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JARNVAGSSTYRELSENS BERATTELSE 
FOR AR 1952 

ALLMAN OVERSIKT 

De forandringar som intriiffade pa varlds 
marknaden avensom var egen kostnadskris hade 
som foljd, att de faktorer som inverkade pA 
jarnvagstrafikens omfattning huvudsakligast ut
vecklades i en avmattande riktning. SAlunda 
utvisade, enligt officiella statistiker, den for vArt 
ekonomiska liv sA viktiga utrikeshandeln en 
markbar minskning. Faktiskt steg importvoly
mens indextal fran 151 ar 1951 till 187 
for berattelsearet, men jarnvagstrafiken paverkas 
mycket direktare av exporten, saval i form av 
de till hamnarna dirigerade transporterna, som 
isynnerbet genom industrins ravarupris. Ex
porten minskade fran index 110 till index 97. 
D A exportindustrin utgor en viktig del av vart 
ekonomiska liv, sjonk bela industri-importens 
volymindex darmed till 124 frAn att foregaende 
Ar ha varit 131. Under berattelsearet marktes 
annu icke inverkan av de bada betydande im
portinrattningarna Typpi Oy och Otanmaki Oy, 
den forras produktion var annu relativt liten 
och den senares har kommit igang forst under 
1953. DA transporterna av ravirke samt av 
tra- ocb pappersindustriernas tillverkningar ut
gjorde 55-60 % av jarnvagens bela godstrafik, 
blev den direkta foljden av ovan anforda ut
veckling, att kvantiteten av jarnvagens gods
transporter utvisade en skarp nedgang fran ar 
195l:s rekordsiffra, vilket nedananforda upp
visar. 

Forandringarna i det allmanna ekonomiska 
laget avspeglas aven i utvecklingen av person
trafiken som ocksa utvisade en fallande tendens. 
Icke ens de Olympiska spelen som vackt sa 
stora forhoppningar formadde bibehA.lla passa
gerarantalet v id 1951 ars niva. 

SA.lunda radde Ar 1952 vid jarnvagarna tyd
lig sysselsattningsbrist i motsats till foregaende 

A.rs fulla sysselsattning. Konkurrensen mellan 
de olika transportmedlen om trafiken bor jade 
alit tydligare markas for jarnvagens del, da 
antalet bilar under Ar 1952 betydligt okats. 
Detta gallde savallinje-, person- som olika last
bilar. Danna inverkan framgick tydligt i den 
av bilarna formedlade persontrafiken, vilken 
uppmatt i personkilometer u tvisade fortsatt 
stegring. Beriikningen grundar sig visserligen 
pa kalkylering men torde dock kunna anses till
rackligt avgorande. Denna okning av trafiken 
beror delvis omraden, som icke tangerar jfirn
vagarnas intressesfiir, men de i olika former 
okade bilforbindelserna har, i manga fall, fort
satt att erovra trafik av jarnvagarna. Tack 
vare okade linjer bar omrAden aven annekterats 
av flygtrafiken, och fastan betydelsen barav ur 
jarnvagens synpunkt ar ringa _ar den dock symp
tomatisk. 

Denna allt tydligare kannbara utveckling 
bar givit jarnvli.gsledningen orsak att - sam
tidigt som man alit mer mA.lmedvetet, genom 
rationalisering inom jiirnvagsbranscben, arbetat 
for sankning av omkostnaderna ocb for effek
tivare kundtjanst - framhii.va riksbetydelsen 
av skapandet och iakttagandet av en enhetlig 
trafikpolitik. Samtidigt har man fast uppmark
sambeten vid nodvandigheten av koordination 
av trafikledningen for stavjande av sAdan kon
kurrens och paralelltrafik som -utgor national
ekonomiskt sloseri. 

Godstrafiken. 

Godstraf ikens omfattning ocb utveckling 
jamford med foregAende A.rs framgar av foljan de 
tabell: 



1952 

godsmii.ngd, milj. ton. . . . . . . . 17. 2 

nettotransportarbete, milj. 
tonkm .................... 3 947 

1951 

19. 5 

4 429 

Fran 1951 ars rekordtal har saledes gods
mangden minskat ll. s % och nettotransport
arbetet 10. 9 %-

Antalet lastade godsvagnar per dag har i 
motsvarande grad sjunkit. Ar 1951 var det i 
medeltal 5 483, men ar 1952 endast 4 849. Som 
foljd harav uppstod icke under berii.ttelsearet 
den tidigare sa besvarliga vagnsbristen. Istallet 
fanns per dag i medeltal ett overskott om 1 671 
vagnar. 

Persontraflken. 

Med tanke pa de Olympiska spelen vidtog 
jarnvagarna vittorofattande forberedelser, for 
att klara den vii.ntade livliga trafiken och isyn
nerhet sommarrusningen. Enligt ett speciellt 
harfor uppgjort arbetsprogram iordningstalldes 
hela personvagnsparken. I Helsingfors uppfordes 
tva provisoriska extra stationer. Man beredde 
sig att under spelen insatta ett stort antal extra
tag, delvis for att tillgodose den tillaggstrafik 
pa Helsingfors som man vantade sig, delvis for 
direkta forbindelser till vissa landsortsstader dar 
tavlingar holls. 

A v orsaker, som det i detta sammanhang 
icke ar skal att droja vid, blev olympiatrafiken 
icke sadan man hade vantat sig, om den ock 
fororsakade jarnvagen ett tamligen drygt arbete. 
Trots denna kortvariga okade livlighet utvisade 
arets slutresultat ii.ven for persontrafikens del en 
sjunkande tendens, vilket framgar av nedan
staende tabell: 

resor, milj . .. ............. . 
personkm, milj. . .......... . 

1952 

39.3 
2 055 

1951 

45.3 
2 305 

Jamfort med ar 1951 har resornas antal 
minskat 13. s % och personkm 10.7 %-

Bannatets effektiviserlng. 

Under berattelsearet fortsattes jarnvags
bygget vid Kontiomaki-Taivalkoski, Suolahti 
-Haapajarvi, Murtomii.ki-Otanmaki. Arbetena 
pa Orivesi-Jamsa banan fortskred sa langt, 
att de egentliga byggnadsarbetena kunde av
slutas, men vissa obetydliga slutarbeten fort
satte dock in pa foljande Ar. Utover detta 
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utfordes aven ateruppbyggnad av de under 
kriget i N orra-Finland fOrstorda banorna, vilket 
arbete paborjats redan ar 1944. Dessutom pt\
borjades under berattelset\ret arbetena pa Vihanti 
gruvbana. Statsjarnvagarnas trafikerade ban
lii.ngd okade under ar 1952 fran 4 815 km till 
4 843 km. 

Man fortsatte med skenbyte pa gamla banor 
till tyngre skenor. Sammanlagt forseddes nar
mare 90 bankilometer med ny ral, huvudsakligast 
genom att ersatta de forra skenorna med tyngre 
samt i vissa fall genom att utbyta slitna skenor 
mot nya. Speciellt rna namnas, att under be
rii.ttelsearet bandelen Helsingfors-Riihimaki 
anda till Jarvenpaa forseddes med nya 60 kg 
skenor. 

Makadamisering utfordes huvudsakligast pa 
strackan Kervo-Hyvinge och grusbadden blev 
fardig pa 22 km, men pa en striicka av 17. s 
km blev grusets utjamnande pa hiilft. Dess
utom makadamiserades bl.a. 8 km av Kouvola 
-Ingerois banan. 

Pa tio stationer utfordes utvidgning av ban
garden. Till de anmiirkningsviirdaste av dessa. 
hor Riihimii.ki, Pieksii.mii.ki, Hillo, Hovinsaari, 
Kouvola och Uleaborg. Dessa arbeten fortsatter 
ii.nnu manga ar delvis pa grund av anskaff
ningarnas omfattning, delvis pa grund av otill
rii.ckliga tillbudsstaende anslag. 

Arbetena pa dubbelsparen blev fardiga pa 
bandelen Kouvola-Varii.lfi., likasa dubbelsparet 
mellan Tammerfors-Messukylii.. Jordarbetena 
pa dubbelsparen pa strackorna Lahtis-Riihi
maki och Riihimaki-Lempaala var igang. Under 
arets lopp blev nya sii.kerhetsanordningar fiir
diga pa nio stationer, bland dem relastii.llverket 
vid Alberga, det forsta i sitt slag i vart land. 
Alia dessa anlaggningar betyder en markbar 
inbesparing personutgifterna, varjamte de 
okar tagsii.kerheten. 

Rullande materiel. 

Da under berattelsearet vissa forAldrade 
anglok togs ur anvii.ndning, fanns vid arets 
slut sammanlagt 812 anglokomotiv (817 fore
gaende ar). Motorloken var 2. 10 nya motor
vagnar blev fardiga under aret och vid arets 
slut fanns det 37 sadana. (foregAende ar 20). 
Dessa utgor borjan av det uppgjorda projektet 
for anskaffa.nde av motoriserad dragkraft. 

Vid sidan av vissa specialvagnars projektering 
fortsatte arbetet pa projektering av en ny oppen 



godsvagn som skulle motsvara modarna fordrin
gar. Fardigstallandet av de slutliga ritningarna 
overfordes till 1953. Under Aret blev 73 nya 
vagnar for persontrafiken fii.rdiga likasA 526 
olika godsvagnar. DA endel forAldrade vagnar 
kasserades, bestod vagnparken vid Arsskiftet 
av 1 648 enheter horande till persontrafiken och 
27 334 olika godsvagnar. 

Slgnalnatet. 

Under berattelseAret framskred automati
seringen av jii.rnvagarnas telefonnat i betydande 
grad. Man automatiserade namligen 1 058 km 
ledningspar mellan stationerna. Selektoranlagg
ningens sammanlagda langd var sAlunda vid 
Arets slut 2 446 km och omfattade bela ban
cirkeln Riihimiiki-Haapamaki-Pieksamaki
Kouvola-Riihimaki samt dessutom forgreningar 
till Helsingfors, BorgA, Koklaks, Kotka och 
Villmanstrand. Arbetena sattes iglmg pA d.s.k. 
elgArden som skall uppforas i Kouvola. Den ar 
projekterad att bli distriktscentral for sAviil 
fjii.rr - som lokalforbindelser samt for olika slag 
av tillborande arbets- ocb socialvArdsutrymmen. 

SocialvArd. 

Den av Jarnvagen sjalv bedrivna bostads
produktionen blev under berattelseAret obetydlig 
pA grund av brist pA anslag. Endast 4 trii.hus 
blev fardiga, dessa i:nrymde sa=anlagt 8 bo
stader. Dessutom blev socialvArdsbyggnader 
fardiga pA fyra orter samt polikli:niker i Kuopio 
och Jyvaakyla. 

Inom personalens egen bostadsproduktions
verksamhet gjordes under beriittelseAret istii.llet 
ett avgorande framsteg. Med stod av i utgifts
budgeten reserverade medel kunde jiirnvagssty
relsen bevilja 30 milj. mark som IA.nebidrag 
utover de IAn som erhAllits fran annat hall. 
Harjamte avskildes pa ett tiotal orter jord
omraden for overlAtelse som tomter at jarn
vagsman. Delvis anvande man for andamA.let 
jordomrAden som agdes av jarnvagen, delvis 
anskaffades for andamAlet jordomrA.den genom 
fria kop. Dessa omradens byggnadsplan eller 
byggnadsprojektering fastst.alldes under Aret, 
men den egentliga byggnadsverksamheten tog 
sin borjan forst ar 1953. Sammanlagt byggdes 
under 1952, som resultat av personalens sjalv
verksambet, bostii.der for over 200 familjer i 
hoghus, och for narmare 1 000 familje1· i egna
hemshus. 
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Arbetsstudlerna. 

Under Aret avslutades sammanlagt 23 egent
liga undersokningar, varjii.mte avgavs ett stort 
antal olika utlAtanden och utredningar. Under
sokningarna striivade till att huvudsakligast 
utveckla arbetsmetoderna och -redskapen samt 
anordningar rorande arbetskraftens anvandande. 
Det fortjanar att omnii.mnas att man under 
sommaren for forsta gangen utforde ett vid
strackt och till uppmuntrande resultat leda.nde 
forsok att med viixtgift utrota griiset pa banan; 
for andamA.let byggdes en special dimbelagg
ningsvagn. Slutligt utvecklad kommer metoden 
att medfora en anmarkningsvart stor inbespa
ring. Det forsta undersokningsskedet rorande 
den projekterade metoden for inbesparing av 
tid och arbete vid bergssprangning avslutades 
och de grundli:i.ggande foreskrifterna blev far
digs.. Annu kan nii.mnas, att under Aret det 
redan under Ar 1951 anhii.ngiggjorda fornyandet 
av stationernas godsredovisning med hjalp av 
avgiftstampelmaskiner forverliligades. Redovis
ningen forenklades hii.rigenom i avgorande grad. 

Standardlsering. 

Under Aret blev ramen for utformningen av 
jarnvagens inre standardisering i sAdan om
fattning fardig, att det egentliga arbetet kunde 
pA.borjas. Saroroanlagt 13 nya norroer kunde 
redan det.ta forsta Ar godkannas, varjiimte ett 
stort antal standardiseringsprojekt laronades at 
olika ko=itteer for beredning. 

lnitiativverksamhet och driftkommitteer. 

For att tillvarataga personalens praktiska 
erfarenheter och upprii.tthAlla dess intresse fort
satte den redan Ar 1950 igAngsatta initiativ
verksamheten under berattelseA.ret som tidigare . 
Talrika initiativ inlamnades och av dem erholl 
man i betraktande av inrii.ttningens omfAng och 
mA.ngsidighet, pA ett tillfredsstiillande satt an
vandbara forslag eller ideer. 

Sektionsdriftkommitteerna har varit i verk
samhet over hela bannatet, likasA centraldrift
kommitten i Helsingfors. I allmii.nna drag kan 
man konstatera att ko=itteernas samman
trii.den bar visat sig fruktbiirande. Vid dessa 
har man frAn ledningens sida kunnat erbjuda 
personalens representanter information, som vid
gar perspektiven angll.ende jarnvagamas strii
vanden, trafiksituationen, ekonomin o.s.v., och 
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personalens representanter ll.ter har kunnat ta 
upp till behandling dels ~rAgor av lokal natur 
dels sA.dana med vid:straoktare betyd else. 

Det internationella samarbetet. 

