
Aakkosellinen asialuettelo. 

Rautatiehallituk en kiertokirjejsta v. 1945. 
Sisaltaa kiertokirjeet N:o 1-22 ja N:o 201. 

Kiertokirje iden 

I 
A. 

Autojen tunnukset- ........ .............. . ......... .. . . . .......... . . . 

H . 
Ualkourakat, V. R:n henkiliikunnan ............. . ...... . . . ........... . 
Heimolan laiturivaihteen nimen muuttaminen Suontecksi ...... ..... ... . 
H.innasto, jonka mukaan rautatievaunuille, niiden kalustolle y. m. tuotetut 

vahingot on korvatta,ra .. .. ............................ ... ....... . 

J. 
JunahenJdliikunnan virantoinritusrabat ............................... . 
Jakarliin laiturivaihteen nimen muuttantinen Maariaksi ....... . . .. ..... . 

K. 
Kiertokirje: kiertokirjeen N:o 5/2334 v. 1941 kumoaminen . .... ..... ... . 

* kiertokirjeen N:o 3/286 v. 1944 kumoaminen .............. . 
J> kiertokirjeen N:o 11/1336 v. 1931 kumoaminen ....... . .... . 
» kiertokirjeen N:o 8/TI 830 v. 1944 osittainen kumoaminen .. . 
* kiertokirjeidenN:o3/H167 ja N:o 20/H 167 v.1928 kumoaminen 

Kirjoituspap rin kayttamisestii, ohjeet .................. . .... . ..... . .. . 
Iiliskylehti ........ ...... ........................................... . 

L. 
Lahetysten kasittely . .. ... ... ... .................... . ..... .... ...... . 

P. 
Palkkaus: korvaus virantoinritukscsta ja tyoskentclysta asemapaikan ulko-

puolella ... . . .............................. . ...... ... ..... . 
>> valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asctuk

scn muuttaminen ja kalltinpaikanlisien ja asuntoetujen vnstik
kciden ruaiiraaminen 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pansion la.iturivaihtcen uimen muuttaminen D1alaksi 

I R. 
Riinninmaen laiturivaihteen nimen muuttaminen J)Tiingiiksi ja J)Tiingiin 

laitutivaihteen uimen muuttaminen :Myllykyliiksi .. ... ... ... ....... . . 

I T. 
f>rl avaraliih~!ysteu ~sittely : . . : 00 00 00 00 00 00 •••• •• 00 •• • • •• • • 00 ....... .. 

Tavaran saalytys lnkennepa1k0tlla ....................... ... ... . . . .... . 

I 
Tiedoitu~jestelmiin uudistantinen .................................. . 
;run.nusl~ .... tjen merkitsenrinen kuljctuskirjoibin ........................ . 
:ryonteklJam vuosJloma . ... .. .. ..... . .. .. ...... . .............. .... .. . 

I 0 ° Y. 
VapaaUput: talousvapaaUput ...................... .... ............ .. . 

>> tilapiiisia - kesakausi- ja eliikkeeUii olevien vapaaUppuja ... . 
» koulunkayntia varten ......... . ...... .. .. .... ....... . .... . 

Virautointitusrahasiiiintii .............. ... .. ..... ... .. . .. .. . .... . .... . 
Vuosiloma, tyiintekijiiin ... ... .... . ............... .. ..... ... ..... .... . 

Asianomaisille liikenne- ja tariffio~a ton virkanrichille on jaettu: 
Valtiomautateiden tulliasioimistojen ohjesii.anto ........... . ..... : ..... . 

;;5oo. 2 46. 137G. 

Piiivihniiiira N'umero 

:Maalisk. 2 3/736 

Iluhtik. 13 5/10 0 
Marrnsk. 9 18/2849 

IIelmik. 15 1/550 

n-sk. I 13 14/ll 14G5 
To1ikok. 4 7/1025 

Ilolmik. 16 1/650 
Heinak. 6 9/1928 

~ 9 10/2012 
Syysk. 13 14/II 1465 
Jouluk. 31 22/ll 1939 

Marra k. 16 20/1430 
Jouluk. 8 21/3222 

Syysk. 11 13/2429-

Jouluk. 31 22/11 193fl 

Hul1tik. 27 6/ll 844 
1\.csak. 16 /H 10!JO 
Lokak. 19 16/11 1659 

» 19 17/II 16GJ 
~nsk. 14 15/~462 

Maalisk. 16 4/445 

Syysk. 11 13/2429 
Heiniik. 9 10/2012 
Jouluk. 8 21/3222 
Heiniik. 6 9/1928 

zo 11/ll 923 

Helmik. 21 2/596 
IIeinii.k. 26 12/2078 
Marrask. 8 Hl/2915 
Syysk. 13 14/Il 1465 

Heiniik. 20 11/II 923 

lldmik. 15 201/527 
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,Jakelu 2. 

Kiertokirje 
N :o 1/650 

15 paival ta helmikuut a 1945. 

Hinnasto, jonka mukaan rautatievaunuille, niiden kalustolle y. m. tuotetut vahingot 
on korvattava. 

Kumoten elokuun 15 paivaBe 1941 paiva... 
tylHi kier.tokirjeella N ;o 5/ 2334 vahvistetun 
hinnaston, jonka mukaan rautatievaunuille, 
niiden kalustolle y. m. tuotetut vahingot on 
korvattava, on rautatiehallitus tana paivana 
vahvistanut allao,Jevan uuden hinnaston 
noudatettavaksi ensi huhtikuun 1 paivlista 
alkaen, nimittain: 

H enkilovaunut. 
Hehkulamppu, tavallinen . . . .. . 

, lukulampun . .. . 
Hatajarru- ja hoyryUimmitys-

hanan kahva ..... . .. ....... . 
Ikkunahihna I, II ja III luokan 
Jkkunapoydan lasilevy . . ...... . 

, suojuspaallys, kan-
kainen . . . . .. .. . .. . .... . ... . 

Jkkunapoydan suojuspaally. , lino-
leuminen . ....... .. ... . .... . 

1kkunapoyta. paivavaunun .... . 
Ikkunaruutu. sunri, hiottu tai 

syovytetty . ..... . .. ........ . 
Ikkunaruutu, suuri, tavallista 

lasia, tahi pienempi , hiottu tahi 
syovytetty . ....... . ...... .. . 

Ikkunaruutn. pienempi. tavallista 
la.sia . . . .. .. . .. . . ... . ... . . . . 

lkkunaverho. vi,llainen. nukka-
verkainen .. . . .. . . . .. .. . . . . . 

Ikkunaverho, villainen, kaksin-
kertainen .. . .. ..... ....... . . 

lkkunaverho, villainen, vnoriton 
·, rullakaihdin . . .. . 

llmoitustauln .. ... .. . . 
.J uomalasi . . ..... .. . . . .. . . . .. . 
Kaappi, py.yhelih1a- . . . . ... . . 
KarahYi . . ... . ...... . 

li5 1J O. ~. ·15. H i 0 !) 

30: -
40: -

95: -
90: -
65 : -

30: -

45: -
250 : -

300: -

225: -

150: -

900: -

600: -
300: 
600 : -
35 : -
20: -

300: 
35: -

Kattoventtiilin korjaus ...... .. . 
, vetonuora ... . . . . 

Klosetti, fajanssinen, ilma- .. . . 
, , vesi- ... . . 

Lakana ... .. .. . · .. ... . . . .. • .... . 
Lampunkupu, lasinen, kaa.sulam-

pun .. .................. .. . . 
Lampunkupu, la.sinen, sahkolam-

pun .. ... . ... .. . ........... . 
JJampunkupu. ravintolavaunun 

(V.R:n) ....... . .. .... .. .. .. 
Lampunpidin, bakeliittinen (peili:-

lampun varuste) . . .. .. ... .. . 
Lampunpidin, metallinen (peili-

lampun varuste) ........... . 
Lukulam punka:luste, nelikulmainen 

, pyorea . . ... 
Lukulampun lasi, nelikulmainen 

, .. pyorea . . .. . 
Lampomittari . . . . . ... . ... . ... . 
'Niakuusijan kannatinhihnan kol'

150: -
20 : -

650: -
600: -

1,000 : -

60:-

100 : -

200: -

80 : -

200 : -
400 : -
300 : -

40: -
30: -
75: -

jaus I ja II luok'an . . . . . . . . . . 240: -
:VIakuusijan kannatinhihnan kor-

jaus III luokan .. . .. . ...... . 
l\'[atkatavarahyllyn konsooli .. . . 

, verkko . . .. . 
Matto, I ja II luok. makuuvaunu

120: -
150 : -
200: -

hytin, suurehko vahinko .. . .. 1,000 : -
~VIatto , III 1luok. makuuvaunu-

hytin, suurehko vahinko . . . . . 500 : -
Matta, I, II ja III luok. makuu

vatinuhytin, pienehko vahinko, 
kuten tahrat, reiat y.m. konduk-
tOorin arvion mu:kaan 100 : -- 200: -

Y[atto, kaytava- , suurehko va-
hinko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500: 

:\[atto, kaytava-, pienehko vahinko. 
kuten tahrat , reiat ~r. m. konduk-

,•'. 



toonu arviou mukaan :WO: - 600: -
Painonappi, soittokellon . . . . . . . . 50: -
Patja, makuuvaunun . . . . . . . . . 3.000: -
Peili, pieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150: -

, suuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200: -
Pellavaiset suojuspahlliset, paiva-

vaunun, suuret . . . . . . . . . . . . . . ~50: -
Pf'llavaiset suojuspiiiilliset. piiiva-

vaumm, keskikokoiset . . . . . . . :lOO: -
Pellavaiset suojuspiiiilliset, piiivii-

vauuun, kiisinojan . . . . . . . . . . 100: 
Pesuallas, fajan inen, 4-akselisen 

vaunun ........ . .... . ...... . 
Pesua !las. fajanssbteu, ~-akselisen 

vaunun . ...... .. . ....... .. . . 
Pif'l1uksen piUUlinen . ..... ... . . 
Pielus, makuuvaunun. nahkainen 

,, .. kankainen 
Pyyheliina N: o ] . .... . . ..... . 

,. N: o 2 ja 3 (ldisi-) . . 
. 'aippua-astia · (jnokscvaa saip-

puaa varten) . .... .. ..... .. . . 
8ohvanpaii11ys. nukkaverkainen, 

istuin seka selkano,ia. suurehko 
vahinko .... .. .. . ... . . - .... . 

Sohvanpaallys, verasta tai muusta 
aineesta, i:;;tuin ja se1kanoja, 
suurehko vahinko . . . ....... . 

.Joko ainoastaan istuin tai ainoas
taan selkiinoja puolet yllamai
nituista miiarisUi. 

Sohvanpaallys, nukkaverkainen. 
pienehko vahinko. kuten tah-
rat, l'eiat y. m .. ......... . .. . 

~ohvanpaiiUys, verasta tai muusta 
aineesta, pienehko vahinko. kn-
ten tahrat, reiat y. m. . . . ... . 

~Y'lkyastia . ........ . ..... . ... . 

400: 

300: -
150: -

1,500: -
1,000: -

75: 
f>O: -

200: -

3,000: -

2,000: -

1,000: -

:iOO: 
80: -

8iiilo kiiytettyja pyyheliinoja vm·-
ten .... . ............ - ..... -

Saukyhuopa, II luokan .... . .. . 
, III , ..... .. . 

'Pahratun vaunun taydellinen puh
distaminen ( esim. desinfioimi-

100:-
1,500: -
1,500:-

nen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600: -
Tahratun_ vaunun pienehko puh-

distus konduktoorin arvioinnin 
mukaan ........ . ... 100: --300:-

Tuhkakuppi, kokonaa.n . . . . . . . . . 50: -
, sisaosa . . . . . . . . . . . 30:-

'fyokalukaapin lasi . . . . . . . . . . . . 60: -
Vaateripustimet . . . . . . . . . . 60: -
'T al.~istuskytkiu ( virraukatkai-

SIJa) ..... .. ............... . 70:-
Vaununsillan paljesuojus, sun

rehk:o vahinko . . . . . . . . . . . . . . 5,000: -
Vaununsillau paljesuojus, pie-

nehko vahinko . . . . . . . . . . . . . . 1,000: -
Yoastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65: -

Tava1'avaunut. 
Va tm unpylviis, rautainen ..... . 

., rautaketjuinen .. 
, puinen ....... . . 

\'annun hevoslauta ... . . ...... . 

-!00:-
500:-

60 : -
100:-

.. sivulauta, matll'la (H- ja 
0-vaunun) . . . . . . . . . . . . . . . . . 300: -

\ ' aunuu . ivulauta, korkea ( Hdk-
vaunun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500:-

Taman. seka etta puheenaolevia taksoja 
saadaan tilata taloustoimiston painatusjaos
tosta, rautatiehallitus ti:iten ilmoittaa kaik
kieu asianomaisten tiedoksi ja huomioon
otettavaksi. IIelsing~a, rautatiehallituk
sessa. helmikmm 15 paivanii 1945. 

H. Roos. 

W. G. Jiir·-vinen. 

Helsinki 19 45 . Valtion~nvoston kirjapaino. 



J alcel11 f. 

Kiertokirj e 
N:o 2/596 

helmikuun 21 paivaita 194fi. 

Talousvapaaliput. 

TalousvapaaJippuja annetaan eri liikennejaksojen liikennepaikoilta seuraaviiu ka u
punkeihi.n (:Mk I kirj. 0 siv. 7; 3 § 7 koht·a): 

Liikennepaikat 

1. liikennejnkso. 

Oulrmkyla-Kerava ..... . .. . .................... . 
Talma- Kiiala . . . .................... . ......... . . 
Hi tinummi-Palojoki ....... . ................... . 
ITuopalahti-I.,uoma .............. . ............. . . 

2. liiklfnnejctkso. 

Hyvinkaa-Harv,iatl.a .......... . ........ . ..... . .. . 
Parola-Kuurila . .................... . .......... . 

aDJtala-Lappohja .............................. . 
Raasepori-Korpi .... . .. . ...... . . . . ..... ........ . 
Roykldi-Viertola . . .............. . . ... .......... . 
Kauni lahti-Tiihrela . ...... . ...... . ...... ..... .. . 
Hikiii-Okeroinen .......... . .... ...... ....... . .. . 
Ahtiala-Rarminmaki ..... ....... . ....... . . ... .. . 
Vi lHib d€-V i:irtJtam iiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3. liikewnejakso. 

