuksien 
sattuessa VT 38. 
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HENKILOSTOHALLINTO 

11 VIRKA- TAl TYOSUHTEESEEN KUULUVAT ASIAT 

111 Yleinen virka- tai tyoehtosopimus 

Tyosopimussuhteessa valtioon olevan henkilon kuoltua 
suoritettava ryhmahenkivakuutusta vastaava etu VT 16 ; 
virkaehtosopimus 1 -3 - 1986- 29.2 . 1988 VT 17 ; VT 17a . 

112 Kelpoisuusehdot, terveydentilavaatimukset , erivapaudet 
ja poikkeusluvat , soveltuvuustutkimukset, sivutoimilu
vat 

114 Virkavapaudet, viransijaisuudet, siirrot , komennukset 

Vuosilomalaki VT 16; virkamiesten vuosiloma VT 16; 
opintovapaalain-IDUlltos VT 38 ; opintovapaa- asetuksen 
muutos VT 43 - -----

115 Varsinainen palkkaus ja palkkauksen lisat 

Tyontekijain matkustussaanto ~-

119 Erittelemattomat virka- tai tyosuhteeseen kuuluvat 
asiat 

Liikennevirkamiesharjoittelijoita otetaan VT 25; 
valtion virkamieslaki VT 41 . 

12 PALVELUSSUHTEEN EHDOT 

121 Tyoaika 

122 VR:n asuntojen vuok r aaminen 

Valtion palvelussuhdeasuntoihin liittyvista eduista 
perittavat korvaukset VT 10 ; valtioneuvoston paatos 
valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien maaraamisperus 
teista VT 29. 

124 Virkapuvut ja suojavaatetus 

Virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1986 VT 3 ; 
virkapukineiden t i laaminen ja hinnat vuonna 1987 VT 40. 

125 Virka- ansio- ja kunniame r kit seka muut tunnus tukset 

Aloitteiden palkitseminen VT 15; VT 21; VT 41 . 
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126 Vapaalippuasiat 

VR:n henkilokortti VT 42; avorahastuksen vaikutus 
vapaalipulla matkustettaessa VT 43. 

13 HENKILCSTON OHJAUS- JA OSALLISTUMISJPRJESTELMAT 

131 Virastodemokratia ja luottamusmiestoiminta 

Valtionrautateiden yhteistoimintasaannosto VT 2 . 

139 

14 HENKILOSTON KOULUTUS 

140 Yleista 

Koulutuksen vuosisuunnitelma 1986 VT 2. 

141 Sisainen koulutus 

Rautatieopilliseen kurssiin liittyvat tutkielmat VT 4; 
konduktoorikurssi vuonna 1987 VT 16; VT 17; veturinkul
jettajakurssit vuonna 1987 VT ~ataesimieskoulutus 
1987 VT 27; kielitutkinnot rautatieopistossa VT 40. 

15 TERVEYDENHUOLTO, TYnSUOJELU JA SOSIAALITOIMINTA 

150 YleistR 

151 Terveyden- ja tyoterveydenhuolto, tyoterveysyksikot 

Mastotyota tekevien terveystarkastukset VT 27; naytto
paatetyontekijoiden naon tutkiminen VT 2r;-oKjesaanto 
terveydentilavaatimuksista VT 27; terveydenhuoltokulu
jen korvaushakemukset VT 27-.----

152 Tyosuojelu 

Tyosuojelun erityisvaltuutetut VT 7. 

154 Harrastustoiminta ja lomanviettoavustukset 

Lomatuen myontaminen rautatielaisille v. 1986 VT 32. 
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16 ELAKE- JA SOSIAALITURVA- ASIAT 

169 Erittelema ttoma t elake- ja sosiaaliturva-asioita 
koskevat asiat 

VEL valtion eUi.keopas uusittu VT 7; TEL-indeksi VT 41. 

19 MUUT HENKILCSTOHALLINTOA KOSKEVAT ASIAT 

199 Erittelemattomat henkilostohallintoa koskevat asiat 

Asevelvollisille suoritettava paivaraha VT 31 . 

2 TALOUSASIAT JA MATERIAALITOIMINTA 

21 TULO - JA MENOARVIO 

210 yleista 

22 TALOUDELLINEN SUUNNITTELU , LASKENTATOIMI 

220 Yleista 

Kassaerehdysraha VT 44 . 

224 ATK-toimi 

Virheita erikoiskuljetusten ATK- seurannan numeroinnissa 
VT 29 . 

23 KASSA - JA TILIASIAT 

230 Yleista 

Muuntokurssit VT 3; VT 7; VT 11 ; VT 12 ; VT 14 ; VT 15 ; 
VT 17 ; VT 21 ; VT 26;-vr-28;-vr-29;-vr-33;-vr-43;-tlii 
tyspaikan lakkauttaminen VT 9 ; VT 13 ; VT 1b;VT 30 ; 
pankkikorteilla maksaminen VT 1T;imUutos paikkalippujen 
ennakkovarausten ja niiden lunastusten tulostukseen 
VT 13 ; tilityssaannon muutos VT 15 ; VT 19 ; VT 32 ; 
lomarahan ja vuosilomalisan maksupaiva VT 2~ 
perittavaksi lahetettyjen saatavien maksusuoritukset 
VT 26 ; tulokoodin merkitseminen tulojen kuittiin VR 
~VT 28; Yhdyspankin kuvallisen pankkikortin 
voimassaolo VT 35 ; Helsingin lipunmyyntiautomaateista 
saatujen hyvityskuittien takaisinlunastaminen VT 40 ; 
vuoden 1986 tositteiden lahettaminen tilitoimistoon 
seka palkkatositteiden ja matkalaskujen laatiminen 
vuodenvaihteessa VT 43 ; Transpoint - kuriiri l ahetysten 
rahtiseteleiden j~si-tarrojen tilitykset VT 44. 
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231 Luotto 

Junashekkitili VT 1; rahtiluotto VT 3 ; VT 5 ; VT 9; 
VT 17; VT 1 9; VT 25; VT 26; VT 29 ; VT 30; VT 35; VT 39. 

233 Kirjanpito 

Tiedotus palkansaajille veroilmoitusta 1985 varten 
VT 2 . 

26 MATERIAALIN MYYNTI 

262 Vuosisopimusmyynnit 

28 TILASTOT JA VUOSIKERTOMUKSET , LOMAKE- JA PAINATUSASIAT 

289 Erittelemattomat asiat 

Painotuotteiden luettelo VR 2625 VT 2 ; ~; VT 16 ; 
VT 19 ; VT 32 ; VT 35 ; VT 43. 

29 MUUT TALOUS- JA MATERIAALITOIMINTOJA KOSKEVAT ASIAT 

299 Erittelemattomat talous- ja materiaalitoimintoja 
koskevat as1at 

Kaytosta poistetun tavaran myynti liT 7; "Hyvaa matkaa 
Trevlig resa" - esi tete line VT 1 0 ; omatarvepainon vuosi 
loma VT 17 . 

3 MAA- ALUEET, RADAT JA RAKENNUKSET 

34 RADAT JA RATAPIHAT 

340 Yleista 

Ratateknilliset e r illisohjeet VT 3 . 

341 Ratapihat ta raiteet linjalla (pukkinosturit, 
vaunuvaa a ) 

VR : n nosturien sijoituspaikkoihin muutos VT 12 ; VT 27; 
poistettavat pukkinosturit VT 41 . 
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4 LIIKKUVA KALUSTO, SAHKO- JA KONETEKNISET ASIAT, 
KONEPAJATOIMINTA 

41 LIIKKUVA KALUSTO 

412 Vaunukalusto varaosineen 

Henkilovaunujen lammitettavat kiskojarrun magneetit 
VT 3 ; vaunuluettelosanomien laadintaohjeet tavaralii
kenteen junille VT 3; Uaz-sailiovaunut VT 17; Obb-pien
konttivaunu VT 1~bu-rikastevaunu VT ~alietevau
nut VT 17; sailiovaunun taytto- ja tyhjennysohje VT 17; 
VT 31; Tau- talkkivaunu VT 26 ; Hio-vaunut VT 26; V~28; 
tavaravaunun rakenneselostus ja kayttoohje VT 27 ; ka
donnut Ock-vaunun metalliset aluspalkit VT 40; liiken
nepaikan kuormausilmoitus VT 41 . 

43 TELETOIMINTA 

430 Yleista 

Muutoksia puhelinliikenteessa Helsingin rautatiepiirin 
alueella VT 1 ; puhelinyhteysjarjestelyja Tampereen rau
tatiepiirissa VT 5 ; Vammalan automaattikeskus ja selek
toripuhelimet rataosalla Tampere- Kokemaki VT 8 ; uusi 
puhelinnumero VT 9 ; Kolarin automaattikeskus VT 15; se
lektoripuhelimet valilla Orivesi - Jamsankoski VT 15; 
Niiralan puhelinkeskuksen kayttoonotto VT 16 ; Lahden 
puhelinkeskuksen suuntanumeron muutos YJ 29; YJ 3J ; se
lektoripuhelinyhteydet Tampere- Orivesi - Haapamaki VT 42 ; 
Vilppulan automaattipuhelinkeskuksen kayttoonotto--- -
VT 43. 

431 Telelaitteistot 

Puherekisterilaitteiden kayttoonotto VT 4 ; VT 6; VT 29; 
radiopuhelimen kayttoohjeet VT 5; muutos radiopuhelimen 
kayttoon Mikkeli-Pieksamaki vililla VT 8; muutoksia 
Helsingin rautatiepiirin kaukokirjoitinnumeroissa 
VT 12; kaukokirjoitinliittyman kayttoonotto VT 12; 
kaukokirjoitin Varkauden Kommilan junatoimistossa 
VT 21 . 

44 SAHKOISTYS 

440 Yleista 

Sahkotekniset maaraykset ja ohjeet (SAMO) VT 31. 
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· 45 KONEPAJATOIMINTA 

459 Erittelemattomat konepajatoimintaa koskevat asiat 

Konepajojen seisonta- ajat v o 1986 VT 160 

5 LIIKENNE JA KULJETUSTOIMINTA, MARKKINOINTI 

51 RAUTATIEKULJETUSASETUS 

510 Yleista 

Rautatiekuljetusasetuksen yleisehdot, muutos VT 6 ; mat
kalippujen leimausohjeet VT 10; vaununpeitot vr-11; 
matkalippujen takaisinmakSUtltoimituspalkkion periminen 
VT 25o 

51 1 Poikkeus l uvat , purkamismaaraaikojen ylitykset, VAK, TKM 

Katettujen vaunujen ovien sulkeminen ~; tavaranimi 
keluettelo (VR 2645) VT 31 o 

519 Erittelemattomat rautatiekuljetusasetukseen liittyvat 
as1at 

Kukkalaatikoiden kasittely ja kuljetus VT 6 0 

52 JUNATURVALLISUUS 

521 vat teknilliset 
1suussaannon 

Jtt:n korjauslehti 46 VT 3; Jt:n ja Jto:n korjauslehdet 
VT 15; lomakkeiden J1 .~ja J3 uusiminen VT 16 ; rata
pihojen liikennoimissaannot VT 28; VT 29 ; VT 31 ; VT 33 0 

53 AIKATAULUT 

530 Yleista 

Aikataulun 185 lisaykset VT 6; VT 17 ; taskuaikataulu 
1 o1 o- 31 o5o1986 VT 10; aikataulun-TSb lisaykset VT 42o 

539 Erittelemattomat aikatauluja koskevat asiat 

Kaukojunien varapaikat ja Express- junien konduktoorin 
paikkakiintiot 28o9 o1986 alkaen VT 31; hallituksen ja
senten makuupaikat VT 31 o 
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54 KULJETUSTOIMINTA JA MARKKINOINTI 

540 Yleistii 

Junalla Suomessa 1986 -esite VT 2; kotimaisen rahtikir
jan taytt ii ohjeet, rnuutos VT 2;--er:-ikoiskuljetusten ATK
seuranta v·r 5; henkiloliikenteen yleisoesi tteiden kie-
1 iversiot1"""986 VT _1__Q; "Hyviia matkaa - Trevlig resa" 
-esiteteline VT-rG. 

_543 LipunmyyntisopimukHet 

VR:n ja Oy Silja Line Ab:n juna-laiva-juna matkojen so
pimus VT 1; VR : n ja Oy Viking Line Ab:n juna-laivajuna 
matkojen sopim•1s VT 1; juna-laiva-juna matkat VT 9; 
VT 44; "Express-aU'to" -palvelu 1.3.1986 lukien---v-r-10; 
Helsinki-paketit VT 16; Lapin junalomat VT 31 ; VR : n ja 
Vaasanlaivat Oy:n yhdietelmiiliput VT 37 .-----

544 Kotimaiset tariffit 

Muutos tariffitaulukoihin VT 9; VT 24; VT 34; opiskeli
jaliput VT 9; muutos turiffisii~ntoon VT~VT 24; mat
kailuliput VT 13; VT 39; lomalippu VT~autopikajuna
liikenne VT-rg;-korvaava liikenne vKITTra Pieksiimiiki
Varkaus VT 30; korvaava liikenne Pleksiimaki-Mikkeli va
lillii VT~henkiloliikenteen tariffinkorotue ja 
-muuto~1 .1.1987 lukien VT 39; matkatavara 1.1.1987 
VT 44- --

545 Tavara- ja henkiloliikennetta koskevat alennukset 

Ryhmamatkakampanja koululaisille ja opiskelijoille 
1 . 5.-31 .5.1986 VT 3; matkalippualennuksia VT 3; VT 9 ; 
VT 26; VT 33 ; VT 44; matkailuaeiamiesten matkaliput 
~ valtioneuvoston myontamiit kuljetusalennukset Val
tionrautateillii VT 8; leirikoulumatkat VT 16 : erikois
hintaiset sarjal1put VT 20; makuuvaunukampanja 
29-9--15.12.86 "Hyvan yon etu" VT 27; autopikajunalii 
kennekampanja 29 -9.86-15.2 . 87 VT 27 . 

549 Erittelemiittomat kuljetustoimintaa ja markkinointia 
koskevat asiat 

Kirjatun matkatavaran liihettaminen Helsingin liihiase
mille VT 25; kadonneiden Abloy- lukkojen etsiminen 
VT 36.--

55 VUOKRAUSTOIMINTA 

552 Muu vuokraustoiminta 

Vuokratut tavaravaunut VT 6; VT 9; VT 23 ; VT 28; VT 31 ; 
VT 33; VT 35; VT 41 . 
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56 YHDYSLIIKENNE 

561 Yhdysliikennesopimukset 

Lisayksia Transpoint-autolinjoihin VT 4; junilta P 65/P 
66 ja P 85/P 86 jatkoyhteys Saariserarie VT 5; yhdys
liikennesopimus Iisalmi-Kokkola VT 44. 

562 Kotimainen yhdysliikenne 

Naantalin henkiloliikenne 28.9.1986 alkaen VT 33. 

563 Kansainvalinen yhdysliikenne 

Kansainvalinen itainen tavaraliikenne VT 6; VT 27; 
VT 29; VT 36; VT 43; kansainvalinen tavaraliikenne, 
lantinen-vr-8;~1; VT 16; VT 27; VT 33; varastettuja 
Eurailpasseja ja Interrail-kortteJa ~ VT 12; VT 32 ; 
VT 33; VT 39; VT 44; pohjoismainen tavaratariffi (NGTV 
9700) V~ VT 33; VT 43; kansainvalinen henkilolii
kennet lantinen VT 19; VT 22; VT 23; Fidebast-tariffi 
(9350J VT 20; VT 22; Nordeg-tariffi Stg 9929 VT 20; 
VT 21 ; pohjoismainen kappaletavaratariffi (NG~61) 
vr-20; VT 43; Suomen ja Neuvostoliiton suora rauta
~dySITIKenne VT 22; VT 43; tyhjien sailiovaunujen 
palauttaminen NeuvostolilffOOn VT 23 ; Inter- Rail - kortin 
vaarinkaytokset VT' 26; VT 28; V~vaunurahtitariffi 
9927/28 VT 36; kappaletavaralahetykset Neuvostoliittoon 
VT 38. --

57 LIIKENTEEN TARKASTUS JA KEHITTAMINEN 

570 Yleista 

571 Liikennepaikkamuutokset 

Liikennepaikkojen valimatkat 

Alapitka VT 31; Eno VT 12; Eskola VT 3; Hakasuo VT 3; 
Helsinki vr-4; Hirvineva VT 20; Harma VT 3; Holjakka 
VT 12; Ii~44; Ilmajoki-vr-3; Ilomantsi VT 12; 
Jaalanka vr-s;-Jepua VT 3; Joensuu VT 12; VT 33; Jormua 
VT 19; Joroinen VT 31; Jorvas VT 43; Juankoski VT 12; 
Kakkuri VT 3; Kannus-vT 3; Kaskinen VT 3; Kattiia}OKi 
VT 19; Kauhajoki VT 3; Kauhava VT 3;-rempele VT 20; 
KOKkOla VT 3; Kolari VT 8; Kolppr-vT 3; Koria-vr-24; 
Koskenkorva VT 3; Koskensaari VT 3~rogars V~ 
Kruunupyy VT~Kuivaniemi VT ~uluntalaht~19; 
Kulus VT 19; Kurikka VT 3; Kylmakoski VT 24; Kalvia 
VT 3; VTiB; Laihia VT-rb; Lapinjarvi V~Lapua VT 3; 
Lauste-vr-3; Leppal~VT 3; Lieksa vr-12; Limin~ 
VT 20; Liminpuro VT 3; Loviisa VT 3; Loviisan satama 
VT 24; Luikonlahti VT 12; VT 15; Maaria VT 19; 
Messukyla VT 32; Me~VT~Naantali vr-2b; VT 27; 
Niirala VT~i· Nurmes VT~Nutturla VT~Narpio 
VT 3; ParrKRa a VT 3; ~; Pitkaaho vr-;T; Porokyla 
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VT 12; Puhos VT 12; Puntala VT 3; Putikko VT 11 ; VT 12; 
Pannainen VT 3; Paaskylahti vr-12; Saarela-vr-19 ; ____ _ 
Saviaho VT-r9; Sievi VT 3; sruro-vT 10; Sotkamo VT 19; 
Suinula VT 32; Teuva VT 3; Tornio-Pohjoinen VT 3_1_; __ _ 
Tuomioja-vr-20; Tuulimaki VT 19; Vallainen V~ 
Virenoja VT 24 ; Voltti VT 3; Vuonos VT 12; Vuotlahti 
VT 12 . -- -- ---

579 Erittelemattoma t liikennetta ja sen kehittamista 
koskevat asiat 

Matkustajalaskentaohje VT 4. 

59 MUUT LIIKENNETTA KOSKEVAT ASIAT 

599 Erittelemattomat liikennetta koskevat asiat 

Helsinki 1987. Valtion painatuskeskus 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvelu puh 3167 

N:o 1 
1986 2. 1.1986 

Majoitus yksittaisilla virkamatkoilla ........... s. 2 

Junashekki tili . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

VR:n ~a Oy S~lja Line Ab:n juna-laiva-juna 
matkoJen sop~mus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4 

VR:n ja Oy Viking Line Ab:n juna-laiva-juna 
matkojen sopimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Muutoksia puhelinliikenteessa Helsingin rautatie-
piirin alueella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Avoimia virkoja ja toimia ... .. ........ .......... 19 

Nimityksia ja maarayksia ...... ... . .. . . .... ...... 23 

408501716P 



- 2 -

MAJOITUS YKSITTAISILLA VIRKAMATKOILLA 

Muutos VT:ssa n:o qS/85 i1moitettuun Ou1un Cumu1us-hote11in hin

taan: 

2 hengen huone/henki1o mk 150,-

(voimassa 1 . 1 . - 31 . 8 . 1986) 

Hote11i1uette1oon 1is~taan Ou1un kohda11e Hote11i Ou1un Hospiz, 

puh. 981 -22q 3qq 

1 hengen huone/henki1o mk 180,-

2 hengen huone/henki1o mk 120 ,-

(hinnat voimassa 1.1 .- 31 .12. 1986 ja koskevat myos vapaa-ajan 

majoitusta seka perheenj~seni~) 

(RH 230/059/85, 19.12.1985) VT 1/86 

JUNASHEKKITILI 

Junashekkitili uudistetaan 1 . 1 . 1986 alkaen. 

Tili voidaan avata yrityksille, yhteisoille ja rekis teroidyille yhdis

tyksille. Ulkopuolelle jaavat yksityiset henkilot ja matkanjarjestajat, 

jotka tuottavat ja myyvat matkailupalveluja. 

Ostotositteet kelpaavat maksuvalineena asemilla , matkatoimistoissa seka 

EXP-, EP- ja P-junissa . 

Tilinhoitomaksu on 100 mk/vuosi. 

Tiliin myydaan kaikki VR-matkaliput ja si lla voidaan suorittaa kaikki 

henkiloliikennemaksut, lukuunottamatta Helsingin lahiliikennelippuja 

(vyohykeliput ja yhteistariffiliput) . 

Tilialennuksen piiriin kuuluvat kuitenkin vain seuraavat kotimaiset 

lippulajit: 

- normaalihintaiset meno- ja meno-paluuliput 

- makuupaikkaliput 

- EP- ja EXP-lisamaksut 

- istumapaikkaliput 

- autopikajunalipulla (VR 2417) kannetut maksut ja auto-

pikajunakuljetusten ennakkomaksut (VR 2410) 



- 3 -

Junashekkitilin ostotosite taytetaan seuraavasti : 

...... ·-\!!!' 
OSTOTOSITE 
K0PVERIFIKAT N:o 0000033 MYYJJ. TAYTTAA tFYLlES AV FORSAU 

.\a .. k .. n:o Kuncl nr 
lilAAJA T YTT FYlll 't'AA GOO 
LJppulap Kpl t.• MtllJ - mttun 
Bd,ettslftg S. kl Ftin td l ... ,.., 
r.,. 
M~paluu 
Tur·T•ur 

Suutattakkun rumt ta l .. kUIU.c).OIIa 
Storkunden1 namn och adr••• 

Lapun no 

...... ·-·~···-

kxx , XX YhMend 

~=::---.;=,.---'-'.\ ----1""]" , .. ,..,,lloomo 

Tiluf&n all•ktr,oltu• Namnteckntng 

B-kohdan l ippujen yhteishinta 

mk 

XXX XX 

I A- kohdan lippujen yhteishinta -------~ 

A) SAL-alennukseen oikeuttavat liput 

B) Liput, jotka eivat oikeuta SAL-alennukseen 

Lomake taytetaan muutoin ohjetekstien mukaisesti. 

Junashekkitiliin suoritetuista tilialennuKseen oikeuttavista ostoista 

myonnetaan alennusta seuraavasti: 

Ostot mk 

3 001 30 000 

30 001 - 60 000 

60 001 - 100 000 

y1i 100 000 

Alennus % 

10 

12 

15 

18 

Em . alennus myonnetaan alarajan ylittava1ta osal~a . Kumulatiivinen sum

ma lasketaan tilin avauksesta vuosittain. Tilitoimisto laskuttaa kuu

Kausittain a1ennuspr osentilla hyvittaen . 

Uusi jarjestelma tulee voirnaan siten , etta 31.12.1985 ja sita ennen ava

tut tilit hoidetaan nykyisilla ehdoilla viela vuoden 1986 tammikuun lop

puun saakka ja 1.2 . 1986 alkaen uuden jarjestelman mukaisesti . 1.1 . 1986 

ja sen jalkeen avattavat tilit hoidetaan uuden jarjestelman ehdoil l a 

vali ttomasti. 

(No Lht 21082/231/85, 17.12 . 1985) VT 1/86 
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VR:N JA OY SILJA LINE AB:N JUNA-LAIVA-JUNA MATKOJEN SOPIMUS 

VR:n ja Oy Silja Line Ab:n kesken 22.2.1982 tehty sopimus (Mt nro 
22291/645/82) on kumottu ja uusi sopimus (Nro Lht 21059/543/85 , 
11.12.1985) tulee voimaan 1 . 1 .1986. 

Uudessa s opimuksessa on huomioitu matkustaminen eri satamien kautta 
seka laivaryhman osallistujien junamatkat. 

Uudet myynti- ja kirjoitusohjeet: 

Lippu 

Ehto 

Kelpoisuusaika 

Matkustusluokka 

SAL 

Takaisinmaksu 

Lyhinta/nopeinta tieta tapahtuvaa junamatkaa var
ten kirjoitetaan lippu lomakkeelle VR 2202, johon 
merkitaan "muu"-kenttaan 50 (jos lipuesa on 1 tai 

2 henkiloa) ja 52 (jos lippu kirjoitetaan vah . 3 
henkilon ryhmalle), "sop . nro"-kenttaan 22291 seka 

"Lisamerkinnat"-kenttaan SILJA ja tarvittaessa 
tarkistuslippujen numerot . 

Junalippu/liput on kirjoitettava ja lunastettava 
samanaikaisesti laivalipun/osallistumistodistuksen 
kane sa. 

Kelvatakseen junamatkalla on matkalippu/liput yh
dessa laivalipun/osallistumistodistuksen kanssa 
nidottava Varustamon lippukansiin . 

Yksi (1) kuukausi. 

2. luokka. 

Ei myyda VR junashekkitiliin. 

Osittain kaytetysta matkalipusta ei suoriteta ta

kaisinmaksua . Taysin kayttamattomasta lipueta suo
ritetaan takaisinmaksu VR:lla voimassa olevien 

saannosten mukaan . 



Hinnat 

Huomautus 

VT 1/86 
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A. Matka tapahtuu saman sataman kautta 

Aikuiselle myydaan 2 . luokan menopaluulippu meno

lipun hinnalla. 

B. Matka tapahtuu eri satamien kautta 

Aikuiselle myydaan ao . rautatiematkoille kaksi (2) 

erillista menolippua puoleen hintaan (Poikkeus, 

ks. kohta D) . 

c. Paakaupunkiseudun lahiliikenteen matkat 

Matkat hinnoitetaan aina VR : n yleisen tariffin 

mukaan (ei vyohyketariffia). 

D. POIKKEUS : Helsinki - Turun satama 

Helsingista Turun satamaan tai painvastoin tapah

tuva junamatka kirjoitetaan kuitenkin yhtena me 
nolippuna 50 %: n alennuksin , mikali lahto- ja maa

raasemat eivat ole samat. 

Liput , jotka ovat sopimuksen ulkopuolella (kir

joitetaan erillinen lippu, johon taman sopimuksen 

numeroa ei merkita) 

kun matka tehdaan 1 • luokassa 

lastenliput ja muut alennushintaiset li

put 

kaikki paikkaliRut 



Matkalippujen tlytt~hjeetl 

A. Matll:a tapahtw saaan satallall kautta. 

A 1 • AIKU1NEN 
(711:11 aenopaluulippu) 

rast1 (z) rwt~ 22291 50 

A 2. KAKSI AIKUISTA 
rasti (z) ruutuun 22291 50 

Silj 

2 

x) joko Helsinki tai 1urun satama 

2 

2 lyhintl/ 
nopeinta 
thtl 



A 3. RYHMl VlB. 3 AIKUISTA 

voiAiassa 
1 kk 

rasti (x) ruutuun 22291 52 

Uht!las .lyh. 
hinta= mllrKas.lyh. 

(aenolipun hinta 
kerrottuna henk.lukumllrllll) 

B. Matka tapahtuu eri sataaien kautta. 
(kaks1(2) erillistK menolippua) 

B 1.AIKUINEN rasti (x) ruutuun 22291 5,0 

(menomatka~)~~~----~~~~~~~~~~--~ 
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(pal'ClUJI&tka) 

Silja 

B 2. KAKSI AIKUISTA 
(menomatka)rasti (x) ruutuun) 

voimassa 
1 kk 

Silja 

MATKALIPPU 

hinta=(menolippu 
p11oleen hin
taan x 2) 

xx) sama kuin meno~~&tkan lllhtoasell& 

0282967 

tietll 

0282967 
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( paluwaa tka) 

(x) ruutuun 

MATKALIPPU 0282967 

h1nta=(menol1ppu 
puoleen bin
taan x 2) 

llht<Sas .l;rh. 
aif.1lrllas.l7ho 

B 3. RYHM1 VAH. 3 AIKUISTA 
(menoaatka) 

rast1 (x) ruutuun 

S1lja 

binta= 
(aenol1ppu 
puoleen bintaan 
kerrottuna hank. 
lulrulllllr llU.) 

t1etll 

0282967 

' 

I 
L 



(palUWI&tka) 

raati (x) ruutunn 

MATKAUPPU 

0 '-IENO·PALUU 
EN~EL TU•·RE'lUR oooobo 

Silja 

heriko 
l ukuDillr il 

- 10 -

hint a= 
(menol1ppu 
puoleen hintaan 
kerrottuna henk. 
lukuDilllr!Ull) 

( Nro Lht 21059/ 543/ 85 , 16.1 2.1 985 ) VT 1/ 86 

i -tcsas.1.7l1. 
mlllirllas .t,.h. 
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VR:N JA OY VIKING LINE AB:N JUNA-LAIVA-JUNA MATKOJEN SOPIMUS 

VR:n ja Oy Vikinglinja Ab:n kesken 22.4.1983 tehty sopimus (Mt nro 
31447/645/83) on kumottu . Uusi sopimus (Nro Lht 21014/645/85, 
4.12 . 1985) VR:n ja Oy Viking Line Ab:n kesken tulee voimaan 
1 . 1 . 1986. 

Uu~essa sopimuksessa on huomioitu matkustaminen eri satamien kautta 
seka laivaryhman osallistujien junamatkat. 

Uudet myynti- ja kirjoitusohjeet: 

Lippu 

Ehto 

Kelpoisuusaika 

Matkustusluokka 

SAL 

Takaisinmaksu 

Lyhinta/nopeinta tieta tapahtuvaa junamatkaa var
ten kirjoitetaan lippu lomakkeelle VR 2202 , johon 
merkitaan "muu"-kenttaan 50 (joe lipussa on 1 tai 
2 henkiloa) ja 52 (jos lippu kirjoitetaan vah ~ 3 
henkilon ryhmalle) , "sop.nro"-kenttaan 22500 seka 
"Lisamerkinnat" - kenttaan VIKING ja tarvittaessa 
tarkistuslippujen numerot. 

Junalippu/liput on kirjoitettava ja lunastettava 
samanaikaisesti laivalipun/osallistumis~odistuksen 
kanssa . 

Kelvatakseen junamatkalla on matkalippu/liput yh

dessa laivalipun/osallistumistodistuksen kanssa 
nidottava Varustamon lippukansiin . 

Yksi (1) kuukausi. 

2 . luokka. 

Ei myyda VR junashekkitiliin . 

Osittain kaytetysta matkalipusta ei suoriteta ta

kaisinmaksua . Taysin kayttamattomasta lipusta suo
ritetaan takaisinmaksu VR:lla voimassa olevien 
saannosten mukaan. 



Hinnat 

Huomautus 

VT 1/ 86 
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A. Matka tapahtuu saman sataman kautta 

Aikuiselle myydaan 2 . luokan menopaluulippu meno
lipun hinnalla . 

B. 11atka tapahtuu eri satamien kautta 

Aikuiselle myydaan ao . rautatiematkoille kaksi (2) 
erillista menolippua puoleen hintaan (Poikkeus, 
ks. kohta D) . 

C. Paakaupunkiseudun lahiliikenteen matkat 

Matkat hinnoitetaan aina VR : n yleisen tariffin 
mukaan (ei vyohyketariffia) . 

D. POIKKEUS : Helsinki - Turun satama/Naantalin 
satama tai p~invastoin 

Helsingista Turun satamaan/Naantalin satamaan tai 
painvastoin tapahtuva junamatka kirjoitetaan kui
tenkin yhtena menolippuna 50 %: n alennuksin , mi 
kali lahto- ja maaraasemat eiva t ole samat . 

Liput , jotka ovat sopimuksen ulkopuolella (kir
joitet aan e r illinen lippu , johon taman sopimuksen 
numeroa ei merkita) 

kun matka tehdaan 1. luokassa 
lastenliput ja muut alennushintaiset li

put 
kaikki paikkaliput 



13 

Matkalippujen tlyttBohjeet: 

A. Matka tapahtuu aaman sataman kautta. 

A 1. AIKUINEN 
(yksi aenopaluulippu) 

voiaassa 
1 kk 

rasti ruutuun 

"='@'=" c;ATKALIPPU 

0 MENO MENO·PALUU 
•• fN~C TUA ·RE1\JR 
- - ... - ...... E'::: 
000000 

A 2. KAKSI AIKUISTA 

voimassa 
1 kk 

rasti (x) ruutuun 

2 

22500 

I 

22500 

50 2 

II 

50 2 

x) joko Helsinki, Turun sataaa tai Naantalin sataaa 

lyhintl/ 
nopeinta 
;etll 

0282961 
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A 3. RYHM1 VlH. 3 AIKUISTA 

voimassa 
1 kk: 

voimassa 
1 kk: 

rasti (x) ruutuun 22500 52 2 
I 

I 
lyhintli/ 
nopeinta 
tietll 

0282961 I 

1!1htC:5as.lyh. 
hinta= mAMrllas.lyh. 

(menolipun hinta 
kerrottuna henk.lukumKMrKllM) 

B. Matka tapahtuu eri satamien kautta. 
(kaks1(2) erillistll menolippua) 

rasti (x) ruutuun 22500 5,0 

282967 



(paluumatka) 

rasti (x) ruutuun 

Vikin& 

B 2. KAKSI AIKUISTA 
(menomatka)rasti (x) ruutuun) 

15 -

22 500 50 2 

MATKALIPPU 

Toimassa 
1 kk 

Vi kin& 

hinta=(menolippu 
puoleen hin
taan x 2) 

xx) sama kU1n ~~enoaatkan lllhtoasema 

0282967 

tietll 

0282967 

lllhtoas.lyh. 
m!Hirllas .lyh. 



(paluUllatka) 
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(x) ruutuun 

MATKALIPPU 

hinta=(menolippu 
puoleen hin
taan x 2) 

B 3. RYMMA VlH. 3 .UmiSTA 
(aenoaatka) 

rasti (x) ruutuun 

MATKALIPPU 

hint a= 
(aenolippu 
puoleen hintaan 
kerrottuna henk. 
lukuml!lrll.llll) 

028296 i 

tiet!l 

0282967 

lllhttlas .lyh. 
arll.as.lyh. 
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(paluumatka) 

rasti (x) ruutuun 22500 52 
I 

henk. hinta= 
lukuDIIrM (menolippu 

puoleen hintaan 
kerrottuna he~ 
1 ukwaUr iillll) 

(lro Lht 21014/645/85, 12.12.1985) VT 1/ 86 
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MUUTOKSIA PUHELlNLIIKENTEESSA HELSINGIN RAUTATIEP!IRIN ALUEELLA 

Hels~ngin rautatiepiirissa poistetaan 02.01.1986 kaytosta kaikki 
selektoripuhelimet paitsi Kerava-Porvoo vali. 

Poistuvia selektoreita korvataan seuraavilla automaattiliittymilla : 

Lohja 

Asemapaallikko 
Junasuoritus 
Junasuoritus 
Lahteva ja saapuva tavara 
Selvitys 
Kuormeusmestari 
Rte A. Kuokkanen 

Kirkniemi 

Asemapaallikko 
Junas uoritus 
Rte Arola 

Nummela 

Asemapaallikko, junasuoritus 

Raja mi:iki 

Asemapaallikko, junasuoritus 

VR 

914-250 
914-251 
914-252 
914 - 256 
914-257 
914-259 
914-255 

914-246 
914-249 
914-327 

917-2226 

917-2225 

yleisen 
verkon puh. 

912-81681 
912-81658 

912-81622 
912-81622 

912-40292 
912-40292 

913-22409 

90-2901313 

Muutokset tulevet puhelinluetteloon seuraavan luettelotarkestuksen 
yh teydessa. Puheli nluettelosta voidaan poistaa Helsingin rautatie
pilrin osalta kaikki muut selketorikartat paitsi vali Kerava-Porvoo . 

VT 1/ 86 



--------------------------------~--r~--------------------------

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Koneinsinoorin {A22) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 

koneosaston konepajatoimistossa. Koneosaston johtajalle osoi

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk

sen kirjaamoon 3.2.1986 mennessa ennen viraston aukioloajan 

paattymista. 

Rautatiehallituksen rataosaston sahkotekniseen toimistoon 

otetaan tyosopimussuhteeseen 

SAHKtliNSINtltlRI TAl -TEKNIKKO 

sahkosopimusten ja sahkon kayton taloudellisuuden valvontaan 

liittyviin tehtaviin. ATK-tuntemus luetaan eduksi. Rataosas

ton johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset palkkatoivo

muksineen on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii

meistaan 20.1.1986 mennessa ennen viraston aukioloajan paat

tymista. 

Lisatietoja antavat ki 0. Kalis, puh. 911-2480 ja di L. Pel

tala puh . 911-2496 . 
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Ylirn~~rainen liikennetarkastajan (A 21) toirni , ylirnaarainen insi
noorin (A 21) toimi , apulaisasemapa~llikon (A 16) virka , 2 asema
paallikon (A 15) virkaa , opastinesimies (A 11) toimi . 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hake 
mukset on toimitettava Helsingin rautatiepiirin kansliaan viimeis 
taan 17 . paivana tammikuuta 1986. 

Ylim . liikennetarkastaja (A 21) 

Ylim . insinoori (A 21) 

Apulaisasemapaallikko (A 16) 

Asemap~allikko (A 15) 

Opastinesimies (A 11) 

Helsingin (1 tavara
liikenneryhrna liiken
teenhoidon operat iivi 

nen toiminta) rauta
tiepiirin toimistoon . 

Helsingin vetokalusto
varikolle . 

Riihimaen (1 Ri tra) 
l i ikennealueelle. 

Helsingin ( 1 Kni , 1 
Kkn) henkiloliikenne
a l ueel l e . 

Helsingin (1 Hki opas 
tinhuolto) sahkoalu 

ee l le . 
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Varikonp~~llik~n (A23) virka, toistaiseksi Kouvolan varikkoryh

m~ss~, Kouvolan toimintayksik~ss~ (veturimiestoiminta). Rautatie 

hallituksen p~~johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 3 . 2.1986 menness~ 

ennen viraston aukioloajan p~~ttymist~ . 

Kouvolan rautatiepiiriss~ ylim~~r~inen liikennetarkastajan (A21) 

toimi, liikennetarkastajan ap (A19) virka, t9imistorakennusmesta 

rin (A16) virka, rakennusmestarin (Al4) virka, liikenneohjaajan 

(A14) virka, asemapa~llik~n (A1 3 ) virka, liikennemestarin (Al2) 

virka, 2 liikennemestarin (All) virkaa, 3 toimistosihteerin (A8) 

virkaa, j~rjestelymestarin virka, 8 konduktOOrin (AlO) virkaa, 

asemamestarin (A8) virka, toimistovirkailijan (AS) toimi, 12 juna 

miehen tointa, 2 vaihdemiehen tointa, 6 asemamiehen (A2) tointa, 

asemamiehen (Al) toimi, tallimiehen toimi. 

Rautatiepiirin p~allikOlle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Kouvolan rautatiepiirin toimistoon viimeist~~n 

3.2 . 198 6 . 

Edell~ mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

seuraavasti: 

Ylim liikennetarkastaja (A21) 

Liikennetarkastaja ap (Al9) 

Toimistorakennusmestar i (A16) 

Rakennusmestari (Al4) 

Liikenneohjaaja (Al4) 

Asemap~~llikk~ (Al3) 

Liikennemestari (Al2) 

Liikennemestari (All) 

1 Kouvolan rautatiepiirin toi

misto , kuljetuspalveluryhm~ 

(tavaraliikenteen myyntip~~l 

likk~) 

1 Kouvolan rautatiepiirin toi 

misto (henkilOasiat) 

l , Kouvolan rautatiepii r in toi 

misto, rataryhm~ 

Lahden (1 Lh) rata- alue 

1 Kouvolan rautatiepii r i n toi 

misto (kuljetustenohjaus) 

Imatran (1 Spl) liikennealue 

Haminan (1 Hma) liikennealue 

Kouvolan (1 Mki) liikennealue, 

Haminan (1 Hma) liikennealue 



Toimistosihteeri (A8) 

Jarjestelymestari 

Kondukt~~ri (A10) 

Asemamestari (A8) 

Toimistovirkailija (A5) 

Junamies 

Vaihdemies 

Asemamies (A2) 

Asemamies (A1) 

Tallimies 

- 22 -

Kotkan (1 Kta) liikennea1ue, 

Lahden (2 tra) liikennealue 

1 Lappeenrannan (Vna jnt) lii

kennealue 

Kouvolan (3 Kv) liikennealue, 

Lahden (3 Lh) liikennealue, 

Imatran (2 Imr) liikennealue 

1 Lahden (Vrm) liikennealue 

(js-pateva) 

1 Kouvolan rautatiepiirin toi

misto 

Imatran (3 Imr) liikennealue, 

Haminan (3 Hma) liikennealue, 

Kouvolan (3 Kv) liikennealue, 

Lappeenrannan (3 Vna) liikenne

alue 

Kotkan (1 Kta) liikennealue, 

Haminan (1 Hma) liikennealue, 

Kotkan (4 Kta) liikennealue, 

2 Lahden (1 Lh, 1 Lh tra) lii

kennealue 

Lahden (1 Lh) liikennealue 

Kouvolan varikkoryhmassa 

(1 Kv toimintayksikk~) 

Lahden rata-alueelle etsitaan 

rakennusmestaria 

radan kunnossapitotehtaviin. Lahempia tietoja antaa rap Veikko 

Huttunen, puh. 912-338. Kouvolan rautatiepiirin rataryhman 

paallikolle osoitetut hakemukset pyydetaan lahettamaan 20.1.1986 

mennessa osoitteella rautatiepiirin toimisto Kouvola . 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

s e i n a j o e n r a u t a t i e p i i r i: Asemapaallikon 

(A15) virkaan (Alvl liikennemestari Aimo Herman Ahonen, asemapaal

likon (A14) virkaan (Kha) liikennemestari Esko Martti Makinen , 

toimistosihteeri (A11) virkaan (Sk) toimistosihteeri Pekka Gunnar 

Heimovirta , toimistosihteeri (A11) virkaan (Sk vrl toimistosihtee

ri Eila Kyllikki Kaataja, kondukt66rin virkaan (Sk) kuormausmesta

ri Veikko Ilmari Puiras , kondukt66rin virkaan (Yv) junamies Erkki 

Johannes Vanna-aho, kuormausmestarin virkaan (Skl junamiehet Erkki 

Johannes Hunnakko ja Erkki Juhani Pihlajasalo, veturinkuljettajan 

virkaan (Sk vr) veturinlammittaja Matti Juhani Kallio , veturinkul

jettajan virkaan (Kokl veturinlammittaja Kurt Zacharias Hjulfors , 

veturinkuljettajan virkaan (Yv vr) veturinlammittaja Kari Tapani 

Oravakangas, junamiehen toimeen (Sk) asemamiehet Pentti Antti Ala

nen, Reima Matias ~ ja Jussi Ylinen, junamiehen toimeen (Alv) 

Lauri Eerikki Uimonen , vaihdemiehen toimeen (Sk) junamies Matti 

Ilmari Koskenkorva , autonkuljettajan toimeen (Vs) ylim. autonkul

jettaja Viljo Kalevi Eskelinen, huoltomiehen toimeen (Sk vrl ylim . 

huoltomies Martti Jaakko Laitila , vaununtarkastajan toimeen ( Sk 

vr) vaunumiehet Simo Sakari Lehtisaari ja Juhani Matti Aukusti 

Miilumaki , toimistovirkailijan (AS) toimeen (Sk) toimistovirkaili

ja Seija Inkeri Kaski , toimistovirkailijan (A2) (Kok) toimeenylim . 

toimistovirkailijat Pirjo Maritta Kiviniemi ja Vuokko Inkeri Saari , 

asemamiehen (A2l toimeen (Sk) ylim. asemamiehet Hannu Antero Uitto 

ja Ari Jarkko Lehto , asemamiehen (A2) toimeen (Kok) ylim . asema

miehet Timo Ilmari Huttula ja Time Ilmari Vahahyyppa, asemamiehen 

(A1) toimeen (Sk) ylim. asemamiehet Ari Kaarlo Juhani Jokela , Mat

ti Pekka Henrik Haavisto, Heikki Juhani Kari , Veli Matti Lehtimaa 

ja Jussi Gunnar Rasi , asemamiehen (A1) toimeen (Kok) ylim. asema 

mies Jari Tapani Sandelin, asemamiehen (A1) toimeen (Pts) ylim. 

asemamies Reine Elias Laituri , asemamiehen (All toimeen (Yv) ylim. 

asemamiehet Heikki Antero Aromaa ja Jari Antero Isokoski, tallimie

hen toimeen (Sk vrl ylim. tallimies Veijo Matti Latva- Hirvela, 

ylim. liikennevirkailijan toimeen (Sk) liikennevirkamiesharjoitte

lijat Antti Juhani Pellonpaa ja Riitta Anneli Veijola, (Vs) Keijo 

Tapani Keskinen ja Markku Juhani Lahdemaki, (Kok) Mauri Veli Maja

niemi , (Yv) Pekka Sakari Kytokorpi, Kerttu Irmeli Parhakangas ja 

Aimo Allan Soini, ylim. toimistovirkailijan (A4) toimeen (Yv) 
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ylirn. toirnistovirkailija Kaisa Susanna Tienhaara, ylirn. toirnisto

virkailijan (A3) toirneen (Kok) ylirn . tvirk Helena Marketta Huttu

la ja tlp tvirk Kari Antero Nisula , (Kok ra) tlp tvirk Liisa An

neli Nyman, (Yv ra) ylirn. tvirk Tarja Tuulikki Ihalainen, ylirn. 

toirnistovirkailijan (A1) toirneen (rtpt) tlp tvirk Annikki Hannele 

Salrnijarvi , ylirn. siivoojan (A1) toirneen (Sk) siiv. Meeri Irene 

Makela, (Vs) siiv. Anni Eliisa Kinnari, (Kok) siiv . Tuula Aino 

Sanelrna Siirila ja (Yv) siiv. Sirkka Liisa Herranen . 
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KOULUTUKSEN VUOS I SUUNNITELMA 1986 

Vuode11e 1986 toteutettavaks i hyv~ksytty kou1utuksen vuosisuunni 
te1ma (VR 4802) on i1mestynyt . Perusjake1u on suoritettu . Lis~

kappa1eita on rajoitetusti saatavi11a omatarvepainosta . 

(N : o H1o 51/140/85 , 9 . 1 . 1986) VT 2/86 . 

VALTIONRAUTATEI DEN YRTEISTOIMIN~ASAANN OST O 

1. Yhteistoiminnan tavoite 

Yhteistoiminnan tavoitteena on Va1tionrautateiden toiminnan 
edistaminen kehittama11a toiminnan tu1okse11isuutta ja pa1ve-
1uhenkisyytta seka henki1oston tyoo1oja ja tyonteon eht o ja. 
Tama tapahtuu tehostama11a Va1tionrautateiden ja sen henki-
1oston va1ista yhteistoimintaa ja lisaamal1a henkiloston mah
do1lisuuksia vaikuttaa itseaa n koskevien asioiden kasitte1yyn 

ja paatoksentekoon. 

Yhteistoiminnan ja henki1oston osal1istumisen lahtokohdat ja 
keskeiset periaatteet on maarite1ty Va1tionrautateiden henki-
1ostopo1iittisessa ohje1massa (RH 179/13/83) seka VR:n orga
nisaatioperiaatteissa (RH 479/011/82). 

Yhteisto i minnan tehokas toteuttaminen ede11yttaa kaiki1ta 

osapuo1i1ta avoimuutta, aktiivisuutta ja yhteistyoha1ua aeka 
se1keita ja joustavia toisiaan taydentavia menettelytapoja . 

Erityisesti johto- ja esimiestehtavissa toimivien tu1ee kiin
nittaa huomiota yhteistyokaytantojen toimivuuteen . 

2 . Yhteistoiminnan osapuo1et ja muodot 

Tassa saannostossa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuo1ia ~vat 
Va1tionrautatiet ja sen henkilosto . 

Yhteistoimintaa toteutetaan 

a) esimiesten ja a1aisten valil1a 
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b) yleisissa edustuksellisissa yhteistoimintaelimissa, 
joita ovat: 

yhteistoimintakokous koko VR:ta varten 
yhteistoimintakokous rautatiepiirissa 
yhteistoimintakokous konepajassa ja sahkoa
sennuskeskuksessa 

c) erityisissa edustuksellisissa yhteistoimintaelimissa 
joita ovat: 

koulutustoimikunta 
aloiteasiain palkintolautakunta 
aloitetoimikunta konepajassa 
vuokratoimikunta Hyvinkaan konepajassa 
vuokratoimikunta liikennealueella 

d) yhteistoimintaa tukevisea, henkiloaton kokouksissa, 
joita ovat: 

henkiloston kokous rautatiehallituksen 
osastolla tai toimistossa 
henkiloston kokous varaetossa 
henkiloston kokous vastuualueella 

e) lisaksi yhteistoimintaa toteutetaan VR : n ja henki-
loston edustajien kesken 

luottamusmiesjarjestelman puitteissa aeka 
tyosuojelun yhteistoimintajarjestslman 
puitteissa 

Valtionrautateiden edustajana yhteistoiminta-asioissa toimii 
kulloinkin asiasea toimivaltainen esimies . 

Luottamushenkilolla tarkoitetaan tassa yhteistoimintasaannos
toasa virka- tai tyoehtosopimuksen mukaiseeti valittua paa
luottamusmiesta , piirin paaluottamusmiesta tai vastaavaa ja 
luottamusmiesta seka tyosuojelun yhteistoimintasopimuksen 
mukaista tyosuojelun erityisvaltuutettua, piirivaltuutettua, 
tyosuojeluvaltuutettua ja tyosuojeluasiamiesta seka heidan 
varamiehiaan. 

Henkilostoryhmalla tarkoitetaan tassa yhteistoimintasaannos
tossa sellaista henkiloston osaa, jolla on em. jarjestyksessa 
valittu heita edustava luottamushenkilo. 

2 
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3. Yhteistoiminta-asiat 

Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat yksikon toimintaan ja sen 
kehittamiseen liittyvat kysymykset seka henkilostoa koskevat 
asiat. Yhteistoiminta-asioita ovat sopimuksenvaraisten asioi 
dRn lisaksi mm . 

1 . henkiloston asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset 
tyotehtavissa, tyomenetelmissa, toiden jarjestelyssa 

ja siirrot tehtavissa toisiin 

2. henkiloston asemaan vaikuttavat olennaiset kone- ja 
laitehankinnat, tyotilojen jarjestelyt ja palvelu
toiminnan muutokset 

3. toiminnan olennainen laajentaminen tai supistaminen 

4. rationalisointiin ja tyontutkimukseen liittyvat 
suunnitelmat ja toimenpiteet 

5. edella 1-4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
johdosta suoritettavat jarjestelyt, jotka koskevat 
henkiloston maaraa eri tehtavissa 

6. eri aikavalien toimintasuunnitelmat ja budjetit 

I 

7 . henkilostopoliittiset periaateohjelmat 

8 . lomavuorojen jarjestelyjen periaatteet 

9. lomautusilmoitusten antamista tai tyosopimusten ir 
tisanomista edeltava asian kasittely silloin, kun 
toimenpiteet johtuvat taloudellisista tai toiminnal
lisista syista tapahtuvasta tyon tilapaisesta tai 
pysyvasta vahentymisesta 
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10. tyohonoton periaatteet, sen menetelmat, tyohonoton 
yhteydeaaa kerattavat ja tyohontulijalle annettavat 
tiedot aeka tyohon perehdyttamisen jarjeatelyt 

2 

11. aiaaiaeen tiedotustoimintaan liittyvat, tiedotusleh
tia, ilmoituatauluja ja tiedotuatilaiauuksien jar
jeatamiata koskevat asiat 

12. tyosaannot ja niihin ~errattavat jarjeatys- ja muut 
aaannokset seka aloitetoiminnan saannot 

13. henkiloaton kehittamista ja ammatilliata koulutusta 
koskevat auunnitelmat 

14. tyosuhdeasuntojen vuokraamisessa noudatettavat ylei
aet periaatteet 

15. henkilostopalveluihin varattujen varojen puitteisaa 
tyopaikkaruokailun ja tyopaikan aoaiaalitilojen 
kaytto ja suunnittelu seka virkistyatoiminta, va

paa-aika ja lomatoiminnan tukeminen, henkiloatolle 
myonnettavat harrastua- ja vapaa-ajan toiminnan 
avustukset 

16. ulkopuolisen tyovoiman kayttoa koakevat periaatteet 

17. yhteistoiminnan kehittaminen 

18. muut toiminnan ja henkiloston kannalta merkityk
aelliset auunnitelmat, esitykset ja lauaunnot 

4. Yhteiatoiminta-asioiden kasittely 

Yhteistoiminta-asian kasittelysaa tulee aoveltaa asian luon
teen, laajuuden ja kaytettaviasa olevan ajan huomioon ottaen 
kulloinkin tarkoituksenmukaista ja joustavaa menettelya. 
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Esimiehen velvollisu utena on ottaa henkiloston kannalta mer 
kityksel1inen yhteistoiminnan piiriin kuuluva asia kasitelta
vaksi seuraavia menettelyja kayttaen: 

1 . Yksi ttaist·a henkiloa koskevat asiat 

Yksittaista henkiloa koskevat yhteistoiminta-asiat 
kasitellaan ensisijaisesti esimiehen ja ao. henkilon 
valilla. Mikali esimies tai ao. henkilo hanta koske
vassa kysymyksessa sita vaatii, on asiaa kasiteltava 
myos esimiehen ja ao . henkiloa edustavan luottamus
henkilon kesken . 

2. Yhta henkilostoryhmaa koskevat asiat 

3. 

Yhta henkilostoryhmaa koskevat yhteistoiminta-asiat 
kasitellaan esimiehen ja ao . henkilostoryhmaa edus
tavan luottamushenkilon kesken . Esimies voi kutsua 
asian kasittelyyn tarvittaessa muitakin yksikon 
edustajia ja sovittaessa muita luottamushenkiloita. 

Usea.mpia henkilostoryhmia koskevat asiat 

Useampia henkilostoryhmia koskevat yhteistoimin
ta-asiat kasitellaan esimiehen ja yksikon ao. hen
kilostoryhmia edustavien luottamushenkiloiden kes
ken. M~iden asian kasittelyyn osjallistuvien osal
ta sovelletaan edella kohdassa 2 maariteltya menet
telya. 

Yhteistoiminta-asia voidaan ottaa kasiteltavaksi myos yhden 
tai useamman luottamushenkilon aloitteesta . Useampia henki
lostoryhmia koskevissa yhteistoiminta-asioissa kasittely
pyynto tulee tehda riittavan yksiloidysti . 

J 

I 
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Ykeittaisen henkilon tulee haluteeeaan kaantya iteeaan koske
vaeea yhteietoiminta-asiaeea sen laadueta riippuen lahimman 
eeimiehenea tai luottamushenkilon puoleen. 

. 
Saannokset yhteistoiminta-aeian kaeittelysta yleiseesa edus-
tuksellisessa yhteistoimintaelimessa seka saannokset yhteis 
toimintaa tukevista henkiloston kokouks~sta ovat liittees-
sa 1. Erityisista edustukeellisista yhteietoimintaelimista on 
saadetty erikseen seuraavaeti: 

koulutuetoimikunta (RH 329/051/85, 3.4.1985) 

aloiteaeiain palkintolautakunta ja aloitetoimikunta 
konepajasea (VR:n aloitetoiminnan saannot, 

RH 270/130/85, 11.3.1985) 

vuokratoimikunnat (Yleisohje VR:n asuntojen 
vuokraamisesta, Hlo 107/122/85, 5.6.1985) 

Tiedottaminen yhteistoiminta-asiassa 

Yhteistoiminta-asioihin liittyva avoin ja tehokas tiedottami
nen on yhteistoiminnan toteutumisen valttamaton edellytys. 
Yhteistoiminta-asioiden kasittelemiseksi esimiehen tulee hy
vissa ajoin asian valmisteluvaiheessa ennen paatoksen- tai 
esityksentekoa antaa tarpeelliset ja riittavat tiedot paatok
sen tai esityksen perusteista seka muista asiaan liittyvista 
seikoista paatoksen kohteena oleville henkiloille ja heidan 
edustajilleen. 

Yhteistoimintaa koskevan tiedottamisen jarjestamisessa on 

erityisesti huolehdittava siita, etta 

a) rautatiehallituksen osastoilla ja rautatiepiireissa 
valmisteilla olevaeta ybteistoiminta-asiasta tiedo
tetaan asianomaista henkilostoa eduetavalle paaluot
tamusmiehelle tai vastaavalle, jonka tehtava-

2 
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na on toimia yhteiatoimintaosapuolena yksikon johdon 
kanssa. 

b) vastuualueyksikoiasa seka toimintayksikoiaaa valmia
teilla olevaata yhteistoiminta-aaiaata tiedotetaan 
aaianomaiata ·henkiloatoa eduatavalle toimiato- tai 
alueyksikon luottamushenkilolle. Ellei sellaiata ole 
niin aille luottamuamiehelle, joka toimii yhteistoi
mintaoaapuolena ykaikon johdon kanaaa. 

c) mikali valmiateilla olevalla yhteiatoiminta-aaialla 
on ilmeisia tyosuojelulliaia vaikutuksia tulee 
asiasta talloin tiedottaa myoa asianomaiselle tyo
suojeluvaltuutetulle. 

Erimielisyyksien ratkaiaeminen yhteiatoiminta-aaioiasa 

Joe yhteiatoiminta-aaian kasittelyaaa ei paaata yksimieliayy
teen, noudatetaan tyo- ja virkaehtosopimukaissa aovittujen 
aaioiden osalta ao . aopimuksiaaa tai luottamusmiessopimukses
aa ja sen aoveltamiaohjeiasa sovittua menettelya. 

Muiden kuin tyo- ja virkaehtosopimukaiaaa sovittujen yhteia
toiminta-aaioiden oaalta erimieliayyakyaymysten kaaittelyn 
aiirtaminen ylemmalle organiaaatiotasolle edella ensimmai
seaaa kappaleessa mainittua menettelya kayttaen ei ole mah
dollista. 

Vapautua tyoata ja korvaukset 

Tyonantajan on annettava taasa yhteiatoimintaaaannoatossa 
tarkoitetulle henkiloaton eduatajalle vapautuata aaannon mu

kaiaesta tyoata ajaksi , jonka nama tarvitaevat taman aaannoa
ton mukaista yhteiatoimintaa seka valittomaati siihen liitty
vaa henkiloaton eduatajien keskinaiata valmistautumiata var
ten aeka korvattava taata heille aiheutuva ansionmenetys aeu
raavasaa kappaleessa maaritellyn menettelyn mukaisesti. 



- 9 - 2 

Muusta vapautuksesta tytista ja ansionmenetyksen korvaamisesta 
sovitaan kussakin erillisessa tapaukseasa asianomaisen henki
ltisttin edustajan ja tytinantajan valilla. 

Joe henkiltisttin edustaja osallistuu tytiaikansa ulkopuolella 
taman yhteistoimintasaanntisttin mukaiseen yhteistoimintaan tai 
suorittaa tytinantajan kanssa aovitun tahan liittyvan tehtavan 
on tytinantaja velvollinen suorittamaan hanelle luottamusmies
ja tytisuojeluvaltuutettujen toiminnasta vastaavassa tapauk
sessa sovitun ansioiden ja vapaa-ajan korvauksen. 

8. Salassapito 

Yhteistoiminta-asian kasittelyyn osallistuneet eivat saa il
maista sivullisille kasittelyn yhteydessa saamiaan tietoja, 
jotka asian laadun vuoksi tai sen mukaan kuin on saadetty on 
pidettava salassa tai kasiteltava luottamuksellisina. 

9. Tama yhteistoimintasaannostti liitteineen tulee voimaan 
1.3.1986 lukien ja silla kumotaan rautatiehallituksen 
24.6.1981 vahvistama Valtionrautateiden virastodemokratiaoh
jesaantti (RH 742/13/81) sekii. sHhen myohemmin tehdyt muutok
set (RH 1143/13/83 ja RH 160/131/85) seka ohjeet tuotantoko
miteoista konepajoilla (RH 741/13/81) ja niihin mytihemmin 
tehdyt muutokset (RH 289/13/82) . 

Tama yhteistoimintasaanntistti ei ole tarkoitettu korvaamaan 
sita virastokohtaisen sopimisen mahdollisuutta, joka sisal
tyy valtion virastojen ja laitosten ja niiden henkiltisttin 
yhteistoiminnan kehittamista selvittaneen tytiryhman (1985: 
VM 16) ehdotukseen, joka koskee lakiesitysta yhteistoimin
nasta yrityksissa annetun lain soveltamisesta valtion viras
toiaaa ja laitoksisaa seka aiihen liittyvaa asetusehdotusta. 

Lain tultua voimaan kaydaan yhteistoimintasopimuksesta asian
mukaiset neuvottelut. 
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YLEISET EDOSTUKSELLISET YHTEISTOIMINTAELIMET 

Yleiset edustukselliset yhteistoimintaelimet ovat VR:lla: 
yhteistoimintakokous koko VR:ta varten (VR : n yhteis
toimintakokous) 
yhteistoimintakokous rautatiepiirissa 
yhteistoimintakokous konepajassa ja sahkoasennuskes
kuksessa 

VR:n yhteietoimintakokous 

1.1 Kokoonpano 

VR:n johdon ja henkiloatojarjestojen johdon valieta yhteis
toimintaa toteutetaan VR:n yhteietoimintakokoukseesa. Yhteis
toimintakokouksessa johdon eduetajina ovat rautatiehalli
tuksen jasenet ja henkiloston edustajina kunkin alla mainitun 
VR:n henkiloetoa edustavan henkiloetojarjeston puheenjohtaja 
tai muu henkilostojarjeeton nimeama eduetaja. Seuraavat 
henkilostojarjeetot voivat nimeta eduetajanea yhteietoi
mintakokoukseen: 

Rautatielaieten Liitto ry 
Rautatievirkamieeliitto ry 
Veturimieeten Liitto ry 
VR Teknilliset ry 
~Ury 

1.2 Kokoukset 

Yhteistoimintakokoue jarjestetaan tarvittaeesa, kuitenkin 
vahintaan kolme kertaa vuodeesa. Yhteietoimintakokoukeen 
puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii paajohtaja. 
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1.3 Tehtavat 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

Yhteistoimintakokous kasittelee keskeiset VR:n toimintaa, sen 
kehittamista ja tiedotustoimintaa koskevat asiat seka osal

listumisjarjestelmien kehittamista koskevat asiat. 

Yhteietoimintakokous rautatiepiiriasa, sahkoasennuskeskuk
sessa ja konepajassa 

Kokoonpano 

Yhteistoimintakokous rautatiepiirissa ja sahkoasennuskeskuk
sessa 

Kussakin rautatiepiirissa ja sahkoaaennuskeskuksessa on 
yksikon paallikon puheenjohdolla toimiva yhteistoimintakoko
ua, johon paallikon kutsumien henkiloiden lisaksi kuuluu 
henkiloston edustaja kustakin allekirjoittaneeata henkilosto
jarjestosta (Rautatielaisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto, 
Veturimiesten Liitto, VR Teknilliset ja Akava), jolla on 
luottamusmiessopimuksen mukaan oikeus valita luottamusmies 
ao. yksikkoon tai sen alayksikkoon. Henkiloston eduatajan va
linnan henkilostojarjestot jarjestavat haluamallaan tavalla. 

Yhteistoimintakokous konepajassa 

Kussakin konepajassa on yksikon paallikon puheenjohdolla 
toimiva yhteistoimintakokous, johon paallikon kutsumien 
henkiloiden (3) lisaksi kuuluu henkiloston edustajina vii
si tyontekijoiden ja kaksi toimihenkiloiden edustajaa, 
paitsi Vaasan konepajassa, jossa yhteistoimintakokouk

seen paallikon kutsumien henkiloiden (2) lisaksi kuuluu 
kolme tyontekijoiden ja yksi toimihenkiloiden edustaja. 
Henkiloston edustajien valinnan henkilostojarjestot jar
jestavat haluamallaan tavalla. 
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2.2 Kokoukset 

Yhteistoimintakokous kokoontuu puheenjohtajan kutausta vahin
taan kolmannesvuosittain. Yhteistoimintakokoukseen osallistu
villa henkiloston edustajilla on oikeus kokoontua keskenaan 
yhteistoimintakokouksen yhteydessa valmistelemaan tai kasit
telemaan yhteistoimintakokouksen asioita seka tarvittaessa 
yhteistoimintakokouksen puheenjohtajan kanssa sovittuaan kut
sua naihin keskinaisiin kokouksiin aluetason luottamushenki
loita. Asioiden vireilletulo- ja kasittelytapa seka kokous
kaytannot voidaan maaritella yhteistoimintakokouksen sisai
sissa toimintasaannoissa. 

2 .3 Tehtavat 

Yhteistoimintakokous kasittelee yksikon toimintaan ja sen ke
hittamiseen liittyvat koko henkilostoa koskevat asiat . 

Yhteistoimintakokouksessa asioiden kasittelyn lahtokohtana on 
osapuolten keskinainen tiedonvalitys ja mahdollisimman laaja 
mielipi teen vali ttaminen asioiden valmis_teluun seka pyrkimi 
nen yhteisymmarrykseen ratkaisua vaativissa asioissa. Yhteis
toimintakokoukset kasittelevat asioita niiden puhaenjohtajal
la ja jasenilla olevan to1mivallan puitteissa. 

Muilta osin yhteistoimintakokouksia koskevat yleiset yhteia
toimintasaannokset. 
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YHTEISTOIMINTAA TUKEVAT HENKILOSTON KOKOUKSET 

Yhteistoimintaa tukevat henkiloston kokoukset ovat VR:lla: 
henkiloston kokous rautatiehallitukeen oeaetolla tai 
toimietoeea 
henkiloeton kokous varastossa 
henkiloston kokous vastuualueella 

Henkiloston kokous rautatiehallituksen oeaetolla tai toimis

toeea 

Rautatiehallitukeen kunkin oeaston ja toimieton paallikko 
huolehtii eiita, etta ykeikon henkiloetolle jarjeetetaan tar
vittaessa henkiloeton kokouksia yhteietoiminta-asioiden ka
sittelemieekei. Henkiloeton kokoue jarjeetetaan yhteietoimin
ta-asioiden laadusta ja laajuudesta riippuen joko oeasto- tai 
toimietokohtaieena. Ao. yksikon paallikon tulee sopia henki
loston kokoukeen jarjeetamieesta ja eiina kaeiteltavista 
asioieta yhdeesa yksikon luottamuemieeten kaneea. 

Henkiloston kokous varaetossa 

Varaeton paallikko huolehtii siita, etta varaeton henkilos
tolle jarjeetetaan tarvittaessa henkiloeton kokoukeia yhteis
toiminta-asioiden kasittelemieeksi. Varaeton paallikon tulee 
sopia henkiloeton kokouksen jarjeetamisesta ja eiina kasitel
tavista aeioieta yhdessa yksikon luottamusmiesten kaneea . 

Henkiloston kokous vastuualueella 

Rautatiepiirin paallikko ja vastuualueen paallikko huolehti
vat eiita, etta vastuualueiden henkilostolle jarjestetaan 
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tarvittaessa henkiloston kokouksia yhteistoiminta-asioiden 
kasittelemiseksi. Ao. paallikon tulee sepia henki1oston ko
kouksen jarjestamisesta ja siina ka site1tavista asioista yh
dessa ko. tason 1uottamusmiesten kanssa. 

Henki1oston kokouksessa asioiden kasittelyn lahtokohtana on 

yksikon johdon, 1uottamushenki1oiden ja henki1oston keskinai
nen tiedonva1itys seka mahdo11isimman 1aaja mie1ipiteen va
li~taminen yhteistoiminnan pohjaksi. Henkiloston kokoukseen 
osallistumiseen tarvittava aika voidaan lukea tyoajaksi . Yh
teistoiminta-asioiden kasittely henkiloston kokouksessa ei 
poista yhteistoimintasaannoston 4. kohdan yhteistoimintavel
voitetta. 

(N:o RH 706/131/85 , 10 . 12 . 1985) VT 2 /86 
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YHTEI STO I t1I NTAJARJESTELJ1A 
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VAL! TON YLEISET EDUSTUKSELLISET ERITYISET YLEISET EDUSTUKSELLIS8 
OS ALL! STUrl I NEN YHTEISTOIMINTAELIMET EDUSTUKSELLI SET YHTEI STO I:1 I rnA.1UODOT 

YHTEISTOI~INTAELIMET <"PERUSORGANISAATIOT"l 

-
- ESIMIES-ALAINEN - YHTEISTOIMINTA- - KOULUTUSTOH1IKUNTA - LUOTTMUS1'1IES-

KOKOUKSET - ALOITEASIAIN ORGANISAATIO 

- YHTEISTOIMINTAA 
PALKI NTOLAUTAKUtH A 

- TYOSUOJELUORGANI-
TUKEVAT HENKILtlSTml - ALOITETOII'lli<UNNAT SAATIO 
KOKOUKSET - VUOKRATOii11 KUNNAT 
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VALTIONRAUTATEIDEN YHTEISTOIMINTAJARJESTELMA 

VR:N 
YHTEISTOIMINTAKOKOUS 

KOULUTUSTOIMIKUNTA 

ALOITEASIAIN PALKINTO
LAUTAKUNTA 

,- - -· - - - - - - ---- 1 
I 
1 HENKILDSTON KOKOUS RH:N I 
1 OSASTOLLA TAl TOIMISTOSS~ 
I I 

I_ - - - - - - - - - - - -· 

PIJRI
HALLINTO 

j YHTEISTOIMINTAKOKOUS 
RAUTATIEPIIRISS~ 

HENKILDSTON EDUSTAJIEN KEt
KINAINEN KOKOUS YHTEISTOI 
MINTAKOKOUKSEN YHTEYDESS~ 

ALUE
HALLINTO 

YHTEISTOIMINTAKOKOUS 
KOt~EPAJASSA 

---~ YHTEISTOIMINTAKOKOUS 
S~HKOASENNUSKESKUKSESSA 

- ~--..-.. -- ---

I= EDUSTUKSELLINEN 

ALOITETOIMIKUNTA 
KONEPAJASSA 

VUOKRATOIMIKUNTA HYVIN
K~AN KONEPAJASSA 

r---- -- - - - - -- ---, 
I HENK I LOS TON KOKOUS I 

1 VARASTOSSA 1 

!.. - - - - - - - - - - - · - · ·-l 

1- - - --- ---- -- - - - -- --, 
1 HENKII OSTON KOKOUS 1 
1 VASTUUALUEELLA I 
I __ - - - - - - - - - - - - - - - -

VUOKRATOIMIKUNTA 
LIIKENNEALUEELLA 

~-=-~L~T~N- - I 
I , ___ __ _ -- _, 

LIS~KSI YHTEISTOIMINTAA TOTEUTETAAN KAIKILLA ORGANISAATIOTASOILLA K~SITTE
LEMALLA YKSITTAIST~ HENKILOA KOSKEVAT YHTEISTOIMINTA-ASIAT ESIMIEHEN JA 
ALAISEN KESKEN SEKA LUOTTAMUSHENKILOIDEN (LUOTTAMUSMIEHET JA TYOSUOJELU
HENKILOSTO) KANSSA 
- YKSITT~ISTA HENKILOA KOSKEVAT YHTEISTOIMINTA-ASIAT TIETYIN EDELLYTYKSIN 
- YHTA HENKIL0ST0RYHMAA KOSKEVAT YHTEISTOIMINTA-ASIAT 
- USEAMPIA HENKIL0ST0RYHMI~ KOSKEVAT YHTEISTOIMINTA-ASIAT 
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PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO VR 2625 

1025 

1026 

kp1-3 

kp1 

A~ 

A7 

Kuormausnosturin tarkastusp~yt~kirja Lktj 

Kuormausnosturin uusintatarkastus-
tarra Lktj 

2 

1159 

1~69 

1~69 . 1 

1540 

1608 

1h/50x3 138x210 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

Vartioi1moitus, knp:n Hy knp 

191~ 

191~ . 1 

1915 

kp1 - ~ A~ 

poistetaan 

kp1 - ~ A~ 

Vakiohintainen kp1 - tavararahtikirja, 
enint. 10 kg Lkoy 

Vakiohintainen kp1 - tavararahtikirja , 
11-50 kg Lkoy 

1915.1 235x12" Vakiohintainen kp1 - tavararahtikirja , 
11 - 50 kg Lkoy 

1916 kp1- ~ A4 Vakiohintainen kp1 - tavararahtikirja , 
51- 100 kg Lkoy 

1916.1 j_1 - ~ 235x12" Vakiohintainen kp1 - tavarar ahtikirja , 

2027 

2027.1 

2027 . 2 

2028 

2028.2 

2035 

2051 

2052 

2053 

2256 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

kp1 8x9" 

kp1 8x9" 

kp1 8x9" 

j 1- 2 1~8x3" 

228~ poistetaan 

2~77 kp1 A~ 

2502 . 53 poistetaan 

2502.55 poistetaan 

2503 Vhk AS 

51 - 100 kg , j1 Lkoy 

Transpoint - 1askun viiv~stymisi1moi-
tus , 1. aste T1t 

Transpoint - 1askun viiv~stymisi1moi -
tus, 2 . aste T1t 

Transpoint-1askun viiv&stymisi1moi-
tus , 3 . aste T1t 

Paikanvaraus - /koe1omake DAVA 2 Trk 

Vaunukartta , Cht/Chft Lhmj 

Yhteistoimintas&&nn~st~ Hej 
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2644 . 3 poistetaan 

2644 . 4 poistetaan 

2729 poistetaan 

2772 . 1 poistetaan 

3219 poistetaan 

3292 kp1 A5L Rakennuksen piirustuskortti Pm sa 

3562 1h/50 A3L Telelaitteiden vikakortti Skk 

3564 kja A4 Sahkotekniset maaraykset ja 
ohjeet (SAMO) Skk 

3591 . 22 poistetaan 

3591.23 poistetaan 

3591.32 poistetaan 

37 35 1h 50 - 2 A6 Kuor~alavakuitti Lttr 

3772 kpl A3T Vaunukuormatavaran rahtisopimus/ 
rahtipaatos Ltvj 

3775 poistetaan 

3782 poistetaan 

3818 poistetaan 

3908 . 0 poistetaan 

4355 nide A4 VR sailiovaunujen taytto - ja tyhjen -
nysohjeet Lkvj 

4410 kpl A4 Vaunumaarays , Ri Ri 1a 

4436 kpl A4 Raakapuukuljetusen ennakkoku1jetus -
suunnitelma Ltvj 

44 37 lh/100 A4 Vaunutarve ennakkoti1austen mukaan , 
rtp Ltvj 

4481 poistetaan 

4482 poistetaan 

4716 lh/100 A4 Toimituspoytakirja junista , joita ei 
ole vastaanotettu Vna ap 

4846 kpl- 3 A6L Tilillepanokortti , tulliasioimis -
tojen Tlk 

5228 poistetaan 

Sisalloltaan uusittu 

2828 Aserna- alue - siirtovaunun osoitelappu 

(Kkt 621/289/85 , 31 . 12 . 1985) VT 2/86 
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TIEDOTUS PALKANSAAJILLE VEROILMOITUSTA 1985 VARTEN 

Vuoden 1985 ENNAKONPIDiiTYSTODISTUKSEN kohtaan 36 on merkitty rasti 

ja teksti "JUNALIPPU", jos tyonantaja on jarjestanyt ilmaiser, 

junakuljetuksen osallekin asunnon ja varsinaisen tyopaikan valista 
matkaa. 

Rasti on merki tty kaikille asuntolipun hal tijoille seka lisaksi 

nii ·lle, joilla or, vuosi- tai aikavapaalippu ja jotka kayttavat 

sita virkamatKojen lisaksi asunnon ja varsinaisen tyopaikan valil

la. 

Mikali ilmainen kuljetus asunnon ja varsinaisen tyopaikar, vlHilHi. 

on jarjestetty muulla tavalla, on myos tasta tehty merkinua ENNA

KONPIDiiTYSTODISTUKSEEN. 

Jos tata tyonantajan jarjestamaa ilmaista kuljetusta voidaail kiiyt 

taa hyvaksi ainoastaan osi ttain vuorotyon tai muun syyn tahder,, on 

tasta syyta tehda selvitys veroilmoitukseen. 

Kustannuksia aiheuttavat tyomatkaosuudet on jokaisen itse selvi

tettavii veroilmoituksessaan. 

Ilmaista matkalippua asunnon ja varsinaisen tyopaikan valillii ei 

pidetii palkKae"tuna eikii siitii arvioi tua hyotya lisata veron

alaiseer, tuloon. 

ENNAKONPIDiiTYSTODISTUKSEEN, ASUNTOETU-kohtaan, on kaikille Val

tionrautateiden asurmossa asuville rautatieliiisille merki tty asur,

nosta vuoden 1985 aikana peritty vuokra. Tahan vuokrasummaan si

siiltyy v. 1985 peritty korvaus lampimasta vedesta. 

Merkintii. on tehty myos asunnosta, jota kii.ytetaan vapaa-ajan asun

tona. 

Mikiili VR:n asurmossa asuvaa on verotettu asuntoedusta, on vero

ilmoi tuksessa syytii selvi ttaa vuokraa mahdollisesti ale11tavat te

kijat, tarvittaessa talon isii.nnoitsijiin todistuksella. Asunnon-

2 
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vuokraa alentavat tekijat, esim. ymparistohaitat, on mainittu 
asuntokohtaieessa vuokralaekelmaeea. 

Eimakonpidii.tyetodietukeeu "23 Muu etu" kohtaan on niille palkan
eaajille, joilla on VR:n toimeeta KOTIPUHELIN ja joeta puhelinmak
eut euorittaa VR, merkitty teksti "KOTIPUHELIN PAIKALLSP." eekii. 
1985 palkaeta peritty korvaus ykeityiepuheluista . (33,-/kk). 

Samaeea kohdaeea OI• merkintii. myoe VR: I• mahdollieesti jar jeetii.maetii. 
autotallieta ja eiitii. perityetii. vuokraeta. 

Kohtaan 37 "Muut korvaukset" ou merkitty palkansaajille makeettu 
korvaue VR:u omietamaeta kotipuhelimeeta (esim. peruemakeu) eeka 
teksti "KOTIPUHELIN (VR:n puh)". Korvaukeesta ei ole peritty en
nakkoveroa. 

Uudenmaan Hi.iininveroviraston pii.ii. to keen mukaan on korvaue, joka 
makeetaan omaeta puhelimesta, ennakkoperintalain 4 §:n mukaieta 
palkkaa. Oman puhelimeit korvaukeesta on emtakkovero peri tty var
sinaieen palkanmakeuu yhteydeeea. 

Tyojakeon 24.11 - 14.12.1985 lisapalkkioiden makeupaiva ou perjan
taina 3.1.1986, joten ne merkitii.an v. 1986 verotietoihii•· 

Verokorttia -85 ei palauteta palkaneaajille, koeka eita ei liitetii. 
veroilmoitukeeen. 

Eimakonpidatyetodietukeet jaetaan viimeietiian tammikuun 15 pai va
na. 

(Tly 77/85, 27.12.85) VT 2/86 

JUNALLA SUOMESSA 1986 -ESITE 

VR:n ja matkailuelinkeinon viilieten eopimueneuvotteluiden .olleesa 
keeken "Junalla Suomessa 1986" -esitteen julkaiseminen siirtyy maa
lie-huhtikuun vaihteeeeen. Julkaisuajankohdan eiirrolla pyrimme 
turvaamaan aeiakkaidemmme tiedoneaannin myoe uusista palvelutasoam

me parantavieta eopimuksista vuodelle 1986. 

VT 2/86 
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KOTIMAISEN RAHTIKIRJAN TAYTTOOHJEET , MUUTOS 

Julkaisuun "Kotimaisen rahtikirjan tiytt~ohjeet" (VR 2657), voimas
sa 1.1 .1985, tehdiin seuraava muutos 1.1.1986 lukien: Kentti 37 
(Kappaletavaran ohjausnumero). Kentin sisilt~ muutetaan seuraavaK
si: 

Merkitian maaraosoitepaikan ohjauspiirin numero, joka saadaan lih

t~terminaaleittain laadituista kappaletavaran osoitepaikkaluette
loista (Transpoint -liikenteen osoitepaikat ohjausnumeroineen 

----------- -sta/lta lahteville lahetyksille 1.1.1986). Esimerkki : 
Lahetys Riihimaki- Mikkeli, ohjausnumero on 11 . 

Samaan kenttaan merkitaan maaraosoitepaikan lisaksi my~s laht~ter 

minaalin ohjauuspiirinumero silloin , kun kuljetus alkaa sellaiselta 
osoitepaikalta , josta se voidaan ohjata kahden tai useamman laht~
terminaalin kautta ma~rapaikkaansa. Laht~terminaalin ohj auspiirinu
mero merkitain mairiosoitepaikan ohjauspiirinumeron eteen ja er ote
taan siita viliviivalla . Esimerkki : Lahetys Forssa - ~ikkeli , oh
jausnumerointi on 3-11. 

(Lkoy 27 .1 2.85) VT 2/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIM~A 

Helsingin vetokalustovarikolle haetaan tyosopimussuhteeseen kah 

ta (2) teknikkoa . Teht~v~t liittyvat varikkotoiminnan kehitt~
miseen . Hakemukset palkkatoivomuksineen on l~hetett~v~ Helsin

gin vetokalustovarikon p~allikolle 24.01.1986 mennessl . L~hem

pil tietoja tehtlvist~ antavat ins Ari H~nninen puh 911-3740 ja 
tkn Juha Kanerva puh 911-3463. 

2 
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Apulaisasemapaallikon (A15) virka, liikenneohjaajan virka , toimis

tosihteerin (A13) virka, toimistosihteerin (A 1 1) virka, 3 toimis

tosihteerin (A8) virkaa , jarjestelymestarin virka , 5 konduktoorin 

(A10) virkaa , 2 kuormausmestarin virkaa , 4 veturinkuljettajan vir

kaa , vaunumestarin virka, asemamestarin (A8) virka, 3 yliasentajan 

tointa , 8 junamiehen tointa, 4 vaihdemiehen tointa , autonkuljetta

jan toimi , koneenhoitajan toimi, 4 rataesimiehen tointa , toimisto

virkailijan (AS) toimi, 2 toimistovirkailijan (A4) tointa , 15 ve

turinlammittajan tointa , ylim. liikennetarkastajan ap (A15) toimi , 

ylim. jarjestelymestarin toimi. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Seinajoen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

10 . 2 . 1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Apulaisasemapaallikko (A15) 

Liikenneohjaaja 

Toimistosihteeri (A13) 

Toimistosihteeri (A11) 

Toimistosihteeri (A8) 

Jarjestelymestari 

Konduktoori (A10} 

Kuormausmestari 

Seinajoen rautatiepiirissa 

(1 rtp Kok myn) 

Seinajoen rautatiepiirin 

(1 kpr) toimistossa 

Seinajoen rautatiepiirin 

(1 kpr myp) toimistossa 

Seinajoen (1 Ttl liikenne

alueella 

Seinajoen (1 lipputoim . ) 

Vaasan ( 1 Ttl liikennealueella, 

Seinajoen (1 Sk) varikolla 

Seinajoen (1 mre} liikenne

alueella 

Seinajoen (2 Sk), Kokkolan 

(1 Kok , 1 Pts} , Ylivieskan 

(1 Yv) liikennealueella 

Seinajoen (1 Sk henk . as . ) , 

Kokkolan (1 Kok) liikennealu

eella 



Veturinkuljettaja 

Vaunumestari 

Asemamestari (AS) 

Yliasentaja 

Junamies 

Vaihdemies 

Autonkuljettaja 

Koneenhoitaja 

Rataesimies 

Toimistovirkailija (AS) 

Toimistovirkailija (A4) 

Veturinlammittaja 

Ylim. liikennetarkastaja 

ap (A15) 

Ylim. jarjestelymestari 
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Seinajoen ( 4 Sk) varikolley 

Seinajoen ( 1 Sk) varikolla 

Seinajoen (1 Tuu) liikennealu-

eella 

Seinajoen ( 3 Sk) sahk6al ueella 

Seinajoen (6 Sk), Kokkolan 

(1 Pts), Ylivieskan (1 Yv) 

liikennealueella 

Seinajoen (3 Sk), Kokkolan 

(1 Kok) liikennealueella 

Seinajoen (1 Sk) liikennealu~ 

eella 

Seinajoen (1 Sk) varikolla 

Seinajoen (1 Sk, 1 Sm), Kokko

lan (1 Kok), Ylivieskan (1 Yv) 

rata-alueella 

Seinajoen (1 Sk) raut~tiepiirin 

toimistossa 

Seinajoen (1 Sk) rautatiepiirin 

toimistossa, Vaasan (1 Vs) lii

kennealueella 

Seinajoen (8 Sk), Ylivieskan 

(3 Yv) varikolla, Kokkolan 

(4 Kok) liikennealueella 

Seinajoen rautatiepiirin 

(1 hr tied.siht.) toimistossa 

Ylivieskan (1 Yv jnt) liiken

nealueella 

2 



ALOITTEESSA ON VOIMAA 
SINUN TYOSI LAATU ON VR :N LAATU -
JA ALOITTEELLA VOlT TEHD~ SEN VIEL~KIN 
PAREMMAKSI 

ALOITTEESI VOl 
- PARANTAA VR:N PALVELUJEN LAATUA -
TYYTYV~ISET ASIAKKAAT OVAT VR:N 
ELINEHTO 

- PARANTAA LIIKENNETURVALLISUUTTA 
JA KULJETUSVARHUUTTA 

- YKS INKERTAISTAA JA HELPOTTAA 
TOIDEN J~RJESTELY~ TAl TYO
MENETELMI~ 

- S~ST~~ TYO-, TYOV~LINE- TAl 
~1ATERIAAL I KUSTANNUKSIA 

- PARANTAA MUUTEN TOIMINTAA JA 
TALOUDE LL ISTA TULOSTA 

NAIN SE TAPAHTUU: 
TEE ehdotuksesi a1oite1omakkee11e 
VR 1670, yksi ehdotus/1omake. Tayta 
ohjetekstien mukaisesti. 
LilT~ mukaan ma 11ikappa1e, piirros 
tai va1okuva a1oitteesi tarkoitusta 
se1ventamaan. Ha1utessasi voit kayt
taa nimimerkkia, jo11oin a1oitteesi 
kasite11aan 1uottamukse1lisesti. 
L~HET~ a1oitteesi virkapostissa yh
teyshenki1o11e - sellainen on jo
kaisessa rautatiepi i rissa, konepa
jassa ja varastossa seka sahkoasen
nuskeskuksessa. Muua1ta aloitteet 
osoitetaan suoraan kehittamisjaos
toon os. RH a1oitesihteeri. 

OLE UUDIST AJA 
- OMAKSU AKTIIVINEN, OSALLISTUVA JA MYON

TEINEN ASENNE TYOT~SI JA TOIMINNAN KEHIT
TJS.MIST~ KOHTAAN 

- PARANNA VR:~ OMAKSI EDUKSESI 
- MUISTA, ETTJS. ASIAKKAAT ARVOSTAVAT 

AMMATTITAITOISTA, KEHITT~MISHALUISTA 
JA - KYKYIST~ HENKILOKUNTAA 

ALOITE 
VIE ETEENP~IN VR:~. JONKA T~RKE~N~ 
OSANA TYOSKENTELET 

HYVA ALOITE 
MYOS PALKITAAN, ONKO NYT SINUN VUOROSI? 

A1oitetoi minnan satinnot on ju1kaistu 
kansiossa Henki1ostoha1 1innon maarayk
sia. Kysy lisaa a1oiteyhteyshenkilo1-
tasi tai RH:n a1oitesihteerilta 
puh. 911-2916. 

A1 oi tetapaami si in 



Toimitus: Rautatiehallitus, 
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VIRKAPUKINEIDEN TILAAMINEN JA HINNAT VUONNA 1986 

Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, Hameenlinna, 
kanssa vuodeksi 1986 kausitilauksen Valtionrautateiden (VR) 
16.12.1980 vahvistettujen virkapukumaaraysten mukaisten vir
kapukineiden, joista suoritetaan virkapukuavustus, toimitta
misesta rautatielaisille. Taman lehden liitteena on virkapu
kumaaraysten mukaisten pukineiden hinnat vuonna 1986. 

Valtion Pukutehtaan edustaja kay noin joka kolmas kuukausi 
suurehkoilla asemilla ottamasea mittoja ja sovittamassa 
pukuja . Edustajan tulosta ilmoitetaan ao. aaemalle noin kym
menen (10) paivaa aikaisemmin . Mitanotto matkoineen sisal
tyy em. mittatyona valmistettavien pukimien hintoihin. Val
tion Pukutehtaalla, Hameenlinnassa otetaan tilauksia ja mit
toja arkipaivisin klo 8- 17, ei kuitenkaan lauantaisin, sa
moin kuin Helsingissa Fabianinkatu 2 keskiviikkoisin ja 
torstaisin klo 10- 16, missa pukuja voi tilata myos val
mistettavaksi sovituksella; talloin veloitetaan lisaa 50 
markkaa takista ja 39 markkaa housuista ja hameesta. Naista 
kustannuksista vastaa tilaaja itse kokonaan. 

Numero- ja mittatyona valmistettavia virkapukineita saman
aikaisesti tilattaessa ei niita saa merkita samaan tilaus
lomakkeeseen. 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muu 
ten tilattu maara . Kaikki tilaukset (paitsi solmiotilaukset, 
joista ei tule virkapukuavustusta) tehdaan VR lomakkeelle 
nro 3903. Tilauksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomai
nen ja tilaus toimitetaan hyvaksyttyna joko suoraan Valtion 
Pukutehtaalle tai eri puolilla rataverkkoa jarjestettavissa 
mitanottotilaisuuksissa tehtaan edustajalle. Tilaukset tulee 
toimittaa niin, etta ne ovat ·Valtion Pukutehtaalla viimeis
taan 31 . 12. 1986. 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2- 4 viikon kuluttua val
mistajan varastosta. Mittojen mukaan tehtaessa pukineiden 
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toimitusaika on noin 4 - 6 viikkoa. Mitanottotilaisuuksissa 
esitetyt kohtuulliset toivomukset toimitusaikaan nahden py
ritaan ottamaan huomioon. 

Tehtaan vuosiloman aikana heinakuussa ei tilauksia toimite
ta. 

Jos valmisteissa havaitaan vikoja, suorittaa Valtion Puku
tehdas niiden korjaukset korvauksetta asianomaisen tilaajan 

vaatimuksesta. 

Pukimet lahetetaan suoraan tilaajille postiennakolla. Oman 

osuutensa virkapukineiden hinnoista seka posti- ja lisatyo
maksut tilaaja suorittaa postiennakon lunastamisen yhtey
dessa. 

(Nro Pst 990/124/85, 6.1.1986) VT 3/86 

3 



Hankkija (valmietaja) Valtion Pukutehdae, Hameenlinna 

hinnat 1 . 1. - 31 . 1 2 . 1 986 

Kangaelaatu Koko- Hinta jakautuu 
nais- VR:n osuus Tilaajan oeuus 
hinta 90 'f, 60 % 10 % 40 % 
mk 

!Uesten numero-

EUkineet 
Virkatakki I villateryleeni 409,- 368,10 245,40 40,90 163,60 

Housut I 198,- 178,20 118,80 19,80 79,20 
Kes a takki 349,- 314,10 209,40 34,90 139,60 .. 
Paallys takk i 456,- 410,40 273,60 45,60 182,40 
- irtovuori nylon/ ac ry 1 102,- 91,80 61 '20 10,20 40,80 
- turkiskaulus lammas 98,- 88,20 58,80 9,80 39,20 
Virkalakki I 

- lippalakki punoksella 118,- 106,20 70,80 11,80 47,20 
- punos erikeeen 22,- 19,80 13,20 2,20 8,80 

- turkislakki, kangaspaallinen 126,- 113,40 75,60 12,60 50,40 

' 
nahkapaallinen 151 ,- 135,90 90,60 15,10 60,40 

Paitapueero PE/puuvilla 98,- 88,20 58,80 9,80 39,20 
Pusero II villateryleeni 332,- 298,80 199,20 33,20 132,80 

Talvipusero nylonpuuvilla 256,- 230,40 153,60 25,60 102,40 

- turkiskaulus lam mae 98,- 88,20 58,80 9,80 39,20 



Housut II 198,- 178,20 118,80 19,80 79,20 
Virkalakki II 

- kesalakki punoksella villateryleeni 83,- 74,70 49,80 8,30 33,20 
- turkislakki punoksella nylonpuuvilla 99,- 89,10 59,40 9,90 39,60 

- punos erikseen 19,- 17,10 11 ,40 1, 90 7,60 

Miesten mittaEukineet 

Virkatakki I 573,- 515,70 343,80 57.30 229 ,20 
Housut I ja II 273,- 245,70 163,80 27,30 109,20 
Kesii.takki 535,- 481.50 321.- 53,50 214,-
Pii.ii.llys takk i 626,- 563,40 375,60 62,60 250,40 
- irtovuori nylon/ acryl 145,- 130,50 87,- 14,50 58,-
- turkiskaulus lam mas 128,- 115,20 76,80 12,80 51,20 V' 

Talvipueero nylonpuuvilla 398,- 358,20 238,80 39,80 159,20 
Pusero II villateryleeni 452,- 406,80 271 ,20 45,20 180,80 

Naisten numeroEukineet 
Virkalakki I punoksella 
- kesalakki kangaspaallinen villateryleeni 83,- 74,70 49,80 8,30 33,20 
- turkislakki nahkapaallinen 151.- 135,90 90,60 15,10 60,40 

- punos erikseen 22 ,- 19 , 80 13,20 2,20 8,80 
Paitapueero PE/puuvilla 98,- 88,20 58,80 9,80 39,20 

Naisten mittaEukineet 
Virkatakki villateryleeni 516,- 464,40 309,60 51",60 206 ,40 
Harne 183,- 164,70 109,80 18,30 73,20 

w 



Pitkii.t housut villateryleeni 253,- 227,70 151 ,so 25,30 101 '20 

Kesii.takki 404, - 363,60 242,40 40,40 161,60 

Pii.ii.llystakki 617'- 555,30 370,20 61 '70 246, 80 

- irtovuori nylon/ acryl 145,- 130,50 87,- 14,50 58, -

- turkiskaulus lam mas 128,- 115,20 76,80 12,80 51' 20 

Virkamerkit 

Lakkimerkit 15,- 13,50 9,- 1 '50 6,-

Junasuorittajien lakin keltaisenpunainen paallinen 35,- 31 ,50 21 ,- 3,50 14, -

Lisii.hinta sovituksesta: 
Takki 50,-
Housut/hame 39,- "' 
Solmio, tummansininen VR-merkillii. 35,-
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto- oikeuden kaikilla liikennepalkoilla omaavista 
asiakkaista laadittuu11 tietokonelistaan tehdaar, seuraavat muu
tolj:set: 

767376 

767384 

767400 

767467 

767517 

767541 

767988 

768093 

768101 

768119 

768127 

Neste Oy Kemianteollisuus/PVC 
Transpoint 
06850 KULLOO 

Neste Oy Kemianteollisuus/PVC 
Vaunukuormat · 
06850 KULLOO 

Huhtamaki Oy Mediman 
PL 406 
20101 TURKU 

Outokumpu Oy Kemin kaivos 
/kappaletavara 
PL 8 
94101 KEMI 

Oy Nokia Ab Kumiteollisuus 
91500 MUHOS 

Neste Oy Lappeenrannan va!'asto 
Valtakatu 38 
53100 LAPPEENRANTA 

Oy Tampella Ab Valimo 
PL 247 
33101 TAMPERE 

SOK Rautaassii. Pori 
Mikkolautie 
2?130 . PORI 

SOK Rautaassa Vaasa 
Toukolantie 1 
65300 VAASA 

SOK Rautaii.ssii. Kuopio 
Pai vararmantie 8 
70400 KUOPIO 

SOK Rautaassa Joensuu 
Nurmeksentie 4 
80150 JOENSUU 

3 
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768135 SOK Kone~ss~ Kajaani 
Veistiijiintie 4 
87400 KAJAANI 

768143 SOK Koneiissii Iisalmi 
Parkatlntie 2 
74120 IISALMI 

768150 SOK Siemenkeskus 
32440 ALASTARO 

768168 SOK Viljavarasto 
Iso-Heikkiliintie 5 
20200 TURKU 

768176 SOK Viljavarasto 
Strandr,iis 
22100 MAARIANHAMINA 

768184 SOK Viljavarasto 
08800 KIRKNIEMI 

768192 SOK Viljavarasto 
Seutulantie 4 
04400 JARVENPAA 

768218 SOK Rautaassii Espoo 
Karantle 2 
02630 ESPOO 

Luettelosta poistetaan: 

616177 SOK Viljavarasto 
Paalukatu 17 
11100 RIIHIMAKI 

752964 Huhtamiiki Oy Ketj utehdas Koyli o 
PL 213 

763128 

20101 TURKU 

Cargo-Yhtiot 
P Lumiaho Oy 
Kuortaneenkatu 3 
00520 HELSINKI 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavar.laiseksi: 

601005 

Uusi 

SOK Koneiissii Hyvlnkii~ 
Veikkarir.katu 
05840 HYVINKAA 

Konesokos 
Veikkarinkatu 
05840 HYVINKAA 



607309 

613992 

615179 

617324 

618496 

620260 

620351 

628131 

634568 

634998 

651695 

651703 

651711 

651745 

SOK Rautaassa Lahti 
PL 22 
15701 LAHTI 
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SOK Rautaassa SeinKjoki 
Teollisuustle 14 
60100 SEINAJOKI 

SOK Rautaassa Kemi 
PL 70 
94101 KEMI 

Tikkurila Oy 
PL 53 
01301 VANTAA 

SOK Turvetehdas Lapinneva 
39700 PARKANO 

Oy No.Kia Ab 
TikKa-tehtaat 
41 160 TIKKAKOSKI 

SOK Rautaassa Riihimaki 
Paalukatu 17 
11100 RIIHIMAKI 

Neote Oy Kemianteollisuus 
/Polyeteeni Vaunukuormat 
06850 KULLOO 

SOK Rautaassa Raahe 
Varastokatu 2 
92130 RAAHE 

SOK Rautaassa Pieksamaki 
SelKitintie 2 
76100 PIEKSAMAKI 

SOK Koneassa Lohja 
Takasenkatu 54 
08150 LOHJA 

SOK Koueassa Lahti 
PL 29 
15701 LAHTI 

SOK Koneassa Joensuu 
Kaltimontie 5 
80100 JOENSUU 

SOK Konelssa Ylivieska 
Ratakatu 22 
84100 YLIVIESKA 

SOK Rautasokos 
PL 22 
15701 LAHTI 

SOK Rautasokos Kivisaari 
Teollisuustie 14 
60100 SEINAJOKI 

SOK RautasoKos 
PL 70 
94101 KEMI 

TikKurilan Varitehtaat Oy 

01300 VANTAA 

SOK Parkanon tehtaat 
39700 PARKANO 

Tikkakoski Oy 

41160 TIKKAKOSKI 

SOK Rautasokos Rlihimaki 
Paaluk,atu 17 
11100 RIIHIMAKI 

Pekema Oy 

06850 KULLOO 

SOK Rautasokos 
Varastokatu 2 
92130 RAAHE 

SOK Rautasokos 
Selkiontie 2 
76100 PIEKSAMAKI 

SOK Konesokos 
Takasenkatu 54 
08150 LOHJA 

SOK Konesokos 
PL 29 
15701 LAHTI 

SOK Koneosasto 
Kal timor,tie 5 
80100 JOENSUU 

SOK Koneosasto 
Ratakatu 22 
84100 YLIVIESKA 

3 
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651828 SOK Kone•ssl Tampere 

PL 161 
33101 TAMPERE 

663872 SOK Konelssl Seinljoki 
Hyllykalliontie 4 
60530 KIVISAARI 

666636 SOK Konelssl Porvoo 
PL 67 
06101 PORVOO 

667576 SOK Rautalssl Rovaniemi 
VaihdeKatu 2-4 
96100 ROVANIEMI 

667824 SOK Rautalssl Ylivieska 
Ruutihaantie 
84100 YLIVIESKA 

750281 SOK Kor.elssl JyvlskyHi 
Ahjokatu 9 
40320 JYVASKYLA 

750612 SOK Konelssl Turku 
Teollisuuskatu 40 
20520 TURKU 

750620 SOK Konelssl Kokkola 
Vaasantie 
67100 KOKKOLA 

750638 SOK Konelssl Kouvola 
PL 103 
45130 KOUVOLA 

750646 SOK Konelssl Kuopio 
Plivlrannantie 8 
70400 KUOPIO 

750653 SOK Konelssl Oulu 
Voudir,tie 8 
90120 OULU 

750661 SOK KoneKssl Pori 
Mikkolantie 
28130 PORI 

750687 SOK Koneassl Loimaa 
Har.nunkatu 5 
32200 LOIMAA 

SOK Konelinja RM-Hallinto/ 
Lask 
PL 460 
00101 HELSINKI 

SOK Kone-Sokos 
Hyllykalliontie 4 
60530 KIVISAARI 

Konesokos 
PL 67 
06101 PORVOO 

SOK Rautasokos 
VaihdeKatu 2-4 
96100 ROVANIEMI 

SOK Rautasokos 
Ruutihaantie 
84100 YLIVIESKA 

Konesokos 
Ahjokatu 9 
40320 JYVASKYLA 

Kor,esokos 
Teollisuuskatu 40 
20520 TURKU 

Kor.esokos 
Vaasantie 
67100 KOKKOLA 

Konesokos 
PL 103 
45130 KOUVOLA 

Konesokos 
Plivlrannantie 8 
70400 KUOPIO 

Konesokos 
Voudintie 8 
90120 OULU 

Kor.esokos 
Mikkolar,tie 
28130 PORI 

Konesokos 
Hannunkatu 5 
32200 LOIMAA 



750695 

750703 

750711 

750729 

750737 

750745 

750752 

751032 

754028 

754705 

756957 

756965 

. 757484 

SOK KoneKssl Vaasi 
Silmukkatie 4 
65100 VAASA 
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SOK Rautaassa Iisalmi 
Parkatintie 2 
7 41 20 II SALMI 

SOK Rautaassa Oulu 
Kansankatu 47 
90110 OULU 

SOK Rautaassa Tampere 
Iidesra1:1ta 9 
33100 TAMPERE 

SOK Rautaassa Rauma 
Kairakatu 1 
26130 RAUMA 

SOK Rautaassa Turku 
Karsamaentie 1 
20300 TURKU 

SOK Rautaassa Rameenlintia 
Aittatie 3 
13200 HAMEENLINNA 

SOK Koneassa Hameenlirma 
Paroiatentie 1 
13600 HAMEENLINNA 

SOK Koneassa FORSSA 
Turuntie 48 
30420 FORSSA 

SOK Koneasaa Malmi 

Ormuspellontie 12 
00700 HELSINKI 

SOK Koneassl Rovaniemi 
Kemir.tie 
96300 ROVANIEMI 

SOK Rautaassl Kotka 
Hakamaentie 1 
48400 KOTKA 

SOK Koneassa Mikkeli 
PL 1 
50101 MIKKELI 

Konesokos 
SilmukJ<atie 4 
65100 VAASA 

Rautasokoa 
Parkatir.tie 2 
74120 IISALMI 

SOK Rautsokos 
Kansankatu 47 
90110 OULU 

Rautasokos 
Iidesranta 9 
33100 TAMPERE 

Rautasokos 
Kairakatu 1 
26130 'RAUMA 

Rautasokos 
Karslmaer.tie 
20300 TURKU 

Rautasokos 
Aittatie 3 
13200 HAMEENLINNA 

SOK Kor.esokos Hameenlir.r.a 
Paroistentie 1 
13600 HAMEENLINNA 

SOK Konesokos 
Turuntie 48 
30420 FORSSA 

SOK Urheilu- ja Vapaa-ajan
tarviketeollisuus 
Ormuspellontie 12 
00700 HELSINKI 

Konesokos 
Kemintie 
96300 ROVANIEMI 

Rautasokos 
Hakamaentie 1 
48400 KOTKA 

Konesokos Mikkeli 
PL 1 
50101 MIKKELI 

3 
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757492 

757500 

762534 

- 12 -

SOK Koneiissa Savonlinna 
Nojar,maa 
57210 SAVONLINNA 

SOK Kor.eassa Lap'Peenrar.ta 
PuhakanKatu 11 
53600 LAPPEENRANTA 

Neste Oy Kemianteollisuus 
/Polyeteer•i 
06850 KULLOO 

765826 Kaivotarvike Oy 
PL 4 
30101 FORSSA 

(Tlk 7/86, 7 . 1 . 1986) VT 3/68 

Konesokospiste Savonlir.r.a 
Nojanmaa 
57210 SAVONLINNA 

Konesokospiste Lappeenrar,ta 
Puhaka,r,katu 11 
53600 LAPPEENRANTA 

Pekerna Oy 
Transpoir.t 
06850 KULLOO 

Oy Finlayson Ab Kaivotarvike 
PL 43/lahteva 
30101 FORSSA 

ULKOMAANVALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimistor. sahkeellK nro 155, 27 .1 2 .1 985, on kansainvKli-
sessa tavaral i i ker,teessa kii.ytet ta vHi u lkomaal:! valu utan muur•-

toKursseja muutettu 2.1 .1 986 lukien seuraavasti: 

100 ALANKOMAIDEN FLORIINIA 196,00 mk 

100 BELGIAN FRANGIA 10,80 mk 

ENGLANNIN PUNTA 7,95 mk 

100 ITAVALLAN SRILLINKIA 31 '50 mk 

100 LUXEMBURGIN FRANGIA 10,80 rnk 

100 NEUVOSTOLIITON RUPLAA 726 , 00 rnk 

100 NORJAN KRUUNUA 72 , 50 mk 

100 RANSKAN FRANGIA 72 , 30 mk 

100 SAKSAN LIITTOTASAVALLAN 
MARKKAA 221 , 00 rnk 

100 SAKSAN DEMOKRAATTISEN 
TASAVALLAN MARKKAA 221,00 mk 

100 SVEITSIN FRANGIA 263,50 mk 

100 TANSKAN KRUUNUA 61 , 00 rnk 

(Nro Tkv 5017 , 3 .1 . 1986) VT 3/86 
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RYHMAMATKAKAMPANJA KOULULAISILLE JA OPISKELIJOILLE 1.5 . - 31 . 5 . 1986 

Koululais- ja opiskelijaryhmille voidaan myyda VR : n lipputoimistoissa 

1 . 5. - 31 . 5.1986 valisena aikana tehtavia matkoja varten ryhmalippuna 

meno-pa l uulippu menolipun hinnalla. 

Ryhmaliput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 oheisen ma l lin mukaan : 

rasti (x) ruutuun 2 

""S:t(j§/=~ATKALIPPU 
n MENO MENO·PALW D MATKAtl 
.__ ENKEL TUR-AETUR TVRIST - ~ ... o o·o orr 

35 

' 

lahtoaseman 
l henne 

50001 

,,. __ , ...,.. _:· 
"'..;.. 

·, 

ryhma 20 erikoisal . 
tarkistusliput 

henkiloiden hinta maaraas . ka utta-
lukumaara 1yhenne ku1 ut 

nro xxx-xxx 

Ryhmalippua myytaessa on huomattava : 

- lippu myydaan vahintaan 20 henkilon koululais- tai opiskelijaryhmal

le opettajat (ohjaajat) mukaan l ukien 

- kutakin viitta oppilasta kohden saa matkaan osallistua yksi opettaja 

tai ohjaaja samoin eduin 

- lippu myydaan aina toiseen 1uokkaan 

- ensimmainen kelpoisuuspaiva aikaisintaan 01 . 05 . 1986 ja voimassaolo-

aika paattyy viimeistaan 31.05 . 1986 

- matkan oltava vahintaan 76 kilometria yhteen suuntaan 

- matka ei voi olla vyohyketariffialueen sisainen matka 

- hinnat yhta henkiloa kohti saadaan tariffitaulukoista 2A ja 2B 

Paikkalipuista kannetaan normaa1ihintaiset maksut . 

(Lht 1/545/86 , 8.1.1986) VT 3/86 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Rataosa-a l ennus Helsinki -Hanko- Turku : 01 . 02 . 1986- 31.05 . 1986 

Alennus on 30 % ja voimassa kail<kina viikonpaivi n a . 

Alennus myonnetaan kaikille taysihintaisille yli 75 km : n pituisille 

meno- tai meno-paluumatkoille. Alennus myonnetaan matkoille , jotka al 

kavat Helsingista, Turusta (Turku sat.) tai Hangosta tai naiden rata

osien valiasemilta ja jotka paattyvat Helsinkiin , Turkuun (Turku sat . ), 

Hankoon tai naiden r ataosien jollel<in valiasemalle . 

Al ennusta ei myonneta matkoille , joista on annettu alennus jollakin 

muulla perusteel l a , kuten 65-kortti , opiskelija, sotilas jne . Ale nnus 

ei koske matl<o.ja , jotl<a alkavat ko . rataosien ulkopuolelta . 

Lipunki r joitus : 

Matkustajal l e myydaan meno- tai meno-paluulippu (1om. VR 2202) 30 %: n 

alennuksella (taulukko 9D , lastenliput taulukko lOD) . 

Matka l ipun kenttaan "MENO" tai "MENO-PALUU " merkitaan rasti ja "MUU"

ken ttaan koodit seur aavasti : 

menolippu 

meno-pa l uul ippu 

Aikuinen 

94 

96 

La psi 

95 

97 

RAP- jarjestelmal l a myytaessa mer kitaan I-l<enttaan e r il<oiskoodit seu-

r aavasti : 

menolippu 

meno- pa l uulippu 

Aikuinen 

4 

6 

La psi 

5 

7 

Lippujen l<e l poisuusajat ovat n ormaalit, viimeinen voimassaolopaiva 

kuitenkin 31. 05 .1 986 . 

(Lht 2/545/86 , 8 .1.1986) VT 3/86 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan seuraavat korjauk
set 16.1.1986 lukien: 

Hakasuo: poistetaan julkaisusta 
Ilmajoki: sarake 4; merkinta Pr 71. muutetaan merkinnaksi 

Ksk 96. 
Kakkuri : sa rake 4; mer kinta Pr 46 . muutetaan merkinnaksi 

Ksk 71. 

Kaskinen: sarake 4; merkinta Pr 25 . poistetaan 
Kauhajoki: sarake 4; merkinta Pr 33. muutetaan merkinnaksi 

Ksk 58 . 
Koskenkorva: sarake 4; merkinta Pr 63. muutetaan merkinnaksi 

Ksk 88. 
Kurikka: sa rake 4 ; merkinta Pr 53. muutetaan merkinnaksi 

Ksk 78. 
Lapinjarvi : sarake 4 ; merkinta Vl 23 . muutetaan merkinnaksi 

Lvs 23. 
Lauste: sarake 4; merkinnat muutetaan merkinnoiksi 

Turku 6 . 
Tku 6 . Kr 107. 

Liminpuro: poistetaan julkaisusta 
Loviisa: sarake 4; merkinta Lva 6. muutetaan merkinnaksi 

Lvs 6 . 
Narpio : sarake 4; merkinta Pr 13 . muutetaan merkinnaksi 

Ksk 12. Sk 100. 
Parikkala: sarake 4 ; poistetaan Raja 9 . 
Pun tala: sarake 4; mer kinta Imatra 10 . muutetaan merkinnak-

si Imatra T 10 . seka merkinta Imr 10. 
merkinnaksi Imt 10 . 

Teuva: sarake 4; merkinta Kst 33· poistetaan 

Seuraavien liikennepaikkojen kohdalta sarakkeesta 4 poistetaan Kov
jokea (Koi) koskevat merkinnat: 

Eskola, Harma, Jepua, Kannus, Kauhava, Kokkola, Kolppi, Kruunupyy, 
Kalvia, Lapua, Leppaluoto, Pannainen, Sievi, Voltti . 

(Nro Lko 1/571/86, 8.1 .86) VT 3/86 
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HENKILOVAUNUJEN LAMMITETTAVAT KISKOJARRUN MAGNEETIT 

Pasilan konepajalla asennetaan viiteen Cht-vaunuun (2378 .. . 2382) 
jarjestelma, jossa telien magneetteihin syotetaan 220V jannite vau
nunmuuntajalta sellaisella saalla, milloin telit keraavat eniten 
jaata ja lunta . Jarjestelma toimii taysin automaattisesti saatoter
mostaattien ohjaamana , kun junaan on kytketty 1500V jannite ja ul

kolampotilan ollessa noin +5 °C ... -10 oc . Osoituksena siita etta 

termostaatti on kytkenyt lammityksen palaa kytkentakotelon etupin
nassa keltainen merkkivalo . Lisaksi on yhdessa jarrumagneetissa 

(ylapuolella) termostaatti, joka katkaisee jannitteen jos jarrumag
neetin lampotila ylittaa noin +30 oc. 

Lampotilat voidaan lukea eteisen valaistuskaapissa olevista lampo
mittareista . Samassa ~aapissa on myos painekytkin, joka poistaa 
lammityksen silloin kun kiskojarru toimii . Kokeiltaessa kiskojarru
ja kokeilupainikkeesta tulee merkkilampun, milloin se palaa, sam
mua. 

r-l o·o D El D EJ D El D EJ o·o H 

- ~ 1'\ H 
keltainen 

r-. 

~ 

~'''''"""" """% (..;'""''· 
run kokei lu~ ai - Kiskojarrun lammit~sjarjes-

telman k~tkentakotelo .... - paakytkln 
- ohjauskytkin 
- termostaattien saatonupit 
- lammityksen kahvavaroke 

VAROITUS 

Teleissa ja niiden liitynnoissa olevat, kiskojarrujen lammitykseen 

liittyvat 220V johdot ovat vaurioitumiselle alttiita . Hengenvaaran 
takia kielletaan kaikki teleihin kohdistuvat tyot vaunun 1500 V 
johdon ollessa jannitteinen tai ellei sahkoasentaja ole erottanut 
kiskojarruja 220V kayttojannitteesta . 

II 
~ 
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Vaunun 1500V johto on jannitteeton kun syottavan sahkoveturin paa
katkaisija on auki ja virroitin alhaalla , Dr16-veturin moottori on 
pysahtyneena tai junarunko on erotettu kiinteasta 1500V syottopis
teestli. . (Kat so ohj e : Junan 1 ?OOV JOhdon kytken tii.ohj eet) . 

Ko. vaunuihin ei saa asentaa vaihtotelia ennenkuin telin kiskojarru 
on muutettu ko. kayttoon sopivaksi . Muutostiedotus 172800 . 

Vaunuissa, joissa on lammitettli.vat jarrumagneetit , on varoituksena 
vaunun alla olevissa kytkentarasioissa seka telien sivupalkeissa 
oheinen tarra . Kaikista hairioista tulee ilmoittaa Kayttotoimiston 
vaunujaostoon puh . 3685 tai 2407 . 

Hengenvaara & 

(N r o Lk 6/412/86 , 7 . 1 . 1986) VT 3/86 

VAUNULUETTELOSANOMIEN LAADINTAOHJEET TAVARALIIKENTEEN JU!HLLE 

Vaunuston seuranta (lom . 3701 .3), ohjeet vaunuluettelosanomien laa
dinnasta ja lahettamisesta , nro Lt 23668/412/81 , 16 . 12 . 1981 voima s 
sa 1 . 3 .1 982 lukien , on uusittu . 

Uusitut VAUNULUETTELOSANOMIEN LAADINTAOHJEET TAVARALIIKENTEEN 
JUNILLE (VR 3701 . 64) ovat voimassa 1 . 3 . 1986 alkaen. Rautatiepiirien 
paallikot antavat tarvittavat lisaohjeet vaunuluettelosanomien 
laatimisesta ja lahettli.misesta . 
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Henkiloliikennetoimisto antaa ohjeet benkiloliikenteen junien vau

nuluettelosanomien laatimisesta ja lahettamisesta. 

VR Omatarvepaino suorittaa ohjeiden (VR 3701 . 64) perusjakelun. 

(Lt 2/412/86, 6 .1 .1986) VT 3/86 

JTT : N KORJAUSLEHTI 46 

Jtt:n korjauslehti 46 on ilmestynyt ja tulee voimaan 15.1 .1986 . 

VT 3/86 

RATATEKNILLISET ERILLISOHJEET 

Tekniset m~ar~ykset rata-alueella sijaitsevia · maarakennus

laitteita varten on laadittu ja hyv~ksytty (Rto 268/340/85, 

3.4.1985). M~~r~ykset liitet~~n kansioon Ratateknilliset 

erillisohjeet VR 2775 kohtaan 4 (VR 2775.4.1). 

VR : n omatarvepaino on tehnyt painatuksen ja perusjakelun. 

