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YLEISKATSAUS 

1. Ro.ntatiekuljetusten kysyntli 

Vuonna 1966 jatkui edellisen vuoden loppu
puoliskolla alkanut taloudellinen laskusuhdanne. 
Bruttokansant.uotteen volyymin kasvu oli ainoas
taan 2. 4 % vastaavan luvun oltua vuonna 1965 
viela 4. 7 %- Tii.stii. huolimatta liikenteen kehitys 

Tavaraliikenne 

rautateillii. jatkui varsin myonteisesti. ekii. ta
vara- otta henkiloliikent.een volyymi on kasvanut 
kertomusvuonna edellisen ka vuprosentin olles a 
selvasti korkeampi kuin kansantuotteen kasvu
prosentti. 

1965 1966 Muuto~ ~0 
1965/66 

milj. tonnia ... ..... ......... . . . ..... ..... . 20.6 20.0 + 1.5 
milj. tonnikm • ••••• • ••• • •••••• • •• 0 •••• 0 ••• 5 183 5 610 + 8.2 
volyymi-indeksi (1954 = 100) ........ . ...... 126 134 + 6.3 

H enkilOliikenne 

milj. matkaa .............................. 31.2 31.5 + l.o 
milj. henkilokm . . . .................... . .... 2 050 2 131 + 4.0 
volyymi-indeksi (1954 = 100) • 0 ••••• ••• 0 ••• • 86 88 + 2.s 

Ankarasta talvesta johtuen useimmat Pohjan
lahden satamista olivat ulje1 tuina kuukauden 
verran normaalia pitemmii.n ajan. Sen vuoksi ta
varaliikenteen tonnikilometrit lisiiiintyivat huo
mattavasti enemmii.n kuin tonnit. Niinpa esim. 
paperiteollisuustavaroiden tonnikilometrit lisiian
tyivat 25.8 % kuljetun tonnimii.iiriin lisiiiintye sa 
ainoastaan . 4 %- Puutavaran tonnikilometrit 
lisiiiintyivii.t 12.6 % ja vastaavat tonnit 6. 3 %
Kemiallisen teollisuuden tuo1.teiden kuljetuk et 
lisii.ii.ntyivii.t seka tonnien etta tonnikilometrien 
osalta noin 13 %- Vahenemistii on tapahtunut 

maataloustavaroiden ryhmii8sa, jo a tonnikilo
metrit vahenivat 4. 8 % ja kuljetetut ton nit 
15. o %- Lisiiksi vaheniviit hieman ravinto- ja 
nautintoaineiden, kivi- ja maalajien seka puu
teosten kuljetukset. Motalliteollisuustavaroiden 
ryhmiissii kuljetetut tonnit vaheniviit 6. 2 % ja 
tonniJ<ilom trit lisiiantyivii.t 2. 2 %- Niiin ollen 
myos viimeksi mainitussa ryhmiissa keskikulje
tusmatka piteni huomattavasti. 

Myos rautateiden henki!Oliikenteessa oli havait
tavissn lisaysta vuonua 1966. Sen saivat aikaan 
nimenomaan kaukojunien matkustajat ja erityi-

Taulukko l. Rautatieliikenteen kysyntii.an vaikuttavien ulkopuolisten tekijain kehitys v. 1962- 1966 

Suorite I Yksikko 1 1962 1963 

1. 'l'eollisuus • 0 •••••••••••• •••••••••• 1954 = 100 163 169 
- kaivannais ....... . . . ........... ~ 179 192 
- tehdas ......................... & 158 163 

2. Metsiitalous . ...................... ~ 119 118 
3. Rakennustoiminta ........ .... . .... * 136 141 

- talonrakennus 0 ••••••• •• •••• •••• * 136 139 
- maa- ja vesirakennus ........... » 136 144 

4. Reaalikansantuote ................. ~ 146 150 
5. Tuonti, volyymi • 0 •••••••••••••••• & 186 183 
6. Vicnti, volyymi . .. ...... .......... » 168 171 
7. Liikenne, volyymi ................. & 156 162 
8. Rekisteriiityjen kuorma-, siiiliii- ja 

pakettiautojen Juku ............... kpl 72 000 79 200 
9. Rekisteriiityjen henk:iliiautojen luku . 1000 kpl 263 305 

10. Rekisteroityjen linja-autojen luku ... kpl 6 503 6 844 

e = ennnkkotiet.o 

11964 11965 

180 193 
198 208 
176 187 
128 132 
145 159 
141 162 
149 158 
160 168 
221 240 
185 192 
168 177 

83 300 80 300 
376 455 

6 877 1 6 979 

1 1966e 

202 
185 
194 
125 
164 
165 
166 
172 
251 
206 
184 

86 000 
506 

7 158 

Muuto; 
% 
1965/66 

+ 4. 7 
- 11.1 
+ 3. 7 
- 5.3 
+ 3.1 
+ 1.9 
+ 5.1 
+ 2.4 
+ 4.6 

+ 7.0 
+ 4.0 

+ 7.0 
+ 11.2 

+ 2.6 
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sesti kcsiiajan vapaista lauantaista johtuen vii
konloppuina t.ehdyt matkat. 

Taulukossa l. on esitetty eraiden rautatieliiken
teen suuruuteen vaikuttavien uJkopuolisten teki
joiden kehitys. Riveilla 1- 7 olevien tekijoiden 
muutoksia on kuvattu indeksilukujen avulla. Ri
vit 8-10 ilmaisevat kulj tuspalvelul~sista rauta
teiden kanssa kilpailevien moottoriajoneuvojen 
miiaran kehitysta. Erityi esti on todettava. hen
kiloautojen voimakas lisaantyminen (11. 2 %). 
Todettakoon kuitenkin, etta v. 1964/65 vastaava 
lisiiys oli lahes kaksinkertainen (21. o %). 

2. Kuljet.ukset ja niiden hoito 

Tarkcmpia tietoja rautateiden kaupallisen lii
kenteen kehityksesta on esitetty taulukos. a 2. 
TavaraWkenteC>n keskikuljetusmatka piteni run
saan talviliil(enteen ansiosta edellisesta vuodesta 
16 kilom trilla. Vastaavan pituinen kcskikuljetus
matka on ollut. vain kerran aikaisemmin, nimit.
tain vuonna 1963 (277 km), jolloin myos oli an
kara talvi ja lisiiksi rautateilla oli tyonseisaus, 
jonka aikana menetettiin piiiiasiassa lyhytmat
kai ta liikennetta. Paivittai.nen vaunuylijiiama 
pieneni suhteellise. ti enemmiin k-uin kuormattu
jen vaunujen luku paiviissa kasvoi. Kuormattu
jen vaunujen lukumaaran vaheneminen noin 
17 300 vaunulla eli 1 %:lla eclell iseen vuoteen ver
ratttma aiheutui lahinnii kesiikuukausien aikana 
nouclatetusta viisipiiivaisestii tyoviikosta. Tavara
vaunuston k<'l.·kikantavuus on v. 1966 edelleen 

nou sut ollen 3. 4 % kork ampi kuin v. 1965 . 
Tii ta osaltaan johtuu, ettii kuljetetun tavaran 
tonnimiiara kuormattujen vaunujen lukumiiariii
sesta viihenemi ·esta huolimatta on hieman li iian
tynyt. Di selvetokaluston osuus tavaraliikenteen 
junakilometreista oli kertomusvuonna 84 % vas
taavan o uuden oltua vuotta aikai emmin 78 % 
ja vuonna 1964 58 %. Vaihtotyotunnit lisiiantyi
vat kertomusvuoden aikana 2. 2 % lahinna vuo
den alkupuolella vallinneista vaikeista talviolo
suhteista johtuen. Sen sijaan jarjestelyjuna- ja 
raidetraktoritunnit vahenivat v. 1966 aikana, 
edelliset 12. 5% ja jalkimmaiset l. s %. Pien
vaihtovalineistii, erityisesti ratakuorma-autoista, 
on ollut puutetta, silla hyodyllisia sijoituspai.kkoja 
olisi ollut enemman kuin kaytettavissa olleita vii
lineita. 

VR:n pukkinostureilla kasiteltiin kertomu vuo
den aikana tavaraa yhteensa 107 07 vauuuarvoa, 
mista puutavaran osuus oli 101 969 vaunuarvoa. 
Liikkuvilla mobilnostureilla kasiteltiin erilaista 
tavaraa yhteensa 231 022 tonnia. Pukkinostureita 
oli vuoden lopussa 36 liil{ennepaikalla ja liikkuvia 
nostureita 19 kpl. 

Kappaletavaraa kuljetettiin kertomusvuonna 
735 900 tonnia, mika oli 2. % vahemman kuin 
edellisena vuotena.Kuljetetun kiitotavaran miiara 
nousi vuonna 1966 69 100 tonniin, mikii merkitsi 
6. 1 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kertomusvuoden aikana on hankittu 87 000 uutta 
kuormalavaa. Lavojen kokonaismiiara oli vuoden 
lopussa noin 297 000 kpl nettolisayksen olles a 
2l %. Hakkilavoja on saatu lisiia 2 000 kpl, joten 
niita oli vuoden lopussa kaytettavissa noin 24 000 

Taulukko 2. HautaLeiclen kaupallinen liikenne v . 1962- 1966 

. tiOrite 

TA VA RALilKEN NE 

1. Kuljetettu tonuimiiiira .. .... ... . ... . 
2. Nettoliikenne ..................... . 
3. Keskikuljetusmatka ............. . . . 
4. Vaunuylijaamii keskimiiiiri11 paiviiii 

kobti .. ........... . ............ . 
5. Tiiyttiisuhde ......... .. .. .. . ...... . 
6. Tyhjana kulku . ....... . .. . . .. . . .. . . 
7. Volyymi-indeksi .. ............. .... . 

I-IENKILOLIIKENNE 

1. Matkat ........................... . 
2. Nettoliikenne ................. . ... . 
3. Matkojen keskipituus ........... . . . . 
4. Tayttiisuhde ...................... . 
5. Volyymi-indeksi . ........... . ...... . 

e = cnnakkotieto 

I Yksikko I 1962 

106tn 
106ntkm 

km 

kpl 
% 
% 

1954 = 100 

106matkaa 
106hkm 

km 
% 

1954 = 100 

18.6 
4 910 

268.6 

1169 
46 
31 

117 

37.3 
2 357 

63.1 
34 
96 

1 1963 

I 18.1 
4928 

276.9 

1388 
46 
31 

117 

30.9 
1 953 

63.2 
31 
83 

1 1964 1965 

19.1 20.6 
4863 5 183 

262.9 259.1 

1 94~ 1840 
45 45 
32 33 

11 126 

31.7 31.2 
2 038 2 050 

64.2 65.7 
30 30 
87 7 

1 1966e 

20.9 
5 610 

274.6 

1 090 
46 
33 

134 

31.5 
2131 

66.6 
30 
89 

Muutns 
% 
1965/66 

+ 1.5 
+ 8.2 

6.0 

40.8 
+ 2.2 
± O.o 
+ 6.3 

+ 1.0 
+ 4.0 
+ 1.4 
± 0.0 
+ 2.~ 



kpl. Seka kuorma- etta bakkilavoista. on ollut jat
kuvaa puutetta, mika on hairinnyt kappaletava
raliikenteen joustavaa sujumista. 

Aikataulu 133 tuli voimaan toukokuun 22 piii
vana. SUta kavi ilmi, etta paikallisluontoisia hen
ki!Ojunia oli poistettu matkustajien va.henemisen 
vuoksi muissa, paitsi en.simmaise sa liikennepii
rissa. Mm. Pesiokylan-Ammansaaren valilta lak
kautettiin kaikki henkilojunavuorot. Joen.suun-
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Parik.kalan valilla valmistuneen uuden radan 
kautta aloitettiin. yon aikan.a kulkeva tavara
junaliikenne. Junien kulku oli vuoden kolrnen 
ensimmaisen kuukauden aikana erittain epasaan
nolli ta johtuen pitkien pakkaskausien radalle ja 
kalustolle aiheuttamista vaurioista. 

Eri vetovoimatyyppien osuus henkiloliikenteen 
juna.kilometreista ilmenee seuraavasta asetel
Inasta: 

Klito- ja pikninnat Heukill!junat Yhteensii 
10' jkm 

1\'Ioottori veturit ................. 5 903 
1\'Ioottorivaunut . . ............... 2 632 
Kiskoautot • 0. 0 ••••••••• 0 0 •• 0 ••• 

Hoyryveturit •• 0 • •• • ••••••• 0 • • •• 252 

Yhteensa 8 787 

Moottorikaluston lisaantyvaan kayttoon slirty
minen on jatkunut kertomusvuonna, silla vuonna 
1965 vastaava jakautuma oli: moottoriveturit 
22.9 %, moottorivaunut 10.8 %, kiskoautot 59. o 
% ja hOyryveturit 7. 2 %-

Rautateiden kaupallisessa autoliikenteessa kul
jetettiin kertomusvuonna 2 226 000 matkustajaa, 
mika oli 1. s % vabemman lmin edellisena vuonna. 
Kotiinlmljetus-, tavaralinja- ja jakelulinjaliiken
teessa kuljetettu tavaramaii.ra lisaantyi 5. 3 % ja 
oli kertomusvuonna yhteensa 739 183 tonnia. 
Edelliseen vuoteen venattuna kokonaiskilometri
maara Jisaantyi 0. 2 %- Vuoden aikana saatiin 
kaytt.Oon (poistettiin kaytosta) 1 (1) henkiloaut.o, 
I (2) pakettiauto, 57 (48) kuorma-autoa, 10 (13) 
puoliporavaunua ja 5 (1) linja-autoa. Liikenne
osa ton aut.okantaan sisaltyi taten toimintavuo
den lopussa kaikkiaan 25 henkiloautoa, 23 pa
k ttiautoa, 458 kuorma-autoa, 40 peravaunua, 
113 autokoria ja lavaa seka 39 linja-autoa. 

Autoliikenteen toimintapiirissa suoritettiin · u
raavia muutoksia Toijala - Uittamo - Valkea
_koski linjalle lisattiin kaksi uutta vuoroa 3. l. 
1966 lukien. Vilppula- Haapamaki linja jatettiin 
sen t.ilalle kulkuun asetetun kiskoautovuoron ta
kia. liikcnnoimatta l. 9. 1966 lnkien toistaiseksi. 
Pietarsaari- Pi:i.nnainen linja luovutettiin teh
dylla yhdysliikennesopimuksella liikenteenhar
joit.taja Bruno Ekroannin hoidet.tavaksi 1. 9. 1966 
lukien. Tavaralinjaliikennetta jatkettiin linj alla 
Kokkola-Veteli Rayrinkiin asti l. 3. 1966lukien. 
Jakelulinjallikenne Jyvaskylan ja Niemisjiirven 
valilla lakkautettiin 1. 3. 1966 lukien. Autoliiken
teeseen sisaltyi toimintavuoden !opus a kaikkiaan 
15 henJ;;ilOlinjaa yhteispituudeltaan 460 km., 16 

% 10' jklll % 10' jkm ~. 

67.2 1 037 5.9 6 940 26.3 
30.0 859 4. 9 3 491 13. :l 

14 949 84.8 14 949 56.6 
2.8 784 4.4 l 036 3 .9 

100.0 17 629 100.0 26 416 100.0 

tavaralinjaa 1 830 km, 41 jakelulinjaa 2 611 km 
seka 53 kotiinkuljetukselle avattua liikennepaik
kaa. 

3. 'l'ekni. et tuotautoviHineet ja -varastot 

Vuonna 1966 olivat tyot kay:n.nissa Joensuun
Ilomants.in, Kaulinrannan-Kolarin, Tampereen 
- Parkanon- Seinajoen, Parikkalan-Onkamon, 
Jamsankosken- Jyvaskylanja Juankosken-Lni
konlahden rautatierakennuksilla seka viimeistely
to iden o alta Jyvaskylan- Suolahden radan muu
t,o. tyolla. 

J yvaskylan- llomantsin rautat ier·akennuksella 
jatkettiin jo vuonna 1953 aloitettuja toita va1illa 
Hei·ajarvi - IIomantsi. Kertomusvuoden aikana 
saatiin kaikki ratalcikkaukset seka ratarummut 
valmiiksi mainitulla rataosalla. 

Kolarin- Kaulinrannan rautatierakennuksella 
oli rataosa Pello-Sieppijarvi avattu valiaikaiselle 
liikenteelle jo l. 12. 1965. Rataosa Sieppijarvi
Kolari (21. 4 km) avatiin l. 12. 1966 valiaikaiselle 
tavaraliikenteelle taysin vaunukuormin. Vuoden 
1966 aikana on jatkettu radan p en.gerrys-, kisko
tus- ym . toita. 

Parikkalan-Onkamon rautatierakennuksella 
avattiin rataosa Parikkala-Puhos (65 km) vali
aikai elle kokovaunukuormaliikenteelle l. 12. 
1966 seka samana paivana koko rataosa Saka
niemi-Parikkala rajoitetulle lapikulkevalle ta
va.raliikenteelle. V uoden a ikana suori tet,tiin piia
asiassa valilla Parikkala- Ptlhos viimeist.elytoita 
ja raiteen kiskotusta ja sepelOintia. 
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Jyvaskyliin-Suolahden radan muutostyomaal
la suoritettiin Kangasvuoren tunnelissa ratapiirin 
toimesta ja muutostyon varoilla salaojitustoita. 
Linjasuojastustyot jatkuivat Jyvaskylan-Lep
paveden viUilla. 

Kiskonvaihtoa uusiin kiskoihin suoritettiin 
kaikkiaan 225 krn pituudelta. Rataosilla Riihi
maki-Ryt.tyla ja Turenki-Hameenlinna suori
tetut kiskonvaihdot olivat ns. elementtivaihtoja 
betonipolkyin (yhteensii. 33 lun raidetta). Paa.osan 
kiskonvaihdosta muodosti 30 kg:n ja 43 kg:n kis
kojen vaihto 54 kg:n kiskoihin. Toisin lmin kah
tena edellisena vuotena suoritettiin kertomus
vuonna vaihtoa jii.lleen myos 43 kg:n kiskoihin. 
Tallaista vaihtoa suoritettiin Misin-Kemijii.rven 
valilHi 34.3 km ja Joensuun-Uimaharjun vii.lillfi 
26.6 km. Vaihtoa kaytettyihin kiskoihin suoritet
tiin kaikkiaan 61. a km pituudelta. Katkeaman 
tai muTtuman takia jouduttiin vaihtamaan kai.k
kiaan 1 580 kiskoa. Luku on korkein vuoden 1962 
jalkeen. Vuonna 1965 jouduttiin radasta poista
maan vain 625 kiskoa. Mainittakoon, etta yksin
omaan helmikuussa 1966 sattui 662 kiskon kat
keaJnaa. 

Ratojen sepelointia jatkettiin paaasiassa kis
konvaihtotoiden yhteydessa ja vahemmiissa maa
rin erillisena tyona. Seka kaksiraiteisella rata
osalla Pasila-KiTkkonummi etta. valilla Kirkko
nummi- Karjaa sepeloitiin rataa yhteensa 14. 6 
km. Savon radalla ja Karjalan radalla sepe16inti 
(yhteensa 55. 7 km) suoritettiin kiskonvaihdon yh
teydessa. Rataosaa OuJu-Kontiomaki sepeloi
tiin yhteensa 23. 4 km pituudelta. epel6innin sai 
niinikaan rataosa Laurila-Tornio joka edelli
sena vuonna oli saanut uuden kiskotuksen. Sepeli
tukikerroksella varustettu piiiiraidepituu lisiian
tyi yhteensa 138. 5 km. Sita oli vuoclen paatty
essii kaikkiaan 2 605 km eli 45. 1 % paiiraide
pituuclesta. Raidesepclia kaytettiin kai.kkiaan 
521 000 m 3 . Vastaava maara edelli s -na vuonna 
oli 536 300 m 3 • 

Ratapihojen osalta mainittakoon, ettii Pasilan 
uuden ratapihan rakentamissuunnitelman toteut
tamista jatkettiin louhimalla kalliota 50 250 m 3 . 

Todettakoon myos, etta Pieksiimiien jarjestely
ratapihan raiteisto on valmistunut li.ikennoita
vaan kuntoon. Tulevan junalauttaliikenteen vaa
timat Naantalin ratapihan ja sataman raiteistojen 
uudelleenjarjestelyt aloitettiin kallionlouhinta- ja 
maaleikkaustoina. Kalliota louhitt.iin Naantalissa 
42 000 m 3 . To ita tehtiin taman lisiiksi useilla 
muilla ratapiJ1oilla. 

Siltatoista mainittakoon mm. J oensuu sa ole
van Pielisjoen ratasillan neljiin 36 m:n ristikko-

janteen vaihto uusiin. Ruu.kin radanoikaisulla 
vahnistui uusi Siikajoen ylittava silta kasittaen 
kaksi Ruukin vanhan sillan 45 m:n ristikkojiin· 
netta ja uuden 25 m:n levyjanteen. Rakenteilla 
olevasta Saimaan kanavan ylittavasta kiinteasta 
186 m:n sillasta saatiin perustyot piiiiosiltaan val
miiksi. Sill an 5-auk.koi en teraksisen pii.allysraken
teen ainehankinnat on suoritettu rakennustyon 
jaaclessii tulevalle vuodelle. Alikulku iltoja val
mistui 11, joista suurin osa on 10-15 m jatkuvia 
terasbetonilaattasiltoja. Ylikulkusiltoja valmistui 
2, toinen Suomusjiirvelle ja toinen Savonlinnaan. 

Huonerakennuksista valmistuiva.t Kuivanie
men pysakkirakennus, Pasilan huoltotalli ja 
Lappeenrannan moottorivetuTitalli. Lisiiksi val
mistui eraita a uinrakennuksia ja terveyden
huoltokeskuJ,sia. Tampereen Viinikkaan va.lmis
tuivat moottoriveturien huolto- ja korjaustalli 
. cka ta.han liittyva lampokeskus. Tietokoneke. -
kuksen laitteiden asennustyot aloitettiin tiitii 
tarkoitu.sta varten varattuun 2 500 m 2:n kiinteis
toon H elsingissa. 

Opastin- ja turvalaitteita kehitettiin. edeUeen. 
Releasetinlaitteita valm istui 7 liikennepaikalla j a 
mekaanisia asetinlaitteita 6 liil<ennepaikalla. Itse
toimiva linjasuoja tus otettiin kayttoon kaksirai
teisella rataosalla Lappila- Lahti 32 km matkalla. 
Tasoristeysten valo- ja aiinivaroituslaitoksia val
mistui 30 tasoristeysta varten. 

Kertomusvuoden aikana s iirrettiin ja asetettiin 
rom. kahde]{san 1-kanavaista kantoaaltojarjest 1-
maii. VR:n kaytossa oli vuoclen lopussa viisitoista 
1-kanavaista, neljatoista 3-kanavai. ta ja kahclek
san 12-kanava ista kantoaaltojarjestelmiia. Kanto
aaltoyhteyksien yhteispituus oli vuoden lopussa 
27 105 km eli 3 591 km enemman lmin edellis n 
vuoclen lopussa. Selektoripuhelinjohtojen yhteis
pituus oli vu.oden lopussa 7 366 km ja selektori
liittymien lukumii.iira 1 582. Lisays edelliseen vuo
teen venattuna on 596 km ja 164lii tyntii.a. Rauta
tiehallituksessa otettiin kiiyttoon langaton, ns. in
duktiosilmukan avulla toimiva henkilohakujarj s
telmii, minkii liittymakapasiteetti on 380. Kauko
kirjoitinverkon laajentamiseksi tilattiin nelja kes
knsta, 45 kaukokirjoitinta ja joukko kana.valait· 
tcita. Pi.kapuhelinjarj estelmii asennettiin Hel
singin terveydenbuoltokeskukseen. Autoradioita 
asennettiin kuuteen Turun liikennepiirin autoon 
ja 10 kpl Parkano-Seinajoki rautatierakennuk
selle. Kahdeksaan pieneen vaihtoveturiin a en
nettiin racliolaitteet, joihin kuuluu veturiraclio 
ja; kaksi kannettavaa radiopuhelinta. Radio
asemia oli vuoden lopussa 7l kiinteiiii, 167 liik
knvaa ja 187 kannettavaa. 



Rautateittemme sahkoistami ·tyot aloitettiin 
27. 6. 1965 Tuomarilassa rataosalla Pasila- Kirk
konummi valamalla sahkoist.ystoita koskevan 
asiakirjakote1on sisaltama johdinpylvasperustus. 
Vuoden 1966 loppuun mennessa rat.ajohtopylvai
den betonisia perustuksia oli valettu 545 kpl ja 
haruspalkkeja 63 kpl. Rautatiehallituksen ja 
lmatran Voima Osakeyhtion valinen sopimus 
110 kV:n voimajohdon rakentamisesta Kilon 
syottOasemalle byvaksyttiin 17. 12. 1966. Sahko
vetureita koskevat maareet laadittiin ja tarjous
ten saavuttua lahetetyn tarjouspyynnon johdosta 
Valmet Oy:lta ja Lokomo Oy:lta suoritettiin yh
de sa veturitehtaiden edustajien kanssa sahko
veturien rakenteen tasmennys tilausta silmalla
pitii.en. 

Uuden dieselvetovoimakaluston hankinta jat
kui kertomusvuonna viela yhta laajana kuin kes
kimaariu aikaisempina vuosina. Vuoden aikana 
hankittiin 4 kpl Alstbom-tyyppisia Hr 13-diesel
linjavetureita, 19 kpl Sv 12-dieselsekajunavetu
reita, 6 kpl Sr 12-dieselsekajunavetureita ja 
8 kpl 3-vaunuisia moottorijunia paikallisliiken
teeseen. 

Kaupallisen liikenteen vatmut ..... 
Virkavaunut .................... 

Uusia tavaravaunuja valmistettiin seuraavasti: 
avonaisia tavaravaunuja sarja Hkk 4 kpl, sarja 
Ob 197 kpl, katettuja tavaravaunuja sarja Gbk 
486 kpl, malmivaunuja sarja Orne 41 kpl, suur
sailiovaunuja sarja Svs 75 kpl, sailiovaunuja sulan 
rikin kulj etusta varten 2 kpl seka sailiovaunun 
alu toja 9 kpl. Lisaksi muutettiin mm. 30 Hdk
vaunua hiekankuljetusvaunuiksi, 135 Hdk-vau
nua hakevaunuiksi ja 25 Ek-vaunua autonkulje
tusvaunuiksi. 

Paavarastojen keskimaarainen varastoarvo on 
edelleen laskenut. Tammikuussa 1966 tama arvo 
oli no.in 70. o mmk ja saman vuoden joulukuussa 
66.6 mmk eli keskimaarin noin 20 % alempana 
kuin edellisena vuonna. Tama johtui osittain 
siita, etta valtiovarainm inisterion yleiskirjeessii 
27. l. 1966 asetettiin varastotiliin s idottujen varo
jen enimmaismaaraksi joulukuun 1963 varasto
tilin arvo (n. 90. e mmk), jota oli lisaksi 1. 7. 1966 
lukien alennettava 10 %:lla. Paavarastojen seka 

2 15949- 67 
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Vetovoiman kehitys on esitetty . ouraavassa 
asetelmassa: 

1065 1906 Muutos kpl 
1965/66 

Hoyryveturit ••••• 0 514 456 58 
Moottoriveturit ••• 0 306 335 + 29 
Moottorivaunut .... 54 69 + 15 
Kiskoautot • 0 •••••• 207 207 ± 0 
Raidetraktorit 85 84 1 

Kaupallisen henk.iloliikeuteen vaunujen luku 
aleni vuoden aikana 44 vaunulla ja oli vuoden 
paattyessa 1 139 kpl. Paikkojen Juku oli kerto
musvuoden paattye sa 60 550 eli 1 968 paikkaa 
vahemman kuin edellisena vuotena. Henkilolii
kenteen paikkojen kokonaistarjonta ei kuitenkaan 
ole laskenus nain paljon, silla vuoden lopussa oli 
moottorivaunuissa ja kiskoautoissa ybteensa 
17 313 paikkaa, mika on 1 183 paikkaa enem
man kuin vastaavana aikana edellisena vuonna. 
U udisbankinnat kasittivat terasrunkoisia henkilo
vaunuja sarja Eit 11 kpl, sarja CEit 3 kpl, sarja 
Eikt 6 kpl ja sarja EFit 3 kpi. 

Tavaravaunuston maara vuoden lopussa ilme
nee alla olevasta asetelmasta: 

Umpi- A\' 0- iiUili- Yhteensii 
vaunuja vaunujn vaunuja 

9 146 13 506 456 23 108 
552 2 708 101 3 361 

9 698 16 214 557 26 469 

polttoaine- ja puutava.ravarastojen bankinnat oli
vat kertomusvuonna vain 126.2 mmk eli 9. 8 % 
pienemmiit kuin vuonna 1965. Kokonaiskulutus 
vaheni 12. 9 % j a kokonaisvaihto 1 0. 3 % edelli
seen vuoteen verrattlllla. 

4. 'l'alous ja tariffit 

Rautateiden nimelliset kustannukset ilman paa
omakustannuksia ja rahtialennuksia nousivat 
edellisen vuoden tasosta 7. 2 %. Kun kustannus
hintataso nousi keskimaarin 6. 8 % lisaantyi kus
tannusten reaalinen maara 0. 4 %. Jos paaoma
kustannukset ja rahtialennukset lasketaan mu
kaan, nimelliset kustannukset nousivat 7.5 o/0 . 

Nimellisten tulojen kasvaessa vain noin 4 % muo
dostui kayttotulokseen 96. 9 mmk alijaama, mika 
no 19.8% enemman kuin edellisena vuonna. 
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Taulukko 3. Rautateiden kululajien 1 ) hintaindeksit v . 1962-66 (1959 = 100). 

Hintaiudeksit 

Palkat ...... . ..... .. . . .............. ..... . ...... . 
Sosiaalikustannuk et . . ........ . ... . .. .. ........ . . . 
Aineet ...... . . ....... ..... ... . ... · · · · · .. · · · · · · · · · 
Vieraat palvelukset . . . . ... . ...... .... .... ... . . .... . 
Sekalaiset lrustannukset ........................... . 
Yleisindeksi .. .. .... .... . ...................... . . . 

') Ilman piiaomakus tannuksia, ja rahtialenntLks ia 

P a lkkalmstannukset olivat kokonaisuudessaan 
lisaa ntyneet vahernman kuin mita 
nousu olisi ede llyttin yt. Tama aiheutui suurim
maksi osaksi virkasuhteessa olevan h enk.ilokun
nan lukumiiiiraisesta supistumisesta noin 120 h en-
kilolla. -

T ;yoso imussuhteessa ol 
enaa k ertomusvuonna supistunut, vaan lisii.antyi 
8 en -il01la. Sosiaafikustannusten kokonaisvo
lyymi k asvoi vain 0. s %, vaikka elakkeiden ja 
perh e-elakkeiden volyymin kasvu oli lahes 2 %. 
Taman aiheutti sosiaalikustannuksiin kuuluvien 
lomapalkkojen volyymin lasku . Vetovoiman polt
toainekustannusten arvo oli alentunut runsaat 
7 %. Sek a h a lkojen etta diese!Ol jyn hinta laski 
vuoden 1966 aikana niin paljon, etta hintamuu
tos oli -6 %. Taten reaaliset polttoainekustan
nukset laskivat k ertomusvuonna vain 1. 5 %. kun 
vastaava pienentyminen vuonna 1965 oli 18 % ja 
vuonna 1964 16 %· Vaikka dieselkaluston kayton 
lisaantyminen hidastuikin vnonna 1966, se kui
tenkin viela pystyi kompensoimaan junakilomet
rien lisaantymisesta ja ankarasta talvesta aiheu
tuvan polttoainekulutuksen lisaiintymisen. Vie-

11962 

120 
120 

94 
108 
106 
114 

1 1063 1 1964 1 1965 

131 
130 
93 

115 
109 
121 

147 
147 

93 
123 
121 
134 

158 
15 

99 
132 
124 
144 

1 1966 

171 
172 

98 
142 
126 
154 

Muutos 
% 
1965/66 

+ 8.2 
+ 8.8 

1.0 
+ 7. 
+ 1.6 
+ 6.9 

raiden palvelusten volyymin lisaantyminen lahes 
viidella prosentilla. ai heutui paaasiassa ankarasta 
talvesta, jonka vaikutuksesta kuljetuskalustossa 
esiinty i normaali a enemman konepaja korjauksia 
vaativia vikoja. Kokonaisuudessaan VR:n ku ·
tannushintataso oli vuonna 1966 keskimaarin 
6. 9 % korkeammalla kuin ed ellisena vuonna. Vas
taava luku vuonna 1965 oli noin 7 % ja vuonna 
1964 noi.n 10 %· Kusta.nnusten volyymi oli 
vuonna 1966 noussut 0. 4 % lahinna ankaran 
talven aiheuttamien kustannuslisiiysten taki.a. 
Vastaava volyymi oli vuonna 1965 laskenut 1. s % 
ja vuonna 1964 noussut 0 . 6 %. 

VR:n kokonaistulot nousivat kertomusvuonna 
409. s m.ilj. markkaan oltuaan vuonna 1965 394.4 
mmk. Tulo umma oli iten lisaiintynyt edellisesta 
vuodesta 3.9 %. Suhteellisesti eniten oli kasvanut 
korvaus postinkuljetuksesta, joka lisaantyi 8 %. 
Suurin absoluuttinen lisays 12 mmk k ertyi k au 
pallisesta tavaraliikenteesta. Myos henki!Oliiken
netulot kasvoivat lisayksen ollessa 2. 2 mmk. 
Oman tavaran kulj etuksesta kannetut t ulot s u
pistuivat 1. 1 mmk. Samoin )> muut tulot )> viheni
vat hieman . Tamii tulojen vaheneminen aiheutui 

Taulukko 4. Kustannukset kustannuslaj eittain v . 1962- 1966, milj. mk 

Kustannuslaji 

Palkkakustannukset ... ... ...... .. .. .... . ...... .. . . 
Sosiaalikustannukset .... ' ........... ... ......... . . 
Ai.nekustann ukset ........... . .. ... ......... ... .... 
Vieraat palvelukset ......... . .. . ..... . ....... ...... 
Sekalaiset kustannukset .... . ............ . ... ... .. . . 
Rahtialennukset .... ...... .. ... . ... .......... .. ... 
Paao malmstannukset ....................... . ..... . 

Kustannukset yhteensii 

Kustannu.kset ilman rahtialennuksia ................. 

Tulot ilman ra!Itialennuksia ............ .. ..... . . . .. 

Kayttotulos • •••• 0 ••••••••• 0 •• • ••• • •••••••••••• ••• 

1962 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 

175.03 ] 91.43 219. 07 229.9.! 244.25 
72.84 79.09 92.65 101.7 5 111.48 
54.73 52.45 49.56 50.62 51.79 
42.85 41.99 42.98 43.07 48.42 

0. 81 1.05 1.00 1.1 8 1.31 
11.62 12.65 11.01 I 16.97 18.96 
20.72 24.42 23.36 28.oo 30.47 

I 378.56 1 403.oa ! 439.59 1 471.52 1 506. 65 1 

I 366.9 I 390.4 I 428.6 I 454.5 I 487.7 I 
I 363.3 I 354.4 I 371.5 I 377.4 I 390.8 I I 

1- 3.7 l-36.0 ! - 57. 1 l-77.1 l-96.9 I 

Muutos 
% 
1965/66 

+ 6.2 
+ 9.6 
+ 2.a 
+ 12.4 
+ 11.0 
+ 11.7 
+ 8.8 

+ 7. 5 

+ 7.3 

+ 3.6 

+ 25. 7 



uudistusrahastoon siirrettyjen myyntitulojen pie
nentymisesta. Rautateiden alijaama oli kertomus
vuonna noin 97 mmk, mika on 20 rnmk suurempi 
kuin edellisen vuoden alijaama. Valittomana 
syyna tahan on ollut se, etta kustannukset ovat 
nousseet enemman k·uin tulot. Kustannusten 
nousu on taas johtunut paaasiassa hintojen nou
susta, silla kustannusten volyymi on pysynyt liki
maarin ennallaan. Vaikka tulopuolella volyymin 
kasvu oli 5 %, niin runsaiden etaisyysalennusten 
ja rahtialennusten seurauksena tulojen markka
maarainen lisays jai vain 4 %:iin . Talloin, koska 
tariffeja ei sanottavasti muutettu, kuljetu palve
lusten hintataso Iaski noin 1 % edellisen vuoden 
tasosta. Mutta kustannusten hintataso nousi sa
manaikaisesti 7 %-

Kokonaisuutena ottaen rautateiden liikenteen 
kehitys kertomusvuonna oli suhteellisen edulli
ll~Jb Yleisestii. taloudellisesta laskusuhdanteesta 
huolimatta kuljetukset lisaantyivat suhteellisesti 
lahes samalla maaralla kuin edellisena vtwnna, 
jolloin laskusuhdanne ei viela sanottavasti vai
kuttanut maan talouselamaan. Todettakoon kui
tenkin, etta rautatieliikenteen lisaantyminen 
vuonna 1966 on ollut suurimmaksi osaksi anka-
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rasta talvesta aiheutuvan rw1saan talviliikenteen 
ansiota. Nain ollen t:aavailtaessa Jiikenteen ky
synnan tulevaa kehitysta on muistettava, etta 
meilla saaolosuhteet saattavat vaikuttaa varsin 
huomattavasti kuljetusten volyymin muutoksiin. 
Todettakoon myos tiissa yhteydessa, etta Sai
maan kanavan valmistuttua vuonna 1968 on suo
rite~tava liikenteen _kysynnan jakaantumisesta 
eri kuljetusmuotojen kesken uusi tilanteen ar
viointi. Tiilli:iin on odotettavissa, etta vesitse ta
pabtuvien kuljetusten osuus tnleehuomattavasti 
Jisii.ant aan ja rautatiekuljetusten osuus vas
taavasti vabenemii.iin alueil}~~JoiJl~ kanaV!l-11 hy
vaksikii.ytto tulee kysYJDykseen. Taman ei kui
tenkaan tarvitse merkita sitii., etta kuljetuspalve
lusten kokonaiskysynta tulisi vahenemaan rauta
teillii. lii.hivuosien aikana. Mutta kuten kertomus
vuonna havaittiin liikenteen kysynnan vilkastu
minen ei yksin riiti:i. kohentamaan rautateiden ta
loutta, ~k~ljetusten kysynnii.n kasvun edelly
t ksena on etaisyys- ja rahtialennusten huomat
tava .lisii.ii.minen, jolloin kokonaiskustannusten• 
lisii.ys saattaa muodo tua tulojen lisaystii. suu
remmaksi. 

I. YLEINEN -HALLINT O 

H a 1 I inn o I l in en j a k o . Kulkulaitosten 
ja yleisten ti:iiden ministerii:in 21 paivii.na loka
kuuta 1966 antamalla paatoksella avattiin Kauli
rannan-Kolarin rautatierakennuksen rataosa 
Sieppijarvi-Kolari yleiselle valiaikaiselle liiken
teelle 1 paivasta joulukuuta 1966 lukien. Samalla 
ministerio miiarasi, etta mainittu 21.3 s s km:n 
pituinen rataosa hallinnollisessa ja tilastollisessa 
suhteessa luetaan Kemin liikennealueeseen, 8. 
ratapiiriin, 6. konepiiriin, 4. varastopiiriin ja 6. 
liikennepiiriin. 

Kulk-ulaitosten ja yleisten ti:iiden rni.nisterii:i 
paatti 26 paivana lokakuuta 1966, etta Parikka
lan-Onkamon radan rataosa Parik.kala-Puhos 
avataan rautatiehallituksen esityksen mukaisesti 
yleiselle liikenteelle 1 paivasta jouluknuta 1966 
lukien. Hallinnollisessa ja tila tollisessa suhteessa 
rataosa, jonka pituus on 65.431 krn, luetaan Joen
suun liikennealueeseeJl, 12. ratapi.iriin, 8. liikenne
piiriin, 8. konepiiriin ja 5. varastopii.riin. 

Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerii:i 
ilmoitti 14 paivanii tammikuuta 1966 suostu
neensa rautatiehallituksen esitykseen, etta val-

tionrautateiden talouspi.irit yhdistetaan · 1 pat
vasta helmikuuta 1966 lukien yhdeksi, koko rata
verkon kasittavaksi talou~iiriksi, jonka paalli
ki:in asemapaikkana on Helsinki. 

H all i n t o a s e t u s. Tammikuun 4 paivana 
1966 annetulla asetuksella muutettiin valtion
rautateiden hallinnosta 21 paivana joulukuuta 
1932 annettm asetuksen 68 §:n 1 momentti, sel
laisena kuin se on 14 paivana kesakuuta 1958 
annetussa asetuksessa. Muutos koskee paajohta
jalle mahdollisesti maarattavaa sijaista hiinen 
ollessaan estyneenii. virkaansa hoitamasta. 

T y o j a r j e s t y s. Kumoten paajohtajan 15 
paivalle belmikuuta 1963 paivatyn kirjeen silta 
osin kuin siina on miiaratty paajohtajan ja yli
jobtajan keskeisesta tyonjaosta, rautatiehallitus 
paatti, etta 10 paivasta tammikuuta 1966 allmen 
noudatetaan 26 paivana elokuuta 1966 annetun 
rautatiehallituksen tyojarjestyksen 3 ja 4 §:n 
maarii.yksia, sellaisina lmin ne ovat osittai.I1 muu
tettuina rautatiehallituksen paatOksella 22 pai
va.lta marrasknuta 1960. 
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T y 6 a i k a. Valtiovarainministerion toimi
alaan kuuluvia asioita kasittelemaan maaratyn 
rninisterin esittelysta muutettiin tyoajasta ja 
vuosilomista valtion virastoissa ja laitoksissa 20 
paivana kesakuuta 1960 annetun asetuksen 1, 3 
ja 30 §:t 20 paivanti toukokuuta ja 30 paivana 
kesakuuta 1966. Rautatiehallitus antoi valtion
rautateilla noudatet.tavat, muutoksista aiheutu
vat, 5-paivaiseen t.yoviikkoon siirtymista koske
vat miiaraykset ja lisaohjee.!.._ll aivana touko
kuuta ja 14 paivana b.Qina)m\!t_a 9_66 Tyoa,jan.. 
1 hent~misesta 40 tuntiin viikossa sovittiin tyo
suhteessa olevien tyontekijoiden kanssa vuoden 
19~ kevaalla s91mituissa tyoehtoso_pimuksissa. 
Valtiovarainministerion myonnettya luvan rauta
tiehallitus antoi 31 paivana toukokuuta 1966 maa
raykset ja ohjeet lyhennetyn tyoajan kaytantoon
ottamisesta kokeiluluontoisesti myoskin virka
suhteessa leyjen......tyonjohtajiw:L..j n _;mui
den tyoaikalain alaisten virkamiesten osalta. 

0 h j e sa ann 6 t. Rautatiehallitus teki 12 
paivana tammikuuta ja 9 paiviinii helmikuuta 
1966 joitakin muutoksia ohjesaannon toimenpi
teista rautatieonnettomuuksien sattuessa (OTRO) 
1 ja 6 §:iian seka lii tteisiin 4, 7, 8, lOa ja lOb. 
Opetustoimen ohjesaiinnon liitteessa 5 olevat 
maariiykset kumottiin puhelinalan 2. luokan 
asentajien osalta 25 paivana toukokuuta 1966, 
jolloin rautatiehallitus vahvisti mainituille asen
tajille piitevyysvaatimukset. 

T u o tanto komi teat. Rautatiehallitus 
maariisi 4 paivanii tammikuuta 1966 kaksivuotis
kaudeksi 1966-67 joulukuun 30 piiiviinii 1949 
annetun lain 4 §:n edellyttamat tyonantajan 
edustajat v_altio rautateiden teQllisuus- ja tuo
tantolaitosten tuotantokomiteoihin. ------

Valtionrautateiden tavara
m e r k k i. Rautatiehallituksen tekemiistii ano
muksesta patentti- ja rekisterihallitus hyvaksyi 
ja otti tavaramerkkirekisteriin 10 paiviina tammi
kuuta 1964 annettuun tavaramerkkilakiin nojau
tuen, syyskuun 20 paivanii 1966 valtionrautatei
den harjoittamassa kuljetus- ja siihen liittyvassii 
muussa toiminnassa kiiytettavaksi tarkoitetun 
tavaramerkin. 

T o i m i k u n n a t. Rautatiehallitus asetti 
vuoden 1966 aikana 
- toimikunnan laatimaan Helsingin liihiliiken-

nettii koskevan tutl{imussuU1111itelman; -
- toimikunnan tutkimaan liikennevirkamiesten 

koulutuksen uudistamista; 

- toimikunnan uusimaan voimassaolevan juna
turvallisuussiiannon; 

- rakennustoimikunnan tutkimaan ja valmiste
lemaan rautateiden sahkoistystoita; 

- toimikunnan tutkimaan Vaasan konepajan 
sopivuutta erinaisten korjaustoiden suoritta
miseen, jotta konepajan tyollisyys voitaisiin 
turvata; 

- kunto(terveys)toimi..kunnan suunnittelemaan 
ja valvomaan rautatiehenkilokunnan fyysisen 
kunnon testausta ja kuntouttamisohjelmaa. 

Tiedotustoiminta 

Vuoden 1966 aikana toimitti lehtipalvelu kaksi 
uutta julkaisua: toinen oli pieni vibkonen »VR 
tanaan buomenna>> ja toinen Iehtinen »Rautatie
museo kertoo ... •>. Edellinen oli taskukokoinen 
seka 32-sivuinen ja sen painos oli 40 000 kpl. 
Vihkonen jaettiin jokaiselle rautateiden henkilo
kuntaan kuuluvalle. •>Rautatiemuseo kertoo ... » 
-lehtisen kustansi Rautatiemuseon Ystavat r.y. 
ja siita to imitettiin suomen-, ruotsin-, saksan- ja 
englanninkieliset painokset. Lehtista on jaettu 
pii.iiasiallisesti rautatiemuseossa kavijoille. Koko
naispainosmaara oli 20 000. 

»Rautatieuutiset•> -benkilokuntalehdelle vuosi 
1966 oli kolmas ilmestymisvuosi. Lehti ilmestyi 
18 numerona. Painosmiiarii oli noi..n 36 000 kpl. 
Lehti jaettiin edelleen jokaiselle rautatieliiiselle 
kotiosoitteeseen ja sen lisaksi usealle rautatien 
asiakkaalle, lehdistolle, eri virastoille jne. 

Vi..ikoittain ilmestyviiii •>Kii kylehtea» julkais
tiin vuoden aikana. 52 numeroa ja painosmaara oli 
koko vuoden ajan 27 500 kpl. Lisaksi julkaistii..n 
kuusi a-numeroa, joilla oli normaalia kaskylehtea 
rajoitetumpi jakelu. 

Lehtipalvelun toimittamana ilmestyi jarjestyk
sessii. kuudennen ken·an vuosikatsaus >>Valtion
rautatiet 1965». Sen kokonaispainosmaiira oli 
4 200, josta 3 500 oli suomenkielistii ja 700 ruot
sinkieli tii; kummassakin ryhmiissii oli englannin
kielinen lyhennelmii. 

Maan sanomalehdille liihetettiin kertomus
vuonna uutistoimistojen kautta kymmenia uutis
monisteita, joissa useissa oli monia uutisia. Sen 
lisaksi liihetettiin sanomalehdille katsauksia eri
laisista ajankohtaisista rautatieaiheista. Paivit
tain annettiin puheli..mitse uutisia sekii hankittiin 
tietoja lehtien esittiimii..n tiedusteluihin. Lehdis
ton lisaksi oli tiedotustoiminnassa paljon yhteis
tyotii radion ja television kans a. 

Tiedotu. tilaisuuksia pantiin toiroeen u eita. 
Rautatien paivan yhteydessii jarjestettiin piirien 



tiedotussihteereiden toimesta joka piirissa tie
dotustilai.suus - eraissa useampiakin - joissa 
piirinpaallikot ja muut rautatieviranomaiset se
lostivat lehdistolle alueensa ajankohtaisia rauta
tiekysymyksia. 

Huomattavin esittelytilaisuus oli lehdistolle 
jarjestetty matka Pieksamaelle, jossa esitettiin 
mm. uutta ratapihaa, uutta konepajaa seka 
kauko-ohjausta. Erityista huomiota vuoden mit
taan kiinnitettiin aikakanslehdiston palvele
miseen. 

Useita kirjoituksia lahetettiin ulkomaisille leh
dille. Paljon tiedusteluja tuli lehtipalveluun 
myos yksityisilta ulkomaisilta rautatieharrasta
jilta. 

Piirien tiedotus ihteereiden toimintaa pyrittiin 
edelleenkin tehostamaan. Muun muassa kevaalla 
j ii.rjestettiin tiedotussihteereille neuvot.telu piiivat. 
Helsingi.ssii.. 

Rautatiesuojelu 

Rautatiehenkilokunnan suojelukoulutusta on 
kertomusvuonna jatkettu. On jarjestetty joh
taja-, alijohtaja- seka linj ahallinnon tyopaikka
suojelu.k;ursseja. Kaikkiaan on valtionrautateilla 
eri koulutuksen saaneiden lukumii.ara seuraava: 

Vaestonsuojelun kouluttajakurssi 
uojelujohtajien perush.-urssi ... . 

Suojelujohtajien jatkokurssi ... . 
Liiakintapalvelun johtajakurssi .. 
Tiedustelupalvelun alijohtajien 

peruskurssi ......... . .... . . . 
Palontorjuntapalvelun alijohta-

jien peruskurssi . . .......... . 
Pelastuspalvelun alijohtajien 

peruskw·ssi . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tyopaikkasuojelun peruskurssi .. 
Suojeluvalvojakurs i .......... . 
Klooriensiapu- ja korjausrruehis-

ton ku:rssi ................. . 

15 henkilOa 
309 

28 
19 

77 

75 

26 
493 

55 

50 ---------------------
Kaikkiaan 1 147 henkiloa 

13 

Viime sodan aikaisten suojien kunnostamistyon 
piiiityttya on mii.fu'arahojen puittei.ssa keskitytty 
uusien su.ojien rakentamiseen. Kertomu vuonna 
ovat valmistuneet seuraavat suojat: 

Tampere, Perkio . . . . B-lk 250 henkilOa varten 
Kuopio . . . . . . . . . . . . B-lk 300 
Oulu . . . . . . . . . . . . . . B-lk 300 

Suunnitteilla on Pieksamaen, K emin, Kouvo
lan, .Joensuun ja Helsing~ viieston- ja laite
suojat. 

Suojelu.valineiston hankintaa on jatkettu. Tar
koitusta varten myonnet.tiin kuluvana vuonna 
maiiriir·ahaa kaikkiaan 69 000 mk. 

Ammattiopetus 

Rautatieopistossa pidettiin kertomt1Svuom1a 
yhteensii 12 kurssia (13 luokkaa) 424 oppilaalle. 

Muusta koulutustoirllinnasta mainittakoon, 
etta liikennepiireissii jarjestettiin 8 alokaskurssia 
215 oppilaalle sekii. kiskoautonrahastajakurssit 
27 osanottajalle. Terasrakenteisten henkilovau
nujen kiiyttamista koskeva kurssi jiirjestettiin 
konduktooreille 1. liikennepiirissii. Samoin jiir
jestettiin 33 konduktoorille harjoittelu Dm 8- 9 
junien kiiyttii.misessa. Konepiireissii vuorostaan 
pidettiin koneapulai.skurssit 21 henkilolle seka 
huoltomieskurssit 28 osanottajalle. Syksylla 1966 
alkoivat viimeiset vetlll'inlammittii.jakurssit, 
jotka paattyvat kevaalla 1967. Matkaneuvojat 
j~ opetuskuljetta.jat suorittivat laajaa veturi
miesten kaytii.nnollistii. opetustoimintaa koko 
rataverkolla. 

Hyvinkaan konepajan oppilaskoulus a oli ve 
tlll'imiehiksi koulutettavia oppila.ita lii.hes 300. 

Kauko-ohjauskoulutu ta, ilmajarrukoulutusta 
ja liikkuvan t.yokoneen kuljettajien koulutusta 
jarjestettun liikennetarpeen edellyttamassa laa-

Rautatiehallituksessa v. 1966 kiisiteltyjen asiain lukumdiirii 

Osasto, joka. on esitcllyt asian Yleisi stun to Osastoistun to Esittely paa- Esittely 1.'bteensii 
tai johtnjalle 
ylijohtajalle 

1965 I 1966 1965 I 1966 1965 I 1966 1965 I 1966 1965 I 1966 

Ilallinto-osasto ................. 2 26 361 448 84 78 5 693 6169 4 942 6 721 
Talous $ . . ........... . ... 18 12 418 359 45 59 741 741 1 094 1171 
Rata » • • •••••••••••••• 0 5 3 627 622 17 33 7 970 8 165 8 540 8 823 
Kone & ................. 16 13 204 216 34 71 3304 3 775 3 213 4 075 
Varasto >) .. .. .. . .... . ..... 2 4 663 711 28 26 2145 2 331 2 692 3 072 
Liikenne » ...... . .......... 18 30 293 251 

447 1 
393 4 581 3 908 5 302 4 582 

1'ariffi )) ....... . ....... . . 7 5 108 113 31 37 17 042 20 057 17 856 20 212 
Rautatierakennusosasto ... . .... . 1 1 95 108 35 40 918 818 923 967 

69 1 94 J 2 769 1 2 828 1 721 1 737 1 42 394 1 45 964 1 44 562 I 49 623 



juudes a. Ensimmi:tisen kerran jii.rjestettiin sii
vooj ille (n. 30 henkiloii.) a lan erikoiskoulutus. 

Eclelleen sai 971 henkiloii. ensiapukoulutuksen, 
naistii. 343 porus- ja 628 kertauskoulutuksen. 

Sii.hkoasentajatutkintojen osalta voidaan to
deta, etta 2 luokan turvalaitetutkinnon suoritti 
7, 2 luokan vahvavirtatutkinnon (SAKLA) 5 ja 
yliasentajatutkinnon (SAKLA) 2 henkiloa sekii. 
2 luokan puhelinas ntajatutkinnon (P AKLA) 1 
henkilo. 

Henkilokunta sai rautateiclen kustantamana 
monipuolista koulutusta eri tahoilla laitoksen 

L-iikenneosasto: 

Ylemmat li ikenneo ppikurssi t ......... ..... 
Alustavat liikenneoppikm·ssit .............. 
Alemmat liikenn eoppikurssit ..... ... .. .. .. . 

Koneosasto: 

Veturinkuljettaj aoppiktu·ssit ............... 
Vaunumiesoppikur. s it ........ .. .. . . ...... . 

E1·i osastojen ku1·ssit: 

Kone - ja varasto-osastojen oppikurssit ..... 
Rakennusmestarioppikurssit •••••••• 0 •• • • •• 

Ratavartijaoppilrurssit ..... .... ... ...... . . 
Varastonhoiclon persukurssit ............... 

Kaikkiaan 

Sisaanpaasytutki:ntoja jarje tettiin alemmille 
liikenneoppikursseille, veturinkuljettajaoppikurs
seille ja vaunumiesoppikursseille pyrkineille yh
teensa 559 henkilolle. 

P sy kot e knillin en labo rator i o 

Toimintavuonna laboratorian tyoskentely on 
k ehittynyt rnuutaman.a eclelli senii. vuonna h ah 
mottuneid en paalinjojen mukaisesti. Tutkittujen 
koehenkiloiclen maara n ousi eclellisesta vuoclesta 
jonkin verran - lahinna sen johclosta, etta Hy
villka,ii.n konepajakoulun veturimiesoppilaita otet
taessa palattiill normaaliin kaytant66n- ja hen
kilovalintojen alue muuttui jatkuvasti monipuo
li emmaksi . Perusselvityksia on suoritettu ent i
seen tapaan, ja 1ny6s niiden alue on jatkuvasti 
laajenemassa. Samoi:n on rautateille pyrkiviill 
kohclistuva informaatiotoiminta selvasti lisaiinty-

ulkopuolella jii.rjestetyillii. km·sseilla ja opinto
pii.ivilla,. Pasilan konepajalla on jii.rjestetty eng
lanniiJ. kielen kurssit 10 osanottajalle. Kielitut
kinnon suoritti rautatieopistossa englannin ja 
venii.jii.n kielissa yhMensii. 12 henkiloa seka kll·
janpitotutkinnon 10 henkiloa. Rautatieopiston 
kirjeelliseen opetukseen osallistui 4 kielten ja 35 
kirjanpiclon opiskelijaa. Kirjeopistoissa harjoitti 
25 henkiloa rautatieopiston valvomia ja osittain 
kustantamia kieliopintoja. 

Rautatieopistossa piclettyjen kurssien osanotta
jat jakaantuivat sem·aavasti: 

kurssi· lnokkia oppilasta miesta naista 
maara. 
1 l 40 36 4 
1 1 40 36 4 
2 2 73 73 

4 4 153 145 8 

2 3 111 111 
l l 26 26 

3 4 137 137 

1 1 29 9 20 
1 1 18 18 
2 2 60 60 
1 1 27 25 2 

5 5 134 112 22 

12 13 424 394 30 

massa. Kaiken kaikkiaan nayttaa silta, etta varsi
naisen soveltuvuustutkimuksen rinnalle on yha 
merkitsevampilla nousemassa muita psykologian 
sovellutuksiin pohjautuvia toimintamuotoja. 
Talta osill ollaan ilmeisest.i vasta aivan alkuvai
heissa, ja toistaiseksi kayttamattomia mahclolli
suuksia nayttaisi oleva.n erittain paljon. 

J o vakiintuneiden sovelt uvu uskok e iclen koe
henkiloista on entiseen tapaan paaosa eli pyorein 
luvuin 60 % ollut k oneosaston piii·ista. Heista 
taas enemmist6 on ollut veturimiesoppilaiksi 
pyrkivia. aita. on tutkittu huomattavasti enem
man kuin Hyvinkaan konepajakouluun lopulli
sesti on otettu, koska hakijoita on ollut n. 6-7 
kertaa niin paljon kuin oppilaspaikkoja. Sika li 
tilanne rautateiden kannalta on ollut suotuisa ja 
valmtamahdollisuudet hyvat. Nayttaii. kuitenkll1 
silta, etta tarjokkaiclen jak autumisessa maan eri 
osiin on tapahtnnut ja eclelleen tapahtumassa 



ilmeisia muutoksia: ;;uhteellisesti yha suurempi 
osa heista nayttii.a tulevan Koillis-Suomesta ja 
maaseudulta. Etela-Suomesta ja a utuskeskuk
sista vastaavasti nayttii.a tulevan yha vahemman 
ja samalla lteskimaarin yha hPikompia hakijoita. 
Ilmeisesti olisi syyta pyrkia taamallisesti selvitta
mii.an, onko nain todella laita; sensuuntaista sel
vitysta laboratoriossa alustavasti onkin suunni
teltu. Jos silmam.ii.ii.raiset havainnot osoittautu
vat yleispii.teviksi, on oletettavissa, etta tilanne 
jatkuYasti tulee muuttumaan ja etta nykyinen 
reservi ajanmittaan voi supistua. Sen varalta 
taas todennakoisesti olisi syyta hyvissa ajoin 
suU1111itella siirtymista aktiiviseen tyovoimapoli
tiikkaan. Tahan mermessa aktiiviset rekrytointi
toimenpiteet eivat ole olleet tarpeellisia, mutta 
saattaa olla, etta niihin aikanaan on varaudut
tava. Tilanteen kehittymista on laboratoriosta 
kasin vaikea arvioida, ko. ka se mii.araytyy nseista 
tekijoistii., mutta selvaa lienee, etta sita ranta
teiden kannalta olisi aihetta tarkoin pitaa 
;;ilmalla .. 

Liikenneosaston piiriin kuuluvat soveltuvuus
tutkimukset ovat parin viime vuoden tapaan 
pysyneet suppeahkoina. Liikenneoppilaita on 
tutkittu normaaliin tapaan, ja alemman liikenne
oppikurssin oppilaat on edelleen valittu Rautatie
opiston jarjestamien paii.sykokeiden pohjalta. 
Toimintavuonna laboratorio teki liikenneosaston 
johtajalle esityksen alokkaiden valintakokeita 
koskevan uppea-ala.isen kokeilutoiminnan aloit
tamiseksi, koska eraat liikennepiirit oma-aloit
teisesti ovat pyytaneet soveltuvuuskokeita 
kiiytettaviksi yhtena apukeinona liikennealok
kaita, kuormausmestare.ita ym. henkilostoa va
Jittaessa. Tarjolla olevia mahdollisuuksia nayt
taisi olevan syyta riittavan jarjestelmallisesti 
selvitelUi, ja edella mainitun kaltainen kokeilu· 
toiminta oli i luultavasti iihen tarkoituksen
mukaisin tapa. 

Kolmantena ke. keisena tutkittujen ryhmana 
on mainittava ATK-henkilosto. amakin va
lintakokeet nayttavat olevan vakiintumassa, 
vaikka lieneekin odotettavissa, etta uuden hen
kiloston tarve tasaantuu po. toiminnan paii.stya 
hahmott.umisvaiheestaan. Toi, aal ta henki!Okun. 
nan vaihtuV1.1Us naissa tehtavissa ilmeisesti on 
,·erraten sumi, joten tyohonottotoiminta tullee 
jatkuvastikin pysymaan suhteellisen vilkkaana. 

Muut tutkitut ovat jakautuneet pieniksi ryh
miksi. Entiseen tapaan on tehty psykologisia 
kokeita ylilaakii.rin lahettamille potilaille, minka 
li ·aksi sopimuksen mukaan on vapaaehtoisille 
koehenki!Oille tehty tutkimuksia tyontekijain 
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vanJ1impia ikaryhmia koskevien normien saami
seksi. Tama toiminta tulee jatkumaan viela pit
kahkon aikaa. Edelleen on muutamille VR:n pii
riin kuuluville henkiloillo annettu tyohonsijoittu
mista koskevaa opastusta ja uoritettu sen poh
jaksi soveltuvuustutkimuksia. Talloinkin on ollut 
kysymys oma-aloitteisesti laboratoJ;ion puoleen 
kaantyneista henkiloista. Uu ien laitteiden ka.yt
tomahdollisuuksia on selvitelty suppein esiko
kein. Kymin Oy:n toimeksiannosta suoritettiin 
soveltuvuuskokeet 25 yhtiOn trukkimiesehdok
kaalle. 

Informaatiotoiminta on kohdi tunut lahinna 
veturimiesoppilaiksi pyrkiviin. Voitaneenkin sa
noa, etta juuri veturimiesoppilaiden valintapro
sessi on VR:n piirissa kiteytynyt poikkeuksellisen 
yhtenaiseksi ja jarjestelmalliseksi ja etta siina 
pyritaan ottamaan huomioon myos pyrkijain 
luonnolliset oikeudet ja edut uuremmassa maa
rin kuin usein on laita. Informaatiotoimintaan 
kuuluu, tta kaikille tutkituille, jotka ovat sita 
halUlll1eet, on soveltuvuuskokeiden jalkeen suul
lisesti selostettu heidan koetuloksiaan . Tata 
mabdollisuutta ovat kayttaneet hyvakseen var
sin monet koehenkilot - helsinkilaisi ta ja vaa
tivimpiin tehtaviin pyrkineista enemmisto. 
Vaikka po. toiminta on sosiaalisesti var in vaati
vaa ja vie runsaasti aikaa, sen hyoty on ilmeinen. 
KoehenkilOt saavat siten tyydytetyksi erittain 
ymmarrettavaa kiinnostustaan omiin suorituk
siinsa, minka lisaksi monessa tapaukgessa paas
taan halventamii.an vii.iirinkii.sityksia ja ennakko
luuloja ja vapauttamaan kontaktia puolin ja 
toisin. 

Toimintavuonna suoritetuista perusselvityk
sista ovat. vakiintuneimpia jatkuvina suoritetut 
menestyskontrollitutkimukset ja ammatipana
lyysien valmistelu. Vaunumiehen ammatinaJJa
lyysi on saatu tarkistusta vaille valmiiksi ja lahe
tetty ensi vaiheen lau Ulll1olle. J atkuvin selvi
tyk.l'in on edelleen tutkittu uusien koelaitteiden 
kayttoominaisuuksia ynna uusien asenne- ja 
luonnetestien tarkoituksenmukaisuutta. Kum
mallakin suunnalla saadut tulokset antavat 
aibetta jatkotutkimuksiin ja johtanevat kaytan
non sovellutuksiin. Uutena selvityksena on ryh
dytty jarjestelmallisesti tutkimaan, miten eri. 
tehtaviin pyrk.ivien koehenkiloiden sosio-eko
nomisia taustatietoja voitaisiin kerata ja kasi
tella systemaattisesti niin, etta niista aatai
siin tasmallinen valintaperuste entisten lisaksi; 
tahan mennessa niita on jouduttu kayttamaan 
ensisijassa silmamaat·aisesti ja ol tt.amusten va
ra sa. 
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Soveltuvuustutl.:-imustoiminta 

Laboratorian toimintavuonna tutkirnat 793 
koehenkiloa jakaantuvat ryhmittain seuraavasti: 

Koneosasto 

Konepiirien hnoltorniehia 70 
Hyvinkaan konepajakoulun ve

ttuimiesoppilaita . . . . . . . . . . . 287 
Pasilan konepajalwulun am-

mattioppilaita . . . . . . . . . . . . . 107 464 

Liikenneosasto 

Liikenneoppilaita .... .. ..... . 
Alokkaita .................. . 
Muita ........ . ............ . 

H allinto-osasto 

71 
53 

5 

ATK-henkilostoa . . . . . . . . . . . . 116 
Tyontutkijoita . . . . . . . . . . . . . . 21 

Esikokeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Ammatinvalinnanohjausta . . . . 5 
Kliinisia tapauksia . . . . . . . . . . 5 
Muita ylilaakarin osoittamia . . 13 
Kymin Oy:n trukkimiehiii. . . . . 15 

Yhteensa 

AT]{ -toiminta 

129 

137 

25 
5 
5 

13 
15 

793 

Automaattisen tietojenkasittelyn organisaati
ossa on tarkoituksenmukaisuussyista tehty l. 10. 
1966 lul{ien pienehkoja mnutoksia. Tutkimusryh
ma, joka alkuaan kuului kayttojaostoon, siirret
tiin sum·aan ATK-toiminnan johtajan alaisuuteen. 
Suunnitteluryhma 1, palkanlaskenta, kirjanpito 
ja muu maksuliike, jaettiin kahtia siten, etta 
palkanlaskenta erotettiin omaksi ryhmakseen. 
Matemaattisten ja teknillisten tehtavien lisaan
nyttya perustettiin niita varten oma suunnittelu
ryhma. 

Rautatiehallitukselle jatettiin ehdotukset tava
raliikenteen tilitys-, rahditus-, laslrutus- ja tilas
tointijarjestelmii.ksi seka kuljetuskaluston kayton 
valvonta- ja tilastointijarjestelmaksi, jotka se 
27. 4. 66 periaatteessa hyvaksyi kayttoon otetta
viksi velvoittaen samalla ATK-elimen jatka
maan ko jarjestelrnien yksityiskohtaista suunnit
t,elua. Reikakorttikoneilla suoritettavien toiden 
tietokonekasittelyyn siirtamisek'3i aloitettiin suun
nittelu- ja ohjelmointityo vuoden loppupuolella. 

Uusina tietokonesovellutuksina otettiin vuoden 
kuluessa kayttoon VR:n kirjanpidon tuloj en ja 
menojen yhdistelrnion laatimin~ tyovoiman
kii.yttotilasto, kuukausipalkkojen laskenta, · Oy 
J(arl Fazcr Ab:n lahetysten rahditus-, laskutus-. 

tilitys- ja tila tointijarjestelma. Palkkojen koro
tus ja siita aiheutuneiden takamaksujen laskenta 
suoritettiin tietokoneella samoinkuin myo pal
kansaajien vuosiansioiden laskenta ja pidii.tys
todistusten kil'joittaminen seka tahan liittyvii.nii 
myos huoltoWimaksujen tilitys ja kuittien kir
joittaminen ao jarjestojen jasenille. Vaunuston
kayttotutkimus suoritettiin kuljetustoimiston 
pyynnosta 14.- 16. 2. ja 5.- 9. 9. vii.lisilta ajoilta. 

Psykoteknillisen laboratorian t estiaineistoa 
tntkittiin faktorianalyysin avu1la tietokoneella. 
Rataosaston tarpeita varten laadittiin tietokon -
ohjelma yhtiilOryhmien ratkaisemista varten ja 
silla suoritettiin lujuusla kentaan liittyviii. lasku
toimituksia. , amoin laadittiin r·atao aston kayt
toon verraten laaja aukean 1,ilan ulottuma
taulukko. 

Tietokoneajot suoritettiin koko vuoden ajan 
piiiiasiaUisesti valtion tietokonekeskuksen tieto
koneella IBM 1410, keskimii.arii.inen ajoaika kuu
kaudessa oli n. 63.5 tuntia. 

Valtiomautateille tilatulla IBM Systeemi/360-
tietokoneelle suunniteltujen systeemien ohjelmien 
testauksia suoritettiin po ti- ja lennatinlaitoksen , 
IBM:n asiakaspalvelutoimi ton ja valtion tieto
konekesknksen koneilla. 

Kun VR:lle tilatusta tietokoneesta oli saatu 
tarkempi informaatio ja osittain jo kokemuksia
kin, voitiin koneen kokoonpanoon tehda ez·aita. 
muutoksia, jotta se mahdollisimman hyvin va.· 
taisi ensimmaisen vaiheen vaatimuksia. Niinpa 
tilaukseen lisii.ttiin yksi levymuistiyksikko ja 
reikii.nauhan lukija seka vastaavasti poistettiin 
toinen rivikirjoitin ja reikiikortinluku- ja lavisty -
yksikko. Koneen toimitusajaksi sovittii11 I. 3. 
1967, jolloin tietokonekeskuksen hnon etiloJen 
tuli olla valmiina. 

Tietokonekeskuksen City-lrulmaan tulevien 
huonetilojen suunnittelua jatketti in koko vuoden 
ajan yhteistoiminnassa raut.atiehallituksen aset
taman konetilatoimilrunnan, kiinteiston raken
nustoimikunnan, suunnittelijan, urakoitsijan ja 
IBM:n kanssa. Erityistii. huomiota on tii.lloin 
kiinnitetty tietokonehallin ilmastointikysymyk
siin ja lavistyskonehallin jarjestelyyn. 

Tyontutkimus ja siihen liittyva. 
rationalisointitoiminta 

Ja.rjestelytoimisto on yhteistyossa eri osastojen 
asianomaisten elinten kanssa suorittanut ratio
nalisointi- ja tyontutkimuksia paii.asiallise»ti lin
jahallinnon tyopisteissii.. 



Seuraavassa selostetaan varsinaist,a tutkimns
toiminta.a toiminta-aloittain . 

Li ikenteenhoidolliset tutkimukset 

Henkilokunnan kayttotutkimuksia on suori
tettu Haapamaella, Lielahdessa ja, Orivedellii, 
tyopaikkaj arjestely j en j a liikennerakennusten 
tilankayton selvittamiseen tarvittavia tutkimuk
sia Hameenlinnan, Karkun, Kernijarven ja Tam
pereen asemilla seka .Joensuun, Malmin, Tampe
reen, Vaasan ja Vallilan tavara-asemilla. Rata
osalla Kontiomaki- .Joensuu on tutkittu vaunu
kuormaliikenteenhoitoa, .Joensuun ja Lieksan 
viUilla kappaletavarainkuljetusta ja junien mat
kakuntoisuuden tarkastusta Harninassa ja Hil
lossa. 

I 
Yhteist ossa liikennetoimiston kanssa on tut

kittu tyo~jan lyhentii"misen vaikutusta ty_ovoi
maan Jinjahallinnossa. Kuljetustoirniston kanssa 
on selvitetty kappaletavaran kasittelyn yksikko
aikoja tyovoiman kayton suunnittelua ja tark-
kailua varten seka tulevien kustannusstandardien 
perustaksi. 

Rataan, 1·autatierakennuksiin ja ratapihoihin 
liittyviit tutkimukset 

Runsaasti tyota ovat aiheuttaneet maara
kennusaJan kustannusstandardien laatirniseen 
tahtaavat valrnistelutoimenpiteet seka tutki
mukset. 

.Jiirjestelytoimisto on avustanut radanoikaisu
ym perusparannustoita varten samaten lnun rau
tatierakennuksia varten tehtavien tyosuunnitel
mien laatimisessa. Tahiin on liittynyt myos 
t~nsuunnittel~~jestelrnien kehittaminen seka 
toi.mintaverklmsnunnitelmien laatiminen eraita 
suurehkoja rojekteja varten mm tietokonetta 
hyyaksi _kayttaen. 

Kallionlouhintatu tkimuksia on suori tettu 
.J yvasky lan-.Jamsankosken, Parikkalan- Onka
mon ja .Joensuun-Ilomantsin rautatierakennus
tyomailla. 

Rakennusten uusimis- ja korjaustoihin liittyvia 
tilankayttotutkimuksia on suoritettu useilla pai
koilla . 

Konepiireja ja varikoita koskevat tutkimukset 

Ensimmaisessa konepi.i.rissa on tutkittu veturi
miesten alotus - ja lopetusaikoja, kiitojunarunko-

3 15949- 67 
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jen huolto seka moottorivetureiden paivittainen 
huolto ja esilammitys. Toisessa konepiirissii 
suoritettiin Riihimaella junien huollon ja tar
kastuksen uudelleenjarjestely, jolloii1 6 henki.· 
loa voitiin siirtaa muihin toihin. Neljannessa 
konepiirissa ohjelmoitiin Perkion uuden vetm·i
hallin miehitys seka suoritettiin loppuun Porin 
ja Haapamaen tallihenkilokuntaa koskevat tutki
mukset. 

Kuudennessa konepiirissa on suoritettu seu
raavat tutkirnukset: Oulun varikon veturinkul
jettajan tehtaviit ja auton kaytto seka tyon 
uudelleen organisointi, ohjesaiinnon laadinta talli
mies-autonkuljettajaa varten, konepiirin sisainen 
vetovoimatilasto, vaunum.estarin ja vaunumies
ten tyo - ja tyovuorojarjestelyt seka moottori
huolto- ja tallipaivystysvuoron jarje tely ja vau
numiesten tehtavat ja tarve Dm 7 polttoaineen
jakelupaikan siirryttya tallialueelle Kemissa, 
rataosalla Kontiomaki-Taivalkoski ajovuoro-, 
vetovoima- ja aikataulututkimus, Kajaanissa 
ratapihapiiivystys- ja tavarajunat uudella aika
taulukaudella seka varikon lopettarninen, veturi
tallin sulkeminen, veturimiesten huoltotilojen 
jarje ·tely, tallimiesten siirto Kontiomii.keen ja 
veturien vedenantopaikan suunnittelu, Rauta
ruukilla seisovien junien tarkastukset, vaunu- ja 
tallimiesten tehtavien jarjestaminen seka tavara
vaunujen, varsinlcin venalaisten, huolto Raa
hessa, malmijunien uuden pu.rkausmenetelmiin 
vaikutus veturi- ja vauntuniehen tehtaviin Raahe 
-Rautaruuklci, Rovaniemella kesk.itetyn moot
torihuollon jarjestiiminen ja huoltojarjestelman 
kayttoonotto, rataosalla Pello- Kolari liikenteen 
jarjestely, vetovoiman tarve ja huolto, veturi
miesten tarve ja majoitus, veden ja polttoaineen
antolaitteiden tarve ja sijoitus seka veturien 
huoltomahdollisuudet ja veturihallin sijoitus
paikka. Lisaksi on tutkittu yhdessa liikenne- ja 
ratapiirien kanssa sorajunien vetovoima-, aika
taulu- ja ajovuorokysymyksia. 

Seitsemiinnessa konepiirissa on suoritettu seu
raavat tutkimukset: Lappeenrannassa toiminnan 
siirtiimisesta aiheutuvat muutokset, junien tar
kastustoiminnan uudelleenjarjestely konepiii·in 
alueella, dieselveturien maariiaikaishuolto, Kou
volan veturitallien ilmastointi, dieselveturikan
taan sii.rtyminen J\.fikkelissii seka siirtyminen 
polttooljyn kayttoon konepiirin hallinna sa ole
vissa kiinteistoissa . Kahdeksannessa konepiirissa 
.Joensuussa on tutkittu vaununtarkastajien tyi:i
vuoroja. Yhdeksannessa konepiirissa Pieksa
maella on suoritettu huoltomiesten tyontutki
mus. 
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Paiikonepajoissa suoritetut tutkimuksel 

Tutkimusten paakohteena on ollut vaunujen 
korjaus- ja rakennusto iden seka vetok a luston 
korjaustoiden rationalisointi men telm ia ja apu
valineita parantamalla. Tahan toimintaan on liit
tynyt urakka-aikojen maarittaminen. Sem·aa
vassa tutkimus- ja rationalisointikohteet paa
konepajoittain: 

Pasilan k onepajalla: sahkoosaston uudelleenjar
jestely, uuden puutyohallin tyopaikkojen jarjes
tely, MD-telien valmistus, kuormavaihdeventtii
lien valmi tus, uusien vaunusarjojen valmi tuk
sessa kaytetyt valmistusmenetelmat, suojakaasu
hitsauksen kayton lisai.i.minen ja kehittely, mat
kustajavatmujen korjaus ja vaununpyorien val
mistus, konepajan ratapihan uucle lleenjarjestely. 

Hyvinkaan konepajalla: veturien sahkolaittei
den irroitus veturista, veturien (Hr 12- 13) paa
gen eraattorien korjaus, tilastolliset vetUJ·ien put
kitoiden urakat seka urakoiden numerointiRys
teemin suunnittelu. 

Kuopion konepajalla : urakka-ajat v iila-, kat
t i!a- ja maaliosastoilla, maaliaineet, maalaustyo
tavat ja -vaJineet, dieselveturien ja GM-mootto
rien tyotilat ja vaihto-osien varastointi, pyorii
kertojen ja kampilwneistojen tyomenetelmat. 

Pieksamaen konepajalla: k on epajan uuden hal
lin sahko-, paineilma- ja nestekaasukeskuksen 
seka happi- ja asetyleenikeskuksen asennustyot, 
nosto- ja aluskehysosaston eri tyopaikoilla tar
vittavi n tyovalineiden maarittely ja hankinta 
seka hyllytilojen suunnittelu, tarveaineiden ja 
varaosien tilaus, hankinta ja miiaraaikaiskulje
tukset varastosta, tyostokoneiden siirto alus
kehysosastolta uudelle tyokalu- ja kone istus 
osastolle . puutyokoneiden siirto aluskehysosas
tolle, urakka-ajat koksivaunun kokoamistyossa, 
Ggv-vaunlm peltikaton puhdistuksessa ruos
teesta ja tervasta, Hkk- ja Ob-vaunujen lattian 
kiinnityspulttien p oltossa ja vaunun lattian 
purkutyossa, k ovalevyse inista lautase iniksi muu
tetun Ggh-vaunun k orin ulkopuolen pesu-, raap
pau - ja kittaustoissa, 1.-uormalavan ja kuljetus
laatikon valmistuksessa, yhten a isen levypyoran 
koneistuksessa seka Hk-vaunun muut.tamisessa 
keskuspu kinvatmuk ·i. 