P<injaineu-KuoviJa ......................... . . . . . 
Koski-Kotalato ...................... . ......... . 
Salo-Littoinen . ... ........... . ................. . 
.Jakarla-Kylmakoski ....................... . ... . 
Kalanti-Nutturla ........ . ........... -: . .. . .... . . 
Nousiainen-Raisio-Tammisto ... . . . ............. . 
Pansio ...... . ...... . ........................... . 

21.~00. 2. 4'; 16·10. 

Kaupunkeihin 

Helsinki, Hfuneenlinna 
Porvoo, Helsinki 
Hel i.nki, mimeenlinna 
Helsinki 

Helsinki, Hameenlinna 
Hameenlinna, Turku 
Hanko, Tammisaari 
Tammisaai-i, Helsinki 
Ham€enlinna, Helsinki 
Tammi aad, Helsinki 
Lahti, Helsinki 
Lahti, Heinola 
T.,ahti, Kotka 

'l'amnusaari, Helsinki 
Tammi aari, Turku 
Tnrku, Helsinki 
'l'urku, Tampere 
Uusikaupunki, Turku 
Naantwli, Turku 
'T'urkn, Uusikaupnnki 
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Liikennepaika t 

4. liike1vnej(t/cso. 

Sotkia.-'l'oijala-V alkeakoski .................... . 
Viiala-Saaksjarvi ........... .............. . . ... . 
1\tlessukyla-V.ilppU'la-lVHintta ...... .. ......... .. . 
Kolho-Haapamak.i ..... . ...... ... ... .. .... . 0 •• 0 • 

Yltia-Ruosniemi . 0 0 ••• ••• 0 0. 0 •• 0. 0 •• • •• • 0 . 0 0 •••• 

l\rlantyJ.uoto-KyHinsaal'i 0 • 0 • 0 ••• 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 0 • 

Flvi•la-Pitkaniemi ............... 0 0 ••••••••••• 0 • 

5. Ziikern:nejalrso . 

.Musta aari-TulU'i ......... 0 •• 0 •••••••••••• 0 •• 0 •• 

'I'oys.a-Pihrra.jav i . .... ....... ... ........ 0 •• 0 • 0 • 0 

Tuomiky.la-PeraUi . .. ... . ...... 0 ••• ••••••••• 0 • • • • 

Kar~l'a-Narpio 0 •• 0. 0. 0 0 0. 0. 0 0 0. 0 •••• 0 • • 0. 0 •• 0 0. 0 

Kari.joki-Tiukka .. 0 •• ••• •• 0 ••••••• ••••• •• 0 •••••• 

Paukkruneva-Pannainen ............... 0 •••••••••• 

Kolppi-Kruununkyla ... . .. 0 ••• • 0 • • 0 •• 0 ••••• • •••• 

Ykspihlaja ............. ... .. ..... . . ... .... ..... . 
Rimmi-Sievi .. .. . ........... 0 ••• 0 • •• 0 ••• •• 

6. 7iiken.nejcdcso. 

Ylivieska ....................................... . 
Jrangas-Ruukki ............................... . 
Toppi-Pattijoki .. 0 •••• • ••••••••• •• ••••••••••••• 

Hirvineva-Oulurulah'ti ... ..... .. . ............... . 
Pakeniemi-Olhava ......... .................... 0 • 

Myllykangas-Maksniemi .. ................ . ..... . 
Lautiosaari-LauriJa 0 ••••••••••••••••••••••••••• • 

Li.edakkaia-Kemijarvi-Kelloselka ....... . .... ... . 
Kaalmmo-Kylajoki .. . ... ..... ....... ... .. ...... . 
Roytta ...... 0 •••••••• 0 ••••••••••••• •••••••••• ••• 

Alavojakkala-Kauliranta .............. .. .... . . . . 
Ma dekoslci-V awla . . 0 ••••••• •••• 0 •••••••••••••••• 

70 ~iikenmejakso. 

Kankari.-Kontiomaki-Maanselka ..... ........... . 
Rumo-Porokyla ........... 0 ••• • ••• ••••••••••••• 

Kuluntalahti-Hyrynsa:lmi ........ . ... . ..... 0 •••• • 

Musta-Soill!lahti 0 •• •• •• •• •• • ••••• ••••••••••••••• 

Ylemmainen-Oksava . ............ .. .......... .. . 
Karvoskyla-Vahakangas . . .......... . ....... .... . 
PeltosaJmi-Allapitka .......................... .. . 
Polja-Suosaari . 0 •• 0 •••••• • ••• • •••• •• ••••••••••• 

8. liike?~'liejakso. 

Kauriia-Mulo ............ . ............ ...... .. . 
Lehmo-Nurmes . .. . 0 •• ••••• • •• • •••••••••••••• 0 •• 

Onttola-Rauhamaki . ... .................... .. . . . 
Ahonkyla-Outokumpu .......................... . 

Kaupunkeihin 

Tampel'e, Turku 
Tampere, Turku 
Tampere, Vaasa 
.Jyvaskylii Tampere 
.JyvaskyUi, Pori 
Pori 
Pori, Tampcre 

Yaasa, Tampere 
.)J~vaskylii, Tamp{'r·e 
Kristiinankaupunki, \T aasa 
Kaskinoo, V aasa 
Kristiinankaupunk!i, V aasa 
Pietarsaari, Vaa.">a 
Kokk:ola, Pietarsaari 
Kokkola 
Kokkola, Oulu 

Kokkola, Oulu 
Raahe, Oulu 
Raahe, Oulu 
Oulu, Kok:kola 
Oulu, Kemi 
Kemi, Oulu 
Kemi, Tornio 
Kemi, Tornio 
Tornio, Kemi 
Tornio 
Tornio 
Oulu, Kajaani 

Kajaani, Orulu 
Kajaani, Joensuu 
Kajaani, Ouilu 
Kajaani, Iisailmri. 
IisaJ.m.i, Kokkola 
Kokkola, Oulu 
IisaJmi, Kuopio 
Kuopio, Iisalmi 

Joensuu 
,J oensuu, Kaja:ani 
.r oensuu, Savonlinna 
.r oensuu, Savonlinna 



J.Jiikennepaikal 

9. liikennejaltso. 

Naarajarvi- Vaajakoski . ... . . ....... .. . ....... . . . 
Leppiivesi-Aaneko ki . . . .. . .. . . . ..... . . . .. . . ... . . 
Vesanka-Tiusala .... . .. ... ....... . . ........ .. .. . 
Siika.maki-Aholahti . . ..... . ... . . ...... . . ... . ... . 
Kolma- Kononpelto .. . . . ... . .. .. .. . ... ... ... .. .. . 
Paaskylahti- Parikkala . .. . . . . .. . . .. . .. . ...... . . . . 
Nikkarila-Pitkalahti .. . ... ........ .. .... . . . .. .. . 

10. liikennejakso. 

Koria- Konvola-Kymintehdas-Aitomaki- tt i . . . . 
Kaipiainen-Va,inikkaia ... . .... . . .. . .... .. .. . .. . . 
Myllykoski-Kyminlinna ... ..... .... .. . . . . . : . . . .. . 
Liikkala-Reitkalli .............. ... ...... . .... . . . 
H~rju-V oikka-:- ~o~nko . .................. . ... . 
Hnrola-Lammmmak1 ..................... . ..... . 
Melkkola-Hytti ...... . ....... . .. . .............. . 
Lauritsala--Simpele . . . . ....... . . . ......... .. .. . . . 
Imatra ....... . ...... . . . . . ................... . . . 

Kaupunkeihin 

J yvaskyUi, Mikkeli 
Jyva kyla 
Jyvaskyla, Tampere 
Savonlinna, l\fikkeli 
Savorrlinna, J oensu u 
Savonl'inna 
Kuopio, Mikkeli 

Lahti, Kotka 
Kotka, Lappeenranta 
Kotka Hamina 
Hami~a, Kotka 
Kotka, Mikkeli 
Mikkeli, Kuopio 
Lappeenranta, Kotka 
Lappeenranta 
Lappeenranta 

Helsingissa., rarutatiehallituksessa, helmikuun 21 paivii.nli 1945. 

H. Roos. 

Vaho Annala. 

3 



Helsinki l 045. Valtioneuvoston ldrjapaino. 



Jakelu IV . 
f(aikille. 

Kiertokirje 
N :o 3/ 736. 

Annettu maali kuun 2 paiviinii HH5. 

Valtionrautateitten autojen tunnukset. 

Rauta:tien a.u.toikannan lisaiinnyrttya vi:ime 
aikoina. suuresti ja autojen kiiy•ton [aajen
uettua ooeiUe eri aJohlP.ie, on rautaltiehaJJitu. 
tanaan tapahtuneessa esiJttelyssa vahvis-ta
nut kaikkia rauta.t:ien au.toja vwten kay
tantoon01tettavak ·i aka sisaJlol.taa.n etta 
muodol1taan yhdenmukaiset uudet tunnuk
·et. ja maariinny.t na:iden seka muiden tun
nu. ten ikayta ta eUMavaa: 

Tunnu.skirjaimet : 

I uorma-auto (maant:i:e:kayttoi-
nen) . . . ....... . .. .. . . . . . . 

Linj a-auto ( maantiekiiY'ilt oinen) 
Seka-auto 
Henikili:iauto 

, 

" , { ratakayttoinen) 
L:inja-auto , 
Henkiloauto (yhd. rlllta- ja 

maan,t:iekayttoinen) ... .... . 

K 
L 
s 
H 
HR 
LH 

HRM 

J. aiden tunnusk:irjaimien ed .. kiiyte
taan auton omi tavan osa on nimhlyhen
ny ta (lJko, Rto, Ko, Vo, Rro ja IDo) seka 
ja·i.e. a jarjestysn:umeroa, esim. seu.raavasti: 
[;lw S 6. ~aiden tunnu.sten Hsaksi kiiyJte
taan aurtoi.ssa riip:ipyoran kuvaa ( iirto
painakuvik. i va.l m:i ·tettuja, tila ttava aUJto
jaostosta), joihi.n li.ibtyy kirjaimet VR ja 
maalataan seldi kiinn:itetaii n nama rt:unnuk
~;e.l autoihin seuraavaS1ti: 

Kuorma-au.toihin: IJrumpaankin oveen sen 
alao a.a.n ke&keUe kiinnictetai:in sri.ipipyoriin 
kuva ja sen aJ.apuol~el<le maalataan ora.nssin
ke1taisel.lla varina 10 mm levyisen suora
kailteen muOitoiseen kehY'kseen 10 mm vah-. 
n ,ooo . a. 45. 1858 

\'Ui in ja. 70 mm kor1kuisin sta.ndandumal
lisin kirja.imin koko tunnus edelli:iolevass.a 
esimerki a mainitussa jarj ty>ksessa. Tun
nookirja:i!nten ja. nu!llleroi1ten mahlit on s.a.a
tavissa. a.utojaootosta. 

Linja-autoih:in: samat me1tit kuin kuor
ma-a.UJtoihin, lkuiltenkin niin, etta a.uton ko
rin sivupel.llin kes.kiosaan kummalil.eikin puo
lel!lle autoa kiinniteti:ian iipipyoriin kuv~ . 
Omistavan. o. aston nimilyhennys ja tunnus
kirja.imet ja numerot ma.aJrutaan kulta
pronssivarilla vain auton etuoven va em
maJ.le puo[e1Je . ivupelrrin oikeaan a.lal1ai 
taan. 

Seka-autoihil1: maalataan omwvan osas
ton nimilyhennys kii. LUimuskirja.imet ja 
numerot amalla tavalla kuin linja-autoon . 

e'ka.-autojen kuorma~:avao aan ei maala.ta 
eika. kiinn.iteta minlk:aanilai ia merikkeja. 

Henkiloa;u,toihiill: ovi n sara.nanpuole:iseen 
alakulmaan maailaltaan omistavan osaston 
nimilyhennys tunnu kirjaimet ja numerot 
oranssinkel taise1la. varil 1 a. Kirj airukorkeu. 
on 25 mm s ka ikirjain. ja lkehy. viivan vah
vuus 5 mm. 

Kuor.ma-autojen kumpaankin ·ivula.:itaa.n 
maaJ':a.taan orans. inik~ltailSeU.a variila: 

tlii<kenneo a. lton atl!toihin -;ana: VAL- · 
TIONR l TATIET, 

-ratao. aston autoihin .o;;atllll : VR HA'l'A -
0 ASTO, 

rautatierakennusosast.on autoihin sana : 
RAUTATIERAKENNUS, 

•konoosaston a.ut.oi·hin . a.na.t : VR .. . . . : r • 
KONEPAJA ja 

vara to-o .. a ton a.utoihin sanat: VR .... 
:N VARASTO 



:! 

:::>ivnlai,ta,tekstin kol'ken on puolet nor
maaJi,n kii<nteiin sivulaidan korkeudesta . 
'arut1t ma~dait.aa11 k~ ·kellc sivulaitaa, joten 
I y hja til a tekstin edeJ,J a ja ,jii~ e · ii jiHi 1'ii Jl
puvak. i sh·n1~ ;aidan ( !<wan) piltuudesta . 

Rellai ·Lsa kuorma-auto.i. a , joiden Iavalle 
on 1·akenm•t tu umpikori tai kuomu, ei la-va
ta.i koriosaan maala.ta miUiiin te.ksteja. 

Kaikkien \·altionrautateitten kuorma- ja 
henkiQoautojcn Ya ri on must a seika linja
ja st>ka-autojen n. ' · Yaltionrautateitten rus... 
kea, joka on merkitty m. m. Deco ( Winter 
& C"o) autoemaliviirikart1Ran ( nirt:rovari ) 

~:o ;):}H seldi 'I'ikknrilan varikar.t.taan ~:o 
1-1:. 

Auto,! on tu.nnuksil1taan .ia maalaukscl 
laan yhdemnulkai.·tpttanl jonkin 8CHHiKcn 
korjauksen yhteyd sii , missii s hrlpo1:;ti 
kay pain.·a . Tarkempien ohjeiden saami
sek i tunnuskirjainteu ja nnmct•oiden uudel
lecnj~il·jesrtel~·a ja muidcn Hi.'>s~i ki tj e · ·ii 
mai.nittt:ujrn maiiraysten noudat>t.ami.~ ! ·u kos
kevissa asioi-;sa ou kiiannvltiivii auto.li.iken
netarka. taja A. 'l'arpO'laJ~ puolef'n os. 1·h . 
knt autojao. to. 

H. Roos. 

I ' . '1'1w1ta neu. 



JakeZu 4. 

Kiertokirje 
N:o 4/445 

Ranninmaen laiturivaihteen nimen muuttamisesta nimeksi ,Jyranko" ja Jyriingon 
laiturivaihteen nimen muuttamisesta nimeksi ,Myllykyla" . 