(Rto 268/340/85, 8 . 1.1986) VT 3/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

KORJAUKSIA : 

VT 51/85:ssa olleeseen viranhakuilmoitukseen seuraava 

rnuutos: Oulun rautatiepiirissa liikennetarkastaja A 19 

virka (henkiloasiat) pitaa olla liikennetarkastaja ap 

~ virka . Oulun rautatiepiirin paallikolle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toirnitettava Oulun rautatie

piirin kansliaan viimeistaan 31 . paivana tammikuuta 1986 

(jatkettu hakuaika) . 
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Korjaus VT 1/86 

KoneinsinHHrin (A 22) virka, toistaiseksi rau~atiehallituksen 

koneosaston konepajatoimistossa. 

pitaa olla 

KoneinsinHHrin (A 22) virka, toistaiseksi rautat1ehallituksen 

koneosastolla. Koneosaslon johtajalle osoitetut kirjalliset ha

kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 3.2.1986 

mennessa ennen viraston. aukioloajan paattymista. 

VT 1/86 : ssa haettavaksi kuulutettujen Helsingin rau 
tatiepiirissa avoinna olevien virkojen ja toimien 
hakuaikaa jatketaan helmikuun 07. paivaan 1986 . 

VT:ss~ 1/86 haettavana olevan ImatPan liikennealueen (1 Spl) 

asemapaallik5n viPan palkkausluokka on Al4. Hakuaika paat
tyy 3 . 2 . 1986 . 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisjohtajan (S 25) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 

hallinto-osastolla . Virkaan nimitetty tulee toimimaan koulu

tus - ja kehittamistoimiston paallikkHna. Valtioneuvostolle osoi

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk

sen kirjaamoon viimeistaan 17 . 2 . 1986 mennessa ennen viraston 

aukioloajan paattymista . 

Ylimaarainen ~liteknikon (A 17) toimi, loistaiseksi rautatie

hallituksen rataosaston sahkHteknisessa toimistossa. Rataosas

ton johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 

rautatiehallituksen kirjaamoon 17.2.1986 mennessa ennen vires

ton aukioloajan paattymista. 

3 
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Rautat1ehallituksen tavarali1kennetoimistoon haetaan insinooria 

v1rka- Lai tyosop1mussuhteeseen hoitamaan kuormausteknisia teh

tavia 1.3.1986 lukien. 

Paaas1allisina tehtav1na ovat kuormauslapojen neuvonta. niiden 

kehittely ja kuormausehtojen maarittely. Tehtaviin kuuluu myos

kin osallistuminen tavaravaunujen ja kuljetusjarjestelmien tuo

lekehittel yy n. 

Liikenneylijohtajalle osoitetut kirjal l ise t hakc muk se l on toi

mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 31.1.1986 mennessa. 

Lisatietoja antaa tarvittaessa map Kalevi Karhu, puh . 2566. 

Toimistosihteerin (A13) ja toimistosihteerin (All) virat toistai 

seksi Hyvinkaan konepajassa . Hyvinkaan konepajan paallikolle osoi 

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava konepajan toimistoon 

viimeistaln 17.2.1986 ennen virka - ajan pllttymista . 

Yliteknikon (A 19) virka, 4 jarjestelymestarin virkaa, 2 raken
nusmestarin (A 15) virkaa, ylikonduktoorin virka, asemapaallikon 
(A 14) virka, 2 apulaisasemapaallikon (A 14) virkaa, 4 lilkenne
ohjaajan (A 14) virkaa, 6 veturinku!jettajan virkaa, 2 Jiikenne
mestarin (A 12) virkaa, 5 toimistosihteerin (A 11) virkaa, 
2 konduktoorin (A 11) virkaa, vaihdemiesten esimiehen virka, 
2 kuormausmestarin virkaa, 5 konduktoorin (A 10) virkaa, 2 rata
esimiehen tointa, 2 toimistosihteerin (A 8) virkaa, asemamesta
rin virka, 16 junamiehen tointa, vaununtarkastajan toimi, 7 vetu
rinlammittajan (A 7) tointa, 3 vaihdemiehen tointa, 3 toimisto
virkailijan (A 4) tointa, 15 asemamiehen (A 2) tointa, 10 asema
miehen (A 1) tointa. 

Dulun rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava Oulun rautatiepiirin kansliaan viimeistaan 
15.02 . 1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin ~imitetyt sijoitetaan 
toistaiseksi seuraavasti: 

Yliteknikko (A 19) Oulun (1 OJ mekaaniset turvalait 
teet) sahkoalueelle 



Jarjestelymestari 

Rakennusmestari (A 15) 

Yl ikonduktiiori 

Asemapaallikko (A 14) 

Apulaisasemapaallikko (A 14) 

Liikenneohjaaja (A 14) 

Veturinkuljettaja 

Liikennemestari (A 12) 

Toimistosihteerl (A 11) 

Konduktiiori (A 11) 

Vaihdemiesten esimies 

Kuormausmestari 

Konduktoori (A 10) 

Rat a e simi e s 
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Oulun (2 01 jnt, 1 01 mre) liiken 

nealueelle, Rovaniemen (1 Roi) 

I i ikennealueelle 

Oulun (1 01) rata-alueelle 

Torn ion ( 1 Pel) rata-alueelle 

Rovaniemen (1 Roi) liil<enne

alueelle 

Kajaanin (1 Tlk) li ikennealueelle 

Oulun ( 1 Rhe Rrki) I i ikenne-

alueelle, Kemin (1 Tor) liiken-

nealueelle 

Rautatiepi irin ( 1 01) toimisto 

Kemin (1 Kem) liikennealueelle 
Rovaniemen (2 Roi) liikenne-

alueelle 

Ou I u n { 5 0 I ) v a r i k o I I e 

Kemin (1 Kem) varil<olle 

Oulun (1 Rhe) liikennealueelle 

Kemi n (1 Tor) liikennealueelle 

Kemin (1 Kem Ia tsto, 1 Kem 

tav.tsto, 1 Kem lipputston esimies) 

liikennealueelle, Oulun 
( 2 0 I m ret s to ) I i i ken n e a I uee II e 

Kajaanin (1 Kon, 1 Vkt) liikenne

alueelle 

Kajaanin (1 Kon) liikennealueelle 

Oulun (2 01) I i ikennealueelle 

Ou 1 u n ( 2 0 I ) I i i ken n e a I u e e I I e 

Kemin ( 1 Kem) liikennealueelle 

Kajaanin (1 Kaj) liikennealueelle 

Rovaniemen (1 Roi) liikennealueel

le 

Kajaanin {1 Pto) rata -alueelle 

Ou 1 u n ( 1 V a a ) n t a -a I u e e I I e 

3 



3 

Toimistosihteeri (A 8) 

Asemamestari 

Junamies 

Vaununtarkastaja 

Veturinlammittaja (A 7) 

Vaihdemies 

Toimistovirkailija (A 4) 

Asemamies (A 2) 

Asemamies (A 1) 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 
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Oulun (1 01 lipputsto) liikenne
alueelle, Rovaniemen (1 Roi) 
liikennealueelle 

Kemin (1 Lla) liikennealueelle 

Oulun (7 01, 1 Rhe) liikenne
alueelle, Kemin (5 Kern) liikenne
alueelle, Kajaanin (1 Kaj. 2 Kon, 
1 Vkt) liikennealueelle 

Oulun ( 1 01) varikolle 

Kontiomaen (1 Kon) varikolle 
Oulun (6 01) varikolle 

Oulun (3 01) liikennealueelle 

Oulun (1 01, 1 Rhe) liikenne
alueelle , Kemin (1 Kern) _ liiken
nealueelle 

Oulun (12 01, 1 Utj) liikenne
alueelle, Rovaniemen ( 2 Roi) 
I i ikennealueelle 

Oulun (7 OJ) Jiikennealueelle, 
Kajaanin (2 Kon) liikennealueelle 

0 u I u n r aut at i e p i r i : apulaisasemapaallik5n (A13) 
virkaan toimistosihteeri (A11) Alpo Olavi Jarvinen, 
asemamiehen (A2) toimeen y l im . tallimles (A2) Aatos Auku s ti Neitola, 
ylim . asemamies (A2) Hannes Einari Hekkala , Raimo Mikael Honkanen, 
Paavo Erkk i Antero Hurme, Vaino Tapia Simon Hyvonen, Mauna Olavi 
Jaara, Tero Einari Kokkonen, Eero Sakari Moilanen. Ari Va ino I i sak 
Rahikkala, Aarne Johannes Riepula ja Aulis Verner Salo, 
asemamiehen (A1) toimeen y l im . asemamiehet (A2) Ari Eero Kullervo 
Ahonen, Erkki Antero Etelasaari, Toivo Jussila , Jari Ensio Kaakinen, 
Rainer Kalervo Kontio, Esa Heikki Kullberg, Jorma Kullervo Kulo
jarvi, Juha Kullervo Marjeta, Jorw3 Sakari Meripaasi, Lasse Tapani 
Mustajarvi, Jorma Erkki Makitupa, Ilkka Tapani Roininen ja Henry 
Juhan i Svahn, 
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asemapaallikon (A1S) virkaan yltm . toimistovirkailija (A4) Paavo 
Antero Ritvanen, 
junamiehen (A7) toimeen asemamiehet (A2) Eino Kalervo Heikkinen, 
Terho Yrjo Uolevi Koskinen, Risto Olavi Leinonen, Heikki Juho 
Pelkonen, Esa Johannes Rikkola ja Erkki Veli Vesala seka asemamies 
(A1) Osmo Paivio Kokkonen, 
jarjestelymestarin (A14) virkaan ylimaarainen jarjestelymestari 
Kaarlo Johannes Sirvio ja junamies Voitto llmari Pohjanen, 
kontluktoorin (A11) ~irkaan junamies (A7) Eino Partanen, 
konduktoorin (A10) virkaan kuormausmestari (A11) Leo Eino Kyro
lainen ja jarjestelymestari (A14) Ossi Matias Vikamaa, 
kuormausmestarin (A11) virkaan vaihdemies (A7) Juhani Antero 
Brusila ja asemamies (A1) Reine Eino . Juhani Maltta, 
liikennemestarin (A10) virkaan ylim. liikennevirkailija (AS) Osmo 
Juhani Rontynen, 
alemman palkkaluokan liikenentarkastajan (A13) virkaan toimisto
sihteeri (A13) Esko Pauli Johannes Vappula, 
rataesimiehen (A9) toimeen raidemies Eino Paavo Tervonen, 
toimistosihteerin (A12) virkaan toimistosihteeri (A11) Helvi 
Inkeri Salmi, 

3 

toimistosihteerin (A11) virkaan toimistosihteerit (AS) Marja Leena 
Konola, !rja Pouta, Sirkka Annikki Remes ja Pirkko Hillervo Saukko, 
totmistosihteerin (A8) virkaan toimistovirkailijat (A4) Riitta 
Hannele Kiviranta ja Marja-Liisa Kahkonen, 

toimistovirkailijan (AS) toimeen toimistovirkailija (A4) Aila 
Anneli Mustaniemi, toimistovirkailijat (A2) Tuula Irja Annikki 
Kela ja Sirkka Leena Kovalainen, 
toimistovirkailijan (A2) toimeen ylim . toimistovirkailijat Maija 
Li!sa Karkkainen ja Kai Yrjo Virtanen, 
Vaihdemiehen (A7) toimeen junamiehet (A7) Osmo Kalevi Hilli, 
Olli Kalevi Harkonen, Jouko Ilmari Kemppainen ja Lauri Viljo 
Kalervo Kolehmainen, asemamies (A2) Heikki Sakari Pohjola, asema 
miehet (A1) Pentti Kalevi Kamarainen, Matti Ensio Parkkinen. Paavo 
Kustaa Sodo ja Tapia Allan Valkama, 
vaunumestarin (A12) virkaan vaununtarkastaja Risto Kalevi Hypen, 
vaununtarkastajan (A7) toimeen ylim . vaununtarkastaja Asko Kalervo 
Ma ta 1 a, 
Veturinkuljettajan (A13) virkaan veturinlammittajat (A6) Taisto 
Olavi Aarne rsokoski, Paavo Sulo Jarvela, Heikki Juhani Kainu
lainen, Pekka Einari Kauppila, Martti Ensio Komulainen, Veijo 
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Johannes Korkatti, Pentti Johannes Ponto, Jari Veikko Simi Ia ja 
Pentti Antero Tokoi seka veturinlammittaja {A4} Erkki Juhani 
Pa II a r i, 
veturinlamm1ttajan {A6} toimeen tilapaiset veturinlammittajat 
Hannu Erkki Juhan! Haapala, Veli Pekka Jarvenpaa, Teuvo Juhan! 
Kangas, Risto Johannes Kemppainen. Viljo Edvard Kupari, Antti 
Aleksanteri Maskonen, Pekka Uolevi Malaska, Pertti Jaakko Antero 
Pyykkonen ja Pentti Kalevi Vayrynen, 
koneinsinoorin (A22} virkaan insinoori (tss} Markus Johannes 
Lohikoski, 
ylimaaraiseen yliteknikon (A18} toimeen teknikko (tss} Alpo Vaino 
Rekinen, 
ylimaaraiseen Jiikennevirkailijan (AS} toimeen Jiikennevirkamies
harjoittelijat Risto Tapio Junttila, Laina Alina Esteri Kemppainen, 
Harri Tapani Saloranta, Arto Juhan! Taimio, Asko llmari Vahasarja, 
ylimaaraiseen huoltomlehen (A6} totmeen tallimiehet Pentti Johannes 
Ervasti, Jouni Kalevi Eskelinen, Paavo Ilmari Kolehmainen. Hannu 
Kalervo PekkalajaReijo Kalevi Pesola seka ylimaaraiset tallimiehet 
Kyosti Samuli Korkala ja Urpo Olavi Lahti, 
ylimaara1seen vaununsiivoojan toimeen tyosuhteiset siivoojat Elma 
Annikki Leinonen, Maila Annikki Kahkonen, Ritva Kyllikki Marttila, 
Sirkka Heleena Tauriainen ja Raija Marjatta Varjus. 

EROJA 

0 u I u n r a u t a t i e p i i r i : a semam i es (A 1 } Ka I e vi Ee 1 is 
Ovaskainen, asemapaallikot (A13} Toivo Onervo Jormakka ja Kaarlo 
Eero Laitinen, junamiehet (A7} Pentti Adolf Fingerroos ja Alpo 
Johannes Macklin, konduktoorit (A10} Pentti Jorma Lehtomaki ja Leo 
Mikael Turpeinen, liikennemestari (A12} Hilkka Tellervo Ruokolainen, 
liikenneohjaajat (A14} Kalervo Aatos Antero Kuusipuska ja Eino 
Antero Laukkanen, liikenentarkastaja ap (A19} Atte Matti Autio, 
rataesimiehet (A9} Kaarlo Ilmari Jaaskelainen, Yrjo Henrik Marttila 
ja Sulo Alpo Teittinen, toimistosihteerit (A11} Ulla Em.ilia Kl:ister, 
Helmer Aleksanteri Ring, Elli Sofia Sutela ja Aino Anna-Liisa 
Tuominen, vaihdemiesten esimies (A11} Markus Olavi Heiskanen, 
veturinkuljettajat (A13} Vaino Leander Haapakoski, Martti llmari 
Jarve l in, Jouko Kalervo Jaaskelainen, Viljo Aulis Kahlos, Juhani 
Korpipaa, Niilo Johannes Penttinen, Aarne Heikki Prittinen ja Leo 
Matti 01 a vi Saarimies, yl i konduktoori ( A14} Aarne I lmari Kauppi Ia, 
ylimaarainen trukinkuljettaja (A7} Yrjo risak Hyvonen. 
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RAUTATIEOPILLISEEN KURSSJIN LIITTYVXT TUTKIELMAT 

Rautatieopi1lise11a kurssi11a 11 / 85 on 1aadittu seuraavat tutkie1mat: 

1. Markkinoinnin tehostamisede11ytysten parantaminen Pieksamaen rau

tatiepiirissa asiakastiedoston avul1a (Matti Gadd Pm rtp/khy ) 

2. Joensuun rautatiepiirin tyosuoje1utoiminnan tehostaminen 

( Esko Hartikainen Jn s rtp ) 

3. He1singin asetinlaitekoulutuksen kahitys ja opetuksen 1aadun paran

taminen entisestaan (Eino Hertteli Hki rtp) 

4. Vaunukuorma1iikenteen 1isaamismahdo11isuudet ja -keinot Pyhasalmen 

asemal1a (Aarre Hirvi Yv la/Pha ) 

5. Kiskon kayttoian pidentaminen ja laadun parantaminen hoylaama1la ja 

hioma11a (Heikki Kamppila RH/rtt) 

6 . Helsingin A1ppi1an puhe1inkeskuksen ti1aajaliittymien ti1aus- ja 

asennuskaytannon saaminen joustavammaksi ja vahemman tyovoimaa si

tovaksi (Pekka Kataja sa Hki ) 

7 . Radiopuhelimien ja radiojarjestelmYen kayttoohjeiden uusiminen 

( Erkki Kiiskinen Hki rtp / sa ) 

8 . Loviisan terminaalin tu1oksen parantaminen paikallista myyntityota 

1isaamalla ( Eero Kinos Lh ka / Lva ) 

9. Seinajoen rautatiepiirin aluee1la o1evat satamat ja VR : n mahdo11i

suudet kehittaa pa1ve1ujaan niissa ( Seppo Kiviniemi Sk 1a) 

10. Turun tutkintaasioiden kehittaminen juna1iikenne- ja vaihtotyovauri

oiden e nna1taehkaisemiseksi (Seppo Kohonen Tku 1a ) 

11 . Kuljetussuunnitte1un kehittaminen Ou1un rautatiepiirissa (Lauri 

Ky1ma1a 01 rtp) 

12 . Va unumiestoiminnan kehittaminen Vainikka1an raja-asema11a (Jukka 

Laapas Lr vr) 

13. Paika11isliikenteen kehittaminen rataosa1la Rauma-Kokemaki (Esko 

Lakkala Tpe rtp) 

14 . JK - juna1iikenteen tehostaminen Kokemaen osa1ta (Matti Lappa1ai

nen Pri 1a/Kki) 

15 . Kouvolan rautatiepiirin rakennussuunnittelun ja kustannusseurannan 

kehittaminen (Sep po Lehtinen Kv rtp ) 

16. Pa1ve1ujen markkinoinnin, tiedottamisen ja yhteistoiminnan kehitta 

minen pienella asemal1a (Raimo Leinonen 01 la/Tpa ) 

17 . Sahkoradan tyomaadoitus~a1ineide n kehittaminen (Samu1i Manninen RH/stt) 

18 . Puutavaran mittojen vaikutus vaunuston va1intaan ja tayttosuhteeseen 

( Unto Pehkonen Lis 1a) 

19 . Turvalaitehuollon kehittaminen Seinajoen rautatiepiirissa (Paavo 

Reuna-Tuuri Sk sa ) 
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20. Vaihtotyon tunnuslukujen kehittaminen ja kehitettyjen tunnusluku

jen hyodyntaminen ratapihatoiminnan johtamisessa (Jarmo Ronnqvist RH/lt) 

21. HBI-vaunuston kaytto Pieksamaen rautatiepiirissa (Uolevi Salmela Pm rtp) 

22. Matkustajapalvelun kehittamisen keskeiset kohdat asiakaspalauttei

den valossa (Mauna Savolainen Hki hla ) 

23. Valtionrautateiden kuormalava-asiainhoidon sopeuttaminen FIN-kuor

malavajarjestelman vaatimuksiin (Kalevi Solla RH/lt) 

24. Tavoitejohtamisen nykytila ja kehittaminen Helsingin rautatiepii

rissa (Jaakko Valpio Hki rtp) 

Tutkielmat asetetaan Valtionrautateiden kayttoon ja toimitetaan RH:n 

kirjastoon, josta niita on mahdollisuus tarvittaessa lainata. 

VT 4/86 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan seuraava muutos 
1. 2. 1986 lukien: 

Helsinki : sarake 6; "Pasilasta lahtevien ja sinne saapuvien vau
nukuormien kuljetuskirjat kasitellaan Hel
singissa" muutetaan seuraavasti: 

"Pasilasta ja Vallilasta lahtevien ja sinne 
saapuvien vaunukuormien kuljetuskirjat ka
sitellaan Helsingissa". 

(Nro Lko 5/571/86, 13.1.86) VT 4/86 

PUHEREKISTERILAITTEIDEN KAYTTOONOTTO 

Helsingin rautatiepiirissa otetaan puherekisterilaitteet kayt toon 
27 .1.1986 klo 12 .00 seuraavi lla paikoilla : 

Hanko, Karjaa, Kerava, Hyvinkaa, Hameenlinna 

Nauhoitettavat yhteydet 

Hanko 
- junasuorittajan puhelinkeskus 
- ratapiharadio K 7 

Karjaa 

K 11 

K 19 

- junasuorittajan puhelinkeskus 
- ratapiharadio K 6 

K 8 

- linjaradio K 1 
K 2 
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Kerava 
- junasuorittajan puhelinkeskus 
- ratapiharadio 

Hyvinkiifi 

- junasuori t tajan puhelinkeskus 
- ratapiharadio K 13 

K 9 

Hameenlinna 
- junasuorittajan puhelinkeskus 
- ratapiharadio K 6 

K 11 

" K 18 
K 21 

(Nro Ltv 2316/431 /85, 10 . 1 . 86) VT 4/86 

LISAYKSIA TRANSPOINT- AUTOLINJOIRIN 

4 

Kappaletavara (VR 2652 . 1) -kansion tietoja Transpoint- kuljetuksissa 
kaytettavissa olevista autolinjoista taydennetaan seuraavasti . 

HELSINKI - ~IAARIANHAMINA 

Helsinki - Maarianhamina valille on avattu suora autokuljetus- ja 
liitantalinja, jota liikennoi VR : n kanssa tehdyn yhdysliikennesopi 
muksen mukaisesti Haggbloms Transalandia Ab . Linjan yhdysasemana on 
Helsinki . 

Linjalla ajetaan t¥opaivina yksi vuoro kumpaankin suuntaan. Auto 
saapuu Helsinki in 10 . 00- 11 . 00 ja lahtee Helsingista 16 . 00- 17 . 00 . 
Kuljetukset linjan paatepaikasta toi s een tapahtuvat yon aikana . 
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Linjan ainoa osoitepaikka on Maarianhamina . Muualle Ahvenanmaan 
maakuntaan ulotettavista jakelu- ja kerailykuljetuksista on ohjeet 
osoitepaikkaluettelossa (VR 2646.1) ja yhdysliikennesopimuksessa. 
Samaan yhdysliikennesopimukseen on sisallytetty myos Turku-Maarian
hamina liitantalinja, jonka liikenteenhoito on kuitenkin pysytetty 
taysin ennallaan. 

Kaikki Ahvenanmaalle osoitetut ja sielta lahtevat lahetykset, riip

pumatta siita, kuljetetaanko ne Helsingin vai Turun kautta, rahdi
tetaan yleisten maaraysten mukaisesti aina Turun kautta. Kuljetus

ten ohjaamisessa on taas rahdituksesta huolimatta huomattava , etta 
Helsingin kautta saadaan ohjata vain Helsingin, Keravan, Mikkelin 
ja Savonlinnan ohjauspiirien lahetykset. Muiden ohjauspiirien lahe
tykset on ehdottomasti ohjattava aina Turun kautta. 

TURKU - TAALINTEHDAS 

Kuljetusliike Kalevi Jokinen Ky on tehdyn yhdysliikennesopimuksen 
mukaisesti 2.1.1986 lukien aloittanut linjaliitantakuljetukset 
kiertolinjalla Turku-Salo-Forby-Kemi o-Taalintehdas- Dragsfjard- Sau
vo-Turku . 

Linjalle saapuvan tavaran yhdysasemina toimivat Turku ja Salo. 
Sielta lahtevan tavaran yhdysasemana on aina Turku. 

Saannollisia ajopaivia ei toistaiseksi ole, mutta viikottaisia ajo
vuoroja ajetaan tarpeen mukaan. Auto lahtee Turusta 16 . 00-17 . 00 , 
yopyy Salossa ja jatkaa sielta aamulla jakaen saapuvan tavaran. ja 
keraten linjalta tavaran Turkuun 16.00 mennessa . 

TAMPERE - HUMPPILA 

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n hoitamasta Tampere-Forssa linjasta on 
linjaosuus Tampere-Humppila erotettu eri autolla ajettavaksi lii
tant alinjaksi , joka hoitaa seuraavien osoitepaikkojen liikenteen: 
Ky~makoski, Urjala, Matku ja Humppila. 



- 7 - 4 

Tampere- Humppila- Tampere vuorot ajetaan tyopaivina (ma-pe). Auton 
ohjeellinen aikataulu on: 
lahto Tampereelta 08.30 
paluu Tampereelle 17.00 

Menovuoron auto ajaa Valkeakosken kautta. 

JYVASKYLA - LEIVONMAKI 

Autoilija Time Ilmonen on tehdyn yhdysliikennesopimuksen mukaisesti 
aloittanut 2.1.1986 lukien linjaliitantakuljetukset linjalla Jyvas
kyla-Toivakka-Leivonmaki. Yhdysasemana toimii Jyvaskyla. 

Linjaa liikennoidaan kaikkina tyopaivina (ma-pe) siten , etta auto 
lahtee aamulla Leivonmaelta saapuen Jyvaskylaan noin 10.00 . Paluu
vuorolleen Jyvaskyla-Leivonmaki auto lahtee noin 14 . 00 . 

Leivonmaella auton jakelu- ja kerailyalueeseen kuuluu myos Rutalah
den taajama . 

Kaikki edella mainittuihin linjoihin kuuluvat uudet osoitepaikat on 
lisatty 1 . 1 . 1986 voimaan tulleisiin osoitepaikkaluetteloihin . Sa
masta ajankohdasta uusituissa lahtoterminaalikohtaisissa kulje
tusohjausluetteloissa nama muutokset on samoin jo otettu huomioon. 

VT 4/86 
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MATKUSTAJALASKENTAOHJE 

Matkustajalaskentaohjeen kohtaan 1 . Yleista ensimmaiseen kappalee
seen on lisatty heina- ja marraskuu laskentakuukausiksi . Kohtaan 
3 . Rataosat on tehty myos lisays Kem - Kli. 

Voimaantuloaika : 1 . 3.1986 

Kumoaa: 5.11.84 annetun ohjeen 

MATKUSTAJALASKENTA JUNASSA 

1. Yleista 

Matkustajalaskenta suoritetaan maalis-, kesa-, heina-, syys- ja 
marraskuun 11 - 17 paivina . Helsingin lahiliikennejunien (nro 
9001 -) laskenta suoritetaan kuitenkin maaliskuun sijasta tammi
kuun 11 - 17 paivina ja heinakuussa ja marraskuussa ei kyseisia 
lahiliikennejunia lasketa ollenkaan . Matkustajien lukumaara ilmoi
tetaan matkustajalaskentailmoituslomakkeella (1om . nro 4425) . Ma
kuuvaunumatkustajien lukumaaraa ei junahenkilokunnan toimesta las
keta , ellei toisin ilmoiteta. Lomake taytetaan asianmukaisesti ja 
toimitetaan junan mukana maaraasemalle, josta se lahetetaan tar
kastettuna edelleen tietojenkasittelytoimistoon kutakin laskenta
paivaa seuraavana paivana . 

Makuuvaunumatkustajien osalta laskenta suoritetaan junan maaraase
man lipputoimiston toimesta matkustajalaskentalomakkeelle (lom. 
nro 4425) . Tata varten eri vaunuryhmien konduktoorilistojen tiedot 
toimitetaan junan maaraaseman lipputoimistoon, jotka lahettavat 
em. tavalla lomakkeet tietojenkasittelytoimistoon. 

Yhteysjunien maaraasemat toimittavat naiden junien konduktoorilis
tan tiedot junan maaraaseman lipputoimistoon . 

2 . Lomakkeen tayttaminen 

Yhteen ilmoitukseen tehdaan ainoastaan yhta junalajia koskevat 
tiedot. Kun junalaji muuttuu matkan aikana , tehdaan kummastakin 
junalajista eri ilmoitukset. 



Paivamaara 

Junan numero 

Junalaji 

Piii vii. vaunut 
Makuu- , lepo- ja 
retkeilyvaunut 

Rataosakoodi 

Liikennepaikka 
(=laskenta
paikka) 

Pa ikkoja 

Matkustajia 

Matkatavaran ym. 
paino tonnia 

Moott . ja kond. 
v. postin pai
no kg 

Kond .vaunujen 
akseliluku 

Vankivaunujen 
akseliluku 

Henkilo- ja 
moott.vaun. yht. 
akseliluku 

Huomautuksia 
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Junan aikataulunmukainen lahtopii.iva alkuasemal
ta. 

Merkitaan junan numero. 

Koodien selitykset lomakkeen alaosassa. 

Merkitii.ii.n rasti ruutuun, mista vaunulajista 
on kyse. Tehdaan eri ilmoitukset. 

Ei tii.yteta. 

Merkitaan nimilyhennyksin junan alku- ja 
paii.teasemat seka rataosaluettelossa (kohta 3) 
mainitut liikennepaikat. 

Paikkojen lukumaarat merkitaan 
luokittain omille riveilleen. 

Matkustajien lukumaarat merkitaii.n luokittain 
omille riveilleen. Sarakkeen vasemmanpuoleiseen 
ruutuun merkitii.an matkustajien lukumii.ii.ra lasken
tapaikalta lahdettii.essii. ja oikeanpuoleiseen ruu 
tuun laskentapaikalle saavuttaessa. 

Konduktoori- ja matkatavaravaunuissa seka 
-osastoissa kuljetetun matka- ym. tavaran 
ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella 
400 kg= 0,4 , 1 300 kg= 1,3). 

I;Jaino 
( esim. 

Postilaitoksen lukuun kuljetettavan postin pai 
ne merkitii.ii.n kiloina 10 kilon tarkkuudella. 

Merkitaan konduktoori- ja matkatavaravaunujen 
akseliluku. Mainittuun akselimii.ii.rii.an lasketaan 
myos puolet EFit- ja EFi-vaunujen akselimii.arasta 
sekii. 1/4 EFiab:n akselimii.arasta. 

Ei tayteta. 

Ilmoitetaan benkilo- ja moottorivaunujen yht. 
akselilukuna paiva-, ravintola-, kahvila-, vir
virka-, vanki- ja virkatarvehenkilovaunujen ak
selit sekii. puolet EFit- ja EFi-vaunujen ja 3/4 
liitevaunun EFiab-akselimaarasta. Moottorivaunun 
ja kiskoautojunan vetovaunujen akselit otetaan 
myos huomioon. Makuuvaunun akseleita ei merkita 
pii.ivii.vaunujen lomakkeella ja pii.invastoin . 

Tehdaan merkinta, kun matkustajien lukumaaraan 
vaikuttaa jokin suurehko tilaisuus (esim . nayt
tely Ri, asevelvollisia Hl). Tehdaan myos mer
kinta tilausvaunusta, jossa ei ole suoritettu 
matkustajalaskentaa. 
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Junan kokoonpano Merkitaan junan er i tyyppisten vaunujen lukumaa
rat ja niissa mahd . tapahtuneet muutokset (esim . 
4 Eit , 1 Rkt, 1 Eift, Tpe-1 Eit , Sk+Eikt) . 

Laskennan suo- Merkitaan oma nimi ja kotiasema. 
rittaja/kotiasema 

Kohdat, joihin ei ole mitaan merkittavaa, jatetaan t yhjiksi. 

3 . Matkustajalaskennan rataosat 

Rataosaluettelossa mainitut liikennepaikat ovat laskentapaikkoja. 
Matkustajat lasketaan laskentapaikalle saavuttaessa ja sielta lah-
dettaessa . 

Rataosa Rataosa 
Hki - Ri Ri - Lh 

Ke - HyX) Lh - Kv 
Hy - Rix) 

Ri - Tl Kv - Mi 
Tl - Tpe Mi - Pm 
Tpe - Sk Pm - Kuo 
Sk - Kok Kuo - Ilm 
Kok - Yv Ilm - Kon 
Yv - 01 Kuo - Jns 
01 - Kem 
Kem - Roi Kv - Kta 
Roi - Kja 

Kv - Imr 

Hki - Kr Imr - Par 

Hki - MrlXl Par - Jns 
Par - Sl 

Kr - Tku Sl - Pm 
Tku - Tus 

Pm - Var 
Hnk - Kr Var - Jns 

Tku - Tl Jns - Lis 
Lis - Nrm 

Tku - Ukp Nrm - Kon 

Tpe - Kki Jns - Nrl 



Kki - Pri 
Kki - Rma 

Tpe - Ov 
Ov - Hpk 

Hpk - Sk 

Hpk - Jy 

Jy - Pm 
Jy - Aki 
Ov - Jy 

Sk - Vs 

Yv - Ilm. 

01 - Kon 

Kem - Kli 
Kem - Tor 
Tor - Haapar. 

x) vain paikallisliikenne 
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Huom! Kun Helsingista 
lahteva tai sinne saa-
puva juna pysiihtyy Pasi-
lass a, lasketaan matkus-
tajat viimeksimainitulta 
liikennepaikalta lahdet-
tiiessa ja sille saavut-
taessa. 

Pasilaa ei saa kayttaa. 
liikennepaikkamerkin-
no iss a, vaan merkitaan 
Helsinki. 

Vastaavasti menetelliian, 
kun jtina pysahtyy Sa von-
linna-Kauppatorin Hi ken-
nepaikalla. 

(Nro Lht 31000/579/85, 14 . 01.1986) VT 4/86 

4 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Konepajan paallikon sopim uspalkkainen ( 5 25 ) virka, toistaiseksi 

Hyvinkaan konepajassa seka koneinsinoorin sopimuspalkkainen 

( S 25) virka ( veturijaoston paallikkona ) , toistaiseksi rautatie

hallituksen koneosastolla. 

Rautatiehallituksen paajohtajalle os oitetut kirjalliset hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

24 . 2.1986 ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Lahempia tietoja antavat konepajan paallikon virasta: yi J Rau

tela puh. 707-2466 seka koneinsinoor i n vira s ta: yi 0 Kolho puh . 

707-2430 tai ki H Talamo puh. 707-3939. 

Henkilovalinnoissa avustaa Psyko-Sosiologinen Tutkimuslaitos Oy. 

VR Turun konepajan palvelukseen yksityisoikeudelliseen ty6sopimussuhteeseen 

DIPLOMI-INSINOORI 

tuotantopaallikon tehtaviin. Toimenkuvaan sisaltyy tuotannon ohjaus ja -johto . 
Kokemus esimiestehtavissa, tuotannon ohjauksen tuntemus seka tavoitteellisuus 

ja yhteistyokyky katsotaan hakijalle eduksi. 

Lisatietoja antaa knpp Hyytiainen, puh. 921-375 (y 653375). 

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetaan lahetta!!Ban 24.2.1986 mennessa 

os. VR Turun konepaja, 20120 Turku. Kuoreen merkinta "Tuotantopaallikko" . 

Toimistosihteerin (All) virka toistaiseksi Turun konepajalla (toi

mihenkilbiden henkilbasiat). Kirjalliset hakemukset on osoitettava 

ja toimitettava Turun konepajan p~allikblle viimeistaan 24 . 2 .1986 . 
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Asemapaallikon (A21) virka toistaiseksi Ylivieskan liikennealu

eella (Yv lap). 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemuk

set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 

24.2.1986. 

NIMITYKSIA JA MifARAYKSIA 

K one o sa s t o : Vahtimestarin (A~) toimeen (Tku knp) vs.ylim. vahti

mestari (A ~) Seppo Kullervo iahkapaa, ylimaaraiseen toimistosihteerin (A 13) 
toimeen (Tku Imp) ts1ht. (A 11) Aino Kyllikki Wanne. 

EROJA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o: kamreeri 01 a Annikki Lamppu , liikennetar

kastaja Viljam Riutte 

H a 1 l into - o sa s t n /piirihallinto : toimistovi~kailiju 

Soile Marja Pohjanpalo 

L i k e n n e o s a s t o liikenne tarkastaja Irma Tellervo Witikka 

T a l o u s o s a s t o : ylim dsastosihteeri Ku~t Axel Lindholm, insi 

noori Tapio August Ajulin 

P. a t a o s a e t o insincori Eero Aulis Johannes Sundell, insinocri 

Mikko Armas Pasanen 

K o n e o s e s t o yli~ 1nsinoori Veli Juhani Lepikko 
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K one o sa s to : yliteknikko Pentti Johannes Viiala, ylim. yliteknikko 

Aku Korhonen, ylim.yliteknikko Antti Kasper Kujala, ylim.yliteknikko Lauri 
Saarela, ylim.teknikko Unto Valter Puttonen, ylim.yliteknikko Tauno Petteri 

Lipponen, ap. liikennnetarkastaja Rauni Yrjo Ilmari Ruutti, ylim.toimisto
sihteeri Eeva Annikki Ruutti . 

H y v i n k a a n p a a v a r a s t o 

Viljo Antero Harnalainen 

varastonpaallikko (A 19) 

T u r u n p a a v a r a s t o 

Heimo Uolevi Oksman 

ylimaarainen varastonpaallikko (A18) 

P i e k s a m a e n p a a v a r a s t o 

Marjatta Tuomainen 

toimistosihteeri (All) 

Tampereen rautatiepiiri: asemapaallikko Pentti llmari Kanerva, Lauri Emanuel 

Kangasniemi,Armi Anneli Salo, apulaisasemapaallikko Kaisa Kaarins Kyllikki Vainio, 

Jouko Jaakko Rikhard Puskala Martti Severi Ranta, toimistosihteeri Maile Kasrina 

Estola, Hilja Josefiina Aholainen, Anna Helena Siitonen, Eila Kaarina Makela, 

Matti Johannes 5alonen, toimistovirkailija Anna Mirjam Leikkari, ylim.toimisto

virkailija Riitta Anneli Kulju, Hilkka Marjatta Liven, ylim.puhelunvalittaja 

Kerttu !lone Remo, veturinkuljettaja Keuka Olavi Vartiainen, Pentti Tapani Johan

nes Vepsalainen, Risto Olavi Rydenfelt, Reina Veikko Jalmari Leppa, Risto Tapia 

Kalske, Matti Kalevi Tuomainen, konduktoori Keijo Jalmari Anttila, Mauna Aleksi 

Makisalo, vaihdemiesten esimies Pentti Emil Jaalinna, vaihdemies Vieno Viljami 

Rostedt, Jaakko Kalevi Koivisto, junamies Veino Samuli Kiviholma, Eero Olavi 

Mattila, Tuure Kalevi Koskinen, autonkuljettaja Erkki Anton Kaukonen, Aimo Ta

pani Rautava, Heimo Johannes Rautanen, Veikko Frans Johannes Rautamaa,jarjestely

mestari llpo Heikki Kalevi Pohjanoksa, rakennusmestari Dnni Olavi Marttila, cata

esimies Toivo Antero Friman, kuormausmestari Reina Johannes Matera, autonasentaja 

Arvi Kalevi Ruottunen, vaununtarkastaja Toivo Ensio Rutanen, Eino Ensio Leppa

nen, asemamies Eero Kaleva Kivimaki, Aarne Kustaa Sinisalo, Olavi Teranto, Mat-

ti Juhani Kuneinen, Vesa Juhani Narvanen, Veikko llmari Rajala,Pekka Pentti Pel 

tala, tallimies Lauri Johannes Kallio, vaunumies Reina Jalmari Koskinen, talon

mies Veli Kyosti Armas Sinisalo, ylim.vaununsiivooja Sirkka Liisa Parssinen, 

Aini Rakel Jokinen, Raili Melisse Salminen, veturinasentaja Matti Aleksi Peltonen. 



ALOITTEESSA ON VOIMAA 
SINUN TYUSI LAATU ON VR:N LAATU -
JA ALOITTEELLA VOlT TEHDA SEN VIELAKIN 
PAREMMAKSI 

ALOITTEESI VOl 
- PARANTAA VR:N PALVELUJEN LAATUA -

TYYTYVAISET ASIAKKAAT OVAT VR:N 
ELINEHTO 

OLE UUDIST AJA 
- OMAKSU AKTIIVINEN, OSALLISTUVA JA MYUN

TEINEN ASENNE TYUTASI JA TOIMINNAN KEHIT
TAMISTA KOHTAAN 

- PARANNA VR:AA OMAKSI EDUKSESI 
- MUISTA, ETTA ASIAKKAAT ARVOSTAVAT 

AMMATTITAITOISTA, KEHITTAMISHALUISTA 
JA -KYKYISTA HENKILUKUNTAA 

ALOITE 
VIE ETEENPAIN VR:AA, JONKA TARKEANA 
OSANA TYUSKENTELET 

- PARANTAA LIIKENNETURVALLISUUTTA 
JA KULJETUSVAR~1UUTTA HYVA ALOITE 

- YKSINKERTAISTAA JA HELPOTTAA 
TUIDEN JARJESTELYA TAl TYU
MENETELMIA 

- SAASTAA TYU-, TYUVALINE- TAl 
MATERIAALIKUSTANNUKSIA 

- PARANTAA MUUTEN TOIMINTAA JA 
TALOUDELLISTA TULOSTA 

NAIN SE TAPAHTUU: 
TEE ehdotuksesi aloitelomakkee11e 
VR 1670, yksi ehdotus/lomake. Tayta 
ohjetekstien mukaisesti . 
LIITA mukaan mallikappale, piirros 
tai valokuva aloitteesi tarkoitusta 
selventamaan. Halutessasi voit kayt
taa nimimerkkia, jolloin a1oitteesi 
kasite11aan 1uottamukse11isesti . 
LAHETA a1oitteesi virkapostissa yh
teyshenki1o11e - se11ainen on jo
kaisessa rautatiepiirissa, konepa
jassa ja varastossa seka sahkoasen
nuskeskuksessa. Muua1ta a1oitteet 
osoitetaan suoraan kehittamisjaos
toon os. RH a1oitesihteeri. 

MYUS PALKITAAN, ONKO NYT SINUN VUOROSI? 

A1oitetoiminnan saannot on ju1kaistu 
kansiossa Henkilostoha11innon maarayk
sia. Kysy lisaa a1oiteyhteyshenki1o1-
tasi tai RH:n aloitesihteeri1ta 
puh. 911-2916. 

A 1 o i t e t a p a a m i s i i n 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TOIMINNALLINEN LAATU MUODOSTUU MM: 

- MEIDAN ASENTEISTAMME 
- PALVELUALTTIUDESTAMME 
- AMMATTITAIDOSTAMME 
- KOHTELIAISUUDESTAMME 
- KAYTUKSESTAMME 
- RIPE YDESTAr-t1E 

ASIAKAS KIINNITTAA ENITEN HUOMIOTA 
TOIMINNALLISEEN LAATUUN 

Helsinki 1986. Valtlon painatuskeskus 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak
kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset : 

Luetteloon lisataan : 

605519 

613620 

616052 

619007 

768291 

768309 

768317 

768325 

768333 

768341 

768358 

768366 

768515 

SLO- Kaapeli Oy 
Hailuodontie 5 
90120 OULU 

Neste Oy 
c/o Suomen Polystyreeni tehdas Oy 
32800 KOKEMJIKI 

Asko Oy Tl . Lapin tehdas 
27230 LAPPI Tl . 

SLO -Metalli Oy 
04600 MJINTS)(L)( 

Rauma-Repola Oy Rauman telakka 
PL 176 
26101 RAUMA 

Rauma-Repola Oy Rauman kemiallinen metsateollisuus 
PL 95 
26101 RAUMA 

Rauma-Repola Oy Rauman mekaaninen metsateollisuus 
PL 174 
26101 RAUMA 

Neles Oy Lokomo terastehdas 
PL 306 
33101 TAMPERE 

Neles Oy Lokomo murskaintehdas 
PL 306 
33101 TAMPERE 

Neles Oy Lokomo lokomec 
Lakalaivankatu 6 
33840 TAMPERE 

Neles Oy Lokomo meritekninen tehdas 
PL 306 
33101 TAMPERE 

Neles Oy Lokomo nosturihuolto 
PL 306 
33101 TAMPERE 

A Ahlstrom Oy hoyrykattilatehdas 
PL 184 
78201 VARKAUS 



- 3 -

768523 A Ahlstr5m Oy prosessilaitetehdas 
PL 137 
78201 VARKAUS 

768531 A Ahlstr5m Oy seulalevytehdas 
PL 184 
78201 VARKAUS 

768549 Imatran Voima Oy Rauhalahden Voimalaitos 
Kivihiilikuljetukset 
PL 382 
40101 JYV~SKYL~ 

768556 CitySokos Tapiola 
L~nsituulentie 12 
02100 ESPOO 

Luettelosta poistetaan: 

615757 

668970 

Rauma - Repola Oy Rauman tehtaat 
26100 RAUMA 

Neles Oy Lokomon tehtaat 
PL 306 
33101 TAMPERE 

(Tlk 50/86, 22 . 1.1986) VT 5/86 

RADIOPUHELIMEN KAYTTOOHJEET 

Radiopuhelimen kayttoohjeet -julkaisu (VR 2740) on uusittu. 

Uusi julkaisu on voimassa 9.2 .1 986 alkaen. 

(Nro Lko 248/431/85, 12.12.1985) VT 5/86 

5 
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MATKAILUAS IAM IESTEN MATKAL IPUT 

Matkailuasiamiehet r.y:n jasenil le myonnetaan 1.3 . 1986 l ukien 30 prosentin alennus 
1 tai 2 luokan meno- ja meno-paluulippujen hinnasta . 

Matka l ippua ostettaessa j a junassa Iipuntarkastuksen yhteydessa on esitettava voi
massao leva (v uositarral l a varustettu) Matka i luasiamiehet r .y :n jasenkortti . 

SUOMI FINLAMD 

Matkalluaslamlehet- N ·o 
Turlstombudsman r.y. · 

..JASENKOATTI 
IIEDLEMIKORT - MEMIEASHI P CARD 

Valokuva 

Sukuniml • T1Unamn - Surnam• • Familienname 

Member of European Union 
of Tourist Officers 

EUTO I 
.,a. ! 
~1 
~ -

Vuoslllpuko 
JXSENKORnN 
VOIMASSAOLOAIKA 

Malkollppukoodll 

Valtlonrautatlet: ---~---· · ········ · · · ······ ···· · ·· · -··- ~ · - · · ·· ···· · ·· · ·· ····· ·· · 
Flnnalr Oy: PD 

Silja Line Oy: 

Viking Line Oy: .. ············-················ ····· ·· ·· ······························ ··················· ··· . 

Malkahuollo Oy: .. 

Muut: ·· ··············- ··· ·· ······················ ·········-··-· - -··--·············· - ···--·············· - ····· ·· 

•··· .. .f ....... 19 ..... .. _ 

Matkaliput ki rjoitetaan ai na lomakkeelle VR 2202. Matkal i ppu un kenttaan "MENO" ta i 
"MENO-PAL UU" merkitaa n ras t i, "MUU " kenttaan koodi 65 ja l isamerkint oihin "Matkai lu 
asiamies ". 

Paikka li puista peritaan normaalit maksut . 

Matka i luas iamiesten matkalippuja koskevat kirjelmat Lko 382/136, 9.1. 1969 ja 
Lko 382/7594, 5. 12.1 969 kumotaan 1. 3. 1986 lukien . 

(Nro Lht 5/545/86, 22 .1. 1986) VT 5/86 
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JUNILTA P 65/P 66 JA P 85/P 86 JATKOYH TEYS SAARISEL~LLE 

Valtionrautatiet on tehnyt sopimuksen tilausliikennevuorosta Rovanie
mi - Saariselka- Rovaniemi ajalle 15.02. - 03.05.1986 lauantaisin. 

Buss in aikataulu: 
Uihto Rovaniemen asema klo 9.30 

Tulo Saariselan retkeilykeskus klo 13 . 30 

Lahto Saariselan retkeilykeskus klo 14. 15 

Tulo Rovaniemen as em a klo 18.30 

Bussi pysahtyy matkan varrella tarvittaessa ja poikkeaa mm. Kiilopaan 
Erakeskuksessa. 

Matkan hinta on 100,00 mk (meno - paluu) . Lapsi alle 12 v. 50,00 mk. 

Matkalippu bussikuljetusta varten kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 
oheisen malli n mukaisesti: 

sama kuin 
j unamatka-
1 i puss a 

"e®'= 
D MENO 

ENKEL 

ODD 

50 aikuinen, 51 

MATKAUPPU RESEBILJ~ 
0 MENO·PAlW rJ MATl<.Atl.U 

TUR~RETUA lJS_j TUAIST o rro [j at5J 
K ... '41rUGallef~ 

ROVANIEMI - SAARISELK~ - ROI 
ROVAN IEMI ROI 

1 a psi 

500012 

' ... .. ·. ' ~ ,~·.,.... . .:.... 

TILAUSBUSSI I
.,..,..,. I ..... "" I 
'/ "";oo,oo_j 

·~ ' 
I 

Bussilippu nidotaan junalipun kanssa matkailulippukansiin. 

Lippuja kirjoittavat kaikki rautatieasemat. Linja-autossa maksua ei 
voi suorittaa. 

Myydyista lipuista on ilmoitettava Rovaniemi puh. 967/222. 

(Nro Lht 3/561/86, 22 . 1. 1986) VT 5/86 

5 
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ERIKOISKULJETUSTEN ATK- SEURANTA 

Markkinoinnin tietojarjestelmaan on 1.1.1986 lukien liitetty myos 
erikoiskuljetusten seuranta, joka koskee seka kotimaisia etta lan
tisen ja itaisen yhdysliikenteen kuljetuksia. 

Tarkoitukseen on varattu numerosarja 6000-x ... 6999-x. 

Tavaraliikennetoimistossa numeroidaan seurannan piiriin kuuluvien 
erikoiskuljetusten kuljetusluvat kayttaen tata numerosarjaa, esim. 
Lt 6011-1/86. Rahtikirjan sopimusnumerokenttaan merkitaan vastaa

vasti 6011-1. 

Rahtikirjojen sopimusnumerokentat maaraytyvat seuraavasti: 

Kotimainen rahtikirja 

Lahettajan maksaessa rahdin merkitaan numero kenttaan nro 10, vas
taanottajan maksaessa kenttaan nro 19. 

Lantisen yhdysliikenteen rahtikirja (CIM-rahtikirja) 

Merkinta tehdaan kenttaan nro 23. 

Itaisen yhdysliikenteen rahtikirja 

Suomesta SNTL:oon (Vientiliikenne), numero merkitaan kent

taan nro 50. 

SNTL : sta Suomeen (Tuontiliikenne), merkinta tehdaan kent
taan nro 51, vanhoihin rahtikirjoihin kenttaan nro 6. 

Seurannan piiriin kuuluvien erikoiskuljetusten kuljetusluvissa an
netaan aina ohje seurantanumeron merkitsemisesta rahtikirjaan. Ase
mien ja tavaratoimistojen on valvottava, etta ohjetta on noudatettu 
ja tarvittaessa taydennettava lahettajan merkintoja . Suomeen saapu
vien kuljetusten osalta merkinnan teko rahtikirjaan edellyttaa 
r a j a - a s e m i 1 t a erityista tarkkaavaisuutta. 

(Nro Lt 1/294/86, 20.1 .1986) VT 5/86 

) 
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LIIKENNEPAI KKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkai suun lisataan 1. 2.1986 lukien 
Jaalanka seuraavin merkinnoin: 

2 3 4 5 6 
Jaalanka 26 Vaal a 14. Hpj 267 . Hpk 500 . Hko 373 . 
Jlk 827 01 Kon. 59 . 01 107. Hy 659 - Ilm 168 . Jns 328 . 

Jy 422. Kr 758 . Kv 526 . 
Lh 588 . Lla 221. Ov 535 . 
Par 458 . Pko 525. Psl 715 . 
Pm 342. Pri 632 . Ri 647 . 
Sk 441. Sij 228 . Tpe 577 . 
Tl 617 . Tku 745 . Vnj 340 . 
Yv 229 . 
Tt l ahtevaa tavaraa var ten 
rtpp : n erikoisluval la . 

(Nr o Lko 3/571/86 , 17 .1 .1986) VT 5/86 

PUHEL I NYHTEYSJARJ ESTELYJA TAMPEREEN RAUTATIEPIIRISSA 

Vammalan aulomaatt i keskus ja selektoripuhellmet rataosalla Tampere - Kokemaki 

Vammalassa otelaan kaylloon uusi puhelinkeskus 04.02.1986, mlnka Lakla polstuval 

kaikki selektoripuhelimel Tampereen ja Kokemaen valilla. 

Vall!onrauLaleiden puhel l nverkost a so i leLtaessa Vammalan keskukseen, vallLaan ensin 

suunLanu mero 933, minka jalkeen valillomasti halutLu puhelinnumero. 

Vammalan keskuksen puhelinnumerol: 

201 Asemapaallikko 

211 Junasuorlttaja y (932 ) 2615 H 

216 Asematoimisto , sivupoyla 

215 Tavaraloimislo y ( 932 ) 2612 H 

218 Tavarasuoja 

203 d Velurltalli 

302 Rata - alueen sosiaalili lal 

5 
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300 Releaset1nlaile 

200 Vieslila1lehuone 

303 

304 Tyi:ikunnat 

305 

202 d Karkku, asema 

204 d Aetsa, asema 

205 d Leukaluul hatapuhelin 

301 d Releaselinlalte, Karkku 

Tpe - Llh - Prl perusparannus 

31} A Puhakka 

310 E Salomaa 

311 R Roman 

312 A Ktnnunen, V Rylki:inen 

314 Tslo A Knuuttila 

315 Varaslo J Marllila 

d yletsen verkon liikenne estelty 

H toimii keskuksen vioittuessa 
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y (932) 41252 H 

y (932) 41365 H 

Vammalan keskuksen kaikilla liittymilla on mahdollisuus soillaa nollalla (0) 

alkaviin halylysnumeroihin. 

Es1m . 

Yleinen halylysnumero 

Poliisi 

jne. 

"000" valilaan 0000 lai 8000 

"002" valitaa" 0002 lai 8002 

Tampereen ja Kokemaen valilla olevien muiden asemien kuin Ahvenuksen numeral eival 

muulu. 

Ahvenuksen uusi numero on 934 - 35 y (959) 62 892. 

Seleklqripuhelimet rataosalla Tampere - Tl - Leleensuo 

Seleklortpuhellmel poistetaan ko. rataosalta tarpeeltomina 04 .02 . 1986. 

Muut puhel.inyhteydel saJlyvat muutlumallomina. 

VT 5/8 6 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 

l 
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RAUTATIEKULJETUSASETUKSEN YLEISEHDOT, MUUTOS 

Rautatiekuljetusasetuksen nojalla annettujen yleisehtojen kohdan 
2.6.1. ensimmainen kappale ja koko kohta 2.6.5. muutetaan maalis
kuun 1. paivasta 1986 lukien seuraavan sisaltoisiksi: 

2.6. 

2.6.1. 

2 .6.5. 

Takaisinmaksu 

I kappale 

Joe matkalippua ei ole kaytetty tai on kaytetty ainoastaan 

osittain, matkustajalla on oikeus saada takaisin siita 

suoritettu maksu joko kokonaan tai osittain, kuitenkin mo
lemmissa tapauksissa toimituspalkkiolla vahennettyna. Mat
kalipusta, jota ei ole kaytetty lainkaan, maksetaan takai
sin siita suoritettu maksu kokonaan ja matkalipusta, jota 
on osaksi kaytetty, lipun kokonaishinnan ja kuljetulta 
matkalta menevan yksinkertaisen matkalipun hinnan erotus 
jaljempana tassa kohdassa mainituin poikkeuksin. 

Matkustajalle, jolla kohdan 2.6.1. mukaan on oikeus saada 
takaisinmaksua, suoritetaan takaisinmaksu kuittausta ja 

ao. matkalippua vastaan valittomasti lipun kelpoisuusaika
na keskeytysasemalla tai sita lahinna olevalla lipunmyyn
tia suorittavalla rautatieasemalla. 

Palautus voidaan maksaa myos postin valityksella. 

Osittain kaytetysta matkalipusta voidaan takaisinmaksuvaa
timus esittaa kirjallisesti myos mille lipunmyyntia suo

rittavalle rautatieasemalle tahansa kuukauden kuluessa 
lipun viimeisesta kelpoisuuspaivasta lukien. 

Kokonaan kayttamaton lippu lunastetaan takaisin sen lahto

tai myyntiasemalla lipun kelpoisuusaikana. 

Takaisinmaksettavasta maarasta vahennetaan toimituspalk
kiona kymmenen (10) prosenttia lipun hinnasta, kuitenkin 
vahintaan kaksikymmentaviisi (25) markkaa. 

(Nro Lko 3/510/86, 23.1 . 1986} VT 6/86 



- 3 -

KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE 

Kansion KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA 
(VR 4787) kohdasta 6 . 2 "Rautatieliikenne Kostamukseen" poistetaan 
kappaletavaraliikennetta ja Kostamuksessa tapahtuvaa vaunukuormien 
kotiinkuljetusta koskevat ohjeet . Kostamukseen osoitetut kappaleta
varalahetykset hoidetaan 1.1.1986 alkaen normaalina yhdysliikentee
na Vainikkala- rajan kautta . 

(Nro Lt 8/563/86, 28 . 1 . 86) VT 6/86 

AIKATAULUN 185 LISAYKSET 

Lisays 7 aikatauluun 185 ilmestyy ja jaetaan kaikille aikatauluki r
jan tilanneille. Lisayksen voimaantulopaiva on 10 . 2 . 1986 . 

Korjauslehti 2 aikataulukirjan 185 rataosaselostuksiin ilmestyy ja 
jaetaan osan 1 tilanneille . 

Korjauslehden voimaantulopaiva on 10 . 2 . 1986 . 

(Lkkj 27 . 1 .1986) VT 6/86 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "Tavar aliikenne" (1om . VR 3701) kohtaan vuokratut tavara
vaunut tehdaan seuraavat muutokset : 

Poistetaan 20 . 3 . 1986 lukien 

Raision tehtaat , Anjalankosken tehdas 

Lt 22652/652/82, 20 . 4.82 
Tabd - vaunut 42517- 3, 42518-1 
Sopimus paattyy 20.3.1986. 

(Nro Lt 22/552/86 , 28 . 1 . 86) VT 6/86 

6 
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PUHEREKISTERILAITTEIDEN KAYTTOONOTTO 

Pieksamaen rautatiepiirissa otetaan puherekisterilaitteet kayttoon 

10.2.1986 klo 12.00 seuraavilla paikoilla: 
Iisalmi, .Siilinjarvi, Varkaus 

Nauhoitettavat yhteydet 
Iisalmi 

junasuorittajan johdonottaja 

linjaradion tukiasema, K 2 
K 3 
K 2 
K 2 
K 3 

ratapiharadion tukiasema, K 6 
K 8 
K 22 

Siilinjarvi 

Varkaus 

junasuorittajan johdonottaja 
linjaradion tukiasema, K 2 

K 3 
ratapiharadion tukiasema, K 4 

K 8 

K 19 

junasuorittajan johdonottaja 

linjaradion tukiasema, 
ratapiharadion tukiasema, 

K 1 

K 8 

K 11 

(Nro Ltv 2316/431/85, 28.1 .1986) VT 6/86 

Iisalmi 

Pajujarvi 

Sukeva 
Kiuruvesi 
Iisalmi 

Siilinjarvi 

Varkaus 
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KUKKALAATIKOIDEN KASITTELY JA KULJETUS 

Toistuvasti esiintyy tapauksia, etta kukkalaatikoita kasitellaan ja 
kuljetetaan ohjeiden vastaisesti. Kukkalaatikoita tulee kasitella 
ohjelipukkeiden mukaisesti. Lipukkeiden puuttumisesta huolimatta 
pitkahkoja leikkokukkalaatikoita tulee kasitella ja kuljettaa vaa

ka-asennossa, silla pystyasennossa kukat vaurioituvat . 

(Nro Lt 2/519/86, 29.1.86) VT 6/86 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "Tavaraliikenne" (Lom . VR 3701) kohtaan vuokratut tavar a 
vaunut tehdaan seuraavat muutokset: 

Poistetaan 

Kemira Oy , Malminkatu 30 , 00100 Helsinki 10 
Lt 22388/652/82 , 22.2 . 82 
Sop-vaunut 196201 - 8 ja 196202-6. 

(Nro Lt 25/552/86, 30.1 . 86) VT 6/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisasemapaallikkon (A17) virka, apulaisasemapaallikon (A14) 
virka, 3 liikenneohjaajan virkaa, 8 toimistosihteerin (A11) virkaa , 
liikennemestar in (A11) virka, 7 toimistosihteerin (A8) virkaa, 4 
ylimaaraista toimistosihteerin (A8) tointa, toimistovirkailijan 
(A5) toimi , 3 toimistovirkailijan (A4) tointa , 1 konekirjoittajan 
(A4) toimi , 2 toimistovirkailijan (A2) tointa , 2 toimistovirkaili 
jan (A1) tointa, 3 jarjestelymestarin virkaa, ylimaarainen jarjes
telymestarin toimi, veturinkuljettajan virka, 4 konduktoorin (A11) 
virkaa, 15 konduktoorin (A10) virkaa, 6 kuormausmestarin virkaa , 
asetinlaitemiehen virka, asemamestarin virka, 32 junamiehen tointa, 
9 vaihdemiehen tointa, 2 autonkuljettajan tointa, ylimaarainen 
autonkuljettajan toimi, 21 asemamiehen (A2) tointa ja 14 
asemamiehen (A1) tointa. 

6 
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Eelsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemuk

set on toimitettava Helsingin rautatiepiirin toimiston kansliaan 

viimeistaan 7. paivana maaliskuuta 1986 . 
Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Apulaisasemapaallikon (A17) 

Apulaisasemapaallikon (A14) 

Liikenneohjaaja 

Toimistosihteeri (A11) 

Liikennemestari (A11) 

Toimistosihteeri (A8) 

Ylim.toimistosihteeri (A8) 

Toimistovirkailija (A5) 

Riihimaen (1 Ri ratapihapaal

likko) liikennealueelle 

Helsingin (1 Hki hla:n markki 

nointi) henkiloliikennealueelle 

Eelsingin (2 Hki keskusasetin

laite) henkiloliikenealueelle, 

Hameenlinnan (1 Hl js) liiken

nealueelle 

Helsingin (1 Hki lipt lantinen 

kv- liikenne, 1 Hki lipt koti

maan osasto, 1 Hki lipt puhe

linneuvonta, 1 Hki lipt koulu
tus ja tilitystehtavat , 1 Hki 

matka- ja kiitotavara) henkilo

liikennealueelle, Riihimaen (1 

Hy lipt) liikennealueelle, Hti

meenlinnan (1 Hl lipt , 1 Hl 

autotoimisto) liikennealueelle 

Karjaan ( 1 Lpo) liikennealueel

le 

Helsingin (4 Hki lipt , 2 Hki 

tav.as ttt, 1 Hki hpy) henkilo

liikennealueelle 

Helsingin (4 Hki lipt) henkilo

liikennealueelle 

Helsingin (1 Hki hpy) henkilo

liikennealueelle 

( 
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Toimistovirkailija (A4) Helsingin (3 Hki) henkilo
liikennealueelle 

Konekirjoittaja (A4) 

Toimistovirkailija (A2) 

Toimistovi rkaili ja (A 1 ) 

Jarjestelymestari 

Ylim.jarjestelymestari 

Veturinkuljettaja 

Konduktoori (A11) 

Konduktoori (A10) 

Kuormausmestari 

Asetinlaitemies 

Asemamestari 

Helsingin (1 hr) rautatiepiirin 
toimistoon 

Helsingin (2 Hki) henkilolii
kennealueelle 

Helsingin (2 Hki) henkilolii
kennealueelle 

Helsingin (1 Hki tav .as ttt) 
henkiloliikennealueelle, Ha
meenlinnan (1 Hl jnt) liiken
nealueelle, Karjaan (1 Kr jnt) 
liikennealueelle 

Karjaan (1 Hnk) liikennealueel
le 

Karjaa (1 Hnk) liikennealueelle 

Helsingin (3 Hki) henkilolii

kennealueelle, Karjaan (1 Kr) 
liikennealueelle 

Helsingin (12 Hki) henkilolii

kennealueelle, Karjaan (2 Kr, 1 
Hnk) liikennealueelle 

Helsingin (6 Hki) henkilolii
kennealueelle 

Karjaan (1 Kr) liikennealueelle 

Karjaan (1 Sti) liikennealueel
le 
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Junamies 

Vaihdemies 

Autonkuljettaja 

Ylim . autonkuljettaja 

As em am ies ( A2) 

Asemamies (A1) 

- 8 -

Helsingin (30 Hki) henkilolii

kennealueelle, Hameenlinnan (1 

Hl) liikennealueelle, Karjaan 

(1 Kr) liikennealueelle 

Helsingin (8 Hki) henkilolii

kennealueelle, Karjaan (1 Kr) 

liikennealueelle 

Helsingin (2 Hki tav.as) henki

loliikennealueelle 

Karjaan (1 Kr) liikennealueelle 

Helsingin (14 Hki, 1 Pjm, 1 

Tkl, 1 Epo) henkiloliikenne

alueelle, Karjaan (3 Kr, 1 Hnk) 

liikennealueelle 

Helsingin (14 Hki) henkilolii

kennealueelle 

Kouvolan rautatiepiirissa 5 jarjestelymestarin virkaa, 3 ylimaa

r&ista jarjestelymestarin tointa, 1 rataesim~~ h ~ - toimi. 

Rautatiepiirin paallikOlle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Kouvolan rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

12 . 3 . 1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

seuraavasti: 

Jarjestelymestari 

Ylim jarjestelymestari 

Rataesimies 

2 Kouvolan (1 Kv, 1 Kv tra), Lah-

den (1 Lh , mre) , Imatran (1 Irnr, mre), 

Kotkan (1 Kta) liikennealue 

Kouvolan (1 Kv), Lappeenran-

nan (1 Vna jnt), Haminan (1 Hma) 

liikennealue 

Kouvolan (1 Kpa) rata-alue 
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Apulaisasemapaallikon (A 16) virka, liikennetarkastajan ap (A 15) 

virka, rakennusmestarm (A 15) virka, 2 asemapaallikon (A 14) vir

kaa, apualaisasemapaallikon (A 14) virka, 3 liikenneohjaajan vir

kaa, jarjestelymestarin virka, 2 kuormausmestarin virkaa, 2. ylim . 

liikenneohjaajan tointa, ylim. jarjestelymestarin toimi. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Seinajoen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

10.3.1986. 

Edellamainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Apulaisasemapaallikko (A 16) 

Liikennetarkastaja ap (A 15) 

Rakennusmestari (A 15) 

Asemapaallikko (A 14) 

Apulaisasemapaallikko (A 14) 

Liikenneohjaaja 

Jarjestelymestari 

Kuormausmestari 

Ylim.liikenneohjaaja 

ylim.jarjestelymestari 

Vaasan (1 tap/myn) liiken 

nealueella 

Seinajoen (1 Sk) varikoila 

Kokkolan (1 Kok) rata-alu

eella 

Seinajoen (1 Xht ah), Yli

vieskan (1 Ou ah) liikenne

alueella 

Seinajoen (1 henk.liikenteen 

alue mypl liikennealueella 

Seinajoen rautatiepiirin 

(1 kpr) toimistossa, Seinajoen 

( 1 kaukol, Ylivieskan (1 jno) 

liikennealueella 

Ylivieskan (1 mre) liikenne

alueella 

Seinajoen (2 Ttl liikennealu

eella 

Seinajoen rautatiepiirin (1 kpr) 

toimistossa, Seinajoen (1 js Sk) 

liikennealueella 

Ylivieskan (1 jnt) liikenne

alueella . 

6 
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Oulun rautatiepiiri uudistaa henkiloliikenteen myyntiorganisaatiota, 

joten etsimme Pohjois-Suomeen m y y n t i p a a 1 1 i k k o a toimi

paikkana Rovaniemi. 

Tehtavista mainittakoon: 

- yhteistyomuotojen kehittaminen 
matkailuviranomaisiin ja -yrityksiin 

- uusien pa1ve1ujen ideointi ja 
toteutus 

- vastata a1uee11isesta myyntitu1oksesta. 

Hakemukset pa1kkatoivomuksineen pyydetaan toimittamaan Ou1un rau

tatiepiirin kans1iaan 21.2.1986 mennessa. 

Lisatietoja tehtavasta antaa markkinointipaa1likko Markus Lohikoski 

puh. VR 961 - 255. 

NIMITYKSIA 

H a 1 1 i o t o - o 5 a s t o: Liikennetarkastajan (A21) virkaan 1iiken

netarkastaja Erkki Arto Jubani Aa1tonen 

T a 1 o u so e a s t o : Liikennetarkastajan ap (A17) virkaao toimieto

sihteeri Hilkka Irmeli Strand 

H a l l i n t o - o s a s t o : Liikennetarkastaja Erkki Leo Sipi1a, 

viraetomestari Raimo Sulo Sirola, viraetomeetari Neetori Ilmari Tam

minen 

H a l l 1 n t o - o s a s t o /piiriballinto:Tyotervey5boitaja (tse) 

Eeva Riitta Raunio 

T a l o u s o s a s t o Toimistosihteeri Maija Kaarina Leskinen 

L i k e n n e o s a s t o : Toimietosibteeri E11a A1isa Nykanen 

R a t a o s a 5 t o 

ainen 

K o n e o s a s t o 

Ylimaaraioen 1iikennetarkastaja Lyyli Nouei-

Konein5inoori Aatos Oiva Vuokko 
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K o u v o 1 a n r a u t a t i e p i i r i s s ~ 

Asemap~~llikk~ (A22) Veikko Johannes Jarvinen, asemap~~llikk~ 

(A21) Pentti Vi ljo Olavi Halmeaho, apulaisasemap~~llikk~ (A14) 

Viljo Valdemar Helenius, liikenneohjaaja (A14) Kalevi Arvi d Vi rta

nen, j !tr jestelymestarit Erkki Lehto, Viljo Edvin Luukkonen, Erkki 

Olavi Pellinen , Eino Olavi Remonen, veturinku ljettajat Lasse 

Asser Niemi ja Esko Allan Savolainen, kuorma u s mes t a r i Yrj~ Ilmari 

H!tnni k!l.inen, kondukt~~rit Pentti Ale Olavi Jormanainen ja Toivo 

Kalevi Karhu, rataesimiehet Veikko Kalevi Korjala, Esko Olavi 

Laherto, Ari Ismo Pulli , Aht i Puranen , Unto Alvari Soittu sek!l. 

Erkki Ensio Turtia, toimistosihteeri (A8) Irma-Liisa Pasanen , 

vaununtar kastaja Oiva Kalervo Siekkeli, j unamies Terho Tapio 

Villikka, a s emamie s (A2) Veikko Aage Hakala , ylim~~r~iset vaunun

s iivooj a t P~ivi Inkeri Junkkari ja Maija Liisa Tapanila, t i lap!l.i 

n e n vaunumies Jari Antero Heri~. 

6 
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FYYSISEN KUNNON TESTAUS KEVAALLl 1986 

VR Urheilu tayttaa tana vuonna 40 vuotta ja kaynnistaa testaustoiminnassaan uuden 
aikakauden. Nyt testataan uusin ajanmukaisin laittein fyysista kuntoa 
Kuntotesti on ilmainen ja 2 kertaa vuodessa VR:n henkilokunnalle tarjoutuva etu. 
VR:n henkilokunnan keskuudessa on suoritettu vuodesta 1967 lahtien VRU:n testaajien 
avulla lahes 80.000 kuntotestia. 

VR:n henkiHikunnan vapaaehtoinen fyysinen kunnon testaus (RH:n kirjelma n:o H 984/7104, 
2.11.1966) jarjestetaan VRU:n alueilla kevatkaudella 1986 seuraavasti: 

Testi !!lora 1 Testil!z:ora 2 

Hamina 17.02-27.02 Pori 17.02-21.02 
l.appeenranta 03.03-14.03 Rauma 24.02-28.02 
Helsinki, RH 17.03-04 .04 Turku 03 .03-21.03 

II , rata 07.04-25.04 Salo 24 .03-11 .04 
Pasilan konepaja 28.04-30.05 Karjaa 14 .04-18 .04 

Hyvinkaan knp 21 .04-23 .05 
Hameenlinna 26 .05-30.05 

Testil!z:ora 3 Testi l!z:ora 4 

Kemijarvi 17.02-21 . 02 Tampere 17.02-14.03 
Rovaniemi 24.02-14.03 Lahti 17 .03-04 .04 
Tornio 17.03-21.03 Mikkeli 07.04-11.04 
Kemi 24.03-04.04 Pieksamaki 14.04-25.04 
Kokkola 07.04-18.04 Kuopio 28 .04-23.05 
Pietarsaari 21.04-25.04 Savonlinna 26.05-30.05 
Seinajoki 28.04-16 . 05 
Haapamaki 19.05-23.05 
Jyvaskyla 26.05-30.05 

Kuntotest i vaunu (A 95) 

Toijala 17.02-21.02 Imatra 21 .04-25 .04 
Oulu 24.02-15.03 Kouvola 28 .04-16.05 
Kontiomaki 17.03-21.03 Kotka 19 .05-23 .05 
I is a lmi 24.03-04.04 Helsinki, vr 26.05-30.05 
Joensuu 07.04-18.04 

Ajantilauksesta,testauspa i kasta yms . ilmoitetaan tarkemmi n tyopisteissa 
seinajulisteilla ja ilmoi tuslehtisilla 

VR: n Urhei luto imikunta 

I 
' 



ALOITTEESSA ON VOIMAA 
SINUN TYOSI LAATU ON VR:N LAATU -
JA ALOITTEELLA VOlT TEHD~ SEN VIEL~KIN 
PAREMMAKSI 

ALOITTEES.I VOl 
- PARANTAA VR:tl PALVELUJEN LAATUA -
TYYTYV~ISET ASIAKKAAT OVAT VR:N 
ELINEHTO 

- PARANTAA LIIKENNETURVALLISUUTTA 
JA KULJETUSVAR~1UUTTA 

- YKSINKERTAISTAA JA HELPOTTAA 
Ttl!DEN J~RJESTELY~ TAl TYO
MENETELMI~ 

- S~ST~ TYO- , TYOV~L INE- TAl 
~1ATERIAALI KUSTANNUKS !A 

- PARANTAA t~UUTEN TOIMINTAA JA 
TALOUDELLISTA TULOSTA 

NAIN SE T APAHTUU: 
TEE ehdotuksesi a1oite1omakkee11e 
VR 1670, yksi ehdotus/1omake. Tayta 
ohjetekstien mukaisesti. 
LilT~ mukaan ma11ikappa1e , piirros 
tai va1okuva a1oitteesi tarkoitusta 
se1ventamaan. Ha1utessasi voit kayt
taa nimimerkkia, jo1loin a1oitteesi 
kasite11aan luottamuksel1isesti. 
L~HET~ a1oitteesi virkapostissa yh
teyshenkilol1e - sellainen on jo
kaisessa rautatiepiirissa, konepa
jassa ja varastossa seka sahkoasen
nuskeskuksessa. Muualta aloitteet 
osoitetaan suoraan kehittamisjaos
toon os. RH aloitesihteeri. 

OLE UUDIST AJA 
- OMAKSU AKTIIVINEN, OSALLISTUVA JA MYON

TEINEN ASEtlNE TYOrnSI JA TOIMINNAN KEHIT
MMIST~ KOHTAAN 

- PARANNA VR :~ OMAKSI EDUKSESI 
- MUISTA, ETT~ ASIAKKAAT ARVOSTAVAT 

AMMATTITAITOISTA, KEHITT~ISHALUISTA 
JA -KYKYIST~ HENKILOKUNTAA 

ALOITE 
VIE ETEENP~IN VR:~, JONKA T~RKE~N~ 
OSANA TYOSKENTELET 

HYVA ALOITE 
MYOS PALKITAAN, ONKO NYT SINUN VUOROSI? 

Aloitetoiminnan saannot on julkaistu 
kansiossa Henkilostohallinnon maarayk
sia. Kysy l isaa aloiteyhteyshenkilol
tasi tai RH:n aloitesihteerilta 
puh. 911-2916. 

A l o i t e t a p a a m i s i i n 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TOIMlNNALLINEN LAATU MUODOSTUU .MM: 

- MEIDAN ASENTEISTAMME 
- PALVELUALTTIUDESTAMME 
- AMMATTITAIDOSTAMME 
- KOHTELIAISUUDESTAMME 
- KAYTOKSESTAMME 
- RIPEYDESTAMME 

ASIAKAS KIINNITT~A ENITEN HUOMIOTA 
TOIMINNALLISEEN LAATUUN 

J 
I 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TEKNIST~ LAATUA OVAT MM: 

- ASEMARAKENNUKSET 

- VAUNUT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

- SIISTEYS 

LIPUNMYYNTIJ~RJESTELM~ 

- AUTOT 

- AIKATAULUT 

- TAKAISINMAKSU- JA KORVAUSS~ANNUSTO 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

YRITYSKUVAN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT MM: 
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- TOIMINTA TYONANTAJANA 
- OMA KASITYKSEMME TYUNANTAJASTAMME 
- MAINONTA 
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VEL VALTION EL~KEOPAS UUSITTU 

Valtiokonttori on uusinut VEL valtion elakeopasesitteen suomen

kielisen painoksen. 

Ruotsinkielisesta oppaasta uusintapainosta ei oteta . 

VEL Valtion elakeopas on · tarkoitettu niille, jotka tyossaan 

tarvitsevat yksityiskohtaisia tietoja valtion elakkeista tai 

ovat muuten tarkemmin asiasta kiinnostuneita. 

Valtiokonttori julkaisee edelleen· myos yleisesitetta Kenelle 

valtion tyoelake. Ruotsinkielisen painoksen nimi on At vern statens 

arbetspension. 

Tilaukset 

Elake-esitteita voi tilata valtiokonttorista . Tilauksia hoita

vat Elina Pekkinen puh . (90) 772 5279 ja Antti Hyytiainen puh . 

(90) 772 5278 . Esitteita saa myos Valtion painatuskeskuksesta , 

jonka osoite on Pl 516 00101 Helsinki ja puh . (90J 539 011 . 

Esitteet ovat maksuttomia . 

Psj 3 . 2 . 86. VT 7/86 . 
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TYOSUOJELUN ERITYISVALTUUTETUT 

Va1tionrautateiden tyosuoje1un yhteistoimintasopimuksen 2§ 3.1 .. . 3.4 
kohtien mukaisesti ovat henki1okuntajarjestot nimenneet erityisva1tuu
tetuiksi seuraavat henki1ot: 

RL Kauko Tamminen, osoite RH/ h.1105, puh 911-3138 

RVL Raimo Raisanen, RH/ h. 11 OS, 911-2015 

VML Veikko Savo1ainen " RH/ h.362 , 911-2953 

VRT Hannu Saarinen Tyokonehuo1to Hki ,puh 911 -2188 

Erityisva1tuutettujen toimia1ueena on yhteistoimintasopimuksen 
mukaisesti koko rataverkko . 
Erityisva1tuutettujen tehtavat ja oikeudet on mainittu yhteis
toimintasopimuksen 6 §:ssa.( VT 47 A/85) 

VT 7/ 86 

K~YTOST~ POISTETUN TAVARAN MYYNTI 

7 

Myydaan Hyvinkaan varastoon kertyneita kaytosta poistettuja veturi 

r adioita . Tiedustelut puh . 917 - 2814/Inkila , tai 2839/Varjus . 

VT 7/ 86 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston aahkeella nrc 198, 30.1.1986, on kansainvalisesaa 
tavaraliikenteesaa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokuraseja 

muutettu 3.2.1986 lukien seuraavaeti: 

100 Alankomaiden floriinia 

100 Belgian frangia 
Englannin punta 

100 Eapanjan pesetaa 

100 Italian liiraa 

100 Itavallan ehillinkia 

100 Luxemburgin frangia 

100 Neuvostoliiton ruplaa 

100 Norjan kruunua 

100 Ranekan frangia 

100 Ruotein kruunua 

100 Sakaan Liittotaaavallan markkaa 

100 Sakaan Damokraattisen 

100 Sveitein frangia 

100 Tanakan kruunua 
USA:n dollari 

100 Unkarin forinttia 
UIC-frangi 

Taeavallan 

(Nro Tkv 5180, 31 .1.1986) VT 7/86 

markkaa 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 

200,00 mk 
11,00 II 

7,55 II 

3,60 II 
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32,30 II 

11,00 II 

722,00 II 

72,70 II 

74,00 II 

72,10 II 

226,00 II 

226,00 II 

268,00 II 

61,60 II 

5,40 II 

11,50 II 

1 ,65 II 
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VALTIONEUVOSTON MYONTAMAT KULJETUSALENNUKSET VALTIONRAUTATEILLA 

Valtioneuvosto on 06 . 02 . 1986 tekemallaan paatoksella myontanyt vuodek

si 1986 seuraavat tavaraliikenteen kuljetusalennukset: 

Kotimaisen polttoturpeen rautatiekuljetuksista 10 prosentin alennus 

avovaunuluokan mukaisesta rahdista . 
kehitysalueelta lahetettavien sahaus- ym . sivutuotteiden (sahateol

lisuuden hake ja sahajauho) rautatiekuljetuksista 8 prosentin alen

nus avovaunuluokan mukaisesta rahdista. 
Kuusakoski Oy:n Heinolan autopaloittamolle seka Airaksela Oy : n 
Ai r akselan autopaloittamolle tapahtuvista auto- ja peltiromun vau

nukuormalahetyksista 30 prosentin alennus avovaunuluokan mukaisesta 

rahdista vahintaan 100 kilometrin pituisista kuljetuksista . 
Kotimaasta talteenotet~n lumpun (tekstiilijatteen) rautatiekulje
tuksista kotimaisille jalostuslaitoksille 20 prosentin alennus. 
Kotimaasta talteen otetun jatelasin (lasiromun) rautatiekuljetukis
ta vaunukuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 20 prosentin alen

nus avovaunuluokan mukaisesta rahdista. 
Kotimaasta talteenotetun rauta- ja teras r omun rautatiekuljetuksista 
vaunukuormin kotimaisille sulatoille ja valimoille 20 pr osentin 

alennus avovaunuluokan mukaisest a rahdista . 
Kotimaasta talteeijotetun kerayspaperin rautatiekuljetuksista vaunu
kuormin kotimaisille jalostuslaitoksille 25 prosentin alennus . 
Rautate i tse Neuvostoliitosta kotimaisille tuotantolaitoksille tuo 
tavien haapa- ja koivukuitupuiden seka puujatteiden (hakkeen, saha
jauhon yms . ) rautatierahdista kuljetusmatkasta riippumaton 5 pro

sentin alennus Suomen rahtiosuuksista . 
Tuontitavar an rajaliikenteeseen kuuluvat maksut pe r itaan yleisten 

maaraysten mukaan . 

Al ennuksen alaiseksi ke r ayspape r iksi katsotaan tavaranimikeluettelon 

(VR 2645) nimikkeeseen 54 114 kuuluva jatepahvi ja - paperi seka nimik

keeseen 54 015 kuuluvat kaytetyt kirjat, aikakaus- j~ sanomalehdet. 
Tassa tarkoitetun alennuksen alaista on myos sellainen jatepahvi ja 

- paperi , joka lahetetaan muilta tuotantolaitoksilta ja tehtailta kuin 

paperi - ja kartonkitehtailta . 

Edella sanotut alennukset, lukuunottamatta lumpulle tarkoitettua rah

tialennusta , myonnetaan vain vaunukuormalahetyksille . Mikali lumppua 
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(tekstiilijatetta) kuljetetaan kappaletavarana, annetaan sanottu alan

nus talta osin toistaiseksi asiakkaan esittaman takaisinmaksupyynnon 
perusteella. 

Lisaksi on kuljetusalennus myonnetty Rautuvaarasta Raaheen tapahtuvil
le Rautaruukki Oy : n rautarikastekuljetuksille seka Nakovammaisten Kes

kusliitto ry:n liikelaitos Sokevan rautatiekuljetuksille. 

Edella sanottujen alennusten alaisten vaunukuormalahetysten rahtikir
joihin on aina tavaranimike~uettelon mukaisen viisinumeroisen tavara
lajikoodin lisanumeroiksi merkittava ellei toisin ole sanottu , kolme 
ja nella (30), kuten rahtikirjan tayttamisesta annetut ohjeet edellyt
tavat . 

Alennukset annetaan yleensa keskitetysti kullekin alennukseen oikeute
tulle asiakkaalle kuukausittain rahtiluottotilin valityksella. 

Asemien on ilmoitettava edella sanotuista rahtijarjestelyista ao. 
as i akkaalle . 

(Nro Lt 11/545/86 , 12.02.1986) VT 8/86 

KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE , LANTINEN 

Lahetysasemille huomautetaan, etta asemien tulee merkita lanteen osoi 
tettujen lahetysten rahtikirjoihin lahetykseen mahdollisesti liittyvan 
noutokuljetuksen maksu, mikali maksu kannetaan rahtikirjalla . Summa 

merkitaan CIM-rahtikirjan kenttaan 65 "Muut maksut" koodiruutuun mer 
kittavan lisamaksukoodin 24 jalkeen . 

(Nro Lt 12/563/86, 11 .2 . 86) VT 8/86 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen va1imatkat - julkaisuun tehdaan seuraavat korjaukset 

1 . 3 . 1986 lukien: 
Ko1ari; sarake 6 : merkinta 01 815. muutetaan merkinnaksi 01 315. 

Ka1via ; sarake 4 : merkinta Pna 50 . Yv 62. 
Sk 150 . 

muutetaan merkinnaksi : 

Kokko1a 17 . 
Pna 50 . Yv 62 . 
Sk 150 . 

(Nro Lko 1/571/86 , 12 . 2 . 86) VT 8/86 

MUUTOS RADIOPUHELIMEN KAYTTOON MIKKELI-PIEKSAMAKI VALILLA 

Pieksamaen kauko-ohjaajan kutsuminen tapahtuu Mikke1i - Pieksamaki va-

1i1la 25 . 2 . 1986 k1o 13 . 00 alkaen painama11a kutsupainiketta 2. 

Kouvo1an kauko- ohjaajan kutsuminen tapahtuu Kouvola-Mikkeli va1il1a 

ede11een painama11a kutsupainiketta 1. 

Kayt ossa ede11een 1injaradiokanava 2 em . r ataosi11a . 

(Nr o Ltv 7/431/86 , 11 . 2 . 86) VT 8/86 

Korj aus VT 5/86 

Vammalan automaatl i keskus ja selektoripuhe ltmet rataosalla Tampere - Kokemaki 

Ahvcnuksen uus1 nume ro on 934 - 35 y (939 ) 62 892 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan ap (Al8) virka, liikennetarkastajan ap (Al6) 

virka, 2 liikennetarkastajan ap (Al4) virkaa, asemapaallikon 

(A17) virka, 2 asemapaallikon (Al5) virkaa, asemapaallikon (Al4) 

virka, toimistosihteerin (Al3) virka, 5 toimistosihteerin (All) 

virkaa, 2 liikennemestarin (Al2) virkaa, 2 liikennemestarin 

(All) virkaa, toimistovirkailijan (A2) toimi, jarjestelymestarin 

virka, 5 konduktoorin (A10) virkaa, 3 junamiehen tointa, 2 vaih

demiehen tointa, 2 autonkuljettajan tointa, 8 asemamiehen (A2) 

tointa , asemamiehen (All toimi, 5 yliasentajan tointa, vetu

rinkuljettajan virka, rataesimiehen toimi . 

Tampereen rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hake

mukset on toimitettava Tampereen rautatiepiirin kansliaan vii 

meistaan 24 . 3.1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

liikennetarkastaja ap (A18) 

liikennetarkastaja ap (Al6) 

liikennetarkastaja ap (Al4) 

asemapaallikko (A17) 

asemapaallikko (AlS) 

Tampereen (1 tutkinta-asiat) 

rautatiepiirin toimistoon 

Tampereen (1 palkkausasiat) rau

tatiepiirin toimistoon 

Tampereen (1 tutkinta-asiat, 

1 kalusto- ja materiaaliasiat) 

rautatiepiirin toimistoon 

Tampereen (1 Neal liikenne

alueelle 

Haapamaen (1 Vlp) rautatie

alueelle 

Tampereen (1 Llh) liikenne

alueelle 

8 
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asemapa allikko (Al4) 

toimistosihteeri (Al3) 

toimistosihteeri (All) 

liikennemestari (Al2) 

liikennemestari (All) 

toimistovirkailija (A2) 

jarjestelymestari 

konduktoori (AlO) 

junamies 

vaihdemies 

autonkuljettaja 

asemamies (A2) 

asemamies (Al) 

- 6 -

Toijalan (1 Lpa) liikenne

alueelle 

Tampereen (l VES-palkkaus) rau

tatiepiirin toimistoon 

Tampereen (l sv- ja elakeasiat) 

rautatiepiirin toimistoon 

Haapamaen (l hpy palkkaus) rau

tatiealueelle 

Turun (3 Tku tt kassatehtavat) 

liikennealueelle 

Tampereen (1 Vma, l Ov) liiken

nealueelle 

Tampereen (l Noa) liikenne

alueelle 
Turun (1 Ukp) liikennealueelle 

Haapamaen (l Hpk) rautatie

alueelle 

Turun (l Tku jnt) liikenne

alueelle 

Turun (5 Tku) liikennealueelle 

Turun (3 Tku) liikennealueelle 

Turun (2 Tku) liikennealueelle 

Turun (2 Tku) liikennealueelle 

Turun (8 Tku) liikennealueelle 

Turun (l Au js-pat) liikenne

alueelle 



yliasentaja 

veturinkuljettaja 

rataesimies 
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Tampereen (5 Tpe) sahkoalueelle 

Haapamaen (1 Hpk) rautatie

alueelle 

Tampereen (1 hits . yksikko) 

rata-alueelle 

Helsingin vaunuvarikon paallikon tehtavista kiinnostuneita 

pyydetaan ilmoittautumaan kirjallisesti 14.3 . 1986 mennessa 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle. Palkkaus tehtavasta 

on A 24 mukainen. 

8 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutok
set: 

Luetteloon lisataan: 

768895 

768952 

768960 

768978 

768986 

769158 

769166 

769299 

769331 

Oy Ovako Ab Tehdasraudoite Tampere 
PL 7 
33311 TAMPERE 

Oy Hackman Ab Metalliteollisuus 
Talousastiaosasto 
79130 SORSAKOSKI 

Oy Hackman Ab Metalliteollisuus 
Aterinosasto 
79130 SORSAKOSKI 

Oy Hackman Ab Metalliteollisuus 
Ohutlevyosasto 
79130 SORSAKOSKI 

Oy Hackman Ab Metalliteollisuus 
Putkiosasto 
79130 SORSAKOSKI 

Railtrans Oy Ltd Transpoint 
Pohjoisranta 4 A 24 
00170 HELSINKI 

Railtrans Oy Ltd Tampere 
Lempaalantie 4 
33100 TAMPERE 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy Kapro 
42220 KAIPOLA 

Oy Huolintakeskus Ab 
Tikkurilantie 63 
01530 VANTAA 

Luettelosta poistetaan: 

647255 Oy Fiskars Ab Vensveistamo 
20810 TURKU 
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AllamainitQn aeiakkaan ni mi muut etaan seuraavanlaieekei: 

UQsi Entinen 

610782 Oy Wii.rteil ii. Ab Oy Navire Ab 
Paraisten tehdae 21600 PARAINEN 
21600 PARAINEN 

635938 Suomen Sokeri Oy Suomen Neetesokeri Oy 
Korelantehdas Korelan tehtaat 
Huumantie 5 48230 KOTKA 
48230 KOTKA 

647099 Oy Fiekare Ab Oy Fiekare Ab 
Kii.eityokalutehdae Billnii.ein tehtaat 
Pohjan konttori Pohjan kont tori 
10330 PINJAINEN 10330 PINJAINEN 

647123 Oy Fiekare Ab Oy Fiekare Ab 
Tuotantotyokalutehdas Tyokalutehdas 
Pohjan konttori Pohjan konttori 
10330 PINJAINEN 10330 PINJAINEN 

655787 Suomen Sokeri Oy Suomen Nestesokeri Oy 
Jokioisten tehdas 31600 JOKIOINEN 
31600 JOKIOINEN 

662296 Oy Stockman Ab Oy Stockman Ab 
Valaisintukku Orno- Tukku 
PL 11 PL 11 
04201 KERAVA 04201 KERAVA 

(Tlk 89/86, 18.2.1986) VT 9/86 

TI LITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Tampe r een kirjauskeskukseen kuuluva tilityspa ikka Siuro (179) 
lakkautetaan 1 . 3 . 1986 l ukien ja poisteta an til ityss~~nn5n 2 . osan 
liitteesta nro 1 . 

(Nro Tlt 2/230/86 , ~ 8 . 2 . 1986) VT 9/86 

9 
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TAVARALIIKENNE -KANSIOON (VR 3701) KOHTAAN "VUOKRATUT TAVARAVAUNUT" 
TEHDAAN SEURAAVAT MUUTOKSET: 

Stromberg Oy Ab, Kauhajoen tehdas , 61850 Kauhajoki 
Sk rtp 276/552/86, 6 . 2.1986, voimassa toistaiseksi . 
Svs- vaunu talkkikuljetukseen 199986- 1 (ss27 sailioin). 

Rautaruukki Oy, Fredrikinkatu 51 - 53, 00100 Helsinki 
Obr - vaunuja koskeva vuokrasopimus on uusittu. Uusi sopimuksen nume
ro on Lt 6/552/86, 01,01 . 1986 . Vaunuja koskevat merkinnat pysyvat 
ennallaan. 

Ovako Oy , PL 790, 00101 Helsinki 10 
Oav-vaunuja koskeva vuokrasopimus on uusittu. Uusi sopimuksen nume
ro on Lt 5/552/86, 07.01 . 1986 . Vaunujen numeroluetteloon lisataan 

71549-0. 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy , 37600 Valkeakoski 
Tpe lp 4323/652/80, 19.6 .80, Tpe lp 3132/652/82, 25. 1. 82 
14 kpl Hk- vaunua sisaisessa liikenteessa. Sopimukset peruutettu . 
Tiedot poistetaan. 

Kemira Oy , Malminkatu 30, 00100 Helsi nki 10 
Lt 22388/652/82, 22 . 2 . 82 . Sor- vaunut, r~kkihapon kuljetukseen . 
Poistetaan : Sor-vaunut 196093- 9 , 196101 - 0 , 196102-8, 196103-6. 
Lisataan : Sor- vaunut 196122- 6 , 196124- 2 , 196125- 9 , 196126- 7 , 

196127- 5 . 

VT 9/86 

VARASTETTUJA EURAILPASSEJA JA INTERRAIL- KORTTEJA 

Ranskan rautateiden (SNCF) ilmoituksen mukaan sen Pohjois-Amerikassa 
sijaitsevasta myyntitoimistosta on varastettu seuraavat EURAILPASS
liput : 

EURAILPASS 1 kk : nrot 4244785 - 4244791 
EURAILPASS 2 kk: nrot 511 1880- 511 1885 
EURAI LPASS 3 kk : nrot 086493 ja 086494 
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Ison-Britannian rautateiden (BR) ilmoituksen mukaan BR:n INTERRAIL
kortteja on varastettu Rochdalen lipputoimistosta. Naissa korteiesa on 
painettuna GREAT BRITAIN siina kohdassa , missa suomalaisissa korteissa 
lukee SUOMI-FINLAND. 

Varaetettujen INTERRAIL-korttien {vari ruskea) numerot: 

70-005751 - 70- 005800 

Varastettujen INTERRAIL+LAIVA-korttien (veri sininen) numerot: 

70-002301 - 70- 002320 

Myos Rochdalen myyntitoimiston paivaleima varastettiin. 

Tavattaessa edella mainittuja EURAILPASS- tai INTERRAIL- kortteja on 
matkustaja lippuineen vietava seuraavalla mahdollisella asemal la polii
sille , jota pyydetaan ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijoihin. 

Saksan Liittotasavallan rautatiet (DB) ilmoittaa, ~tta amerikkalaiselta 
matkustajalta, jota epaillaan Eurailpassien varkaudesta, tavattiin seu
raavia kumileimasimia: 

1 ) koko 50 x 24 mm 
teksti: SNCF F. N. R. R. Beverly Hills 

2) kirjasinkoko 3 mm 
teksti: S.N.C.F . 

VT 9/86 

Region d'Amiens 

Calais-Maritime 

31 726 9 
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LISAYS TARIFFITAULUKOIHIN 

Rautatiehallitus on vahvistanut henkiloautojen kuljettamisesta peritta

vat maksut valille Seinajoki- Rovaniemi tai painvastoin 1.3.1986 luki

en seuraavasti : 

a) Autonkul.jetus, matkalippu ja aamiainen 

b) Autonkuljetus (matkustajalla VR matka

lippu erikseen) 

c) Peravaunu 

d) Maksu lisamatkustajista 

- ensimmaisesta 

- toisesta ja seuraavista a'hinta 

matkustajalta 

(Nro Lht 9/544/86, 20 . 2.1986) VT 9/86 

OPISKELIJALIPUT 

mk 

2 lk 1 lk 

360,00 410,00 

245,00 

400,00 

100,00 150,00 

90,00 135,00 

Opiskelijalippujen myynnissa sattuneiden epaselvyyksien johdosta huo

mautetaan , etta kiinteahintaisia matkalippuja (ns. pahvilippuja) ei 

saa myyda opiskelijalippuna varustamalla ne leimalla "Opiskelija". 

Opiskelijalippuna on myytava joko lomakelippu (VR 2202) tai RAP - lippu. 

(Nro Lht 10/544/86, 20 . 2 .1 986) VT 9/86 

JUNA - LAIVA - JUNA MATKAT 

Lisayksena VT 1/86 ohjeisiin koskien VR : n ja Oy Silja Line Ab:n seka 

VR : n ja Oy Viking Line Ab:n juna-laiva -juna matkoj e N sopim~ks~a il

moitetaan seuraavaa . 

Mikali laivamatkaa varten kirjoitetaan ryhmalippu yhdelle laivalippulo

makkeelle ja junamatkat alkavat eri asemilta, kirjoitetaan erillinen 

osallistumistodistus muille kuin laivalipun haltijalle. Junaliput kir 

joitetaan erikseen jokaiselle ryhman jasenelle lomakkeelle VR 2202 . 
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Osallistumistodistus ja junalippu (VR 2202) nidotaan ao . varustamon 

lippukansiin. 

Osallistumistodistusten mallit: 

V VIKING LINE NQ 000004 

OSALLISTUMISTODISTUS-DELTAGARBEVIS 

Tomlin kortin haltija kuuluu Vikinglinjan ryhmoan. 
Kortets innehavare Mr till Viklnglinjens grupp. 

Ryhmlllipun no 
Gruppbiljettens nr 

Todistus sailytettllvo paluumatkaa varten. 
Beviset moste bibehOIIas fOr Oterresan. 

:N'2 01552 
OSALLISTUMISTODISTUS - DEL TAGAREBEVIS 

Taman kortin haltija kuuluu Silja Line ryhmaan. 

lnnehavaren till detta kort hOr till en Silja Line grupp. 

Ryhmalipun numero 
Gruppbiljettens nummer 

Todistus sailytettava paluumatkaa varten:n• 
Beviset maste uppbevaras for aterresan. 

~ Sll/A liNE. 

(Nro Lht 12/543/86, 20.2 . 1986) VT 9/86 

9 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Perin ja Rauman liikennealueilta myyd~~n 1.3. - 31.5 .1 986 v~lisena ai 

kana Helsinkiin ostetut 2 lk:n matkaliput seuraavasti: 

menolippu 

meno - paluulippu 

aikuinen 

60,00 mk 

120,00 mk 

Matkaliput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202: 

lapsi 

30,00 mk 

60,00 mk 

- kentt~~n "MEND" tai "MENO-PALUU" merkit~~n rasti 

- "MUU" kentt~~n koodi 50 aikuiset ja 51 lapset 

- "SOP.NRO" kenttaln 8600 

- lisamerkint6ihin "PORIN RATA" 

llht6asemana aina Pori tai Rauma ja m~ar~asemana Helsinki 

- kauttakulkumerkinnat Hl - Ke 

- voimassaoloaika 1 kk, voimassaoloaika p~attyy kuitenkin viimeista~n 

31.05 . 1986 

Matkalipuista ei my6nnet~ muita alennuksia. Lipuista ei suoriteta ta

kaisinmaksua. 

Matkalippuja myyd~an em . liikennealueiden asemilla ja matkatoimistois 

sa ja ne tilitet~an normaalisssa kuukausitilityksessa. 

(Nro Lht 8/545/86 , 20 . 2 . 1986) VT 9/86 

UUSI PUHELINNUMERO 

Kokkolan tavaratoimistossa on otettu kayttoon sisaista puhelin

liikennetta varten uusi numero 207. VR : n sisaisissa puheluissa 

tulisi kayttaa tata numeroa ja jattaa nykyinen numero 215 pelkas

taan ulkoa tuleville puheluille . 

VT 9/86 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

H a 1 1 i n t o - o s a s t o /piiriha11into: ylimaaraiseen 
tyoterveyshoitajan (A14) toimeen (Pm) tyoterveyshoitaja Airi 
Inkeri Hietamaki 



- 9 -

Helsingin rautatiepiiri: 

Koneinsinoori (S 25) virkaan (Hki rtpt) koneinsinoori (S 24)Hannu Juhani 

Poutanen. 

varikonpaallikon (A 24) virkaan (Hki ver) varikonpaallikko (A 23) Pentti 

Johannes Haapala. 

yliteknikon (A 17) virkaan (Hki ver) ylimaarainen yliteknikko (A 16) Veikko 

Martti Noranta. 

yliteknikon (A 16) virkaan (Hki ver' yliteknikko (A 15) Erkki Kari Kaarlo 

Makinen. 

asemapaallikon (A 17) virkaan (Ri la/Hy ) kuonnausmestari Reijo Valtteri 

Joenmaa, 

apulaisasemapaallik.on (A 16) virkaan (Hki rtpt) liikenneohjaaja Mauno Ensio 

Haapala, 

apulaisasemapaallikon (A 17) virkaan (Hki hla) liikenneohjaaja Mauno Kullervo 

Savolainen, 

rakennusmestarin (A 17) virkaan (Hki rtp, hits) rakennusmestari (A 15) Erkki 

Johannes Utriainen. 

rakennusmestarin (A 15) virkaan (Hki ta) rakennusmestari (A 12) LeoJuhani Kokko, 

toimistosihteerin (A 11) virkoihin (Hki rtpt) toimistosihteeri (A 8) Airi 

Kyllikki Asikainen ja Mirjam Kaarina Koponen, 

toimistosihteerin (A 8) virkoihin (Hki rtpt toimistovirkailijat (A 4) Pirjo 

Helena Harlamov ja Ritva Sinikka Saijonkivi sekii toimistovirkailija (A 2) 

Helena Annikki Riekkinen, 

liikennemestarin (A 11) virkaan (Kr la/Krn) ylimaarainen liikennevirkailija 

Heikki Eljas Rinta-Hynnila. 

junamiehen toimiin (Hki hla) asemamiehet (A 2) Tapio Vilhelm Nuutinen. Pertti 

Olavi Lehtinen ja Tuula Irmeli Tiainen. asemamiehet (A 1) Olavi Johannes Forss . 

Rauni Anneli Patter!. Juhana Iisakki Sorvari ja Paavo Juhani Tarvonen. ylimaii
rainen asemamies (A 2) Heikki Antera Apell ja ylirnaiiriiinen asemamies (A 1) 

Matti Kalevi Paavilainen. 

ylimiiaraiseen teknikon (A 18) toimeen (Hki sa) tyosopimussuhteinen teknikko 

Seppo Juhani Timaskainen, 

yltmaaraisiin taimistosihteerin (A 13) toimiin (Hki rtpt) toimistasihteerit 

(A 11) Terttu Anneli Imrnanen ja Liisa Annikki Rikkinen, 

ylimaaraisiin liikennevirkailijan (A 5) toimiin (Hki hla) virkamiesharjoitteli

jat Esa Pekka Johannes Matinheikki, Jouka Ilmari Linnasaari, Antti Lauri Roivai

nen, Rauli Ismo Saunamaki, (Hl la) Pertti Antero Makinen ja (Ri la) Ilpo Toivo 

Rajapura, 

9 
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ylimaaraiseen toimistovirkailijan (A 1) toimeen (Hki rtpt) Satu MaaritHentila, 

ylimaarSisiin asemamiehen (A 2) toimiin (Ri la ) t ilapaiset asemamiehet Petri 

Veikko Tapio Jauhiainen, Simo Antero Koskinen, Seppo Juhani Rytkonen ja 

Kaarle Erik Valo ja 

ylimaaraisiin asemamiehen (A 1) toimiin tilapaiset asemamiehet Jarmo Paavo 

Kalevi Paulamaki. Timo Heikki Juhani Simpanen. Juhani Matias Suokas ja Raimo 

Ensio Virtanen (Ri la) 

T a m p e r e e n r a u t a t i e p i i r i : liikennetarkas

tajan (A20) virkaan (Tpe rtpt) liikennetarkastaja ap (AlB) Mauri 

Maijala, liikennetarkastajan ap (Al7) virkaan (Tpe rtpt) liiken

netarkastaja ap (Al6) Jorma Kontti, asemapaallikon (Al7) virkaan 

(Vma) liikennemestari (Al2) Vaino Kaukonen, apulaisasemapaalli

kon (Al6) virkaan (Ukp) toimistosihteeri (All) Vaino Tuokko, 

apulaisasemapaallikon (Al6) virkaan (Pri) toimistosihteeri (All) 

Mirja Seija-Liisa Kaijaa, apulaisasemapaallikon (AlS) virkaan 

(Hpk) toimistosihteeri (All) Eila Kauppi, liikennemestarin (All) 

virkaan (Noa) liikennemestari (Al2) Raimo Neuvonen, liikennemes

tarin (All) virkaan (J a s) ylimaarainen liikennevirkailija (AS) 

Markku Kukkonen, toimistosihteerin (All) virkaan (Tpe vr) toi

mistosihteeri (AS) Arja-Leena Uusitalo, toimistosiht eerin (All) 

virkoihin (Tpe) toimistovirkailija (A4) Ilpo Siitonen ja ylimaa

rainen toimistovirkailija (Al) Orvo Salmela, toimistosihteerin 

(All) virkaan (Tku) toimistosihteeri (AS) Ulla Lundstrom, toi

mistosihteerin (All) virkaan (Tpe rtpt) toimistovirkailija (AS) 

Ritva Laihanen, toimistosihteerin (AS) virkoihin (Tpe) toimisto

virkailijat (A2) Pirkko Pelvola j;{ Tarja I<autto, .toimistosihtee

rin (AS) virkoihin toimistovirkailija (A4) Assi Vahamaa ja toi

mistovirkailija (A2) Arja Lampinen•, toimistosihteerin (AS) vir

koihin (Tpe rtpt) toimistovirkailijat (AS) Maila Pihlajaoja ja 

I<yllikki Kuusi, asemarnestarin (AS) virkoihin (Ahv) asemarniehet 

(All Armas Lehtinen ja Reijo Lehtinen, toirnistovirkailijan (AS) 

toimiin (Tpe) toimistovirkailijat (A2) Satu Rosenqvist ja Ritva 

Leino, toirnistovirkailijan (AS) toimeen (Tku) toimistovirkailija 

(A4) Pirjo Pausio, toimistovirkailijan (A4) toimiin (Tku) toi

mistovirkailijat (A2) Soile Ruusuvaara ja Liisa Ollila seka yli

maarainen toimistovirkailija Bertta Silvander, toimistovirkaili

jan (A3) toirneen (Tpe rtpt) toimistovirkailija (A2) Kerttu Saa-
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rela, toimistovirkailijan (A2) toimiin (Tku) tilapaiset toi

mistovirkailijat Arja Alanko, Merja Lindfors, Marje Laaksonen ja 

Nina Lehtovirta, veturinkuljettajan virkaan (Pri vr) veturinlam

mittaja Vesa Nurmi, veturinlammittajan (A7) toimeen (Pri vr) 

tilapainen veturinlammittaja Kari Rauhala, vaunumiehen (A4) 

toimeen (Pri vr) tlp vaunumies Kari Kiiski, ylimaaraiseen vau

nunsiivoojan (A2) toimeen (Pri) ylimaarainen vaununsiivooja (Al) 

Outi Vironm10d 

EROJA 

T a 1 o us o s as to: toimistosihteeri l ines Vivi Mirjam 
Tuure 

K o n e o s a s t o: koneinsinoori Keijo Kalevi Kokkola 

L i i k e n n e o s a s t o: insinoori Veikko Ilmari Alenius, 
liikennetarkastaja Aili Helenius, liikennetarkastaja Leino 
Aulis Hovi 

Helsingin rautatiepiiri: 

Yliteknikot (A 18) Veijo Hannonen jaArmas Kalevi Lifflander. 

asemapaallikko (A 17) Holger Wilhelm Lagerstam. 

apulaisasemapaallikko (A 17) Heikki Olavi Lehtonen , 

apulaisasemapaallikot (A 16) Pentti Aarre Olavi Eskola ja Kaarlo Edvin Antero 
Lyden, 

asemapaallikot (A 15) Eino Edvard Hiihtola ja Unto Armas Juutilainen, 

toimistosihteerit (A 13) Kirsti Kiuru ja Aune Suuronen, 

toimistosihteerit (A 11) Aili Tuulikki Koivu, Sisko Tellervo Lemponen, Lilja 

Kyllikki Paavola, BOrje Karl Viktor 5agblom ja Tyyne Maria Tuominen 

toimistosihteeri (A 8) Eliisa Annikki Sulantaus, 

toimistovirkailija (A 4) Carola Beatrice Sahlstram, 

toimistovirkailija (A 2) Raija Anneli Lehtikangas 

jarjestelymestari Reino Mykra, 

vaunumestari Lauri Hellllli Kari, 

liikenneohjaajat Jaakko Juhani Honkavaara ja Reino Kalevi Kivinen. 

liikennemestari Martti Johannes Tirronen. 

9 
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veturinkuljettajat Kauko Sulevi Saarinen ja Eero Armas Valli. 

konduktoorit Pent ti Johannes Aal to. Alpo Asser Ki vimi:ik;l,. Eero Veikko Luukkanen. 

Nils Alfred Gr5nblam, Pertti Juhani Toivonen ja Heikki Matias Valimaki. 

opastinesimies Jarmo Kalevi Vahamaa . 

junamiehet Eelis Kalevi Huolman. Harri Kalevi Metsala . Sulo Olavi Ettanen. 

Pauli Emil Kemppi ja Vaino Ilmari Pirinen. 

vaihdemiehet Raimo Kullervo Hantula , Martti Johannes Kiuru, Hugo Ilmari 

Jokinen ja Into Vaino Tapia Salenius. 

tallirnies Vaino Jaakko Harju. 

asemamiehet Esko Juhani Happonen. Pauli Emil Rafael Laurel! , Jaakko Tenho 
Mattila, Kari Toivo Johannes Lehto , Vilho Emil Nevalainen , ja Reina Viljo 

Piispanen, 

asemamiehet (A 1) Risto Antero Johansson 0111-Pekka Mollberg ja Lasse 

Johannes Pitkakangas. 
ylimaarainen toimistovirkailija (A 4) Hellin Inkeri Nyman, 

ylimaarainen toimistovirkailija (A 1) Satu Sinikka Kylmakorpi 

ylimaarainen autonkuljettaja Helmer Rudolf Degerlund . 

ylimaarainen trukinkuljettaja Reijo Aulis Karppinen, 

ylimaaraiset vaununsiivoojat Raili Hillevi Koli ja Hilkka Kaarina Vepsalainen 

ylimaarainen tallimies Veikko Matias Kaartinen , ja 

y limaarainen asemamies (A 1 ) Jari Seppo Kallio . 

T a m p e r e e n r aut a' t i e pi i r i : asemapaallikko 

Tuomo Ilmari Antero Vuorivirta, Matti Paavali Tuohimaki, apu

laisasemapaallikko Olavi Herman Niemissalo, yliteknikko Aarre 

Julius Lindstrom, liikennemestari Eero Mikael Mattila, toimisto

sihteeri Maire Liisi Heinonen, Ingrid ~largareta Leevila, Eila 

Kaarina Kalliolahti, Irja Annikki Costiander, Raili Sinikka Jar

vinen, ylikonduktoori Juhani Paivio Koskinen, veturinkuljettaja 

Hannu Jalmari Ihainen, Jukka Veli Kuntonen, junamies Raimo Ka

lervo Torvinen, autonasentaja Kauko Vilhelm Lamppu, tallimies 

Keijo Kalervo Heinonen, trukinkuljettaja Antti Olavi Rantanen, 

asemamies Leo Aulis Laine, ylim. asemamies Jukka Kai Kalervo 

Parman, tlp asemamies Pertti Olavi Nieminen 
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Joensuun rautatiepiirissa eronneet 1.3 . 1985 lukien 

Asemamies (A2) Kalle Juhani Villman, asemapaallik~t (Al3) Ukko 

Sakari Jussila, Urho Vepsalainen, huo1tomestari Yrjo Petrisalo, 

jarjestelymestari Alve Kalevi Koponen, konduktoorit Erkki Olavi 

Eronen, Vaino Olavi Inkinen, Eino Aulis Martikainen, Kaapro Ensio 

Oikarinen, Viljo Olavi Pirinen, liikenneohjaaja (A12) Paavo Volter 

Siivola, rataesimiehet (A9) Onni Aukusti Kuokkanen, Martti Olavi 

Lajunen, Sulo Johannes Taavitsainen, tallimies Pauli Palviainen, 

toimistosihteerit (All) Irma Kyllikki Laitinen, Maija Marjatta 

Koskinen, Aini Ellen Tietavainen, vaihdemiesten esimies Eero Aulis 

Mentunen, vaununtarkastaja Yrjo Alpo Seppanen, veturinkuljettajat 

Mauri Olavi Kolehmainen, Tauno Olavi Mehtonen, Pentti Parviainen , 

Martti Johannes Piironen, Pertti Kalevi Tolvanen, Teuvo Petter 

Uimonen, Aaro Jouko Kalevi Venalainen, ylikonduktoori Veikko 

Johannes Kaltiainen, ylimaarainen liikennetarkastaja (A21) Pekka 

Pe~tt± · ~elle~vo . Harkonen . 

9 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TOIMINNALLINEN LAATU MUODOSTUU MM: 

- MEIDAN ASENTEISTAMME 
- PALVELUALTTIUDESTAMME 
- AMMATTITAIDOSTAMME 
- KOHTELIAISUUDESTAMME 
- KAYTOKSESTAMME 
- RIPEYDESTAMME 

ASIAKAS KIINNITTA~ ENITEN HUOMIOTA 
TOIMINNALLISEEN LAATUUN . 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

ASIAKKAALLEMME TIETO VR:N TOIMINNASTA 
ON AINA T~RKEAT~, ERIKOISEN T~RKE~T~ 
SE ON SILLOIN, KUN TOIMINNASSAMME ON 
~~!RIOT~, ESIM,, 

- KUN JUNAT EIV~T KULJE AIKATAULUN 
MUKAISESTI 

- KUN L~HETYKSET VAHINGOITTUVAT TAl 
OVAT KADONNEET 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

ASIAKKAAN PUHELINSOITTO ON AINA TARKEA, 
ELLET TUNNE ASIAA 

- KYSY ASIAKKAAN PUHELINNUMERO JA 
LUPAA, ETTA HANELLE SOITETAAN 

- SELVITA ITSELLESI VASTAUS ASIAKKAAN 
KYSYMYKSEEN TAl PYYDA HENKILOA, JOLLE 
ASIAN HOITO KUULUU, SOITTAMAAN 
ASIAKKAALLE 

Helsinki 1986. Vattion painatuskeskus 
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VALTION PALVELUSSUHDEASUNTOIHIN LIITTYVISTA EDUIS~A PERITTAVAT 
KORVAUKSET 

Suomen Saad5skokoelmassa on ju1kaistu: 

N: o 127 Va1tiovarainministerion paat5s va1tion pa1ve1ussuhdeasun 

toihin 1iittyvista eduista perittavista korvauksista 

Annettu He1singissa 31 paivana tammikuuta 1986 

Va1tiovarainministerio on va1tion pa1ve1ussuhdeasuntojen vuokrien 

maaraamisperusteista 14 paivana marraskuuta 1985 annetun valtio

neuvos~on paatoksen (863/85) 23 § : n noja11a paattanyt va1tion pa1-
velussuhdeasuntoihin 1iittyvista eduista perittavista korvauksista 

seuraavaa : 

1 § 

Asunnossa kaytetysta 1ampimasta vedesta peritaan korvausta 19 , 70 

markkaa asukasta kohden kuukaudelta . 

Mikali kulutus mitataan 1amminvesimittari11a , peritaan korvaukse

na 1,15 pennia 1itra1ta . 

2 § 

Korvauksena asunnossa kaytettaviksi 1uovutetuista huoneka1uista 

peritaan kaluston maarasta ja 1aadusta seka kunnosta riippuen 

8- 20 markkaa huoneyksikkBa kohden kuukaudelta . 

3 § 

Asunnossa kaytettaviksi luovutetuista 1iina- ja vuodevaatteista 

seka niiden p~susta , korjauksesta ja muusta tavanmukaisesta huo1 -

losta peritaan korvausta vaatteiden maarasta ja laadusta riippuen 

19- 31 markkaa henki1oa kohden kuukaude1ta . 

4 § 

Asuntoon kuulumattoman saunan kaytosta peritaan paikkakunnan ~ay 

van keskimaaraisen hinnan mukaiset korvaukset enintaan kuitenkin 

seuraavat maarat: 

Asuntoon kuu1umattoman perhesaunan lammityksesta , po1ttoaineista , 
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siivouksesta ja muista kustannuksista peritt~v~ korvaus on 13,60 

markkaa k~yttovuorolta tai 58 markkaa kuukaudelta . 