Oulun k onepa jalla: urakka-ajat tavaravaunu
jen puutoissa, Ome-vaunu jen hydraulisten kip
pauslaitteiden korjaus ja huolto, eraiden vatmun
varaosien korjaus- ja valmistustyot, vaihtovetu
rin varustaminen racliopuhe limella, pesupaikan 
ja rj estam inen Ome-vaunuille, k orjaustoissa tar
vittavien tyovaJjne iden suunn it.telu, joll oin on 

kehitetty mm. kasikayttoinen laite tyhjan Ome
vaunun kaukalon kaatamiseksi, kii ikayttoinen 
hydraulinen puskimenpw·istin varsi- ja miintii
puskimen k orjatlstyotii varten seka nostinpylvas 
Gh-va.unun katonreunan nostoa varten s ivusei
niin ylipalkkia yms. korjattaessa. 

Vaasan konepajalla: urakka-ajat pienvetttri 
>>Veto-J ussin•> korjaustoissii .. 

Va1·astotoiminnan alaan kuuluvat tutkimukset 

Yarastopiirin toimi to sa Hyvinkaallii on suo
ritettu toiden mittaus ja Helsingin varastossa 
w·akkatyohinnoittelua. Pieksamaella on tut
k.i ttu varaston ja k onepaja n valista tavarain jake
lua ja tahan lii ttyviina suunnitel tu maiiraaikais
kuljetuksia. Kuopiossa on suunniteltu ja ohj el
moitu uuden varastorakennuksen tilat. Joensuun 
varikolla tulipalossa tuhoutuneen varaston t ilalle 
on suunniteltu uusi varastointijarjestely. K ou
volas. a on s uoritettu lisiiselvi t t.elyja ratapiirin 
kateisvarastojen jiirjestelyssa. Toimintavuonna 
on liikkuvan kaluston tavaranimiston laatimis
tyota jatkettu ja valmiiks i on saatu tavaravau
nujen osalta runkorakenne, jan·ulaitteet sek a 
pyoriisto kannatuslaitteineen ja teliosineen. 

M uu toiminta 

Toimintavuoden aikana on vahvistettu 15 
VRS-stanclarrua, joista 10 on k okonaan uutta ja 
ja 5 uusittua; rusk ean UK alkydilakkamaalin 
teknilliset laatuvaatimukset, alkydilakkapohja
maalin teknilliset laatuvaatimukset, hiomalaik
koj en merkinniit, rna-alien teknilliset toimitus
ehdot, vaLmujen maalaus, lastuavan tyoston ja 
pm·istustoiden tyotapakohtaiset toleranssit, ka
tettujen tavaravaunujen kuormaussillat n:o 1 ja 
2, avovaunujen kuorma ussilta, autojen kuormaus 
silta, metrisen kierteen toleranssit ISO-profiilissa, 
kuormalava, suorat hiomalaikat, syvennetyt 
hiomala ikat ja kierteityskelpoiset, saumattomat 
tai hitsatut terasputket. Nelja standarcliehdo
tusta on laadittu vahvistettavaksi , nlmittiiin: 
littea tanka kuumavalssatusta teraksestii, huo
n elll·akennusten maalau.ksen kasittely-yhdistel
mat, lyi jymonjapoh jamaalin teknilliset laatu
vaatimukset ja ruuvienvapaareiat. Lisaksi on 
valmistelun alaisena ollut lah kaksikymmenta 
uutta standa rdiehdotusta. Stanclardeista on pe
ruutettu 31 kappaletta, jotka olivat vanhentu
neita hoyryvetureita koskevia standarcleja. Edel
leen on aktiivisesti otettu osaa laitoksen ulko-



puolella tapahtuvaan standa,·disointitoimintaan 
sekii. kotimaassa etta kansainvii.listen rantatie
jii.rjestojen puitteissa. 

Lomakkeita ja muita painotuotteita tarkistet
tiin 1 611 kpl. "iistii. korjattiin 181 kpl, uusittiin 
121 kpl ja poistettiin kii.ytii.nnostii. 172 kpL Uusia 
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lomakkeita laadittiin 116 kpl ja vedoksia tarkis
tettiin 274 kpl. Painotnotteiden luettelon uusi
mistyo on pantu alulle. 

Uusia alotteita saapui 79 kpl. Toimintavuo
den aikana ·aatiin kii.sitellyksi loppuun 107 alo
letta, joista 16 alotetta palkittiin. 

II. RATA JA RAKENNUKSET 

SepelOinti 

Pii.ii.asias a 1·innan ki konvaihtotoiden kanssa, 
mutta myos erillisenii. tyonii., jatkettiin ratojen 
epe!Ointiii.. 

Sekii. kaksi.raiteisella rataosalla Pasila-Kirkko
nummi etta valillii. Kirkkonummi-Karjaa suori
tettiin sepelointitoitii. yhteensa 14.6 km:n pituu
delta. 

avon radalla suoritettiin sepelointia rinnan 
kiskonvaihdon kanssa vii.lilla Kouvola-Mikkeli
ja Kuopio-Iisalmi yhteensii. 30.1 k.in :n pituu
delta. Rataosalla lmatra-Parikkala sepe!Ointiii. 
valmistui 25. 6 km kiskonvaihdon ohessa. Rata
osalla Oulu-Kontiomii.ki, josta aikaisempina 
vuosina oli sepeloity vali Oulusta Ahmakseen, 
jatkettiin sepelointitoita eri paikoissa yhteensii. 
24.3 krn:n pituudelta. Rataosa Laurila-Tornio, 
joka edelli enii. vuonna oli saanut uuden kisko
tuksen sepeloitiin niinikaan. 

Sepelitukikerroksella varustettu pii.ii.raidepituus 
lisaant.yi kertomusvuonna yhteen a 138. 5 km. 
Sita oli vuoden paii.ttyessii. 2 605 h.--m eli 45. 1 % 
paaraidepituudesta. Raidesepelia kaytettiin 
521000 m 3 . 

Ii. iskonvaihto 

Edellisenii. vuonna aloitettua rataosan R.iihi
maki-Hameenlinna kiskotuksen uusimista jat
kettiin nyt molemmilla raiteilla vii.lillii. Riihi
maki-Ryttylii. seka itai. ella raiteella vii.lilla 
Turenki-Hameenlinna. Tiissa vaihdossa pantiin 
rataan 32. 9 km:n pituudelta 54 kg:n ki kot 
betonipolkyin. avon radalla jatkettiin 43 kg:n 
kiskojenvaihtoa 54 kg:n kiskoihin 18. 6 'km pituu
delta rataosalla Kouvola-Mikkeli ja 30 kg:n 
kiskojen vaihtoa 54 kg:n kiskoihin 23. 1 km pituu
delta rataosalla Toivala-Iisalmi. Karjalan ra
dalla jatkettiin niinilcaiin 30 kg:n kiskojen vaih
toa 54 kg:n kiskoihin Tikkalan ja Niittylahden 
vii.lillii. 23.4 km:n pituudelta. Kiskonvaihto-

ohjelman uutena tyokohteena aloitettiin Imatra 
-Parikkala rataosan 30 kg:n kiskojen vaihto 
54 kg:n kiskoihin. Vaihtoa suoritettiin viidessa 
eri kohdin yhteensii 37. 4 km:n pituudelta. Kaik
kiaan suoritettiin vaibtoa 54 kg:n kiskoihin 164.1 
km:n pituudelta. 

Toisin kuin kahtena edellisena vuonna, suori
tettiin vaihtoa jalleen myos 43 kg:n kiskoihin. 
Tiillaista vaihtoa SLlOritettiin pohjoisimmassa 
ratapiiri ii. 1isin ja Kemijiirven valilla, kun rata
o an heikkokuntoinen 30 kg:n kiskotus vaihdet
tiin koko matkalla eli 34. 3 km:n pituudelta. 
Vastaavanlainen vaihto suoritettiin myos J oen
suun ja Uimaharjun viililla, josta ULlsien kiskojen 
osuus oli 26.6 km. Kaikkiaan suoritettiin vaihtoa 
uusiin 43 kg:n kiskoihin 60 . 9 km:n pituudelta. 

Vaihtoa kiiytettyibin 43 kg:n ki koihin suori
tettiin, paitsi 19.7 km:n pituudelta edellii jo mai
nitulla rataosalla Joensuu-Uimaharju, myos 
mm. Turusta Naantalin tulovaihteelle eli 13.2 
km. Kaikkiaan suoritettiin vaihtoa kaytettyihin 
kiskoihin 61.3 km:n pituudelta. 

Katkeaman tai murtuman takia jouduttiin 
vaihtamaan 1 580 ki koa. Luku on korkein vuo
den 1962 jiilkeen. Mainittakoon, etta poikkeuk
sellisen kylmiin helmikuun aikana sattui 662 kis
kon katkeamaa. 

Ratapihala,itteet ia tyokoneet 

Tampereen Perkion ratapihalle rakennettiin 
kolme 1 000 000 1 oljysiiiliota pumppuhuoneineen. 
Pasilaan valmistui vat edellisenii vuonna hanki
tut kaksi 70 000 l oljysailiota sekii samanlai
set myos Komiin ja Rovaniemelle. Pieksiimiien 
uudelle jarjestelyratapihalle pystytettiin 12 ja 
Vaasan ratapihalle 2 valomastoa. 

Ratanosturikantaa vahvistettiin neljiin itiisak
salaisen nosturin hankinnalla. Niiistii on kaksi 
60 tn ja kaksi 20 tn nostovoimaista. Sveitsistii 
ostettiin automaattinen raskas raiteen nosto-, 
oikaisu- ja tukemiskone ja ltavallasta vastaavan-



20 

lainen, mutta erillisella oikaisukoneella varus
tettuna. 

Kotimaisista tyokonehankinnoista mainitta
koon suurimpia ratapihoja varten hankiLut 6 
hydraulista vaihteiden puhdistukseen kaytetta
vaa harjakonetta, jotka samoinkuin linja
aurausta varten hankitut 4 yksipuolista paine
ilmalla toimivaa lwniauraakin, ovat ensimmaiset 
rautateillamme. Lisabi ostettiin 3 henkilo- ja 
3 kuorma-autoa seka 12 ratatyovaunua. 

Ratapihat, radanoikaisut ia teolli81.tus- ym. mdat 

Pasilan uuden tavararatapihan rakentamis
suunnitelman toteuttamista jatkettiin louhimalla 
kalliota 50 250 m 3 • Louhe murskattiin sepeliksi, 
jota saatiin 60240 m 3 • Pieksamaen jarjestely
ratapihan raiteisto on valmistunut liikennoita
vaan ja muuhun raiteistoon liittamisen edellyt
tamaan kuntoon. Ratapihan kayttoonottoa on 
kuitenkin viivastyttii.nyt laskumii.en hydraulisten 
raidejarrujen kokeilujen antamat epii.tyydyttii.vat 
tulokset. Toijalassa jatkettiin Turun radan lii.hto
kohdan muutos- ja siirtotoitii. vahvistamalla tule
van ratapenkereen alustaa paalutuksella. Maa
han lyotiin 26 000 kpl 10-15 m puupaaluja. 
Tulevan junalauttaliikenteen vaatimat N aantalin 
ratapihan ja sataman raiteistojen uudelleenjar
jestelyt aloitettiin kallionlouhinta- ja maanleik
kaustoinii.. Kalliota louhittiin 42 000 m 3 . Tam
pereen Viinikassa jatkettiin moottoriveturien 
huolto- ja korjaushallin raiteiston rakentamiAta 
kiskottamalla 4. 2 km raidetta ja aloitettiin ns. 
vaunupajan raiteiston laajeilnustyo. Ruukin 
uusi ratapiha, kii..sittii.en kaksi sivuraidetta ja 
kuormausraiteen, valmistui raiteiston o alta. 
Haapajarvelle rakennettiin kuormausraide laitu
reineen. Jaalangassa kunnostettiin kuormaus
aluetta I 0 500 m 2 • Kauhavan aseman kaksi tulo
tietii., paikoitusalueet ja henkilOlaituri yhteensii. 
5 840 m 2 kestopii.ii.llystettiin. Sarno in kestopii.ii.l
lystettiin Mii.ntyluodossa tavara-asemalle johtava 
tie ja Vaasan henkilolaiturit. 

TenniJan ja Herralan vii.lilla rakenteilla olleen 
l.s km:n pituisen ns. Juholan kaaren oikaisu 
kiskotettiin 54 kg:n kiskoilla ja otettiin liiken
teelle etelii.isen raiteen valmistuttua lokakuun 20 
pii.ivii.na. 

Porin radalla valmistui liikenteelle kaksi radan. 
oikaisua, nirnittii.in Epilii.n raiteiston laajennuk
seen liittyvii. ja Kallrun-N okian vii.lilla oleva 
Vihnusjii.rven oikaisu. Heinoon jo edellisenii. 
vuonna liikenteelle avatulla oikaisulla tehtiin 
penkereen vahvistamispaalutu ta ja viimeistely-

toitii. Risteen oikaisutyomaalla voitiin uusi 
ratalinja Pahalwsken sillalta Porin suuntaan 2. a 
km:n pituiselta o alta kiskottaa ja avata liiken
teelle 27. 9. Oikaisu kiskotettiin 54 kg:n ki -
koilla ja lyhensi e ratapituutta 613 m. 

Savon radalla suoritettiin radanoikaisutoita 
eri kohdissa. Radan etelapii.ii.ssii. Kouvolan ja 
Voikosken vii.lilla niitii. aloitettiin, Pieksii.mii.en ja 
Iisalmen vii.lilla erityovaiheisina jatkettiin. Suo
nenjoen ja Pirttiseliin valiselle oikaisulle tule
vista kolmesta ratatunnelista louhittiin kaksi. 
Nii.iden louhitut pituudet, ilman myohemmin 
mahdollisesti tehtii.viii. suuholvauksia, ovat 250 m 
ja 282m sekii. aukkojen poikkipinta-ala 36.4 m 2 • 

Porin radan koneellista kunnostamista jatket
tiin nyt vii.lilla Lielahti-Kauvatsa. Penk.e
reita vahvistettiin kayttii.mii.lla 19 470 m 3 soraa 
ja 10 950 m 3 raidesepeliii.. Raiteen perusnosto ja 
tukeminen suoritettiin raskailla raiteentukemis
koneilla ja tarkistustuenta osittain kesii.lla rata
piiriin saadulla automaattisella raiteentukemis
koneella ja osittain kevyilla tukemiskoneilla. 
Myos Oulun radan rataosilla Seinii.joki-Kovjoki, 
Kokkola-Ylivieska ja Oulu-Tornio suoritettiin 
mainitunlaisia kunnostamistoitii.. Ratapenkereen 
levityksiin kaytettiin nii.illii. rataosilla soraa. 
58 980 m 3 • Rovaniemen radan rataosalla Lau
rila-lsokyla suoritettiin rataleikkausten leven
tii.mistOitii. ja kii.ytettiin raiteen perusnostossa 
soraa 331 790 m 3 . Karjalan radalla jatkettiin 
perusparannustoitii. rataosilla Joensuu- iirala 
ja Joensuu-Nurmes. Viimeksimainitulla rata
osalla suoritettiin raiteen perusnostoa 59.4 km:n 
matkalla, k.ii.ytettiin soraa 309 450 m 3 ja tehtiin 
salaojia 2. 4 km:n pituudelta. 

Ratapihajaostossa kii.siteltiin 166 ratapihaky
symysta, jotka koskivat seka suw·ien etta pieni
en ratapihojen laajennuksia tai muutoksia. Nais
tii. rnainittakoon Helsingin-Pasilan, Naantalin 
junalauttasataman, Kirkkonummen, Tikkurilan, 
Harjtm, Simpeleen ja Keravan ratapihalaajennus
suwmitelmat sekii. sii.hkoistyssuunnitelmat vii.lille 
Helsinki-Ri ihimii.ki ja Helsinki-Kirkkonummi . 
Radan parannustoitii. kuten radanoikaisuja, kor
keusviivan muutoksia, kiskon vaihtoa ja sepe
loimista sekii. kaksoisraiteen rakentamista koske
via asioita oli 103. 

Valtion muiden laitosten sekii. kaupunkien ja 
maalaiskuntien raiteita koskevia asioita kasitel
tiin 8 seka yksityisten raiteita koskevia 50. Jal
kimmii.isesta ryhmii.stii. mainittakoon Kymin Oy:n, 
OTK:n, Kesko Oy:n, Veitsiluoto Oy:n seka Enso
Gutzeit Oy:n raiteiden rakentamis-, laajennus- ja 
muutossuunnitelmat. 



Asema- ja rakennuskaavoja koskevia asioita 
oli 147. TVH:n tiesuunnitelmia on ollut lausun
nolla 82 se.k.a katuja, teita, lastausalueita ja taso
y likaytavia koskevia asioita 112. 

Alueiclen pakkolunastusta, vaihtoa ja myyntia. 
koskevia asioita kasiteltiin 193 seka alueiden 
vuokraamista ja rakennuslupaa koskevia asioita 
116. 

RakemlUl>;sia ko::~kevia asioita oli 140, joista 
suurin osa rakennusten sijoituksia. Yetta ja 
vesijohtoja, seka avoviemareita koskevia asioita 
kiisiteltiin 46, siltoja ja rumpuja 62, henkilo- ja 
kuormauslaitureita 23 seka ilma-, johto-, ja 
kaapeliristeilyja 45. 

Tw·valaitteita ja mnita teknillisia laitteita 
koskevia asioita oli 75. Tahan ryhmaan kuuluvat 
vaunuvaakojen, jarrutuslaitteiden, kuormattsma.l 
lien, valonheitinma tojen sekii oljysailiOiden sijoi
tukset. 

Yksityisten omistamia laitteita, kuten nostu 
reita, siirtolaitteita, vaakoja ym. erikoislaitteita 
k.oskevia a ioita kasiteltiin 5. 

Ilmavalokuvauksesta johtuvia kirjelmia oli L 
henkiloasioita 33 seka l isaksi sekalaisia asioita, 
kuten t.ontinjakoa, lohkomi lupia, karttojen tay
clennyksia ja kalustoa koskevia asioita, 153. 

jllaa-alueiden lunastaminen 

Rantaradalla lunastettiin Kauklahden ja Luo
man valista radanoikaisua varten 1. 4 ha alue. 
Riihimaen ratapihan laajentamista varten lunas
tettiin 18. o ha alue lunastushinnan oltua 120 762 
mk. Porin radalla suoritettavia radanoikaisuja 
varten toimeenpantiin kolme smu·ehkoa maan
lunast.usta kasittaen Nokian ja Siuron valilla 
4. 3 ha. uoniemen ja Karkun valilla 2. 1 ha ja 
Karkun asema-alueen itapai:i.han liittyen 4-. s ha. 
Suoritetun Ruukin radanoikaisun aiheuttamien 
ll. ha maanlunastusten lunastushintoja mak
settiin 50 493 mk. 

Raksoisraiteet 

Rakenteilla olleesta kaksoisraiteesta Espoo
Masala avattiin 16 . 3. liikenteelle painopenkerei
den valmistuttua edellisena vuon11a kiskotet.tu 
vali Espoo- Kauklabti ja 15. 9. kertomusvuonna 
kiskotettu vali Kauklahti- Masala . Kaksoisrai
de on kiskotettu 54 kg:n kiskoilla. Nain on 
koko rataosa Pasila- Kirkkonummi kaksiraitei
::;ena liikenteessa. Kaksoisraidetyomailla Tam
pere- Lielahti ja Fluinula- 01·ivesi jatkettiin toi-
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ta, paitsi kalliolouhinta- ja maanleikkaustoina, 
myos varsinaisen alusrakenteen osalta. Mainit
takoon, etta. viimeksimainitun tyomaan tyonteki
joita varten perustettiin Saynajii.rvelle parakki
majoit.usalue. ·e kiisittaa ruokailuparakin, kaksi 
satmaa, kalu.1i pesuhuoneparakkia ja majoitus
tilat 276 tyontekijalle. 

Raidejaosto on kertomusvuonna kasitellyt noin 
400 asiaa, jotka koskivat paallysrakermetta: 
raiteen osien ja vaihteiden suunnittelua ja han
kintaa, ratoj en sepeloimista ja raiteen tarkistusta, 
kiskonhitsauksia, raidetarvikkeiden kulumista 
seka eraitii yliraskaiden tai ylimittaisten kuor
rnien kuljetusmahdollisuuksia. Jaosto on osallis
tunut erilai"ten raidetekniikkaa koskevien kysy
mysten kasittelyyn ja niita koskevien maii.rays
t en ja ol1jeiden laatimiseen. Aukean tilan ulot
tumamaaraysten uu imistyota on jatkettu. 

Toimintavuonna laadittiin yhteensa noin 250 
piirustusta. Lisak. i tarkastettiin sepeloimis- ja 
l:!Orastusprofiileja eri ratapiireja varten noin 
400 km. Vireilla olevi ta radanoikaisusuunnitel
miHta annettiin lausunto noin 150 raidekilo
metrin osalta .. 

Neuvostoliitosta vuokratulla raiteenmittaus
vatmulla mitattiin raidejaoston laatiman suunni
telman mukaan ja valvonnassa radan ktmto 
kevaaila ja syksylla rataosilla: Helsinki-Turku 
- Toijala, Helsinki- Kouvola - Vainikkala 
Imatra, Riihimaki-Tampere- Seinajoki-Oulu 
- Tornio, Tampere-Pori, Peipohja-Rauma-

einajolti-Vaasa., Ylivieska- Pyhiisalmi, Tuomi
oja-Raahe, Laurila- Rovaniemi (vain syksylla), 
Kouvola - Kotka - Hamina, Kouvola-Kuopio, 
Haapamaki- Pieksamaki- Joen uu, Jyvaskyla
Aanekoski ja Hyvi.nkaa- Karjaa eli ybteensanoin 
6 400 km. Naiden mittausten tulokset on tarka -
tettu ja kasitelty jaostossa. -iista tehdyt havain
not ja yhdistelmat on toim.itettu asianomaisille. 
R.atapiirien tyoryhmien uorittamat kaarteiden 
nuolikorkeusmittaukset on kii.sitelty raidejaos
tossa. 

J aosto on tarkkaillut eri puolilla rataverkkoa 
olevia koeosuuksia, jotka ovat koskeneet eri
laisten ratapolkkyjen (koivu-, manty-, betoni-) 
kayttoa ja kiinnityksia .. - Jatkuvaksi hitsatuilla 
rataosilla on uoritettu koko kesan kiskonkiinni
tysjousien puristusvoiman mittauksia. Vaihtei
den b:uluneisnudesta ja mittatarkkuudesta on 
eraiden ratapih·ien osuuksilla suoritettu laajahko 
mittaustutkimus, josta on annettu tiedot ja 
ohjeet vastaaville ratapiireille. 

Jaol:!to on valvonut ja ohjannut 4 300 pika
termiittimenet<'lmalla Kuoritettua jatkosbitsa-
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usta ja toimittanut hitsausten jalkitarkastuksia 
ultraiiti.nilaittein. Jatkuvaksi hitsattua 54 4g_;p 
k.i§koista raid tt v_almi.stunut ka.ikkia.a.n 
70.27 km. 

Tu1·valaitteet 

Releasetinlaitteita valmistui Lappilaan., Ja.rve
laan, Herralaan, okialle, itrroon , Aetsaan ja 
Savonlinnaan. Mainittava muutostyo tehtiin 
Saaksjarven relea et,in.laittees a. 

Itsetoimista linjasuojastusta otettiin kayttoon 
kaksiraiteisella rataosalla Lappila-Lahti 32 kilo
metrin matkalla. Mekaanisia asetinlaitteita val
mistui Limingan ja Kuivaniem.en ratapil1oille. 

Tasoristeysten valo- ja aanivaroituslaitoksia 
valmistui 30 tasoristeysta varten. Tahan lukuun 
sisaltyy 7 puolipuomilaitosta, joilla kahdessa ta
pauksessa korvattiin aikaisemmat tiepuomit. 

Turvalaite jaostossa laadittiin 80 turvalaitok
sen ja 22 tienristeyslaitoksen uudistus- ja tay
dennyssuunnitelmat, minka lisaksi kasiteltiin 93 
muuta turvalaiteteknillista asiaa. 

Turvalaitoksen kayttoa varten laadittiin 105 
asemapiirustuksella varustettua erikoisjohtosaiin
toa, joista 19 varmistuslukkolaitoksia ja 28 valo
ja aanivaroituslaitoksia varten. 

Jaosto valvoi kaikkien turvalaitet6iden teknit
lista puolta ja laati niita varten 269 erikoispiirus
tusta seka asetinlaitekilpipiirustuksia 224. Uusia 
yleisia rakennepiirustuksia valmisttti 62. Li.saksi 
jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen ja tarkeim
pien erikoistarvikkeiden tilaamisesta tyopaikoille 
ja turvalaitevarastoon seka niiden tarkastuksesta 
ja vastaanotosta. 

Sillat 

Paatokseen saatiin kertomusvuoden alussa 
Joensuussa olevan Pielisjoen ratasillan., neljan 
heikon ja abtaan 36 m ri stikkojanteen vaihto 
uusiin janteisiin. Ruukin radanoikaisulla valmis
tui uusi Siikajoen ylittava silta kasittaen kaksi 
Ruukin vanhan sillan 45 m ristikkojannetta ja 
uuden 25 m levyjanteen. Rakenteilla olevasta 
Saimaan kanavan ylittavasta kiinteasta 186 m 
sillasta saatiin perustustyot paaosittain valmiiksi. 
Perustuksena kaytetaan 5Q em lapimittaisia suur
paaluja, joiden yhteispituus tulee olemaan noin 
1 400 m. Vedenpinnasta mitaten 25 m korkeat 
pilarit rakennettiin liukuvalumenetlmaa kayt
taen. illan 5-aukkoisen teraksisen paallysraken
teen ainehankinnat on Stloritettu, rakennustyon 

jaadessa tulevalle vuodelle. Uusien terasjiinteiden 
vaihdosta vanhojen tilalle mainittakoon Haapa
salmen sillan 25 m levyjanne Savonlinnassa ja 
kaksi 12 m levyjanuetta Mantan radalla. Vuoden 
lopulla aloitettiin junalauttasillakkeen rakennus
tyot N aantalissa. 

Alikulkusiltoja valmistni 11 , joista suurin osa 
on 10- 15 m jatkuvia terasbetonilaattasiltoja. 
Naista mainittakoon Sukkatehtaan silta Keu
ruulla, seka kaksi alikulkusiltaa Iisalmi-Soin
lahti radanoikaisulla. Rakenteilla on nelja ali
kulkusiltaa mm. Ruislahdenkadun 4-aukkoi
nen. kokonaispituudeltaan 64 m silta avon
linnassa. 

Ylikulkusiltoja rakennettiin kaksi, nimittain 
Pirttiselan silta Suonenjoella ja Possen.kadun silta 
Savonlinnassa. Pieksamaen ratapihan ylittavan, 
jatkuvan 7 -aukkoisen esijannitetyn Jaattasillan 
rakennustyot aloitettiin marraskuulla. Sillan pi
tuus t.ulee olemaan 183 m ja leveys 18 . o m. Kuo
pioon rakeunettiin rautatieaseman ja autoaseman 
valinen henkilotunneli. Sillanrakennusjaostossa 
laadittiin vuoden 1966 aikana yhteensa 446 pu
rustusta 167 eri tyota varten. Naista 9 eri tyon 
suunnitelmat laadittiin ministerion eriko isluvalla 
virka-ajan ulkopuolella VR:n omien insinoorien 
toimesta. Erilaisista suunnitelmista mainittakoon 
muun muassa normaalipiirustuksia nykyiselle 
kuormakaaviolle: 22 m:n hitsattu levysilta, jossa 
ajorata alhaalla, valonheitinmastopiirustuksia, 
terasbetonisiltapi.irustuksia 14 alikulkusiltaan, 3 
ylikulkusiltaan ja 7 varsinaiseen rautatiesiltaan, 
kaikkiaan 126 piirustusta, 86 korjaus- ja kansi
piirustusta sil toih in ja rumpuihin, 36 siltojen alus
tavaa ehdotusta seka kaikkiaan 189 piirustusta 
huonerakenteita varten. 

S u unni ttelukoh teista main i ttakoon: 

Saimaan kanavan rautatiesilta seka Lappeen
rannassa ja Savonlinnassa suoritettavien liikenne
jarjestelyjen yhteydessa rakennettavat alik-ulku
siltakohteet, Tammerkosken siltojen levitys kak
soisraidetta varten, Naantalin junalauttasatama 
siihen liittyvine rakenteineen, Seinajoen ja Ran
narinsalmen esijannitetyt rautatiesillat Seina
joen-Tampereen rautatierakennuksella, Pohjan 
rautatiesillat Tammisaaressa seka Pasilan uudelle 
ratapiha-alueelle tulevien hallien ja rakenteiden 
alustava suunnittelu . 

Sahkoistykseen liittyen selvitettiin kiinte iden 
laitteiclen laskelmaperusteita ja rakenteita. 

Eritasoristeilyjen suunnitteluun liittyvia kysy
myksia selvitettiin eri viranomaisten kanssa. 
Naista mainittakoon uudet moottoritiesuunnitel-



mat eri puoliila maata, mm. Kuopiossa ja Turun
tie Hyvinkaan ja Hangon valisella radalla. VR:n 
rakenteita varten valrrusteltiin vesioikeudellisia 
hakemuksia. 

Yksityisten toimesta tehtyja suunnitelmia rau
tatien alueelle rakennettavia laitteita varton tai 
muuallakin VR:n kaluston kuormittamia raken
teita varten tarkastettiin ja lausunto annettiin 
muun muassa seuraavissa tapauksissa: 

- sahkojohtoristeilyja koskevissa a ioissa 26 kpl 
- vesi- ja johtoristeilyja 27 » 
- sekalaisia rakenteita >> >> 4 » 
- Kaivokadun Tunneli Oy:n rakent.eita Helsingin 
asemalla koskevassa asiassa. 

Konepajatoimiston hankkimia yksityisia sum1-
nitelmia tarkastett.iin seka annettiin niihin liitty
via lausuntoja. 

Siltojen ja muiden rakenteiden hankinta- ja 
urak.kakyselyluonnoksia laadittiin runsaasti seka 
annettiin tarjouksia koskevia lausuntoja ja laa
dittiin sop imusehdotuksia. 

Valvontaa, mika vilkkaana rakennusaikana. 
merkitsee melkoista tyomilliraa, uoritettiin teras
s iltojen osalta konepajoilla ja asennuspaikalla 
seka terasbetonirakenteiden, lahinna siltojen 
osalta eri puolilla rataverkkoa. Naista mainitta
koon mm. Saimaan kanavan uuden rautatiesillan 
rakennustyo Lauritsalassa, ns. ohitustien silta
tyot Lappeenranna sa seka yli- ja alikulkusilloilla. 
joita vuoden aikana valmist.ui kaikkiaan 12. Piek
samaen ratapihan ylittavan sillan rakennust.yot 
aloitettiin marraskuussa. 

Tammikuussa saatiin paiitokseen Joensuussa 
Pielisjoen rautatiesillan neljan heikon ja ahtaan 
36 m ristikkojanteen vaihto uusiin janteisiin. 
R.uukin radanoikaisulla valmist.ui uusi Siikajoen 
ylittavii silta kasittaen kaksi Ruukin vanhan il
lan 45 m ristikkojannetta ja uuden 25 m levyjan
teen . Uusien terasjanteiden vaihdoista vanhojen 
tilalle mainittakoon Haapasalmen sillan 25 m 
levyjanne Savonlinnassa ja kaksi 12 m levyjan
netta Ylantan radalla. 

Vuoden lopulla aloitettiin junalauttasataman 
rakennustyot Jaantali a. Rakenteiden valvon
taa on suoritettu jaoston toimesta mm. lautta
sillakkeen ja tavara- ja tulliaseman o alta. 

Rakennukset 

Valtioru·autatoiden keskuspuutarhan henkilo
kuntaa varten valmi.~;:tui Nuppulinnaan 3 huoneis
ton asuntotalo . Rakennus on punsta ja tilavuu-
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deltaan 920 m 3. Lautiosaaressa laajennettii:tt 
asuntotaloa yhdella 2 h + k huoneistolla ja Ori
vedella 2 huoneiston taloa kahdella 1isahuoneella. 
Savonlinnassa muutettiin asuntotalo 5 lepohuo
nettaja 2 asuinhuoneistoa kasittaviik.<>i lepohuone
ja asuntotaloksi. 

R.iihimaelle valmistui syyskuussa terveyden
huoltokeskus, jonne toiminta siirrettiin entiselta 
rautateiden poliklinikalta 28. 9. Rakennus, kasit-

. taen myos sairaanhoitajan 2 h + k asunnon, on 
kivesta ja tilavuudeltaan 790m3 . Vaasan tet·vey
denhuoltokeskus muutettiin uusiin tiloihin kone
pajan alueella sijaitsevaan toirnisto- ja huoltora
kennukseen. Veturi- ja junarniehistoa varten ra
kennettiin Kirkkonummelle tarpeellisin huolto
tiloin varustettu huoltorakennus. Se on tehdas
valmisteinen 8-osainen ns. viipaletalo. 

Kuivaniemeen valmistui 30. 8 . 960 m3:n suu
ruinen pysakkiz·akennus ja Ruukin a ematalon 
rakentaminen aloitettiin. 

Vuoden 1965 viimeisella neljanneksella aloi
tettu Pieksamaen junatoimistorakennus valmis
tui rakennustoiden osalta 31. 12. laitte iden asen
nustyon jaadessa alkavalle vuodelle. Rakennus 
on 3-kerroksinen ja tilavuudeltaan 2 960 m3. Ra
kennuskustannukset olivat vuoden paattyessa 
634 442 mk. Mainittakoon, etta tyota viivastytti 
se, etta rakennusliiketta jouduttiin konk11rssin 
takia vaihtamaan. Riihimaella rakenteilla oleva 
junatoimistorakennus oli vuoden paattyessa run
kotyovaiheessa. Tampereen Viinikkaan vahnis
tuivat vuoden viimeisella neljanneksella tilavuu
deltaan 37 200m 3 oleva moottorivetmien huolto
ja koz·jaushalli seka tiihan liittyva tilavuudeltaan 
13 880 m 3 lampokeskus . Ensiksimainitun raken
nuksen rakennuskustaru10kset, joihin sisaltyy 
myos konehankintoja, olivat 4 817 500 markkaa. 
Pa ilaan rakennett.iin moottorijunien huoltotalli, 
jonka tilavuus on 10690 m3 ja Lappeenrantaan 
tilavuudeltaan 5 000 m 3 moottoriveturihalli. Rata
osaston keskusvarikkoalueelle Vatialaan raken
nettiin tilavuudeltaan l 660 m 3 varastosuoja. 
Kuopioon valmistui, kahdeksan suojahuonetta 
kii.sittava viiestonsuoja. Naantalissa aloitettiin 
·yyskuulla junalauttaliikennetta palvelemaan 
tarkoitetun tavara- ja tulliaseman rakennus
tyot. 

Tietokonekeskuksen laitteiden asennustyot 
aloitettiin niita varten vuokratuissa 2 500 m 2 

huonetiloi. sa Helsingissa. 
Huonerakennusjaostossa laadittiin 43 eriko

koista uudisrakennusta varten luonnospiirustuk
sia 122 kpl., paapiirustuksia 35 uudisrakennuk
selle 91 kpl ja tyopiirnstuksia 15 rakennuk;elle 
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114 kpl. EdelUimainituista kaksi uud.i rakennusta 
on sellaisia, joiden suunnitelmat laadittiin minis
terion erikoisluvalla virka-ajan ulkopuolella jaos
ton arkkitehtien toimesta. n.imittain Naantalin 
rautatie- ja tulliasemarakennus . eka Kouvolan 
sahkota1o- ja laitesuojarakennus, joka viimeksi 
mainittu keskoytet.tiin paapiirrosvaiheeseen. 

Paapiirrosvaiheeseen valmistuneitten lisaraken
nusten yhteenlasketut tilavuudet ovat 107 400m 3 

lamminta ja 295 m 3 1..")'lmiia tilaa. 
Yanhoihin rakennuksiin tehtavia saneeraus-, 

korjaus- ja muutostoita varten laaditt.iin 10 ra
kennukselle 20 luonno piirrosta, 97 rakem1ukselle 
131 1/ l 00-piirrosta ja 16 t•akennukselle 31 ori laista 
tyopiirrosta. Kohteista mainittakoon J yviiskylan 
ja Joensuun asemarakennusten saneerauks t eka 
Tampereen asemarakennuksen muutokset, Hel
singin asemarakennul{Sen aapuvan matkatava
ran tiloihin- seka Lahden ja Yl.ivieskan tavara
asemien tiloihin suunnitellut muutokset. Raken
nustyot paasiviit a1kamaan Joensuussa, Tampe
l"eella ja Ylivieskassa. Rakennusselostuksia laa
dittiin 12 eri rakennnskohdetta varten ja alusta
via kustannusarvio.ita 13 rakennuskohteelle. Va
rinmaarittelyja tehtiin eri tapauksia varten 74. 

Sdhkoistiiminen 

Ra.uta.teittemme sab.killstfu:nis~ _j_otka aloi
tettjjn 13. 12, 1965 Tuo ·il sa, rataosal la Pa
sila- Kirkkonummi jatkettiin. K ertomusvuoden 
loppuun mennessa oli valettu betonisia johdin
pylvasperustuksia 545 ja haruspalkkeja 63. Tyot 
jatkuvat. 

JJI aaperdtutkirnukset 

Geoteknillisenjaoston toimesta suoritettiin vue
den 1966 aikana maaperatutkimuksia 234 tutki
muspaikalla. Niissa tehtiin yhteensa 8 926 kai
rausta, joiden yhteenlaskettu pituus on 53 900 m. 
Laboratoriotutkimuksia varten otettiin 139 pai
kasta yhteen a 1 580 naytetta. Naiden lisaksi tut
kittiin laboratoriossa 29 soranaytetta ja 338 raide
sepelinaytetta. Betonin laadtm tarkkailua varten 
puristettiin betonikuutioita vuoden aikana 628 
kpl. Tutkimusten perusteella laadittiin 295 pii
rustusta. Ratapenkereen vakavuuteen Jiittyvia 
tutkimuksia seka penltereiden tekoa selvittavia 
tutkimuksia tehtiin yhteensa 83 eri paikalla seka 

vanhoilla etta rakenteilla oleviUa radoilla. R.adan 
oikaisumahdollisuultsia selvitettiin 22 eri rata
osalla. Ali- ja ylikulkusiltapailclwja tutkittiin 26 
ja vesistosiltapaikkoja 12. Naiden lisiiksi tutkit
tiin 79 rumpupaikkaa. Erilaisten rakennusten ja 
rakenteiden paikkoja tutkittiin yhteensii. 28. Ve
den saantia ja laatua tutkittiin l paikkakunnalla 
seka viemareiden ja vesijohtojen perustamista 2 
paikkakunnalla. Raidealustan routimiseen liitty
via tutkimuksia tehtiin 3 rataosalla. Yuoden 
aikana geoteknillinen jaosto suoritti yhteistyossa 
Sahkoradat Oy:n kanssa ajojohtopylvi.iiden pe
rustamiseen liittyvia tutkimuksia rataosalla Pa-
ila- Kirkkonummi. Samoin yhtei tyossa rauta

tierakennustoimiston seka ratatoim.iston ja rata
teknillisen toimiston kanssa laadi tt iin uudet raide
sepelin toimitusehdot. 