.Annettu maaliskuun 16 pii.ivanii. 1945. 

Rautatiehallitus on tanaan tapahtu
neessa esittelyssa malirannyt, etta Rannin
maen laiturivaihteen nimi on toukokuun 
1 paivasta 1945 lukien ,Jyranko" ja Jy
rangon laiturivaihteen nimi samasta pai-

vasta lukien ,Myllykyla", nimilyhennyk
sena ,Myl", mika kaikkien asianomaisten 
tiedoksi ja noudatettavaksi taten ilmoite
taan. Helsingissa, rautatiehallituksessa, 
maaliskuun 16 paivana 1945. 

H. Roos. 

A. M. Miikio. 

21 , 500 . 3 . 45. 2251 

H elsinki 1945. Valtionenvoston kirj apaino. 



.Jakelu 1. 

Kiertokirje 
:o 5/ 10 0. 

VR : n henkilokunnan halkourakat . 

Annettu H elsingissa huhtikuun l 3 paivanii. 1945. 

Maan erittain vaikean polttoainetilan
teen parantamiseksi kehoittaa rautatiehal
litus jokaista rautatielaitoksen henkili:ikun
taan kuuluvaa osallistumaan kuluvanakin 
vuonna halkomottimakoiden suorituksiin 
ainakin siina maarin, etta ku.kin tulee VUO
den 1945 loppuun mennessa hakanneeksi 
vahintaan sen maaran halkoja, minka han 
ostaa valtionrautateilta tulevan po1ttokau
den eli kesakuun 1 paivan 1945 ja tou
kokuun 31 paivan 1946 valisena aikana. 
Poikkeusasernas a ovat vain ne henlrilot, 
joiden alempana olevan ikatau1ukon tai to
teennaytetyn ja paallyston hyvaksyman pa
tevan syyn tai esteen perusteella ei .tarvitse 
tai jotka eivat ole voineet o allistua halko
mottiurakkansa tayttarniseen. Erikoisesti 
keholttaa rautatieha:llitus a·laistaan henkili:i
kuntaa varaamaan kesalomastaan muuta
man paivan mottiurakkansa tayttamiseksi. 

SamaHa rautatiehallitus korostaa, etta 
yha kiristyva polttoainetilanne saattaa joh
taa siihen, etta halkoja voidaan myyda 
vain niille rautatielaisille, jotka joko itse 
tai perheineen ovat halkomottiurakkansa 
kokonaan tai osittain tayttaneet ja ainoa -
taan suorittamaansa urakkaa vastaavaan 
maariHin seka yllamainituli]a perusteella ura.. 
kasta vapautetuille virkailijoille ja tyi:in
telrijoille. 

Minimitavoirtteet, joihin jokai en rauta
tielaisen olisi paastava, on rautatiehallitru 
vahvistanut seuraaviksi: 
Ikii.-

ryhmii 

1 
2 
3 
4 

Miehet 

aile 40 .-. 
40 v.-alle 50 v. 
50 \' .-alle 55 v. 

yli 5;) v. 

21,500. 4 . 45. 2966. 

Naiset Tavoite 
ma 

6 
4 

alle 40 v. 2 
-W v. ja yli 0 

Ne rautatielaiset, jotka tyovuorojen ki
reyden, mottimetsien kau.kana SlJamnin 
t. m. s. seikkojen takia eivat voi osallistua 
varsinaiseen mottienhakkuuseen, voivat suo
rittaa mottiurakkansa tekemalla valtion
rautateiden polttoainevarastoissa halkovau
nujen purkaug._ ja halkojen pinoUS- tai 
muuta vastaavanlaatuista tyota. Niima tyot 
rinnastetaan motintekoon siten, etl. · poltto
ainevarastoilla voimassaolevan hinn ~ittelun 
(pa11kan) mu.kaan tiiten tehty 80 raarkan 
tyo vastaa yhden halkomotin tekoa. 

Niiden rautatielaisten kesken, jotka osaJ
li&tuvat varsinaiseen mottienhakkuuseen 
(halkojen tekoon pystyrnetsasta), julistaa 
rautatiehaUitus kilpailun, joka paiittyy ku
luvan vuoden joulukuun 31 paiviina ja 
kasittaa se koko vuoden 1945 hakkuu
maarat. Parhaat hakkuutulokset saavutta
neiden kesken jaetaan seuraavansuuruiset 
rahapallrinnot kunniakirjoineen kilpailuajan 
paiityttya ensi vuoden alussa: 

1. pa:lkinto . . ... . . . . ... . . ... . 
2. 
3. )) .. . . . . .. .. .. . . ... . 
2:lle seuraavalle ....... . .. a 
5:lle 

10:lle 
IO:lle 

.......... a 
a 

.......... a. 

10,000:-
5,000 : -
3,000:-
2,000: -
1,000: -

800:-
500:-

Jotta ikansa puolesta eri ryhmiin luet
tavat ,rautatielaiset voisivat samoin mah
dollisuuksin osallistua tiihan varsinaiseen 
mottienb.akkuukilpai1Juun, annetaan eri ryh
missa tasoitusta (hyvity&ta) seuraavasti: 
Ryhmii.ssa 2 kerrotaan hakkuutulos kertoimella l.:l 

3 1.6 
4 2.0 



Mahdollisimman hyviin hakkuutuloksen 
saavuttamiseksi velvoitetaan jaksojen, kone
pajojen, varikkojen, liikennepaikkojen ja 
toimistojen paiilliki:it yhteistoiminnassa 
asianomaisen talkoopiHiUiki:in kanssa jarjes
tamaiin hakkuutilaisuuksia ala~lleen hen
kili:ikunnalle ja muutenkin kaikin mahdol
lisin tavoin edisUimaan motinllakkuutoi
mintaa. 

Mottiurakoiden suoritusten merkitsemi
seksi ja seuraamiseksi on toimistojen, kone
pajojen, varikkojen ja liikennepaikkojen 
paallikiiiden jaettava alaisilleen erikoiset 
talkookortit, 0 N: o 630, jotka on tilattava 
rautatiehallituksen painaius.jaostosta. Vuo
den 1945 lopullisten hakkuutulosten seka 

varsinaisen motinhakkuukilpailun tulosten 
selvittaroiseksi on toimi tojen, konepajojen, 
varikkojen ja liikennepaikkojen paalliki:ii
den kerattava talkookorteilta alaistensa 
saavuttamat hakkuu- ja halkotyi:itulokset, 
vakuuttauduttava niiden oikeellisuudesta ja 
•laadittava niistii erikoisella kaavakkeella 
yhdistelroa seka vuoden 1946 taromikuun 
aikana ioimitettava nama yhdistelmat esi
mi.ehensa kauita osaston a johtajalle. iiista 
yhdistelmista on osastojen johtajien sa
malla kaavakkeella ~aadittava yhteenveto ja 
toimitettava sc ensi helmikunn 15 paiviian 
mennessii hallinto-osaston johtajalle. Edellii 
mainitut yhdistelmiikaavakkeet Hihetetaiin 
a ianomaisi11e myi:ihemmin. 

H . ROOS. 

.!rvi .V ikkilii. 

Helsinki l 945. Yaltioneuv0ston kil·japaino. 



Jakelu 4. 

Kiertokirje 
N:o 6/H. 844 

huhtikuun 27 paivalta 1945, 

joka sisiiltaa asetuksen valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun 
asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston paatoksen valtion viran tai toimen 

haltijain kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden maaraamisesta. 

Asetu kokoelmassa on julkajstu seuraava 
asetus ja siihen liittyva valtioneuvoston 
paatos: 

Asetus 

valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksesta annetun asetuksen muuttami

sesta. 
Annettu Helsingissa 14 paivana huhtikuuta 1945. 

V altiovarainministerin esittelysta muute
taan valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksesta 19 piiivanii tammikuuta 1943 an
netun rasetuksen 12 ja 20 § 1 paiviisUi tam-

' mikuuta 1945 lukien niiin kuuluvaksi: 

12 §. 
V altiovarainministerio vah vistaa maan 

kaikkien kuntien jaon elinkustannusten 
suhteellisen kalleuden perusteella neljaiin 
ryhmiiiin, joista halvin on I ja kallein IV 
.ryhmii. 

Viran tai toimen haltijalle maksetaan 
ikalliinpaikanlisaa toimipaikan mukaan vuo
dessa seuraavasti: 

Kalleus· Palkkausluokissa 
ryh:m.iissii 1-10 11-20 21-88 

I 
II 2,400:- 3,000:- 4,200: -

III 3,600:- 4,200:- 5,400:-
IV 4,800:- 6,000:- 7,200:-

Jos toimipaiktka kasittaa miiiiratyn pii
rin, maiidiytyy kalliinpaikanlisii sen paik
kah."'llnna.n mukraan , jossa viran tai toimen 
haltija vakinaisesti asuu. Jos tallaincn vi-

21, 600. 5. 46. 

3227/4.5 

ran tai toimen haltija muuttaa asumaan 
paikkakunnalta toiselle, makseta an kalliin
paikanlisa sen paikkakunnan mukaan, jossa 
han asui kuukauden 1 pi:iivi:ina. 

J os sama henkilo hoitaa kahta valtion 
virkaa tai tointa, suoritetaan hanelle kal
liinpaikanlisaa ainoastaan korkeampiJ?alk
kaisesta virasta tai toimesta. 

20 §. 
Ulkomaanedustuksen, puolustusministe

rion, puolustusvoimain paaesikunnan ja 
puolustuslaitoksen sekii rajavartiolaitoksen 
viroista ja toimista suoritettavista palk
kauksista saadeUUi.n edkseen. 

Valtiovarainministerion 
paatos 

valtion viran tai toimen haltijain kalliin
paikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden 

maaraamisesta . 

Annettu Helsingissa 14 pii.ivii.na huhtikuuta 1945. 

Valtiovarainmininisterio on valtion viran 
tai toimen haltijain palkkauksesta 19 piii
vanii W.mmilmuta 1943 annetun asetuksen 
12 § :n nojalla, sellaisena kuin se on muu
tettuna 14 paivana huhtikuuta 1945 anne
tussa ·asetuksessa, paattanyt, etta valt:ion 
viran tai toimen ha·ltijoille tulevaa kalhin
paikanlisaa maarattaessa on noudatettava 
·osiaaliministerion 14 pii.ivana joulukuuta 
1942 vahvistamaa kuntien kalleusryhmi
ty ta siten, etta kalleusryhmiian I kuulu-



2 

vissa kunrussa ei suoriteta mitaan kaJliin
paikanlisiili, kalleusryhmissa II ja III suo
ritetaan 2,400<--4,200 mar:mkaa) kalleusryh
miissa IV 3,600-5,400 maDkkaa ja kalleus
ryhmissa V 4,800--7,200 markkaa vuodessa. 

Lisaksi on valtiovarainministerio V'8iltion 
viran tai toimen hrultijain virka-asunnoista 
j·a luontoisetujen vastikkeista 19 paivanii 
tammikuuta 1943 annetun valtioneuvoston 
paatoksen 3 §: n nojalla paattiinyt, etta 
asuntoetujen vastike on :toistaiseksi lasket
ta.va sanotun valtioneuvoston· paiitOksen 
3 § : ssa olevan I 3SUD.toeturyhmiin mu:kaan 
niilla paikkakunnilla, jotka lrouluv>at so
siaaliministerion 14 piiivana joulukuuta 
1942 vahvistaman kuntien kalleusryhmi
tyksen V kalleusryhmaiin, II asuntoetu-

qhman mukaan niilla paikkakunnilla, 
jotka kuuluvat IV kalleusryhm.aan ja III 
asuntoeturyhman mukaan niilla paikkakun
nilla, jotka ilruuluvat kalleusryhmiin I-III. 

Tiilla valtiovarainministerion piiiitoksella 
kumotaan 19 piiivana tammikuuta 1943 
valtion viran tJai toimen halltijain krulliin
paikanlisien ja asuntoetujen vastikk.eiden 
miiliraamisesta annettu valtiovmainministe
rion paiitos. 

YlUioleva. saatetaan taten kaikkien asian
omaisten tiedoksi ja. noudatetJtavaksi. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, huhti-

kuun 27 paiviinii 1945. 

H. Roos. 

Yf'jo Stt·ang. 

Helsinki 1945. Valtioneuvoston kiriapaino. 



.Jakelu 4. 

Kiertokirje 
. :0 7/ 1025 

JaklirHi.n laiturivaihteen nimen muuttamisesta nimeksi , Maaria". 

Anncltu tonkokuun -t piiiYiinii l!l.l.'i. 

Rautatiehallitus on Uiniil:in ta.pahtuneessa lukien ,)Iaaria", nimilyhennyksena ,Mar.,; 
esittelyssa maarannyt, etta JakarUin laituri- mika kaikkien asianomaisten tiedok i ja 
\aihtee.n nimi on ke akuun 1 piiiYa Hi 194!) noudatettavak. i tat en ilmoitetaan. 

HeL ingjR>a., raurtaaoohaHit.uksessa, toulkokuun 4 paivanii 19-!f>. 

H. Roos. 

'1 ' .• lll. Nrron n. 

!l1 1 500. 5. •Hi. 
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Jakelu 3. 

Kiertokirje 
N :<> 8/H. 1090 

kesakuun 15 paivalta 1945, 

joka sisii.ltaa valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta kesakuun 1 paivii.na 1945 annetun asetuksen nillta osin kuin se 
koskee valtionrautateiden viran tai t oimen haltijoita. 

A set us 
valtion viran tai toimen haltijain palk
kauksesta annetun asetuksen muuttami

sesta. 
Annettu Helsingis a 1 piiiviinii ke akuuta 19.!5. 

Valtiovarainministerin esittelysta muute
taan valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta 19 paivana tammikuuta 1943 
anne tun asetuksen 1 §, sellaisena kuin se 
on 26 paivanii toukokuuta ja 21 paivii.na 
j-oulukuuta 1944 annetuissa a.setuksissa, 
noudatettavak i kuluvan vuoden alusta, ellei 
erinaisissa tapauksissa ole toisin maaratty, 
, euraavasti: 

1 §. 

18. Paaluokka. 
Raut at iehallitus. 

Talousosasto. 

Terveysol<>jen tarkkaaja . . . 13 
Desinfektoori . . . . . . . . . . . . . 11 

V arasto-osast<>. 
Apulaisjohtaja . . . . . . . . . . . . 29 

Linjahallinto. 

41,700 
37,200 

99,900 

Terveysolojen tarkkaajan ja desinfek
ti:ii:irin toimet, jotka on siirretty rautatie
hallituksen talouso.sastoon, on vastaavasti 
poistettu linjahallinnon k<>hdalta. 