Yleissaunan k~ytost~ peritt~v~ korvaus on henke~ kohden kertamak

suna ~,10 markkaa tai 18 markkaa kuukaudelta. 

Edell~ 2 momentissa tarkoitettu kuukausikorvaus edellytt~~ saunan 

k~ytto~ enint~~n kerran viikossa . Useammilta k~yttovuoroilta 

perit~an kertamaksua vastaavat korvaukset . 

5 § 

T~m~ p~~tos tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1986 . 

Edella mainitun pa~toksen mukaiset korvaukset peritaan 1 . ~ . 1986 

lukien . 

(Hlo/Slt 1/122/86, 26 . 2 . 1986) VT 10/86 

MUUTOS TARIFFISAANTooN 

10 

Alennuslippujen (65 -, i - ja VR - alennuskortti) rajoitusaikaa koskeva ta 

riffis~~nnon ma~r~ys on muutettu seuraavaksi 1 . 3 . 1986 lukien . 

24 § : n 4 lisamaarayksen kuudes kappale 

Aloitettaessa matka alennuslipulla matkustusrajoitusaikoina peritaan ko . 

matkalta lisamaksuna vastaava puolilipun hinta . Jos matka aloitetaan 

ennen kutakin matkustusrajoitusaikaa , kelpaa alennuslippu talloin mat 

kustusrajoitusajan jalkeenkin ilman lisamaksua maaraasemalle , jos matka 

tapahtuu keskeytyksetta . 

Matkan katsotaan jatkuvan keskeytyksetta sellaisissa junanvaihtotapauk

sissa, jotka ovat pakollisia maaraasemalle paasemiseksi ja joissa vaihto 

tapahtuu valittomasti seuraavaan junaan . 

(Nro Lht 12/544/86, 26 . 2 . 1986) VT 10/86 
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TASKUA I KATAULU 1. 1 . - 31 . 5 . 1986 

Kevaan taskuaikataulua on lipputoimistojen pyynnosta painettu reilusti 
aikaisempia vuosia enemman. Lipputoimistoja ja muuta asiakaspalveluhen
kilostoa kehotetaan pitamaan taskuaikatauluja asiakkaiden saatavilla 
riittavasti, jotta lisatysta painosmaarasta saataisiin mahdollisimman 
paljon hyotya . 

HENKILOLIIKENTEEN YLEISOESITTEIDEN KIELIVERSIOT 1986 

Talla hetkella o~ kaytossa vieraskieliset versiot seuraavista yleiso
esitteista : 

Yleisesite : 
Autopikajuna : 
Pohjola Junalla : 

Tulossa: Yleisesite: 
Idan pikajunat : 
Inter- Rail : 

ruotsi , englanti 
ruotsi 
ruotsi , saksa, englanti 

suomi (mahdollisesti saksa) 
suomi , ruotsi , englanti 
suomi 

"HYVAA MATKAA - TREVLIG RESA " - ESITETELINE 

Valkoinen lippu- ja matkatoimistoissa kaytossa oleva esiteteline , jossa 
VR : n siipipyoraliikemer kki ja teksti "hyvaa matkaa - trevlig resa", 
poistuu kaytosta kuluvana vuonna . Kyseisia esitetelineita on viela run
saasti j aljella ja niita voi kayttaa sisaises~i e r ilaisiin tarkoituk
siin . Esitetelineita voi tilata suoraan OTPA : sta Hyvinkaalta . Uudet te
lineet asiakaspalvelupisteisiin pyritaan hankkimaan kesan loppuun men
nessa . 

(Lhmj 26 . 2 .86) VT 10/86 

"EXPRESS- AUTO" - PALVELU 1 . 3 . 1986 LUKIEN 

VR: n ja Europcar Autovuok r aamoiden kesken tehdyn sopimuksen nr o Lht 
8/543/86 , 18 . 2 .1 986 , pe r usteella aloitetaan "EXPRESS- AUTO" - palvelu 
1. 3 .1 986 lukien eeuraavi l la aeemilla : Helsinki , Imat r a , Kouvola , Lahti , 
Lappeenranta , Seinajoki , Tampers ja Vaasa . 
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"EXPRESS-AUTO" -palvelun hinta on v . 1986 200 mk/vrk. Hintaan sisaltyy 
- vuokrausaika 24 b 
- 100 km ajoa 
- omavastuunpoisto (vakuutus) 
- Europcarin B/C-luokituksen mukainen, uusi tai uudenveroinen auto 

Auto toimitetaan ja asiakas palauttaa sen samalle rautatieasemalle. 

Erilliset myynti- ja tilitysohjeet jaetaan viikolla 10 ko . asemille . 

(Nro Lht 8/543/86, 21 .2.1986) VT 10/86 

MATKALIPPUJEN LEIMAUSOHJEET 

Lippumallikuvaston osan 1 Kotimaiset matkaliput (VR 2515 . 1) kohdassa 
1.1 Yleista on annettu matkalippujen yleiset leimausohjeet . 

Matkalippujen takaisinmaksua koskevien ohjeiden muuttuessa 1.3.1986 lu
kien muutetaan samasta paivasta lukien meno-paluulippujen (leimaustavat 
C ja D) le i mausohjeiden viimeinen kappale seuraavan sisaltoiseksi : 

Joe matkustajan lahtiessa paluumatkalle todetaan , ettei lippua ole kay
tatty menomatkalla, leimataan lipun paluupuoli leimausohjeen mukaisesti 
kaytetyksi matkan edistymisen mukaan. Matkustajalle on huomautettava , 
ettei lippu taman jalkeen enaa oikeuta menomatkan suorittamiseen . Samal
la matkustajaa on kehotettava hakemaan ensi tilassa takaisinmaksua lipun 
kayttamattomasta osuudesta . 

(Nro Lko 5/510/86 , 26 . 2.1986) VT 10/86 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan seuraavat muutokset 
10.3 . 1986 lukien: 

Siuro; sarake 4 

sarake 5 

Nokia 9. 
Tpe 26 . Kki 71. 
Pri 109 . 

Hrl 

sarake 6 lisataan "T rtpp:n erikoisluvalla" 
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AVO!MIA VIRKOJA JA TO!MIA 

Rautatiehallituksen hallinto-osastolla asianvalvojan (A 24) 
virka, lakimiehen (A 22) virka, insinoorin (A 20) virka, yli
maarainen liikennetarkastajan (A 20) toimi, liikennetarkasta
jan (A 19) virka, ylimaarainen liikennetarkastajan ap (A 18) 
toimi, 1 i ikennetarkastajan ap (A 17) virka, 2 yl imaarai sta 
liikennetarkastajan ap (A 17) tointa, ylima~rainen toimisto
sihteerin (A 13) toimi, toimistosihteerin (A 11) virka,2 vi
rastomestarin (A 9) tointa, toimistosihteerin (A 8) virka. 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hake
mukset asianvalvojan (A24) virkaan ja muihin virkoihin ja toi
miin hallinto-osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 7.4.86 
mennessa ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt ja ylimaa
raisiin toimiin otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Asianvalvoja (A24) 

Lakimies (A22) 
lnsi noori (A20) 
Liikennetarkastaja (A19) 
Ylim ap (A18) 
Yl im ap (A17) 
Liikennetarkastaja ap (A17) 
Ylim toimistosihteeri (A13) 
Virastomestarit (A9) 

Lainopillinen toimisto/kiin
teistojaoston paallikko 
Lainopillinen toimisto 
Koulutus- ja kehittamistoimisto 

Palvelussuhdetoimisto 

( 2) 

Ylim liikennetarkastaja ap (A17) Tiedotuspalveluyksikko 
Toimistosihteeri (AS) 

Ylim liikennetarkastaja (A20) Sosiaali- ja terveystoimisto 
Toimistosihteeri (A11) 
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Kaksi y1iteknikon (A 18) virkaa He1singin (2 I1ma1a) vetoka1ustova

ri ko 11 a. 

10 

Rautatiepiirin paa11iko11e osoitetut kirja1liset hakemukset on toi
mitettava He1singin rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 01.04.1986 . 

Seinajoen rautatiepiiriin, Seinajoen sahkoalueen sahk6rata

toimintayksikk66n otetaan tyosopimussuhteeseen 

VAHVAVIRTA-ALAN TEKNIKKO 

ratajohdon kunnossapitotehtaviin. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

palkkatoivomuksineen on toimitettava Seinajoen rautatiepiirin 

toimistoon viimeistaan 24.3 . 1986. 

Lisatietoja antavat : Sap Seppo vaaramaki, puh. 951-2301 ja 

Tkn V Alanko p~h. 951-2341 

3 apulaisasemapaallikon (A 16) virkaa, asemapaallikon (A 18) virka, liikennetarkas
tajan (A 21) virka, 3 liikenneohjaajan (A 14) virkaa, ylik6ndukt66rin (A 15) virka, 
2 yliasentaj~n (A 13) virkaa, toimistos ihteerin (A 11) virka, 2 konduktoorin (A 10) 
virkaa, liikennemestarin (A 11) virka, ylim. jarjestelymestarin (A 15) toimi seka 

2 asemamiehen (A 1) taint~. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
Pieksamaen rautatiepiirin toimiston kansliaan (henkiloasema) 7.4.1986 mennessa. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Apulaisasemapaallikot (A 16) 

Asemapaallikko (A 18) 

Liikennetarkastaja (A 21) 

lisalmen (1 aluehall.kesk.esimies/rhp) 
liikennealueella, Pieksamaen (1 Mi tap/ 
myn) liikennealueella, Jyvaskylan 
(1 Aki ap) liikennealueella 

Kuopion (1 Sij) liikennealueella 

Pieksamaen rautatiepiirissa (1 kpr 
liikennetuotannon ohjaus) 
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Liikenneohjaajat (A 14) 

Ylikonduktoori (A 15) 

Yliasentajat (A 13) 

Toimistosihteeri (A 11) 

Konduktoori (A 10) 

Li ikennemestari (A 11) 

Ylim. jarjestelymestari (A 15) 

Asemamies (A 1) 

- 8 -

Pieksamaen (1 Pm kauko-ohjaus) liikenne
alueella, Pieksamaen rautatiepiirissa 
(1 kpr aikatau lusuunnittelu), Jyvaskylan 
(1 Jy junasuoritus) liikennPalueella 

Jyvii'Skylan ( 1 Jy op~stuskonduktoor i) 

liikennealueella 

Pieksamaen (2 Pm) sahkoalueella 

Jyvaskylan (1 Jy kassatehtavat) 
transpoint-alueella 

Jyvaskylan (2 Aki) liikennealueella 

Jyvasky I an ( 1 Jy j unasuori tus) Iii kenne
aluee lla 

Jyvaskylan (1 Jy vaunustonkaytonvalvoja) 
liikennealueella 

Jyvaskylan (1 Jy, 1 Vko) liikennealueella 

2 veturinkuljettajan virkaa, veturinlammittajan (A 7) toimi, 

4 tallimiehen (A 2) tointa, 2 ylim.teknikon (A 14) tointa ja 

ylim.vaununtarkastajan (A 7) toimi. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hake~ukset on 

toimitettava Pieksamaen rautatiepiirin toimiston kansliaan (hen

kiloasema) viimeistaan 7.4.1986 . 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Veturinkuljettajat Pieksamaen (2 Pm) varikolla 

veturinlammittaja (A 7) Pieksamaen (1 Pm) varikolla 

Tallimiehet (A 2) Pieksamaen (4 Pm) varikolla 

Ylim . teknikot (A 14) Pieksamaen (1 Pm) varikolla, 

(1 vaunujen vastaanottaja Pm 

knp) 

Ylim.vaununtarkastaja (A 7) Pieksamaen (1 Pm) varikolla 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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VR 2625 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

lOll lh/50- 2 A4 

1106 poistetaan 

1215 poistetaan 

1306 . 1 1h/100 A 51 

1306 . 2 1h/100 A 51 

1469 kpl/visc 260x160 

1469 . 1 kp1/visc 260x160 

1472 poistetaan 

1574 poistetaan 

2502 . 52 nide 

2502 . 53 nide 

2502 . 54 poistetaan 

2767 nide 
2768 nide 

2772 nide 

2772.2 poistetaan 

2818 poistetaan 

3510 kp1 

4433 kp1 

A4 

A4 

A4 

A4 
A4 

A4 
A4L 

Si sa11o1taan uus i ttu 

Kuljetusti1ausliuska , Trans point 

Junaturva1lisuusi1moitus JT , 
asemilla 
Junaturvallisuus i 1moitus JT , 
vetureihin 

Piirin varaston valvontakortti 

Piirin varaston va1vontakortti , 
ke1tainen 

VR :n piiri - ja a1ueorganisaatio 

Rautatiepiirien seka 1iikenne - ja 
rata - a1ueiden kartta 

Rakennut t amiso hje 

Kevennetyt urakka - asiakirjat 
Maa- ja vesirakennustoiden urakka -
ohje1man 1aatimisohje 

Asennustarkastuspoytakirja 
Tavaravaunuston kaytto - ja tarve -
se1vitys 

1296 . 3 Rautate i den ku1jetusverkko , radat A3 

(Kkt 2/289/86 , 4 . 3 . 1986 , VT 11/86) 

Tra Tku 

Ltuj 

Ltuj 

Rtoy 

Rtoy 

Khj 

Khj 

Rkt 

Kkt 

Rkt 

Stv 

Ltvj 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUilliTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nrc 193, 28.2.1986, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 3.3.1986 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia "' 202,00 mk 
100 Belgian frangia "' 11.20 " 
100 Itavallan shillinkia 32,60 " 
100 Krewikan drakmaa "' 3,80 " 
100 Luxemburgin frangia "' 11.20 " 
100 Neuvostoli i ton ruplaa "' 717,00 " 
100 Norjan kruunua "' 73,20 " 
100 Puolan slotya 3,10 " 
100 Ranskan frangia 74,70 " 
100 Ruotsin kruunua - 71.70 " 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa - 229,00 " 
100 Saksan Demokraattisen Tasavallan markkaa = 229,00 " 
100 Sveitsin frangia "' 272,00 " 
100 Tanskan kruunua = 62,10 " 

1 USA:n dollari = 5,10 " 

(Nro Tkv 5335, 28.2.1986) VT 11/86 

PANKKIKORTEILLA MAKSAMINEN 

Pankkikorttitakuu on korotettu 800 markkaan. 

Maksun ollessa 300 - 800 markkaa, on kuvallisen pankkikortin omis
tajan henkilollisyys todettava oikeaksi pankkikortin valokuvasta 
(pk) ja kuvattoman pankkikortin omistajan henkilollisyys ajokor
tista (a), poliisiviranomaisen antamasta henkilotodistuksesta (h) 
tai passista (p). Myyjan on merkittava ostajan henkilotunnus pank
kikorttitositteeseen ja mista asiakirjasta (pk, a, h tai p) han on 
henkilollisyyden todennut seka oma puumerkkinsa. 

11 
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Myos on tarkistettava , ettei ko. kortti ole varoituslistalla ja, 
etta nimikirjoitukset pankkikortissa ja pankkikorttitositteessa 

vastaavat toisiaan. 

Muutosten johdosta uusitaan ao. ohjesaantojen saannokset . 

(Nro Tlt 2/230/86 , 4.3.1986) VT 11/86 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan seuraava muutos 13 . 3 . 
1986 lukien : 

Putikko: sarake 5: muutetaan liikennoimistapamerkinnaksi Hilt 

Liite V: Osoitepaikkaluettelosta poistetaan Putikon kohdalta palvelu
tasoa osoittava tunnus A. 

Lkoy 6 . 3 . 1986 
(Nro Jns rtp 333/571/86) VT 11/86 

LANTINEN TAVARALIIKENNE , PIENSAILIOT 

Koska on todettu, etta piensailiot viipyvat liian kauan asiakkailla , 
eivatka maaraasemat tarpeeksi valve sailioiden palauttamista , muistute 
taan, etta sailioiden kuljetussaatteita (VR 4625 vihrea) ei saa antaa 

asiakkaalle rahtikirjan mukana (luovutus asiakkaalle tapahtuu "kuorma
lavakuitilla"), vaan neon jatettava asemalle ja naiden avulla valvot 
tava, etta sailiot viipymatta palautetaan asemalle , joka asianmukaisesti 
taytetyn saatteen kanssa lahettaa ne sills raja- asemalle, jonka kautta 
sailiot ovat tulleet Suomeen. 

(Lt 27 . 02.1986) VT 11/86 
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VAUNUNPEITOT 

Helaingin Tranapoint-alueelta avovaunuiasa lahetettavien, kosteudelle 
arkojen lahetysten suojaamiseksi tarvitaan vaununpeitteita. 

Tata varten vapaina olevat Valtionrautateiden omistamat suorat vaunun
peitteet (yleispeitteet) on lahetettava osoitteella Transpoint-alue , 
avolaituri, HELSINKI. VT 11/86 

KATETTUJEN VAUNUJEN OVIEN SULKEMINEN 

Katettuihin vaunuihin kuormaamisen edellytyksena on , etta vaunu on sisa
puolelta kuiva ja puhdas . 

Purkamisen jalkeen vaunun ovet ja tuuletusluukut on sul jettava estamaan 
sadeveden ja lumen paasyn vaunun sisaan (vrt. TKM 1 .4.1 . 1 .). 
VT 11/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin sahkoal ueelle otetaan tyosopimussuhteeseen 

Teknillisen koulun sahkovoimatekniikan tutkinnon suo
rittanut 

SAHK~TEKNIKKO 

alueellisen kunnossapito- ja asennustyon tyonjohto- ja 

suun<ittelutehtaviin. Aikaisempi tyonjohtokokemus kat

sotaan eduksi. 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut hakemukset 

palkkatoivomuksineen pyydetaan lahettam~an 24 .03.1986 

mennessa ositteella: Sahkoalueen paallikko, VR Sahkotalo, 

Ilmala , 00240 Helsinki 24 . 

Lisatietoja tehtavasta antaa ytkn 5 Timoskainen p. 707 -3724 

tai str E Laanti p. 707 -3347 



11 - 6 -

Asemapaallikon (A21) virka toistaiseksi Perin liikennealueella (Pri lap) 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 14.4.1986. 

Konttoripaallikon (A 18) virka, liikennetarkastajan ap (A 18) 
virka, Jiikennetarkastajan ap (A 14) virka, kaksi toimisto
sihteerin (A 13) virkaa, kaksi toimistosihteerin (A 11) virkaa, 
kaksi toimi s tosihteerin (A 8) virkaa 

Oulun rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava Oulun rautatiepiirin kansliaan viimeis
taan 11.04.1986. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan tois
taiseksi seuraavasti: 

Konttoripaallikko (A 18) 

Liikennetarkastaja ap (A 18) 

Liikennetarkastaja ap (A 14) 

Toimistosihteeri (A 13) 

Toimistosihteeri (A 11) 

Toimistosihteeri (A 8) 

Oulun (yleishallinto) rauta
tiepiirin toimistoon 

Oulun (tutkinta-asiat) rauta
tiepiirin toimistoon 

Oulun (palkka-asiat) rauta
tiepiirin toimistoon 

Oulun (2 palkk~-asiat) rauta
tiepiirin toimistoon 

Oulun (1 laskenta, 1 palkka
asiat) rautatiepiirin toimis
toon 

Oulun (1. isann.toimi, 
1 palkka-asiat) rautatiepii
rin toimistoon 
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EROJA 

S e i n a j o e n r a u t a t i e p i i r i : asemapaallikko 

Jouko Matti Hietanen, Armas Iivari Korpela, toimistosihteeri 
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Ellen Anni Saarijarvi, Eeva Mirjami Taira, rakennusmestari Martti 

Ilmari Reijonen, veturinkuljettaja Juho Aulis Forsti, Erkki Johan

nes Hyvonen, Urho Juhani Kosola, Kauno Kustaa Lehtinen, Reijo Onni 

Sillanpaa, vaunumestari Eino Johannes Koskimaki, konduktoori Heik

ki Jaakko Juurakko, Ilpo Gabriel Kujanpaa, Pekka Olavi Makela, 

Maune Vilhelmi Sorvisto, rataesimies Olavi Johannes Isokoski, 

Reine Yrjo Kallio, Frans Oskari Korpikari, koneenhoitaja Kauko 

Einar Lautamaki, autonkuljettaja Erkki Johannes Lespi, junamies 

Maune Lipponen, Huugo Henrik Mursula, Heikki Einari Myllymaki, 

veturinlammittaja Arvo Johannes Haapala, tallimies Paavo Valter 

Ilmola, asemamies Huugo Aimo Antero Hussa, ylimaarainen liikenne

tarkastaja ap Onni Ilkka Ilmari Pohjola, ylimaarainen vaununsii

vooja Alli Anni Marjatta Kokko , Valma Tikkaoja. 

0 u 1 u n r a u t a t i e p i i r i : ylimaarainen liikenne
tarkastaja (A21) Kauko Olavi Vaatamo1nen, liikennetarkastaja ap 
(A18) Olavi Willehard Tuominen, apulaisasemapaallikko (A16) Elli 
Ester Aisala ja Alpo Rudolf Vahlamo, jarjestelymestarit (A15) 
Toivo Jantti ja Toivo Ilmari LAng, liikenneohjaaja (A14) Laila 
Tuulikki Pylvanainen, liikennetarkastaja ap (A14) Aili Inkeri 
Vaananen, toimistosihteerit (A13) Arvo Ilmari Salmi ja Hellen 
M~rgit Sohlo, veturinkuljettajat (A13) Tauno Vilhelm Jarvinen, 
Erkki Veikko Kupiainen ja Toivo Oiva Johannes Ruuhonen, yliasen
taja (A13) Yrjo Tapani Pappinen, konduktoori (A11) Esko Ilmari 
Peura, kuormausmestari (A11) Matti Johan Antero Salmela, toimisto
sihteerit (A11) Alise Kaarina Karhula ja Maija Savolainen, rata
esimies (A9) Toivo Bjorninen, Eemil Helmer Hiltunen ja Eino Olavi 
Kallio, toimistosihteeri (A8) Kirsti Kaarina Vilja, junamies 
(A7) Pertti Jaakko Juhani Kemppainen, tallimies (A2) Reijo Mikael 
Harkman, ylimaarainen vaununsiivooja (A2) Kerttu Unelma Koli. 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KURINPITOISTUNNOISSA KASITELTYJA ASIOITA 

Rautatiehallitus on p~att~nyt julkaista antamansa kurinpitopaat~k

set Virallisissa tiedotuksissa rangaistuksiin tuomittujen nimia 
maipitsematta ja rikkomukset vain laadultaan mainiten . Rangaistuk 
sia ei siten voi suoraan verrata keskenaan, silla rangaistuksia 

maar~tt~ess~ otetaan huomioon paitsi teen yksil~llinen ilmenemis 
muoto my~s tuomitun aikaisempi k~yttaytyminen eli hanen saamansa 

rangaistukset . 

Rautatiehallituksen kurinpitoistunnossa 8.1.1986 tuomitut rangais

tukset: 

Helsingin rautatiepiiri 

Veturinlammittaja, joka eli ollut tallitehtavia kasitt~neessa ty5 -

vuorossaan alkoholin vaikutuksen alaisena,tuomittiin neljaankymme
neen paivasakkoon. 

Vaihdemies, joka eli saapunut tyovuoroonsa alkoholin vaikutuksen 

alaisena ja ollut lisaksi luvatta ja laillisetta esteetta poissa 
ty~vuoroistaan viikon ajan, tuomittiin erotettavaksi virantoimi
tuksesta yhden kuukauden ajaksi . 

Kouvolan rautatiepiiri 

Veturinkuljettaja, joka eli laiminly5nyt junaa kuljettaneen, vailla 

saadetty~ ajopatevyytta olleen koneapulaisen tehtavien riittavan 
valvonnan ja lisaksi laiminly5nyt tahystyksen ja koneapulaisena 
toiminut veturinlammittaja , joka eli laiminlyonyt tahystyksen ja 
tulo - opastimen maaraaman suurimman sallitun nopeuden noudattamisen 

aiheuttaen siten vaaraa ja matkustajien loukkaantumisia seka esine 
vahinkoja, tuomittiin kumpikin kahteenkymmeneen paivasakkoon. 

Asemamies, joka eli ollut ilman lupaa ja laillista estetta poissa 

ty5vuoroistaan kahtena paivana, tuomittiin neljaankymmeneen paiva
sakkoon. 

Vaihdemies, jolle rautatiepiirin paallikk~ eli antanut varoituksen 

siksi , etta han eli jaanyt lupauksestaan huolimatta syyta ilmoit
tamatta saapumatta ty~vuoroonsa, eli valittanut varoituspaat5kses
ta rautatiehallitukselle pyyt~en paat~ksen kumoamista. Valitus hy 
lattiin . 
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Tampereen rautatiepiiri 

Vaihdemies , joka oli luvatta ja laillisetta esteett~ poistunut 

teht~vist~~n kesken ty~vuoron, tuomittiin kahteenkymmeneenviiteen 
p~iv~sakkoon. 

Joensuun rautatiepiiri 

Veturinlammitt~j~, joka oli saapunut koneapulaisenvuoroonsa alko

holin vaikutuksen alaisena, tuomittiin kolmeenkymmeneen paivasak
koon . 

Rautatiehallituksen kurinpitoistunnossa 19 . 2 . 1986 tuomitut rangais 

tukset: 

Helsingin rautatiepiiri 

Asemamies , joka oli luvatta poistunut kesken ty~vuoron ty~paikal

taan ja ollut sen jalkeen kolme viikkoa i lman lupaa tai laillista 

estett~ poissa ty~vuoroistaan , tuomittiin erotettavaksi virantoi 

mituksesta kolmen kuukauden ajaksi . 

Joensuun rautatiepiiri 

Asemamies , joka oli ollut useita kertoja alkoholin vaikutuksen 

alaisena ty~vuorossaan eika ollut ottanut ojentuakseen hanelle 

aikaisemmin kurinpitomenettelyss~ ja tuomioistuimissa tuomituista 

kahdeksasta eri rangaistuksesta , tuomittiin pantavaksi viralta 

asemamiehen toimestaan . 

Asemamies , joka oli turvalaitosta vaarinkaytt~en aiheuttanut vau

nujen kiskoilta suistumisen, tuomittiin kolmeenkymmeneen paiv~sak

koon . 

Tampereen rautatiepiiri 

Asemamies , joka oli ilmoittanut junasuorittajalle turvanneensa pi 

kajunan kulkutien, vaikkei ollut sita tehnyt ja vaikka kulkutiehen 

kuulunut vaihde oli ollut virheellisessa asennossa ja joka lisaksi 

oli saapunut vaihdemiesvuoroonsa tunnin my~h~styneen~ , tuomittiin 

kolmeenkymmeneen paivasakkoon . 

12 
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Ou1un rautatiepiiri 

Junamies, joka o1i o11ut useita kertoja a1koholin k~ytBn vuoksi 
poissa tyovuoroistaan eik~ o11ut ottanut ojentuakseen h~ne11e ai 
kaisemmin tuomituista viidest~ kurinpitorangaistuksesta, tuomit 
tiin erotettavaksi virantoimituksesta ko1men kuukauden ajaksi . 

K , uvo1an rautatiepiiri 

Asemamies, joka o1i o11ut tyovuorossaan tavara- asema11a a1koho1in 

vaikutuksen a1aisena, tuomittiin ko1meenkymmeneen p~iv~sakkoon. 

Veturin1~mmitt~ja, joka o1i j~~nyt saapumatta tyovuoroonsa, mutta 

siihen erityisesti kehoitettuna kuitenkin myob~styneena ja liev~s 
ti a1koho1in vaikutuksen a1aisena saapunut, tuomittiin kahteenkym

meneen p~ivasakkoon. 

(N:o H1o 2/031/86, 13 . 3.1986) VT 12/86 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENTEES

Sii 

Ti1itoimiston sahkeella nro 93 , 12 . 3 .1 986 , on kansainvalisessa 
henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa kaytettavaa ruplan kurssia 

muutettu 1.4 . 1986 lukien seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa 718,00 mk 

(Nro Tkv 5407 , 12.3.1986) VT 12/86 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 1.4.1986 lukien 
seuraavat muutokset: 

12 

Juankoski: sarake 4; ensimmaiselle riville tilityspaikaksi 
Siilinjarvi 42 

sarake 5; Hrl Tt 

Kaavin teollisuusraide: 

sarake 4; tilityspaikaksi Siilinjarvi 56 

Luikonlahti: sarake 4; tilityspaikaksi Siilinjarvi 67 

Vuotlahti: sarake 4; tilityspaikaksi Siilinjarvi 35 

(Nro Pm lp 14.2 . 86) VT 12/86 

Luetteloon syrjaraiteista (VR 2648), joita ei ole mainittu 
Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisussa, tehdaan 1.4.l986 lukien 
seuraavat muutokset: 

lisataan : 

Parikkala 

Kirjolan teollisuusalueen 
raide 

korjataan: 
Putikko 
Auvisen raide 

Paaskylahti 
Idan patka 

Parikkalan kuntaa ja Parikkalan 
Konepaja Oy:ta varten. 

Olli Auvinen Oy:ta varten 
(ent. And Auvinen Oy) 

Savonlinnan Kirjapaino Oy:ta 
ja Osuuskunta EKA:a varten. 
(ent. Ita-Savon 01) 
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Eno 
Poistetaan tehtaan raide. 

Ilomantsi 
Kunnan teollisuusraide 

Joensuu 
Autolaiturin raide 
Joensuun kaupungin teollisuus

raide: 

Lastulevy- ja vaneritehtaan 

rai teet: 

Meijerin raide muutetaan: 

Vetopussi : 

Rauma-Repolan raide 

Rauma-Repolan konepajan raide 

Syvasataman raiteet 

Puhos 
Puhoksen teollisuusraide: 

Plan-Sell Oy:n sahan raide: 

Niirala 
Hallirai teet : 

- 6 -

Keelan tarvetta varten. 

Joensuun kaupunkia, Ovi ja 
Vaneri Yhtyma Oy:ta, Esse Oy:ta 

varten. 

Oy Wilh. Schauman Ab:ta 

varten. 

Joensuun Ymp. Osuusmeijeria 
ja Oy Shell Ab:ta varten. 

Pello~-Puhos Oy:ta , Noresin 
Oy:ta ja Oy Schauman Ab:n 

metsaosastoa varten . 

Plan-Sell Oy : ta varten. 

Vartsilan kuntaa, Karjalan 

Huolinta Oy:ta ja Oy Raja
huolinta Ab:ta varten . 



Vuonos 
Oy Lohja Ab:n raide muutetaan: 
Finnminerals Oy:n raide: 

Lieksa 
Xevltniemen raide: 

Teollisuuskyll Oy:n raiteet 

Nurmes 
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Finnminerals Oy:n tarvetta 
varten. 

Vapo Oy:tl varten. 

Enso-Gutzeit Oy Lieksan 
pakkaustehdasta, Nokia Oy 
Ab kumitehdasta sekl 
Teollisuuskyla Oy:tl varten 

Poistetaan Kauppa Oy:n raide merkintoineen. 

Porokyll 
Poistetaan Meijerin raide merkintoineen . 
Lisltlan soraraide yleista tarvetta varten. 

Sorakuopan raide muutetaan Kylllstlmon 
raiteeksi. 

12 

Luetteloon niistl rautatien asiakkaista, joilla on omia syrjlraiteita 
(VR 2648) tehdlln 1.4.1986 lukien seuraavat muutokset: 

lisltlln: 
Parikkalan Konepaja Oy 
Parikkalan kunta 
E-Osuuskunta EKA 

muutetaan: 
Auvinen Olli Oy 
(ent. And Auvinen Oy) 

Parikkala 
Parikkala 
Pllskylahti 

Putikko 



12 

Keskusosuusliike Hankkija : 

Kiteen Puhos Oy Ab muutetaan 

Pellos-Puhos Oy 

Oy Lohja Ab muutetaan 

Finnminerals Oy 

Pohjois- Karjalan · osuusliike 

Suomen Maanviljelijain Kauppa Oy 

SOK 
Tukkumanni Oy 
Nurmeksen Kauppa Oy poistetaan. 
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Joensuu poistetaan 

Puhos 

Vuonos 

Joensuu poistetaan 

Joensuu poistetaan 

Joensuu poistetaan 
Joensuu poistetaan 

Vapo Oy lisataan Lieksa 

(Nro Jns rtp 333/57~/86 , 10.3.86) VT 12/86 

VARASTETTUJA INTERRAIL - KORTTEJA 

Englannin antaman ilmoituksen mukaan Lontoon Kings Crossin asemalta on 

varastettu seuraavat liput : 

INTERRAI L: numerot 70- 003261 - 70-003300 
INTERRAIL + LAIVA : numerot 70- 001303 - 70 - 001320 

Korteissa on painettuna GREAT BRITAIN - NORTHERN IRELAND siina kohdassa, 

missa suomalaisissa korteissa lukee SUOMI - FINLAND: 

Tavattaessa edella mainittuja kortteja on matkustaja lippuineen vietava 

seuraavalla mahdollisella asemalla poliisille, jota pyydetaan ottamaan 

yhteys rautateiden rikostutkijoihin . 

VT 12/86 
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MUUTOKSIA HELSINGIN RAUTATIEPIIRIN 

KAUKOKIRJOITINNUMEROISSA 

KarJaan l~ikennealueella otetaan kayttoon 01 . 04 . 1986 

uusi kaukokirjoitinliittyma. Taman jalkeen Karjaan 

kaukokirjoittimi e n numerot ovat seuraavat: 

Karjean junatoimisto 

Karjaan asema 

1127 

1132 
VT 12/86 

KAUKOKIRJOITINLIITTYMAN KAYTTOONOTTO 

Tampereen Yla -j unato i mi s t os s a , joka si ja i t s ee asema r akennukse s s a, 

on otettu kayttOOn kaukakirjo i t i n, jonka numero on 3 164 . 

VT 12/ 86 

VR: N NOSTURIEN SIJOI TUSPAIKKOIHIN MUUTOS 

Pori 30 tannin liikkuva pukkinasturi 

Humppila 30 tannin l i ikkuva pukkinosturi 

Tampere nastakyky 50 tannia, liikkuva pukkinasturi 

Nosturit avat ja kaytossa lisavarusteineen. 

VT 12/86 

12 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen liikenneosastolla liikennetarkastajan (A 22) 
virka, insinoorin yp (A 21) virka, ylimaarainen liikennetarkasta
jan (A 21) toimi, liikennetarkastajan (A 20) virka, liikennetar
kastajan ap (A 19) virka, liikennetarkastajan ap (A 18) virka, 
liikennetarkastajan ap (A 15) virka, toimistosihteerin (A 11) 
virka. Liikenneosaston paallikolle osoitetut kirjalliset hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 21.4.1986 men

nessa ennen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt ja ylimaaraiseen toimeen 

otettu sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Liikennetarkastaja 

Yl im 
Liikennetarkastaja 

ap 
ap 
ap 

Insinoori yp 

Toimistosihteeri 

(A22) 
(A21) 
(A20) 
(A19) 
(A18) 
( A15) 
(A21) 
( A11) 

Tavar~liikennetoimisto 

Kayttotoimisto 
Henkiloliikennetoimisto 

5 jarjestelymestarin (A 15) , 5 konduktoorin (A 10), 3 konduktoorin (A 11), 

1 liikenneohjaajan ~A 14) ja 2 toimistosihteerin (A 8) virat seka 
2 autonkuljettajan (A 7), 11 asemamiehen (A 1), 9 asemamiehen (A 2), 
5 junamiehen (A 7), 2 sahkoasentajan (A 11), 1 vaihdemiehen (A 7), 2 veturin

lammittajan (A 7) ja 1 ylim. jarjestelymestarin (A 15) toimet. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
Pieksamaen rautatiepiirin toimiston kansliaan (henkiloasema) huhtikuun 21. 

paivaan mennessa. 
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Edella mainittuihin vir~oihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Jarjestelymestarit (A 15) 

Konduktoorit (A 10) 

Konduktoorit (A 11) 

Liikenneohjaajat (A 14) 

Toimistosihteerit (A B) 

Autor.kuljettajat (A 7) 

Aseffiamiehet (A 1) 

Asemamiehet (A 2) 

Junamiehet (A 7) 

Sahkoasentajat (A 11) 

Vaihdemiehet (A 7) 

Veturinlammittajat (A 7) 

Yl im. jarjestelymestari (A 15) 

Pieksamaen (3 Pm jnt) liikennealueella 
ja Kuopion {1 Kuo jnt. 1 Kuo vkv) lii
kennealueella 

Pieksamaen (3 Pm) lilkennealueella, 
Kuopion (1 Kuo) liikennealueella, 
Iisalmen (1 lim) liikennealueella 

Pieksamaen (1 Pm) liikennealueella, 
Kuopion (1 Kuo) Jiikennealueella ja 
Jyvaskylan (1 Jy) Jiikennealueella 

Kuopion (1 Kuo js) liikennealueella 

Pieksamaen (1 Pm tav.tsto) liikenne
alueella, Iisalmen (1 lim ahk.) lii
kennealueella 

Jyvaskylan (2 Jy) transpoint-alueella 

Pieksawaen (6 Prr) liikennealueella, 
Kuopion (4 Kuo) Jiikennealueella, 
Iisalmen (1 Ilm) liikennealueella 

Pieksamaen (6 Pm, 2 Var) liikennealu
ella, Kuopion (1 Kuo) liikennealueella 

Pieksamaen (1 Pm) liikennealueella, 
Kuopion (2 Kuo, 2 Sij) liikennealueella 

Pieksamaen (2 Pm ) sahkoalueella 

Pieksamaen (1 Pm) liikennealueella 

Iisalmen (2 Ilm) varikolla 

Pieksamaen (1 Pm vkv) liikennealueella 
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NIMITYKSIA JA MMRAYKSIA 

InsinBorin (A 20) virkaan (Jns rtpt) ins i noori (tss ) Pauli 

Juhani Joukanen, 
toimistorakennusmestarin (A 15) virkaan ( Jns rtpt) rakennusme s -

tari Reijo Ilmari Palviainen, 

asemapl~llikon (A 15) virkaan ( Cku ah) liikenne me s tar i (A 12) 

Kari Mikko Ilmari Kahkone n, 
liikennetarkastajan (A 14) virkaan (Jns rtpt) toimistosihteeri 

(A II) Sylvi Annikki Sinkkonen, 

toimistosihteerin (A II) virkaan (Jns tra) ylim to i mi stovirka i-

lija (A 4) Eero Johannes Ritala, 
toimistosihteerin (A 8) vi rkaan (Jns rtpt) ylim t s tovirkailija 

(A I) Kari Yrjo Antero Mattila , 

veturinkuljettajan virkaan (Jns vr) veturinllmmittajat (A 7) 

Timo Veikko Juhani Jarvinen, Hannu Luukkainen ja Eino Juhani 

Sinkkonen, (Sl la) veturinllmmittajl (A 7) Pekka Sakari 

Aleksanteri Holopainen, 
konduktoorin (A 10) virkaan (Jns la) kuormausmestari Martti 

Pesonen, (Sl la) junamies Sakari Pekka Joronen, 

huoltomestarin virkaan (Jns vr) ylim tallimies Jarmo Judin , 

rataesimiehen toimeen (Jns ra) palllysrakennehitsaaja Teuvo 

Henrikki Leppanen ja raidem i es Pekka Ensio Hassinen , 

vaihdemiehen toimeen (Jns la) junamies Erkki Clavi Holopainen 

(Nrl as) ~semamiehet(A 1) Alpo Vaino Ensio Penttinen ja Kari 

Tapio Lievonen, 
junamiehen toimeen (Jns la) asemamiehet (A 1) Jorma Pekka Antero 

Koljonen ja Osmo Clavi Tallus, 
veturinlammittljln (A 7) toimeen (Jns vr) tilap. veturinllmmit

tljlt Kari Tapani Hyvonen, Keijo Kalervo Ignatius, Seppo Juhani 

Pussinen, Arto Tapio Temonen, 
toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Jns tra) ylim toimistovir

kailija Marjut Helene Marketta Sihvonen, 

tallimiehen toimeen (Jns vr) ylim huoltomies Lauri Johannes 

Lievonen, 

asemamiehen (A 2) toimeen (Jns la) ylim.asemamies (A 1) Arvo 

Ensio Sahlman , Clli-Pekka Turunen, Arto Matti Juhani Tuunanen, 

Lauri Kari Juhani Varis, Sulo Antero Pikkarainen, Kari Juhani 

Karttunen, 
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~semam~ehen (A 1) to~meen (Jns la) ylim asemamies (A I) Auvo Ta

pan~ Hyttinen, (A 2) Seppo kalevi Ki~s~~nen, Arto Ensio Piironen, 

Jaakko Tap~o Pajula, Pekka Sakari Tapaninen, asemamics (A 2) 

Pentti Johannes H~rvonen, (Sl la) yl~m asemamiehet (A 2) Jukka 

Kalevi Kojo ja Jorma Juha Kalevi Pollanen, 

yl~maaraisen li~kenneohjaajan to~meen li~kennemestari (A 11) 

Pertti Allan Aravirta 
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ASIAKKAAN PUHELINSOITTO ON AINA TARKEA, 
ELLET TUNNE ASIAA 

- KYSY ASIAKKAAN PUHELINNUMERO JA 
LUPAA, ETTA ~NELLE SOITETAAN 

- SELVITA ITSELLESI VASTAUS ASIAKKAAN 
KYSYMYKSEEN TAl PYYDA HENKILOA, JOLLE 
ASIAN HOITO KUULUU, SOITTAMAAN 
ASIAKKAALLE 
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J 0 K A I N E N M E I S T A 

V A I K U T T A A 0 M A L L A 
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KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

YRIT~SKUVAN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT MM: 

- LEHTIKIRJOITUKSET 
·- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 
- VIRKAPU~UJEN SIISTEYS 
- ASEMIEN SIISTEYS 
- ASIAKASPALVELU 
- OMAT KOKEMUKSET + MUIDEN KOKEMUKSET 
- TOIMINTA TYONANTAJANA 
- OMA KASITYKSEMME TYONANTAJASTAMME 
- MAINONTA 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Savonlinnan kirjauskeskukseen kuuluva tilityspaikka Putikko (515) 
lakkautetaan 1 . 4.1986 lukien ja poistetaan tilityssaannon 2. osan 
liitteesta nro 1. 

(Tlt 2/230/86, 17.3.1986) VT 13/86 

MATKAILULIPUT 

Matkailulippujen myyntiin sovelletaan edelleen 1.4.1986 lukien 

VT 16A/85 ja VT 23/85 annettuja ohjeita ja hintoja. 

(Nro Lht 14/544/86, 17.3.1986) VT 13/86 
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MUUTOS PAIKKALIPPUJEN ENNAKKOVARAUSTE~ JA NI IDEN LUNASTUSTEN 
TULOSTUKSEEN 

13 

Paikanvaraukeen keekuskoneen ohjelmietoa on muutettu siten, etta 
ennakkovarauksissa lipun hinta tuloetuu hinta- kenttaan ja ennakon
lunastukeissa hinta-kentassa on *-merkkeja, joten hinnan tulostus 
on painvastoin kuin aikaisemmin. 
Tulostus vaetaa nyt Valtionrautateiden tilityssaantoa, koeka en
nakkovarausvaiheeesa asiakkaalta kannetaan ja tilitetaan lipun 
hinta. Lunastusvaiheessa asiakas saa jo aikaisemmin maksaneenea 
paikkalipun, jossa on vaunun ja paikan numerot ja jolla lian mat
kustaa. 

(Trk 49/86, 17.3.1986) VT 13/86 

Juna 
7 EP 

El kelpaa lippuna 
Giller k:ke aom biljen 

ISTUMAPAIKAN ENNAKKOTILAUS 

VAIHDETTAVA PAIKKALIPPUUN 
12-12-85--02-02-86 

~u},.k E i t. L.lJKl'; k k a 

04-02-86 '1.6- 25 

030468 

5/E 
Saapuu kla 
21.50 

HELSINKI JOENSUU 

VAIHDETTAVA PAIKKALIPPUUN 

YLLA MAINITTUNA AIKANA 

002-A6133 
050380 

~ Hinta 65.00 mk 

Ei kelpae lippuna 
Giller icke aom biljett 

ISTUMAPAIKKALIPPU 

ET 002-A6133 

Juna 
7 EP 

~~k Ei t.<..q~l<;kka 
04- 02 - 86 '1. 6- 25 

HELSINKI JOENSUU 
Vaunu '1. 23 lkkuna 

Keski 

4'1. 

Kavtava 4:2 

~A6142-01 ~ Hinta ****·** mk 

43 45 

030495 
65.00 

5/T 
Saapuu kl a 
21 .50 

47 
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TYORYHMARAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SIS~ISI~ JULKAISUJA (VRIVSJ) ON KIR 
JASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

VALTIONRAUTATEIDEN yhteistoimintas~~nnosto : Yhteistoimintas~~n 
nosto~ valmistelevan tyoryhm~n muistio I Rautatiehallitus . -
Hki , 1985 . - 13 s . ; 30 em . -
(VRIVSJ 1985111) 

VR : n kuljetussuoritteiden tuottojen ja kustannusten analysointi 
(TUKU) : Henkiloliikenne - projektin v~liraportti I RH . Taloustoi 
misto . -
Hki , 1985 .- 8 s ., 68liites . ; 30 em.
(VR/VSJ 1985113) 

JOHTAMISTYON kehitt~misprojektin raportti I Rautatiehallitus . -
Hki , 1986 . - . 33 s . ; 30 em.-
(VRIVSJ 198618) 

TALOUSHALLINNON tietoj~rjestelm~ (TALTI) : Vaihe A: Yritystoi 
minnan kehitt~minen : projektiryhm~n raportti I RH . Talousosasto . -
Hki , 1986 . - 23 s ., 11 liites . ; 30 em . -
(VRIVSJ 198619) 

LIS~KSI ON LUOVUTETTU SEURAAVAT NUMEROIMATTOMAT RAPORTIT : 

LAATUPIIRIT Valtionrautateill~ I RH . Hallinto - osasto . -
Hki, 1985 . - 5 s. ; 30 em . 

PAIKALLISLIIKENNEKALUSTOVAIHTOEHTOJEN kustannusvertailu liikenteen 
eri laajuustasoilla I RH . Liikenneosasto . Paikallisliikennekalus 
totyoryhm~ . -
Hki , 1985. - 19 s ., 3 liitett~ ; 30 em . 

MUUT RAPORTIT : 

VALTIONRAUTATEIDEN kiinteistojen energians~~sto - ja kulutustut 
kimus I Jyrki Halme , Kai Lindgren , Hanna Sulam~ki ; Erkki Kupari 
Consulting Oy . -
Hki , 1985 . - 32 s ., 4 liitett~ ; 30 em . 

R~MO , MARKKU 
Materiaalin tarve - ennakoinnin toteuttaminen operatiivisella ta
solla Tku knpiTku p~vto ja Kuo knpiKuo sivto MATKE- projektia 
tukevana osa-alueena : VKK : n kurssityo I Markku R~mo , Risto Hap 
ponen. -

Hki , 1986 . - 7 s . ; 30 em . 

IIKKANEN , PEKKA 
Yhdistettyjen kuljetusten taloudellinen k~yttoalue I Pekka Iikka-
nen . -
Espoo , 1985 . - 40 s ., 3 liitett~ ; 30 em . -
(Tiedotteita I VTT . Tie - ja liikennelaboratorio ; 486) 
ISBN 951-38 - 2396- 2 
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TIE- ja liikennealan tutkimuksia Suomessa : Vuosikirja 1984 . -
Espoo, 1985. - 99 s. ; 30 em . -
(Tiedotteita I VTT. Tie- ja liikennelaboratorio ; 494) 
ISBN 951 - 38 - 2420-9 

TIE- ja liikennelaboratorion julkaisuluettelo 1972-1983 . -
Espoo, 1985 . - 55 s . ; 30 em. -
(Tiedotteita I VTT . Tie- ja liikennelaboratorio ; 512) 
ISBN 951-38 - 2408 - X 

v'ARTIAINEN, MATTI 
ATK-perusk~ytt~j~n koulutuksen ongelmat I Matti Vartiainen, 
Olli Saarinen . -
_Otaniemi, 1985. - 31 s ., 2 liitettii; 25 em.-
Report I TKK . Koneinsinooriosasto . Teollisuustalous ja tyopsykolo
gia ; 89) 
ISBN 951-753-655- 0 

Raportit ovat lainattavissa RH : n kirjastosta . 
(N:o Hlo 41051/86 , 25.3 . 86) VT 14;86 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENNET TA 
VARTEN 

Ulkomaan valuutan muuntokurssit henkilo- ja kiitotavaraliikenteessa 
1.5.1986 alkaen ovat seuraavat: 

Luku- Lyhennys Mk 

maa r a 
100 Alankomaiden £loriinia (gulden) NLG 206 ,00 
100 Belgian frangia BEC 11,40 
100 Bulgarian levaa BGL 590 ,00 
100 Englannin puntaa GBP 750 ,00 
100 Espanjan pesetaa ESP 3,70 
100 Irlannin puntaa IEP 702,00 
100 Italian liiraa ITL 0,35 
100 Itavallan shillinkia ATS 33,00 
100 Jugoslavia , kayttaa UIC - frangia XFU 165,00 
100 Kreikan drakmaa GRD 3,70 
100 Luxemburgin frangia LUF 11,40 
100 Neuvostol iiton ruplaa , clearing ( 1 .4. 86) SUR 718,00 
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100 Norjan kruunua NOK 73 , 70 
100 Po r tugalin escudoa PTE 3 , 60 

100 Puolan zlotya PLZ 3 , 20 
100 Ranskan frangia FRF 76 , 00 
100 Romarlian lei ta ROL 36 , 00 

100 Ruots i n kr uunua SEK 72 , 00 

100 Saksan Liittotasaval ta , markkaa DEM 233 , 00 
100 Saksan Demok r aattinen Tasaval t a DDM 230 , 00 

100 Sveitsin frangia 
100 Tanskan kruunua 
100 Tsekkoslovakian kruunua 
100 Tur kin puntaa 
100 Unkar in forinttia 
100 UIC - frangia 
100 USA: n dol laria 

(Tkv 5491 ' 26 . 3 . 1986) VT 14/86 

AVOIMI A VI RKOJA JA TOIMI A 

Riihima en rat a-alueelle etsitaan 
Tyonjohtajan toimenkuvaan kuuluu 
tely koko rata-alueen alueella . 
Suokas puh. 918-338. 

CHF 273 , 00 
DKK 63 , 00 
CSK 87 , 00 
TRL 0 , 95 
HUF 11, 80 
XFU 165 , 00 
USD 515 , 00 

henkil oa s i ivoustyonjohtajaks i. 
siivoustoi den valvonta ja j a rjea
Lahempia tietoja antaa rap Teemu 

Helsingin rautatiepiirin rataryhma n paall i kolle osoitetut ilmoit
tautumiset pyydeta an lahettamaan 14. 04.1986 menneasa oso itteella 
Rautatiepi i r i n toimisto Helsink i . 



NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

K o u v o 1 a n r a u t a t e p 

Varikonpaallikko (A23) yp 

Liikennetarkastaja ap (Al9) 
Toimistorakennus-
mestari (Al6) 
AsemapaallikkO (Al4) 
Liikenneohjaaja (Al4) 
Rakennusmestari (Al4) 
Jarjestelymestari 
Liikennemestari (Al2) 

(All) 

KonduktOori (AlO) 

Toimistosihteeri (AS) 

Junamies 

Vaihdemies 

Toimistovirkailija (AS) 

Tallimies 

(Kv) 
(rtpt) 

(rtpt) 
(Spl) 
(rtpt) 
(Lh) 
(Vna) 
(Hma) 

(Mki) 

(Hma) 

(Kv) 

(Imr) 

(Lh) 

(Kta) 
(Lh) 

(Kv) 

(lmr) 

(Hma) 

(Kta) 
(rtpt) 
(Kv) 
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r i ssa: 

ins yp (A21) 

kpa (Al7) 

trkm (AlS) 
lkm (Al2) 

Risto Tapani Sokura 
Tuure Leonard Heikkila 

Seppo Juhani Lehtinen 
Seppo Uolevi Kunnari 
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ylim lohj (Al4) Pekka Kalervo Rantala 
rkm (Al3) Jouko Juhani Martikainen 
kond (All) 
lkm (All) 
ylim lvirk 
ylim lvirk 

kmm 

vhm 
asm (Al) 
jnm 

asm (Al) 

Paavo Sakari Moilanen 
Leila Tuulikki Kinnunen 
Ilkka Tapio Kokkonen 
Juha Matti Suortti 
Arvi Aulis Maksimainen 
Esko Antero Lintulahti 
Ilkka Tapani Kovanen 
Jaakko Jalo Ilmari Punkkinen 
Vesa Kalevi Roiha 
Martti Heikki Antero Hauhia 
Arimo Harri Juhani Rautiainen 
Risto Tuomo Antero Makinen 

ylim tvirk (A4) Riitta Marja Sisko Turkia 
tvirk (AS) Kirsti Kaarina Elisabet Kumpu

lainen 
Pirjo-Riitta Mervila 

asm (A2) Alpo Aulis Pajari 

vhm 

(Al) Juhani Tapio Pulsa 
Esa Olavi Suutarinen 
Esko Antero Jarvinen 

asm (Al) 

(A2) 

Martti Kalevi Kuikka 
Pertti Raimo Liukkonen 
Jorma Juhani Kaartinen 
Jouko Antero Lalu 
Ari Rainer Karku:lahti 

ylim asm (Al) Kari Veikko Tahtf 
asm (A2) Kari Seppo Nyrhinen 
ylim tvirk (A4) Lea Hillevi Jarva 
ylim tlm Veikko Kalevi Rastas 
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Asemarnies (A2) (Kta) ylim asm (Al) Ari Peetter Kalatsev 
Jar i Tapani Vanhala 

tlp asm Kalevi Osmo Akkila 
Kari Juhani Lahti 

(Lh) ylim asm (Al ) Arto Untamo Toivanen 

(Al) ylim asm (Al) Jari Esko Ryh~nen 

Ylim~~~iseen liikennetarkastajan (All) toimeen on otettu ylim~~ainen liikenne

tarkastaja (AlS) Jorma Olavi Artell (Kv rtpt). 

K o u v o 1 a n r a u t a t e p i i r s s ~ : 

Apulaisasemap~~l l ikk5 (AlS) Pentt i Pellervo Jokin i em i (Kta) , j~r

jestelymestari Paul i Anselmi Laaksonen (Lh) , veturinkuljettaja 
Veikko Vih t ori Korjala (Kv) , opas t inesimies (All) Heikk i Vihtonen 
(Lh) , toimistosihteeri (Al l) Ma i re Emil i a Joutsen (Lh) , vaihdemies 
Ilmo Uolev i Johannes Vai nikka (Vna) . asemamies (Al) Tauno Ve i kko 

Tamper (Jts) . 



ALOITTEESSA ON VOIMAA 
SINUN TYOSI LAATU ON VR:N LAATU -
JA ALOITTEELLA VOlT TEHO~ SEN VIELAKIN 
PAREMMAKSI 

ALOITTEESI VOl 
- PARANTAA VR:N PALVELUJEN LAATUA -
TYYTYV~ISET ASIAKKAAT OVAT VR:N 
ELINEHTO 

- PARANTAA LIIKENNETURVALLISUUTTA 
JA KULJETUSVAR~1UUTTA 

- YKSINKERTAISTAA JA HELPOTTAA 
TOIOEN J~RJESTELY~ TAl TYO
MENETELMI~ 

- S~~ST~ TYO-, TYUV~LINE- TAl 
MATERIAALIKUSTANNUKSIA 

- PARANTAA MUUTEN TOIMINTAA JA 
TALOUOELLISTA TULOSTA 

NAIN SE TAPAHTUU: 
TEE ehdotuksesi aloitelomakkeelle 
VR 1670, yksi ehdotus/lomake. Tayta 
ohjetekstien mukaisesti. 
LilT~ mukaan mallikappale, piirros 
tai valokuva aloitteesi tarkoitusta 
selventamaan. Halutessasi voit kayt
taa nimimerkkia, jolloin aloitteesi 
kasitellaan luottamuksellisesti. 
L~HET~ aloitteesi virkapostissa yh
teyshenkilolle - sellainen on j o
kaisessa rautatiepiirissa, konepa
jassa ja varastossa seka sahkoasen
nuskeskuksessa. Muualta aloitteet 
osoitetaan suoraan kehittamisjaos
toon os. RH aloitesihteeri. 

OLE UUDIST AJA 
- OMAKSU AKTIIVINEN, OSALLISTUVA JA MYUN

TEINEN ASENNE TYOT~SI JA TOIMINNAN KEHIT
TAMIST~ KOHTAAN 

- PARANNA VR:~ OMAKSI EDUKSESI 
- MUISTA, ETTA ASIAKKAAT ARVOSTAVAT 

AMMATTITAITOISTA, KEHITTAMISHALUISTA 
JA -KYKYIST~ HENKILOKUNTAA 

ALOITE 
VIE ETEENPAIN VR:~, JONKA TARKEANA 
OSANA TYOSKENTELET 

HYVA ALOITE 
MYUS PALKITAAN, ONKO NYT SIN UN VUOROSI? 

Aloitetoiminnan satinnot on julkaistu 
kansiossa Henkilostohallinnon maarayk
sia. Kysy lisaa aloiteyhteyshenkilol
tasi tai RH:n aloitesihteerilta 
puh. 911-2916. 

A l o i t e t a p a a m i s i i n 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TEKNIST~ LAATUA OVAT MM: 

- ASEMARAKENNUKSET 

- VAUNUT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

- SI ISTE YS 

- LIPUNMYYNTIJ~RJESTELM~ 

- AUTOT 

- AIKATAULUT 

- TAKAISINMAKSU- JA KORVAUSS~NNOSTO 

Helsinki 1986. Valrion painaruskeskus 
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POHJOISMAINEN VIRKAMIESVAIHTO 1987 

Va1tiovarainministerio on ju1istanut haettavaksi virkamies
vaihdon vuodeksi 1987. 

Virkamiesvaihdon tarkoituksena on, etta va1tion pa1ve1uksessa 
o1evat oppisivat paremmin tuntemaan muiden pohjoismaiden 
hal1intoa tyoskente1ema11a opintomie1essa samoissa tai vas
taavissa tehtavissa jossakin toisessa pohjoismaassa. 

Vaihtoa haettaessa tu1ee tyoskente1ypaikan tai -paikkojen 
yhdessa tai useammassa pohjoismaassa 1 - 12 kuukaudeksi o11a 
jo jarjestettyna. Vaihto ajoitetaan kokonaan samana ka1enteri · 
vuonna tapahtuvaksi. 

Vaihdon ajaksi myonnetaan siihen osa11istuvi11e vapaata vi
rasta, toimesta tai tehtavasta seka kiintea palkkaus kokonaan 

Hakemuksessa tu1ee o11a seuraavat tiedot: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Hakijan nimi, syntymaaika, tarkka osoite, puhe1in
numero seka toimeen etta kotiin 

Tyopaikka 

Nimikirjaote ja kuvaus nykyisita tehtavista 

Pohjoismaa ja viresto jonne vaihtoa anotaan, toi
vottu tyoskente1yajan pituus ja ajankohta 

Ajankayttosuunnite1ma 

Se1vitys siita, mita hyotya vaihdosta voidaan kat
soa lahetettava1le virasto1le ja omassa tehtavassa 
toimimiselle koituvan 

Osoitus ruotsinkie1en taidosta (esim. todistus 
osal1istumisesta kie1ikursseille) 

Viraston 1ausunto, josta tulee kayda ilmi, etta 
suunnite1tua vaihtoa pidetaan viraston nakoku1mas
ta hyodyllisena seka i1moitus siita, etta ao . hen
ki1on tehtavat virkavapausaikana voidaan hoitaa 
sijaisjarjeste1yin, joista ei aiheudu va1tiol1e 
sanottavia 1isakustannuksia. 

Valtiovarainministerio11e osoitetut hakemukset 1ahetetaan 
virkateitse kou1utus- ja kehittamistoimistoon 15.7 mennessa. 
Lisatietoja antaa vt apulaisjohtaja Lauri Sytela, 
puh. 911 - 2822. 

(Hlo 4/053/86, 22 . 5.1986 ) VT 15/86 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KURINPITOISTUNNOSSA 7.3 . 1986 TUOMITUT RANGAIS

TUKSET 

He1singin rautatiepiiri 

Vaihdemies , jo~a o1i o11ut useita kertoja poissa tyovuoroistaan 
a1koho1in k~yton takia, joka oli o11ut useita kertoja a1koho1in 

vaikutuksen a1aisena tyavuoroissaan, joihin ei 1iittynyt junatur
va11isuusteht~vi~ ja joka o1i kerran kie1t~ytynyt h~ne1le m~~ra

tyista tyoteht~vist~. tuomittiin erotettavaksi virantoimituksesta 
yhden kuukauden ajaksi. 

Asemamies, joka o1i o11ut kaksi eri kertaa poissa tyovuoroistaan 

yhteensa ne1ja p~iv~~ a1koho1in k~ytan takia ja jota o1i viimeis 
ten kymmenen kuukauden ku1uessa ko1me eri kertaa rangaistu a1ko 
ho1in kaytasta johtuneista rikkomuksista , tuomittiin erotettavaksi 

virantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi. 

Asemamies , joka o1i o11ut viisi eri kertaa tyovuoroissaan alkoho-
1in vaikutuksen a1aisena ja joka o1i o11ut kaksi eri kertaa poissa 
tyovuoroistaan yhteens~ ne1j~ p~iv~a a1koho1in k~yton takia sek~ 
joka o1i ker ran saapunut tyovuoroonsa a1koho1in vaikutuksen a1ai 
sena eik~ o11ut ottanut ojentuakseen h~ne1 1e aikaisemmin tuomi 
tuista kuudesta eri kurinpitorangaistuksesta , tuomittiin pantavak
si vira1ta ase~amiehen toimestaan . 

Veturinku1jettaja , joka kes~11~ 1985 o1i varikon ti1oihin kiin
nitt~m~11~~n i1moitukse11a kehoittanut er~ita muita veturinkuljet 

tajia pidattym~an nai11e kuu1uvista tehtavista ja jou1uaaton aat 

tona 1985 tyovuorossa o1ematta niinikaan to i mi11aan , neuvoillaan 
ja kehoituksi11aan osa1taan va i kuttanut huo1to1iikenteen keskeyty 

miseen ja kaksi muuta veturinku1jettajaa , jotka o1ivat osa1taan 
toimi11aan vaikuttaneet jou1uaaton aattona 1985 tapahtuneeseen 

huoltoliikenteen keskeytymiseen, mista oli ollut seurauksena va
kava juna1iikenteen hairiintyminen vi1kkaimman joulun menoliiken

teen aikana , tuomittiin ensiksi mainittu veturinkuljettaja erotet 

tavaksi virantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi ja kaksi viimek
si mainittua kumpikin kahteenkymmeneen paivasakkoon. 

Kouvolan rautatiepiiri 

Veturinlammittaja , joka oli luvatta ja lai11isetta esteetta jaanyt 
pois koneapu1aisen vuorostaan, tuomittiin kolmeenkymmeneen paiva
sakkoon. 
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Vaihdemies, joka o1i kahtena paivana jaanyt pois tyovuoroistaan 
a1koho1in kayton takia, tuomittiin ne1jaankymmeneen paivasakkoon . 

Ou1un rautatiepiiri 

Vaihdemies, joka o1i ol1ut poissa tyovuorostaan a1koho1in kayton 

takia, tuomittiin ko1meenkymmeneen paivasakkoon. 

(N:o H1o 2/031/86, 1. 9 . 1986) VT 15/86 . 

ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJDILLE 

Veturinasentaja Pertti Karvonen, Kouvola 
loppuopastelyhdyn AIRAM- paristojen HP16P-6V kestavyydesta ja 
kulutuksesta tehdyt havainnot 
1000 mk 

Varastomestari Antti Olenius, Kouvola 
Loppuopastelamppujen piirilevyjen korjaus 
800 mk 

Insinoori Jorma Pesonen, Helsinki 
Uusi apusiltojen asennustapa sahkoistetylla kaksoisraiteella 
3000 mk 

Toimistosihteeri Irmeli Ollikainen, Kokkola 
Matkustajille annettava info miehittamattomilla liikennepaikoilla 
300 mk 

Kunnossapitotyontekija Erkki Skytta, Kouvola 
Muutos vaihteiden lumipesien kaivamisessa kielisovitusalueella 
1500 mk 

Apulaisasemapaallikko Esko Sarlio, Lahti 
Poikkeusmenettelyn salliminen vaunupaivakirjan pidossa Lahden 
asemalla 
300 mk 

Veturinasentaja Heikki lehesvuo, Kouvola 
Sr1 - veturin konehuonelamppujen kestoian pidentaminen 
300 mk 

Toimistosihteeri Kaija Wahlman, Pieksamaki 
Makuuvaunuhyttien pyyheliinakoukut 
200 mk 

Rataesimies Kari Santala, Jyvaskyla 
Verotietojen ATK-listaus kunnittain 
200 mk 

Vaununtarkastaja Harri Rintala, Tampere 
Apukompressorin asentaminen vaihtovetureihin 
200 mk 

- 1 
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Teknikko J Paldanius, Tampere 
Fat - vaunun sivuseinan alareunan kiinnityksen muutos lattiaan 
200 mk 

Toimistovirkailija Anu Harkonen, Kotka 

15 

Erikoisvapaalipun myontaminen peruskoulusta tulleelle VR:n tyo 
paikkaharjoittelijalle 
300 mk 

Konduktoori Tapani Lepisto, Se1najoki 
Puuttuvien konduktooriosaston opastuskilpien taydentaminen EFit 
vaunuissa 
300 mk 

Konduktoori Seppo Kekalainen, Helsinki 
Konduktoorin lippuvihkon kanteen "Lisamerkintoja"- kentan taytto 
ohjeet 
200 mk 

Asemamies Jorma Paivinen, Joensuu 
Halytysjarjestelmien lisaaminen pukkinostureihin 
200 mk 

Vaununsiivooja Annikki Kovalainen, Helsinki 
Siivousvalineiden kuljetuksen helpottaminen ratapihoilla 
200 mk 

Veturinasentaja Eero Hamalainen, Oulu 
DV12- veturin Behr- tuuletinpumpun hihnojen kiristysruuvin kaan
taminen 
300 mk 

(Nro Hlo 2/125/86, .3 .86) VT 15 /86 

TILITYSS~~NNON MUUTOS 

Hameenlinnan kirjauskeskus lakkautetaan 1.5 . 1986 lukien ja poiste 

taan tilityssaannon 2 . osan liitteesta nro 1 merkintoineen . Tili 

tyspaikat 047 Hameenlinna ja 044 Turenki siirretaan Riihimaen kir 

jauskeskuksen alaisiksi . 

(Nro Tlt 2/230/86, 21 . 4 . 1986) VT 15/86 
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LOMALIPPU 

Lomalipun esittajalle my6nnetaan maksuton istumapaikkalippu pika 

ja EP- juniin 19 . 5.1986 lukien. Maksuton paikka myonnetaan myos 

kaikille ryhmalomalippulaisille. Paikat annetaan vapaapaikkoina ja 

paikkalippuun merkitaan lomalipun numero. 

Lomalipun esittaja saa lisaksi ilmaisen tai alennetun sisaanpaasyn 

seu raavissa kohteissa: 

- Dinosauria Mikkeli, 20 % alennus paasylipun hinnasta 

- Sarkanniemi Tampere, ilmainen sisaanpaasy 

- Kesamaa Punkaharju, 30% alennus paasylipun hinnasta 

- Linnanmaki Helsinki, ilmainen sisaanpaasy 

- Tykkimaki Kouvola, i lmainen sisaanpaasy 

- Zoolandia Lieto, 50 % alennus paasylipun hinnasta. 

(Lht 15/544/86, 19.5.1986) VT 15/85 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat-julkaisusta poistetaan Jyvaskylan 

kohdalta Saynatsalon teollisuusraide merkintoineen. 

(Lkoy 24.3.1986) VT 15/85 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 1.6.1986 lukien 
seuraava muutos : 

Luikonlahti sarake 5; lisataan merkinta Hrl 

(Nrc Lko 9/571/86, 21 .5.1986) VT 15/86 

JT:N JA JTO :N KORJAUSLEHDET 

Jt:n korjauslehti 14 ja Jto:n korjauslehti 22 ovat ilmestyneet 
ja tulleet voimaan 15.4.1986. 
VT 15/86 . 

l 
I 
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KOLARI N AUTOMAATTIKESKUS 

KOLARIN automaatti keskus o n o t ettu kay ttoon 

keskiviikkona 9.4.1986 

Keskuksen suuntanumero on 969 
ja tilaajanumerot: 

211 Ko I a ri, junasuorittaja 
274 Ko I a r i , lippuka ss a 
241 Ap Hakala , koti 
242 Rte Arvola, koti 
243 Lepohuone, kemilaiset 
244 Lepohuone, oululaiset 
238 Rte Arvola, toimisto 
303 Viestilaitehuone 

311 Sieppijarvi, junasuorittaja 

411 Pello, junasuorittaja 
438 Rkm Pulkkinen , toimisto 
442 Rkm Pulkkinen, koti 

Pello- Kola r i selektorinumerot po is tetaan kayt osta. 

Kolariin oleva Kemi 224 poistetaan kaytosta. 

VT 15/ 86 

SELEKTOR IPUHELIMET VALILLA ORIVESI-JAMSANKOSKI 

Tehtyjen johtojarjeste l yjen takia ovat selektoripuhelimet jaaneet 

tarpeettomiksi rataosalla Orivesi - Jamsankoski , joten ne poistetaan 

kaytosta valittomasti. 

Selektoriluettelo 15 pyydetaan poistamaan kokonaan. 

VT 15/ 86 

15 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennattH varten, lukien ~0.5.1986 

RH:n sHhke n:o 67, 19.5.86 

Voimassa lukien 20.5.1986 
Luku-

Rahayksikki:i mHHra ked Lyhennys FM 

100 Alankomaiden floriinia (gulden) .... 84 F1 (NLG) 
206,00 

100 Belgian frangia •• 0 0 ................. 88 FrB (BEC) 
11 ,40 

1 Bulgarian leva • 0 ••••• 0. 0 ••••• 0 ••••• 52 Leva (IrlL) 5,80 

1 Englannin punta ••• 0 ••••••• 0 0 ••••••• 70 £ (GBP) 7,55 

100 Espanjan pesetaa 0 0 •••••• 0. 0 •• 0. 0 ••• 71 Pta (""m 3,60 

100 Italian 1 i i raa •••••••••••••••• 0 •••• 83 Lit (ITL) 0' 34 

100 ltavallan shi 11 in kiH •• 0 ••• 0 •••• 0 ••• 81 Oes CATS) 33 40 

100 Jugoslavian dina ria 0 ••••••••••••••• 72 Din (YUD) 1 90 

100 Kreikan drakmaa ••••• 0. 0 •••• • 0 0 ••••• 73 Dr (GRD) 3 80 

100 Luxemburg in frangia •••• 0. 0 0 •••••• 0. 82 Frlux (' rn:n 11 . 4n 

100 Neuvostoliiton ruplaa. clearing .... 20 Rbl (SUR) 726 .00 

1 DO Nor jan kruun ua ••••••••••• 0 ••••••••• 76 NKr (NO!<) 68 70 

100 Port uga 1 in escudoa 0 0 0 •••••••••••••• 94 Esc (PTE) 3 50 

100 Puolan zlotya •••• 0 0 ••••• 0. 0 •••••••• 51 Zl (PLZ) 3 10 

100 Ranskan frangia 0 ••••••• 0 . 0 0 0 •• • ••• 87 FF ("""' 73 50 

100 Romanian leitH ••• 0 ••••••••• 0 ••••••• 53 Lei (ROL) <<; nn 

100 Ruotsin kruunua • ' ••• 0 ••••• 0 ••••••• 0 74 SKr (SEK) 73 00 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa •• 0. 80 LM (D&t) 233 00 

100 Saksan Oem. tasavalta, markkaa ... 0. 50 M (DLM) 233 00 

100 Sveitsin frangia .... . ..... . .... 0. 0. 85 FrS ('"' ..,., 280 00 

100 Tanskan kruu nua •••• 0. 0 0 ••• 0 ••••• 0 0 . 86 DKr (DKK) 63 00 

100 Tshekkoslovakian kruunua ••••• • •••• 0 54 Kcs (CSK) 87 70 

1 USA: n dollari 0 •• 0. 0 0. 0 • •••••••• 0. 0. $ (USD) 5 10 

100 Un ka rin forinttia ••• 0 ••••••• 0. 0 •• 0. 55 Ft (HUF) 11 50 

1 UIC-frangi •• • ••••••• 0 ••• 0 •••••••••• 11 FrU!C (XFTTI 1 .65 

Suomen mark an kansainvHlinen lyhen-

nys on • • • 0 •• 0. 0 0 ••• 0 •••••• 0 •••• 0 0 •• 10 FM (FIM) . 

( ~o Tkv 5541, 20.5.86) VT 15/86 
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Tassa VT:ssa (VT 22/86) i lmoi tettuja muuntokursseja 
on muutettu RH: n sahkeella sauraavasti 

--
FM FM FM Fi'l FM Fi1 ·· FM 

- -
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rakennusrnestarin (A 18) virka toistaiseksi Ylivieskan rata-alueella. 

Virk~an nirnitettava tulee toirnirnaan rata-alueen paallikkona. 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakernukset 

on toi rn itettava rautatiehallituksen kirjaarnoon 30 . 6.1986 rnenne s sa 

ennen viraston aukioloajan paattyrnista . 

Joensuun rautatiepiirissa liikennetarkastajan ap (A 19) virka, asemapaallikon 

(A 14) virka, liikenneohjaajan virka, liikennemestarin (A 11) virka, kolme toi

mistosihteerin (A 11) virkaa, kolme veturinkuljettajan virkaa, kaksi jarjestely

mestarin virkaa, ylikonduktoorin virka, kaksi konduktoorin (A 11) virkaa, nelja 

konduktoorin (A 10) virkaa, kuormausmestarin virka, kaksi asemamestarin virkaa, 

yliascntajan toimi , junamiehen toimi, vaihdemiehen toimi, vaununtarkastajan toimi, 

nelja veturinlammittajan (A 7) tointa, huoltomiehen toimi, kolme asemamiehen 

(A 2) tointa, kuusi asemamiehen (A 1) tointa seka ylimaarainen liikennetarkastajan 

(A 19) toimi, ylimaarainen toimistosihteerin (A 11) toimi, kaksi ylimaaraista 

jarjestelymestarin tointa, kolme ylimaaraista huo1tomiehen tointa . 

Rautatiepiirin paa1liko11e osoitetut kirjal1iset hakemukset on toimitettava 

Joensuun rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 30 . 6 . 1986 . 

Edel1a mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seu

raavasti: 

' Liikennetarkastaja ap 

(A 19) 

Asemapaallikko (A 14) 

Liikenneohjaaja 

Li i kennemestari (A 11) 

Toimistosihteerit (A 11) 

Veturinku1jettajat 

Joensuun ·rautatiepiirin toimistoon 

(1 kpr liikenteen suunnittelu) 

Joensuun (1 Vnj ah) liikennea1uee11e 

Joensuun rautatiepiirin toimistoon 

(1 kpr 1iikenteen va1vonta) 

Joensuun (1 Jns) liikennea1ueelle 

.Joensuun rautatiepiirin toimistoon 

(1 hr kust.1ask . ), Savonlinnan (1 henk. 

ja palkk . as) li1kennealueelle, Joensuun 
(1 henk . ja palkk.as . ) sahkoa1ueelle 

Joensuun (2 Jns) variko1le, Savon1innan 

(1 Sl) 1iikennealueel1e 



Jarjeste1ymestarit 

Ylikonduktoori 

Konduktoorit (A 11) 

Konduktoorit (A 10) 

Kuormausmestari 

Asemamestarit 

Yliasentaja 

Junamies 

Vaihdemies 

Vaununtarkastaja 

Veturin1ammittajat lA 7) 

Huo1tomies 

Asemamiehet lA 2) 

Asemamiehet (A 1) 

Ylim . 11ikennetarkastaja (A 19) 

Ylim toimistosihteeri (A 11) 

Ylim . jarjeste1ymestarit 

Ylim . huo1tomiehet 

- 11 -

Joensuun ll Jns jnt), Savonlinnan 

(l Sl kome) liikennealuei1le 

15 

Joensuun (1 opastuskond . ) 1iikennea1u

eel1e 

Joensuun (1 Jns), Savonlinnan (1 51) 

liikennea1ueille 

Joensuun (3 Jns), Savonlinnan (1 Sl) 

1iikennealueille 

Joensuun (1 Jns) transpointalueel1e 

Joensuun (2 Khi) liikennealueelle 

Joensuun (1 51) sahkoa1ueelle 

Savon1innan (l 51) 1iikennea1ueel1e 

Joensuun (1 Jns) 1iikennea1ueelle 

Joensuun (1 Jns) varikolle 

Joensuun (3 Jns) varikol1e, Savon1innan 

(1 51) 1iikennealuee11e 

Joensuun (1 Jns) variko11e 

Joensuun (1 Jns , 2 Uim) 1iikennea1uee1Je 

Joensuun (6 Jns) liikennealuee11e 

Joensuun rautatiepiirin toimistoon 

ll kpr tavaraliikenteen myyntipaallikko ) 

Joensuun (1 hr maksuliikenne) rauta t ie

piirin toimistoon 

Joensuun l 1 Nrl jnt), Lieksan (1 Nrm 

kome/jnt) liikennea1ueil1e 

Joensuun (3 Jns) varikolle 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

T a m p e r e e n r a u t a t i e p i i r i : liikenneohjaajan 

(A14) virkaan (Pri) liikennemestari (All) Jari Uolevi Lehtovuo

ri, liikenneohjaajan (Al4) virkaan (Pko) ylimaarainen liikenne

ohjaaja (A14) Taavi Pertti Miettinen, liikennemestarin (All) 

virkaan (Vlp) liikennevirkamiesharjoittelija Olli Antero Pykala

maki, toimistosihteerin (AS) virkaan (Tl tt) ylimaarainen toi

mistovirkailija (Al) Kaija Inkeri Kivekas, jarjestelymestarin 

virkaan (Tpe jnt) konduktoori (AlO) Kalervo Valtteri Majamaki, 

yhdeksaan konduktoorin (AlO) virkaan (Tpe) kuormausmestarit Tee

mu Olavi Ensio Nieminen ja Erkki Antero Raiski, junamiehet Ahti 

Einari Hiltunen, osmo Vaino Antero Kopra, Lasse Juhani Pakarinen 

ja Harri Kalevi Rama, asemamies (A2 ) Antti Urpo Ensio Forsberg 

seka asemamiehet (Al) Vaino Yrjo Aleksanteri Paakko ja Vilho 

Juhani Tuomisto, kahteen konduktoorin (AlO) virkaan (Pri) juna

mies Reijo Olavi Salinkari ja vaihdemies Elis Olavi Meskanen, 

kuormausmestarin virkaan (Tpe) asemamies (A2) Hannu Kalevi Hei

nonen, toimistovirkailijan (AS) toimeen (Tpe vr) toimistovirkai

lija (A2) Eira Irmeli Nurminen, seitsemaan veturinkuljettajan 

virkaan (Tpe vr) veturinlammittajat (A7) Hannu-Pekka Viitanen, 

Tarmo Tapio Kuurola, Jukka Tapani Makinen , Juha Heikki Kullervo 

Koskinen, Ari Olavi Mattinen, Timo Pertti Holmen ja Markku Hen

rikki Hietakangas, kahteen junamiehen toimeen (Pri) asemamiehet 

(A2) Jussi Antero Heiskanen ja Tuomo Tapani Nordlund, junamiehen 

toimeen (Kki) asemamies (A2) Jorma Matti Samuli Saarinen, vii

teen junamiehen toimeen (Tpe) asemamiehet (A2) Rauno Kalevi Es

kola ja Sulo Armas Jokela, asemamiehet (Al) Seppo Erkki Antila, 

veikko Sakari Heinonen ja Markku Henrik Keskinen, kahteen juna

miehen toimeen (Pko) asemamies (A2) Pentti Viljami Jarvenmaki ja 

asemamies (Al) Markku Johannes Koski, vaihdemiehen toimeen (Jas) 

asemamies (A2) Pentti Jalmar Poutiainen, seitsemaan asemamiehen 

(A2) toimeen (Tpe) ylimaaraiset asemamiehet (Al) Pasi Asser Ko

sonen, Aimo Antero Suoniemi, Jarmo Lars Haglund, Aki Juhani Mik

kola, Pertti Hannu Sakari Savikko ja Jyrki Kalevi Mikkola seka 
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tilapainen asemamies Pasi Juhani Nevalainen, seitsemaan asema

miehen (A2) toimeen (Pri) asemamies (Al) Juhani Kalervo Virta

nen, ylimaarainen asemamies (All Teijo Tapani Rantanen seka ti

lapaiset asemamiehet Arto Tapia Elo, Heikki Tapia Itkonen, Mark

ku Pasi Johannes Kivisalo, Harry Valtter Taimi ja Pertti Arvo 

Juhani Virtanen, kolmeen asemamiehen (A2) toimeen (Hp js-pat.) 

tilapaiset asemamiehet Timo Tapani Kallionpaa ja Tapia Kalevi 

Ranta seka tilapainen asemamies Aulis Tapia Aalto, asemamiehen 

(A2l toimeen (Jasl tilapainen asemamies Kauko Juhani Karppanen, 

kuuteen asemamiehen (All toimeen (Tpe) ylimaaraiset autonkuljet

tajat Hannu Tapani Lehtinen ja Timo Matti Tuori, ylimaaraiset 

asemamiehet (Al) Reima Kalervo Virtanen ja Seppo Antero Nikkinen 

seka tilapaiset asemamiehet Tapia Lasse Rikhard Lehto ja Juha 

Tapani Multanen, asemamiehen (Al) toimeen (Pri) tilapainen ase

mamies Olli-Pekka Maja, kahteen asemamiehen (All toimeen (Mn) 

tilapaiset asemamiehet Erkki Villiam Anton Hietala ja Arto Kale

vi Huhtala, koneenhoitajan toimeen (Tpel ylimaarainen huoltomies 

Pauli Armas Jokinen, vaununtarkastajan toimeen (Tpe vr) vaunu

mies Pertti Olavi Jarvinen, kahteen autonkuljettajan toimeen 

(Tpe) asemamiehet (Al) Raimo Sulo Havikari ja Altti Kalevi Hei

nonen , kahteen autonkuljettajan toimeen (Pri) ylimaarainen au

tonkuljettaja Aatos Olavi Nyrhinen ja asemamies (A2) Pertti Ee

rik Parkkinen, kahteen ylimaaraiseen toimistosihteerin (AB) toi

meen (Tpe RAP-lipunmyynti) ylimaarainen toimistovirkailija (Al) 

Eija Irmeli Jerkku ja tilapainen toimistovirkailija Anne Astrid 

Tuomisto, ylimaaraiseen jarjestelymestarin toimeen (Pri jnt) 

konduktoori (All) Erkki Kalevi Kivilahde, ylimaaraiseen jarjes

telymestarin toimeen (Mn jnt) vaihdemies Markku Erik Johannes 

Sodergard, ylimaaraiseen teknikon (AlS) toimeen (Tpe vr konekor

jaamon tyonjohto) tyosuhteinen teknikko Pekka Juhani vaittinen, 

ylimaaraiseen autonkuljettajan toimeen (Tku) tilapainen asema

mies Jouko Tapani Harju, kolmeen ylimaaraiseen asemamiehen (Al) 

toimeen (Rmal tilapaiset asemamiehet Vesa Harri Kalevi Laine, 

Pauli Juhani Suutari ja Pauli Kalevi Virtanen 

15 
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Pieksamaen rautatiepi i ri: jarjestelymestarin {A 15) virkaan {Jy la/jnt) 
ylim. jarjestelymestarin {A 15) Veikko Mikael Kinnunen, ylim. jarjestelymesta
rin (A 15) toimeen (Pm !a) kuormausmestari (A 11) Martti Juhan! Aijo, 
veturinkuljettajan {A 13) virkaan (Pm vr/Kuo) veturinlammittaja (A 7) Reijo 
Nurmela, veturinkuljettajan (A 13) virkaan (Jy vr) veturinlammittaja (A 7) 
Auvo Antero Polonen, veturinkuljettajan (A 13) virkoihin (lim vr) veturinlam
mittajat (A 7) Timo Petter! Kiiskinen ja Raimo Kalevi Roivainen, veturinkul
jettajan (A 13) virkaan {Pm vr) veturinlammittaja {A 6) Tlmo Antero Moilanen, 
ylim. toimistosihteerin (A 13) toimeen (Kuo Ia) toimistosihteeri (A 8 ) Aune 
Anita Korhonen. 
kuormausmestarin (A 11) virkoihin {Kuo !a) junamiehet (A 7) Matti Einar! Pel
linen ja Veikko Olavi Miettinen, kuormausmestarin (A 11) virkoihin (Pm la/Var) 
asemamies {A 2) Hannu Tapio Venalainen, opastinesimiehen (A 11) toimeen (Pm sa/ 
lim) rataesimies (A 9) Keijo Auvinen, sahkoasentajan (A 11) toimeen (Pm sa) 
ylim . sahkoasentaja Jussi Albert Paakkonen, 
tolmistosihteerin (A 11) virkaan (Pm la/Mi lipte) toimistosihteeri (A 8) Kaija 
Anneli Lundberg, 
konduktoorin (A 10) virkaan (Pm la/Var) junamies (A 7) Leo Antero Pietikainen, 
konduktoorin {A 10) virkoihln (Jy Ia) junamies {A 7) Timo-Pekka Reine ja 
asemamies (A 1) Arvi Antero Peltonen, liikennemestarin (A 10) virkaan (Kuo Ia) 
asemapaallikko {A 14) Reima Yrjo Pekka Pakarinen, 
teknillisen apulaisen (A 9) toimeen (Pm rtpt) piirtaja (A 4) Helja Marjatta 
Tarvainen, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Pm la/Mi tav.tsto) toimistovirkai
lija {A 4) Irma Kaarina Kamppi, toimistosihteerin (A 8) virkaan (Pm la/lipt) 
toimistovirkailija (A 4) Impi Mar~etta Valkonen, toimistosihteerin (A 8) vir
koihin (Pm rtpt) ylim. toimistovirkailija (A 4) Mirja Tirranen ja ylim. toi
mistovirkailija (A 3) Marja-Leena Karki. 
junamiehen (A 7) toimeen (Ilm Ia) asemamies (A 1) Juhan !!marl Salonen, juna
miehen (A 7) toimeen (Jy !a/Suo) asemamies (A 2) Erkki Tapio Kessell, junamie
hen (A 7) toimiin (Kuo Ia) asemamiehet (A 1) Pertti Antero Koistinen, Osmo 
Ensio Maenpaa ja Esa Johannes Kainulainen, junamiehen (A 7) toimeen (Pm Ia) 
asemamiehet (A 2) Seppo Antero Luukkainen, Martti Olavi Hautamaki, Hannu 
Juhani Palmila ja Karl Juhani Kuosmanen seka asemamiehet (A 1) Sauli Niilo 
Kustaa Sirvio ja Aarni Asarias Tarkiainen, vaihdemiehen (A 7) toimeen (Pm Ia/ 
Mi) junamies (A 7) Eero Vainamo Nuopponen, vaihdemiehen {A 7) toimeen (Kuo Ia) 
asemamies (A 1) Kalevi Johannes Pennanen, vaihdemiehen (A 7) toimeen (Pm Ia) 
asemamiehet (A 2) Seppo Ilmari Haapsaari ja Keijo Ensio Heiskanen, asemamie
het (A 1) Heimo Tapani Oksman, Hannu Olavi Holm, Arto Veli Tapio Haapsaari 
ja Markku Toivo Valkonen, vaununtarka~an (A 7) toimeen (Pm vr) ylim. vau
nuntarkastaja (A 7) Aare Aatos Puranen, ylim. vaununtarkastajan (A 7) toimeen 
(Pm vr/Kuo) vaunumies (A 3) Markku Heikki Riepponen, 
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veturinlammittajan (A 7) toimeen (lim vr) tilap. veturinlammittaja Kari Juhani 
Vepsalainen, veturinlammittajan (A 7) toimiin (Jy vr) tilap. veturinlammitta
jat Timo Kalevi Liukko ja Toivo Tapani Salminen, junamiehen (A 7) toimeen (Pm 
la/Var jnt-vaunukirj.) asemamies (A 2) Esko Sulo Tiainen, veturinlammittajan 
(A 6) toimeen (Pm vr) veturinlammittajat (A 4) Veijo Arvi Juhani Hakulinen, 
Ismo Tapani Silvennoinen, Jari Tapani Nyr~nen, Raimo Juhani Nikulainen ja 
Jarmo Paavo Tapani Markkanen, huoltomiehen (A 6) toimeen tallimiehet (A 2) 
Paavo Kalevi Turunen, Vesa Tapia Sipinen, Heikki Mikael Riipinen ja Vilho 
Olavi Kainulainen seka ylim. tallimiehet (A 2) Pertti Esko Oaniel Kohvakka ja 
Unto Kalervo Saastamoinen, 
toimistovirkailija (A 5) toimeen (Pm rtpt) ylim. toimistovirkailija (A 1) 
Pirjo Sinikka Ojala, toimistovirkailija (A 5) toimeen (Pm la/Mi tav.tsto) 
ylim. toimistovirkailija (A 1) Eija Anita Hakkinen, toimistovirkailija (A 5) 
toimeen (Pm la/Mi) ylim. toimistovirkailija Irma Esteri Kallioinen, 
ylim. liikennevirkailija (A 5) toimiin liikennevirkamiesharjoittelijat (Kuo 
Ia) Markku Juha Kalevi Hoffren, Tuija Birgitta Toljander ja Jarmo Erkki 
Kalevi Kauppinen, (Ilm Ia) Jarmo Matti Miettinen ja Eija Pirkko Anneli Kois
tinen, (Jy Ia) Jari Tapani POntinen, 
toimistovirkailija (A 4) toimeen (Pm la/Mi) ylim. toimistovirkailija (A 3) 
Marja Annikki Nieminen, 
veturinlammittajan (A 4) toimeen (Pm vr) tilap . veturinlammittaja Veli Erkki 
Sipinen, asemamiehen (A 2) toimiin (Jy Ia) tilap. asemamiehet Jarmo Albert 
Seppala ja Harri Ensio Bjorkman, asemamiehen (A 2) toimeen (Kuo Ia) junamies 
(A 7) Urpo Juhani Kuosmanen, asemamies (A 2) toimeen (Pm la/Snj) junamies 
(A 7) Matti Olavi Markkanen, asemamies (A 2) toimeen (Jy Ia) tilap. asemamies 
Sirkka Sohl~Koskinen, asemamies (A 2) toimiin (Pm Ia) asemamies (A 1) 
Pentti Ilmari Venalainen ja tilap asemamiehet Markku Juhapi Jaatinen, Eero 
Juhani Paappanen seka Rauno Matti Antero Rasanen, ylim. vaununsiivoojan (A 1) 
toimeen (Pm vr/Kuo) tss. vaununsiivooja Leena Orvokki Tuhkanen, ylim. vaunun
siivooja (A 1) toimeen (Jy vr/Pp) tss . siivoojat Aune· Maria Paananen, Irja 
Sinikka Tiainen ja Sisko Annikki Huuhtanen, asemamiehen (A 1) toimiin (Pm Ia) 
tilap. asemamiehet Markku Vilho Sakari Minkkinen, Jorma Juhani Manninen, 
Keijo Antero Kiiskinen ja Keijo Kalevi Manninen, asemamiehen (A 1) toimiin 
(Ilm la) _ylim. asemamiehet (A 2) Eero Juhani Pihavaara ja Seppo Juhani Tegel
berg, asemami~ (A 1) toimiin (Jy Ia) tilap. asemamiehet Pauli Mikael Eronen 
ja Vesa Matti Jarvenpaa. 
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JVORTEI ERXLEIRI PXHXTVJTVRtLLA 8.-14.6,196§ 
VRan Urheil~toimikYnta ja RHan aoe1aa11- ja terveyatoimieto jlrjee
tlvlt rautat1e111sten 1~-17 ~otia11le pojille ja tyt~ille erlleirin 
Pybltunturin mahtavassa t~turimaastoaaa 8.-14.6.1986, tukikohtana 
retkeilykea~s "Asteli". 
Leirin ohjaajina toimivat Juhani Hyttinen Xeravalta ja Seija Vuori 
Hyvinklaltl, Objelmassa mm,a patikkaretkil tuntureille, vaellusretkiL 
eramaja Iuukkeliin (y~pyminen), melontaa 1ntiaan1kanoot111a, ka1as
tusta ja erltaitojen opette1ua, 
Y~pymiset tapahtuvat 1apinkodaasa, laavussa tai omissa teltoissa. 
Y~pymis11 ja ruoka1l•ja varten toivotaan leir1la1sten ottavan omia 
telttoja sekl retk1ke1tt1m11 mukaan, Jokaisella on oltava mukana ma
kuualusta ja makuupuss1. 
Le1r1maksu on 370 mk, johon sislltyy: edelll ma1n1ttu majo1t•s, ruo
ka, vakuutus, le1r1ohjaus ja linja-autokuljetus Xem1jarv1-Pyhltuntu
r1-Kem1jlrv1. Leirimaksu maksetaan VRU:lle byvlksym1s1lmo1tukaen yh
teydessl llbetettavalll t111llepanokort1lla. 
Le1r1la1set kokoontuvat sunnuntaina 8,6. aamuila junan P 63 saavuttut 
klo 9.20 Xemijlrvella, josta jatketaan vuorolinjalla klo 9.30 Pyha
tunturille. Le1r1 paattyy lauantaina 14,6. iltapaivalll. Yhteiskulje
tusta junalla ei jarjestetl, vaan jokainen varaa tarvittavat makuu
tai istumapaikat itse. Etellstl lahtevien paikkavaraukset menomatkal 
la 7.6. junaan P 63 ja paluumatkalla 14.6. junaan P 64. Huom. leirin 
ohjaajat matkustavat em, mainituilla junilla, 
X1rjall1set ilmoittautumiset on lahetettavl mahdollisimman pian, vii· 
meistaln 2.6. mennessa os. VR:n Urheilutoimikunta, rautatiehallit•s, 
Helsinki. I~oituksessa tulee ollas osallistu:an n1m1 ja syntymla~ka , 
VR:n palveluksessa olevan 1san tai aidin nim1 , virka ja ty~osoite 
VRalla. Lisaksi on mainittava ottaako oman teltan ja retk1keitt1men. 

VR:n Urheiluto imikunta 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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VUOSILOMALAKI 

Saadoskokoelmassa on julkaistu laki (227/86 , 21 .3.86) vuosilomalain 
muuttamisesta. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 
muutetaan 30 paivana maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/73) 
3 § :n 3 momentti, 9 § :n 1 momentti, 10 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 12 ja 
13 § seka 16 §:n 2 momentti, 
naista 16 § :n 2 momentti sellaisena kuin se on 30 paivana maaliskuuta 

1978 annetussa laissa (233/78), seka 
lisataan 3 §:aan uusi 6 momentti ja 7 §:aan uusi 4 momentti, jolloin 
nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi , seuraavasti: 

3 § 
Vuosiloman pituus 

Taydeksi lomanmaaraytymiskuukaudeksi katsotaan lomakautta edeltavan 
maaliskuun lopussa paattyvan lomanmaaraytymisvuoden sellainen kalen
terikuukausi, jonka aikana tyontekija on ollut tyonantajan tyossa va
hintaan neljanatoista paivana. Jos tyontekij~ on sopimuksen mukaises
ti tyo ssa niin harvoina paivina, ettei hanelle tasta syysta kerry ai
noatakaan neljaatoista paivaa sisaltavaa lomanmaaraytymiskuukautta 
tai tasta syysta vain osa kalenterikuukausista sisaltaa neljatoista 
paivaa, katsotaan edella saadetysta poiketen taydeksi lomanmaarayty
miskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana tyontekija 
on ollut tyonantajan tyossa vahintaan 35 tyotuntia. 

Sellaiseen tyontekijaan, jonka loman pituus maaraytyy 3 momentin 

toisen virkkeen mukaisesti, ei sovelleta 5 momenttia lukuun ottamatta 
sen 5 kohtaa. Tyontekijan kalenterikuukauden aikana tekemiksi tyotun
neiksi lasketaan tyotunnit, joina tyontekija on estynyt suorittamasta 
tyotaan sop i muksen mukaisesti . 
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7 § 
Vuosilomapalkka 
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Sellaisen tyontekijan, jonka loman pituus maaraytyy 3 §:n 3 momentin 
toisen virkkeen mukaan ja jonka palkkaa ei ole sovittu viikolta tai 
sita pitemmalta ajalta, vuosilomapalkka on kahdeksan ja puoli pro
senttia hanelle lomakautta edeltavan lomanmaaraytymisvuoden aikana 
maksetusta tai maksettavaksi eraantyneesta palkasta lukuun ottamatta 
hatatyosta ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityosta peruspalkan 
lisaksi maksettavaa korotusta. Sellaiselle tyontekijalle, jonka tyo
suhde on lomakautta edeltavan lomanmaaraytymisvuoden loppuun mennessa 
keskeytymatta jatkunut vahintaan yhden vuoden, suoritetaan lomapalk
kana yksitoista prosenttia taman momentin mukaan maaraytyvasta pal
kasta. 

9 § 

Lomakorvaus tyosuhteen jatkuessa 

Tyontekijalle, joka sopimuksen mukaisesti on lomanmaaraytymisvuoden 
aikana tyossa niin ha~voina paivina tai niin lyhyen ajan, etta hanel
le tasta syysta ei kerry ainoatakaan 3 §:n mukaista taytta lomanmaa
raytymiskuukautta tai vain osa kalenterikuukausista on taysia loman 
maaraytymiskuukausia, suoritetaan, mikali han lomanmaaraytymisvuoden 
aikana on ollut tyossa yhteensa vahintaan 35 tuntia, lomapalkan ase
mesta lomakorvauksena kahdeksan ja puoli prosenttia hanelle edellisen 
lomanmaaraytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi eraanty
neesta palkasta lukuun ottamatta hatatyosta ja lain tai sopimuksen 
mukaisesta ylityosta peruspalkan lisaksi maksettavaa korotusta. Sel
laiselle tyontekijalle, jonka tyosuhde on lomakautta edeltavan loman
maaraytymisvuoden loppuun mennessa keskeytymatta jatkunut vahintaan 
yhden vuoden, suoritetaan lomakorvausta yksitoista prosenttia taman 
pykalan mukaan maaraytyvasta palkasta. 

10 § 

Lomakorvaus tyosuhteen paattyessa 

Tyosuhteen paattyessa on tyontekijalla, joka sen aikana on ollut 
tyossa vahintaan neljanatoista paivana tai vahintaan 35 tuntia, oi-
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keus vuosiloman sijasta saada vuosilomapalkkaa vastaava lomakorvaus 
yhta monelta taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta kuin han 3 §:n mu
kaan saisi lomaa niilta tyosuhteen paattymista edeltaneilta kalente
rikuukausilta, joilta han siihen mennessa ei ole saanut lomaa tai 
korvausta siita. 

Joe tyontekija niina kalenterikuukausina, joina tyosuhde alkoi ja 
paattyi, on ollut tyossa yhteensa vahintaan neljanatoista paivana tai 
vahintaan 35 tuntia eika silta ajalta ole saanut lomaa tai korvausta 
siita, luetaan tama aika lomakorvausta maarattaessa yhdeksi taydeksi 

l omsnmaaraytymiskuukaudeksi . 

Tyontekijalle, jota tarkoitetaan 9 § :ssa , suoritetaan tyosuhteen 
paattyessa , joe han sen aikana on ollut tyossa vahintaan neljanatois
ta paivana tai vahintaan 35 tuntia, lomakorvauksena kahdekean ja puo
li proeenttia hanelle 9 § :n mukaan maaraytyvasta palkasta silta ajal
ta, jolta han siihen mennessa ei ole saanut lomakorvausta. Sellaisel
le 9 §:sea tarkoitetulle tyontekijalle, jonka tyosuhde on lomakautta 
edeltavan lomanmaaraytymisvuoden loppuun mennessa keskeytymatta jat
kunut vahintaan yhden vuoden, suoritetaan lomakorvausta yksitoista 
prosenttia hanelle 9 §:n mukaan maaraytyvasta palkasta silta ajalta, 
jolta han siihen mennessa ei ole saanut lomakorvausta. 

12 § 

Lomakorvaus lyhytaikaisen tyosuhteen paattyessa 

Lyhytaikaisiesa tyosuhteissa olevien tyontekijain elakelain (134/62) 
soveltamispiiriin kuuluvalle tyontekijalle, jonka tyosuhde on jatku
nut niin lyhyen ajan , ettei hanella ole oikeutta 3 §:n mukaiseen lo
maan, on tyonantaja velvollinen tyosuhteen paattyessa suorittamaan 
lomakorvauksena kahdeksan ja puoli prosenttia tyontekijan ansaitee

masta rahapalkasta, lukuun ottamatta hatatyosta ja lain tai sopimuk
sen mukaisesta ylityosta peruspalkan lisaksi maksettavaa korotusta . 
Kun tyosuhde on lomakautta edeltavan lomanmaaraytymisvuoden loppuun 

mennessa keskeytymatta jatkunut vahintaan yhden vuoden, lomakorvaus 
on yksitoista prosenttia taman pykalan mukaan maaraytyvaeta palkasta. 
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13 § 
Kotityontekijan lomakorvaus 

Kotityontekijalle on tyonantaja velvollinen suorittamaan lomapalkan 
asemesta lomakorvauksena palkanmaksun yhteydessa kahdeksan ja puoli 
prosenttia ja tyosuhteen kestettya vahintaan vuoden yksitoista pro

senttia tyontekijan ansaitsemasta rahapalkasta. 

16 § 
Saannosten ehdottomuus 
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Tyonantajain ja tyontekijain yhdistyksilla, joiden toimintapiiri ka
sittaa koko maan , on kuitenkin oikeus sepia 24 lomapaivaa ylittavan 

loman osan sisallyttamisesta muuhun keskenaan sopimaansa tyoajan ly
hennykseen, samoin kuin lomakaudesta, vuosiloman pituudesta sen maa

r aytyessa 3 § : n 3 m?mentin toisen virkkeen mukaisesti, vuosiloman ja
kamisesta seka vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskemi sesta ja mak
samisesta toisinkin kuin edella tassa laissa on saadetty . Tyoehtoso
pimuksen tallaisia maarayksia saa sopimukseen sidottu tyonantaja so
veltaa niihinkin tyontekijoihin, jotka eivat ole tyoehtosopimukseen 
sidottuja , mutta joiden tyosuhteissa muutoin noudatetaan tyoehtosopi 
muksen maarayksia. Milloin tyosopimuksessa on niin sovittu, saadaan 

tyoehtosopimuksen sanotunlaisia maa rayksia noudattaa tyoehtosopimuk
sen lakkaamisen jalkeen uuden tyoehtosopimuksen voimaantuloon asti 
niissa tyosuhteissa, joissa maarayksia saataisiin soveltaa, jos 
tyoehtosopimus olisi edelleen voimassa . 

Tama laki tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1986 , kuitenkin siten , 
etta niilla aloilla, joilla voimassa eleva, yleiseksi katsottava , 

valtakunnallinen tyoehtosopimus sisaltaa taman lain 3 § : n 3 momentin 
toisen virkkeen tarkoittamien tyontekijoiden vuosilomaetuuksia koske
via maarayksia, laki tulee voimaan sen lomanmaaraytymisvuoden alusta , 

joka ensiksi alkaa tyoehtosopimuksen voimassaolokauden paatyttya . 

Taman lain saannoksia ei kuitenkaan sovelleta 31 paivana maaliskuuta 

1986 paattyvan lomanmaaraytymisvuoden perusteella maarattavaan vuosi
lomaan, lomapalkkaan tai lomakorvaukseen , ellei toisin sov i ta . 

(Hlo 53/114/86, 26.5 . 86) VT 16/ 86 
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VIRKAMIESTEN VUOSILOMA 

Saadoskokoelmassa on julkaistu aeetue (326/86, 9 . 5.86) valtion virka
mieeten vuoeilomaeta annetun aeetuksen muuttamieesta. 

Valtiovarainminieterion toimialaan kuuluvia aeioita kasittelemaan 
maaratyn ministerin eeitttelysta 

muutetaan valtion virkamieeten vuosilomaeta 31 paivana elokuuta 1973 
annetun asetuksen (692/73) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 3 momentin 2 koh
ta, 13 §:n 3 momentti, 16 §:n 4 momentti ja 19 §:n 2 momentti, 

naista 2 § :n 1 momentti sellaisena kuin se on oeittain muutettuna 25 
paivana huhtikuuta 1984 annetussa asetuksesea (312/84) seka 3 §:n 3 
momentin 2 kohta, 13 §:n 3 momentti, 16 §:n 4 momentti ja 19 §:n 2 
momentti sellaiaina kuin ne ovat 16 paivana toukokuuta 1980 annetussa 
asetuksessa (345/80) , seka 

lieataan aeetuksen 3 §:n 3 momenttiin uuei 1 a-kohta eeuraavasti : 

Vuoeiloman pituue 

2 § 

Virkamiee eaa vuosilomaa: 

1) kaksi arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiekuukaudelta; 
ja 
2) kakei ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuu

kaudelta, joe han on lomavuoden maaliekuun loppuun menneeea ollut va
littomaeti valtion palveluksessa vahintaan yhden vuoden tai mikali 
hanella on paattyvalta lomanmaaraytymisvuodelta kakeitoista taytta 
lomanmaaraytymiskuukautta; ja 
3) kolme arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiekuukaudelta, 
joe hanella ennen lomakauden alkamieta on vuosilomaan oikeuttavaa 
palvelusaikaa yhteensa vahintaan viisitoista vuotta. 

3 § 
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Virassaolopaivien veroisina paivina pidetaan vuosiloman pituutta maa 
rattaessa myos vuosilomaa seka poissaoloa 
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1 a) laakinnallisen kuntoutuksen vuoksi, kun sellaista annetaan laa
karin maarayksesta kuntoutuslaitoksessa ammattitaudin tai tyotapatur
man johdosta, ei kuitenkaan enempaa kuin yhteensa 75 paivaa lomanmaa
raytymisvuoden aikana, kuitenkin siten, etta jos tallainen este kes
keytyksitta jatkuu lomanmaaraytymisvuoden paattymisen jalkeen, pide

taan kuntoutusajan osalta virassaolopaivien veroisena yhteensa enin

taan 75 paivaa; 

2) aitiys-, isyys- tai vanhempainlomaa varten myonnetyn virkavapauden 

vuoksi silta os.in, kuin virkamiehelle on suori tettu palkkausta tai 

sairausvakuutuslain mukaista aitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa ky
seiselta virkavapausajalta. 

13 § 

Milloin virkamies vuosilomansa tai sen osan alkaessa on sairauden tai 

t' tapaturman johdosta tyokyvyton tai vi rkavapaana ai tiys-, isyys- tai 
vanhempainloman vuoksi, on lorna, jos virkamies sita pyytaa, siirret
tava myohaisempaan ajankohtaan. Virkamiehella on vastaava oikeus lo
man tai sen osan siirtamiseen, mikali loman tai sen osan alkaessa 

tiedetaan, etta virkamies loman aikana joutuu sellaiseen sairaan- tai 
muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana han on tyokyvyton 

tahi etta virkamies tulee saamaan virkavapautta aitiys-, isyys- tai 
vanhempainlomaa varten. 

Talvilomapitennys 

16 § 

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen vuoksi 
pitaa lomakautena tai milloin on kysymys 2 §:n 2 momentin mukaan 
myonnetysta lomasta samoin kuin jos virkasuhde katkeaa ennen 
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lomakauden alkua tahi alkaa edellisen lomakauden jalkeen, ei asiano
maisella ole oikeutta loman pitennykseen. Virantoimituksen keskeyty

minen lomakautena ei kuitenkaan aiheuta pitennysoikeuden menetysta, 
jos 

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta taikka aitiys-, 

isyys- tai vanhempainlomaa varten myonnetysta virkavapaudesta, jonka 

ajalta virkamiehelle on suoritettu palkkausta tai sairausvakuutuslain 
mukaista aitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa; tahi 

2) keskeytys on aiheutunut muista kuin edella mainituista syista, 

mutta virkamies on ollut lomakautena virantoimituksessa tai lomalla 

vahintaan 70 paivaa. 

Vuosilomakorvaus tai vuosiloma virkasuhteen paattyessa 

19 § 

Mikali virkamies saavuttaa 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun pal

velusajan kyseisen lomavuoden toukokuun jalkeen, mutta kuitenkin en
nen virkasuhteen paattymista tai mikali hanella on valitonta valtion 
palvelustavahintaan yksi vuosi tai kaksitoista taytta lomanmaarayty
miskuukautta ennen virkasuhteen paattymista, myonnetaan lorna kuluvan 
lomanmaaraytymisvuoden kaikilta taysilta lomanmaaraytymiskuukausilta 

2 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdan mukaisesti. 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana kesakuuta 1986 ja sita sovelle
taan ensimmaisen kerran maarattaessa vuosilomaa ja lomakorvausta maa

liskuun 31 paivana 1986 paattyvalta lomanmaarayty~mivuodelta . 

(Hlo 54/114/86, 26 . 5.86) VT 16/86 
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TYONTEKIJAIN MATKUSTUSSAANTO 

Saadoskokoelmassa on julkaistu valtioneuvoston paatos (287/86, 
17.4.86) valtion tyontekijoiden matkakustannusten korvaamisesta anne 
tun valtioneuvoston paatoksen muuttamisesta. 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 
maaratyn ministerin esittelysta 
muutetaan 12 paivana heinakuuta 1972 valtion tyontekijoiden matkakus
tannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston paatoksen (553/72) 9 
§, 15 §:n 1 momentti, 19 §, 22 § ja 23 §:n 2 momentti 
naista 9 §, 15 §:n 1 momentti ja 19 § sellaisina kuin ne ovat 7 pai
vana maaliskuuta 1985 annetussa valtioneuvoston paatoksessa (237/85), 
22 § ja 23 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 12 paivana huhti
kuuta 1984 annetussa valtioneuvoston paatoksessa (283/84) seka 
lisataan 23 §:aan, sellaisena kuin se on osittain muutettuna maini
tussa 12 paivana huhtikuuta 1984 annetussa valtioneuvoston paatokses
sa, uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3-5 momentti siirtyvat 5-7 
momentiksi, seuraavasti: 

9 § 
Tyontekijan tai toimihenkilon omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvol
la asianomaisella luvalla tekemasta matkasta suoritetaan matkustamis
kustannusten korvausta seuraavasti: 

Autolla: Kunkin 1.4. alkavan vuoden mittaisen ajokilometrien 
laskentakauden 

5 000 ensimmaiselta kilometrilta 120 pen
nia kilometrilta; ja 
seuraavilta kilometreilta 108 pennia kilo
metrilta. 

Edella mainitut kilometrikorvaukset suoritetaan ko
rotettuina seuraavissa tapauksissa: 
1) 14 pennilla silloin kun tehtavivien suorittami
nen edellyttaa peravaunun kuljettamista autoon 
kiinnitettyna ja 30 pennilla silloin kun tehtavien 
suorittaminen edellyttaa asuntovaunun kuljettamista 
autoon kiinnitettyna, ja 
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Moottoriveneella: 
Moottorikelkalla : 
Moottoripyoralla: 
Moottor\polku-
pyo ralla: 
Muulla tavalla : 
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2) 4 pennilla silloin kun 
a) tyontekija tai toimihenkilo joutuu kuljettamaan 
autossaan koneita tai laitteita, joiden paine ylit
taa 80 kiloa tai joiden koko on suuri, 
b) tyontekija tai toimihenkilo on tyotehtaviensa 
vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan koiraa, tai 
3) 15 pennilla silloin kun tyontekijan tai toimi
henkilon tyotehtavien hoito edellyttaa liikkumista 
autolla metsaautotiella tai muulta liikenteelta 
suljetulla tieraksnnustyomaalla, kyseisten kilomet
rien osalta . 

150 pennia kilometrilta 

98 pennia kilometrilta 

80 pennia kilometrilta 

57 pennia kilometrilta 

31 pennia kilometrilta 

Korotetut korvaukset maksetaan 1 . 3.1986 lukien. Ajokilometrien las

kentakausi vaihtuu 1 . 4.1986. 

15 § 
Paiva r ahaa suoritetaan 
1) osapaivarahana 55 markkaa jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta 
matkavuorokaudelta , josta matkaan on kaytetty 14 § : n 1 momentin 1 ja 
2 kohdassa mainitut vahimmaisajat , ja 
2) kok opaivarahana 123 markkaa jokaiselta paivarahaan oikeuttavalta 

matkavuorokaudelta , josta matkaan on kaytetty 14 § : n 2 momen t issa 
maini t tu vahimmaisaika . 

19 § 
Edella 18 §:ssa tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmaismaarat 
matkavuorokautta kohti ovat : 

Helsingin, Espoon , Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ... •• 350 ,-
Muut kunnat . . • •. ...• . . .... . . . .. •• .. ••. .... • ....... ..•.. . 280 ,-
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Yomatkaraha 
22 § 

Yomatkarahaa suoritetaan sellaiselta paivarahaan oikeuttavalta matka
vuorokaudelta, josta matkaan tai tytitehtavien hoitamiseen on kaytetty 
yli kaksitoista tuntia ja josta ajasta vahintaan nelj a tuntia on ol
lut kello 21.00-07 . 00 valisena aikana, paitsi milloin asianomaiselle 

suoritetaan majoittumiskorvausta tahi han saa eri korvauksen junan 
makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta taikka matka tapahtuu valtion 
kaytettavana olevalla laivalla tai junassa, jossa matkustajalla on 

tilaisuus asua tahi milloin asianomaisella ei muutoin ole valtion 
jarjestaman maksuttoman majoituksen johdosta yopymiskustannuksia. Yo 

matkarahan euuruue on 25 markkaa vuorokaudelta. 

Oppikurssilaisille suoritettavat korvaukset 

23 § 

Enintaan 21 vuorokautta kestavalta oppikurssilta (lyhyt oppikurssi) 
suoritetaan kurssiajalta paivarahaa tai ateriakorvausta edella 13-17 
§:sea ol~vien maaraysten mukaisesti ja majoittumiskorvausta tai yo

matkarahaa 18-19 ja 22 § : sea olevien maaraysten mukaieesti. 

Yli 21 paivaa kestavalta yhdenjaksoiselta oppikurssilta (pitka oppi

kurssi) suoritetaan kurssin alusta lukien samoin edellytyksin kuin 
mita 13 ja 14 §:ssa on paivarahan saamisen osalta ja 17 § : sea ateria
korvauksen ~aamiaen osalta aanottu kurssipaivarahaa seuraavasti: 
a) 1-21 paivien ajalta kurssipaivaraha on koko- tai osapaivarahan tai 
ateriakorvauksen suuruinen, 

b) 22-28 paivilta auoritetaan kurssipaivarahaa, jonka suuruus on 70 ~ 

koko- tai osapaivarahan tai at.eriakorvaukaen miiaraata ja 
c) aita aeuraavilta pii.ivilta, mutta kuitenkin enintaan vuoden keata
valtii. kurssiajalta suoritetaan kurssipaivarahaa , jonka suuruus on 55 
~ koko- tai osapaivarahan tai ateriakorvauksen mii.ii.rastii. . 

Niiltii pii.ivilta , joilta oppikurssilainen on oikeutettu kurssipaivara

haan, ei suoriteta majoittumiskorvauata eikii yomatkarahaa. 

Tama paiitoe tulee voimaan 1 paivana toukokuuta 1986 ja paatosta 
sQYelletaan 1 paivana maaliakuuta 1986 ja sita myohemmin alkaviin 
matkavuorokauaiin . 
(Hlo 38/115/86) VT 16/ 86 
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TYOSOPIMUSSURTEESSA VALTIOON OLEVAN HENKILON KUOLTUA 
SUORITETTAVA RYHMAHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU 

Valtion tyomarkkinalaitos on ilmoittanut kirjeellaan P057 , 7.4 . 86 so
pineensa tyomarkkinajarjestojen kanssa 27 . 2 . 86 kaydyssa neuvottelussa 
tyosopimussuhteessa valtioon olevan henkilon kuoltua suoritettavasta 
ryhmahenkivakuutusta vastaavasta edusta. 

5 § 
Tuen muodot ovat perussumma, lapsikorotus ja tapaturmakorotus . Perus

summa maaraytyy seuraavasti: 

Edunjattajan ika Perussumma ensimmaisen 

kuolinhetkella edunsaajan osalta 

45 vuotta tai sita nuorempi 49 320 markkaa 

46 46 500 

47 43 680 

48 40 860 

49 38 040 

50 35 220 " 
51 32 400 

52 29 580 

53 26 760 " 
54 23 940 

55 21 120 " 
56 18 300 

57 15 480 

58 12 660 

59 9 840 

60 vuotta tai sita vanhempi 7 020 

Perussumma maksetaan aina, kun edunjattajalta on jaanyt 3 §:sea mai
nittuja edunsaajia. Perussummaa korotetaan 19 900 markan maaraisella 
lapsikorotuksella jokaista edunsaajana olevaa lasta kohti. 