Tutkimusten perusteella annettiin lausuntoja 
rakennusten. siltojen ym. rakenteiden perustami-
esta, ratapenkereiden teosta ja vahvistamise ·ta 

seka tunneleiden ja luolien louhimisesta ja vah
vistamisesta. Jaoston tehtaviin kuului myoskiu 
sepeloimisprofiilien tarkastaminen routimista ja 
ratapenkereen vakavuutta silmiillapitiien, kivi
naytteiden ja kallioiden tutkiminen raidesepelin 
valmistusta silmallapitaen seka raidesepelin laa
duntar·kkailu. 

Puuta1·hatoiminta 

Talvi oli sa.a.oloiltaan poikkeuksellisen ankara. 
:Kiinpa tammi- ja helmikuun keskilii.mpotila o li 
6- 7° normaalia alhaisempi. Se oli myos runsas
luminen niin, etta kylman huhtikuun paattyessa 
oli viola lumikinoksia. Kesa tuli sitten nopeasti. 
K evatkesa oli ltuivuutensa takia epaedullinen, 
. yyskesa suotuisa. yystoita pui toi ·sa saatiin jat
kaa viela joulukuulla. Istutusten jarjestelyssa py
rittiin liikennepaikkojen lahiympariston viihtyi
syyden parantamiseen. Niinpii kesakautena olikin 
kaytossa = · 1117 kukkauw·naa ja 27 5 amppe
lia. Kaikkiaan istutettiin eri liikennepaikoille yli 
33 000 erilaista tainta. Puistojen lukumaara 
lisiiiintyi kolmella ja oli niita tyokauden paat
tyessa 931. Istutuksin koristettuj en liikennepaik
kojen lukumiiara lisaantyi yhdellii kun Pallo napa
piirin pohjoispuolella sai ens immaiset i. tutuk
sensa. 

Kaupallisen toimi.nnan bruttomyynnin arvo oli 
24405,71 mk merkiten lisaysta 15. o %. 
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III. RAUTATIERAKENNUKSET 

Kertomusvuonna olivat tyot kaynnissa Joen
suun-Ilomantsin, Kaulinrannan-Kolarin, Tam
pereen-Parkanon- einajoen, Parikkalan-On
kamon, Jamsankosken-Jyvaskylan ja Juankos
ken-Lujkonlabden rautatierakennuksilla seka 
viimeistelytoiden osalta J yvaskylan-Suolabden 
radan muutostyolla. 

Rautatierakennuksittain jakaantuivat tyot ja 
maararabojen kaytto seuraavasti: 

J oensuun-Ilomantain ?"autatierakennua 

Rata sisaltyy 3. paivana kesakuuta 1938 
annettuun lakiin rautatierakennuksista vuosina 
1939-1946, mutta lain vanbennuttua eduskunta 

I. Varojenkaytto 

A. Varainaiaet miiiiramhat 

teki 11. paivana marraskuuta 1949 uuden paii.tok
sen tyon aloittamisesta. 

Rataosa J oensuu-Tuupovaara valmistui 
vuonna 1960. Saman vuoden tammikuun 14. 
paivana teki valtioneuvosto paatoksen rataosan 
Tuupovaara-Herajarvi rakentamisesta ja se val
mistui vuoden 1963 aikana ja luovutettiin rata
osaston hoitoon 1. piiivana tamm.ikuuta 1964. 

Lokakuun 24. paivana 1963 valtioneuvosto vab
visti rataosan Herajarvi-Ilomantsi suunnan ja 
antoi mainittua rataosaa koskevan rakennuslu
van. Radan koko pituus on 70.1 km, josta osuu
den Herajarvi-llomantsi pituus on 17.7 km. Jyr
kin noususuhde rataosalla on 12 °/ 00 , kaarresateet 
ovat vahintaan 2 000 m, paitsi Herajarven lii
kennepaikalla 1 000 m. 

Siirtynyt v:lta 1964, 19 Pl. 1:21/64 ................ 51 000,00 
~ >) 1965, 19 

Myonnetty v:lle 1966, 19 
1966, 19 
1966, 19 

Kaytetty v. 1966 

Siirtynyt v:lle 1967 

Pl. 1:22/65 
Pl. 1:16 a 
Pl. 1:16 a 1 ) 

Pl. 1:16 b 2 ) 

••••••• 0 ••• 0 •••• 

................ 
•••••••••• 0 ••• •• 

...... ...... ... . 

1 054 025,95 
600 000,00 
105 502,11 
735 000.00 2 545 528,06 

1 771 418,84 

774 109,22 

B. Tyolliayyamiia1·arahat 

Myonnetty v:lle 1966. 
Kaytetty v. 1966 

19 Pl. VI:1 .................. . 949 000.00 
949 000,00 

') pakkolun. ') tyoll. 

C. l{iiytetty varoja v. 1966 kaikkiaan ... ...... . .... ....... . 2 720 418,84 

2. S u o r i t e t u t t y 6 t 

A. Ratapenge1· ojineen 

Maa- ja louhimistyot 

Vuoden aikana on kuljetettu autoilla li amaata 

penkeroisiin sel'a soraa eristys- ja valikerroksiin. 

Rataleikkaukset saatiin valmiiksi koko rataosalla 

Tyoln.ii 

I 
V. 1966 I Vv. 
-----;---- ~~~.~-1966 
k-m' mk 

Pengerrystyot 
Las~-. si~- ja niskaojien 

kmvua . . . . . . . . . . . . . . 9 665 68 706,18 172 984 
Maata rataleikkauksista 

penkereeseeu ja sivuun 10 139 32 824,32 829 199 
Lisii.maata penkerceseen 107 995 418 106,08 810 260 
Ojien louhinta . . . . . . . . . 2 718 
Rataleikkauksien louhinta 5 003 85 461,40 223 912 
Eristys- ja viilikerrosta . . 70 779 333 820,42 122 304 

Herajarvi-llomantsi. Seuraavas a taulukossa B. Piiiillysrakenne 
esitetaan ko. tyot eriteltyina: Soraa tukikerrokseen . . . 22 770 117 296,57 312 284m3 

4 15949- 67 
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Rataa (paa- ja sivuraidetta) Ilomantsin a ·o
maHa on kiskotettu kaytetyilla 30 kg:n kiskoilla 
2.~i6 km:n pitnudelta. 

C. Rummut ja sillat 

Radan viimeinen rumpu (cl = 120) rakennettiin. 
Riihijoen ja Mu tajoen ratasillat valmistuivat. 

Kertomusvuonna rakennettiin myos Syvanuurron 
alikulkusilta ja Maukkulan alikulkusilta. Kaikki 
sillat ovat tera betonisia. 

D. Tiet ja tasoitukset 

Tiepenkereihin on kuljetettu mas. oja 22174 m 3 • 

Maukkulan ja Ilomantsin liikennepaikoilla on 
suoritettu tasoitustoita (tasoitusleikk. 10 543 rna, 
lasoitustayt. 15 285 m 3 ). 

1. Varojen kaytto 

A. Varsinaiset miiiirarahat 

li:. Pakkolunastus 

Tuupovaaran kunnan osalta on pakkolunastus
toimitus pantu alulle. 

Kaulinrannan- Kola1·in 1·autatierakennus 

Laki Kaulinrannan-Kolarin (-Akasjoen) ra
dasta annettiin 23. paiviina joulukuuta 1959 ja 
rakentamistyot aloitettiin valittomasti. Radan 
koko pituus on 124 km. Rataosa Kaulinranta
Pello (42.1 a km) avattiin yleiselle valiaikaiselle 
liikenteelle 3. l. 1964 ja rataosa Pello-. 'ieppijarvi 
(43.10 km) l. 12. 1965 valiaikai elle tavaraliiken
teelle taysin vatmukuormin, . eka samanlaiselle 
liikenteelJ e rataosa Sieppijarvi- Kolari (21. 385 

km) 1. 12. 1966. 
Vuoden 1966 aikana on jatkettu radan penger

rys-, kiskotus ym. toita piiiiasiassa valilla Pello
Akasjoki. 

Siirtynyt v :lta 1964, 19 Pl. 1:21 /64 • • • • • • • • • • • • • • a • 175 000,00 
1964. 
1965, 

I) 1965, 
M,vonnetty v:llP 1966, 

1966, 
1966. 

Kaytetty \', 1966 

Siirtynyt v: lle 1967 

B. Tyollisyysmiii:iri:irahat 

Myonnetty v:lle 1966, 
Kaytetty v . 1966 

19 Pl. 1:21 /64 (ratak.) ......... 
19 Pl. 1:22/65 ................ 
19 Pl. 1:23/65 ...... . ......... 
19 Pl. 1:16 a ................ 
19 Pl. 1:16 b (tyoll.) •••••• 0 • • 

19 Pl. 1:16 b (kisko) ......... 
... .. .. . .................. .. ... 
..... .. .. . . ............. . .... . . 

19 Pl. VI: l ... . .... . . .. .... . . . 

398 646,64 
I 236 394,25 

300 000,00 
2 000 000,00 
1 415 000,00 
2 250 000,00 7 775 040,89 

7 438 651,22 

336 389,67 

2 040 000,00 
2 040 000,00 

C. J{iiytetty vamja v . 1966 kaikkiaan ..................... . 9 478 651,22 

2. Suoritetnt tyot 

A. Ratapenge·r ojineen 

Maa- ja l ouhim i styot 

Mainittuja t.Oita on tehty piiaasia sa valilla 

Kolari - .Akasjoki. Seuraavassa t.aulukossa ne 

c>Sitetaan eriteltyina: 

Tri\Joji \-. 1966 I 
-------.-
k-111~ I mk 

Yv. 
1960- 1966 
k-m 3 

Penyerrysiyol 
Lasku-, sivu- ja niska-

ojien kaivua ....... 19 -!63 75 796,12 526 575 
Maata rataleikkauk-

sista penkereeseen ja 
sivuun . . . . . . . . . . . . 306 

Lisiimaata penkerceseen 7-! 997 
Ojien louhinta . . . ... 
Kallioleikkauksien lou-

1 760,46 62 769 
322 991,39 1 397 654 

3 472 

hintaa . . . . . . . . . . . . 4 004,44 -10 024 
Eristys- ja viilikerrosta 6 116 391 060,46 630 020 

B. PiiiillysrakennP 
Sorastam ista . . . . . . . . . 4 561,62 19 631m3 

Sepeli.iintiii .......... 62 327 1 193 443,97 113 907m3 



Sepeliii. on kuljetettu Pellosta junilla. 
Rataa on kiskotettu 30 kg:n kiskoilla (sivurai

teita) l.Ho km ja 54 kg:n kiskoilla 28.925 km, 
josta sivuraidetta 0. 7 o o km. Kevyttii. kiskotusta 
on vaihdettu raskaaseen 54 kg:n kiskoihin 2. 1 6 3 

k=:n pituudelta. 

C. Rumrnut ja sillat seka muut lciinteiit laitteet 

Vuoden aikana valmistuivat Aldisjoen teras
betoninen holvisilta, l\'lannaojan tera ·betoninen 
ratasilta ja Mannaojan tiesilta seka terasbetoni
nen Kolarin ylikulkusilta. 

Sieppijiirvelle ja Kolariin rakennettiin ra. kaan 
tavaran kuormauslaiturit. 

D. 'l'iet ja tasoitukset 

J oillakin liikennepaikoilla suoritettiin tasoitus
ti:iita: leikkauksia kaikkiaan 1 106m3 ja tasoit-us
taytetta 15 903 ms. 

E. Pakkolunastus 

Pakkolunastustoimitn on pantu alu lle Ylitor
ruon kunnan alueella. 

l. Varojenkaytti:i 
A. Va1·sinaiset ?niii.iriimhat 
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F. Turvallisuus- ia merkinantolaitteet 

Varmistuslukkolaitteet on asennettu Jnoksen
gin, Turtolan, Naamijoen ja I<oivumaan liikcnne 
paikoille. 

G. Heikko- ja vahvavirtalaitteet 

T eraksinen puhelinjohtopari on asennettu Siep
pijarven liikennepaikalle Sieppijarven kylan kPs
kuksesta. 

Ta.mpereen- Parkanon- Seinajoen 1·autatie
rakennus 

Taman 154 km pitkan radan rakentamisesta on 
annettu laki 13. paivana tammikuuta 1961. Rata
suunnan vahvisti valtioneuvosto 29. 6. 1961 ja 
toiden aloittamisluvan antoi kulkulaitosten ja 
yleisten ti:iiden mirusterion tyi:ivoima-asiain osasto 
5. paivan joulukuuta 1961. 

Kertomusvuoden aikana on rakennusti:iita jat
kettn rataosalla Vahojarvi- Seinajoki. 

Siirtynyt v:lta 1964, 19 Pl. 1:21 /64 .. . .. . . ... .. ... . 132 512,54 
452 626,89 

4 201 000,00 
2 756 000,00 

» >> 1965. 
1966, 
1966, 
1966 

19 Pl. 1:22/65 ..... .. ...... .. . 
Myi:itmetty v:lle 19 Pl. 1:16a ............... . ,, 19 Pl. 1:16 b (tyi:ill.) .. .. .... .. . 7 542 139,43 

6 163 332,80 Kaytetty v. 

Siirtynyt v:lle 1967 l 378 806,63 

B. Tyollisyysmi.iariirahat 
Myi:innetty v:lle 1966, 19 Pl. VI: 1 . . ... . .......... . . . 4 025 000,00 

4 025 000,00 Kiiytetty v. 1966 .............. . ... . ......... .. . 

C. Kiiytetty vm·oja v. 1966 ka-ikk-iaan .... . ................ . 10 188 332,80 

2. S u o r i t e t u t t y i:i t 

A. Ratapenge1· ojineen 

Ti:iita on tehty rataosalla Vahojarvi- Seinajok.i. 

Eristyssoraa on kuljetettu j1milla Alavnden sora

kuopasta. 

Eriteltyinii on mainittuja ti:iita snoritettu Acu

raavasti: 

Trolaji 

I 
Y. 1966 I Vv. 
----;----- 1961- 1966 
k-m • I mk J k-m ' 

Pengerryslyot 
Lasku-, sivu- ja niska-

ojien kaivua . . . . . . 69 862 268 770,62 409 892 
l\1aata rataleikkauk-

sista penkereeseen 
ja sivuun ......... 112 839 583 183,66 706 247 

Lisamaata penkeree-
seen ............. 147 169 709 J 38,98 1 244 410 

Ojien louhinta . . . . . . 8 783 106 496,42 24 211 
Rataleikkausten lou-

hintaa . . . . . . . . . . . 43 079 704 543,06 264 797 
Eristys- ja valikerrosta 222 417 1161 395,06 516 60-l 

B. Piiallysrakenne 
Sepeliiintia . ... ... . . . J 2 071 -125 .191 ,95 20 977m3 
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Sepeli on kuljetettu autoilla ja junilla Routa
kalliosta Seinii.joen puoleiseen piiiihan. 

Raid etta on kiskotottu 54 kg:n kiskoilla 4. 9 7 5 

km radan pohjoispiiiissii. ja 30 kg:n kiskoilla l. s 52 

km Parkanos a yhdysraidetta Haapamaen suun
taan. 

C. Rummut ja sillat 

Ratarumpuja teriisbetonisista putkista Yalmis
tui vuoden aikana 11 . 

Yksi teriisaaltope ltinen a likulkutunneli raken
nettiin. 

Rannarinsalmen ja Perii einajoen ratasiltain 
maatuet rakennettiin. Ku:ivasjarven ja Navetta
vuoron teriisbotoniset ylikulkusillat valmistuivat, 
edellinen urakoitsijan rakentamana ja ja.lkimmai
nen omana tyonii. 

D. 'l'iet ja tasoitukset 

Teiden pohjaus-, pengerrys- ja tasoitustoita 
on suoritettu tulotoillii. ja ylikulkusiltapaikoilla 
Parkanon-Seinajoen viUillii. Samalla valilla on 
suoritettu liikennepaikoilla tasoitustoitii: leik
kauksia 47 439m 3 ja taso itustaytotta 52 555 m 3 . 

l. Varojen kayttii 

A. V a,rsinaiset madri:irahat 

E. 1.'urvallisuus- ja merkinantolaitteet 

Varmuuslukituslaitteet asennettiin Parkanossn 
Isokankaan soraraiteen vaihteeseen. 

F. Heikko- ia vahvavirtalaitteet 

Radiopuhelimia hankittiin 13 ja tukiascmat 
rakennetti:in kolmeen paikkaan. 

Parikkalan--Onkamon rautatierakenn·us 

Laki taman radan rakentamisesta annettiin 13 . 
paiviinii tammikuuta 1961. Valtioneuvosto vah
visti ratasuunnan 21. 12. 1961 ja rakentamislupa 
annettiin 17. l. 1962. Radan pituus Parikkalasta 
J oensuun- Niiralan radan liittymakohtaan (Sakii
n:iemen vaihtceseen) on 92.8 6 km ja siita edel
leen Tikkalaan uusittavan rataosuuden pituus 
6. 20 km. Lisaksi tuli muutottavaksi Parikkalasta 
Savonlinnaan johtavaa rataa 2. 58 km. 

Rataosa Siikiiniemi- Puhos (27. 4 4 km) avat
tiin valiaikaselle kokovaunukuormaliikenteelle 
1. 12. 1965 ja rataosa Parikkala- Puhos (65.42 
km) samanlaiselle liikenteclle l. 12. 1966 seka 
samana piiivanii koko rataosa Siikiiniemi- Parik
kala rajoitetulie liipikulkevaUe tavarajunaliiken
teelle. 

Vuoden aikana suoritettiin paaasiassa viilillti. 
Parikk.ala-Puhos viimeistelytoitii ja raiteen kis
kotusta ja sepelointi ii. 

Siirtynyt v :lta 1964. 19 Pl. 1:21 /64 .... ........... . 491 345,67 
I 148 769,88 
1 800 000,00 
8 950 000,00 
1 842 000,00 

» >) 1965, 
Myonnetty v:lle 1966, 

1966, 
1966, 

Kaytetty v. 1966 

Si irtynyt v: lle 1967 

B. 1.'yollisyysmi:id1·dmhat 

Myonnetty v:lle 1966, 
Kaytetty v. 1966 

19 Pl. 1:22/65 .............. . . 
19 Pl. 1:24 ja 25 .............. . 
19 Pl. 1:16 a) jab) kisk. ....... . 
19 Pl. 1:16 b) tyoli ... ......... . 

19 Pl. VI: I 

14 232 115,55 
12 248 458,83 

1 983 656,72 

2 200 000,-
2 200 000,-

C. J(dytetty va.1·oja v . 1966 kaikkiaan ............. . ...... . . 14 448 458,83 

2. S u o r i t e t u t t y o t 

Ratapenge1· ojineen 

Maa- ja louhimistyot 

Vuoden aikana on suoritettu paaasiassa v ii 
meistelytoitii ja Parikkalan asemalla 1eikkaus
toitii . Seuraavassa taulukossa tyot esitetii.iin eri
teltyinii: 



Trolaii 

Pengerrystyol 
Lasku-, sivu- ja niska-

Y. 1966 

I k-m' [ mk 

, .. v. 
1962- 1!166 

1 k-m• 

ojien kaivutt .... _. 9 137 65 953,12 206 394 
Maata rataleikkauk-

sista penkerceseen 
ja sivuun . . . . . . . . 33 215 150 275,43 1 82 976 

Lisiimaata penkerec-
seen . . . . . . . . . . . . 15 386 74 453,37 790 327 

Rataleikkausten lou-
hintaa _ . . . . . . . . . . 468,54 97 684 

Eristys- ja viilikerrosta 24 052 103 163,72 1 045 278 

B. PiiiUlysrakenne 
Sorastamista ....... 2544 8400,74 2544m3 

.. epeliiintiii ......... 139184 2 275 6.!2,21 206 212m3 

Sepelia on mmskattu Loikkasenkalliosta, Kyl
makalliosta ja Tervo. enkalliosta ja sen kuljetu 
suoritettu autoilla ja ju.nilla. Raide on tuettn 
kauttaaltaan lahes tayteen korkeuteen. 

Vuoden aikana on kiskotettu 54 kg:n kiskoilla 
pi:i.araidetta 56. 4 o 4 km rataosalla Syrjasalmi
Parikkala ja sivuraiteita 5. g 9 o km seka sivnrai
teita 43 kg:n kiskoilla 0 . ; 2 s km ja 30 kg:n kis
koilla 3. o 51 km eli yhteensa 65.91 s km. 

C. Run11mut. sillat sekd mu1~t kiintedt laitteet 

Kesalahclen terasbetoninen alikulkusilta val
mistui. 

yrjasalmen ratasillan terasosat asennettiin. 
Silta on entia pienta viimeistelya vailla. 

Terasbetonisia ylikulkusiltoja ,-almi'3tuj vuoden 
aikana kolme kappaletta, joista Kesalahden sillan 

1. Varojenkaytto 

A. Va1·sina1:set mi:iiilrd.rahat 
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rakensi urakoitsija ja muut tehtlln. ornana tyona. 
Henkilolaituri on rakennettu Tikk.alaan ja vali
laituri Parikkalaan seka korkea kuormauslaituri 
Saaren liik<>nnepaikalle. 

D. 'l'iet 

Liikennepaikkojen tuloteita sel<fi teiden siirtoja 
ja korottamisia on valmistunut 18 eli yhteensa 
13.4 23 km. Keskeneraisiksi on jaanyt lisaksi 10 
tietyota. 

E. Pakkolunasttts 

Pakkolunastustoimitukset on pantu alulle ka.ik
kien taman radan suhteen kysymykscen tulevien 
kuntien alueilla. 

F. H eikko- ja vahvavirtalaitteet 

Kaksijohtoinen kuparinen puhelinlinja on ra
kennetht Parikkalan ja Kesalahden valille. 

J i:imsiinkosken- J yvaslryli:in ra1ttatie1·akennus 

Laki taman 53 km pitkan radan rakentamisesta 
annettiin 13. paiviinii tammikuuta 1961 ja radan 
suunnan vahvisti valtioneuvosto 8. paivana mar
raskuuta 1962. Radan varsinaiset rakennustyot 
aloitettiin v. 1964 viililla Jyva h.-yltir- aynatsalo. 

Vuoden aikana on tehty paaasiassa pengerrys
toita rataosalla Jamsiinkoski-Jyviiskyla. 

Siirtynyt v:lta 1964, 19 Pl. 1:21 /64 . . . . . . . . . . •• 4 • . . 62 000,00 
451 110,83 

1 000 000,00 
2 058 000,00 

>) >) 1965. 19 Pl. 1:22/65 .. . . . ... . . . . . . . . 
Myonnetty v:lle 1966, 19 Pl. 1:16 a .. . . . . . . . . . . . ... 

1966, 19 Pl. 1:16 b .. . . . . . . . . . . . . . . 
Kaytetty v. 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Siirtynyt v:lle 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ...... 

B. Tyollisyysmi:ii:irdrahat 

Myonnetty v:lle 1966, 19 Pl. VI:1 .................. . 
Luovut Ltn Kaulinrannan- Kolarin rautaticrakennuksellc 
Kaytetty v. 1966 ...................... . ....... . 

Jaannos ........... .. ...................... . ....... . 

C. Kiiytetty 1•aroja v. 1966 ka1'klciann ............. . ...... . . 

5 15949 G7 

30 000.-
2 085 862,-

3 571 110,83 
3 365 213,12 

205 897.71 

2 116 000.-

2 115 862,-

138,-

5 481 075,12 



30 

2. Suo r it o t u t t yo t 

A. Ratapenger ojineen 

P engerrystoita on suoritett.u eriteltyina seuraa
vasti: 

T~·Oinji V. 1966 I Yv 
----c----- 1964-

k-m' mk ~~!~ 

Lasku-, sivu- ja niskaojien 
kaivua . . . . . . . . . . . . . . . 24 603 159 145,10 53 080 

Maata leikkauksista penke-
reeseen ja sivuun ...... 266 939 1 486 042,85 917 768 

Lisamaata penkereeseen . . 28 159 85 603,36 89 751 
Ojien louhintaa . . . . . . . . . 774 16 300,44 1 -114 
Rataleikkausten louhintaa 62 326 851 996,42 136 463 
Tunnelin louhintaa . . . . . . 6 206 164 323,00 
Eristyskerrosta . . . . . . . . . 5 991 27 558,60 30 368 

1. Varojen kaytto 

A. l' arsinaiset miiCirarahat 

Si.irtynyt v:lta 1964. 19 P l. 1:22/64 . . . . . . 
Myi:innetty v:lle 1966, 19 Pl. 1:16 a . . . . . . 

1966, 19 Pl. I: 16 b . . . . . . 
Ki:iytetty v. 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Paasivuoren ja Keljonkankaan tmuwleita on 
lonhittu 158 m. 

B. Rummut ja siUat 

Jyvaspohjan terasbetoninen alikulkusilt.a val
m.istui ja Myllyojan terasbetonisen ratasillan ra
konnustyi:i aloitettiin. Tikka-Mikon terasbetoni
sen ylikulkusillan maatuet ja pilarien pernstuks t 
vahnistuivat. 

Ratarumpuja betoniputkista Yalmistui v.iisi ja 
terasbetonista yksi. 

J uankosker~r-liuikonlahden 1·autatie1·akennus 

Valtioneuvo to teki paii.ti:iksen radan rakenta
misesta 25 . paiviini:i helmikuuta 1965 ja vahvisti 
samalla taman 28 km:n pituisen radan suunnan . 
Kulkulaitosten ja yleisten ti:iiden ministerii:i antoi 
luvan ti:iiden aloittamiseen viela samana vuonna. 

0 ••••••••• 

. . ...... . . 

. . ...... . . 

. ... . ... . . 

23 1 953,72 
1 000 000,00 
L 194000,00 2 425 953,72 

l 991 189,79 

Siirtynyt v:lle 1967 . . . . . . . . . . . . ...... ...... . . . . . . 434 763,93 

B . Tyollisyysvarat 

Myi:innetty v:lle 
Kii,ytetty v. 

1966, 19 P l. VI:l .... .. ... . ........ . l 856 000,-
1 8!56 000,-1966 .......... .. ... . ... . ... .... ... . 

C. Kciytetty varoja v . 1966 kaikkiaan .................... . . 3 847 189,79 

2. S u o r it e t u t t y i:i t 

A. Ratapenger ojineen 

Pengerrysti:i ita on tehty pi:iaasiassa valillii Juan
koski-Kaavi. 

Mainittuja ti:iita on suoritettu eriteltyinii seu
raavasti: 

Tyiilaji 

1
_,_-_· _10_6_6.,------1 i~~5-
k·m ' mk ~?.~,~ 

Lasku-, sivu- ja niskaojien 
kaivua . . . . . . . . . . . . . . . 17 832 121 889,82 18 803 

Maata leikkauksista. penkc-
reisiin .. . ............. 356 343 1 345 410,20 481 639 

Lisamaata penkereeseen . . 80 588 235 316,96 107 113 
Ojien louhintaa . . . . . . . . . 156 1 377,48 156 
Rataleikkauksien louhi ntaa 48 336 706 188,96 51 329 

B . Rttmm.ut 

Ratarumpuja valmistni betoniputkista 14, 
teriisbetonista yksi ja teriisaaltolevysta yksi. 

C. Pakkolttnastus 

Paldwlunastustoimitus pantiin alulle ::11uuru
vedon km1nan alueclla. 

Jyvi.iskyU:ir~r-Suolahden mdan mU'utostyo 

Jyvaskyli:in- Suolahden 40.6 km:n pituisen 
rataosan li.ikenneteknillisesti epiiedullisten nousu
ja kaarrcsuhteiden muuttamisesta vastaamaan 
siihon liittyvien ratojen rakentamisessa ki:iytet
tyja tekn illisii:i miitirayksii:i antoi valtionenvosto 



rakentamisluvan 20. piiivana maaliskuuta 1958 
ja myonsi tyollisyysvaroja 11. 9. 1958. Ra
kennustyot aloitettiin saman kuukauden a.j
kana. 

1. Varojonkaytto 

A. V a·rsinaiset ma.aramhat 
Siirtynyt v:lta 1965, 
Myonnetty v:lle 1966, 
Kaytetty v. 1966 
Siirretty rataosastolle 

Siirtynyt v :lle 1967 

2. S Ll o r i t e t u t t y o t 

A. Pakkolunastus 

19 Pl. 1:25 /65 
19 Pl. 1:16 a 

Pakkolunastettavien alueiden maanmittaustoi
mitukset jatknivat Laukaan pitiijiin alneella. 

Ratatutkimukset 

Luumaki- Hamina - Kotka ratasuunnalla 
tarvittavia karttojen on piirretty ilmavalo
kuvista. 

Rautatie- fa ratarakennuksilla ki:iytetyt m}ia1·arahat: 

Vuosi Joensuun- Jyviiskyliin- Kaulin-
llomantsin Suolahdcn ran nan-
rautatie- ro.dan Kolar in 
rakennuR muutostyii routatie-

rakennus 

1949 .... 170 209,47 I 1950 .... 1718 938,00 
1951 .... 42 557,33 
1952 .... 66 388,91 
1953 .... 1598 580,74 
1954 .... 3 852 753,01 
1955 .... 2 627 727,01 
1956 .... 2112 884,69 
1957 .... 2 754 085,21 
1958 .... 3 242 095,78 423 221 ,02 
1959 .... 806 770,13 3 032 202,65 3 413,05 
1960 .... 5 2 007,32 4 690117,21 4541177,71 
1961 .... 1 015 959,38 7 293 334,54 7 724 435,39 
1962 .... 1 236 373,06 5 754 568,36 6178170,62 
1963 

I 

574 011,71 2 300 041,58 5 211454,29 
1964 .... 2 337199,68 545 989,30 8 563 819,36 
1965 3 334 787,52 183 128,74 10 339 84&,41 
1966 2 720 418,84 100 020,50 9 478 651,22 
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Kertomusvuotena suoritettiin Kangasvuoren 
ttmnelissa ratapiirin toimesta ja muutostyon 
varoilla salaojitustoita. Linjasuojastustyot jat
knivat JyvaskyHin ja Leppaveden valillii. 

95616,70 
85 136,86 180 753,56 

100 020,50 
16 000,00 116 020,50 

64 733,06 

SUtmnitellusta Ristiinan teollisuusradasta on 
tehty rataprofiili karttojen perusteella ja pidetty 
radan suuntakokoukset. 

Luikonlahden- Sysrnajarven ratasuunnalla on 
suoritettn ilmavalokuvaus ja karttojen piirta
mista Maasto Oy:n toimesta Outokumpu Oy:n 
raboittamana. 

Vuoden 1966 kiiynnissa olleiden rautatieraken
nusten rakennustyohon kiiytetyista miiarara
hoista on laaclittu oheinen taulukko, josta ilme
nee va.rojen kaytto vuosittain seka yhteismiiarii. 

Tampereen- I Pnrikkalan- Jiirusiin- Juan-
Parka.non- Onkamon kosken- kosken-
Seini.Ljoen I r.\utatie- Jyviiskyliin J,uikonlahllen 
rautatie- rokennu l:l rautatie- mutatie-
rakennus rakennu · rakennu• 

I 
I 

i 
654 123,55 

1 742 607,9 I 2 476 713,36 
6 658 299,55 I 4 973 257,81 153130,02 
9 305 827,62 1 8 449 798,73 3 002 764,15 

10 876 807,42 13 893 955,29 4 938 767,86 1 092 836,20 
10 188 332,80 14 418 458,83 5 451 075,12 3 847189,79 

Ybteensa j 31593 747,79 J24 322 623,90 J52 040 965,05 J 39 435 997,92 J44 242184,02 j 13 545 737,15J4 940 025,99 

Lisiiksi on kaytetty vuonna 1966: 

Kontiomaen- Taivalkosken rantatie-
rakennus ..... . ...... . ... . . . .. . 

Oriveden-Jii.msan rautatiera.kennus 
Suolahden- Haapajiirven 
Siilinjarven- Jua.nkosken •> 

Lahden- Loviisan muutostyi:i ..... . 

343 121,95 
59 414,12 

& 935,73 
13 551,74 

2 000,00 

Yhteensi:i on ki:iytetty vuonna 1966: 

Rautatie- ja ratarakennukset ... . 
Rautatietutkimukset .......... . 

46 659 170,64 
24 710,48 
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IV. KULJETUSKALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 

}( 1ilj etuskalusto 

Paiiosan vetureita ja moottorivaunuja ko~;ke
vista toista kertomusvuonna aiheutti 1.mdon cl ie
selvetovoimakaluston bankinta, joka jatkui yhta 
laajana kuin odellisinakin vuosina . Huomattavan 
osan niiista tehtii,vista muodostivat rakenteilla 
olevan moottoroich:m kaluston tyon ja tarveainoi
den tarim. tukset seka vetlueiden ja vaunujen vas
taanottokoeajot luovutustarkastuksineon. Uutta 
moottoroitua kalustoa valmistui kertomusyuonna 
;,euraava ti: 

4 kpl 2 800 hv teboisia, siihkoisella voimansiir
rolla ja 3-akselisilla, yksimoottorisiJla teleilHi va
rustettuja Alsthoro-tyyppisia Hr 13 -diesellinja
vetureita; 19 kpl 1400 hv tehoisia, Voith L 216 
rs-vaihteistolla ja 2-al,selisilla tolei lla varnstettuja 
Svl2-diesolsekajLmavetureita; 6 kpl l 400 hv te
hoisia, Voith L 216 rs-vaihteistolla, hoyrynkehit
timellii ja 2-akselisilla teloilHi varustettuja Srl2-
dieselsekajLmavetcuoita sekii 8 kpl 3-vaunuisia 
l 000 hv tehoisia dieselpaikallisliikennejtmia. 
Niiista Lokomo Oy valmisti 2 Hrl3-veturia. 9 
Svl2-veturia ja 3 Srl2-votm·ia. muun kaluston 
ollessa Valmet Oy:n valm istetta. Kaluston osa
rakenteiden, kuten aluskehyston, korien, telion 
ja pyorakertojon tarkastukset suoritettiin piiii
asiassa Lontokonetehtaalla ja Lokomolla. Yksi
tyisia rakonne-elim ia, kuten jousia, hammaspyo 
ria ja telinrunkoja tarkastetti in taman ohella mm. 
Fiskars Oy:n tohtailla ja Valmet Oy:n Rautpoh
jan t htailla. Tarkean osan tarkastustoiminnasta 
muoclostivat niinikaan Hr l 3-veturien seka Sv l 2-
ja Sr l 2-veturien d ieselmoottore iden koekaytto ja 
tarkastus Tampella Oy:n tehtaa sa. 

Kortomusvuonna tilattiin Lokomo Oy:lta 24 
kpl 1200 h v teho isia, Voith 206 rsb-vai h teistolla 
ja 2-akselis illa teleillii vantstettuja r askaita die
selvaihtovetureita sarjaa Vr 12 sekii Valmet Oy:n 
Lentokonetehtaalta 30 k pl 800 kW tehoisia pai
kall isliikenteeseen tarkoitettuja sahkomoottori. 
jtmia. Nama 2-vaunuisot junat koostuvat Sml
sarjan Yetovatmusta ja tahan kytketystii Eio
sarjan ohjausvannusta, jossa on tarvittavat laic
teet junan ajamista varten mutta ei vetokoneis
toa. Tilauksia odeltaneista to imenp ite ista suori. 
tettiin tarjouspyynnoissa esitettyjen telmillisten 
vaatimusten miiiirittely osaks i ja saatujen tarjous
ten teknillisen osan aL·vostelu hankintasopimusten 
solmimista varton kokon~:~,isuudessaan kel'lomus
vuoclen puo lelia. 

Kortomusvnonna laadittiin myos sahkovetu
roita koskovat maiiroet ja tarjousten saavuttua 
liihetetyn tarjouspyynnon johdosta Valmet Oy:ltii 
ja Lokomo Oy:lLa yhdessa veturitehtaiden edusta
jien kanssa suoritettiin sahkoveturien rakenteen 
tasmennys. 

Valmet Oy:n Lentokonetehtaan kanssa kaytiin 
neuvotteluja 3-vaunuisten dieselmoottorijunien 
kaytossa esille tulleiden rakennepuutteiden pois
tamiseksi. Huomattavan osan ajasta vaativat 
myos Hrl3-vetw·ien takuuseen liittyvien kysy
mysLen ja 3-vacmuisten diesolmoottorijunien, 
Hrl3· ja Sv 12-veturion seka edellamainittuja jLl· 
nia varten tilattujen Yaihto -osien myohiistymi
sia aiheuttaneiden syiden selvittelyt. Valmet 
Oy:n LentokonotehLaan kanssa kaytiin n iinikaan 
useaan kertaan sahkomoottorijunia koskevia neu
,·ottolnja junion suunnittolun alettua ku lloinkin 
ajankohtaisiksi tulleiclen teknill isten yksity iskoh
tien selvittamiseksi. 

Ennen kertomusvuotta ja sen kuluessa liiken
teesoon saadussa moottoroidu sa liikknvassa ka
lnstossa kayttokokemusten perusteella a iheelli
siksi osoittautLmeiden rakennemuutosten sutm
nittelu koski 3-vaunuisten d ioselmoottor ijLmien 
ohella Svl2-, Srl2- ja Hrl3-vet.uroiLa. Taman 
suunnittelutyon muodostivat osaks i kalustoa val 
m istaneiden tehtaiden kanssa kaydyt neuvotte
lut, osaksi rautateidon omille konepajoille anne
tnt kirjall iset ohjeet. Taman ohella annettiin lu
kuisia lyhyempia ohjeita kaluston ka.yttohenkilo
kunnalle dieselveturien ja -junien kayttoa sekii 
koneistojen korjausta ja huoltoa koskcvissa yksi
tyistapauk issa . 

Hoy1·yvetureita fa yleisia koneteknillisia laitteita 
seka ni,iden rakenteen parantamista koskevat 
suunnittelutyot 

Hoyryvetureita koskevia rakennemuutoksia 
suoritottii n kortomusvuonna vahaisessa maarin. 
Myos muuhLm l iikkuvaan kalustoon li ittyvani:i 
laaditti in hoyrylammitysjohdosta kokoonpano
piirustus. 

Paiiasiallinen huom io oli edelleen kiinn itetty 
uuden teriisnmkoisen li ikkuvan kaluston mitt,aus
vaunun suunnittelutm ja rakentamisoen. Va1.mu 
sai numeron A 17. Kertomusvcwnna laaditti in 
erilaisiin sahkolaitteisiin 1iittyviii piirustuksia. 
Taman ohella suoritettiin a ikaisommin laad ittn-



jen piirustusten tarkastuksia ja taydennyk."!ia. 
Valiaikaisessa liikkuvan kaluston rnit.tausvau
nussa olevaan vetovoimarnittauspoytaan tehtiin 
m.m. valaistusta, paperin s iirtoa, nollapiirturijar
jestelmiia ja sulakohalyttimia koskevia parannu.k
sia. Samoin taydennettiin vaunun sahkokytkenta
mahdollisuuksia ja saatiin kiiyttoon kolme Auto
phon-radiopu.helinta epakaytannollisiksi osoittau
tlmeiden Motorola-radiopuhelinten sijaan . 