Yllaoleva saatetaan taten kaikk:ien asian
omai ten tied<>ksi ja noudatettavaksi. 

Helsingissa, rautatiehalli_tuksessa, kesakuun 15 paivanii 1945. 

H . Roos. 

Yrjo St1·ang. 

-
18.000. 6. 46 . 4400. Helsink i 1945. Yaltioneu\'l)ston kirjopaino. 



Jakelu 1. 

Kiertokjrje 
N:o 9/192 . 

kiertokirjeen N :o 3/286, 14. 1. 1944, kumoamisesta. 
Annettu heina.kuun 6 paivana 1945. 

Kosl~a Jiikennepaik:at annemtujen lausUJl
tojen muka1a11 yl•eise ti piilivi:Lt kuljetuskir
joihin Hil1ety aseman nimen pedian merkit
tavaa tunnu lukua samoinkuin rahtikirja
yhdi Hijan numeron jalkeen merkittiivaa 
yhdistajan rivin nnmeroa tarpeettomina 

nyttermnin, ikun kuljetuskirjojen 1ajitte
luun on jiilleen kaytet.tiivissa ·tottunutta 
tyovoimrua, rauta tiehallitu on piiattanyt 
peruutf'aa maaTayksensa mainittujen mer
kintojen tekemise tii kumoamaUa siUi ko -
kevan k~ertokirj n N:o 3/286, 14. 1. 1944. 

Hels:ingissa, rautatbeballiltuksessa, heinakuun 6 paivana 1945. 

H. Roos. 

T. N. Neronen. 

Helsinki 1945. Valtioneuvoston kirjapaino 



Liikenne- ja tariffiosaston viran- ja 
toirnenooltijoille, myos yUmaariiisille. 

Kiertokirje 
N:o 10/2012 

tavarnin tilapaisesta siiilytyksesta liikennepaikoilla. 

· .Annettu <heinakuun 9 paivana 1945. 

Rautatiahal~itus on. tanaan rtapruhtuneessa 
esittely.SSa maiirannyt tavwrain sailyty'k-
sesta liikennepai!koiUa seuraavaa: 

Maksu tilapaisesilii sai.'lyty'JUlesta ilasketaan 
kalenterivuorokausittai:n siten, etta sita 
vuorokautta,, jolloin ta,varat jatetaan saHy
tettaviksi, ei lueta maksulliseksi, paitsi mil
loin tavarat myos noudetaan saman vuoro
kauden, amana. Toisin san{)en: ma:ksu las
ketaan nun monelta vuorokaude1ta kuin 
tavarain jattO- ja noutopiiivamaiirien ero 
osoitta2,, kuitenkin vahintaan yhdeltii v:uo
rokaud:elta. 

,Siiilyt~ksesta kannet.aan heti maks-u yh
delta vuorokaudelta ja annetaan entiseen 
tapaan kuitti kaavakk:eella B. N: o 296,, jo
hon samalla merki.tii:an, seka kantaan etta 
kuittiin, tavarain jiittopiiiva. 

Jos tavaroita on saHytetty niin kauiw, 
etta sii.ta yllasanotun saiinnon mu'kaan me
nee lisamaksua, anneta·an tavarain nouta
jalle kuitiksi suoritetusta iisamaiksusta koJ;J.
duktoorishekkilippujen klliltaisia ma:ksumerk
keja. Maksumerkkien muodon ja arvot 

maiiraa tariffiosasto, joka myos ilmoittaa 
Ui~ennepaikoille, milloin tnerkkeja voidaan 
ruv-eta tilaamaan tarkastustoimisto Il:sta. 

Kun tavarat noud:etaan, on noutajan pa
lautettava saiilytystavara:kuitti. Kuittiin on 
i!.eimattava tav.aroiden noutopaiva. EHei 
&aily.tystava;ra:kuittia voida esitti;i,ii, noudate
rtaan lii!k{nnesaannon 44. § : n 4. ikohdan 
maarayksiii. 

Kuiti·ksi ann.etuista maksumerkeista on 
liitkennepai.'lrkojen il~a;dittava kuukausittain 
tili kondukt.Ooris!b.ekkilippujen tilikaavak
keelle (B. N:o 270). TUi on Hi.heteWiva 
varsilnaisen sailytystav~ratilin mukana tar
kas.tustoimisto II: en. Liiken.nepailrk.ojen on 
tarrpeen mll'lman pi.dettava sisaisia ti!litybia 
var.ten myos 'kirjaa saa,mistaan maksumerk
kikirjoista kayttaen ·ta·rkoitukseen kon
duktoorishekkilip.pujen piiivakirjaa B. N: o 
270a. 

Ylliimainitut mii.iiraykset tulevat voimaan 
1. 9. 1945. Talla kiertakirjee11a kumotaan 
samaa ·asiaa koskeva kiertokirje N: o 
11/1336, .2,9. 4. 1931 (MK V: 28). 

He1singissa, rautatiehallituksessa, heinakuun 9 paivana 1945. 

H. Roos . 
.. 

' 
T. N. Neronen. 

15.000. 8. 45. 5058. 



Jakeln 5. 

Kiertokirje 
N:o 11/H. 923 

20 paiviilta heinakuuta 1945, 

joka koskee valtionrautateiden tyontekijain vuosilomaa. 

Kulkulaitooten ja yleisten toiden ministe
rion heinakuun 12 paiviille 1945 pii.ivatyn 
kirjelman N:o 3634 mukaan valtioneuvosto 
on sanottuna paivana antanut valtion.rauta
teiden tyijntekijain vuosilomasta seuraavat 
uudet maarliykset: 

1) Valtionrauiateiden tyolaisi!lle myonne
taan vuosilomaa toukokuun 2 ja syyskuun 
30 paivien viilisena aikana: kuuden kuu
kauden pailvelusajan jaJkeen viisi tyopai
vaa, vuoden palvelusaja.n jalkeen 9 tyoplii
voo, kolmen vuoden paJvelusajan jalkeen 
kaksit.oista tyopaivali, kuuden vuoden pal
velusajan jlilkeen 18 tyopliivaa, kymmenen 
vuoden palvelusajan jalkeen 21 tyopaivaa 

ja viidentoista vuoden palvelusajan jiilkeen 
26 tyopai vaa ; seka 

2) Vuosilo-maan oikeuttavaksi ajaksi las
kcta.an kaikki se aika, jonka asian.omaineri 
on ollut valtionrautateiden palveluksessa, 
vaikka hanen tyoouhteensa olisi viililla kat
kennutkin, kuitenkin siten, etta vnosiloman 
saamisen ja aikaisemmin tapahtuneen tyoo
kentelyn byvaksilukemisen edellytyksenii 
tulee olla ennen syyskuun 1 paivlia tapah
tunut viibinU:ian kuuden kuukauden kes
keytymliton tyoskentely, seka etta muussa
kin suhteessa noudatetaan vuosilomalain 
saiinnoksHi. 

YlHioleva aatctaan taten kaikkien asian
omaisten tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Helsin.gissa, raulatiehallituksessa, heinlikuun 20 pii.ivana 1945. 

H. Roos. 

.. 
K. La;ukkoski. 

26 ,500. 8. 45 . 5059. 



akelu 5· 

Kiertokirje 
:o 12/2078. 

Jleinakuun 26 paivalUi 1945. 

Vapaaliput. 

Knluvan heina.kuun 19 paivan~i annetuUa 
asetuksella on lOikalruun 25 paivana 1!>24 
annetussa asetuksessa rautatie.henltilokun
nan oikeudesta saada vapaaJippuja matkoja 
var,ten valtio.nrautateilla kumottu sanotun 
asetuksen 4 § selka muutettu en 3, 7 ja 12 
§, 7 ja 12 § sellai ina ]min ne ovat 16 pai
vanii kesakuuta 1939 a.nnetussa a etuksessa, 
seuraa van sisaltoisllisi. 

3 §. 

Ylimiiiiriii11en, ikuukausilpa1k!kaa nauttiva 
naimaton vira.n tai toilnen haltija, joka suo
rittaa nonmaality(jpaiviii, .niin myos jokapai
valS a jatkuvassa tyossii oleva.ja nomnaali
piiiviii suorittava naimaton ikone- ja tyopa
jan ammatti- s.e:kii muu va,ltionrautateiden 
tyolainen saa itselleen yhden vuodcn pal
veltuaan kaksi eka kohne vuolta palvel
tuaan nclja tilapiiistii vapaapilettHi vuo
de a. 

Edellises a momcntis.sa mainittu miespuo
li.n<ln ylimiilliriiinen viran tai toimen haHija 
tailill:a tyoliiinen, joka on naimisi a, saa it
selloon, vaimolleen ja lapsilleen YJhclen vuo
den palvdtuaan yhteensii neljii ja ikolme 
vuotta palveltuaan yhteensa kruhclelksan tila
paisUi va.paapilettiii vuodessa . 

7 §. 

Kaupungissa virantoimitukse a olevalla 
vakinaisella sek:a 3 § :ssa mamitulla ylimaii-

26.500. s. 4.5. 5138. 

raise1la viran tai toimen haJltijaBa taiik:ka 
tvi)]aiselUi on oikeus , aada touk:okuun 15 
paiviista alkaen yy kuun 15 rpiiivan lop
puun aakka voima sa oleva kesakausivapaa
-piletti asuinpaikkauntansa ja enintai.i.n 150 
ilrilometrin piiiissa olevan liiken.nepaikan va
lilla. 

12 § 

Eliikkeellii oleva viran tai toimen ha.ltija 
sckii tyi5liiinen saavat tilapii:isia vapaalip
puja. vuotta kohde.n: seuraavan maaran: 

a) eliikikeella oleYan viran tai toinnen hal
ttija seka a etuk enmukai ta elaketta na.ut
tiva, normaalipaivUi suorittanut tyolainen 
it eileen ja vaimo1leen yhteensa, tayWi ela
!kettii na•uttiva kuusi, 2-1/ 30 eliiketta naut
,tiva nelja, 17/ 30 elfukeWi nauttiva !kolme ja 
10/ 30 ela.kettii naut.tiva kaiksi; 

b) tyoliiine.n, joka on ·uorittanut nor
maalityopai vii a lyhyom piiii j oka,piii viiista 
palvel.llBta, it ,elleen ja. vaimo1l%n 30 vuotta 
paJvcltuaa.n kolmc ja vahintai.in 10 vuode.n 
palvelU!kscn pcrustcella kaksi; 

c) pcruspallclmista Yirkaa tai tointa vas
taavassa toime. ·a palvcllui, ylimiiiiri.i.istii dii
keWi. nautt.i va hcnJrilO itscllcen ja vaimol
-leen yhtcensa, ko1mek~·mmentii vuotta tai 
kauemmin palveltlut kolme ja vruheUl[lliin ai
kaa knitenk.in vahintiian 10 vuotta palvel
lut kaksi ; ·ekii 



d) eUikettii na.uLtinecn viran tai toimen 
haltijan taikka edella a ja b kohdissa tarkoi
tetun tyolaisen leski ilml- ·i Wapaistii vapaa
pilet.Wi vuodessa. 

Rautatiehallitus on edella olevan johdosta 
maariinnyt, 

etta 12 § : n c) -.kohdassa mainiUujen yli-

maiiraisten toimen:haltijain lesket saavat va
paalippuja saman pykiiiHLn d)-kohdan mu
kaisesti. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, heini:i.kuun 26 paivli.na 1945. 

Piiajahtajan sijasta: F. L. Lehtinen 

JO'htajan sijasta: Into Ek. 



Kaik•£Ue liikenneosaston viran ja toimen 
haltijo~"lle, ylimi.iiiribisem toimen haltijoille 
ja liikennetyoliiis~1le. 

Kiertokirje 
N:o 13/2429 

lahetysten kasittelysta. 

Annettu syyskuun 11. paivana 1945. 

Rautatieta kayttavan yleison taholta va- tettava samaa huolellisuutta, mita huolelli
litetaan toistuvasti, etta rautatielle kulje- nen mies omaa tavaraansa kasitellessiiiin 
tetta vaksi j iitettyj a ta varoita kiisitellaiin noudattaa. Vain siten saadaan nykyinen 
liian ikovakouraisesti ja huonosti ja eWi -tilanne muuttumaan. Valtionrautatiet on 
lahetysten piiiillykseen tai kuljetuskirjoihin tiirkea kansan palvelija ja tapa, jolla se 
merkittyja kiisittelyohjeita ei noudateta, tyonsa suorittaa, vaikuttaa .luonnollisesti 
joten ·liihetykset ovat, vastaanottajan saa- siihen kasitykseen, jonka seka suuri yleiso 
dessa ne rautatielta haltuunsa, usein enem- etta valtion johtavatkin elimet saavat tasta 
man tai vahemman vahingoittuneita eri ta- laitoksesta ja sen henkilokunnasta. 
voin. On voitu todeta, etta kaikkeen ta- Tilanne on jo muodostunut siina maarin 
han useimmissa tapauksissa on ilmeisesti ikavaksi, etta tiukka suhtautuminen asiaan 
syyna huolimattomuus seka va.linpitamatto- on kayny.t valttamattomaksi. Kuljetetta
myys toisen omaisuuden sailyttfu:nisesta. vak.si otetun tavaran oi!kea kiisitteJ.y kuuluu 

Laitoksen kunnia-asia on, etta sen hal- tinkimattomana osana virkavelvollisuuteen, 
tuun uskottu omaisuus ei vahingoitu ja etta mista on valittomana seurauksena, etta vir
liihetykset voidaan luovuttaa vastaanotta- kailija, joka syyllistyy rikkomuksiin, jou
jalle moitJteettomassa kunnossa. Liihetybia tuu niista myos vastaamaan. 
kuljetettavaksi otettaessa, vaunuun kuor-
mattaessa, purettaessa, sii.rtokuormattaessa Tama kaikkien asianomaisten tiedoksi ja 
ja tavarasuojissa liikuteltaessa on nouda- noudatettavaksi ilmoitetaan. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, syyskuun 11. paivana 1945. 

H. Roos. 

A. M. Miikio. 

S ll!i- 45. 



Jakelu 3. 

Kiertokirje 
N:o 14/H 1465. 

syyskuun 13 piiivalta 1945, 

joka sisaltaa valtioneuvoston paatoksen muutoksista valtionrautateiden junahenki
lokunnan virantoimitusrahasaantoon. 

V altioneuvoston piHitos 
muutoksista valtionrautateiden junahenkilokunnan virantoimitusrahasaantoon . 