I 
I 

- 13 - 16 

6 § 

Taman sopimuspoytakirjan osapuolet neuvottelevat seuraavan kerran 

marras-joulukuussa 1986 taman sopimuksen tarkoittamien etujen tarkis

tamisesta. 

8 § 

Taman sopimuspoytakirjan maarayksia sovelletaan niihin tapauksiin, 

joissa edunjattaja on kuollut 1 paivana tammikuuta 1986 tai sen jal

keen . Tapauksissa, joissa edunjattaja on kuollut ennen vuotta 1986, 

sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita sopimuksia. 

(Hlo 7/111/86 , 10.4.86) VT 16 / 86 

VR 2625 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

1453 po i stetaan 

1503 kp l A5L Saatavien valvontakortti Tlk 

1539 poistetaan 

1621 j 1 - 2 12" x215 Kirjelomake , kk Tmt 

2048 . 1 poistetaan , VR 2051 . 040 korvaa 

2048 . 2 poistetaan , VR 2051 . 040 korvaa 

2048.3 poistetaan , VR 2051 . 040 korvaa 

2228 poistetaan 

2229 poistetaan 

2230 poistetaan 

2233 poistetaan 

2281 poistPtaan 

2283 kpl A6L Inter - Rail - kortin todiste , 
t,il. Tkv TkV 

2284 kpl A6L Inter-Rail + laiva- kortin todiste , 
til. Tkv Tkv 

2442 kpl 198x80 Pohjolan nuorisokortin lipuke, kk Lhmj 

3947 . 3 poistetaan 

4329.1 poistetaan 

Sisalloltaan uusitut 

1296 Rautateiden kuljetusverkko 

2279 Inter - Rail ja Inter-Rail + laiva- kortin tilaus 

2452 Li ppujen kayttamattomyysmerkinnat 

(Kkt 2/289/86 , 20.5.86 , VT 16 / 86 
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KONDUKTOORIKURSSI VUONNA 1987 

Rautatieopistossa vuonna 1987 jarjestettavi1le konduktoorikurssei11e 

pyrkivien tulee jattaa tata koskeva rautatiepiirin paa11ikol1e osoi

tettu hakemuksensa lahimrna11e esimiehe11een viimeistaan 25 .6. 1986. 

(Haku1omakkeita saa rautatiepiirin toimistosta, 1omake VR 4819. Hake

musten vastaanotto a1oitetaan va1ittomasti). 

Kurssille voivat hakea henkilot, 

jotka ovat suorittaneet liikenneperustutkinnon (alemrnan pate

vyystutkinnon) 6.9.1982 tai aikaisemrnin ja 

joille kertyy 6.9.1986 mennessa em. tutkinnon jalkeista pal

velusta vahintaan nelja vuotta ja 

joilla on ratapihatyoskentelya vahintaan kuusi (6) kuukautta, 

josta vahintaan kolme (3) kuukautta on toimittava junamiehe

na vaihtotyoyksikossa tai ratakuorma-auton kuljettajana. 

Loppuaika saadaan taydentaa toiminnalla yhdessa tai useamrnas

sa seuraavissa tehtavissa: 

- rahastaja 

- junamies henkilojunassa 

- vaihdemies 

- vaunukirjuri 

Syksyn kursseille pyrkivat voivat kuitenkin taydentaa mahdo1-

1isesti vajaan ratapihatyoskentelyajan 16.3 . 1986 mennessa. 

Ke1poisuuskokeet pidetaan hakuede1lytykset tayttaville hakijoi1le 

lauantaina 6 . 9.1986 a1kaen kello 9.30. Paikkakunnasta , missa hakija 

osallistuu mainittuun kelpoisuuskokeeseen, saa tiedon rautatiepiiris

ta. Kelpoisuuskoe sisaltaa laskennon ja aidinkielen tehtavia. 

Lisaksi henki16stojaosto jarjestaa hakijoi11e sove1tuvuuskokeet 18 . 8.-

12.9 .1 986 va1isena aikana myohemmin ilmoitettavan aikataulun mukai

sesti. 

Myos sellaisten nenkiloiden, jotka aikaisemmin ovat hakeneet konduk

t66rikursseil1e, mutta eivat ole tulleet valituiksi, tulee vuoden 

1987 kondukt66rikurssei1le pyrkiessaan jattaa uusi hakemus. 

Jos tallainen henki16 on osa1listunut syksyl1a 1976 tai sen ja1keen 

jarjestettyyn kelpoisuus- ja soveltuvuuskokeeseen, hanen ei tarvitse 

osa11istua kokeisiin uudel1een. Ke1poisuuskokeen han voi kuitenkin 



- 15 - 16 

halutessaan uusia . Tasta tulee mainita hakemuksessa erikseen. Sove l

tuvuuskokeen uusimista pidetaan suotavana aikaisintaan kolmen vali 

vuoden jalkeen, ellei kokeen uusimiselle ilmene jotain erityista syy
ta . 

Ktj 29 . 5 .1986 VT 16/86 

TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Vaasan kirjauskeskukseen kuuluva tilityspaikka Laihia ( 293) lakkau

tetaan 1. 6.1986 lukien ja poistetaan tilityssaannon 2. osan liit 

teesta nrc 1. 

(Tlt 2/230 / 86, 29.5.1986) VT 16/ 86 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan 1.6.1986 lukien seu

raavat muutokset : 

- muutetaan Laihian kohdalle sar akkeen 4 merkinnat seuraavasti :. 

VAASA 23 
VS 23 , SK 51 

Sarakkeen 5 merkinnat muutetaan 

HRLT 

Isokyron kohdalla sarakkeen 4 merkinnat seuraavaksi 

VAASA 45 
SK 29 , VS 45 

Tervajoen kohdalla sarakkeen 4 merkinnat seuraavaksi 

VAASA 32 
VS 32, SK 42 

(Nro Sk rtp 743/571/86, 22 . 5 . 1986) VT 16/86 
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KANSAINVALINEN TAVARALIIKENNE 1 LANTINEN 

Ulkomaisten piensailioiden viivastysmaksut 

Kansiossa KANSAINVALINEN LANTINEN TAVARALIIKENNE 1 TOIMITUSOHJEET 
(VR 4672) kohdan 14 . 2 toisessa kappaleessa oleva piensailioiden viivas
tymismaksu korjataan 6 UIC-frangiksi/vrk . 

(Lt 1 27.5.86) VT 16/86 

LOMAKKEIDEN J 1 1 J 2 JA J 3 UUSIMINEN 

Lomakkeet J 1
1 

J 2 ja J 3 on uusittu. Lomakkeet J 1 ja J 2 on yhdistet
ty yhdeksi lomakkeeksi 1 jonka nimena on "JUNATURVALLISUUSILMOITUS JT" 1 

ja lomakkeen J 3 nimeksi on muutettu "RATATYOILMOITUS RT" . Uusi tut lo-
makkeet otetaan kayttoon 15.6 . 1986 1 minka jalkeen vanhat lomakkeet on 

havi tettava. 

Koska lomakkeet on mainittu junaturvallisuussaannossa (Jt) ja junatur
vallisuussaannon soveltamisohjeissa (Jto) viela toistaiseksi vanhoilla 
tunnuksilla 1 uusittujen lomakkeiden kayttoonoton jalkeen ori erityisesti 

huomattava 1 etta lomakkeet J 1 ja J 2 tarkoittavat JT-lomaketta ja lo

make J 3 RT - lomaketta . 

VT 16/86 
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LEIRIKOULUMATKAT 

Koululaisryhrnille myydaan VR:n lipputoimistoissa lukuvuoden 1986-1987 

aikana tehtavia lei r ikoulumatkoja varten ryhrnalippuna meno-paluulippu 

menolipun hinnalla. 

Ryhrnaliput kirjoitetaan lomakkeell~VR 2202 oheisen mallin mukaan : 

rasti (X) ruutuun 
\ 

""='@'= i ATKALIPPU 

35 lahtoaseman 
lyhenne 

r-- ft.ENO J.I1ENQ.PAllJU n MATKAIL 
~ ENKEL TUR-RETUR l__i TURIST o o o o o~ u o B 

kelpoisuus
<"ika 

lahtoasema 

. t"vhma lei r!. ko1J l. 
tarkistusliput 
nro xxx-xxx 

henki l oiden hinta 
lukumaara 

Ryhmalippua myytaessa on huomattava : 

/ 

' maaraas . 
lyhenne 

5000.1 ~-

kautta
kulut 

-lippu myydaan vahintaan 20 henkilon koululaisryhmalle opettajat ( oh

jaajat ) muk? an lukien 

-kutakin vii~ta opppilasta kohden saa matkaan osallis _ua yksi opettaja 

tai ohjaaja samoin eduin 

-lippu myydaan aina toiseen luokkaan 

-ensimmainen kelpoisuuspaiva aikaisintaan 14.08 . 1986 ja voimassaolo-

aika paattyy viimeistaan 31.05 . 1987 

-matkan oltava vahintaan 76 kilometria yhteen suuntaan 

-matka ei voi olla vyohyketariffialueen sisainen matka 

- hinnat yhta henkiloa kohti saadaan tariffitaulukoista 2A ja 2B 

Paikkalipuista kannetaan normaa l ihintaiset maksut 

(Lht 14/545/86 29.5 . 1986) VT 16/86 
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HELSINKI - PAKETIT 

Rautatiehal l itus ja Helsingin Matkailuyhdi~tys r y ovat tehneet Helsin 

kiin suuntautuvia junalla tehtlvi~ valmismatkoja koskevan " HELSINKI 
PAKETTI " sopimuksen . 

Sopimus on voimassa 1. 4 . 1986 alkaen toistaiseksi. 

Valmi~matkaan sislltyy edestakainen junamatka · suorinta/nopeinta juna 

yhteytt~ klyttlen lk : ssa Helsinkiin , paikkal i pun (ei kuite nkaan EXP 

junissa) , majoitus 2 hengen huoneessa 1 vrk , aamiainen ja kahden plivln 
Aelsinki - kortti . 

Matkalippu kirjoitetaan oheisen mallin mukaiselle l i ppulomakkeelle ai 

na Helsingi n Matkailuyhdistys r y : n toimesta ja lippu on n i dottava ohei 

sen mall\n mukaisiin lippukansiin . Lippuun on me r kitty " HE LSINKI - PAKETIN " 
kokonaishinta . 

.... • 1520 ~---WUIUtltiS11S 

~~· 
HE LVI 

~ 

"'Vll 2 3.11AY 86 
~-

0 
JUNALIPPU .. TAGBIWETT HELSINKI/ HFORS 

' -.... ............... -..- ,_,.,.. .. -.- ~AUIU - .._ IUo .... - -- Hellman, Tero-Tapani A.._ ICI. TA• "- -- - HeiM!Id - Turku tt.lslnvfono 16.6. 08.38 P124 431 114 T ..... 
-tt.l8lnld - P125 220 114 ;:::... tt.lalnvfono Tw!ku 18.6. 12.42 - IE.' - Mimlk1 M1snnerheimint1 10 8 2 
T- - IQo .. ---T- VOID - ICI. - IQo .. 

VOID - ICI. 

.._T_J--T .......... ;j_T..,.. ___ 
16.6.-19.9.86 Klh I I I 
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Lippujen kelpoisuusaika on aina 4 vrk . 

Tervetuloa Helsinkiin, 
tiissa lippunne,olkaa hyva! 

" HELSINKI - PAK8TTEJA " myyd~~n vain matkatoimistoissa . 

16 

Paketit ovat vdimassa viikonloppuisin (la - su) 01 . 04 .-31 . 12 . seka 13 . 06 .-

03 . 08 . ja 12 . 12 .-31 . 12 . 1986 kaikkina viikonpaivin~. 

Pakettiin sis~ltyv~ maksuton istumapaikka on merkjtt~va junalippuun 
(malli) . 

Osittain k~ytetyista junamatkojsta ei suoriteta takaisinmaksua . 

Junalippujen leirnauksessa noudatetaan meno - paluulippujen leimaamisesta 
annettuja yleisi~ ma~r~yksia . 

(Lht 13/543/86,28 . 05 . 1986) VT 16/86 
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NIIRALAN PUHELINKESKUKSEN KAYTTOONOTTO 

Niiralan puhelinkeskus otetaan kayttOOn 11.6.1986 klo 11.00. 

Uudet puhelinnumerot ovat seuraavat: 

NIIRALAN 

Asema-alue 

82675 NIIRALA 

AsemapaallikkO 

Ratapiha 
Muut puhelimet 
Lai~etilat 

Tohmajarvi 

Niirala 

VT 16 / 86 

KESKUS 

Puhelunva lit t aj a 

Yleisesta puhelinverkosta y (973) 629 241 

Ap Turunen Juhani, 
Junasuorittaja, 
Yhdysliikennetoimisto, 
Junatoimisto 
Tavaratoimisto 
Vaihteet 

Viesti- ja turvalaitetila 
Vaunuvaaka 
Tyokunnat 

y 629 127 
y 629 241 
y 629438 

Rata-alueen kokoontumistilat 

Asema, y 621 058 
Rata - alueen kokoontumistilat 
Rte vaananen Pentti, koti 

Niirala 
Ap 
Yhdysliikenne 
Junasuorittaja 

rto 
sa 

Tohmajarvi 

Tukikohta 
TyOkunta 

908-81 

201 
211 
375 
213 
214 
231e 

303 
304 
304 
394 

237c 
404c 
404c 

901-26ld 
3 74d 
375d 
261d 
122-32 
122-40 
12 2-3 2 

122--3 7 
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KONEPAJOJEN SEISONTA-AJAT V. 1986 

Vuosilomien johdosta ovat konepaJojen seisonta-ajat v. :!,986 seuraavat: 

Pasilan konepaja 

Hyvinkiiiin konepaja 

Turun konepaja 

Pieksiimiien konepaja 

Kuopion konepaja 

Vaasan konepaja 

7.7.- 6.8.1986 

30.6. - }0. 7.1986 

30.6.- 30.7.1986 

30.6.- 30.7.1986 

7.7.- 6.8.1986 

7. 7. - 6 .8.1986 

Konepajoissa on vuosilomienkin aikana tietty kunnossapitovalmius . 

(Kpt 1/459/86, 22.5.86) VT 16/ 86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen rataosastolla tarkastajan (A 19) virka, 
ylimaarainen yliteknikon (A 18) toimi, ylimaarainen toimisto
rakennusmestarin (A 18) toimi, to i mistosihteerin (A 13) virka, 
2 toimistosihteerin (A 8) virkaa, 2 piirtajan (A 8) tointa. 
Rataosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi
mitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 7.7.1986 mennessa en
nen viraston aukioloajan paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt ja ylimaa
raisiin toimiin otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Tarkastaja (A19) Ratatekninen toimisto 
Toimistosihteeri (A8) 
P; ; rt a H ( A8) 

Ylim yliteknikko (A18) Sahkotekninen toimisto 
Piirtaja (A8) 

Ylim toimistorakennusmestari (A18) Rakennustoimisto 
Toimistosihteeri (A13) Yleinen jaosto 
Toimistosihteeri (A8) 

16 
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Koneinsintitirin virka (A 24), koneinsinoorin virka (A 22), alemman palkkaluokan liikennetar

kastajan virka (A 14) JB ylimiiiirainen alamman palkkaluokan liikennetarkastajan toimi 

(A 14), toistaiseksi Pasilan konepajassa, koneinsintiorin (A 22) virka, toistaiseksi Hyvinkiian 

konepajassa, yliteknikon (A 12) virka, toistaiseksi Kuopion konepajassa, yliteknikon (A 18) 

virka ja alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A 14) virka, toistaiseksi Turun konepa

jassa, ylimiiiiriiinen yliteknikon (A 16) toimi, toistaiseksi Pieksiimiien ·konepajassa. 

Koneosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen 

kirjaamoon 7.7.1986 mennessii ennen viraston aukioloajan piiiittymistii. 

Teknikon (A 15) virka, toistaiseksi Kuopion konepajassa sekii toimistosihteerin (A 11) virka 

toistaiseksi Pieksiimiien konepajassa. 

Kirjalliset hakemukset on osoitettava ja toimitettava ao. konepajan piiiillikolle viimeistiiiin 

7.7.1986. 

EROJA 

T a m p e r e e n r a u t a t i e p i i r i asemapaa11ikko 

Martti Antero Ijas, apu1aisasemapaallikko Salme Kirsti Kyllikki 

Jussila, Pentti Ensio Vare, liikennemestari Leo Rikhard Koski

nen, liikenneohjaaja Soini Sauro, toimistosihteeri Kirsti Kaari

na Erme, Karin Helena Kettunen, Kerttu Sivia Koho, konduktoori 

Erkki Johannes Anttila, Urpo Olavi Salmela, Toivo Heikki Uimo

nen, veturinkuljettaja Olavi Viljami Pietinhuhta, Lauri Olavi 

Pose, veturinlammittaja Arvo Olavi Hohtari, Jaakko Olavi Tuhka

nen, junamies Antti Sakari Simula, Kauko Johannes Virta, vaunu

mies Reino Jalmari Koskinen, rataesimies Olavi Lennart Elkevaa

ra, Onni valter Heinonen, Veikko Aatos Viikki, ylimaarainen 

tyonjohtaja Erkki Johannes Niiranen, ylimaarainen sahkoasentaja 

pauli Vaino Pirttijarvi, siivooja Anna-Liisa Nikkanen 
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Pieksamean rautatiepi i ri: asemapiiiillikkti (A 18) Alpo Olavi Havu, rakennus
mestari (A 17) Veli Armas Palokangas, apulaisasemapaiillikti (A 16) Yrjti Ilmari 
Lappi, Yrjti Olavi Malmivaara, Aarne Heikki Gunnar Piironen, jarjestelymestarit 
(A 15) Voitto Aarre Kalevi Koljonen, Eino Johannes Suokas, jarjestelymestari 
(A 14) Martti Benjam LiffUinder, liikenneohjaaja (A 14) Urho Alarik Pulkkinen, 
ylim. liikenneohjaaja (A 14) Pauli Lasse Mantyla, veturinkuljettajat (A 13) 
Keijo Kalevi Kaipainen, Lassi Pekka Kivimaki, Pentti Kalevi Leikas, Kauko Ruh
tila, Armo Aarre Savolainen, Matti August Tolonen, vaunumestari (A 12) Yrjti 
Tahvo Heljaste, kondukttitirit (A 11) Arvo Einari Miettinen, Jorma Veikko Soisalo, 
sahktiasentajat (A 11) Olavi Ilmari Kuitula, Martti Olavi Laakso, 
toimistosihteerit (A 11) Laila ~1irjam Hakala, Aatte Kalervo Kangassalo, Eeva 
Maria Luttinen, Erkki MUller, Leena Elina ~anen, Maija Leena Savolainen, 
kondukt~rit (A 10) Kalle Olavi Ojastenmaki, Toivo Armas Puttonen, rataesimiehet 
(A 9) Paavo Kokkinen, Matti Vaananen, autonkuljettaja (A 7) Vilho Bl~, junamie
het (A 7) Veikko Olavi Aaltonen, Toivo Ilmari Hiimalainen, vaihdemiehet (A 7) 
Veikko Ilmari Huttunen, Viljo Ilmari Niiranen, vaununtarkastaja (A 7) Tauno 
Olavi Markuksela, veturinUimmittaja (A 7) Kytisti August Airaksinen, vaunumies 
(A 4) Vilho Henrik Miettinen, ylim. siivoojat (A 2) Katri Matilda Kaariainen, 
Elma Elina Partanen, asemamiehet (A 1) Veikko Kullervo Olkkonen, Juha Kalevi 
Pouta, Esko Antero Rontynen, ylim . siivooja (A 1) Eira Annikki Matilainen ja 
tss. rakennusmestari Lauri Johannes Alho seka tss. veturinpuhdistaja Irja 
Marjatta Leskinen. 
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KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TEKNIST~ LAATUA OVAT MM: 

- ASEMARAKENNUKSET 

- VAUNUT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

- SIISTEYS 

- LIPUNMYYNTIJ~RJESTELMA 

- AUTOT 

- AIKATAULUT 

- TAKAISINMAKSU- JA KORVAUSS~NNOSTO 
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VIRKAEHTOSOPIMUS 1. 3 . 1986- 29 . 2.1988 

Ulkomaiset virkamatkat (viimeinen sivu) 

Taiwan 

Tansania 

Tanska 

Tha i maa 

Togo 

Trinidad ja Tobago 

Tshekkoslovakia 

Tunisia 

Turkk i 

Uganda 

Unkari 

Uruguay 

Uusi-Seelanti 

Venezuela 

Vietnam 

Zaire 

Zimbabwe 

Maa, jota ei ole er ikseen mainittu 

Hlo 4/ 111 / 86 26 . 5 .198 6 VT 17/ 86 

200,- 540,-' 

245,- 350,-

230,- 560,-

175,- 500, -

150,- 340, -

300,- 610 ,-

175,- 600,-

190,- 350,-

200,- 640,-

170,- 400,-

165,- 440,-

170,- 320,-

200,- 390,-

190,- 400,-

200,- 250,-

280,- 550,-

170,- 300,-

150,- 250,-
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TYORYH~RAPORTIT 

SARJASSA VALTIONRAUTATEIDEN SIS~ISI~ JULKAISUJA IVRIVSJ) ON 
KIRJASTOON LUOVUTETTU SEURAAVAT RAPORTIT : 

VAUNUVAKE : Vaunuvarikkotoimintojen kehittaminen 
loppuraportin liiteosa I RH . Liikenneosasto . -
Hki , 1985 . - 65 s . ; 30 em . -

TyCiryhman 

17 

KAUKOJUNIEN konduktoorimiehitysta ja palvelukysymyksia selvittava 
tyCiryhma I RH . Liikenneosasto . -
Hki , 1986 . - 9 s . ; 30 em . -
(VRIVSJ 1986/4) 

KEHITYSTUTKIMUS tavaraliikenteen kuljetustuotannon ohjausjarjes 
telmasta (KULTU) I RH . Liikenneosasto. -
Hki , 1986 . - 21 s . ; 30 em . -
(VRIVSJ 198615) 

VR- konepajojen yhteistyo : projektin vastuuhenkilon r a portti 
konepajasiivous , kuljetukset , tyopaikkasuunnittelu I Jouko 
Kumentola . - Hyvinkaan konepaja . -
Hyvinkaa , 1986 . - 49 s . ; 30 em . -
(VRIVSJ 1986110) 

MUUT RAPORTIT : 

VETO - PROJEKTIN kehitystutkimuksen loppuraportti I RH . 
Liikenneosasto . -
Hki , 1986 . - 95 s . ; 30 em . -

UUSI yhteys rautateitse Pohjanlahdelta Leningradiin : Mikkelin 
laanin maakuntaliiton Jarvi - Suomen ratatyoryhman raportti 
vuosilta 1984 - 1986 I Jarvi-Suomen ratavaltuuskunta . -
18 s . ; 30 em . -

RAILROAD productivity I National Research Council . Transportation 
Research Board . - Washington , D. C., 1985 . - 74 s . ; 28 em . 
(Transportation research record ; 1029) 
ISBN 0- 03920 - 7 

TRACK maintenance and classification yards I National Research 
Council . Transportation Research Board . -
Washington , D. C., 1985 . - 48" s . ; 28 em 
(Transportation research record ; 1030) 
ISBN 0- 309- 03921 - 5 

LIGHT ,rail transit : System design for cost -effectivene~ I 
National Research Counci l. Transportation Research Board . -
Washington , D. C., 1985 . - 240 s . ; 28 em. 
(State - of- the- Art Report 2) 
ISBN 0- 309- 03917 - 7 
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KEMIJOEN vesistoalueen puutavaran kuljetustutkimus I Oulun 
yliopiston tie - ja liikennetekniikan laboratorio . -
Oulu , 1986 . - 41 s . ; 30 em . -

TIELIIKENTEEN AJOKUSTANNUKSET I Tie - ja vesirakennushallitus . 
Talousosasto . Tutkimustoimisto . -
Hki , 1986 . - 27 s . ; 30 em . 

Raportit ovat lainattavissa RH : n kirjastosta . 
(N : o Hlo 41051186 , 5 . 6 . 86) VT 17186 

ULKOMAAN VALUUTAN MYYNTIKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 206, 30 . 5 . 1986 , on kansainvalisessa ta· 
varaliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja muu 

tettu 2 . 6 . 1986 lukien seuraavasti : 

1 BULGARIAN LEVA = 5 , 50 MK 
1 EN GLANNIN PUNTA= 7 , 90 MK 

100 IT~VALLAN SHILLINKI~ = 33 , 20 MK 

100 JUGOSLAVIAN DINARIA = 1 , 70 MK 

100 NEUVOSTOLIITON RUPLAA = 739 , 00 MK 

100 NORJAN KRUUNUA = 69 , 00 MK 

100 ROMANIAN LEIT~ = 30 , 00 MK 

100 TSHEKKOSLOVAKIAN KRUUNUA = 85 , 00 MK 

1 USA : N DOLLARI = 5 , 25 MK 

100 UNKARIN FORINTTIA = 11 , 20 MK 

(Nro Tkv 5631 , 2 . 6 . 1986) VT 17/86 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto- oikeuden ka i killa l iikenne pai koilla oma a vist a 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset : 

Luetteloon lisataan : 

621896 Valtion Hankintakeskus (varasto) 

Valimontie 25 
00389 HELSINKI 

769521 Osuuskunta Metsaliitto 
Turvetoimiala 

Revontulentie 6 

02170 ESPOO 

769570 Valtra Oy Ita - Suomen piiri 

Vuorelan teollisuusalue 

70910 KUOPIO 

769992 Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Asema- aukio 
80100 JOENSUU 

770099 Neste Lamp6 Oy 
Miestentie 3 A 

02150 ESPOO 

770291 Oy Pohjolan Liikenne Ab I C- SAM 

Verkkokatu 8 

00500 HELSINKI 

770305 Ovako- Tehdasraudoite Oulu 

Heikinkatu 22 - 24 
90100 OULU 

770313 Jyvaskylan Terasvalmiste Oy 

Murskaamontie 3 

40320 JYVMKYLli 

770321 Oy G W Sohlberg Ab Virtain tehdas 
Pl 44 
34801 VIRRAT 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi : 

Uusi Entin en 



17 

603530 Oy Partek Ab A-tehtaat 

08680 MUIJALA 

617688 Oy Hackman Ab 

Pl 19 
00701 HELSINKI 

- 6 -

A- Elementti Oy Rakennusmies 

Lohja 

08680 MUIJALA 

Primakit Oy 

Pl 19 
00701 HELSINKI 

624502 Raute Punnitus ja Automaatio Raute Oy Lahden Vaaka 

Pl 148 Pl 148 

15141 LAHTI 

750950 EKOKEM OY AB 
Pl 181 
11101 RIIHIM~KI 

753954 EKOKEM OY AB 
Muut kuin ongelmaj~tteet 

Pl 181 
11101 RIIHIMltKI 

765800 Oy Uponor Ab I L~htev~ 

30100 FORSSA 

765859 Oy Uponor Ab I Saapuva 

30100 FORSSA 

Luettelosta poistetaan : 

601724 Partek Oy Erifinn 

Hyljeluodontie 

02270 ESPOO 

601740 Partek Oy Erilak 

Hyljeluodontie 

02270 ESPOO 

15141 LAHTI 

Oy Suomen Ongelmaj~te Ab 

Pl 181 
11101 RIIHIMJI.KI 

Oy Suomen Ongelmaj~te Ab 

Muut kuin ongelmaj~tteet 

Pl 181 
11101 RIIHIMJI.KI 

Oy Finlayson Ab Putkitehdas 

Pl 43 I l~htev~ 

30101 FORSSA 

Oy Finlayson Ab Putkitehdas 

Pl 43 I saapuva 

30101 FORSSA 

659664 Partek Oy Mineraaliryhm~ Loukolampi 

77370 LOUKOLAMPI 

758441 Partek Oy RMT- kuljetuspalvelu 

Pl 61 
00501 HELSINKI 

(Tlk 165186 , 3 . 6 . 1986) VT 17186 
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AIKATAULUN 185 LISAYS 

Lisays 8 aikatauluun 185 ilmestyy ja jaetaan kaikille aikataulukir
jan tilanneille. 

Lisayksen voimaantulopaiva on 23.6.1986 

(Lt 30.5.86) VT 17/86 

UAZ-SAILIOVAUNUT 

Soil-vaunuista Pieksamaen konepajalla ja Nokia Finnish Chemicalsin 
toimesta Nakkilan konepajalla rakennetut natriumkloraattijauheen 
kuljetukseen tarkoitetu~ 4- akseliset Uaz-sailiovaunut nro 
191001 .•• 191006 on hyvaksytty otettavaksi kayttoon . 

Vaunujen teknilliset ominaisuudet ovat seuraavat: 

Suurin rakenteen sallima akselipaino 
Suurin rakenteen sallima nopeus 
Taara 
Pituus puskimineen 
Sailion tilavuus 

Kuormataulukko A B 

37 t 57 t 

29 t 

c 

20 t 

100 km/h 
22,6 t 

12,6 m 

45 m3 

Vaarallisen aineen kuljetuksen salliva rakennetyypin todistus to~ 
mitetaan myohemmin. 

VT 17 / 86 
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OBB-PIENKONTTIVAUNU 

Ob-vaunusta muutostyona Hyvinkaan ja Pieksamaen konepajoilla raken
netut 4-akseliset yhdistettyihin vaihtokuormakorikuljetuksiin tar
koitetut Obb-vaunut nro 65011 - 65021 on hyvaksytty otettaviksi 
kayttoon. 

Vaunujen teknilliset ominaisuudet ovat seuraavat: 

Suurin rakenteen sallima akselipaino 
Taara 
Suurin rakenteen sallima nopeus 
Pituus puskimineen 
Vaunun leveys (ilman vaibtokuormakoreja) 
Vaihtokuormakorin kuo rmaustason korkeus kis
kon yHipinnasta 

20 t 

24 t 

100 km/b 
18,00 m 

3,10 m 

1 ,31 m 

Kuormataulukko A B1 ~~--~B=2--~~C~ 
36 , 0 tl 56,0 ~ 
28 , 0 tl 48 , 0 t I 42,0 t 

Vaunuja kaytetaan vaihtokuormakorien kuljetukseen. Vaunuun asenne 
tut vaihtokuormakoriohjurit mahdollistavat vaihtokuormakorien siir
tokuormauksen autosta vaunuun ja vaunusta autoon ilman nosturia. 

Vaunussa kuljetettavien vaihtokuormakorien paaarvot ovat seuraavat : 

Suurin pituus 
Suurin leveys 

Suurin korkeus 

Suurin sallittu kokonaispaino 
Ohjauspalkiston muoto 

VT 17 / 86 

3 ,40 m 
2,50 m 

2,65 m 

8,0 t 

SFS 4417 mukainen 
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SBU-RIKASTEVAUNU 

Ome-vaunuista muutostyona Pieksamaen konepajalla rakennetut 4- akse
liset kromirikasteen kuljetukseen tarkoitetut Sbu-vaunut nrc 
203101 - 203126 niihin kuuluvine vaihtokuormakoreineen on hyvaksyt 
ty otettaviksi kayttoon . 

Vaunujen tekniset ominaisuudet ovat seuraavat : 

Suurin rakenteen sallima akselipaino 
Taara (vaihtokuormakoreineen) 

Suurin rakenteen sallima nopeus 
Pituus puskimineen 
Vaunun leveys (ilman vaihtokuormakoreja) . 
Vaunun leveys (vaihtokuormakoreineen) 
Vaihtokuormakorin kuormaustason korkeus kis-
kon ylapinnasta 

Kuormataulukko A B 

20 t 

24,5 t 
100 km/h 

11 , 64 m 
3 , 00 m 
3 , 40 m 

1 , 45 m 

c I 
35 , 5 t 5515 t I 
2715 t 47 15 tl 49 15 tl 

Vaunussa kuljetettavien vaihtokuormakorien paaarvot ovat seur aavat : 

Taara 1 . 7 t 
Suurin pituus 3,40 m 
Suurin leveys 2,50 m 
Suurin korkeus 1,56 m 
Suurin salli ttu kokonaispaino 1.4, 7 t 
Ohjauspalkiston muoto SFS 4417 mukainen 

Kuljetettaessa v.aunualustaa ilman vaihtokuormakoreja on vaunun 
jarrulaitteet kytkettava pois toiminnasta. 

VT 17/86 
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ZA-LIETEVAUNUT 

Soeb- ja Sop- vaunu i sta muutostyona Pieksamaen ja Pasilan konepajal 
la r akennettavista kalsiumkarbonaatti - ja talkkilietteen kuljetuk
seen tarkoitetuista 4- akselisista Za- sailiovaunuista nrot 
180001 ... 180005 on ensimmainen vaunu hyvaksytty otettavaksi kayt 
toon . Vaunun tekniset ominaisuudet ovat seuraavat : 

Suurin r akenteen sallima akselipaino 20 t 
Taara 25 , 2 t 
Suur in r akenteen sallima nope us 100 km/h 
Pituus puskimineen 12 , 6 m 
Sailion tilavuus 47 m3 

Kuorma taulukko A B C 
34 , 8 t I 54 , 8 t 

26 ,8 t I 46 , 8 t 

VT 17/ 86 

17 
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SAILIOVAUNUN TAYTTO- JA TYHJENNYSOHJE 22.1.1986 

SAILIOVAUNU SARJA ZA (Numerot 180001 ••• 180005) 

1 • YLEISTA 

1. Vaunu on tarkoitettu ei VAK:n alaisten lietteiden kul
jetukseen. Esim . kalsiumkarbonaattiliete ja talkkilie

te. 

2. Sailiovaunun kuorma saa kuormataulukon (Jtt kohta 3.5) 
mukaan olla enintaan 54,8 t. Suurinta kuormaa maari 

teltaessa on lisaksi otettava huomioon kuljetusreitin 

rataryhmitys seka kaytettava kuljetusnopeus. 

3 . Vaunusailion varusteet ja niiden sijainti on esitetty 
vaunun kuvalaattapiirustuksessa (liite 1). 

4. Vaunusailio on varustettu tayttoaukolla (6 500 mm) ja 
saranoidulla kannella. Kansi kiristetaan kiinniasen

toon kannen paalla olevalla vaantimella. 

5. Pohjaventtiili on tyypiltaan ruuvivoimalla sulkuasen
toon kiristettava, nousevalla karaLla varustettu is
tukkaventtiili, jonka kayttolaite on sailion paalla 

suojakotelon alla. Kayttolaitteen ja sailion valissa 

on kumipalje suojaamassa nousukierretta kuljetettaval

ta tuotteelta. 

6. Alapuolinen tyhjennysputki kaantyy putkistonivelen 

varassa vaunun molemmille sivuille ja lukkiutuu sivu
kannattimeen painovoimasalvan avulla. Putkessa on leu

kaliitin A 125 SFS 4428 varustettuna suojakannella. 

7. Vaunu on varustettu kiinteasti asennetulla, pyorivalla 
Toftejorg-pesulaitteella, jonka pikaliitin 

830 375 050-2 LVI 81 sijaitsee sailion paalla. Lait
teen pesupainesuositus on 6 bar ja talloinen lapaisy 

n. 450 1/min . 
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8. Sailiossa on mittalaatta, johon on merkitty tilavuus
asteikko 32 m3 ... 45 m3 . 

HUOM! JOS HAVAITSET KAYTTAMISSASI VAUNUN VARUSTEISSA VI
KOJA TAI PUUTTEITA, ILMOITA NIISTA VR : N HENKILOKUNNALLE. 

2. SAILION TAYTTO 

1 . Varmista, ettei vaunu kuormattaessa l a hde itsestaan 
liikkeelle. Huom! Jos vaunun ruuvijarru on kiristetty, 
niin se loystyy vaunun kuorman kasvaessa. 

2. Avaa tayttoaukon kansi ja pohjaventtiilin kayttolait 
teen suojakotelo. Varmista kasipyoralla kiristaen, 

etta pohjaventtiili on kiinni ja sulje suojakotelo. 

3 . Varmista , etta sailio on sisapuolelta riittavan puhdas 
ja johda taytt oputken paa tayttoaukkoon . 

4. Tayta sailio enintaan suurimpaan sallittuun kuormaan 
(Ks. kohta · 1 . 2.) . 

5. Sulje tayttoaukon kansi. 

3 . SAILION TYHJENNYS 

1 . Varmista , ettei va~nu tyhjennettaessa lahde itsestaan 
liikkeelle. Huom! Jos vaunun ruuvijarru on kiristetty, 

niin se kiristyy lisaa vaunun kuorman vahetessa . 

2 . Kaanna tarvittaessa tyhjennysputki tyhjennyksen edel
lyttamalle puolelle ja varmista painovoimasalvan luk
kiutuminen . 

3 . Irroita tyhjennysputken leukaliittimen suojakansi ja 
liita tyhjennysletku . 

4 . Avaa tayttoaukon kansi ja pohjaventtiilin kayttolait
teen suojakotelo . 

5 . Avaa pohjaventtiili . 

J 
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6 . Kun sai1io on tyhjentynyt , kytke pesuvesi1etku pesuve
si1iitantaan ja kohota paine vahite11en 6 bariin . 

HUOM! NESTEISKU SAATTAA VAURIOITTAA PESULAITETTA 

7. Kun sai1io on riittavan puhdas , su1je pesuveden tu1o , 

irrota 1iitanta ja kiinnita 1iittimen suojakansi pai 
koilleen . 

8. Su1je pohjaventtiili ja kaytto1aitteen suojakote1o 
seka su1je tayttoaukon kansi . 

9. Irroita tyhjennys1etku ja kiinnita tyhjennys1etkun 
1euka1iittimen suojakansi . 

(Nrc Lk 11/412/86 , 5 . 6 . 86) VT 17/86 

KONDUKT~~R IKURSS I VUONN A 1987 

KORJ AUS : VT 16 / 86 o11een haku i l moituksen ratap ihatyoskente1y 

ajan pit~a o11a : Syksyn kurssei11e pyrk i v~t voivat kuitenk in 

tayden ta~ mahdo1 1isesti vajaan ratapihatyoskente1yajan 16 . 3 .1 987 
menness~ . 

Ktj 5 . 6 . 1986 VT 17 / 86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin r autatiepiir i ssa vi i si s~h koasentajan tointa . 

He1singi n rautatiepiirin p~a11iko11e osoitetut kirja11iset 

hakemukset on toimitettava He1singin rautatiepiirin toimi ston 
kans1iaan viimeistaan 11 . 7 . 1986 . 

Ede11a mainitruihin toimiin nimitetyt sijoi tetaan toistaiseksi 
Helsingin sahkoaluee11e (3 Hk i ja 2 Ri sh) 
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Kouvolan PautatiepiiPiss~ insin~~Pin yp (A21) viPka, 2 rakennus

mestarin (Al5) viPkaa, apulaisasemap~~llik~n (Al5) viPka, apu

laisasemap~~llik~n (Al4) viPka, liikenneohjaajan (Al4) viPka, 

2 liikennemestaPin (Al2) virkaa, toimistosihteerin (Al3) viPka, 

4 toimistosihteePin (All) viPkaa, 2 toimistoviPkailijan (AS) 

tointa, toimistoviPkailijan (A2) toimi, 2 kuoPmausmestaPin viP

kaa, 3 konduktooPin (All) virkaa, autonasentajan toimi, 3 auton

kuljettajan tointa, 7 junamiehen tointa, 7 vetuPinkuljettajan 

viPkaa, 5 vetupinl~mmittaj~n (A7) tointa, vaununtapkastajan toi

mi , tallimiehen toimi, 5 asemamiehen (A2) tointa, 6 asemamiehen 

(Al) tointa, 2 yliasentajan tointa, opastinesimiehen toimi . 

Rautatiepiirin pa~llik~lle osoitetut kiPjalliset hakemukset on 

toimitettava Kouvolan PautatiepiiPin toimistoon viimeist~~n 18. 

p~ivan~ hein~kuuta 1986. 

Edell~ mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

seuraevasti: 

Insinoori yp (A21) 

Rakennusmestari (Al5) 

Apulaisasemap~~llikko (A15) 

Apulaisasemap~allikk~ (A14) 

Liikenneohjaajan (A14) 

Liikennemestari (A12) 

ToimistosihteePi (A13) 

1 Kouvolan varikkoryhm~. 

Kouvolan toimintayksikko 

(vetokaluston kunnossapito) 

Lahden (2 Lh) Pata-alue 

Kotkan (1 Kta) liikennealue 

(tavaPaliikenteen maPkki 

nointi) 

ImatPan (1 Imr) liikennealue 

(tavaPatoimiston pa~llikko) 

Kouvolan (1 Kv) liikennealue 

(junaohjaus) 

Haminan (1 Hma), Imatran 

(1 Spl) liikennealue 

Kouvolan (1 Kv tPa) liiken

nealue (kirjauskeskus) 
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Toimistosihteeri (All) 1 Kouvolan rautatiepiirin 

toimisto, 2 Lappeenrannan 

(1 lap tsto, 1 tra ajojar

jestelija), Lahden (1 Lh 

tra) liikennealue 

Toimistovirkailija (A5) 

Toimistovirkailija (A2) 

Kuormausmestari 

Kondukt~~ri (All) 

Autonasentaja (All) 

Autonkuljettaja 

Junamies 

Veturinkuljettaja 

Veturinlammittaj& (A7) 

Vaununtarkastaja 

Tallimies 

Asemamies (A2) 

Asemamies (Al) 

Yliasentaja 

Opastinesimies 

Lahden (2 Lh tra) liikenne-

alue 

Lappeenrannan (1 Vna tt) 

liikennealue 

Kouvolan (1 Kv tra), Lahden 

(1 Lh tra), liikennealue 

Kouvolan (1 Kv), Lappeen

rannan (1 Lr), Imatran 

(1 Imr) liikenn~alue 
Kouvolan varikkoryhma 

(i Lahden toimintayksikk~) 

Kouvolan (1 Kv tra), Lah

den ( 1 Lh tra) , Lappe en

rannan(1 Lr) liikennealue 

Kouvolan (1 Kv), Lahden 

(2 Lh), Imatran (2 Imr), 

Kotkan (2 Kta) liikennealue 

Kouvolan varikkoryhma 

(6 Kouvolan, 1 Lappeenrannan 

toimintayksikk~) 

Kouvolan varikkoryhma 

(5 Kouvolan toimintayksikk~) 

Kouvolan varikkoryhma 

(1 Kouvolan toimintayksikk~) 

Kouvolan varikkoryhm~ 

(1 Kotkan toimintayksikk~) 

Kouvolan (1 Kv), Lahden 

(1 Lh), Lappeenrannan 

(3 Lr) liikennealue 

Kouvolan (4 Kv), Lahden 

(2 Lh) liikennealue 

Kouvolan (1 Kv, 1 Imr) 

s&hk~alue 

Kouvolan (1 Lh) sahk~alue 
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Liikenneohjaajan (Al4) virka, liikennemestarin (All) virka, jar

jestelymestarin virka, 2 ylikonduktoorin virkaa, 5 konduktoorin 

(All) virkaa, konduktoorin (AlO) virka, 3 kuormausmestarin vir

kaa, vaihdemiesten esimiehen virka, 6 veturinkuljettajan virkaa, 

rakennusmestarin (Al6) virka, 13 junamiehen tointa, 7 vaihdemie

hen tointa, autonkuljettajan toimi, trukinkuljettajan toimi, 

vaununtarkastajan toimi, 3 vaunumiehen (A4) tointa, 16 asemamie

hen (A2) tointa, 14 asemamiehen (Al) tointa, 2 autonasentajan 

tointa, tallimiehen toimi, 10 veturinlammittajan (A7) tointa, 

talonmiehen (A7) toimi! rataesimiehen toimi, ylimaaraisen jar

jestelymestarin toimi, 5 ylimaaraisen autonkuljettajan tointa, 

3 ylimaaraisen trukinkuljettajan tointa. 

Tampereen rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hake

mukset on toimitettava Tampereen rautatiepiirin kansliaan vii

meistaan 14.7.1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

liikenneohjaaja (Al4) 

liikennemestari (All) 

jarjestelymestari 

ylikonduktoori 

konduktoori (All) 

konduktoori (AlO) 

Haapamaen (1 Hpk) rautatiealueelle 

Tampereen (1 Jas) liikennealueelle 

Rauman (1 Rma) liikennealueelle 

Tampereen (1 Tpe ratapihatyonope

tus) liikennealueelle 

Porin ((1 Pri) liikennealueelle 

Tampereen (2 Tpe) liikennealueelle 

Porin (3 Pri) liikennealueelle 

Tampereen (1 Jas) liikennealueelle 



kuermausmestari 

r vaihdemiesten esimies 

veturinku1jettaja 

rakennusmestari (A16) 

junamies 

vaihdemies 

autonku1jettaja 

trukinku1jettaja 

vaununtarkastaja 

vaunumies (A4) 

asemamies ( A2) 

- 21 -

Tampereen (2 Tpe tav.as.) 1iiken

nea1uee11e 

Perin (1 Pri tav.asJ 1iikenne

a1uee11e 

Turun (1 Tku) 1iikennea1uee11e 

Turun (6) varike11e 

Haapamaen (1 Hpk) rautatiea1uee1le 

Tampereen (6 Tpe, 1 Jas) 1iikenne

a1uee11e 

Turun (1 Lm) 1iikennea1uee1le 

Perin (1 Pr i , 3 Mn) 1iikenne

a1ueel1e 

Rauman (1 Rma) 1iikennea1ueel1e 

Tampereen (2 Jsk js-pat.) 1iiken

nealuee11e 

Teijalan (2 T1) 1iikennea1ueel1e 

Porin (1 Pri, 2 Mn) 1iikenne

a1uee11e 

Tampereen (1 Tpe tav.as.) 1iiken

nealuee1le 

Tampereen (1 Tpe tav.as.) 1iiken

nealuee11e 

Tampereen (1) varike11e 

Tampereen (3) varike11e 

Tampereen (6 Tpe, 1 Jas, 1 Pko) 

1iikennealuee11e 

Perin (3 Pri, 2 Kki) 1iikenne

a1ueel1e 

Haapamaen (2 Hpk, 1 V1p) rautatie

a1ueel1e 

17 
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asemamies (A1) 

autonasentaja 

ta11imies 

veturinlammittaja (A7) 

- 22 -

Tampereen (9 Tpe) 1iikennea1uee11e 

Porin (1 Pri, 1 Mn, 2 Hva js-pat.) 

1iikennea1uee11e 

Rauman (1 Rma) 1iikennealuee11e 

Tampereen (2i variko11e 

Porin (1) variko11e 

Turun (7) varikol1e 

Porin (1) variko1le 

Rauman (2 Rma) 1iikennea1ueel1e 

ta1onmies (A7) Tampereen (1 Tpe) rata-a1uee11e 

rataesimies Toijalan (1 Vi) rata-a1ueel1e 

y1imaarainen jarjestely- Tampereen (1 Tpe junatoimisto) 

mestari 1iikennea1ueel1e 

y1imaarainen autonku1jettaja Tampereen (2 Tpe tav.as.) 1iiken

nea1ueel1e 

y1imaarainen trukinku1jet

taja 

Turun (2 Tku tav.as.) 1iikenne

a1uee11e 

Porin (1 Pri tav.as.) 1iikenne

a1ueel1e 

Tampereen (3 Tpe tav.as.) 1iiken

nea1uee11e 

1 



AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

KORJAUS: 

- 23 - 17 

VT 23/86:n viranhakuilmoituksen muutos: Kuopion konepajassa yllteknikon (A 12) 

vtrka pitiiii ella ylimiiiiriiinen yliteknikon (A 19) toimi. 

NIMITYKSIX JA MAXRXYKSIX 

K o u v o 1 a n r a u t a t i e p i i r i s s a 

Jarjestelymestari ( Kv) kond (All) Simo Antero Harju 
kmm Taavi Tuomas Purhonen 

(Lh) ylim jjm Vilho Otto Antero Kiis kinen 
(Imr) vhme Ilkka Elias Sarantila 
(Kta) ylim jjm Antero Ensio Raussi 

Junamies (Vna) asm (Al) Hannu Tapio Kuuluvainen 
Matti Eino Juhan i Rikkinen 
Kauko Olavi Ri s tola 

Asemamies (A2) (Lh) ylim asm (Al) Juha Hannu Laaksonen 

Ylimaaraiseen jarjestelymestarin toimeen on otettu junamiehet Esko 
Juhani Priha (Kv) ja Heikki Paivio Rikkinen (Vna) seka konduktoori 
Matti Olavi Heino (Hma). 
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EROJA 

K o u v o 1 a n r a u t a t i e p i r i s s a 

Konttoripaallikko (Al8 ) Yrjo Antero Veijalainen (Kv rtpt), toimis
tosihteeri (Al3) Maija-Liisa Saura (Kv), veturinkuljettajat Jouko 

Ensio Saarainen (Kv), Erkki Osmo Vuoristo (Kv) seka Matti Taisto 

Uolevi Vuorela (Lh), toimistosihteeri (All) Elvi Annikki Koivu-

nen (Lr), konduktoori (All) Martti Veikko Linnasalo (Kv), varasto

mestari (AlO) Heikki Veikko Paju (Kv), rataesimiehet Reino Johannes. 

Liimatainen (Kv) ja Olavi Pulkkinen (Kv), vaihdemies Alpo Allan Sep

pinen (Lvs) seka tilapainen as emamies Veijo Kalevi Akkanen (lmr) . 

OMATARVEPAINON VUOSILOMA 

Tiedoks i i l mo i tetaan , etta varsinainen paino on vuos i 

lomal la 30 . 06 - 27 . 07 . 1986 j a li ppupaino 07 - 20 . 07 . 1986 
vtil i set ajat . Varasto t yoskentd l ee vajaa ll a rn i eh i tyksellti 
koko kesakauden . 

VT 17/ 86 

Helsinki 1986. Valtion prunatuskeskus 
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Vtrkaehto~opimus, joka· tehtiin 16 p~tv~n~ 
maaltslc.uuta 19g6 valtiova'rainmtnisterion seka 
valtion virkamieht~ edustavien virkami~syhdis
' tysten keskusjarjestojen Akava ry:n, Julkisten 
tyoalojen ammattijarjesto JTA ry:n ja STTK:n 
julkisten alojen ammatttjarjesto STTK-J ry:n 
valtllii viltion virkamiesten palvelussuhteen · 
ehtojen tarkistamisesta • 

. ' 
... 

Neuvotteluosapuolet ovat ykstmieltsia valtion virkamiesten palvelussuh
teen ehtojen tarkistamisesta stten kutn tassa virkaehtosopimuksessa 
sanotaan. · 

2 § 

Virkamiesten peruspalkat, vuosipalkkiot ja sopimuspalkRojen taulukko
palkat tarkistetaa~ 1~aijaita maaliskuuta 1986 lukien 93 markaTla kui
tenkin Vahin'taan f ;5 prose'ntilTa iiitteena 1 Ole~ien 'p'alkkaustaulukoiden I 

mukaisesti. :Mata1a'palkkaer'a toteutetaan kol<onaisratkatsun edellyttaman 
kustannusvafkutuksen ~~iEteissa ~rillistarkistuksina , 

.~ ;. 
f ' • l i 3 ~· ''-. t. 

•' . 
Yhdenmukaisest'i tassa ·v; rhehtosopim&lis~ssa ' tarlioitetfujen tark1 stJsten 
kanssa tarkistetaan virkamiehiin verrattavien valtfoon 'paatoimisessa 
viri<-as'uh'tl!essa' t~i sithen rinhastettavassa' julldsoikeudellisessa 'palve- ' 
lussuhteessa olevien henkiloiden pal kat ja ~ilk~iot, ~&llei erikseen 
toisin ole sovittu ' tat sdv,ta, \ 'eka '' ikalisat ·ja Ra1tttnpaikanlisat se'ka 1 ' 

sellaiset palkanlisat 'ja l lt~ap~f~~iot ! ' jbfka maar~ytyvat suhteessa var- 1 J 

stnaiseenpal R kafl~seen. »' ' 1 ' ''~'"' fJ.'••!;>·~ .. ,._, 

" ! l r J l ' 4' § ·• F., f ·' ,l ' r J'' I 

Virkamiesten palvelussuhteen ehdoista on samanaikaisesti taman virkaeh
tosopimuksen kanssa tehty seuraavat sopimukset, jotka liitetaan tahan 
virkaehtosopimukseen sen osana: 



L11te 2.1. 
l11te 2.2. 

L11te 2.3. 
L11te 2.4. 

L11te 2.5. 

L1 ite 2 .6. 

L iite 2. 7. 

Liite 2.8. 

Li i te 2. 9. 

Liite 2.10. 

Li ite 2.11. 

Liite 2.12. 

L i ite 2.13. 

Liite 2.14 . 

Liite 2.15. 

Liite 2.16. 
Liite 2.17. 
Liite 2 .18. 
Liite 2.19. 

- 3 -

VaTt1on yle1nen virkaehtosopimus 
Virkaehtosop1mus tyoa1kalain alaisten v1rkam1esten 
tyi)ajasta 
Virkaehtosop1mus v1rastovirkam1esten tyoajasta 
Virkaehtosop1mus puolustusvo1mien v1rkamiesten 
tyoajasta 
V1rkaehtosop1mus rajavartiolaitoksen virkamiesten 
tyoajasta 
Virkaehtosopimus talonmiesten tyoajasta ja alle
kirjoittamispi)ytakirja 
Virkaehtosopimus valtion virkamiesten muuttokus
tannusten korvaamisesta 
V1rkaehtosopimus valt1on virkamiehille suori
tettavasta syrjaseutulisasta ja siihen liittyva 
poytakirja 
Virkaehtosopimus valtion virkamiehille valtion 
varoista kustannettavasta suojavaatetuksesta ja 
siihen liittyva poytakirja 
Posti- ja telelaitoksen satunnaisten apulaisten 
vi rkaehtosopimus · 
Posti- ja telelaitoksen postiaseman hoitajien, 
postinjakajien ja postipalveluau on hoitajien 
palvelussuhteen ehtoja koskeva vi'rkaehtosopimus 
Rajavartijoiden palvelussuhteen ehtoja koskeva 
virkaehtosopimus 
Varvattyjen palvelussuhteen ehtoja koskeva 
virkaehtosopimus 
Virkaehtosopimus valtion virkamiesten henkilostokoulu
tuksesta 
Virkaehtosopimus valtion virkamiesten ammattiyhdistys
koulutuksesta 
Valtion virkamiesten luottamusmiessopimus 
Valtion virkamiesten ikalisasopimus 
Merenkulkulaitoksen alusten virkaehtosopimus 
Virkaehtosopimus ryhmaristisiteiden ja vastaavien 
julkaisujen jakelupalkkioista 

< 'I 
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L11te 2.20. 

L11te 2.21. 

Liite 2.22. 

Liite 2.23. 

Liite 2.24. 

Liite 2.25. 

Liite 2.26. 

Liite 2.27 . 

- 4 -

Virkaehtosopimus eraiden virkaehtosopimusten 
soveltamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin 
Virkaehtosopimus kassaerehdysrahan suorittamisesta 
valtionrautateilla 

Virkaehtosopimus valtion virkamiesten matkakustan
nusten korvaamisesta 
Virkaehtosopimus valtion virkamiesten ulkomailla teh
tyjen virkamatkojen kustannusten korvaamisesta 
Virkaehtosopimus ulosottomiesten ja ulosottoapulais
ten kokonaispalkkauksesta 
Virkaehtosopimus sisaasiainministerion hallinnonalaan 
kuuluvien haastemiesten kokonaispalkkauksesta 
Virkaehtosopimus yliopistojen ja korkeakoulujen opet
tajien eraiden hallintotehtavien hoidon korvaamisesta 
Opetusalan (C-palkkaustaulukot) virkaehtosopimukset 

5 § 

Alakohtaisina jarjestelyina tarkistetaan virkamiespalkkauksia sopijapuol
ten erikseen sopimalla tavalla siten, etta peruspalkkoihin laskettu 
kustannusvaikutus on sopimuskauden ensimmaisen jakson aikana enintaan 
11 miljoonaa markkaa. Vastaava korotus tulee myos vuosipalkkioihin ja 
asteikon mukaisiin sopimuspalkkoihin seka niita vastaaviin palkkoihin ja 
palkkioihin. 

6 § 

Virkamiesten peruspalkkoja, vuosipalkkioita ja asteikon mukaisia sopi
muspalkkoja tarkistetaan 1 paivasta maaliskuuta 1987 lukien 108 markalla 
kuitenkin vahintaan 1,7 prosentilla. Matalapalkkaera toteutetaan koko
naisratkaisun edellyttaman kustannusvaikutuksen puitteissa asteikko- ja 
erillistarkistuksina asianomaisella vaikutusalueella. 

Taman pykalan mukaiset taulukot lasketaan valtiovarainministerion toi
mesta. 
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7 § 

Tammikuussa 1987 ja 1988 kokoontuvat asianomaiset keskusjarjestot sel
vittamaan taloudellista kehitysta ja hintakehitysta. Lisaksi selvitetaan, 
miten kaikkien palkansaajien ja eri sopimusalojen ansiot ovat kehitty
neet yli tehtyjen kokonaisratkaisujen edellyttamien korotusten. Aikai
sempien sopimusten mukaiset korotukset rinnastetaan taman sopimuksen 
mukaisiin korotuksiin, mikali siita alakohtaisesti erikseen sovitaan. 
Vertailujaksoina on III neljannes 1985 - III neljannes 1986 ja III nel
jannes 1986 - III neljannes 1987 tai vastaavat vertailujaksot. Jos sel
vitystyossa kay ilmi, etta asianomaisten keskusjarjestojen jollakin 
sopimusalalla tama ylitys osoittautuu olennaisesti muiden alojen yleista 
kehitysta pienemmaksi, keskusjarjestot sopivat asianomaisilla sopimus
aloilla mahdollisesti toteutettavista palkankorotuksista . Alle 0,3 pro
sentin suuruisia korotuksia ei kuitenkaan suoriteta. 

Edella olevan mukaisesti voidaan virkamiespalkkauksia tarkistaa so
pijapuolten erikseen sopimalla tavalla siten, etta peruspalkkoihin las
kettu kustannusvaikutus on sopimuskauden toisen jakson aikana enintaan 
125 miljoonaa markkaa ja sopimuskautta seuraavan vuoden aikana enintaan 
135 miljoonaa markkaa. Vastaava korotus tulee myos vuosipalkkioihin ja 
asteikon mukaisiin sopimuspalkkoihin seka niita vastaaviin palkkoihin ja 
palkkioihin. 

Mahdollisesti sovittavat palkankorotukset maksetaan lahinna seuraavien 
palkkojen yleiskorotusten yhteydessa. 

8 

Alakohtaisina jarjestelyina tarkistetaan sopimuskauden toisen jakson 

aikana virkamiespalkkauksia 5 §:ssa mainitulla tavalla siten, etta siina 
mainittua kustannusvaikutusta vastaava era on enintaan 11,5 miljoonaa 
markkaa. 

9 § 

Mikali kuluttajahintojen nousu kuluttajahintaindeksilla (1981s100) mi
tattuna helmikuusta 1986 joulukuuhun 1986 on ylittanyt 2,1 prosenttia, 

17a 
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korotetaan palkkoja 1.3.1987 tai sit~ lahinn~ alkavan palkanmaksukauden 
alusta prosenttim~~r~lla, jonka suuruus on toteutuneen kuluttajahintojen 
nousun ja 2,1 prosentin erotus. Alle 0,1 prosentin suuruisia indeksikoro
tuksia e1 kuitenkaan suoriteta. 

Mikali kuluttajahintojen nousu kuluttajah1nta1ndeks111a (1981•100) mitat
tuna joulukuusta 1986 joulukuuhun 1987 on y11tt~nyt 3,4 prosenttia, koro
tetaan palkkoja 1.3.1988 tal sita lahinna alkavan palkanmaksukauden 
alusta prosenttimaaralla, jonka suuruus on toteutuneen kuluttajahintojen 
nousun ja 3,4 prosentin erotus. Edellisen vuoden mahdo111sesta yhdella 
desimaalilla lasketusta 1ndeksikorotuksesta lisataan puolet 3,4 prosent
tiin. Alle 0,1 prosentin suuruisia 1ndeksikorotuksia ei ku1tenkaan suori
teta. 

10 § 

Taman soplmuksen mukaiset paivasta maaliskuuta 1986 tarkistetut palkat 
ja palkkiot maksetaan 1 paivasta kesakuuta 1986 lukien ja 1.3.1986-31.5. 
1986 valiselta ajalta johtuvat korotukset v11meistaan kesakuun 1986 
palkanmaksun yhteydessa. 

11 § 

Muita kuin edella mainittuja virkamiesten palvelussuhteen ehtojen tarkis
tuksia ei suoriteta taman sop1muksen voimassaoloaikana. Valtiovarainmi
nisterio voi ku1tenkin tyonantajan ominaisuudessa valtion tulo- ja meno
arvion rajoissa erityisista syista suorittaa tarkistuksia. 

12 § 

Tahan sopimukseen liittyy a11ek1rjoituspoytakirja. Siina mainitut asiat 
ovat valtion virkaehtosopimusla1n mukaan sopimuksenvaraisten asioiden 
osalta virkaehtosopimuksena voima$51. 

13 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtya 
tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voimassaolosta tai 
oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syn

tyneen r11dan ratka1semiseks1 ta1 uuden sop1muksen aikaansaamiseksi. 
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Lislks1 as1anomaiset virkaehtosopimukseen sidotut keskusjarjestot ovat 
velvolliset huolehtimaan, ettl n11den alaiset yhdistykset ja vtrktMiehet, 
joita sopimus koskee, ei vat riko edellisessa momentissa tarkoitettua 
tyorauhavelvoitetta eivatka sopimuksen m~arayksia. Tama virkam1esyhd1s
tykse11e kuuluva velvollisuus si saltaa myos sen, ettei yhd1stys saa tukea 
ta1 avustaa kiellettya tyotaistelutoimenpidetta eika muuJ qakaan tavalla 
myotava1kuttaa sellais i in toimenpite1s1in, vaan on velvol11nen pyrkimaan 
niiden lopettamiseen. 

14 

Tama sopimus on vo imassa maaliskuun 1 paivasta 1986 helmikuun 29 paiva~n 
1988. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, 
jollei sita jommalta kummalta puolen irtisanota vahintaan kuusi viikkoa 
ennen sopimuskauden tai jatkovuoden paattymista. 

Taman virkaehtosopimuksen mukaiset tarkistukset tulevat TVK:n Virkamies
j arjestot TVK-V ry :n osalta voimaan sen kalenterikuukauden alusta, j onka 
ku luessa se yhtyy tahan sop imukseen . 

VALTIOVARAINMINISTERIO 

.(~~~ 

'72'ut 
JULK ISTEN TYUALOJEti AMMATI IJAAJESTU JTA RY : 

STTK :N JULKISTEN ALOJEN AMMATTIJ~RJESTU STIK-J RY. 

~~ ~. (b\(J~~~c~~ 11 

.::.. r ' ,":.- •l ... -"" .• ,- r , t•r~ ... ~t:t?rtt,~:-

I '. , I L I> t' 
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Ll ITE 1 

1.3.19a6 

P A l ~ ~ A U S T A U l U ~ 0 T 

TAULUUO TAULUUO 2 

A-PAL~~AU5LUO~~IEH PERUSPAL~AT 5 · •?ALUAU5LUOUIEH 50PI"USPALUT 
TAl VU051PAL~~IOT kUUkAUOESSA, "~ ICUUICAUDESSA, "~ 

PALUAUS- 50PI"U5PALUA-
LUOUA LUOUA 

• 1 377 517 441 • 2 432 Sl& ps • l 491 Sit 85 
A 4 556 520 610 
A s U2 

SZI 1 035 
A 7 s 745 5H 7 246 • a l us 523 7 sea 
• 9 l 927 524 8 062 
AIO 4 010 525 a 626 

All 4 110 520 9 ll7 
Al2 4 221 527 10 1l7 
All 4 l3l S2a 11 012 
A14 4 467 529 12 Ill 
AIS 4 62a 530 ll 296 

AU 4 834 Sll 14 629 
Al7 s 072 SH 16 071 
Ala s 344 533 17 700 
A It 5 6H 534 19 469 
A20 5 942 535 21 416 

•n 6 295 5)6 23 558 
A22 1 246 
All 7 588 
A24 8 062 
A25 8 62& 

A26 • ll7 
A27 10 ll7 
A28 11 072 
A29 12 133 
AlO ll 296 

All 14 629 
A32 J6 091 
Al3 17 700 
A34 I 9 469 
AJS 21 416 

A36 23 55& 
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PALKKAUSTAUlUKOT l.J. 1906 

A-YHO IS I ELM~ T AULUKKO 

A-P . .t.LU4USLUOitiCJ£N PERUSPALICAH TAl VUOSlPALICICIOtl, KALLI INPAIUNL tSJJ4, IkKUSJEN 
SEU ERJlliS£N 15-VUOfiSKORDTUKSEN VHHJSHUU JCUUUUDESS.\, "' PALICUUS- I UllEUSRYHHX 

LUOU.4 
IUltSJEH LKH "'. 15-VUOTIS-

lOROTUS 
0 I 

A l 3 6&1 .. 2 . ,,. ,., 560 4 7.98 003 
• 2 J 741 '" 4 201 "' 

.,, 4 866 085 
A ' 1 aos 03J 4 275 ••• . "' ' '" 172 
A 4 l aa 109 4 356 574 4 &03 5 0'3 270 • 5 l 959 '" 4 lo49 671 4 905 5 ISO J82 

A 7 4 082 '" 4 587 016 5 057 5 310 '" A 8 4 180 "' 4 497 '" 5 "' 5 Cd8 683 
A ' 4 280 537 4 809 "' 5 301 ssu 016 
AID ' 371 "' 4 9 1 1 157 5 415 5 6&6 '" All 4 lo8G "' 5 034 286 5 550 5 827 ••• All 4 603 079 5 172 4Jl 5 70) 5 938 257 
All 4 723 006 5 306 571 5 850 6 '" 418 
Al4 4 8&9 161 5471 745 6 032 6 ll4 619 
AIS 5 045 J48 s 669 952 6 2SO 6 ... 857 

A16 5269 585 5 920 216 6 527 ' 853 7 161 
Al7 ssa 860 '212 523 6 849 7 Hl 7 515 
Ala 5 825 174 ' 544 671 7 215 7 576 7 917 
Al9 6 , .. 523 6 914 260 7 623 8 00(, 8 .H4 
AZO 6 <.77 ... 1 278 642 8 024 8425 a toe, 
A21 6 662 274 7 710 • 095 • 500 8 us • 327 
A22 7 898 372 8 87ft ' JIO ' , .. 10 175 10 370 
A23 8 271 767 ' Z9l ' 758 10 246 10 656 10 86 9 
A24 a 788 315 9 674 10 ... t o at& ll '" ll 547 
A25 ' 402 966 10 564 ll 092 ll 641 12 llJ 12 JS S 

A26 10 156 10 765 ll 411 ll 90l 12 SOl 13 084 1J 3 46 
A27 ll 049 ll 7ll 1 2 415 " "' t J ua 14 '" 14 SZI ... 12 068 12 "' 13 560 14 230 14 9SO 15 546 15 659 .,, ll 225 14 010 14 859 IS 602 16 382 17 DH 17 ,. 
AIO 14 493 15 "' 16 285 17 0" 17 9 54 18 U2 " 045 

All 15 ... 16 '" 17 9 1 7 18 013 " 754 20 ... 20 955 
AJ2 17 539 18 '" 19 706 lO 691 21 726 , 595 23 047 

~" " 293 20 451 21 678 2l ,., 2l 900 21t 856 lS .HJ 
434 21 221 u 494 23 8'·4 25 036 " ~!8 27 340 27 837 
A35 23 '" 24 744 26 2Z9 l7 .. o 28 917 iD 07t. JO 67! 

A36 25 .,. 27 219 za as2 JO 295 " 010 33 oaz " 744 
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A-yhdistel_,litaulukko jatk. 

PALICUUS- II ICAllEUSilVH".X 
LUOUA 

UlltSIEH "" "' U-VUOTIS-
ICOROTUS 

0 1 
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Poytakirja, joka laadittiin valtio
varainministerion seka valtion virka
miehia edustavien virkamiesyhdistys
ten keskusjarjestojen Akava r/:n, 
Julkisten tyoalojen ammattijarjesto 
JTA ry:n ja STTK:n Julkisten alojen 
ammattijarjesto STTK-J ry:n valilla 
Helsingissa paivana maaliskuuta 
1986 valtion virkamiesten palvelus
suhteen ehtojen tarkistamista koske
van poytakirjan allekirjoittamis
til a i suudessa. 

Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisia seuraavasta: 

Asetetaan tyoryhma, jonka tehtavana on selvittaa mahdollisuudet kehittaa 
palkkaluokittelu-, muistutus- ja lisapalkkiojarjestelmaa . Palkkausjarjes
telman tulee perustua tehtavien vaativuuteen ja vastuuseen seka niiden 
edellyttamiin tietoihin, taitoihin ja kokemukseen. Palkkausjarjestelmaa 
kehitettaessa on kiinnitettava huomiota jarjestelman joustavuuteen ja 
selkeyteen seka virastojen ja laitosten erityisolosuhteisiin ja paikal
lisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Selvitys tehdaan sopimuskauden loppuun 
mennessa ja tyoryhman yksimieliset ehdotukset toteutetaan · seuraavien 
sopimuskausien aikana. 

2 § 

Valtiovarainministerion 24.1.1984 asettaman tyoryhman (ns. kannustavan 
palkkauksen tyoryhma) tehtavaksianto tasmennetaan seuraavaksi: 

17a 

Tyoryhman tehtavana on selvittaa sopimuskauden loppuun mennessa mahdol
lisuudet aikaansaada valtionhallintoon tuottavuutta, tuloksellisuutta ja 
tehokkuutta edistavia kannustavia palkkausjarjestelmia, jotka mahdollis
tavat lisaantyneen hyvan ja ammattitaitoisen tyopanoksen palkitsemisen 
niin ryhma- kuin yksilotasollakin. Sopivien jarjestelmien kokeilu voidaan 
aloittaa erikseen maariteltavissa hallintoyksikoissa sopimuskauden aikana. 
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3 § 

Asetetaan tyoryhma, jonka tehtavana on selvittaa kalliinpaikanlis&-, syr
jaseutulisa- ja 1kalisajarjestelmien perusteet ja merk1tys virkamiesten 
palkkausjarjestelmassa seka selvittaa naiden jarjestelmien kehittamis
mahdollisuudet ottaen huomioon yleinen tyomarkkinatilanne ja -kehitys. 
Selvitys tehdaan sopimuskauden loppuun mennessa ja tyoryhman yksimieliset 
ehdotukset toteutetaan seuraavan sopimuskauden alusta lukien. 

4 § 

Asetetaan tyoryhma, jonka tehtavana on selvittaa uuden virkamieslainsaa
dannon voimaantulon aiheuttamat tekniset muutostarpeet valtion virkaehto
sopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja sisaltaviin saadoksiin. Selvitys 
tehdaan vuoden 1986 aikana. 

5 § 

Asetetaan tyoryhma selvittamaan hovioikeuden auskultanttien asemaa ja 
palvelussuhteen ehtoja. Selvitys tehdaan sopimuskauden aikana. 

6 § 

Asetetaan tyoryhma selvittamaan haastetiedoksiantoja toimittavan henki
loston asemaa ja palvelussuhteen ehtoja. Samassa yhteydessa selvitetaan 
taman virkaehtosopimuksen liitteessa 2.25. mainittujen haastemiesten ja 
haastemiestehtavia suorittavien ulosottoapulaisten ansiokehitysta liit
teessa mainitun toimenpiteen johdosta ottaen huomioon myos ulosotto
asioista tuieva ansiokertyma. Selvitys tehdaan vuoden 1986 aikana. 

7 § 

Asetetaan tyoryhma selvittamaan jatkuvaan oman auton kayttoon luvan saa
neen valtion virka- ja tyosopimussuhteisen henkiloston autoihin ja auto
jen kayttoon liittyvia kysymyksia. Tyoryhman tulee erity1sesti selvittaa 
autojen hankintaan, kayttoon ja kayttokustannuksiin seka ajomaariin liit
tyvia kysymyksia. Tehtavaansa suorittaessaan tyoryhman tulee riittavassa 
maarin ottaa huomioon yksityissektorilla mahdollisesti tehtavat vastaa
vanlaiset selvitykset. Tyoryhman tulee tehda selvityksensa 31.10 . 1987 
mennessa. 
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8 § 

Vuosina 1988 ja 1989 tyoajan lyhennyksen lj~ays on 16 tuntia kumpa~akin 
vuonna ja 20 tuntia vuonna 1990. Tuntipalkan jakajaa ja ylityokorvauskyn
nysta tarkistetaan vuoden 1988 alusta lyhennysta vastaavasti. Tyoaikaso
pimuksiin sisaltyvat tyoajan lyhennykset muutetaan vuoden 1988 alusta 
suoraksi lyhennykseksi lyhentamalla tyoviikon ja tyojakson tyoaikaa 
Tyoaikasopimuksen 10 a § on kuitenkin voimassa siten, etta jos virkamies 
on oikeutettu edellasanotun mukaista suurempaan lyhennykseen 10 a §:n 
mukaisesti, han saa erotuksen vapaa-aikahyvityksena. 

Periaatteena on, etta tyoajan lyhennys toteutetaan ansiotasoa alenta
matta. Erikseen sovitaan, miten tyoajan lyhennyksesta tuntipalkkaisille 
aiheutuva ansionmenetys korvataan. 

Tyoaikatyoryhma selvittaa erikseen suoraan lyhentamiseen siirtymiseen 
liittyvat kysymykset ja tekee esityksensa 30.10.1987 mennessa. Lisaksi 
ryhma selvittaa tyoaikasopimuksen 10 a §:aan liittyvia ongelmia. 

Tyoajan lyhent~minen metsaalalla toteutetaan oheisen liitteen (liite 1) 
mukaisesti. 

9 § 

Osapuolet ovat yhta mielta siita, et~a valtion tu)o- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1987 momentin 28.80.22 ~Tyosuojelun edistaminen) peruste
luihin ehdotetaan tehtavaksi lisays, joka mahdollistaa momentjn maara
rahan kayttamisen tyonantajien ja tyontekijoiden valisten suhteiden edis
tamista tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen. Osa-. ' . 
puolten kesken selvitetaan, miten maararahan maaraytymisperusteita on 
muutettava, jotta ne vastaavat 1.1.1987 lukien tyosuojelurahastolaissa 
(407/79) tarkoitettuun tyosuojelurahastoon siirrettavien varojen maaray
tymisperusteita. 

. '4 
10 § 

Os~pu01et suOsittelevat kokonaiss~unnitelman laatimi sta ~anh~mpainloman 
ja hoitovapaan ~ay~ta~isesta. Tas;a tarkoi~uksessa osapuolet asettavat 
tyoryhman laatimaan yhteisen lomakemallin, josta kayvat ilmi keskeiset 

r~ ' ·~ '( I .OJ f 
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vanhempainloman ja hoitovapaan kayttoon liittyvat seikat kuten esimer
kiksi riittavat ilmoitusajat ja vapaan kayttoon liittyvat muutostil,an
teet. 

11 § 

Osapuolet sopivat, etta ryhmahenkivakuutusta vastaavaa etua koskevaan 
valtion virkaehtosopimukseen tehdaan vuoden 1987 alusta lukien tyoky
vyttomyyselakkeeseen liittyvan viiden vuoden jatkoturvan seka taysi
maaraista perussummaa edellyttavan edunjattajan ikarajan korottamisen 
osalta vastaavat muutokset, mita yksityisen sektorin ryhmahenkivakuu
tuksen ehdoissa on sovittu toteutettavaksi. Lisaksi osapuolet neuvottelevat 
lokakuussa 1986 perussumman ja lapsikorotuksen saannonmukaisesta tarkis
tamisesta vuodeksi 1987. 

12 § 

Osapuolet toteavat henkiloston ammatillisen koulutuksen edistamisesta ja 
yhteistoiminnasta koulutusasioissa seuraavaa : 

Valtion henkilostokoulutuksen kehittaminen ja laajentaminen on valtion
hallinnon toiminnan ja palvelukyvyn parantamisen seka hallinnon uudis
tamisen, kehittamisen ja uusien tyomenetelmien kayttoonoton takia tar
keaa. Koulutuksen tulee perustua jatkuvan kehittamisen periaatteelle 
siten, etta se kykenee vastaamaan tyoelaman muutosten asettamiin vaati
muksiin ja edistaa samalla valtionhallinnossa tyoskentelevan henkiloston 
ammattipatevyyden lisaamista virastoissa todettujen tarpeiden mukaisesti. 
Henkilostokoulutuksella tulee vaikuttaa myonteisesti henkiloston palve
lussuhteiden kehittymiseen. 

Sopijapuolet pitavat tarkeana henkilostokoulutuksen kehittamisedelly

tysten ja eri tasoilla tapahtuvan yhteistoiminnan parantamista. 

Valtion henkilostoa edustavat keskusjarjestot ovat edustettuina valtion 
henkilostokoulutuksen kehittamisen ja suuntaamisen kannalta tarkeissa 
toimielimissa, joita ovat Valtion henkilokuntakoulutuksen neuvottelukunta 
seka Valtion koulutuskeskuksen johtokunta. Henkilostokoulutusta koskevaa 
yhteistoimintaa kehitetaan naiden toimielinten puitteissa, edella todetun 
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tavoitteen mukaisesti . Erityinen paino kehittamistyossa tulee olla uusien 
tyomenetelmien ja uuden tekniikan kayttoonoton edellyttaman koulutuksen 
riittavan kattavassa jarjestamisessa. 

Sopijapuolet pitavat tarkeana, etta henkilostokoulutusta koskevat asiat 
kasitellaan virastoissa riittavassa yhteistoiminnassa viraston, sen 
henktloston ja henkilostoa edustavien jarjestojen kanssa. Asia otetaan 
huomioon virastojen ja niiden henkiloston valisen yhteistoiminnan ylei
sessa kehittamisessa. 

13 § 

Sopijaosapuolet ovat yksimielisia siita, etta rationalisointi- ja kehit
tamistoiminnan soveltamisen ja laajentamisen seka silla tavoitel tavien 
hyotyjen saavuttamisen eraana esteena on virastojen seka niissa toimivien 
henkilostojarjestojen ja henkiloston valisen yhteistoiminnan puutteet. 
Valtionhallinnon uudistamis - ja kehittamistyo voi edistya ja tuottaa 
toivottuja tuloksia nykyista paremmin, jos yhteistoimintaa valtion tyo
markkinaosapuolten seka paikallisella tasolla virastojen seka niissa 
toimivien henkilostojarjestojen ja henkiloston valilla parannetaan ja 
syvennetaan. 

Osapuolet valmistelevat yhteisesti ehdotuksen valtionhallinnon rationa
lisointiyhteistyota koskevaksi sopimukseksi siina tarkoituksessa , etta 
sopimus allekirjoitetaan, kun sille on virkaehtosopimus- tei yh
teistoimintalainsaadannon luomat edellytykset. 

Lisaksi osapuolet pitavat tarkeana pysyvan rationalisointiyhteistyon 
aikaansaamista neuvotteluosapuolten kesken. Osapuolet ovat yksimielisia 
siita, etta asetetaan pysyva yhteistyoelin, jonka tehtavana on mm. kasi
tella valtionhallinnon rationalisointiin liittyvia tyomarkkinakysymyksia . 
Tallaisia kysymyksia ovat mm. tyontutk~musten periaatteet ja niiden suo
rittamisen yleiset menettelytavat, tyontutkimuksen menetelmat, tyontutki
musaineistosta henkiloston edustajille annettavat tiedot seka uusista 
tyontutkimusmenetelmista henkiloston edustajille annettava koulutus. 

17a 
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14 § 

Osapuolet selvittavat vuoden 1986 aikana valtion virkamiesten erorpha
jarjestelman tarkoituksenmukaisuuden, toimivuuden ja kehittamistarpeet. 

Selvitystyossa tulee kiinnittaa huomiota 

1) etuuksien maaraytymiseen ja maksuajankohtiin 

2) mahdollisuuksiin laatia erityiseroraha niita tilanteita 
silmalla pitaen, jolloin paikkakunnan tyollisyystilanne 
on akillisesti ja laajamittaisesti heikentynyt. 

Selvitystyossa on otettava huomioon muut kustannuksiin vaikuttavat 
seikat. 

15 § 

Valtion henkiloston osallistuminen tyotaan ja tyoolojaan koskevaan paa
toksentekoon perustuu valtioneuvoston v. 1974 antamaan virastodemokratiaa 
koskevaan ohjeeseen ja sen nojalla laadittuihin virastodemokratiaohje
saantoihin. Sopijapuolet ovat yksimielisia siita, etta virastodemokratiaa 
kehitetaan valtion virastojen ja laitosten ja niiden yhteistoiminnan 
kehittamista selvittaneen tyoryhman ehdotusten pohjalta. 

16 § 

Osapuolet ovat yhta mielta siita, etta kuntoutusta virastoissa ja laitok
sissa kehitetaan valtionhallinnon varhaiskuntoutuskokeilusta saatavien 
tulosten ja kokemusten pohjalta. 

17 § 

Osapuolet ovat yhta mielta siita, etta virkamies, jonka lapsi sairastaa 
vaikeasti sairaan lapsen hoitoa ja kuntoutusta varten myonnettavasta 
avustuksesta annetun valtioneuvoston paatoksen (130/85) 4 §: n tarkoitta
maa vaikeaa sairautta, voi olla poissa tyosta osallistuakseen kyseisen 
paatoksen 3 §:ssa tarkoitettuun lapsensa hoitoon, kuntoutukseen tai 
hoidon opastukseen sovittuaan poissaolosta etukateen tyonantajan kanssa. 
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18 § 

Vuosilomfen suhteen tullaan suorittamaan oheiset liitteessa (liit~2) 
mainitut jarjestelyt. Sen lisaksf asetetaan tyoryhma selvittamaan vuosi
lomalakiin tehtavien muutosten vaikutukset eraiden julkisoikeudellisessa 
palvelussuhteessa valtioon olevfen henkiloiden vuosilomasta ja vuosfloma
korvauksesta annettuun asetukseen (693/73). 

19 

Asetetaan tyoryhma, jonka tehtavana on selvfttaa virastotyoaikasopi
muksen alaisten, ei johtavassa asemassa olevien A18-A21 palkkausluokkiin 
kuuluvien virkamiesten lisa- ja ylityokorvauskysymysta. Tyoryhman tulee 
tehda esityksensa sopimuskauden loppuun mennessa. 

20 § 

14.2.1985 tehdyn virkaehtosopimuksen kohdan 2.11. (sisavesiluotsien, 
vaylamestareiden ja vaylahoitajien tyoaika ja palkkausjarjestelyt) 
5 §: ssa tarkoitettu erityispaivaraha nostetaan 525 markkaan kuukaudessa 
ko. pykalassa mainittuja perustefta muuten muuttamatta. 

21 § 

14.2.1985 tehdyn virkaehtosopimuksen liitteen 2.3. (lisapalkkioiden muu
tokset) kohdan 21 mukainen tyohonsidonnaisuuslisa nostetaan 10 markkaan 
kultakin kyseisessa kohdassa mainitulta tyovuorolta. Vuorojen valisen 
ajan tulee olla vahintaan 2 tunnin asemesta vahintaan 1 tunti 30 minuut
tia . Tyohonsidonnaisuuslisan perusteita ei muutoin muuteta. 

22 § 

Valtion palveluksessa olevien sairaalalaakarien palkkausjarjestelyt to
teutetaan oheisen liitteen (liite 3) mukaisesti. 

23 § 

Asetetaan tyoryhma selvittamaan kanavaluotsien palkkaukseen ja tyoafka
jarjestelyihin liittyvia kysymyksia. 

17a 
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24 § 

Selvitetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen hinaajalaivojen virkasuh~eisen 
henkiloston tyoaikajarjestelmaa 31.12.1986 mennessa. 

25 § 

Asetetaan tyoryhma, jonka tulee 1.10.1986 mennessa tehda ehdotus valtion 
henkilostokoulutuksen palkkioista annetun ohjeen (VM 25.4.1984/P 5856) 
tarkistamisesta ansiotason nousua vastaavasti . 

26 § 

Tyoryhma, jonka tehtavana on seurata toimistoautomaation henkilostovai
kutuksia valtionhallinnossa, jatkaa tyotaan aikaisemman toimeksiannon 
mukaisesti sopimuskauden loppuun. 

27 § 

Asetetaan toimikunta, jonka tehtavana on 31.12.1987 mennessa selvittaa 
valtion virkamiesryhmien ja yleisten tyomarkkinoiden ansiotaso eri teh
tavatasoilla. Selvityksessa on otettava huomioon palkkauksen lisaksi 
muut palvelussuhteen ehdat seka palvelussuhteeseen liittyvat oikeudet ja 
velvallisuudet. 

28 § 

Asetetaan tyoryhma, jonka tehtavana an selvittaa valtion virkamiesten 
ammattiyhdistyskoulutuksesta tehdyn virkaehtosop imuksen 9 §:n soveltamis
ta seka tehda esitykset mahdollisesti esiintulevien epakohtien paista
miseksi. 

29 § 

Laaditaan ehdotus 23.5.1984 allekirjoitetun valtion tyosuojelun yhteis
toimintasapimuksen taydentamiseksi tyosuajeluvaltuutetun tehtavien ja 
aseman osalta siten, etta tyosuojeluvaltuutettu saa tiedon virastossa 
tai laitoksessa tehtavista rationalisointitoimenpiteista. Ehdotuksessa 
otetaan huomioon vastaavat luottamusmiehen tehtavat. 
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30 § 

Osapuolet selvittavat kylman vaikutuksia ulkotyossa tai vastaaviss~ 
tehtavissa tyoskentelevien terveydentilaan ja heidan suojaamistaan kyl
malta, ja tekevat selvityksen pohjalta tarvittavat ehdotukset sopimus
kauden loppuun mennessa. 

31 § 

Laaditaan virastoille ja laitoksille annettava ohje, jonka mukaan nii
den tulee selvittaa alan asiantuntijoita hyvaksi kayttaen kylmatyossa 
tarvittavien kasineiden tarve ja tyypit, ja laadittava suunnitelma nii
den hankkimisesta. 

32 § 

Annetaan valtion tyoterveys- ja tyoturvallisuusasiain neuvottelukunnal
le tehtavaksi selvittaa, missa olosuhteissa ja minkalaisin edellytyksin 
sellaisissa toissa, joista aiheutuu tyontekijain nakokyvylle erityisia 
vaatimuksia, kaytettavat silmalasit ovat verrattavissa tyovalineisiin. 

17a 
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LIITE 2 

Asetus 
valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissa kuuta 1986 

Valtiovarainministerion toimialaan kuuluvia asioita kasittelemaan 
maaratyn ministerin esittelysta 

muutetaan valtion virkamiesten vuosilomasta 31 paivana elokuuta 1973 
annetun asetuksen (692/73) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 3 momentin 2 kohta, 13 
§:n 3 momentti, 16 §:n 4 momentti ja 19 §:n 2 momentti, sellaisina .•. 

lisataan asetuksen 3 §:n 3 momenttiin uusi 1 a)-kohta seuraavasti: 

Vuosiloman pituus 

2 § 
Virkamies saa vuosilomaa : 
1) kaksi arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta; ja 
2) kaksi ja puoli arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukau

delta, jos han on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessa ollut valitto
masti valtion palveluksessa vahintaan yhden vuoden tai mikali hanella on 
paattyvalta lomanmaaraytymisvuodelta kaksitoista taytta lomanmaaraytymis
kuukautta; ja 

3) kolme arkipaivaa kultakin taydelta lomanmaaraytymiskuukaudelta, jos 
hanella ennen lomakauden alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palvelus
aikaa yhteensa vahintaan viisitoista vuotta. 

3 

Virassaolopaivien veroisina paivina pidetaan vuosiloman pituutta maa
rattaessa myos vuosilomaa seka poissaoloa 

1 a) laakinnallisen kuntoutuksen vuoksi, kun sellaista annetaan laaka
rin maarayksesta kuntoutuslaitoksessa ammattitaudin tai tyotapaturman 
johdosta, ei kuitenkaan enempaa kuin yhteensa 75 paivaa lomanmaaraytymis
vuoden aikana, kuitenkin siten, etta jos tallainen este keskeytyksitta 
jatkuu lomanmaaraytymisvuoden paattymisen j alkeen, pidetaan kuntoutusajan 
osalta virassaolopaivien veroisena yhteensa enintaan 75 paivaa; 

2) aitiys-, isyys- tai vanhempainlomaa varten myonnetyn virkavapauden 
vuoksi silta osin, kuin virkamiehelle on suoritettu palkkausta tai sai
rausvakuutuslain mukaista aitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa kyseiselta 
virkavapausajalta. 

13 

Milloin virkamies vuosilomansa tai sen osan alkaessa on sairauden tai 
tapaturman johdosta tyokyvyton tai virkavapaana aitiys-, isyys - tai van-
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hempainloman vuoksi, on lema, jos virkamies sita pyytaa, siirrettava 
myohaisempaan ajankohtaan. Virkamiehella on vastaava oikeus loman tai sen 
osan siirtamiseen, mikali loman tai sen osan alkaessa tiedetaan, etta 
virkamies loman aikana joutuu sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen 
rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana han on tyokyvyton tahi etta virka
mies tulee saamaan virkavapautta aitiys-, isyys- tai vanhempainlomJa 
varten. 

16 § 

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen vuoksi 
pitaa lomakautena tai mil loin on kysymys 2 §:n 2 momentin mukaan myonne
tysta lomasta samoin kuin jos virkasuhde katkeaa ennen lomakauden alkua 
tahi alkaa edellisen lomakauden jalkeen, ei asianomaisella ole oikeutta 
loman pitennykseen. Virantoimituksen keskeytyminen lomakautena ei kuiten
kaan aiheuta pitennysoikeuden menetysta, jos 

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta taikka aitiys-, 
isyys- tai vanhempainlomaa varten myonnetysta virkavapaudesta, jonka 
ajalta virkamiehelle on suoritettu palkkausta tai sairausvakuutuslain 
mukaista aitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa; tahi 

2) keskeytys on aiheutunut muista kuin edella mainituista syista, mutta 
virkamies on ollut lomakautena virantoimituksessa tai lomalla vahintaan 
70 paivaa. 

19 § 

Mikali virkamies saavuttaa 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun palve
lusajan kyseisen lomavuoden toukokuun jalkeen, mutta ku1tenkin ennen vir
kasuhteen paattymista tai mikali hanella on valitonta valtion palvelusta 
vahintaan yksi vuosi tai kaksitoista taytta lomanmaaraytymiskuukautta 
ennen virkasuhteen paattymista, myonnetaan loma kuluvan lomanmaaraytymis
vuoden kaikilta taysilta lomanmaaraytymiskuukausilta 2 §:n 1 momentin 2 
tai 3 kohdan mukaisesti. 

Tama asetus tulee voimaan pa1vana kuuta 1986 ja sita sovelle-
taan ensimmaisen kerran maarattaessa vuosilomaa ja lomakorvausta maalis
kuun 31 paivana 1986 paattyvalta lomanmaaraytymisvuodelta. 

Helsingissa kuuta 1986 

Tasavallan Presidentti 

Ministeri 

17a 
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Valtion yleinen virkaehtosopimus uudistetaan seuraavasti 
muutettuna: 

Muutetaan 23 §:n l momentti, 30 §,50 §:n l ja 2 momentti, 
52 ja 53 §, seka 

lisataan 50 §:aan uudet 2, 3 ja 4 momentti, jolloin 
nykyinen 2 momentti siirtyy 5 momentiksi seuraavasti: 

23 

Virkamiehelle, joka on kutsuttu reservin kertausharjoi
tuksiin, maanpuolustuskurssille tai vaestonsuojelulain 
(438/58) 6 §:n 2 momentin nojalla vaestonsuojelukoulu
tukseen, maksetaan ki intea palkkaus vahennettyna reser
vilaispalkalla tai sita vastaavalla korvauksella. Mika
li reservin kertausharjoituksiin kutsutulle virkamie
helle ei makseta asevelvolliselle muulta kuin vakinai
sen vaen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta 
annetun lain (294/53) 4 §:n nojalla reservilaispalkkaa, 
ei hanelle makseta myoskaan edella tarkoitettua palk
kausta. Edella sanotun estamatta virkamies on kuiten
kin oikeutettu saamaan hanen vuosilomansa ajalta mak
settavan palkkauksen vahentamattomana. Vi rkamies, jolla 
ei ole saannosten tai maaraysten mukaan oikeutta vuosi
lomaan, on kuitenkin oikeutettu saamaan koulutoiminnan 
keskeytyksen ajalta palkkauksen vahentamattomana. 

30 § 

Virkamiehelle, jolle on myonnetty virkavapautta hanen 
osallistuessaan paasopijajarjestonsa tai virkaehtosopimuk
siin osallisen jarjestonsa ylimpien paattavien toimielin
ten kokouksiin tai virkaehtosopimuksiin sidotun virkamies
yhdistyksen liitto- tai edustajakokoukseen maksetaan 
kiintea palkkaus sanotulta virkavapausajalta, milloin 
kokouksissa kasitellaan virkaehtosopimusasioita . 

50 § 

Ylimaaraisen toimenhaltijan seka sellaisen tilapaisen 
toimihenkilon ja, ellei muualla ole t oisin virkaehto
sopimuksella sovittu, sellaisen muun irtisanomisen va
raisen virkamiehen, jonka palvelussuhde valtioon on jat
kunut val ittomasti ja keskeytyksetta yli 3 vuotta, vir
kasuhde voidaan viranomaisen puolelta irtisanoa paatty
maan aikaisintaan 

l) kahden kuukauden kuluttua, 
tioon on jatkunut keskeytyksett 
2) kolmen kuukauden kuluttua, 
tioon on jatkunut keskeytyksett 
10 vuotta; seka 

os palvelussuhde val
enintaan 5 vuotta; 

os palvelussuhde val
yli 5 mutta enintaan 
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3) neljan kuukauden kuluttua, jos palvelussuhde val
tioon on jatkunut keskeytyksetta yli 10 vuotta. 

Edella 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen irtisanoru
tuessa noudatetaan yhden kuukauden irtisanomisaikaa. 

Sellaisen tilapaisen toimihenkilon ja, ellei muualla 
ole toisin virkaehtosopimuksella sovittu, sellaisen 
muun irtisanomisen varaisen virkamiehen, jonka palve
lussuhde valtioon ei ole jatkunut valittomasti ja 
keskeytyksetta yli 3 vuotta, virkasuhde voidaan viran
omaisen puolelta irtisanoa paattymaan aikaisintaan yh
den kuukauden kuluttua . Tallaisen toimihenkilon irti
sanoutuessa noudatetaan 14 paivan irtisanomisaikaa. 
Taman ja 2 momentin voimassaolo seka niihin perustuva 
valtion virkaehtosopimuslain 7 §:ssa tarkoitettu jal
kivaikutus paattyvat valtion virkamieslain tullessa 
voimaan silta osin kuin momentissa tarkoitetuista 
tulee tilapaisia virkamiehia. 

Sita milloin virkamiehen palvelussuhde valtioon voi 
paattya ilman irtisanomisaikaa, on voimassa, mita sii
ta on saadetty. 

52 § 

Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1986 
helmikuun 29 paivaan 1988. Sopimuksen voimassaolo jat
kuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita jam
malta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irtisano
ta vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai 
jatkovuoden paattymista. 

53 § 

Jos syntyy erimielisyytta taman sopimuksen patevyydes
ta, voimassaolosta tai oikeasta sisallosta, on erimie
lisyys pyrittava selvittamaan neuvotteluilla. 

Neuvottelumenettelysta sopimuksen tulkinta- ja sovel
tamisriitojen ratkaisemiseksi noudatetaan sita menet
telya, josta on sovittu 20 paivana marraskuuta 1984 
valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelysta teh
dyssa paasopimuksessa ja valtion virkamiesten luotta
musmiestoimintaa koskevissa sopimuksissa. 

Yleisen virakehtosopimuksen liite 1 muutetaan seuraa
vasti: 

Lisataan: - maaperakartoituslisa 
- verojohtajan johtamislisa 

17a 
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Virkaehtosopimus tyoaikalain alaisten virkamiesten tyoajasta uudistetaan 
muutettuna seuraavasti: 

Huutetaan 10 b §:n 1 ja 3 momentti, 24 §:n 3 momentti seka 31 § 

10 b § Tyoajan lyhentam1nen 

1. Tyoaikalain alaisten virkamiesten tyoajan lyhentamisesta on voimassa, 
mita tassa ja 10 a §:ssa on sanottu. Tama pykala ei koske virkamiesta, 
jonka saannoksiin tai sopimuksiin perustuva tyoaika ja kaytannossa 
saannonmukaisesti noudattama tyoaika ei tyoaikalain 5 §:n mukaisessa 
tyossa ole vahintaan 40 tuntia viikossa tai tyoaikalain 6 §:n mukaisessa 
tyossa vahintaan 120 tuntia tyojaksossa. 

Tama pykala ei vuoden 1986 osalta koske virkamiesta, joka ennen kalente
rivuoden alkua on saavuttanut kolmen arkipaivan vuosiloman lomanmaaray
tymiskuukaudelta oikeuttavan palvelusajan tai jonka etukateen lasketaan 
kalenterivuoden aikana saavuttavan taman palvelusajan. 

3. Tyoajan lyhentaminen toteutetaan antamalla virkamiehelle vapaa-aika
hyvitysta vuoden 1986 osalta 8 tuntia ja vuoden 1987 osalta 16 tuntia 
sellaiselta kalenterivuoden puoliskolta, jonka ajan virkamies on ollut 
virassa ja taman pykalan soveltamispiirissa siten, ettei virantoimitus 
ole tana aikana ollut keskeytyneena muusta syysta kuin 

a) vuosiloman takia, 

b) sellaisen sairausloman takia, jonka ajalta on maksettava kiintea 
palkkaus tai joka on myonnetty virkamiehen tehtavissa sattuneesta tapa
turmasta tai ammattitaudista taikka virkamiesta hanen tehtaviensa joh
dosta kohdanneesta vakivallasta johtuvan tyokyvyttomyyden vuoksi, 

c) sellaisen virkavapauden takia, joka on myonnetty muun perheenjasenen 
kuin alle 10-vuotiaan lapsen sairastumispaivaksi taikka alle 10-vuotiaan 
tai vammaisen lapsen akillisen sairaustapauksen johdosta ja jonka ajalta 
on maksettava kiintea palkkaus, 

d) sellaisen virkavapauden takia, joka on myonnetty naispuoliselle virka
miehelle raskauden ja synnytyksen vuoksi j a jonka ajalta on maksettava 
kiintea palkkaus, 

e) sellaisen valtion virkamiesten koulutuksesta tehdyssa virkaehtosopi
muksessa tarkoitetun koulutuksen takia, jonka ajalta on maksettava kiin
tea palkkaus, 

f) reservin kertausharjoituksiin tai asevelvollisuuskutsuntaan osallis
tumisen takia taikka 

g) muun hyvaksyttavan syyn takia enintaan neljatoista paivaa kalenteri
vuoden puoliskossa. 
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24 § YtityHlisa 

3. Valtionrautateiden seka posti- ja telelaitoksen eraiden tyoaika)ain 
alaisten virkamiesten ilta- ja yotyon hyvittamisessa noudatetaan valtio
neuvoston siita 27.11.1970 antam1a kahta paatosta (valtiovarainministe
rion kirjeet 27.11.1970, n:ot P 7170 ja P 7175). Yotyon aikahyvitys on 
ku1tenkin 20 minuuttia tyotunnilta. Se lasketaan kello 21.00 jalkeisel
ta ajalta. Iltatyolisaa ei makseta kello 21.00 jalkeiselta ajalta . Yo
tyon aikahyvitykseen oikeuttavalta ajalta maksetaan yotyolisaa, jonka 
suuruus on 170 ja 1.3.1987 lukien 175 pennia tunnilta. 

31 § Sop1muksen voimassaolo 

Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1986 helmikuun 29 paivaan 
1988. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, 
jollei sita jommalta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irtisanota 
vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden paattymista. 

Sopimuksen 10 b §on voimassa joulukuun 31 paivaan 1987. 

17a 
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Virkaehtosopimus virastovirkamiesten tyoajasta uudiste
taan muutettuna seuraavasti: 

Muutetaan 12 §: n 4 momentti ja 29 § 

12 § Korvauksiin ja lisiin oikeutetut virkamiehet 

4. Valtiovarainministerio voi erityisesta syysta myon
taa virastolle tai laitokselle oikeuden maksaa 1 momen
tissa mainittuja korvauksia ja lisia virkamiehelle, joka 
kuuluu Al8-A21 palkkausluokkaan. 

29 § Voimassaolo 

Tama virkaehtosopimus on voimassa maaliskuun 1 paivas
ta 1986 helmikuun 29 paivaan 1988. Sopimuksen voimassa
olo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita 
jommalta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irtisano
ta vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jat
kovuoden paattymista . 
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Virkaehtosopimus talonmiesten tyoajasta ja sen allekirjoittamispoyta
kirja uudistetaan muutettuna seuraavasti: 

Lisataan uusi 6 a § ~a muutetaan 10 § seka allekirjoittamispoytakir
jan 1 § 

6 a § Tyoajan 1yhentam1nen 

1. Taman sopimuksen alaisten virkamiesten tyoajan lyhentamisesta on 
voimassa, mita tassa pykalassa on sanottu. Tama pykala ei koske vir
kamiesta, jonka saannoksiin tai sopimuksiin perustuva tyoaika ja kay
tannossa saannonmukaisesti noudattama tyoaika ei ole vahintaan 1 §:n 1 
ja 2 momentin mukainen. 

2. Tyoaikaa lyhennetaan, saannollista tyoaikaa seka korvausten ja li
sien maksuperusteita muuttamatta, seuraavasti. 

3. Tyoajan lyhentaminen toteutetaan antamalla virkamiehelle vapaa-aika
hyvitysta vuoden 1987 osalta 16 tuntia sellaiselta kalenterivuoden 
puoliskolta, jonka ajan virkamies on ollut virassa ja taman pykalan 
soveltamispiirissa siten, ettei virantoimitus ole tana aikana ollut 
keskeytyneena muusta syysta kuin 

a) vuosiloman takia, 

b) sellaisen sairausloman takia, jonka ajalta on maksettava kiintea 
palkkaus tai joka on myonnetty virkamiehen tehtavissa sattuneesta tapa
turmasta tai ammattitaudista taikka virkamiesta hanen tehtaviensa joh
dosta kohdanneesta vakivallasta johtuvan tyokyvyttomyyden vuoksi, 

c) sellaisen virkavapauden takia, joka on myonnetty muun perheenjasenen 
kuin alle 10-vuotiaan lapsen sairastumispaivaksi taikka alle 10-vuotiaan 
tai vammaisen lapsen akillisen sairaustapauksen johdosta ja jonka ajalta 
on maksettava kiintea palkkaus, 

d) sellaisen virkavapauden takia, joka on myonnetty naispuoliselle virka
miehelle raskauden ja synnytyksen vuoksi ja jonka ajalta on maksettava 
kiintea palkkaus, 

e) sellaisen valtion virkamiesten koulutuksesta tehdyssa virkaehtosopi
muksessa tarkoitetun koulutuksen takia, jonka ajalta on maksettava kiin
tea palkkaus, 

f) reservin kertausharjoituksiin tai asevelvollisuuskutsuntaan osallis
tumisen takia taikka 

g) muun hyvaksyttavan syyn takia enintaan neljatoista paivaa kalenteri
vuoden puoliskossa. 

4. Tyoajan lyhennyksen maarasta vahennetaan mahdolliset hallinnonala
kohtaiset vuotuista tyoaikaa lyhentavat saannoksiin, sopimuksiin tai 
kaytantoon perustuvat vuosilomajarjestelyt tai vuosittain saannollisesti 
toistuvat ylimaaraiset vapaapaivat. 

17a 
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5. Vapaa-aikahyvitys oikeuttaa vastaavan pituiseen vapaa-aikaan. Va
paa-aika annetaan viraston tai laitoksen maaraamana ajankohtana, kuiten
kin viimeistaan vapaa-aikahyvityksen ansaitsemista seuraavan kalenteri
vuoden puoliskon aika. 

Vapaa-aika tulee antaa vahintaan tayden tyovuoron mittaisfssa osissa, 
edellyttaen, etta vapaa-aikahyvitysta on kertynyt vahintaan tyovuoron pi
tuinen aikana. 

Taman momentin perusteella annettavan vapaa-ajan alkamisajankohdasta on 
ilmoitettava virkamiehelle viimeistaan kaksi viikkoa etukateen. 

Mikali vapaa-aikaa ei voida jarjestaa, maksetaan kultakin vapaa-aika
hyvitystunnilta 25 %:11a korotettu yksinkertainen tuntipalkka. Tunti
palkka maaraytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin korvaus maksetaan. Raha
korvaus suoritetaan mahdollisimman nopeasti sen jalkeen kun on todettu, 
etta vapaa-aikaa ei voida jarjestaa, kuitenkin viimeistaan kuukauden 
kuluttua sen kalenterivuoden puoliskon paattymisesta, jonka aikana vapaa
aika taman momentin ensimmainen kappeleen mukaan olisi ollut annettava. 

Edella tassa momentissa tarkoitetuista maaraajoista seka siita, minka 
mittaisissa osissa vapaa-aika annetaan, voidaan poiketa virkamiehen suos
tumuksella. 

6. Vapaapaivilta, jotka annetaan 5 momentin perusteella, maksetaan ylei
sen virkaehtosopimuksen 35 §:n 2-4 momentissa tarkoitetun vuosilomalisan 
maarainen lisa. Lisa suoritetaan mahdollisimman nopeasti vapaapaivan 
jalkeen, kuitenkin viimeistaan sen tyoajakson lisapalkkioiden yhteydessa, 
johon vapaapaiva sisaltyy. 

10 § Sopimuksen voimassaolo 

Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1986 helmikuun 29 pa1vaan 
1988. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, 
jollei sita jommalta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irtisanota 
vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden paattymista. 

Sopimuksen 6 a§ on voimassa joulukuun 31 paivaan 1987. 

1 § (allekfrjoittamispoytakfrja) 

Edella sopimuksen 7 §:ssa tarkoitetusta paivystyksesta ja tana aikana 
suoritetuista vahaisista toista, kuten ovien ja porttien avaamisesta 
ja sulkemisesta, liputuksesta ja valojen hoitamisesta, suoritetaan 
virkamiehelle erillisena korvauksena 8 markkaa tunnilta arkipaivina 
ja 12 markkaa tunnilta sunnuntaina ja pyhapaivina. 
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V1rk&ehtosop1mus valtion virkamiesten muuttokustannusten 
korvaamisesta 

1 § Yleista 

Tama sopimus koskee kotimaassa tapahtuneista muutoista suoritettavaa 
korvausta ja sita noudatetaan sen estamatta, mita muuttokustannusten kor
vaamisesta on aikaise~ttnin saiidetty, maariitty ta.i sovittu. 

Tatii sopimusta ei kuitenkaan sovelleta sotakorkeakoulun oppilaaksi siir
retyn tai komennetun virkamiehen muuttokustannusten korvaamiseen, josta on 
voimassa, mita siita on erikseen saiidetty tai sovittu. 

2 § 

Valtion virkamiehelle seka virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudel
lisessa palvelussuhteessa olevalle, joka siirtymisvelvollisuuteen perustu 
van siirron takia taikka viraston tai sen osan uudelleen jarjestelyn tai 
siirtiimisen johdosta joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle, suorite
taan taman sopimuksen mukaisesti muuttokustannusten korvauksena: 

1) virkamiehen ja hiinen perheenjasentensa matkustamiskustannukset, 
2) muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneet kohtuulliset ja valittomat 
kustannukset, 

3) muuttoraha korvauksena muista tarpeellisista muutosta aiheutuneista 
kustannuksista, 
4) paiviiraha virkamiehelle muuttoon kaytetylta ajalta, 

5) virkamiehen uudelle sijoituspaikkakunnalle tekemista tutustumismat
koista aiheutuvat matkakustannukset ja 
6) majoittumiskorvausta erityisista asumiskustannuksista. 

3 § 

Siirtymisvelvollisuuteen perustuvalla siirrolla tarkoitetaan viranomai
sen toimesta tapahtuvaa siirtoa, jolla virkamies valtion viran tai pysy
vaisen toimen haltijain nimittamiskirjoista seka heidan oikeudestaan py-
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sya virassaan tai toimessaan annetun lain (202/26), viran tai toimen hal
tijain oikeuksista ja velvollisuuksista, kun virka tai toimi lakkautetaan. 
annetun lain (182/31) tai asianomaisella hallinnonalalla voimassa 6levien 
siirtymisvelvollisuutta koskevien saannosten mukaisesti siirretaan tai ko
mennetaan pysyvasti toiselle paikkakunnalle. 

Virkamiehen perheenjasenella tarkoitetaan virkamiehen aviopuolisoa, 
hanen tai hanen aviopuolisonsa vajaavaltaista lasta, kasvatti- tai otto
lasta tai hanen tai hanen aviopuolisonsa vanhempia, jotka asuvat samassa 
taloudessa virkamiehen kanssa. 

Muuttotavaraksi luetaan virkamiehelle tai hanen perheenjasenelleen kuu
luva koti-irtaimisto, kuten kalusteet, tekstiilit ja astiat ja muut vas
taavat talouteen liittyvat tarvikkeet. Muuttotavaraksi ei lueta autoa, 
venetta eika muuta naihin rinnastettavaa kulkuneuvoa eika kotielainta 
lukuun ottamatta koiraa, kissaa ja muuta seuraelainta . 

4 § Matkustamiskustannusten korvaus 

Virkamiehen ja hanen perheenjasentensa muuttaessa uudelle sijoitus
paikkakunnalle suoritetaan korvaus matka-, paikka- ja makuupaikkalipuis
ta seka muista naihin verrattavista valittomasti matkustamisesta aiheu
tuneista kustannuksista. Jos matka on tehty lentokoneella, korvataan kui
tenkin ainoastaan vastaavasta maa- tai vesitiekuljetuksesta aiheutuvat 
kustannukset, ellei matka lentokonetta kayttaen tule halvemmaksi. 

Virkamiehen ja hanen perheenjasenensa matkustamiskustannukset korva
taan sen matkaluokan mukaisesti, johon virkamies valtion virkamiesten 
matkustussaannon mukaan kuuluu. 

Virkamiehen omalla tai hallitsemallaan autolla suorittamasta siirtomat
kasta on virkamies oikeutettu saamaan valtion virkamiesten matkustussaan
non mukaisen kilometrikorvauksen. 

5 § Korvaus muuttotavaran kuljetuksesta 

Muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneina kustannuksina korvataan koh
tuulliset ja valttamattomat kustannukset, jotka aiheutuvat muuttotavaran 
kuljetuksesta virkamiehen entisesta asunnosta uuteen asuntoon autolla, 
rautateitse tai vesikuljetuksena, muuttotavaran vakuuttamisesta vahingon 
vatalta seka enintaan kahden muuttomiehen palkkaamisesta aiheutuneet kus
tannukset. 
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Muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneina kustannuksina ei korvata vir
kamiehen tai hanen perheenjasentensa tekemaa tyota eika muuttotavaYan 
pakkaamisesta ja pakkaustarvikkeiden hankinnasta aiheutuneita kuluna. 

6 § Muuttoraha 

Edella 4 ja 5 §:ssa tarkoitettujen korvausten lisaksi suoritetaan vir
kamiehelle muuttoraha korvauksena muista tarpeellisista muutosta aiheu
tuneista kustannuksista. Muuttorahan suuruus maaraytyy muuttavien henki 
loiden lukumaaran mukaan seuraavasti: 

Muuttavien henkiloiden 
lukumaara 

1 

2 tai enemman 

Muuttoraha 

2 500 mk 
4 000 mk 

Virkamiehelle, joka siirtymisvelvollisuuteen perustuvan siirron johdos
ta joutuu muuttamaan uudelleen, ennen kuin vahintaan 12 kuukautta on 
kulunut edellisesta siirtoon perustuvasta muutosta, suoritetaan muuttora
ha tallaisesta muutosta 25 prosentilla korotettuna. 

Jos siirto kohdistuu kumpaankin aviopuolisoon, suoritetaan muuttoraha 
vain toiselle. 

7 § 

Milloin toiselle paikkakunnalle muuttaminen johtuu viraston tai sen 
osan uudelleen jarjestelysta tai siirtamisesta, maaraytyy muuttorahan 
suuruus muuttavien henkiloiden lukumaaran ja virkamiehen palkkausluokan 
mukaan seuraavasti: 

Muuttavien henkiloiden lukumaaran ollessa yksi suoritetaan muuttorahaa 
6 %, sen ollessa kaksi 8% ja sen ollessa kolrne tai enemman 10 t perus
palkan vuotuisesta maarasta siten kuin 3 momentissa on sovittu. 

Muuttoraha maaraytyy virkamiehen palkkausluokan mukaan seuraavasti: 

2 461938G 
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Virkamiehen 
palkkausluokka 

A14 tai alempi 
C25 - C37 

A15 - A21 
517 - 521 
C38 - C54 

A22 - A34 
522 - 534 
css - C68 
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Palkkausluokka, 
jonka mukaan muuttoraha 
maaraytyy 
A14 
C37 

A21 
521 
C54 

A26 
526 
C62 

Jos siirto kohdistuu kumpaankin aviopuolisoon samanaikaisesti, suori
tetaan muuttoraha vain korkeimpaan palkkausluokkaan kuuluvalle. Jos siir
tymisajankohtien valinen aika kuitenkin on vah i ntaan kuusi kuukautta, 
suoritetaan lisaksi toiselle aviopuoli solle 50 % muuttorahasta. 

8 Paivaraha 

Virkamiehelle suoritetaan siirtomatkaan kaytetylta ajalta valtion vir
kamiesten matkustussaannon mukainen paivaraha. Muita kuin tassa Ja 4 §:ssa 
mainittuja matkustussaannon mukaisia korvauksia ei siirtomatkasta suori
teta. 

9 § Tutustumismatkat uudelle sijoituspaikkakunnalle 

Viraston tai sen osan uudelleen jarjestelyn tai siirtamisen vuoksi 
uudelle sijoituspaikkakunnalle muuttavalle virkamiehelle suoritetaan 
kuuden joko nykyiselta sijoituspaikkakunnalta uudelle sijoituspaikka
kunnalle tehdyn tahi kahden siirtoa seuraavan vuoden aikana uudelta 
sijoituspaikkakunnalta alkuperaiselle sijoituspaikkakunnalle tehdyn mat
kan, jotka yhteensa kestavat enintaan kaksitoista vuorokautta, kustannuk
sista korvauksena: 

1) virkamiehen matkakustannukset valtion virkamiesten matkustussaannon 
mukaisesti ja 
2) virkamiehen perheenjasenen matkakustannukset valtion virkamiesten 
matkustussaannosta ilmenevien perusteiden mukaisesti. 
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Si1rtymisvelvo111suuteen perustuvan siirron johdosta uudelle paikkakun
nalle muuttavalle virkamiehelle suoritetaan enintaan kuuden 1 mome~tissa 
tarkoitetun matkan kustannukset. 

10 § Majo1ttum1skorvaus 

Siina tapauksessa, etta muutto uudelle sijoituspaikkakunnalle on hyvak
syttavan syyn takia tapahtunut ennen varsinaista siirtymisajankohtaa, suo
ritetaan virkamiehelle majoittumiskorvausta valtion virkami esten matkus
tussaannon mukaisesti muuttoajankohdan ja varsinaisen siirtymisajankohdan 
valiselta ajalta niista kustannuksista, jotka virkamiehelle aiheutuvat 
tilapaisesta asumisesta alkuperaisella sijoituspaikkakunnalla. 

Mikali muutto uudelle sijoituspaikkakunnalle on hyvaksyttavan syyn ta
kia tapahtunut varsinaisen siirtymisajankohdan jalkeen, virkamiehelle suo
ritetaan majoittumiskorvausta valtion virkamiesten matkustussaannon mu
kaisesti varsinaisen siirtymisajankohdan ja muuttoajankohdan valiselta 
ajalta niista kustannuksista, jotka virkamiehelle aiheutuvat tilapaisesta 
asumisesta uudella sijoituspaikkakunnalla. 

Perhelliselle virkamiehelle suoritetaan niilta tyossaolovuorokausilta, 
jotka han on 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa joutunut asumaan 
erillaan perheestaan 30 prosenttia valtion virkamiesten matkustussaannon 
mukaisesta paivarahasta. Sina aikana, jona virkamiehelle suoritetaan 
edella sovitun mukaisesti majoittumiskorvausta, han on oikeutettu saamaan 
valtion virkamiesten matkustussaannon mukaan maaraytyvaa matkustamiskus
tannusten korvausta yhdesta edestakaisesta matkasta viikossa, jonka vir
kamies on tehnyt perheensa asuinpaikkakunnalle. 

Tassa pykalassa tarkoitettuja korvauksia suoritetaan korkeintaan kuu
den kuukauden ajalta. Milloin virkamiehelle tarjotaan valtion toimesta 
tyydyttava asunto, taman pykalan mukaisia korvauksia ei suoriteta. 