Som det anmarkningsvardaste pA. det inter
nationella samarbetets omrade kan anses den 
under det gA.ngna Aret intraffade anslutningen 
till d en internationella kupongbiljett-tariffen 
som omfattar de flesta europeiska li:i.nder. SA
lunda skapades mojlighet for Resetjanst vid 
Helsingfors station att sii.lja olika landers jarn 
vagskuponger i samma utstraokning som de 
egentliga resebyraerna. I samband med detta 
fortjanar niimnas att Resetjiinstens verksam
hetsmojligheter utvidgades aven i andra av
seenden och den andrades i frAga om resebyra
verksamheten till en byrA underlydande tariff. 
byrAn. 

Personalen. 

A v nedanstaende tabell framgAr utvecklingen 
under oversiktsaret av personalens antal (jarn
viigsbyggnadsavd. icke medJ:akn .): 

I arbete narvarande, nodvandig 
p ersonal ... .. .. ... . ...... . 

Franvarande pa grund av se-
mester, skolning osv ...... . 

Sammanlagt i tjanstestallning 
Arb~tare ......... . ... ~ ..... . 

1952 

20 763 

2 934 
23 697 
11 987 

1951 

21 072 

3 002 
24 074 
11 542 

Den i tjiinsteforhallande varande persona
lens, speciellt iiven den i arbete niirvarande 
nodviindiga personalens antal utvisar salunda 
fortsatt minskning. Om man tar i betraktande 
att en betydande del av den i tjanstestallning 
varande personalen utfOr tjiinsteuppgifter, pa 
vilka andringar i trafikmangden kn'appast ails 
eller helt obetydligt inverkar, bor resultatet 
anses gott. Det ar foljden av den fortsatta 
rationalisering som jarnvagen utfort pa olika 
omraden. Pa de fern sista Aren har antalet av 
i arbete niirvarande nodviindig personal kunnat 
minskas med 1 679 eller med 7. s %· 

Den lindriga okningen av arbetarantalet 
under beriittelsearet fAr sin forklaring darav, att 
antalet iir direkt beroende av de varje ar till
buds staende arbetsanslagen. Under beriittelse
aret var bl.a. anslaget for 19 Ht storre an fOre
gaende ar. 

Ekonomi. 

I a rets borjan verkstallde man · andringar i 
tarifferna, v ilka b etydde en hojning av prisen 
for r esebiljetter 'med i medeltal 18. s % och for 
god:starifferna med 23 %· Frakterna for ved 
och spannmal beholls dock vid det gamla och 
de darav fororsakade forlustema bestiimdes att 
ersattas At jarnvagen frAn andra medel. I slutet 
av aret bestamdes att frakten for branntorv 
skulle beriiknas enligt vedtariff och de sAlunda 
fororsakade inkomstforlusterna att ersattas pA 
samma siitt. 

Minskning i trafiken syntes i inkomsterna 
sAlunda, att dessa icke okats i analogi med 
tariff.forhojningarna. Inkomsterna av gods
trafiken 6kade dock till 18 102 n:iilj. mk (14 968 
milj. mk foreg. Ar) och av persontrafiken till 
5 130 milj. mk (4 710 milj. mk). Sammanlagda 
inkornstema var 25 099 milj. mk (21 236 milj. 
mk) . Da driftutgifterna under beriittelseA.ret 
steg till 24 002 milj. mk (20 505 milj. mk) blev 
overskottet enligt bokforingen 1 097 milj. mk 
(731 milj. rnk). 

SAsom aven foregAende Ar, har ocksA resul
tatet som berattelseAr ets bokforing utvisar pA
verkats av vissa faktorer, vilka fororsaka att 
bokslutet icke Aterger ekonomins reella utveck
ling. De viktigaste av dessa ar att avskrivnin
garna (amorteringarna) larnnats efter vid pris
nivAns hojande samt ett likartat forhAllande i 
forrAdens overlAtelsepris. Om i resultatet gores 
de andringar som dessa faktorer foranleder, fAr 
man som reellt resultat for Ar 1952, i p enningar, 
istallet for ovannamnda overskott ca 658 milj. 
mk underskott. 

Ett skal till ovanniirnnda reella underskott, 
fororsakat jarnvagarna iir, att de vid Areta 
borjan verkstallda tariff-forhojningarna. icke fullt 
motsvarar stegringen av jiirnvagens kostnads
nivA. 

Om som bas tages Ar 1938 var tariffindex 
for berattelseAret endast 1 27 8 (foreg. ar 1 027) 1) 

dA. index for kostnadsfaktorerna hade stigit till 
1931 (foreg. Ar 1 714). 

Beriiknat enligt 1938 Ars penningvarde ut 
gjorde prestationsenhetens (person- jamte tkm) 
m edelkostnader under berattelseAret 0. 21 3 mk 
mot 0.189 mk A.r 1951. De hade saledes stigit 
med ung. 0.024 mk. FrAn beriittelseArets borjan 
inneholl kostnaderna aven frakten for jiirnvagens 
egna transporter, vilket hojde kostnaderna m ed 

1) For kundernas del var motsvarande index 1 267 (1 020) alltsa i nagon man lii.gre, vilket fororsakar 
staten att fran allmanna medel erl~ga e.&sattning at jarnv~en. 
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ung. 0. o o s mk. Detta inverkar naturligtvis icke 
pa driftresultaten och deras jamforelsegiltighet, 
da samma summa forekommer som tillagg pa 
inkomstsidan. Kostnadernas stegring per pres
tationsenhet foranledde forandring av verksam
hetsgraden, m.a.o. minskning av trafiken, mot
svarande 0. o 12 mk. Utnyttjningsproportionen i 
godstrafiken var nagot battre eller 62. 7 % mot 
61. s % foregaende Ar, da ater persontrafil~::ens 
utnyttjningsproportion forsamrades frAn 43. 1 % 
till 38. 4 %- Aven som rattat synes statsjarn
vagarnas ekonomiska resultat i sin helhet vara 
nagot battre an Ar 1951. 

Slutsatser. 

Med det foregaende har redan i olika sam
manbang observerats, att jarnvagsledningen mA.l
medvetet forsokt boja jarnvagarnas tekniska 
niva och prestationsfOrmaga. Forverkligandet av 
dessa st.ravanden fordrar en anmarkningsvii".rt 
stor investeringsverksamhet och framforallt full
foljandet av ett langt siktande program. Be
stammandet av malsattningen for varje Ar bar 

2 

naturligtvis berott av de anslag som beviljats i 
budgeten. De bar varierat betydligt, varjamte 
det icke funnits nAgon sakerhet ifrAga om de 
foljande A.ren. Salunda har man icke kunnat 
garantera leverantorerna langre serier, vilket bar 
varit agnat att forsvara deras verksamhet ocb 
detta har ocksa aterspeglats i priserna. Jarn
vagen sjalv har aven av dessa skal haft svarig
beter. 

For att skapo. ett langsiktigt arbets- och 
finansieringsprojekt uppgjorde jarnvagsstyrelsen 
varvintern 1952 en 5-arsplan for ovannamnda 
investeringar. Projektet slutade pa 31 miljarder 
mk. Meningen var att genom det ge den myn
dighet som besluter om anslagen mojligbet att 
pa lang sikt prova finansieringsbehovet for jarn
vagens investeringsprogr.am och att se till, att 
verksamheten aven fra.mskrider pa ett anda
malsenligt satt. 

Med det ovananforda har de faktorer skis
serats vilka synas ba praglat statsjarnvagarnas 
verksamhet under Ar 1952. Verksamheten be
handlas mer detaljerat i foljande redogorelser 
fran de olika arbetsomradena. 



I. ALLMAN FORVALTNING 

S e k t i o n !!> i n d e 1 n i n g. Med uppha
vande av sektionsindelningen, faststalld den 
5 december 1944, forordnade jarnvagsstyrelsen 
den 19 juli 1951 att vid statsjarnviigarna, riiknat 
fran den 1 januari 1952, bor genomforas en ny 
indelning med avseende A ban-, trafik- och eko
nomisektionerna och med beaktande av, att 
hamn- och bibanorna eller ovriga forgreningar 
av bannatet hanforas till samma sektioner som 
de trafikplatser eller bandelar, fran vilka namnda 
banor utgar. 

Ministeriet for kommunikationsviisendet och 
allmiinna arbetena beslot den 21 december 1951 
godkanna jarnvagsstyrelsens framstallning om 
ordnandet av maskin- och forradsavdelningarnas 
linjeforvaltning. Darvid forblev tillsvidare for
radsavdelningens linjeforvaltning oforandrad med 
undantag for mindre gri.i.nsomflyttningar i 3., 
4. och 5. forradssektionerna, varemot de forra 
depasektionerna upphavdes och deras uppgifter 
och befogenheter overfordes pa huvuddepaerna, 
vilkas antal faststalldes till nio. Huvuddepaernas 
omraden erholl benamningen maskinsektion och 
sammanfaller maskinsektionernas omraden pa 
par undantag nar med trafiksektionernas av 
motsvarande ordningsnummer. Samtidigt upp
drogs At jarnvagsstyrelsen att narmare fast
stalla nar maskinavdelningens sektionsindelning 
skulle triida i kraft, Jikval salunda, att ikraft
tradandet skulle ske senast fran borjan av Ar 
1953. 

J a r n v a g s s t y r e 1 s e n s a r b e t s
o r d n in g. Under Ar 1952 vidtogs foljande 
iindringar i arbetsordningen: 

den 15 januari beslots till §§ 6 och 16 foga 
var sin nya punkt, 10) och 3 a), enligt vilka 
direktoren for administrativa avdelningen ager 
avgora samt juridiska byran forbereda och 
foredraga iirenden rorande missbruk av briinsle
inkops- och fribiljettsriitten, 

den 19 februari gjordes till § 7 punkt 26) 
och § 40 punkt 8) sAdana tillagg, att direktoren 

for ekonomiavdelningen enligt fastst.allda grun
der iiger avgora samt vardchefen fOredraga 
arenden, som galler utarrendering av for egna
hemsverksamheten anskaffade omraden och egna
hemslan, 

den 18 mars andrades § 19 salunda, att 
rakenskapsbyran underlydande divisionen for 
efterkrav indrogs och upphavdes samt punkt 20) 
under samma § likasa upphavdes och 

till punkt 1) under § 34 gjordes tillagget, 
att kontrollbyran enligt for andamAlet utfiirdade 
specialforeskrifter jiimvii.l bor overvaka efter
kra vstraf iken. 

den 30 oktober beslots sadan andring av 
stadgandena i § 31, att transportbyran upp
delades pa fyra divisioner, nihnligen: allmanna 
transportdivisionen, tidtabells- och passagerar
trafikdivisionen, godstrafikdivisionen och bil
divisionen, punkt 24) erholl ny ordalydelse och 
punkterna 26) och 27) upphavdes och till slut 
fogades en ny punkt, 28), till § 49, varigenom 
direktoren for trafikavdelningen Alades att i 
enlighet med for andamAlet utfardade special
foreskrifter handhava och overvaka den av 
jarnvagarna bedrivna biltrafiken. 

K o m m i t t e e r: 

Under Ar 1952 tillsatte jarnvagsstyrelsen 
foljande kommitteer: 

1) for att planera och till jarnvagsstyrelsen 
inkomma med forslag till en omlaggning av 
huvudbokforingen och annan bokforing vid 
jarnvagsforvaltningen nii.rmast med tanke pA 
uppgorande av kostnadsberakningar, 

2) for att forst och framst utreda den nu
varande overvakningen och granskningen av 
fordringar, som grundar sig pA av statsjiirn
vagarna ingangna avtal samt pa basen av den 
salunda vunna utredningen till jarnvagsstyrel
sen inkomma med forslag till en effektivisering 
och eventuell koncentrering av namnda over-
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vakning och granskning avensom att uppgora 
utkast till for andamAlet avsedda allmanna stad
ganden, 

3) for att undersoka mojligheterna till en 
sammanslagning av ban- och jarnvagsbyggnads
avdelningarnas arbetsmaskiner med avseende A 
deras skotsel i ett gemensamt centralmaskin
forrAd samt - om undersokningen Ieder till 
gynnsamt resultat - uppgora forslag till in
struktion for ett dylikt centralmaskirlforrad 
avensom att utreda pa vilket satt reparationen 
av ifrAgavarande maskiner bast bor ordnas, 

4) for att uppgora forslag till allmanna 
stadganden darom, nar, vid transport av over
tungt eller lastprofilen overskridande gods, 
extra tag bor anlitas, och hos jarnvagsstyrelsen 
hemstalla om forslagets faststallande, 

5) for att utreda behovet, beskaffenheten 
och den erforderliga miingden av nya gods
vagnstyper samt, efter slutfort varv, till jarn
vagsstyrelsen inkomma med betankande jiimte 
motiverade forslag i saken. 

An t a 1 e t b .e h a n d 1 a d e a r e n d e n 
under ar 1952 framgAr av nedanstA.ende tabell 
i vilken for jamforelses skull intagits motsva
rande tal for foregAende Ar: 

SprAkkurser holls sa=anlagt 47. 
De engelska, franska, svenska, tyska och ryska 
kurserna hade sammanlagt 661 deltagare. Brev
kurser har givits i engelska och ryska. 

Mask in
n in gar n a: 

och 

1 kurs; 18 elever, 

f o r r Ads a v de 1-

8 kvinnl. 10 manl. 

R i i h i m a k i e 1 v e r k s t a d: Skolning 
av den tekniska byrans personal, 100 t. Bar
vAgsanordningskurs for 10 personer. 

B a n a v d e 1 n i n g en: Gassvetsningskurser 
delvis i AGA:s svetsningsskola och vid Fredriks
bergs depA, for 12 elever. 

T r a f i k- och t a r i f fa v d e 1 n i n-
g a r n a: Kurs internationell samtrafik; for 
11 personer. 

Till de lagre trafikkursernas program har 
hort mAngsidiga praktiska ovningar. 

Den rikhaltiga foredragsverksamheten har 
fortsatt: 

Foredragsdagar for bygg- och banmiistare 
samt banforman: 10 dagar, sammanlagt 200 del
tagare. 

A vdelning som fore· Plenum A vdelnings- Generaldirek- Direkttir Summa 
dragit a.rendet sammantriide ttiren eller over- iirenden 

direkttiren 

1961 I 1952 1951 11952 1951 I 1952 1951 I 1952 1951 11952 

Administrativa avdelningen .. 7 7 607 
Ekonomi » .. 5 3 662 
Ban )) .. 5 5 690 
Mas kin )) .. 13 6 426 
Fomi.ds >) .. - 1 739 
Trafik >) .. 11 15 206 
Tariif >) .. 9 3 54 
Jiirnvii.gsbyggnads » .. 1 - 94 

Summa 51 40 3 478 

Yrkeaundervianing. Under direkt overvak
ning av forestandaren vid jarnvagsinstitutet 
holls under berattelseAret 11 kurser for 405 ele
ver. Dessutom holls tvA kurser angAende saker
hetsanordningar for 80 elever. Vid trafiksek
tionerna anordnades 9 nyborjarkurser for 240 
elever och vid depaerna med anknytning till 
den liigre kompetensexamen, 18 kurser an
gA.ende luftbrornsar samt kompletteringsskolning 
for 695 deltagare. 