.A.nnettu Helsingissii. 6 pii.ivii.nii. syyskuuta 1945. 

Valtioneuvosto on kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriosta tapahtunees a esit
telyssa piiiittiinyt muuttaa valtioneuvoson 1 paivanii kesakuuta 1944 antaman paatok
sen, joka sisalt1Hi. valtionrautateiden junahcnkilOkunnan virantoimitusrahasiiannon 3, 
7, 8 ja 9 § nain kuuluviksi: 

3 §. 
Tuntirahaa maksetaan kul~ttajwlle, kon

duktoorille, liimmiWi.jiille, junapakkamesta
rille, junamiehelle, Jipuntarkastajalle, ma
kuuvaununhoitajalle, juna-apulaiselle ja 
matkustajajunia seuraavalle vaununsiivoo
ja:lle 4 markkaa 50 pennia tunnilta. Paivys
tyspaJveluksessa toimivalle konduktoorille 
maksetaan kuitenkin rautatiehalllituksen 
harkinnan mukaan tuntirahaa enin1:aan 
7 ma:rkkaa 50 pennia ja paivystyspalveluk
sessa toimivalle junamiehelle enintaan 6 
markkaa 50 pennia tunnilta, milloin tyon 
suorittaminen vaatii erikoista jarjestelyky
kyii ja milloin tyotii on pidettiiva kiihkeana 
ja rasittavana. 

7 §. 
Yorahaa maksetaan 30 markkaa yoltii vi

rantoimituksesta, joka sattuu kello 23.00-
5.00 valille ja kestiiii joko vhUijaksoisesti 
tai eri osissa samana yona vahintiiiin kaksi 
tiiytta tuntia, siis ilman 6 §: ssa ttarkoitet
tua korotusta. Taban oikeuttavana yotyona 
ei kuitenkaan pideta asemapaikal[a :tai 
muualla sattuvaa valiaikaa, eika myo kaan 
1 §: n 2 momentissa 1:arkoitettua matkusta
jana tehtya matkaa. 

8 §. 
Veturirahaa maksctaan kuljettajille ja 

liimmittajille 35 pennia veturikilometrilta, 
mika1i virantoimitus on kestanyt niin pit
kan ajan, etta se 6 § :n mukaan oikeuttaa 
tuntirahaan. 

9 §. 
Veturikilometrit maiiraantyvat kultakin 

matkalta lahto- ja tulopaikan valisen mat
kan mukaan. 

Paivystysp::W.veUuksesta ja muustakin vi
rantoimitusrahaan oikeuttava ia veturipal
veluksesta, joka suoritctaan yksinomaan tai 
piii:iasiallisesti vain maaratylUi asemalla tai 
muulla paikalliscsti rajoitetulla aJlueella, 
maarataiin veturikilometrit tuntirahaan oi
keuttavan virantoimitusajan mukaan siten, 
ettii yhden tunnin lasketaan vastaavan kah
takymmenta veturikilometria. Tallipaivys
tyksesta veturirahaa ei makseta. 

'l'aman, seka etta ylHi. mainittujen maa
raysten mukaiset virantoimitusrahat on SUO

Titettava takautuvasti kesiikuun 1 paivasta 
1945 lukien, rautatiehallitus ilmoittaa taten 
kaikkien ,asianomaisten tiedoksi ja nouda
tettavaksi. Rautatichallituksen kiertokir
jeen N: o 8/ H 830, 16/ 6. 1944, vastaavat 
kohdat kumoutuvat taten. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, syyskuun 13 paivana 1945. 

H. Roos 

Yr·jo Strang. 

61!'5 - 18,000 0. {5. H elsinki 1945 . Valtioneuvoston kh·japaino . 



Jakelu 4. 

Kiertokirje 
N :o 15/2452 

Pansion laiiurivaihteen nimen muuttamisesta nimeksi .,Ihala". 
Anncttu syy~kuun 14. pliivanii 1945. 

Rauta:tiehallitus on taniHin .tapahtuneessa lukien ,Ihala", nimilyhennyksena ,Iha."; 
esittely a maaranny;t, etta Pansion laituri- mika kaikkien a ianomaisten tiedoksi ja 
vaihteen nimi on ilokakuun 1 paivasta 1945 nouda.tettav.aksi taten ilmoitetaan. 

Helsingissa, rautatiehal[ituksessa, syyskuun 14. paivana 19':15. 

H. Roo s. 

T. . Neroncn. 

l!l.aOO U. 45. 6~02. 
Hchinki 1\J-!5. '\"altioneuvos~on kirjapaino. 



Jakclu 3. 

Kiertokirje 
N: o 16/H 1659 

lokakuun 19 paivalta 1945, -. 
joka sisaltaa lain valtion viran tai t oimen haltijain palkkauksesta annetun lain 

muuttamisesta. 

Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava 

Laki 
valtion viran tai t oimen haltijain palkkauksesta annetun lain muuttamisesta. 

Annettu Helsingissii. 29 piiivii.nii. syyslruuta. 19-!5. 

Eduskunnan paiitoksen mukaisesti muu
tetaan valtion viran tai toimen haltijain 
palkkauksesta 22 p~ivanii joulukuuta 1942 
anne tun lain 7 § niiin kuuluvaksi: 

7 §. 

Varsinainen palkkaus su01·itetaan kalen
tcrikuukausittain edeWikasin kuukauden 
ensirnmiiisena arkipaivana. Valtioneuvos
tolla on kuitenkin oikeus, milloin erityiset 
yyt niin vaativat, paattaii, etta maarat

tyjen viran tai toimen haltijain palkkaus 
on suoritettava muunakin aikana. 

tointansa hoitamaan, muussa tapaukses a 
sita kuukautta, jonka aikana han on vir
kaansa tai toimeensa ryhtynyt, seuraavan 
kuukauden alusta. Virassa tai toimessa ole
valle maksetaan perhe- ja ikalisiiii. si~ kuu
kautta, jonka kuluessa han on oikeuden 
siihen saavuttanut, seuraavan kuukauden 
aJusta. 

Virkasuhteen lakkaaminen kuukauden 
aikana ei vaikuta viran tai toimen haltijan 
eika hiinen oikeudenomistajainsa oikeuteen 
en kuukauden palkkaan. 

Virkaan tai toimeen nimitetyn oikeus 
varsinaiseen palkkaukseen alkaa kuukauden Yllaoleva saatetaan tiiten kaikkien asian-
alusta, jos han silloin ryhtyy viJ·kaansa tai omaisten tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, lokakuun 19 paivana 1945. 

H. Roos. 

K. Laukkoski. 

18.000 11-15. 7 ~5 ~. 



Jakelu 3. 

Kiertokirje 
N:o 17/ H 1664 

loka:lmun Hl paivalta 1945, 

valtion viran tai toimen haltijain virka-asunhoista ja luontoisetujen vastikkeista 
annetun valtioneuvoston paa.toksen muuttamisesta. 

AsetuskQikoelmassa on ju1kaistu seuraa va: 

Valtioneuvoston piUitos 
valtion viran tai toimen haltijain virka
asunnoista ja luontoisetujen vastikkeista 
annetun valtioneuvoston paatoksen muut-

tamisesta. 
Ammletlm Helsingrilssa 6 paivana syy&kuurta, 1945. 

Val1tioneuvosto on valtiovarainministerion 
esittelysta muuttanut valtion viran tai to.i-

I ryhmassa 

men hautijai:n virka...asuillloisia. ja. luontois
etujen vastikkeista 19 paivana tammikuuta 
1943 antamansa pa.atoksen 3 ja 5 §: n nain 
kuu!luiviksi: 

3 §. 

Vii•ka-asunnos,ta Jampoineen .pidatetaan 
a ianomaisen ministerion an.tamien mlia
raysten perusteella vastiketta ihuoneiston 
Jaadun mukaan kuukausittain eri pai~ka
kuntaryhmissa seuraavasti: 

II ryhmassa III ryhmassa 

1 huone ......... .. .. 400- 500 mk 300- 400 mk 200- 30{) mk 
2 ihuonetta .. . . . .. .. .. 600- 800 
3 

" 
. . . . .... . . . 900-1,100 

4 
" 

••• 't •••••• • 1,300-1,500 
5 

" 
. . . .. . . .... 1,600-1,800 

6 
" 

... .. . .. .. . 1,900-2,100 
7 

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

v alltiovarainministerio maar ali enin taan 
>kolmeksi vuodeksi kerra.llaan, mihin pai·kika
kuntaryihmaiin. viraston tai laitoksen .tahi 
viranomaisen toimipaikka ikuuluu. 

Ajanmukaisesta huoneistosta on vuokran 
vastike edelHiolevassa rt:aulukossa olevan 
enimmaismaaran suuruinen, mutta jos huo
neisto on vanha ,tai sen mukavuudet puut
teelliset, voidaan vastiketta vaihentaa taulu
kon osoittamaan vahimmaismaaraan sa&roka. 
Jos huoneisto on erlkoisin mukavuuksin va
rustettu tai jos sita kaytetaan myos yksi
tyiseen ansiotoimintaan, voidaan vastiiketta 
korottaa 100-600 markalla Jruukaudessa 
edelHi mainituista enimmaismaarista; jos 
taas huoneisto on erittain puutteellinen ltai 
sijaitsee ulko;;aaristossa tai muualla syrja
seudulla, voidaan taulukon QSOittamista va
himmaisma.iiTista vahentaa· 100-500 mark
kaa. 

7209- 45. 

" 

" 
" 
" 
" 

400- 500 
" 

300- 40{) 
" 600- 800 

" 
500- 600 

" 800-1,000 
" 

700- 800 
" 1,000-1,200 

" 
800- 900 

" 1,200-1,400 
" 

1,000-1,200 
" 

" 
1,100-1,400 

" 

VMtioneuvosto maaTaa palkkausluokkiin 
32-38 ikuuluvien viran tai toimen haLtijain 
asuntoetujen suuruuden ja vastikkeen lms
sakin tapauksessa erikseen. 

Kuukausittain pidatettava vastike ma.ara
taan tasaisin ikymmenmarkoin. 

5 §. 

Muista luontoiseduista kui:ti asunnosta ja 
l1hnmosta tpidiiltetiian vastiketta kuwkausit
tain: ruuasta 720-960 markkaa ja valosta 
kull!lrin ;paikkakunnan tariffin mukaan seka 
Uimpimasta vedesta ja muista eduista asian
omaisen ministerion vahvistamien perustei
den mukaan. 

Tama paatos tulee voimaan 1 paivana 
kesakuuta 1945. 



Edelliiolevan johdosta rautatiehallitus il
moittaa seU'raavaa: 

Valtionrautateiden virka-asunnoista ja 
valtionrautateiden viran tai toimen halti
joille vuokratuista asunnoista 1 paivasta 
kesiilkuuta 1945 lukien kannettavat vastik
keet on maiiriittiiva kiertokirjeen N: o 2/H. 
153, 21/1. 1944, saannoksia noudattaen si
ten, etta uusiin, yllaolevassa valtioneuvoston 
paa toksessii maini ttuillin vahimmaisvastike
maariin lisataan pisteasetelman mukai.Siten 
pi teiden uudet arvot (enimmiiis- ja vahim
mai maarien valiset erot jaettuna 10: lla) 
ja etta muussakin suhteessa huomioidaan 
uu ien enimmais- ja viihimmaismiHirien vai
kutus vastikkeiden maariin. 

SamaHa rautatiehallitus on harkinnut 
kohtuulliseksi korottaa liimpoa vastaavia 
suhdelukuja siten, etta vuokramaksu asun
nosta ilman Himpoa lasketaan siten, etta 
bruttova tikemaarastii vahennetaan: I vuok
raryhmassa 50 markkaa, II vuokraryhmassa 
40 markkaa ja III vuokraryhmassa 30 mark
kaa kultakin kuukaudelta ja huoneelta seka 
lisaksi kussakin ryhmassa 10% valtioneu
voston ylliimainitussa piiatoksessa mainitun 
vastiikkeen Yiihimmaismaarasta. 

YlHioleva, samaUa kun rautatiehallituk
sen kiertokirjeiden N :o 1/ H. 122, 29/1. 
1943, ja N :o 2/H. 153, 21/ 1. 19-14, vastaa
vat lwhdat kumotaan saatetaan tiiten kaik
kien asianomaisten tiedoksi ja noudatett.a
vaksi. 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, lokakuun 19 paivanii 1945. 

H. Roos. 

K . Lauklcoski. 

Helsinki 1945. Valtioneuvoston klrjapaino. 



,J akelu 4. 

Kiertokirje 
N:o 1 / 2 49 

Heimolan laiturivaihteen nimen muuttamisesta nimeksi , Suontee". 
Annettu marraskuun 9. piiivii.nii. 1945. 

Haa.Iiat ielmilli;t UJ; 0111 •ti.iniiiin t.a,paM uu~e~essa 
esittelyssa. maaram1yt, •etta Heimolan kti
tm ·iv,aiht em nimi on tammikuun 1. paiva'S'ta 

1946 •lultieu , uontee '', nimikelyhennyk.·eina 
, nt"; milta kaikkien a ·ia•rwmari:rt:en fietoon 
ja nouclartetlt:avruk:i tiitten i•lmoiteta•an. 

H cl·in.g:issia, raut.atiehaJlituksessa, ma•n'llskuun 9. paivatlllii 194r.:. 

H. Roos. 

'1'. N. N eron en. 

21,600. 11 . 45. 

Helsinki 1945. Yaltioneu,·oston kirjapaino 

.. 



.Jakelu 5. 

Kiertokirje 
:o 19/ 2915. 

manaskunn ~ piih ·alta Hl+5 . 

Va.paaliput. 

Kuluneen lokakmm 18 1p~iivana allllletulla 
ase.tu!kse1la on ,lokakuun 25 paivana 1924 
anne.tussa asetwk essa rautatieherrblokunnan 
oikeude ta saada Yapaalip.puja matJkoja var
ten va1tionrautateilHi muutettu asetuksen 
~) § nain kUUlUYaksi: 

9 §. 
Vakinainen ja 3 § :ssii maiuittu :vlimaii-

t'iiinen dran tai Loimen haltija ·eka samassa 
pyki:iJliissa mainittu tyoli:iinen saa lapselleen 
koulunkayll.Jtia varten vapaalipun, j<Yka oi
keuttaa maiiratt.yna aikana mabku tamaan 
koti- ja koulupaikkakunnan asemien valilUi. 

Taman rautatiehallitus ilmoittaa lkaikkien 
asianomai. ten tietoon saatet.t.avaksi. 