11 § 

Virkamiehelle, joka on ostanut tai vuokrannut asunnon uudelta paikka
kunnalta ennen siirtymisajankohtaa, mutta joka hyvaksyttavan syyn vuoksi 
siirtaa muuttoaan tahan asuntoon, suoritetaan majoittumiskorvausta val
tion virkamiesten matkustussaannon mukaisesti uuden asunnon hallintakus
tannuksista asunnon ostamis- tai vuokraamisajankohdan ja siirtymisajan
kohdan valiselta ajalta. 
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12 § 

Mikali muun kuin siirtymisvelvollisen virkamiehen kiintea palkka~s 
alenisi sen johdosta, etta kalliinpaikanlisa maaraytyy uudessa sijoitus
paikassa alemman kalleusryhman mukaan, maksetaan hanelle henkilokohtai
sena palkanlisana enintaan kolmelta vuodelta kiinteiden palkkojen ero
tus. 

13 § 

Mikali siirrettava virasto tai laitos on toimenpiteillaan vaikuttanut 
sen, etta toiselle paikkakunnalle muuten joutuva muu kuin siirtymisvelvol
linen virkamies on saanut toisen viran tai toimen nykyiselta sijoitus
paikkakunnalta, tai sellainen virkamies itse on omaehtoisesti hakeutunut 
tallaiseen toiseen virkaan tai toimeen, maksetaan hanelle, mikali uuden 
viran tai toimen kiintea palkkaus on alempi kuin vanhan viran tai toimen 
kiintea palkkaus, henkilokohtaisena palkanlisana enintaan yhden vuoden 
ajalta sanottujen palkkausten erotus, ei kuitenkaan enempaa kuin uuden 
viran tai toimen lopullista palkkausluokkaa kahta palkkausluokkaa korkeam
man palkkausluokan mukainen kiintea palkkaus edellyttaa. 

Erityissaannoksia 
14 § 

Virkamiehelle, jolle on myonnetty virkavapautta uudelle paikkakunnalle 
siirtymiseen liittyvien valmistelutoimenpiteiden suorittamista varten, 
voidaan suorittaa taysi palkkaus virkavapausajalta, kuitenkin enintaan 
kolmelta vuorokaudelta. 

15 § 

Virkamiehelle, joka siirtymisajankohtana olisi oikeutettu siirtymaan 
elakkeelle, voidaan suorittaa asianomaisen viraston tai laitoksen esi
tyksesta asianomaisen ministerion suostumuksella matkakustannusten kor
vausta lahtopaikkakuntaa virka- tai virantoimituspaikkana pitaen, mil
loin han hoitaa virkaansa lahtopaikkakunnalla edelleen asuen. 
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16 § 

Jos valtio jarjestaa ilmaisen henkiloiden tai muuttotavaran kulj~tuk
sen, on sita kaytettava, mikali se muuttotapaan, matkan pituuteen tai 
muuttoon kaytettavaan aikaan nahden tayttaa yleiset kohtuulliset vaati
mukset. 

17 § 

Lasku tassa sopimuksessa tarkoitetusta korvauksesta on, jollei patevaa 
estetta ole, annettava asianomaiselle viranomaiselle viimeistaan kahden 
kuukauden kuluttua muutosta. 

Lasku 2 §:ssa tarkoitettujen matkojen osalta on annettava viimeistaan 
kahden kuukauden kuluttua kunkin matkan suorittamisesta. 

Laskuun on liitettava kuitit ja muu luotettava selvitys aiheutuneista 
kustannuksita. 

18 § 

Valtiovarainministerio voi erityisista syista viraston esityksesta 
myontaa luvan suorittaa taman sopimuksen mukaisesti korvausta matkusta
misesta ja muuttotavaran kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista seka 
muuttorahaa korvauksena muista tarpeellisista muutosta aiheutuneista kus
tannuksista, jotka johtuvat muusta kuin 2 §:ssa tai 3 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta siirrosta . 

19 § 

Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1986 helmikuun 29 pai
vaan 1988. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, 

jollei sita jommalta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irtisanota 
vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden paattymista. 

Tama virkaehtosopimus korvaa 11 paivana huhtikuuta 1984 tehdyn virka
ehtosopimuksen valtion virkamiesten muuttokustannusten korvaamisesta ja 
samana paivana tehdyn virkaehtosopimuksen sen varalta, etta virastoja ja 
laitoksia hajasijoitetaan. 
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20 § 

Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ry~tya 
tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voimassaolosta tai 
oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta synty
neen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi 
tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehti
maan, etta sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, 
eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyorauhavelvoitetta, ei
vatka sopimuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistykselle kuuluva velvol
lisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellet
tya tyotaistelutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myotavaikuttaa sel
laisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimaan niiden lopettami
seen. 
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Virkaehtosopimus valtion vi rkamiehille suoritettavasta 
syrjaseutulisasta ja siihen liittyva poytakirja uudi;,
tetaan sellaisenaan olemaan voimassa maaliskuun 1 pai
vasta 1986 helmikuun 29 paivaan 1988. Sopimuksen voi
massaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei 
sita jommalta kummalta puolelta ole irtisanottu tai 
irtisanota vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimuskauden 
tai jatkovuoden paattymista. 
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Vi rkaehtosopi mu s va 1 t ion vi rkami ehi 1 1 e va 1 t ion va roi1s t1 
kustannettavasta suojavaatetuksesta ja siihen lii t tyva 
poytakirja uudistetaan sopimuksen liitteena olevaan luet
teloon tehdyin muutoksin olemaan voimassa maaliskuun 1 
paivasta 1986 helmikuun 29 paivaan 1988. Sopimuksen voi
massaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei 
sita jommalta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irti
sanota vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai 
jatkovuoden paattymista. 
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LIITE suojavaatetussopimukseen 

Lisaykset j a muutokset luetteloon virkami ehista, joille annetaan hen
kilokohtainen suojavaatetus: 

Viran tai toimen nimi Suojavaatetusta edellyttava tehtava 

27.10 . Paaesikunta (luku yhdistetty mom. 27.12) 

29.10. Korkeakoulut (luvun nimike muutettu) 

29.12. Taidekorkeakoulut (luvun nimike ja numerotunnus muutettu) 

Taideteollinen korkeakoulu 

29.55 . Vammaisten lasten koulut (luvun nimike muutettu) 

Erityisluokanopettaja 
Erityisopettaja 
Apuopettaja 
Tuntiavustaja 

metalli-, puutoiden, puutarhatoiden 
kotitalouden, kuvaamataidon, askar
telun, kemian, fysiikan, biologian ja 
tekstiilitoiden opetus ja ohjaus 

29.60. Valtion ammatilliset oppilaitokset 

Ammattikoulujen opettajaopistot 

Yliopettaja 

Ammatt i ai neiden opettaja 

metalli-, puu-, rakennus-, sahko-, 
putkitoiden seka auto- ja g~aafisen 
alan to iden opetus ja ohjaus 

Valtion hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset 

Valtion maatalousopp i laitokset 

Saamelaisalueen ammatillinen koulutuskeskus 

Valtion keskusammattikoulut 

Vammaisten ammattikoulut 

1. Kuulovamma i sten ja nakovammaisten ammattikoulut 

Ammattiaineiden opettaja 

2. Valtion kehitysvammala i tokset 

metalli-, puu-, rakennus-, sahko
putkito i den seka auto- ja graafisen 
alan toiden opetus ja ohjaus 

Valtion metsa- ja puutalousoppilaitokset 

Sahateknikko 
Koneteknikko 
Harjoitusmestari 
Puuteollisuusteknikko 

Valtion merenkulkualan oppilaitokset 

Ammatinopettaja 

metsatyon seka metsakoneiden ja auto
jen kaytto- ja huoltotyon opetus ja 
ohjaus seka puutalouden opetuksen 
tyonopetus 

kone-, sahko-, laiva- ja merimies
tyon ohjaus seka ravintotaloustoi
den opetus ja ohjaus 
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Valtion teknilliset oppilaitokset 

Laboratorioinsinoori 

Valtion kotitalousoppilaitokset 

Valtion kotiteollisuusoppilaitokset 

Terveydenhuoltoalan oppilaitokset 

laboratorio- ja tutkimustoissa,· jot
ka edellyttavat syovyttavien t~i tah
raavien kemiallisten aineiden ~asit
telya, kuten kokeiden suorittamista 
ja valokuvien kehittamista 

30.14. Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos (luvun nimike 
muutettu) 

30.38. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

Tutkimusapulainen 
Tutkimusmestari 
Tutkija 

riistan ja kalan kasittelyyn 
liittyvat tehtavat 

32.40. Geologian tutkimuskeskus (luvun nimike muutettu) 

33.43. Valtion erityiskoulut (1.8.1986 lukien momentin 29.55 kohdalla) 

33.45. Valtion kehitysvammalaitokset (1.8.1986 lukien momentin 29.60. 
kohdalla) 
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Liite 2.14. 

VIRKAEHTOSOPIMUS VALTION VIRKAMIESTEN HENKILOSTOKOULUTUKSESTA 

Valtion viranomaisen osoittaessa palveluksessaan olevan virkamiehen hen
kilostokoulutukseen on osallistumisen taloudellisista ehdoista voimassa, 
mita tassa virkaehtosopimuksessa on sovittu. Henkilostokoulutuksella 
tarkoitetaan tassa yhteydessa koulutusta, jota valtion viranomainen tyon
antajana jarjestaa tai hankkii palveluksessaan olevalle henkilolle val
tion tehtavien patevan hoidon edistamiseksi. 

1 § Palkkaus 

Tyonantaja maksaa henkilostokoulutukseen osallistuvalle virkamiehelle 
koulutusajalta kiintean palkkauksen. 

2 § Matkakustannukset 

Tyonantaja korvaa henkilostokoulutukseen osallistuvan virkamiehen mat
kakustannukset siten kuin valtion virkamiesten matkakustannusten kor
vaamisesta koskevassa virkaehtosopimuksessa on sovittu. 

Jos koulutukseen osallistuminen vaatii majoittumista ja ruokailua olo
suhteissa, joista aiheutuu <uurempia kustannuksia kuin ne korvaukset, 
joista on sov i ttu valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista kos
kevassa virkaehtosopimuksessa, voidaan majoittumisesta ja jarjestetysta 
ruokailusta aiheutuneet kustannukset korvata taysimaaraisina. Syntyneet 
kustannukset on osoitettava asianmukaisin tosittein. 

3 § Opetus ja oppimateriaali 

Tyonantaja huolehtii henkilostokoulutuksen opetus- ja oppimateriaali
kustannuksista. 

4 § Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Tama sopi mus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1986 helmikuun 29 pai
vaan 1988. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, 
jollei sita jommalta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irtisanota 
vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden paattymista. 

Tahan sopirnukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtya 
tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voimassaolosta tai 
oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syn
tyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi 
tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 

Lisaksi virkaehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehti
maan, etta sen alaiset yhdistykset · ja virkamiehet, joita sopimus koskee, 
eivat riko edellisessa momentissa tarkoitettua tyorauhavelvoitetta, ei
vatka sop imuksen maarayksia. Tama virkamiesyhdistykselle kuuluva velvol
lisuus sisaltaa myos sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellet
tya tyotaistelutoimenpidetta eika muullakaan tavalla myotavaikuttaa sel
la i siin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen niiden lopettamiseen . 
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Liite 2. 15. 
=========== 

VIRKAEHTOSOPIMUS VALTION VIRKAMIESTEN AMMATTIYHDISTYSKOULUTUKSESTA 

Amrnattiyhdistyskoulutus 

1 § Ammattiyhdistyskoulutuksella tarkoitetaan henkilostojarjestojen jasenkun
nalleen jarjestamaa koulutusta, joka liittyy tyonantajan ja jarjestojen 
yhteistyohon tai jarjestojen toimintaedellytysten parantamiseen. 

Tyonantaja tukee taloudellisesti edella mainittua yhteistyota edistavaa 
ammattiyhdistyskoulutusta, siten kuin tassa sopimuksessa tarkemmin so
vitaan. 

Tyonantajan taloudellisesti tukema 
ammattiyhdistyskoulutus 

2 § Tyonantajan taloudellisesti tukemaa ammattiyhdistyskoulutusta on luotta
musmieskoulutus, virastodemokratiakoulutus ja yhteistoimintakoulutus, 
tyosuojelukoulutus seka rationalisointikoulutus. 

3 § luottamusmieskoulutus lisaa luottamusmiehen patevyytta luottamusmi es
tehtavien hoidossa ja siten edistaa valtion virkamiesten luottamusmies
sopimuksen tavoitteita. 

Luottamusmieskoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan paaluottamus
mies, paaluottamusmiehen varamies, luottamusmies, luottamusmiehen vara -
mies seka ammattiosaston tai virkamiesyhdistyksen puheenjohtaja. 

Luottamusmieskoulutukseen myonnetyn virkavapauden ajalta virkamiehelle 
maksetaan kiintea palkkaus seka matkakustannusten korvaamisesta tehdyn 
virkaehtosopimuksen 15 §:n mukainen ateriakorvaus ja majoittumiskustan
nusten korvaus, joka on korkeintaan 100 markkaa vuorokaudelta, eni ntaan kuu
kauden ajalta koulutustilaisuutta kohti. 

4 § Virastodemokratiakoulutus ja yhteistoimintakoulutus parantavat vi rasto 
jen johdon ja henkiloston valisen yhteistoiminnan edellytyksia j a siten 
edistavat virastojen sisaista yhteistoimintaa niiden tavoitteiden mu
kaisesti, joita on esitetty asiaa koskevissa valtioneuvoston paatoksissa. 

Virastodemokratiakoulutukseen ja yhteistoimintakoulutukseen ovat oikeu
tettuja osallistumaan virastodemokratiatoimielinten ja niita vastaavien 
yhteistoimintaelinten jasenet. 

Virastodemokratiakoulutukseen ja yhteistoimintakoulutukseen myonnetyn 
virkavapauden ajalta virkamiehelle maksetaan kiintea palkkaus ja koulu
tuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaus en1ntaan kuukauden ajalta • 
koulutustilaisuutta kohti. 

Kustannusten korvauksena suoritetaan virkamiehelle paivarahaa seka mat 
kustamis- ja majoittumiskustannusten korvausta sen mukaan kuin va l tion 
virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta tehdyssa virkaehtosopimuk
sessa on sovittu. 
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5 § Tyosuojelukoulutus parantaa tyosuojelun valvontalain (131/73) ja sen no
jalla tehtyjen sopimusten edellyttamaa yhteistoimintaa ja siten edistaa 
tyosuojelutoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista. 

Tyosuojelukoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan tyosuojeluvaltuu
tettu, erityisvaltuutettu ja piirivaltuutettu seka heidan varamiehensa, 
tyosuojeluasiamies seka tyosuojelutoimikunnan, piiritoimikunnan, tyoala
toimikunnan, keskustoimikunnan ja alueellisten tyoterveystoimikuntien 
jasenet. Jos tyopaikalle ei ole valittu tyosuojeluasiamiesta voi luot
tamusmies osallistua tyosuojelukoulutukseen. 

Tyosuojelukoulutukseen myonnetyn virkavapauden ajalta virkamiehelle mak
setaan kiintea palkkaus ja koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten kor
vausta enintaan kuukauden ajalta koulutustilaisuutta kohti. Kustannusten 
korvausta suoritetaan 4 §:n 4 momentin mukaisesti. 

6 § Rationalisointikoulutus parantaa rationalisointiyhteistyon edellytyksia 
niiden tavoitteiden mukaisesti, joita on esitetty valtioneuvoston ratio
nalisointiyhteistyota koskevassa paatoksessa. 

Rationalisointikoulutukseen voivat osallistua virastodemokratiatoimielin
ten ja niita vastaavien yhteistoimintaelinten seka tyosuojelutoimikunnan, 
piiritoimikunnan, tyoalatoimikunnan ja keskustoimikunnan jasenet seka 
tyosuojeluvaltuutettu ja luottamusmies. 

Rationalisointikoulutukseen myonnetyn virkavapauden ajalta virkamiehelle, 
joka osallistuu koulutukseen virastodemokratiatoimielimien ja niita vastaa
vien yhteistoimintaelinten tai tyosuojelutoimikunnan, piiritoimikunnan, 
tyoalatoimikunnan, keskustoimikunnan jasenena, tyosuojeluvaltuutettuna 
tai luottamusmiehena, maksetaan kiintea palkkaus ja koulutuksesta aiheutu
nei den kustannusten korvausta eni ntaan kuukauden aja lta koul utustil ai suut"ta 
kohti. Kustannusten korvausta suoritetaan 4 §:n 4 momentin mukaisesti . 

7 § Tyonantajan taloudellisesti tukemaan ammattiyhdistyskoulutukseen kaytetty 
aika luetaan virkamiehen tyoajaksi siten kuin asiasta on sovittu asian
omaisessa tyoaikasopimuksessa. 

Virkavapaus ja ammattiyhdistyskoulutus 

8 § Ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvalle virkamiehelle myonnetaan vir
kavapaata. Virkavapautta on haettava vahintaan kahta viikkoa aikaisemmin, 
jos koulutustilaisuus kestaa enintaan viisi paivaa ja vah intaan kuusi 
viikkoa ennen, jos koulutustilaisuus kestaa enemman kuin viisi paivaa. 

9 § J.os virkavapauden myontaminen 3-6 §:n mukaiseen ammattiyhdistyskoulutuk
seen tuottaisi hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuntuvaa haittaa viras
ton toiminnalle, on tyonantajalla oikeus siirtaa virkavapauden alkamis
ajankohtaa enintaan kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvem
min kuin kuuden kuukauden valein toistuvasta koulutuksesta, enintaan sii
hen saakka, kunnes seuraava vasta·ava koulutustilaisuus jarjestetaan . 

Mikali tyonantaja kayttaa edella tarkoitettua siirto-oikeutta tulee paa
luottamusmiehelle tai vastaavalle muulle luottamusmiehelle ja asianomai-
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selle henkilolle ilmoittaa viimeistaan kymmenen paivaa ennen koulutusti
laisuuden alkua syy, jonka takia virkavapauden myontaminen ei ole mah-. 
dollista. 

10 § Haettaessa palkatonta virkavapautta muuhun kuin tyonantajan taloudelli
sesti tukemaan ammattiyhdistyskoulutukseen noudatetaan 8 §:n mukaisia 
koulutukseen hakeutumisen maaraaikoja. 

Ammattiyhdistyskoulutusta varten myonnettava opintovapaa 

11 § Virkamiehella on oikeus saada opintovapaalaissa tarkoitettua opintovapaa
ta tyonantajan taloudellisesti tukemaa edella 3-6 §:ssa tarkoitettua ammat
tiyhdistyskoulutusta varten. 

Laskettaessa virkamiehen opintovapaalaissa tarkoitettuun koulutukseen 
kayttamaa aikaa otetaan huomioon myos 10 §:n mukaiseen ammattiyhdistys
koulutukseen osallistuminen. 

Virkamies voi osallistua yhden kuukauden ajan kalenterivuodessa taman 
sopimuksen 3-6 §:n mukaiseen taloudellisesti tuettuun ammattiyhdistys
koulutukseen ilman, etta se vahentaa opintovapaalain mukaista opintova
paa-aikaa. 

Opetusohjelmien hyvaksyminen 

12 § Taman sopimuksen 3-6 §:ssa tarkoitetun ammattiyhdistyskoulutuksen opetus
ohjelmat hyvaksytaan puolivuosittain sopimuksenmukaisiksi koulutustilai
suuksiksi valtiovarainministerion ja ao. keskusjarjestojen yhteisesti 
sopimalla tavalla. 

13 § Keskusjarjestojen tulee toimittaa esityksensa viimeistaan kaksi kuukaut
ta ennen vuosipuoliskon alkua valtiovarainministerioon. Esityksen tulee 
olla valtiovarainministerion ohjeiden mukaisesti laadittu. 

Toteutetun koulutuksen raportointi 

14 § Keskusjarjestojen tulee antaa valtiovarainministeriolle vuosittain tam
mikuun viimeiseen paivaan mennessa selvitys edellisen kalenterivuoden 
aikana toteutuneesta koulutuksesta. Selvityksen tulee olla valtiovarain
ministerion ohjeiden mukaisesti laadittu. 

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

15 § Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1986 helmikuun 29 paivaan 
1988. Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei 
sita jommalta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irtisanota vahintaan 
kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden paattymista. 

Edella 3 §:ssa tarkoitettua korvausta voidaan kuitenkin vuosittain tar
kistaa sopimuskauden aikana sopimusta irtisanomatta. 

16 § Tahan sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtya 
tyotaistelutoimenpiteisiin sopimuksen patevyydesta, voimassaolosta tai 
oikeasta sisallosta taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syn
tyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai 
uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. 
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LIITE 2.16. =========== 

Va1tion virkamiesten 1uottamusmiessopimus uudistetaan 
seuraavasti muutettuna: r 

Muutetaan 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 13 §, 
lisataan 5 §:aan uusi 4 momentti, jo1loin nykyi-
nen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi seka lisataan 
8 § :aan uusi 4 momentti, seuraavasti: 

5 § 

Paaluottamusmiehen ja luottamusmiehen tehtavana on toi
mia virkamiesten edustajana virkaehtosopimusten seka 
annettujen saannosten ja maaraysten tulkintaa tai so
veltamista koskevissa asioissa, rationalisointiyhteis
tyossa seka tarpeen mukaan myos muissa viranomaisen ja 
virkamiesten va1isiin suhteisiin liittyvissa asioissa . 

Paaluottamusmiehelle, luottamusmiehelle ja piiriluot
tamusmiehelle on ilmoitettava riittavan varhaisessa 
vaiheessa mikali luottamusmiehen toimialueella aiotaan 
suorittaa valtioneuvoston rational isointiyhteistyosta 
6.11.1980 antaman paatoksen tai sen perusteella annet
tujen muiden ohjeiden mukaisia rationalisointitoimen
piteita. Paaluottamusmiehella, luottamusmiehella ja 
piiriluottamusmiehella on oikeus tutustua mahdollisiin 
rational i sointisuunnitelmiin ja heil1e on annettava 
tilaisuus lausua niista mielipiteensa. ' 

6 § 

Jos virkaehtosopimusta koskevaa asiaa ei edella maini
tulla tavalla saada selvitetyksi, noudatetaan 20 paivana 
marraskuuta 1984 valtion virkaehtosopimusten neuvotte
lumenettelysta tehdyssa paasopimuksessa sovittua neu
vottelujarjestysta. 

8 § 

Paa1uottamusmiehena tai luottamusmiehena toimivan opet
tajan palkkiosta on sovittu erikseen. Paa1uottamusmie
hena tai luottamusmiehena toimiviin korkeakoulujen 
opettajiin sovelletaan, mita paaluottamusmiehena tai 
luottamusmiehena to1mivien korkeakoulutasoa alempien 
oppilaitosten opettajien osalta on sovittu. 

17a 
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13 § 

Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivast a 1986 . 
helmikuun 29 paivaan 1988 . Sopimuksen voimassaolo j~t
kuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita jom
malta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irt i sanota 
vahintaan kuus i viikkoa ennen sopimuskauden tai jatko
vuoden paattymista. 
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Valtion virkamiesten ikalisasopimus liitteineen uudiste-
taan seuraavasti muutettuna: r 

Muutetian 4 §:n 1 momentin a-, b-, c- ja f-kohta seka 10 
seuraavasti: 

4 § 

Ikal isaan oikeuttavaksi palvelusajaksi virkamies saa 
lukea koko sen ajan, minka han on ollut paatoimiseksi 
katsottavassa: 

a) valtion palveluksessa, jolloin valtion palvelukseksi 
katsotaan myos palvelus kansanedustajana, valtioneuvoston 
jasenena, eduskunnan oikeusasiamiehena, eduskunnan vi
ran tai toimen haltijana seka Suomen Pankin, Ahvenanmaan 
maakunnan, kansanelakelaitoksen, Postipankin, valtion 
teollisuuslaitoksen, valtionenemmistoisen yhtion ja sen 
kotimaisen tytaryhtion palvelus seka palvelus yhtiossa, 
jossa Suomen Pankilla on osake-enemmisto ja Suomen Aka
temian varttuneen tutkijan apurahaa nauttien palveltu 
a i ka; 

b) kunnan, kuntainliiton, kunnallisen keskusjarjeston, 
Kunnallisen elakelaitoksen, paakaupunkiseudun yhteis
tyovaltuuskunnan, uskonnollisen yhdyskunnan, Maakunta-
1 i i ttojen kesku·s 1 i i ton ja maakuntal i i ttojen, toimiehto
sopimusjarjestelman piiriin kuuluvan valtionapulaitok
sen ta i sell ai sen yksi tyi sen yhtei son tai 1 aitoksen 
palveluksessa, joka saa lain tai asetuksen nojalla tai 
harkinnanvaraista valtionapua yli puoleen palkkausme
noistaan; 

c) Punaisen Ristin, pohjoismaiden ministerineuvoston 
alaisen elimen, Yhdistyneiden Kansakuntien, sen eri
tyisjarjestojen tai muun sellaisen hallitusten valisen 
kansainvalisen jarjeston tai yhteistyoelimen palveluk
sessa, johon Suomi on virallisesti liittynyt tahi sel
laisessa kansainvalisessa kehitysyhteistyotehtavassa, 
jossa Suomi on mukana; 

f) palveluksessa laakarina, hammaslaakarina, elainlaa
karina, fyysikkona, kemistina, psykologina, osastonhoi
tajana, ylihoitajana, toimintaterapeuttina, puhetera
peuttina, lastentarharopettajana, sosiaalihuoltajana, 
sosiaalityontekijana, sairaanhoitajana, terveyssisare
na, katilona, mielisairaanhoitajana, proviisorina, far
maseuttina, rontgenhoitajana, laboratoriohoitajana, laa
kintavoimistelijana, terveydenhoitajana, tyoterveyshoita
jana, hammashoitajana, apuhoitajana, lastenhoitajana tai 
hammasteknikkona yksityisessa yhtiossa, yhteisossa tai 
laitoksessa, mikali tama toimi on patevyysehtoihin ja 

17a 
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laatuun nahden siihen valtion virkaan tai toi meen rin
nastettavissa, mih i n han tasta toimesta erottuaan on 
ensiksi tullut; 

----------------------------------------------·--------
10 § 

Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1986 
helmikuun 29 paivaan 1988. SopimuRsen voimassaolo jat
kuu taman jalkeen vuoden kerrallaan, jollei sita jam
malta kummalta puolelta ole irtisanottu tai irtisanota 
vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatko
vuoden paattymista. 
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Virkaehtosopimus kassaerehdysrahan suorittamis~sta v~l
tionrautateilla 19.3.1981 tehdyn virkaehtosopimuksen 
uudistamisesta eraiden valtionrautateiden virkamiesten 
osalta 11.4.1984 uudistetaan olemaan voimassa maalis
kuun 1 paivasta 1986 helmikuun 29 paivaan 1988. 

17a 
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Va1tion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 
tehty virkaehtosopimus 1iitteineen uudistetaan seuraavasti 
muutettuna: 

Muutetaan 9, 13, 19, 20, 21, 27 ja 28 §. 

9 

Virkamiehen oma11a tai ha11itsema11aan ku1ku
neuvo11a tekemasta virkamatkasta suoritetaan matkusta
miskustannusten korvausta seuraavasti: 

Auto11a 

Moottor 
Moot tor 
Moot tor 
Moot tor 

Kunkin 1.4. a1kavan vuoden mittaisen 
ajoki1ometrien 1askentakauden 5000 
ensimmaise1ta ki1ometri1ta 120 pennia 
ki1ometri1ta ja seuraavi1ta ki1omet
rei1ta 108 pennia ki1ometri1ta. Ede11a 
mainitut ki1ometrikorvaukset suoritetaan 
korotettuina seuraavissa tapauksissa: 
1) 14 pennia si11oin kun virkatehtavien 
suorittaminen ede11yttaa peravaunun 
ku1jettamista autoon kiinnitettyna ja 30 
pennia s111oin, kun virkatehtavien 
suorittaminen ede11yttaa asuntovaunun 
ku1jettamista autoon kiinnitettyna, ja 
2) 4 pennia si11oin, kun 

a) virkamies joutuu ku1jettamaan 
autossaan koneita tai 1aitteita, 
joiden paine y1ittaa 80 ki1oa tai 
joiden koko on suuri, 
b) virkamies on viranhoitoonsa kuu1u
vien tehtavien vuoksi joutunut autos
saan ku1jettamaan koiraa, tai 

3) 15 pennia si11oin, kun virkamiehen 
virkatehtavien hoito ede11yttaa 
1iikkumista auto11a metsaautotie11a 
tai muu1ta 1iikentee1ta su1jetu11a 
tierakennustyomaa11a, kyseisten ki-
1ometrien osa1ta. 

venee11 a. .. 150 pennia ki1ometri1ta 
ke1ka11a ... 98 pennia ki1ometri1ta 
pyora1lii ... 80 pennia ki1ometri1ta 
po1kupyo-

ra 11 a ........ . ... . . 57 pennia ki1ometri1ta 
Muu11a tava11a ... 31 pennia ki1ometri1ta 

Korotetut korvaukset suoritetaan 1.3.1986 1ukien. Ajo
ki1ometrien 1askentakausi vaihtuu 1.4.1986. 

13 § 

Paivaraha suoritetaan 
1) osapaivarahana 55 markkaa jokaise1ta paivarahaan oi
keuttava1ta matkavuorokauae1ta, josta virkamatkaan on 
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kaytetty 12 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa mainitut 
vahimma1sajat, ja 
2) kokopaivarahana 123 markkaa jokaiselta paivarahaan 
oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta v1rkamatkaan on 
kaytetty 12 §:n 2 momentissa mainittu vahimmaisaika.· 

19 § 

Edella 18 §:ssa tarkoitettujen majoittumiskor
vausten enimmaismaarat matkavuorokautta kohti ovat: 

Helsing1n, Espoon, Vantaan ja 
Kauniaisten kaupungit 
Muut kunnat 

Yomatkaraha 

20 § 

350,00 
280,00 

Yomatkarahaa suoritetaan sellaiselta paivarahaan 
oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan 
tai virantoimitukseen on kaytetty yl1 kaksitoista tun
tia ja josta ajasta vahintaan nelja tuntia on ollut 
kello 21.00- 7.00 valisena aikana, paitsi milloin toi
mitusmiehelle suoritetaan majoittumiskorvausta tahi toi 
mitusmies saa eri korvauksen junan makuupaikasta tai lai
van hyttipaikasta taikka matka tapahtuu valtion kaytet
tavana olevalla laivalla tai junassa, jossa matkustajal
la on tilaisuus asua tahi milloin toimitusmiehella ei 
muutoin ole valtion jarjestaman maksuttoman majoituksen 
johdosta yopymiskustannuksia. Yomatkarahan suuruus on 
25,00 markkaa vuorokaudelta. 

21 

Oppikurssilaiselle, jolla tarkoitetaan virkapaikan tai 
virantoimituspaikan ulkopuolella pidettaville viraston tai 
laitoksen jarjestamille tahi sen muutoin osoittamille 
oppikursseille maarattya virkamiesta, suoritetaan matka
kustannusten korvausta matkoista kursseille ja takaisin 
6- 14 ja 18- 19 §:n mukaisesti. 

Enintaan 21 vuorokautta kestavalta oppikurssilta (lyhyt 
oppikurssi) suoritetaan kurssiajalta paivarahaa tai ate
riakorvausta edella 11 - 15 §:ssa olevien maaraysten mu
kaisesti ja majoittumiskorvausta tai yomatkarahaa 18 -
20 §:ssa olevien maaraysten mukaisesti. 

Yli 21 paivaa kestavalta yhdenjaksoiselta oppikurssilta 
(pitka oppikurssi) suoritetaan kurssin alusta lukien 
samoin edellytyksin kuin mita 11 ja 12 §:ssa on paiva
rahan saamisen osalta ja 15 §:ssa ateriakorvauksen saa
misen osalta sanottu k u r s s i p a i v a r a h a a 
seuraavasti: 

a) 1 - 21 pa1v1en ajalta kurssipaivaraha on koko
tai osapaivarahan tai ateriakorvauksen suuruinen, 
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b) 22 - 28 paivi1ta suoritetaan kurssipaivara
haa, jonka suuruus on 70 % koko- tai osapaivara
han tai ateriakorvauksen maarasta ja 

c) sita seuraavi1ta paivi1ta, mutta kuitenk1n 
enintaan vuoden kestavalta kurssiaja1ta su~ite
taan kurssipaivarahaa, jonka suuruus on 55 % ko
ko- tai osapaivarahan tai ateriakorvauksen maa
rasta. 

Mil1oin va1tio on jarjestanyt oppikurssei11e osa11istu
valle maksuttoman ruoan, vahennetaan kurssipaivarahasta 
50 %. Jos valtio on jarjestanyt myos maksuttoman kohtuu1-
liset vaatimukset tayttavan majoituksen, vahennetaan 
kurssipaivarahasta 1isaksi 25 %. Kasarmi-, 1eiri- tai 
muissa vastaavissa o1osuhteissa jarjestetysta maksutto
masta majoituksesta ei sanottua 25 %:n vahennysta kuiten
kaan suoriteta . 

Niilta paiv i 1ta, joilta oppikurssilainen on oikeutettu 
kurssipaivarahaan, ei suoriteta majoittumiskorvausta 
eika yomatkarahaa. 

Kun kurssit jakautuvat osiin ja niiden va1inen aika y1it
taa 12 vuorokautta, pidetaan asia eri kursse i na. 

27 § 

Jos syntyy erimie1isyyksia taman sopimuksen patevyy
desta, voimassao1osta tai oikeasta sisa11yksesta, on eri
mi elisyys pyrittava selvittamaan neuvotteluil1a. Talloin 
noudatetaan menettelya, josta on sovittu 20 paivana mar
raskuuta 1984 valtion virkaehtosopimusten neuvotte1ume- · 
nettelysta tehdyssa paasopimuksessa. 

Sopimuksen voimassaolo 

28 § 

Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1986 
helmikuun 29 paivaan 1988 ja sita sovelletaan 1 paivas
ta maaliskuuta 1986 ja sita myohemmin a1kaviin matkavuo
rokausiin . Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman ja1keen 
vuoden ker r a11aan, jollei sita jommalta kumma1ta puole1-
ta ole irtisanottu tai irtisanota vahintaan kuusi viik
koa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden paattymista. 

Taman sopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauk
sia voidaan 1.3.1987 alkaen tarkistaa kustannustaso ja 
kustannustason muutos huomioon ottaen. 
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valtion virkamiesten matkakustannusten kor
vaamisesta tehtyyn virkaehtosopimukseen 

Puolipaivarahajarjestelman lakkauttamiseen liittyvien 
erityiskysymysten jarjestaminen 

2 §. Niille tie- ja vesirakennushallituksen ja tie- ja 
vesirakennuspiirien piirihallinnon palveluksessa oleville 
diplomi-insinooreille ja insinooreille, joille on maksettu 
puolipaivarahaa uuden jarjestelman voimaantullessa, suo
ritetaan niin kauan kuin he palvelevat tallaisessa virassa 
tai toimessa henkilokohtaisena palkanlisana: diplomi-in
sinooreille 370 markkaa ja insinooreille 350 markkaa kuu
kaudessa 1 paivasta maaliskuuta 1986 lukien. 

3 §. Niille tiemestaripiirien palveluksessa oleville 
tiemestareille ja rakennusmestareille, joille on makset
tu puolipaivarahaa uuden jarjestelman voimaantullessa, 
suoritetaan, niin kauan kuin he palvelevat tallaisessa 
virassa tai toimessa, henkilokohtaisena palkanlisana 410 
markkaa kuukaudessa 1 paivasta maaliskuuta 1986 lukien. 

4 §. Mikali tyomaalle siirretty rakennusmestari, joka on 
tie- ja vesirakennuslaitoksen palveluksessa uuden jarjes
telman voimaan tullessa, ei tulisi saamaan sopimuksen 
mukaista matkakustannusten korvausta tai mikali tama on 
markkamaaraltaan pienempi kuin hanelle puolipaivarahajar
jestelman mukaan maksettava puolipaivaraha, suoritetaan 
hlnelle matkakustannusten korvauksena 735 markkaa kuukaude~
sa paitsi Lapin laanin ja seuraavissa Oulun laanin maalais
kunnissa: Hyrynsalmi, Kuhmo, Kuusamo, Pudasjarvi, Puolanka, 
Ristijarvi, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, sijaitse
villa tyomailla palveleville rakennusmestareille 840 markkaa 
kuukaudessa 1 paivlsta maaliskuuta 1986 lukien . 

17a 
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Valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamatkoj~n 
kustannusten korvaamisesta tehty virkaehtosopimus uudistetaan 
seuraavasti muutettuna: · 

Muutetaan 7 §:n 3 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 13 §:n 1 
ja 2 momentti ja 
lisataan 13 §:aan uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 moment
tl s11rtyy 3 momentiksi. 

7 § 

Jos virkamatkaan kaytetty aika ylittaa viimeisen tayden 
~atkavuorokauden yli kahdella tunnilla, on virkamiehella 
oikeus kyseisen matkavuorokauden ajalta paivarahaan, jonka 
suuruus on 35% viimeisen ulkomailla paattyneen tayden mat
kavuorokauden mukaisesta paivarahasta, ja jos yli kahdella
toista tunnilla, hanella on oikeus kyseisen matkavuorokauden 
ajalta paivarahaan, jonka suuruus on 65 % viimeisen ulkomail
la paattyneen tayden matkavuorokauden mukaisesta paivarahas
ta. Edella tarkoitetun tayden matkavuorokauden paatyttya 
kotimaassa alkavilta matkavuorokausilta virkamiehen paiva
rahat maaraytyvat kotimaan korvausten mukaisesti. 

8 § 

Milloin virkamies on jonakin matkavuorokautena saanut ho
tellihuoneen hintaan sisaltyneen tai valtion muutoin erikseen 
kustantaman muonituksen, maksetaan paivaraha talta osin 50 
prosentilla alennettuna. 

13 § 

Tama sopimus on voimassa maaliskuun 1 paivasta 1986 hel
mikuun 29 paivaan 1988 ja sita sovelletaan 1 paivasta maa
liskuuta 1986 ja sita myohemmin alkaviin matkavuorokausiin. 
Sopimuksen voimassaolo jatkuu taman jalkeen vuoden kerral
laan, jollei sita jommalta kummalta puolelta ole irtisanot
tu tai irtisanota vahintaan kuusi viikkoa ennen sopimus
kauden tai jatkovuoden paattymista. 

Valtiovarainministerio voi sopimuskauden aikana rahanar
von muutoksen tai muun erityisen syyn johdosta korottaa 
ulkomailla suoritettavien hotellikorvausten enimmaismaaria. 

Taman sopimuksen mukaisia matkakustannusten korvauksia 
voidaan 1.3.1987 alkaen tarkistaa kustannustaso ja kustan
nustason muutos huomioon ottaen. 
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LIITE valtion virkamiesten ulkomailla tehtyjen virkamatkojen 
kustannusten korvaamisesta tehtyyn virkaehtosopimukseen 

17a 

Tyomatkasta ulkomaille suoritetaan paivarahaa matkavuorokaudelta ja 
hotellikorvausta korvaukseen oikeuttavalta matkavuorokaudelta seuraavat 
enimmaismaarat: 

MAA TAl ALUE 

Afganistan 

Alankomaat 

Alankomaiden Antillit 

Algeria 

Amerikan yhdysvallat 

Angola 

Arabiemiraattien 1 i itto 

Argentiina 

Australia 

Bahamasaaret 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belgia 

Benin 

Paivaraha 

210,-

240,-

200,-

375,-

275,-

175,-

345,-

220,-

240,-

260,-

270,-

175,-

240,-

260,-

150,-

Hotell i
korvauk
sen enim
maismaara 

270,-

540,-

650,-

560,-

790,-

550,-

BOO,-

590,-

520,-

660,-

650,-

600,-

500,-

420,-

270,-
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Bennuda 260,- 700,-
f 

Bolivia 210,- 350,-

Botswana 185,- 350,-

Brasilia 165,- 400,-

Brunei 250,- 550,-

Bulgaria 185,- 450,-

Burkina Fa so 150,- 2BO,-

Burundi 230,- 320,-

Chile 230,- 450,-

Costa Rica 190,- 340,-

Djibouti 240,- 500,-

Dominikaaninen tasavalta 180,- 620,-

Ecuador 165,- 580,-

Egypti 190,- 350,-

El Salvador 180,- 420,-

Espanja 220,- 380,-

Etela-Afrikan tasavalta 165,- 300,-

Etiopia 160,- 460,-
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F1dzi 200,- 420,-' 
( 

F1lippiinit 200,- 730,-

Gabon 250,- 300,-

Gambia 150,- 330,-

Ghana 250,- 350,-

Guadeloupe 200,- 450,-

Guatemala 200,- 540,-

Guinea 320,- 500,-

Guinea-Bissau 150,- 300,-

Guyana 170,- 350,-

Haiti 180,- 250,-

Honduras 205,- 410,-

Hong kong 205,- 580,-

Indonesia 225,- 760,-

Inti a 165,- 420,-

I rak 380,- 540,-

Iran 380,- 500,-

Irlanti 220,- 500,-
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Is 1 anti 230,- 450,-' 
( 

lso-Britannia 230,- 600,-

Is rae 1 210,- 540,-

Italia 270,- 580,-

ltavalta 230,- 500,-

Jamaika 240,- 550,-

Japani 380,- 770,-

Jemenin arabi tasava l ta 245,- 500,-

Jemenin kansandemokraattinen tasaval ta 200,- 500,-

Jordani a 300,- 500,-

Jugoslavia 165,- 440,-

Kame run 200,- 340,-

Kanada 230,- 560,-

Kenia 150,- 400,-

Keski-Afrikan tasavalta 200,- 300,-

Kiina 220,- 400,-

Kolumbia 190,- 350,-

Komori t 185,- 250,-

Kongo 250,- 460, -
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Korean tasavalta 330,- 670,J 

Korean demokraattinen kansantasavalta 180,- 500,-

Kreikka 150,- 300,-

Kuuba 180,- 300,-

Kuwait 300,- 750,-

Kypros 180,- 500,-

Laos 200,- 250,-

Libanon 250,- 450,-

Liberia 250,- 400,-

Libya 280,- 400,-

Liechtenstein 190,- 280,-

Luxemburg 210,- 420,-

Llinsi-Samoa 150,- 275, -

Malesia 220,- 480,-

Malawi 150,- 300,-

Malediivit 150,- 300,-

Mali 210,- 350,-

Malta 160,- 340,-

Marokko 170,- 250,-
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Martinique 200,- 450,J 

Mauretania 170,- 250,-

Meksiko 270,- 530,-

Monaco 270,- 500.-

Mongolia 175,- 350,-

Mosambik 170,- 330,-

Nepal 150,- 410,-

Neuvostoliitto 200,- 500,-

Nicaragua 235,- 430,-

Niger 200,- 340,-

Nigeria 300,- 520,-

Norja 260,- 550,-

Norsunluurdnnikko 210,- 450,-

Oman 280,- 610,-

Pak i stan 165,- 400,-

Panama 225,- 560,-

Papua - Uusi Guinea 200,- 500,-

Paraguay 175,- 300,-

Peru 190,- 490,-
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Portugali 160,- 370,-
I 

Puola 165,- 350,-

Qatar 280,- 540,-

Ranska 270,- 450,-

Romania 195,- 400,-

Ruanda 170,- 350,-

Ruotsi 230,- 580,-

Saksan demokraattinen tasavalta 230,- 360,-

Saksan liittotasavalta 230,- 470,-

Sambi a 185,- 300,-

Saudi-Arabia 380,- 600,-

Senegal 185,- 320,-

Seychellit 185,- 250,-

Sierra Leone 180,- 300,-

Singapore 205,- 570,--- - . -
Srf Lanka 150,- 350,-

. -- - - ·-·------ .. - ... -- .. -
SOdan 190. ~ 600,-

- -- -- ----·--· ·--
Surinam 160, - 250,-

------
Sveitsi 

. () 
260,- 4'50,-

Syyria 280,- 820,-
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760) 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmestyy lisa
lehti nro 34, joka tulee voimaan 1 . 7.1986 . 
Lisalehti sisaltaa mm. seuraavia rahtien ja maksujen korotuksia : 
- Ruotsin osuuden rahteja korotettu n. 3 ~ . 

- vaunukuormien vahimpia maksuja korotettu Ruotsin osuudella 
- vaarallisten aineiden (RID-tavaroiden) rahtilisia korotettu 

Ruotsin osuudella 
- erailla Ruotsin asemilla kannettavia lisarahteja korotettu 
- osakuormaus-/osapurkausmaksuja korotettu Ruotsin osuudella 
- korotuksia sailion kayttomaksuissa 

Pohjoismaiseen vaunukuormatariffiin ilmestyy 1 . 7 . 1986 lukien 
myos lisalehti nrc 35 , joka sisaltaa korotuksia Poikkeustariffi 6 
(Konttitariffi) kuljetusmaksuissa Ruotsin/Norjan valisessa lii
kenteessa. 

(Lt 10 . 6 . 1986) VT 25/86 
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AVOIMIA VIRKOJA 

Kouvolan rautatiepiirissa kaksi asemapaallikOn (A21) virkaa 
toistaiseksi Lahden ja Kotkan liikennealueilla (Lh ja Kta lii
kennealueen paallikko). 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemuk
set on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeistaan 
15.8.1986. 

Kouvolan rautatiepiirissa teknikon (AlB) virka (Kv rtpt, varik
koryhma) ja konttoripaallikon (Al7) virka (Kv rtpt, koulutus
asiat). 

Rautatie~iirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava Kouvolan rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 
31 . 7.1986. 

Lisays VT 17/86 Kouvolan rautatiepiirissa (Kouvolan rautatiepii
rin toimisto) haettavana oleva toimistosihteerin (All) virka 
p.o. (Kouvolan rautatiepiirin toimisto, tss-palkat). 

Asemapaa11ikon (A14) virka toistaiseksi Tampereen 1iikenne

a1uee11a (1 Jsk) 

Tampereen rautatiepiirin paa11iko11e osoitetut kirja11iset hake

mukset on toimitettava Tampereen rautatiepi~rin kansliaan vii

meistaan 21.7.1986. 

18 

Asemapaa1Jikon (Al4) virka, toistaiseksi Joensuun rautatiepiirissa 

sijoituspaikkana Joensuun (1 Hnv ah) liikennealue. 

Rautatiepiirin paalliko1le osoitetut kirjalliset hakemukset on toi

mi~ettava Joensuun rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 21.7.1986. 
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Liikennemestarin (A11l virka, toimistosihteerin (A8) virka , 

toimistovirkailijan (A4l toimi, kuormausmestarin virka, 

3 junamiehen tointa ja asemamiehen (A2) toimi . 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset 

hakemukset on toimitettava Helsingin rautatiepiirin toimis 

ton kansliaan viimeistaan 28 paivana heinakuuta 1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoi 

tetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Liikennemestari (A11) 

Toimistosihteeri (A8) 

Toimistovirkailija (A4l 

Kuormausmestari 

Junamies 

Asemamies (A2) 

Keravan (1 Krs js) lii 

kennealueelle 

Keravan (1 Ke lippukassa) 

liikennealueelle 

Keravan (1 Ke) liikenne

alueelle 

Keravan (1 Prv) liikenne

alueelle 

Keravan (3 Ke) liikenne

alueelle 

Keravan (1 Jp) liikenne

alueelle 
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VETURINKULJETTAJAKU~SSIT VUONNA 1987 

Veturinkuljettajakurssei1le pyrkiville pidetaan va1intakoe rau~a

tiepiireittain 1auantaina 30.8.1986. Siihen kuu1uvat kokeet 

1) suomen kie1essa, 2) matematiikassa, 3) veturitekniikassa ja 

4) veturimiestutkintoon sisa1tyvissa ohjesaannoissa . 

Kurssei11e pyrkijan on jatettava rautatiepiirinsa paa11ik611e osoi

tettu hakemus vastuua1ueen paa11ik611e viimeistaan 4.8 . 19~. 

Hakemukseen vastuua1ue 1iittaa se1van va1okopion nimikortista ja 

esimiehen vahvistaman 1aske1man veturimiestutkinnon ja1keen vaadi

tusta kahden vuoden veturimiespa1ve1uksesta koneapu1aisena. 

Hakemukset esimiehen 1ausuntoineen hakijan kayttaytymisesta ja 

toirninnasta toimitetaan rautatiepiirin paa11ik611e. 

Veturinku1jettajakurssei11e hakemisen ede11ytyksena on, etta em. 

kahden vuoden maaraaika tayttyy kevaan 1987 kurssei11e pyrkivi1ta 

viimeistaan 31.12.1986 ja syksyn 1987 kurssei11e pyrkivi1ta 1.7.1987 

mennessa. 

Vaadittava veturimiespa1ve1us 1asketaan veturimiestutkintotodistuk

sen ja1keisesta paivamaarasta a1kaen vahennettyna mahdo1liset 

poissao1ot kuten esimerkiksi aseve1vol1isuuden suoritusaika. 

Rautatiepiirit 1ahettavat vastuua1ueittain tehdyt nimiluette1ot 

erikseen seka kevaan etta syksyn 1987 kursseil1e pyrkivien osa1ta 

rautatieopistoon 18.8 . 1986 mennessa . 

Rautatieopisto 1ahettaa yksityiskohtaiset ohjeet rautatiepiireissa 

pidettavista va1intakokeista seka koekysymykset rautatiepiirien 

paa11ikoi11e 25.8 . 1986 mennessa. 

Ktj 18 . 6.1986 VT 19/86 
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VR 2625 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

1178.4 , 1311 . 7 , 1311 . 8, 2420 , 2436, 2823, 2826, 3210 , 3221, 3221 . 1 , 
3226 , 3227 , 3233, 3253, 3268 , 3281 , 3282 , 3286, 3287 , 3295, 3553 
poistetaan 

3567 lh/50 A4 
3850 , 3926, 3926 . 4, 3930 
4010 kpl A4L 

4454 

4455 
4887 

kpl A3L 
kpl A4 
poistetaan 

Kkt 2/289/86 , 6 . 6 . 1986 , 

RAHTILUOTTO 

Aloituskokouksen poytakirja 
poistetaan 

Henkiloliikenteen luottoasiakas 
tietojen korjauslomake 
SNTL:n vaunutilanne 

SNTL erikoisvaunutilaus 

VT 19/86 

Sake 

Trk 
Ltkj 

Ltkj 

Rajattoman luotto- oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset : 

Luetteloon lisataan : 

770974 

771154 

Oy Teboi l Ab (Transpoint) 
Bulevardi 26 
00120 HELSINKI 

Tehdaspuu Oy pienlahetykset 

PL 139 
45101 KOUVOLA 

Luettelosta poistetaan : 

612846 Oy Fin l ayson Ab Finlaysonputki 
Varastokatu 10 
05800 HYVINKJOI 

(Tlk 217/86 , 18 . 6 . 1986) VT 19/86 
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TILITYSS~~NNON MUUTOKSIA 

Tilityss~~nnon 2 . osan liitteeseen nro 1 tehd~~n Oulun kirjauskes 

kuksen tilityspaikkoihin 28 . 6 . 1986 lukien seuraavat muutokset : 

- poistetaan tilityspaikat (336) Tuomioja ja (769) Kempele 

- lis~t~~n tilityspaikka (338) Lirninka 

(Nro Tlt 2/230/86,19 . 6 . 86) VT 19/86 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALI MATKAT 

Liikennepaikko en valimatkat -julkaisuun tehtavia muutoksia varten 

ilmoitetaan, etta heinakuun 1. paivasta 1986 lukien lakkautetaan seu

raavat liikennepaikat: 

Tampere rtp 

Maaria 

Oulu rtp 

Jormua 

Saviaho 

Sotkamo 

Tuulimaki 

Kuluntalahti (henkiloliikenteen osalta) 

Joensuu rtp 

Kattilajoki 

Saarela 

Lisaksi ilmoitetaan, etta Kuluksen liikennepaikalta 1.6.1985 lakkau

tettu matkustajajunien pysahtyminen palautetaan ennalleen 1.7.1986 
alkaen. Pysahtymiset on lakkautettu aiemmin kirjeella nro Lko 

2139/579/85, 3.4.1985. 

(Nro Lko 4/571/86, 11 .6. 86) VT 19/86 
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AUTOPIKAJUNALIIKENNE 

VT:esa nro 51/84 annettuihin kuljetusehtoihin on tehty seuraava li
eaye: 

Matkuetajien henkilokohtaisekei matkatavaraksi tulkitaan mm. eurfaus

laudat, kanootit ja pienveneet (ei soutuveneet tai moottoriveneet). 

Em. tavarat voivat ella tavarankuljetuevaunuissa kuormassa, mikali 
niiden pituus ei ylita kuljetusperavaunuille annettuja enimmaismitto
ja . 

Em. tavarat hyvaksytaan kuljetettavaksi vain vaunujen alatasoilla . 

Mikali ne on kuormattu auton kattotel ineelle ja joudutaan purkamaan 

eallitun kuormauskorkeuden ylityksen vuoksi, voidaan ne sijoit taa 
vaunun lattialle kuljetettavan auton viereen, jolloin niiden kulje tus 
tapahtuu asiakkaan vastuulla. Tasta on ilmoitettava asiakkaalle kuo r 
mauksen yhteydessa. 

(Nro Lht 20/544/86, 12.6.1986) VT 19/86 
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KANSAINVALINEN RENKILOLIIKENNE, LANTINEN 

POHJOLAN NUORISOKORTTI 86 

1.5.1986 tuli voimaan POHJOLAN NUORISOKORTTI 86 . Sita myydaan vuoden 
loppuun asti, ja viimeinen voimassanlopaiva on 30.1.1987. Lippu myy
daan alle 26-vuotiaalle pohjoismaalaiselle ja sen voi ostaa vain 

omassa maassa. 

H i n t a 600 mk 

K e 1 p o i s u u s 
1 kuukausi, 2 . luokassa 
Suomalaisen on ostettava 50 %: n alennuslippuja VR:n 
osuuksille . 
Muissa Pohjoismaissa se kelpaa rajattomasti rauta
teilla. 

E d u t Samat kuin POHJOLA JUNALLA-lipulla, ei kuitenkaan 
hotellietuja. Kelpaa siis rautatiematkojen lisaksi 
mm. lisamaksutta yhteisluokassa laivaosuudella Tur
ku- Tukholma (Silja Line). 

Siiryttaessa 1. luokkaan maksetaan 1. ja 2 . luokan normaalihintojen 
erotus. 

L i p u n k i r j o i t u s (ks. oheisia malleja) 

Kaytetaan tavallista TCV-matkalippua ja -paallysta. 

TCV-matkalippuun kirjoitetaan 2. luokan kohdalle (menopuolelle): 

"POHJOLAN NUORISOKORTTI 86 

NORDISKT UNGDOMSKORT 86 " 

1. luokka ja paluupuoli yliviivataan . 
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Kulkutie-sarakkeeseen (via) kirjoitetaan: 

"Nimikirjoitus 
Namnteckning", johon matkustaja kirjoittaa oman nimensa. 

Kohtaan "Erityisia ilmoituksia" kirjoitetaan: "ks. lipuketta 
se inlaggsblad" 

19 

TCV-paallykseen kirjoitetaan matkustajan nimi painokirjaimin ja syn

tymaaika: 

"synt: ....... . 11 

fodd 

Voimassaoloaika 2 kk yliviivataan ja samalle riville vasemmalle kir

joitetaan: 

"Voimassa kk 
Galler mAnad", ja samalle riville oikealle todellinen voimassao

loaika, esim.: "03.07- 02.08.86". 

Hintasarakkeen viereen kirjoitetaan: "POHJOLAN NUORISOKORTTI 86 

NORDISKT UNGDOMSKORT 86" 

TCV-lipun numero kirjoitetaan viela paallyksen ylaosaan: 

"Lipun nrc 

Biljetter nr 

TCV-matkalipun lisaksi liitetaan TCV-paallykseen lipun kayttoa koske

va lipuke, joita saa tilata VR Omatarvepainosta, Helsingista . Lipuk

keen numero on VR 2442. 

M a t k a 1 i p u t k o t i m a a s s a 

Suomessa ostetun POHJOLAN NUORISOKORTTI 86:n lisaksi on ostettava 50 
%:n alennuslippuja VR:n osuuksille. 

Kotimainen alennuslippu kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202. 
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Lippu myydaan alennuksella matkan pituudesta riippumatta. Alennus ei 
kuitenkaan koske Helsingin vyohykealueen sisaisia matkoja. Kelpoi 
suusaika paattyy viimeistaan POHJOLAN NUORISOKORTTI 86:n 
voimassaoloajan paattyessa. 

Erikoismerkinnat: 

Kohtaan "Muu" merkitaan koodi "44"· 

Kohtaan "Lisamerkinnat" ki r joi tetaan: "Pohjolan Nuorisokortti 86". 

Konduktoorit voivat junissa myyda alennuslippuja rahastuslipukkeilla, 
mikali matka koskee konduktoorin omaa matkaosuutta. Muussa tapaukses

sa kirjoitetaan konduktoorinlippu, joka laaditaan yksinomaan menolip
puna. 

Kohtaan "Lisamerkintoja" kirjoitetaan: "Pohjolan nuorisokortti". Vain 
ensimmainen voimassaolopaiva merkitaan. Lippu on voimassa enintaan 
yhta kauan kuin POHJOLAN NUORISOKORTTI 86. 

50 %:n alennuksella ostettu lippu kelpaa VR:lla vain yhdessa POHJOLAN 

NUORISOKORTTI 86:n ka~ssa. 

Lippu on henkilokohtainen, eika sita saa luovuttaa toiselle. Valoku
valla varustettu henkilotodistus tai passi on esitettava yhdessa li
pun kanssa lipuntarkastuksen yhteydessa. 

Henkiloa, joka esittaa lipun, joka on laadittu toiselle henkilolle, 
jonka voimassaoloaika on mennyt umpeen, jota on raaputettu tai 
yliviivattu, pidetaan liputtomana matkustajana ja hanta kasitellaan 

voimassaolevien maaraysten mukaisesti. 

Tama koskee myos henkiloa, joka ei voi esittaa henkilotodistusta tai 

passia. 

INTERRAIL ja INTERRAIL+LAIVA 

Interrail- ja Interrail+laiva-kortille on tulossa uudenlainen todis
te, jonka perusteella matkustajalle voidaan kadonneen tai varastetun 
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lipun tilalle antaa uusi. Todiste on pahvinen ja muistuttaa varsi
naista korttia, mutta siita puuttuvat valilehdet eika 

se ole taitettu. Jotkut Interrail-maat ovat jo 1.5.1986 alkaen kir
joittaneet naita todisteita. VR:lla ne saadaan valmiiksi naina paivi
na. Uusi todiste korvaa entisen tilauslomakkeen alalaidassa olleen 
"lipukkeen". 

(Lht 14/563/86, 17.6.86) VT 19/86 
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P 0 H J 0 L A N N U 0 R I S 0 K 0 R T T I 86 

TCV-matkalippu 

TCV- paallys 

VALTIONRAUTATIET I 
FINSKA STATSJARNVAGARNA 

FINNISCHE STAATSBAHNEN 
vv~u-.... ~v CHEMINS DE FER DE L'ETAT DE 

• A/ //V{},e/._J(Jtt::'0!?/77 tf'G H;nto ,-.--------

bOJ<./J/SkT C/;(fq~(j"'J.SK0£T .f6 P;~ 6'0~ _roM 

, 06 f-911'1 FINLANDE 

41~~ /-d.L 
s~ / ,A-]eV?~c/ 
;I? A I J ,.t; /'? G 1 e4 L.-4/ AM" /IJ 

~· /d'.v>6 . /96o 
VR UOI 101 o8S 68 I! 03 80U003106 311 tZ:ll 

Myynuo...,..oo I Forsiijningsstitle 
Auagabestelle 

Bureau d'ilrnission 

TCV-matkalipun lisaksi liitetaan TCV- paallykseen lipun kayttoa 

koskeva lipuke VR 2442 . 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TO!MIA 

Asemapaallikon (A 21) virka toistaiseksi Porin liikennealu
eella (Pri lap). 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoit~tut kirjalliset ha
kemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon vii
meistaan 28.7.1986. Aikaisemmin (Virkamiesliiton lakon aika
na) tuleet hakemukset huomioidaan . 

ICORJAUS VT 17 /86 
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Kouvolan rautatiepiirissa avoinna ollut kondukt56rin (All) virka 
Lappeenrannan 1iikennealueella (1 Lr) pitaa olla (1 Vna ) seka 

avoinna ollut autonkuljettajan toimi Lappeenrannan 1iikennealueella 
(1 Lr) pitaa olla ( 1 Lr/tra). 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

YRITYSKUVAN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT MM: 

- LEHTIKIRJOITUKSET 
- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 
- VIRKAPUKUJEN SIISTEYS 
- ASEMIEN SIISTEYS 
- ASIAKASPALVELU 
- OMAT KOKEMUKSET + MUIDEN KOKEMUKSET 
- TOIMINTA TYUNANTAJANA 
- OMA KASITYKSEMME TYUNANTAJASTAMME 
- MAINONTA 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TOIMINNALLINEN LAATU MUODOSTUU MM: 

- MEID~N ASENTEISTAMME 
- PALVELUALTTIUDESTAMME 
- AMMATTITAIDOSTAMME 
- KOHTELIAISUUDESTAMME 
- K~YTOKSEST~MME 

- RIPE YDEST~r1'1E 

ASIAKAS KIINNITT~~ ENITEN HUOMIOTA 
TOIMINNALLISEEN LAATUUN 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

ASIAKKAALLEMME TIETO VR:N TOIMINNASTA 
ON AINA TARKEATA, ERIKOISEN TARKEATA 
SE ON SILLOIN, KUN TOIMINNASSAMME ON 
HAIR IOTA, ESIM I I 

- KUN JUNAT EIVAT KULJE AIKATAULUN 
MUKAISESTI 

- KUN LAHETYKSET VAHINGOITTUVAT TAl 
OVAT KADONNEET 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

ASIAKKAAN PUHELINSOITTO ON AINA TARKEA, 
ELLET TUNNE ASIAA 

- KYSY ASIAKKAAN PUHELINNUMERO JA 
LUPAA, ETTA HANELLE SOITETAAN 

- SELVITA ITSELLESI VASTAUS ASIAKKAAN 
KYSYMYKSEEN TAl PYYDA HENKILUA, JOLLE 
ASIAN HOITO KUULUU, SOITTAMAAN 
ASIAKKAALLE 



T U 0 T T E E M M E 0 N P A L V E L U 

J 0 K A I N E N M E 1 S T A 

V A I K U T T A A 0 M A L L A 

P A N 0 K S E L L A A N P A L V E L U -

T U 0 T T E E M M E L A A T U U N 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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462076G 



20 - 2 -

FIDEBAST- TARIFFI (9350) 

FIDEBAST- tariffin sivulla 25 DM:ssa ilmcitetut kuljetussailioiden 
kayttomaksut (kocdi 01) muutetaan 1 . 7.1986 lukien seuraaviksi : 

A = 28, B = 28, C 31 

(Lt , 23 . 6 . 86) VT 20/86 

NORDEG- TARIFFI Stg 9929 

NORDEG- kappaletavaratariffiin ilmeetyy lisalehti nrc 23 , jcka tulee 
vcimaan 1 . 7 . 1986 lukien . 

Lisalehti eisaltaa mm . Saksan (DB) ja Ructsin (SJ) csuuksien rah
tien kcrctukeet ja uudet vahimmat rahdituspainct A- ja B-piensai
lioille . 

(Lt, 23.6 . 86) VT 20/86 

POHJOISMAINEN KAPPALETAVARATARIFFI (NGTS 976 1) 

Pch j ci smaiseen kappaletavarata r iffiin NGTS 9761 ilmestyy lisalehti 
n r c 54 , jck~ tulee vcimaan 1 . 7 . 1986 . Lisalehti sisaltaa mm . sailio

maksujen kcrctukeen Sucmesta lahetettaessa . 

(Lt , 23 . 6 . 86) VT 20/86 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 1 . 7.1986 lukien 
seuraavat muutokset: 

Hirvineva 

Kempele 

Liminka 

Tuomioja 

sa rake 5: uusi merkinta oleva T 

sarake 4 : uusi merkinta oleva Oulu 11. 
01 11 . Tja 43. 
Yv 111. 

sarake 5 : uusi merkinta oleva HilT 

sarake 4: poistetaan merkinta Kempele 13 . 

sarake 5: uusi merkinta oleva HT 

sarake 4: uusi merkinta oleva Ruukki 7 . 
01 54 . Yv 68 . 
Rhe 28 . 

sarake 5 : uusi merkinta oleva Hil 

sarake 6 : lisataan merkinta Ei kirjattua 
matkatavaraa . 

(Nro 01 rtp 796/571/86, 25 . 6 . 1986) VT 20/86 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehdaan 1 . 7.1986 lukien 
seuraava muutos : 

20 

Kuivaniemen aseman liikennoimistapa (Hrl) muutetaan liikennoimista
vaksi Hrl T. 

(Nro 01 rtp 784/571/86, 18.6.86) VT 20/86 
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ERIKOISHINTAISET SARJALIPUT 

1.7-31.12.1986 valisena aikana myydaan 10 matkan sarjalippuja 

valille Orivesi-Helsinki 

Hinnat 480,00 2. luokassa 

720,00 1. luokassa 

( No Lht 15/545/86, 25.6 . 86 ) Vt 20/86 
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NIMITYKSIII 

0 u I u n r aut at i e pi i r i: 

Konttoripaallikon (A18) virkaan alemman palkkaluokan liikennetar
kastaja (A16) Yrjo Johannes Lindberg, 
alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A18) virkaan apulais
asemapaallikko (A17) Olavi Antero Kahlos, 
apulaisasemapaallikon (A14) virkaan toimistosihteeri (AB) Raili 
Tuulikki Karjalainen ja toimistosihteeri (A13) Vesa Mikael 
Vahasarja, 
asemapaallikon (A 14) virkaan ylimaarainen liikennevirkailija (AS) 
Markk~ Aulis Waenerberg, 
liikenneohjaajan (A14) virkaan asemapaallikko (A14) Pentti 
Johannes Karjalainen ja toimistosihteeri (A8) Lauri Juhan! 
Taskinen, 
yliteknikon (A19) virkaan rakennusmestari (A15) Antti Niskanen, 
rakennusmestarin (A15) virkaan rakennusmestari (A13) Taisto Olavi 
Vanhatalo, 
jarjestelymestarin (A15) virkaan konduktoorit (A11) Seppo Ilmari 
Kupila ja Heikki Juhan! Seppanen, kuormausmestari (A11) Jouko 
Paavali Kalla, ylimaarainen jarjestelymestari (A15) Auvo Ahti 
Johannes Mattila, 
ylikonduktoorin (A15) virkaan konduktoori (A11) Tapia Tuhkanen, 
veturinkuljettajan (A13) virkaan veturinlammittajat (A7) Timo Esa 
Ahlroth, Jaakko Pekka Kavola, Seppo Antero Keskiaho, Jorma Leino 
Juhan! Pylkas, Vaino Tapia Sakko ja Jukka Tapia Taipaleenmaki, 
alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (A14) virkaan toimisto
sihteeri (A13) Sirkka Marjatta Karjalainen, 
lilkennemestarin (A12) virkaan liikennemestarit (A11) Timo 
Johannes Karenlampi ja Martti Olavi Luttinen, 
toimistoslhteertn (A13) v1rkaan toimistosihteerit (A11) Aune 
Sylvia Hiltunen ]a Leila Annikki RAman, 
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toimistosihteeri (A11) virkaan toimistosihteerit (A8) Laila Annikki 
Antinoja, Pirkko Tellervo Kangas, Saara Tellervo Karki, Helmi 
Orvokki Pekkala, Leena Marjatta Pohjola ja Lea Kristiina Ristola, 
toimistosihteerin (A8) virkaan toimistovirkailijat (AS) Paula 
Kirst! lrmeli Komminaho, Else Annikki Pruikkonen ja Maija Kaarina 
Railavo seka toimistovirkailija (A2) Maarit Helina Saarela, 
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vaihdemiesten esimiehen (A11) virkaan kuormausmestari (A11) 
Martti !Jmari Leinonen, 
konduktoorin (A11) virkaan junamies (A7) Jussi.Antero Hilama ja 
asemamies (A2) Kalle Antero Lukkari, 
konduktoorin (A10) vJrkaan junamiehet (A7) Reijo Ensio Honkakoski, 
Jouko Antero Paakkola, Olav! Valdemar Pistemaa, Niilo Ilmari 
Poikela ja Toivo Juhani Turpeinen, 
kuormausmestarin (A11) virkaan vaihdemies (A7) Jorma Veikko 
Jakonen ja asemamies (A1) Kimmo Olavi Utriainen, 
rataesimiehen (A9) toimeen raidemiehet Kalle Olavi Karppinen ja 
Eino Aulis Antero Leinonen, 
asemamestarin (AS) virkaan asemamies (A1) Heikki Johannes Kalervo 
Kursu, 
vaununtarkastajan (A7) toimeen ylimaaarinen vaununtarkastaja (A7) 
Eskc Einari Juutinen, 
vairdemiehen (A7) toimeen junamiehet (A7) Erkki Juhani Kainua ja 
Teuvo Eero Mikkola seka asemamies (A2) Osmo Olavi Erland Martti, 
junamiehen (A7) toimeen asemamiehet (A2) Juha Sakari Aro, Veikko 
Vi!JO Johannes Heikkinen, Ilpo Aarre Antero JMrvinen, Erkki 
Antero Komulainen, Tauno Ilmari Kulju, Teuvo Antero Pekkarinen, 
Karl Olavi Tallqvist ja Kari Olavi Vare, asemamiehet (A1) Alpo An
tero Isoniemi, Kalervo Antero Kelloniemi, Ensio Artturi Saarela, 
Markku Juhani Tiri, Matti Juhani Tirinen ja Jouko Mikko Uo!ev1 
Unhola, ylimaarainen jarjestelymestari (A15) Risto Matti Ensio 
lsonaata, ylimaaraiset asemamiehet ReiJO Oiva Ilmari Huovinen ja 
Martti Sakari Karppinen, 
veturinlammittajan (A7) toimeen tilapaiset veturinlammittajat 
Karl Paavo Aspelund, Pasi Juhani Halme, Timo Aarne Antero 
Haverinen, Hannu Juhani Kanniainen, Hannu Eero Tapani Karjalainen, 
Juha Tapani Tonteri ja Pekka Eero Ylikerala, 
toimistovirkailijan (A4) toimeen toimistovirkailijat (A2) Kai 
Yrjo Virtanen, Tuula Irene Visuri ja Arja Kaarina Ylikulju, 
asemamiehen (AZ) toimeen ylimaaraiset asemamiehet Esa Ilari 
Kauppinen, Veli Reima Lotvonen, Lauri Sakari Luukinen, Juha Tapio 
Makivierikko, Arto Juhani Mantyla, Risto Samuel Niem1, Markku 
Olavi Sormunen, Reijo Jaakko Uitto ja Jorma Kaarlo Viinikka, 
tilapaiset asemamiehet Jaakko Tap1o Konttinen, A~vi Tapio 
Koskinen, Karl Tapani Kyyriainen, Hannu Juhani Niemi ja 
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Usko Aarre Turunen, 
asemamiehen (A1) toimeen ylimaaraiset asemamiehet Martti Reine 
Kalevi Arffman, Aaro Antero Kananen, Jouko Eevert Keranen, Tarmo 
Antero Konttinen, Kari Otto Karsama, Sakari Antero Laakkonen, 
Risto Eerik Pakanen, Ari Kullervo Palokangas ja Tuomo Juhani 
Portaankorva 

EROJA 

0 u I u n r aut at i e pi i r i: 

apulaisasemapaallikko (A16) Eero Nestori Tuominen, ylimaarainen 
apulaisasemapaallikko (A14) Tyyne ~!ina Pietila, liikenneohjaaja 
(A14) Arvo Edvard Kortelainen, toimistosihteeri (A11) Elvi Maria 
lnkala, toimistosihteeri lAB) Anna-Liisa Kisko, veturinkuljetta
jat (A13) Erkki Ve1kko Kupiainen, Reine Vilho Kurkinen ja Hemmi 
Oikarinen, konduktoorit (A11) Kauko Ilmari Honkasilta, Tauno 
Kalervo Miettunen ja Kauko Ojalehto, kuormausmestari (A11) Leino 
Martti Simila, rataesimies (A9) Arvo Kaleva Tapio, vaihdemiehet 
(A7) Viljo Edvin Virkkala ja Yrjo Olavi Aijala, junam1ehet (A7) 
Reine Olav1 Heikka ja Arvo Johannes L1nna, ylimaarainen asemamies 
(A2) Martta Karvo 

20 
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AVOlMIA VIRKOJA 

Kouvolan ~autatiepii~issa ~akennusmestarin (AlB) virka Lahden 

~ata-alueella (~ata -alueen paallikkO) . 

Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetu t ki~ jalliset hake

mukset on toimitettava ~autatiehallituksen ki ~jaamoon viimeis 

tMn 15.8.1986. 

Helsinki 1986. Vahion pajnatuskeskus 
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MAJOITUS YKSITTAISILLA VIRKAMATKOILLA 

Va!tlonrautatelden palveluksessa o!evan tul ee majolttuessaan vlr

kamalkalla jaljempana luetellull!a palkkakunnllla enslsljaisestl 

yopya lueltelossa malnltulssa hote!lelssa (mikali paikkakunnan 

kohda11a on malnittu useampla hole11eja, on yovyttava jossain 

nilsta): 

Palkkakunnat ja hotelllt 1 heng.huone/ 2 heng.huone/ 

henkllo henkilo 

Helsinki: Hospltz 220,- 155,-
p. 90-170481 

Aurora 280,- 195,-
p. 90-717400 

Metroclty 280,- 195,-
p. 90-171146 1.9.86-

Olympia 350,- 225,-
p. 90-750801 

Paslla 350,- 225,-
p. 90-142211 

~ 

Hameenllnna: Voull 275,- 190,-
p. 917-25928 

Cumulus 280,- 220,-
p. 917-28811 

Kaupungln Hotelll 200/240,- 135/150,-
p. 917-23561 

llsalmi: Koljonvlrta (SOKOS) 250,- 173.-
p. 917-23511 

Imatra: Niskahovi 162,- 110,-
p. 954-32644 

Imatra 245,- 155 ,-
p. 954-63555 

Valtlonhotelli 280,- 225,-
p. 954-63244 

Joensuu: Pohjois-Kar jala (SOKOS ) 265,- 168,-
p. 973-27311 
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Paikkakunta ja hotelllt 1 heng.huone / 2 heng. huon 
henkllii henk!lii 

Joensuu: Kimmel (S OKOS ) 225,-
p . 973-34521 

Jpask~la: Areena ( Li ikenne- 235,- 145' -
ravlntolat Oy 
p . 941-611700 

Jyvashovi ( SOKOS) 210'-
p . 941-213322 

Kajaani: Vanha Valskari 275,- 19 5'-
(SOKOS) 
p. 986 -25661 

Vuokatinhovl 190,- 1 30' -
hotelli uudistunut 
p . VR 99 1-376 
huvilat 190,- 130' -
retkeilyhotelli 145,- 100' -

Kemi : Palomies 170 ,- 11 5'-
p. 980-23322 

Cumulus 280,- 220, -
p . 980-20931 

Kemijarvl: Koilliskunta (SOKOS) 270,- 1 50'-
p . 9692-11841 

Kokkola : Milton 240,- 1 52'-
p . 968-14044 

Seurahuone 225,- 165,-
p. 968-12811 

Kotka: Kotkan Klubl 200,- 11 5' -
p. 952-15020 

Seurahuone (SOKOS) 200,-
p. 952-11090 

Kouvola : Cumulus 280,- 220,-
p. 951-18211 

Kuoplo : Puljonsarvl (SOKOS) 207,-
p. 971-123333 
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Paikkakunta ja hotel lit 1 hen9.huone / 2 hen9.huone / 
henkilti henkllti 

Kuop1o : Cumulus 280,- 220,-
p. 971-12355.5 

Kuusankoskl: Sommelo 280,- 190,-
p. 951-491910 

Lahti: Lahti (SOKOS ) 205 / 225,- 135 / 145'-
p. 918-49901 

Lappeenranta: Vilkinklhovl ( SOKOS) 260,- 170'-
p. 953-14910 

Lieksa: Algabrlha 180,- 11 5'-
p. 975-22922 

Mikkel i: Kaleva (SOKOS ) 245,- 1.55,-
p . 955-12041 

Nurmes: Nurmeshov1 250/280,- 140/ 155,-
p . 976-20750 

Oulu: Cumulus 280,- 220,-
p. 981-220222 

Gasthaus Lan.,miiki 250,- 165,-
p. 981-229555 

Pieksiimiiki: Savonsolmu (SOKOS) 209,-
p . 958-14022 

Pori : Salakunla (SOKOS) 2 10, -
p . 939-11451 

Rauma: Raumanllnna (SOKOS) 260,- 180,-
p. 938-221111 

Cumulus 280 ,- 220'-
p. 938-221122 

Rovaniemi: City-Hotelli 280,- 180,-
p. 960-14501 
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Paikkakunnat ja hotellit 1 heng .huone/ 2 heng .huone/ 
henk 11 a henkilii 

Salo : Hotel Salo 250,- 160, -
p. 924-15666 

Rikala (SOKOS) 210,-
p. 924-2453 

Savonlinna : Seurahuone 240,- 1 55' -
p. 957-22267 

Seinajoki: Kanlakievari 280,- 220, -
p. 964-142111 

Cumulus 280, - 220, -
p. 964-141620 

Tam~ere: Ta mpere (A rctia) 280,- 220, -
p . 93 1-21980 

Tammer (SOKOS) 215, -
p. 931-25380 

Cumulus 280,- 235 ,-
p. 931-35500 

Tornio : Torn1o 19 5.- 123'-
p. 980-42401 

Turku: Turun Keskushotelli 250, - 155,-
p. 921-337333 

Seurahuone (SOKOS) 250,- 223 ,-
p . 92 1-20681 

c i l y Bars 225, -
p. 921-511211 (avataan syk-

sylla -86) 

Uus1kaupunki: Gasthaus Kummeli 190, - 135,-
p . 922-12771 

Vaasa : Coronel (SOKOS) 180 / 223, -
p. 961-121044 1 . 1 . 86 

Fenno (SOKOS) 260,- 180.-
p. 961-12 1055 

Valkeakoski : Kaupunginhotelli 21 5.- 160,-
p. 937 -42500 
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Paikkakunnal ja hotellit 

Ylivieska: Kaenpesa (SOKOS) 
p. 983-23611 

1 heng.huone/ 
henkllo 

270,- ' 

2 heng.huone/ 
henkilo 

170,-

Jokalnen huolehlil itse hotellipalkan varaamisesta ennen matkaa. 

Jokaisen Lulee itse varmlslua silta, ettel majoittumlskorvauksen 

enimmaismaara ylity . 

Vlrkamatka on tehtava nlin vahin kokonalskustannuksin kuin huo

mloon ottaen virkamatkan ja virkamiehen hoidettavien tehtavien 

tarkoituksenmukainen suorittaminen on mahdollista. Taman vuoksi 

samalle virkamatkalle osallistuvien tulisi pyrkia majoittumaan 

2-hengen huoneisiin, mikali ei ole erltyisia syita poikkeuksien 

tekemiseen. 

Valtlonrautatiet saa majoittumiskorvauksista Arctia- ketjun ho

telleissa jalkikateen maaFatyn suuruisen hyvltyksen, joka maa

raytyy vuotuisen kayltomaaran mukaan. SOKOS- ja Cumulus- keljun 

hotelleista on etukateen sovitut alennetut hinnat. Luettelossa 

mainitun alennetun hinnan saamiseksi tulee menetella seuraavas-

t i: 

Arctia-ketjun hotelll : Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on 

ilmoitettava varaustunnus "VCR ERIKOISHINTA". 

Cumulus- ketjun holelli: Huonetilauksen tekemisen yhteydessa on 

ilmoitettava, etta tilauksen tekija on Valtionrautateiden palve

luksessa. Taman toteamiseksi hotellin vastaanotossa on saapuessa 

esitettava virkavapaalippu. 

SOKOS- ke~jun hotelli : Nama uudet hinna~ ovat voimassa 1.9 . 86-

31.8 .87. Esileltava 5-CARO kortti, jolla laltossopimuksen mukal

sesti saa majoituksen alennettuun hlntaan . Lisaksi kortilla saa 

joitakin henkilokohtaisia etuja, jotka vaihtelevat hieman eri 

hotelleissa. Etuihin kuuluu mm. kahden hengen majoittuessa sa

mean huoneeseen sen saaminen yhden hengen hinnal!a. Alennetun 

huonehinnan voi saada myos todistamalla olevansa VR:n palveluk-

sessa ( vuosivapaalippu yms.) 
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Mik~ll luettelossa malnllus sa hotellissa ei ole tilaa, vo~daan 

majoittua muihln palkkakunn an hotellelhln. Multakln tass~ mal

nitsemattomia hotelleja saa kayttaa, jos nilden hinta palkkakun

nalla on edullisempi kulli tassa ma1n1ttu alhalsin sop1mushlnta. 

Nam~ maaraykset koskevat seka virka- etta tyosuhteisla. Tllaisuu

den jarjestava on talloin vastuussa slita, etta majoitukset re

klsleroidaan Valtionraulateiden hyvaksi, mikali kaytetaan Arctia

ketjun hotellia. 

(rl:o RH 1/059/86, 2. 7 .1986 ) VT 21/86 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

KUNNIAKIRJA JA RAHAPALKINTO SEURAAVILLE ALOITTEEN TEKIJUILLE 

Koneinslnoori Matti Karvonen, Hyvinkaa 

Raldevlrtapilrien muuttaminen lasasahkokayttoiseksl sahkolslyk
sen alals1lla rataosiJ J a 
3000 mk 

Inslnoori Reijo Majaranta, Helsinki 

LED-vaJoilla varustetut k1inteat loppuopastlmet 
LisapaJkinlo 1000 mk 

Toimistosihleeri Tellervo Suorajarvi, Helsinki 

Kemlallisen jaan- ja Jumenesloalneen kayltamlnen valhtelssa 
500 mk 

Vaunumies Kalle Kumpu, Helsinki 

Helsingista lahlevan kaukolllkenteen holtaminen vaike1ssa olo
suhteissa 
Terasrakenteisen henkilovaunun 380V sokkoraslan siirtaminen 
alemmaksl 
Yhteensa 500 mk 

Veturinsahkoasentaja Harrl Saajanlehto, Hels1nki 

Sm-junan ( sarja 6001-6029 ) viestilaitetelineen ja hyllyn pois
laminen tarpeettomana 
300 mk 

Velurlnkuljettaja Tauno Siltanen, Tampere 

Perusasennon merkitseminen kasinkaannettaviin vaihteisiin 
varikkoalueilla 
500 mk 

Konduktoori Antti Vesterlund, Pori 

Loppuopastelyhdyn klinnityskorvakkeiden muutos 
200 mk 

Vaununasenlajat Tapia Haavislo ja Erkkl Heikkila, Selnajoki 

Obg-vaunun konttien autoonvetolenkkien valhtokappaleet 
Kummallekln 1000 mk 

Turvalalteasenlaja Re1jo Saarela, Oulu 

Urelaanilla tayletlava peJliprofiili sahkolla lammitettavan 
vaihteen lampoerisleeksi 
500 mk 

Kuormausmeslari Vaina PuJkkinen, Oulu 

Oulun ralapihan laskumaen h1ljennyskiskon sahkolammilys 
500 mk 
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Kuormausm~starJ Jorma Saloranla, Oulu 
Kondukt66ri Pentli Huuhka, Kokkola 
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Te1eskooppipy1vatden hylallyjen kellinkien kayllamlnen raskaan 
rautalavaran sJdontaan 
Kumma11ekln ~00 mk 

Ins1n66rl PenllL Moilanen, Oulu 

Fystkaall s en hotdon palaulleen saaminen holdellav&lla 
300 mk 

Rataeslmles Laurl Harvala, Oulu 
Raldemles Risto Juulislenaho, Oulu 

Klskon sisatslen vlkojen koon JB muodon larkennusasteikko 
Kummallekin 500 mk 

Vaununtarkaslaja Urpo T6rnqvisl, Kuopio 

Henki16vaunun sahk6puhe1inkaaptn luukun rakenteen ja luklluksen 
parantamlnen 
300 mk 

Vaunumies Rauno Jarvlsalo, Pieksamakl 

Occ-vaunun kuormapeitteen kllnnltyslenkin hilsausohjaln 
500 mk 

Raldemles Antero Hlrvl, Lievesluore 
ly6esimics Marlli Makela, Jyvaskyla 
Ajomestarl Otto Mann1nen, " 

Vaunuporakoneen porakankien kuluneiden kierreosien uudelleen 
hlonla 
Ku11ekin 200 mk 

Vaununasenlaja Paavo Hakklnen, Pieksamakl 
Ocpp-vaunun pankkojen hydraullnen oikalsulalle 
3000 mk 

Vaunumeslarl MarllJ Myyrylalnen, Kuopio 

SNTL:n vaunujen kylkinhanojen kasJkahvojen valmlstamlnen vara
ja valhlo-osiksi VR:n toimesta 
500 mk 

Jarjeslelymeslarl Risto P6ntlnen, Pieksimikl 

Sah~lavaran kuormausohjelden muulos 
300 mk 

Asemamies Esko Hartikainen, Kontlolahli 

Opaslellpun kaylettavyyden paranlamlnen 
200 mk 

Opastlnmestarl Sakari Hakkaralnen, Joensuu 

Vaihdelyhdyn havalltavuuden paranlamlnen aurauksessa 
200 mk 
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HYVINKAAN KONEPAJALLA PALKITUT ALOITTEET 

Sahkoasentajal Karl Petaja ja Jussl Kuuslratl 

KRUPP 3-valhegeneraaltor!n muulos 
100 mk kummallekin 

Tarkaslaja Antero Heinonen 

Rakennemuulos valhleentarkastusmlltaan 
1000 mk 

Konemeslarl Helme Malinen 

Paineilmakompressorien jaahdytyksen muulos 
200 mk 

Tyokalukarkaisija Seppo Purho 

Suolakarkaisu-uunln nro 504 muulos 
300 mk 

(Nro Hlo 2/125/86, . 7. 86) VT 21 I 86 
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ULKOMAAN VALUUTAN MYYNTIKURSSIT TAVARALIIKENNETT~ VARTEN 

Tilitoimiston s~hkeell~ nro 220, 30 . 6 . 1986, on kansainv~lisess~ ta 

varaliikenteess~ k~ytettavi~ ulkomaan valuutan muuntokursseja muu

tettu 1 . 7 . 1986 lukien seuraavasti : 

100 ALANKOMAIDEN FLORIINIA = 208 , 00 MK 

100 BELGIAN FRANGIA = 11 , 50 MK 
100 ESPANJAN PESETAA = 3,70 MK 
100 IT~VALLAN SHILLINKI~ = 33,40 MK 

100 LUXEMBURGIN FRANGIA = 11 , 50 MK 
100 SAKSAN LIITTOTASAVALLAN MARKKAA = 235 , 00 MK 
100 SAKSAN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN MARKKAA = 235 , 00 MK 
100 SVEITSIN FRANGIA = 285 , 00 MK 
100 TANSKAN KRUUNUA = 63 ,4 0 MK 
100 UNKARIN FORINTTIA = 11 ,4 0 MK 

(Nro Tkv 5839 , 30 . 6 . 1986) VT 21/86 
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KAUKOKIRJOITIN VARKAUDEN KOMMILAN JUNATOIMISTOSSA 

Varkauden Kommilan junatoimislossa on olettu kayttoon kaukokirjoi

tin, jonka numero on 8133 ja tunnus Var-Kom . 

Pieksamaki-Joensuu rataosaa koskevat junasanomat ja vaunuluettelot on 

lahetettava Varkauden ent1sen (8123) kaukokirjoittimen lisaksi em . 

uuteen koneeseen. 

VT 21/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin rautatiepiiriss~ toimistovirkailijan (A2) 

toimi ja ja asemamiehen (A2) toimi . 

Helsingin rautatiepiirin p~~llikolle osoitetut kirjalli

set hakemukset on toimitettava Helsingin rautatiepiirin 

toimiston kansliaan viimeist~an 8 . 8 . 1986. 

Edell~ mainittuihin toimiin nimitetyt sijoitetaan tois

taiseksi H~meenlinnan liikennealueelle (H~meenlinna) . 
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Helsingin rautatiepiirissa asemapaallikbn (A17) virka, kaksi lii

kenneohjaajan (A14) virkaa, toimistosihteerin (A13) virka, kaksi 

toimistosihteerin (A11) virkaa, kaksi toimistosihteerin (A8) virkaa, 

liikennemestarin (A11) virka, toimistovirkailijan (A2) ~oimi, 

toimistovirkailijan (A1) toimi, jarjestelymestarin virka, kolme 
konduktbbrin (A11) virkaa, kuusi kuormausmestarin virkaa, viisi juna

miehen tointa, yksitoista asemamiehen (A2) tointa, seitseman asema

miehen (A 1 ) tointa, autonkuljett.ajan toimi, veturinkuljettajan 

virka, veturinlammittajan (A7) toimi, veturinlammittajan (A4) toi

mi, huoltomiehen toimi. 

Rautatiepiirin paallikblle osoitetut kirjalliset hakemukset on toi

mitett4va Helsingin raut4tiepiirin toimistoon viimeistaan 08 .08 . 

1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan tois

taiseksi seuraavasti: 

Asemapaallikkb (A17) 

Liikenneohjaaja (A14) 

Toimistosihteeri (A13) 

Toimistosihteeri (A11) 

Toimistosihteeri (A8) 

Liikennemestari (A11) 

Riihimaen (1 Lo) liikenne

alueelle 

Riimmaen ( 1 v jk Ri, 1 Jt

asiat Ri) _liikennealueelle 

Riihimaen (laskenta)liikenne

alueelle 

Riihimaen- ( 1 henk .liik .mark

kinointi , 1 hpy Ri) liikenne

alueelle 

Riihimaen ( 1 hpy Ri, 1 lipt 

Hy) liikennealueelle 

Riihimaen (1 Ri js lomante

kija) liikennealueelle 

21 
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Toimistovirkailija (A2) 

Toimistovirkailija (A1) 

Jarjestelymestari 

Konduktoori (A11) 

Kuonnausmestari 

Junamies 

Asemamies (A2) 

Asemamies (A 1) 

Autonkuljettaja 

Veturinkuljettaja 

Veturinlammittaja (A7) 

Veturinlammittaja (A4) 

Huoltomies 

- 14 -

Riihimaen (1 Ri) liikennealu

eelle 

Riihi.miien ( 1 Ri) liikennealu

eelle 

Riihimaen (1 jnt Ri) liikenne

alueelle 

Riihimaen (2 Ri, 1 Hy) liiken

nealueelle 

Riihimaen ( 5 Ri la, 1 tra Ri) 
liikennealueelle 

Riihimaen (4 Ri, 1 Hy) liikenne

alueelle 

Riihimaen ( 4 Ri la, 5 Ri tra, 

2 Hy) liikennealueelle 

Riihimaen (3 Ri la, 3 Ri tra, 

1 Hy) liikennealueelle 

Riihimaen (1 Ri) liikennealu

eelle 

Riihimaen (1 Ri) varikolle 

Riihimaen (1 Ri) varikolle 

Riihimaen (1 Ri) varikolle 

Riihimaen (1 Ri) varikolle 
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NORDEG-TARIFFI Stg 9929 

NORDEG-kappaletavaratariffin sivulla 91 (lisalehti N 23 , 1 .7.86) 
ilmoitetut kuljetussailioiden kayttomaksut (koodi 01) VR :lta lahe

tettae~sa muutetaan seuraaviksi : 

DB 
DR 

74 ,00 FM 
58,00 FM 

(Lt , 27 .6.86) VT 21/86 

74 ,00 FM 
58 ,00 FM 

83 ,00 FM 
64 ,oo Fr~ 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

YRITYSKUVAN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT MM: 

- LEHTIKIRJOITUKSET 
- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 
- VIRKAPUKUJEN SIISTEYS 
- ASEMIEN SIISTEYS 
- ASIAKASPALVELU 
- OMAT KOKEMUKSET + MUIDEN KOKEMUKSET 
- TOIMINTA TYONANTAJANA 
- OMA KASITYKSEMME TYONANTAJASTAMME 
- MAINONTA 

Helsinki 1986. Valtion painatuske>kus 
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17 .7. 1986 

Kansainvalinen henkiloliikenne, lantinen ..... . .. s. 2 

Fidebast-tariffi ( 9350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Suomen ja Neuvostoliiton suora rautatie-

yhdysliikenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Eroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

462150M 
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KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE , LANTINEN 

INTERRAIL JA INTERRAIL+LAIVA 

VR :n INTERRAIL- ja INTERRAIL+LAIVA-kortin "todisteet", joita vastaan matkustaja voi 

saada uuden kortin kadonneen tai varastetun tilalle, ovat valmistuneet (VR 2283 ja 

VR 2284). Todiste tiiytetaan ja annetaan matkustajalle Interrail-kortin kanssa. Mat
kustajalle on syyta muistuttaa, etta todiste on sailytettiiva eri paikassa kuin Inter

rail-kortti . Uusia todisteita pyydetaan tilaamaan osoitteesta : Rautatiehallitus, 

Talousosasto , City- Center, CIV- lipputilaukset (PL 488 , 00101 Helsinki)~ Koska todiste 

luovutetaan asiakkaalle ainoastaan myytavan Interrail-kortin yhteydessa, olisi toivot
tavaa, etta niita tilattaisiin varastossa olevien myymattOmien Interrail- / Interrail+ 

laiva- korttien verran . 

Toivotaan, etta Interrail- ja Interrail+laiva-tilin alareunassa ilmoitetaan asiakkail

le luovutettujan IR- ja IR+laiva- todisteiden numerosarjat. 

Tilauslomake on myos uudistunut, koska alareunassa olleen "lipukkeen" tilalle on 

otettu edella mainittu erillinen todiste. Uusia tilauslomakkeita pyydetaan tilaa
maan VR Omatarvepainosta, HYVINKJUI, seka palauttamaan sinne vanhat tilauslomakkeet . 

Myos uusia Interrail- ja Interrail+laiva+kortteja on painettu. Ne eroavat vanhasta 
lahinna siiria, etta niiden etusivulle kirjoitetaan myos passin numero . Uusiin kort

teihin siirrytaan sitten , kun vanhat ovat loppuneet . 

(Lht 14/563/86, 10.7 . 1986) VT 22/86 

FIDEBAST-TARIFFI (9350) 

VT 20/86 ilmoitettiin FIDEBAST-tariffiin virheelliset kuljetussailioi 
den kayttomaksut (tariffin sivu 25, koodi 01 ). Kayttomaksut korjataan 
seuraaviksi : 

DM 36 - 36 - 40. 

(Lt, 7.7 .86) VT 22/86 
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SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON SUORA RAUTATIEYHDYSLIIKENNE 

Muistutetaan, etta Suomen ja Neuvostoliiton suorassa rautatieyhdysliikenteessa 
kasimatkatavaraa saa ottaa mukaan vaunuun enintaan 35 kg aikuista matkustajaa 

kohden. Ylimeneva osa on ehdottomasti lahetettava kirjattuna matkatavarana 

ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat tiedot ks. Suomen ja Neuvostoliiton suora 

rautatieyhdysliikenne, VA 4784, "Tariffi", 2 artikla, 15 § . 

(Lht 23/563/86, 9.7.1986) VT 29/86 

EROJA 

Joensuun rautatiepiirissa 

Asemapaallikko (A14) Pentti ossian Vauhkonen, veturinkuljettaja 

(AIJ) Antti Pekka Korhonen, rataesimies (A9) Kaarlo Petter 

Iivarinen, ascmamies (A2) Niilo Kalevi Karhumaki, asemamies (AI) 

Taito Erkki Edvard Wallius 
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KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

TEKNIST~ LAATUA OVAT MM: 

- ASEMARAKENNUKSET 

- VAUNUT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

- SI ISTEYS 

- LIPUNMYYNTIJ~RJESTELMA 

- AUTOT 

- AIKATAULUT 

- TAKAISINMAKSU- JA KORVAUSSAANNOSTO 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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1986 

Toimitus: Rautatiehallitus, 
tiedotuspalvel u puh 3167 

N:o 23 
24 o 7 o1 986 

Majoitus yksittaisilla virkamatkoilla 00 0 oooo oooo so 2 

Lomarahan ja vuosilomalisan maksupaiva 0000000000 2 

Vuokratut tavaravaunut ooooo o 00 oooooooooooooooooo 3 

Tyhjien sailiovaunujen palauttaminen 
Neuvostol i i ttoon o o o o o 0 o 0 o 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Kansainvalinen henkiloliikenne, lantinen ~0000000 3 

Viransijaisuus 0 o 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
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MAJOITUS YKSITTXISILLX VIRKAMATKOILLA 

KORJAUS 
VT 21/86 Kajaanin kohda11a hote11i Vuokatinhovin puhe1in numero pi

t~~ o11a 992- 376 . 

(N:o RH 1/059/86, 2 . 7.1986) VT 23/86 

LOMARAHAN JA VUOSILOMALISAN MAKSUPAIVA 

2- viikkoiskausittain pa1kkansa saavien lomarahan maksupaiva on 

30.7 . 1986. 

Kerran kuukaudessa palkkansa saavien lomarahan ja vuosilomalisan 

maksupaiva on 30 . 7 . 1986 . 

Ennakkovero pe~taan lomarahasta ja vuosilomalisasta kummastakin 

erikseen: 

500 , 01 

2 500,01 

- 1 500 , 00 
- 2 500,00 

30 % 
40 % 
50 % 

Mikali verokirjassa on maaratty %- vero , on ennakkovero sen suu

r uinen . 

(Tly 45/86 , 14 . 7.1986) VT 23/86 
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VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "TAVARALIIKENNE" (Lom. VR 3701) kohtaan vuokratut tavara
vaunut tehdaan seuraavat muutokset: 

Muutetaan: 

VT 23/86 

RAUTARUUKKI OY 
Lt 6/552/86, 7 . 1 .86 
Luettelosta poistetaan Obr-vaunut 

73032- 5 73033-3 73034-1 

TYHJIEN SAILIOVAUNUJEN PALAUTTAMINEN NEUVOSTOLIITTOON 

Julkaisun VR 4785 (Maaraykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta 
Suomen ja SNTL : n rautatieyhdysliikenteessa) VI luvun 37 ja 38 § :ssa 
maarataan muiden kuin rautatien omistamien tyhjien sailiovaunujen 
palauttamiseen kaytettavasta rahtikirjasta ja siihen tehtavista 
merkinnoista seka rautatielle kuuluvien tyhjien sailiovaunujen pa
lautuksen yhteydessa annettavasta kirjallisesta ilmoituksesta ja 
sen sisallosta. 

SNTL:n rautateiden ilmoituksen mukaan naita maarayksia ei ole aina 
noudatettu . Rautatiepiireja pyydetaan muistuttamaan asiakkaita em . 
maarayksista ja valvomaan niiden noudattamista . 

(Lkoy 14 . 7.1986) VT 23/86 

KANSAINVALINEN HENKILOLIIKENNE , LANTINEN 

Uuden INTERRAIL-kortin kirjoittaminen kadonneen tai varastetun ti 
lalle. 

Uuteen Interrail- tai Interrail+laiva-korttiin, joka kirjoitetaan 
kadonneen tai varastetun tilalle, tulee takasivulla olevaan hinta
ruutuun merkita kortin hinta (talla hetkella 900 mk/1060 mk). 
Asiakkaalta kannetaan 30 mk toimitusmaksuna. 

Muulta osin patevat ohjeet, jotka on annettu VT:ssa 11/84 ("lipuke" 
on korvattu todisteella, ks. VT 19/86 ja 22/86) . 

(Lht 14/563/86, 15.7.1986) VT 23/86 

23 
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VIRANSIJAISUUS 

Rautatiehallituksen henkiloliikennetoimistossa haettavana kamreerin vi

ransijaisuus 1 . 9 . 1986 - 31 . 3 . 1987 valiseksi ajaksi . 
Tehtav i in kuuluvat kansainvalisen henkiloliikenteen vaatima kirjeenvaih
to , tariffien ja maaraysten yllapito ja em . asioista tiedottaminen. 

Tehtavan hoitaminen edellyttaa s aksankielen hyvaa , ranskankielen valtta 

vaa ja mielellaan myos englannin kielen taitoa seka kv. henkiloliiken

teen asiantuntemusta. 

Viransijaisuudesta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan yhteys henkiloli i

kennetoimisto puh . 2592 map R Heikkila, 15 . 8 . 1986 mennessa . 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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MUUTOS TARIFFISAANTOON 

Makuupaikkoja ja henkiloautojen kuljettamista pikajunissa koskeviin 

tariffisaannon (VR 2643) maarayksiin on tehty seuraavat lisaykset . (ks . 

myos VT 50/85) : 

Makuupaikkaliput , 9 § : n 1 lm : n neljas kappale 

- lauantaisin 16 . 2 .- 10 . 5 . valisena aikana . 

Maksut henkiloautojen kuljettamisesta maaratyi~sa pikajunissa , 

58 §:n III 1 d 3 lm 

Autoista ja niiden pe r avaunuista peritaan korotetut kuljetusmaksut 

vastaavina paivina lahtevissa junissa kuin makuupaikoista (ks . 9 § 

lm) . 

Muutokset tulevat voimaan 1 . 8 . 1986 siten, etta niita sovelletaan varat 

taessa makuu - ja autopaikkoja 16 . 2 . 1987 ja sen jalkeen lahteviin juniin . 

(Nro Lht 12/544/86 , 22 . 7 . 1986) VT 24/86 

LISAYS TARIFFITAULUKOIHIN 

Rautatiehallitus on vahvistanut 16 . 2 .1 987 lukien tariffitaulukoihin 

(VR 2644) seuraavan li s ayksen: 

Taulukko 1 koht a 15 

f) kohdan a , b ja c maksuih i n lisataan 30 mk kuljetusreitista riippu 

matta , kun kuljetus tapahtuu tariffisaannossa (TS 9 § 1 lm) erikseen 

maarattyina aikoina . 

(N r o Lht 12/544/86 , 22 . 7 . 1986) VT 2 4 /86 
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LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen v&limatkat - julkaisuun teht&vi& muutoksia varten 
ilmoitetaan, ett& Virenojan liikennepaikka lakkautetaan 1 .8.1986 
lukien . 

(Nro Lko 11/571/86, 17 . 7 . 1986) VT 24 / 86 

Liikennepaikkojen v&limatkat - julkaisuun tehdaan 1 . 8.1986 lukien 
seuraavat muutokset : 

Loviisan satama : poistetaan Sahaniemen raidetta koskevat merkinnat 

Koria: sarake 5; lis&t&&n merkint& Hil 

Meteli : poistetaan merkintoineen 

Kylm&koski: poistetaan merkintoineen 

(Nro Lko 11/571/86, 22 . 7 . 1986) VT 24 / 86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Valtionrautateiden Helsingin vaunuvarikolle otetaan 

VAUNUMIEHIKSI 

ammattikoulun k&yneita ja asevelvollisuutensa suorittaneita 

miehia henkilovaunujen huolto - ja korjaustoihin . 
L&hempi& tietoja tyost& ja bakemisesta antavat teknikko 

Kivel& puh . 90- 707 2089 ja vaunumestari Hyv&rinen puh . 90- 707 3334 . 

KORJAUS VT 15/86 

Pieksamaen rautatiepiirissa nimitetty asemamiehen (A 2) toimeen 

(Jy la) tilap. asemamies Sirkka Sohlman-Koskinen pitaa ella ylim. 
asemamiehen (A 2) toimeen (Jy la) nimitetty Sirkka Sohlman
Koskinen. 
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NIMITYKSI~ JA MlUffi)(YJ<SI~ 

Helsingin rautatiepiiri: 

Apulaisasemapaallikon (A 17) virkaan (Ri la) liikenneohjaaja Heikki Juhani 
Savipakka. 

apulaisasemapaallikon (A 16) virkaan (Ri la) toimistosihteeri (A 13) Erkki 

Johannes Hannikainen. 

asemapaallikon (A 15) virkaan (Hki la/Kkn) asemapaallikko (A 17) Lasse Artur 

Backstrom, (Hki hla/Kni) liikenneohjaaja Peik Christian Bengt LOfhjelm ja 

(Kr la/Tins) ylimaarainen liikennevirkailija Ulf Torsten Wikman . 

apulaisasemapaallikon (A 14) virkaan (Hki hla) toimistosihteeri Ulla Maija 

Helena Hamalainen ja (Ri la) toimistosihteeri (A 11) Reina Kaarlo Lotvonen, 

rakennusmestarin (A 15) virkaan (Ri ra/Hy) rakennusmestari (A 14) Martti 

Ilmari Seppala, 

Liikenneohjaajan virkaan (Ke la) ylimaarainen liikennevirkailija Hannu Olavi 

Ahonen. (Ri la) liikennemestari (A 11) Pertti Reijo Kalevi Nummenpaa . 

(Hki hla) liikennemestarit (A 11) Kari Uolevi Pohjolainen ja Erkki Olavi 

Palm. 

toimistosihteerin (A 13) virkaan (Ri la) toimistosihteeri (A 11) Eino Kustaa 

Helminen. 

toimistosihteerin (A 11) virkaan (Hki hla) toimistosihteerit (A 8) Ulla 

Maija Kauppinen. Terhi Anita Levonen ja Anja Kristiina Numminen·. (Hl lai 

toimistosihteeri (A 8) Aino Helmi Johanna Latvanne ja toimistovirkailija 

(A 2) Eila Marita Terrimaki. (Ri la/Hy) toimistosihteeri (A 8) Ilta Aava 

Salonen ja (Hki rtp) ylimaarainen liikennevirkailija Juha Antero Petajaniemi. 

toimistosihteerin (A 8) virkaan (Ke la) toimistovirkailija (A 4) Anne Maarit 

Ahokas. (Ri la) ylimaarainen toimistovirkailija (A 1) Marja- Terttu . Karuvaara. 

(Hki rtp) toimistovirkailija (A 5) Irmeli Alisebeth Lahja Sainio . (Hki hla) 

toimistovirkailija (A 5) Tuija Marjatta Siekkinen. toimistovirkailija (A4) 

Pirjo Terhikki Tahvanainen. ylimaarainen toimistovirkailija (A 1) Pekka 

Juhani Koivistoinen ja Irma Elisabet Isojarvi, ylimaarainen toimistosihteeri 

(A 8) Maarit Helena Karonen, toimistovirkailijat (A 1) Tuula Irmeli Sievisto 

ja SeUa Kaarina Vale. 

Toimistovirkailijan (A 5) toimeen (Hki hla) toimistovirkailija \ 1) Pirjo 

Kristiina Salonen ja (Ri la) Pirjo Helena Virtanen, 

toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Ri vr) toimistovirkailija (A 2) Riitta 

Annele Kolehmainen, (Ri la) ylimaarainen toimistovirkailija (A 3) Ritva 

Hannele Laaksonen . {Ila hpy) toimistovirkailija (A 2) Pirjo Leena Raatikainen, 

(Hki hla) toimistovirkailija (A 1) Tuire Maarit Laakso. tilapainen toimisto-
, virkailija Pekka Olavi Makela ja tilapainen asemamies Kyosti Kalevi Karkkainen. 
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konekirjoittajan (A 4) toimeen (Hki rtp) toimistosihteeri (A 8) Airi Kirsti 

Korpi. 
toimistovirkailijan (A 2) toimeen (Ila>~hpyjr ,~~imaar3inen , toimistovirkailija 

(A 1) Auli Katariina Korhonen. (Ri la) tilapainen toimistovirkailija Pirjo 

Greta Birgitta Mikkola ja (Hki hla) Sirkka Tuulikki Mantyniemi. 

toimistovirkailijan (A 1) toimeen (Ila hpy) tilapainen toimistovirkailija 

Leila Anni Hakola. 

yliasentajan (A 13) toimeen (Hki sa) siilikoasentajat Kari Tapio Ahovaat'a. 

Taisto Juhani Juntunen. Pentti Juhani Sipila .ja Oiva Johannes Toropainen. 

opastinesimiehen (A 11) toimeen (Hki sa) rataesimies Aarno Kalervo Valdemar 

Haavisto. 

jarjestelymestarin virkaan (Hki hla) kuormausmestari Viljo Auvinen. (Ke 

la) kuormausmestari Kalevi Antero Kareinen , (Hl la) ylimaarainen jarjestely

mestari Erkki Juhani Manne!' ja ( Kr la) konduktoori (A 11) Eero Ensio Pelton en. 

kuormausmestarin virkaan (Ke la) asemamies (A 1) Elo Tapani Keranen, (HI<i 

hla) asemamiehet (A 2) Matti Eerikki Jarvenpaa ja Erja Irina Pietila seka 

asemamies (A 1) Vesa Tapio Miinin, 

huoltomestarin virkaan (Ri vr) huoltomies Ahti Ilmari Sievala, 

asetinlaitemieben virkaan (Ri la) konduktoori Erkki Ensio Luotonen ja (Kr 

la) junamies Raimo Gunnar Wasstriim , 

konduktoorin (A 11) virkaan (Kr la) junamies Veikko Viljam HOgberg, (Hki 

hla) vaihdemies Jouko Heikkinen. junamiehet Niilo Ilmat'i Tikkanen ja Esko 

Johannes Lahti. 

konduktoorin (A 10) virkaan (Ke la) junamies Tapani Mikael Immonen (Ri la) 

junamies ·Reioo Kaarlo Koskinen. kuormausmestari Kaarlo Eino Lahnamaa. (Kr 

la/Hnk) junamies Lasse Erkki Kallinen ja (Kr la) junamiehet Reijo Simo Jokela 

ja Eino Kalevi Uhlback. 

junamiehen toimeen (Ri la) asemamiehet (A 2) Pekka Sakari Aaltonen. Jouni 

Matti Tapani rorsman. Heikki Antero Hirsivuori. Jukka Veli Tapani Kallonen. 

Matti Juhani Karhunen. Jari Erkki Antero Kymalainen. Seppo Antero Laine. 

Hannu Juhani Raivola ja Pirjo Marketta Tiihonen. asemamiehet (A 1) Onni 
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Vesa Hakkinen. Reijo Juhani Kanniainen. Seppo Sakari Koskinen. Pentti Juhani 

Lahdeniemi. Seppo Jussi Kalevi Tiippana ja asemamies (A 2) Erkki Olavi Tuomisto. 

(Ri la/Hy) asemamies (A 1) Antti Sakari Enok Aalto. (Ri la/Lo) asemamies 

(A 1) Erkki Aapori Kari. (Ill la) asemamies (A 2) Unto Terho Leppanen ja 

(Kr la) asemamies (A 1) BOrje Eric Selenius. 

vaihdemiehen toimeen (Kr la) junamies Raimo Anselm Andersson. (Ri la/Hy) 

asemamiehet (A 2) Jari Kalevi Henriksson ja Raimo Tapani Narhi . (Hki hla) 

asemamiehet (A 2) Arto Kalevi Miettinen, Kari Antero Teppo, asemamies 

(A 1) Pertti Olavi Halonen , tilapaiset asemamiehet Pertti Kalrvo Virtanen 

Seppo Jouko Olavi Aaltonen, Jari Tapani Tiittanen, Pentti Johannes Rantanen 
ja Juha Esa Tapani Varis 
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veturinlammittajan (A 7) toimeen (Hki ver) tilapaiset veturinlammittajat 

Risto Juhani Keranen. Juha Armas Kalevi Alanko, Erkki Juhani Vasenius. Jarmo 

samuel Loukkola. I .Uanlle Juhani Palokari, Raimo Juhani Sahisalmi. Asko Eino 

Kalervo Huilla. Markku Juhani Sundell, Veli Hannu Saloranta ja Kari Juhani 

Laaksonlaita. 

autonkuljettajan toimeen (Hki hla) ylimaarainen autonkuljettaja Onni Olavi 

Joensuu ja asemamies (A 2) Hemmi Armas Berg, 

asemamiehen (A 2) toimeen (Ke la/Krs) tilapainen asemamies Kimmo Kaleva 

~allstrom, (Ke la/Prv) ylimaarainen asemamies (A 2) Erkki Juhani Virtanen 

(Ri la) ylimaaraiset asemamiehet Jouni Antero Juutilainen ja Matti Ensio 

Liimatainen. ylimaaraiset asemamiehet (A 2) Ensio Kalevi Ripatti ja Olavi 

Erkki Tapani Sievala. (Hki hla) ylimaarainen asemamies (A 2) Timo Kalervo 

Lipponen,(Hki hla/Epo) tilapainen asemamies Hannu Eino Majuri ja (Kr la/Hnk) 

tilapainen asemamies Jorma Tapio Manner. 

asemarniehen (A 1l toimeen (Ri la) ylimaaraiset asemamiehet (A 2) Kaarle 

Erik Valo ja Veli-Mikko Tapio Vainola. ylimaaraiset asemamiehet (A 1) Timo 

Heikki Juhani Simpanen ja Juhani Matias Suokas seka tilapainen asemamies 

Timo Veikko Sorvari. 

ylimaaraiseen liikennetarkastajan (A 21 ) toimeen liikennetarkastaja ap(A18) 

Tapio Simo Andelln (Hki rtp). 

ylimaaraiseen insinoorin (A 21) toimeen (Hki ver) tss insinoori Ari Antero 

Hanninen. 

ylimaaraiseen teknikon (A 14) toimeen (Hki ver) veturisahkoasentaja Ari 

Urpo Kalevi Brusin . 

toimistosihteerin (A 13) toimeen (Ila hpy) toimistosihteeri (A 11) Maire 

Myllykoski. 

ylimaaraiseen liikennevirkailijan toimeen (Hki rtp) liikennevirkamiesharjoit-

telija Jukka Tapio Joronen. ylimaaraiseen 

toimistovirkailijan (A 4) toimeen (Ri la/Hy) tilapainen toimistovirkailija 

Saili Maarit Piho ja (Hki rtp) tilapainen toirnistovirkailija Tuula Hillevi 

Sihvonen, 

ylimaaraiseen jarjestelymestarin toimeen (Kr la/Hnk) kuormausmestari Pentti 

Olavi Vihervuori. 

ylimaaraiseen huoltomiehen toimeen (Ri vr) ylimaaraiset tallimiehet Tapani 

Olavi Aaltonen ja Jorma Armas Valimaa . 

ylimaaraiseen autonkuljettajan toimeen (Kr la) tilapainen asemamies Karl

Erik Ujunggren. 

ylimaaraiseen vaununsiivoojan (A 2) toimeen (Hki ver) ylimaarainen makuuvau

nunhoitaja (A 1\ Tuovi Tellervo Ojala. 
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Pieksamaen rautatiepiiri: liikennetarkastajan (A 21) virkaan (Pm 
rtpt/kpr) liikennetarkastaja ap (A 17) Erkki Kalervo Saukkonen, 
asemapaallikon (A 18) virkaan (Kuo la/ Sij) asemapaallikko (A 17) 
Niilo Johannes Hoffren, ylim. apulaisasemapaallikon (A 15) toimeen 
(Pm la) ylim. liikennetarkastaja (~ 14) Esa Olavi Kovanen, 
liikenneohjaajan (A 14) virkaan (Pm rtpt/ kpr) toimistovirkailija 
(A 2) Raija Helena Karkkonen, ylim. liikenneohjaajan (A 14) toi

miin ylim. liikennevirkailijat Paa~o Qlavi . Turunen ja Pekka 
Jalmari Hamalainen, ylim. liikennevirkailijan (A 5) toimiin (Pm 
la) ylim. tsto.virkailijat Riitta Hannele Ekholm ja Riitta Aino 

Annikki Juvonen, liik.virkamiesharj. Marketta Irmeli Honkanen, 
Jouni Mikael Junttanen, Pauli Ensio Karkkainen, Harri Erik 

Lindholm ja Matti Vilho Tapia Kilhstrom, toimistosihteerin (A 11) 
virkaan (Jy la) toimistosihteeri (A 8) Riitta Mirja Annikki 

Saarinen 

24 
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EROJA 

Helsingin rautatiepiiri: 

Liikennetarkastaj~At~o Armas Makinen,toirnistosihteerit (A 13) Reine Johannes 

Nykanen ja Anja Amanda Matto. toirnistosihteerit (A 11) Helvi Tuulikki Ahtola. 

Anita Friman . Helena Kyllikki Greis . Aino Anneli Holmila . Kaija Tenhikki 

Koskela . Aino Marjatta Noroviita. Saima Maria Pietarinen. Lempi Ann~ri 

Pitkanen. Anna-Liisa Stromberg. toirnistosihteeri (A 8) Auli Palmunen . 

veturinkuljettajat Eino Olavi Jokela. Sulo ~eksi Lappalainen ja Erkki Eino 

Ensio Lehtimaki. veturinlammittajatAJ1rki Juhani Laiho ja Sauli Tapani Takala. 

rataesirnies Viljo Rafael Nyberg. jarjestelymestari Viljo Mikko Pesonen. 

asetinlaitemies Uuno Elis Kovanen. konduktoorit (A 11) Esko Ensio Areva . 

Tauno Oskari Hertell. Pentti Vaino Hur skainen. Matti Tapio Hakkanen. Niilo 

Johannes Laaksonen. Reine Johannes Sairanen ja Kauko Johannes Vaananen. 

junamiehet Viljo Valtteri Kemilainen . Irja Ilona Lumialho . Onni Eino Makkonen. 