L o k e 1 dark u r s e r forekom samman
lagt 14, med 319 elever. Progra=et beholls 
oforandrat. 

661 32 28 3 664 2 872 4 310 3 568 
409 522 439 5172 4 944 6 361 5 795 
696 47 26 2 774 2 722 3 516 3 449 
427 37 45 3009 2 728 3 485 3 206 
535 38 16 949 994 1726 1546 
285 725 678 4 665 4 738 5 607 5 716 
52 43 38 8 030 13 087 8136 13180 
94 162 125 834 818 1 091 1037 

3159 1 606 1395 29 097 32 903 34 232 37 497 

Undervisning i den nya TAgsakerhetsord
ningen At 50 tjanstemiin vid ban-, maskin- och 
trafikavdelningarna. 

Bansektionernas och banbyggnadernas per
sonals dubbla foreliisningsdagar, for sa=anlagt 
65 personer. 

For 395 banvakter holls forelasnings
dagar som ri:i.ckte en vecka och bolls i 11 
grupper. 

Deltagarna i ji:i.rnvagsinstitutets egna kurser 
fordelade sig enligt foljande: 
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T r a f i k a v de In in g en: 

Hogre trafik-kurs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •• 

Forberedande traf.kurs •••••••••••• 0 •••••••• 

Lagre traf.kurs •••• 0 •• • • ••••••• 0 •••••••••••• 

Kurs ang. sakerhetsanordn ................... 

M a s k in a v d e l n i n g e n: 

Lokforar kurs ......... . 
TAgkarlskurs .. . . .. .. . . 

Sammanlagt 

4 kurser 
1 

5 kurser 

Sammanlagt 

168 elever 
28 

196 elever 

Arbetsstudier. Under Aret avslutades sam
manlagt 23 undersokningar. Dessutom bar man 
avgivit ett stort antal utlatanden och utred
ningar om pa olika satt anhangig gjorda fragor. 
Bland dessa fanns mAnga rorande nyorganisation 
av stationernas expeditionsrum, vilka bar under
sokts och i mAnga fall belt utformats pA nytt 
med beaktande av expeditionstekniska syn
punkter. Till de storsta av dessa hor projek
tering av den nya godsstationen i Maim och 
utvidgande av godsstationen i Vallila. 

De egentliga studierna bar, pA trafikavdel
ningens hAll, berort godsexpeditionernas arbete. 
Overallt dar forskningar utfordes ledde de till 
att de sarskilda expressgodsexpeditionerna borde 
sammanslas med fraktgodsexpeditionerna. Pa 
grund harav utfordes talrika andringar i frakt
godsexpeditionernas arbetsmetoder. - Arbetena 
rorande banavdelningen riktade sig bl.a. pa 
utrotande av gras oc.:h smaskog vid banan. Har
jamte utfordes hopsamlande av material angaende 
bansektionernas kontorsarbeten. Man fick till 
stand nya besta=elser angaende utbetalandet 
av lonerna at banavdelningens arbetare, vilket 
betyder en betydlig okning av den effektiva 
arbetstiden till ett varde av flere miljoner mark. 
Dessutom kan namnas forundersokningar an
gaende bergssprangning for att utveckla nyare 
sprangningsmetoder. - For forradsavdelningens 
del centraliserades undersokningarna buvud
sakligast till utredandet av fOrradens magasin
arbeten. - I fraga om trafik- ocb tariffavdel
ningarna forverkligades under aret fornyandet 
av den under ar 1951 upptagna redovisningen 
med hjalp av avgiftsstamplingsmaskiner. 

Storsta de1en av studierna bar varit sadana, 
att de inbesparingar, som de skulle medfora, ej 
skulle kunnat utraknas utan betydande tillaggs
utredningar. Till sadana har man icke skridit. 
De fall dar direkta inbesparingar bar kunnat 

3 kurser 96 elever, 5 kvinnl. 91 man! . 
1 37 5 32 
2 84 84 
2 80 80 
8 kurser 297 elever, 10 kvinnl. 287 man!. 

utraknas s1utar med 41.5 milj. mks arsinbespa
ring, indirekta inbesparingar som hanfor sig till 
dessa bar man icke narmare utrett. De Atgarder 
som betingades for att inbesparingarna skulle 
uppstll bar till storsta delen utforts; endast 
fragor rorande vissa vakansers forflyttande van
tar annu pa ett lampligt tillfalle att forverkligas. 

Blankettvarden bar fortsatt som forut. Arbe
tet bar buvudsakligen rort kontroll av blan
ketternas sa.k.innehAll och utformning i samband 
med tryckandet av nya upplagor samt utfor
mandet av nya blanketter. D et totala antalet 
behandlade blanketter steg till 513. 

Sitt tredje verksamhetsar har jarnvagens 
allmanna initiativverksamhet fortsatt i stort sett 
som under aren 1950-1951. Inalles har 320 
initiativ inlamnats. Antalet visar salunda en 
liten minskning, ty 1950 inlamnades 381 och 
1951 372 st. Standarden har ocksa sjunkit, da 
beloningsprocenten for de under aret behand
lade initiativen var 5. 1, mot 12. o ar 1950 ocb 
6. 7 ar 1951. Det forsta arets procenttal var 
anmarkningsvart hogt, sannolikt beroende pa 
den mangfald av prisvarda uppslag som fanns 
i borjan av verksaml1eten, vilket ju aven ar 
helt naturligt. Den gemensa=a belonings
procenten for aren 1950-1952 var vid berattelse
arets slut 8. 5. Utover de prisbelonade initiati
ven bar en mangd initiativ godkants, som dock 
pa grund av sin ringa betydelse icke bar kunnat 
prisbe1onas. Sa=anlagt utgor de under be
rattelsearet godkanda initiativen, de belonade 
medraknade, 14. s % av alia de bebandlade. 

Den nytta som initiativen medfort kan icke 
bedomas enbart enligt dessa tal, ty som tidigare 
konstaterats, ar jarnvagsforetaget sa vittom
fattande, att man ofta pa grund av ovetskap i 
onodan kommer med forslag, t .ex. tamligen 
ofta med sadana som redan tidigare framforts 
och godkants och till och med forverkligats, 
men vilka icke hunnit komma inom den nya 
forslaggivarens synkrets. At dessa, saval som 
at a lia forkastade forslag, ges en motiverad for
klaring, och st'l.lunda forsoker man utde1a upp
lysning!U' och oka personalens intresse for sitt 
arbete. Det ar svart att berakna den nytta som 
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initiatitiv verksamheten medfor at personalen 
som mojlighet att pa genvagar fa gehor for sina 
tankar om arbetet, vilken omstandighet aven 
torde anses som kanske den viktigaste av ini
tiativ verksamhetens uppgifter. Av de 17 pris
belonta initiativen under berattelsearet (ar 1950, 
39, il.r 1951, 27) har 10 (30 och 23) belonats 
med diplom och 7 (9 och 4) med diplom och 
penningpris. 

Utover de egentliga prisen har namnden, 
for de initiativ som blivit godkanda men till 
sin natur varit av mindre betydelse, gett heders
omnamnande. 

Psykotekniska laboratoriet. Under Aret har 
vid inrattningen undersokts sammanlagt 683 
provpersoner, vilket ar nagot flera an under 
foregAende ar. Utover detta har laboratoriet pa 
samma satt som foregAende ar bistatt jarnvags
styrelsen, saval som vissa andra myndigheter, 
m.a .o. verkat som sakkunnigorgan da det be
hovts utlatanden i fragor angaende personalens 
placering och lamplighet. Med jarnviigsstyrel
sens reklamsektion har man fortsattningsvis 
varit i niira samarbete, likasa har jarnvags
institutet erhallit hjiilp med foredragshallare. 

Hur de undersokta provpersonerna under 
aret fordelat sig pa olika grupper framgar av 
nedanstaende: 

Maskinsektionernas tillf. unders. godk. underk. under-
k.% 

eldare .............. _ 278 173 105 37.8 
Privata: Lovisa Jarnvag 8 4 4 50.0 

Ab Rosenlew & 
Co .. . . ... . . . 4 4 

Kemi Ab •• 0 •• 7 4 3 43.0 
Verkstadernas elever . . . 309 177 132 42.7 
Trafikelever ........... 77 58 19 24.7 

Sammanlagt 683 42U 263 38.5 

Undersokningen av personalen vid maskin
avdelningen m.a.o. vid maskinsektionerna och 
verkstaderna har utforts med anvandande av 
i det narmaste samma metoder som forut. 
Daremot har man i proven for trafikeleverna 
med framgang provat som ny metod speciellt 
en sa kallad utvidgad. intervju for provande av 
anstallningsliimplighet. Pa gnmd av redan 
tidigare erhallna positiva erfarenheter har vid 
intervjutillfiillena trafikbyrans trafikinspektor 
varit niirvarande, vilken deltagit i intervj un 
och aven gett utlatande angaende forsta-in 
trycket. Dessa utlatanden har delvis paverkat 
det slutliga placerandet och utvaljandet av veder
borande provpersoner. Meningen ar att samma 
metod, fortsattniugsvis forbattrad, skall anvan
das vid prov av de foljande trafikeleverna. 

II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR 

Nya byggnader och anliiggningar vid fardiga 
banor. Enar i senaste il.rs byggnadsprogram icke, 
sasom tidigare il.r var fallet, ingick byggandet 
av stenhus, blev bostadsproduktionen ratt obe
tydlig. .Aven bostadsbyggnader av tra byggdes 
endast 4, niiml. en byggnad med 4 lokaler i 
Kouvola, en 2 lokalers i Oulu och tva byggnader 
med en lokal. I Gamlakarleby inkoptes en bo
stadstomt med tvenne gArdar, med 5 och 4 
lokaler samt en kombinerad bostads- och eko
nomibyggnad. I Abo inkoptes en bostadstomt 
med byggnad innehallande 3 lokaler. Bostads
byggnader kompletterades med sarskilda eko
nomibyggnader, bl.a. 2 badstugor och 3 kallare. 
Av under aret fardigblivna sociala byggnader 
mil. namnas depans vardbyggnad i Kouvola, 
bilstationens vll.rdbyggnad i Fredriksberg samt 
vil.rdbyggnaden i samband med banavdelningens 
reparations-verkstad i Pieksamaki. I Kuopio 

och .J oensuu blev poliklinikerna fardiga och i 
Oulu en klubblokal. 

Har javalta nya trafikplats, som sedan 1949 
byggts huvudsakligast som arbetsloshetsarbete, 
blev jamte byggnader och spar· fardig och opp
nades for trafik den l. 9. .Aven Hango stations
bus, varmed arbetet vidtog foregAende ar och 
som byggdes pa entrepenad, blev fardigt. Bygg
nadens kubikinnehall ar 5 800 m 3 och kom att 
kosta c. 42 milj. mark. 

Bangardsanliiggningar kompletterades bl.a. ge
nom byggandet av ett vat ten torn i Lyly, vaxelkur 
i Abo, en tAgrangeringsbyggnad pa Viinikka ban
gard i Tammerfors, en vagnsvag i Vainikkala och 
pa Hovinsaari i Kotka avensom 5 vattenkastare. 

Av anskaffade arbetsmaskiner var de vik
tigaste fyra gravmaskiner av inhemskt fabrikat 
samt en fran Schweiz importerad sparstopp
ningsmaskin, den forsta vid vara jarnvagar. 



Unde?'luill, jornyande och utvidgningar av 
byggnader, bana, broar och ovriga anliiggningm·. 
I Helsingfors blev en byggnad av sten pabyggd 
rned tva vaningar varvid 8 lokaler erholls. 
PA vindarna till Raumo stationshus och depans 
i Tarn.rnerfors reparationsverkstad blev over
liggningsrummen fardiga. Av tvenne fahusbygg
nader har byggts badstugor med tvattrum; i 
Helsingfors har tagkarlarnas rum forsetts rned 
dusch och torkrum. Av gnmdforbattringar ut
forda jamsides med arsreparationerna rna narnnas 
att man i 13 bostadshus overgick till oljeeld
ning. 

Iisalmi godsmagasin forstorades; i Tavaste
hus, Lahti, Uleaborg och J oensuu andrades 
godsexpeditionslokalerna. Expeditionsrummen 
vid Fredriksbergs depa omandrades. Jyvaskyla 
lokomotivstall forstorades med 3 spiltor och i 
Riihirnaki lokomotivstall forlangdes en spilta. 
I sarnband med reparationsarbetena i Ylivieska 
lokomotivstall fornyades bl.a. varrneledningen. 
Kerni lastningsplattform och Alavus bransle
utgivningsplattform fornyades, Vaala bransle
utgivningsplattform elektrifierades; i Ylivieska 
och Uleaborg forlangdes personplattformerna. 
I Riihirnaki perrnanentbelades stationstorget 
och personplattformen. Av istandsatta lastnings
och forradsomraden var bransleforradsomradets 
i Abo tackdikning och grusbelaggning sarnt 
byggandet av en infartsvag till lastningsomradet 
i Parkano de viktigaste. Av fornyade bangards
anlaggningar rna niirnnas att gamla vandbordet 
i Fredrikshamn ersattes rned ett nytt 22 m:s 
vandbord. 

A v den under byggnad varande Kontiomaki 
-Taivalkoski banan oppnades Hyrynsalrni
Olkiaho 17. 7 km langa ban del den 1. 12. for 
allrnan trafik, ehuru betydande ballasterings
arbeten och bostadsbyggnader annu icke var 
fardiga. 

Bangardsutvidnings- och sparregleringsarbe
ten utfordes bl.a. i Helsingfors, Korso, Riihimaki, 
Hango, Uleaborg, Tuira, Pieksarnaki, Hillo 
(Fredrikshamn) och pa Hovinsaari i Kotka. Av 
den under flere ar utforda sparutratningen 
rnellan Inkeroinen och Liikkala blev den del, 
sorn Jigger invid Inkeroinen, fardig. I sarnband 
rned Seinajoki bangardsutvidgning utfordes ter
rasseringsarbeten for dubbelsparet Seinajoki
Rahkola. Byggandet av forbindelsesparet. fran 
Ajos-banan till Veitsiluoto pAborjades med att 
utfora terrasseringsarbeten och grundarbeten 
for Rivinsalmi bro pa denna bana. De av flytt
ningen av utgAngspunkten for Savolaxbanan 
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foranledda arbetena i Kouvola fortsattes som 
arbetsloshetsarbeten. 