Mittausvaunulla A 24 suoritettiin joukko pai
kallisia mittauksia, kalibrointeja ja mittausajoja. 
Eraana suhteellisen laajana mittausryhmana mai
nittakoon linjaradiojiirjestelmaan liittyvat kent
tavoimakkuusrnittaukset. Aikaisemmin ne oli suo
ritettu suhteellisen paljon aikaa vievalla radiomit
tausjarjestelmalla kiskoautoon sijoitettujen lait
teiden avulla. Mittausvaunuun A 24 sijoitettiin 
kyseiset mittauslaitteet. Koeajo suoritettiin vii
lilla Hyvinkaii.-J arvenpaa- Hyvinkaa. Varsinai
set kenttavoimakkuusmittaukset suoritettiin va
lilla Kouvola-Mikkeli-Kouvola linjaradiojar
jestelman antennimastokorkeuksien maiiraami
seksi Mantyharjuun, Otavaan ja Kou.volaan. Mit
taus onnistui hyvin_ Samoin selvitettiin Jmult"l
vuus Kouvolan, Kotkan ja Haminan alu.eilla 
Yleisradion entisella Karhulan tv-antennilla, jota 
oli tarjottu ostettavaksi rautateill.e . Lisiiksi suori
tettiin kenttiivoimakkuusmittaukset valeillii Kou
vola-Riihimiiki . Lahti- Vesijiirvi ja Lahti
Loviisa. Mittausvaunuhenkilokunalle tarjoutui 
myo tilaisuus tut.ustua koeajolla SNTL:n raiteen
mittausvaunuun viilillii Hyvinkiia--Karjaa. Eri
koisesti k.iinnostavat olivat raiteiden korkeusero
jen miiiiriiiimista varten asennetut hyrriimittaus
laitteet. 

Paineastiatoistii. mainittakoon Pieksiimiien r·ti
dejarruihin liittyvat selvitykset. Ne muodostui
vat a.ikaa vieviksi valmistajan antarnien niukko
jen selvitysten vuoksi. Lisiiksi suoritettiin joukko 
lanunity - ja veturikattiloita koskevia lujuuslas
kelmia. Samoin suoritettiin vetovoimakaluston 
jarJ,"ujiirjestelmiiiin kuuluvien paineilmasailioiden 
teraslevyjen ja it e siiilioiden tarkastnksia ja 
vesipainekokeita valmistajatehtailla Tampe
reella. 

Edelleen annettiin hankintatoirnistolle liikkLL
van kaluston varaosien, raaka- ym. tarveaineiden 
hankintoihin liittyviii teknillisiii lausuntoja. Li
siiksi selvitetti in eriniiisiii, Paiviirannan liippii
siUan koneistoon liittyviii kysymyk iii ja suori
tettiin takuutarkastus. Samoin valvottiin Naan
taLin lauttasataman liippi:isillan koneiston raken
tamista ja asennusta Valmet Oy Pansion tehtaalla 
ja aantalissa. 

l' aunufa ia niiden l'akenteen paranta.mista 
koskevat suunm'ttelutyot 

33 

Matkustajavaunujen osalta jatkettiin yhdiste
tyn 2. luokan paiva- ja konduktOorivaunun suun
nittelua. Vaunun rakentaminen saatiin jo vuoden 
alussa niin pitkiille, etta sen teraskori voitiin koe
kuormittaa kansainYiilisen rautatieliiton matkus
tajavaunuja varten miiiirittelemillii, voimilla, 
mitkii vaunukori kesti ilman pysyvia muodon
muutoksia. Vaunun suunnittelu ja rakentaminen 
tapahtLu osittain samanaikaisesti, ktmnes ensim
maiset prototyypiksi katsottavat vatmut valmis
tuivat syksyllii. Piirustusten viimeistely ja kiiytto
kokemuksen huornioon ottaminen jatkui seuraa
van vuoden puolelle. Taman vaunun tiirkeim
mistii ominaisuuksista mainittakoon, etta siinii 
on 46 toisen luokan istumapaikkaa tupakoimat
tomille matkustajille. Tavaraosastoon voidaan 
kuormata noin 4 tonnia tavaraa. Konduktoorejii 
varten on oma osastonsa. Muussa suhteessa taa
raltaan 42. 9 tonnia painava Efit-va·unu vastaa 
mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan kiiytossa olevia 
terasrakenteisia matkustajavaunuja. Teriisraken
teisten kahvilavatmujcn, . arja Eikt, kehittiimis
tyossa oltiin yhteistyo sii junatarjoilua hoitavien 
yhtioiden ja Pasilan konepajan kanssa. Teriisra
kenteisten makuuvaunujen suunnittolua valmis
teltiin . 

Posti- ja lenniitinhallituksen Valmet Oy:n lento 
konetehtaalta tilaaman teriisrakenteisen postivau
mm, sarja Pot, suunnittelua ja rakentamista sekii 
ensimmiiisen vaunun koekuormitusta seurattiin 
vaatien tiimi.i tyo runsaasti aikaa. 

Henkilovaunuja koskevien yleistii laatua ole
vien toiden osalta mainittakoon etta terii.sraken
teisten matkustajavatmujen laitteita ja rakenteita 
tutkittiin kayton ja valmistuksen antaman koke
mt"lksen pohjalta. Kertomusvuonna jouduttiin te
kemiiiin verraten paljon toitii uusien telien valmis
tnksen yhteydessa, koska kysymyksessii olivat en
simmiiiset Pasilan konepajassa lisenssisopimuk
sella valmistetut MD-telit. Tutkittiin mahdolli
suuksia parantaa teriisrakenteisten matkustaja
vaunujen lammitys- ja tuuletuslaitteita. Koetu
losten perusteella ryhdyttiin toimenpiteisiin tnu
letusilman virtauksen ja painesuhteiden paranta
miseksi. Puurakenteisten hoyry-vesiliimmitteis
ten vaunujen Hi.mmityskattiloiden kiiytto, huolto 
ja liimmi tyspuiden sailytys tuli esille sen vuoksi. 
etta kaikissa vetureissa ei ole hoyrykehitinta. 
Asian tutkimiseen otettiin osaa. 

Katettujen tavaravatmujen osalta sutu·imman 
tyomiiiiriin aiheutti unrlen liimmin- ja jiiiihclytys-



vaunun, sarja Ggi, suunnittelu . Vaunun alnskehys 
on kutakuinkin samanlainen kuin Hkk-vaunussa, 
pituus puskimineen on 12 m. Tavaratilan pituus 
on 9. 02 m ja leveys 2. 7 m. Oviaukon Yapaa leveys 
on 1. 8 m ja korkeus 2. 2 m. Piirnstuksot saat iin 
niin valmiiksi, etta vaunujon ainesten hankint.a 
paiistiin aloittamaan. Katetun tavaravaunun, 
sarja Gbk, jonka suunnittelu aatiin jo edellisen ii 
vuonna kutakuinkin paati:i:k'!een, lattia- ja seina
levyjen sek a eraiden muiden yksityiskohtien mm. 
muotote t·asten tutkimista jatkett iin rakenteiden 
tarkistusmielessa. 

Sailii:ivaunujen osalta annettiin la usuntoja seka 
omille konepajoille etta yksityisille toiminimille 
vaunujen rakennetta ja kaytti:ia koskevi s a 
asioissa. Suunnittelussa kiinnitettiin erityisest i 
huomiota 4-akselisten, cntista. t1lavampien siiili i:i
vaunujen aikaansaamiseen. Tiillaisten vatmuj<>n 
piirustuksia laadittiin lu kuisasti. Esimerkiksi su
lan rikin lutlj etusvaunun, sarja oer, piirustukset 
voitiin lahettaii Pasilan koncpajaan tutustumista 
ja raaka-aineiden tilaamista vm·ten . E simerkkeina 
sii.ilii:iva1..muista, joihin jouduttiin laatimaan erilai 
sia piirnstuksia, mainittakoon viela propaani
butanivatmu, sarja Sne, seka n estemaisen ammo
niakin kuljetusvau.nu, sarja Sti. 

Avonaisten tavaravMmujen osalta mainitta
koon snursailii:iiden kuljetusvaunut ja niiclen siii
lii:it, joita varten laadittiin ehdotu ksia. Paine
ilmalla tyhjennettavan SS26-sarjan siii lii:in pii
rustukset valmistuivat k ertomusvuoclen ail~ana. 

Kaatovaunuista mainittakoon, ett.a Ka-vatmujen 
kaatokoneiston rakennetta parannettiin ja uudet 
Ka-va1..mut suunniteltiin rakennettavaksi yksin
k ertaisella ja varmalla sahki:ihyclraulisella kaato
laitteella varustett1..ma. Malminkttljetusvaunun, 
sarja Orne, peittiimistii ja tiivistiimista koskevia 
piirustuksia laadittiin. Autojen rautati ekcljetus
ten lisaannyttyii. tehtiin ehdotus 4-akselista auto 
jenkuljetusvannua varten. Vaunut suunniteltiin 
rakennettavak s i kayti:ista poistettavien Ei-hen
kili:iva1..mujen alustalle . Autojen koosta riippuen 
tallaiseen vaunU:un sopis i autoja joko 2 tai 1 rin
nakkain , yhteensa enintiHin 12 kpl. Kuomaus 
suunniteltiin tapabtuvaksi joko vaunun s ivussa 
olevien kaannettavien kuormaussiltojen avulla 
tavaralaiturilta tai va.umm piia dystii sen mukana 
settraavaa siltarakennetta kayttaen. Edell een 
Haa-vatmuihin suunniteltiin yliajosillat, joiden 
yli autot voidaan ajaa vaunusta toiseen. Vanhoja, 
2-akselisia Hclk-vaunuja varten laa.dittiin piirus
tukset naiden vatmujen muuttamiseksi auto
maattikytkinten kiiytti:ii:in sopiviksi. Vaunut, 
sarja Hdka, varustettiin SA-3-kytkimilla kaytet.-

tavaksi itaisessa yhdysliikenteessa. Myi:is teh
tiin tyi:ita Hk-vaunujen muuttamiseksi auto
maattikytkinvatmuiksi . 

Tavaravaunuja koskevien y leisten ti:iiden osalta 
mainittakoon alkuvuoden k ylman talvikauden 
setuauk'3et, lukuisat laakere iden kuumakaynnit. 
Niiden johdosta joudntt iin tutkimaan laakere iden 
voitelukysymysta, ehdottaen r yhclyttavaksi toi
menpiteisiin vaunui:iljyn laatuvaatimusten muut
tarruseksi vastaamaan paremmin ilmasto-olosub
teita. Kylman talven johclosta joucluttiin tutki
maan muittenkin, esim. Ome-, Kn- ja Ka-vatmu
jen kaatolaitteissa kay t ettavien i:iljyjen laatua. 

Automaattikytkinten kaytti:ii:inottoa koskeva 
kysymys tuli erityisen ajankohtaiseksi itaisen yh
dysliikenteen vuoks i, koska Neuvostoliiton vau
nustossa vabenevat s ivup uskimilla varustetut 
vaunut. Tavaravatmuja varustettiin SA-3 -kytki 
milla mutta myi:is yle iseurooppalaisen UIC-auto
maattikytkimen kehittaminen kiinnosti valtion
rautateita . K ertomusvuoclen puolella voii.iin t.ilata 
koke ilua varten sak alaisen toiminimen, Knorr 
Bremse GmbH:n k ehittamia Unicupler-kytkimia 
l Ob-vaunua, 4 Hk-vaunua ja 1 Svl2-veturia var
ten. Kokeilun tiirkeimpia tavoitteita on selvittaa 
mabdollisuus hoitaa n a illa kytkimilla itainen yb
dysliikenne ja tutkia mahdollistmksia kytkea 
automaattikytkimilla varustettu kalusto ruuvi
kytkimilla varustetun kaluston kanssa. Tutkit 
tiin mahdollisuutta nostaa eraissii malmijunissa 
junapaino 1 800 tonniin ja todettiin , ettei se ole 
toistaiseksi mahdollista. Mmm mua sa v e tolait
teita pitaisi eraissa vaunuissa vahvistaa. Erilais
ten vaunuosien rakennetta jouduttiin kehitta
maan ja parantamaan. Erikoiskuljetukset aiheut
tivat paljon tyi:ita. Itaisessa yhdysliikenteessa tar
peellisten, SNT-Liiton kulknlaitosministerii:in Hi 
hettamien kuormausohjeiden s uomennos tarkas
tetti in ja tehtiin niihin asiaankmuuvat muutos
ehdotukset. SNT -Lii ton a ntoj enkulj etusvauntm 
kaytti:iohjeet laadittiin pitaen nmkona vastaavaa 
venajankiclistii ohjetta. Erikoiskuljetuksien hoi 
don osalta manittakoon esimerkkina. valssin run
kokappaleen kuljctus Naantalista Raaheen Osf
vaunulla. Kuorman paino kannatuslaitteineen oli 
186 tonnia, mika on raskain tahiin m ennessa suo
ritetttl kttlj etus. Kuorman kannatus - ja tukilait
teiden rake1me s uannitelt iin seka valvottiin kuor 
mausta ja kuljetuksen alknosaa vatmujaoston toi
m esta. Erilaisia hankintoihin liittyvia kysymyk
sia selviteltiin ja avu tettiin muita. toimistoja eri 
laisissa asioissa . 

, unnnittelu- ja piirustustyi:in ohella vaunujaos
ton insini:i i:irit suorittivat uusien vaunujen ja vau-



nunosien vastaanottoa Pasilan. konepajassa ja 
yksity isten toiminimif'n tehtaissa. 

Veturien ja vaunu1'en jarrulaitteita ja niiden 
parantamista koskevat su·unnitteltt· ym. tyot 

Vuoden 1966 aikana jatkettiin edellison vuo
den lopussa alkaneita, kaksiosaisen sahkomoot
torijunan paineilma- ja jarrulaiteratkaisuihin liit
tyviii selvityksiii koskien mm. ilmakompressoria 
ja tavittavia jarruvoimia. 

Hankittavien sahki:iveturien paineilma- ja jar
rulaitteiden suunnittelua varten miiariteltiin vaa
dittavat toiminnalliset ominaisuudet ja mitoi
tusta koskevat piiiiarvot. Siihkoveturia varten 
tutkittiin siihkojarrujen rakenteita ja niiden omi
naisuuksia sekii sahki:i - ja paineilmajarrujen kes
kiniiistii kytkentaii. Siihkojarnm taloudellisen 
puolen arvostelem.iseksi jouduttiin laajalti sel
vittiimaiin diesollinjavetm·eiden jarrutonkiin an
turakustannuksia. Kotimaisten Yeturitehtaiden 
kanssa on neuvoteltu sahki:iveturin jarrulaitteista 
eri yhteyksissii ja tutkittu rom. telin jarruYivu -
ton erilaisia ratkaisuja. 

K ertomusvuonna oli suunnitteluvaihee.·sa. myos 
la kumakityi:iskentelya varten tarkoitettu diesel
veturi, jonka paineilma- ja jarrulaitteiden omi
naisuudet miiiiriteltiin. 

Vetokalustoon kohdistuneista muista toistii 
mainittakoon, ettii moottorijunien luistonesto
siiiitiij ien jiiatymisilmioiden syyt saatiin selvite
tyksi ja. siiiitajien tarpeellisiksi katsotut muutos
tyot. suoritetuksi jtmien toirnittajan ja siiiitii
jion valmistajan toimesta. Lisiiksi on tutkittu 
siihkoisten luistonestolaitteiden rakenteita ja 
ominaisuuksia sekii suoritettu orilaisia veto
kaluston muutos- ja parannustoitii, joista on 
myi:is jouduttu neuvottelemaan veturitehtaiden 
kanssa. 

Vuoden aikana Fmunniteltiin neliakselisia Sne
ja Sti-Yatmuja varten jarrulaitekokoonpanopii
rustukset tarpeellisine osapiirustuksineen. Uuden 
liimrninvaunnn, sarja Ggi, jarrulaitesuunnitteln 
aloitettiin vuoclen loppupuolella. Vaunun ra
kennenopouden 120 km /h jarrulaitteille asetta 
mista vaatimuksista neuvoteltiin ja kysymykseen 
tnlovien ratkaisujen ominaisuuclet solvitettiin, 
jonka jiilkoen suoritettiin kuormajarrulaittoidon 
valinta. ummittelutyon aloittamista edelsi Yas
taavanla.isilla jarrulaitteilla varustotun Gks-koe
va.tmtm tarkastns. Tavaravatmusarjojen ruuvi
jarrun yhdenmukaistarniseks i laadittiin noliakse
lisia sunrsiiilio,-atmuja varten uusi ruuvijarrun 
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asennuspiirustus. Keskuspuskinlaitteiden vaati
mia jarrulaitemuutoksia varten annettiin Hdka
vaunuja koskevat suunnitteluobjeet. 3-akselisen 
siiiliovaunun jarruvivuston saiitajan ohjauksesta 
laadittiin undet piirustukset. Vaunujen jarru
johtoa varten :mtmniteltiin lmnsain viilisia mit
toja nouclattava uu ·i kytkimenpaii. Jarrulaite
piirustuksia on vuoclen mittaan tarkastettu ja 
niihin on tobty useita tarpeellisiksi havaittuja 
taydennyksiii ja muutoksia sekii piirretty naiden 
edellyttii.mat tyopiimstukset. 

Matkustajavatmujen luistonestosaiitajien muu
tostyi:it aloitettiin jiiatymisbairioiden syiden sel
''ittyii moottorijnnis a suoritetun systemaattisen 
tarkkailun tuloksena. Uusien postivaunujen, 
sarja Pot, paineilma- ja jarrulaitteista on neuvo
teltu vaunujen valmistajan kanssa ja tarkastettu 
valmistajan laatimat jarrulaitekokoonpanopiirus
tukset. Neliakselisista, venaUHsillii jarruilla va
rustetuista Stb-vatmuista on neuvoteltu useaan 
otteeseen ja jarrulaitteiden tarkemmat ominai
suudet on selvitetty Pasilan konepajassa suorito
tuilla mittauksilla. Entiseen tapaan on annettu 
ohjeet vatmujen jarruvoimasta ja tarkastettu eri
laisten asunto- ym. vaunujen jarrulaitesovituk
set. Vuoden alkupuolella tarkastettiin myos AB 
Interoonsultin suunnittelemien, kansainvii1iseen 
liik.enteeseen tarkoitettujen tava.ravaunujen jar
rulaitepiirustuksia. 

Jarruvarustinosien lisenssivalmistul<sen aineis
ton tarka tarninen ja tiiydentiiminen jatkui eclel
liseltii vuodolta. Vuoclen aikana on myos jou
duttu kasittelomiiiin lisenssinantajien lahettiimia 
muutosilmoituksia. Kotimaassa valmistettuja 
niiyte-eria on tarkastettu yhdessa Pasilan kone
pajan kanssa ja niiistii on neuvoteltu seka lisens
sinantajan etta valmistusportaan kanssa. 

Jarruhtitteisiin li.ittyvistii hankinnoista on neu
voteltu ja annettu lau untoja. Eriiissii hankin
noissa on lisiiksi jouduttu selvittiimaiin osien val
mistusteknillisiii kysymyksia. Tavaranimisti:in 
laatimisesta ja tarkastarnisesta jarruosien osalta 
on aiheutunnt runsaasti tyi:itii. 

Kertomusvuoden aikana sattuneista luknisista 
jtmavaurioista ja vaaratilanteista laadittiin sel
vityk iii ja annettiin latlSW1toja. Isohaaran luona 
27. 7. 66 satttmeen jtmien yhteenajon johdosta 
jouduttiin suorittamaan melko laajoja tutkimuk
sia ki koautojunan jarrulaitteiden toimintakun
non selvittiimiseksi. Vauriotutkimuksissa havai
tuista janulaittPiden toimintakunnon puuttoista 
on ilmoitettu asianomaisille huoltoportaille ja 
tru·vittaossa annottn objeet pnutteiden poista
misesta. 



Veturitehtailla valmistuneitieu voLurien ja 
moottorijunien paineilma- ja jarrulaitteidon vas
taanottotarkastukset suoritettiin entiseen tapaan 
koeajojen yhteydessa. Vacmujen jarrulaitesovi
tuksien yksityiskohtaiset tarkastukset rajoittui
vat sarjojen ensimmaisiin vacmuihin. 

Ruotsissa sem·attiin Xoa6-jtman kanssa suori
tettuja jarrntuskokeita, joiden tarkoituksona oli 
selvittiia sintrattujen kitkapiiallystoiden ominai
suuksia. 

Tavaravatmujen ja ratapihojen suunnittelua 
varten on laadittukayrasto, joka selvittaa tavara
valmujen knllm erilaisiR!:la S-kaarteissa. Tilattu
jen siihkomoottorijlmien kaarteessakulun tutki
mista varten on laadittn sucmnittoluohjo. 

Aukean tilan ulottuman muutosehdotuksen 
johdosta on snoritettu tutkimuksia sen vaikutuk
sesta liikkuvan kaluston ulottumaan ja annettu 
tasta lausuntoja ratateknilliselle toimistolle, jonka 
kanssa yhteistoiminnasa on smmniteltu pienia 
muutoksia liikkuvan kaluston ulottumaan. 

Raiteen levitysta koskova tutkimus liikkuvan 
kaluston osalta on saatettu piiatokseen. 

Pyorakerran akselin suunnitteluohjeen laati
rnista varten on suoritettu laskelmia eri laskenta
menetolmien vertaamisoksi toisiinsa . 

Toimiston odustaja on osallistcmut kaikkiin 
standardisoimislautakunnan kokouksiin ja liik
kuvaa kalustoa koskevista standarcliehdotuk
sista on annettu lall81mtoja. 

Lampo-, vesi- fa itmastointiteknillisten laitosten 
suunn'ittelu 

Kertomusvuoden kuluessa tehtiin koneteknil
lisen toimiston lampo- ja terveysteknillisessa 
jaostossa L VI-suwmitelmia eri rake1muksia ja 
laitoksia varten. Sunnnitelmia, jotka kasittavat 
lammitykson, konoellisen ilmanvaihdon, vesi- ja 
viemarilaitteet, tehtiin Riihimaen junatoimistoa, 
Jyvaskyliin, Kuusankosken, Lappilan, Oriveden 
ja Ylivieskan asemarakennuksia, Hyrynsalmen, 
Oriveden, Pitiijanmaen ja Ylivieskan tavarasuo 
jia, Naantalin tavara- ja tulliasemaa ja Jyviis
kylan terveydenhuoltokeskusta varten. 

Lammitys-, vesijohto- ja viemarilaitteet kasit
tavia suunnitelmia tehtiin Mantyluodon, Ruu
kin ja Taavetin asemarakennuksia, Mantyluodon 
tavarasuojaa, Viinikan toimistorakennusta, Taa
vetin ja Ruukin asuinrakennusta seka Lappeen
raiman moottorivetnrihallia varten. 

Suunnitelmia, jotka kiisittavat konecllisen 
ilmastoinnin tai ilmanvaihdon seka lammityksen, 

tehtiin Tunm asemarakennusta, Mikkelin ja 
Turun tavara-asemaa, Oulun veturitallia ja rata
piirin huoltorakennusta seka Rovaniemen sahko
taloa varton. Pelkiin ilmanvaihdon kasittaviii 
suunnitelmia tehtiin kemian laboratoriota, Hii
meenlinnan tavaratoimistoa, Rovaniemen v tnri
tallia, Tampereen n10ottoriveturihallia ja Lahden 
autokorjaamoa varten. 

Liimmitys- ja oljypoltinlaitteita kiisittavia 
summitelmia tehtiin Oulun vrsitornia ja vaunu
korjauspajaa, Pasilan ja Kannonkosken asema
rakennusta, Vatialan huoltokorjaamoa, Valkea
koskon aslunrakennusta, Kotkan tavarasuojaa 
seka Riihimaen ratapiirin toimistorakennusta 
varten. Vesijohto- ja viemiirilaitteiden suunni
telmia tehtiin Kotkan asemarakennusta, Kirkko
nurnmen lepohuonerakennusta, Pitiijiirniien asuin
rakennusta, Oullm viiesto uojaa ja Pasilan moot
toriveturihallia sekii Pasilan uutta aluetta varten. 

Smmnittelu- ja piirustustoiden ohella ovat 
lampo- ja terveysteknillisen jaoston insinoorit ja 
Leknikot suorittaneet seldi yksityisten toimi
nirnicn etta Pasilan konepajan asentarnien laitos
tcn vastaanottotarkastuksia seka antaneot lampo
vesi- ja ilmateknillista alaa koskevia lausuntoja. 

Konepajat 

Vuoden 1966 aikana oli valtionrautateilla 7 
paakonepajaa, nimittiiin Hyvinkiiiin, Pasilan, 
Turun, Vaasan, Oulun, Kuopion ja Pieksarniien 
konepajat. Kaikki konepajat tyoskentelivat 
vuoclen aikana G-paivaisin tyoviikoin paitsi 
6. 6.- 3. 9. 1966 viilisena a.ikana, jolloin kone
pajat tyoskenteliviit 5-paivaisin t.yoviikoin tyo
ehtosopimuksen mul(aisesti . 

l. Hyvinkaiin konepaja 

Konepaja on cdelleen toiminut moottorivetu
rien korjaamona mutta voturisarjojen Vv 13 ja 
Vv 14 korjaus on siirretty Kuopion konepajalle. 
Konepajan huolLoon kuuluneitten moottorivetu
rien kokonaismaarii oli vuoden lopussa 293. 
Kiskohitsaamo oli kaynnissa 2/3 kapasiteetilla. 
Moottoriveturien korjauksen ohella suoritettiin 
mm. sew·aavat tyot: korjattiin veturin turbo
ahtirnia 488, GM-moottoreita 59, servomootto
reita 74, ilmakompressoroja 243, erilaisia moot
toriveturin pumppuja 2 635, siiatajia 375, esi
voitelupumpun moottoreita 63, kaynnistysmoot
toroita 187, tuulilasu1. pyyhkijoitii 277, erilaisia 
sahkomoottoreita 659, veturin kompressorin ge-



n raattoroita 60, webastoja 251, paageneraatto
reita 158, apugeneraattoreita 322, ratamootto
reita 299, latausgeneraattoreita 149, erilaisia 
moottoreita 367 , erilaisia vaihdelaatikoita 57, 
ilmasailioita (Tk) 27, ilmasailioita (Sk) 43 ja 
jousia 247, vaunun jousia 6 387, nostureita 5, 
vaihteen osia: K60-vaihteen kielisovituksia 6 
ja K43-vaihteen 7, K60-vaihteen ri teyksia 5, 
K43-vaihteen 8 ja K30-vaihteen 3. 

Valmistettiin vaunun jou ia 5 357, veturin jou
sia 13, vetokoukkuja 3163, moottorin sylinteri
put.kia 383, luistinventtiileja 1 200, moott.veturin 
kytkinmalleja 80, mantapuskimen paita 900, 
tavaravaunujen siirtokoukkuja 500, veturitallin 
savutorvia 2. rikin kulj. vaunun siiilioitii. 2, 

s 26-vaunun sailioitii. 130, Ome-vaunun piiatyja 
ja sivuluukkuja 5 eriiii, jousipukkeja 4 566, jarru
kolmioita 4 088, jonsen ripnstinlenkkeja 23 758, 
ripustinlenkin nojia 33 729, jarrutonkiin ripusti
mia 8 966, erilai ia vatmunosia 8 970, sivupylviiiin 
ketjuja 6141 , vetositeita 492, akseliaukon vabvis
teita 342, laakeripesan ohjaimen siteitii. 3 381, 
vaunun apukytkimiii. 491, magneottikehan ai
hioita 25, yksinkertai ia vaihteita 210, kaksi
puolisia risteysvaihteita 2, vaibteen risteyksiii. 2 
ja vastakisko ovitnksia 500, raidepuskimia 80 
paria ja vaihteen risteyksen kiirkikiskoja 200, 
orvattiin veturin pyorii.kertoja 811 ja nosturin 

pyorakertoja 4, sorvattiin ja rengastettiin rata
auton pyoria 28 ja rengastettiin vet. pyoria 162 
Reka hiottiin jobtokiskoja 191. 

Valettiin rautavalua: 

laakeripesia 4 960, laakeripesiin kansia 4 460, 
kaatoarinoita 82, arinarautoja 5 182, moottorin 
sylinteriholkkeja 570, hananpesiii 1 226, retort
teja 18, Man-moottorien sylinterin kansia 79, 
kannatusrullia 3 678. oven pyoriii. 1107, valitonk
kiii 2 057, jarrukenkia 8 730, jarrutonkkia 29 098 
ja jarruanturoita 123 126 sekii SG-valua: puski
men miintia 141 ja tuppiloita 258, vetokorvak
keita 2 100, satulalaattoja 1 000, painelaattoja 
966, pyoravivun ripustimia 1410 ja hoyryletktm 
kytkimia 450. 

Konepaja on snorittanut mm. seuraavat raken
nus- ja laitetyot: 

Dieselmoottoreiden koekayttolaitoksessa: Hr 
13-moottorin kiiynnistin. jii.iihdytystornien. 
pumppujen ja ii.anenvaimentimien perustukset. 
pu tkistokanaali t, o lj ynerot uskai vo, sisii.puolise t 
syoksytorvet, koekayttOrakennnksen maalaus
tyot. Hr 13-moottorin imn- ja pakoputkistot . 
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moottoreiden ja generaattoreiden koekiiyttO ja 
ve ivastus, dieselaggregaatin koekayton poltto
ainejiirjestelmii, mittaus-, valvonta- ja hiilytin
laitteiden asennus sekii. dieselaggregaatin vesi
vastusten jaii.hdytysjarjestelmii, Sv 12, MAN 
W8V ja V8V pakoputkistot, Sv 12-moottorin ja 
MAN WSV jarrun jii.ii.hdytysjii.rj stelma, Hr 12-
moottorin ja generaattorin suojamaadoitukset 
ja mittarciden kytkennii.t, aggregaatin kaape
lointi, kojekaapin ja jaahdytysjiirjestelmiin sii.h
koistys, jii.ii.hdytystornin, lii.rnmonvaihtajan, vesi
putkiston ekii. valvonta- ja hii.lytinlaitteiden 
a ennus. vesivastuksen kaapelointi, eristykset, 
kiskotus, levypak ttien nosto- ja la kuhydrau
liikka, vesiputkistot seka muut asennustyot. 
Myos on tehty puutyoosaston ja mallivaraston 
perustan valu, teleosaston hallin maalaus ja 
toimistojen korjaus, korjauskuopan muutos rai
teella 4 valimon uudelleen jii.rjestely, tyonjoh
tajan toimistojen siirto putkiosa toile, esipesu
huoneen kaakelointi, moottoriosaston tyonjohta
jien toimiston korjaus, kaukolammitystunnelin 
ja tyokaluvaraston ilmanvaihto, hiekkapuballus
kopin ja vesikattojen korjaustyo, raide 13:n beto
nointi, metallilaboratorion vetokaapin uusinta ja 
lattian korjaus, betonilattia pyorakertojen ptili
distuspaikalle, takomon ikkunoiden peruskorjaus. 
siihkoosaston ulko-oven uusiminen ja metalli
ruiskutushnoneen kunnostus. 

Konepajalle hankittiin vuoden aikana seuraavat 
koneet ja laitteet: 

Mittari kommutaattoreita varten, kovuusmit
tari Vickers-mittaukseen, penkki- ja venttiili
istukan hiomakone, endoskooppi, piin pikamiiari
tyslaite, rasvanspumppu, 3 kpl sahkonostimia. 
paloauto, moottorin koekii.yton jii.ahdytyslait
teita, lybytkaarihitsauskont>, paistommi ruoka
lan keittioon, mV-potentiometri . k.alu to ruoka
laan, sabkokirjoituskone, lii.mminilmapuhallin, 
piirrotusteline, tebomittari, antennin sovitus
mittari, naulauskone, levyleikkuri, 3 kpl mutte
rinkiristimia. valojiiljennoskone, hiomalaika'n 
muotoilulaite, rakennussirkkeli, lattianhoidon 
yleiskone, valokuvauskone ja haarnkkavaunu . 

2. P as i l an k o n e p a j a 

Konepaja on toiminut edelleen uusien vaunu
jen valmistajana ja matkustajavatmujen sekii. 
Dm 4-moottorivaunujen korjaajana. Vuoden lo
pussa oli hnoltoon kuulunut moottorivaunuja 
21 kpl. 
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Korjaustoiden ohella uoritettiin seuraavat huo
mattavat tyot: 

Valrnistettiin uusia vaunuja: teriisrunkoisia 
henkilovaunuja sarja Eit 11, kpl, sarja CEit 3 kpl, 
sarja Eikt 6 kpl ja sarja EFit 3 kpl, avonaisia 
tavaravaunuja sarja Hkk 4 kpl. sarja Ob 197 kpl, 
katettuja tavaravaunuja sarja Gbk 486 kpl, 
malmivaunuja sarja Orne 41 kpl, suursailiovau
nuja sarja vs 7 5 kpl, siiiliovaunuja sulan rikin 
kuljetusta varten 2 kpl ka siiilioYaunun alus
toja 9 kpl. 

Muutettiin CEit-va.unu A-Yatmuksi, 3 CEi
vaunua B'r-vaunuiksi, 6 CEi-vaunua BG-vau
nuiksi, 2 Ei-vaunua BT-vaunuiksi, 2 Eis-vatmua, 
4 Ek-vaunua ja 1 F-vaunu BG-vaunuiksi, EK
vaunu XG-vaunuksi, 8 F -vaunua BF -vaunuiksi. 
F-vaunu XF-vaunuksi, 4 Eiv-vaunua CEiv-vau
nuiksi, 30 Hdk-vatmua hiekankulj etusvaunuiksi. 
135 Hdk-vaunua hakevatmuiksi ja 25 EK-vaunua 
autonkuljetusvaunuiksi . 

Lisiiksi tehtiin 120 kpl hakevaunun piiiityja, 
121 kpl hake,·aunun luukkuja, 469 kpl UIC- ja 
52 kpl M-D-tele jii, 213 kpl kuormavaihdevent
tiileja ja 400 kpl paperipuun kuljetustelineitii. 

Putli:ihuolto-osasto suoritti kiitojunan huolto
hallin putkityot 1. konepiirissii. veturitallin 
muuttamisen vesiliimmitykselle ja rantatie
ra.kennuksentoimiston Iampo-, ve ·i- ja viemari
tyot Jyviiskyliissii, uudisrakennuksen pnt.kityot 
Turun konepajassa kaukoliimpolaitoks n asen
nustyot Pas ilan konepajassa, Helsingin aseman 
kioskien liimpolaitteiden uusimisen, Pasilan ase
marakennuksen muuttamisen oljyliimmitykselle, 
vesijohtotyot Pitii,jiinmiiellii, Inkoon asemara
kennuksen putkityot, lopohuoneen vesi- ja vie
miirityot Kirkkonummella . koekylliistyssylinterin 
teon l'-1ikkelissii, dieseloljysiiilioiden pumppu- ja 
putkiasennuksia Pasilassa, Kuopiossa ja K emis
sa. sekii liimmityskattiloiden vaihtoja Kouvo
lassa, Joensuussa, Masalassa, Tapanilassa ja 
Tuomarilassa, laskijalaitteiden korjauksia sekii 
oljynantolait.e Tokhoimin tayskorjauksen. 

Konepajalle hank.ittiin Yuoden aikana 2 kpl 
porakoneita. pyorosahauskone, haarukkavaunn , 
haarukkatrukki , siltanosturi, farmariauto, le ik 
kauskone, lakaisukone ja paloruisku. 

3. 'I' u r u n k o n epa j a 

Konepa.ja on korjannut paiiasiassa Dm 6- 7 
ja Dm 8- 9 moottorivaunuja liitevaunuinoen 
seka tavaravaunuja. Vuoclen lopussa oli huol-

toon kuuhmut Dm 6- 7 moottorivaunuja 207 
ja Dm 8- 9 moottorivaunuja 48 ekii liitevau
nuja 202. 

Lisiiksi tehtiin 100 kpl erilaisia kaapelitarvik
keita, 50 kp1 lamppuja, 1 311 kpl lukonosia, 50 
kpl voiteluruiskuja ja 200 kpl aidetarviketolk 
kejii. 

Lisii.rakennuksen tyot lattiaa lukuunottamatta 
valmistuivat ja pikakorjaamon huoltokanavan 
muutostyo aloitottiin marraskuussa. 

Konepajalle hankittiin vuodon aikana pyoran
vaihtonosturi, haarukkatrukki, pinoamisnosturi, 
4 kpl siltanostw·eita, metallin hiomakone ja 2 
kpl paineilmakompressoreita. 

4. V a as an 1< o n e p a j a 

Konepaja on toiminut kevyiden hoyryvetu
roiden ja tavara,·aunujen korjauskonepajana. 
Huoltoon kuuluneita vetureita oli vuoden lo
pussa 143. 

Lisiiksi korjattiin 12 kpl lumiauToja, 160 kpl 
vetLtrin jousia. 9 kpl pienvetureita, 7 kpl raido
traktoreita, 9 kpl ratavail1totyoautoja, 2 kpl 
ratakuorma-autoja, 3 kpl Demag-nostureita, 11 
kpl haarukkatrukkeja, 3.019 kpl hiikkilavoja, 
392 kpl hiikkivaunuja, 26 kpl piensiiiliovaunuja. 
vetotrukki, Orton-nosturi, farmariauto, maasto
auto •>Unimog•>, raiteentukemiskone ja 8 kpl ilma
kompressoreita. 

Valmistettiin 2 000 kpl hiik.kilavoja, 562 kpl 
teraskehyksisiii ivuovia, 200 kpl Hdk-vaunun 
sivuluukkuja, 14 kpl pollwpyoriitelineitii, 635 
kpl k etjuviilityl<si ii, 560 kpl oljykannuja, 150 kpl 
vaihdelyhtyjii, 5 100 kpl s ideruuvin aluslaattoja. 
30 kpl jarrukenkiii, 100 kpl sorkkarautoja sekii 
170 kpl kuormaussiltoja. V tureihin vaihdettiin 
2 165 kpl tuliputkia, 207 kpl li eskaputkia ja 1 
kattila sekii asennettiin 20 kpl uusia pyoriin
r enkaita. Kattiloiden tiiystarkastuksia suoritet
tiin l 0 ja sisapuolisia tarkastuksia 11 seka paine
ilma iiilioiden tarkastuksia 43. SorYattiin 118 
kpl hoyryvetmien ja 200 kpl vaLmujen pyorii
kertoja. Vaunuihin asennettiin uusia pyoriin
renkaita 68. Konepajalle ha.nkitt iin 1 levy
leikknri. 

5. 0 u I u n k o n e p a j a 

Konepaja on toiminut tavaraYtttrnujen korjaus
konopajana. Korjaustyon ohella valmistettiin 
60 kpl resiinoita, 115 kp1 r si inanpyoriii. 260 kpl 



E'rilaisia resiinan osia, 20 kpl rullavaunuja, 1 263 
kpl erilaisia moottorikaluston osia seka vaunun
kattovoidetta 37 400 kg, vaunun varaosia: 3 884 
kpl telinosia, 763 kpl kulmapylvaita, 6 326 kpl 
ovenpielia, 839 kpl ovipylvaita, 1 611 kpl sivu
pylva.ita, 1 461 kpl paatypylvaita, 923 kpl piia
dyn irtolautoja, 1 066 kpl piiiidyn ohjaimia, 
fi 488 kpl tukipuom.ia ja 165 kpl Om-vaunun kau
kalon osia. Korjattiin 4 kpl resiinoita, 1 lumi
aura. 2 kpl rullavatmun pyorakertoja ja 681 kpl 
vaunun rautaisia pylviiitii. orvattiin 3 209 kpl 
vaunujen pyorakertoja, aksolitapit painekiilloi
tettiin 2 515 pyoriikerrassa ja korjattavaan ka
lustoon asennettiin vanhoja pyoriikertoja 3 664 
k-pl. Tavaravaunuja romutettiin 369 . Ome-van
nuja maalattiin ja merkittiin 5. 

Konepajalle hankittiin ultraaiinilaite ja haa
rukkatrukki. 