Hel ·ingis a, rantatie'hallitukse ·sa , mana.skuun 8 paivi:ina l!l45. 

F. L. Lehtinen 

Vilho ,lnnala. 

1!6,600. lO . 4 5 76115 . 

Hel s inki 1945. v'altion eu voston kirjapain o 



Jakelu 1. 

Kiertokirje 
N: o 20/1430. 

marvaskuun 16 paivihlta 1945, 

joka sisaltaa rautatiehallituksen ohjeet kirjoituspaperin kayttamisesta. 

Viranomaisissa kay.tettavistii paperel&ta 
ja kirjoitustarvi.kikeista jou:lu:lrnun 30 pai.
VIiina 1942 ann~ttu aseius samoin kuin sen 
nojalla -samana paivana annettu valtioneu
voston paatos paperin kiiyttamisesta vir•an
omaisissa seka kirjeenvaihdon yksinkertais
tamisesta ovat tosin olleet voimassa jo vuo
den 1943 alusta lukien, mutta viral'lista pa
peria valmistava tehdas sai vuoden -ajan 
tmotantonsa uudelleen jarjestamise:ksi, ja 
valtionrautateidenkin vruilianmalliset pape
rivarastot olivat verraten suu·relt. Kun sa
notunlaiset paperivarastot ny.t o"Wl.t lloppu
massa, on mutatiehal1itus antanut valtio
neuvoston paatoksen muikaisesti kirjoiltus
paperrn k<ayttamisesta ·tal'lkenm1at ohj•eet. 

Virallista pap€ria, jota .asetu:ksessa tkut
su1aan arkistokirjoituspaperiksi, on neljali. 
lajia ja; on ita ldiytettavii valtionrauta
teilla euraa.vasti : 

a.rki&tokirjoituspaperia. N: o 1 tli.tkeisiin, 
perusta.vanlaatuisiin l111etteJ.oihiru. ja merikin
takirjoihin, jotka vaativat erittiiin suurta 
kestavyytta; va.in erityistBn syiden va~
tiessa saadaan ta.ta paperia kayttiia muun
l·ak.1in asia.kirjoihin; 

arkistokirjoituspaperia N: o 2 tilitoimis
ton piiakirjaan sekii kauppakirjoihin ja so
pimuksiin, jotka koskew:~t valtion omistus
ja haJilintaoikeutta; 

arlristokirjoiltuspaperia N: o 3 esitttelylis
tojen arkistokappaleihin, diaarf'ihin ja tar
keimpiin tflikirjoihin; 

5,uoo. 11. ·15. 78>7. 

al'ikisto.kirjoituspaperia. N: o 4 niro:iJtys-, 
ero- ja eliikek:iJrjoihin, virantekomli..iirii.ytksiin 
kuin myos ylemmille Viranom.:1isille mene
viin ja muutenkin tarkeisiin kirjelmiin ja 
toinlitus'k:irjoihin sekii aTikistossa sailytetta
viin asia- ja toimituskirjoihin. 

To.ianistopaperia :ka:r;tetaan toimitus-, so
pimus- ja poytakirjoihin, joihin ei edelli
sen ID1U.ka:a111 ole kiiytettli..va parempia. pa
perilaatuja. 

Konsepteihin, ·atl.uste!lmiin, laskelmiin, yh
distel:miin, piiivrukitrjoihin, iistoihin, tauluk
koi.hin, luebteloihin, kyselyihin, ti-edonantoi
hin, lahetreisiin y. m. niihin verrattaviin 
asiakirrjoihin kaytettii.ki:ion vain tarkoituk
seen soveltuvaa a:lempaa paperilajia. 

Samalla on rauta.tiehallitus mali..rli..nnyt 
paper-in kiiytostli.. seuraa vaa: 

ar'kistossa pysyvai.sesti sii~lyJtetta.vat asia
kirjat on kirjoitettava lehden kumma.Uekin 
puolelle tarpeetonta tyhjli.a tilaa. vaJttaen, 
miik<ii:li eivat •erityiset syyt toisin va.adi; 

kaksi•lehtist'ii arkistopaperia on lk!aytet
tavii toimituskirjoihin ja kirjelmiin vail1 
miHoin se on •tarvittavan tilan tai oheiste;t
ta.van liitteen vuoksi tai muusta syysta 
ta.rpeeHista ; 

arkistopapereiHe koneella lrirjoitetJtaessa 
ei saa kayttaa ainakaan snurempaa rivi-



vhlia kuin S,o mm, mitat.tuna rivin ala
reunasta seuraavan rivin alareunaan, mildi 
villi uudemmissa koneissa vastaa asentoa 3; 

puolen arkin sumuisia papffi'cita on kay
tottava kirjeenvaihdossa, ei ainoasbaan k€8-
kusvirastojen, maaher11ain ja rautatiehalli
tuksen alaisten viranomaisten vaan myos
kin valtioneuvoston ministerioiden kesken; 

muussa kirjee.n.vaihdossa on kay.tettava 
pienempwa paperikokoa, lyhyissa neljlin.nes
arkin suuruista ja pitemmissa neljannes
arkin suuruista nelisivuise'ksi taitettua pa
peria, miklili kirjelman pitmus tai sen sislilto 
eivat puhtaaksikirjoituksen kannaLta tee 

suurempaa kokoa suotavaksi •t·ai viilt.t.funat
tomaksi, ja 

samal!la kun teroitetaan erikoista saastii
vaisyytta ilrirjoituspaperin kaytJt:.amisessii 
huomaUJtetaan, ettei valtion varoil1a viran
omaisten kaytettaviiksi hankittua paperia 
ja kJ.rjoitustarvikkeirta s.aa kayWia muihh1 
kuin virkatoimintaa.n kuU'luvim tal'koituk
siin. 

Taman rautatiehaliitus, kumoten maa
rliyskokoe1man I osan sivulla 3.5 kohdissa 
10-12 oleva.t, viraJJ.i'Sen papeTin lkayttfuni
sesta aikaisemm:in annetrut miiaraykset, il
moirttoo tiedoksenne ja noudatetta.vakserune. 

H. Roos. 

Arvi Nikkiki. 



Jakelu 5. 

Kiertokirje 
N :o 21/ 3222 

VR Kaskylehden perustaminen rautateiden sisii.isen tiedoitusjarjestelman uud.ista
miseksi. 

Ensi vuoden ailusta siirrytaan rautatei- nosjaosto, ti.issa ominaisuudessa hallmto
den sisaisessa tiedoitusjarjestehnassa uuteen osaston alaisena, ja on ~ehteen tarkoitetut 
menetelmiian, jonka tarkoituksena on yhte- asiat li.ihetettava siNe valmiiseen painoasuun 
naistaa ja yksinkertaistaa miiaraysten, ohjei- laadittuina. 
den y. m. tiedoitrt:aminen henkilokum.naille. Lehden lasketaan ilmestyvan suunnihleen 
Nykyisten kiertokirjeiden julkaiseminen lo- ken·an viikossa. Sen suuruns tulee olemaan 
petetaan kokonaan ja samaJlla on tarkoituk- standardikokoa As, joten t!eksrtista voidaan 
sena supistaa kirjeina ja monisteina Hnja- sopivasti [eikehla korjausliuskoja ohje- ja 
hruhlinnon rt;oimesta edelleen tiedoit!elttavaksi johtosiHintoihin ja maarayskokoelmiin. Vuo
ilahetettyjen asioiden lukumiiara pienim- sikertojen sitominen ja siiilytti.iminen twee 
pai.in mahdolliseensa. myos olemaan helppoa. 

Naiden sijasta ryhdytiian ensi vuoden Lehden kaikki numerot jaetaan henlriilo-
rulusta julkaisemaan VR Kiiskylehteii ylei- kunnaJlle sisiillosta riippumatta nykyistii 
senii, kaikkien osastojen yhteisena tiedoitus- jakel·ukaavaa 5. vastaavassa laajuudessa 
valilleenii. Se tu[ee m. m. sisii:ltiimaan : (kaiki!He, myos yilimiiariiisillle) seka. muille 

kaikki sellaiset. rautatiehaililituksen, eri mahdolllisesti kysymykseen tuleville. Taman 
osastoj-en johtajien seka toimistojen ja kautta pyritiiiin henkhlokunnalille varaamaan 
jaostojen piiiil.llikoiden paiiJtokset, miiarayk- Waisuus seurata kehitystii, ei vain ahtaasti 
set y. m., jotka on saatettava joko yJeisesti oman tyoalan piirissii, vaan pyrkimykSiii 
henkilokunnan. rtietoon ja noudatettavaksi ja vi:rttauksia myos toisten osastojen kes 
tai ·niin [aajoille piireine, ettei suoraalll lo- kuudessa. Se IU.erkitsee mahdollisuutta 1aa
puhlisill~ vastaanottajilll.e ( tiedon saajille) jemman J"leiskatsauksen saamiseen, mikii 
osoitettuja kirj-eilta tai monisteita voida henkillokunnan amroa'tHlisen ja :tietopuolisen 
kayttaa tai lopullisia vastaanottajia vm·-

1 
kehittymisen kannaJta on varmasti eduksi. 

muudella miiii.ritelli.i; Postituksesta huolehtii painatusjaosto ja 
muunlaiset ohjeet, neuvot ja selostukset. tuJ.ee se tapaht.umaan si:ten, etta toimis

joita. rautateiden johto pitiiii tarpeellliS'ena toille, asemillle, varikoiUe, ratamestareill.e 
aattaa henkilokunnan rtietoon; j. n. e. lii.hetat:aiin suoraan miden tarvitsema 

avoimet v"irat ja toimet, ei virallilisina mii.ara lehtia ooehleen paikalliselle henkiilo-
kuulutuksina, vaan sanomalehtimaisina kunnal•le jaettavaksi. Suurten asemien y.m. 
;Juetteloina. osaHa voidaan postitus jakaa viela all.aryh-

Myoskin voidaan Qehdessii ottaa julkaista- uliin (esim. tavaratoimistot), jonta jakeln 
vaksi sellaisia linjahaJlinmon pii.alllikoiden viimeisessa vaiheessa saadaan mahdolil.isim
tiedonanrt:oja, jotka on tarpe~llist.a. saattaa man vaivattomaksi. Toimistojen, jaksojen 
laajempien piirien rtie.toon. j. n. e. paii:Llikoilta tuil.ilaan ~erikseen hank-

Toimitustyostii huolehtii toistaise-ksi mai- kimaan postitusta vanten tarvittavat tiedol. 
Helsingissii, rau.tatiehallituksessa, jouJlu knun 8 paivanii 1945. 

H. Roos. 

Y. _,. t rpokari. 

2·6,500. 12. ·45. 8542. RPlsinld 1945. Va.ltioueuvoston kh·japa.ino. 



Jakelu 5. 

Kiertokirje 
N : o 22/H 1939, 

joulukuun 31 paiviiltii. 1945, 

joka sisaltaii. maaraykset virantoimituksesta tai tyoskentelysta asemapaikan ulkopuo
lella maksettavasta korvauksesta. 

K'irjalmrulllii.an N: o 6696 joulukuun 20 
paiva1ta 1945 o.n lrullrnlaitost:en ja yleisten 
toiden milllisterio ilmoittanut, etta valtio
neuvosto on vahvistanut seuraavat maii
raykset virantoimituksesta tai tyo kente
lysta asemapaikan ulkopu01le1la aiheutu
neista ~ic;akuluista suoritettava. ta korvauk
sesta: 
Km·vatJ,S virantoimituksesta tai tyoskente

lysta asernapaikan ulkopuolella. 
Virarutoimi1tuksesta tai ,tyoskenltelysta 

asemapaikan ullkopuolella aiheutuneista li
saku[uista suoritetaa;n korvausta seuraavien 
maaraysten mukaan: 

1) Korvausta suor1tetaan allramainituille 
vwNonrautateiden viran. tai toimen haiti
joilhle, ylimaiiraisille toimen haltijoiUe, niii
den virlllllijijais:hlle sekli kuukausi- ja tll'D.Iti
pa[kkaj.sille tyosuhteen varassa tyoskente
ae'V'i.l.le ltyontekijoi·l!le : 
rataosastossa: 
rakennusmes'tari 
.ratamestari 
rataesimies 
ratavartija 
ylim. rakennusmestari 

, autonku:ljettaja 
koneosastossa: 
veturimestari 
veturinkulljettaja 
konemelrtiari 
alikonemes'tari 
vaunumestari 
veturinpuhdistajain esirnies 
[enmatinasentaja 
veturinJlammitJtaja 
vau.nun tar kastaja 
pumppukoneenkayttii.jii 
vetur1npuhdistaja 
v·aununvo1t~ija 
ylim, veturim~stari 

,, veturinkuljettaja 

" 
" 
" 
" ,. 

" 

konemestari 
lenna.1tinasentaja 
veturinUimmi·ttlija 
pumppukoneemkliyt.tajii. 
-ve.turilrupuhdistaja 
vaununvoitelija ~ 

liiken neosast<Jssa: 
j arjestclymcstari 
ylikonduktoori 
konduktoori 
ase'tinlliaitemies 
pakkamestari 
vaakamestari 
vaihdemicslen esimies 
asemamiesten esimies 
vaihdemies 
jnnamies 
asemamies 
'l'ahtimies 
taJlonmies 
ylim. siihkottii.ja 

konttoriapnilainen 
jii.rjestelymestari 
autonkulj·mtajain esimie.'> 

, konduktoori 
asetinOaitemies 
pakkamestari 
vaakameSitari 
vaihdemieste:n es1m1es 

•.. asema:m!iesten esimies 
, antoasentaja 

antonkuljettaja 
,. vaihdemies 

jlmamies 
, asemamies 

, mrutkwlippujen tarkastaja, 
juna-apu~ainen 

, makuuvaununhoitaja 
konttorioppilas 
liikenneoppilas 
alokas 
asemasiivooja 

naispuol. 
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vaununsiivooja 
liikennetyO!amen 
·varasto-osastossa: 
varastomcstari 
ylim. hallkotyoesimies 

, autonkuljettaja 
, varas'tomestari 

rautatierakennusosastossa: 
rakennusmestari 
ratamestari 
konemestari 
Y'lim. rakoonusmestari 

, konemestari 
, autonku1jettajain esimies 

kaivinkonemies 
koneellisten nos'wkurkioo kayWi.ja 

2) Korvauksena maksetaan piiiviirahaa 
140 markkaa ku1takin paivaMa, minka vi
ranwimitus tai tyoskerrtely asemapaikan 
uilkopuolc:illa on kestanyt, ja yopyn-,israhaa 
50 markkaa kullrtakin yollli, mika sanotun 
viraiDJtoimituksen tai ttyosken'telyn takia OII1 

jouduttu viettamaan asema.paJikan ulkopuo
lella. Lapin ·liianissa maksetaan Y'lliimain~
tut korvaukset korote'ttuna 25 % : 1la. 