Unto Olavi Parviainen. Matti Aapeli Puranen, Anja Alina Rautiainen. Eila 

Mirjam Saunamaki. Reijo Juhani Vesanto. vaihderniehet Taisto Olavi Lepisto. 

Arvo Edvard Korhonen . Niilo Niemela. sahkoasentaja Veikko Veteli, autonasentaja 

Veikko Emil Kailanto, autonkuljettajat Martti Johannes Kankkunen ja Sven 

Westerling , ylimaarainen tallirnies Otto Juhani Hakonen, ylimaaraiset siivoojat 

(A 2) Raili Orvokki Manninen, Mimmi Elina Oravisalo, Mirja Kyllikki Oksanen, 

~ter Elmiina Vatanen, ylimaaraiset vaununsiivoojat (A 2) Aili Hietanen, 

Taimi Kor honen ja Martta Elisabet Tikka. ylimaaraiset vaununsiivoojat (A1) 

Sointu Kaarina Sundberg ja Raija Kyllikki Varonen , ylimaaraiset makuuvaunun

hoitajat Elsa Hamalainen . Kaija Hyvonen, Helmi Maria saarela ja Hilja Viertola. 

ylimaaraiset asemamiehet (A 2) Onni Kalervo Sukanen, Pekka Lauri Matias 

Suutari ja Antti Iisakki Viita.seka asemamies (A 1) Ismo Juha Kalevi Latti. 

Pieksamaen rautatiepiiri: liikenn e tarkastaja ap (A 15) Timo Matti 
Pitkanen, ylim. apulaisasemapaallikk o (A 15) Hannu Paavo 

Ka1kkonen , rakennusmestari (A 15) Kauko Olavi Tikkanen, liikenne
ohjaaja (A 14) Kai Artur Saurio, veturinkuljettajat (A 13) Otto 
Johannes Kieloaho, Tapio Viktor Nikulainen, Osmo Uolevi Pakarinen 
ja Tauno Taavetti Salmela, vaunumestari (A 12) Lauri Ilmari 
Parkkinen, toimistosihteeri (A 11) Sirkka Aino Maria Manninen, 

konduktoori (A 10) Toivo Ylonen, rataesimiehet (A 9) Esko Toivo 
Heinaharju ja Tauno Sivonen, vaununtarkasta j at (A 7) Olavi Matias 
Kotila ja Esko vanhanen, ylim. tallimies (A 2) Juha Martti 
Utriainen seka yli m. siivooja (A 2) Saara Elii na Viinikainen 

Hel inki 1986. Valrion painaw skeskus 
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MATKALIPPUJEN TAKAISINMAKSUT/TOIMITUSPALKKION PERIMINEN 

Kirjeell~ nro Lko 3/510/86, 25.2.1986, on annettu ohjeet matkalippu

jen takaisinmaksuista. Ohjeet sis~lt~v~t samalla ~~r~ykset t~ss~ 

yhteydess~ peritt~v~st~ toimituspalkkiosta, joka perit~~n nykyisin 

myos lunastettaessa takaisin kokonaan k~ytt~m~ttomi~ matkalippuja. 

Esiintyneiden ep~selvyyksien johdosta ilmoitetaan, ett~ toimitus

palkkiota ei kuitenkaan perit~, jos alkuper~inen kokonaan k~ytt~

m~ton matkalippu vaihdetaan matkasuunnitelmien muuttumisen vuoksi 

vastaavaan uuteen lippuun silloin, kun matka aloitetaan ennen alku

pergiseen lippuun merkityn kelpoisuusajan alkamista. 

(Nro Lko ' 3/510/86, 29.7.1986) VT 25/86 

LIIKENNEPAIKKOJEN V~LIMATKAT 

Liikennepaikkojen vglimatkat - julkaisuun tehd~~n 11.8.1986 lukien 

seuraava rnuutos: 

Krogars: sarake 1; lis~t~~n koodinumero 582 

sarake 6; lis~t~~n merkint~: "T saapuvaa tavaraa varten 

rtpp:n erikoisluvalla". 

(Nro Lko 10/571/86, 29.7.1986) VT 25/86 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asi

akkaista laadittuun tietokonelistaan tehdiiiin seuraava.t muutokset: 

Luetteloon lisiitiiiin: 

771865 

771873 

Oy Partek Ab 

Tekniset kuitutuotteet 

21600 PARAINEN 

Oy Electrolux Ab Wascator 

PL 181 

28101 PORI 

(Tlk 256/86, 29.7.1986) VT 25/86 

Kirjatun matkatavaran lahettaminen Helsingin lahiasemille. 

Helsingin lahiasemille vaarin osoitettujen matkatavaralahetysten 

takia on matkustajille aiheutunut kohtuuttomia vaikeuksia. 

Matkatavaraa voidaan osoittaa Helsinki - Riihimaki, Helsinki -

Martinlaakso ja Helsinki - Kirkkonummi rataosilla vain Helsingin, 

Kirkkonummen, Keravan, Jarvenpaan, Hyvinkaan ja Riihimaen asemille. 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin rautatiepiirissa liikenneohjaajan virka, toimistosihtee
rin (A13) virka, kaksi toimistosihteerin (A11) virkaa, toimisto
sihteerin (A8) virka, kaksi toimistovirkailijan (A5) tointa ja 
ylimaarainen toimistosihteerin (A11) toimi. 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava Helsingin rautatiepiirin toimiston kans

liaan viimeistaan 09.09.1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 
toistaiseksi seuraavasti: 

Liikenneohjaaja 

Toimistosihteeri (A13) 

Toimistosihteeri (A11) 

Toimistosihteeri (A8) 

Toimistovirkailija (A5) 

Ylimaarainen toimisto
sihteeri (A11) 

Helsingin rautatiepiirin 
(hla, jt-asiat) toimistoon 

Helsingin rautatiepiirin 
(hr, virkasuht. matkalaskut) 
toimistoon 

Helsingin rautatiepiirin 
(hr, 1 tyosuht. paivarahat, 
1 taloushallinto, laskut) 
toimistoon 

Helsingin rautatiepiirin 
(hr, ts palkka- ja sv-asiat) 
toimistoon 

Helsingin rautatiepiirin 
(1 tlr) toimistoon, Helsingin 

sahkoalueelle (1 oh Helsinki) 

Helsingin rautatiepiirin 
(hr, talousasiat, ATK-rap.) 
toimistoon 
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LIIKENNEVIRKAMIESHARJOITTELIJOITA OTETAAN 

Liikennevirkamies tyoskente1ee kehittyvan rautatie1iikenteen hoidon 
ja muiden, ku1jetuksiin 1iittyvien palve1umuotojen parissa. Toimin
nan lahtokohtina ovat a~iakaskeskeisyys ja tu1osvastuullisuus. 

Rautatiepiireihin otetaan 1.1.1987 alkaen 

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

Hakemisen ede11ytyksena on 

- vahintaan opistotasoinen tutkinto (~ieluiten kauppaopisto) 
tai ylioppilastutkinto. 
Laitoksen palveluksessa olevien osalta em. vaatimukaesta 
voidaan poiketa 

- hyva terveys. Erityisesti nakokyvyn osalta vaatimukset 
ovat tiukat 

valtion kielitutkintolautakunnan JSsenen antama todistus 
toisen kotimaisen kielen hallinnasta 

- paasaantoisesti 18 - 24 - vuoden ika 

Harjoittelijaksi hakeudutaan rautatiepiirien ja liikennealueiden 
toimistoista saatavalla hakulomakkeella, joka on toimitettava 
3.9.86 mennessa sen rautatiepiirin toimistoon, minka alueelle 
hakija ensisijaisesti pyrkii. 

Hakulomakkeen yhteydessa saatavassa ammaltiesitteessa on lisa
tietoja liikennevirkamiehen ammatista ja urasta. Myos rautatie
piirien ja liikennealueiden henkilostoasiainhoitajat antavat 
tarvittavia lisatietoja. 

Sopiviksi katsotut hakivat kutsutaan lokakuun aikana Helsingissa 
jarjestettaviin soveltuvuuskokeisiin. 

Lopul1inen va1inta tapahtuu hakupaperi-, tyohonottohaastatte1u-, 
soveltuvuuskoetu1os- ja terveystarkastustietojen perusteella. 

(Nro Kkt 5/119/86, 12.6.1986) VT 25/86 

25 
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Kouvolan rautatiepiirissa liikennemestar i n (A12) vi r ka I ma tran 

liikennealueella (Spl). 

Rau tattepiirin paallikOlle osoitetu t kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Kouvolan rautatiepiirin toimistoon viimeist~~n 

5 . p~iv~n~ syyskuu ta 1986 . 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

T a m p e r e e n ~ a u t a t i e p i i r i : asemapaallikon 

(Al7) virkaan (Noa) apulaisasemapaa llikko (Al6) Lauri Olavi 

Rusanen, asemapaallikon (AlS) virkaan (Vlp) liikennemestari 

(All) Erkki Ilmari Havusto, asemapa allikon (AlS) virkaa"n (Llh) 

liikennemestari (Al2) Urho Jalmar i Niemi, liikennetarkastajan 

ap (AlB) virkaan (Tpe rtpt) ylim. liikennetarkastaja ap (AlB) 

Urho Olavi Rantala, liikennetarkastajan ap (Al6) virkaan (Tpe 

rtpt) liikennetarkastaja ap (Al4) Kirsti Airi Jantunen, liiken

netarkastajan ap (Al4) virkoihin (Tpe rtpt) toimistosihteerit 

(Al3) Martti Aulis Murotie ja Martti Jaakko Heinonen, toimisto

sihteerin (Al3) virkaan (Tpe rtpt) toimistosihteeri (All) Lea 

Ilma Annikki Hanski, toimistosihteerin (All) virkaan (Tpe rtpt) 

toimistosihteeri (AS) Kirsti Anneli Saarinen, ylimaaraiseen 

huoltomiehen toimeen (Tku) tilapainen huoltomies Rauno Kalervo 

Aaltonen, ylimaa raiseen vaununsiivoojan (A2) toimeen (Tku) yli

maarainen vau~unsiivooja (Al) Anna-Liisa Elisabet Lehtinen 
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EROJA 

T a m p e r e e n r aut at i e pi i r i : dipl . insinoori 

Esa Ensio Kotilahti, toirnistorakennusmestari Keijo Juhani Linja, 

liikennernestari Leo Rikhard Koskin~n, toirnistosihteerit Eeva 

Margareta Lehtinen, Markku Juhani Seppanen, Anna Mirjarn Tolkki, 

Eeva Lahja Marjatta Virtanen, ylikonduktoori Pekka Osrno Edvard 

Tuorninen, konduktoori Antti Rafael Rouhikko, veturinkuljettajat 

Lauri Olavi Pose, Teuvo Johannes Rouhiainen, Juho Sakari Sayna

joki, Pentti Olavi Vahtera, vaihdemiehet Mikko Johannes Niemi

nen, Reino Elmeri Rantaharju, vaununtarkastajat Pertti Juhani 

Miettinen, Kalevi Pelkonen, rataesimies Airno Ilrnari Hottinen, 

autonkuljettaja Keijo Mikael Sipponen, asernarniehet Timo Tapani 

Kupi, Ilkka Kaleva Laine, Aarne Aatos Ilrnari Sulonen, Aili 

Kyllikki Aijala, ylirn. toimistovirkailija Liisa Tuulikki Suu

tari, ylirn. siivooja Helga Elina Jarvinen, tss siivooja Maija 

Liisa Jokinen 
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KULJETUSPALVELUMME LAATU f1UODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOI MINNALLISESTA LAADUSTA 

TOIMINNALLINEN LAATU MUODOSTUU MM: 

- MEID~N ASENTEISTAMME 
- PALVELUALTTIUDESTAMME 
- AMMATTITAIDOSTAMME 
- KOHTELIAISUUDESTAMME 
- K~YTOKSEST~MME 

- RIPEYDEST~MME 

ASIAKAS KIINNITT~~ ENITEN HUOMIOTA 
TOIMINNALLISEEN LAATUUN 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak

kaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset: 

Luetteloon lisataan: 

642124 

772202 

772210 

Ilmateollisuus Oy 

PL 25 

02921 ESPOO 

Ilmateollisuus Oy 

PL 91 

01511 VANTAA 

Oy Alko Ab Teknokemia 

PL 638 

00101 HELSINKI 

(Tlt 257, 31.7.1986) VT 26/86 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 123, 30.7.1986, on kansainvalisessa 
tavaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 1.8.1986 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 
100 Belgian frangia 

1 Englannin punta 
100 Italian liiraa 
100 Itavallan shillinkia 
100 Luxembourgin frangia 
100 Norjan kruunua 
100 Ranskan frangia 
100 Romanian leita 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 
100 Saksan Demokraattisen Tasavallan markkaa 
100 Sveitsin frangia 
100 Tanskan kruunua 
100 Tsekkoslovakian kruunua 

USA:n dollari 
UIC-frangi 

(Nro Tkv 6112, 31 .7.1986) VT 26/86 

213,00 mk 
11 ,60 II 

7,60 II 

0,35 II 

34,10 II 

11 '60 II 

68,50 II 

74,40 II 

32,QQ II 

24Q,QQ II 

240,00 II 

297,00 II 

64,00 II 

86,00 II 

5,10 II 

1 ,67 II 
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PERITTXVXKSI LXHETETTYJEN SAATAVIEN MAKSUSUORITUKSET 

Lainopillisen toimiston perimistoimenpiteiden jalkeen asiakkaat usein 

suorittavat nama perittavina olleet maksunsa kirjauskeskusten ps-ti

leille. 

Oikaisumenettelya muutetaan siten, etta maksuja ei enaa siirreta RH:n 

ps-tilille 3500-4 erillisena toimenpiteena, vaan tilityspaikka tilit

taa ne tulojen kuitilla (1815) kayttaen tulokoodia 80 (epavarmat kul

jetussaatavat). Kuitin vihrea osa lahetetaan kirjanpitojaostoon, 

huone 525. Maksusuorituksesta tilityspaikan on valittomasti ilmoitet

tava lainopilliselle toimistolle. 

Samalla huomautetaan, etta lahetettaessa lainopilliselle toimistolle 

perimispyyntoja, on niista aina toimitettava kopiot tarkastusjaos

toon (ks. VT 19/85) ilmoittaen samalla milloin ao. maksut on tilitet

ty ja milloin merkitty vajaukseksi paivatilitykseen (4127). 

(Nro Tlt 91/86) VT 26/86 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Yhteysv~lille Savonlinna-Helsinki myyd~an 1.9.1986-15.12 . 1986 valisena 

aikana kelpaaviksi matkaliput seuraavin hinnoin: 

aikuinen lapsi 

lk 2 lk lk 2 lk 

menolippu 127,00 mk 85,00 mk 63,00 mk 42,00 mk 

meno-paluulippu 254,00 mk 170,00 mk 126 ,00 mk 84,00 mk 

Matkaliput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202: 

- kenttl~n "MEND" tai "MENO-PALUU" merkit~~n rasti 

- "MUU"-kenttaan koodi 50 aikuiset ja 51 lapset 

- "SOP.NRO"-kentt~an 7500 

- lis~merkintHihin "Al. Sl-Hki" 

- llhtoasema aina Savonlinna ja m~~r~asema Helsinki 

- kauttakulkumerkinn~t Lr, Ke 

- voimassaoloaika 1 kk, ensimm~inen kelpoisuusp~iv~ aikaisintaan 1.9.86, 

voimassaolo palttyy viimeist~~n l5.12.86. 

Paikkalipuista peritaln normaalit maksut, 

Matkalipuista ei myonnet~ muita alennuksia, eik~ niist~ suoriteta takai

sinmaksua. 

(Nro Lht 8/545/86, 5.8.1986} VT 26/86 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat - julkaisuun tehdaan 

1.8.1986 lukien seuraavat muutokset. 

Naantalin liikennoimistapamerkinnaksi muutetaan 

HilT (sarake 5) ja lisataan seuraavat merkinn~t 

(sarake 6): 

Tku-Nnl liikenne hoidetaan y, Forbom Oy:n linja

autoilla, joissa kelpaavat ainoastaan Valtionrau

tateiden maksulliset liput. Ei kirjattua matkata-

varaa. 

(Nro Tpe rtp 1651/571/86, 28.7.86}. 
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INTER-RAIL-KORTIN VAARINKAYTOKSET 

Viime aikoina on toistuvasti paljastunut Inter-Rail-kortin vaarin
kayttiksia. Ulkomaiset henkilot ovat vaarentaneet kortin kelpoisuus
aikoja seka vaarilla tiedoilla saaneet kortin kaksoiskappaleen. Ta
ma on tapahtunut siten, etta ostotodistuksen kelpoisuusajat on vaa
rennetty seka tehty ilmoitus kortin katoamisesta jolloin on saatu 
VR:n virkailijoilta vaarilla tiedoilla ns. duplikaatteja. 

Virkailijoiden tulee kiinnittaa erityista huomiota henkilon hakies
sa uutta korttia kadonneen tilalle. Mahdollinen vaarinkaytoksen 
yritys voidaan havaita mm. seuraavista seikoista: 

passissa on eri nimi kuin ostotodistuksessa 
ostotodistuksen kelpoisuusaikojen paivamaaria on vaarennetty 
passissa olevan pohjoismaahan saapumispaivamaaran vertailu os
totodistuksen paivamaariin 
ostotodistuksen myyntiaseman paivaleima ei voi olla kahta kuu
kautta kauempana kelpoisuusajan alkamispaivamaarasta. 

Henkilon yrittaessa vaarilla tiedoilla saada uutta Inter-Rail
korttia on pyydettava valittomasti paikallinen poliisi paikalle. 
Epaselvissa tapauksissa voidaan virka-aikana kysya neuvoa VR:n 
rikostutkijoilta puh. VR 911-2845. 

(Lkoy 30 . 7.1986) VT 26/86 

Tau-TALKKIVAUNU 

Pasilan konepajalla rakennettavista 4-akselisista Tau-talkinkulje
tusvaunuista nro 42801-42810 on ensimmainen vaunu nro 42801 hyvak
sytty otettavaksi koeliikenteeseen. Vaunu on prototyyppi, jossa ko
riosa on valiaikaisesti asennettu Fau-hiilivaunun alustalle. Kokei
lujen jalkeen syksylla 1986 kori asennetaan varsinaiselle alustal
leen, joka on tyypiltaan samanlainen kuin Fau-vaunussa. 

Vaunun tekniset ominaisuudet ovat seuraavat: 

Suurin rakenteen sallima akselipaino 
Taara 
Suurin rakenteen sallima nopeus 
Pituus puskimineen 
Kuormauskorkeus kiskosta 
Kuormausaukon mitat: pituus 

leveys 
Tyhjennysaukon mitat: pituus 

korkeus 
Korin tilavuus 
Suurin karin kallistuskulma 

22,5 t 
n. 27,5 t 

100 km/h 
12,04 m 

n . 4,40 m 
n. 8,50 m 

1,20 m 
n. 8,50 m 
n. 2,00 m 

65,00 m3 
6~ 
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Vaunu on varustettu kattoluukulla, joka avataan ja suljetaan vaunun 
paadyssa olevan kasipyoran avulla. 

Vaunun tyhjennys tapahtuu painovoimalla kippaamalla vaunun kori ei
vulle ulkopuolisella kallietuslaitteella. 

Tau-talkkivaunujen kuormataulukot laaditaan vaunujen sarjavalmie
tukaen yhteydessa. 

Prototyyppivaunua voidaan kayttokokeilun aikana kuljettaa 22,5 t 
akeelipainoisena kirjeeasa Lt 5/522/86, 5.6.1986 esitetyin rajoi
tukein. 

(Nro Lko 11/412/86, 5.8.86) 

Hio-VAUNUT 

Vaunut nro 41143-41302: 

VT 26/86 

Gbk-vaunuista muutostyona P~an-Sell Oy:lla rakennettavat 2-akseli
eet, selluloosan kuljetukseen tarkoitetut Hio-vaunut nro 
41143-41302 on hyvakeytty otettavakei kayttoon. Vaunujen tekniset 
ominaisuudet ovat seuraavat: 

Suurin rakenteen eallima akeelipaino 
Taa~a 
Suurin rakenteen eallima nopeus 
Pituus puskimineen 
Kuormausalan pituus 

leveys ~liukuesteieiin) 
leveys pylvaieiin) 
korkeus reunapalkin kohdalla) 

Lattian korkeus kiskon ylapinnasta 

Kuormataulukko A B1 J B2 I c 

17 t 24 t 

13 t 23 t .I 

20 t 
13 t 
80 km/h 
12 m 
10,77 m 

3,01 m 
2;87 m 
2,40 m 
1 ,22 m 

Vaunut poikkeavat aikaisemmin rakennetusta Hio-vaunusarjasta nro 
41101-41142 lattian ja rungon teraerakenteen osalta. 

Lattiamateriaalina on vanerilevy ja rungon terasrakenne paadysea 
olevien kulmapylvaiden kohdalta on rakennettu kestamaan yleisen 
liikenteen vaatimukset. 

Vaunut nro 41101-41142: 

Kirjeella Ko 1169/412/84, 20.11.1984 annettuja vaunujen teknisia 
ominaisuuksia muutetaan aeuraavasti: 

Kuormataulukko poistetaan ja vaunun suurin kuorma on 29,0 t 
nopeudella 35 km/h. 
Suurinta rakenteen sallimaa nopeutta 80 km/h saadaan kayttaa 
ainoastaan poikkeukeelliaesti esim. vietaessa vaunu korjausko
nepajaan. 

(Nro Lko 11/412/86, 5.8.86) VT 26/86 
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RATAESIMIESKOULUTUS VUONNA 1987 

Rataesimies toimii esimiehena ja tyonjohtajana radan, ratapihojen, 

rakennusten, laitteiden ja rakenteiden kunnossapito- ja rakentamis

tehtavissa. 

Rautatieopistossa vuonna 1987 jarjestettavalle rataesimieskurssille 

pyrkivien tulee jattaa tata koskeva rautatiepiirin paallikolle osoi

tettu vapaamuotoinen hakemuksensa lahimmalle esimiehelleen viimeistaan 

16.9.1986 (Hakemusten vastaanotto aloitetaan valittomasti). 

Koulutukseen voivat hakea henkilot, 

jotka ovat suorittaneet rataperustutkinnon jaltai jon~in muun 

ratatoimialan ammattitutkinnon ja 

joilla on vahintaan neljan (4) vuoden tyokokemus ratatoissa 

30.9.1986 mennessa. 

Valintakokeet jarjestetaan hakuedellytykset tayttaville hakijoille 

tiistaina 30.9.1986 kello 9.30 alkaen rautatiep11r1n ilmoittamassa 

paikassa. Koe sisaltaa tehtavia 

- aidinkielesta 

- matemat11kasta 

- junaturvallisuussaannosta 

- opastimet 

- merkit 

- ratatyot 

- RAMO:sta 

- ratageometrian perusteet 

- radan kunnossapito 

Junaturvallisuuden ja RAMO:n kysymykset · tulevat vastaamaan .rataperus

kurssin vaatimustasoa. 

Tarvittaessa henkilostojaosto jarjestaa hakijoille soveltuvuuskokeet 

myohemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. 

Koulutettavien valinnan tekee rautatiepiirin paallikko hakemusten, 

esimiesten lausuntojen, mahdollisen soveltuvuuskoetuloksen ja valinta

kokeen tuloksen perusteella. 

( Kk t 4 9 I 1 4 1 I 8 6 , 1 3 • 8 . 1 9 8 6' ) VT 27 / 86 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KURINPITOISTUNNOSSA 12.6.1966 TUOMITUT 

RANGAISTUKSET 

Helsingin rautatiepiiri 

Kuormausmestari, joke oli ollut luvatta ja laillisetta esteetta 

poises tyovuorostaan ja saapunut kerrsn myohastyneena seka paih

tyneena tyovuoroonsa~tuomittiin kolmeenkymmeneen paivasakkoon. 

Vsihdemies, joka oli ollut tyovuorossasn alkoholin vaikutuksen 

alaisena seka ollut lisaksi alkoholin kayton takia kaksi paivaa 

poissa tyovuoroistaan-tuomittiin neljaankymmeneenviiteen paiva

sakkoon. 

Asemamies, joke oli ollut ilman lupaa tai laillista estetta kaksi 

eri kertaa yhteensa kymmenen paivaa poissa tyovuoroistaan, ollut 

kerran alkoholin vaikutuksen alaisena tyovuorossaan seka teetta

nyt luvattomasti tyovuoronsa toisella henkilolla koska oli ollut 

itse siihen alkoholin kayton vuoksi kykenematon, tuomittiin ero

tettavaksi virantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi. 

Veturinkuljettaja, joka oli saapunut tyovuoroonsa alkoholin vai

kutuksen alaisena,tuomittiin kolmeenkymmeneen paivasakkoon. 

Tampereen rautatiepiiri 

Veturinkuljettaja, joke oli saapunut alkoholin vaikutuksen alai

sene tyovuoroonsa ja tultuaan ilmi poistunut luvattomasti tyo

paikalta, tuomittiin neljaankymmeneen paivasakkoon. 

Tallimies, joke oli ollut tyovuorossaan alkoholin vaikutuksen 

alaisena, tuomittiin kolmeenkymmeneen paivasakkoon. 

Ylimaarainen asemamies, joke oli ollut luvatta ja laillisetta 

esteetta poissa tyovuorostaan, tuomittiin neljaankymmeneen paiva

sakkoon. 

liikennetarkastaja, joka oli ollut nelja eri kertaa yhteensa 36 

paivaa luvattomasti ja ilman laillista estetta poissa tyovuorois

taan ja jota oli aikaisemmin rangaistu jo viidesti kurinpitome

nettelyssa, tuomittiin erotettavaksi virantoimituksesta kolmen 

kuukauden ajaksi. 

Konduktoori, joke oli ilman hyvaksyttavaa syyta kieltaytynyt tyo

vuoroonsa kuuluneesta hanelle nimenomaan maaratysta tyotehtavas

ta, tu omitt iin viiteentoista pa i vasakkoon. 

27 
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Oulun rautatlepllri 

Valhdemies, joka oll saapunut tyovuoroonsa alkoholin valkutuksen 

alaisena ja jots oll vilmeksi rangalstu runsas kuukausi ennen 

nyt kasiteltavana ollutta rlkkomusta alkoholin kaytosta johtu

neesta luvattomasta tyovuorosta polsjaamiseata, tuomittlin , eco

tettavaksi vlrantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi. 

Valhdemies, joka oli ollut alkoholin kayton takia poissa tyovuo

roistaan kahdeksan paivaa, tuomittiin erotettavaksl vlrantoiml

tuksesta yhden kuukauden ajaksi. 

Pieksamaen rautatiepilri 

Junamies, joka oli ollut kaksi paivaa polssa tyovuoroistaan al

koholin kayton takia, tuomittiin kolmeenkymmeneen paivasakkoon. 

Veturinkuljettaja, joke oli ollut viisi eri kertaa yhteensa 11 

paivaa luvattomasti ja ilman laillista estetta poissa tyovuorols

taan, saapunut seka tyovuoroonsa etta kuulustelutilalsuuteen 

alkoholin vaikutuksen alaisena seka ollut kerrsn alkoholln valku

tuksen alaisena tyovuorossaan ja jots oli jo viisi kertaa ran

gaistu kurinpidollisesti, tuomittiln erotettavaksl virantolmi

tuksesta kahden kuukauden ajaksi. 

Joensuun rautatiepiirl 

Vaihdemies, joka oli ollut kaksi eri kertaa yhteensa 24 paivaa 

poissa tyovuoroistaan alkoholin kayton takla ja jots oli jo kol

me kertaa, viimeksi runsas kuukausi ennen nyt kaslteltyja rikko

muksia rangalstu kurinpidollisestl, tuomittlin erotettavaksi vi

rantoimituksesta kolmen kuukauden ajaksi. 

Kouvolan rautatiepiiri 

Ylimaarainen liikennevirkaillja, joke oli alkoholin kayton vuok

si ollut poissa tyovuorostaan, tuomlttiin kahteenkymmeneenvil

teen paivasakkoon. 

Veturinkuljettaja, joka oli saapunut alkoholin vaikutuksen alai

sene kuljettajanvuoroonsa ja jots oli aikaisemmin jo kaksi ker

taa rangalstu alioikeudessa ja kahdesti kurinpidollisesti alko

holin kayttoon llittyvista rikkomuksista, tuomittiin erotetta

vaksi virantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi. 



- 5 -

Veturinlammittaja, jeka eli kaksi kertaa ellut peissa tyovuereis

taan ilman lupaa tai laillista estetta ja esaksi alkehelin kay

ton takia, tuemittiin neljaankymmenee~ paivasakkeen. 

Asemam i es, jeks eli ellut alkehelin kayton takia peissa tyovue

restaan,tuemitti i n kelmeenkymmeneen paivasakkeen. 

Kenepajat 

Teknikke, jeka eli ellut tyovueressaan alkehelin vaikutuksen 

alaisena, tuemittiin kelmeenkymmeneen pavasakkeen. 

( Hle 2/ 031 / 86, 5.8.1986 ) VT 27/ 86 

MASTOTYOTX TEKEVIEN TERVEYSTARKASTUKSET 

Korkeissa mastoissa tyoskentelevia koskevat VR:n terveystarkastus
ohjeet on uusittu ja toimitettu tyoterveyshenkilostolle. Taman oh
jeen tarkoittamaa mastotyota VR:lla tekevat paaasiassa sahkoasennus
keskuksen ja sahkoalueiden sahkoasentajat ja radioasentajat, jotka 
tyoskentelevat yli 30 metria korkeissa valomastoissa ja radiomastois
sa. 

Edella mainituissa mastoissa tilapaisesti kayvien tyontekijoiden sa
moin kuin opastinpylvaissa, sahkoratejen ajojohtopylvaissa tyoskente
levien sahkoasentajien ja opastinasentajien terveystarkastukset eivat 
kuulu taman ehjeen piiriin vaan heidan tarkastukset suoritetaan VR:n 
yleisten terveystarkastusohjeiden mukaan. 

Esimiehia ja tyosuojelupaallikoita pyydetaan huomioimaan mastotyo teh
tavankuvauslomakkeita (1om VR 3355) taytettaessa, jolloin lisatietoja 
kohtaan merkitaan : Mastotyo. 

Uusia ohjeita noudatetaan mastotyontekijoiden tyohontulotarkastuksissa 
ja maaraaikaistarkastuksissa. Alle 40-vuotiaan on kaytava maaraaikais
tarkastuksessa jeka kolmas vuosi tai muulloinkin, milloin siihen on 
erityista tarvetta. 40-vuotta tayttaneen maaraaikaistarkastus on joka 
toinen vuosi. 

NXYTTOPXXTETYONTEKIJOIDEN NXON TUTKIMINEN 

Valtiovarainministerion kirjeessa 28.5.1984/ P 5866 edellytetaan, etta 
kaikilta yli 40-vuotiailta jatkuvasti yli nelja (4) tuntia paivassa 
nayttopaatetta kayttavilta henkiloilta tarkastetaan nako tyohon sijoi
tettaessa ja sen jalkeen viiden (5) vuoden valein. 

Edella mainitun kirjelman johdosta Valtionrautateiden terveystarkas
tusten suoritusohjeisiin on tehty tarvittavat muutokset. 
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Esimiehia pyydetaan huomioimaan nayttopaatetyo tehtavankuvaus1omakkeita 
(1om VR 3355) taytettaessa, jo11oin 1omakkeen 1isatietoja kohtaan mer
kitaan: Nayttopaatetyo. 

Mika1i nayttopaatetyontekijan tarkastuksen yhteydessa 1ahetetaan tutkit
tava si1ma1aakari11e tai optiko11e 1isatarkastusta varten, voidaan tama 
tarkastus maksaa Va1tionrautateiden varoista. 

OHJES~NTO TERVEYDENTILAVAATIMUKSISTA 

Ohjesaantoa terveydenti1avaatimuksista (OTV, 1om VR 2633) kohta 6.1.1 
on muutettu seuraavaan muotoon: 

6.1.1 Jatkuvasti kaytettavissa si1malaseissa hyvaksytaan enintaan 15 % 
harmaa himmennys . 
Kirkkaalla saalla hyvaksytaan aurinkolaseissa korkeintaan 55 % 
harmaa tai harmaanruskea himmennys. 
Fototrooppisten linssien suurin sallittu himmennys u1koilmassa 
on 55 %. 

TERVEYDENHUOLTOKULUJEN KORVAUSHAKEMUKSET 

Terveydenhuoltoku1 uja koskevien hakemuksien (1om VR 3307) kasittely
paikka on muuttunut. Uusi osoite on terveydenhuoltojaosto h. 103 . 

Thj 8.8.1986 VT 27/86 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Muutos VT 26/86:ssa olleeseen ilmoitukseen. 

Naantalin henkiloliikennetta koskevat merkinnat tulevat 

voimaan vasta 28.9.1986 alkaen. Sarake kuusi korjataan 

seuraavanlaiseksi : Turku-Naantali liikenne hoidetaan 

Y. Ferbom Oy:n linja-autoilla, joissa kelpaavat ainoastaan 

Valtionrautateiden meno ja meno-paluuliput . Ei kirjattua 

matkatavaraa. 

VT 27/86 
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KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE 

Kaneioon KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA 
(VR 4787) ilmeatyy liaalehti nro 8, joka tulee voimaan 1.9.1986 
lukien. 

(Lt 11.8.86) VT 27/86 

KANSAINVALINEN LANTINEN TAVARALIIKENNE 

27 

Kanaioon KANSAINVALISTA TAVARALIIKENNETTA KOSKEVAT TOIMITUSOHJEET, 
LANTINEN (VR 4672), ilmeatyy liaalehti nro 15, joka tulee voimaan 
1.9.1986 lukien. 

(Lt 11 .8.86) VT 27/86 

Pohjoiamaiaeen vaunukuormatariffiin 9760 ja kappaletavaratariffiin 
9761 tehdaan seuraavat korjaukeet: 

Tariffi 9760: 

Tariffi 9761: 

sivu 112, muutetaan aaili~n kaytt~makaut Tane
kasta lahetettaesea 92 - 92 - 103 

eivu 22, muutetaan A ja B kuljetueaaili~iden rah-
dituepainot A 150 kg 

B = 300 kg 

sivu 109, muutetaan eaili~n kaytt~makaut Tanekas
ta lahetettaessa 92 - 92 - 103 

(Lt 11.8.86) VT 27/86 
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MAKUUVAUNUKAMPANJA 29.9.1986- 15.12.1986 "Hyv~n Yon Etu" 

Makuuvaunuosasto myyd~~n kahden henkilon k~yttoon 29.9.1986-15.12.1986 

v~lisen~ aikana l~hteviin juniin 2 lk:n matkalipuilla. 

Varattaessa osasto kahden henkilon k~yttoon on lunastettava samanaikai

sesti kaksi 2 lk:n normaalihintaista aikuisen matkalippua (alentamaton 

meno-, meno-paluu- tai lomalippu) ja kaksi kabden vuoteen osaston ma

kuupaikkalippua. Jos matkaliput ovat kuitenkin meno-paluulippuja tai 

lomalippuja voidaan makuupaikat paluumatkaa varten lunastaa myos myo

hemmin. 

Makuupaikkalippuun on merkitt~v~ tekstin "Makuupaikka" alle "TARJOUS", 

"TARJOUS"-merkinn~ll~ varustettu makuupaikkalippu voidaan peruuttaa 

lunastusajan kuluessa vain siin~ tapauksessa, ett~ molemmat paikat pe

ruutetaan. 

Mik~li "TARJOUS"-merkinn~ll~ varustettua makuupaikkalippua k~ytettaessa 

esitet~~n matkalipuiksi alennuslippuja tai muita kuin em. mainittuja 

lippuja, on konduktoorin kannettava t~yden hinnan edellyttam~ lis~mak

su. 

T~m~n tarjouksen yhteydess~ voidaan k~ytt~~ byv~ksi myos autonkuljetuk

sen paluusuuntaetua. 

(Nro Lht 16/545/86, 11.8.1986) VT 27/86 

AUTOPIKAJUNALIIKENNEKAMPANJA 29.9.1986- 15.2.1987 

Henkiloautot ja n~ihin kytketyt matkailu- tai tavarankuljetusper~vaunut 

kuljetetaan paluusuunnassa puoleen hintaan seuraavilla ebdoilla: 

- sek• meno- ett~ paluukuljetus tapahtuu 29.9.1986-15.2.1987 valisena 

aikana 

- meno- ja paluukuljetusta varten liput ostetaan samanaikaisesti 

- alennuslippuun merkit~•n taysihintaisen kuljetuslipun numero oikeaan 

yl•kulmaan al.lipun oman numeron alle ja vastaavasti taysihintaiseen 

lippuun alennuslip~n numero ( al. xxxxx) 

- kuljetqsmaksu lasketaan vahentamalla kokonaishinnasta puoli vain au

tan kuljetuksen sis~lt~v~a hintaa. Lopullinen maksu tasoitetaan alas-
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pain tayteen markkaan. Mikali matkustajalla on erillinen maksullinen 

muu matkalippu, kannetaan puoli autonkuljetushintaa. Etu ei siis kos

ke vapaalipuilla matkustavia. 

myos peravaunun kuljetuksesta paluusuunnassa peritaan vain puolet 

normaalist~ peravaunun kuljetusmaksusta 

- peruutettaessa vain toisen suunnan kuljetus mitatoidaan molemmet kul

jetusliput ja kirjoitetaan uusi normaalihintainen kuljetuslippu. Pe

ruutusmaksua ei talloin perita. 

- molemmet suunnat peruutettaessa kuljetukset tulkitaan yhdeksi koko

naisuudeksi ja peritaan yksi 100 mk:n peruutusmaksu . Jos kuljetukseen 

kuuluu auto ja peravaunu peritaan 200 mk:n peruutusmaksu. 

- jos menomatkan kuljetus on jo kaytetty ja peruutetaan alennushintai

nen paluukuljetus, peruutusmaksua ei perita 

- alennusta ei anneta kuljettajan eika lisamatkustajien matkalippuosuu

desta 

- ennakkotilauksissa ennakkomaksut peritaan normaalisti. Paluusuunn~n 

alennus annetaan vasta lopullista kuljetusmaksua suoritettaessa . 

Istuma- ja makuupaikkalipuista peritaan normaalit maksut. 

(Nro Lht 16/545/86, 11.8.1986) VT 27/86 
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TAVARAVAUNUN RAKENNESELOSTUS JA KAYTTOOHJE 

YLEISAVOVAUNU, SARJA Kbp 

Numerot 138006 •.• 

Vaunut ovat yhtenaiailla pyoreilla tai vaihtoehtoiaeati litteilla 
sivupylvailla ja hihnavinttureilla varuatettuja 2-akaeliaia yleia
avovaunuja aahatavaran, raakapuun, puulevyjen, teraslevyjen ja 
konttien aeka muun avovaunutavaran kuljetukeeen. 

Paamitat ja teknieet arvot 

Pituue puekimineen 
Aluekehykeen pituus 
Akselivali 
Lattian korkeus kiakoeta 
Kuormauealan pituus 
Kuormausalan leveye 
- pyoreilla sivupylvailla 
- litteilla sivupylvailla 
Sivupylvaiden korkeus 
- pyoreat 
- litteat 
Paadyn korkeus 
- vaunut 138006 .•. 138107 
- vaunut 138108 ••. 
Pinta-ala 
- pyoreilla sivupylvailla 
- litteilla sivupylvailla 
Tilavuue 
- pyoreilla sivupylvailla 
- litteilla sivupylvailla 
Taara 
Akeelipaino 
Bruttopaino 
Kuorma 
Lattialle sallittu suurin pyorapaino 
Paatyluukulle sallittu suurin pyorapaino 
Suurin sallittu nopeue 

Kuormataulukko: 

Kuormataulukon seloetus 
ks. Jtt 3.5 A 

1' 7 

13 

' 

t 

t 

B 

27 t ,. 
23 t 

19 t 

,. 

14,50 m 
13,26 m 
9,00 m 
1 ,26 m 

13,24 m 

2,86 m 
3,20 m 

1 ,96 m 
1,40 m 

1 ,50 m 
1 ,64 m 

37,9 m2 
42,4 m2 

74,3 m3 
59,5 m3 
13,0 t 
22,5 t 
45 t 
32 t 

5 t 
5 t 

120 km/h 

c 

31 t 

27 t 

21 t 
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Kuorman pituudeeta johtuvat kuormarajoitukeet: 

Seloetue t 
ke. TKM 1.3.2. m ---- ...----.. 

a-a 2 20 23 

b-b 7,5 32 32 

c-c 10 32 32 

d-d 13 32 25 

Paadyt 

Vaunueea vain kasijarrun puoleinen paaty on varustettu ylikulku 
mahdollieuudella. 

Kasijarrun puoleisen paadyn pylvaat ovat kiintearipaisia. 

Toisen paadyn pylvaissa ei ole kasiripoja. 

27 

Kukin paatypylvae sopii vain sille tarkoitettuun tuppiloon seuraa
vaeti: 

Kasijarrun puoleieen paadyn pylvaat eopivat tuppiloihinea 
vain toinen paa edella (kuva 3). Keekipylvaat ovat keske
naan vaihtokelpoisia. Ei-kasijarrun puoleisen paan pylvaat 
ovat kesKenaan vaihtokelpoisia jane voidaan laittaa tup
piloihinsa vain toinen paa edella (kuva 4). 

Kasirivallieten paatypylvaiden yloenousemisen eetamiseksi tulee ne 
aina olla varmistettuna tarkoitukeeen varatulla tapilla (kuva 5). 

Paadyn laittaminen yliajokuntoon: 
- kasijarru kaannetaan ala-asentoon (ke. kasijarrun kaantaminen 

ala-asentoon) 
yksi vaunun pyoreista eivupylvaista aeetetaan puekinten paalle 
(kuva 6a) 
saranoitu paatyluukku kaannetaan tuppiloiden ja pylvaan varaan 
(kuva 6b) 

Huom. Kuljetukeen aikana paatyluukku ei saa olla kaannettyna 
puekinten paalle muutoin kuin vaunujen olleesa jatkuvaeti 
toisiinea kytkettyina. Paadyn ollessa alaskaannettyna tu
lee kaikkien pylvaiden kulkea vaunun mukana (ellei toisin 
maarata). 

Sivupylvaat 

Vaunussa kaytetaan joko pyoreita tai levean tavaran kuljetukeessa 
litteita sivupylvaita. Kiinteissa tuppiloissa olevat yhtenaieet si
vupylvaat ovat purettavissa miesvoimin ilman apuvalineita. Pylvai
den kumpi paa tahansa voidaan aeettaa tuppiloihinsa. 
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Hihnavintturit 

Ks. erilliset kayttoohjeet. 

Kuormanaluspuut 

Kuormanaluspuina voidaan kayttaa TKM:n mukaisia kuormanaluspuita 
ko. kohdissa mainitulla tavalla seka yli 2m pitkan raakapuun kul
jetuksessa m~os konepajatoimiston piir.n:o D3221 mukaisia aluspalk
keja (kuva 7). 

Loppuopastintuki 

Loppuopastintuki on alas suojakoteloon kaantyva ja ehjanapysymisen 
vuoksi se saa olla pystyasennossa vain silloin , kun siina on lop
puopastelyhty tai -levy (kuva 8a). 

Loppuopastintuen kaantaminen pystyasentoon (kuva 8b-e): 
tuen paa nostetaan ylos auojakotelosta 
vedetaan tukea suojakotelon ja pylvaatuppilon laipan valissa 
vaunun sivun auuntaiaeati, kunnes tuen paa paasee kaantymaan 
ulospain 
vedetaan tuen paata ulospain kunnea pystytaan kiertamaan vaunun 
sivusta ulostulevat esteet esim. kuormanaluspuu 
kaannetaan tuki pystyaaentoon ja tyonnetaan alas tuppiloonsa 

Kaantaminen alas suojakoteloonaa 
edellinen painvastaiaessa jarjeatyksesaa 

Huom. Ennen kuormauata ja purkausta on tarkistettava, etta lop
puopastintuet ovat ala-asennosaa (kuva 8f) . 

Jarrulaitteet 

Vaunusaa on KE-GP- A-tyyppinen paineilmajarru, portaaton pneumaatti
sesti ohjattu kuormajarru, kaksitoiminen vivustonsaataja aeka jar
ruttajan astimelta kaytettava vaihtuvavalityksinen kasijarru. Tonk
karakenne on kaksi - anturainen. 

Kasijarrun kaantaminen ala-aaentoon (kuva 9) : 

Kasijarrun kotelon kaantaminen tehdaan jarrun ollesaa irtiaaennossa 
seuraavasti : 

Poista alempi kiinnitystappi . 
Irrota kotelo ylemman tapin hahlomaisesta kiinnittimeata koteloa 
ylospain nostaen. 
Kaanna kotelo vaakasuoraan alakiinnittimien varaan. 
Poista ylempi tappi. 
Paina kotelo syvemmalle paikoilleen. 
Kiinnita tapit ja rengassokat. 

Huom. Kasijarru saa olla ala-asennossa vain paadyn olleasa alaa
kaannettyna. 

Kaantaminen takaisin ylaasentoon tapahtuu painvastaisesaa jarjes
tyksessa. 

Huom . Sormien vahingoittumisvaaran vuoksi kannata kotelon ala
paata vain kasisangasta . 

Nro Lk 11/~12/86 , 13 . 8 . 86 (VT 27 / 86 ) 
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.Kuva l.a. 

Kuva l.b. 

Kuva 2 
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Kuva 3 

Kuva 5 

Kuva 6.b. 
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Kuva q 

Kuva 6.a. 

Kuva 7 



Kuva 8.a. 

Kuva 8.c. 
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Kuva 8.e. 
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Kuva 8.b. 

Kuva 8.d. 
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Kuva 8.f. 
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Kuva 9.a. Kuva 9.b. 

035 01 08 
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VR:N NOSTURIEN SIJOITUSPAIKKOIHIN LISAYS 

Turku 25 tonnin trukkinosturi 

Nosturi on jo kaytossa tavara-asemalla. 

VT 27/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA 'roiMIA 

Toimistosihteerin A 11 virka ja yl:im!W.rllinen toimistovirkailijan A 7 toimi • 

toistaiseksi Pasilan konepajassa. 

Pasilan konepajan plllillik51le osoitetut kirjalliset hakem.tkset on toimitet

tava Pasilan konepajan kirjaam:xm viilreistMn 22.9.1986 

27 



27 - 18 -

Liikennetarkastajan (A21) virka, apulaisasemapn&llikOn (A16) virka, 

apulaisasemapn&llikOn (A15) virka, toimistorakennusmestarin (A15) 

virka, asemap&&llikOn (Al4) virka, 2 liikenneohjaajan virkaa, 

toimistosihteerin (Al3) virka, liikennemestarin (Al2) virka, 

toimistosihteerin (All) virka, 2 toimistosihteerin (A8) virkaa, 

4 veturinkuljettajan virkaa, 2 konduktOOrin (All) virkaa, konduk

tOOrin (AlO) virka, kuormausmestarin virka, 3 sahkOasentajan 

tointa, 2 rataesimiehen tointa, 17 junamiehen tointa, 2 vaunun

tarkastajan tointa, 2 toimistovirkailijan (A4) tointa, 2 toimisto

virkailijan (A3) tointa, 2 toimistovirkailijan (A2) tointa, 

3 tallimiehen tointa, 12 asemamiehen (A2) tointa, 9 asemamiehen (Al) 

tointa, 2 ylim.junaohjaajan tointa, ylim.jarjestelymestarin toimi. 

Rautatiepiirin paallikOlle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Seinnjoen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

22.9.1986. 

Edell& mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Liikennetarkastaja (A21) 

ApulaisasemapnallikkO (Al6) 

Apulaisasemapa&llikkO (A15) 

Toimistorakennusmestari (A15) 

AsemapnallikkO (Al4) 

Liikenneohjaaja 

Toimistosihteeri (A13) 

Seinnjoen rautatiepiirin (1) 

toimistossa 

Ylivieskan (1 Yv henk.asiat) 

liikennealueella 

Seinnjoen rautatiepiirin (1 kpr 

myp) toimistossa 

Seinnjoen rautatiepiirin (1 rr) 

toimistossa 

Kokkolan (1 Kns ah) liikenne

alueella 

Kokkolan (1 Kok js), Ylivieskan 

(1 Yv jno) liikennealueella 

Seinajoen rautatiepiirin (1 hr) 

toimistossa 



Liikennemesta~i (Al2) 

Toimistosihtee~i (All) 

Toimistosihtee~i (A8) 

Vetu~inkuljettaja 

Kondukt~~~i (All) 

Kondukt~~~i (AlO) 

Kuo~mausmesta~i 

Sahk~asentaja 

Rataesimies 

Junamies 

Vaununta~kastaja 

Toimistovi~kailija (A4) 

Toimi stovi~kailija (A3) 

Toimistovirkailija (A2) 

Tallimie s 
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Vaasan (1 Vs js) liikennealu

eella 

Seinajoen (1 Sk lpk, e~ikoisl.) 

liikennealueella 

Seinajoen (1 Sk tt, tiha~e), 

Ylivieskan (1 Yv lpk) liikenne

alueella 

Seinajoen (4) va~ikolla 

Seinajoen (1 Sk), Ylivieskan 

(1 Yv) liikennealueella 

Seinajoen (1 Sk) liikennealu

eella 

Seinajoen (1 Sk henk . asiat) 

liikennealueella 

Seinajoen (3) sahk~alueella 

Seinajoen (1 ty~kunta), Yli

vieskan (1 Pha) ~ata-alueella 

Seinajoen (10 Sk), Kokkolan 

(3 Kok), (1 Pts), Ylivieskan 

(3 Yv) liikennealueella 

Seinajoen (2) va~ikolla 

Seinajoen (1 Sk) liikennealu

eella, Kokkolan (1) ~ata

alueella 

Seinajoen ~autatiepii~in (1) 

toimistossa, Seinajoen (1) 

va~ikolla 

Seinajoen (1 Sk) liikennealu

eella, Seinajoen (1) va~ikolla 

Kokkolan (2 Kok) liikennealu

eella, Ylivieskan (1) va~ikolla 

27 
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Asemamies (A2) 

Asemamies (Al) 

Ylim . liikenneohjaaja 

Ylim.jarjestelymestari 
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Seinajoen (6 Sk), Vaasan (3 Vs), 

Ylivieskan (3 Yv) liikenne

alueella 

Seinajoen (6 Sk), Kokkolan (2 Kok), 

(1 Pts) liikennealueella 

Seinajoen (2 Sk js) liikenne

alueella 

Seinajoen (1 Sk jnt) liikenne

alueella 

/ 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

S e l n ~ j o e n r a u t a t l e p l l r l Apulalsasema-

paalllk0n'(Al6) vlrkaan (Vs) yllm.apulalsasemapaalllkkO Paavo 

Juhanl Wallenlus, apulalsasemapaalllkOn (Al5) vlrkaan (Sk rtp) 

yllm.lllkennevlrkalllja Eero Eevert Tolvonen, rakennusmestarln 

(Al5) vlrkaan (Kok ra) tolmlstorakennusmestarl Paavo Sakari Sal

llnen, ap lllkennetarkastajan (Al5) virkaan (Sk vr) ap liikenne

tarkastaja Anja Katri Varpuluoma, asemap~alllkOn (Al4) virkaan 
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(Ou) lilkennemestarl Markku Juhanl Vetelalnen, asemapaallikOn (A14) 

Vlrkaan (Aht) llikennemestari Aarno Antero Huhtamakl, apulals

asemapaalllkk~n (Al4) vlrkaan (Sk) tolmlstosihteeri Hllkka Mar

jatta Hakala, llikenneohjaajan vlrkaan (Sk rtp) yllm.lllkenne

ohjaaja Maurl Tapanl Puska ja tolmistoslhteerl Reijo Olavi Jokela 

seka (Sk) ylim.liikenneohjaaja Esko Matlas Tuomaala ja (Yv) tol 

mlstoslhteerl Vllhelm Kustaa Kukkola, tolmistoslhteerln (A13) 

Vlrkaan (Sk rtp) Esko Mlkael Vlerl, toimistoslhteerln (All) vlr

kaan (Sk) yllm.lilkennevlrkallija Ulla Kristilna Lemponen, 

tolmlstoslhteerin (AS) vlrkaan (Sk) tolmistovlrkalllja Marjo - Rlltta 

Peltonen ja (Vs) toimlstovlrkalllja Tea Anneli Pulkkonen sek~ 

(Sk vr) tolffilstovirkalllja Eija Maarla Kojola, jarjestelymestarin 

Vlrkaan (Sk) ylim.j~rjestelymestarl Taplo Helkkl Juhanl Pohjola ja 

(Yv) junamies Helmo Antero Rautionaho, ylikondukt~~rln virkaan (Sk) 

kondukt~~rl Eero Johannes Vlertola, veturlnkuljettajan vlrkaan 

(Sk vr) veturlnlammlttajat Antero Johannes Ala- Plha, Jussl Kolvu

kangas, Erkkl Mattl Myllymaki ja Timo Heino Eerik Syrjala, 

kondukt~~rln (AlO) Vlrkaan (Sk) kuormausmestarl Erkkl Juhanl Plh

lajasalo ja junamles Marttl Juhanl Saarenpaa, (Kok) junamies 

Ralmo Matlas Palosaarl, (Pts) junamles Velkko Armas Svensson, 

·(Yv) junamies Arvo Kustaa Lepplkangas, kuormausmestarin vlrkaan 

(Sk) junamlehet Juhani Antero Saarlnen, Erkkl Armas Takala ja 

Mattl Juhanl Tllra, (Kok) asemamles Kalle Johannes Palosaarl, 

vaunumestarln vlrkaan (Sk vr) vaununtarkastaja Perttl Heikkl Poh

jola, asemamestarln (AS) vlrkaan (Tuu) asemamles Jorma Helkkl 

Makiranta, yllasentajan tolmeen (Sk sa) sahk~asentaja Heikkl Vell 

Juhanl Valtonen, yllm.sahk~asentajat Paull Teofllus Klmpimakl ja 

Simo Tapanl Amm~nkoskl, rataeslmlehen toimeen (Sk) raldemies 

Jukka Ismo Ilmarl Saha, (Sm) raldemles Mikko Tapio Kolvusalo ja 

(Yv) raldemles Vesa Kalevi Korhonen, (Kok) valhteenkorjaaja 
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Voitto Kalervo Hanhisalo, koneenhoitajan toimeen (Sk vr) ylim. 

huoltomies Kauko Ilmari Perala, vaihdemiehen toimeen (Kok) 

junamies Hans Evald Johannes Palm, autonkuljettajan toimeen (Sk) 

ylim.autonkuljettaja Taisto Kustaa Kankaanpaa, junamiehen toimeen 

(Sk) asemamiehet Kari Aarne Kalinko, Erkki Jaakko Korkealuoma, 

Asko Juhani Korpela, Keijo Olavi Lehtinen, Martti Johannes Martik

kala ja Jorma Olavi Aaltonen, (Pts) asemamies Johannes Vihtori 

Isomaki, (Yv) asemamies Ahti Armas Nygard, veturinlammittajan 

toimeen (Sk vr) tilap.veturinlammittajat Juha Aale Ala-Huumo, 

Tarmo Antero Kankaanpaa, Juho-Pekka Keisanen, Kari Juhani Kort

teinen, Ari Olavi Mannila, Esa Tapio Pentikainen, Timo Matias 

Vuorela ja Kimmo Herman Yli-Kortesniemi, (Kok) tilap.veturinlam

mittajat Jouni Tapani Kalliola, Markku Antero Kiviniemi, Rauno 

Johannes Marsyla ja Harri Juhani Ojanpera, (Yv vr) tilap.veturin

lammittajat Jorma Kalevi Autio, Pauli Erkki Hautamaki ja Jorma 

Henrik Sorvisto, toimistovirkailijan (A5) toimeen (Sk rtp) toi

mistovirkailija Raija-Liisa Haaparanta, toimistovirkailijan (A4) 

toimeen (Sk rtp) Paula Hannele Koski, (Vs) tilap.toimistovirkai

lija Paula Sisko Hannele Saijonk.ivi. 

Ylimaaraiseen ap liikennetarkastajan (A15) toimeen (Sk rtp) toi

mistosihteeri Erkki Antero Perasalo, ylimaaraiseen liikenneoh

jaajan toimeen (Sk rtp} ylim.liikennevirkailija Seppo Juhani 

Riihimaki, (Sk} liikennemestari Pentti Juhani Hissa, ylimaarai

seen jarjestelymestarin toimeen (Yv) konduktOOri Valto Aatos Rau

dasoja ja asemamies Olavi Matias Niskala. 
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K o u v o 1 a n r a u t a t i e p i i r i 6 6 a : 

Asemap&&llikkO (A21) Jaakko I1mari Ahola (Lh), liikennetarkastaja (AlB) 
Lauri Alfred Liimatainen (Kv rtpt), rakennusmestari (AlB) Veikko Paa
vali Huttunen (Lh), veturinkuljettaja Orvo Gunnar Roslakka (Kv), konduk 

tOOrit (All) Urho Armas Antikainen (Imr) sek& Vilho Johannes Heikkuri 
(Lh), toimistosihteeri (All) Raili Aliisa Koivunen (Lh), ratae6i-

mies (A9) Lauri ROtko (Lr), junamiehet Pertti Tapio Roiha (Imr) 6ek& 
Raimo Tuomas Tupakka (Kta), vaipdemiehet Pentti Valter Tapio Antti-
la (Lh), Lauri Mikael Kobo (Imr) sek& Erkki Snicker (Kta), vaununtar
ka6taja Heikki Jorma Tapio Lahti (Kv), asemamiehet (A2) Alpo Pellervo 

Helaiaho (Kv), Kirsti Ester RytkOnen (Ha) sek& Reine Tapio Vuori-
nen (Kv), toimistovirkailija (A2) Arja-Leena Annukka Ahlqvist (Vna), 
ylim&arainen siivooja (A2) Helga Vilhelmiina Salminen (Lh), asema-

mies (Al) Jari Juhani Jouhki (Kta) seka vaunun6iivooja (Al) Aune Inkeri 
Pilvi (Kv). 
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TULOKOODIN MERKITSEMINEN TULOJEN KUITTIIN VR 1815 

Koska tulokoodin kaytossa on esiintynyt virheellisyyksia, tilityspaik

kojen tulee tarkistaa kuittikirjojen kansilehdella eleva koodiluettelo 

ja korjata se alla esitetyn luettelon mukaiseksi. 

T U L 0 K 0 0 D I T (TULOJEN KUITTI VR 1815) 

MAKSUT PAIKALLISLIIKENTEESS~ 

01 Varsinainen paikallisliikenne 
02 Kaukoliikenteeseen valittomasti liittyva paikal ~isliikenne 
0"3 Siirtomaksut 
04 Sopimuksen mukaiset vaihtomaksut ja maksut vetureiden tilapaisesta 

kayttamisesta vaihtotyohon 

VUOKRAT KULJETUSV~LINEIST~ 

10 Veturit 
11 Vaunut 
12 Kontit 
13 Hakkilavat 
14 sailiot 

MAKSUT KUORMAUS- JA PURKAMISAJAN YLITT~ISEST~ 
(ei kans.val. liikenne) 

20 Vaunuvuokrat, vientikuljetukset 
21 Vaunuvuokrat, kotimaiset kuljetukset 
23 Hakkilavat, sailiot ja kontit seka muut kuljetusapuvalineet 

MUUT LIIKENNETULOT 

"30 Rahtimaksut, kappaletavara 
31 Rahtimaksut, vaunukuormatavara 
32 Alennusten oikaisu 
33 Kuljetussopimuksen muuttaminen ja peruuttaminen 
34 Automaksut, liitantarahdit 
35 Automaksut, muut 
36 Tavarasuojavuokrat 

37 Maksut pukkinosturien kayttamisesta 
38 Maksut liikkuvien nosturien kayttamisesta 

39 Rautatiehenkilokunnan kaytto 

40 Aluevuokrat 
41 Kuljetuskorvaukset (PL:n Transpointlaskut) 

MAKSUT KANSAINV~ISESS~ LIIKENTEESS~ 

50 Itaisen liikenteen rahtimaksut 
51 Neuvostoliittolaisten vaunujen vuokrat 
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52 Neuvostoliittolaisten transitovaunujen vuokrat 
53 Muut itaisen liikenteen maksut 
54 Lantisen liikenteen maksut 

MUUT TULOT 

60 Avolavojen lunastus 
61 Perimatt5man, liikatavaran tai 15ytotavaran myynti 
62 Sahk5n myynti 
63 Polttoaineiden ym. sivutuotteiden myynti 
64 Asuntovaunujen ja majoitushuoneiden vuokrat 
65 Muut huoneistoihin liittyvat vuokrat 
66 Ulkopuolisilta perityt vahingonkorvaukset 
67 Kaymalamaksut 
68 Myytavat painotuotteet 
69 Kotimaiset rahtikirjalomakkeet 
70 Tullimaksut 
80 Epavarmat kuljetussaatavat 
90 Viivastyskorot 
99 Muut sekalaiset tulot 

(Nro Trk 95/86, 20.8 . 1986) VT 28/86 

28 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT HENKIL~- JA KIITOTAVARALIIKENTEESSX 

Tilitoimiston sahkeella nrc 81, 14.8.1986, on kansainvalisessa 

henkil5- ja kiitotavaraliikenteessa kaytettavaa ruplan kurssia 

muutettu 1 . 9 . 1986 lukien seuraavasti: 

100 Neuvostoliiton ruplaa 740,00 mk 

(Nro Tkv 6179, 14.8.1986) VT 28/ 86 

KORJAUS 

VT 26/86 on ilmoitettu Hio-vaunujen nro:t 41143-41302 kuormataulukko 

virheellisesti. 

Pitaa olla: 

Kuormataulukko 
A B1 I B2 I c 

17 t 27 t 

13 t 23 t .I 
(Nro Lk 11/412/86, 18.8.86) VT 28/86 
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VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "TAVARALIIKENNE" (1om. VR 3701) kohtaan vuokratut tavaravau
nut tehdaan seuraavat muutokset: 

LISATAAN 

Kemira Oy, Pl 330, 00101 Helsinki 
Pm rtp 1106/552/86, 01 .8.86 . Voimassa toistaiseksi . 
Ob-vaunut, fosforihappokuljetuksiin . 
142502-4 142505-7 142506-5 
142508-1 

142512-3 
142519-8 
142524-8 
142531-3 

142509-9 
142516-4 
142520-6 
142526-3 
142532-1 

(Lt 81/412/86, 20.8.86) 

142510-7 
142517-2 
142522-2 
142529-7 
142533-9 

VT 28/86 

VAARENNETTYJA INTERRAIL-KORTTEJA 

142507-3 
142511-5 
142518-0 
142523-0 
142530-5 
142536-2 

Ruotsin rautateiden ilmoituksen mukaan liikkeella saattaa olla vaa
rennettyja Interrail-kortteja. Vaarennoksissa kortin numero on pai
nettu erilaisilla numeroilla kuin oikeassa kortissa (ks. malli). 

Malmon asemalta on varastettu paivaleima, jota on kaytetty vaarenne
tyissa korteissa. Tassa leimassa on erityinen tuntomerkki (ks. mal-
li). Naiden korttien haltijoilla ei ole todistetta/lipuketta. 

Jos tallaisia kortteja tavataan, on matkustaja lippuineen vietava 
seuraavalla mahdollisella asemalla poliisille, jota pyydetaan otta
maan yhteys rautateiden rikostutkijoihin, puh. virka-aikana VR 
911-2845 . 

(Lht 20.8 .86) VT 28/86 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Turun ratapihojen,liikennoimissaanto on uusittu. Saanto on voimassa 
syyskuun 4. paivasta 1986 alkaen, jolloin samalla kumoutuu Turun ra
tapihojen nykyinen huhtikuun 18. paivasta 1983 alkaen voimassa ollut 
liikennoimissaanto siihen myohemmin tehtyine korjauslehtineen. 

(Nro Lko 9/521/86, 14.8.86) VT 28/86 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ko neinsinoorin ja ratainsinoorin sopimuspalkkaiset (S 24) virat 
toistaiseksi rautatiehallituksen rataosastolla. Rataosaston johta
jalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettav~ rautatiehal
lituksen kirjaamoon 29.9.1986 mennessa ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 
Virkoihin nimitetyt tulevat toimimaan seuraavasti: 
Ko neinsinoor i (S 24) sahkoteknisen toimiston turvalaitejaostossa tie
tokonepohjai sten turvalaitteiden spesifiointi-, su unnittelu~ ja val
vontatehtavissa. 
Ratainsinoori (S 24) rakennustoimiston sil lanrakennusjaostossa silto
jen tarkastus- ja valvontatehtavissa. 

Yliteknikon (A19) virka, kaksi (2) yliteknikon (A17) virkaa, tek

nikon (A16) virka seka toirnistosihteerin (A11) virka toistaiseksi 

Hyvinkaan konepajassa . 

Koneosaston johtajalle yliteknikoiden virkoihin osoitetut hakernuk 

set on toirnitettava rautatiehallituksen kirjaarnoon viirneistaan 
29.09.1986 seka Hyvinkaan konepajan paallikolle teknikon ja toimis 

tosihteerin virkoihin osoitetut hakemukset on toimitettava konepa 

jan kirjaarnoon viimeistaan 29 . 09 . 1986 ennen virka- ajan paattymista . 

Oulun rautatiepiirissa 1 apulaisasemapaallikon (A16) virka, 
jarjestelymestarin virka, liikenneohjaajan virka, yliasentajan 
virka, 7 veturinkuljettajan virkaa, vaunumestarin virka, 2 toi
mistosihteerin (A11) virkaa, 7 konduktoorin (A11) virkaa, 
2 liikennemestarin (A11) virkaa, 4 kuormausmestarin virkaa, 
6 toimistosihteerin (A8) virkaa, 6 veturinlammittajan (A7) tointa, 
11 junamiehen tointa, 11 asemamiehen (A2) tointa ja 9 asemamie
hen (A1) tointa, 4 vaunumiehen tointa, 6 tallimiehen tointa, 
3 vaihdemiehen tointa. 

Oulun rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 
on toimitettava Oulun rautatiepiirin toimiston kansliaan viimeis
taan 29.9.1986. 
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Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 
toistaiseksi seuraavasti: 

Apulaisasemapaa11ikko (A16) 

Jarjeste1ymestari 

L 11 kenneohj aaj a 

Yl i asentaj a 

Veturinkuljettaja 

Vaunumestari 

Toimistosihteeri (A11) 

Toimistosihteeri (A11) 

Konduktoori (A11) 

Liikennemestari (A11) 

Kuormausmestari 

Rovaniemen (1 Roi hal1into
pa1ve1uyksikko) 1iikenne
a1uee11e 

Kajaani (1 Kon jnt) 1iiken
nea1uee11e 

Kemin (1 Kem) 1iikennea1u
ee11e 

Ou1un (1 Roi) sahkoalueelle 

Oulun (6 01) varikol1e 
Kont i omaen ( 1 Kon) varikolle 

Oulun (1 01 vaunukorjaamo) 
varikolle 

Oulun (1 01) transpoint
alueelle 

Kajaanin (1 Kaj ha1lintopa1-
ve1ukeskus) 1iikennea1uee11e 

Ou1un (4 01) 1iikennea1uee1le 
Rovaniemen (2 Roi, 1 Kja) 
1iikennea1uee11e 

Kemin (1 Tor) liikennea1uee11e 
Oulun (1 Rhe) 1iikennea1ueelle 

Ou1un (2 01 tav.as) trans
pointalueel1e 
Kajaanin (1 Kaj, 1 Kon) 
1 i ikenne'"atueel1e 

28 
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Toimisto s ihteeri (AS) 

veturinlammittaja (A7) 

Junamie s 

Vaihdemies 

Vaunumi e s 

Tallimies 

Asemamies (A 2) 

Asemamies (A1) 
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Rovan1emen (1 Rei tav.tsto, 
1 Rei) liikennealueelle 
Kemin (2 Kem tav.tsto) Jii
kennealueelle 
Oulun (2 OJ) transpoint
alueelle 

Oulun (5 01) varikolle 
Kemin (1 Kem) varikolle 

Kemin (2 Tor) liikennealueelle 
Rovaniemen (2 Rei) liikenne
alueelle 
Kajaanin ( 1 Kaj, 2 Ken) 
liikennealueelle 
Oulun (4 01) Jiikennealueelle 

Oulun (2 OJ) liikennealueelle 
Kemin ( 1 Kem) liikennealueelle 

Oulun (2 01) varikolle 
Kemin ( 1 Kem) varikolle 
Kant i om a en ( 1 Ken) varikolle 

Oulun (6 01) varikolle 

Oulun ( 4 01) ilikennealueelle 
Kemi n ( 4 Kem) liikennealueelle 
Kajaanin ( 1 Kaj , 2 Ken) 1 i i-
kennealueelle 

Ou I un ( 6 0 I) I i ikennealueelle 
Kemin (1 Trv junasuoritus
pateva) Jiikennealueelle 
Kajaanin (2 Ken) liikenne
alueelle 

Helsinki 1986. Vallion painaiuskeskus 
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VALTIONEUVOSTON PAAT~S VALTION PALVELUSSUHDEASUNTOJEN VUOKRIEN 

HAARAAMISPERUSTEISTA 

Saadoskokoelmassa on julkaistu : Valtioneuvoston pastas (N:o 863) 

valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrlen maaraamisperusteista 

Annettu Helsingissa 14 paivana marraskuuta 1985 

Valtioneuvosto on asian altus valmistavasti valtioneuvoston raha

aslainvaliokunnan kasiteltavana valtiovarainministerian toimialaan 

kuuluvia asioita kasittelemaan maaratyn ministerin esittelysta, 

nojautuen virka-asunnoista perittavien vastikkeiden osalta val

lion viran tal toimen haltijain palkkauksesta 22 palvana joulu

kuuta 1942 annetun lain (1030/42) 16 §:aan, paattanyt valtlon pal~ 

velussuhdeasuntojen vuokrien maaraamisperusteista seuraavaa: 

luku 

Yleiset maaraykset 

§ 

Valtion palvelussuhdeasunnolla tarkoitetaan tassa paataksessa val

lion hallinnassa olevaa rakennusta, huonelstoa tai huonetta, jo

ke virka- tai tyosopimussuhteen perusteella on annettu valtion 

palveluksessa olevan henkilan asuttavaksi . 

Tama pastas ei koske valtion asuntoa, joka muutoin kuin virka

tai tyosopimussuhteen perusteella on vuokrattu valtion palveluk

sessa olevalle taikka muulle henkilolle tai yhteisolle. 

2 § 

Palvelussuhdeasunto on joke virka-asunto tal vupkra-asunto. 

Virka-asunnolla tarkoitetaan asuntoa, jossa virkamies on virka

tehtavlensa laadun tai niiden tarkoituksenmukaisen hoitamisen 

vuoksi velvollinen asumaan. 

Vuokra-asunnolla tarkoitetaan sellaista palvelussuhdeasuntoa, 

joka sita virka-asunnoksi maaraamatta on varattu valtioon virka

tai tyaso~imussuhteessa olevan henkilon asunnoksl. 

Vlrka-asuntoon verrattavalla tyosuhdeasunnolla tarkoitetaan asun

toa , jesse tyontekija on tyosopimuksen mukaan tyot~htaviensa suo

rittamisen vuoksi velvollinen asumaan. 
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3 § 

Virka-asunnosta peritaan vastiketta ja virka-asuntoon lilttyvlsta 

mulsta eduista korvausta taman paatoksen mukalsestl. Jaljempana 

tassa paatoksessa kaytetaan myos vastlkkeesta nlmltysta vuokra. 

Vuokra-asunnon vuokra ja vuokralaiselle vuokrasopimuks~n mukaises

tl annetulsta mulsta eduista suoritettava korvaus on laskettava 

taman paatoksen m"kaisesti. 

4 § 

Vuokra lasketaan asunnon kertoimen avulla slten kuln 3 luvussa 

maarataan. 

Kertoimen laskemisesta ~aarataan 2 luvussa. 

2 luku 

Kertoimen laskeminen 

5 § 

Asunnon kertoimen laskemlsperusteet ovat asunnon 

1) pinta-ala, 

2) ika, 

3) rakennusaine, 

4) lammitystapa, 

5) asunnossa on we tai se puuttuu, 

6) asunnossa on lammin vesi tai ei ole. 

6 § 

Asunnon pinta-alalia tarkoitetaan asuntoa ymparoivien seinien 

sisapuolelle jaavaa lattiapinta-alaa. Sllhen ei kuitenkaan lueta 

hormiryhmien, kantavien rakenteiden, kylmien kuistien ja tuull

kaappien elka portaiden vaatimaa alaa. Kellarl- ja ullakkotiloja 

seka 3 momentissa tarkoitettuja yhteisia tlloja ei myoskaan lue

ta pinta-alaan. 

Asunnon pinta-alae laskettaessa ei oteta lukuun sita ossa lattia

pinta-alasta, jonka kohdalla slsakaton korkeus lattiasta on pie

nempi kuin 160 senttimetria. Sisaparven lattiapinta-alasta ote

taan lukuun vain puolet. 

Yhteiseksi tllaksl katsotaan kahdelle tal useammalle asunnolle 

yhteinen eteinen, kaytava, we, pesu- tal kylpyhuone, keittio 
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ja naihin verrattava muu yhteiskayttoon tarkoitettu, asumiseen 

liittyva tila. 

7 § 

Asunnon pinta-alasta otetaan lukuun vain taydet neliometrit. Jos 

asunnon eteis- tal kaytavatila on huomattavasti suurempi kuin 

vastaavansuuruisfssa asunnoissa on tavanmukaista, voidaan asunnon 

pinta-alasta vahentaa tarpeettomaksi katsottava eteis- tai kayta

vatila, ei kuitenkaan enempaa kuin puolet koko eteis- tai kayta

vatilasta. 

8 § 

Asunnon ika luetaan valmistumisvuodesta.Jos asunto on myohemmin 

perusteellisesti uusittu, ika luetaan harkinn3~ mukaan valmis

lumisvuotta myohemmasta ajankohd3t. 

9 § 

Kerroin lasketaa~ seuraavasti: 

Lukuun 742,3 lisataan luku 132,8, jos kysymyksessa on kivitalo 

seka luku 174,5, jos huoneistossa on keskus- tai sahkolammitys. 

Lisaksi lisataan luku 87,8, jos huoneistossa on WC ja luku 177,6, 

jos huoneistoon tulee lammin vesi . Summasta vahennetaan huoneis

ton ika vuosissa kerrottuna luvulla 3,9 seka hu~neiston pinta

ala neliometreissa kerrottuna luvulla 3,2. Saatu tulos jaetaan 

luvulla 1 000. Tuloksena saadaan asunnon ominaisuuskerroin . 

Kerroin lasketaan uudelleen niina kalenterivuosina, jotka ovat 

viidella jaollisia. Kerroin voida3n ~uite~kin laskea myoa vuosit

tain asunnon ikaantymisen huomioo~ otta~iseksi. 

3 luku 

Vuokran laskeminen 

10 § 

Valtioneuvosto vahvistaa viidella jaollisina kalenterivuosina 

kullakin paikka~unnalla kaytettavan vuokrat~ a on vapaarahoitteis

ten vuokra-asu~tojen vuokrataS03 koskevien tietojen ja siina to

detta~ien muutoste~ perusteella ottaen huo~ioon palvelussuhde

asuntojen erityisluonteen. 

Vuokrataso maaritetaan erikseen toisaalta ~iille asunnoille, 
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joissa vuokranantaja vastaa lammityskustannuksista ja tolsaalta 

niille asu,noille, JDissa nalsta kustannuks1sta vastaa vuokralai

nen ilse. 

Muina kuin vildella jaol!isina kalenterlvuJsina vuokratasoa koro

telaan s~lla vuokrankorotuksen enimmaismaa ralla, joka valtioneu

voston paatoksessa ylelsohjeeksl asuin huoneistojen vuokrlen ko

rotusten enimmaismaarista kullolnkln todetaan . Mikali valtioneu 

vosto paattaa, etta vuokrat kiinteistokustan,usten alenemisen 

vuoksi alenevat, alennetaan myos palve!ussuhdeasun,oissa katyel

tavaa vuokratasoa valtioneuvoston paatoksessa i!moitettavalla 

maaralla. 

Asuntokohtainen vuokra lasketaan kertomalla asunnon ominaisuus

kertoimella palkkakun,alla kaytetta•a vuokrataso . 

11 § 

Asianomainen virasto tal laitos voi korottaa tai alenta3 tarvit 

taessa edella esitety lla tava lla laskettu3 vuJkraa yhteensa e nin

taan 30 %: lla, jos 

1. huoneiston sijainti palkkakunnalla on paikkakunnan keskuksen 

ja liikenney hteyksien s uhteen keskimaaraista parempl tal huonom 

pi tai jos 

2 . huone1ston kunto tai varustetaso on keskimaaraista parempltai 

huonompi. 

1 2 § 

Virasto tai laitos voi myos koroltaa tai alentaa huoneiston vuok

raa yhteensa enlntaan 30 t:lla, jos huoneistoa kaytettaessa esiin 

tyy jakin suuri pysyvaisluonteinen etu tai haltla kulen omassa 

kaytossa oleva piha -alue, hailtaava laitosymparisto tal muu ym

paristohaitta talkka jos viraslon toimlnnan turvaam1nen tai val

lion omalsuuden tarkoituksenmukainen kaytlo edellyltaa huoneis

ton vuokraamista alemmalla vastikkeella . 

1 3 § 

Viraslo tai !aitos alentaa virka-asuntojen ja niihin verratta

vien tyosuhdeasuntojen edella o!evan mukaisesti maaraytyneita 

vuokria 20 t :lla . 
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4 luku 

Korvaukset muista eduista 

14 § 

Sahkonkulutuksesta peritaan korvaus paikkakunnalla noudatettavan 

hinnoittelun mukaisesti . 

15 § 

Asunnossa kaytettavaksi luovutetuista, asuntoetuun kuulumattomis

ta polttoainelsta perltaan palkkakunnan kaypaa keskimaaralsta 

hlntaa vastaava korvaus . 

16 § 

Asunnossa kaytetysta lampimasta vedesta peritaan korvaus lammin

vesimittarin osoittaman kulutuksen tai muun perusteen mukaisesti. 

17 § 

Korvaus asunnossa kaytetavaksl luovutetuista huonekalulsta perl

taan kaluston maarasta ja laadusta seka kunnosta riippuen. 

1 B § 

Asunnossa kaytettavaksi luovutetulsta lilna- ja vuodevaattelsta 

seka nllden pesusta, korjauksesta ja muusta tavanmukaisesta huol

losta perltaan korvaus vaatteiden maarasta ja laadusta riippuen. 

19 § 

Asuntoon kuulumat loman sa·unan kaytosta peri taan paikkakunnan kay

van keskimaaraisen hinnan mukainen korvaus kertamaksuna tal kuu

kausikorvauksena. 

20 § 

Asuntoon kuulumattomien pyykinkasittelytllojen kaytosta peritaan 

palkkakunnan kaypaa kesklmaaralsla hintatasoa vastaava korvaus. 

21 § 

Autotalllsta peritaan paikkakunnan kaypa kesklmaarainen vuokra. 

22 § 

Tassa paatoksessa erikseen malnltsemattomista, asumiseen liitty

vista eduista peritaan paikkakunnan kayvan keskimaaraisen hinta-
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tason mukainen korvaus. 

23 § 

Muista eduista suoritettavat korvaukset maaraa valtiovarainminis

terio. 

5 luku 

Erinaiset maaraykset 

24 § 

Kunkin palvelussuhdeasunnon ominaisuudet todetaan katselmuksessa, 

joka suoritetaan taman paatoksen tultua voimaan. 

Jos asunnon kayttoarvo suoritettujen korjausten, parannusten tal 

vahingoittumisen johdosta tai muusta syysta olennaisesti muuttuu, 

pidetaan asunnossa katselmus asuntokohtaisen kertoimen seka 11 

ja 12 §:ien mukaisten korotus- ja alennusperusteiden tarkistami

seksi. 

25 § 

Taman paatoksen mukaisesti lasketut vuokrat tulevat voimaan kul

lekin vuokralaiselle annettua erityistiedoksiantoa seuranneen 

kuukauden alusta lukien, kuitenkin aikaisintaan 1 paivasta huhti

kuuta 1986 ja viimeistaan 1 palvasta lokakuuta 1986. 

26 § 

Jos asunnon uusi vuokra polkkeaa huomattavasti valtion vlrkamies

asuntojen vuokrien maaraamisperustelsta 15 paivana lokakuuta 

1964 annetun valtioneuvoston paatoksen (508/64) mukaisesti maara

tysta vuokrasta, virasto tai laitos voi ryhtya perimaan uutta 

vuokraa astelttain siten, etta asunnon vuokra on taman paatoksen 

mukainen vilmeistaan 1 syyskuuta 1987. 

27 § 

Tarkempia maarayksia taman paatoksen taytantoonpanosta ja sovel

tamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministerio. 

28 § 

Talla paatoksella kumotaan valtion virkamiesasuntojen vuokrien 

maaraamisperusteista 15 paivana lokakuuta 1964 annettu valtioneu-
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voston paatos (508 / 64 ) siihen myohemmin tehtyine muutoksineen. 

Tama paatos tulee voimaan 25 paivana marraskuuta 1985. 

Valtioneuvosto on 18.6.1986 paattanyt, etta asuinhuoneistojen 

vuokrat alenevat kiinteistokustannusten alenemisen vuoksi 30 pen

nia neliometrilta kuukaudessa. Pastas tulee voimaan 1.8.1986. 

Valtion palvelussuhdeasuntojen vuokria alennetaan vastaavasti 

valtioneuvoston valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrista 14.11. 

1985 tekeman paatoksen ( 863 / 85 ) 10 § :n nojalla. Valt i on palve

lussuhdeasuntojen vuokria maaritettaessa kaytetaan 1.8.1986 al

kaen seuraavan taulukon mukaisia neliometrivuokria : 

Alue 

1. Paakaupunkiseutu 
2. (tela-Suomi, kaupungit 
3. (tela-Suomi, muut kunnat 
4. Vali-Suom i , kaupungit 
5 . Vali-Suomi, muut kunnat 
6. Pohjois-Suomi, kaupungit 
7. Pohjois-Suomi, muut kunnat 
8. Erikseen maarattavat 

syrjaiset kohteet 

s isaltaa 
lammityksen 

18, 31 
15,42 
14,89 
15,88 
15,04 
15,92 
14,34 

13 '62 

ei sisalla 
lammitysta 

15' 16 
12,27 
11 '74 
12' 73 
11 '89 
12,77 
11 '1 9 

10,47 

Oheisen taulukon perusteella laskettuja vuokria peritaan vuokra

laisilta 1.8.1986 alkaen. (VM 44 / 328 / 86, 18. 6.1986). 

Valtionrautateilla siirrytaan VNp 863 / 85 25 §:n nojalla sovelta

maan mainitun paatoksen mukaisia vuokrien maaraamisperusteita 

lokakuun 1 paivasta 1986 lukien . Nain ollen valtiovarainministe

rion kirjeessa VM 44 / 328 / 86, 18.6.1986 olevan taulukon perusteel

la laskettuja vuokria peritaan vuokralaisilta 1.10 . 1986 lukien. 

Samasta ajankohdasta lukien toteutetaan Valtionrautateilla myos 

em . valtioneuvoston kirjeessa ilmoitettu 30 pennin vuokranalen

nus neliometrilta kuukaudessa. Alennus sisaltyy vuokralaisille 

syyskuun aikana toimitettavaan vuokralaskelmaan. 

N: o Hlo 2/122/86, 27.8 .1 986) VT 29/86 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 

asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat rnuu

tokset: 

Luetteloon lisataan : 

772582 Enso-Gutzeit Oy Kiteen Saha 

82430 PUHOS 

Luettelosta poistetaan: 

658484 Huhtamaki Oy Evox 

PL 12 

08701 VIRKKALA 

Allamainitun asiakkaan nimi muutetaan seuraavanlaiseksi : 

Uusi 

613505 Pellos- Puhos Oy 

52420 PELLOSNIEMI 

620187 Pellos-Puhos Oy 

52420 PELLOSNIEMI 

(Tlk 280/86, 26 . 8 . 1986) VT 29/86 

Entinen 

Pellos Oy 

52420 PELLOSNIEMI 

Pellos Oy 

52420 PELLOSNIEMI 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 140, 28.8.1986, on kansainvalisessa 
~avaraliikenteessa kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokursseja 
muutettu 1 . 9.1986 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 

100 Belgian frangia 

Bulgarian leva 

Englannin punta 

100 Itavallan shillinkia 

100 Jugoslavian dinaria 

100 Kreikan drakmaa 
100 Luxembourgin frangia 
100 Neuvostoliiton ruplaa 
100 Norjan kruunua 
100 Portugalin escudoa 
100 Puolan zlotya 
100 Ruotsin kruunua 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 
100 SSksan Demokraattisen Tasavallan markkaa 

100 Sveitsin frangia 
USA:n dollari 

(Nro Tkv 6269, 28.8.1986) VT '29/86 

214,00 mk 

11.70 " 
5,60 " 
7,40 It 

34,40 It 

1. 30 " 
3,70 " 

11,70 " 
733,00 " 

68,00 " 

3,40 " 
3,00 It 

72,00 " 
242,00 " 
242,00 " 

300,00 " 
5,00 It 
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ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja Neuvostolii ton yhdysliikennetariffiin (VR 4784) ilmestyy 
lisalehti nro 23, toimitusohjeisiin (VR 4781) lisalehti nro 11 ja 
rautatierajasopimukseen (VR 4782) lisalehti nro 19. Lisalehdet tu
levat voimaan 1.10.1986 lukien. 

(Lt 25.8.86) VT 29/86 

VIRHEITA ERIKOISKULJETUSTEN ATK-SEURANNAN NUMEROINNISSA 

VT 5/86:ssa on anbettu ohjeet erikoiskuljetusten ATK-aeurannasta. 
Ohjeissa on kunkin rahtikirjatyypin osalta maaritetty kentat (sopi
musnumerokentat), joihin erikoiskuljetuksen numeron numero-osa 
(6000-x ••• 6999-x) merkitaan. 

Kaytannosaa esiintyy rahtikirjoiasa naisaa kentissa em. ohjeiden 
vastaisesti usein muu sopimusnumero huolimatta siita, etta jokai
sessa erikoiskuljetusluvassa on asiasta erikseen mainittu. 

Tavaratoimistoja kehotetaan asiassa tarkkuuteen ja oikaisemaan myos 
lahettajien virheelliaet merkinnat. 

(Nro Lt 1/224/86, 28.8.86) VT 29/86 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Porin ratapihan liikennoimissaanto otetaan kayttoon 11. pa1vana 
syyskuuta 1986, jolloin samalla kumotaan Porin ratapihan nykyinen, 
helmikuun 1. paivasta 1981 lukien kaytossa ollut liikennoimisaaan
to. 

(Nro Ltv 10/521/86, 8.8.86) VT 29/86 
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PUHEREKISTERILAITTEIDEN KAYTTOONOTTO 

Joensuun rautatiepiiriaaa on otettu puherekiaterilaitteet kayttoon 
1.9.1986 klo 8.00 aeuraavilla paikoilla: 

Savonlinna, Parikkala, Tohmajarvi, Liekaa. 

Nauhoitettavat yhteydet: 

Savonlinna 
- linjaradio K 3 

Parikkala 
- junaauorittajan puhelinkeskus 
- ratapiharadio K 8 

-"- K 15 
- linjaradio K 

_n_ K 2 

- " - K 3 

Tohmajarvi 

- linjaradio K 

Liekaa 

- linjaradio K 

(Nrc Ltv 15/431/86, 25.8.86) VT 29/86 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Helsingin rautatiepiirissa varikonpaallikon yp (A23) virka, kone
insinoorin (A24T virka, kaksi liikennemestarin (A11) virkaa, kolme 
toimistosihteerin (A13) virkaa, kaksi toimistosihteerin (A11) vir
kaa, nelja toimistosihteerin (A8) virkaa, toimistovirkailijan (A5) 
toimi, kaksi toimistovirkailijan (A4) tointa, kaksi toimistovir
kailijan (A2) tointa, kuusi toimistovirkailijan (A1) tointa, viisi 
kuormausmestarin virkaa, kahdeksan konduktoorin (A11) virkaa, ase
tinlaitemiehen toimi, kuusi vaihdemiehen tointa, kahdeksantoista 
junamiehen tointa, kolme autonkuljettajan tointa, neljakymmenta 
asemamiehen (A2) tointa ja kaksikymmentanelja asemamiehen (A1) 
tointa. 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoi tetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava Helsingin rautatiepiirin toimiston kans
liaan viimeistaan 06 . 10.1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 
toistaiseksi eeuraavasti: 

Varikonpaallikko yp (A23) 

Koneinsinoori (A24) 

Li ikennemestar i (A 11 ) 

Toimistosihteeri (A13) 

Toimietosihteeri (A11) 

Riihimaen varikolle 

Helsingin vaunuvarikolle (vaunu
varikon paallikko) 

Helsingin (2 keskusasetinlaite 
Hki) henkiloliikennealueelle 

Helsingin (1 Hpy Hki palkkausa
siat, 1 Hki lipt paakassa, 1 Hki 
tra Ltt : n hoito) henkiloliiken
nealueelle 

Helsingin (1 Hki tra ltt, 1 Hki 
tra ttt) henkiloliikennealueelle 
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Toimistosihteeri (A8) 

Toimistovirkailija (A5) 

Toimistovirkailija (A4) 

Toimistovirkailija (A2) 

Toimistovirkailija (A1) 

Kuormausmestari 

Konduktoo ri (A 11 ) 

Asetinlaitemies 

Vaihdemies 

Junamies 

Autonkuljettaja 

Asemamies (A2) 

Asemamies (A1) 

- 14 -

Helsingin (1 Hki tra ltt, 3 Hki 
lipt monipuolinen lipunmyynti) 
henkiloliikennealueelle 

Helsingin henkiloliikennealueel
le 

Helsingin (2 Hki) henkiloliiken
nealueelle 

Helsingin (2 Hki) henkiloliiken
nealueelle 

Helsingin (6 Hki) henkiloliiken
nealueelle 

Helsingin (5 Hki) henkiloliiken
nealueelle 

Helsingin (8 Hki) henkiloliiken
nealueelle 

Helsingin henkiloliikennealueel
le 

Helsingin (6 Hki) henkiloliiken
nealueelle 

Helsingin (18 Hki) henkilolii
kennealueelle 

Helsingin (3 Hki autotoimisto) 
henkiloliikennealueelle 

Helsingin (40 Hki) henkilolii
kennealueelle 

Helsingin (24 Hki) henkilolii
kennealueelle 
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Kaksi toimistosihteerin (A 11) virkaa, varastomestarin (A 11) toimi, 

toimistovirkailijan (A 3) toimi ja ylim~~r~inen toimist;sihteerin 

(A 11) toimi toistaiseksi Helsingin varastossa. 

Varaston p~~lliktllle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetta 

Helsingin varaston toimistoon viimeistaan 6.10 . 1986. 

Toimistosihteerin (A 11) virka, toimistovirkailijan (A 5) toimi ja 

ylima~r~inen toimistosihteerin (A 8) toi.mi t.oistaiseksi Pieksam~en 

varastossa seka vlim~~rainen toimistovirkaili~an (A . 7) toimi tois

taiseksi Xuopion sivuvarastossa. 

Pieks~m~en varastonpa~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava varaston toimistoon viimeista~n 6.10 . 1986. 

Kaksi varastomestarin (A 11) tointa toistaiseksi Hyvinka~n varastos 

sa. 

Varaston p~allikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitet 

tava Hyvink~~n varaston toimistoon viimeist~an 6 . 10 . 1986. 

Toimistovirkailijan (A 5) toimi ja ylim~~r~inen toimistosihteerin 

(A 8) toimi toistaiseksi Turun varastossa. 

Varaston p~~llikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitetta 

va Turun varaston toimistoon viimeistaan 6.10 . 1986 . 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

Pieksamaen rautatiepiiri: jarjestelymestarin A 15) virkaan (Kuo 

la) kuormausmestari (A 10) Pauli Johannes Koponen ja konduktoori 

(A 11) Kalevi Matias Pitkanen, ylim. jarjestelymestarin (A 15) 

toimeen (Jy la) kuormausmestari (A 11) Veli Kalervo Murtomaki, 

ylikonduktoorin (A 15) virkaan (Jy la) konduktoori (A 10) Erkki 

Juhani Nieminen, ylim. teknikon (A 14) toimeen (Pm vr vaunujen 

vastaanottaja Pm knp) ylim. teknikko (A 13) Toivo Johannes 

Laukkarinen, veturinkuljettajan (A 13) virkaan (Pm vr) vet. lam

mittajat (A 7) Pauli Johannes Hirvonen ja Pentti 01avi Hukkanen, 

yliasentajan (A 13) virkaan (Pm sa) ylim. sahkoasentajat (A 11) 

Seppo Henrik Kauppinen ja Juha Pekka Kiiskinen, konduktoorin (A 11) 

virkaan (Kuo la) konduktoori (A 10) Vilho Olavi Kankkunen, 

konduktoorin (A 10) virkaan (Ilm la) junamies (A 7) Jaakko Henrik 

Jalmari Bovellan ja konduktoorin (A 10) virkaan (2 Aki) junamiehet 

(A 7) Erkki Tapio Kesseli ja Esko Ilmari Makinen seka konduktoorin 

(A 10) virkaan (Kuo la) asemamies (A 1) Aatu Antero Kirnonen, auton

kuljettajan (A 7) toimeen (Jy tra) asemamies (A 2) Matti Olavi 

Hiltunen ja junamies (A 7) Pekka Kullervo Kotimaki, veturinlarnrnit

tajan (A 7) toimeen (Pm vr) tilap. vet. lammittaja ~arri Aki Tapani 

Karppinen, ylim. vaununtarkastajan (A 7) toimeen (Pm vr) vaunumies 

(A 4) Rauno Kari Jarvisalo, asemamiehen (A 2) toimeen (Kuo la) 

ylim. asernamies (A 2) Pauli Vilho Kalevi Vainikainen, asemamiehen 

(A 1) toimeen (Jy la) asemamies (A 2) Terho Reima Antero Juntunen, 

asemamiehen (A 1) toimeen (Ilm la) asemamies (A 1) Matti Pekka 

Komulainen seka asemamiehen (A 1) toimeen (Jy la) autonkuljettaja 

(A 7) Juhani Airno Aatos Teivainen. 

EROJA 

Pieksamaen rautatiepiiri: sahkotarkastaja (A 20) Lauri Karonen, 

veturinkuljettajat (A 13) Pertti Helmer Kaplas, Teuvo Reijo Luuk

konen, Reine Olavi Lyhty, Aarto Kustaa Ensio Markkanen, Pentti 

Ensio Riihola ja Pentti Olavi Rasanen, junamies (A 7) Arvi Hama

lainen, vaihdemies (A 7) Eero Alvar Javanainen, toimistovirkailija 

(A 5) Irma Esteri Kallioinen, ylim. siivoojat (A 2) Sylvi llarjatta 

Hieta ja Kirsti Anna Liisa Kiiveri, asemamies (A 1) Viljo Jouh

kirno. 
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TILITYSPAIKAN LAKKAUTTAMINEN 

Tampereen kirjau skeskukseen kuuluva t i l ityspaikka Messuky l a (185) 

lakkautetaan 1 . 10 . 1986 lukien ja poistetaan ti l ityssaann on 2 . osan 

liitteesta nro 1 . 

(Tl t 2/230/86 , 4 . 9 . 1986) VT 30/86 

RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto- oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista asiak

kaista laadittuun tietokonelistaan lisataan seuraava asiakas: 

772665 Oy Lohja Ab Turun Harkkotehdas 
Vahdontie 24 
20350 TURKU 

{Tlk 285/86, 1 . 9.1986) VT 30 / 86 
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KORVAAVA LIIKENNE VALILLA PIEKSAMAKI - VARKAUS 

Valtionrautateiden ja Savonlinja Oy:n kesken on tehty yhdysliikennesopimus 
seuraavin ehdoin: 

Sopimuksen tarkoittamssa linja-autoliikenteessa kelpaavat kaikki 
junamatkaan liittyvat VR:n kaytossa olevat etukateen hankitut mak
sulliset matkaliput seka kansainvaliset matkaliput 28 . 9.86 alkaen. 
VR:n vapaaliput ja henkilokuntaliput eivat kelpaa tassa liiken
teessa. 

Liput myydaan siten, etta matka joke alkac tai paattyy jollekin 
rataosalla Pieksamaki - Varkaus olevalle rautatieliikennepaikalle, 
on kokonaan ratacsalla Pieksamaki - Varkaus tai mat~an kauttakulku
liikennepaikkana on Varkaus . Mikali linja- autoon halutaar. nousta 
ta i siita jaada pois jollakin pysaki l la, joka ei ole rautatielii 
kennepaik an yhteydessa, on liput ki r joitettava lah immalle rautatie
l i ikennepa ika lle . 

Matka l ippuja myydaan kaikissa VR:n l ippuja myyvissa pisteissa. 

Kaikki maksut yhdysliikennelipuista kannetaan ja tilitetaan VR:lle 
kuuluvina matkalipputuloina. 

Yhtion autoissa myydaan matkalippuja vain ao. autossa kelpaaviksi 

30 

ja talloin noudatetaan Yhtion yleisesti kayttamaa linja-autotariffia. 

Taman sopimuksen tarkoittamalle autolinjalle ei oteta kirjattua mat
katavaraa kuljetettavaksi. Rautatielipulla kulkevalla matkustajalla 
on oikeus kuljettaa talla linjalla ainoastaan kasimatkatavaraa . 

Rautatielippujen lavistys Pieksamaki - Varkaus valilla tehdaan 
linja-autonkuljettajan rahastuspihdeilla. 
lavistys suoritetaan lipun vasempaan ylakulmaan kunkin matkan osalta . 
Kuukausi- ym . useamman matkan voimassa oleviin lippuihin seka kan
sainvalisiin lippuihin ei Ieimausta suoriteta . 

VT 30/ 86 
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KORVAAVA LIIKENNE PIEKS~M~Kl - MIKKELI VALILLA 

Valtionrautateiden ja Savonltnja Oy:n kesken on tehty yhdysliikennesopimus 
seuraavin ehdoin: 

Sopimuksen tarkoittamassa linja-autoliikenteessa kelpaavat kaikki 
junamatkaan liittyvat VR:n kaytossa olevat etukateen hankitut 
maksulliset matkaliput seka kansainvaliset matkaliput 28.9.1986 
alkaen. 
VR :n vapaaliput ja henkilokuntaliput eivat kelpaa tassa liiken
teessa. 

Liput myydaan siten, etta matka joko alkaa tai paattyy Pieksamaella , 
Haukivuorella tai Mikkelissa tai matkan kauttakulkuliikennepaikkana 
on Mikkeli. Mikali linja-autoon halutaan nousta tai siita jaada pais 
jollakin pysakilla, joka ei ole rautatieliikennepaikan yhteydessa, 
on liput kirjoitettava lahimmalle em. rautatieliikennepaikoista. 

Matkalippuja myydaan kaikissa VR:n lippuja myyvissa pisteissa . 

Kaikki maksut yhdysliikennelipuista kannetaan ja tilitetaan VR:lle 
kuuluvina matkalipputuloina. 

Yhtion autoissa myydaan matkalippuja vain ao . autossa kelpaaviksi 
ja talloin noudatetaan Yhtion yleisesti kayttamaa linja-autotarif
fia. 

Taman sopimuksen tarkoittamalle autolinjalle ei oteta kirjattua 
matkatavaraa kuljetettavaksi. Rautatie l ipulla kulkevalla matkusta
jalla on oikeus kuljettaa talla linja l la ainoastaan kasimatkatava
raa. 

Rautatielippujen lavistys Pieksamaki - Mikkeli valilla tehdaan 
linja-autokuljettajan rahastuspihdeilla. 
Lavistys suoritetaan lipun vasem~aan ylakulmaan kunkin matkan 
osalta. Kuukausi- ym. useamman matkan voimassa oleviin lippuihin 
seka kansainvalisiin lippuihin ei leimausta suoriteta . 
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Korvaavan liikenteen aikataulut valilla Pieksamaki - Varkaus - Pieksamaki 

Pieksamaki - Varkaus klo 14.30 - 15.15 ma-su 

" 18.35 - 19.20 ma-la, su sv 

" 21.20 - 22.00 ma-su 

Varkaus - Pieksamaki klo 6. 25 - 7.05 ma-la 
9.30 - 10.10 ma-pe 

" 23.40 - 0.20 su 

ja valilla Pieksaw.aki - Haukivuori - Mikkeli - Haukivuori - Pieksamaki 

Pieksamaki - Haukivuori - Mikkeli 

Mikkeli - Haukivuori - Pieksamaki 

klo 6. 10- 6.45- 7.45 ma-pe 
" 12.45- 13.30- 14.15 ma-la 

21.30- 22.15 ma -to 
" 21.15- 22.00- 22.45 pe,su 

" 13.15 - 14.05 - 15.00 ma-la 
" 20 . 40 - 21.30 ma-to 
" 20.40 - 21.30 - 22.15 pe,su 

Korvaavan liikenteen junayhceydet Pieksamaella 

Savonlinnasta H 912 klo 12.13 Helsinki in EP78 klo 7.16 
Joensuusta p 104 " 12.40 He! sinki in p 94 7.45 
Helsingista p 75 " 14.20 Kuopioon H 771 8.45 
Helsingista p 95 " 18.10 Helsinki in p 84 " 10.20 
Kajaanista p 82 " 18.25 Helsinki in p 74 0.45 
Helsingista p 83 II 18.26 Turkuun p 110 2.14 
Savonlinnasta H 916 " 21.03 Helsinki in p 72 2.35 
Tampereelta p 97 " 21.05 Ouluun p 71 2.40 
Helsingista EP77 " 21.11 

Mikkelissa 

Helsingista EP77 " 20 . 31 Helsinkiin EP78 7.54 

VT 30/ 86 
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LAHDEN PUHELINKESKUKSEN MUUNTAMONUMERON MUUTOS 

VR :n kaukopuhelinliikenteen uudelleenjarjestelyn takia muutetaan 

Lahden keskuksen kaukosuuntanumero 912 numeroksi 974. Muutos 

suoritetaan torstaina 18.9.1986 klo 16.00, jonka jalkeen Lahteen 

ei enaa voi soittaa vanhalla muuntamonumerolla. Lahden keskuksen 

tilaajanumerot pysyvat ennallaan. 

Heinolan kasikeskuksen suuntanumero 913 on jo aikaisemmin poistettu 

kaytosta. 

VT 30/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Vahtimestarin (A4) toimi toistaiseksi Hyvinkiiiin konepajassa. 

Hyvinkaan konepajan paalliktille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Hyvinkiiiin 

konepajan kirjaamoon vlimeistaiin 13.10.1986 ennen virka-ajan piiiittymistli. 

Sahkoasennuskeskuksen teletoimialalle etsitaan teknikkoa tyonjohtajaksi 
radiolinkkijarjestelmien huolto- ja asennustehtaviin. Tyo on osittain 
matkatyota. Tehtavasta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan yhteys sahko
asennuskeskuksen paallikkoon • puhelin 917-2700 tai ins Mikko Jarvinen 
puhelin 917-2623. 

Sahkoasennuskeskuksen teletoimialalle etsitaan kokenutta ja kyvykasta 
alan koulutuksen saanutta insinooria tayttamaan tulevan elakkeelle siir
tymisen aiheuttama vajaus. Tehtavat ja niiden vastaanottoaika sovitaan 
neuvottelujen perusteella. Tyosta kiinnostuneita pyydetaan ottamaan 
yhteys sahkoasennuskeskuksen paallikkoon, puhelin 917-2700. 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KIRJASTOON TULLEITA TUTK I MUKSIA JA RAPORTTEJ A 

HENKILOVAUNUSTON saneeraus ja muutostyot : Tyoryhmaraportti I 

RH . Liikenneosasto . - Hki , 1986 . - 69 s ., 7 liitetta 1 30 em . -

(VRIVSJ 1986111) 

SUNO ,R ALF 
Ra utatiet j a ylei ne n etu I Ralf Su nd . - Hki. 1986, - 53 s . 1 25 em . 

- (Tutkimussel osteita I Tyovae n Taloudellinen Tutkimuslaitos 1 47) 

ISBN 951 - 9281-60-6 

ROINE, JOUKO 
Selvitys pienoismallikokeiden kaytosta liikkuvan rautatiekaluston 

koestuksessa I Jouko Reine . - Hki. 1986 , - 7·5 s., 1 liite 1 30 em . 

- Oipl . tyo : Helsingin teknillinen korkeakoulu . 

AVAIN-tyoryhman loppuraportti ~ Nordisk gruppe for udforming af 

felles produktivitetsm~lesystem I DSB, NSB, SJ , VR. - 29 s ., 

2 liitetta 1 30 em . 

HOL0S , BJfliRN 
Jernbanesamarbeid over gre nsene : Nordiska Jarnvagsmannasallskapet 

1874-1984 I Bj!lrn Hollis . - fllster~s . 1986 , - 103 s . 1 24 em . -

FINANZIERUNG von Verkehrswegen : Moglichkeiten fur den Eisenbahn

fernverkehr I Hrsg . Ludwig Badura , Gerhard H. Gurtlich. - Wien , 

1984 . - 191 s . 1 30 em. - (OVG Special 1 Bd 9) 

WAGNER , GEORG 
Die OBB heute : Eisenbahn , zwischen Burgenland und Bodensee I 

Georg Wagner . - St uttgart, 1984 . - 144 s . : kuv . 1 22 em . 

ISBN 3-440-05303-2 

OBB Ha ndbuch I zusammengest . Alfred Horn. - Wien , 1985 . - 124 s . 

kuv . 1 24 em . -

ISBN 3-7002-0581 - 3 
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PILOT study : Possible improvements to international passe nger 

train services : Lines Paris-Brussels-Amsterdam 

Paris-Cologne 

Ostend-Brussels-Cologne I Study prepared by the Economic 

Research Centre of the ECMT. - Paris, 1985. - 44 s. 1 27 em. 

SUUNNANMUUTOS liikennepolitiikkaan : perustelumuistio ymparisto

jarjestojen kirjelmaan valtioneuvostolle 20 .8.1986. - Hki, 1986. 

- 22 + 4 s. (kirjelmal 1 30 em. 

HAAPANEN, MIKKO 

Kuljetukset I Mikko Haapanen, Pekka Rytila. - Mikkeli, 1986. -

255 s. 1 21 em . 

ISBN 951-99700-9-6 

KIVINIEMI , MARKKU 

Julkisen hallinnon ja toiminnan palvelukykyisyys I Markku Kivi

ni emi. - Helsinki, 1985. - 130 s. 1 21 em. (Valtionvarain

ministerion jarjestelyosasto 1 1985 , 2) 

ISBN 951-46-9074-5 

KDLJDNEN, PAAVO 

CAD ja piirustusarkistot I Paavo Koljonen, Pekka Pirila.

Helsinki, 1986, - 99 s. 1 21 em . 

ISBN 951-9387-48 - X 

KDPU , MARKKU 

31 

Tietojenkasittelyn kehittaminen : kehittamishankkeen suunnittelu I 
Markku Kopu, Markku Kuivalahti, Marjatta Maula. - Helsinki, 

1985. - 187 s. 1 29 em. 

ISBN 951-762-101 -9 

KDTIMAAN vesiliikenne 1985 I TVH. Vesitieosasto. Suunnittelutoi

misto. - Hki, 1986. - 19 s., 18 liitetta 1 30. - (Vesiliikenne

taloudellisia selvityksia 1 285) 
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LAATUNEN, LASSE 

Yhtaistoimintalaki I Lassa Laatunan, Erkki Savonen, Kalavi Yla

Hokkala . - Espoo, 1983 . - 191 s. 1 21 em . 

ISBN 951-35 - 2999-1 

LEHTINEN , JUHA 

Nakokulmia informaatioyhteiskuntaan : suomalaisen ja kansainvali

sen kaskustelun tarkastelua ja arviointia I Juha Lehtinen , Tapani 

Luotola . - Hki, 1986. - 99 s . , 25 em. - (Liikanneministerio I 

Joukkotiedotusteknologian tutkimusohjalmal 

ISBN 951-46-9560-7 

LIIKENNE ja autokantaennuste 1980-2000 I TVH . Talousosasto . Tutki

mustoimisto. - Seuranta 1982. - Hki • 1982. - liitel. 1 30 em. -

Seuranta 1985 . - Hki , 1982. - 22 s . 1 30 em . - (Sarja B I TVH 1 

1984 , 2) Seuranta 1985. - Hki, 1985 . - 28 s. 1 30 em. - (Sarja B I 
TV H 1 1985, 1) 

SAIMAAN kanavan taloudelliset vaikutukset I Liiketaloustietealli

nen Tutkimuslaitos , - Hki, 1985 . -80s., 10 liitatta, 30 em. 

ISBN 951-9472-71-1 

TIEOSAKOHTAINEN liikenne-ennuste vuodelle 2000 I TVH. Talousosasto . 

Tutkimustoimisto.- Hki, 1984.- 231 s . : liital. 1 30 em. 

TIETOJA autokannan ja liikenteen kehityksasta Suomessa ja OECD

maissa I TVH . Talousosasto. Tutkimustoimisto. - Hki , 1985. -

42 s . , 30 em . - (Sarja B I TVH 1 1985 , 4) 

TULDSJDHTAMINEN julkishallinnossa I Paavo Virkkunen ... at al. 

Espoo , 1986 . - 224 s . 1 21 em . - (Ekonomia-sarja) 

ISBN 951-35-3739-0 

---------------------------------------------------------------~ 
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SPERA, KURT 

Internationales Eisenbahnfrachtrecht 

Wien , 1986, - 24 em (kansio) 

Kommentar I Kurt Spera , -

Julkaisut ovat lainattavissa RH:n kirjastosta , (N:o Hlo 4/051/86 , 

11 . 9 . 86) VT 31/86 

ASEVELVOLLISILLE SUORITETTAVA PAIVARAHA 

Sa a doskckoelmassa on julkaistu asetus asevelvollisille suoritet 

tavasta palvarahasta annetun asetuksen muuttamlsesta (346/86) 

22.5.1986. 

Puolustusmlnisterin esitlelysta muutetaan asevelvolliselle suo

rltettavasta paivarahasta 9 paivana maaliskuuta 1956 annetun ase 

tuksen 1 ja 2 §, sellaisina ku1n ne ovat 16 paivana toukokuuta 

1985 annetussa asetuk s es s a ( 411 / 85), nain kuuluviksi: 

1 § 

Vakinaisessa palveluksessa oleva asevelvollinen sea paivarahaa 

15,00 markkaa. Jos hanel on asevelvo11isuuslain 5 § : n 2 momen

tin nojalla maaratty palvelemaan 330 paivaa, palvaraha on 240 

paivaa ylittavalta ajalta 15,50 markkaa. 

2 § 

Reservin kertausharjoiluksiin kutsuttu asevelvollinen saa paiva

rahaa 15,50 markkaa. 

Tama a se lus lulee voimaan 1 paivana joulukuuta 1986. 

( Hlo 1/ 199 / 86, 10 . 9 .8 6 ) VT 31 / 86 



31 - 6 -

LAPIN JUNALOMAT 

Valtionrautatiet ja Lapin Matkailu Oy ovat tehneet Lapin Junalomat pa
kettimatkoja koskevan sopimuksen. 

Sopimus tulee voimaan 01.10.1986 lukien, jatkuen sen j~lkeen toistai
seksi sopijapuolten kahden (2) kuukauden irtisanomisajoin. 

Ensimmainen myyntikausi kasittaa 01.10.1986 - 15.03.1987 valisen ajan. 

Samalla lakkautetaan 13.01.1984 tehty sopimus N: o Mt 23471/645/83. 

Sopimuksen mukaisiin valmismatkoihin sisaltyy edestakainen junamatka 
suorinta/nopeinta junayhteytta kayttaen 2 luokassa Kemiin, Rovaniemel
le tai Kemijarvelle, linja-autokuljetus em. paikkakunnilta majoituskoh
teisiin vuoroliikennetta kayttaen seka vahintaan 3 vrk:n majoitus 2-
hengen huoneissa aamiaisineen. 

Mikali johonkin valmismatkoihin sisaltyvaan majoituskohteeseen ei ole 
linja-autoyhteytta, jarjestetaan liityntamatka taksikuljetuksena, kul
jetuksen sisaltyessa valmismatkoista ilmoitettuihin hintoihin. 

Valmismatkoihin eivat sisally asiakkaiden mahdollisesti tarvitsemat 
istuma- tai makuupaikat junissa, vaan ne varataan ja myydaan erikseen 
normaalina VR-myyntina. 

Junamatkan menosuunnassa on alettava lauantai-torstaipaivina seka pa
luusuunnassa vastaavasti maanantai-lauantaipaivina. 

Valmismatkojen myyntihinnat ja hintakaudet ilmoitetaan Junalla Loma
Lappiin 86/87 esitteessa. 

Matkoihin liittyvat majoitusvaraukset tehdaan aina Lapin Matkailu Oy:n 
toimistosta, jolla on huonekiintiot sopimuksen piiriin kuuluvista 
majoituskohteista. 

Naita valmismatkoja myydaan VR:n toimesta Helsingin, Tampereen, Turun, 
Lahden, Kouvolan, Joensuun, Jyvaskylan, Kuopion, Seinajoen ja Oulun 
asemilla seka Lapin Matkailu Oy:n sopimissa matkatoimistoissa. 

Lapin Junalomat-matkoja varten on painettu oheisen mallin mukaiset 
omat liput . 
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KOND. l.EIMAT PALUU 

PH 

X 

Myyntipaikoille lahetetaan Lapin Matkailu Oy:n toimittamat lipunkirjoi 
tu s ohj eet , jotka s isaltav at myo s matkatoimi stoille tilitysohjeet. VR:n 
om at li punmyyntipaikat saavat erilliset tilitysohjeet tilitoimistosta. 

VR : n l i punmyyntipa i kat perivat ennakkomaksu t joko lomakkella VR 2410 
t a i li pp ut oi mist o n/ k ir j ausk~sku k sen posti s iirt otilin valityksella. 

( No Lht 49/543/86, 9.9.1986} VT 31/86 

TAVARANIMIKELUETTELO (VR 2645) 

Tavaranimikeluettelon (VR 2645) aakkoselliseen ja ryhmitttiiseen osaan 
on otettu korjauslehdet seka uusittu l iite II merki nnal l a 1 . 10 . 1986 . 

Korjauslehdet sisalttivat listiyksiti , korjauksia ja oikaisuja . Omat a r ve 
paino suorittaa perusjakelun . 

Ltsj 15 . 8 . 1986 VT 31/86 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen viilimatkat -julkaieuun tehtiiviii muutokeia varten 
ilmoitetaan, etta 28.9.1986 lukien lieiitaan julkaieuun eeuraavat 
liikennepaikat: 

2 3 

Tornio-Pohjoinen 27 
Top Kem 

4 

Tornio 1 • 
Lla 18. 
Aj 199. 

(Nro Lko 15/571/86, 8.9.86) VT 31/86 

4 

5 

Hil Hpj 309. Hpk 584. Hko 612. 
Hy 753. Ilm 407. Jne 567. 
Jy 519. Kr 852. Kon 298. 
Kv 765. Lh 800. Ov 632. 
01 132. Par 697. Pko 550. 
Pal 809. Pm 581. Pri 657. 
Ri 741. Sk 466. Sij 467. 
Tpe 625. Tl 665. Tku 793. 
Vnj 579. Yv 254. 

Vain Kolariin liikennoi
vien autopikajunien mat
kuetajia varten. 

Pitkiiaho 
Pho 

32 
Pm 

Pm 40. Kv 144. Hil 

(Nro Lko 14/571/86, 8.9.186) VT 31/86 

2 

Nutturla 15 Rai 19. Ukp 38. Hil 
Nut Tku Tku 27 

Vallainen 15 Rai 23. Ukp 34. Hil 
Vll Tku Tku 31. 

(Nro Lko 12/571/86, 8.9.86) VT 31/86 

Seuraavien liikennepaikkojen liikennoimistapamerkinniit muutetaan 
aeuraavaati: 

Alapitkii aarake 5: T 

Joroinen aarake 5: HilT 

Koakenaaari poiatetaan merkintoineen julkaiauata. 

(Nro Lko 14/571/86, 8.9.86) VT 31/86 



- 9 -

SAILIOVAUNUJEN TAYTTO JA TYHJENNYSOHJE 

Sailiovaunujen sarja Zac 

Numerot 194001 ••. 194010 

1. Yleista 

31 

1. Vaunu on tarkoitettu syovyttavien aineiden kuljetukseen. 
Toistaiseksi vaunulle on sallittu fosforihapon kuljetus. 

2. Sailiovaunun kuorma saa kuormataulukon (Jtt kohta 3.5) mu
kaan olla enintaan 58 t. Suurinta kuormaa maariteltaessa on 
lieaksi otettava huomioon kuljetuereitin rataryhmitys seka 
kaytettava kuljetusnopeus. 

3. Vaunusailion varusteet ja niiden eijainti on eeitetty vaunun 
kuva~aattapiirustuksessa (liite 1). 

4. Vaunusailio on varustettu tayttoaukolla (o 438 mm) ja sara
noidulla pikalukittavalla kannella. Kansi kiristetaan kiin
niasentoon kannen paalla olevalla vaantimella, kiristysliike 
1/4 kierrosta. 