6. K u o p i on k o n e p a j a 

Konepaja on korjannut hoyryvetureita soka 
Vv 13- 14 moottorivetureita. Hoyryvettu·eita 
oli kuulunut buoltoon vuoden lopussa 303 sekii 
moottorivetureita 42. Veturien korjauksen obelia 
suoritetti in mm . 38 veturikattilan taystarkas
tusta, 21 sisapuolista tarkastusta. 2 kiiyttotar
kastu.sta ja 50 paineilmasiiilion tarkastusta, kor
jattiin 257 ilma- ja voitelupumppua sekii 128 
turbogeneraattoria, valmistottiin 9 300 tuli- ja 
lieskaputkea seka orvattiin 456 pyoriikertaa. 
Vuoden aikana saatiin Hyvinkaan konepajalta 
GM-moottorien koekayttOlaitteet ja koekaytto
huone kunnostettiin pajarakennukseen, josta 
generaattoricn, voide- ja ilmapumppujen kor
jaustilat siirrettiin piiarakennukseen. Osa koneis-

Yhteenveto konepajojen suorituks-ista v. 1966 

39 

tusosastoa erotettiin ja kunnostettiin vaihto-osa
varastoksi. Konepajan laajennuksen maankaivu
ja paalutustyot aloitettiin. 

Konepajalle hankittiin kopiointiyksikot pyorii
kertasorviin seka siltanosturi. 

7. Pieksarnaen konepaja 

Konepaja on toiminut tavaravaunujen kor
jau.spajana. Vaununkorjaustyon ohella romu
tettiin 865 hyliittya vaunua, valettiin 7 795 vau
nun laakeria, sorvattiin 9 119 ja rengastettiin 
917 pyorakertaa, Hdk-vatmuista rakennettiin 30 
hiekan- ja 10 sorvinlastujen kuljetusval.mua sekii 
50 Hk-vaunua varustettiin SA-3 automaatti
kytkinlaitteella. 

Konepajan III A-rakennusvaiheen tyot saatiin 
piiiiosiltaan suoritettua, joten mm. konepajan 
konttoritilat ja koneistusosasto otettiin kayttoon. 
Liimpoke kuksen viimeistelytyot suoritettiin ja 
vanha aluskehyso asto muutettiin vesilammit
teiseksi. Sailiovaunujen tri.klooretyleenipesulai
tos rakennettiin valmiiksi ja eriniiisia konepajan 
laajennukseen liittyvia raidetoita suoritettiin. 
Rakennu.svaihe II:n piiaurakan tyot aloitettiin. 

Konepajalle saatiin hitsauskone, lakaisukone, 
metallinpesukone, kuumennusuuni, hiomakone, 
leikkuri ja paineilmakompressori. 

Koulu tusto iminta: 

Konepajakouluista va lmistui vuoden 196(i 
aikana 139 veturinHimmittajiiii ja 38 ammatti
miesta. 

I H~· viokaii 1 
Pasila Oulu TLLrku 'I Kuopio \ Pieksii· l Yhteen~a ·y 

Yaasa 

1 

ma ·1 

1. Kaytetty tera ta . . . . . . . . . . . . . . . ton 2 865.6 9 814.0 61.8 212.0 132.9 105.1 221.0 13 412. 
2. jarrutonkkia ja antUioita 
3. muuta valUiautaa ..... 
4. messinkiii ja pron sia .. 
5. ~ valkometaiJia ........ . 
G. Valettu jarrutonklda ja anturoita •> 

7. muuta valurautaa ... . . 
8. rnessinkia ja pronssia .. 
9. •> \'alkometaUia ........ . 

10. Kulutettu sahkovirtaa kWh ........ . 
11. Tehty tyotunteja yht. (1 000 h) 
12. Tuotannon arvo (1 000 mk) ........ . 

98.3 313.0 16.9 19.0 
- 543.0 - -

10.2 8.3 ..1.4 0.8 
- 0.8 0.1 0.6 

2 220.8 - - -
585.1 - - -

30.2 - - 0.4 
- 34.7 - -

41.9 19.6 
- 30.0 

0.2 2.9 
- 6A 
- -
- -
- -
- -

63.0 
-
-

27.0 
-

-
-
-

571.1 
573. 

26. 
34. 

2 220. 

0 
8 
9 
8 

585.1 
~0. 
34. 

. 6 845 160 3 255 2011293 203 243 987 351123 342 623 545 546 12 176 84 

. 1 931.8 2 252.3 640.8 216.3 208.0 261.9 379.4 5 890 . . 

6 
7 
3 
5 
5 . 20 866.5 43 021.-1 9 896.3 2 745.6 3 323. •1 3 230.2 5 195.1 88 27 . 
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Tehtyjen tyotuntien lukumiiaTa ( 1 000 h) 

v. 1966 1 "· 1965 I Y . 1964 

i!~~~~~i~l:j.~t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
------~-----------7-----------+-----------

5 890.5 I 6159. I 6 595.8 
1 241.8 I 1 138.9 1 240.5 

Yhteensa I 7 132.3 7 298.7 7 836.3 

Valmistuksen a1·vo (1 000 mk) I 
\iiiiko~.e~ajat ...... . ....................... . . . . . .. . .. I 8 27 .5 87 643.7 88 06.0 
h.onepunt. .. . .. . . . ... . . .. ......... . ........... . . . . . . 10 274.2 8 631.1 8 263.9 

-------.-----------7----------~-----------
Yllteensii I 98 552.7 96 274. 97 069.9 

Tyontekijoiden seka oppilaiden ja haTjoittelijoiden J 

lukumaiira (vuoden lopus a) 

\_iiiiko~~J?ajat .. ..... . .. ... ..... ... . ..... ... .... ... . . · 1 2 873 2 993 3 19-1 
hone punt ... . . .. . .... . . .. ... ... . .. . ... . ... . _._· _· ._._·_· _· .--'--___ 9_1_9 __ +--___ 8_5_8 __ -+-----8_6 __ 

Ybteen ii 3 792 3 851 -1 080 

Liikkuvan kaluston km·jaus v . 1966 

Koncpajut HorrrvetoHit l\Ioottori veturi t Moot tori ,.,. unut 
----

Ll I L2 1 L3 1 JA I L5 I L6 .A 
I lll I B~ l tukou- ~ C I (p ika) I huol· A IB lc ID l t!Uol-

turk. (vau- D I lot I lot + Bl rio) 

Hyvinkilii .. . . . . ... - - -I - 6 - 19 36 -18 45 9 129 17 - - - - -
Pasila ...... . ..... - - - - - - - - - - - - - 4 10 6 28 -
Ttuku .. . . ........ - - - - - - - - - - - - - 17 45 31 93 -

Vaasa .......... .. 6 10 2 7 2 - - - - - - - - - - - - -
Knopio .. . .... . . . . 33 17 1 7 10 10 2 1 1 - - - 2 - - - - - -

Yhtcensii ,, :"I 9 J 17 . 18 21 20 I 37 I 48 1 45 1 9 
1311 171 21 1 55 ! 37 1 121 -

I I I I I I J(onepii?·it I I I I 
I 

1. konepiiri ........ 1 - _I l 1 456 7 - - - 12 13 7 291 - - - 675 
2. >) . . ...... - - - - - - - - - - - - 107 - - - - 1 550 
3. ; ........ - - - - 41 4 - - - - 13 130 16 - 14 139 
4. >) .. . .. . .. - - - - 2 104 2 - - - - 19 13 679 35 - - .j. 2 358 -
5. >) . . . . . . . . - - - - 450 5 - - - - 6 2 136 207 - - 25 948 148 
6. >) .. ' . .. .. - - - - l 275 3 - - - - 16 2 264 618 - - 30 3 000 400 
7. » .. . ..... - - - - 1135 20 - - - - 29 1 668 1 082 - - 7 482 188 
8. * .... .... =I - - - 1030 2 - - - - 6 9 57 - - 14 - 7 
9. >) . . . . . . . . - - - - - - - - - - - 1 - - - - 10 

.. 
- I - - - -Yhteensa I 1 I I 1 17 -!91 , 43 1 J I 

Kaikki ybteensii 40 27 1 9 1 1? 509 45 20 I 37 [ 48 

19 - - I 9 12 1 102 119 893 1 ~ 1521 I 94 16 9~ 713 057 

57 , 1l l20024I2t69 21 f>a lun 7048:3057 

Si.ihkolaitteet 

Vahvavirta1aitteet 

Valtionrautateiden omissa siihkolaitoks issa e i 
ole kertornusvuod en aikana k ehitetty siihkii 

nergiaa. 

Sfi.hkovalaistus otettiin k ayttoon Koykkarin ja 
Karpin liikenn epaikoilla sekii kahcles. a ratavar
tijan asunnossa. 

Ristikkorakenteisia 32 m valonh itinpylvaita 
pystytettiin Pieksiimii.en pohjoiselle ratapihalle 
1 J , Turkutm yksi, Miintyluotoon kalrsi ja Tampe
reen ratapihalle neljii. Naita pylvaita oli k erto-
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L iikkuvan kaluston korjaus 

K onepa jnt H enkil6va unuj a T avara vaunu ja K a ikki 

I t iiys- I I pika- I t iiys - I pika- I y h t . 
yhteensii 

suur- vil li - y h t. suur- I villi-

korja uksia korjauksia 
I 

I Pasila . . . . . . .. . . . . - 57 438 918 1413 - 54 13 247 314 1 727 
Turku .. . . . . .. . . . . - - - 12 12 - - 1 960 961 973 
Vaasa •• • • • • • •• 0 •• - - - 14 14 - 79 49 196 324 338 
Oulu . . . . ....... .. . - - - ~5 

I 
35 4 680 291 1 358 2 333 

I 
2 368 

Pieksiimiiki .... . .. . 1 - - 1 10 11 - 1188 714 1315 3 217 3 228 

Yhteensa - I 
57 439 989 1485 4 2 001 1 1068 4 076 

I 
7149 I 8 634 

I 
I Konepii rit I I I I I 

1. Pasila ... ..... .. - I - - 12 637 12 637 - - - 10 433 10 433 23 070 
2. Riihimaki . .. . .. - - - 1 607 1 607 - - 335 4 230 4 565 6 172 
3. 'furku .. . . ... .. . - - - 688 688 - - - 1 875 1875 2 563 
4. Tampere ... . . . .. - - - 388 388 - - 1 393 6 952 8 345 8 733 
5. Seiniijoki . .. .... - - - 94 94 - - 187 3 121 3 308 3 402 
6. Oulu .. . ... . ... . - - - 555 555 - - - 2 758 2 758 3 313 
7. Kouvola . . . .. ... - - - 196 196 - - 898 7 298 8196 8 392 
8. Joensuu . ... ... . - - - 122 122 - - 1087 1 350 2 437 2 559 
9. PitJksamaki . . . .. - - - 85 85 - - - 5 595 5 595 5 680 

Yhteensa I -_, 16 372 16 372 1 -4 ~ 3 900 43 612 47 512 63 884 

Kon epajat yhteensa 1 57 439 989 1 485 2 001 1 068 4 076 7 149 8 634 
----~~~~----~----~----~-----+------+-----~~--~------+-----+-----~-------+-

Kaikki yhteensa l I 57 439 17361 17857 1 4 1 2001 4968 47688 54661 7251 

musvuoden piiatt)'essii 44 eri liikennepaikalla y h
teensa 180 kappaletta. Ensimmainen teriisputki
rakenteinen 32m valonheitinpylvas otettiin kayt
ti:ii:in Vaasassa ja Tornioon seka Kemijarvelle 
suunnitellut samanlaiset putkipylviiiit hankittiin 
ja pystytystyi:it aloitettiin. Lisaksi pystytettiin 
putkirakenteisia 20 rn valonheitinmastoja Kemi
jiirvelle , Vaa aan ja Parikkalaan. Pystytysten 
y h teydessa suoritettiin tarpeelliset kaapelointi
tyi:it. uunnitteilla ·on mm. 32 m valonheitin
masto Mikkeliin ja n elja 20 m mastoa Savon
linnan ratapihalle. 

Ratapiha- ja laiturivalaistus valmistui kaytti:i
kuntoon Uusi-Tikkalan ja Kiteen uusilla liikenne
paikoilla seka Pieksamiien uudella pohjoisella 
jiirjestelyratapihalla. Ratapiha- ja laiturivalais
tus uusittiin kokonaan tai buomattavasti paran
nettiin noin 50 muulla liikennepaikalla kaytta
malla t eriisputkipylvait a ja miltei kaikissa ulko
valaistusasennuksissa e lohopeahi:iyr y lamppuja. 
Laadittiin suunnitelmat sahki:iist ettavien rata
pihojen ja laitureiden valaisemiseksi ajojohtojen 
I -pylvaisiin ja porttaaleihin sijuitettavista jatko
os ista. 

Pieksamiien ja Mikkelin valilla otettiin kay t 
ti:ii:in liikennepaikkojen laitu.rivala istuksen kanko -

uhjaus, joka hoidetaan Pieksamaen junaobjaajan 
toimesta. Ovilukkojen ja valaistuksen ohjausta 
kytkinaikakelloilla jatkettiin miehittamiitti:imilla 
liikennepaikoilla. 

Taipaleen avattavan sillan kauko-ohjauksesta 
seka Kyronsalmen sillan liitynniista ja muutos
ti:iista laadittiin suunnitelmat. Kuopion Paivii
rannan rautatie - ja maantieliippiisiltojen ohjaus
keskuksen sahki:ikytkentiian suunniteltiin siltojen 
t ehokasta kaytti:ia lisiiava muutos. 

Kertomusvuoden a.ikana valmistuivat useiden 
uusien rakennusten sahki:iasennustyi:it. Naista 
mainittakoon Tampereen P erkii:in moottorivetu
rien huolto- ja korjaushalli,- Lappeenrannan 
moottoriveturihalli, Pieksamaen junatoimisto ja 
konepajan lampi:ikeskus seka paaosiltaan myi:is 
Pieksamiien konepajan III A rakennusvaiheen 
mukaiset sahki:ityi:it , Kuivaniem en uusi a sema
rakennus, Vatialan keskuskorjaamon varasto, 
Kuopion ja Oulun v ii.e t i:insuojat , Kouvolan a se
man III ja IV laiturikatokset, Riihimii.e n t er
veydenhuoltokeskus ja Nuppulinnan 3 pcrheen 
asuntotalo . Myi:is Tottolan tunnelin. valaistus 
asennus saatiin valmiiksi. 

Sahki:ityi:ismmnitelmat valmistu.ivat ja tyi:i t 
aloitettiin mm. seuraavissa tyi:ikohteissa: Naanta-
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lin rautatie- ja tulliasema seka ratapiha, Ylivies
kan ja RuLLkin a.'3emarakennukset seka Runkin 
2 perheen asuntotalo Riibimaen junatoi1nisto, 
Tampereen Perkion toirnistorakennus, Kouvolan 
vanha veturitalli sel'a Lapp enrannan tavara
asema- Suunnitelmat laadittiin mm. Kuusan
kosken, Lappilan ja Pyhasalmen asemarakennus
ten, Oulun Nokelan vaunukorjaamon, Ii ·almen 
ja Kontiomaen vehll'itallien seka Kontiomaen 
asuntoalueen valaistus- ja siihkoa ennuksista. 

Asemarakennusten, tavara-asernien ja -suo
jien, veturitallien, korjaamo- ja varastotilojen, 
as1mtotalojen, vahtitupien, asemaravintolain ym. 
muutos- ja korjaustoiden yhteydessa suoritettiin 
siihkolaitteiden uusimis-, korjaus- ja lisaystoita 
seka uusittiin ja parannettiin sisavalaistust.a voi 
ma. sa olevien valaistussuositusten mukai eksi. 
Nama t.yot jakautuivat lukuisille liikennepaikoille 
ja tyopisteisiin er.i puolilla rataverkkoa. 

Kertomusvuonna otettiin Pieksamaen konepa
jalla ja pohjoisella ratapihalla kayttoon 2 X 500 
kV A ja 2 x 700 k VA teho iset muuntamot, ja 20 k V 
liitynnat konepajalle ja jtmatoimistolle valmistui
vat . Rautatierak nnuksen Seinajoen kivenmLll'B
kaamon muuntamo saatiin niinikiiiin kaytt66n. 
Tampereen Viinikan ratapiballe asennettavan 300 
kV A mmmtamon suLmnitelmat kaapelointeineen 
suoritettiin ja Riihimaen jLmatoirniston seka Lap
peenrannan ja Naantalin ratapihojen muunta
moiden asennus- ja kaapelointityot aloitettiin. 
Helsingissa suoritettiin Alppilan kalliosuojan ja 
Kapylan muuntamoiden kaapelointi- ja laajen
nustyot ja Savonlinnassa valmistui varaliitynta 
sabkolaitokselta asema-alueelle . Laadittiin suun
nitelmat Pieksamaen asema-aluetta varten tar
vittavasta muuntamosta seka Kontiomaen mLnm
tamon pienjannitekeskuksien muutoksista. 

Pieksamaen uuteen jLmatoimistoon hankittiin 
varavoimakone ja asema-alueen varavoimalaitok
sesta laadittiin suunnitelma. Mm. Ouhm, Yli
vieskan ja Rovaniemen varavoimala itosten jake
lnverkoston suurrnitelmat valmistuivat. 

Puutavaranostureita saatiin kayttokuntoon 
Keuruulla ja Uimaharjul?sa. Naantalin sataman 
lauttasillakenosturin ja siirtokuormausnosturin 
sabkotyosuunnitelmat valmistuivat ja asennus
tyot aloitettiin. 

RautatierakennLtksilla sahkoi tettiin t.oimisto-, 
ruokala- ja asuntoparakkirakennuksia, suoritet
tiin sahkokayttoisten tyokoneiden kytkent.Oja ja 
tebtiin crilaisia sahki:ila itteiden suunnittelutoita. 

Rataosaston Kaipiaisten kiskohit.saamon sivut
t.aissiirt.olaitteiden sabkoasennustyot valmistui
vat. Osallistuttiin rataosastolle hankittujen die-

selsahkoisten rautatienosturien vastaanottotar
kastuksiin. Sahkovalaistuilla loiste- ja neon
putkikilvilla varustettiin kerto.musvuoden aikana 
edelleen u ·eita liikennepaikkoja. ahkon kayt
toa valvottiin jatkuvasti ja energian kulutusta 
setuattiin eri liikennepai~oilla valtionrautateille 
edullisimpien tariffien soveltamiseksi. Tariffien 
!ask .misesta laadittiin . iihkonl ayttopii.tillikoille 
uudistetut ohjeet ja sahkonkayttoa koskevat. 
ilmoituslomakkeet uusittiin kokonaan. 

Rautateiden sahkoistys 

R.autatiehallitus asetti 9. 5. 1966 sahkoistys
toiden tutkimista ja valm istelemista varten 
rakennustoi.mikmman, jonka puheenjohtajana on 
ylijohtaja ja jasenina kone-, rata- ja liikenneosas
ton vakinaiset johtajat seka sahkoteknillisen 
toimiston paallikko. Toimi}{unta on kertomus
vuonna kokoontunut 20 kertaa. 

Sahkoradat-yhtio on jatkanut rata-osaston Hel
sinlri-Kirkkonummi sahkoistyksen suunnittelu
toita yht0istoiminnassa altionrautateiden kans
sa. Ratajohtorakenteiden sijoitussuunnitelmat on 
tehty lukuunottamatta seuraavia liil,ennepaiklw
ja: Helsinki. Pasila, Pitajanmaki ja Kirkkonummi. 
Piirustull:set porttaalipylvaista ja lahes kaikista 
ratajohdon varusteista ovat valmistuneet. Kilon 
syottoaseman ja kytkinlaitosten tiirkei.mpien lait
teiden hankintaohjelmat ovat valmi, tuneet . 

Sahkotarkastuslaitos on 17. 3. 1966 hyvaksy
nyt rataosan Helsinki-Kirkkonummi sahkois
tyl;:sen suunnittelussa ja rakentamisessa noucla
tettavat ohjeet. 

Varsinaiset rakennLLStyot aloitettiin heinii
kuussa 1966. Ratajohtopylvaiden perustul<sia on 
valettu 545 ja betonisia haruspalkkeja asennettu 
63. Valilla Kauniainen-Kirkkonummi on asen
nettu ratapihojen paihin tu]e,-ien erottimi n 
kauko-ohjauskaa.pelit. 

Rautatiehallitus teki 23. 9. 1966 Imatran 
Voima Osakeyhtion kanssa sopimuksen rataosan 
Pasila-Riihi.maki sahkoistyksen esisuunnitel 
mien tarkistamisesta ja tarjou. pyyntoasiakirjo
jen valmistelusta. 

Rautatiehallituksen ja Irnatran Voima Osake
yhtion valinen sopimus 110 kV:n voimajohdon 
rakentamisesta Kilon syottoasemalle hyvaksyt
tiin 17. 12. 1966. 

Sahkotelmillinen toimisto on osallistunut sah
komoottorijunien tilauksen valmisteluihin ja 
sahkoveturien hankintaan liittyvien teknilliston 
k.y ymyst n selvittelyyn. 



Liikkuvan kaluston sahkolaitteet 

Kertomusvuoden aikana suoritethin noljii.n Hr 
13-dieselsahkoveturin (No:t 2351 ... 2354) lopul
liset sahkoteknilliset vastaanottotarkastukset. 
Samoin osallistuttiin lii.kentoe,;sa olevien diesel
sahkoveturien kayton yhteydessa esiintyneiden 
kysymysten selvittelyyn. 

Dieselkaluston sahkolaitteiden asennusta ja 
toimintaa on edelleen valvottu valmistajien teh
tailla ja koeajojen yhteydessa seka annettu naitii. 
laitteita koskevia laustmtoja. Nii.issii. yhteyksissii. 
on tehty erii.itii. dieselkaluston kayttovarmuutta 
li aavia muutosehdotuksia, joiden toteuttaminen 
on sekii. rakennettavassa, etta liikenteessa ole
vassa dieselkalustossa aloitettu. Naistii. mainit
takoon Sv 12- ja r 12-sarjan veturien kaynnistys
kytkimen ja vedenkorkeuskytkimen muutol<
set. 

Uusien terasrunkoisten matkustajavaunujen 
sahkolaitteet valittiin ja tilattiin kertomusvuo
den aikana. Loisteputkivalaistuksen. vaatimiksi 
vaihwsuuntaajiksi tilattiin ti.ihanastisten turbo
vaihtosuuntaajien asemasta uudenaikaiset tyris
torivaihtosuuntaajat. 

Si.ihkoteknillis n toimiston insinoorit ovat edel
leen huolehtineet liikkuvan kaluston si.ihkolait
teita koskevasta opetu.ksesta veturinkuljettaja
oppikur s ilia rautatieopisto sa. 

V iestilaitteet 

Uus.ia kuparijohtoja viestilaitteita varten ra
kennettiin linjatyoktmtien toimesta vuodon 1966 
aikana 571.9 johtokm. Uusia tera johtoja raken
nettiin yhteen a 41.5 johtokm . 

Kuparipuhelinjohtoja purettiin kaapeloiduilta 
li njaosilta Lahti-Kouvola ja Lappila- Lahti 
seka plh:n maantielinjasta valilta Sarkisalmi
Kesiilahti, yhteensa 301. a johtolon. Lii.piruostu
neita terasjohtoja puret.tiin kuparijohtorakennus
tyomailta ja kaapeloidu.ilta linjaosilta yhteensa 
363.4 johtokm. Kuparijohtojen miiii.ra lisaiintyi 
nain ollen 270.6 johtokm ja terasjohtojen miiiira 
viiheni 321.9 johtokm. 

Uutta pylvaslinjaa rakennettiin valille Parik
kala-Kesii.lahti 38. 4 km. 

Kyllii. tetyn pylvaskannan jatkuvasti kasvaessa 
on vuosikorjaustoiden luonne muutttmut. Myos 
lukuisten radanoikaisutoiden aiheuttamat viesti
linjojen siirtotyot, TVH:n rakentamien maan
teiden ylikulkusiltojen aiheuttamat korotustyot 
ja ratapihavalaistusten uusimist.yot ovat suu
resti viil:entiineet Yuotuisia Yiestilinjojon pents-

korjausmahdollisuuksia (samalla tyontekijamiiii.
ralla). Em. toistii johtuen suoritettiinkin ras
kasta vuosikorjausta vain 199 ratakm:lla ja 
kevytkorjausta 1 327 ratakilometrilla. 

Vi stilinjojen rakennns-, siirto-, korotus- ja 
korjaustoiden yhteydessa 

pystytettiin 
iirrettiin 

jatkettiin 
oikaistiin 
asennettiin 

pylvaita 
~ 

» ............ . 
tukipuita ......... ... . 
tyvitukia ... .. ....... . 

>> haruksia , ........... . 
uusittiin orsia ...... , ........... . 

» eristim.iii. ......... . .. . . . . 
tehtiin johdinjatkoja . , .......... . 
uusittiin kaappijohtoja .. ........ . 
kaivettiin maakaapeliojaa ....... . 
asennettiin ilmakaapeleita ....... . 

2 984 kpl 
275 
317 

3 584 
534 

20 
1 937 
5 104 

17 948 
15 928 
2116 m 

12 250 » 
17310 )) 

Kaikki kaytetyt pylvaiit olivat kreosoottikyl
lastettyjii. Kii.ytetyista tarveaineista oli osa 
uutta ja osa kaapelointien yhteydessii. vapautu
nutta. 

Rautateiden omia johtoja kunnostettiin 7 590 
johtok.m ja pusti- ja lennatinhallitu.ksen johtoja 
6 418 johtokm, yhteensii 14 008 johtokm. 

Ra.danvarsiviestilinjoja kaapeloitiin rataosalla 
Lautiosaari-Laurila. 

Pieksamaellii. laskettiin uuden t·avararatapihan 
v iesti-, kovaaani - turvalaite- ja vahvavirtakaa
pelit. Uusien 12-kanavaist n kantoaa.ltojajesrtel
mien valivahvistinasemia Yarten laskettiin uudet 
sisii.anottokaapelit MyUymii.ella, Alavudella, Vi
hannissa ja Limingassa. Lisaksi suoritettiin pie
nehk.oja kaapelointeja eri sahkoalueis a. 

Kau.kokaapelei sa otettiin kayttoon viili Kou
vola-Luumaki. 

Kemissa otettiin kiiyttoon Pasilan konepajasta 
siirretty automaattikeskus, minkii. liittymii.kapa
siteetti on 120. 

Kertomusvuoden aikana siirrettiin ja asennet
t .iin kahcleksan 1-kanavaista kantoaaltojarjestel
maa, neljii. 3-kanavai ta paii.tetta, kolme 3-kana
vaista valivahvistinta, kaksi 12-kanavaista paa
tetta ja yhdeksan 12-kanavaista viilivahvistinta. 

VR:n kii.ytossii. oli vuoden lopussa viisitoi ta 
1-kanavaista, neljii.toi ta 3-kanavaista ja kahdek
san 12-kanavaista kantoaaltojiirjestelmii.a. 

Kantoaaltoyht yksien yhteyspituus oli vuoden 
lopussa 27 105 km. 

Selektorilaitteita tii.ydennettiin vuoden aikana 
asentamalla indLLktiivi ia selektoripuhelimia rata
vartijain ja asemien kiiyttoon rataosilla Lappccn
rant Imatrankoski, Kouvola- Kotka, Inkeroi-



nen- Hamina, Orivesi-Jiimsankoski, Jyviiskyla 
- Haapajiirvi- Y1ivieska, kullakin rataosalla yh
teen johtoon, seka rataosalla Kontiomiiki- Vaala 
kahteen johtoon. Kahdella v iimeksimainitulla 
rataosalla ei aikaisemmin ollut rninkiiii.nlaista 
, elektorijii.rj estelmiiii; muilla mainituilla viileilHi 
oli kysymys rinnakkaisjii.rjestelmistii. ennestaan 
olleiden lisii.ksi . As mien valistii. selektorijohtoa 
tii.ydennettiin rataosalla Tornio- Kauliranta 
liittii.mii.lla siihen ratavartij a in ja rakennusmesta
rien liitynnat. U usien lii tyntojen lukumiiiirii. oli 
164. 

Vuoden lopussa sclek toripuhelinjohtojen yh
teispi t uu oli 7 366 km ja selektoripuhelinlii tty
mien lukumaii.ra 1 582. 

Rautatieha.llituksessa otettiin kayttoon langa
t on ns. induktiosilmukan avulla toimiva h enkilon
hakujarjest elmii., minkii. lii ttym ii.kapasiteetti on 
380. 

Kaukokirjoitinverkon laajentamiseksi t ilatWn 
n eljii. k eskusta, 45 kaukokirjoitinta ja joukko 
kanavalaitteita. 

Pikapuhelinjiirj e telmii. asennettiin Helsingin 
terveyd nhuoltokeskukseen . 

uurebkoja h ikkovirtalaitteiden asennustoita 
olivat rom. Pieksii.maen uuden junatoimiston, 
H elsingin huoltorakennuksen , Tampereen liiken
nepiirin, P erkion veturikorjaamon, Jyvii.skylii.n 
terveydenhuoltokeskuksen, Piek sii.mii.en konepa
jan toimistorakennuksen, Kokkolan autokorjaa
mon, Y1ivieskan, Ruukin ja Humppilan asemien 
sekii. Kuopion ratapiirin toimiston heikkovirta
asenn ukset, ri stikyt kin telinei d en asentaminen 
Karjaalle, Pieksii.maen junatoimistoon ja Ouhm 
viiestonsuojaan, keskusaikakellojii.rjestelmat H el
sinkiin ratapiirin toimistoon sekii. Jokelan, Vam
malan ja Rauman asemille, kovaii.ii.nis jii.rjestel
mat H elsinkiin saapuvan tavaran tavarasuojiin 
ja laitm·eille, Juankoskelle, K emijii.rvelle ja Paju
laan, h enkilonhakulaitteet H elsinkiin ratapiirin 
tuimistoon ja palohii.lytys- ja vartiointilaitteet 
Piel;;samiien konepajalle, Kontiomii.en , Iisalmen 
ja Kern in veturitalleille sek a J oensuun tavara
toimistoon. 

Varavoima-asemia asennettiin Riihimii.elle . 
Labteen. Mikkeliin, Kokkolaan , Ouluun. Tur
kuun. Rovaniem elle ja Alflvudelle. 

Linjaradiojii.rjestelmii.ii laajenn e ttiin Siuron 
tukia emalla seka liikennepaikan radiolla Oulun
h")'lii.an, Malmille, Tikkurilaan, Jiirvenpaaban. 
Riihimaelle, Hameenlinnaan, Kouraan ja Har
maii.n . 

Uu ia tukiasemia otettiin Iisak i kayttoon 
Viinikan junatoimistossa, Turun tavaratoimis
tossa autoliikenteen tukiaseroana seka Parkano
Seinajoki rautatierakennuks lla Parkanossa, Ma
desjii.rvella ja Valikyclossa. 

Autvradioita a ennettiin kuuteen Turun lii
k ennepiirin autoon ja 10 kpl Parkano-Seinii.jvki 
rau ta tierakennukselle. 

Kahdeksaan pieneen vaihtoveturiin asennet
tiin radiolaitteet, joihin kuuluu veturiradio ja 
kaksi kannettavaa radiopubelinta. 

Pasilan ja Taropereen Vv 15 ja 16-sarjojen 
vetureihin asennettiin veturiradiot. 

Sahkotyokuntien toimiston alaiset turvalaite
tyokunnat suorittivat k ertomusvuoden aikana 
74 sii.bkoturvalaitteita koskenutta tyota 61 lii
kennepaikalla. 

Releasetinlaitteita vahnistui seitsemii.n , nimit
tain iuroon, H erralaan , Lappilaan, J ii.rveliiiin . 
Nokialle, Savonlinnaan ja Aetsaan. Lisii.k si s uo 
ritettiin muutostoita Saaksjii.rven releasetinlait
teeseen. 

Linjasuojastusta valmistui 32 km rataosalla 
Lappila - Labti. 

Varmistuslukkojen valvontalaite ascnnettiin 
Lahden- Loviisan vii.lille. 

Mekaani s ia asetinlai tteita valmistui kuusi : 
Imatralle, Otalammelle, Roykkii.iin, Inkooseen, 
Pii.nnii.isiin ja Limingalle . Pien ebkojii. muutoksia 
ja lisii.yksiii. mekaanisten turvalaitteiden sii.hko
lai tteisi in tehtiin 21 liikennepaikalla. 

Valo- ja aii.nivaroituslaitoksia valmistni 29, 
muutoksia tebtiin n eljaii.n ja uusittiin vus1. 
Puolipuomeja asennettiin kuudelle valo- ja iiii.ni
varoituslaitoksin varustetulle tasoristeykselle. 

Vuoden pii.ii.ttyessii. oli kii.ytossii. kolme kauko
ohjauskeskusta, 66 r eleasetinlaitetta, jvista 
kaulw-objattavia 26 ja sahkoisiii. vaibteenkaii.n
tolaitteita 621. Linjasuojastus kii.sitti 21:! km 
1-ra iteista ja 211 km 2-raiteista rataa. Valo
ja aiinivaroituslaitoksia oli 275, joista 19 puoli
puomein varustettuja. 
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V. VARASTOT JA HANKINNAT 

l·arasto- ja jakelusi:iiliot 

Vuoden aikana kehitettiin clieselpolttonesteen 
varastointia ja jakelua. Tampereella otettiin 
kayttoon 3 kpl 1 000 m 3 sailioita uusine jakelu
laitteineen. Lisaksi on uusia nopeatehoisia jakelu
laitteistoja maanalaisine si:iilioineen asennettu 
Pasilaan, Kuopioon, Kemlin ja Rovaniemelle. 
Vaskiluodon o1jyvaraston laituriputki on liitetty 
Vaasan kaupungin syvii.sataman oljyputkistoon 
ja Mantyluodon oljyvaraston suursailioihin on 
asennettu CO 2 -sammutuslaitteet. 

Hankinnat, kulutus ja myynti 

Valtion maksuvalmiuden turvaaminen ja jat
kuvasti kirea kassati1anne vaikuttivat myos ker
tomusvuonna varasto-osaston toimintaan . Val
tiovarainministerion yleiskirjeessa n:o TM 36, 
27. l. 1966 asetettiin varastotiliin sidottujen 
varojen enimmaismti.araksi joulukutm 1963 va
rastotilin arvo eli 90 636 407,55 mk, jota oli 
lisii.ksi l. 7. 1966 lukien alennettava 10 % :lla 
eli 81572 766 markkaan. Mti.ti.ratietoisin toimen
pitein nii.mii. enimmii.ismti.ti.rat kyettiin selvti.sti 
alittamaan vara totilin arvon ollessa tammi
kuussa 69 954 851 mk ja joulukuussa 66 579 317 
mk. 

Piiii.varastojen ja polttoaine - ja puutavara
varaston hankinnat olivat kertomusvuonna 
126 176 059 mk eli 9. s% pienemmat kuin vuonna 
1965. Kokonaiskulutus vaheni 12.9 % ja koko
naisvaihto 10.3 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

Ulkopuolisille ostajille myytyjen tavaroid n 
arvo oli kaikkiaan 6 405 946 mk, joka on 21.3 ~ 0 
viihemmii.n 1.-uin edellisenii. vuonna. Varastotili
tavaroiden osnus sanotusta summasta oli 
2 328 210 mk ja hyvitysten ja palautusten osuus 

Y hteenv eto varastojen suorituksista 

93 653 mk, Joppusuroman 3 984 083 mk k ertyessa 
kii.ytettyjen tavaroiden, romujen ja jii.tte idon 
myynnista. Tuloutetut nettomyyntitulot olivat 
3 132 094 mk, mihin summaan sisaltyy 101 093 
mk tilitavaroiden hinnankorotuksia. 

ffikomaisten hankintojen osuus varasto-osas
ton kokonaishankinna. ta oli 28 935 755,62 mk 
eli n. 22.9 % oltuaan v. 1965 n. 28.5 % ja v. 
1964 n. 31.1 %· Tavaralajeittain tarkasteltuna 
jakautuivat ulkomaiset hankinnat seuraavasti.: 

Kivihiilia ... ....... . . 
Pyoriii. ja pyoriinrenkaita 
Ratakiskoja ja raidetar-

vikkeita ...... . . . . . 
Teriistii ............. . 
'.f.e~ii~levya . . . . . . .... . 
Oljya ............... . 

ekal. tarvikkeita ... . . 

Varastotilin arvo 

tonnia mk 

82 925.6 
3 793.2 

392. 0 
3 678. 3 
a 720. o 

39 081. 5 

3 542 817,15 
3 027 311,25 

351 222,87 
2 150 331,08 
1 529 989,90 
3 167 332, 10 

15 166 751,27 

28 935 755,62 

Kertomusvuoden lopussa vara toihin idot.t.u
jen varojen nettomti.iira 66 579 317 mk oli 8. 3 5 % 
pienempi kuin edellisen vuoden ,-astaava arvo 
ja 18.40 % pienempi ktlin VvM:n asettama 
enimmaismaiirii. Edella mainitusta nettomti.ti.
rii .. stii. puuttuu Neuvostoliitosta luottosopimuk
sella hankittujen ratakiskojen arvo. 

Polttoaine- ja puutavaravarasto 

Kertomusvuoden aikana hankittiin valtion 
polttoainetoimistolta (V APO) halkoja yhteensti. 
319 456 . 5 m 3 kokonaishintaan 5 069 792,36 mk 
eli keskimti.ti.rin 15,87 mk/m 3 . 

Muuta puutavaraa hankittiin seuraavasti: 
Ratapolkkyjii., manty 583 637 kpl (8 872 734,73 

Piiii vn:rasto 

I 
Kesklmiiiir. 
vnrastoarvo 

I Hankinnat Kulutu.~ 

I 
Kokonais· 
vaihto 1 ) 

Kokonais
kn.stannnkset 

Va:raston 
kiertoluku 

Helsinki . ... . .. ... 11421662 36 374 523 H 451457 83 303 257 1 073 040 3.63 
Hyvinkaa . ... . .... 12 652 485 21 692 381 25 747 738 19 918 925 721 591 2.03 
Turku ............ 6 982 061 12 221081 10617917 26 504 84 521837 1.52 
Oulu .. . .. . . ..... . 4 503 342 8 748 461 9 353 611 20 997 495 

I 
513 026 2.08 

Kuopio . .. ...... .. 7 897 495 12 936 232 13 609 007 29 93 942 540 878 1. 72 
Popu ............. 22 987 608 34 200 381 45 421780 80 337 428 2 712 826 1.98 

Yhteensii 1 66 444 653 126176 059 I 146 201510 I 291000 895 I (j 083 198 I 2.20 

1
) - hu .. nkiuuat + ~moral ostol knlutu:-
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mk), Yaihdepolkkyjii 22 583 kpl (516 354,35 mk), 
puupylvaita 855 kpl (26 406,80 mk) ja aidanpyl
vaita 12010 kpl (15067 mk) . 

Betoniratapolkkyja vaf<taanotettiin 61 559 kpl 
(2 108225,73 mk), kivihiilta 82925.6 tvnnia ko
konaishintaan 3 542 816,85 mk eli keskimaar in 
42,72 mkftn ja dieselpolttonostetta 100 601787 
nl. (7 179 640.44 mk). 

Suoraan kuluttajille h anluttiin polttooljya n:o 
l 3 515 601 litraa (314 390,60 mk) ja polttooljya 
n:o 4 5 662 179 kg (367 720,91 mk). Koksin han
kinnat olivat 494. * 2 tonnia (53 364, 7 3 mk). 

Kertomusvuoden aikana h.·uJutettiin ya]tion
rautateilla h a lkoja 245 59 1. 5 m 3 , josta veturien 
osuus oli 54366 m 3 , kivibiili ii 1410640. o dt, 
jo ta vetmien osuus oli 1 291 057. o rlt , koksia 
4 944.2 dt, dieselpulttonestetta 104 268 319. o l , 
jo ta veturien osuus 97 573 594. o l , pulttooljya 
n:o l 3 515 601 l ja polttooljya n:o 4 5 662 197 
kg. 