3) Yopymisrahaa ei suoriteta, jos vaJltion
rautateiden puolesta on varatltu ,tiilaisuus 
maksuttomaan yopymiseen lepo- :t. m. s. tar
koitukseen hyvaksytyssa huoneessa tai asrm
tovaunussa. • 

4) Korvauks'ia ei suor1teta kirjaJlEsen ha
kemuk.sen perusteella tapahtuvasta viram.
toimituksesta tai ty5skentelysta asemapai
kan ulkopuolelJla.. 

5) Korvaukseen oikeutrtava aika ~aske
taan, jalempana mainitut poikkeukset huo
mioonottaen, matkan .a.Okamisesta sen loppu
miseen ja muutoin matkavuorokausii1Jtain si
rten, <etta viihintaiin kuuden tunm·in pitui
nen aika lasketaan koko vuorokaudeksi. 
Matkan piiiittyessa on kui:tenkin jo yli 24 
tunnirn merneva kahden tunnilll era ~asket
tava kokonaiseksi vuorokaudeksi. 

6) Vakinaiselle ja ylimaiiriiiselle veturin
ja moottorivaununkuljettajalle, veurirulam
mi.ttajaNe, yllikonduktoorille, konduktoorillle, 
junapakkamestari.t1le, junamiehellle, juna
apUJlaise.Jle, matkalippujen :tarkastajaDle ja 
makuuvaununhoitajalle, joiden virkatoimin
taan kuunuu junaprulvelu, seka ralta-auton
kuljettajalle, Unjaliikenteessa toimivaliTe au
tonkuljet.tajaHe ja autoapulaiselle suorite
taan korva uksia ainoastaan sellaisesta viran-

toimituksesta asemapaikan ulkopudlella, joka 
yhtajaksoisesti kestaa kauemmin kuin kaksi 
vuorokautta, jolloin korvaukset maksctaan 
aJlusta alkaen. 

7) Rakennus- ja ratamestar1lile, rataesi
miehelle, ratavartijallle seka rautatieraken
nuksen koncmestaridle suoritetaan paivii- ja 
yopymisrahaa, kun he ova.t rakennus- tai 
ra.tamestariosuutensa. tai konemesta.ri oman 
rautwtierakennuksen ulkopudlella sellaisessa 
virantoimitukscssa, joka yhUijaksoisesti kes
taa vahintaan 5. kohdan mukaisesti iaske
tun ajan. Asianomaisen osaston johtajam 
harkinnan mukaan voidaan heille kuitenkin 
vaihtoehrtoisesti suorittaa korvaus matlrus
tussaiinnon mukaan, mutta oo sii.tii viran
toimitusm.ii.ariiyksessa sillloin erikseen mai
nittava. 

8) Edelil.isessa kohdassa mainJt'tuja kor
vauksia suoriteta<Ln rakennus- ja rwtamesta
riLle seka rataesimiehel1e, joka toimii oman 
rtai naapurimestarin sijaisena taman virka
loman aikana vain siina tapauksessa, etta 
hanelJla ei ole tillaisuutta asua ja ruokailla 
sijoituspaikkakunna Jllaan. 

9) Paivaraha suoritetaan taysimaiiraisooa 
aina kuuteen kuukauteen asti asemapaikan 
Uilkopuole'lla samailila paikkakunnalla tapah
tuneesta virantoimituksesta 1ai !J:yoskente
lysta. Taman ajan ytlittiivalta osa!lta suori
ltetaan paiviirahaa 75 % sen maarasta. 
Yopymisraha sen sijarun suoritetaan aina 
tiiysimaariiisenii. 
10) Jos edellla mainituisrta ryhmista joihin
kin tyosuht~ssa valtionrautateihin oleviin 
nahden Oll! tyoehto- ja palkkasopimuksessa 
sovittu 'toisin, suoritetaan hei,lile tehtyjen 
sopimus'ben mukaiset korvaukset tyoskente
lysta varsin:aisen tyopaikan ulkopuoleilla, 
mikiili llle tyoiJ.Jtelrijoillle ovat eduUisempia. 

Ehto tai sopimus, jolla muuten supiste
,taan naiden maarayksien mukaisia oikeuk
sia, on mitiitoiJ.J. 

11) Rautatiehalilittus on oikeurtetJtu anta
m:aan ne lisamaaraykse:t ja -ohjeet, jotka 
ovat tarpeen edc:illamainittujen miiaraysten 
sovel.tamiseksi , ja on asia muutoinkin llllis
tJelttava rautatsiehallituksen tutkittavaksi, jos 
syntyy epaillystii miiaraysten soveltarnti.sesta. 

12) Nama maaraykset astuva.t voimaan 
jouOulruun 1 piiivasta 1945 ja kumotaan 
niillii kaikki asiassa aikaisemmin annetut 
miiaraykset, jotka ovat ristiriidassa naiden 
maaraystoo kanssa, 



Edelliiolevie'n miiiiriiysten 11) kohdan no- tyoskentelypaikkaan on viitta kilometrUi ~y
jalla rautatiehallittts on niiden soveltanti- hyempi, ei korvauksia suoriteta. 
sesta antanut seuraavat rniiiiriiykset ja 4) Korvauksia ei nzyoskiHi.n suoriteta 
ohjeet: kuutta tuntia Jyhyemmasta matkasta, paitsi 

1) Korvauksiin oikeuttavana virant{)imi- jalempiina mainitussa tapauksessa. 
tukscna ja tyoskentelyna asemaparikan ul- 5) Kuitenkin maksetaan yopymisrahaa 
kopuolcll[a pidetaan vain s.ella:sta tilapiiistii myos s.ellruisesta yosta, jolloin asianomainen 
ja lyhytaikaista virantoimitusta ja tyosken- on joutunut matkustamaan vahinti:Ui.n nelja 
telyi:i, jonka piiiiLyLtya asianomainen paJaa tuntia kei1llo 22 ja kehlo 7 valisena aikan:a. 
asemapaikalQoon. 6) Jos matka suoritetaan Uoppuun sen al-

J os kay Hmeiseks.i, etta virantoimitus rt;ai kamista seuraavana paivana eika siihcn ole 
tyo kentely lf:ulee olemaa.n pysyvainen :tai kulrmut kaMakymmentakuut'l:a tuntia, mak
pitkaaikainen, on asianomaisen piia.Hyston setaan paivii- ja yopymisraha vain yhde1ta 
sijoitettava viran1toimitus- tai tyoskentely- vuorokaudelta. 
paikaillle tarpeellinen henkilokunta, jotta 7) Korvauksia tilattaessa on mendlistaan 
puheenaolevia korvauksia ei jouduta tar- kustakin matkasta erikseen m-erkittavii, mil
peettomasti suorittamaan. Tassa tarkoituk- il.oin se on aJkanut ja paat•tynyt seka prul
sessa on asianomaisen osaston johtajalle jonko siWi. tulee erillaatuisia korvauksra. 
aina tehtava i!lmoitus, kun virantoimitus 8) Korvaukset on tilattava asianomaisen 
tai tyoskentely ke.staa kauemmin kuin kaksi pali.IDyst6n toimesta ja suoritettava palkan-
kuukau.tta. maksukausirttain. 

2) EdellisesUi. johtuen voidaan virruntoi- Vaa.timus IIliiden saamis-esta on tehtava 
mituksena ja :tyoskentelyna asemapaikan viimeistaan kahden. kuukauden kuiluessa 
ulkopuolelila pitaa V'a:im seuraavia ,tapauk- s·iita, kun m:atk:a, ltoimitus tai tyo suoritet-
sia: tfliin loppuun. 

a) Asiamomainen maaratiian virantoimi- 9) Paallyston ja esimiesten on vrulvot:tava, 
tukseen tai •tyohon toisellle paikkakunnaUle, etteivat viran tai toimen haltijat ja tyon
missa henkilokunnan tiQapainen [isiUi.minen tekijWt korvauksia saadakseen viivy ma.t
on tarpeen, kuten esim. plirjehduskauden ko:i!lla pitempiii aikoja kuin tehtavien laatu 
tai talviJliikenteen aikan1a. ja tarkoitus vaJittamattOmasti vaativa.t seka 

b) Asianomainen maiiratiian virantoimi- euta matkat jarjestetaiin siten, etta toimituk
ltukS'een rt:ai .tyoh()n •toiselle paikkalmnnallle set tai tyot samalla suunnaillla olevillla eri 
satrmnaisen tarpeen vaatie.ssa, esim. hen- rt:yopaikoi~Ua mahdollisuuden mukaan suori
kilokuiilnalle tuleV'an virkalloman tai sairaus- tetaan samrulla matkaillla. 
tai muun virkavapauden aikana. Tama kiertokirje kumoaa rautatiehal!l.itu.k-

c) Asianomainen muutoin miiarayksestii sen kiertokirjeet N :o 3/H 157, 28/1 1928, 
toimii lyhyehkon •ajan asemapaikkansa ul- ja N: o 20/H 157, 1/6 1928, seka muut 
kopudleill.a. ·asiassa annetut maariiykset, jotka ovat risti-

3) Jos matka viran rt:ai toimen hal.tijan riidassa taman kiertokirjeen kanssa. 
tahi tyontekijan virantoimitus- tai tyosken- Ylilaoleva saatetaan taten kaikkien asian-
telypaikasta titlapiiiseen viramJtoimitus- rtai omaisten tiedoksi ja noudat-ettavaksi. 

Helsingissa. rautatiehallitulcsessa. joulu kuun 31 paivlialii 1945. 

H. Roos. 

Yrjo Strang. 

--
Helainkl 1946. Valtloneuvoston klrjapaino. 



Liikenne- ja tariffiosaston 
virknmiehille. 

Kiertokirje 
N:o 201/ 527. 

helmikuun 15 paivalUi. 1945. 

Valtionrautateiden tulliasioimistojen ohj esaanto. 

1. .Niiden tulliasioimistojen, jotka rauta
tiehallitus 8 paivana syy ·kuuta 1939 anne
tun tullisiiannon +! § :n mukaisest.i on pe
rustanut tai vastai ·uudessa perustaa raja
ja satama-asemil•le, on toiminnassaan nou
datettava tassa mainittuja ohjeita. 

2. Tu'Jiliasioimiston tehtavana on sen si
jaint iaseman kautta Suomeen tuotavan ja 
Suomest-a vietii van tavaran t Llllisel vitysten 
suorittaminen. 

3. Tillliasioirni toa hoita-a rauta tichalli
tuksen maaraarna tulliasiam.ies. 

-:1:. Tulliasiarniehen tulee t.untea tuUivi
ra.I).omaisten noudattamat ohje- ja johto
siHinnot seldi olla rautatieliikenteeu hoitoon 
perehtynyt. 

5. Tu1lllia iamiehen ei ole luvallista vas
taanottaa rnitaan tulliselvitt.elya tai viiili
tystii koskevia yksityisluontoisia tehtaviii. 

6. Aseman henkilokunnan on avustettava 
t ulliasiamiesta hanen .tehtavicnsa suorituk
sessa. 

7. Kuormaami en, purkamisen, siirto
kuormaamisen, tavarakollieu avaarnisen ja 
snlkemisen, pnnnitscmisen ekii vaunujen 
lyijykkeidcn tarkastuksen toimittaa tulli
asiamiehen valvonnan alaisena rautatien 
henkilokunta tai palkatut tyolaiset, ellJei 
naitti .toita tai joitakin niistii Qllc eri sopi
m nksella l uon1 t e-t t u yksityiselle toimitsi
jalle. 

R .Junan saavuttua ulkomaalta raja-ase
malle, samoiu ku•in ennen sen lahtoa raja
a. em alta ulkomaalle, tulee tuliiasioim is ton 
antaa tulhtoimipaikkaan ilmoitus kaikesta 
ulkomaalta saapuneesta ja. ulkoamalle Hihe
tettiivastii rahti-. pika-, kiilto- ja kirjat usta 
matkatavarasta. Ilmoitus tehdaan junail
moituksella. (O.N:o 1013) si·ina dlev1en 
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merkintojen mukaan ja tull.iasiamies varus
t.aa sen aUekirjoituksellaan. 

Laiva1la yhdysliilwnteessii aapunoosla 
lavarasta jatHia laivan paallikko tu1litoimi
paikkaan alusilmoituksen ja muut lastia 
ko kevat, tullikasittelya Yarten tarpecl!liset 
asiakirjat, joiden pernsteell.a tullikasittely 
tapaMuu. Toisen kappaleen alusilmoitusta 
jattaa han tuUiasioimistolle. Ulkomaalle 
llihetettavasta tavarasta aaatii tuma ioimisto 
tavarailmoituksen (0. N:o 1021 a) ja jattaa 
samalla rahtikirjat tnllitoimipaikka.an mer"k
lden, kol>Wuvun y.m. tarkistamista varten. 

9. .Junailmoitukses a tuilee olla seuraavat 
mel'ldnnat: lahet.ysascma ja -maa, maara
paikka, vastaanot.taja saapuvasta ja lahet
Hija liihetettavasti:i tavarasta, kollien mer
kit ja num.erot, kolliluku ja paallyksen 
laatu' ·tavaran nimitys, kokon-aispaino seka 
kuljetuskirja.n numero ja sen vaumm nu
mero, johon tavara on kuormattu. 

10. Kutakin maarapaikkaa varten on kir
joitettava eri junai.dmoitus, paitsi scllai
si'lle 1avaroille, jotka tnNataan rajatuUitoi
mipaika sa. 

.funailmoitukset on varustettava liipi vuo
den jatlmvi11l•a jarjestysnumcroi.lila, crikseen 
maaban saapuvrulle ja ma:ast-a Hihetettavalle 
taval'ahle. 

1l. ,T os havait-aan eroa vaisuuksia juuail
moitukseen tai tavarailmoitukseen tehtyjen 
merkintojen ja raMikirjan vastaavit>n 
ilmoilusten viilillii, on oikaisu tehti:ivii vaii
l'ln osoittavaa.n asiakirjaan. Tehdyt kor
joukset on tu~ lliasiamiehen varmennettava 
tullia ioimiston leimaJ'Ia ja nimikirjoituksel
laau. 

Jos tavaran miiaraa ema on ilmoitettu eri 
tavalla eri asiakirjoissa. on rahtikirjaan 



merkitlya asemaa pidctliivii tavarau oikeana 
miiiirapa ikkana. 