Arbetena med dubbelspAret Kouvola-Inke
roinen hade fortskridit sa langt, att bandelen 
Kouvola-Varala kunde oppnas for allman tra
fik den l. 8. For trafik oppnades i borjan av 
aret aven det i slutet av foregaende ar fardigblivna 
dubbelspAret Tamrnerfors-Messukyla. T en·as 
seringsarbetena for dubbelsparet Lahti-Riihi
maki och Riihimaki-Tavastehus-Lempaala 
fortsattes som arbetsloshetsarbeten. 

Fornyandet av skenlaggningen frAn 43 567 
kg/rn:s raler till 59 740 kg/m:s raler, vilket 
arbete pAborjades under foregaende Ar, fort
sattes rnellan Kerava-Jiirvenpaa, varvid ralerna 
i bAda huvudspAren utbyttes pa en stracka av 
14.2 km. Avenledes fortsattes fornyandet av 
skenlaggningen pA bandelen Jyviiskyla-Haapa
maki rnellan Jyvaskyla-Huttula, varvid 33 480 
kgfm :s ralerna utbyttes mot 43 567 kg/m:s 
raler pa en stracka av 39. s km, sarnt pa ban
delen Savonlinna-riksgransen, varest de svaga 
25 kgfrn:s ralerna mellan Silvola-Punkasalrni 
utbyttes mot 30 kgfm:s rater pA en stracka av 
18. a km. Forutom ovannamnda ralsutbyten, 
varvid ralerna sarntidigt byttes till narrnast 
tyngre, skedde aven utbyte av forslitna 43 567 
kg/m:s raler mot nya raler av sarn.rna vikt 
mellan Iittala- Toijala pll. en stracka av 12.9 
km och pA ett par stallen rnellan Luumaki
Raippo, inalles c:a 3 krn. Da dessutom vissa 
mindre ralsutbyten utfordes, fornyades under 
berattelseA.ret skenlaggningen i huvudsparet pa 
en stracka av inalles nii.stan 90 km. 

Makadarniseringen av banan fortsattes mel
Ian Kerava-Hyvinkaa och blev makadam
ballasten fardig pa en 22 km:s stracka, varernot 
utjamningen av rnakadarnen pa en 17. s km:s 
stracka blev ofullbordad. Dessutom makada
miserades "8 km spar pa bandelen Kouvola
Inkeroinen. 

Sakerhetsanliiggningar. Under aret blev sa
kerhetsanlaggningarna i Kyro, Pihlajavesi, Hie
tanen, Hiirola, Salosaari, Korso, Varala och 
Takter (ostra andan) fardiga och togs i bruk, 
likasa vara jarnvagars forsta s.k. relastallverk 
i Alberga. Pll. flere trafikplatser fornyades och 
kompletterades sakerhetsanlaggningarna; dessa 
arbeten slutfordes pa 20 trafikplatser. Nya 
sakerhetsforreglingsanlaggningar byggdes pa 19 
trafikplatser och kompletterades sadana an
laggningar pa 8 trafikpla.tser. PA bangarden i 
Helsingfors och J oensuu uppmonterades range-
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ringssignaler och fasta bromsprovningssignaler 
byggdes i Pieksamaki. 

For landsvagstrafikens sakerstiillande bygg
des automatiska, elektriska ljus- och ljudvar
ningsanlaggningar pA nivAovergAngarna vid Kisa 
och Poitti hAllplatser och en likadan halvauto
matisk anlaggning for overgAngen vid vastra 
andan av Uusikyla. Grankulla vagbomsanlagg
ning fornyades och Lappila vagbomsanlaggning 
forsags med tAganmii,lare. Vidare rnA namnas 
att pA de gemensamma jarnvags- och lands
vagsbroarna i Kemijarvi och Uimaharju byggdes 
sakerhetsanHiggningar. 

Triidgardar och planteringar. Under det 
forflutna olympiaaret hade statsjarnvagarnas 
tradgArdsanlaggningar verkat i 80 Ar. 

ViiderleksforhAllandena var under Aret exep
tionellt oformAnliga for triidgArdsverksamheten. 
Pa den milda men snorika vintern foljde en kall 
var under vilken nattfroster var vanliga annu i 
borjan av juni. Under forsommaren var torkan 
till forfAng, men redan i slutet av juli borjade 
de rikliga regnen, som fortsatte bela hosten och 
fororsakade de kanda forlusterna for siides
odlingen. PA den kalla hosten foljde en tidig 
vinter, som med rika snofall och kold av
brot tradgardsarbetena redan i slutet av oktober. 

Oaktat svarigheterna gjordes dock aven 
betydande framsteg . Salunda fick inalles 13, pa 
olika stallen av vArt bannat belagna trafik
platser, av vilka 4 norrom polcirkeln, sina forsta 
planteringar. Inalles 18 nya parker anlades. 
Den sammanlagda arealen av dessa jamte istand
satta parker ar 81 895 m 2 • 

Av det vid banniitet anvi:inda vi:ixtmate 
rialet, som innefattade 190 794 buskar, p lantor 
eller vaxtlokar, producerades 74.4 % i central
plantskolan. Fran den nya plantskolan i Nuppu
linna sandes i borjan av september de forsta 
plantorna till bannatet. 

FrAn centralplantskolan samt Kuopio reserv
plantskola och i mindre grad i:iven frAn reserv
plantskolan i UleAborg forsAldes overskottspro
dukter for inalles 1 513 466 mark, vilket ut
gjorde en 2. 8 8 % ok:ning jamfort med foregAende 
ars forsaljning . 

Konstruktiva arbeten. 

Brobyggnadssektionen bar 1952 pA olika verk
stader och byggnadsplatser overvakat och grana
kat tillverkningen och monteringen av stAl
konstruktioner pA satt som foljer: 

StAlbroar: Monteringen av tva, for ban
strackan Laurila-Kelloselka, hos Wartsila-kon
cernen Maskin och Bro bestiillda 32.7 3 m:s 
fackverksbroar pA Vikajoki I resp. Misijoki 
broplatser. Den forra blev fi:irdig i januari, 
den senare i mars. Atermonteringen av hos 
samma firma besti:illda under kriget skadade, 
84 m:s fackverksbron pA banstrackan Oulu
Kontiomi:iki. Denna bro fardigsti:illdes i januari. 
Likasa overvakades de pA Maskin och Bros 
verkstad utforda repa.rationerna samt monte
ringen pa broplatsen av den i kriget skadade 
60 meters Kasmajoki fackverksbron befintlig 
pA banstri:icka.n Kernijarvi- Kelloselka. Detta. 
brobygge blev fardigt i april . Pa banstrackan 
Kemijarvi-Kelloselka den i Frankrike bestiUlda. 
Vikajoki II 42 meters fackverksbrons av Maskin 
och Bro utforda montering, som blev slutford i 
februari. 

Sektionen bar granska.t och emottagit f61-
jande hos Fredriksbergs Mekaniska verkstad 
besti:illda broar. 

Pa banstrackan Helsingfors-Kervo Dickurs
by bro; 3 st 11 m:s plA.tbroar, fi:irdiga i oktober; 
pA banstri:ickan Oulu-Kemi Oritoja 8 m:s plAt
bro, fi:irdig i oktober; pA banstrackan Kemijarvi 
-Kelloselka Mikonoja 8 m :s plAtbro, fardig 
december . 

Hos Valmet 0/Y Rautpohja verkstad, i 
Jyvaskyla bestallda 4 st 12 m:s plAtbroar bar 
granskats och emottagits. 

Viindbord: Ett hos Fredriksbergs Meka
niska verkstad bestallt 22 m:s vi:indbord bar 
granskats och godki:ints i juli samt emottagits 
fiirdigt pA p latsen i augusti. 

Belysningsmaster: Sektionen har overvakat 
och granskat av elektrotekniska byrAn hos fol
jande verksti:ider bestiillda olika hoga belysnings
master: Teljii-tehta.at O.Y .: 12 st 30 m hoga 
master, Konela O.Y.: 4 st 16 m hoga master 
och Siemens Si:ihk.o O.Y.: 1 st 16 m hog mast. 
PA fol jande orter bar monteringen av 30 m:s 
belysningsmaster overvakats: 1 mast i Lappeen
ranta, 1 mast i Jyva.skyli:i, 2 master i Joensuu, 
3 master i Seinajoki, 2 master i Abo, 2 master 
i Fredriksberg. 

Overvakade av sektionen bar foljande be 
tong- och stalbetongarbeten fi:irdigbyggts: 

Ji:irnvi:igsbroar: Over Lempai:ila kana! pA 
banstrackan Riihimaki- Tammerfors byggdes en 
stAlbetongvalvbro for 2 spar med tvA 16. 4 m:s 
huvudoppningar. Dartill kom vid den ena 
stranden en 5 m:s bro for fordon och pa den 
andra en 1 m:s bro for fotgangare . Bron blev 
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till storsta delen fiirdig vid Arskiftet men dess 
oppnande for trafik, pA grund a.v mindre komp
letteringsarbeten, anstar till borjan av foljande 
Ar. De under foregaende Ar paborjade funda
menterings och pelararbetena for bron over 
Yanda A slutfordes. Dessutom har 14 mindre 
stAlbetongbroar byggts pA banstriickan Kotka
Pieksii.miiki samt en pa striickan Kervo-Borga. 

Overfartsbroar: PA jarnvagsbygget J oen
suu-Kovero fiirdigstalldes i februari en rambro 
med en fri oppning av 7. 3 m. LikasA fiirdig
stalldes i april i Aanekoski Kotakennasvagens 
ra.mbro som har en 7 m fri oppning. I juli 
fardigstalldes pa banstriickan Kuopio-Iisalmi 
Toivola rambro med en spii.nnvidd av 9. 7 5 + 
16.5 + 9. 7 5 m samt i Joensuu en rambro med 
en spannvidd av 12. s 5 + 12. s 5 + 12.3 5 m. I 
september fardigstalldes pA. striickan Hyvinge
Karis en rambro med en spiinnvidd av 14 m 
samt i Valkeakoski Lempii.iiliiviigens rambro med 
en spii.nnvidd av 9. 85 + 12.20 + 9. 85 m. I no
vember fardigstiilldes pa banstriickan Hyvinge 
-Karis Otalampi rambro med en spannvidd 
av 11. o m . I Varkaus slutfordes betongarbetena 
pA Rajakatu rambro med en spiinnvidd av ll.o 
+ 11. o m samt i Rovaniemi betongarbetena pa 
Kemivagens rambro med en spiinnvidd av 8. 55 

+ 10. 2 5 + 8. 55 m. Under berattelsearet har blott 
en trabro byggts niiml. gangbron over Raumo 
bangard som bestar av 8 spann och tillsammans 
med trapporna iir i det narmaste 100 :rp. lang. 

Brobyggnadssektionen har under berattelse
Aret uppgjort preliminara forslag o.ch byggnads
ritningar till 123 olika arbeten inalles 265 rit
ningar, granskat och givit utlatanden om, pA 
privatinitiativ tillkomna av enterprenorer gjorda, 
ritningar och forslag till: husbygg1;1ader, olika 
korsningar, till broar anslutna telefon och el. 
ledningar samt andra inom jarnvagens omrAde 
forekommande arbeten. 

A jarnvagsstyrelsens bangardssektion be
handlades sammanlagt 947 (l 061) . i diariet 
antecknade ii.renden (inom parentes antalet for 
foregA.ende Ar). 

Av de behandlade arendena utgjordes 160 
(188) av bangardsfragor, vilka hii.nforde sig till 
utvidgning av saviil storre som mindre ban
gardar och trafikplatser. 

Av privata och kommunala sparansokningal· 
behandlades 93 (109) st, medan sparansokningar 
for statens andra verk fanns endast 3 (0). 

Antalet stadsplaner och stadsplanefragor var 
32 (41) samt arenden rorande. gatu- och vag
fragor 60 (65) st. 

Ytterligare behandlades 72 (110) expropria
tions- och jordutbytesiirenden samt 46 (33) 
fragor angaende utarrendering av jordomraden. 
De sistniimnda fragorna var i de fiesta fall for
bundna med ansokningar om byggnadstillstand. 

Vidare behandlades 106 ( 129) byggnads
iirenden, 76 (70) fragor rorande vatten- och 
avloppsledningar, 77 (72) fragor hiinforande sig 
till bana och viixlar, 27 (26) angaende placering 
av broar och trummor, 27 (32) st rorande pia
cering av ved-, lastnings- och personplattformer 
samt slutligen 168 (186) arenden av olika slag, 
sasom fragor angaende dragandet av gas-, varme-, 
belysnings- och kraftledningar o.s.v. 

Dessutom har uppgjorts: ett antal ritningar 
av allmiint slag, kartor och ta.beller, utforts 
forminskningar, forstoringar och kopiering av 
ka.rtor och ritningar, komplettering och om
ritning av· bangardsplaner m.m . 

Vid jii.rnviigsstyrelsens husbyggnadssektion 
har under Ar 1952 uppgjorts 298 st huvudrit
ningar och 235 specialritningar. Enligt gamla 
normalritningar ha uppgjorts byggnader ut
gorande i huvudsak bostadshus i trii och sten, 
stationshus, ha.ltpu.n.h.-tshus, lokomotivstall, va.t
tentorn, uthus, pumphus, godsmagasin, forrads
skjul, en mangd byggnader for socialvard vid 
vedgardar och depaer, automobilgarage, velo
cipedskjul, kallare, badstugor och valdkurer 
m.m. For gamla byggnader har uppgjorts 107 
omii.ndringsritningar. Nybyggnaderna utgjordes 
huvudsakligen av stations- och plattformshus, 
storre byggnader for socialvard, i sten samt 
bostadshus, uthus, badstugor, godsmagasin, lo 
komotivstall, vattentorn, reparationsverkstii.der, 
automobilgarage, forradsbyggnader, samt en 
mii.ngd mindre byggnader for socialvard. Sam
manlagt var under Ar 1952 under uppfOrande 
186 rum och 51 kok, samt 40 savii.l overligg
nings- som enskilda rum avsedda for trafik
andamal m.m. Dessutom har A. husbyggnads
sektionen uppgjorts 234 forslag for blivande 
byggen av vilka Sal'Skilt ma nii.mnas Kemijiirvi 
och Rovaniemi stationshusbyggnader, byggnader 
for socialvArd A depaerna Uleaborg och Pieksii.
mii.ki, nybyggnader for Hyvinge centralverkstad, 
bostadshus i Otanmii.ki m.m. 