5. Pohjaventtiili on tyypiltaan ruuvivoimalla sulkuasentoon ki
ristettava, nousevalla karalla varustettu istukkaventtiili, 
jonka kayttolaite on sailion paalla suojakotelon alla. Kayt
tolaitteen ja sailion valissa on kumipalje suojaamassa nou
sukierretta kuljetettavalta tuotteelta. 

6. Alapuolisessa tyhjennysputkessa on kummallakin puolella vau
nua kasikayttoinen sulkuventtiili ja kierreliitin SFS 
4427-80 varustettuna suojakannella. 

7. Vaunusailio on varustettu yli- ja alipaineventtiililla (a
vautumisp~ine 3,0 bar ylipaine ja 0,2 bar alipaine) ja sel
keyttamattoman hapon sekoitusputkella. 
Sekoituksen edellyttama kierratysvirtaus johdetaan sekoitus
putkeen sailion paalla sijaitsevan suojakannella varustetun 
kierreliittimen SFS 4427-80 kautta esim. tyhjennyspumpun 
painepuolelta. 
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8. Sailio on paineastiamaaraysten alainen. Paineilmatyhjennys 
on toistaiseksi kielletty, koska vaunuun ei ole asennettuna 
paineilmatyhjennyksen edellyttamia varusteita. 

9. Sailiota taytettaessa ja tyhjennettaessa on kaytettava tyos
sa tarvittavia henkilokohtaisia suojavalineita ja suojavaa
tetusta siten kuin niista on maaratty. 

HUOM! JOS HAVAITSET KAYTTAMISSASI VAUNUN VARUSTEISSA VIKOJA 
TAI PUUTTEITA, ILMOITA NIISTA VR:N HENKILOKUNNALLE. 

2. Sailion taytto 
A. Tayttoaukon kautta 

1. Varmista, ettei vaunu kuormattaessa lahde itsestaan liik
keelle. 
HUOM! Joe vaunun ruuvijarru on kiristetty, niin se loystyy 
vaunun kuorman kasvaessa. 

2. Puhdista ne osat, joita joudut kayttamaan lumesta, jaasta 
ym. epapuhtauksista. 

3. Tarkista, etta pohjaventtiili seka tyhjennysputkessa olevat 
sulkuventtiilit ja suojakannet ovat kiinni. 

4. Avaa tayttoaukon kansi. Varmista, etta sailio on sisapuolel
ta riittavan puhdas ja johda tayttoputken paa tayttoaukkoon. 

5. Tayta sailio enintaan suurimpaan sallittuun kuormaan (Ks. 
kohta 1.2). 

6. Tarkista tayttoaukon kannen tiivistepinnan ja tayttoaukon 
tiivisteen kuntoisuus ja sulje tayttoaukon kansi. 

B. Sulkuventtiilin kautta 

1. Varmista, ettei vaunu kuormattaessa lahde itsestaan liik
keelle. 
HUOM! Joe vaunun ruuvijarru on kiristetty, niin se loystyy 
vaunun kuorman kaavaessa. 
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2. Puhdieta ne osat, joita joudut kayttamaan, lumeeta, jaasta 
ym. epapuhtaukeista. 

3. Avaa tayttBaukon kanai. Varmista, etta eailiB on eisapuolel
ta riittavan puhdas. 

4. Poieta tyhjennysputken euojakansi ja liita tayttoputki. 

5. Avaa tayttopuolen sulkuventtiili ja pohjaventtiili. 

6. Tayta sailio enintaan euurimpaan eallittuun kuormaan (ks. 
kohta 1 .2). 

7. Sailion taytyttya sulje pohja- ja eulkuventtiili. 

8. Tarkista tayttoaukon kannen tiivistepinnan ja tayttoaukon 
tiivisteen kuntoisuus ja sulje tayttoaukon kansi. 

g , Irrota tayttoputki ja kierra suojakansi tyhjennysputken paa
han. 

3. Sailion tyhjennys 

1. Varmieta, ettei vaunu tyhjennettaessa lahde itsestaan liik
keelle. Huom. Joe vaunun ruuvijarru on kiristetty, niin se 
kirietyy lisaa vaunun kuorman vahetessa. 

2. Poieta tyhjennysputken euojakansi ja liita tyhjennysputki. 

3. Avaa tayttoaukon kansi. 

4. Jos kuljetettava aine edellyttaa sekoittamista tyhjennyksen 
yhteydessa niin poista sekoitusputken suojakansi ja liita 
sekoi tusputki. 

5. Avaa pohjaventtiili ja eulkuventtiili. 

6. Sailion tyhjennyttya sulje pohjaventtiili eeka tayttoaukon 
kansi. Irrota sekoitusputki jos se on liitetty ja kierra 
suojakansi sekoitusputken paahan. 

7. Sulje tyhjennyspuolen sulkuventtiili, irrota tyhjennysputki 
ja kierra suojakansi tyhjennysputken paahan. 
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2.8 Happovaunu, earja Zac 

Vaunujen numerot 194001 ••• 194010 (10 kpl) 
Vaunu on tarkoitettu eyovyttavien aineiden kuljetukeeen 
(eailio mitoitettu VAK:n mukaan 10 bar paineelle; eeim. va

keva rikkihappo) mutta toietaieekei eilla kuljetetaan vake
vaa selkeyttamatonta foeforihappoa. 

Sailio on rautatiehallitukeen valvonnaesa oleva rekisteroity 
paineastia 

Vaunun erikoisvarueteet: 

Sailio: tilavuue 40 m3 
pituue 10600 mm 
ulkohalkaieija 2250 mm 
seinaman pakeuue 8mm 
rakenneaine ss 142353 (Haponkeetava) 

Vaunueailio on varuetettu tayttoaukolla (o 438 mm) 
ja earanoidulla pikalukittavalla kannella. Kansi 
kirstetaan kiinniaeentoon kannen paalla olevalla 
vaantimella, kiriatyeliike 1/4 kierrosta. 

Pohjaventtiili on eailion paalta kaeipyoralla kay
tettava, ruuvivoimalla sulkuasentoon kirietettava, 
nousevalla karalla varustettu istukkaventtiili 
(Progressive Engineering C1661/63 4 in) 

Tyhjennysyhteet kummallakin puolella vaunua aluske
hyksen ylapuolella 

- Kierreliitin SFS 4427-80 
- Sulkuventtiili Pount-A Mousson 17 

311/17341 DN 80 Palloventtiili 
Sailio on varustettu yli- ja alipaineventtiililla 
Progressive Engineering C3509 4 in 
- Avautumispaine: 3 bar ylipaine 

0,2 bar alipaine 

Sailion sieaan on aeennettu sekoitusputki, jonka 
kautta voidaan bappoa johtaa takaisin sailioon ha
pon sisaltamien sakkautuvien epapuhtaukeien sekot
tamisekei tyhjennykeen yhteydeeaa. Sekoitueputken 
liitan~a on eailion paalla; Kierreliitin SFS 
4427-80. 

Vaunu on varuetettu ylivuotosuojuksella 

(Liitteet: 7 kpl) 

(Nro Lk 82/412/86, 8.9.86) VT 31/86 



/ 
( 

~ 
I 

31 - 14 -

2.8 Liite 1 



- 15 -

2.8 

--

31 

Liite 7 

J.luo.,a..wtu.l.~t 
!.Ase"'nt.J~P. vc:-.da.., va.u.nu..src.. o" ('oilfr. t f't. 

PUr-SlOtH a ......... ""hc.t ().lo.f ~ ~ - ,, ja u-SO 

20s;"'' 2- S ..,.,d.&,.._., lu:.,Hr;,~ J..u.-......f ... lt~"' t ... ,.,u., · 
Stll,· Pa:JI>EHw.j .. os:o. 

;;vaf ~Y•1I C......lf'a,. ........ 



31 - 16 -

KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT JA EXPRESS-JUNIEN KONDUKTOORIN PAIKKAKIINTIOT 
28.9.1986 ALKAEN 

Varapaikkajarjestelma kasittaa seka makuu- etta istumapaikat. Henki
loliikennetoimiston RAP-valvojalla on oikeus antaa naita paikkoja 
etukateen ennen junan lahtoa alkuasemaltaan sairaspaikoiksi tai vir
heiden korjauksiin. Konduktoorille toimitetaan tieto varapaikkojen 
kaytoata junan lahtoaseman valityksella. 

Junan lahdettya voi konduktoori kayttaa varapaikkoja harkintansa mu
kaan (makuupaikkojen my~nti, virheiden korjaus). 

BOTNIA-EXPRESS 35/36 JA IMATRA-EXPRESS 17/18 

Junissa ei ole varsinaisia varapaikkoja, mutta em. syista on RAP
valvojalla oikeus antaa paikkoja konduktoorin paikkakiintioata ennen 
junan lahtoa alkuasemaltaan. Junan konduktoorille toimitetaan tieto 
varatuista kiintiopaikoista em. tavalla. 

Ilman paikkalippua junaan nousevia matkustajia varten on konduktoo

rilla paikkakiintiot seuraavaati: 

BoTNIA-EXPRESS 

Vaunun nro 

4 
2 

1 * 
Kokoushytit: 

* Perjantaisin vain EXP 35 

IMATRA-EXPRESS 
Vaunun nro 

3 
4 

Kokouahytit: 

49 - 56 2 lk 
175 - 178 
175 - 178 

lk 
lk 

manuaaliaen myynnin karttaa pitaa Tampe
reen lipputoimisto, puh. 931-2120. 

49 - 56 2 lk 
1 - 2 2 lk 

manuaaliaen myynnin karttaa pitaa Kouvolan 
lipputoimisto. puh. 971-2204, 2210. 



- 17 - 31 

KAUKOJUNIEN VARAPAIKAT 

MakuuEaikat 
Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

9/10 75 31 - 33 
51/52 39 31 - 33 

51 95 31 - 33 15.4.87 
59 95 31 - 33 
60 95 31 - 33 

61/62 30 31 - 33 
61 5 31 - 33 la 28.9.86-15.2.87 

4 . 5 - 30 • 5 . 87 
62/340 21 31 - 33 
63/64 5 31 - 33 
65/66 10 31 - 33 

66 95 31 - 33 16.4.87 
65/54 Kli 10 31 - 33 16.2 - 3.5.87 
71/72 48 31 - 33 
73/74 55 31 - 33 
85/86 89 31 - 33 

107/63 21 31 - 33 
109/61 20 31 - 33 

109/110 81 31 - 33 
64/110 20 31 - 33 

IatumaEaikat 
Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

1/2 138 2 
3/4 430 2 

3 417 Kaj 2 
5/6 588 1 2 

EP 7/8 124 1 2 
121 175 - 178 1 lk 

9/10 140 01 2 
532 Sl 2 

11/12 183 1 2 
181 175 - 178 1 lk 

13/14 337 2 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

30 427 2 

389 2 

31/32 389 Vs 2 
386 Kok 1 2 

32 394 Sk-Hki 175 - 178 su-pe 1 lk 

33/34 348 Kok 2 

349 Kok 2 

367 Vs 1 2 

370 Vs 175 - . 178 1 lk 

33/93 377 Jy 1 2 ma-to, la 

389 Jy 175 - 178 -"- 1 lk 

41 337 Sk 2 

333 Pri 2 pe 

42 337 2' 

43 322 2 

44 322 2 

47 427 2 

49 435 2 
51 397 2 
51 462 2 16.2-3.5.87 to 

54 462 1 2 
EP 57 092 175 - 178 pe 

097 2 pe, au 

EP 57/58 101 2 
104 175 - 178 1 lk 

61/62 471 2 
61 452 2 la 28 . 9 • 86-1 5 • 2 • 87 

4. 5 - 30 . 5. 87 

63/64 452 2 
65/66 462 2 

66 397 2 16.2 - 3.5.87 la 

67/68 389 Vs 1 2 
401 Roi 1 2 
404 Roi 175 - 178 1 lk 

69 129 Roi 1 2 
394 Sk 175 - 178 ma-la 1 lk 
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Juna nro Vaunu nro Paikat nro 

70 129 Roi 2 
134 01 2 pe, su 
435 Sk 2 su 

71/72 492 2 

73/74 507 2 

75/76 408 2 

Ep 77/78 424 1 2 
421 175 - 178 1 lk 

81 417 2 

82 442 2 
439 Ilm 2 su 

83 427 1 2 
424 Ilm 1 2 pe 

. 430 175 - 178 1 lk 

84 427 1 2 
430 175 - 178 lk 

85/86 511 2 

90 379 2 

91/92/99 371 2 

93 377 1 2 
380 175 - 178 1 lk 
371 Tpe 1 2 su 

94 380 175 - 178 1 lk 
377 1 2 

95/96 129 2 

EP 97/98 377 1 2 
389 175 - 178 1 lk 

101/106 439 2 

103/104 430 2 

105 355 9 - 10 28.9-30.11 .86, ma, 
to-au 

352 9 - 10 -"-
349 9 - 10 -"- pe 
353 1 2 1.12.86 alkaen 

102/107 430 2 

108 352 9 - 10 28 • 9-30 • 11 • 86 
349 9 - 10 -"- la 
353 1 2 1 .12 .86 alkaen 
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Juna nrc Vaunu nrc Paikat nrc 

109/110 432 2 

114 322 2 

121 201 2 

122 430 2 

123 191 2 

124 439 2 

125 216 2 

126 355 9 - 10 28 . 9 - 30 . 11 • 86 
353 1 2 1 .12 .86 alkaen 

127 430 2 

128 201 2 

129 439 2 
430 2 BU 

130 191 2 

131 430 2 

132 216 2 

133 352 9 - 10 28 . 9 - 30 • 11 . 86 
353 1 2 1.12.86 alkaen 

134 430 2 
216 2 la 

141/142 308 1 2 
313 175 - 178 lk 
314 175 - 178 lk 

143/144 323 2 

145/146 275 Pri 2 
271 Hpk 2 

151/152 430 2 

155 430 Pri 2 
435 Sk 2 pe 

156 430 2 

157 427 2 ma-te 
386 2 BU 
389 2 BU 



Juna nro 

158 

560/565/569 

566 

601/602 

110/85, 86/109 
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Vaunu nro 

431 
427 
394 
389 
386 

389 

389 
380 Jy-Pm 
377 " 

397 

080 

HALLITUKSEN JASENTEN MAKUUPAIKAT 

31 

Paikat nro 

175 - 178 ti-pe 
1 2 " 

175 - 178 ma 
1 2 ma 
1 2 ma 

2 

1 2 
175 - 178 1 lk la 

1 2 la 

2 la 

2 16.2 - 3. 5.87 

28.9.1986 alkaen varataan hallituksen jasenten matkoja varten yksi 
1. luokan osasto seuraavista makuuvaunuista: 

Juna Vaunu Matkareitti 

9/861 75 Helsinki - Kontiomaki 

9/800 76 Helsinki - Savonlinna 

51 39 Helsinki - Oulu 

51/563 pe 33 Helsinki - Vaasa 
61/561 su-to 33 Helsinki - Vaasa 

61 30 Helsinki - Rovaniemi 

63 5 Helsinki - Rovaniemi 

65 10 Helsinki - Rovaniemi 

71 48 Helsinki - Oulu 

870/10 75 Kontiomaki - Helsinki 

809/10 76 Savonlinna - Helsinki 

52 39 Oulu - Helsinki 

568/52 au 33 Vaaea - Helsinki 

568/62 ma-pe 33 Vaasa - Helsinki 

62 30 Rovaniemi - Helsinki 

64 5 Rovaniemi - Helsinki 

66 10 Rovaniemi - Helsinki 

72 48 Oulu - Helsinki 
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Nama paikat vapautuvat yleieeen myyntiin junan lahtopaivana klo 
12.00, ellei niita ole eiihen menneeea varattu. 

(Nrc Lht 20/539/86, 4.9.86) VT 31 / 86 

RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Heleingin ratapihojen liikennenoimiesaanto osa I on uueittu kokonaan 
lukuunottamatta karttaliitteita Helsinki ratapihakaavio ja Ilmala ra
tapihakaavio, jotka pyeyvat ennallaan ja jotka on eailytettava. Lii
kennoimieeaannon oea I on voimaesa 28.9 .1986 alkaen, jolloin eamalla 
kumotaan nykyinen oea I eiihen myohemmin tehtyine korjauelehtineen . 

(Nrc Lko 8/521/86, 30 .5.1986), 5.9.86 VT 31/86 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kaneioon "TAVARALIIKENNE" (Lom. VR 3701 ) kohtaan vuokratut tavara
vaunut tehdaan eeuraavat muutokset: 

Raision tehtaat Oy 
Lt 32184/652/83, 23.11.1983 

Sopimuksesta poistetaan 26.11.1986 lukien Tabd-vaunut 42514-0, 

42515-7 ja 42516-5 

VT 31/86 
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S~HKOTEKNISET M~~RAYKSET JA OHJEET (SAMO) 

KUORMAULOTTUMAMITTA KUM I-II 

Uuden erlsteaineisen, sllrrettavan kuormau1ottumamltan KUM I-II 
sahkorada11a tapahtuvaa kayttoa varten on 1aadlttu ohje, 
voimaantu1oaika 10.9.1986 (Stt 8/440/86, 18.8.1986). Ohje 1ilte
taan kansioon Sahkoteknlset maaraykset ja ohjeet VR J564 kohtaan 
J. (VR J564.J.4). 
VR:n omatarvepaino tekee painatuksen ja perusjakelun . 

Stt 8/440/86 Vt Jl/86 

LAHDEN PUHELINKESKUKSEN SUUNTANUMERON MUUTOS 

VR:n kaukopuhelinliikenteen uudelleenjarjestelyn takia rnuutetaan 

Lahden keskuksen kaukosuuntanurnero 912 numeroksi 974. Muutos 

suoritetaan torstaina 18.9.1986 klo 16.00, jonka jalkeen Lahteen 

31 

ei enaa voi soittaa vanhalla suuntanumerolla . 

tilaajanumerot pysyvat ennallaan. 

Lahden keskuksen 

Heinolan kasikeskuksen suuntanurnero 913 on jo aikaisemmin poistettu 

kaytosta. 

VT 31/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Insinoorin (A 20) virka ja ylimaarainen koneinsinoorin (A 23) 

~ toistaiseksi rautatiehallituksen koneosastolla. Kone
osaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimi
tettava rautatiehallituksen kirjaarnoon 20.10.1986 mennessa en
nen viraston aukioloajan paattymista. 
Edella mainittuun virkaan nimitetty ja ylimaaraiseen toimeen 

otettu tulevat toimimaan seuraavasti: 
Insinoori (A20) konetekninen toimisto, konetekniset tyot,tava
ravaunusuunnittelu. 
Ylim koneinsinoori (A23) konetekninen toimisto, konetekniset 
tyot. 
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Tietojenkasitte1ytoimisto toteuttaa Va1tionrautateiden 1aajaa ja 
monipuo1ista tietotuotantoa . Toimistossa on noin 150 henki1B~, 
joista varsinaisissa tietokoneen kayttBteht~vissa on 15. 

Etsimme kayttBteht~viin henki1B~ operaattoriksi. Perehdytys ja 
ohjaus tapahtuvat tyBss~. TyB tehdaan ymp~rivuorokautisesti ko1-
messa vuorossa ja keskim~arin joka ko1mantena viikon1oppuna tu1ee 

o1emaan tyBvuoro . 

Operaattorin tyBhBn kuu1uu tietokoneiden ja niiden oheis1aittei
den kaytto niihin 1iittyvine muine tehtavineen vuoron vetaj~n 

ohjeiden mukaan . 

Hakijoi1ta ede11yt~mme keskikou1un tutkintoa sek~ mie1enkiintoa ja 
innostusta oppia uudet tehtav~t tietokoneiden paris sa . Os·a hm<:"ij o-is 

ta kutsutaan· paiv~n kest~vaHn sove11utuskokeeseen. 

Hakemukset, jotka osoitetaan tietojenkasitte1ytoimiston paa11ikB1-

1e, pyydet~an 1ahettama~n rautatieha11ituksen kirjaamoon 3.10.1986 
menness~ . Tieduste1uihin vastaavat suunnitte1upa~11ikkB Henrik 

Sani, puh. 911 - 2186 ja konepaa11ikkB Kari Soikke1i, puh. 911- 3384 . 

KORJAUS VT 29/86 

Helsingin henkiloliikennealueella avoinna olevia asemamiehen (A2) toimia 

pita~ olla 26 ja asemamiehen (A1) toirnia 11. 

Toirniin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Asemamies (A2) Helsingin (26 Hki) henkilB1iikennea1uee1le 

Asemarnies (A 1 l Helsingin (11 Hki) henkiloliikennealueelle 
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LOMATUEN MYONT~MINEN RAUTATIEL~ISILLE V. 1987 

Rautatiehallitus on p~~tt~nyt, ett~ vuonna 1987 lomatukea myonne 

taan maararahan puitteissa sosiaalisin perustein hakemuksesta rau 

tatiel~isille, jotka perheen paaasiallisina huoltajina ovat suuri 

perheisina , yks inhuoltajina , virantoimituksessa sattuneesta tapa

turmasta tai sairaudesta toipuvina, tms . sosiaalisista syist~ 

virkistav~n loman tarpeessa ja joilla lis~ksi taloudellisen aseman 

sa vuoksi on vaikeuksia perhelomanviettonsa j~rjestamisess~ . Aikai

semmin rautatiehallitukselta lomanvi~ttoavustusta saaneille voidaan 

lomatukea myont~~ vain poikkeustapauksessa . Lomatukea myonnetaan 

loma - avustuksena vahintaan 7 vrk : n pituisen loman taysihoitomaksun 

osasuoritukseksi lomanviettopaikan laskun mukaan ; 

1) rautatielaiselle , jolla on lomanviettopaikassa mukanaan vahin

ta~n kolme perheenjasent~ , enintaan 2 200 markkaa , 

2 ) rautatiel~iselle , jolla on lomanviettopaikassa mukanaan v~hin 

taan kaksi perheenjasent~ , eninta~n 1 650 markkaa , 

3) rautatiel~iselle , jolla on lomanviettopaikassa mukanaan yksi 

perheenjasen , enint~an 1 100 markkaa ja 

4) rautatielaiselle , joka on lomanviettopaikassa yksin , enintaan 

550 markkaa . 

Perheenjasenill~ tarkoitetaan puolisoa ja alle 16 - vuotiaita lap 

sia . 

Rautatiehallitus maksaa lomatuen veron ennakolla vahennettyna lp 
makodille tai vastaavalle . Loma-avustuksen saajan on maksettava 

lomanviettopaikan esittaman laskun ja loma - avustuksen erotus lo 

manviettopaikkaan kateisella . 

Lomatuen hakemiseen on kaytettava tam~n VR Virallisien Tiedotuk

sien liitteen~ olevaa tai vastaavan kaavan mukaista lomaketta . 

Lomake on taytettav~ huolella ja l~hetettava asianomaisen esimie 

hen lausunnolla varustettuna rautatiehallituksen sosiaalijaostoon 

talvi- ja kev~tlomien osalta viimeist~~n tammikuun 1 p~ivaan 1987 
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mennessa ja myohemmin pidettavien lomien osalta maaliskuun 1 pai 

vaan 1987 mennessa . 

Lomapaikkavarauksesta on jokaisen itse huolehdittava kunkin loma 

paikan antamien ohjeiden ja maaraysten mukaan . 

(N : o Hlo 5/154/86 , 18 . 9 . 1986) VT 3V~ 
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Taytettava mieluimmin koneella 
tat tekstaten ja toimitettava 
RH:n sostaaltJaostoon as1an
oma1sen es1miehen to1mesta. 

LOMA'IUKIHAKEMUS. 
Henklltitunnus _________ _ 

2. To1m1patkka _________________ __ Puh. tytihtin __________ _ 

3. Virka, totml ta1 ammatti __________ _ Puh. kot11n 

4. Siv~ 11 isiiiity 

Oavlallllossa / avollllossa [J na1maton 0 leskt 0 eronnut 

Lasten lukumiiara Alle 16-vuoltatla 

5. Tytiatka 

Opatvatyti D vuorolyti 0 muu, mika 

Haktjan kk-ans1ot ennen ennakonptdalysta 

ennakonpidat yksen Jalkeen 

Puolison kk-ansiot ennen ennakonptdiilysta 

ennakonpidhtyksen jal~een 

6. Perheen paaastallinen huoltaja 

7 . Puolison nimi 

8. Lasten nimet ja ial 

9. Minulle ja perheelleni on varattu 
( lomapa1kan nimi ) 

lomapa1kasta 

ajaks1 

10 . Haen lomaa 

hengen huone 

vuorokaudeksi. 

I 

Q yks1n 0 puolison kanssa D laste n kanssa, yhteensa 

Lomalle mukaan tulev1en lasten ntmet ja syntymiiaJat 

19 

mk 

mk 

mk 

mk 

valiseksi 

last a 

11 . A1ka1semmtn en ole saanut / olen saanut lomanvtettoavustusta valtionrauta

teilta 

12 . Av1opuolisoni ei ole saanut / on saanut lomanvtettoavustusta valtionrauta

tetlta 
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13. L1saperustelut lomaluen myontam1selle ( es1m. ykslnhuollaJuus, oma, 

puol1son ta1 lasten sa1raus, velal, perheen elamant1lanne lms ) 

___ pna ________________ kuuta 19 

anoJan alleklrJOllus 

tarkka oso1te 

Samalla, kun todistan kohdissa 1-10 ma1nitut l1edot oike1ks1, kalson ana 

jan lah1nna v1rantoim1tuksessa s~ttuneesta tapaturmasta, sa1raudesta to1-

pum1seks1, er1tyisen tyorasituksen, suur1perheisyyden 2 ) 

vuoks1 olevan lomanv1ettoavustuksen tarpeessa. 

___ pna ________________ kuuta 19 ______ __ 

es1miehen allek1rjoitus 

( virkaleima ) 

2 ) Korostettava s yy allevtivattava ja ~erkittava tarkast1 es1m1ehen lau

suntoon. 
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VR 2625 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

1009 poistetaan 

1140 . 4 

1148 . 1 

1182 

1211 

1225 . 1 

1226 

1227 

1229 

1255 
1286 

1295 

1330 
1346 

1406 
1414 

1419 

kp1 

kp1 

1/2A2 

A3 

poistetaan 

poistetaan 

pbistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 
poistetaan 

kp1 A3L 
poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

Peruskirja ty5vuoroista , Pm rtp 

Ku1kuvuoro vetureita ja miehist5a 
varten 

Ohjausnumeroa1ueki1vet 

Pm rtp 

Ri vr 

Lttr 

1454.2 

1474 
1484 
1486 

kp1rrisc 260x145 Ty5ka1ukortti , Hy knp 

kp1/visc 250x145 Ty5ka1ukortti , kuittauksin 

Hy knp 

Otpa 

1538 poistetaan 

1705 poistetaan 

1719 
1826 
2418 

2675. 1 

2758 

2765 
2807 
2979 

2980 

3508 

3723 . 11 

3723 . 21 

3739 
4501.1 
4848 

4848.1 

poistetaan 

1h/50 A6L 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

1h/100 50x100 

kp1 A4 

kp1 A4 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 
poistetaan 

poistetaan 

Vakiohintaisten rahtikirjojen kuitti Ri tra 

A1ue1ava, transpoin Lttr 

Matkamaarays u1komaan virkamatka11e Hake 
Juna- ja 1entomatkan kustannus -
vertai1u Hake 



~863 

4870 . 7 
~909.3 

poistetaan 

poistetaan 

poistetaan 
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{Kkt 2/289/86 , 8 . 9 . 1986) VT 3?186 . 
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TILITYSS~N~N MOUTOKSIA 

Tilityssaannon 2 . osan liitteeseen nrc 1 tehdaan seuraavat 

Joen suun kirjau skeskuksen tilityspaikkoja koskevat muutokset : 

Poistetaan 460 Joensuu 

Lisataan 460 Joensuu , tavarali ikenne 

461 Joensuu , henkilo l iikenne 

(Tlt 2/230/86, 16 . 9 . 1986 ) VT 32/86 

VARASTETTUJA INTERRAIL - KORTTEJA 

Ruotsin rautateiden ilmoituksen mukaan on tukholmalaisesta matkatoimis 

tosta varastettu seuraavat liput : 

INTERRAIL: numerot 36163 - 36175 

INTERRAIL + LAIVA: numerot 19576 - 20000 

Englannin antaman ilmoituksen mukaan Lontoon Waterloon asemalta on 

varastettu seuraavat liput: 

INTERRAIL: numerot 071629 - 071636 

Myos Waterloon myyntitoimiston paivaleima on varastettu . 

Tavattaessa edella mainittuja ko r tteja on ma tkusta j a lippuineen 

vietava seuraavalla mahdollisella asemalla poliisille , jota pyydetaan 

ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijo i hin , puh . v i rka - a i kana 

VR 911 - 2845 . 

VT 32/86 

LI IKENNEPAIKKOJEN VKLIMATKAT 

Liikennepaikkojen Va 1imatkat -ju1kaisuun tehdaa n 

1 . 10.1986 l ukien seuraavat muu t okset : 

Messuk yla sarake 4: Tampere 5. 

Tpe 5. ov 37. 

sarake 5: HilT 

Suinu1a sarake 4: Tampere 20. 

Tpe 20. Ov 22 . 

(Nrc Tpe rtp 21225/571/86, 1 5 .9.1986) VT 32/86 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

H e 1 s i n g i n r a u t a t i e p i i r i s s a insinoorin 
(A21) virka, yliteknikon (A17) virka, apulaisasemapaallikon (A16) 
virka, 2 toimistosihteerin (A11) virkaa, kuormausmestarin virka, 
konduktoorin (A11) virka, veturinkuljettajan virka, 7 junamiehen 
tointa, 2 asemamiehen (A1) tointa ja ylimaarainen autonkuljettajan 

toimi. 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiepiirin toimiston kansliaan viimeis
taii.n 31 • 1 o. 1986 . 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi 

seuraavasti: 

Insinoori (A21) 

Yliteknikko (A17) 

Apulaisasemapii.ii.llikko (A16) 

Toimistosihteeri (A 11 ) 

Toimistosihteeri (A11) 

Kuormausmestari 

Konduktoori (A11) 

Veturinkuljettaja 

Rautatiepiirin (vrr. suun . - ja 
kehitt.tehtavat) toimistoon 

Riihimii.en (vetokaluston kunnos
sapito) varikolle 

Helsingin (tyosuojelupii.allikko 
Hki hla, tra, la, ra, tla ja Ke 
la) henkiloliikennealueelle 

Helsingin (Tkl lippuk.) henki
loliikennealueelle 

Karjaan (Hnk tt) liikennea
lueelle 

Karjaan (Hnk tt) liikennea
lueelle 

Karj aan (Kr) liikennealueelle 

Karjaan (Hnk) liikennealueelle 
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Junamies Karjaan (6 Kr, 1 Hnk) liiken
nealueelle 

Asemamies (A1) 

Ylimaarainen autonkuljettaja 

Karjaan (2 Kr) liikennealueelle 

Karjaan (Hnk tra) liikennea
lueelle 

Y11teknikon virka (A 18) ja y11maarainen y11teknikon toimi (A 16), toistai
seksi Kuopion konepajassa. Koneosaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hake
mukset on toimitettava rautatieha111tuksen kirjaamoon viimeistaan 27.10.1986 
ennen virka-ajan paattymista. 

Kaksi toimistosihteerin A 13 virkaa, toistaiseksi Pas11an konepajassa. 

Pas11an konepajan p88111ko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimitet
tava Pas11an konepajan kirjaamoon viimeistaan 27.10.1986. 

Konepajan paallikon sopimuspalkkainen (S 25) virka, toistaisek
si Pasilan konepajassa. Konepajan paallikko tulee osallistumaan 
koneosastolla meneillaan olevaan organisaation kehitystyohon, 
jonka yhteydessa konepajan paallikon uudet tehtavat maaritel
laan. 
Rautatiehallituksen paajohtajalle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon viimeis
taan 10 . 10.1986 ennen viraston aukioloajan paattymista. 
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Hyvinklln koncpajaan otetaan ty~sopimuasuhteeseen mikroprosessori 

tekniikkaa hallitseva 

ELEKTRONIIKKA'l'SJ\NIKKO 
huolto-, suunnittelu- ja ohjelmointitehtaviin liikkuvan kaluston 

mikroprosessorilaitteiden keskuskorjaamoon . 
Hyvinklln konepajan paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

palkkatoivomuksineen on toimitettava 30 . 09 . 1986 mennessa konepajan 

kirjaamoon . 

Lisatietoja antaa DI Ossi Aitakangas puh . 917 - 2~90 . 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

K o n e o s a s t o : Koneinsinaorin (A24) virkaan (Psl knp) vt. koneinsin5ori 
Lauri Olavi Lohtari; koneinsinaorin (A22) virkaan (Psl knp) vt. koneinsinaori 
Jaakko Ensio Toikka; alemman palkkaluokan liikennetarkastajan (Al4) virkaan 
(Psl knp) tsiht (Al3) Elli Laina Soderlund; ylimaaraiseen alemman palkkaluokan 
liikennetarkastajan (Al4) toimeen (Psl knp) tsiht (All) Anna-Liisa Riikonen; 
yliteknikon (AlB) virkaan (Tku knp) ylim.ytkn (Al7) Aaro Akseli Siltala; alem
man palkkaluokan liikennetarkastajan (Al4) virkaan (Tku knp) tsiht (All) 
Anna-Liisa Tiilikka; ylimaaraiseen yliteknikon (Al9) toimeen (Kuo knp) 
ytkn (AlB) Martti Aarne Mecklin; ylimaaraiseen yliteknikon (Al6) toimeen 
(Pm knp) tkn (Al5) Reijo Kalevi Korhonen; toimistosihteerin (All) virkaan 
(Pm knp) ylim.tsiht (AB) Aira Marita Lamberg. 
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T a m p e r e e n r a u t a t i e p i i r i : asemapaallikon 

(A21) virkaan (Pri) asemapaallikko (Al6) Mauri Paavilainen, lii

kennemestarin (Al2) virkaan (Ov) liikennemestari (All) Ari Veli

Pekka Viitala, liikennemestarin (Al2) virkaan (Vma) liikennemes

tari (All) Pertti Olavi Yli-Houhala, liikennemestarin (All) vir

kaan (Noa) ylim. liikennevirkailija Juha-Pekka Holli, kolmeen 

toimistosihteerin (All) virkaan (Tku tt) toimistosihteerit (AS) 

Pirjo Orvokki Vilhunen, Anna-Liisa Halonen ja Anne-Maj Elisabeth 

Lindstrom, toimistosihteerin (All) virkaan (Hpk hpy) toimisto

sihteeri (AS) Marketta Kaarina Sinkkonen, jarjestelymestarin 

virkaan (Tku jnt) konduktoori (AlO) Veikko Alvari Tanskanen, 

viiteen konduktoorin (AlO) virkaan (Tku) kuormausmestari Eero 

Kalevi Jankala, junamiehet Olavi Juhani Koskivaara, Veikko Vii

helm Maunu, Viljo Antero Maki ja Seppo Eero Olavi RamO, veturin

kuljettajan virkaan (Hpk) veturinlammittaja (A7) Seppo Juhani 

Viikki, seitsemaan veturinlammittajan (A7) toimeen (Tku) tila

paiset veturinlamrnittajat Jorma Johannes Ketola, Pasi Kalervo 

Makelainen, Pertti Ensio Rajala, Jukka Tapio Suutarinen, Markku 

Tapio Saari, Pertti Sakari Hellman ja Vesa Juhani Keinanen, vii

teen yliasentajan toimeen (Tpe sa) sahkoasentajat Raimo Juhani 

Kulmala, Esko Ilmari Levasmaa, Leo Rainer Kristo, Kari Juhani 

Limola ja Aaro Olavi Huutoniemi, kolmeen junamiehen toimeen 

(Tku) asemamiehet (A2) Maune Mikael Lassila ja Kari Ensio Kul

mala seka asemamies (Al) Sauli Tapani Sammal, kahteen vaihde

miehen toimeen (Tku) asemamiehet (A2) Antti Kalervo Nikkola ja 

Tony Kalevi Samuelsson, kahdeksaan asemamiehen (A2) toimeen 

(Tku) tilapaiset asemamiehet Pekka Tapani Ohvo, Jari Tapio 

Karlsson, Ari Pekka Antero Kettunen, Kimmo Krister Lindegren, 

Jari Tapio Hautala, Matti Valdemar Vihermaa, Sauli Juhana Sini

salo ja Jorma Kalevi Kangas, rataesimiehen toimeen (Tpe ra) 

paallysrakennehitsaaja Jaakko Risto Eemeli Kinnun~n. toimisto

virkailijan (A2) toimeen (Hpk) ylim. toimistovirkailija (Al) 

Mirja-Liisa Salmijarvi, kahteen autonkuljettajan toimeen (Tku) 

asemamiehet (Al) Reijo Aale Koskinen ja Matti Iivari Riihimaki 
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ASIAKKAALLEMME TIETO VR:N TOIMINNASTA 
ON AINA T~RKE~T~, ERIKOISEN T~RKE~T~ 
SE ON SILLOIN, KUN TOIMINNASSAMME ON 
HmRIOT~, ESIM., 

- KUN JUNAT EIV~T KULJE AIKATAULUN 
MUKAISESTI 

- KUN L~HETYKSET VAHINGOITTUVAT TAl 
OVAT KADONNEET 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TOIMINNALLISESTA LAADUSTA 

YRITYSKUVAN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT MM: 

- LEHTIKIRJOITUKSET 
- ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET 
- VIRKAPUKUJEN SIISTEYS 
- ASEMIEN SIISTEYS 
- ASIAKASPALVELU 
- OMAT KOKEMUKSET + MUIDEN KOKEMUKSET 
- TOIMINTA TYONANTAJANA 
- OMA KASITYKSEMME TYONANTAJASTAMME 
- MAINONTA 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEKA TEKNISESTA JA 
TO I M I NI~ALL I SESTA LAADUSTA 

TEKNISTA LAATUA OVAT MM: 

- ASEMARAKENNUKSET 

- VAUNUT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

- SIISTEYS 

- LIPUNMYYNTIJARJESTELMA 

- AUTOT 

- AIKATAULUT 

- TAKAISINMAKSU- JA KORVAUSSAANNOSTO 



KULJETUSPALVELUMME LAATU MUODOSTUU 
YRITYSKUVASTA SEK~ TEKNISEST~ JA 
TOI MINNALLISESTA LAADUSTA 

TOIMINNALLINEN LAATU MUODOSTUU MM: 

- MEID~N ASENTEISTAMME 
- PALVELUALTTIUDESTAMME 
- AMMATTITAIDOSTAMME 
- KOHTELIAISUUDESTAMME 
- K~YTOKSEST~MME 

- RIPE YDEST~f"ME 

ASIAKAS KIINNITT~~ ENITEN HUOMIOTA 
TOIMINNALLISEEN LAATUUN 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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KANSAINVALINEN LANTINEN TAVARALIIKENNE 

VR - DB vaunurahtitariffi 9927/28 

VR-DB vaunurahtitariffin 9927/28 sivulla 7 olevassa taulukossa (kohta 
2 .2) otsikon "fUr wirkliche Gewichte von " alla oleva painoluokka 
26 101 - 30 000 kg korjataan 26 0001 - 30 000 kg:ksi. 

Huomautetaan, etta vaunutariffin peruspainosta 23 501 - 26 000 kg 
poikkeavien lahetysten vaunurahtien laskemiseksi on kaytettava tarif
fin pykalassa 4 kohdassa 2.2 ilmoitettuja painoluokkarajoja. DBVR 
vaunuhintataulukossa (sivut 229-256 .05) olevat painoluokkarajat ovat 
virheelliset. Ne tullaan myohemmin muuttamaan § 4 kohdan 2.2 mukai

siksi. 

(Lt, 18.9.86) VT 33/86 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "TAVARALIIKENNE" (1om. VR 3701) kohtaan vuokratut tavaravau
nut tehdaan seuraavat muutokset: 

Lisataan 

Kemira Oy, PL 330 00101 HELSINKI 

Lt 84/552/86, 16.9.1986. Voimassa toistaiseksi. 
Ob-vaunut, fosforihappokuljetuksiin. 
142257-5 142290-6 142314-4 142543- 8 
142603-0 142650-1 142651-9 
142699-8 142732-7 142795-4 
142990-1 

142661-8 
142940-6 

(Nro 81/412/86, 23.9.86) VT 33/86 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760) 

1.11.1986 avattavan DanLink-lauttalinjan Helsingborg syd gr-Kobenhavn 
gr aiheuttamien muutosten johdosta ilmestyy Pohjoismaiseen vaunukuor
matariffiin 9760 lisalehti nro 36, joka tulee voimaan 1.11 .1986. 

Lisalehti sisaltaa mm . 

muutoksia Ruotsin ja Tanskan asemaluetteloissa 
muutoksia Ruotsin osuuden rahdeissa (taulukot 31 ja 33) 
Norjan osuuden rahtien korotuksen n. 5 ~. 

(Lt 23.9.86) VT 33/86. 

VARASTETTUJA INTER- RAIL KORTTEJA 

Ruotsin rautateiden ilmoituksen mukaan on Vimmerbyn asemalta 
varastettu seuraavat liput : 

INTERRAIL: numerot 37970 - 37975 
INTERRAIL + LAIVA: numerot 22030 - 22050 

Korteissa on painettuna SVERIGE siina kohdassa, missa suomalaisissa 
korteissa lukee SUOMI - FINLAND. 

Tavattaessa edella mainittuja kortteja on matkustaja lippuineen vie
tava seuraavalla mahdollisella asemalla poliisille, jota pyydetaan 
ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijoihin, puh. virka-aikana VR 
911-2845. 

(Lt 23.9.86) VT 33/86 
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RATAPIHOJEN LIIKENNOIMISSAANNOT 

Siilinjarven ratapihan liikennoimissaanto on uusittu. Liikennoimis
saanto on voimassa 26.10.1986 alkaen, jolloin samalla kumotaan nykyi
nen 14.11.1983 lukien kaytossa ollut liikennoimissaanto siihen myo

hemmin tehtyine korjauslehtineen. 

(Nro Ltv 13/521/86, 1 .9.1986) VT 33/86 

MATKALIPPUALENNUKSIA 

Perin, Rauman, Kiukaisten, Harjavallan, Kokemaen, Aetsan, Vammalan ja 

Karkun liikennepaikoilta myydaan 01.10. - 15.12.1986 valisena aikana 

Helsinkiin ostetut 2 1k:n matka1iput seuraavasti: 

menolippu 

meno-paluulippu 

aikuinen 

60,00 mk 

120,00 mk 

Matka1iput kirjoitetaan lomakkee1le VR 2202: 

- kentt~an "MEND" tai "MENO-PALUU" merkitaijn rasti 

- "MUU" kenttiian koodi 50 aikuiset ja 51 lapset 

- "SOP .NRO" kenttiiiin 8600 

- lisiimerkint6ihin "POR!N RATA" 

laht6asema jakin yo. asemista, miiiiriiasema HELSINKI 

- kauttakulkumerkinniit Hl - Ke 

lapsi 

30,00 mk 

60,00 mk 

- voimassaoloaika l kk, piiattyen kuitenkin viimeistiian 15.12.1986 

Matka1ipuista ei my6nnetii muita a1ennuksia . Lipuista ei suoriteta takaisin
maksua. 

Matkalippuja myydiiiin em. liikennepaikoi11a ja matkatoimistoissa ja ne 

ti1itet~iin normaa1issa kuukausiti1ityksessa. 

(Nro Tpe Rtp 21231/545/86, 23.9.1986) VT 33/86 
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LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valima~kat-julkaisuun Lehdaan 6 .10.1 986 lukien 

seuraava muutos: 

Joensuu, Pilkon teollisuusraiteet: 

sarake 6 muutetaan: 

Pilkon teollisuus

raiteet 780 

Joensuu: lisataan 

Transpoint-raiteet 

781 

Karjalan Huolinta 

Oy:n raide 

782 

Jns 5 T 

Jns 5 T 

Jns 5 T 

Ehari Ky:ta, E-Maatalous Ekaa, 

Joensuun Rautamyynti Oy:ta, 

Kesko Oy K-Rautaa, Kesko kone

osastoa, Keskusosuusliike Hank 

kijaa, Konekauppa Pellervoa, 

Lakan Betoni Oy:ta, Peltisepan 

liike Mutanen ja Mononen Oy :ta 

Puukeskus Oy:ta, Romeli Oy:ta 

ja Starckjohann Telko Oy:ta 

varten 

Terminaaliraiteisto 

Karjalan Huolinta Oy:ta varter 

(nro Jns rtp 333 / 571 / 86 , 23.9.1986) VT 33 / 1986 
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NAANTALIN HENKILOLIIKENNE 28.9.1986 ALKAEN 

Turun ja Naanta1in va1isessa henki1oliikenteessa tu1ee 

28.9.1986 a1kaen voimaan uusi sopimus. Henki1o1iikenne 

hoidetaan ede11een Y Forbom Oy:n 1inja-autoi11a. Sopimuk

sen piiriin kuu1uvat kaikki Y Forbom Oy:n aikatau1un mu

kaiset vuorot Turun ja Naanta1in vali1la. Linja-autovuorot 

niin saapuvilta juni1ta Naantaliin kuin 1ahteville juni11e 

Naantalista alkavat/paattyvat Turun rautatieasema1ta/11e. 

Naantalin sataman ja Turun rautatieaseman vali11a on edel

leenkin 1inja-autoyhteys. 

Linja-autoissa kelpaavat VR:n meno- j a menopaluuliput. 

Tariffi on suora menolipputariffi; Naantali (Nnl) -Tku 14 

km ja Naanta1in satama (Nls) -Tku 15 km. Naantalissa on 

siis kaksi henkiloliikenteelle avattua liikennepaikkaa. 

Linja-autossa suoritettavan lipuntarkastuksen yhteydessa 

merkitaan matkalippuun pystysuora viiva osoituksena kayte

tysta matkaosuudesta. 

Linja-autoissa ei kuljeteta kirjattua matkatavaraa. 

Huomattakoon, etta Viking-linjan laivamatkoille laaditta

vissa yhdistelmalipuissa VR:n osuus on aina menopaluulip-

pu . 

VR:n ja Y Forbom Oy:n kanssa aikaisemmin, 30 . 10.1984 tehty 

sopimus paattyy otsikossa mainitusta ajankohdasta lukien, 

mista johtuen maksuttomia nayttolippuja ei ena a 1aadita. 

VT 33/8 6 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Apulaisjohtajan (S 25) virka, toistaiseksi rautatiehallituksen 
talousosastolla. Virkaan nimitetty tulee toimimaan tilitoimis
ton paallikkbna. Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset hake
mukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 3.11.86 
mennessa ennen viraston aukioloajan paattymista. 

RADIOASENTAJA TYOSOPIMUSSUHTEESEEN 

33 

Radiolaitteiden kunnossapitoon Helsingin sahkoalueen radiohuol
toon. Radiopuhelin-, TV-valvonta- ja aanentoistolaitteiden huolto
kokemus katsotaan eduksi . 

Helsingin sahkoalueen paallikolle osoitetut hakemukset palkkatoi
vomuksineen pyydetaan lahettamaan 20.10 .86 mennessa osoitteella: 
Sahkoalueen paallikko, VR Sahkotalo Ilmala, 00240 HELSINKI . 

Lisatietoja tehtavasta antaa tkn E. Kiiskinen puh. 3343 tai 
tkn V. Petjakko puh. 4020. 

TEKNIKKO TYOSOPIMUSSUHTEESEEN 

Turvalaitteiden alueelliseen kunnossapito- ja tyonjohto
tehtavaan toimipaikkana Riihimaen sahkohuolto. 

Helsingin rautatiepiirin paallikolle osoitetut hakemuk
set palkkatoivomuksineen pyydetaan lahettamaan 
20.10.1986 mennessa osoitteella: Sahkoalueen paallikko, 
VR Sahkotalo I !mala, 00240 HELSINKI. Lisatietoja tehta
vasta antaa str P Hara, puh. VR 918-301 yleinen 
914-642 301. 
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Asemapaallikon (Al6) virka, asemapaallikon (Al4) virka, kolme 

apulaisasemapaallikon (Al6) virkaa, viisi toimistosihteerin 

(All) virkaa, kuusi toimistosihteerin (AS) virkaa, nelja toimis

tovirkailijan (AS) tointa, toimistovirkailijan (A4) toimi, kah

deksan toimistovirkailijan (A2) tointa, liikenneohjaajan (Al4) 

virka, liikennemestarin (Al2) virka, nelja liikennemestarin 

(All) virkaa, insinoorin (Al9) virka, veturinkuljettajan virka, 

kymmenen veturinlammittajan (A7) tointa, kolme asemamiehen (Al) 

tointa, kaksi vaununtarkastajan tointa. 

Tampereen rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hake

mukset on toimitettava Tampereen rautatiepiirin kansliaan vii

meistaan 3.11.1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

asemapaallikko (Al6) 

asemapaallikko (Al4) 

apulaisasemapaallikko (Al6) 

toimistosihteeri (All) 

Porin (1 Hva) liikennealueelle 

Toijalan (1 Ur) liikennealueelle 

Tampereen (1 Tpe tav.as. autotoi

rniston paallikko, 1 Tpe henkilo

liikenneasiat) liikennealueelle 

Toijalan (1 Tl hpy:n esimies) 

liikennealueelle 

Tampereen (1 ero- ja elakeasiat) 

rautatiepiirin toimistoon 

Tampereen (1 Tpe lipputoimisto, 

1 Tpe tav.as. kv-liikenne ja 

1 Tpe tav.as. vaunu- ja lava

asiat) liikennealueelle 

Toijalan (1 Tl lipputoimisto) 

liikennealueelle 



toimistosihteeri (AS) 

toimistovirkailija (AS) 

toimistovirkailija (A4) 

toimistovirkai1ija (A2) 

1iikenneohjaaja (A14) 

liikennemestari (Al2) 

liikennemestari (All) 

insinoori (Al9) 

veturinku1jettaja 

veturinlammittaja (A7) 

asemamies (A1) 

vaununtarkastaja 
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Tampereen (2 Tpe 1ipputoimisto, 

1 Tpe tav.as.) 1iikennealueelle 

Turun (2 Tku tav.as.) liikenne

alueelle 

Haapamaen (1 Hpk hpy) rautatie

alueelle 

Tampereen (2) rautatiepiirin 

toimistoon 

Tampereen (1 Tpe) liikennea1uee11e 

Turun (1 Tku) 1iikennealueelle 

Turun (1 Tku) liikennealueel1e 

Tampereen (4 Tpe) liikennealueelle 

Turun (2 Tku) liikennealueelle 

Toijalan (1 Tl) 1iikennealuee11e 

Porin (1 Pri) liikennealueelle 

Porin (1 Pri) liikennealueel1e 

Tampereen (1 Noa) liikennealueelle 

Tampereen (1 Vma, 1 Ov) 1iikenne

alueelle 

Turun (1 Ukp) liikennealueelle 

Haapamaen (1 V1p) rautatiealuee1le 

Tampereen (1) varikol1e 

Porin (1) varikolle 

Porin (2) variko1le 

Tampereen (8) varikolle 

Tampereen (2 Msk js-pat., 1 Sui 

js-pat.) 1iikennealuee1le 

Tampereen (2) variko1le 

33 
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Pieksamaen rautatiepiirissa y1ikonduktoorin (A 15) virka, ne1ja 

kuormausmestarin (A 11), ne1ja konduktoorin (A 11) ja kaksi kon

dktoorin (A 10) virkaa seka kaksi asemamestarin (A 8), yksitoista 

junamiehen (A 7), yksi vaihdemiehen (A 7) , kaksi autonku1jettajan 

(A 7), seitseman asemamiehen (A 2) ja kahdeksan asemamiehen (A 1) 

tointa . 

Rautatiepiirin paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava Pieksamaen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

3.11.1986 mennessa. 

Ede11a mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Y1ikonduktoori (A 15) 

Kuormausmestari (A 11) 

Konduktoori (A 11) 

Konduktoori (A 10) 

Asemamestari (A 8) 

Pieksamaen (1 Pm opastuskond.) 

1iikennea1uee11e 

Jyvasky1an (2 Jy tra) 1iiken

nea1uee11e ja Pieksamaen 

(1 Pm, 1 Pm rhe) 1iikennea1u

ee11e 

Kuopion (1 Kuo) 1iikennea1u

ee11e ja P ieksamaen ( 3 Pm) 

1iikennea1uee11e 

Jyvasky1an (1 Jy) 1iikenne

a1uee11e ja Kuopion (1 Kuo) 

1iikennea1uee11e 

Iisa1men (1 Kp1) 1iikenne

a1uee11e ja Jyvasky1an 

(1 Hks) 1iikennea1uee11e 
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Junamies (A 7) Iisa1men ( 1 11m) 1iikenne

a1uee11e ja Pieksamaen 

Vaihdemies (A 7) 

Autonku1jettaja (A 7) 

Asemamies (A 2) 

Asemamies (A 1) 

(9 Pm, 1 Snj) 1iikennea1uee1-

1e 

Kuopion (1 Kuo) 1iikennea1u

ee11e 

Jyvasky1an (2 Jy tra) 1iiken

nea1uee11e 

Jyvasky1an (4 Jy) 1iikenne

a1uee11e, Kuopion (1 Kuo) 

1iikennea1uee11e ja Pieksa

maen (1 Pm, 1 Hko js-pat.) 

1iikennea1uee11e 

Kuopion (4 Kuo) 1iikenne

a1uee11e ja Pieksamaen 

(3 Pm, 1 Ska js-pat.) 1ii

kennea1uee11e 

Tampereen rautatiepiirin myyntitoiminnan vahvistukseksi haetaan 

itsenaiseen tyoskente1yyn pystyvaa nuorta EKONOMIA kasvamaan 

vaativiin tavara- ja henki1o1iikennepa1ve1ujen myynnin tehta

viin. 

Hakemukset pa1kkatoivomuksineen pyydetaan 1ahettamaan 15.10.1986 

mennessa osoittee11a Tampereen rautatiepiirin paa11ikko, PL 416, 

33101 TAMPERE. 

Lisatietoja antavat markkinointipaa11ikko A1po A1ahaiva1a, puh. 

931-152255 ja ha11intopaa11ikko Aimo Kokkonen, puh . 931-152100. 
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EROJA 

T a m p e r e e n r a u t a t i e p i i r i : liikenneohjaaja 

Eelis Ernest Palomaki, veturinkuljettaja Lauri Kalevi Sipilai

nen, konduktoorit Jussi Sairanen, Erkki Ilmari Ensio Salo, juna

miehet Eino Martti Kantala, Kosti Olavi Laaksonen, vaihdemiehet 

Heimo Paavo Olavi Heinola, Kustaa Adolf Jokisalo, Bruno Kalevi 

Juurikorpi, asemamies Veikko Juhani Saarinen, rataesimiehet 

Pekka Antero Kotiranta, Jaakko Tapani Willberg, ylim. jarjeste

lymestari Helge Alarik Andsten, veturinlammittaja Juha Matti 

Kannisto, ylim. toimistovirkailija Merja Anneli Rounamaa, au

tonasentajat Kauko Ilmari Janismaki, Pentti Aatos Valli, ylim. 

autonasentaja Erkki Johannes Alapoti, siivooja Inkeri Kaarina 

Moilanen, ylim siivooja Bertta Kekki 

Helsinki 1986. allion painatuskeskus 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KURINPITOISTUNNOSSA 27 . 8 . 1986 TUOMITUT 

RANGAISTUKSET 

Helsingin rautatiepiiri 

Junamies, joka oli ollut alkoholijuomien k&yt5n vuoksi poissa ty5 -

vuoroistaan yhteens& 15 paivaa ja jota oli aikaisemmin rangaistu 

kurinpidollisesti seitsem&n kertaa ja lisaksi yleisessa tuemiois

tuimessa kaksi kertaa juopumuksesta viranteimituksessa seka rai 

deliikennejuopumuksesta tuomittiin erotettavaksi virantoimitukses

ta kahden kuukauden ajaksi . 

Asemamies, jeka oli ollut alkoholijuemien k&yt5n vuoksi poissa ty5-

vuoreistaan yhteensa yhdeksantoista p&ivaa ja jota oli aikaisemmin 

rangaistu samanlaisesta syyst& varoituksella tuomittiin kolmeenkym

meneen paivasakkoon . 

Veturinkuljettaja, joka oli saapunut alkohelin vaikutuksen alaise 

na kuljettajanvuoroensa ja lisaksi laiminly5nyt ilmoittaa ty5vuo

rosta poisjaamisesta&n esimiehelleen vaikka ei ollut ollut estynyt 

ilmoitusta tekemasta ja joka eli ollut luvatta ja laillisetta es 

teetta poissa ty5vuoroistaan kolme paiv&a seka jota oli aikaisem

min rangaistu kurinpidellisesti kahdesti ja yleisessa tuomioistui 

messa niin ika&n kahdesti , tuomittiin erotettavaksi virantoimituk

sesta yhden kuukauden ajaksi . 

Kuormausmestari , joka eli kaksi eri kertaa j&&nyt luvatta ja lai l

lisetta esteett& pois ty5vuoroistaan tuomittiin kolmeenkymmeneen 

viiteen paiv&sakkoon . 

Veturinl&mmitt&ja , joka oli kaksi eri kertaa ollut paihtyneena 

tehtavissaan , jetka eivat elennaisesti l i ittyneet junaturvalli 

suuteen , ja jeta oli aikaisemmin jo nelja kertaa rangaistu kurin 

pidollisesti , viimeksi vajaat kaksi kuukautta ennen nyt kasitelty 

ja rikkomuksia, tuomittiin erotettavaksi viranteimituksesta yhden 

kuukauden ajaksi . 

Asemamies , jeka oli ollut osaksi alkoholijuemien kayt5n vuoksi 

poissa ty5vuoroistaan kolme paivaa ja jota oli aikaisemmin rangais 

tu kurinpidollisesti samanlaisesta syyst& nelja kertaa ja lisaksi 

virassa tehdyista rikoksista alioikeudessa kaksi kertaa , tuomit 

tiin erotettavaksi virantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi . 

Kuormausmestari , joka oli ilman lupaa poistunut ty5vuorostaan koh 

ta sen alettua ja ollut poissa ilman lupaa tai laillista estetta 
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seuraavankin p~iv~n ja jota oli kurinpidollisesti rangaistu aikai

semmin jo kaksi kertaa, tuomittiin viiteenkymmeneen p~i~~sakkoon. 

Asemamies, joka oli j~~nyt alkoholijuomien k~yton vuoksi pois tyo

vuorostaan ja jota oli aikaisemmin rangaistu~ viisi kertaa kurin

pidollisesti p~~asiassa alkoholin k~ytost~ johtuneista rikkomuk

sista, tuomittiin erotettavaksi virantoimituksesta yhderl kuukau

den ajaksi . 

Veturinkuljettaja, joka oli ollut luvatta pais kuljettajanvuoros 

taan ja lis~ksi vaihtanut luvatta kuljettajanvuoronsa sek~ jota 

oli kaksi kertaa jo rangaistu varoituksella, tuomittiin kahteen

kymmeneen p~iv~sakkoon. 

Tallimies , joka oli luvatta poistunut tyovuorostaan ennen sen 

p~attymist~ ja nauttinut runsaasti alkoholijuamia viel~ t~h~n tyo

vuaraonsa kuuluvana aikana se~ jata ali jo kaksi kertaa rangais 

tu varoituksella vastaavanlaisesta alkoholin k~yttoon tyovuorossa 

liittyv~sta rikkomuksesta , tuomittiin kahteenkymmeneen p~iv~sak 

koon . 

Kymmenen vaununtarkastajaa, kaksi ylim~~r~ist~ vaununtarkastajaa , 

vt vaununtarkastaja ja nelja vaunumiesta , jotka olivat luvattomas 

ti yhteisesti tekem~ns~ p~~toksen perusteella ja ilman virkaehto 

sopimuslain 22 § : n tarkaittamaa virkamiesyhdistyksen tekem~~ p~~

tost~ jaka poistuneet kesken tyovuaronsa tai tyovuoroaan aloitta

matta seurauksin , ett~ 23 l~htev~a henkilojunaa oli myohastynyt 

aikataulun mukaisesta l~htoajastaan muutamasta minuutista runsaa

seen tuntiin , tuomittiin kukin saamaan varaitus . 

Sein~joen rautatiepiiri 

Asemamies, joka ali allut alkaholin vaikutuksen alaisena tyovua

rossaan ja jota oli aikaisemmin kurinpidollisesti rangaistu ja 

viisi kertaa, tuomittiin nelja~nkymmeneen p~iv~sakkaan. 

Asemamies, jaka ali ollut alkoholijuamien kayton vuaksi poissa 

tyovuoraistaan yhteensa viisi eri p~ivaa, joka oli alkoholijuo

mien k~yton vuoksi paistunut kesken tyovuoronsa ja jota ali tyo

vuoroihin liittyneest~ alkoholijuamien k~ytost~ aikaisemmin ran

gaistu kaksi kertaa tuomittiin kolmeenkymmeneen p~iv~sakkoan. 

34 
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Joensuun rautatiepiiri 

Veturinku1jettaja , joka o1i saapunut a1koho1in vaikutuksen a1aise
na ku1jettajanvuoroonsa ja jota o1i aikaisemmin rangaistu kerran 
kurinpido11isesti ja y1eisess~ a1ioikeudessa kaksi kertaa, tuomit 
tiin erotettavaksi virantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi . 

Asemamies, joka o1i o11ut tyovuorossaan a1koho1in vaikutuksen 
a1aisena ja jota o1i kerran aikaisemmin rangaistu kurinpido11ises 
ti, tuomittiin kahteenkymmeneen paiv~sakkoon . 

Tampereen rautatiepiiri 

Rataesimies , joka o1i jaanyt a1koho1ijuomien kayton vuoksi pois 
tyovuorostaan ja jota o1i jo kerran rangaistu saman1aisesta syys 
ta, tuomittiin kahteenkymmeneen paivasakkoon . 

Y1imaarainen asemamies, joka o1i ilman hyvaksytt~vaa syyta 1aimin-
1yonyt i1moittaa ennako1ta esimiehe11een virantoimituksesta pois 
jaamisest~an, tuomittiin viiteentoista paivasakkoon . 

Y1imaarainen vaununsiivooja, joka o1i o11ut paaasiassa a1koho1in 
kayton vuoksi poissa tyovuoroistaan yhteensa y1i kaksi viikkoa, 
tuomittiin kahteenkymmeneen p~ivasakkoon . 

Rautatieha11itus 

Toimistos ihteeri , joka o1i o11ut a1koho1ijuomien k~yton vuoksi 
poissa tyovuoroistaan 23 paivaa, tuomittiin kahteenkymmeneen 
paivasakkoon . 
(N : o H1o 2/031/86 , 1 . 10 . 1986) VT 34 / 86 

MAJOITUS YKSITT~ISILLA VIRKAMATKOILLA 

Muutos VT:ssa n:o 21/86 i1moitettuun Ou1un CUMULUS - hote11in hin
taan : 

1 hengen huone/henki1o mk 220, -
2 hengen huone/henki1o mk 150, -

(hinnat voimassa 31 . 8.1987 saakka) 

N:o RH 1/059 / 86 , 2 . 10 . 1986) VT 34/86. 
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TARIFFITAULUKOIDEN MUUTOS 

Rautatiehallitus on vahvistanut tar!ffitaulukoihin (VR 2644) taulukkoon 3 EP- ja EXP
junien koululaislippujen lisamaksuja koskevan muutoksen seuraavasti: 

Koululaislipun lisamaksu kuukaudessa 
12 v tayttaneet alle 12 v 

EP-juna 
EXP-juna 

98,00 mk 
150,00 mk 

(Nro Lht 31/544/86, 1.10.1986) VT 34/86 

65,00 mk 
100,00 mk 

ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSIT TAVARALIIKENNETTA VARTEN 

Tilitoimiston sahkeella nro 200, 26.9.1986, on kansainvalieessa 
tavaraliikenteesea kaytettavia ulkomaan valuutan muuntokureseja 
muutettu 1.10.1986 lukien seuraavasti: 

100 Alankomaiden floriinia 
100 Ixavallan shillinkia 
100 Jugoslavian dinaria 
100 Puolan zlotya 
100 Saksan Liittotasavallan markkaa 
100 Saksan Demokraattisen Tasavallan markkaa 
100 Tanskan kruunua 
100 Tsekkoslovakian kruunua 
100 Unkarin forinttia 

(Nro Tkv 6492, 26.9.1986) VT 34/86 

216,00 mk 

34.70 " 

1 '25 " 
2,40 " 

244,00 " 
244,00 " 
64,50 " 
85,60 " 
10,60 " 
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ULKOMAAN VALUUTAN MUUNTOKURSSI HENKILO- JA KIITOTAVARALIIKENNETTA 
VARTEN 

Ulkomaan valuutan muuntokuresit henkilo- ja kiitotavaraliikenteeasa 
1.11.1986 alkaen ovat seuraavat: 

Luku- Rahaykaikko 
maar a 
100 
100 

1 
1 

100 
1 

100 
100 

1 
100 
100 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1 
100 

1 
1 

Alankomaiden floriinia (gulden) 
Belgian frangia 
Bulgarian leva 
Englannin punta 
Eapanjan peeetaa 
Irlannin punta 
Italian liiraa 
Itavallan ahillinkiii. 
Jugoslavia, kayttaa UIC-frangia 
Kreikan drakmaa 
Luxemburgin frangia 
Neuvoatoliiton rupla (1 .9.86) 
Norjan kruunua 
Portugalin escudoa 
Puolan zlotya 
Ranakan frangia 
Romanian leita 
Ruotein kruunua 
Saksan Liittotaeavalta, markkaa 
Sakaan Demokraattinen Taeavalta 
Sveitein frangia 
Tanskan kruunua 
Teekkoslovakian kruunua 
Turkki, kayttaa UIC-frangia 
Unkarin forinttia 
UIC-frangi 
USA : n dollari 

Lyhennys 

NLG 
BEF 
BGL 
GBP 
ESP 
IEP 
ITL 
ATS 
XFU 
GRD 
LUF 
SUR 
NOK 
PTE 
PLZ 
FRF 
ROL 
SEK 
DEM 
DDM 
CHF 
DKK 
CSK 
XFU 
HUF 
XFU 
USD 

FIM 

215,60 
( j 1 , 75) 

5,67 
7,40) 
3,75 
6,70 
0,35) 

34,60 
1 ,69 
3,90 

11,75) 
7,40 

68,00 
3,50 
2,60 

74,40) 
32,00 
72,20 

244,00 
244,00 

(302,00) 
64,50 
85,00 

1, 69 
11,45 
1, 69 
5,00 

(Suluisaa olevia kuraseja kaytetaan vain erikoietapaukaisaa, koaka 
TEV-tariffiin osallietuvat rautatiet SNCB, BR, FS, CFL, SNCF ja SBB 
ilmoittavat hinnat UIC-frangeiaaa.) 

Tkv 6512, 30.9.1986) VT 34/86 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

PieksamMen rautatiepiirissa yksi sahkotarkastajan (A 20) virka, 

yksi 1iikennetarkastaja ap (A 17), yksi rakennusmestarin (A 17), 

yksi toimistorakennusmestarin (A 16), yksi rakennusmestarin 

(A 15), yksi rakennusmestarin (A 14), yksi 1iikenneohjaajan 

(A 14), ko1metoista veturinku1jettajan (A 13), yksi vaunumestarin 

(A 12), viisi 1iikennemestarin (A 11), yksi toimistosihteerin 

(A 11) ja ko1me toimistosihteerin (A 8) virkaa seka ko1rne rataesi

miehen (A 9), seitseman veturin1ammittajan (A 7), koime vaunun

tarkastajan (A 7), viisi toimistovirkai1ijan (A 5), kaksi vaunu

miehen (A 4), ja kaksi ta11imiehen (A 2) tointa. 

Rautatiepiirin paa11iko11e osoitetut kirja11iset hakemukset on 

toimitettava PieksamMen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

10.11.1986 mennessa. 

Ede1Ui. mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Sahkotarkastaja (A 20) . 

Liikennetarkastaja ap (A 17) 

Rakennusmestari (A 17) 

Toimistorakennusmestari (A 16) 

Rakennusmestari (A 15) 

Pieksamaen (1 Pm vahvavirta

toimia1a) sahkoa1uee11e 

Pieksamaen rautatiepiirin 

(1 kpr 1iikennesuunnitte1u) 

toimistoon 

Mikkelin (1 Mi rap) rata

a1uee11e 

Pieksamaen rautatiepiirin 

(1 rr) toimistoon 

Pieks!i.IIIKen (1 Pm) rata

a1uee11e 

34 
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Rakennusmestari (A 14) 

Liikenneohjaaja (A 14) 

Veturinku1jettaja (A 13) 

Vaunumestari (A 12) 

Liikennemestari (A 11) 

Toimistosihteeri (A 11) 

Toimistosihteeri (A B) 

Rataesimies (A 9) 

Veturin1ammittaja (A 7) 

Vaununtarkastaja (A 7) 
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Kuopion (1 Kuo) rata-a1uee11e 

Pieksamaen (1 Pm) 1iikenne

a1uee11e 

Iisa1men (2 I1m) variko11e, 

Jyvasky1an (3 Jy) variko11e 

ja Pieksamaen (7 Pm, 1 Kuo) 

varikolle 

Pieksamaen (l Pm) varikolle 

Iisalmen ( 1 11m) 1iikenne

a1uee11e, Jyvasky1an (1 Aki) 

1iikennea1uee11e, Kuopion 

(1 Kuo js, 1 Sij jno) 

1iikennea1uee11e ja Pieksa

maen (1 Pm) 1iikennea1uee11e 

Jyvaskylan (1 Jy kirjauskes

kus) 1iikennea1ue 

Jyvaskylan (1 Jy tavaratoi

misto) 1iikennea1uee11e, Kuo

pion (1 Kuo ahk) liikenne

a1uee11e ja Pieksamaen (1 Mi/ 

tavaratoimisto) 1iikenne

a1uee11e 

Jyvasky1an (1 Jy) rata

a1uee11e ja Pieksamaen 

(2 Pm) rata-a~ueel1e 

Iisa1men (1 I1m) variko1le, 

. Jyvasky1an (2 Jy) variko11e 

ja Pieksamaen (3 Pm, 1 Kuo) 

variko11e 

Iisa1men (1 Ilm) varikolle ja 

Pieksamaen (2 Pm) varikol1e 



Toimistovirkai1ija (A 5) 

Vaunumies (A 4) 

Ta1limies (A 2) 
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Iisa1men (1 11m abk) 1iikenne

a1uee11e, Jyvasky1an (1 Jy 

abk) 1iikennealuee11e, Kuopion 

(1 Kuo ahk) liikennea1uee11e 

seka Pieksamaen rautatiepiirin 

(1 hr/Mi ha1lintopiste, 1 hr/ 

palkkakeskus) toimistoon 

Pieksamaen (2 Pm) varikol1e 

Pieksamaen (2 Pm) v~rikol1e 

34 
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NIMITIKS!l\ JA MMAAYKS!l\ 

Kouvolan r a u t a t i e p i i r i s s ~ 

Ins:inOOri yp ( A21) (Kv) ins tss Erkki Olavi Puhakka 

Teknikko (Al8) (Kv) tkn (Al5) Ostro Olavi Branan 

Konttori~llikk~ (A17) (rtpt) tsiht (All) Liisa Cherva Ranta 

ApulaisaserrapMllikM (Al5) (Kta) tsiht (All) Keijo Kalervo Petelius 

Rakennusmestari (A15) (111) rkrn (A14) Te\No Eemeli Sirvi~ 

(A12) Eino Antero Tiihonen 

Ap.~laisasemapMllikk~ (Al4) (lrni') tsiht (All) Sirkka-Liisa Ryypp() 

Liikenneohjaaja (Al4) (Kv) lkrn (A12) TuOITX) Antero Niemi 

Veturinkuljettaja (Lr) vel (A7) Reino Johannes Kaipia 

(Kv) Jeri Juhani Koskinen 

Jori Jukka Koskinen 

Jukka Tapani Lillrenk 

Arto Juhani Nikunen 

Jonm Juhani Pulliainen 

Seppo Tapani ~r~ 

Liikennemestari (A12) (Hm) lkrn (All) Juha Matti Suortti 

Autonasentaja (All) (111) ylim aas Markku Arvo Lehto 

KonduktOOri (All) (Vna) jnm Ville August Piire 

( lrni') kond (AlO) Jaakko Jalo Il.Jm.r'i Punkkinen 

(Kv) kmn Heikki Utriainen 

Kuomausmesteri (111) asm (A2) Jukka Olavi Pullinen 

(Kv) (Al) Pekka Tapani Sydlillrm.anlakka 

Toimistosihteeri (All) (111) tsiht (A8) Anja Irmeli Hakala 

(rtpt) Ulla Sinikka Suuronen 

(Lr) Liisa Helena Vertanen 

Aserremesteri (A8) (Vl"'ll) asm (Al) Pentti Matti Juhani Aalto 

Autonlruljettaja ( 111) (A2) Eero Johannes ~en 

(Kv) (Al) Reijo Kalevi Peussa 

(Lr) (A2) Harri Tapani Pit~en 

Junamies (Kv) (Al) Pertti Juhani Ahti 

(111) (A2) Teuvo Tapani Hakkarainen 

(Al) Raimo Paavo Olavi Rehti 

(Imr) (A2) Jeri Esko Welling 

(Al) Tuomo Juhani Hakulinen 

(Kta) vhm Esa Tapani Tuarainen 

asm (Al) Timo CSkeri N!1r'hi 

Vaunutarkastaja (Kv) ylim vtr Risto Tapani Saarela 
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VeturW!\rmrt. ttaja (A7) (Kv) tlp vel Harri Juhani Heino 

Ossi Jouko Hyytillinen 

JarnD Asko P!liviO lrrJTBnen 

Seppo Kalevi Lindroos 

" Tim:> Car 1 Markus Virtanen 

Toimistovirkailija (A5) ( lll) tvirk (A2) Ulla Kaarina Koivistoinen 

Kirsti Or'Vokki Hyytlllinen 

Aserramies (A2) (Kv) ylim asm (Al) Kimmo Esa Pieninkero:inen 

(lh) (A2) Eero Tapani Jakola 

(lr) tlp asm Ari Pekka Tapani Bjong 

Kari Joharmes Nuut:inen 

Hannu Uolevi Valokorpi 

Tallimies (Kta) ylim tlm Eero Antero Kokkonen 

Toimistovirkailija (A2) (Vna) ylim tvirk (Al) Jukka Heikki Hakl!mies 

Aserramies (Al) (lh) ylim asm (Al) Jari Tapani Greijer 

Olli Tapio Jokinen 

(Kv) (A2) Harri Oskari Kurvinen 

(Al) JarnD Juhani Kovasiipi 

Esa Antti Lehnusmets11 

Kari Olavi Oinonen 

YliJroa.arllisen trukinkuljettajan (A7) toimeen on otettu tallimies Pentti Tapio Vanha

ta1o, yl:inaaraiseen aserramiehen (Al) toimeen on otettu tilapa:inen aserramies Jari 

Olavi Nikka. 
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K o u '' o 1 a n r a u t a t i e p i i r i s s ~ 

Liikennemestari (Al2) Sa1me ~lia Mikkonen (Hma), konduktOOrit (All) 
Teuvo Tuomas Kykkanen (Imr), Kaarlo Miettinen (Kta), Tauno Tapio Tam

mikivi (Kv) sek~ Oiva Esko Viljava (Kta), toimistosihteeri (All) Ilta 

Mirjami Nissinen (Kv), rataesimies (A9) Erkki Hirvonen (Lh), toimis
tosihteeri (A8) Bertta Annikki Suikkanen (Imr), autonkuljettaja Antti 
Lappalainen (Lh), junamiehet Oiva Tuomo Olavi Hohti (Kv), Heikki Jalmari 
Kuitunen (Kta) sek~ Lauri Johannes Nikunen (Lr), asemamies (A2) Pentti 
Mikael Vesikallio (Lh) sek~ ylim~~r~inen tallimies Veli Oiva Kalervo 
Tuomisalo. 

Helsinki 1986. Valtion palnatuskeskus 
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VR 2622 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

1040 kp1 A5L Koneen tai auton kantakortti Lktj 

1273 1h/50 130x68 LR - paikoitus - 1ipuke Hpy Hki 

2048 j1- 3 12 "x210 Lasku , Transpoint . , j 1 , 
eri asemien T1k 

2465 kp1 148x340 P&iv&vaunukartta, VEi 62 p , 
Hki-Leningr.ad Hki h1a 

2828 kp1 A5 Tavaravaunun osoite1appu , Trans -
point Lttr 

3913 . 1 1h/150 1/3A4 Materiaa1in ottokuitti , tava11i-
nen paperi Tmt 

3932 kp1 A5L Tyom&&rays , Kuo knp Kuo .knp 

4329 . 1 1h/100 A4 Henki1ovaunun korjausti1aus , Tku Tku vr 

4496 kp1 A5L Raidejtirjestys Ri 

Seuraavat painotuotteet on poistettu: 
1417 , 1430, 1436 . 1- 5 , 1477 , 1499 . 2015.2 , 2291, 2506 , 2626 , 2929 , 
2932, 2941 , 2946 , 2947 , 2950 , 2951 , 2961 , 3724 , 3916 . 11 , 3990 . 81 , 
4442 . 7 , 4528 , 4825 , 4843 , 4882 , 5034 . 1 , 5034 . 2 , 5034 . 3 , 5034.4 , 
5044 , 5046 , 5047 , 5048 , 5049 , 5050 , 5051 , 5130 , 5160 , 5160 , 5162 , 

5163 , 5164 , 5166 . 
(Kkt 2/289/86 , 1 . 10 . 1986) VT 35/8 6 

1a 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla liikennepaikoilla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietokonelistaan tehdaan seuraavat muutokset: 

Luetteloon lisataan: 

773382 Oy Finlayson Ab Kangasvarasto , sisustus 
PL 43 
30101 FORSSA 

607887 Hackman Taloustavarat Oy 
Finncrown tehdas 
66500 VAHAKYRO 

772715 HT - Automaatio Oy 
Traktoritie 2 
00700 HEL~INKI 

773085 MacGregor-Nav~re (SF) Oy 
21500 PIIKKIO 

772681 Rajaville Oy Kaise 
PL 222 
87101 KAJAANI 

773325 Valmet Otis Oy 
PL 473 
33101 TAMPERE 

Alla mainitun asiakkaan nimi muutetaan aeuraavanlaiseksi : 

Uusi 

623736 Pellos- Puhos Oy 
Puhoksen tehdas 
82430 PUHOS 

620187 Oy Wilh . Schauman Ab 
Metsaosasto 
PL 26 
57201 SAVONLINNA 

Entinen 

Oy Kiteen Pubes Oy 

82430 PUHOS 

Pellos- Puhos Oy 

52420 PELLOSNIEMI 
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655910 Suomen Rehu Oy Oulun Rehuvarasto 
Piuhatie 17 

Vaasanmylly Oy Oulun Rehuvarasto 
Piuhatie 

90600 OULU 90600 OULU 

(Tl k 324/86, 7.10.1986) VT 35/86 
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YHDYSPANKIN KUVALLISEN PANKKIKORTIN VOIMASSAOLO 

Yhdyspankin kuvallisten pankkikorttien voimassaolo paattyy 
31.10.1986. Sen jalkeen ko. kortit ovat maksuvalineiksi kelpaa
mattomia . 

(Tlt 7.10.1986) VT 35/86 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "TAVARALIIKENNE" (Lam. VR 3701) kohtaan vuokratut tavara
vaunut tehdaan seuraavat muutokset: 

Poistetaan 18 . 12.1986 ~ukien 

Raision tehtaat Oy, 21200 RAISIO 
Lt 32144/65~/83, 23.11.83 
Soek-vaunu 198446-7 

(Nro Lt 100/412/86, 9.10.86) VT 35/86 

KADONNUT ISKUMITTARI 

Pieksamaen rautatiepiirin kaytossa ollut vanhemmanmallinen iskumit

tari on kadonnut. Mittari on kuormalavaan kiinnitetty sininen pel

tilaatikko, jonka paalle on vihrein kirjaimin merkitty: "Pm lp" ja 

numero 32. Mittari on viimeksi lahetetty 18.8 . 1986 Kuopiosta Hbi

vaunussa nro 39268-8 Turun satamaan. Mittari pyydetaan etsimaan ja 

lahettamaan osoitteella: Transpoint-alue, tavara-as~ma, Kuopio. 

VT 35/86 
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VR-DB VAUNURAHTITARIFFI 9927/28 

VR-DB vaunurahtitariffiin 9927/28 ilmestyy lisalehti nro 5, joka 
tulee voimaan 3.11 .1986. Lisalehti sisaltaa mm. uudet vaunurahdit 
Tanskan kautta kuljetettaville lahetyksille. 
(Lt 13.10.86) VT 36/86 

KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE 

Kansioon KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA (VR 

4787) ilmestyy lisalehti nro 9, joka tulee voimaan 1.11.1986 luk~en. 
(Lt 10.10.86) VT 36/86 

KADONNEIDEN ABLOY-LUKKOJEN ETSIMINEN 

Hangosta lahtevien rajahdysainekuljetusten yhteydessa on kadonnut tai 
jaanyt palauttamatta Hankoon messingin varisia VR/Abloy-lukkoja nro 

3042-50. 

Liikennepaikkoja pyydetaan etsimaan tiloistaan ylimaaraisia lukkoja 
ja loydettaessa lahettamaan osoitteella: tavara-asema Hanko. 
(Lt 16.10.86) VT 36/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen talousosastolla ylimaarainen liikennetarkas
tajan (A 21) toimi, ostopaallikon (A 19) virka, varastonpaall i
kon (A 18) virka, 4 toimistosihteerin (A 13) virkaa, 4 toimisto
sihteerin (A 11) virkaa, toimistosihteerin (A 8} virka, ylimaa
rainen toimistosihteerin (A 8) toimi, toimistovirkailijan (A 5) 
toimi, 2 toimistovirkailijan (A 4} tointa. 
Talousosaston johtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset on 
toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 24 . 11. 1986 . meonessa 
ennen viraston aukioloajan paattymista . 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt ja ylimaarai
siin toimiin otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 



Ylim liikennetarkastaja (A21) 
Toimistosihteeri (AS) 
Ostopaallikko (A19) 
Varastonpaallikko (A1S) 
Toimistosihteeri (A11) 
Toimistosihteeri (A13) 
Toimistosihteeri (A11) 

- 3 -

Taloustoimisto 

Materiaalitoimisto 

( 1 ) 

Tilitoimisto (3) 
( 3) 

36 

Ylim toimistosihteeri (AS) 
Toimistovirkailija (AS) 
Toimistovirkailija (A4) 
Toimistosihteeri (A13) 

( 2) 

Tietojenkasittelytoimisto 
( 1 ) 

Oulun rautatiepiirissa apulaisasemapaallikon (A16) virka, 
rakennusmestarin (A15) virka, 2 toimistosihteerin (A13) 
virkaa, vaunumestarin virka, toimistosihteerin (A11) virka, 
liikennemestarin (A11) virka, 3 toimistosihteerin (AS) virkaa, 
2 rataesimiehen tointa, 2 toimistovirkailijan (AS) tointa, 
ylimaarainen apulaisasemapaallikon (A14) toimi ja ylimaarai
nen toimistosihteerin (A13) toimi. 

Oulun rautatiepiirin paalllkolle osoitetut kirjalliset hake
mukset OD toimitettava Oulun rautatiepiirin toimiston kans
liaan viimeistaan 24.11.19S6. 

Edella mainittuihin virkoihin, toimiin ja ylimaaraisiin toi
miin nimitetyt sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 

Apulaisasemapaallikko (A16) 

Rakennusmestari (A15) 

Toimistosihteeri (A13) 

Kemin (1 Kern hallintopal
veluyksikko) liikennealu
eelle 

Oulun (1 01) rata-alueelle 

Oulun (1 nimikirjat ja ela
keasiat) rautatiepiirin 
toimistoon 
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Vaunumestari 

Toimistosihteeri (A11) 

Liikennemestari (A11) 

Toimistosihteeri (AB) 

Rataesimies 

Toimistovirkailija (AS) 

Ylimaarainen apulaisasema
paallikko (A14) 

Ylimaarainen toimisto 
sihteeri (A13) 

- 4 -

Oulun (1 01 Nokelan hallin
topa1veluyksikko, materiaa-
1iasiat) varikolle 

Kontiomaen (1 Kon) varikolle 

Oulun (1 01 Nokelan hallin
topalveluyksikko, palkkaus
asiat) varikolle 

Oulun (1 Mh) liikennealu
eelle 

Ou1un (1 01 1ipputoimisto) 
1iikennealueel1e 
Ou1un (2 01 Nokelan hallin
topalveluyksikko, palkkaus
asiat) varikolle 

Kajaanin (2 Kon) rata-alu
eelle 

Oulun (1 kanslia) rautatie
piirin toimistoon 
Rovaniemen ( 1 Roi) 1 i iken
nealueelle 

Oulun (1 01 lipputotmiston 
paallikko) liikennealueelle 

Oulun (1 laskenta) rauta
tiepiirin toimistoon 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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VR:N JA VAASANLAIVAT OY:N YHDISTELMALIPUT 

VR:n ja Vaasanlaivat Oy :n yhdistelmalippujen myyntiohjeisiin (Lht 3162/543/85, 
VT 12/85) lisataan 1.11 . 1986 alkaen seuraavaa: 

Mikali laivamatkaa varten kirjoitetaan ryhmalippu yhdelle laivalippulomakkeelle ja 
junamatkat alkavat eri asemilta, kirjoitetaan oheisen mallin mukainen osallistumis
todistus muille kuin laivalipun haltijalle samanaikaisesti laivalipun ja junalippu
jen kanssa. Junaliput kirjoitetaan erikseen jokaiselle ryhman jasenelle lomakkeelle 
VR 2202. 

Osallistumistodistus ja junalippu (VR 2202) nidotaan varustamon lippukansiin. 

No 000001 

Osallistumistodistus · Deltagarbevis 

T~m~n kortin haltlja kuuluu Vaasanlalvojen ryhmMn. 
Kortets innehavare hOr till Vasabatarnas grupp. 

Ryhm~lipun no 
Gruppbiljettens nr ....................................... . 

* 

Todistus s~ilytettava paluumatkaa varten. 
Beviset maste uppbevaras fOr aterresan. 

Myyntlpalkan Ieima 
Stampal 

(Nro Lht 12/543/86 , 22.10.1986) VT 37/86 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Rautatiehallituksen hallinto-osaston johtajan (S 27) virka 
on avoinna . Valtioneuvostolle osoitetut kirjalliset hakemukset 
pyydetaan toimittamaan rautatiehallituksen kirjaamoon 1.12.1986 
mennessa. 

Koneinsinaorin sopimuspa1kkainen (S 25) virka, toistaiseksi Pas11an kone
pajassa. 
Koneosaston johtajal1e osoitetut kirjal11set hakemukset on toimitettava rauta
tiehallituksen kirjaamoon 14.11.1986 mennessa ennen viraston aukioloajan paat
tymista. 

Valtionrautateiden Helsingin vaunuvarikolle otetaan ~enkilo

vaunujen buolto- ja korjaustoibin: 

- sahkoasentaja (akkubuolto) 

- kaksi benkiloa huoltotebtaviin 

Lahempia tietoja antavat teknikko Hahtonen pub. 90-7073853 

ja tyonjohtaja Reinikainen pub. 90-7072012. 

37 
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H e 1 s i n g i n r a u t a t i e p i i r i s s a 

asemapaallikon (A 15) virka, toimistosihteerin (A 11) virka, 

kolme toimistosihteerin (A 8) virkaa, toimistovirkailijan (A 4) 

toimi, toimistovirkailijan (A 3) toimi, kaksi toimistovirkai

lijan (A 2) tointa, liikenneohjaajan virka, kaksikymmentaviisi 

veturinlammittajan tointa, kaksitoista veturinkuljettajan virkaa, 

vaunumestarin virka, koneenhoitajan toimi, kaksi huoltomiehen 

tointa, tallimiehen toimi ja ylimaarainen liikennetarkastajan ap. 

(A 17) toimi. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset 

on toimitettava Helsingin rautatiepiirin toimiston kansliaan 

viimeistaan 02.12.1986 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoiteta~n 

toistaiseksi seuraavasti: 

Asemapaallikko (A 15) 

Toimistosihteeri (A 11) 

Toimistosihteeri (A 8) 

Toimistovirkailija (A 4) 

Toimistovirkailija (A 3) 

Toimistovirkailija (A 2) 

Liikenneohjaaja (A 14) 

Veturinlammittaja (A 7) 

Veturinkuljettaja (A 13) 

Vaunumestari (A 12) 

Koneenhoitaja (A 8) 

Huoltomies (A 7) 

Tallimies (A 2) 

Ylim liikennetarkastaja 
ap (A17) 

Hameenlinnan (Tu, js-pat) liikenne
alueelle 

Ilmalan hallintopalveluyksikkoon 

Ilmalan hallintopalveluyksikkoon 
Riihimaen hallintopalveluyksikkoon 
Hameenlinnan (lipt) liikenne
alueelle 

Ilmalan hallintopalveluyksikkoon 

Ilmalan ballintopalveluyksikkoon 

2 Ilmalan hallintopalveluyksikkoon 

Riihimaen (Hy js) liikennealueelle 

25 Helsingin vetokalustovarikolle 

12 Helsingin· vetokalustovarikolle 

Helsingin vaunuvarikolle 

Helsingin vetokalustovarikolle 

2 Helsingin vetokalustovarikolle 

Helsingin vetokalustovarikolle 

Helsingin rautatiepiirin (kou
lutusyks.) toimistoon 
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Kouvolan rautatiepiirissa yliteknikon (Al7) virka, apulaisasemapaallikOn 

(Al5) virka, 4 veturinkuljettajan virkaa, 2 liikennemestarin (Al2) 

virkaa, liikennemestarin (All) virka, 4 toimistosihteerin (All) virkaa, 

2 kuormausmestarin virkaa, 10 konduktOOrin (All) virkaa, konduktOOrin 

(AlO) virka, 5 toimistosihteerin (A8) virkaa, opastinesimiehen toimi, 

sahkOasentajan toimi, 6 rataesimiehen tointa, vaununtarkastajan toimi, 

7 vetu~inlammittajan (A7) tointa, 7 vaihdemiehen tointa, 3 autonkuljet

tajan tointa, 7 junamiehen tointa, 2 vaunumiehen tointa, toimistovir

kailijan (A2) toimi, tallimiehen toimi, 8 asemamiehen (A2) tointa, 

8 asemamiehen (Al) tointa, ylimaaraisen liikennetarkastajan (AlB) toimi, 

2 ylimaaraisen jarjestelymestarin (Al5) tointa, ylimaaraisen liikenne

tarkastajan (Al4) toimi seka ylimaaraisen liikenneohjaajan (A14) toimi. 

Rautatiepiirin paallikOlle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Kouvolan rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

1. paivana joulukuuta 1986. 

Edella mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

seuraavasti: 

Yliteknikko (Al7) 

ApulaisasemapaallikkO (Al5) 

Veturinkuljettaja 

Liikennemestari (A12) 

Liikennemestari (All) 

Kouvolan rautatiepiirin toi

misto (vrr) 

Kouvolan (Kv tra kuljetus

paallikkO) liikennealue 

Kouvolan varikkoryhma (3 Kou

volan, 1 Lahden toiminta

yksikkO) 

Kouvolan (1 Ikr), Haminan 

(1 Hm~) liikennealue 

Haminan (1 Hma) liikennealue 
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Toimistosihteeri (All) 

Kuormausmestari 

Kondukt~~ri (All) 

Kondukt~~ri (AlO) 

Toimistosihteeri (A8) 

Opastinesimies 

Sl!.hk~asentaja 

Rataesimies 

Vaununtarkastaja 

Veturinll!.mmittl!.jl!. (A7) 

Vaihdemies 

AutonkuiJettaja 

Imatran (1 hallintopalvelu

yksikk~). Lahden (1 Lh tra), 
Kotkan (1 Kta), Kouvolan 

rautatiepiirin toimisto 

(1 henkil~asiat) 

Kouvolan (2 Kv tra) liikenne

alue 

Kotkan (2 Kta), Imatran (2 Imr), 

Haminan (2 Hma), Lahden (1 Lh), 

Kouvolan (3 Kv) liikennealue 

Imatran (1 Imr) liikennealue 

Lahden ( 1 Lh tra) ,' Imatran 

(1 lipt), Lappeenrannan (1 tra) 
liiltennealue, 1 Kouv'olan rau

tatiepiirin toimisto, Lappeen

rannan (1 Lr) rata-alue 

Kouvolan ( 1 Kv) sah·k~alue 

Kouvolan (1 Kv) s!!hk~alue 

Kotkan (2 Kta), Kouvolan (2 Kv, 

1 Kpa), Imatran (1 Imr) rata

slue 

Kouvolan varikkoryhm!! (Kouvo

lan toimintayksikk~) 

Kouvolan varikkoryhm!! (6 Kou

volan, 1 Lappeenrannan toi

mintayksikk~) 

Kotkan (2 Kta), Imatran (2 Imr), 
Haminan (1 Hma), Lahden (1 Lh, 

1 Lva) liikennealue 

Lahden (3 Lh tra) liikennealue 
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Junamies Kotkan (2 Kta), Imatran (1 Imr), 
Lappeenrannan (2 Vna), Kouvo
lan (1 Kv, 1 Ikr) lii kennealue 

Vaunumie s 

Toimistovirkailija (A2) 

Tallimies 

Asemamies (A2) 

Asemamies (Al) 

Ylim. liikennetarkastaja (A18) 

Ylim. j~rjestelymestari (A15) 

Ylim. liikennetarkastaja (A14) 

Ylim. liikenneohjaaja (A14) 

Kouvolan varikkoryhm~ (2 Kou
volan toimintayksikkO) 

Lappeenrannan (1 Lr) liikennealue 

Kouvolan varikkoryhm~ (Kouvo
lan toimintayksikkO) 

Kotkan (1 Kta), Imatran (1 Imr), 
Haminan (1 Hma), Lahden (4 Lh), 
Lappeenrannan (1 Lr) liikenne
alue 

Imatran (2 Imr), Kotkan (2 Kta), 
Kouvolan (4 Kv) liikennealue 

Kouvolan rautatiepiirin toi
misto (tutkinta) 

Lahden (1 Lh mre tsto), Imatran 
(1 Imr jnt) liikennealue 

Kouvolan rautatiepiirin toi
misto (ATK-teht~v~t) 

Kouvolan rautatiepiirin toi
misto (kpr) 
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EROJA 

Helsingin rautatiepiiri : 

Insinoori Katajisto Jaakko Clavi 

Teknikko Salmi Martti Clavi 

- 8 -

Asemapalillikot Lehtinen Eeva Esteri , Aalto Yrjo Aarre Emil ja Randell Karl 

Ragnar. 

Toimistosihteerit Koponen Kaarina, Norojlirvi Anna Maria, Sahramaa Hilkka 

Angervo, SUhonen Kaisa Lii sa, Puuppo Si ni kka Sanelma , Ramanen Sirkka-Liisa 

ja Ylen Ritva Orvokki. 

Toimistovirkai lijat Noranta Sole Irmeli ja Nystri:im Marja Lii sa. 

Liikenneohjaajat Nemlander Erkki Arthur ja Valkeapali Aarne Ilmari. 

Veturinkuljettajat Kohonen Kauko Arvo, Nyberg Jouko Verner, Polonen Ci va 

Santeri ja Saarikko Lauri Johannes . 

Konduktoorit Alsio Martti Henrik. Bildjuschkin Aleksander. Ijlis Eino Eemil. 

Kylmlilli Johannes Sakari. Laine Kaarle. Lappalainen Kaarlo. Myohlinen Veikko 

Johannes ja Salo Veikko Aleksanteri . 

Rataesimies Kolehmainen Veikko. 
Koneenhoitaja Nykanen Pentti Johannes . 

Vaununtarkastajai:, Jokela Hei kki Kalevi ja Lau~ala Kauko Johannes 
Junamiehet Mentunen Leo Petter Johannes . Mlikelli Taisto Armas ja Weckman 

Lars Alfred . 

Vaihdemiehet Halonen Toivo Juho Henrikki. Hautamaa Kaino Matias . ja Naukkari
nen Heikki Clavi. 

Autonkuljettaja Makinen Martti Kalevi. 
Vaunumies Finnilli Raimo Johannes. 

Asemamiehet Harju-Jeanty Henri. Viitanen Viljo Ilmari, Klikonen Pentti 

Ylim1ilirainen liikennetarkastaja Virta Arvo Mikael. 

Ylim1ilirainen makuuvaununhoitaja Torniainen Elsa Mirjam. 

Ylim1ilir1iiset vaununsiivoojat Huttunen Irene, Niemelli Kirsti Kaarina , 

Puntanen Selma Maria ja Viuhko Lea Helena. 

Ylim1i1irlii~rt 'SiivoojatPohja SUoma Kaarina, Hynynen Elli 
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RAUTATIEHALLITUKSEN KURINPITOISTUNNOSSA 9.10.1986 TUOMITUT 

RANGAISTUKSET 

Helsingin rautatiepilri 

Valhdemies, joka oll saapunut alkoholin vaikutuksen alaisena tyo

vuoroonsa ja ollut kahdestl yhteensa 19 palvan ajan luvatta ja 

laillisetta esteetta pols tyovuorostaan ja jota oli aikaisemmin 

rangaistu kurlnpldollisesti 3 kertaa samanlalslsta teoista, tuo

mittlin erotettavaksl vlrantoimituksesta kahden kuukauden ajaksi. 

Vaunumies, joka oli saapunut alkoholin vaikutuksen alalsena tyo

vuoroonsa ja jota oli alkaisemmln kurlnpidolllsestl rangaistu 

kuusi kertaa ja lisaksi yleisessa tuomloistuimessa rangalstu yk

sin teoin tehdysta moottorlajoneuvon kuljettamisesta alkoholln 

vaikutuksen alaisena ja varomattomuudesta liikenteessa, tuomit

tiin ottaen huomioon aikaisemmista teoista kulunut pitka aika, 

kolmeenkymmeneen paivasakkoon. 

Asemamies, joka oli ollut alkoholln kayton vuoksi poissa tyovuo

rolstaan kahden paivan ajan ja jota aikaisemmln oli rangaistu 

kurinpidollisesti nelja kertaaja yleisessa tuomioistuimessa kak

sl kertaa moottorlajoneuvon kuljettamisesta alkoholin vaikutuk

sen alaisena, tuomittiln neljaankymmeneen paivasakkoon. 

Tampereen rautatiepiiri 

Tallimles, joka oli alkoholln kayton vuoksi ollut poissa tyovuo

rostaan 8 palvan ajan ja jota aikaisemmin oli vaslaavanlaisesta 

syysta kurinpidolllsesti rangaistu kaksi kertaa ja lisaksi ylei

sessa alloikeudessa rangaistu yksln teoin tehdyata rattijuopu

muksesta ja torkeasta varomattomuudesta liikenteessa samoinkuin 

varkauden yrityksesta, tuomittiin, ottaen huomioon tekijan ilmei

nen piittaamattomuus henkilostoa koskevista saannoksista, erotet

tavaksl virantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi. 

Asemamies, joka oli kahtena paivana poistunut luvatta kesken tyo

vuoronsa seka lisaksi kahdesti yhteensa 9 paivan ajan ollut lu

vatta ja laillista estetta ilmoittamatta poissa tyovuorostaan ja 

jota aikaisemmin oli vastaavanlalsesta syysta rangaistu kerran 

kurinpidolllsesti, tuomlttlln kolmeenkymmeneen paivasakkoon. 

Joensuun rautatiepiirl 

Ylimaarainen asemamies, joka oll ollut alkoholin kayton vuoksi 
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peissa tyovuerestaan ja jeta alkaisemmin eli rangaistu kurinpi

dellisesti vastaavanlaisesta syysta ja yleisessa tuemieistuimes

sa yksin teein tehdysta rattijuepumuksesta ja kahdesta liikenne

rikkemuksesta, tuemittiin kahteenkymmeneen paivasakkeen. 

Asemamies, jeka eli ellut alkehelin vaikutukaen alaisena tyovua

ressaan kelme kertaa ja jeta aikaisemmin eli kerran kurinpido11i

sesti rangaistu vastaavasta syysta, tuemittiin kelmeenkymmeneen 

paivasakkeen. 

Tallimies, joka eli saapunut tyovuereensa alkehelin vaikutuksen 

alaisena seka lisaksi allut luvatta ja ilman laillista estetta 

poissa tyovuerastaan kahden paivan ajan ja jeta aikaisemmin ali 

kurinpidellisesti rangaistu kerran ja yleisessa tuomioistuimessa 

kaksi kertaa, tuomittiin kolmeenkymmeneen paivasakkoon. 

Kouvelan rautatiepilri 

Veturinlammittaja, joka ali saapunut alkoholin vaikutuksen alai

sene tyovuaroonsa seka 1isaksi ellut luvatta ja ilman laillista 

estetta pols tyovuorostaan ja jata aikaisemmin ali kahdeksan ker

taa kurinpidollisesti rangaistu s~mo~sta syista, tuomittiin ero

tettavaksi virantoimituksesta yhden kuukauden ajaksi . 

Junamies, joka ali saapunut alkohol~n vaikutuksen alaisena tyo

vuereansa ja jota aikaisemmin ali kaksi kertaa kurinpidellisesti 

rangaistu, tuomittiin kahteenkymmeneen paivasakkoan. 

Vaihdem i es, joka eli alkoholin kayton vuoksl ollut kalmen paivan 

ajan poissa tyovuorolstaan ja jota aikaisemmin ali samasta syyata 

nelja kertaa rangalstu kurlnpidolllsesti seka yleisessa tuomiois

tuimessa rangaistu yksin teoin tehdysta rattijuopumuksesta ja 

liikenteen vaarantamisesta, tuomittiin erotettavaksl virantoimi

tuksesta yhden kuukauden ajaksi. 

Veturinkuljettaja, joka ali ollut 1uvatta ja laillista estetta 

ilmoittamatta poissa tyovuorostaan ja jata aikaisemmin ali ker

ran kurinpidollisesti samasta syysta rangaistu, tuamittiin vii

teentaista paivasakkaan. 

Asemamies, jaka ali ellul esittain alkehelin kayton vueksi luvat

ta paissa tyovuereistaan kahtena paivana ja jaka aikaisemmin 

yleisessa tuomioistuimessa eli nelja kertaa tuamittu rangalstuk

seen, tuomittiin kalmeenkymmeneen paivasakkoan. 
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Pieksamaen rautatiepiirl 

Ylimaarainen asemamies, joka eli ollut luvatta poissa tyovuoros

taan samolnkuin myohemmin ollut kolme paivaa alkoholin kayton 

vuoksi poissa tyovuorostaan ja jota aikaisemmin ell luvattomasta 

tyovuorosta poisjaamlsesta rangaistu kurinpidollisesti ja yksin 

teoln tehdyista torkeasta rattijuopumuksesta ja liikennerikkomuk

sesta rangsistu yleisessa tuomioistuimessa, tuomlttlin kolmeenkym

meneen paivasakkoon. 

(N:o H1o 2/031/86, 30.10.1986) VT 38/86. 

OPINTOVAPAALAIN MUUTOS 

Saadoskokoelmassa on julkaistu lakl opintovapaalain muuttamises

ta (663/86) 5.9.1986. 

Muutoksen mukaan oikeus opintovapaan kayttamiseen pitenee enin

taan kahteen vuoteen viiden vuoden aikana. 

Myos opintovapaan siirtoa ja sen keskeyttamista koskevat maarayk

set ja niita koskevien ilmoitusten maaraajat ovat muuttuneet. 

Opintovapaata koskevan asetuksen muutos on valmisteilla ja saa

dostyksen muutoksia tullaan selostamaan tarkemmin asetuksen anta

misen jalkeen. 

Eduskunnan paatoksen mukaisesti 

muutetaan 9 paivana maaliskuuta 1979 annetun opintovapaalain 

(273 / 79) 4 ja 5 § seka 10 §:n 2 momentti, 

naista 5 § sellaisena kuin se on osittaln muutettuna 16 paivana 

toukokuuta 1980 annetulla lailla (342/80), seka 

lisataan lakiin uusi 9 a § seuraavasti: 

Opintovapaaolkeus 

4 § 

Tyontekijalla, jonka paatoiminen palvelussuhde samaan tyoantajaan 

yhdessa tal useammassa jaksossa on kestanyt yhteensa vahintaan 

vuoden, on jaljempana saadetyin rajoituksin oikeus saada opinto-
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vapaeta semen tyonantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yh

teensa enintaan kaks i vuotta. 

5 § 
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Opintovapea voidean myontaa opiskeluun julkisen valvonnan alaises

sa koulutuksessa. 

Opintovapaata voidaan myontaa myos emmattiyhdistyskoulutusta var

ten siten kuin valtakunnallisten tyomarkkinajarjestojen valises

sa tyoehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen sovi

taan seka maatalousyrittajille jarjestettyyn koulutukseen osal

l i s t umiseen siten kuin siita erikseen saadetaan. 

Opintovapaa voidaan myontaa myos ulkomailla tapahtuvia opintoja 

varten, milloin tyonantaja ja tyontekija silts keskenaan sopi

vat. 

Asetuksella saadetaan tarkemmin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista 

koulutuksen ja opiskelun muodoista. 

9 a § 

Tyontekija voi siirtaa yli viideksi paivaksi myonnetyn opintova

paan kayttoa, mikali siita ei aiheudu tyonantajalle tuntuvaa 

haittaa. 

Ilmo i tus myonnetyn opintovapaan kayttamatta jattamisesta on teh

tava vahintaan kaksi viikkoe ennen opintovapaan alkamista. 

Opintovapaan keskeyttaminen 

10 § 

----------------------------------------------------------------
Jos tyontekija haluaa kayttaa hanelle 1 momentin mukaan kuuluvaa 

oikeutta , hanen on ilmoitettava tasta vahintaan nelja viikkoa en

ne n t yohon paluutaan. Tyonantaja voi kuitenkin siirtaa tyonteki

jan o i keu tt a palata tyohon enintaan kuukaudella siita ajankohdas

t a , jonka tyontekija on paluuajaksi ilmoittanut. 

Ta ma lak i tulee vo i aan palvana tammikuuta 1987. 

Hlo 129 / 114 / 86, 24.10.1986 VT 38 / 86 
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OHJESAANTO TOIMENPITEISTA RAUTATIEONNETTOMUUKSIEN SATTUESSA 

Rautatiehallitus on 10 . 6 . 1986 vahvistanut uuden ohjesaannon t oimen
piteista rautatieonnettomuukeien sattuessa (OTRO), joka tulee voi
maan 1 . 11 . 1986 . Tama ohjesaanto korvaa 1 . 1.1982 voimaan tulleen 
vaetaavan ohjesaannon . 

Omatarvepaino on suorittanut perusjakelun. Lieakappaleita saa tila
ta omatarvepainosta. 

(Nro Ltv 2/089/86 , 28.10.86) VT 38/86 

KAPPALETAVARALAHETYKSET NEUVOSTOLIITTOON 

Kouvolan siirtokuormauekasitt~lyn helpottamieekei ja lahetysten 
ohjaamiseksi oikealle purkuraiteelle Kouvolassa tulee menetella 
seuraavasti: 

Mikali liikennepaikalta saadaan SNTL : oon osoitettua kappaletavaraa 
noin 4000 kg tai vaunun puoli tilavuutta tulee kaytetykei, eika 
kuitenkaan tule kysymykseen kuormaus suoraan SNTL:n vaunuun, on 
lahetykset kuormattava omaan vaunuunsa. Vaunut ja kuljetuskirjani
put on osoitettava : "Kouvola SNTL : n kappaletavara" . Testa on tehta
va merkinta myos vaunuluetteloeanoman huomautuesarakkeeseen . 

Tavara- asemien tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkia keskittamaan 
SNTL : n kappaletavaran vastaanotto ja kuormaus eiten, etta paaetai
siin em. omiin Kouvolan tai euoriin SNTL : n kappaletavaravaunuihin. 

(Lt , 29.10 . 86) VT 38/86 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Liikennetarkastajan ap (A 18) virka toistaiseksi rautatiehal
lituksen sisaisessa tarkastusyksikossa. Paajohtajalle osoite
tut kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituk
sen kirjaamoon viimeistaan 8.12.1986 mennessa ennen viraston 
aukioloajan paattymista. 

Rautatiehallituksen hallinto-osastolla asianvalvojan (A 23) 
virka, asianvalvojan (A 22) virka, lakimiehen (A 21) virka, 
ylimaarainen insinoorin (A 20) toimi, liikennetarkastajan ap 
(A 18) virka, ylimaarainen liikennetarkastajan ap (A 18) toi
mi, liikennetarkastajan ap (A 17) virka, ylimaarainen liiken
netarkastajan ap (A 16) toimi, 3 toimistosihteerin (A 13) vir
kaa, 2 toimistosihteerin (A 11) virkaa, toimistovirkailijan 
(A 3) toimi. Hallinto-osaston johtajalle osoitetut kirjalli
set hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 
viimeistaan 8.12.1986 mennessa ennen viraston aukioloajan 
paattymista. 

Edella mainittuihin virkoihin nimitetyt ja ylimaaraisiin toi
miin otetut sijoitetaan toistaiseksi seuraavasti: 
Asianvalvoja (A23) Lainopillinen toimisto/ylei-

nen jaosto 

Lakimies 
(A22) 
(A21) 

Ylim insinoori (A20) Koulutus- ja ~ehittamistoimisto 
Ylim liikennetarkastaja ap (A18) 
Toimistosihteeri (A11) (1) 

Liikennetarkastaja ap (A18) Sosiaali- ja terveystoimisto 
Ylim liikennetarkastaja ap (A16) 
Toimistosihteeri (A13) 
Liikennetarkastaja ap (A17) 

Toimistosihteeri (A13) 
Toimistovirkailija (A3) 
Toimistosihteeri (A11) 

( 1 ) 

Palvelussuhdetoimisto/hlo:n 
osastosiht.teht. 

Palvelussuhdetoimisto (2) 

Tiedotuspalveluyksikko (1) 
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Toimistosihteerin (All) virka to i staiseksi Turun konepajalla (kir

jaamo, knpp:n sihteerin tehtavat) . Turun konepajan paallikOlle osoi 

tetut kirjalliset hakemukset on toimitettava konepa j an toimistoon 

viimeistaan 8.12.1986. 

Asemapaa1likon (A15) virka teistaiseksi Perin liikennealuee11a 

(1 Mn) 

Tampereen rautatiepi i rin paa11iko11e eseitetut kirjalliset hake

mukset on teimitettava Tampereen rautatiepiirin kans1iaan vii

meistaan 8.12.1986. 

Perin liikennealueelle etsitaan myyntineuvettelijaa. Hakemukset 

pyydetaan lahettamaa n 20.11.1986 mennessa eseitteel1a : Tampereen 

rautatiepiirin paallikko, Tampere. Lisa tieteja antavat Perin 

liikennealueen paallikko Mauri Paavilainen ja Perin transpeint

alueen paallikko Markku Kankainen. 

Joens uu n rau tatiepiiris a yksi tarkastajan (A l 8 ) , y ksi l iike nne

ta rkastajan ap ( Al S), yksi jarjestelymestarin, k aksi liikenneoh 

jaajan , kolme liike nnemes ari n (A 12) , y ksi liikennemes ari n (A ll ) 
yksi toimistosi hteeri n (A ll ) , ka ksi toi mistosi htee r i n (A 8 ), yksi 

ko nduktoori n (A ll ) v ir kaa j a y ksi sahkoase n tajan , k u usi juna mie 

he n , ka ksi va ihde mieh e n , ko l me veturi nl a mmittajan (A?), y ksi toi 

mistovirkaili j a n (AS), kolme asema miehe n (A2), viisi asemamie hen 

(Al) toi n ta, seka y ksi ylim.teknikon (A 15), y ksi ylim. jarjeste l y 

mesta ri n ja ka ksi ylim.liikenneoh jaajan tointa. 

Ra utatiepiiri n paalli kolle osoitetut k irjalliset ha ke mukset o n 

toimitettava Joe nsu un rautatiepiiri n toimistoon vii meistaan 

09 . 12 .1 9 6 e nne n virka-ajan pattymis a. 
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Edella mainittuihjn virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

Tarkastaja (Al8) Joensuun rautatiepiirin (rr) toimis

toon 
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Liikennetarkastaja ap (AlS) Joensuun rautatiepiirin (hr / tutkinta) 

Jarjestelymestari 

Liikenneohjaaja 

Liikennemestari (A12) 

Liikennemestari (All) 

Toimistosihteeri (All) 

Toimistosihteeri (A8) 

Konduktaari (All) 

Sahkaasentaja 

Junamies 

Vaihdemies 

Veturinlammittaja (A?) 

Toimistovirkailija (AS) 

Asemamies (A2) 

Asemamies (Al) 

Ylim.teknikko (AlS) 

~ Ylim . jarjestelymestari 

Ylim.liikenneohjaaja 

toimistoon 

Lieksan (Lis mre) liikennealueelle 

Joensuun (1 Jns la/ rhp) ja Lieksan 

(1 Lis js) liikennealueille 

Joensuun (1 Oku js) ja Savonlinnan 

(2 Sl js) liikennealueille 

Joensuun (Jns) liikennealueelle 

Joensuun rautatiepiirin (hr ts-pal

kat) toimistoon 

Joensuun rautatiepiirin (1 hr ts-

palkat, 1 hr materiaali) toimistoon 

Joensuun (Jns) liikeonealueelle 

Joensuun (Jnsl . sahkaalueelle 

Joensuun (5 Jns) ja Savonlinnan 

(1 Par tka-kulj .) liikennealueille 

Joensuun (1 Nrl) ja Savonlinnan 

(1 Sl) liikennealueille 

Joensuun (3 Jns) varikolle 

Lieksan (Lis) rata-alueelle 

Joensuun (1 Kti) ja Lieksan (2 Lis) 

liikennealueille 

Joensuun (5 Jns) liikennealueelle 

Joensuun (Jns puhelintoimiala) sah

kaalueelle 

Joensuun (Jns jnt) liikennealueelle 

Joensuun rautatiepiirin (1 kpr / vjk) 

toimistoon ja Joensuun (1 Vnj js) 

liikennealueelle 
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NIMITYKSI)( J A M)(jffi]iYKSI)( 

Helsingin rautatiepiiri: 

Yliteknikko (A18l Hki ver 

Liikenneohjaaja Hki rtpt 

Toimistosihteeri (A13) 

Toimistosihteeri (A11) 

Hki hla 

" 
Toimistosihteeri (A8) Ke la 

Hki rtpt 

Toimistovirkailija (A5) 

Toimistovirkailija (A~) 

Toimistovirkailija (A2) 

Ljjkennemestari (A 11 ) 

Asemamestari (A8) 

Kuonnausmestari 

Konduktoori (A10) 

" 

" 

" 

" 

Siihkoasentaja 

" 

Junamies 

" 

Hki sa/oh 

Ke la 

Hl la 

Kr la/Lpo 

Kr la/Sti 

Ke la/Prv 

Hki hla 

" 

" 

Hki sa 

Hki sa/Ri 

Hki hla 

ytkn (A 1 7) Hilli Pauli Kustaa 

ylim .ytkn (A 18) Naslindh Reijo Kustaa 

ylim.lvirk. Kahkonen Aarne Kalevi 

tsiht (A 1 '> Myllyniemi Raija Tuulikki 

tsiht (A8) Hirvonen Elvi Ester 

Keisanen Airi Marjatta 

" 
ylim.lvirk 

ylim.tsiht (A8) 

ylim.tvirk (A4) 

ylim.tvirk (A3) 

tv irk (A3) 

tvirk (A1) 

lkvmh 

asm (A1) 

asm (A1) 

jnm 

" 

" 

kmm 

asm (A2) 

ylim.sas 

sas, tss 

ylim.sas 

asm (A2) 

" 

Jelekainen Pertti Junani 

Surakka Jorma Tapani 

Hirvonen Marjatta 

Loisti Mervi Irene 

Roine Sari Elisabet 

Virtanen Maija-Le~na 

Ikonen Marja-Leena 

Maijala Eini Elina 

BackstrOm Per-Erik Torvald 

Dahlqvist Karl Erik Volmar 

Ylarakkola Esko Olavi 

Salmi Pauli Olavi 

Paavilainen Alho Eemeli 

Harkonen Aatto Juhani 

Simanainen Seppo Ilmari 

5alminen Viljo Tapio 

Tarkiainen Simo Jaakko 

Pohjola Matti-Pekka 

Kilpeliiinen Anna 

Laakso Reijo Pentti Olavi 

Pajari Rauno Aatos 

Kanervo Yrjo 

Alhanen Heikki Juhani 

Laaksonen Reino Johannes 

Rahkonen Raimo Olavi 

Rusanen Aarno Henrik 

Kolhi Matti Ensio 

Jokinen Matti Juhani 

Gronlund Erkki Kalevi 

Berg Use Leena 

Kortesmaa Paivi Kristiina 

Inkinen Eeva Esteri 

Kaakkunen Jaakko Jyrki 

j 
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Junamies Hid hla asm (A2) Parkkila Raimo Tapani 

Toivanen Lilja Kaarina 
II Vainikka Harri lauri 

" Vartiainen Hannu Markku 
II Huotari Raimo Paavo Juhani 

II " II Hamalainen Juha Matti 
II " Mykkanen Markku Juhani 
II Venalainen Unto Uolevi 

" II Hyttinen Rauno Aatos 

Talvensaari Heimo Antero 

Helander Raija Helena 

Lamninmaki Eila Ottilia 

" asm (A 1) Ahola Martti Viljam 

Loikkanen Kerttu Annikki 

Vasara Eila Marjatta 

Makinen Raimo Kalevi 
II Puhjo Pertti Einari 

Huotari Jorma Viljo Johannes 

Skog Rauha Tuulikki 

Makinen Markku Matti sakari 
II II Blcxnberg Tan Magnus 

Huttunen Matti Eino Sakari 

" Tauriainen Seppo Ensio 
II ylim .asm (A2) Peiponen Kari Juhani 

tilap . asm Kopakkala Pentti Kalevi 
Ke la asm (A2) Jaakkola Veli Aukusti 

Bergman Kaj Vilhelm 

" asm (A1) Huttunen Heikki Juhani 
Asemamies (A2 ) Kr la tilap. asm Karen Ari Pentti 

Suoniemi Markku Rikhard 

Winter Jonny Olof 
Hki hla ylim.asm (A1 ) Poi konen Veijo Juhani 

II II Summa.nen Jukka Tapio 

Tervahauta Ari Juhani 

Pyymaki Antti Juhani 
tilap. asm Nylund Erkki Allan 

Miettinen Arja Inkeri 

Vuori Juha Kalervo 

Met so Timo Nlll§i 
Raunimaa Markku Ilmari 
Kari Seppo Tapani 
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Asemamies ( A2) Hki hla 

" 
" 

Ke la/Jp 
H1 la 

Ylim. teknikko (A14) Hki rtpt 

toimistosihteeri (A11) " 

" (A8) Hki lipt 

" " 

" " 

" 

" 

" " 

" 

" 
" II 

II 
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tilap. asm 

ylim.asm (A2) 
II 

tkn tss 

tsiht (A8) 

ylim. tvirk (A 1) 

tilap.tvirk 
II 

lkvmh 

lkvmh 

ylim.vs (A1) 

" 
siiv. ts 

II 

II 

'taun .siiv. ts 
II 

II 

" 
" 

" 

" 

ylim. siiv. (A1) 

" mkvh (A1) 

" makuuvaununhoi taja (A 1 ) Hk1 ver vs ts 

" 

Saaranen Tuija Kaarina 

Tattari Jari Emil Tapani 
Lepisto Kari Juhani 

Haukkasalo Jarmo Kalevi 
Halijoki Markku Kalevi 

SUanalainen Heikki Sakari 

Jaatinen Seppo Antero 

Sipila Marja-Liisa 

Jokinen Tar ja Tuulikki 

Sairo Paula Maija Katariina 

Niskanen Jaana Margit 

Niskanen Mirja Anneli 

·Kopper! Kirsi Mari ta 

Ronnberg Jan Gunnar 

Kuisma Sirkka Liisa 

Skog Betty Hellevi 

Herrala Anja 

Kaikkonen Kirsti 

pyykk6 Terttu 

Terrihauta Aune Maria 

Varis Kerttu He111 
Elfving Eila Anelma 

Haavisto-Kurittu Irmeli 

Hartikainen RailiAnnikki 

Hynynen Aino Elisa Paivikki 

Innala Ritva Liisa 

Junell Aili Marjatta 

Juusela Marja Helena 

Kuronen Mirja Annikki 

Liukkonen Tilma Elina 

Pollanen Anja Helena 

Rajansuo Lea Maria paivikki 

Ringblom Lempi Anna-Liisa 

Saarinen Raili Tuullkki 

Sallinen Pirkko-Liisa 

Borgman Terttu Maj-Lis 

Kilpio Seija Tuulikki 

Jantunen Pirjo Kaarina 
Lehtonen Maarit Hannele 
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Ylim. asemamies (A2) Ri la tilap. asm Kujanpaa Jari Kalervo 

" " Marttila Hannu otto Juhani 

~sto Ak1 Vel! Tapani 

" " Ruostesaari Asko Asseri 

" (A 1) " Liemaa Juha Eero 

" Nenonen Jari Armas 

" Nieminen Jari Toivo Juhani 

Hyvink~~n varasto: varastomestarin (A 11) toimeen vtom.(A 10) Pekka 

Lauri Nurminen ja ylim . vtom.(A 10) Seppo Tapio Rantalainen 

Pieks~m~en varasto : toimistosihteerin (A 11) virkaan ylim.tsiht. 