Edella mainitun valtionrautatoiden oman kulu
tuksen lisii.k s i m yytiin halkoja rautati elR.isille 
71942 .5 m 3 ja asemaravintoloille ym. 247 m 3 

sek a ki vihiilia merenkulkuhallitukselle 15 181 dt. 
Polttoaineiden varastoimis- ja kasittelykustan

nukset olivat y hteen sa 1 570 714,87 mk, josta 
halkojen usuus oli 525 025 ,61 mk, ki,ihiilen 
851 008,43 mk ja dieselpolttonostecn 194 680,83 
mk. 

Polttoainevarastoilla oli b enki lokunLaa \"uoden 
alussa 32 tyonjohtajaa ja 178 tyontekijaa ja vuo
den lopussa 29 tyonjohtajaa ja 163 tyontekijaa. 

K.ernian laboratorio 

T eht.tivien maiira o li kertomusvuodcn aikana 
2 508. Luku on suurin tahan astisista lisayksen 
ollcssa edelliseen vuoteen verrattuna 513. 

yyskuun alusta otettiin kayttoon atomi
a bsorptiosp ektrofotometri, jonka avulla saatiin 
v uoden alkupuolella syntynyt to iden ruuhkau
tuminen paattymaan. Muuta uutta lai tteistoa ei 
ole hankittu, mutta entista laitte istoa on tii.yden
netty ja parannettu . 

Ybte isto iminta eri osastojen kanssa on jatku
vasti li saantynyt ja laboratoriota on yha en em 
man kaytetty asiantLmtijaelimena monia kemiaJ. 
listeknillis ia ja tavaraopillisia asioita kasitel
taessa. Koneosaston osuus l a boratorian tyon
antajana oli entista suw·empi. Annetut tehtavat 
.iakautuivat osastoittain seuraavasti: 

Varasto-osasto 747 kpl 29 .8 %, koneosasto 
I 599 kpl 63. s 0 

0 • rataosasto 1"27 kpl 5. o % ja 
muut osastot 35 kpl l. 4 %-

Kaytettyjen moottorioljyjen ja yleensa voitelu
aineiden metallipitoisuuksien maarityksia jatket
tiin jarjestelmallisesti valituilla koesarjoilla. 

Kemian labomtorion tehtavi:it eriteltyina tehti:i,vien 
luonteen mukaan: 

Metallit: kpl kpl 

teras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11() 
vahu-au ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 
kupari seokset . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
tina- ja lyijyseokset . . . . . . . . . . 193 
puhtaat metallit . . . . . . . . . . . . . 15 
kuonanaytteet . . . . . . . . . . . . . . . l 962 

Voiteluaineet: 

va"LmuOljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
sylinterioljy . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
koneoljy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
moottorioljy . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
vaibtei tooljy . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
rasvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
muuntaja- ja oristysoljyt . . . . . . 6 
jarru- ja pakkasn esteet . . . . . . . 13 
kaytetyt oljyt . . . . . . . . . . . . . . . 536 
sekalaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 70G 

N ostemaiset polttoaineet : 
dieselpolttoneste . . . . . . . . . . . . . 148 
bensiini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 152 

Kiinteat polttoaineet: 

k ivihiili 3 

Maalit: 

Oljy- ja lakkamaalit . . . . . . . . . . S::l 
ruosteenestomaalit . . . . . . . . . . . 8 
vernissa ja ohenteet . . . . . . . . . . 5 
kuivat varit . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ekala iset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

T ek st i.i lituotteet: 

peitekanJ{aat . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
puuvillajatteet . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 
sekalaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Vedet: 
juoma ja talow>,·es i . . . . . . . . . . . 93 
syottOves i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 
l;:attilavesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
jaahdytysvesi . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
rakennusvesi . . . . . . . . . . . . . . . . l 
sek ala iset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Sekalaiset: 
puhdistu saineet . . . . . . . . . . . . . . 57 
paperitarviltkect . . . .. .. . . . . . . 6 
l{yllastysaineet . . . . . . . . . . . . . . 42 
tavar anluokitus . . . . . . . . . . . . . . l 
liikatavar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
seltalaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

1.'11 teensii 

3 

103 

83 

30 1 

19 

2 50 



Tuotantolaitokset 

Mikkelin kyllastyslaitos toimi koko vuoden lu
kuunottamatta vuosilomien aikaa l.-24. 8. , jol
loin ei ollut toimintaa. Kajaanin kyllastyslaitos 
to irni lwko vuoden, paitsi 24. 7.-13. 8., jolloin 
laitos ei ollut toiminnassa vuosilomien vuok.si. 
Lisak.si laitos oli snljettuna 22. 3.-21. 4. Haapa
miien h.-ylliistyslaitos oli toi1ni=assa vuosilomien 
aikaa 9. 7.- 6. 8. lnkuunottamatta koko vno
clen. 

Edellisena vuonna aloitetut kenttatyot Haapa
maen kyllastyslaitoksella saatiin kertomusvuoden 
aikana valmiik.si. 

Puutavaraa kylliistettiin Mikkelin kyllastys
laitok.sella 23 910 k-m 3 , Kajaanin kylliistyslai
toksella 20 699 k-m 3 ja Haapamiien kyllastys
laitok.sella 22 439 k-m3 , eli yhteensa 67 048 k-m3 . 

Taman lisaksi kylliistettiin G. A. Serlachius Oy :n 
kyllast.ii.mollii puutavaraa 4 993 k-ms. 

KokonaiskylHi.styksen maii.ra oli 10. 6 % pie
nempi kuin edellisena vuonna. Omilla laitoksilla 
kiiytettiin keskimaarin 81. 2 kg kyllastysoljya 
kiintokuutiometriii. kohden. 

-!7 

Mikkelin kylliistyslaitokselta liihetettiin kyl
Uistettyina 201 596 ratapolkkya, 7 326 vaihde
polkkya, 2 9ll johtopylvasta, 14 071 avovaunun
pylvasta, 1100 aidanpylvast.a., 1 314 aidansalkoa 
seka 180I k-m a sahatavaraa. KylHistysoljya kay
tettiin 2 I65 144 kg. Mantyratapoll{kyjii porat
tiin ja levyter,tijn 98 636. 

Kajaanin kyllasty laitokselta lahetettiin kyl
lastettyina 20I 522 ratapolkkyii, 3 311 vaihde
polkkya, 232 johtopylvii.sta, II 8I5 avovaumm
pylvasta seka 156 k-m 3 sahatavaraa. Kyllastys
oljya kaytettiin 1 544 785 kg. Miintyratapolk
kyja porattiin ja levytettiin 94 I20. 

Haapamaen kylliistyslaitokselta lahetettiin kyl
lastettyina I90535 ratapolkkya, 19166 vaihde
polkkya, 1443 avovaununpylvastii., 9 483 a.idan
pylvii.stii. sekii. 667 k-m 3 sahatavaraa. Kylliistys
oljyii. kii.ytettiin I 734 207 kg. Mii.ntyratapolk
kyjii. porattiin ja levytettiin 100 800. 

G-A. Serlacbius Oy:n kanssa tehdyn kyllii.stys
sopimuksen mukaan kylliistettiin Holjakii.n kyl
lastii.mollii. 42 231 ratapolldcyii. ja 6 324 vaihde
polkkya_ 

Kyllii.staminen maksoi keskimaii.rin 22,72 
mk/k-m 3

-

JGinteistojen fa kaluston pi:ii:iorna-a-rvot fa niissa vuoden kuluessa tapahtuneet mttutokset: 

Piiii.oma- I I.isiiys I Kuoletukset I Piiiioma-arvo arvo 
I. 1. 66 31. 12. 66 

Tyokoneet ... ... .. . .. ............. ... .... 255 075,26 11 414,34 16 491,- 249 998,60 
Toirrtisto-, a uin- ja huoltorakennukset .... 23 736,50 735,- 23 001,50 
Kylliistyslaitosrakennukset ym. la.itteet .... 971277,45 43 535,57 23 868, - 990 945,02 
IIankasalmen sahalaitoksen alueet ......... 162 010,18 162 010,18 

Ybteensa 1412 099,39 54 949,91 -!1 094,- 1425 955,30 

VI. LIIKENNE 

Liikennepaikat ja yleiset liikennemaari:iykset 

Toimintavuoden aikana perustettiin yksi 4_ luo
kan asema, 4 seisaketta ja 5 vaibdetta. Llsaksi 
korotettiin yk.si 4. lnokan asema ja yksi pysakki 
3. luokan asemiksi. yksi pysii.kl<i ja yksi vaihde 
4. luokan asemik!'i ja yksi vaihde laiturivaih
teeksi. Vastaavasti lakkautettiin 8 seisaketta ja 
yksi vaihde, 5 pysii.kkia alennettiin laiturivaib
teiksi seka 8 laiturivaihdetta seisakevaihteiksi. 
Niinikii.an alennettiin eisakkeeksi 4 laiturivaih
detta ja 9 seisakevaihdetta. 

Rataosuudet Sieppijiirvi- Kolari ja Pello
Sieppijii.rvi, joka oli l. I2. 1965 avattu tyojuna
liikenteen yhteydessa hoidettavalle viiliaikaiselle 
tavaraliikenteelle, avattiin joulukuun I. pii.ivii.na 
vii.liaikaiselle tavaraliikenteelle vaunukuormin. 
Rataosa Parikkala-Puhos avattiin joulukuun I. 
paivana tyojunaliikenteen yhteydessa hoidetta
valle valiaikaiselle tavaraliikenteelle vatmukuor
min ja samalla koko rataosa Parikl;::ala- Sakii
niemi rajoitetul\ ta,-arajLmaliikenteelle lapikul
kuliikennetta vren. 



Liikennesaantoon, Asema- ja jtmapalvelus aiin
t66n, Tavaran kuormausmaarayksiin seka Maa
rayksiin vaarallisten aineiden kuljettamisesta teh
tiin erinaisia muutoksia ja lisayksiii. 

Liikennepaikoilta vuokrattuja alueita yms . 
koskevia sopimuksia tehtiin toimintavuoden 
aikana 424 ja vuokra-asioita kasiteltiin kaikki
aan 895. 

Juna-, vaihto- ja atttoliikenteessa sattuneista 
vaurioista tehtyja tutkinta-asiakirjoja kiisiteltiin 
kertomusvuoden aikana 973. 

Turvalaitosten rakentamista seka niiden eri
koisjohto aantojen ja kayttoohjepiirustusten ja
kelua kosl,evia asiakirjoja kiisiteltiin 237 kappa
letta. Ohje ·aantojen tarkistuksia ja muutoksia 
koskeviaasioita seka muita lmin em. kappaleessa 
mainittuja tutkinta-asiald..I'joja oli kertomus
YLlOnna 388. Teollisuusratojen liikennoirnista 
koskevia tmvallisuusmiiarayksia ja liikennoimis
sopimuksia sekii ratapihojon liikennoimissaan
toja kohitettiin ja uusittiin. 

Vuoden 1965 aineistosta laadittiin ja painatet
tiin onnettomuus- ja Yauriotilasto. Son mukaan 
oli junaliikenteessa sattunut yhteensa 210 onnet
tomuutta ja vamiota, joista 76 kuitenkin oli lie
viti.. Vaihtotyovaurioiden luku oli 592 ja liikku
ville tyokoneille sekii pienkalustolle sattuneiden 
lulmmiiiira 61. Edella mainittujon lisiiksi tapah
tui ylikaytaviionnettomuuksia 24 7. 

.d ikataulut fa junien kulku 

.A ikataulumuutokset olivat ,-uoden alkupciOlella 
melko viihaisia ja koskivat piiaasiassa Seinajoen 
ja Oulun valisia taYarajunia sekii. malminkuljetus
jtmia. 

Aikataulu 133 tuli voimaan toukokuun 22. pai
vana. Siina. jatkettiin Helsingin ja Oulun valisten 
kiitojunien MK57 ja MK58 kulussaoloaikaa mar
raskunn loppuun. Pikajuna.parin P65/P66 kulku 
ulotettiin Kemiin asti. Pikajuna P28 Turku
Helsinki pysytettiin kulussa myos kesiiaikana. 
Paikallisluontoisia henkilOjtmavuoroja lakkautet
tiin matkustajien vahenemisen nlOksi eri puolilla 
rataverkkoa luk-utmottamatta Helsingin liikenne
piiria. Pesiokylan ja Amman ·aaren valilta Iakkau
tettiin kaikki henkilojtman10rot. Syyskuun 25 . 
paiviina lakkautettiin henki!Ojunavuorot Tuomi
ojan- Raahen rataosalta ja vahennettiin yksi 
junapari Tornion ja Pelion valilta. Joulukuun l. 
piiivana lisattiin Helsingin ja Tampereen viilille 
moottoripikajunat MP47 ja MP48. Henkilojuna
Ynorot poistettiin Aavasaksan ja Pelion valilta. 

J oensuun ja Parikka1an Yiililla almistuneen 
uuden radan kautta aloitettiin tavarajtmalii
kenne. Kouvolan ja Kotkan valisten tavara
junien aikataulut muutettiin siten, etta junat 
voitiin ajaa myos Tr1-sarjan hoyryvetmilla. 

Junien kulku oli vuoden kolmen ensimmaisen 
kuukauden aikana <>piisaannollista, mika johtui 
pitkien pakkaskausien radalle ja kalustdle aihent
tarnista vauxioista. 

Tavaraliikenne 

Kertomusvuonna kuormattiin kaikkiaan 
I 56 261 vaunua edellisen vuoden YastaaYan 
luvun oltua 1585 513. Vah nnys oli 17 252 vau
nua eli l. 1 ~ 0 , mika johtui kesakuukausien viisi
paivaisesta tyoviikosta. Esimerkkina lyhyen tyo
Yiikon vaikutuksesta lauantaipaivan kuormauk
siin mainittakoon, etta kun kuormaul.;:set edel
liRen vuoden ke iikuukausien aikana nousivat 
lauantaisin keskimii.arin 4 436 vatmuun, ne nyt 
olivat vastaavana aikana Yain keskimiiiirin 3161 
vaunua. 

Tavaravaunuston keskikantavuus on edelleen 
no us ut, ja oli 3. 4 ~0 korkeampi kuin vuonna 
1965. Tiista myos osaltaan johtui, etta kuljete
tun tavaran tonn.imiiiira kuormausten lukumaii.
raisestii vahenemisesta huolimatta on pysynyL 
edellisen vuoden tasolla, eli n. 20.5 milj. tonnina. 

Kaupallisen liikenteen osalta jakautui knor
Tnans eri tavaralajien kesken settraavasti: 

'l'nvaralaji Kuormattu Viihenny• 0 
0 

vaunuja (-) 
tni Jisiiys 
( + ) 

Vau.nukuorma-
tavaraa: 

Vientitavara 396 481 + 20 473 + 5.4 
Tuontitavara 109 018 - 18 815 - 14.7 
Elintarvikkcet ... 25 063 3 044 - 18.3 
Teollisuustuottoet 146 088 2 863 1.~ 
Lannoitteet ja 

rebut ......... 52 841 5 247 9.0 
Maa- ja kivilajit 125 624 - 14 712 l.o 
Puutavara ...... 252 112 + 21 549 9. 3 

Mnut ........... 69 962 5 578 7.4 

Yhteensii. 1 177 189 8 237 O. s 

l(appaletavaraa 263 690 2 368 0. 

Yht. ka.upallista 
tavaraa 1 440 879 - 10 605 0. 7 

Vaihtopalvelutunnit lisaiintyivat l<ertomusvuo
clen aikana 2. 2 ° 0 johtuen lahinna vuoden alku-



puolella vallinneista vaikeista talviolosuhteista. 
Ren sijaan jiirjestelyjuna- ja raidetraktoritunnit 
dihenivat v. 1966 aikanfL edelliset 12.:; ~o ja 
jiilkimrniiiset 1. 5 %-

Pienvaihtovalineita oli kertomusvuoden aikana 
kaytossa seuraavasti: 

Kisko-Kalle raidetraktoreita 34 liikennepaikalla 
Veto-Jussi 30 
Ratakuorma-auto 20 

Erityisesti ratakuorma-autoista on ollut puu
tetta, sillii. hyodyllisia sijoituspaikkoja olisi niille 
ollut enemman kuin kii.ytettavissa on ollut vii.li
neita. 

VR:n pukkinostureilla kii.siteltiin kertomusvuo
den aikana tavaraa yhteensa 107 807 vaunuarvoa, 
mista puutavaran osuus oli 101 969 vaunuarvoa 
eli 3 485 200 pm 3 • Kayttomaksuja kertyi kaik
kiaan 485 213,58 mk. Liikkuvilla. mobilnostureilla 
kiisiteltiin erilaista tavaraa yhteensa 231. o 2 2 tn, 
1nista puutavaran osuus oli 5 726 va~muarvoa eli 
235 409 pm3 • Kayttomaksuja kertyi nii.ista kaik
kiaan 442 794,24 mk. Pukkinostureita oli vuoden 
lopussa yhteensa 36 liikennepaikalla ja liikkuvia 
nostureita 19 kpl. 

Kappaletavaraa kuljetettiin kertomusvuoden 
aikana 735 900 tonnia vastaavan luvtm oltua 
vuotta aikaisemmin 757 000 tonnia. Vahennys oli 
siten 21 000 tonnia eli 2. s %- Kuljetetun kiito
tavaran maara nousi 69100 tonniin, mika mer
kitsi 4 000 tonnin eli 6. 1 %:n kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Avokuormalavoja oli kertomusvuoden alussa 
kiiytettii.vissii. 245 000 kpl. Vuoden aikana hankit
tiin lisii.ii. 87 000 kpl. Kun samana aikana poistet
tiin 35 000 lavaa, oli nettolisays vuod~11 loppmm 
mennessii. 52 000 kpl, eli kaikkiaan kaytettavissa 
297 000 avolavaa. Tii.sta mii.arii.stii. oli asiakkaille 
vuokrattu yhteensa 280 000 la.vaa, joista saadut 
vuokratulot nousivat yhteensa !.12 milj. mk:aan. 
Avolavoista on melkein koko kertomusvuoden 
aikana ollut puutetta, mikii. on hairinnyt kappale
tavaraliikenteen joustavaa sujumista sekii. tuotta
nut hairioitii. myos avolavoja. kayttii.ville asial<
kaille. 

Hakkilavojen mii.ii.rii. lisii.antyi 2 000 kpl:lla, 
joten niitii. oli vuoden lopussa kii.ytettavissii. kaik
kiaan 24 000 kpl. Asiakkaille oli niista vuokrattu 
yhteensii. 12 000 lavaa. Kannetut vuokratulot 
nousivat 200 000 mk:aan. Myos naista lavoista 
on ollut jatkuvaa puutetta. 
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Kappaletavaran kon llisia kii. ittelyviiJineita 
on vuoden aikana saatu lisaa 21 haarukkatrukkia, 
lukurnii.ara vuoden lopussa poistot huomioonot
taen 209 kpl, haarukkavaunuja 55, luk-u.mii.arii 
vuoden lopussa 925 kpl ja laituri'traktoreita 12 
kpl, lukumii.iira vuoden pii.ii.ttyessii 109 kpl. Haa
rukkatrukkitilanne on tallii. hetkella valineiden 
iakkyydesta johtuen verrattain heikko. 

Yleisvaikutelma kertomusvuoden tavaraliiken
teesta on myonteinen. Huolimatta vuoden alun 
vaikeista talviolosuhteista saatiin liikenne hoidet
tua suhteellisen kitkattomasti. Mitii.ii.n pahoja 
ruuhkautumia ei pii.ii.ssyt syntymii.an. Sen sijaan 
joutuivat asiakkaat kii.rsimaan paikoitellen vau
nupulasta, joka muodostui ajoittain hyvinkin 
vaikeaksi. Tamii. johtui ensisijaisesti Pohjanlan
den satamien sull<eutumisen jalkeen pidenty
neista kuljetusmatkoista, mitka hidastuttiva.t 
vaunuston kiertonopeutta. Kiireelliset vienti
ym . kuljetukset pystyttiin kuitenkin hoitamaan 
ilman, etta esim. laivojen odotusajat satamis a 
olisivat muodosttmeet kobtuuttoman pitkiksi. 

Itainen tavarayhdysliikenne 

Vuonna 1966 lahetettiin Suomesta rauta.teitse 
Neuvostoliittoon ja sen kautta ns . kolmansiin 
maihin vienti-, transito- ym. kuormia ka.ikkiaan 
42 895 vaunuarvoa. Vastaava luku oli edellisenii. 
vuonna 40 206 vaunuarvoa, joten koko idii.n vienti 
vaunukuurmina laskettuna kasvoi 2 689 vaunu
arvolla eli 6. 6 %-

Verrattaessa vuosien 1966 ja 1965 vientikulje
tuksia keskenii.ii.n voidaan mm. todeta, etta koko
naan uutena vientiartikkelina on esiintynyt viime 
vuonna superfosfaatti, kii.sittaen se kaikkiaan 
1 749 vaunuarvoa. Harkkorautaa lahetettiin 667 
vaunuarvoa ene=iin kuin vuonna 1965, eli 
3 921 vaunuarvoa. 

Vientikuljetukset ns. kolmansiin maihin kii.sit
tivii.t 3 247 vaunuarvoa, mikii. oli 875 vaunuarvoa 
vahe=ii.n kuin edellisenii. vuotena. 

Kertomusvuoden aikana saapui Suomeen tuon
titavaraa rautateitse Neuvostollitosta kaikkiaan 
136186 vaunuarvoa, vastaavan luvun oltua 
vuotta aikaisemmin 136 956 vatmuarvoa. Tuonti 
vaunuarvoina laskettm1a on siis pysynyt summil
leen samana. 

Pii.ivittain luovutettujen ja saapunoiden vaunu
jen lukumii.iirii.t, tyhjat mulman luettuina, olivat 
raja-asemilta saatujen ilmoitusten mukaan seu
raavat: 
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Rnja-asenm Luovntettu S:s-TL:n vnunnja Ranpunut S~TL:n vaunujn 

K I T I Yhtee11sii I T Yhtcensii 

i 
Vainikkala ..... .. ........ .... . . .. . 40 9 3 90 732 131 715 122 681 17 822 

I 
140 503 

Niirala ....... . .............. .. ... 3 055 3 921 6 976 264 152 416 
Imatrankoski ..................... - 16 099 16 099 13 235 1975 15 210 

Yhteensa I 44 038 110 752 154 790 136 180 19 949 156 129 

K = kuormia , T lyhjiii 

Keskimaarin paivaii kohti luovutettiin N e m·os 
toliittoon yhteensii kaikkien raja-asemien kautta 
424.os vaunuarvoa (v. 1965: 410.25 v -arvoa) ja 
Suomeen saapui 427. 1 6 vaunuarvoa (v. 1965: 
413.16 v-arvva) . NTL:n vaunujen jiiiinnos Suo
messa per 1. 1. 66 oli 2 590 vaunuarvoa ja p er 
31. 12. 1966 3 929 vaunnarvoa, joten jiiiinno kas
voi 1 339 vaunuarvolla. Tiimii johtui siitii - sa
moinknin aikai empinakin vuosina - etta tuonti 
SNTL:sta uomeen jatkui vilkk.aana aina vuoden 
loppuun aakka. Kaiki ta luovutetuista vaunuista 
meni Vainikkalan kautta 85 % (v. 1965: 92 % ), 
Imatrankoskcn kautta 10-4 % (1965: 4 . 1 % ) seka 
Niiralan kautta 4.6 % (1965: 3.9 % ). Kail<ista 
saapuncista vau.nuista tuli Vainikkalan kautta 
90 % (v. 1965: 94. 5 °~), Imatrankosken kautta 
9. 7 % (v. 1965: 4. 2 %) seka Niiralan kautta 
0. 3 °~ (v. 1965: 0. o % ). 

Suomalaisia vaunuja k aytettiin yhdy liiken
teessa ainoa taan 7 56 Hh -vatmua (v. 1965: 
478 v) hakkeen noutokuljetuksiin VtirtsiHin a a
malta J outsenoon ja Karhu1aan. 

euvostoliiton vaunuja oli Suomessa keski
maarm 2 511 vaunuarvoa piiiviissii vastaavan 
lu.vun oltua edellisenii vuonna 2 299 val.muarvoa. 
Stmrin miiarii, eli 5 133 vaunuarvoa oli joulu
kuussa ja pienin eli 1 241 vaunuarvoa oli tammi
kuussa. 

NTL:n vaunuista jouduttiin palauttamaan 
Suomesta tyhjinii piiiiasiassa ns. kurkealaitaisia 
eli hiilivaunu ja sekii sii iliovaunuja, joita ei yleen
sa voida kayttaa vi ntikuormauksiin . Katettuja 
vatmuja joudutt iin sen sijaan tilaamaan tiinne 
huomattavasti. Tama johtui vienti- ja tuontita
varain erilaisuude ta. Ns. saatevaunnja, joita kay
tetiiiin yhdessii sella isten N e uvostoliiton vaunujen 
t.ai vaunuryhmien kanssa, joihin ei voit.u aset
taa puskure ita, tuli Suumeen 4 202 vaunuarvofl. 
(v. 1965: 2 077 v-arvoa) . 

NT-Liiton vaunujen k eskimiiiiriiinen viipymis 
aika ( = kiertoaika) Suomessa vaihteli eri kuukau
sina 5- 6.6 vuorokaut.een. 

A utoli·ikenne 

Liikenneosaston autoliikentecstii mainittakoon , 
etta linja-autoliikentees a lisiittiin 3. l. lukien 
kaksi uutta vuoroa Toijala- Uittamo- Valkea 
ko ki linjalle . Vilppula- Haapamaki linj a jatet
tii.n sen tilalle kulkuun a etettm ki koauto\11.10-
ron takia liikennoimatta 1. 9. lukien toistaiseksi. 
Pietar aari- Piinnainen linja luovutettiin t eh
dylla yhdysliikennesopimuk ella liikenteenhar
joittaja Bnmo Ekmanin hoidettavaksi l. 9.lukien. 

Tavaralinjaliikenteessa jatkettiin Kokkola
Veteli linjaa 1. 4 . lukien Riiyrinkiin asti. 

Jakelulinjaliikenteessa lakkautettijn 1. 3. lukien 
Jyvaskyla- Niemisjarvi linja . 

Mainitut muutokset huomioon ottaen liikenne
osaston omaan autoliikenteeseen sisaltyi toiminta
vuoden lopussa kaikkiaan 15 henkiloli.njaa yhteis
pituudeltaan 460 km, 16 tavaralinjaa 1830 km, 
41 jakelulinjaa 2 611 km seka 53 kotii.nkulje
tukselle avattua liikennepaikkaa_ Ajokilometreja 
kertyi h enkilolinjoilla yhteensa 2. 1 o, kotiiukulje 
tuksessa 4. 55, jak lulinjoilla 2. 4 7 ja tavaralin
joilla l. o 6 eli kaik1daan 10.1 7 miljoonaa kilomet
ria. Henkilolinjaliikenteessa kuljetettiin 2 226 000 
matkustajaa eka kotiinkuljetus-, jakelulinja- ja 
tavaralinjaliikenteessa tavaraa ybteensii 739 1 3 
tonnia. Ede lli een vuoteen verrattLma kokonais 
ajokilomet~imiiarii lisiiiintyi 0. 2 % ja kuljetettu 
tavaramiiara 5. 3 4 %, mutta matkustajamiiiirii 
vaheni 1. 46 % · 

Kertomusvuodon aikana saati in 1 h enkilOauto. 
l pakettiauto, 57 kuorma-autoa, 10 puoliperii
vaunua ja 5 linja-autoa. Vastaavana aikana pois 
tettiin 1 h enkilOauto, 2 pakettiautoa, 48 kuorma
autoa, 13 peravaunua ja 1 linja-auto. Liikenne
osastolla oli taten toimintavuoden lopussa kail.:
kiaan 25 h enk.iloautoa, 23 pakettiautoa, 458 kuor
ma-autoa, 40 peravaunua, 113 vaihtokoria ja la
vaa sekii 39 linja-autoa. 

Tavaran puuttuminen fa vahingoitturninen 

Kuljetettavana tai siWytettiiviinii olevan ta\'a
ran puuttnmisilmoituksia saapui t iedustelujaos-



toon toimintavuoden aikana 5 482 kpl vastaavan 
luvun oltua edellisena vuonna 4 239 kpl. Lisays 
oli 1 243 kpl eli 29. 3 ~0 • Timoitetnista puuttumi
sista selvitettiin 68.3 % (v . 1965 64. 9 %). 

Kuljetettavan tavaran vahingoittumisista saa
pui tiedustelujaostoon 22 232 ilmoitusta edellisen 
vuoden vastaavan luvun oltua 19 499, joten lisays 
oli 14.1 % · Toimintavuoden aikana pidettiin Hel
singissa 9 huutokauppaa, joissa myytiin rautatien 
haltuun jaanytta perimatonta tai liikatavaraa. 
Myyntieria oli yhteensa 2 771 kpl. Edellisenfi 
vuonna olivat luvut 7 ja 2 159. 

Lahety ten katoamisesta, vahingoitturnisesta, 
viivastymisesta yms. johtuneita korvausanomuk
sia lahetettiin tiedustelujaostosta lainopilliseen 
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toimistoon 3 400 edellisen vuoden vastaavan 
luvun oltua 3 049. Anomuksista hylkiisi lain 
opillinen toimisto 830. Suoritetut korvaukset 
jakaantuivat prosentuaalisesti markkamaiiraisen 
jaoittelun mukaan seuraavasti: katoarniset, anas 
tukJ et mukaan luettuina 11. 1 % . vientipaperilii
hetysten kastumiset 27.2 % . vahingoittumiset 
35. 5 % ja junavauriot 26.2 % · Maksettujen kor
vausten kokonaismaara oli 559 251,91 mk. Kun 
siita viihennetti.an perimattoman ja liikatavaran 
seka vahingoittuneen tavaran myynnistii saa
tu tulo 225 108,58 mk, jaa korvaussummak
si 334 143,33 mk. Edellisen vuoden kokonais
miiiira oli 394 610,59 mk ja vastaava jaannos 
275 185,09 mk. 

VII. TARIFFIT 

Tavaraliikenteen vsalta kulkulait~sten ja yleis
ten toiden ministerio alensi 5 . 1. 66 piiivatylla 
kirjeellii. 2323/720- 65/62 halkojen ja pulttotur
peiden rahteja 1. 1. lukien nuin 14 % :1la, jolloin 
budjettivaroista rautatielle tuleva korvaus nousi 
40 % :sta 48 o/o :iin vaunukuormaluokan 10 rah
dista. 

Rautatiehallitus korotti tariffisaannon 38 §:n 
3 lisamaarayksen mukaisten enintiian 3 000 
kilon rahtikappaletavaralahetysten jatkokulje
tuslisan 1. 4. 0,8 penniksi tariffipainon kilolta, 
vahintti.iin 1 ja enintaan 15 markaksi. Entinen 
lisamaksu oli 0,6 p, vahintaan 0,60 mk ja enin
tiian 12 mk. Kotiinkuljetusmaksut korotettiin 
samalla tavalla. Lahetyksista kannettavat va
himmat maksut korotettiin siten, etta k.iitotava
ran vahimmaksi maksuksi tuli 3,50 mk ja rahti
tavaran vahimmaksi maksuksi kotiinkuljetettuna 
3,00 mk ja seka noudettuna et.ta kotiinkuljetet
tuna 4,00 mk lahetykselta. Vastaavat viihimmat 
maksut ennen korotuf't.a olivat 3,00, 2,60 ja 3,20 
mk. 

Henkiloliikenteen osalta ei toimintavuoden 
aikana vaikuttavia yleisiii tariffin muutoksia ole 
tapahtunut. Valtionrautateiden tariffisiiii.ntoon 
tehtiin kuitenkin 4. paiviina lokakuuta 1966 an
netulla asetuksella n:o 492/66 muutoksia, joiden 
vaikutuksesta matkalipputariffit nousivat vnoden 
alusta menolip!Jutariffin mukaan maiiraytyvien 
lippujen osalta keskim. 5. 8 % :lla ja kuukausilip
putariffin mukaan miiiiraytyvien lippujen o alta 
keskim. 21. 1 % :lla. Matkalippujen hintojen koro
trts oli keskim. 7. 0

0 . Saman asetuksen mukaan 

kohosivat kuukausilippujen hinnat jalleen 1. pai
vasta heinakuuta keskimaarin 15. 4 % :lla, mika 
merkitsee henkiloliikennetariffien kokonaisnousua 
no in 1. s % :lla. 

Asetuksella 492 /67 korotettiin myos tavaralii
kenteen tariffeja 1. 1. lukien keskimiiti.rin 6. 8 

% :lla. Korotus toteutettiin siten, etta matka
tavaran, rahtikappaletavaran (luokat A, Al ja 
A2) ja vaunukuormaluokkien 4- 7 rahteja koro
tettiin noin 5 % :1la seka vaunukuormaluokkien 
8- 10, H1, H2 ja vajaapainoluokan 11 rahteja 
noin 11 % :lla. Kiitotavaran ja ylimaaraisen ju
nan maksut jaivat ennalleen. Samalla asetuksella 
muutettiin katetun vaunun korotus 11 ° 0 :ksi en
tisen 29 %:n asemasta. 

Samassa yhteydessa korotti rautatieha1litus 
tariffisaannon 38 §:n 4 lisamaiirayksen mukaiset 
vaunukuurmien vahimmat maksut 1. 1. lukien 
noin 15 %:lla miiariia.malla entiset maksuperus
teiden rajapainot 4 400 ja 8 500 kiloa 4 800 ja 
9 500 kiloksi . Tariffisiiannon 50 ja 51 s:n edel
lyttamia kappaletavaran lisamaksun painvrajoja 
syrjiiraiteita liikennoitaessa muutettiin siten, 
etta entinen aile 1 000 kiloa muutettiin alle 1 500 
kiloksi, 1 000- 1900 kg muutettiin 1 500- 3 000 
kg:ksi, 2 000- 2 900 kg muutettiin 3 200- 4 000 
kg:ksi ja 3 000- 3 800 kg muutettiin 4 200-4 600 
kilok i. Kannettavat maksut jaivat entisiksi. Sa
maHa korotettiin tariffisaannoJo 52 §:n mukainen 
vaihtotyossa kaytetyn veturin minuuttimaksu 
1,70 mk:ksi ja raidetraktorin minuuttimaksu 0,80 
mk:ksi. Entise t maksut olivat 1,50 mk ja 0,75 mk 
minuutilta. 
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Vahimmat maksut nousivat va taava ti vetu
rista 17,00 mk:ksi ja raidetraktorista 8,00 mk:ksi. 
Entiset vahimmat maksut olivat 15,00 mk ja 
7,50 mk. 

Kotimainen henkiloliikenne 

Vuoden 1966 henkiloliikennetulotus oli 
87 764 586,77 markkaa. Lisiiys edelliseen vue
teen verrattuna oli 2 226 034,27 markkaa. 

Tasta maariista oli varsinaisten matkalippujen 
osuus 80 068 822,62 mk ja muiden henk.ilolii
kennetulojen (makuupaikka- ja istumapaikka
liput, matkatavara- sailytysmaksut ym.) osuus 
7 695 764,15 mk. 

Varsinaiseen matkailuun liittyvien matkalippu
jen myyntiluvuista mainittakoon, etta matkalip
pujon myynti oli 697 320,13 mk (lisays edelliseen 
vuoteen verrattuna 63 629,84 mk), seuruelippujen 
myynti oli 758 213,56 mk (lisays 13 123,09 mk), 
perhelippujen myynti oli 916 075,34 mk (vahen
nys 24 590,03 mk), ulkomaisten lippujen myynti 
oli 5 386 021,39 mk (vahennys 467 238,62 mk), 
makuupaikkalippujen myynti oli 3 024 579,23 
mk (lisays 72191,44 mk) ja istumapaikkalippu
jen myynti oli 2 360 474,56 mk (lisays 21123.67 
mk). 

R. autatieinainonta 

Kertomusvuonna oli mainosmaararahan suu
ruus 545 000 mk, josta oli varattu virallisiin ilmoi
tuksiin 153 000 mk varsinaiseen mainontaan 
392000 mk. 

Nayttelyt 

Vuoden aikana VR osallistui omaHa osastolla 
kaksille messuille. Turun Messuilla VR:lla oli oma 
paviljonki, jossa esiteltiin henkilOliikennetta, seka 
ulkoalue, jossa oli esilla Gbk-vaunu seka hakki
lavoja. Kansainvalisilla Messuilla Helsingin mes
suhallissa VR:lla oli taydellinen matkatoimisto. 

N ayteikkunat 

Kouvolan ja Toijalan as milla oli rautatie
aiheis t nayteikkunat koko vuoden. Helmi- ja 
toukokuussa vli n. 30 yksityisessa matkatoimis
tossa VR:n toimesta jarjestetyt henkiloliikennetta 
esittelevat nayt, ikkunat. 

Painotuotteet 

Talvi-, kcsa- ja syyskautta varten painatettiin 
mainosjulistcet seka esittelylehtiset. Taskuaika
taulu painatettiin kaksi kertaa vuoden aikana 
sekii aikataulukauden vaihtuessa rahti- ja kiito
tavaran ail.:ataulut. Mainoslehtisiii jaettiin ylei
solle asemilta ja matkatoimistoi ta. 

Telev·isio 

Vuoden aikana valmistettiin ja televisiossa osi
tettiin kaksi 30 sekunnin mainospalaa talvi- ja 
kesii.matkailusta. Esityskertoja oli 1-kanavan 
kautta 7 ja 2-kanavan kautta 11. 

Ilmoitukset 

Vuoden aikana oli sekii sanoma- etta ail<akaus
lehdissa useampia ilmoitussarjoja henkilo- ja ta
varali ikenteesta. 

Rautatien Paiva 

Paivaa vietettiin Tampereella 22. 5. Talloin 
jarjestettiin Tampereen asemalla kalustoniiyttely, 
Rautatieliiisten Talolla harrastustoiden niiyttely 
seka Rautatien Piiivaa mainostava kulkue 21. 5. 
Samanaikaisesti Rautatien Paiviin kanssa vietet
tiin Tampereen jiiahallissa ym. rautati liiisten 
laulu- ja soittojuhlia. 

Kansainvalinon tavara- ja 
henkiloliik nne 

a) T a v a r ali ik e nne 

Lantinen tavarayhdysliikenne 

Pohjoismaiseen tavaratariffiin on painettu 7 
lisiilehteii. Muutokset ovat kos!-eneet 1) SJ:n 
yksikkohintojen korottamista, 2) kuutiometrilta 
laskettavan viihimmiiispainon korottamista 125 
kilosta 150 kiloksi, 3) liikennepail{kojen muutok
sia, 4) tavaran luok:itusta ja 5) tariffin korotta
mista l. l. alkaen a) Ruotsin/ orjan NET:n sekii 
b) VR:n osuuden korottamista va taavan uo
men sisiiisen tari ffin tasolle . 

Valmi toltu Pohjoismaisen tavaratariffin uudi -
tusta ja kodifiointia yhteniii tariffin (NET) poh
jalta niin Tornion kautta Ruotsiin tapahtuvassa 
liikenteessii kuin my6R Naantalin- Tukholman 



lauttaliikenteen osalta. Tariffit on sittemmin 
hyvaksytty 15. 3. alkaen. 

Naantalin- Tukholman junalautLayhteyden 
aikaansaamista koskevan sopimuksen on kulku
laitosten ja yleisten toiden ministerio hyvaksynyt 
17. 8. 1966. 

Aikaisempien neuvottelujen ja kirjeenvaihdon 
perusteella rautatiehallitus on 5. 5. lahettanyt 
kulkulaitosten ja yleisten toiden ministeriolle 
kirjeen, jossa pyydettiin ministerion toimen
pidetta lauttaflaivalinjan Helsinki-Lyypekki 
(Oy Finnlines Ltd, Suomen Hi:iyrylaiva Osake
yhtii:i) merkitsemista CIM:n keskustoimiston luet
teloon rautatielinjoja taydentavaksi laivalinjaksi. 
Neuvottelut DB:n ja laivanvarustajien kanssa 
kaytiin Helsingissa 21. 2. 67. 