A sektionen fiir sa.kerhetsinri:ittningar har 
uppgjorts projekt och ritningar till utbyggnad 
och komplettering for 86 sii.kerhetsanlii.ggningar 
och 17 vii.govergangar. Dessutom har behand
lats 56 ovriga signaltekniska ii.renden. 

Av uppgjorda projekt rna sii.rskilt framhal
las foljande: 
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Takter, Skuru, Rantamaki, Tammerfors 
(stallverk II), Raumo, Vehmainen, Ylivieska, 
Hankasalmi, Metsakyla, Salosaari, Varala, Kou
vola (stallverk III och V), Hietanen, Otava, 
Hiirola, Pitkalahti och Salminen. 

For vagovergAngars sakerstallande utarbe
tades forslag till vagboms- och varningsanlagg
ningar pA bl. a. foljande trafikplatser: 

Hertonii.s, Hyvinge, Raumo och Simo (sodra 
overgAng). 

For sakerhetsanlaggningarnas anvandning 
uppgjordes 61 rued tillhorande planritning for
sedda specialinstruktioner, av vilka 25 for kont
rollA.sforreglingsanordningar samt 3 for vagboms
eller )jus- och ljudvarningsanlaggningar. 

Sektionen overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av samtliga sakerhetsanlaggningar 
och utarbetade for dessa 132 detaljritningar 
samt 353 st for stallverksskyltar erforderliga 
ritningar. 

63 st allmanna konstruktionsritningar in
registrerades. 

Dessutom ombesorjde sektionen bestallnin
gen, granskningen, och mottagningen av alla 
stallverksapparater samt viktigare specialmaterial 
sAval till arbetsplatserna som till signalforrAdet. 

Sarskilt rnA omnamnas utarbetandet av 
r itningar for de manga nya markena, som den 
nya TAgsakerhetsordningen av den l. 3. 52 
innehaller samt bestallningen av dessa marken 
till forradet. 

De geotekniska arbetena och 
a t g a r d e r n a bar berort Jikartade uppgifter 
och varit av ungefar samma omfattning som 
tidigare Ar. 

Undersokningarna av broplataer bar detta 
A.r berort nii.stan enbart aldre broar hos vilka 
observerats svaghetstecken eller vid vilka om
byggnad eller breddning for dubbelspar ifrAga
kommit. Vid Vanda bro nara Boxbacka platt
form utfordes kompletterande undersokningar 
for faststallandet av erforderlig pAllangd. I 
samband med en planerad avsevard hojning av 
skenfoten utfordes undersokningar vid Salmen
virta broplats norr om Fredrikshamn, vid vilken 
bro aven vissa svaghetstecken observerats. Vid 
Vanajavesi bro norr om Tavastehus utfordes en 
undersokning av grundforhl\llandena i och for 
an breddning av bron for dubbelspAr. Under
sokningar for samma andamal utfordes likasA 
vid Lontilanjoki bro soder om Toijala. PA ban
strackan Kalvitsa-Haukivuori pA Kouvola
Kuopiobanan undersoktes grundforhMlandena 
vid Heimolanjoki broplats i samband rued en 

3 1361- 56 

planerad fordjupning a.v stromfrAgan. For en 
helt ny bro unders6ktes grunden mellan Rivin
kari och Veitsiluoto nara Kemi. 

For planerade aver- eller underfartabroar 
utfordes undersokningar pA Rovaniemi, Tavaste
hus och Riihimaki bangardar, varvid det i alia 
tre fallen gallde planerade overfartsbroar, samt 
vid Seinajoki, Jarvenpii.a och Lahtis bangArdar 
for planerade underfartsbroar. I Seinajoki och 
Jarvenpi.i.a undersoktes aven grundforhallandena 
for planera.de gangbroar. 

Vid trumplatser utfordes undersokningar i 
och for forlangning av 4 st trummor pa Kouvola 
-Kotka.banan samt for en trumma pll. Villman
strand bangArd. I samband med en planerad 
hojning av banken oster om Salo undersoktes 
en trurnma, soro tillfoljd av ojamn sii.ttning 
och sprickbildning maste ombyggas. 

Bland undersokningar, som utforts for nya 
byggnader rnA namnas undersokningar for ett 
nytt bostadshus, for underhAllsbyggnad och 
reparationsverkstad sarot for ett pumphus i 
Pieksaroaki, for en underhallsbyggnad i St Michel 
for stationshus och godsmagasin i Messukylii. 
samt for elhus i Helsingfors. I Fredriksberg 
och Kouvola utfordes kompletterande under
sokningar i och for utvidgning av lokstallen 
och i Raumo for faststallande av orsaken till 
sprickbildningen i lokstallets vaggar. I l\1ylly
koski, Inkeroinen och Kymi undersoktes grund
forhAllandena under godsmagasinen roed an
ledning av att dessa byggnader utsatts for satt
rtingar. I Imatra undersoktes grunden for tvll. 
nya strA.lkastarmaster och i Helsingfors for en pla
nerad · signalmast. 

Undersokningarna. angAen..de jarnviigsban
kars stabilitet har utgjort en viktig del av 
sektionens "arbeten. Dylik.a undersokningar har 
utforts for den nya forbindelsebanan Rivinkari 
-Veitsiluoto invid Kemi samt for Peralanlahti 
och Olkkola hamnbanor invid Jamsa. Omfat
tande arbeten har likasll. utforts pa Inkeroinen 
-Fredrikshamn banan, dels i samband med en 
planerad ny balansering rued A.tfoljande hojning av 
jarnvagsbanken i dalar och svackor, (frii.mst A 
Metsakyla-Fredrikshamn), dels i samband roed 
utratning av besvii.rliga kurvor (Liikkala-Metsii.
kyla). A Salmenkyla bangll.rd undersoktes grun
den rued tanke pa en planerad utvigning av 
bangarden. I samband rued planerad hojning 
av jarnviigsbankar p4. lOs mark utfordes dessutom 
undersokningar vid Viittamaki myr, vid Kuusan
lampi (banstri.i.cka Kouvola-Harju), vid Mylly
koski bangArd, vid den s.k. Ylhaisten banken 
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oster om Salo samt vid Holbonsuo ocb Sarkisuo 
A Kaurila-Joensuubanan (km 592-596). 

I jarnviigsskarningar dar stabiliseringen av 
sliinterna vAUat bekymmer, utfordes under
sokningar bl.a. vid den s.k. Varesvuori-skiir
ningen vaster om Salo (intriiffat skred) samt pA 
ett fler tal stiH!en invid Jamsa (bl.a. den s .k. 
Pankala-skiirningen) . 

For det planerade stora faltet fOr bransle
upplag i Abo bar de tidigare utforda under
sokningarna kompletterats ocb en tiickdikesplan 
har utarbetats for ifrAgavarande falt . I Yli-

vieska bar utforts undersokningar for faststal
lande av platsen ocb dimensionerna for en ny 
samlingsbrunn. 

Resultaten av de omfattande undersoknin
gar, som speciellt de senaste Aren men aven 
tidigare verkstallts rorande markens barformAga 
ocb intraffade markgenombrott, bar samman
stiillts och b earbetats och tarde niista Ar pub
liceras sAsom sektionens meddelande nr 4. 

Slutligen mA namnas, att i sektionens labo
ratorium utforts undersokning av makadam 
samt grus for olika andamAI. 

III. JARNVAGSBYGGNADER 

Under Ar 1952 fortsattes arbetena A Kontio
roaki-Taivalkoski, Suolabti-Haapajarvi, Ori
vesi-Jamsa och Murtomaki-Otanmaki jarn
vagsbyggnader, varjarote vid de under kriget 
demolerade banorna i norra Finland pAgick 
reparationsarbeten, soro paborjats Ar 1941. D ess
utom pAborjades vid mAnadsskiftet september 
-oktober arbeten pA Vihanti gruvbanebyggnad. 
Vid Joensuu- Kovero och , iilinjarvi-Juan
koski bandelar har arbetena varit avbrutna 
under berattelsearet. 

Anslagsmedel har anvants och arbet en ut
forts A jarnvagsbyggnader ocb jarnvagsbygg
nadsavdelningens ovriga arbetsplatser sAsom 
foljer: 

Kontiomaki-Taivalkoski farnviigsbyg_gnad 

Av denna 153 km lAnga bana, soro upptagits 
lagen oro jarnvagsbyggnader under Aren 1934 

-1938, given den 20 april 1934, och tagits 
under · arbete 1934, hade en 46 kro:s stracka, 
Kontiomaki-Hyrynsalmi, anslutits till bannatet 
den 1 december 1939. D e ar 1949 Ater pAbor
jade byggnadsarbetena a bandelen Hyrynsalmi 
-Pesiokylii.- uoroussalroi har framskridit i d en 
man, att strackan Hyrynsalmi- Laaja av 17.1 
kro:s langd den 1 d ecember 1952 kunde upp
latas for provisorisk, allroan trafik. Vid jarn
vagsbyggnaden har arbetena under 1952 huvud
sakligen avsett terrassering a bandelen P esio
kylii.-Suoroussalmi, rii.lslaggning a bandelen 
Laaja- Pesiokyla och fyllning av bristfallig 
bankbyggnad A strackan Hyrynsalmi-Laaja. 

M e d l e n s a n v a n d n i n g : 

Saldo fran 1951, 19 Ht 
I: 16 ..... . .... .. .. . . .. mk 2 692 996:-

Beviljat for 1952, 19 Ht 
I: 8 .................. . 250 000 000:-

rok 252 692 996: -
Anvant under 1952 . . . . . . . 218 141 838: -

Saldo till 1953 ........... mk 34 551 158:-

Tryggandet av sysselsattning n: 

Reserverat for 1951 Ars ut
gifter, betalbara 1952 
19 Ht V: 1/ 1951 . ... . . Ink 33 720:--------

Anvii.nt under 1952 . . . . . . . 33 720:-

Utforda arbet e n: 

T r u m m o r o c h b r o a r. En trumma 
blev fardig. Salmijoki p!Atbro, 12 m spv. pik 
3 361 fullbordades, likasA Hiidenjoki stenvalv
bro med 6. o m fri oppning, pik 3 639. 

6 v e r b y g g n a d e n . A buvudsparet spi
kades 7 760 m med ny 30 kgfm rii.ls och 1 384 
m m ed gamma! 22 343 kgfm ra ls sarot a bispAr 
med gamma! 43 567 kg/m riils vid Hallavaara, 
Laaja och Pesiokyla sammanlagt 800 m. A 
forenarnnda trafi_ll:platser spikades sammanlagt 
7 vaxlar. Stodning och utrii.tning av spar et 
utfordes m ellan Hyrynjarvi och Laaja. Pre
liminar ballastering agde rum fram till Pesio
kyla. 

T e rr ass e ring s arb e ten och ballast
transporter har under 1952 ocb sedan jii.rn
vagsbyggnaden paborjades utforts i foljande om
fattning: 
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Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 

JRojning av banonrrade ............................... 
Gravnil!g a~ avlobfsdiken ............................ 
Jord fran diken t bankarna ..................... . ... 
• , • i upplliggning ........................ 
>> • banskii.rningar till bankarna ................. 
* » » i upplaggning ................. 

Fyllningsjord till bankarna ............................ 
* • • med tag for normalbana .... 

Sprangning av banskarningar jamte diken .............. 
t • jordfasta stenar ........................ 

Forstarkning av bankunderlag ......................... 
StOdje- och kagelmur ................................. 
Stenrevetering ....................................... 
Mn!l-· ~orv- och grusbeklii.dning . ...................... 
Dranenng .... . ...................................... 

Overbyggnaden: 

Ballastering med tag for normalbana ............. . ... . 

Hag n a d e r, v a g a r o c h p l a n e
r i n g. Grunden for en infartsviig till Laaja 
trafikplats utjiirnnade8, va.rjiimte A. samrna tra
fikplats utforde8 fyllningsa.rbeten: 

H u 8 by g g n ad e r. Tre provisoriska loge
ringsba.racker uppfordes. 

Forb in de 1 sean 1 a g g n in gar. PA 
8triickan Hyrynsa1mi-Laaja drogs en telefon
liqje. 

B a n a r m at u r o c h -m at e r i a l. 
Arbetet pA. personplattformen vid Laaja pA.
borjades. Viix1a.rna vid Hallavaara utrustades 
med siikrings1A.s. 

Suolahti-H aapajarvi i arnvagsbyggnad 

Vid Suolahti-Haapajiirvibanan, 171 km 
lAng, som hade blivit faststiilld att byggas 
medels lagen av den 20 april 1934 angA.ende 
jiirnviigsbyggnader under Aren 1934-1938 och 
av vilken striickan Suolahti-Aiinekoski av 
7 km:s liingd sedan den 1 maj 1943 varit upp
lAten for trafik, fortgick de 1938 paborjade 
arbetena under ar 1952 A bandela.rna .Aiinekoski 
-Saarijiirvi och Pihtipudas-Haapajarvi samt 
vid Suolahti nya station. 

Ar 1952 Miingd 
Aren 1934-1952 

M&ngd I Kostnad 
mk 

- 298 225 -
2 817m3 769 328 53 694m3 

4529 • 1029 305 126148 • 
3 277 • 720 670 48 393 • 

21994 t 22 372 411 746 352 • 
270 • 346 605 40824 • 

4151 • 1725 744 192 292 • 
45148 • 21215 027 227 585 • 

817 • 2 511022 50483 & 

269 • 211139 17 832 • 
- 223 536 -
44 • 506 702 10 371 • 
74m2 67 390 21464 m1 

- - 375 537 • - - 1515 m 

20576 m3 7 361139 -

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 

Saldo fran 1951, 19 Ht I: 16 mk 
Beviljat for 1952, 19 Ht 

3 933 002:-

I: 8 .................. . 190 000 000:

mk 193 933 002:
Anviint under 1952 . . . . . . . » 184 917 311:-

Saldo till 1953 ........... mk 9 015 691 : -

Try gg an de t av 8 Y8 s e ls iit tninge n: 

Beviljat for 1952, 19 Ht 
V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 76 800 000: -

Anvant under 1952 . . . . . . . 63 951 279: -

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 12 848 721: -

U t f o r d a a r b e t e n: 

T rum m or o c h b roar. Av trummorna 
fullbordades 7 st. Aiinekoski banbro av stA.l
betong, 214 m lang, pik 416 + 10 m, blev defi
nitivt fardig, och A Na.lkinsalmi samt Naa.rakoski 
banbroar av stAl, respektive spv. 60 + 16 m, pik 
658 + 6. 2 m och spv. 14 + 40 + 14 m, pik 714 
+ 8 m, fiirdigbyggdes landfiisten och strom
pela.re. Fundamenten byggdes till Uusimajoki, 
Rimminjoki, Pajuperanoja och Lohijoki ban
broa.r med atAlbetonglock. Kotakennaantie gatu
bro med 7. o m fri oppning, pik 434 + 4. o m 
fullbordades. 
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T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n och ballast
transporter har under 1952 och sedan jarn-

vagsbyggnaden pi\borjades utforts 
ornfattning: 

foljande 

Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 
Gravning av avloppsdiken . . .... ... . ................. . 
Jord fran diken till bankarna .. ... . . . . .. . , .. . ... . .... . 