(A 8) Salme Inkeri Lepoaho, toimistovirkailijan (A 5) toimeen tvirk . 

(A 2) Matti Sakari Hartikka, ylim~~r~iseen toimistosihteerin (A 8) 
toimeen tvirk . (A 2) Merja Anneli Karhunen, ylim~~r~iseen toimisto 
virkailijan (A 7) toimeen vtoty5ntek. Risto Jorma Ensio ~appalainen 

Joensuun rautatiepiiri: liikennetarkastajan ap (A19) virkaan 

(rtpt) ylim liikenneohjaaja Yrjo Juhani Lahtinen, asemapaallikon 

(Al4) virkaan (Vnj ah) liikenneohjaaja Pertti Oskar Kekomaki,ase

mapaallikon (A14) virkaan (Hnv ah) ylim liikennevirkailija Eero 

Matti Moilanen, liikenneohjaajan virkaan (rtpt) ylim liikenneohjaa

ja Pertti Vilen, liikennemestarin (All) virkaan (Jns) ylim liiken

nevirkailija Leila Pirjo Marjatta Kovanen, toimistosihteerin (All) 

virkaan (Jns sa) toimistosihteeri (A 8) Seija Marjatta Hyvonen , 

toimistosihteerin (All) virkaan (Sl) tilapainen toimistovirkailija 

Anja Helena Mikkonen, toimistosihteerin (All) virkaan (rtpt) 

toimistosihteeri (A8) Salme Anneli Mattila , veturinkuljettajan 

virkaan (Sl) veturinlammittaja (A7) Aatto Olavi Hiltunen, kahteen 

veturinkuljettajan virkaan (Jns vr) veturinlammittajat Martti Sa

kari Niemelainen ja Kyosti Heikki Tapani Nupponen, jarjestelymes

tarin virkaan (Jns jnt) ylim jarjestelymestari Kauko Tapio Vaisto, 

jarjestelymestarin virkaan (Sl kome) vaihdemies Sulo Reino Armas 

Roiha , ylikonduktoorin virkaan (Jns opastuskond.) jarjestelymes

tari Taisto Tapio Pesonen , konduktoorin (All) virkaan (Jns) juna

mies Paavo Kalevi Peltonen, kolmeen konduktoorin (AlO) virkaan 
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(Jns) junamiehet Raimo Ka1evi Karppinen, Veijo Au1is Antero Leppa

nen ja Seppo Ka1ervo Samma1isto, konduktoorin (All) virkaan (51) 

junamies Pentti Ka1evi Johannes Muhonen, konduktoorin (AlO) vir

kaan (51) asemamies (A2) Seppo I1mari Kapanen, kuormausmestarin 

virkaan (Jns tra) junamies Lauri Tapio Riissanen, kahteen asemames

tarin virkaan (2 Khi) asemamiehet (Al) Esko Olavi Hartikainen ja 

Seppo Johannes Hartikainen, yliasentajan toimeen (Jns sa/Sl) sah

koasentaja (All) Touko Ensio Kayhko, junamiehen toimeen (Sl) ase~a 

mies (Al) Kari Johannes Saarinen, vaihdemiehen toimeen (Jns) asema

mies Kari Matti Honkanen, vaununtarkastajan toimeen (Jns vr) tss 

vaunuasentaja Markku Antero Vaskonen, kolmeen veturinlammittajan 

toimeen (Jns vr) tilapaiset veturinlammittajat Ilkka Juha Oskari 

Marjo1a, Hannu Pekka Mikkonen ja Ari Jukka Antero Pollanen, huol 

tomiehen toimeen (Jns vr) tallimies Lauri Johannes Lievonen, asema

miehen (AZ) toimeen (Jns) ylim asemamies Hannu Juhani Ikonen, kuu

teen asemamiehen (Al) toimeen (Jns) ylim asemamiehet Jorma Au1is 

Ahtiainen, Veijo Sakari Kettunen , Mauno Arto Tapani Kononen, Arto 

Juhana Kyllonen, Juha Kalevi Outakorpi ja Jukka Tapani Toroskainen, 

ylimaaraiseen liikennetarkastajan (Al9) toi meen (rtpt) 1iikennetar

kastaja ap (AlS) Pasi Tapio Mantyla, ylimaaraiseen toimistosihtee

rln (All) toimeen (rtpt) toimistovirkailija (AS) Pirjo Liisa As

pelund, y1imaaraiseen jarjeste1ymestarin toimeen (Nrm kome/jnt) 

kuormausmestari Paavo Kalevi Muranen, y1imaaraiseen jarjestely

mestarin toimeen (Nr1 jnt) vaihdemies Tauno Mikko Koljonen, kol

meen ylimaaraiseen huoltomiehen toimeen (Jns vr) tallimies Jaakko 

Juhani Pussinen, y1im tallimiehet Reijo Eemeli Roppone n ja Erkki 

Pellervo Karvinen , veturinlammittajan toimeen (51) tilapainen 

veturinlammittaja Pertti Veikko Kekalainen 
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Hel inki 1986. Valtion painatuskeskus 
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RAHTILUOTTO 

Rajattoman luotto-oikeuden kaikilla 111kennepa1ko1lla omaavista 
asiakkaista laadittuun tietOkonelistaan tehdaan seuraavat muutokset: 

Luetteloon lisataan: 

773879 

773960 

692111 

692129 

692137 

692145 

692152 

692160 

692178 

Asko Oy 
Lapintie 1 
94100 KEMI 

Oy Partek Ab Vientikuljetukset 
PL 61 

00501 HELSINKI 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
PL 292 
50101 MIKKELI 

Oy Pohjolan L11kenne Ab 
Tainionkoskentie 12-14 
55100 IMATRA 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Ahertajantie 2 

57230 SAVONLINNA 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
VR Tavara-asema 
84100 YLIVIESKA 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Asema-alue 

87100 KAJAANI 

Oy Pohjo1an L11kenne Ab 
VR Tavara-asema 
70100 KUOPIO 

Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Loy tty 
90100 OULU 



692186 

692194 

769992 

773895 

774117 

774125 
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Oy Pohjo1an L11kenne Ab 

VR Tavara-asema 
94100 KEMI 

Oy Pohjolan L11kenne Ab 

Teoll1suust1e 7 
96320 ROVANIEMI 

Oy Pohjo1an L11kenne Ab 

Rahtikatu 3 
80100 JOENSUU 

Oy Pohjo~an L11kenne Ab 
T1k1nmaankatu 4 
37600 VALKEAKOSKI 

Oy Wilh Schauman Ab Varkauden tehdas 
PL 276 
78201 VARKAUS 

Oy Wilh Schauman Ab Joensuun tehtaat 
Joensuun Saha 

PL 50 
80101 JOENSUU 

Luettelosta poistetaan: 

663054 Rauma- Repola Oy Joensuun tehtaat 
PL 50 
80101 JOENSUU 

(Tlk 346/86, 5 . 11 . 1986) VT 39/86 

39 
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HENKILOLIIKENTEEN TARIFFINKOROTUS JA -MUUTOKSET 1.1.1987 LUKIEN 

Asetuksella on vahvistettu 10.10 . 1986 menolippu- ja kuukausilipputarif

fin seka paak~upunkiseudun vyohyketariffin korotukset 1 . 1 . 1987 lukien . 

Rautatiehallitus on lisaksi vahvistanut samasta paivasta lukien joi
denkin sen maarattavissa olevien maksujen korotukset seka tariffisaan
non lisamaaraysten muutokset. 

Henkiloliikenteen tariffeja korotetaan keskimaarin kolmella prosentil 
la (meno- ja kuukausiliput J %. paakaupunkiseudun vyohyketariffin mu

kaiset liput 6 , ) %) . Korotetun tariffin mukaisia maksuja sovelletaan 

17 . 11 . 1986 alkaen sellaisiin matkalippuihin , joiden kelpoisuus alkaa 

1 . 1 . 1987 tai sen jalkeen . 

Kuukausilipun, kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun , yleislipun 

ja paakaupunkilipun hinta lasketaan kuluvan vuoden voimassaolokuukau

silta nyt voimassa olevan tariffin mukaaan ja 1 . 1 . 1987 tai sen jalkeen 
alkavilta taysilta kuukausilta korotetun tariffin mukaan. Jos lippu lu

nastetaan 11 tai 12 kuukaudeksi , peritaan korotettu hinta niin monelta 

kuukaudelta, etta maksu tulee perittavaksi yhteensa 10 kuukaudelta. 

Makuupaikkalippujen hinnat kolmen vuoteen osastossa ovat 50 mk (viikon

loppuisin 60 mk) ja kahden vuoteen osastossa 75 mk (viikonloppuisin 

85 mk). Korotettuja makuupaikkamaksuja sovelletaan 17.11 . 1986 alkaen 

varattaessa paikkoja 1 . 1.1987 tai sen jalkeen lahteviin juniin . Makuu
paikkalippuvihkojen (10 paikkaa) myynti keskeytetaan 1.1.1987 saakka 

(uusi hinta 670 mk) . 

Kirjattuna matkatavarana lahetettavien polkupyorien ja ilman paallysta 

olevien koirien matkatavaramaksut ovat 

- 200 km:n matkalta 

201 500 

yli 500 

20 mk 

30 mk 
40 mk 

Kirjattuna matkatavarana lahetettavien lastenvaunujen seka matkustajan 

mukanaan kuljettamien lastenvaunujen matkatavaramaksut ovat 

- 200 km:n matkalta 10 mk 

201 500 20 mk 
yli 500 30 mk 

Muista henkiloliikenteen maksuista korotetaan seuraavat : 
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- sailytysmaksut 

- moottoripyorat 10 mk 

- muut 5 mk 

- saapuneen matkatavaran sailytys 

- isot sailytyslokerot (Helsinki) 
- loytotavaramaksut 

3~ 

5 mk 

- esineelta ja alkavalta vuorokaudelta 3 mk 

- enimmaismaksu 15 ~ 
- ylimaaraisen junan tilausmaksu 

- veturijunasta 

- moottorivaunusta 

- kiskoautosta 

- lisamaksu kilometrilta 

220 ~ 

100 mk 

60 mk 

7~ 

- seisontamaksu alkavalta tunnilta 180 mk 

- pikajunan kuukausilipun lisamaksu 50 mk 

- Express-junan hytti- ja salonkimaksut 

- maarattyjen yhteysvalien sarjalippujen hinnat 

- paakaupunkilippujen hinnat. 

39 

Tariffitaulukoista poistetaan VR:n sairaspaarien ja sairaskantotuolien 

kayttamisesta perittavat seka kantajille suoritettavat maksut. 

Tariffisaannon lisamaarayksiin on vahvistettu seuraavat muutokset: 

EP- ja EXP-junan kuukausilippumaarayksiin on lisatty : EP- tai EXP-mer
kinnalla varustettu kuukausilippu oikeuttaa matkustamaan ilman erillis 

ta paikanvarausta EP- tai EXP-junissa, mutta ei oikeuta maksuttomaan 

paikanvaraukseen. 

Yleislippu ja paakaupunkilippu voidaan myyda myos lyhyemmaksi ajaksi 

kuin vuodeksi, kuitenkin vahintaan kuukaudeksi. Naita lippuja ei myyda 

EP- tai EXP-junissa ilman paikanvarausta kelpaaviksi, vaan niilla em . 

junissa matkustettaessa on aina lunastettava maksullinen paikkalippu. 

Koululaisryhmalippujen alennus myonnetaan aina lukukausien aikana . 

Suomen Arvostelijain Liiton jasenkortissa on merkinta oikeudesta sano 

malehtimiesalennukseen. 

Pienet elaimet kuten koirat (eturaajojen kohdalta enintaan 40 em kor
keat) , kissat yms . kuljetetaan kasimatkatavarana ilman maksua. 
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Paakaupunkiseudun vyohyketariffin mukaiset matkaliput kelpaavat vii

meisen voimassaolopaivan yoliikenteen loppuun. Junanvaihtoajat ovat 

I ja 2 vyohykkeiden lipuilla 69 minuuttia, 3 ja 4 vyohykkeen lipuilla 
99 minuuttia seka 5 ja 6 vyohykkeiden lipuilla 129 minuuttia. Jatko
matka voidaan tehda myos paluusuuntaan. 

Tariffitaulukoista ja tariffisaannosta otetaan uudet painokset , jotka 

jaetaan omatarvepainon toimesta liikennepaikoille. 

(Nro Lht 34/544/86, 6.!1.1986) VT 39/86 

MATKAILULIPUT 

Matkailulippuun liityvan linja-automatkan matkalippuun kirjoitetaan 
Lisamerkinnat-kenttaan "Pikavuoro" , kun automatkan hintaan sisaltyy 

pikavuoron lisamaksu 5 mk . 

(Nro Lht 14/544/86, 6.11.1986) VT )9/86 

VARASTETTUJA INTERRAIL + LAIVA KORTTEJA 

Alankomaiden rautateiden ilmoituksen mukaan on Amsterdamista Transalpino- matka

toimistosta varastettu seuraavat kortit : numerot 015128 - 015149 

Korteissa on painettuna NEDERLAND siina kohdassa, missa suomalaisissa korteissa 
lukee SUOMI - FINLAND . 

Englannin rautateiden ilmoituksen mukaan on Lontoosta Victorian asemalta 

(European Rail Travel Centre- toimistosta) varastettu seuraavat kortit: 

INTERRAIL : numerot 70 160013 - 160099 (87 kpl) 

INTERRAIL + LAIVA : numerot 70 160000 - 160039 (40 kpl) 

Yllamainittuihin kortteihin liittyvat vastaavan numeroiset TODISTEET on myos 
varastettu . 

Korteissa ja todisteissa on painettuna GREAT BRITAIN - NORTHERN IRELAND siina 
kohdassa, missa suomalaisissa korteissa lukee SUOMI - FINLAND . 
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Tavattaessa edella mainittuja kortteja tai todisteita on matkustaja vietava polii

sille, jota pyydetaan ottamaan yhteys rautateiden rikostutkijoihin, puh. virka

aikana VR 911-2845 . 

(Lht 5.11.1986) VT 39/86 

VARASTETTU EURAIL YOUTHPASS 2 kk:n lippu numero 8 278145 

Lipussa on seuraavat tiedot: 

Nimi: Miss Andrea Scott 

Syntymaaika: 13.05 . 1966 

Asuinmaa : canada 

Tavattaessa edella mainittuja kortteja on matkustaja kortteineen vietava seuraavalla 

mahdollisella asemalla poli isille , jota pyydetaan ottamaan rautateiden rikostutki

joihin , puh . virka- aikana VA 911 - 2845 . 

(Lht 5 . 11 . 1986) VT 39/86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

KORJAUS VT 37/86 

Helsingin vetokalustovarikolla en aPoinna yksi huoltomiehen (A7) 

toimi. 

foimeen nimitetty sijoitetaan Helsingin vetokalustovarikolle. 
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Pieksamaen rautatiepiiri: konduktoori (A 11) Tauno Vihtori Tar

vainen (Pm la) , konduktoori (A 10) Toivo Johannes Neuvonen (Jy 

la), rataesimies (A 9) Leo Ilmari Rosenstrom (Jy ra), vaihdemies 

(A 7) Mauno Sakari Savolainen (Kuo la), asemamies (A 2) Lauri Vil

helm Halinen (Pm la/Mr), ylim.siivooja (A 2) Tyyne Seppanen (Pm 

vr/Mi), ylim.tallimies (A 2) Veijo Kalevi Sutinen (Ilm vr), asema

mies (A 1) Ari Jaakko Juhani Penttila (Jy la), tss ins Oiva 

Aukusti Rantala (Pm rtp/rr) 

FYYSISEN KUNNON TESTAUS SYKSYLLA 1986 

Rautatiehenkilokunnan vapaaehtoista fyysisen kunnon testausta (RH:n kirjelma 
n:o H 984/7104, 2. 11. 1966) jarjestetaan VRU:n alueilla syyskaudella 1986 seuraa
vasti: 

Testipyora Testipyora 3 
Hamina 03.11-07.11 Turku 03.11-07.11 
Lappeenranta 10 . 11-14 . 11 Salo 10.11-14.11 
Hel s inki, RH 17.11 - 28.11 Hyvinkaan konepaja 17.11 -28.11 

" rata 01.12-05 . 12 Tampere 01.12-12.12 
Pasilan konepaja 08 . 12-19.12 Rauma 15.12-19.12 

Testipyora 2 Testipyora 4 
Kemijarvi 03 . 11-07.11 Lahti 03.11-07.11 
Rovaniemi 10.11-14.11 Pieksamaki 10.11 -14.11 
Tornio 17 .1 1-21.11 Kuopio 17. 11-21. 11 
Kemi 24.11-28.11 I i salmi 24.11-28 . 11 
Kokkola 01.12-05.12 Savonlinna 01 . 12-05 . 12 
Seinajoki 08.12-12.12 Pasilan konepaja 08.12-19 . 12 Haapamaki 15.12-19.12 

Kuntotestivaunu (A 95) 
Oulu 03.11 -14.11 Kouvola 08.12-12.12 
Kontiomaki 17.11-21. 11 Kotka 15.12-19.12 
Joensuu 24.11-28.11 Helsinki, varikko 22.12-31.12 
Imatra 01.12-05 .12 

Ajantilauksesta, testauspaikasta yms. ilmoite~aan tarke~~~n tyopis
teissa sei~~julisteilla ja ilmoituslehtisilla . 

VR:n Urheil~toimikunta 

Helsi11ki 1986. Valtion painatuskeskus 
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VIRKAPUKINEIDEN TILAAMINEN JA HINNAT VUONNA 1987 

Rautatiehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan, Hameenlinna, 
kanssa vuodeksi 1987 kausitilauksen Valtionrautateiden (VR) 
16.12.1980 vahvistettujen virkapukumaaraysten mukaisten vir

kapukineiden, joista suoritetaan virkapukuavustus, toimitta
misesta rautatielaisille . Taman lehden liitteena on virkapu
kumaaraysten mukaisten pukineiden hinnat vuonna 1987 . 

Valtion Pukutehtaan edustaja kay noin joka kolmas kuukausi 

suurehkoilla asemilla ottamassa mittoja ja sovittamassa 
pukuja . Edustajan tulosta ilmoitetaan ao . asemalle noin kym
menen (10) paivaa aikaisemmin . Mitanotto matkoineen sisal
tyy em . mittatyona valmistettavien pukimien hintoihin. Val
tion Pukutehtaalla, Hameenlinnassa otetaan tilauksia ja mit
toja arkipaivisin klo 8 - 17, ei kuitenkaan lauantaisin, sa
main kuin Helsingissa Fabianinkatu 2 D keskiviikkoisin ja 
torstaisin klo 10 - 16 , missa pukuja voi tilata myos val

mistettavaksi sovituksella; talloin veloitetaan lisaa 50 
markkaa takista ja 40 markkaa housuista ja hameesta. Naista 
kustannuksista vastaa tilaaja itse kokonaan . 

Numero- ja mittatyona valmistettavia virkapukineita saman

aikaisesti tilattaessa ei niita saa merkita samaan tilaus
lomakkeeseen . 

Virkapukineita valmistetaan mitanottotilaisuuksissa tai muu
t en tilattu maara . Kaikki tilaukset (paitsi solmiotilaukset, 

joista ei tule virkapukuavustusta) tehdaan VR lomakkeelle 
nro 3903 . Tilauksen hyvaksyy asianomainen rautatieviranomai 

nen ja t i laus toimitetaan hyvaksyttyna joko suoraan Valtion 

Pukutehtaalle t a i eri puolilla ratave rkkoa jarjestettavissa 
mitanottotilaisuuksissa tehtaan edusta jalle . Tilaukset tulee 

toimittaa niin, etta ne ovat Valtion Pukutehtaalla viimeis
taan 31. 12 .1 987 . 

Numeropukimien toimitus tapahtuu 2 - 4 viikon kuluttua val
mi stajan varastosta. Mi ttojen mukaan tehtaessa pukineiden 
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toimitusaika on noin 4 - 6 viikkoa. MitanottOtilaisuuksissa 
esitetyt kohtuulliset toivomukset toimitusaikaan nahden py
ritaan ottamaan huomioon. 

40 

Mittapukineiden osalta tehdas sailyttaa mittatiedot nelja 
(4) vuotta yksittaisista virkamiehista, niin etta nama voi
vat vastaisuudessa tilata pukineensa viittaamalla valmista
jalla ennestaan ole.vi in mi ttoihin, mikali ne edelleen pita

vat paikkansa, tai merkitsemalla tilaukseen myyjan mahdolli 
sesti hanelle ilmoittaman kokoa ja tyyppia ilmaisevan nume
rotu.nnuksen. 

Tehtaan vuosiloman aikana heinakuussa ei tilauksia toimite
ta. 

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

Pukimet lahetetaan suoraan tilaajille postiennakolla. Oman 
osuutensa virkapukineiden hinnoista seka posti - ja lisatyo
maksut tilaaja suorittaa postiennakon lunastamisen yhtey
dessa . 

(Nro Pst 2/124/86, 12 .1 1 .1 986) VT 40/87 



Hankkija (valmistaja) Valtion Pukutehdas, Hameenlinna ... 
0 

hinnat 1 . 1 . - 31 . 1 2 . 1 987 

Kangas laatu Koko- Hinta jakautuu 

nais- VR:n osuus Tilaajan osuus 

hint a 90 '/> 60 '/> 10 % 40 % 
mk 

Miesten numero-

Eukineet 
Virkatakki I villaterylene 429,- 386 ,1 0 257 ,40 42,90 171 ,60 

Housut I 206,- 185,40 123,60 20 , 60 82,40 

Kesatakki 366,- 329 ,40 219,60 36 , 60 146 ,40 ... 
Yaallystakki 469,- 422' 10 281 ,40 46,90 187,60 

- irtovuori nylon/ acryl 104, - 93,60 62,40 10,40 41 ,60 

- turkiskaulus lam mas 101 ,- 90 ,90 60,60 10,10 40,40 

Virkalakki I 
- lippalakki punoksella 122,- 109,80 73,20 12,20 48,80 

- punos erikseen 23, - 20 ,70 13,80 2,30 9,20 

- turkislakki, kangaspaallinen 133,- 119 , 70 79,80 11,30 53,20 

' 
nahkapaall i nen 156,- 140,40 93,60 15,60 62 ,40 

Paitapusero PE/puuvilla 103,- 92,70 61 , 80 10,30 41 ,20 

Pusero II villa terylene 342 ,- 307,80 205,20 34,20 136,80 

Talvipusero nylonpuuvilla 264,- 237 ,60 158,40 26,40 105,60 

- turkiskaulus lammas 101,- 90,90 60,60 10,10 40,40 



Housut II 206,- 185,40 123,60 20,60 82,40 
Virkalakki II 
- kesa lakki punoksella villaterylene 86,- 77,40 51 ,60 8,60 34,40 
- turkislakki punoksella nylonpuuvilla 102,- 91 , 80 61 ,20 10,20 40,80 

- punos erikseen 20,- 18,00 12,00 2 , 00 8,00 

Miesten mitta~ukineet 
Virkatakki I villaterylene 595,- 535 , 50 357,00 59 , 50 238,00 
Housut I ja II 284,- 255 , 60 170,40 28,40 113,60 
Kesatakki 551 ,- 495 , 90 330,60 55,10 220,40 
Paallystakki 646,- 581 , 40 387,60 64,60 258,40 
- irtovuori nylon/acryl 151 ,- 135,90 90 , 60 15' 10 60,40 
- turkiskaulus lam mas 132,- 118,80 79 , 20 13,20 52 ,80 Vl 

Talvipusero nylonpuuvilla 411 ,- 369 ,90 246,60 41 '10 164,40 
Pusero II villaterylene 466 ,- 419,40 279,60 46,60 186,40 

Naisten numero~ukineet 
Virkalakki I punoksella 
- kesalakki villaterylene 87,- 78 , 30 52,20 8,70 34,80 
- turkislakki nahkapaallinen 156,- 140,40 93,60 15,60 62,40 

- punos erikseen 23,- 20,70 13,80 2,30 9,20 
Paitapusero PE/puuvilla 103,- 92 ,70 61 ,80 10,30 41 ,20 

Naisten mittaEukineet 
Virkatakki villaterylene 539,- 485,10 323,40 53,90 215,60 
Hame 192,- 172,80 115,20 19,20 76,80 .. 

0 



, 
0 

Pitkat housut villaterylene 265,- 238,50 159,00 26,50 106,00 

Kesatakki 423,- 380,70 253,80 42,30 169,20 

Paallystakki 641 ,- 576,90 384,60 64,10 256,40 

- irtovuori nylon/ acryl 151 ,- 135,90 90,60 15,10 60,40 

- turkiskaulus lam mas 132,- 118,80 79,20 13,20 52,80 

Virkamerkit 

Lakkimerkit 15,- 13,50 9,00 1, 50 6,00 

Junasuorittajien lakin keltaisenpunainen paallinen 35,- 31 ,50 21 ,00 3,50 14,00 

Lisahinta sovituksesta: 
Takki/pusero 50,-
Housut/hame 40,- a-

Solmio, tummansininen VR-merkilla 36,-
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RAUTATIEHALLITUKSEN KIRJASTOON TULLEITA TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA 

TUKU-yleiskustannusprojekti : Valiraportti 08 . 11.1985, Loppu

raportti 15.08.1986 I RH. Taloustoimisto. - Hki, 1986. - 20 s. 

1 liite + 5 s . , 2 liitetta . 

(VRIVSJ 1986113). 

S~HKE : Sahkoalueiden kehitysprojekti 

osasto. - Hki, 1986 . - 77 s. 1 21 em. 

TERVONEN, LEENA 

Loppuraportti I RH. Rata -

Valtion liikelaitoksia koskevan lain soveltaminen Valtionrauta 

teihin : Muistio I RH. - Hki, 1966 . - 24 s. 1 30 em. 

ANV~NONING av entreprenorer vid banarbeten I Jorma Anttila, 

Daniel Johansson, Juhani Seppala, Peder H. Si!lrenson. - 18 s. 1 

30 em . -

(Nordisk banteknisk ingenjorsutbildning 1985186) 

BESIKTNING och underhAll av vaxlar I Niels Fischer-Nielsen, John 0. 

Grinde, Hakan Bjurek, Birgitta Nylander. - 14 s. , 10 liitetta 1 

30 em . -

(Nordisk baneteknisk ingenjorsutbildning 1985166. Redovisning av 
projektarbete) 

FORBEDRING og forsterking av planum I Inge Hjertaas, Helena Meier, 

Per Herman Si!lrlie. - 26 s. 1 30 em. -

(Nordisk baneteknisk ingeni~rutdanning 1985186 . Prosjektarbeide 

Obbgave n:o 15) 

HELSVETSAT spAr I Torkil Brandsag, Sam Berggren, Henrik Fagerholm. 

- 7 s. 1 3 0 em . -

(Nordisk banteknisk ingenjorsutbilding 1985/66. Projektarbete nr. 
14) 

RAOAN kunnossapidon tavoitteet = MAl for banunoerhAllet I Teuvo Si 

vunen , Niels Anker Ji!lrgensen, Ulric Gunnarsson, Marianne Hansson. -

29 s . 1 3 0 em. -

(Projektarbete vid nordisk banteknisk ingenjorsutbildning 1985186) 
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SPORGEOMETRI I Leif Jdrgensen , Hans Erik ~iig, rnge M. Engelberg . -

22 ' s• , 8 liites . 1 30 em . -
[Nordisk baneteknisk ingeni~rutdannelse 1985186 . Projektoppgave 

no: 1 7J 

SPARLAGESVARDERING sam grund for underhAllsplanering I Johnny 

Sorensen , Hannu Reijonaho, Seppo Ronni , Gunnar Franssen . - 26 s . 1 

30 em . -

(Nordisk banteknisk ingenjorsutbili::lning 19~5186 •. Projektarbete n : o 

3) 

FACING the Challenge : The intermodal terminal of the future 

Papers presented at the conference on intermodal freight terminal 

design March 2 - 5, 1986 , New Orleans , Lousiana I National Research 

Council . Transportation Research Board .~ Washington D.C., 1986 . -

1 4 s . 1 3 0 em . -

(State of the art report 1 4) 

TRANSIT terminals : Planning and design . elements /National 

Research Council . Transportation Research Board . -Washington D. C. , 

1986 . - 44 s . 1 30 em. 

(Transportation Research Record 1 1054) 

ISBN 0-309-03970-3 

GRANSOVERSKRIDANDE kombinerade transporter med vaxelflak I 

Transportforskningskommiss,ionen. - Stockholm , 1986 . -

1 : Sammanfattande rapport : Transportteknik - trafiksystem -

kostnadsjamforelser. - 47 s . 1 30 em . -

(Rapport I Transportforskningskommissionen 1 1986, 4) 

GRANSOVERSKRIDANDE kombinerade transporter med vaxelflak I 

Transportforskningskommissionen . - Stockholm, 1986. -

2 : Anaiys av : Transportteknik - trafiksystem - kostnader. - ~ 

66 s . , 6 li~tetta 1 30 em . -

[Rapport fo Transportforskningskommissionen 1 1986 , 5) 
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KDMBITRAFIK : Ekonomi, organisation och teknik . Konferens, 11-12 

september 1985 I ~ransportforskningskommissionen . - Stockholm , 

1985 . - 158 s . 1 3D em . -

(Rapport I Transportforskningskomm:Pssionen 1 1985, 1 D) 

BERNSTEIN, .DAVId 
0 

Yrityksen imago ja todellisuus I David Bernstein. - Helsinki , 1986 . 

- 323 s . 1 21 em . 

(Rastor-julkaisu) 

ISBN 951:9103-77-5 

CARLZDN, JAN 

Pyramidit nurin : SAS:n paajohtajan kirja uudesta ihmisesta ja 

uudesta johtajasta I Jan Carlzon , Tomas Lagerstrom . - Jyvaskyla , 

1986 . - 216 s . 1 21 em . 

ISBN 951_-2D-2794-1 . 

MATALA , HEIKKI 

Immateriaaliset arvot monitavoitteisessa paatoksenteossa I 

Heikki Matala . - E·spoo , 1986. - 143 s . 1 3D em . -

(Tutkimuksia I Valtion teknillinen tutkimuskeskus . Rakennuslabora 

torio 1 19B6 , 413) 

NIKKIU\ , JUHAN! 

Julkinen ha~linto j~ yhteiskunta : Johdatus julkishallinnon makro

teorioihin I Juhani Nikkila . - "Hki, 1986 . - 98 s . 1 25 em . -

(Valtion ·Koulutuskeskus· . J.ulkaisusarja ·s 1 36) 

ISBN 951-9314-50-4) 

NAYTTOPAATETYOSKENTELY toimistoymparistossa : Vaatimukset ja 

varustus I SuDmen Standardisoimisliitto SFS ry . - Hki. 1986 . -

24 s . 1 21 em .· -

(SFS-kasikirja 1 72) 

RAIDELIIKENNEMELUN laskentamalli I Ymparis'toministerio . - Hki . 

1986. - 35 s ," 1 30 em. -

(Ymparistomin"ister:ra ·. Sarja A 1 1986, 41 l 

ISBN 951-46 -9 822-3 
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PALVELU hallinnossa I Valtion koulutuskeskus . - Helsinki , 1986. -

66 s. 1 25 em . 

(Valtion koulutuskeskuksen julkaisusarja 8 , 1986, 40) 

ISBN 951-9314-56-3 

ROPE. TIMO 

Asiakaskeskeinen markkinointi - nakemyksia ja sovellutuksia I 

Time Rope . - Espoo, 1986. - 184 s . 1 22 em. -

(Ekonomia-sarja) 

ISBN 951-35-3728-5 

TALVITIE, JYRKI K. 

Suomalais-ruotsalainen tekniikan ja kaupan sanakirja I Jyrki K. 

Talvitie , Gosta A. Malm. - Espoo, 1986. - 459 s . 1 26 em. 

ISBN 951-9035-63-X 

TIETOJENKASITTELYN kehittamisvastuuhenkiloiden koulutusohjelma I 

Valtiovarainmin.isterio . - Hki, 1986. - 70 s ., 7 l iitetta 1 25 em . -

(Komiteanmietinto , 1986, 7) 

ISBN 951-46-7866-4 

Julkaisut ovat Valtionrautateiden henkilokunnan lainattavissa RH:n 

kirjastosta (N : o Hlo 41051186, 13 . 11 . 86) VT 40186 

KIELITUTKINNOT RAUTATIEOPISTOSSA 

"Henkil6st6hallinnon miiriyksii" kohdan A.4.ll. mukaiset kielitutkin

not ruotsin, englannin, venijin, saksan ja ranskan kielissi jirjeste

tiin Rautatieopistossa joulukuussa 1986 osanottajille myohemmin ilmoi

tettavana aikana. 

Ilmoittautumistietoihin tulee sisiltyi osanottajan tiydellinen nimi , 

virka-asema , virantoimituspaikka, tutkittava kieli seki suoritettavan 

tutkinnon aste (em . miiriysten kohdan § 3-6) . My6s aikaisemmin ko . 

kielessi mahdollisesti suoritettu arvosana on main ittava . 
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I1moittautumiset 1ahetetaan kou1utusjaostoon 27 . 11 .1 986 mennessa . 

Kie1itaito tutkitaan vain yhdessa kie1essa kerra1laan ja vain sen 

asteista arvosanaa varte n , mita i1moittautuminen ede1lyttaa. 

Seuraava tutkintotilaisuus on toukokuussa 1987. 

Ktj 13 . 11.1986 VT 40 / 86 

HELSINGIN LIPUNMYYNTIAUTOMAATEISTA SAATUJEN HYVITYSKUITTIEN 
TAKAISINLUNASTAMINEN 

Lipunmyyntiautomaatista saatu hyvityskuitti lunastetaan paasaan

toisesti takaisin asiakkaalta Helsingin asemalla , jok o lippu

tai laituritoi mistossa . 

Pyydettaessa se lunastetaan myos mu issa l i pputoimi stoissa tai 

j unissa . 

Junahenkiloku nta to1mittaa asiakka1lta s a adut kuit 1 t omille t111-

tyspaikoilleen , jotka luna stavat ne ku1tti1n merkitylla hinna lla . 

T111tyspaikat t 1 1 1ttavat ne takaisinmaksettujen os1 t ta1n kay t etty 

jen lippujen mukana amana nippunaan tilitoimistoon . 

Taka1sinmakset t ujen matkal1ppujen luetteloon merk1taan a siakkaan 

ku1ttauksen s1jaan "Hyv1tys automaatista" . 

Ennen ku1tin lunastamista asiakkaalta on varmistuttava s1ita , e t t a 

ku1tt1 on asianmukaisesti taytetty. 

HYVITYSKUITTI 
KVITTO ATERBETALNING 

KUITAtAAN MK 10 HK KVITTERAS 

N!HI NAHN : 

OSOITE ADRESS 

AUTOHAATTI NO . : HELSINKI 
AUTOMAT NR : HELSINKI 

(Trk 116/86 , 13.12.1986) VT 40/86 

01 
01 

PVH 01.11.86 
DATUM: 01.11.86 

000092 
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KADONNUT OCK-VAUNUN METALLISET ALUSPALKIT 

Kadonnut Ock-vaunun metalliset aluspalkit (10 kpl). Etsittava 
kuormaus- ja purkauspaikoilta. Loytymisesta ilmoitettava puh . 
901-221 lohj Vilen. 

VT 40/ 86 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

H e 1 s i n g i n r a u t a t i e p i i r i s s a asemapaal

likon (A 23) virka. 

Paajohtajalle osoitetut kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 

rautatieballituksen kirjaamoon viimeistaan 22.12.1986. 

Virkaan nimitetty sijoitetaan toistaiseksi Riibimaen (liikenne

alueen paallikko) liikennealueelle. 

Hyvinkaan konepajaan otetaan tyosopimussuhteeseen sahkovoimateknii 

kan linjalta valmistunut 

SAHKOTEKNIKKO 

veturikorjauksen tyonjohto - ja suunnittelutehtaviin . 

Hyvinkaan konepajan paall ikolle osoitetut ki rja l liset hak e muks e t 

palkkato i vomuksineen on toimitet t ava 5 . 12 . 1986 mennessa ko ne pajan 

kirj a a moon . 

Lisatietoja antaa i ns Rauno Makinen puh . 917 - 2406 . 

Apulaisasempaallikon (Al7) virka, apulaisasemapaallikon (AlS) 

virka, liikennetarkastajan ap (Al4) virka, kolme toimistosihtee

rin (Al3) virkaa, kolme toimistosihteerin (All) virkaa, kuusi 

toimistosihteerin (AS) virkaa, yliteknikon (Al7) virka, toimis

torakennusmestarin (Al7) virka, rakennusmestarin (Al4) virka, 

seitseman konduktoorin (All) virkaa, nelja konduktoorin (AlO) 

virkaa, kolme kuormausmestarin virkaa, kak s itoista veturinkul

jettajan virkaa , vaunumestarin (Al2 ) virka, viisitoista junamie

hen tointa, nelja vaihdemiehen tointa, kaksikymmenta asemamiehen 

(A2 ) tointa, kaksikymmentayksi asemamiehen (Al ) tointa , viisi 

autonkuljettajan tointa, kuusi veturinlammittajan (A7) tointa, 

kaksi autonasentajan tointa, nelja sahkoasentajan tointa, vau-
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numiehen toimi, ta11imiehen toimi, ko1me rataesimiehen tointa, 

y1imaaraisen rakennusmestarin (Al6) toimi, y1imaaraisen tyonjoh

tajan (A14) toimi, y1imaaraisen jarjeste1ymestarin toimi, y1i

maaraisen autonasentajan toimi, ko1me y1imaaraista autonku1jet

tajan tointa, ko1me y1imaaraista trukinku1jettajan tointa. 

Tampereen rautatiepiirin paalliko1le osoitetut kirja11iset hake

mukset on toimitettava Tampereen rautatiepiirin kansliaan vii

meistaan 22.12.1986. 

Ede1la mainittuihin virkoihin ja toimiin nimitetyt sijoitetaan 

toistaiseksi seuraavasti: 

apulaisasemapaal1ikko (Al7) 

apu1aisasernapaa11ikko (Al5) 

liikennetarkastaja ap (Al4) 

toimistosihteeri (Al3) 

toimistosihteeri (All) 

toimistosihteeri (AB) 

yliteknikko (Al7) 

Turun (1 Tku yleis- ja henkilo

ha11.) liikennea1uee11e 

Tarnpereen (1 Tpe tra toimisto

paa11 .) 1iikennea1ueel1e 

Tampereen (1 ti1itysten valv.) 

rautatiepiiriin 

Tam~~reen (1 Tes-pa1kat, 1 kou1u

tusasiat) rautatiepiirin toimis

toon , 

Tarnpereen (1 Tpe lipt yleiset- ja 

ti1itysasiat) 1iikennea1ueelle 

Tampereen (1 1askenta-asiat, 

1 1ask. kasitt.) rautatiepiirin 

toimistoon, 

Perin (1 hpy palkkausasiat) 1ii

kennea1uee1le 

Tampereen (1 Tpe RAP-1ipunmyynti) 

ja Turun (3 Tku RAP-1ipunmyynti, 

1 Tku tra) liikennealueil1e seka 

Tampereen (1) varikolle 

Turun (1 mre) variko1le 
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teimisterakennusmestari (A17) Tampereen (1 rr) rautatiepiiriin 

rakennusmestari (Al4) 

kenduktoori (All) 

kenduktoori (AlO) 

kuermausmestari 

veturinkuljettaja 

vaunumestari (A12) 

junamies 

vaihdemies 

asemamies (A2) 

asemamies (Al) 

Tampereen (l Tpe) rata-alueelle 

Tampereen (2 Tpe), . 

Turun (2 Tku, 1 Ukp), 

Perin (1 Pri) ja 

Teijalan (1 Tl) liikennealueil le 

Tampereen (1 Tpe), 

Turun (1 Tku) ja 

Perin (2 Pri) liikennealueille 

Tampereen (1 Tpe tra) ja 

Perin (2 Pri tra) liikennealueille 

Tampereen (7) ja 

Turun (2) varikeille, 

Teijalan (2 Tl) ja 

Rauman (1 Rma) liikennealueille 

Turun (1) varikelle 

Tampereen (6 Tpe, 2 Nea), 

Turun ( 5 Tku) ja 

Perin ( 2 Pri) liikennealuei1le 

Turun (1 Nnl) ja 

Perin (2 Pri) liikennealuei1le, 

Haapamaen ( 1 Man) rautatiealueella 

Tampereen ( 7 Tpe, 3 Jas), 

Turun ( 9 Tku) ja 

Perin ( 1 Pri) liikennealuei1la 

Tampereen (4 Tpe, 1 Pke, 1 Jas, 

1 Kru js-pat, 2 Msk js-pat.) , 

Turun (6 Tku) ja 

Perin (1 Pri, 3 Mn, 2 Hva js-pat.) 

1iikennealueille 
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autonku1jettaja Tarnpereen (1 Tpe tra), 

Turun (2 Tku tra ja 1 S1o) ja 

Porin (1 Pri tra) 1iikennea1uei11e 

veturin1amrnittaja (A7) 

autonasentaja 

sahkoasentaja 

vaunumies 

ta11imies 

rataesimies 

y1imaarainen 

rakennusmestari (Al6) 

Tampereen (1) ja 

Turun (2) varikoi11e , 

Toija1an (1 T1) ja 

Rauman (2 Rma) 1iikennea1uei1le 

Tampereen (1) ja 

Turun (1) varikoi11e 

Tampereen (4 Tpe sh) sahkoa1uee11e 

Porin (1 Hva) variko11e 

Turun (1) variko1le 

Tampereen (1 Tpe hits.), 

Turun ( 1 Tku) ja 

Porin (1 Pri) rata-a1uei11e 

Tampereen (1 Tpe) rata-a1uee1le 

ylimaarainen Haapamaen (1 ky1a:n esimies) 

tyonjohtaja (A14) rautatiea1uee1le 

ylima arainen Rauman (1 Rma jnt) 

jarjestelymestari 1iikennea1ueelle 

ylimaarainen autonasentaja Tampereen (1) varikolle 

ylimaarainen autonkuljettaja Porin (2 Pri tra) ja 

y1imaarainen 

trukinkuljettaja 

Rauman (1 tra) 1iikennealuei1le 

Porin (3 Pri tra) 

liikennea1ueil1e 
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lnsinoorin (A19) virka, toistaisek~i Turun kOnepajassa. Konepsaston johtajalle osoitetut 

kirjalliset hakemukset on toimitettava rautatiehallituksen kirjaamoon 22.12.1986 mennessii 

ennen vtraston aukioloajan piiiittymistii. 

Totmistovirkaltjan (A5) toimi, toistaiseksi Turun konepajassa. Turun konepajan piiiillikolle 

osoitetut kirjalliset hakemukset 'On t,oimit~ttava konepajan. toirntstoon-viimetstiiiin 22.12.1986 . 

. NIMITYKSIX JA ~RXYKSIX 

T a l o· u s o s .a. s t o: varastomestarin (A11) toimeen (Hki pavto) 

varastomestari (A 10) J .aakJ<o Antero M.arttila, toimistosihteerin (A 11) 

virkaan (Hki pavto) tsiht (AS) ~irja Tel1erv.o Makela, toi~istosih

teerin (A11) virkaan (Hki pavt_?) merkonomi Ka·r ·i Juha Erkki Virko1a, 

y1im. tdimistosinteerin (A11) to~me~h (Hki pavtol . tsiht (AS) Rauha 

Kononov. 

EROJA 

S e i n ii j o e n r a u t a t i e p i. r i : ' 1iikennetarkastajat 

Leevi Heikki Asunto, Kaar10 ~ohannes L3aksonen , asemapiiii1likot 

Erkki Vil6o Kokki, Juho Jalmari Oj~n(emi, .Ju~o Aukusti Seppala, 

apulaisase.mapaallikot Jouko Ualevi Pohjanjoki, Kalervo Antero 

Vainio, liikenneohjaaj·at Martta Aho, Allan Erik Ilmari Ropponen , 

Jalo Joh6~nes Viitanen; · liikenneme$tari ~ars Bror Ahlberg , raken

nusmestarit Pentti Paavo Palornaki, _Lauri_-Pirinen, jiirjestelymes

tari Oiva Unto Leande r s'avela, veturinkuljettajat Olavi Johannes 

Ekola, Kalervo Konstantinus .Juppo, kuormausmesta ri Esko ()lavi 

Viitanen , sahkoasentajat Martti Antero Peippo, Tauno Mannisto , 

rataesimiehet Viiino Pette i Hilkamo, irjo Jooseppi Jouppi , vau

nuntarka~taja Matt1 Hip~i . veturinliimmittajii Markku Juhani Heik

kila , ju~amiehe-t Pentti. Pas~ia, Ee.ro A~kusti Saari , Erkki Albert 

Sandvik, Niilo Samuel Sivula! Yrjo _A.:ns e lmi Somero , tallimiehet 

Valter Bror Hen·r'iksson, Tapio Parkkinen , ylimaadiinen jiirjeste

lymestari T~pan i Nor rena, yl imiiiira i.ne n koheenho i ta ja Ens io Johan

ne s Komulain~n , · ylimiiarai~e t siivoojat Anja Maria Hevonkoski, 

Al1i E1iisa Suvanto . 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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ALOITTEIDEN PALKITSEMINEN 

Kunniakirja ja rahapalkinto seuraaville aloitteentekijoille: 

Ylikonduktoori Pentti Kuumola, Riihimaki 

Kiinnijaatyneen jarrulossin irrotus- ja jaanpoistokanki 
300 mk 

Vaunumestari Pentti Tuovinen, Kotka 

Avovaunujen numerokilpien muuttaminen varastotavaraksi 
600 mk 

Tolmistovirkailija Leila Rytkonen, Joensuu 

Urakoltsijan nlmen merkltseminen vleraiden autojen ja koneiden 
ATK-tilityslistaan 
400 mk 

Vaunustonkaytonvalvoja Diva Metsatle 
Vaunumestarl Talsto Saranpaa 
Vaununasentaja Jouni Ilvonen Joensuu 

Pysaytyskengan sailytyspukklin )aahoyla kovettuneen lumen 
poistoon kengasta 
Yht. 900 mk 

Konemies Jari Virtanen, Riihimaki 
Koneteknlkko Veikko Salakka, Pasila 

(1400 mk) 
( 600 mk) 

Sepelintasoitus betonipollikahmariin kilnnitetylla tasoitusle
vy lla 
Yht . 2000 mk 

Myynt ineuv. Eero Toivonen, Kokkola 

Tavarakontin kayttaminen hyvaksi Transpoint - tuotteen esittelyssa 
300 mk 

Veturinlammittaja Dssi Hyytiainen, Kouvola 

Sr -1 veturin sivupeilin lukituksen muutos 
300 mk 

Konemiehet 
Mauna Heiskanen 
Veikko Hamalainen 
Pentti Tissari 
Pekka Kroger Pieksamaki 

(1400 mk) 
(2000 mk) 
(1400 mk) 
( 600 mk) 

Plasser-Unimat raiteentukemiskoneen parannuksia 
Yht . 5400 mk 

Varastotyontekija Tlmo Inha, Otpa Hy 

Otpa : n painotoiden tilaus- ja pakkaustoiminnan kehittaminen 
500 mk 

Putkiasentaja Pauli Tallqvist, konepaja Turku 

Menetelman kehittaminen matkustajavaunun paineilmakayttoisen paa
tyoven turvakumin korjaamiseksi 
4800 mk 
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Tekn1kko lsmo Toivanen, P1eksamaki 

Vetureiden ohjaamoihin polttoaineen maaraa osoittavien m1llarei
den asentaminen 
400 mk 

Vaunustonkaylonvalvoja Risto Luoma, Pieksamaki 
Asemamies Rauno Takklnen, Pieksamakl 

Nostoseipaan kayltaminen kuormausliinan asetlelussa nosturin 
koukkuun 
Kummallekln 300 mk 

Opasllnesimies Tarmo Keskinen, Iisalmi 

Nostopuomi + va1jeritalja-yhdistelman kaytlaminen opastinmaslo
jen pystytystyossa 
1000 mk 

HYVINKAAN KONEPAJALLA PALKITUT ALOITTEET 

Ohutlevyseppa Pentti Saari 

Dr13-veturin katto-osien korjauspaikan slirto ja telineel 
200 mk 

Yliteknlkko Esko Kokkinen 

Dv 12-veturin liukuikkunan laakerolnti 
600 mk 

Teknikko Arto Taskinen 

Sahkolurvallisuus veturinsahkotoissa 
300 mk 

PIEKSAMAEN KONEPAJALLA PALKITUT ALOITTEET 

Varaosatyonteklja Vesa Svahn 

Ruuvijarrun ketjupyoran korjaus 
400 mk 

Telinkorjaaja Olavi Taavilsainen 

41 

Telin K14 pyorovivun cipustintapin muJttaminen jarrutonkan ripus
timen tapiksi 
300 mk 

Jyrsija Olavi Naukkarlnen 

Kovametalli muotojyrsinten suunnittelu ja teko 
300 mk 

Koneasentaja Esko Nenonen 

S1irtolavan vetokelan suojakaari 
200 mk. 

( Nro Hlo 2/125/86) VT 41 /86 
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TEL-lndeksi 

Ensi vuoden palkkaindeksiluvuksi on vahvistettu 1225. T~ll~ palk

kaindekslluvulla eli TEL-indeksill~ tarkistetaan kalkkl tyoel~k

keet ja myos valtion palvelukseen perustuvat VEL-elakkees ja 

VPEL-elakkeet . 

Palkkalndeksiluvun muutos no staa maksussa olevla elakkeit~ 5,15 

prosenttia. TEL-lndek~n vahvistaa sosiaali- ja terveysminlste

r io. 

Pst 17.11.1986 VT 41/86 

Valtion virkamleslaki 

Saadoskokoelmassa on julkaistu valtlon virkamieslaki 755/86 ja 

vallion virkamieslain voimaanpanolaki 756/86 24 paiv~n~ lokakuuta 

1986 . 

Laki tulee voimaan p~iv~na tammikuuta 1988. 

Pst 17.11.1986 VT 41/86 

Kiteen asemalla eleva 2 x 10 tonnin pukkinosturi SS 6709 poistetaan 

kaytosta 1.12 . 1986 alkaen ja 
Uimaharjun asemalla eleva 2 x 10 tonnin pukkinosturi K 2432 poiste

taan kaytosta 1.12.1986 alkaen. 

Pyydetaan poistamaan ao . julkaisuista. 
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LIIKENNEPAIKAN KUORMAUSILMOITUS 

Kuormausilmoitus 1om 4435 uusitaan ja uusittu lomake otetaan 
kayttoon 1. 1.1987 lukien. 
Vaunustoryhlnittelyyn on tehty mm . seuraav"ia muutoksia: 

Hbi ja Hio-vaunut omana ryhmanaan katetuissa vaunuissa 
Fat ja Fau- vaunut omana ryhmanaan 
Ohn ja Ohna (hakevaunut) erotettu omaksi ryhmakseen 
Obb, Obg, Leg, Ljm, Sbu ja Svs (vaihtokuormatilavaunut) 
erotettu omaksi ryhmakseen 

lll 

Lisaksi raja-asemien kautta ulkomailta saapuneet kuormatut vaunu
arvot merkitaan kuormausilmoitukseen omalle rivilleen. 

Lomakkeen muutos on huomioitava loppuvuoden lomaketilauksissa . 
(Lt 109/412/86 , 20 . 11 . 1986) VT 41/86 

VUOKRATUT TAVARAVAUNUT 

Kansioon "TAVARALIIKENNE" (1om. VR 3701) kohtaan vuokratut 
tavaravaunut tehdaan seuraavat muutokset: 

Enso-Gutzeit Oy Imatrankosken tehtaat 

Poistetaan sopimus Lko 31292/552/84, 1 .7.1984 . Sopimuksen 
voimassaoloaika on paattynyt 17.10.1986 . 

Kymi- Stromberg Oy 

Vuokrasopimuksesta Lko 22656/652/75, 29.4.1975 poistetaan 
Sok-sarjan vaunu 196714-0 13.11.1986 lukien . 
(Lt 109/412/86, 14.11.1986) VT 41/86 
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AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Ylim. varastonpaallik5n (A 19) toimi toistaiseksi Turun varastossa 
ja y1im. ty5njohtajan (A 14) toimi toistaiseksi Hyvinkaan varas 
tossa. 

Talousosaston johtaja11e osoitetut kirja11iset hakemukset on toimi
tettava rautatieha1lituksen kirjaamoon 29.12 . 1986 mennessa . 

Varastomestarin (A 10) toimi ja ylim. varastomestarin (A 10) toimi 
toistaiseksi Hyvinkaan varastossa. 

Hyvinkaan varaston paallik5lle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Hyvinkaan varaston toimistoon 29.12.1986 mennessa. 

Kaksi toimistosihteerin (A 11) virkaa ja yksi toimistosihteerin (A 8) virka, 
toistaiseksi Pasilan konepajassa . 

Pasilan konepajan paal1ikol1e osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava 
Pasilan konepajan kirjaamoon viimeistaan 29 .12 .1986 . 

Rautatiehallituksen tavaraliiikennetoimistoon haetaan virka 
tai tyosopimussuhteeseen 1 . 1.1987 lukie n 

INSINOORI~ TAl DIPLOMI-INSINOORI~ 

Tehtavana on tavaraliikenteen kuljetus - ja kuormausjarjestel 
mien ja niihin liittyvien saannosten kehittaminen seka kulje 
tuslupa-asioide n hoito. 
Liikenneylijohtajalle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksi
neen pyydetaan toimittamaan rautatiehallituksen kirjaamoon 

15.12.1986 mennessa. 
Lisatietoja antaa tarvittaessa tavaraliikennejohtaja A. Rautio 
puh. Helsinki 2570 tai markkinointipaallikko K. Karhu puh.Hel

sinki 2566. 

KORJAUS VT 40/86 
Haapamaen rautatiealuee1la on haettavana vaihdemiehen Man) 

toimi. Toimeen nimettavan tulee ella js- pateva. 
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NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

Pieksamaen rautatiepiiri: apulaisasemap~~llikon (A 16) virkaan (Pm 

la/Mi) ylim. apulaisasemap~allikko (A 15) Kari Heikki Pasanen, 

apulaisasemap~~llikon (A 16) virkaan {Jy la/Aki) liikennemestari 

(A 11) Reijo Ensio Piesanen, apulaisasemapaallikon {A 16) vi~kaan 

(Ilm la) liikennemestari (A 11) Erkki Johannes Kauppinen, jarjeste

lymestarin (A 15) virkaan (Pm la) ylikonduktoori (A 15) Erkki 

Johannes Huuskonen, konduktoori {A 11) Seppo Kalevi Korhonen ja 

konduktoori (A 11) Pertti Olavi Mutanen, ylim. jarjestelymestarin 

(A 15) toimeen (Pm la) junamies (A 7) Reino Kalevi Matilainen, 

ylim. teknikon (A 14) toimeen (Pm vr) veturinlammitt~ja (A 7) Ismo 

Ensio Toivanen, liikenneohjaajan (A 14) virkaan (Jy la) liikenne

mestari (A 11) Maija-Liisa Nurmiaro, liikenneohjaajan (A 14) vir

kaan (Pm la) liikennemestari {A 11) Vaino Tapani Salonen, liiken

neohjaajan (A 14) virkaan (Kuo la) liikennemestari (A 11) Paavo 

Johannes Tikkanen, liikennemestarin (A 11) virkaan (Jy la) ylim . 

liikennevirkailija Antti Kullervo Jarvinen, konduktoorin (A 11) 

virkaan {Pm la) junamies (A 7) Jorma Antero Kilpelainen, konduktoo

rin (A 11) virkaan (Jy la) kuormausmestari (A 11) Eino Toivo llatti 

Hakio, konduktoorin (A 10) virkaan (Pm la) junamies {A 7) Aimo 

Albin Maaranen, kuormausmestari (A 11) Esko Aulis Ham~lainen ja 

junamies (A 7) Esko Olavi Sepponen, toimistosihteerin (A 8) virkaan 

(Pm la/tav. tsto) tilap. toimistovirkailija Anne Maarit Kauppinen, 

toimistosihteerin (A 8) virkaan (Ilm la/ahk) toimistovirkailija 

(A 5) Ulla Marketta Ryhanen, vaihdemiehen (A 7) toimeen (Pm la) 

junamies {A 7) Pentti Ilmari P~ivinen, veturinl~mmittajan {A 7) 

toimeen (Ilm vr) tilap. veturinlammittaja Olli-Pekka Miihkinen, 

junamiehen (A 7) toimeen (Pm la) asemamies (A 2) Pekka Juhani Vai

sanen, junamiehen (A 7) toimeen {Kuo la/Sij) asemamies (A 1) Risto 

Pekka Vesterinen, junamiehen {A 7) toimeen (Kuo la/Kuo) asemamiehet 

(A 2) Reine Tapio Koivistoinen ja asemamies (A 1) Seppo Juhani Saa

valainen, asemamiehen {A 2) toimeen {Pm la) ti1ap. asemamiehet Arto 

Ka1evi Pesonen, Raimo Ensio Ranta, Isto Mikael Partanen, Jari Antti 

Ilmari Auvinen, Harri Juhani Ol1ikainen, Timo Risto Antero Vehvi

lainen, Juha-Pekka Johanes Isometsa, asemamiehen (A 1) toimiin {Kuo 

la) tilap. asemamiehet Harri Kalevi Hoffren, Esko Juhani Vaatainen, 

Pekka 01avi Savenius ja y1im. asemamies (A 2) Risto Au1is Lapvete

lainen, asemamiehen (A 1) toimeen (Pm la) tilap. asemamiehet Jarmo 

Ensio Utriainen, Jarmo Asko Ka1evi Venalainen, Jari Pekka Kap1as ja 

Juha Tapio Kroger, 
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T a m p e r e e n r a u t a t i e p i i r i : rakennusmestarin 

(Al6) virkaan (Hpk) rakennusmestari (Al4) Jaakko Matias Lahti, 

ylikonduktoorin virkaan (Pri) ylimaarainen jarjestelymestari 

Ismo Uolevi Raita, ylikonduktoorin virkaan (Tpe) konduktoori 

(AlO) Harri Olavi Rama, kolmeen konduktoorin (All) virkaan (Pri) 

konduktoorit (AlO) Elis Clavi Meskanen, Reijo Clavi Salinkari, 

ja junamies Ilkka Juhani Lamminen, kahteen konduktoorin (All) 

virkaan (Tpe) junamiehet Uljas 'urpo Luutikivi ja Pertti Kalervo 

Nykanen, konduktoorin (AlO) virkaan (Jas) junamies Pentti Ilmari 

Vallittu, jarjestelymestarin virkaan (Rma) ylimaarainen jarjes

telymestari Aaro Antero Kaatonen, kuormausmestarin virkaan (Tpe 

tav.as) asemamies Juhani Ensio Tuohisto, kuuteen veturinkuljet

tajan virkaan (Tku) veturinlammittajat Tapani William Heinonen, 

Jouko Emil Ketola, Osmo Kalevi Kyttanen, Aki Kai Erik Lehto, 

Time Tapani Paloniemi ja Pertti Mikael Vuorela, kuuteen junamie

hen toimeen (Tpe) asemamiehet Raimo Tuomisoja, Veikko Henrik 

Niemi, Seppo Johannes Lahti, Osmo Tapani Tammi, Kari Veikko Iso

maki ja Kalevi Tapio Oksanen, junamiehen toimeen (Jas) asema

mies Jouko Tapani Ojala, junamiehen toimeen (Rma) ylimaarainen 

autonkuljettaja Time Juhani Lehtonen, junamiehen toimeen (Pri) 

asemamies Jarmo Anselmi Syysmaki, kolmeen junamiehen toimeen 

(Mn) vaihdemiehet Antti Kalevi Itasalo, Simo Sakari Nieminen ja 

autonkuljettaja Kalervo Tapani Lahti, vaihdemiehen toimeen (Pri) 

asemamies Pertti Heikki Rasanen, kahteen vaihdemiehen toimeen 

(Mn) asemamiehet Olli Petri Tuominen ja Arto Kalevi Huhtala, 

kahteen vaihdemiehen toimeen (Tl) junarnies Arne Vaino Johannes 

Hakala ja asemamies Veli-Matti Matomaki, kahteen vaihdemiehen 

toimeen (Jsk) asemamies Kauko Juhani Karppanen ja tilapainen 

asemamies Kari Juhani Hakanen, kuuteen aeemamiehen (A2) toimeen 

(Tpe) ylimaarainen autonkuljettaja Arto Heikki Koskinen, ylimaa

raiset asemamiehet Asko Vesa Pekka Lehtonen, Matti Tapio Joki 

ja Time Kalervo Majamaa seka tilapaiset asemamiehet Rauno Pentti 

Olavi Vornanen ja Jukka Sakari Valimaki, kolmeen asema~iehen 

(A2) toimeen (Pri) tilapaiset asemamiehet Juha Erik Laine, Hannu 

Juhani Aaltonen ja Jari Antti Juhani Santaoksa, asemamiehen (A2) 
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toimeen (Pko) tilapainen asemamies Keijo Ensio Mansikkaviita, 

asemamiehen (All toimeen (Rma) ylimaarainen asemamies Ari Juhani 

Laine, asemamiehen (All toimeen (Pri) tilapainen asemamies Mikko 

Erik Tammela, yhdeksaan asemamiehen (All toimeen (Tpe) tilapai

set asemamiehet Time Juhani Saarinen , Jari Time Saario, Asko 

Olavi Jarvi, Eerik Verner Marjamaki, Esa Kalervo Myntti, Unto 

Olavi Vallius, Markku Tapio Raty, Jukka Rainer Lindroos ja Jyrki 

Petteri Koskinen, autonkuljettajan toimeen (Tpe tav.as.) asema

mies Pekka Tapio Tuohisto, trukinkuljettajan toimeen (Tpe 

tav.as.) asemamies Aarre Mikael Repo, vaununtarkastajan toimeen 

(Tpe) tilapainen tallimies Ossi Einari Rantanen, veturinlam

mittajan (A7) toimeen (Pri) tilapainen veturinlammittaja Reijo 

Kalevi Jarvinen, vaunumiehen (A4) toimeen (Tpe vr) tilapainen 

tallimies Jorma Sakari Renko , tallimiehen toimeen (Pri) yli

maarainen huoltomies Sakari Ante ro Koskinen , kahteen autonasen

tajan toimeen (Tpe) asemamiehet (Al) Aatos Lauri Antero Heine ja 

Aarre Aulis Loimuvirta, rataesimiehen toimeen (Vi) raidemies 

Reijo Airimo Huittari, talonmiehen (A7) toimeen (Tpe) talonmies 

(tyosuht.) Kalervo Uolevi Tuomola, ylimaaraiseen teknikon (Al4) 

toimeen (Tku vr) ylimaarainen teknikko (Al3) Voitto Johannes 

Aaltonen, ylimaaraiseen jarjestelymestarin toimeen (Tpe jnt) 

konduktoori (All) Pentti Johannes Hiltunen, kahteen ylimaarai

seen autonkuljettajan toimeen (Tpe tav. as) tilapaiset asemamie

het Ari Pekka Hallikainen ja Kari Juhani Soini, kahteen ylimaa

raiseen trukinkuljettajan toimeen (Tpe tav . as.) tilapaiset ase

mamiehet Keijo Antero Sainio ja Jukka Matti Uimonen, 

H a 1 1 i n to - o s a s to : y1im••r•iseen toimistosihtee
rin (AS} toimeen Arja Kristiina Kalliomaki 

L i i k e n n e o s a s t o : yp insinoor in (A21} virkaan Mark
ku T~Qani Viitala 

R a t a o s a s t o: koneinsinoorin (524} virkaan Lassi Toivo 
Juhani Matikainen, ratainsinoorin (524} virkaan Vilho 5amuli 
Roos, tarkastajan (A19} virkaan Arvo Aarne Hartikka, ylim toi
mistorakennusmestarin (A1S} toimeen 5eppo Ka1evi Moisio,ylim 
yliteknikon (A18} toimeen Paavo 5akari Laaksonen,toimistosih
teerin (A13} virkaan Anneli Margareta Riikonen, toimistosihtee
rin (AS} virkaan Raija Inkeri Tu runen , Mirja Kaarina Ham•lainen, 
piirtajan (AS} toimeen Eija Marita Viinikka, Maria-Leena Kaarina 
J•askelainen 

K o n e o s a s t o : insinoorin (A20} virkaan Esko Henrik 
Varttio 
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EROJA 

T a m p e r e e n r a u t a t i e p i i r i : asemapaallikko 

Erkki Einari Sjovall, apulaisasemapaallikko Allan Jaakko Simeon 

Siitonen, toimitosihteerit Irma Annikki Jalava, Leena Marjatta 

Kokkonen ja Raakel Marjatta Matsi, ylim . liikennevirkailija Tau 

no Juhani Tormonen, ylim. toimistovirkailija Laila Lea Tellervo 

Broas, konduktoori Veikko Hietanen, kuormausmestarit Risto Juha

ni Tammisalo ja Toivo Viljam varonen, vaihdemiesten esimies Simo 

Kaarlo Kokkonen, vaihdemiehet Veikko Johannes Hannus, Antti Ka

lervo Nikkola ja Lauri Johannes Pelkonen, junamiehet Pentti 

Aulis Clavi Jussila, Aimo Uolevi Rantala ja Aulis Aimo Kalervo 

Virkamaki , autonkuljettajat Risto Aatos PerkiQ ja Heikki Vilhelm 

Ylisipila, asemamies Eero Santeri Vuorela, veturinkuljettaja 

Kauko Henrik Niemi, veturinlammittaja Leo Pepponen , puutarhuri 

Keijo Ilmari Ohvo, osap. siivooja Lahja Linnea Lamppu 

0 u 1 u n r aut at i e pi i r i : 
Toimistosihteerit Elsa Elisabet Hekkala, Margit Irene Jamin
ki ja Seija Tuulikki Nauha, ylimaarainen toimistosihteeri 
Kauko Juhani Okkonen, jarjestelymestari Ossi Eerikki Saanio, 
konduktiHirit Eino Emil Karjalainen, Tero Oskari Kuhalampi ja 
Eeli Eevert Salonpaa, veturinkuljettaja Lauri Markus Tonteri, 
huoltomestari Jorma Kalevi Joensuu, vaunumestari Eljas Olavi 
Karjalainen, vaihdemiehet Veli Gunnar Rafael Buckman ja Ben
jam Einari Kiviranta, junamies Eljas Vihtori Nuortimo, ase
mamies Martti Viljo Kauppinen, ylimaarainen puhelunvalitta
ja Lea Annikki Kortelainen, ylimaaraiset siivoojat Irene Ma
ria Tuomikoski ja Helli Alina Yrttiaho. 

K one o sa s to: yliteknikot Risto Olavi Lyyra ja Jorma Vilho Takala. 
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H a 1 1 i n t o - o s a s t o : toimistosihteeri Vuokko Kei
jukka Korhonen, ylim rikostutkija Heikki Olavi Salojarvi 

T a 1 o u s o s a s t o : taloussuunnittelija Aino Kaarina 
Nyyssonen, liikennetarkastajat Maija-Liisa Salovaara, Juho 
Erkki Hirvonen, Matti Johannes Parkkulainen, toimistosihtee
rit Leila Tuovi Mirjam Itavuo, Tuovi Sisko Pulli, Vappu Hele
na Nokkala, Kirsti Marjatta Granberg, toimistovirkailija Eeva 
Elisabet Puttonen 

R a t a o s a s t o : ratainsinoorit Eino Puikkonen, Henry 
William Virtanen, koneinsinoori Eila Ester Toivola, liikenne
tarkastaja Osmo Kaarlo Tapio Partanen 

K o n e o s a s t o : koneinsinoori Lauri Tapio Jarvinen, 
yliteknikko Aarni Antero Pylkkanen, toimistosihteeri Kirsti 
Margaretha Makinen 

S i s a 1 n e n t a r k a s t u s 
Lauri Allan Haapala 

liikennetarkastaja Helge 

41 
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MAJOITUS YKSITT~ISILL~ VIRKAMATKOILLA 

Muutokset seuraavien VT : ssa n :o 21/86 i1moitettuihin hote11ien 
hintoihin : 

Imat ra: Va1t ionhotelli 
puh. 954 - 63244 

Jyv~sky1~ : Areena (Liikenne 
rav into1at Oy) 
puh. 941- 611700 

Oulu: Gasthaus Lanam~ki 
puh. 981 - 229555 

1 hengen huone/ 
henkiHl 

280 ,-

280 ,-

280, -

(hinnat voimassa 31 . 8 . 1987 saakka) 

(N :o RH 1/059/86 , 27 . 11 . 1986) VT 42/86. 

AIKATAULUN 186 LISAYKSET 

2 hengen huone/ 
henkiHi 

235 ,-

185, -

220 ,-

Lieaye 2 aikatauluun 186 on i1meetynyt ja jaettu kaikille aikatau
lukirjan tilannei1le. Lieaykeen voimaantu1opaiva on 1.1 2 .1986. 

Lieaye 3 aikatauluun 186 on ilmeetynyt j a jaettu kai k i lle aikatau
lukir jan ti1anneill e. Lieaykeen eiaal'tona on joulu- ja uudenvuo

denliikenne 1986-1987. 

(Lht 27.11.86) VT 42/86 

SELEKTORIPUHELINYHTEYDET TAMPERE - ORIVE SI - HAAPAM~K I 

Kaikki selektoripuhelimet on poistettu kaytosta kyseiselta rataosalta . 

VT 42/86 
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VR ; n HENKILtlKORTIT 

Henkilokortti VR 2128 on uusittu ja se kirjoitetaan 
- VR ; n palveluksessa olevalle ja hanen perheenjasenelleen 
- VR : n palveluksesta eronneelle ELAKELl\ISELLE j a hanen 

perheenjasenelleen 
- palveluksessa olevan tai elake l aisen leskelle ja hanen 

perheenjasenelleen 

- mikali lippuihin oikeutetuilla on eri sukunimi kuin lipun 
haltijalla, kirjoitetaan jokaiselle henkilokortti hanen 
omalla nirnellaan . Virkatodistus vaadittava tarvittaessa . 

Taytetaan oheisten mallien mukaan . Lomakkeesta ei jaa kantaosaa 

VR ; n pa l ve l uksessa oleva, 
elakelainen 

'q. ~ HENKILOKORTTI PERSONKORT 

w,..HEXRA2KllflrUiiitn f6r ru•biiJ•tt 

Nlml Na mn 

l/t~7f1NEAJ 
VIL(._~ 

I k:.·"'~· I 1?.3Y 

VALOKUVA 

fO T O 

VR 1128 60x90 100xOS 8~08 C tpa 

perheenjas en 

HENKILOKORTTI P.ERSONKORT 

V ALOKU VA 

f O TO 

VR. 1128 60x90 100.05 86-48 Ot p~ 

HUOM . Ei rnerkita henkilonumeroa , vaan sotu - tunnus , koska vuoden 
1987 henkilokuntaliput varustetaan henkilotunnuksella . 
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molernmat VR:n palveluksessa 

HENKILOKORTTI PERSONKO!\T 
f6r ,. .. biljut 

N lmi Namn 

KE:;11~0'.1 0i21-..) 

VALOKUVA 

FOTO 

VR ltl8 60x90 100KOS 86-08 Otpa 

761U Maurin tunnus 

perheenjasen 

Nhnl Namn 

It fJ I!] LA • ~Ef'0J 
JA-AI..JA 

VALOKUVA 

FOTO 

VR 2118 6011:90 100xOS 86-08 Otpa 

362H Jaanan tunnus/ 
rnolernpien vanhernpien 
tunnus, voi matkustaa 
rnolernpien lipulla 

- 4 -

HENKILOKORTII PERSONKORT 
~arcen f6rre.ubil1•tt 

I ~~~·"·" I ~ \"Tk I '11> I Ll 
I 

VALOKUVA 

FOTO 

VR 1118 60x90 100xOS 8~ Otpa 

017K Maijan tunnus 

I Henkil6-
cunnus 
Pen. bet. 

leski 

Nimi Namn 

k..o.sr11JE"-.J 

VALOKUVA 

FOTO 

VR 2128 60w90 100xOS 86-08 Otpa 

Pst 15/126/86, 27.11.1986, VT 42L86 
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NIMITYKSI~ JA ~~R~YKSIX 

Koneosasto : konepa jan p~~llik5n (S 25) virkoihin ki Keijo 

Helmer Salerma (Psl kn~) ja ki Pentti Sakari Kupila (Hy knp), 

ylim~~r~iseen toimistosihteerin (A 8) toimeen (Pm knp) tvirk 
Tuula Irmeli Laukas . 

K o u v o 1 a n r a u t a t i e p i i r i s s a : 

42 

apulaisasemapaal likk5 (A16) Aarre Valdemar LOnn (Kta), liikenne tarkas 

taja ap (A14) Hilkka Tuuli kki Valtonen (Kv rtpt), j ar jestelymestar i 

Pen t ti Auvo Ensio Huikuri (Lr ), vetur inku l jettajat Esko Antero Loikala 

(Kv), Reijo Ossi Marttila (Kv), Esko Antero Sorsa (Kv) s eka Pentti Kale
v i Tujula (Kv), toimistosihteerit (A8) Oi li Ritva Orvokki Karhula (Lh) 

seka Mai ja Kaarina Malin (Kv rtpt}, junamies Martt i Mononen (Vna ), au 
tonkuljettajat Paavo Ol av! Rehti (Lh) seka Erkki Johannes Ryhanen (Lh), 

tallimies Raimo Johannes Vilander (Kv), ylimaaraiset jarjestelymestarit 

Jaakko Mikael Haapasaari (Lr) seka Pertti I lmari Kuukka (Imr ), ylimaa 

rainen toimistosihteeri (Al3) Pi rkko Anni kki Juuma (Kv lipt) 
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ASIAKKAAN PUHELINSOITTO ON AINA TARKEA, 
ELLET TUNNE ASIAA 

- KYSY ASIAKKAAN PUHELINNUMERO JA 
LUPAA, ETTA HANELLE SOITETAAN 

- SELVITA ITSELLESI VASTAUS ASIAKKAAN 
KYSYMYKSEEN TAl PYYDA HENKILOA, JOLLE 
ASIAN HOITO KUULUU, SOITTAMAAN 
ASIAKKAALLE 



ALOITTEESSA ON VOIMAA 
SINUN TYOSI LAATU ON VR:N LAATU -
JA ALOITTEELLA VOlT TEHD~ SEN VIELAKIN 
PAREMMAKSI 

ALOITTEESI VOl 
- PARANTAA VR:N PALVELUJEN LAATUA -
TYYTYV~ISET ASIAKKAAT OVAT VR:N 
ELINEHTO 

OLE UUDIST AJA 
- OMAKSU AKTIIVINEN, OSALLISTUVA JA MYON

TEINEN ASENNE TYOTASI JA TOIMINNAN KEHIT
TAMISTA KOHTAAN 

- PARANNA VR:~ OMAKSI EDUKSESI 
- MUISTA, ETT~ ASIAKKAAT ARVOSTAVAT 

AMMATTITAITOISTA, KEHITTAMISHALUISTA 
JA -KYKYISTA HENKILOKUNTAA 

ALOITE 
VIE ETEENPAIN VR:~. JONKA TARKE~N~ 
OSANA TYOSKENTELET 

- PARANTAA LIIKENNETURVALLISUUTTA 
JA KULJETUSVARt·1UUTTA HYVA ALOITE 

- YKSINKERTAISTAA JA HELPOTTAA 
TOIDEN J~RJESTELY~ TAl TYO
MENETELMI~ 

- S~ST~~ TYO-, TYOV~LINE- TAl 
MATERIAALIKUSTANNUKSIA 

- PARANTAA MUUTEN TOIMINTAA JA 
TALOUDELLISTA TULOSTA 

NAIN SE T APAHTUU: 
TEE ehdotuksesi a1oite1omakkee11e 
VR 1670, yksi ehdotus/1omake . Tayta 
ohjetekstien mukaisesti . 
LilT~ mukaan ma11ikappa1e, piirros 
tai va1okuva a1oitteesi tarkoitusta 
se1ventamaan. Ha1utessasi voit kayt
taa nimimerkkia, jo11oin a1oitteesi 
kasite11aan 1uottamukse11isesti. 
~HET~ a1oitteesi virkapostissa yh
teyshenki1o11e - se11ainen on jo
kaisessa rautatiepiirissa, konepa
jassa ja varastossa seka sahkoasen
nuskeskuksessa. Muua1ta a1oitteet 
osoitetaan suoraan kehittamisjaos
toon os. RH a1oitesihteeri. 

MYOS PALKITAAN, ONKO NYT SINUN VUOROSI? 

A1oitetoiminnan saannot on ju1kaistu 
kansiossa Henki1ostoha11innon maarayk
Sla. Kysy 1isaa a1oiteyhteyshenki1o1-
tasi tai RH:n a1oitesihteeri1ta 
puh. 911-2916. 

A 1 o i t e t a p a a m i s i i n 
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AVORAHASTUKSEN VAIKUTUS VAPAALIPULLA MATKUSTETTAESSA 

Paakaupunkiseudun lahilllkenteessa avorahastuskaytannon ell tar

kastusmaksulain soveltamlsen alkaessa junalllkenteessa on vapaa

lipulla matkustettaessa olettava huomloon seuraavaa : 

1 . Nayttollpulla (asunto-, vuoslvapaallput yms) matkustettaessa 

muutoksella el ole vaikutusta. Llppu esitelaan tarkastustllan

teessa tarkastajalle . 

2. Vlrkamatkoja varten annetulla kertalipulla (meno-, meno-paluu

liput) matkustettaessa on matkan alkaessa avorahastusosuudelta 

matkustajan ltsensa lelmattava lippu leimauslaitteessa . Vasta 

lelmauksen jalkeen hanella on voimassa oleva matkallppu. 

Lelmaus tarkolttaa matkan alkamisajankohtaa. Kertavapaallput ovat 

polkkeuksellisesti volmassa llppuun klrjoltetun volmassaoloajan 

mukalsestl. 

3. Henkllokuntallppua kaytettaessa on lipun ruutu taytettava en

nen matkan alkamlsta volmassa olevien maaraysten mukalsestl. Kos

ka llppumalll el sovellu lelmauslaitteeseen, ~e hyvaksytaan mer

klntojen jalkeen mahdolllsessa larkastustllanteessa kuten naytto

llppu. 

Erltylsestl korostetaan, etta junahenkllokunta el lelmaa llppuja 

avorahastusosuudella. Jos lelmaus tai merkinta llpusta puuttuu, 

kysymyksessa on llputon matkustaja . Talloln matkustajalta perl

taan matkan hinta ja tarkas~maksu el-l tarkastusmaksulaki koskee 

vapaallpulla matkustavla samoln perusteln kuin matkustajia yleen

sa . 

[della mainlttu koskee matkustamista Helslngin-Klrkkonummen, Hel

slngln-Martlnlaakson ja Helsingln - Rllhlmaen rataosllla kulkevlssa 

palkallisjunl•sa. Muualla rataverkolla maaraykset sallyvat ennal

laan. 

Llppuolkeuden haltljolta pyydetaan varmlstumaan, etta myos per

heenjasenet saavat tled6n muutoksesta vaarlnkasltysten valttami

seksl. 

(N : o Hlo 14/126/86 , 4 . 12 . 86) VT43/86 
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VR 2625 PAINOTUOTTEIDEN LUETTELO 

1122 kp1 A7 Matka1ippujen tarkastajan tarkas -
tuspassi Hki h1a 

1853 1h/150 A6L •rarkast usmaksulnuis tio Hki h1a 

1854 1h/100 A6L Tarkastusi1moitus Hki h1a 

2302 poistetaan 

2940 poistetaan 

3379 kp1 A4 Tyopaikkase1vitys , tyopaikan 
esitiedot Thj 

3379 . 1 kp1 A4 Tyopaikkase1vitys , tyoskente1y-
paikan esitiedot Thj 

3379 . 2 kp1 A4 Tyopaikkase1vitys, tyoskente1y -
paikan esitiedot , jatko1ehti Thj 

4789 kp1 A5L Tu11iselvitys , SNTL Hki h1a 

4932 kp1 - 3 A6L Tili11epanokortti , tarkastusmaksu-
maarays , tili 1820- 9 , til. Trk Tlt 

(Kkt 2/289/86 , 1. 12 . 86) VT 43/86 . 
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Ulkomaan valuutan muuntokurssit tavaraliikennetta varten, lukien 1.12. 1986 

RH:n sahke n:o 1, 1.2.1986 
Voimassa lukien 1.12. 1986 

Luku- Rahayksikko kod Lyhennys maar'a FM 

100 Alankomaiden flori inia (gulden) .. 0. 84 F1 CNLG) 
220,00 

100 Belgian frangia •••• 0. 0 •• 0 0 ••• 0 •• 0 •• 88 FrB (BEF) 
12,00 

1 Bulgarian leva •• 0 ••••••• 0 0 •• 0 0 ••••• 52 Leva (ffiL) 5,60 

1 Englannin punta 0. 0. 0. 0 ••••••• 0 ••••• 70 s. (GBP) 7 00 

100 Espanjan pesetaa •• 0. 0. 0. 0 •••••••• 0 0 71 Pta (ESP) "l.70 

100 Italian liiraa •••• 0 0 •• 0 ••••••••••• 0 83 Lit (ITL) 0 36 

100 Itavallan shillinkia ............... 81 Oes CATS) 35 40 

100 Jugoslavii3n dina ria ••• 0 •• 0 0 •••••••• 72 Din (YUD) 1 25 

100 Kreikan drakmaa ••••• 0 •••••• 0 •••• 0. 0 73 Dr (GRD) 3 70 

100 Luxemburgin frangia 0 ••••••••••••• 0 0 82 Frlux (LUF) 12 00 

100 Neuvostoliiton ruplaa, clearing ••• 0 20 Rbl (SUR) 733 00 

100 Nor jan kruunua ••••• 0 •• 0 ..... 0 ••••••• 75 NKr (NOK) 66,00 

100 Portugal in escudoa 0 •• 0. 0 0 •••••••• 0. 94 Esc (PTE) 3 40 

100 Puolan zlotya ••••••••••••••• 0 •••••• 51 Zl (PLZ) 2,40 

100 Ranskan frangia • 0 ••••••• 0 •••• 0. 0. 0. 87 FF (FRF) 76,20 

100 Romanian leita ••• 0 0 ••• 0 •••••••••••• 53 Lei (ROL) 32 00 

100 Ruotsin kruunua ••••••••••••••• 0 0 0 •• 74 SKr (SEK) 72,00 

100 Saksan Liittotasavalta, markkaa ••• 0 80 !}.1 (DFM) 249,00 

100 Saksan Oem. tasavalta, markkaa ..... 50 M (DIM) 249 ,00 

100 Sveitsin frangia ................... 85 FrS (OIF) 300,00 

100 Tanskan kruunua ••••••••••••• 0 ••• 0 0. 85 DKr (DKK) 66,00 

100 Tshekkoslovakian kruunua ......•.. 0. 54 Kcs (CSK) 85,60 

1 USA : n dollari ••• 0 ••••••• 0 •• 0 ••••• 0. $ (USD) 5,00 

100 Unkarin forinttia ••••••••••••• 0 ••• • 55 Ft (HUF) 10,60 

1 UIC-frangi 0 •••• 0 •• 0. 0 •••••••••••••• 11 FrU!C (XFU) 1,67 

Suomen markan kansainvalinen lyhen-

nys on ...................... .. ..... 10 FM (FIM) 

( No Tkv 7003, 1. 12.86) VT 43/86 
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OPINTOVAPAA-ASETUKSEN MUUTOS 

SaadBskokoelmassa on julkaistu asetus opintovapaa-asetuksen muutta

misesta (812/86) 14.11.1986. 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelysta m u u t e t a a n 

7 paivana joulukuuta 1979 annetun opintovapaa-asetuksen (864/79) 2 §, 

4 §:n 2 momentti, 5 §, 7 §:n 1 ja 2 momentti ja 10 § seka 1 i s a -

t a a n asetukseen uusi 8 a § seuraavasti: 

2 § 

Opintovapaaseen oikeuttava koulutus 

Opintovapaalain 5 §:n 1 momentin mukaisella julkisen valvonnan alai 

sella koulutuksella tarkoitetaan valtion tai kunnan jarjestamaa kou 

lutusta ja valtionosuuteen oikeuttavaa tai valtionavustuksella tuet

tua koulutusta taikka opetusministerion erikseen hyvaksymaa ja val 

vomaa muuta koulutusta. 

Opintovapaalain 5 §:n 2 momentin mukainen maatalousyrittajien koulu

tus voi ella opintovapaan myontamisperusteena, jos koulutus liittyy 

maatalousyrittajien yhteiskunnalliseen edunvalvontaan . 

4 § 

Opintovapaan antamistapa 

Opintovapaa voidaan myontaa myos antamalla asia tyopaivasta vapaak 

si tai muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden valilla tyon

t ekija on tyossa. 

5 § 

Opintovapaan hakeminen 

Opintovapaata, joka kestaa yli viisi tyopaivaa, on haettava kirjal

lisesti tyonantajalta vahintaan 45 paivaa ennen opintojen alkamista. 
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Milloin opintovapaata haetaan enintaan viideksi tyopaivaksi, on ha

kemus, jollei tyonantajan ja tyontekijan kesken muuta erikseen so

vita, tehtava tyonantajalle suullisesti tai kirjallisesti vahintaan 

15 paivaa ennen suunnitellun opintojakson alkamista. 

7 § 

Tyonantajan ilmoitusvelvollisuus 

Jos opintovapaata haetaan viitta tyopaivaa pitemmaksi ajaksi, .tyon

antajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan kirjal

lisesti vahintaan 15 paivaa ennen koulutuksen tai opiskelun alkamis

ta. 

Jos opintovapaata haetaan enintaan viiden tyopaivan ajaksi, t yon

antajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan vahin

taan seitseman paivaa ennen koulutuksen tai opiskelun alka, ista. 

8 a § 

Tyontekijan oikeus siirtaa opintovapaata 

Opintovapaalain 9 a §:ssa tarkoitettua . opintovapaan siirtamista voi

daan hakea enintaan vuodeksi kerrallaan . Myonnetyn opintovapaan 

kayttamatta jattamista koskeva ilmoitus tai siirtoa tarkoittava ha

kemus on tehtava kirjallisesti. 

10 § 

Poikkeukset 

Mita 2-9 §:ssa on saadetty , noudatetaan, jollei tyoehto- , toimiehto

tai virkaehtosopimuksin toisin sovita. 

Tama asetus tulee voimaan 1 paivana tammikuuta 1987. Sita sovelle

taan opintovapaaseen, joka alkaa tai jata haetaan mainittuna pai

vana tai sen jalkeen . 

(Hlo 129/114/86, 27.11.1986) VT43/ 86 
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POHJOISMAINEN TAVARATARIFFI (NGTV 9760 JA NGTS 9761) 

Pohjoiamaiaeen vaunukuormatariffiin NGTV 9760 ilmeatyy lisalehti 
nro 37, joka tulee voimaan 1.1 .1987. 

Lisalehti sisaltaa mm. seuraavia rahtien ja maksujen korotuksia: 

Suomen osuuden rahteja korotettu n. 3 ~ 
Ruotain osuuden rahteja korotettu n . 6,5 ~ 
Ruotsin/Norjan NET-rahteja korotettu n. 8 ~ 

Norjan osuuden rahteja korotettu n. 5 ~ 

43 

Tanskan osuuden rahtilukuja muutettu (korotus n. 7 ~) 

siirtokuormausmaksuja korotettu Tornioasa ja Haaparannassa 
vaarallisten aineiden (RID-tavaroiden) rahtilisia korotettu 
osakuormaus- ja osapurkausmaksuja korotettu 
tullivalityspalkkioita korotettu Suomen osuudella 
poikkeustar iffien 4 ja 5 seka 7 rahteja korotettu 

Pohjoismaiseen kappaletavaratariffiin 9761 ilmestyy lisalehti 
nro 55, joka tulee voimaan 1. 1.1987 . 

Lisalehti sisaltaa mm . seuraavia rahtien korotuksia: 

Suomen _osuuden rahteja korotettu n . 5 ~ 
Ruotsin osuuden rahteja korotettu n . 10 ~ 
Norjan osuuden rahteja korotettu n. 5 ~ 
Tanskan osuuden rahtilukuja muutettu (korotus n. 7 ~) 

Poikkeustariffi 1 rahteja korotettu 
Tullivalityspalkkioita korotettu Suomen osuudella 

Omatarvepaino jakaa lisalehdet. 

(Lt 1 . 12 .86) VT 43/86 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaisuun tehtavia muutoksia 
varten ilmoitetaan, etta Jorvaksen liikennepaikalta lakkau
tetaan tavaraliikenne 1.1 ~987 lukien. Taman johdosta julkai
susta poistetaan Jorvaksen kohdalta liikennoimistapamerkinta T. 

(Nro Lko 16/571/86, 1 . 12.86) VT 43/86 
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ITAINEN YHDYSLIIKENNE 

Suomen ja Neuvostoliiton yhdysliikennetariffin (VR 4784) 
ilmestyy lisalehti nro 24 ja rautatierajasopimukseen (VR 4782) 
lisalehti nro 20. Lisalehdet tulevat voimaan 1.1.1987 lukien. 

Kansioon KANSAINVALINEN ITAINEN TAVARALIIKENNE, TOIMINTAOHJEITA 
(VR 4787) ilmestyy lisalehti nro 10, joka tulee voimaan 1.1 .1987 
lukien. 

Omatarvepaino jakaa lisalehdet. 

(Lt 3.12.86) VT 43/86 

VILPPULAN AUTOMAATTJPUHELINKESKUKSEN KAYTTOONOTTO 

Vilppulassa otetaan kayttoon automaattipuhelinkeskus 05.01.1987. 

Tassa yhteydessa poistuvat kaytosta Vilppulassa nykyisin olevat VR:n 
puhelinnumerot . 

Vilppulaan soitettaessa Haapamaen keskuksen alueelta, valitaan suoraan 
Vilppulan puhelinnumero, esim. js Vlp 751. 

Muualta VR:n puhelinverkosta soitettaessa valitaan ensin suuntanumero 
930 ja valittomasti taman jalkeen haluttu puhelinnumero, esim. js Vlp 
930 751. 
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Tassa VT:ssa (VT 43/86) ilmoitettuja muuntokursseja 
on muutettu RH :n sahkeella seuraavasti 

~ FM FM FM FM FM FM 

I 

l 

t--
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VUODEN 1986 TOSITTEIDEN LAHETTAMINEN TILITOIMISTOON SEKA PALKKATO
SITTEIDEN JA MATKALASKUJEN LAATIMINEN VUODENVAIHTEESSA 

Joulukuulle 1986 kirjattavat, postisiirtoteitse maksettavat laskut 
ja menoluettelot lahetetaan tilitoimistoon viimeistaan 23 . 12.1986 
aamuksi, lukuunottamatta materiaalitoimiston ja varastojen kasitte
lemia reskontralaskuja. ulkomaan valuutan maaraisia laskuja ja tilil
taotto- tai tilisiirtokortilla maksettavia laskuja. Niiden kasittely
aikataulusta ilmoitetaan erikseen. 

Tiliveloiksi vuodelle 1986 merkityista laskuista ja menoluetteloista 

suurimman osan tulee ella tilitoimistossa 16.1.1987 aamulla ja vii

meisten 19.1.1987 aamulla. 

Tammikuun 16 paivan jalkeen vuoden 1986 menoja koskevat laskut ja 

menoluettelot kirjataan vuoden 1987 menoiksi. Nama laskut ja meno
luettelot on lahetettava tilitoimistoon erillisina. Tilitoimisto 
hankk11 menojen maksamiseen tarvittavan maksuluvan. 

Joulukuun 1986 muistiotositteet on lahetettava tilitoimistoon v11-
meistaan 13.1.1987 aamuksi. 

Vuodelle 1986 kuuluvista tulotositteista suurimman osan tulee ella 
tilitoimistossa 19.1.1987 aamulla ja viimeiset 30.1.1987 aamulla. 

Vuoden vaihteessa pyydetaan palkkatositteet laatimaan erikseen 

vuodelle 1986 kuuluvista palkoista ja vuodelle 1987 kuuluvista 
palkoista. Samoin pyydetaan matkalaskut laatimaan erikseen vuonna 
1986 tehdyista matkoista ja vuonna 1987 tehdyista matkoista. 

(Nrc Tlk 420/86 , 3.12.1986) VT 43/86 
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Vilppulan puhelinnumerot ovat: 

Asemapaallikko ap Havusto Erkki y (934) 43299 
Junasuorittaja ja 1 ipputoimisto y 44109 
Tavaratoimisto tsiht Yliaho Anja y 44968 
Tavarasuoja 
Rataesimiehet 

Viestilaitehuone 
Relehuone 
Tyokunnat 

Mahdollisista vioista kayttoonottopaivana ilmoitetaan numeroihin 

930 - 303 tai 930 - 766. 

VT 43/86 

AVOIMIA VIRKOJA 

750 
751 
755 
756 
760 

766 
765 
763 
764 

Liikennemestarin (All) virka toistaiseksi Seinajoen (Aht js) 

liikennealueella. 

Rautatiepiirin paallikolle osoitetut kirjalliset hakemukset on 

toimitettava Seinajoen rautatiepiirin toimistoon viimeistaan 

12. 1. 1987 . 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

43 

s e i n a j o e n r a u tat i e p i i r i: Liikennetarkastajan 

(A21) virkaan (Sk rtp) liikennetarkastaja Toivo Aatos Ahonen, apu

laisasemapaallikon (A16) virkaan (Yv) toimistosihteeri Asta Inkeri 

Vahapassi, apulaisasemapaallikon (A15) virkaan (Sk rtp) toimisto

sihteeri Esko Mikael Vieri , toimistorakennusmestarin (A15) virkaan 

(Sk rtp) rkm Seppo Samuli Sihvola, asemapaallikon (A14) virkaan 

(Kns) liikennemestari Heikki Tapia Vetoniemi , liikenneohjaajan 

virkaan (Kok) liikennemestari Erik Markus Sandberg, liikenneohjaa

jan virkaan (Yv) liikennemestari Sinikka Marjatta Hilden , toimis

tosihteerin (A13) virkaan (Sk rtp) toimistosihteeri Henni Helena 

Hakala, liikennemestarin (A12) virkaan (Vs) liikennevirkailija 

Sirpa Riitta Helena Arpiainen , toimistosihteerin (All) virkaan 

(Sk) toimistovirkailija Anneli Marjatta Virtanen, toimistosihtee-
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rin (AS) virkaan (Sk) toimistovirkailija Seija Inkeri ~ toi

mistosihteerin (AS) virkaan (Yv) liikennevirkailija Riitta Katrii

_na Yliluoma, veturinkuljettajan virkaan (Sk vr) veturinlarnrnittajat 

Olli Seppo Sakari Elrneranta, Markku Antero Peltonen, Jukka Matti 

Fintanen j~ Juhani Kaarlo Yli-Juuti, konduktoorin (All) virkaan 

(Yv) junamies Kalevi Erkki Mattila, rataesimiehen toimeen (Sk) 

raidemies Juhani Aatto Uolevi Varjonen, rataesimiehen toirneen 

(Pha) raidemies Kauko Johannes Niskanen , junarniehen toimeen (Kok) 

asernamiehet Heikki Timo Marsyla, Jorma Johannes Nikula, Lars Boris 

Hakan ~ja (Pts) asemamies Kauko Juhani Annanolli, junamiehen 

toirneen (Yv) asemamiehet Veikko Olavi Marjakangas, Teuvo Matias 

Rautionaho ja Erkki Eljas Roytta, ~aununtarkastajan toimeen 

(Sk vr) ylirn. vaununtarkastaja Risto Olavi Huntus ja vaununasenta

ja Reijo Kalervo~ toimistovirkailijan (A4) toimeen (Sk) toi

mistovirkailija Anne Birgitta Jarvinen, toimistovirkailijan (A4) 

toimeen (Kok ra) ylirn. toirnistovirkailija Liisa Anneli Nyman, toi

mistovirkailijan (A3) toimeen (Sk rtp) toimistovirkailija Marketta 

Anneli Sillanpaa, toimistovirkailijan (A3) toimeen (Sk vr) ylim. 

toimistovirkailija Anne Marja Rantanen, toimistovirkailijan (A2) 

toimeen (Sk) ylim . toimistovirkailija Anitta Ida Maria Ahokas, 

toimistovirkailijan (A2) toimeen (Sk vr) ylim. toimistovirkailija 

Marita Helina Leskinen, tallimiehen toimeen (Kok) veturiasentaja 

Teuvo Tuomas Eveli ja ylim. tallimies Tapio Johannes Kolppanen, 

tallimiehen toimeen (Yv vr) ylim. tallimies Arvo Johannes Kangas-

~-
asernamiehen (A2) toirneen (Yv) ylim . asemamiehet Juha Matti Kokko, 

Mauri Kustaa Mattila ja Pentti Elias Vahakangas, asernarniehen (All 

toimeen (Kok) ylim. asemamiehet Lauri Pietari Lehtola, Pekka Tapio 

Nikkanen ja (Pts) ylim . asemamies Sauli Ensio Nelimarkka. 

Ylimaaraiseen toirnistorakennusmestarin (A15) toirneen (Sk rtp) ra

kennusmestari Ulla Helina Mansikka-aho, ylimaaraiseen liikenneoh

jaajan toimeen (Sk) liikennemestari Jouko Kustaa Hermanni Luukko 

ja Heikki Kostia Peltonen, ylimaaraiseen autonkuljettajan toimeen 

(Sk) asemamies Eero Johannes Peltoniemi, ylirnaaraiseen trukinkul

jettajan toimeen (Sk) ylim . asemamies Kari Toivo Johannes Ilomaki. 

K one o s est o : yliteknikot Risto Olavi Lyyra ja Jorrna Vilho Takala. 

Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus 
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TRANSPOINT-KURIIRILAHETYSTEN RAHTISETELEIDEN JA TAKSI-TARROJEN 
TILITYKSET 

Transpoint-kuriir11~hetysten rahtisete1eiden ja taksi-tarrojen ti-
1aamisessa, myynniss~ ja t111tyksiss~ sove11etaan T11ityss~~nnon 
2-osassa vakiohintaisten kappa1etavara1~hetysten rahtikirjoista 
annettuja m~~r~yksi~. 

Rahtisete1eiden ja taksitarrojen perusjake1un suorittaa Omatarve
paino. Lis~ti1aukset tehd~an 1omakkee11a VR 3902 tarkastusjaostoon 
(ks. kohta 1.7). 

Rahtisete11t ja taksitarrat on myytava numerojarjestyksess~. Luot

toasiakkaa11e 1uovutetuista rahtikirjoista on 1aadittava asiakas
kohtainen luottoi1moitus (VR 4153) 1uotto1askutuksen ta11ennusta 
varten. Ja1jennos 1uotto11moituksesta annetaan asiakkaa11e ku1t1ks1. 

Pa1vat111tyksessa VR 4127 11mo1tetaan kate1sel1a myydylsta rahti
sete1e1sta ja taksi-tarroista saatu tu1o r1vi11~ 23 "vakiohintalset 
1ahetykset". Luottoas1akka111e 1uovutettujen rahtisete1e1den ja tak
sitarrojen yhtelssumma 11moitetaan Luottotoslttelden saatteessa 
VR 4155 riv111a 24 "Vaklohintaiset lahetykset" (ks. kohta 1.2). 

Kuukaus1t111 1aad1taan t1etokonee11a esltaytettyyn t111-11moitukseen, 
joka tolmitetaan ti11tyspa1ka1le noln v11kkoa ennen t111kauden paat
tymlst~ (ks. kohta 7.2). 

(T1t 2/230/86, 5.12.1986) VT 44/86 
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KASSAEREHDYSRAHA 

Liikenne- ja Transpoint-alueiden paallikoiden tulee huolehtia s11ta, 
etta virkaehtosopimuksen mukaisista, junahenkilokuntaa ja rahastus
ta suorittavia autonkuljettajia koskevista kassaerehdysrahoista vue
delta 1986 laaditaan jokaisesta henkilosta erikseen menoluettelo, 
josta ilmenee henkilokohtaisen kassavaihdon suuruus kuukausittain 
ja vastaava kassaerehdysrahan maara. L1saks1 on ilmoitettava henki
lon n1m1 taydellisena, henkilonumero, virka tai toimi ja syntyma
aika. 

Kolmena kappaleena laaditut menoluettelot t111merk1nno1n varustet
tuna toimitetaan t111to1m1ston kirjanpitojaostoon v11me1staan tammi

kuun 16. paivan aamuun mennessa. Tarkemmat ohjeet kassaerehdysrahan 
maksuperusteista on annettu Valtion virkaehdoissa 1986-1988 (kohta 
1.4.6.9). 

(Tlk 457/86, 9.12.1986) VT 44/86 
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JUNA - LAIVA - JUNA - MATKAT 

VR:n ja laivayhtioiden yhdistelm~lippujen matkalippuja junamatkalle 
voidaan myyd~ uusilla Ericsson 2100 p~atteilla . Kentta~n E tulee ao . 
sopimuksen mukainen koodi seuraavasti: 

Sopimus Koodi 
VR I Oy Silja Line Ab SL /50 
VR/ Oy Viking Line Ab VG/50 
VR I Vaasanlaivat Oy VS/50 
VR I Finnjet - Line · Ltd FL !50 

Junalippu tulostuu oheisen mallin mukaisena . 

MATKALIPPU 

2 lk MENO - PALUU 

ERlKOISALENNUS VG/50 X 

Kel poiSilus.ti ka 
15.12 - "15.0"1.87 

Ou1u-Naant a1in satama 
Kautta 

000- A0029 
15!286 

~ Hint a 150 , 00 mk 

(Nro Lht 12/543/86 , 11 . 12 .1 986) VT 44 /86 

MATKATAVARA 1. 1 . 1987 

LPA - PKO - AU 

Matkatavaraa koskeva tariffis~~nnon 29 § : n 7 lisama~r~yksen viimeinen 
kappale poistetaan 1 . 1 . 1987 voimaan tulevasta tar iffi sa~nnos t~ . 

(Nro Lht 34/54 4 /86 , 11 . 12 . 1986) VT 44/86 
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VARASTETTUJA INTER-RAIL KORTTEJA 

Tanskan rautateiden ilmoitukaen mukaan on Koopenhaminaata DIS
matkatoimiatoata varaatettu aeuraavat kortit: 

INTERRAIL: numerot 515 77256 - 77275 ja 515 74751 - 74775 
INTERRAIL + LAIVA: numerot 520 10819 - 10825 

Korteiaaa on painettuna DANMARK aiina kohdaaaa, miaaa suomalai
aiaaa korteiasa lukee SUOMI- FINLAND. 

Tavattaessa edellamainittuja kortteja on matkuataja kortteineen 
vietava seuraavalla mahdolliaella aaemalla poliiaille, jota pyy

detaan ottamaan yhteya rautateiden rikoatutkijoihin, puh. virka
aikana VR 911-2845. 

(Lht 8.12.1986) VT 44/86 

LIIKENNEPAIKKOJEN VALIMATKAT 

Liikennepaikkojen valimatkat -julkaiauun tehdaan 1.1.1987 lukien 
seuraava korjaua: 

Ii; aarake 4 pitaa ella 

Oulu 37. 
01 37. Lla 77. 

(Lkoy 10.12.1986) VT 44/86 

44 
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YHOYSLIIKENNESOPIMUS IISALMI-KOKKOLA 

Valtionrautateiden ja Pohjolan Turistiauto Oy:n seka H.Rytkonen& 

Pojat kesken on tehty yhdysliikennesopimus seuraavin ehdoin: 

Sopimuksen tarkoittamassa linja-autoliikenteessa kel

paavat kaikki junamatkaan liittyvat VR:n kaytossa ole

vat etukateen hankitut maksulliset matkaliput seka kan

sainvaliset matkaliput 01.01.1987 alkaen . VR:n vapaa

liput ja henkilokuntaliput eivat kelpaa tassa liiken

teessa. 

Liput myydaan siten, etta matka joko alkaa tai paattyy 

jollekin rataosalla lisalmi-Kokkola olevalle rautatie

liikennepaikalle, on kokonaan rataosalla Iisalmi-Kok

kola tai matkan kauttakulkuliikennepaikkana on Haapa

jarvi. Mikali linja-autoon halutaan nousta tai siita 

jaada pois jollakin pysakilla, joka ei ole rautatielii

kennepaikan yhteydessa, on liput kirjoitettava lahim

malle rautatieliikennepaikalle. 

Matkalippuja myydaan kaikissa VR:n lippuja myyvissa 

pisteissa. 

Kaikki maksut yhdysliikennelipuista kannetaan ja tili

tetaan VR:lle kuuluvina matkalipputuloina . 

Yhtion autoissa myydaan matkalippuja vain ao. autossa 

kelpaaviksi ja talloin noudatetaan Yhtion yleisesti 

kayttamaa linja-autotariffia. 

Taman sopimuksen tarkoittamalle autolinjalle ei oteta 

kirjattua matkatavaraa kuljetettavaksi. Rautatielipul

la kulkevalla matkustajalla on oikeus kuljettaa lalla 

linjalla ainoastaan kasimatkatavaraa. 

Rautatielippujen lavistys lisalmi-Kokkola valilla teh

daan linja-autonkuljettajan rahastusp1hdeilla. 

Lavistys suoritetaan lipun vasempaan ylakulmaan kunkin 

matkan osalta. Kuukausi- ym. useamman matkan voimassa 
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oleviin lippuihin seka kansainvalisiin lippuihin ei 

leimausta s.uoriteta. 

VHOVSLIIKENNE LINJA-AUTOJEN AIKATAULUT VALILLA IISALMI-KOKKOLA 
su-pe,sv ma-la1 ) ma-la 2 ) ma-su 

8.00 20.25 lisalmi l.as. 5. 15 6.30 16.25 

X - " - r.as. X X X 

XV 20.50 Runni xv. XV 

8.35 21.05 Kiuruvesi 4.40 5.55VV 15.50 

9. 10 21.40 Pyhasalmi 4.10 5.25 15. 15 

9.40 22.10 Haapajarvi 3.40 4.55 14.45 

10.05 22.30 Nivala 3.10 4.25 14.15 

10.10 22.30 - " - 3.10 4.25 14. 10 

23.05 Vlivieska 

X Sievi as.th 

10.35 - " - kk 2.45 4.00 13.45 

X X Eskola X X X 

11.00 23.40 Kannus 2.25 3.40 13.20 

11.40 0.20 Kokkola 1. 45 3.00 12.40 

auto ei kulje ko. paikan kautta 
y pysahtyy tarvittaessa Runnin th:ssa 

X pysahtyy tarvittaessa 
yy auto ei ota matkustsjia ko. paikasta 

1) 1.6.1987 alkaen 

2) 31.5.1987 saakka 

Yhdysliikenteen junayhteydet lisalmessa 

Helsingista P83 klo 20.27 Helsinkiin P78 klo 5.26 

-"- P82 klo 16.30 

Kokkolassa 

Helsingista P63 klo 1.26 
_ .. _ P69 klo 11.57 

Helsinkiin P62 klo 0.25 

Seinajoelle H604 klo 12.30 

Ylivieskassa 

Helsinkiin P62 klo 23.20 

VT 44/86 

44 
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MATKALIPPUALENNUKSIA 

Savonlinnan, Savonlinna-Kauppatori, Paaskylahden, Silvolan, Punka
salmen, Parikkalan liikennepaikoilla ja matkatoimistoissa seka 
Savonlinna-Parikkala rataosan junissa myydaan 16.12.1986- 31.05. 
1987 valisena aikana Helsinkiin ostetut matkaliput seuraavasti 

menolippu 
menopaluulippu 

aikuinen 

llk 
127,00 mk 
254 , 00 M 

2 lk 
85,00 mk 

170,00 M 

lapsi 

1 1 k 
63,00 mk 

126,00 M 

2 1 k 
42 , 00 mk 
84 ,00_ " 

Matkaliput kirjoitetaan lomakkeelle VR 2202 (kond. VR 2247 sovel
taen kirj. lht 8/545/86, 26.8.86) 

- kenttaan "Meno• tai "Meno-Paluu• merkitaan rasti 
- "Muu"-kenttaan koodi 50 aikuiset ja 51 lapset 
- "Sop.nro"-kenttaan 7500 
- lisamerkintBihin "Al. Sl-Hki" 
- lahtBasema jokin Savonlinna-Parikkala rataosan liikennepaikoista, 

maaraasema Helsinki 
- kauttakulkumerkin~t lr, Ke 
- voimassaoloaika 1 kk, paattyen kuitenkin viimeistaan 31.05.1987 

Matkalipuista ei myonneta muita alennuksia, eika niista suoriteta 
takaisinmaksua. 

(Nro Jns rtp 1314/545/86, 10.12.1986 VT 44/86) 

AVOIMIA VIRKOJA JA TOIMIA 

Kone i ns i n66r in (A 24) virka (erikoisala : s~hk5tekniset ty6t) , 

ins in66r i n ( A 21 ) virka (erikoisal a : s&hk6tekniset ty6t) sek~ 

i nsin66r i n (A 20) virka , toistaiseks i Pas ilan konepajassa . 

Koneosas ton j ohtaj a l l e osoite t ut kir jalliset hakemukset on toi
mite t t av& rautat ieha l lituksen kirj aamoon vi imeistaan 19. 1 . 1987 . 
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Helsingin rautatiepiiriin etsitaan tavaraliikenteen myyntiin 

MYYNTINEUVOTTELIJAA 

Tehtavat edellyttavat asiakaslahtoista ajattelutapaa seka kykya 

iteenaiseen myyntityohon. 

Asunto jarjeetyy tarvittaessa. 

44 

Vapaamuotoieet hakemukset palkkatoivomukeineen pyydetaan toimitta

maan Helsingin rautatiepiiriin 9.1.1987 mennessa. 

Lisatietoja antaa tarvittaessa tavaraliikenneryhman paallikko 

J. Eerikainen puh. 911-4250. 

Ylimaarainen liikenneohjaajan (A14) toimi toistaiseksi 

Tampereen (1 Pko kauko-ohj.) 1iikennealuee11a. 

Tampereen rautatiepiirin paa11iko11e osoitetut kirja11iset hake

mukset on toimitettava Tampereen rautatiepiirin kans1iaan vii

meistaan 19.1.1987. 

NIMITYKSIA JA MAARAYKSIA 

Helsingin paavarasto: toimistovirkailijan A3 toimeen Satu 

Birgitta Seljavaara. 
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KOULULAISTEN HIIHTOLOMALEIR!T v. 1987 

Ensi talvena koulujen hilhtoloman alkana jarjestetaan VR : n Urhei

lutoimikunnan ja RH:n soslaali- ja terveystoimiston yhteisesti 

organisoima koululaisten hiihtolomaleiri rautatielaisten 13-17-

vuotiaille tytoi11e ja pojille . I leiri 22-28.2 . ja II leiri 

1-7.3.87 . 

Lelrilaisten kokoontuminen on leirin alkamlspaivana Kemijarven 

asemalla klo 9.20 (junan P63 saavuttua ) , jonka jalkeen linja-au

tokuljetus Pyhatunturille. Paluu Pyhatunturllta alkaa 1eirin 

paattymispalvana n. klo 16 . 30 ja Kemljarvelta (junalla P64 ) 

klo 19.15. 

VRU on I leirille varannut makuuvaunupaikkoja: paikat ovat junas

sa P63, lahto Helsingista 21.2. klo 19.05 ja paluumatkalla ju

nassa P64 lahto Kemijarvelta 28.2. klo 19 . 15. Makuupalkan edes

takalnen hlnta on 100 mk, joka maksetaan etukateen. Makuupai

kat taytetaan ilmoittautumisjarjestyksessa. 

Koululaisten lelrimaksu on 725 mk . Maksuun slsaltyy taysi ylla

pi to, linja-autokuljetukset Kja-Pyhat- Kja ja lelrin ohjaus . 

Leirimaksut peritaan tilillepanokortilla etukateen . 

Jokaisella leirilaisella olisi oltava murtomaahilhtoon sopivat 

sukset, koska leirilaisten ohjelma sisaltaa tunturihilhtoa . Las

kettelua voldaan harrastaa leiriohjaajan suostumuksella ja val-

vonnassa . 

Majoitukseen on varattu leirilalsille 20 hengen lomatalo (yhteis

majoit ustila). 

Kirjalliset ilmoittautumiset, joisa on se u raavat tiedot : lelri

aika, osallistujan nimi , koululaisen tarkka syntymaaika, mahd . 

makuupaikkavaraus (lahtoasema) ja VR:n palveluksessa olevan 

isan tai aidin virka tal toiml ja tyoosolte, on te h tava viimeis

taan 12 . 1.1987 mennessa os. VR : n Urheilutoimlkunta, rautatiehal

litus , Helsinki . HUOM: rajoitetun osanottajamaaran vuoksi psi

ka t tay t etaa n i l moittautumisjarjestyksessa . 

Leirille hyvaksytyllle lahetetaan tarkemmat ohjeel ja tiedot 

isan tai aldin tyoosoitteella. 

VR: n Urheiluloimikunta 
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