Itainen tavarayhdysliikenne 

Suomen ja SNT-Liiton valisen rautatierajase
kakvmitean kokous pidettiin Leningradissa 11.-
17. 5. Poytakirja kiisitti 15 kohtaa, jotka kasitteli
vat jtma-aikatauluja, transitokuljetusta, avovau
nuissa kuljetettavien ylirnittaisten ja raskaiden 
kuorrnien kiinnitysten laskemisesta annettavia 
ohjeita, luetteloa rataosista, joilla kuormien akse
lipaino on rajoitettu, eri:iiden si:iiinni:inkobtien tar
kistuksia ja muutoksia yrn. Suornen ja SNT-Liiton 
viilinen yhdysliikennekonferenssi pidettili1 Helsin
gissii 17.- 25. 11. Poytakirjaan tuli 30 kohtaa ja 4 
pi:iytakirjan liitettii. Poytii.kirjaan ja sen liittei
siin kodifioitiin aikaisempien kokousten pysyvi:iis
luontoiset mfuiraykset. S8iinni:isten vahvista
mista koskovat mfuiri:iykset ovat liitteissii, ja 
asetuskokoelmassa on julkaistu ne sii.iinnokset, 
jotka vaativat asetuksella vahvi tarnista. Muu
ten paiitokset koskivat aikataulujen ja junien 
muodostuksen vahvistamista, vaunujen puskin
laitteilla varustamista, vaummki:iyttomaksnjen 
korottarnista ym. 

b) Hen k i 1 6 l i ike nne 

KansainviiJisen henkiloliikenteen osalta on 
mainittava Bernissii. 21.-26. 2. pidetty CIV
sopimukseen liittyvii valtioiden viilinen konfe
renssi, jossa hyvaksyttiin uusi kansainvalinen 
yleissopimus rautateiden vastut1sta matkustajan 
kuollessa tai loukkaantuessa. Sopimns on rati
fioitava ja saatetta.va voimaan samassa jiirjes
tyksessa kuin on maiirat.ty CIV-sopimul<sen 
subteen. 
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Vuoden 1966 aikana muutettiin kansainY,;His
ten kuponkilippujen koko samaksi kuin kansain
valisten lentolippujen eli 90 X 190 rom. SamaHa 
uusittiin kuponk.ilippujen piiallys. 

Kansainviilisten lepopaikkalippujen tilityk
sessa siirryttiin 1. 6. uuteen ji:irjestelmaan, jossa 
vaunujen omistajarautatiet velkovat saatavansa 
keriittyjen lepopaikkalippujen perusteella. 

Kuljetusmaksujen ja tilitysten 
tarkastus 

Tarkastustoimisto on vahvistettujen ohjeiden 
mukaan tarkastanut kuljetus- ym. roaksujen 
maksuunpanon ja tilityksen kotimaisessa benkilo
ja tavaraliikenteessa niin myos yhdysliikenteessa. 
Edelleen on tilien ja laskutusten perusteella 
todettu ja tarkastettu yhdysliikenteessa olevien 
kotiroaisten liikennelaito ten tulo-osuudet. 

Henkiloliikenteen osalta on tarkastus aiheutta
nut 316 hyvityslaskua raha-arvoltaan 13 598,40 
mk, 107 takaisinmaksumiiiiraysta raha-arvoltaan 
1 954,40 mk ja 2 001 veloituslash.-ua yhtcisroiii:i
raltaiin 32 812,89 mk. Tavaraliikenteessa on 
annettu 144 hyvityslaskua arvoltaan yhteensa 
9 015,80 mk ja 7 622 takaisinroaksumaiiraysta 
yhteismiiiiralti:iiin 483 567,70 mk. Veloituslaskuja 
on tavaraliikenteessa kirjoitettu 9 482 yhteiseltii 
raha-arvoltaan 391 978,45 mk. Lisaksi on 1 330 
liihetepaatokse!Hi. velottu 27 995,85 mk. Tili
oikaistma on virheellisyys korjattu 459 tapauk
sessa. M:atkatarkkaajat ovat suorittaneet li i
kennepaikoilla ja matkatoimistoissa 1 260 kas
san- ja lippuvaraston tarkastusta. Tarkastustoi
minnan yhteydessii on teht.y 142 muistutusta, 
joiden johdosta on ryhdytty erilaisiin toimen· 
piteisiin. 

Rautatietilasto 

Julkaisun >>Rautatietilasto vuodelta 1964; 
vuosijulkaisu (S.V.T.XX)>> ilmestyi huhtikuus a 
1966. Kertomusvuoden aikana laadittiin julkai
sun >>Rautatietilasto vuodelta 1965; vuosijulkai u 
(S.V.T.XX)>> kasikirjoitus. Julkaisu >>Valtion
rautatiet; kuukausitilasto* ilmestyi ajalta elokuu 
1965- beinii.kuu 1966. 

Kertomusnwden aikana valmistuivat seuraa
vat perustilastot: vuoden 1965 tavaraliikenne
tilasto kesakuussa. vuoden 1965 benkiloliikenne
tilasto toulwkuussa ja vuoden 1965 junaliikenne
tilasto hnhtikuussa. v a) ittomiisti edelliimai nit-
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tujen perustilastojon valmistuttua ryhdyttiin 
laatimaan vuoden 1966 perustilastoja. 

Tariffipolitiikan tarpeita varten laadittiin vuo
den 1965 vaunukuormaliikenteesta tavaralajit
tainon ja valimatkaryhmittainen tilasto, joka 
kirjoitettiin kortiston muotoon. 

Kansainvalista Rautatieliittoa (Union Inter-

nationale des Chemins de fer) varten laadittiin 
vuoden 1965 vuositilasto, 4 neljannesvLwsitilastoa 
ja erikoistilasto. Lisaksi laadittiin erillisia kan
sainvalisia tilastoja ja selvityksia. Edellisten toi
mintojen lisaksi laadittiin tilastollisia selvityksii:i 
rautatielaitoksen ja muiden valtion laitosten 
v iranomaisille seka erillisille tutkijoille. 

VIII. HEN KILO K UN TA 

Sosiaalitoiminta suunniteltu muutaman uuden asuntovaunun ra

Rautatielaitoksen sosiaalitoiminta on jatku
nut, paitsi lakisaateisena, myos vapaaehtoisena 
sosiaalitoimintana, missa kiinnitetaan huomiota 
rautatiehenkilokunnan ja sen perbeenjasenten 
viihtyisyyden lisaamiseen. Sosiaalijaosto on osal
taan valvonut ja ohjannut edella sanottuja toi
mintoja seka kannustanut henkilokuntaa omatoi
misuuteen. 

Vaatetushuolto on keskittynyt virkapukimien 
yhteishankintojen jarjestamiseen. Pnkimien tilaa
minen tehtai lta on sopimuksilla voitu jarje taa 
kautta vuoden tapahtuvaksi, ja on niiden perus
toella valmistettu virkapukuja ja virkalakkeja 
seka kesa- etta talvikayttoon yhteensa 2935 kap
paletta. Valtioneuvoston asettama virkapuku
avustuskomitoa on edelli sena vuonna jattanyt 
mietintonsa, jossa esitettiin nykyisen virkapuku
avnstusmuodon uusimista. Asiassa ei ole tapah
tunut edistymista. Rautatielaitos on odottanut 
mahdollisia uusia maarayksia eika ole katsonut 
voivansa menna erillistarkistuksiin nykyisten 
maaraysten puitteissa. 

Kertomusvuonna tuli voimaan valtion tyonte
kijain terveydenhuollon ohje ii.anto seka valtion 
tyomaiden huolto-ohjesaanto, joilla kumottiin 
entiset osittain jo vanhentuneet vastaayat ohje
saannot. Edella sanottujen ohjesaantojen sovelta
minon ja siita saatavat kokemukset tullevat esille 
yarsinaisesti kertomusvuoden vaihteen jalkeen. 

Uutta majoituskaluatoa on hankittu. Asumis
mukavuutta on pyritty kehittamaan lahinna val
tion toiden huoltotoimikunnan toimesta. Nykyi -
ten asumistilojon lammitykseen on kiinnitetty 
huom.iota pyrkimallii. luopumaan nestekaasnlam
mityksesta ja siirtymaan oljylammitykseen. Tila
piiismajoitus on pyritty jarjestamiian viipalera
kennuksiin, joita on tilattu rautatierakennuksille. 
Lisaksi on tilattu 3 viipaleen perherak nnuksia 
tyonjohdon asunnoiks i. Asuntovaunut ovat olleet 
koko vuoden kaytossa ja on ratao aston toimesta 

kentamista. 
Tyopa.ikkaruokaloita varten on eri puolilla rata

verkkoa varattuna tarpeelliset tilat. Niiden hoi
tajina toimivat joko yksityiset henkilOt, rautatie
laisten osuuskunnat tai jarjestot. Kertomusvuo
den aikan valmistui Tampereen Perkioon veturi
varikolle ajanmukainen tyomaaruokala. Muoni
tushuoltoon on liittynyt ruokalanpitosopimusten 
uusimisia seka ruoan laadun tarkkailua. Rauta
tierakennusten yhteismajoitusten muonitus on 
ollut Valtion Ravitsemuskeskuksen hoidossa. 

Valtionrautateilla oli vuoden alussa virl<a-asun
toja 1002, vuokra-asuntoja 5 214 ja muita lahinna 
vuokra-asunnon kaltaisia asuntoja 9 eli kaikkiaan 
virka- ja vuokra-asuntoja 6225. Nama asuinki in
teistot edustavat varsin suurta paaoma-arvoa. 
Niita on jouduttu jatkuvasti saneeraamaan ase
ma- ja ratapihajarjestelyjen yhteydessa seka toi
selta puolen kohtuuttom:ien korjauskustannusten 
takia. Kertomusvuonna on valvottu valtionrauta
teiden asuntotilanteen kehitysta ottaen huomioon 
myos muuttuvan liikenteen hoidon aiheuttamat 
asunnontarpeet. Aslmtotalojen kannattavuutta 
on seurattu seka laadittu saatujen tilastojen pe
rusteella kertomus valtionrautateiden asuintalo
jen kannattavuudesta ja siina tapahtuneesta 
kehityksesta . Asema- ja asuinrakennuksia on 
jatkuvasti liitotty kunnallisiin vesi- ja viemari
verkostoihin, ja on kiinnitetty huomiota vuosi
korjauksiin, perusparannuksiin ja rakenneparan
nuksiin. 

Sosiaalijaoston ohjaama rautatiehenkilokunnan 
omatoiminen asuntotuotanto kerrostalo-, rivitalo
ja omakotilinjalla on jatkunut suhteellisen vi
reana. Toimintaa on kuitenkin vaikeuttanut ki
ristynyt luotonsaanti, mika on haitannut ensi
s ijaisluottojen jarjestelyja. Lisaksi on suurten 
asutuskeskusten ymporistossa vallitseva tontti
pula asettanut omat esteensa uusille yrityksillo. 
Muutamassa tapauksessa on tosin rautatielaitos 
voinut <..soittaa perustettavalle asunto-osake-



ybtiolle vuokrattavaksi rakennuskelpoisen ton
tin. A1·avakerrostaloia valmistui kertomusvuonna 
kohne, nimittain Helsinkiin, Jarvenpi:iahan ja 
Pieksamaelle seka yksi rivitaloasunto-osakeyhtio 
Joensuuhun. Talojen kokonaiskuutiotilavuus on 
28 325 m 3 ja on niissa kaikkiaan 100 asuntoa. 
Lisaksi nelja asunto-osakeyhtiota sai kortomus
Vl.lonna asuntolainavarauksen. U usien tonttien 
hankintaa on suoritettu pyrkimiilla saamaan alu
eita lahinnii radan varsilta, jolloin l iikenneyhtey
det ovat hyvat ja rautatieli:iisille edulliset. 

Henkilokunnan omakotirakennustoiminnan tu
k e mista tark<.ittavista toimenpiteistii ovat etn
alalla olleet rakennu tyyppien valintaan, raken
nushankkeiden rahoitukseen ja osittain myos ra
kennusteknillisiin kysymyksiin liittyvat tehtiivat 
sekii omakotipiirustusten ja opasvihkosten jaka
minen ja tiihiin liittyva neuvontatyo. Omakoti
talojen tyyppipiirustuksia on ker tomusvuonna 
jaettu kaikkiaan 318 paapiirustusta ja 807 tyo
piirustusta eli yhteensii. 1 125 kappaletta, mikii 
piirustuslehdiksi muutettuna merkitsee 2 838 kap
paletta. osiaalijaosto on kiinnittiinyt erikoista 
huomiota siihen, etta sliadut piirustukset kiiyte
taan aiottujen talojen rakentamiseen. Rautatie
laisille aiemrnin myonnettyjen asunto- ja oma
kotilainojen kiiyttoii. on jatkuvasti valvottu lai
nojen viilittajina toimivien luottolaitosten kanssa. 
Lisaksi tarl,astettiin kaikkien lainansaajien koh
dalta, tayttaviitko he edelleen lainan ehdot . Edel
lisen lwrtomusvuoden lopussa myonsi valtioneu
Yosto 22:lle Riihimiien ja 8:lle Kouvolan omakoti
alueen vuokramiehelle- rautatieHiiselle - oiken
den ltmastaa tonttinsa omakseen. Myonnettyii. 
oikeutta kiiytti kertomusn10den aikana 19 Riihi
mi:ien ja kaikki 8 Kouvolan vuokramiestii. 

So iaalitoimen piiriin kuuluvaan rakennustoi
mintaan on kertomusvuonna kiinnitetty erityistii 
huomiota. Henkilokunnalle on kuluvan vuoden 
a ikana rakennettu uusia sosiaalitilofa, peruskor
jattu ja nykyaikaistettu entisiii soldi. laadittu 
useista kohtoista suunnitelmat sosiaalitilois a 
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esiintyvien puutteiden ja epii.kohtien korjaami
seksi. Huomattavimmat vanhoihin rakennuksiin 
kunnostamalla aikaansaadut sosiaalitilat valmis
tuivat kertomuSVl.lOnna Karjaalle, Kontiomaelle 
ja Joensuubun. Pienempia henkiloktmtaryhmia 
varten on pyritty hankkimaan viipalerakennuksia 
sosiaalitiloiksi . Nama rakennukset voidaan tarvit
taessa siirti:iii. muualle vastaavaan tarkoitukseen. 
Sanotunlaisia rakenmtksia on hankittu mm. Mal
mille, Pitiijanmiielle ja Vainikkalaan. Lisiiksi on 
uoritettu lukuisa joukko muutos- ja korjaustoitti 

tyo- ja sosiaalitiloihin eri puolilla rataverkkoa 
seka keskitetty eri <.sa tojen henkilokuntaa sa
maan paikkakunnalla jo olevaan rakennukseen. 

Rautatiehallituksen vuonna 1965 asettama 
toimikunta, jonka tehtiiviina on valvoa tyotur
vallisuuslain soveltamista rautateilla, on jatku
vasti selvittiinyt sosiaalitilojen rakentamis- ja 
korjauskohteiden kiireellisyysjii.rjestystii. Asunto
ja tyopaikkahygieniaan on kiinnitetty huomiota 
erilaisten tarkastusten yhteydessii. 

Vuonna 1966 kiiytettiin asunto-, tyo- ja sosiaali
tilojen rakentamiseen ja peruskorjanksiin siirto
mi:iiirarahoja 293 000 markkaa, kunnossapit0- ja 
vuosikorjausmi:iii.rtirahoja 480 000 sekii tyollisyys
varoja 120 000 markkaa eli yhteensii 893 000 
markkaa. 

Valtionrantateiden tapaturmatilastosta vo i
daan todeta tyotapaturmien luvun lisaii.ntyneen 
no in 1. 6 % :lla. Kokonaisuudessaan kasvoi tapa
turmien lukumiiarii virkasuhteessa olevan hen
kilOkunnan osalta 4.1 °~. Kuoleroaan pi:iiittynei
den tapaturmien luku oli kahdeksan, joista tyo
matkalla kodin ja tyopaikan viil illii kaks i, rata
toissi:i neljii ja vaihtotoissa yksi . Liikenneo aston 
kohdalle ei sattunut lainkaan kuolemaan piiatty
neita tapaturmia. Rautateiden kuljetusroi:iarat 
kasvoivat vuonna 1966 noin 5 '}o :lla. Tiimii. on 
merkinnyt henkilokohtaisen tyomaiiran lisaystii, 
roika heijastuu tapatlumien lukumi:iari:issii.. 

Seuraa.vassa taulukossa on esitetty tyotapatur
mat, jotka ovat aiheuttaneet viibintaiin neljiin 

1965 1964 

Tapntu.rmien I knoll. Tapaturmien kuoll. Tapaturmien I kuoJl. I Juku I Juku 
luku I tiheys 

Juku 
Julru tiheys Juku tiheys 

Rautatiehallitus ... . . . . ...... ... ...... . .. 4 - - 19 - - 16 - -
Rataosasto 0 ••••••• •• •••••••••••••• • • • ••• 1 027 122 5 959 120 7 987 122 () 

1\.oneosasto .. . ... . ......... . .. . ......... 990 92 3 1118 110 1 1150 112 2 
Y arasto-osasto ... . ....................... 65 101 - 56 81 - 100 131 -
Liikenneosasto ............... . .. .... .... 1137 92 - 1038 84 4 1082 85 2 
Rautatierakennusosasto .............. .. ... 228 137 - 206 125 - 196 118 -

Kaikkiaan I 3 451 I 103 1 81 3 396 1 96 1 13 1 3 527 1 1oo 1 10 
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tyopaivan menetyksen seka tapaturmatiheydet 
tuhatta tyontekijaa kohti. Vertailun vuoksi on 
taulukkoon otettu myos vastaavat luvut vuosilta 
1965 ja 1964. 

Kertomusvuoden tapatnrmien kokonaisluvusta 
3 451 tu.li virkasuhteessa olevien osalle 1383 ja 
tyontekijoiden osalle 2 067. 

Toukokuun alussa jarjestettiin kaksi viikkoa 
kestava tyoturvallisuuskampanja, joka liittyi 
samalla kansainvaliseen yhteistoimintaan Bel
gian, Espanjan, Hollannin, Italian, Itavallan, 
Lansi-Saksan ja Ranskan rautatielaitosten kans
sa. Tyoturvallisuuskampanjaan liittyvat kaytan
non toimenpiteet annettiin paikallisten tyotur
vallisuustoimikuntien hoidettaviksi. Kampanjan 
erityisina kohteina olivat tyopaikan, -alueen yms. 
jarjestys, puhtaus, ilmanvaihto seka tyopaikoilla 
olevat varoituskilvet, -kuvat ja -julisteet, henkiiO
kohtaisten suojeluvalineiden ja turvallisten suoja
pukimien kayttaminen, tyopaikan ja -alueen va
laistus ja tyomenetelmissa havaittavat virheet ja 
niiden korjaaminen. Paikallisten olosuhteiden ja 
mahdollisuuksien mukaan pyrittiin havaitut puut
teet ja virheet korjaamaan tai poistamaan vii.litto
miisti tyoturvallisuustoimikuntien suorittamien 
tarkastusten yhteydessa tai jalkeen. Tarvitta.essa 
jatettiin tyonantajan edustajille muistiot niista 
asioista, joita ei oman toimivallan rajoissa voitu 
korjata tai esittii.a korjattaviksi. Kampanjan yh· 
teydessa jarjestettiin henkilokunnalle keskustelu
ja elokuvatilaisuuksia, joissa esitettiin mm . kan
sainvalista tyoturvallisuuselokuvaa •>Turvallisuus, 
varmin valtti•>, ja jaettiin tyopaikoille erilaista 
valistusaineistoa, varoituskuvia ja opasvihkosia. 

Liikennepiirien ym. jarjestamilla kursseilla on 
luennoitu tyoturvallisuusasioista, esitetty aihee
seen liittyviii elokuvia ja annettu kaytannollista 
opetusta tyopaikoilla. >>Varokeino•>-lehti on tilattu 
kaikille tyoturvallisuustoimiknnnille seka piirei
hin, konepajoihin ja rautatiera.kennuksille . Valis
tustoimintaan liittyen on myos tilattu •>Talja 
tiedottaa•>-lehtea ja smmniteltn seka painatettu 
erilaisia uusia varoituskuvia jaettaval<si tyopai
koille . 

Rautateiden kansainvalisen liiton (U.I.C.) 6. 
komission tyoturvallisuusasioita kasitteleva tyo
ryhma on vuonnA. 1966 pitamis. aan kokouksissa 
kiisitellyt mm. tapaturmatilaston uudistamiseen 
ja tapaturmakustannnsten selvittamiseen liitty
via kysymyksia seka suunnitellut vuonna 1969 
toteutettavaa l<ansainviilista tyoturvallisunsl<am · 
panjaa. 

Rautatien paiva, jonka ybteydessa tehdiian suu
relle yleisolle uudistuvaa rautatielaitosta, sen mer
kitysta ja pyrkimyksia seka sen eri palvelusmuo
toja tunnetuksi, toimeenpantiin kertomusvuonna 
kolmannen kerran Tarnpereella toulwkuun 22. 
paiviina. Paivan ohjelrnaan sisaltyi erilaisia tilai
suuksia ja esittelyja, jotka oli tarkoitettu yhta 
hyvin suurelle yleisolle ja rautatien asiakkaille 
kuin rautatielaisille, heidan perheenjiisenilleen ja 
elakkeella oleville rantatielaisille. Tampereella 
oli uusimman henkilo- ja tavaraliikenteen kalus
ton esittely. »Avoirnien oviem paivan rnerkeissa 
oli tilaisuus tutustua Perkion uusiin veturi- ja 
huoltohalleihin. 

Rautatiebenkilokunnan lukuisat erilaiset va
paa-aian harrastukset, joita rautatiehallitus tukee 
taloudellisesti ja joita ohjataan sosiaalijaoston toi
rnesta yhteistoiminnassa Rautatielaisten Henkis
ten Harrastusten Keskus r.y:n (VRHH) kanssa, 
ovat jatkuvasti kehittyneet ja laajentuneet. Eri
tyisesti on painotettu lisaantyvan vapaa-ajan 
oikeaa kayttamista ja tarjolla olevia harrastus
rnahdollisuuksia. Rautatielaisten lomanviettoa tuet
tiin myontamalla vuoden aikar·a lorna-avustuksia 
107:lle rautatielaiselle kaikkiaan 13 215,17 mark
kaa. Vuokatin ja Pyhatunturin retkeilykeskukset 
ovat kertomusvuonna olleet vilkkaassa kii.ytossii. 
lGiyttovuorokausia kertyi Vuokatissa 13 600. 
Hiekkaniernen lomakylassa 4 436 ja Pyhatuntu
rilla 5 473. Pohjoisrnaisessa lvmakyHissa Riva del 
Solessa Italiassa vietti lomastaan viikon tai kaksi 
93 rautatiolaista perheenjasenineen. Rautatielais
ten lomakodeissa Kanervalassa, Rantalinnassa, 
Pyysalossa, Paularinteessa, SolgA.rdenissa ja Lepo
kalliolla kertyi vuoden aikana majoitusvuorokan
sia 18 400. 

Urheilu-, 1·etkeily- ia muu liilcuntatoiminta. 
Vuosi 1966 oli lnmtourheiluvuosi, ja myos rauta
tiehenkilokunnan keskuudessa kunnon kohenta
minen on saanut vankan jalansijan. Rautatiehon
kilokunnalle toimitettiin lahinna rybti- ja selka
vikojen korjaarniseksi kl).ntotankoja yhteensa 483 
kappaletta. Kuntoliiklmnan painottamiseksi jiir
jestettiin myoskin talvella harrastushiihto-, ke
salla harrastusuinti- ja syksylla harrastuskavely
kilpailut. Harrastuskilpailuibin osallistui 3 776 
rautatieli.i.ista. Piiri- ja aluekilpailuja jarjestettiin 
kertomusvuonna kaikkiaan 1 509 ja oli niissa 
osanottaj ia yhteensa 15 455. VR:n mestaruuskil
pailuja jarjestettiin 17 eri urheilumuodossa 1164 
osanottajan ollessa rnukana tavoittelernassa hen
kilokohtaisia mestaruuksia. 
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Hen kilok unta. Kunkin osaston henkiliikunnan keskimiiiU·ainen suuruus ja edellisen vuoden vastaa
vat luvut ilmenevat allao1evasta taulusta: 

Osasto Vakinalnen Ylimii.iiralnen ja Tyosuhteess.'\ Yhteensii. 
henkilllkuota tllapi>i.nen oleva 

henkilokunta benkilOkunta 

1965 1 1966 1965 1 1966 1965 1 1966 1965 11966 

Keskusballinto 1) ......... 515 I 521 I 182 171 139 146 836 838 
Linjaballinto 1) ..... ...... 13 996 I 14 010 ' 5 740 5 650 12 518 12 521 32 254 32181 

Siita 
Talousosasto ... . ......... 63 58 95 77 68 101 226 236 
Rataosasto •••• 0 •••• 0 • ••• 1175 1171 103 107 6 747 6 945 8 025 8 223 
Koneosasto ... ... .. .... .. 4455 4453 1772 1766 4 777 4 562 11004 10 781 
,. arasto-osasto ...... .. ... 160 158 114 114 412 375 686 647 
Liikenneosasto ........... 8143 8170 3 656 3 586 514 538 12 313 12 294 

Yhteensa keskus- ja linja-
hallinto 1) . ...... . . ...... 14 511 14 531 5 922 5 821 12 657 12 667 33 090 33 019 

Rautatierakennusosasto 2) . 39 39 131 121 1643 1715 1813 1875 

Kaikkiaan I 14 550 I 14 570 I 6 053 I 5 942 1 14 3oo I 14 382 1 34 903 I 34 894 

') Ilnlau rautatierakennusosa.stoa 
') Keskus· ja linjahallinto 

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Allaoleva taulu osoittaa liikenneonnettomuuksien luvun seka niissa tapaturmaisesti kuolleiden ja 
loukkaantuneiden henkiloiden luvun kertomusvuonna ja sita edellisena vuonna: 

Vuosi 

1965 
1966 

Liikenne-
onnetto-
muuksien 
Ju.ku 

344 
424 

Yhteen-
tormiiyk· 
set ja 
paiilleajot 

22 
23 

Yliajot 

tasoyli· 
kii.ytii.villii 

174 
198 

I muuaUa 

64 
57 

Ralteilta 
suistu-
miset 

38 
70 

Muusta 
syysta 

46 
76 

X. TALOUDELLINEN TILA 

Valtionrautateiden piiiioma-arvo 

Valtionrautateiden valmiiden ratoj en piiaoma-arvo oli 
kirjanpidon mukaan vuoden 1965 lopussa .... . .. . . 

Tahan on vtwnna 1966 tullut lisiia: 

Uudisrakennusten arvo ..... .. . .. ................ . 
Uuden liikkuvan kaluston arvo .................. . 
Uusien tyokoneiden arvo (1·autatierakennusten tyo
koneita seka kayttokalustoa lukuunottamatta) ..... 

101 468 272,21 
67 391 834,78 

5 293 277,36 

Kuoli 

101 
95 

Louk-
kaautui 

52 
74 

l 611 376 104,49 

174 153 384,35 

1 785 529 488,84 
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Tasta on Vl.lOnna 1966 vahennetty: 

Vuoden kuluessa poistettu: 

Kiinteisti:ijen arvosta .......... 0 ••••• • •••••••••• 0 196 157,79 
586 184,33 

1 023 495,62 
Tyi:ikoneiden arvosta ... o ....................... . 
Liikkuvan kaluston arvosta ..................... . 

Vuoden kuluessa kuoletettu: 

Kiinteisti:ijen arvosta 0 • o .. ... ................... . 11 075 160,-
3 890 153,-

13 967 433,-
Tyi:ikoneiden arvosta o ............ 0 •• •••••••••••• 

Liikkuvan kaluston arvosta . o . o ...... .. .... . .... . 30 738 583,74 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten vuoden 
1966 paattyessa .... . . ....... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 754 790 905,10 

462 522 396,56 
2 217 313 301,66 

Tahan on lisattava uusien rautatierakennusten arvo, yhteensa . .... 
Koko paaoma-arvo oli si is vuoden 1966 lopussa .......... 0 ••••••• 

Valmiiden ratojen paaomaoarvosta tuli kiin
teisti:ijen osalle 1 015 006 017,73 mk, liikkuvan 
kaluston 689 331 415,68 mk ja tyi:ikoneiden 
osalle 50453471,69 mk eli prosenteissa 57.84, 
39.28, ja 2o88o 

V altionrautateiden tulot 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat Vl.lOn
na 1966 430 113 311,94 markkaan. Tasta on vii-

Tulon laatu Vuonna 1966 

mk I % 

Henkiloliikenteen tulot .......... 79 969 654,22 19.52 
Tavaraliikenteen tulot • • 0. 0 • •• • • 291566 152,14 71.15 
Muut liikennetulot ..... ......... 8 161 401,73 1.99 
Lenniitintulot . . .. .............. 5 670,60 0.00 
Korvaus postinkuljetuksesta ..... 6 500 000,- 1.59 
Sekalaiset tulot 0 •••• • ••••• •••••• 16 514 322,80 4o03 
Korvaus alennuskuljetuksista .... 7 067 842,- 1. 72 

h ennetty suorituksia vieraille rautateille ym. ja 
takaisinmaksuja rautatien kayttajille Y.hteensa 
20 328 268,45 mk, joten kertomusvuoden netto
tuloksi jaa 409 785 043,49 mko Edellisen vuoden 
nettotulot olivat 394 424 961,22 mk, joten tulot 
ovat lisaantyneet 15 360 082,27 markalla eli 
3. 89 %0 

Paaryhmiinsa lopulliset tlllot jakautuvat vuo
sina 1964--1966 seuraavasti: 

Vuonnn. 1966 Vuonnn. 1964 Lisliys + 
tai vlihennys -
vuouna 1966 
vuoteen 1965 
verrattuna 

mk mk mk I 0.~ 
77 792 969,35 78 954 589,46 + 2176 684,87 + 2.80 

279 271 971,7 7 266 652 737,26 + 12 294180,37 :+ 4.40 
7 296 435,05 7 527 655,79 + 864 966,68 + 11. 5 

6 468,01 7 178,67 - 797,41 - 12.33 
6 000 000,- 5 900 000,- + 500 000,- + 8.33 

16 748 825,04 14 781 886,41 - 234 502,24 - 1.59 
7 308 292,- 8 693 904,15 - 240 450,- - 3o29 

Yhteensii 1409 785 043,49l too.oo l 394 424 961,221382 517 951,741 + 15 360 082,271 + 3.89 

V altionrautateiden menot 

Valtionrautateiden hallinto- ja kunnossapitoo 
ja kaytti:imenot olivat vuonna 1966 506 650 633,01 
mk. Edellisen vuoden menut olivat 471519 279,81 
mk, joten menot osoittivat siten 35 131 353,20 
markan eli 7. 4 5 % :n lisaysta. 

Menoprosentti, so. menojen ja tulojen vali
nen prosenttisuhde oli vuonna 1966 123oo s, 

vuonna 1965 se oli 119. 54 ja vuonna 1964 
114.0 2. 

Rautatiehallituksen menot vo 1966 olivat 
16 839 659,78 mk ja linjahallinnon menot 
489 810 973 ,23 mk eli prosenteissa menojen ko
konaismaarasta 3.32 ja 96.68 % 0 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrat
tcma edellisen vuoden vastaaviin menoihin selviiia 
scuraavasta taulukosta: 



Raulatiehallilus 

Palkkaukset ..... . ...... .. .................. 
Ylimiiaraisen henkiliikunnan palkkiot ......... 
Viransijaisten palkkiot ••••••• 0 •• ••••••• • ••• 0 

Matkakustannukset ••• 0 •••• • •••••• •••••••••• 

Vak:inaiset eliikkeet seka ennen myiinnetyt ylim. 
elakkeet 0 •• •• ••• 0 •• •••••••••••••••••• 0 ••• 

Vuoden kuluessa myiinnetyt ylim. elakkeet . . .. 
Ammattiopetus . . .... ... .................... 
Pii.ii.johtajan kayttiivarat ............ . . .... . . . 
Lammitys, valaistus, vesi- ja puhtaanapito .... 
Painatuskustannukset .... . ....... . . . .... . ... 
Sekalaiset menot ............................ 
Liiketaloudellinen tutkimnselin . . . ......... . . . 
Tyiinantaja,n sosiaaliturvamaksu ........ . .. . .. 

Rautatielailoksen linjahallinto ja kiiyll6menot 

Henkiliimenot 

Palkkaukset ............................... . 
Ylimiiiirii.isen henkiliikunnan ja tyiivoiman palk-

kiot ............. . ....... . .............. . 
Viransijaisten palkkiot ..... . ................ . 
Virantoirnitusrahat, ylityiikorvaus, snnnuntaityii

korvaus, tyiiaikalisat, palkinnot tarveaineiden 
sii.ii.stamisesta ja junanlahettajien lisapalkkiot 

Matkakustannukset, piiivii.rahat ja korvaus 
muuttokustannnksista .. . . . ...... . .. . ..... . 

Vakinaiset elakkeet seka ennen myiinnetyt yli-
maaraiset elii,kkeet ....................... . 

Vuoden kuluessa myiinnetyt ylimaaraiset elakkeet 
Virkarniesten perhe-elakkeet ja hautausavut ... . 
Tapaturmakorvaukset ...... . .......... . .... . 
Muut huoltomenot . . ............ . .......... . 

Kalusto ja kayttiiaineet 

Kayttiikalusto seka sen tarkastns ja kunnossapito 
Polttoaineet ...................... .. ....... . 
Mnut kayttiiaineet ja sekalainen hankinta ... . 

Rata ja rakennukset 

Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossa- ja 
puhtaanapito ..... . .................. . ... . 

ahkiivoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennatin-
ja puhelinjohtojen kunnossapito ..... . .. . .. . 

Liikkuva kalusto 

Liikkuvan kaluston, tyiikoneiden ja koneellisten 
laitteiden knnnossapito ....... .. ......... . . 

Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kaytiista . . 

:11uut asiamenot 

Painatuskustannukset ..... . . . .... . ...... . .. . 
Valringonkorvaukset ja palosuojelurl'\Cnot . . ... . 
Verot ........... . ..... ........... ......... . 

Menomflliriit, markkaa 

v. 1966 

8 652 680,69 
3 486 718,70 

56 616,51 
228132,78 

2 018 388,63 
-

218 595,02 
1777,60 

147 410,20 
40 000,-

1145 283,24 
161 893,29 
682 163,12 

16 839 659,78 

147 464 552,92 

41 375 948,24 
6154 925,40 

26 126 365,61 

2 447 581,23 

47 294 019,52 
67 771,33 

11 926 363,19 
2 894 280,05 

384 713,43 

1124 529,69 
22 390 449,03 
10 324 031,52 

47 9 0 726,76 

1 496 271,36 

54 425 527,69 
1 238 073,41 

796 418,68 
1 002 020,81 

422 851,56 

1 v. 1965 

I 

7 716 262,08 
3 259 554,15 

31846,15 
228 751,63 

1 769 308,-
-

176 578,66 
2 000,-

149 150,91 
39 817,50 

1069139,40 
148 553,91 
610 929,20 

15 201 891,59 

136 183 690,84 

37 418 667,93 
5 960 314,59 

29 649 727,80 

2 347 613,09 

42 228 144,73 
62 265,-

10 802 134,16 
2 737 012,90 

401 296,93 

1 071 002,48 
23 758 592,14 
8 666 295,37 

45 574 888,26 

1194 916,67 

47 888 013,38 
1075 770,75 

868 996,72 
974 686,14 
328 456,25 

Lisiiys tai v iihennys (-) 
vuon n a 1966 

mk 1% 

936 418,61 
227164,55 

24 770,36 
- 618,85 -

249 080,63 
-

42 016,36 
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12.14 
6.97 

77.78 
0.27 

14.08 
-
23.79 

- 222,20 - 11.12 
- 1 740,71 

182,50 
76143,84 
13 339,38 
71 233,92 

1637 768,19 

11 280 862,08 

3 957 280,31 
194 610,81 

-3 523 362,19 

99 968,14 

5 065 874,79 
5 506,33 

1124 229,03 
157 267,15 

- 16 583,50 

53 527,21 
- 1 368 143,11 

1 657 736,15 

2 405 838,50 

301 354,69 

6 537 514,31 
162 302,66 

- 72 578,04 
27 334,67 
94 39u,31 

- 1.17 
0.4.6 
7.12 
8.98 

11.66 

10.77 

8.2 

10.57 
3.27 

- 11.8 8 

4.2 6 

12.0 0 
8.8 4 

10.4 1 
0.5 7 

- 0.4 1 

0.5 0 
- 0.5 8 

19.1 3 

5.28 

25.22 

13.6 5 
15.0 9 

- 8.3 5 
2.8 0 

28.7 4 
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Menomiiiiriit, markkaa Lisays tai viihenuys (- ) 
vuonna 1966 

v . 1966 1 v. 1965 mk I % 

Sekalaiset menot .. . . . . . . . . . . .. . _ .. .. _ . .. . .. . 1374 079,12 1171 648,36 202 430,76 17.27 
Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriiin kaytettii.-

vaksi •• •• 0 . 0. 0 • • • • • • • •••• • ••• •• • • •••••• • • - 1949,78 - 1 949,78 - 100.00 
Arvaamattomiin tarpeisiin, rautatiehallituksen 

kaytettavaksi ....... . .. . . .. .. . ... . . . . .... 14 555,88 19 965,19 - 5 409,31 - 27.09 
Kuoletukset ja tileista poistot .... . . . . ..... ... 30 050 488,73 27 663 247,28 2 387 241,45 8.62 
Tyiinantajan sosiaaliturvamaksu . ....... . . .... 12 070 238,67 11 299 800,92 770 437,75 6.82 
Kuljetusmaksuista myiinnettaviit alennukset .. 18 964 189,40 16 968 290,56 1 995 898,84 11.76 

Linjahallinto yhteensa 0 •• • • • •••••• • • •• •• • •• • 489 810 973,23 I 456 317 388,22 I 33 493 585,01 I 7.33 

Kaikkiaan I 506 650 633,01 I 471 519 279,81 I 35 131 353,20 I 7.4 5 

Valtionrautate iden kirjanpidon mukaan las 
kettu rahallinen tulos valtionrautate iden liiken
t eesta v. 1966 osoitti 96.9 rnilj. markan alijaamaa. 
Vuonna 1965 oli alijiiamii 77.1 milj. markkaa. 
Nain oll n vuoden 1966 rahallinen tulos oli edel-

liseen vuoteen v errattuna 19. s milj. markkaa eli 
25.6 5 % huonompi . Valtionrautateiden tulojen 
ja m enojen kehitys vv. 1965- 1966 kay tarkem
rnin ilmi seuraava ta taulukosta: 

_Vuonna 1966 
mk 

I 
Vuonna 1965 I Lisiiys vuonua 1966 
mk I 

mk % 

Tulot .... . ... . ............ . .. _ . .. . ...... . . . 
Menot . ... ....... . ... . . .. . . ......... . . .. . . . 

Ylijiiama tai vajaus (- ) . . ............. . .... . 

409 785 043,49 ~- 394 424 961,22 1 15 360 082,27 
506 65o 633,01 I 471 51,9 279,81 35 131 353,20 

-- 96 865 589,52 1- 77 ~94 318,59 1 19 n1 270,93 

Helsingissii, rautatiehallituksessa marra lmun 1. paivana 1967 

ESI\:0 REI\:OLA 

Reino J. Auvinen 

3.89 
7.! 5 

25.65 