•> >> » i uppHtggning ........ . ... . . · ......... . 
•> » banskarningar till bankarna .. ...... . .. . ... . . 
» •> •> i upplaggning . . ... .. ....... . .. . 

Fyllningsjord till bankarna .. . . . .. . . .. . .. . ........ .. . . . 
» >> • med tag for normalbana ... . . . 

Sprangning av sido- och avloppsdiken . .. ... ... ... .... . 
» >> banskarningar jamte diken ............ . 
>> >> jordfasta stenar ................ . ...... . 

Stildje- och kagelmur .. , ... ..... . .. . .. .. ... ...... . . ... . 
Stenrevetering .. . ...... .. .. .. . .. .. . .... ..... ... . .... . 
Mull-, torv- och grusbekladning ....... . .. . ........... . 
Driinering ................ . ......................... . 
Stenkastning .. . ........... , .. . .... . .......... . ...... . 

Overbyggrw..den: 
Ballast fore riilslaggningen . . ... . . . . ............... . .. . 

>> med tag for nonnalbana .................. . ... . 
Stenbololing och makadamisering .................. . . . . 

0 v e r b y g g n aden. A huvudspAret spi
kades, stoddes prelirninart och U:tratades 1 700 
m. En vaxel spikades. 

Hag n ad e r, v agar o c h p lane
r in g. Infartsvagen t ill Aanekoski station over
larnnades i kopingens vi\rd. Infartsvagen till 
Suolahti nya station grundades. Vid Hietama 
fortsattes och vid P arantala samt Linna pa
borjades utforandet av infartsvagar. Vagfor
flyttningen pik 1 050-1 07 5 vid Hietarna for
sattes i provisoriskt brukbart skick, och terras
seringsarbetena vid Parantala vagforflyttning, 
pik 1 120 utfordes. Planeringsarbeten agde rum 
a Suolahti, Parantala, Hietama och Kumiseva 
trafikplatser. Brobankarna v id Kotakennaantie 
och Koulukatn i Aanekoski fullbordades. 

H u s b y g g n a d e r. Suolahti nya stations
byggnad blev fardig. Vid Hietama paborjades 
grundarbetena a plattformsstugan. Vid Parantala 
s lutfordes en bostadsbyggnad for en familj och vid 
Saarijarvi en for fyra fanliljer saniir som pa mal
ningen. Nagra ekonomibyggnader blev fardiga 
i Parantala. I Suolahti paborjades godsmaga
sinsbyggnaden och i . Saarijarvi fardigbyggdes 
godsmagasinet sanar som pa malningen. Under
hallsbyggnaderna blev fardiga i Aanekoski och 

Ar 1952 Milngd 
1-------.,..-------1 A.ren 1938- 1952 

I 
Kostnad 
mk 

Milngd 

4 422m3 

2 439 » 
4 500 >) 

80 134 >) 

21 988 )) 
6 594 » 

610 >) 

108 >) 

5 695 >) 

4 708 » 
2 067 » 

782m2 

6 785 » 
360m 

120m3 

3 454 )) 
285 )) 

1943 446 
1128 115 
1328188 

50 452 884 
12 017 543 
2 305 454 

309 947 
189 474. 

11 352 075 
3 009 747 
5 240 532 

544 573 
690 578 
352 589 

66 643 
483177 
167 261 

21 267 m3 

39 874 >) 

15 060 >) 

589 654 >) 

69 638 >) 

126 129 >) 

52 036 >) 

569 » 
24 287 » 
75 703 » 
7169 )) 
5 695m2 

38 542 )) 
1893 m 
· 158m3 

120 )) 
90 641 )) 

285 » 

Saarijarvi. Provisoriska logeringsbyggnader upp
fordes i Kumiseva och Pihtipudas. 

B an a r m a t u r · o c h -m a t e r i a l. Fun
dament och ringmurar t ill vandbordet i Haapa
jarvi belades med betong. Vid Suolahti nya 
station byggdes en person- och lastningsplattform. 

Orivesi-J i:imsi:i fi:imvagsbyggnad 

Denna bana hade blivit faststalld att byggas 
medels lagen av den 3 juni 1938 angae de jarn
vii.gsbyggnader under a ren 1938- 1946. Banan 
ar 56 km lang, anslutande Jamsa-Jamsankoski 
fabriksbana ar 4 km och Olkkola hamnbana 7 
km. De i november 1938 paborjade arbetena 
fortgick under 1952, och den 1 augusti 1952 
kunde Olkkola hamnbana och Peralanlahti 
harnnspar upplatas for provisorisk trafik med 
hela vagnslaster, varigenom jarnvagen i sin hel
het fatts i brukbart skick. Bandelen Evajarvi
Jamsankoski, a vilken strackan Evajarvi
Jamsa sedan 15 juli 1950 och strackan Jamsa
Jamsankoski sedan 1 juli 1951 varit anslutna 
till de fardiga banorna och upplatna for allman 
trafik, overlats fran och med den 1 december 1952 
i banavdelningens· vl\..rd, medan vissa efterarbe
ten kvarblev vid jarnvagsbyggnadsavdelningen. 
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Den hogtidliga avslutningen av byggnads
arbetena A Orivesi-Jamsabanan agde rum den 
10 oktober 1952. 

M e d l e n s a n v a n d n i n g: 

0 v e r b y g g n a d e n. A straokan Jamsiit 
-Olkkola hamn spikades 5 892 m huvudspA.r, 
a spl!.ret. till Peralanlahti 736 m ooh i Olkkola 
hamn, a PeraUi.nlahtisparet avensom vid Orivesi, 
Jamsa ooh Jamsankoski sa=an1agt 2 811 m 
bispar. 

Saldo frA.n 1951, 19 Ht I: 16 mk 11 740 607: -
Beviljat for 1952, 19 Ht 

I: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2(}3 500 000: -
Beviljat for 1952, 19 Ht 

I: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 000:-

mk 250 240 607: -
Anvant under 1952 ...... . 191 261 740: -

Saldo till 1953 ........... mk 58 978 867:-

U t f o r d a a r b e t e n: 

T e r a s 8 e r i: n g s a r b e t e n a fortgick a 
bandelen Evajarvi-Jamsankoski ooh a Olkkola 
hamnbana. 

Terrasseringsarbeten ooh ballasttransporter 
har under 1952 ooh sedan jarnvagsbyggnaden 
paborjades utforts i foljande omfattning: 

Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 

Hag n a de r o o h vag a r. Forflyttnin
gen av infartsvagen till Orivesi station, av vagen 
vid Lankipohja trafikplats ooh av Jamsii-Lahti 
landsvag vid Jamsa slutfordes. Arbetena fort
giok pa vagforflyttningen vid Evajarvi och pA. 
infartsvagen till Nytkyme, vidare pabo.tjades 
vagbyggen a lastningsomradet i Jamsankoski 
A trafikplatserna uppsattes 2 820 m hagnader. 

Husby g g n ad e r. Lankipohja hAllplats
byggnad bradfodrades ooh mAlades. I Jamsa 
upplordes en 2-familjsbostad jamte uthus. Vid 
Jamsankoski uppfordes hallplatsbyggnaden, en 
bostadsbyggnad for 4 familjer ooh en byggnad 
med overliggningsrum, samtliga byggnader med 
uthus. Jamsankoski lokomotivstall hade fatts 
under vattentak. 

!.r 1952 

Mangd 

I 
Kostnad 
mk 

Miingd 
Aren 1938-1952 

Rojning av banomrade . .... ..................... . ... . 94 093 
613194 
17 940 

784 011 
15 927 736 
5 857158 
3 538 745 

33 457 361 
265 106 . 

14907 590 

Gravning av avloppsdiken . .......................... . 
Jord fran diken till bankarna ........................ . 

>> . >> i upplaggning . . .. . ..... . ... , . .. .. . .. . 
>> >> banskarningar till ban.karna ............ . ... . 
» b » i upplaggning ............... . 

Fyllningsjord till bankarna .......................... . 
>> >> >> med tag for normalspi'tr ... . 

Spriingning av sido- och avloppsd.iken . .. .. .... ....... . 
» >) banskii.Tningar j iimte diken ............. . 
» >> jordfasta stenar ....................... . 

Forstarlming av bankunderlag ........................ . 
Stiidje- och kagelmur . ...... . ................... . .. .. . 
Stenrevetering ...................................... . 
M~-. ~orv- och grusbeldiidni.ng ...................... . 
Dranenng ....... . .................... .. . ..... ...... . 
Stenkastning . ......... ...... . ......... ...... ... .. ... . 

Overbyggnaden: 

Ballast med tag for normalspiir 

T rum m or o o h b roar. Vid Olkkola 
hamnbana fullbordades en stentru=a samt 
betongrorstru=orna A spliret till Peralanlahti 
ooh A Jamsankoski bangard. 

4062 m3 

>1387 » 
35 882 » 
34 629 • 

6 920 • 
124 993 I) 

129 » 
7152 » 

13 » 

144 & 

184m2 

3 756 » 
115m 
£0 m3 

80879 m3 

6 658 
203 388 
607 263 
110 860 
385 938 
96 859 
11500 

13 244 754 

50 726 .m3 

72161 >) 

31335 I) 

821.056 » 
102 960 » 
164 201 I) 

712 346 » 
4191 » 

308 258 I) 

53 381 I) 

2 483 I) 

10 507m2 

116 520 » 
1433 m 
3 027 m3 

Ban arm at u r o o h -material. Vid 
Jamsankoski byggdes grundgraven till ett vand
bord samt person- ocli lastningsplattformerna 
Yttre belysning iordningstalldes pA bangarden 
i Jamsankoski. 
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Joensuu-Kovero jarnvagsbyggnad 

Vid Joensuu-Kovero jarnvagsbyggnad 44. ~ 
km IA.ng, vilken hade pA.borjats i och for be
kampande av arbetslOsheten och vilken av 
Riksdagen blivit faststalld, att byggas medels 
beslut av den 11 november 1949, hade, efter 
det ministeriet for kommunikationsvasendet och 
allmanna arbetena den 25 november 1951 be
slutat om byggnadsarbetena.s installande, sAsom 
enda avsnitt annu under arbete forblivit en 
overfartsbro for Villmanstrand-Joensuu lands
vag vid pik 181 + 16.1 m pA banan. 

M e d I e n s a n v ii. n d n i n g: 

Tryggandet av sysselsattningen: 

Reserverat for 1951 Ars utgif
ter, betalbara 1952, 19 Ht 
V: 1 .................... mk 127 470:-

6 623 150:-

Anvant under 1952 ........ . 
mk 6 750 620:-

6 638 891:--------Saldo .............. . .... .. . mk 111 729:-

Siilinjarvi-Juankoski jarnvii.gsbyggnad 

Arbetena A denna bana, 42. 6 km lAng, vilken 
pAborjats i och for tryggande av arbetsmojlig
heter och vilken av Riksdagen faststallts att 
byggas medels beslut av den 11 november 1949 
har under berattelseAret varit avbrutna jamlikt 
lninisteriets for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena bes1ut a.v den 25 november 
1951 angA.ende upphorandet av desamma. For
radens skotse1 vid jii.rnvagsbyggnaden foror
sakade smarre utgifter. 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 

Tryggandet av sysselsattningen: 

Reserverat for 1951 ars utgifter, 
betalbara under 1952, 19 Ht 
V: 1 .................. . ... mk 73 614:-

Beviljat for .1952, 19 Ht V: 1 377 850:-

mk 451464:
Anvant under 1952 . . . . . . . . . . . 192 991:-

Saldo . . .............. ..... .. mk 258 473: -

M urtomaki-Otanmaki jarnvagsbyggnad 

A Murtomii.ki-Otanmiikibanan, 26. 1 km 
lAng, vilken pAborjats jamlikt Riksdagens beslut 

av den 13 juni 1951, hade byggnadsaFbetena 
inletts den 1 juli 1951. Med effektivt utnytt
jande av maskinarbete vid terra.sseringen och 
dA 3 provisoriska bockbroar byggts, var banan 
i behjalpligt trafikdugligt skick, programenligt 
rii.ls1agd och stodd, fore den 1 maj 1952 och blev 
i maj upp1Aten for provisorisk trafik med hela 
vagnslaster pA en stracka av 24 km. Efter det 
skenlaggningen Ar 1952 fullbordats, gick arbetet 
A. bana.n huvudsakligen ut pA terra.ssering Och 
balla.stering. 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 

Sa1do frAn 1951,119 Ht I: 16 mk 5 676 102:
Beviljat for 1952, 19 Ht I: 8 350 000 000: -

mk 355 676 102: -
Anvant under 1952 . . . . . . . 342 861 513:-

Sa1do till 1953 ........... mk 12 814 589: -

Tryggandet av sysselsattningen: 

Reserverat for 1951 Ars 
utgifter, betalbara under 
1952, 19 Ht V: 1 . . ..... mk 117 578:-

Bevilja.t for 1952, 19 Ht 
v: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 500 000: -

mk 22 617 578:-
Anvant under 1952 ...... . 22 617 578:-

U t f o r d a a r b e t e n: 

T rum m or o c h b r oar. Sammanlagt 
10 st. sten- och betongrorstrummor byggdes. 
Man byggde 3 st. provisoriska bockbroar. Grav
ningsarbetena for tvA banbroar vidtog. 

0 v e r b y g g n a d e n A huvudspAret spi
kades 24. s km med gamma! 22 343 kg/m rals 
avsedd att senare utbytas mot ny 30 kg/m rals, 
och 1. s km med gamma} 43 567 kg/m rals. 
Vaxlar spikades till ett antal av 14 st. 

H u s b y g g n a d e r. Vid Murtomaki upp
fordes en bostadsbyggnad for 4 familjer jamte 
uthus och kallare. Ett flerta1 provisoriska loge
rings- och underhallsbyggnader uppfordes. 

F orb in de 1 sean I a g g n in gar. En 
telefonlinje drogs mellan Murtomaki och Otan
maki. 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. 
ringsarbeten och ballasttransporter 
1952 och sedan jarnvagsbyggnaden 
utfOrts i foljande omfattning: 

Terrasse
har under 
pAborjades 
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Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 
Rojning av banomrade .................... .. ........ . 
Gravning och justering av avloppsdiken ............... . 