12. Kiito- ja kirjattuja matkatavarahihe
tyksia koskevat virheellisyydet korjataan 
myos edellisen pykalan mi.iaraysten mukai
sesti. 

13. Kun junailmoitus tai tavm·ai1moitus 
on jatetty tuHitoimipaikkaan, on tuUivirka
miehen yhdessa tuniasiamiehen kanssa tar
kasteitava .tavara vertaamruHa se junailmoi
tuksen tai tavarailmoiotuksen merkintOihin. 
Tarkastuksen jalkeen on tavaran sailymi
nen varmistettava. 

14. Jos tavara merkkiellSa puolesla tai 
muuten ei vastaa lruljetuskirjassa O'levia 
merkintoja, tulee tulliasiamiehen viipy
matta hankkia siita ~ahempia tietoja. Vasta 
kun on saatu varmuus siita, etta tavara to
deolla kuuluu kysymyksessa olevaan kulje
tuskirjaan ja virheellisyydet on asianmu
ka<isesti korjattu, voidaan tavara ottaa tnl
likasittelyn a,Jaiseksi. 

15. Jos todetaan paallyksen tai Hse tava
ran, sita piHi.llystamiitta kuljctettaessa, va
hingoittuneen tai jos tavalaan tavarakol
~eja, joiden rabtikirjat puuttuva<t, taikka 
puuttuu kolleja, joiden rahtikirjat ovat saa
puneet, laaditaan tasta poyti:ikirja (Uin.tisissa 
yhdysliikenteissa lomakkeeHe B N: o 282, 
itaisessa om all e erikoisloma kkeelle) kolmin 
kappalein. PoyTtiikirjan al'lekirjoittavat tar
kastuksessa Jasnaollut tuUivirkailija, tulli
asiamies ja luovuttavan vieraan rautatien 
tai laivan edustaja. Yksi kappa!le poytalcir
jasta jaa tullin haltuun, toinen annetaan 
vieraan rautatien tai laivan edustaja1le ja 
kolmas sai'lytetaan tulliasioimistossa. Sita 
paitsi liitetaan varmennettu jaljennos poy
takirjasta rahtikirjaan tavaran vastaanotta
jalle annettavaksi . 

16. Jos rahtikirjassa ei ole maariitty, 
missii tavaran tullaus on suoritettava, tu.l
lataan kaikki junassa tai ~aivassa Suomeen 
saapuvat ja Suomesta .lahetettiivat yhdys
liikenneliihetykset tul.!liasiamiehen toimesta 
raja- tai satama-aseman tullitoimipaikassa. 
Milloin tavaroita saapuu samanaikaisesti 
niin paJ.jon, ettii niiden tullaaminen tuot
t.aisi hairiota saiinnolliseHe :liikenteelle, voi 
rautatie vaatia, etta saapuva ;tullinalainen 
tavara Hihetetaan tullattavaksi mi.iiiraase
ma1la, mildili siella on tullikasitteiyyn oi
keutettu tullitoimipaikka. 

17. Raja- tai satama-asema;lle osoitetun 
tavaran voi vastaanottaja itse tullauttaa. 

Hanen tulee tahloin ensin suorittaa kaikki 
rautatie'lle tulevat maksut. 

}latkatavaran voi ma;tlmstaja itsekin t.ui
lauttaa. 

18. Kun rahti-, pika- ja kiitotavara Hihe
teUiiin raja-asema:lta tullaamattomana, on 
tu1litoimipaikan merkittiiva passiius tal
laista ,t,avaraa varten erikseen laadit.tuun 
joko junai'lmoitukseen tai tavarahlmoituk
seen (passitus 0. N: o 1056 a). Kun tallai
nen t.avm·a ,Jahetetiiiin tuHaamabtomana sa
tama-asemalta, on tulliasioimiston annettava 
tullit.oimipaikalle tavarailmoitus (passitus 
0. N: o 1056 a), johon tullitoimipaikka mer
kitsee passituksen. Yksi passi-tuksen kap
pale SeUl'aa kuljetuskirjoja maariiasemalle, 
toisen kappruleen lahettaa tullitoimipaikk.a 
postitse maari.ipaikan tullitoimipaikkaan. 

Tul'laamaton tavara on kuljetettava kate
tussa rauta-tievaunussa, joka lukitaan tuUi
laitoksen 1lukolla ja sinetoidaan tullilyijyk
keelli.i. Kappaletavara voidaan kuljettaa 
lukitsemattomassakin vaunussa, mutta tuil.ee 
kunkin kappaletavarakollin dhla sinetoity 
tullilyijykkeella tai tullisinet:illa ja varn -
tettu nimilapulla, jossa on sanat: , Tulli
ta varaa Tullgods ". 

Tu:Naamattoman tavaran kuljetuskirjat 
on ~ahetysaseman toimesta varuste.ttava Jei
ma;lJla, jossa on sanat: ,Tullitavaraa Tull
gods". 

19. KirjatuHe matkatavaralle, joka on 
tarkoitettu avaamattomana lmljetettavaksi 
rautateitse Suomen kautta ulkomaalle, Jaa
tii rajatU!lli<toimipaikka passituksen ja luo
vuttaa. tavaran passitukseen tehtya kuit
tausta vastaan rautatien hrultuun kuljetuk
sen ajaksi. 

Samwlla tavalla menetel.!laan seUaisen kir
jatun matka;tavaran sul1teen, joka on tar
koitettu avaamattomana kuljetettavaksi sel
laiseHe kotimaan a.sema.lle, jossa on tuNi
toimipaikka. 

Passitu.ksesta seuraa. yksi kappale matka
tavaran kUiljetuskirjojen mukana maariiase
mal,le, toisen kappaleen Uihet•taa tuUitoimi
paildm postitse miHirapaikan tullitoimipaik
kaan. 

20. Sataman kautta. yhdysliikentcessii 
saapuva tavara, jota ei heti tulliselvitetii, 
on vietava tuUisuojaan tai kuormabtava ta
varavaunuun, joka on suljettava tullilu
koilla tai asetettava tu llival'ltioinnin atlai
seksi. 



:U. Junassa saapuva ja lahetettii.va, raja
aseman tullitoimipaikassa tulliselviteWivii 
tavara on purettava vamlUsta tullausta var
ten. Poikkeuksena on tuHivapaa ja alhai
sen tu'llin a:laine<n kookas tavara, mikii.li se 
voidaan luotettavasti vaunussa tarkastaa ja 
tU!llinalaisen tavara:n paino saada selvi1le 
koko maii.raa purkamatta, kuin myos sella•i
nen vientitavara, joka on saapunut raja
asemahle tullivalvonnaro. alaisena. 

22. Purkaminen, kuormaaminen ja siir
tokuormaaminen on toimitettava tuUiasia
miehen tai hanen edustajansa saapuviBa 
ol'lessa ja tul[ivirkailijan silmfullapidon aJlai
sena. 

23. TuHiasioimiston toimesta tullattava 
tavara on ilmoitettava tuHitoimipaikalle 
riittavan monin kappa:lein ·la:aditul~a tava
railmoituksella (0 . N :o 1021, 1021 a ja 
1021 b, tullias. Jom. 1-9), jonka ohessa ta
varas-ta on, jos tuUiioimipaikka katsoo sen 
tarpeelliseksi, oesitettava alkuperiiiset rahti
kirjrut. J os samaan rahtikirja.an kuuluu 
seka tullinaJaista etta ltullivapaata tavaraa, 
on molemmat merkittiivii samaan iavarail
moitukseen ja ·tuHattava samanaika.isesti. 

24. Ilmoittaessaan t.avaran tUJllattavaksi, 
tulee ltulliasioimiston jaWia tuJ.Il.itoimipaik
kaan kaikki ne asiakirjat, jotka lahettaja 
on liittany.t rahtikir.iaan tull ikasittelya var
ten. 

Jos lahettiija on •laiminlyonyi toimittaa 
tu:Uikiis:iJttal.ya varten tarpeC'Uiset asiakirjat, 
on tu1liasioimisto oikeutettu kantamaan vii
vastyksen ajalta tal'iffinmukaisen maksun 
ti•lapaisesHi sailyttamisesta tai vatmuvuok
ran. 

25. Jos tavara on helposti siirkyvaii tai 
jos sen pakkaus vaatii erikoista asiantunte
musta, on tulliasiamiehella oikeus vaatia, 
etta maasta vietiivan tavaran tullildi.sitte
lyssii .lahettaja ja maahan tuotavan tavaran 
tullikas.ittelyssa vastaanottaja tai naiden 
valtuutettu on saapuvitlla purkamassa ja 
pakkaamassa tavaran. 

26. Kaikki tu-ltlinalainen tavara, lukuun
ottamatta kasimatkatavaraa, jaa koko siksi 
ajaksi, minkii se on raja- tai satama-ase
mal·la, edelleen raulatien vastuun ja sil
miillapidon alaiseksi. Asemapaallyston on 
sen vuoksi pidettavii huolta siitii, etta ne 
vaunut ja huoneet, .ioissa sailytcttavan ta
varan tuHikasitoolya ei ole ~oppuun suori
tet.tu, suljetaan rautatien lukoi,J·Ja, ellei ·tul:li 
ole niitii sulkenut omilla Qukoillaan. 
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27. 'l'uonti- ja vientita.varasta tulee · tlrl
hasioimiston pitaii. erityistii paivakirjaa, 
kummastakin erikseen, johon purettu, kuor
mattu tai siil•tokuorm8.'ttu tavara merki
taan, mamrten tullikiisittelyssa todetut 
sisi:i:llon, painon y.m. eroavaisuudet, samoin 
kuin ehka havwittu lyijykkeiden tai lukko
jen vahingoi'ttuminen. 

28. Tuhliasiamiehen antamasta virka
avusta ltavaran tullikiisittelyssa, siirtokuor
mauksessa y.m. kannetaan kulku'laitosten ja 
yleisten toiden ministerion vahvistaman ta
riffin mukainen maksu. 

29. Tullikasittelysta tulliasioimistOille tu
leva maksu merkitaan raja- tai satama-ase
malla, milloin naitii maksuja ei ole yhdis
te11ty yhdysliikcnnetariffin yksikkohintoi
hin, joko rahtikirjaan tai ennakkomaksulas
kelmaan, sen mukaan peritaanko se vastaan
ottajalta tai lahettaji:iJlta ja ,tilitetiian kulje
tusmaksuna. J os se peritaan yhdessa kulje
tusmaksun kanssa, [asketaan molemmat 
maksUit yhteen ja tilitetii.an yhtena sum
mana. 

30. Tu1l!liasoimi&"ion toimesta tullattavan 
tavaran ltul:limaksuista laatii rajatullitoimi
paikka tullilasktm ( 0 . N : o 1021) kaksin 
kappalein ja ~uovut.taa nama lmittia 
(0. N :o 1017) vastaan tulliasioimistolle. 
El•lei lahettii.ja ole rahtikirjaan merkinnyt 
suorittavansa tUJNimaksut, liitetii.an toinen 
kappale rt;ulii'laskua rahtikirjaan ja seuraa 
sen mukana maaraasemalle vastaanottajaJta 
kannettavaksi. Jo taasen lahettaja on rah
tikirjaan merkinnyt suorittavansa tuUimak-

. sut, liitetaii.n tullilasku ennakkomaksulas
kelmaan lahetysasemalle kartoiltet1avaksi. 
TuiJJli'laskun maaraa ei Jasketa yhteen kulje
tusmaksun kanssa. 

Tu1lilaskujen kaksoiskappaleista l·aatii 
tul'liasioimisto kuukausittain luettelon ( 0 . 
N: o 1015) ja lahettiia .Jaskut luetteloineen 
kansainv&listen tavaraltiolien mukana tarffi
toimiston kansainvaliseen jaostoon. Maii.ra
asema merlritsee kannetnt tuUi'laskut kuu
kausittain :luet.teloon (0. N:o 1015) ja lii.
hettaa Himii.n kans11invii.listen tavaratilien 
mukana tariffitoimiston kansainvii.lliseen 
jaostoon. 

31. Tullitoimipaikka merkitsec kartta
merkeiil.lii varustettaviin asiakirjoihin (pas
situksiin)' mihin maaraan merkkejii. on 
panta.va. Taman merkinniin mukaisesti pa
nee tulUasioimisto asiakirjaan kart tamerkit 



ja tullitoimipaikka tekee ne miHitti:imaksi. 
Iaksu kart tamerkeisti.i on kannettava mui

den lu lliasioimistomaksujen yhteydessii . 
,Jos kartt.amerkki kohdistuu useampaan eri 
Jahetykseen, jaetaan maksu tasan eri lahe
tysten kesken ja tasoitetaan tariffisaanni:in 
5 § :n mu.kaisesti. 

32. Tu!llilaskut samoin· !ruin mahdolliset 
kaupungin viranomaisten 1]a.atimat kuitit ja 
luettelot on varustettava tulliasioimiston 
leimaJHa. 

33. 'l'ullis1a seka muista veroista ja mak
suista, jotka tullilaitos on maksuunpannut 
ja rautatie kantanut, on tilitys rautatiehal
lituksen ja tU'llihallituksen kesken teht.i:i.vii 
lrnntamista aahinna eurrulVan kuukauden 
kulluessa. 

34. Tornion ja Turun swtaman tuhliasioi
mistojen kiisittelemasta vientitavarasta Tor-

nion ja Tnrun kaupungeille tu1evien liikrn
nemak ujen tilitys rautatiehallituksen ja 
kaupunkien kesken tapahtuu sit en, eWi t ul
liasiamie panemalla tulliasioimis-ton leiman 
mainittujen kaupunkien tilitoimi. tojen kuu
kausittain la.atimaan ll.iikcnnemaksujen •luet
teoloon tunnustaa snmman ja lahetil:iii luet
·telon lmitteineen kuukausiti'lien mukana 
tariffitoimi ton kansainvl:i:liseen jaostoon. 
Maksujen suoritus Tornion ja Turun kau
pungei!Jc tapahtuu rautatiehallitukscn tili
toimiston valityksella. 

Taman ohjesaanni:in maarayk iii noudate
taan maaliskuun 1. paivastii 1945 lukien. 
SamaHa kumotaan 15 paivana huhtikuuta 
1921 annettu Tornion tuilEasioi..miston johto
saanti:i toimeenpanomaiirayksineen ja muut 
tulliasioimistojen toimintaa koskeva t ma~i
raykset. 

Helsingissa, raut atieha!Hituksessa, helmikunn 1;) paivlina 1945. 

F. L. Lehtinen. 

Vilho .J.nnala. 

RoutotiehaiTituksen kirjosto 