Ar 1952 

I 
Kostnad 
mk 

Mlingd 
Men 1951-1952 

Jord fran diken till ba.nkarna ........................ . 
7 271m3 

1910 • 
17 093 t 

101275 • 
8 921 t 
7 656 • 

78 874 » 

132 554 
5 602 775 

894 895 
5190 857 

79 257 918 
3124 248 
4 399 600 

68 204 063 
541458 

32 283 990 
1419 704 

4 600 
634 761 

7 608 ro3 

2 055 • 
17 593 ~ 

118 597 » 
9 914 I) 

7 656 » 
80 753 I) 

» » i upplaggning ....................... . 
» » banskarningar till bankarna ................ . 
» » » i upplaggning ................ . 

Fyllningsjord till banka.rna .......... .. ... ... ......... . 
» >> » med tag for normalbana ... . 

Sprangning av dlken ................................ . 
>> » banskarni.nga.r ......................... . 
» » jordfasta stenar .... ... .. ... ........... . 

Forstarkning av bankunderlag ........................ . 
Stenrevetering ...................................... . 

Overbyggnaden: 
Ballast fore ralslaggningen ........................... . 

» med tag for normalbana .............. ..... ... . 

Vihanti gruvbanebyggnad 

Vid Vihanti gruvbana, vars langd utgor 
11. s' km raknat fri\n mitten av Vihanti station 
till gruvomri\dets grana och vilkens strackning 
statsrAdet faststallde den II september' 1952, 
pAborjades byggnadsarbetena vid mAnadsskiftet • 
september-oktober jamlikt statsrAdets beslut 
av den 3 oktober I952 angaende detta byggnads
arbete medels ett 5. o milj. mark stort anslag 
som beviljats den 18 september I952 for upp
ratthallandet av sysselsattningen. 

AngAende finansieringen av byggnadsarbe
tena ingicks den 19 november 1952 mellan 
ministeriet for kommunikationsvasendet och 
allrnanna arbetena och Outokumpu Oy ett av
tal, i vilket statens andel, avsedd att erlaggas 
huvudsakligen i form av fraktgottgorelse, be
stamdes till hogst 50 % av de totala kostna
derna. 

Byggnadsarbetena fortskred i si\dan takt, att 
banan var forsatt i preliminart trafikdugligt 
skick den 15 december I952. Trummorna och 
overgangen av Alpuanjoki anlades till en borjan 
med anlitande av provisoriska konstruktioner. 

M e d I e n s a n v i.i. n d n i n g: 

Tryggande av sysselsattningen: 

Beviljat for I952, 19 Ht 
V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 5 000 000: -

Anvant under I952 . . . . . . . 4 093 563: -

Saldo .................... mk 906 437:-

246 • 
14 921 • 
1666 & 

924m2 

164m3 

5 637 » 
130 315 

5 277 491 

246 » 
15 811 » 
2 026 • 

924m2 

164m3 

5 637 » 

Vi s s a d e b i t o r e r s o c h k r e d i
t o r e r s k o n t o: 

Outokumpu Oy: anvant 
under 1952 ... ... . ..... mk 85 I95 473: -

U t f o r d a a r b e t e n: 

. T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasse
ringsarbeten utfordes under I952 i foljande om
fattning: 

Arbetets art 11\llingd I !rtnad 

Rojning av banomrade . . .... .. .. 14 377 ha 567 953 
Jord fran dlken i uppla.ggning . . . 966 m• 110 671 

» » banskarni.ngar till ban-
karna . ... .. . ........ ... ..... 13 690 • 5 558 101 

J ord fran banskii.:rningar i upp-
lii.ggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 101 • 87 631 

Fyllningsgjord till bankarna . . . . . 3 188 » 1 054 169 
» » » med 

tag for normalbana . . . . . . . . . . . 1 860 & 334 279 
Sprii.ngni.ng av jordfasta stenar 730 588 

0 verb y g g n aden. A sparet spikades 
Il 250 m fran Vihanti station till gruvomrAdets 
grana och enligt sarskilt spArbyggnadsavtal 
1 150 m inom gruvomradet. Tre vi.i.xlar spikades 

Banreperationerna i norra Finland 

Under ar 1952 pAgick alltjamt de 1944 pa· 
borjade reparationsarbetena pa bano1na inom 
7:ende och 8:ende bansektionens samt pa Kon-
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tiomaki-Taivalkoski jiirnvagsbyggnads omrA.de 
pa respektive organs forsorg. 

Under 1951 naddes normal trafik- kapacitet 
a samt1iga istandsatta bandelar, sedan de vik
tigaste broarna b1ivit fardiga. .An.nu under 
berattelsearet har anskaffning och uppmonte
ring av smarre broar samt husbyggnads- och 
ra1s1aggningsarbeten pA.gAtt, och darefter A.ter
stod huvudsakligen att utfora Rovaniemi och 
Kemijarvi stationshusbyggen, fornyandet av 
skenlaggningen pA. Kemijarvi-Sallabanan, aven
som en del arbeten vid Kelloselka gransstation. 

M e d 1 e n s an v a n d n i n g: 

Saldo fran 1951, 19 Ht I:l8 mk 172 875 590:
Sa1do frAn 1951, 19 Ht 

I: 17/1950 . . . . . . . . . . . . . 10 134 033: -
Beviljat for 1952, 19 Ht 

I: II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 000 000:-

mk 358 009 623: -
Anvant under 1952 . . . . . . . 305 153 567:-

Saldo till 1953 ....... . ... mk 52 856 056: -

U t f o r d a arb e t en: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasse
ringsarbeten har under berattelsearet forekommit 
endast i ringa omfattning pA. bandelen Kemi
jarvi-Salla. 

Trummor och broar. Broar med stal
betonglock ful1bordades under 1952 som foljer: 

Heikanoja (pA bande1en Kemi-Kauliranta) 
spv. 3.o m 

Koskenoja (pA bande1en Kemi-Kauliranta 
spv. 6.0 m 

Pilkasuonoja (pA. bande1en Uleaborg-Kemi) 
spv. 3.6 m 
Sta1broar har uppmonterats och foljande 

upp1ats for trafik under beratte1searet: 
Vikajoki I fackverksbro, spv. 32. 1 a m (pa 

bande1en Rovaniemi-Kemijarvi) upp1aten for 
trafik den 24. 1. 1952. 

Vikajoki II fackverksbro, spv. 42.o m (pa 
bande1en Rovaniemi-Kemijarvi) 26. 2. 1952. 

Misijoki fackverksbro, spv. 32. 7 a m (pa ban
de1en Rovaniemi-Kemijarvi) 14. 3. 1952. 

Kiismanjoki fackverksbro, spv. 60. o m (pA 
bande1en Kemijarvi-Kelloselka) 16. 5. 1952. 

Kiehimanjoki fackverksbro, spv. 84. o m (pa 
bande1en Uleaborg-Kontiomaki) 19. 7. 1952. 

Ytterligare rengjordes och mAlades under 
beratte1seAret ett anta1 tidigare uppmonterade 
sta1broar, brostallningar revs och efterrojning 
utfordes vid ett flerta1 broar. 

6 v e r b y g g n ad e n. Med tag for normal
bana forslades 44 700 m 3 ballast. Gammal 
22 343 kg/m rals utbyttes mot 30 kg/m a en 
stracka om 4 470 m. 

Hag n ad e r o c h vag a r. A 1astnings
omrAdena har p1anerings- och vagarbeten utforts 
vid Rovaniemi, Kemijarvi, Joutsijarvi, Marka
jarvi, Salmivaara och Kelloselka trafikp1atser. 

Husby g g n ad e r. I Rovaniemi pabor
jades uppforandet av elhuset och vagnsman
skapets arbets- och forrAdsrum byggdes fardigt 
Bradfodrings-, inrednings- och mA.1ningsarbeten 
pa bostads-, trafik- och uthusbyggnaderna pa 
ett flerta1 trafikp1atser utfordes. 

Jiirnviigsundersokningar 

M e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 
Saldo fran 1951, 12 Ht XII: 6 mk 918 242: -
Beviljat for 1952 . . . . . . . . . . . 2 500 000: -

mk 3 418 242: -
Anvant under 1952 . . . . . . . . . 224 506:-

Saldo till 1953 . . ........... mk 3 193 736:-

Vissa debitorers och kreditorers konto Outo
kmnpu Oy 

Lampinsaari jarnvagsundersokning: 

• Anvant under 1952 ........... mk 558 507:-

V e r k s t a 11 d a u n d e r s o k n i n g a r: 

A Uleaborg-Kuusamo och Maanselka
Kuhmo banstrackningar har undersokningsarbe
tena varit avbrutna under berattelseAret. Endast 
vid centralforvaltningen har av desamma for
anledda arbeten utforts under 1952. 

Undersokningen av Vihanti gruvbana. Denna 
he1instrumentala jarnvagsundersokning, vilken 
verkstalldes pa varen 1952, i akt och mening 
att forbinda Outokumpu Oy:E! gruvomrade i 
Vihanti med bannatet, skedde pA begaran och 
bekostnad av bolaget. Av de aij;ernativa strack
ningarna, den ena utgaende fJ;.An Kilpua, den 
andra fran Vihanti, fick den s~are foretradet, 
och dess langd utgor 11.84 km.. 

Anviinda anslagsmedel 

A fo1jande tabell anges de belopp, som an
vants dels arligen och samman1agt for jarnvags
byggnader och banreparationer, vilka pAgick 
under 1952, alltsedan dessa byggnader och re
parationer pAborjats, dels under 1952 for de
samma och for jarnvagsm1dersokningar. 
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Ar 

I 
Kontlomiikl-~ Suolahtl- I Orlvesi-
Talvalkoski Haapajiirvi Jiimsii 

I 
Murtomiikl-~ Joensuu-
Otan:makl Kovero I 

Slillnjiirvl- I Vlhanti 
Juankoski gruvbana I 

Banreparatlo
nema l norra 
Finland 

1938 44 313178 1 601 382 491053 
ar 1934-38 

1939 29 912 353 10 081576 11861449 
1940 4 443 701 6 333 869 16 931281 
1941 3 867 966 5 027 573 19 759 320 
1942 5 391173 6 348 928 19 493 313 ' 
1943 6 373 486 6 333 637 12 097 374 
1944 4 031 45 4 050136 14 468 874 2 883 980 
1945 3 958 285 5189 915 49 228 700 296 997 938 
1946 - 11195 484 65 452150 326 454 944 
1947 - 8 529 765 80 948 931 339 537 032 
194 - 15 428 320 189 617 400 258 442 627 
1949 989 757 132 613 904 285 250 322 17 020 947 13 865126 365 733 237 
1950 29 885 969 228 650 716 237 431230 171893 800 143 779 350 659 633 999 
1951 123 342 409 267 274 717 226 064 328 80 961910 84 255 733 96 066 871 429 736 746 
1952 218175 558 248 868 590 191261740 365 479 091 6 638 891 192 991 4 093 563 305 153 567 

474 685 680 957 528 512 1420 357 465 446 441001 279 809 371 253 904338 4 093 563 2 984 574 070 

Sammanlagt ar 1952 

Jarnvagsbyggnader och banreparationer 1 339 863 991: -
Jarnvagsundersokningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 506: -

IV. RULLANDE MATERIEL OCH DESS MATERIALFORBRUKNING, 

VERKSTADERNA OCH DE ELEKTRISKA ANLAGGNINGARNA 

Rullande materiel. Under berii.ttelsearet blev 
tvA nya godslokomotiv fardiga. DA ur trafik 
togs sammanlagt 12 lokomotiv, var lokomotivens 
antal vid Arets slut 812 eller fern mindre an vid 
slutet av foregt\ende Ar. En motorvagn togs 
m· trafik. 18 nya tyngre motorvagnar blev far
diga for trafik och vid arets slut bestod hela 
den i trafik varande motorvagnsparken av 33 
t vagnar. 

Sex 1 och 2 klass sovvagnar blev fardiga 
t\r 1952, likast\ sex stycken 2 och 3 klass sov
vagnar, atta 2 klass dagvagnar och 35 st 3 klass 
dagvagnar, tio 4-axliga konduktors- och res
godsvagnar, 288 tackta godsvagnar, 30 cistern
vagnar, 85 sjalvtOmmande grusvagnar, 6 ballast
vagnar, 8 postvagnar och 70 st cisternvagnar 
for privata trafikanter. 

Vid arets slut var vagnarnas antal: 
- personvagnar (aven tjanstevagnar) . . 1 648 

- godsvagnar: 
- tackta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 951 
- oppna 14 461 27 412 

4 

Profekteringsarbeten rorande anglokomotiven 
och forbattring av deras konstruktion. De ar 
1949 paborjade ritningarna over sylinderkolvar
nas Kingpackning for olika lokserier fortsattes. 
Under berattelsearet utfordes namnda arbete pa 
Hv1-, Hv2-, Hv3-, Tk3- och Tv1-lokens kolv
stangers frarnre och bakre packning, avensom 
for Pr1- och Vr3-lokens kolvstangers bakre 
packningar. 

PA forslag av den av maskinbyrt\n tillsatta 
kommitten paborjades ar 1951 uppgorandet av 
ritningar over tenderskApens botten for rationellt 
placerande av pa loket behovliga redskap och 
material. Nu utfordes ritningar for Hk2-, Hk3-, 
Hk5-, Hv3-, Hv4-, Tk2- och Sk3-lokens tendrars 
hogerskAps botten samt for Hv3-lokens tendrar 
aven vansterskAps botten . 

DA det vid skotseln av lokpannorna har 
framkommit, att de i pannorna befintliga botten
ventilerna icke anvandes i samband med pan
nornas regelbundna utblAsning, av den orsaken, 
att roan fruktar att bottenventilen skulle forbli 
oppen vid utblAsningen och, att lokpersonalens 
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a.rbete skulle riskera.s genom den vatten- och 
angdusch, som kommer fran bottenventilen, sahar 
man projekterat sil-linser och ljudda,mpa.re for 
ventilerna., for a.tt a.vlagsna dessa missforhallan
den. For namnda skyddsanordninga.r och dera.s 
montering uppgjordes ritningar for Hv1-, Hrl-, 
Pr1-, Tk3-, Tv1-, Trl-, Vr2- och Vr3-loken. 

For a.tt forenhetliga de i olika lokserier 
forekommande kulisstii.rningarna. och minska. 
a.ntalet olika typer har for loken Hk5-, Hvl-, 
Hv2-, Hv3-, Hv4- och Vr1- uppgjorts ritning 
over en gemensam kulisstarning. 

De Ar 1949 paborjade ritningarna for olika 
lokserier till satthardade vev- och koppeltappar 
fortsattes. Under berattelsearet uppgjordes dy
lika ritningar for Hrl- och Tr1-loken. For 
namnda lok uppgjordes dessutom for endel 
forbattringar en mangd ritningar till vardera 
lokserierna, av vilka for tend,erns del kan namnas 
aksellagerns dammskyddspackning, Athermos
glidaxellager, till Athermos-glidaxellager horande 
aksel, kolbunkerns bradfordring och smorjrull
axellager, samt for lokets del ritningar till sy
lindra.rnas smorjror, det i hytten befintliga 
smorjrors systemet, eldstadens takstag och driv
axellager. Dessutom uppgjordes for Hrl-loken 
ritningar till sylindra.rnas Olva-bakslagsventil
hylla samt for Trl-loken ritningar till elektrisk 
belysningsanlaggning och tilllagerski\.len i fram
truckens stjartstod. 

Uppgorandet av ritningar till Pr2-lokens 
angpanna som paborjades 1950 och fortsattes 
under i\.ret fore berattelsearet ha.r fortsatts. 
A v de viktiga.ste utforda. ritningarna ma namna.s 
sammanstallningsritningen over i\.ngpanna och 
stagbultar samt ritningar forestallande pannans 
nitdelning. 

For de i USA kopta. Vr4-loken gjordes redan 
under de tre foregaende aren en del ritningar 
emedan vid kopet foljde med loken endast foto
statkopior av vilka. ej kan taga.s kopior. Under 
berattelsearet fortsa.ttes namnda. a.rbete med 
speciell ta.nke pA anska.ffa.ndet av reservpannor. 
Av de nu gjorda ritninga.rna mA namna.s olika 
forbindningsstanger, stagbultar och genom svets
ning tillverka.d Angdom avensom sammanstii.ll
nings ritningar till reservpanna.. Av de, for de 
ovriga ifraga.kommande loken, uppgjorda rit
ningarna. ma namna.s, ritninga.r till den a.v 
Deutsche Bundesba.hn allmant anvanda Milller
tryckutjamningskolvsliden, dess slidstAng, slid
stAngens tvarstycke, smalringskolv, kolvstAn
gens och asklada.ns riktplAt. 

DA de till de i USA kopta Tr2-loken pro
jekterade Trofimoff-kolvsliderna visa.t sig for 
svaga, uppgjordes for de namnda. loken rit
ninga.r till Miiller-tryckutjamningskolvslid och 
slidstAng. Uppgorandet av ritninga.r till den 
med Anga drivna anordningen for kolmatning 
som pAborjades foregaende Ar fortsattes. Dess
utom uppgjordes med tanka pi\. anlaggningens 
reparation ritningar till tryckluftdriven kra.ft
riktningsomstallare. Redan utover namnda rit
ningar uppgjordes ritninga.r med millimetermAtt 
till I och IV koppelhjulsatserna pa Tr2-loken, 
och vilka. fortydligade och forklarade de ur
sprungliga amerika.nska ritninga.rna med tum
mAtt. 

Pa grund av att man mer an forut borjat 
anvanda svetsning ii.ven vid byggandet av loko
motiv, uppgjordes nu ritninga.r for Tv1-loken 
till fa.stsattning genom svetsning i Angpannan 
av injektor, Angdomens kron och tvii.ttappens 
flans . Av andra for Tv1 -loken uppgjorda rit
ninga.r ma namna.s sA.da.na till de forstarkta 
vevstakarna och bakre koppelstangerna. 

Da Tv2-lokens sylindrar praktiskt taget var 
uppslitna och sylindrarna.s fornyande skulle bli
vit oekonomiskt pa grund av, att sjii.lva sylin
dern ar gjuten i ett stycke m ed cylinderanslut
ningen och rokstadens stod, uppgjordes for 
namnda sylindrai: ritningar till sylinderfoder av 
gjutjii.rn. 

DA. av ritningarna till Hv1-lokens sylinder 
icke tillrackligt tydligt framgar formen pA. dess 
specialdelar, uppgjordes for nii.mnda sylinder, 
samtidigt andrande dess konstruktion, en ny 
ritning anpa.ssad for den nya Miiller-typen. 
Man beslot dock att uppskjuta tillverkningen 
av sylindrarna till ett senare utforande. For 
Hvl-loken uppgjordes aven ritninga.r till genom 
svetsning tillverkad vattenbehalla.re for tendern . 
Ritningar till pi\. motsvarande satt tillverkad 
vattenbehAllare for Hv3-lokens tender upp
gjordes. Vid konstruktion av den sistnamnda 
vattenbehAllarens bransleutrymme hade man 
forsokt taga i betraktande den formAnliga.ste 
synpunkten for branslets instjalpande. 

Bland ritningar till lokens utrustning ma 
namna.s, reservkopp for lubrikator, tvA olika 
storlekar av kolva.r till eldstadsluckans tryck
luftoppnare, delar till Friedmann-injektorn RST7 
och Sellersinjektorn 8. s. Av uppgjorda ritninga.r 
till tabeller och av bruksanvisnirrga.r ma namna.s 
slitagegransen for lokens hjulringa.r, loksylind
rarna.s slitagegrans, pAkrympningsmatt for lokens 
hjulringar och lokens vattenbehalla.res vatten-
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mangd vid olika vattenhojd samt bruksanvis
ning for Miiller-tryckutjamningskolvslid. Dess
utom uppgjordes ritningar, motsvarande jarn
vagsstyrelsens i kraft varande cirkulii.rbrev, och 
forestallande den rullande ~aterielens storsta 
gabarit och det fria rummets omfAng for nya 
och fornyade konstruktioner. 

Enligt arbetsordningen bar tillverkningen 
av nya lok bos Valmet Oy overvakats. Under 
berattelseAret fick namnda firma fardiga de 
tvA, Ar 1951 bestallda, Tk3-loken. De namnda 
loken provkordes ocb loken insattes i trafik. 

Vagnar och projekteringarbeten rorande for
baUringar i deraa konatruktion. Under Ar 1952 
utfordes omfattande arbeten for projektering av 
godsvagnar ocb deras forbii.ttring. Mest tid ned
lades pa projekterings- och ritningsarbeten, till den 
egentliga malmtransportvagnen (litt. Om) am
nad for transporter fran Otanmii.ki gruva och 
vars projektering forbereddes redan foregaende 
Ar. For de ifragavarande vagnarna fii.rdiggjordes 
de arbeten pa underredet som alagts maskin
tekniska byran ocb ritningarna till den nya 
godsvagnsboggin K 13 ii.mnad for dessa vagnar, 
sa att byggandet av vagnarna kunde paborjas 
vid Fredriksbergs verkstad. De redan tidiga.re 
paborjade projekterings- ocb ritningsarbetena 
for sandvagnen (!itt. Ma) med automatisk tom
ning fordrade ii.nnu under berii.ttelsearet ansenlig 
tid innan ritningarna nadde det stadiet att de 
kunde anvii.ndas for serietillverkning av vagnarna. 
Angaende ovriga godsvagnar beslots projektera 
pa grund av foregaende ars arbete en ny gods
vagn med stalobassi underrede (!itt. Gb). For 
att fa till stAnd den nya 2-axliga godsvagnen 
med 20 t kapacitet nedlq.des ocksa mycket 
arbete pa projektering ocb ritning. For att for
starka golvkonstruktionen i godsvagnar upp
gjordes projekt med ta.nke pa att kunna lasta 
dessa vagnar med tillbjii.lp av gaffeltruckar. 
En mindre grad av ritningsarbete fordrade ii.ven 
komplettering av ritningar till den under tidigare 
ar projekterade djuplastningsvagnen (!itt. Osb) 
med 120 t bii.rigbet samt 25 m 3 bensintrans
portvagnen (litt. Gob). Dessutom rna namnas 
projekteringen, pa grund av projekten och rit
ningsarbetena till de blivande godsvagnarna, 
for omii.ndring av Ga- oob Gt-vagnarna for trans
port av mesan. 

De mest betydande projekterings- ocb rit
ningsarbetena for personvagnarnas del var 
inredningen av de 4-axliga 2 kl dagvagnarna 
(litt. D). Likasa utfordes ritningar till 4-axlig 

3 kl dagvagn (litt. Ei), dii.r de resandes bekvii.m
Iigbet beaktades bl.a. genom att forbattra de 
under foregaende Ar utforda projekterings- och 
ritningsarbetena angaende rorbii.nkar och sjuk
avdelning. Ritningar till de nii.mnda va.gnarna 
blev fardiga. i sa god tid att vagnarna ii.mna.de 
for olympiatra.fiken blev fardiga.. LikasA gjordes 
projekt for inrii.ttande av konduktorsavdelning 
i 3 kl da.gvagn (!itt. Ei). Foregaende Ar plibor
jade projekterings- ocb ritningsarbeten for 2 
och 3 kl dagvagnar (litt. DEi) avslutades. Sa.m
tidigt avslutades arbetet rorande 1 och 2 kl 
sovvagnar (Iitt. Cm). Av for personvagnarnas 
del utforda arbeten mA annu nii.mnas mindre 
projekterings- och ritningsarbeten, som gjordesfor 
a.tt forbii.ttra de fii.rdiga vagnarnas konstruktion. 

Av projekterings- och ritningsarbeten som 
kom pA specialvagnarnas del var de meat be
tydande arbetena de som ii.gnades bostadsvagn for 
linjearbetslag och for post· och telegrafstyrelsens 
linjearbetare samt arbets- och bostadsva.gn for 
signalsystemsarbetare. Konstruktion for ensidig 
snoplog kontrollerades och forbattrades. 

Av allmanna projekterings- och ritnings
arbeten rorande vagnar rnA nii.mnas uppgjorda 
ritningarna for broms- och draginrii.t~ningar, 

hjulsatser rom, vilka ritningar togs istii.llet for 
de forra slitna ocb ur ritningstekniskt avseende 
foraldrade, eller dii.r man projekterat tekniska 
forbattringar for vissa konstruktionsorgan. Ins
truktionsutiAtande gavs bl.a. At privata firmor 
t.ex. angAende konstruktion av cisternvagnar. 
Som specialarbete i samband med vagnsarbetena 
uppgjordes ritningar for drivmaskineriet till 
lokomotiv vandbord isynnerbet for 25m vand
bord. Lastningsforeskrifter ocb -ritningar upp
gjordes ii.ven. 

Ritningar till de tidigare bos privata firmor 
bestii.llda motorvagnarnas, -lokomotivens och 
rii.lsbussarnas specialdelar fortsattes samt upp
gjordes ii.ndringsritningar for personbilar till 
ban-bilar. For motorvagnarnas del gjordes 
ii.ndringsforslag for vagnskonstruktionerna till 
de boa Valmet Oy Lentokonetebdas tillverkade 
Dm3- och Dm4-serierna. 

I enlighet med arbetsordningen utfordes mot
tagningsinspektioner, varvid bl.a. i Fredriksbergs 
verkstad overvakades tillverkningen av de nya 
vagnarna och deras hjulsatser samt a.nskaffandet 
av olika anordningar i privata verkstii.der bl.a. 
utforandet av provkorning av de hos Valroet 
Oy tillverkade motorvagnarna av Dm3- och 
Dm4-serierna. Av samma. fabrik begii.rdes offert 
pA 4 st Dm4-rootorvagnar. Dessutom begii.rdes 
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aven andra offerter och behandlades de erhA.llna 
erbjudandena. Altmda blev Valmet Oy Lento
konetehdas leverantor for en bestiillning som 
omfattade 5 st diesel-hydromekaniska driv
motorvagnar eller motorlokomotiv Hr11, 3 st 
3-satts sHi.pvagnar, 7 st 4-axliga latta motor
vagnar, 7 st for foregA.ende motorvagnar amnade 
slapvagnar och 2 st Vv13-dieselrangeringslok. 
Lokomo Oy blev leverantor for en bestiillning 
som omfattade 3 st Vv12-dieselrangeringslok. 

Uppvarmningsanliiggninga1·. Under Ar 1952 
gjordes pA maskintekniska byrA.n arbetsritningar 
for viirme-, vatten-, varmvatten- och avlopps
ledningar till foljande byggnader: garage och 
socialbyggnad i Imatra, Joensuu poliklinik, 
SJ:s bostadsbyggnad vid Alexis Kivigatan 17 
i Fredriksberg, Suolahti godsmagasin, Rova
niemi elektricitetsverk, Viinikka tA.gexpedition 
och Tammerfors och Kouvola elektricitetsverk. 

Enbart for uppviirmningsanliiggningar upp
gjordes arbetsritningar under samma Ar .f.or 
foljande byggnader: Jiimsiinkoski lokstall, ban
avdelningens reparationsverkstad i Tammerfors, 
Jyvaskyla lokstall, Kouvola lokstalls tillbyggnad, 
Helsingfors station kioskerna vid avgAende 
expressgodset och i perronghallen, Fredriks
bergs stationshus, Jamsiinkoski vilohemsbyggnad, 
Riihiroiiki baningenjorers kontors- och bostads-

byggnad, Helsingfors stationsbyggnads biblio
teksrum samt administrationsbyggnadens forra 
pensionsinriittnings trappuppgA.ng i vilken in
reddes kontorsl'llli:t. 

For Hyvinge verkstads bastubyggnads bastu
ugn uppgjorde maskintekniska byrA.n arbets
ritningar likasA iiven for samma bastubyggnads 
bykstuga ritningar for tvattmaskinens vatten-, 
varmvatten- och avloppsledningars placerirtg 
samt dessutom projekt till ledningstunnel roed 
huvudvarmeledning till bostadsbyggnaderna n:o 
13, 14, 15 och 16 vid sagda verkstad. 

Under berattelseA.ret uppgjordes ventilations
projekt for lackeringsrummen i Fredriksbergs verk
stad, Imatra bilgarage och socialbyggnad, Jyviis
kylii lokstalls verkstad, administrationsbyggna
dens viirmecentrals arbetsrum, Seiniijoki 2 kl res
taurang, Tammerfors stationsbyggnads automat
centrals sarot Rovaniemi och Kouvola elhus 
automatcentralers ventilering. Dessutom upp
gjordes projekt till de pA administrationsbygg
nadens vind utmynnande ventilationsrorens s'am
manbindning och forseende med luftvaxlings
fliiktar. 

For vagnarnas del uppgjordes arbetsritningar 
under ar 1952 till 4-axliga 2 och 3 kl dagvagnar 
(litt. DEi) samt till banarbetslagens och post
och telegrafstyrelsens linjearbetslags bostads
vagnars uppvarmningsanliiggnin gar. 

Reparation av rulbnde 

Reparernd rullande 

Lokomotiv, motorlok och motorvagnar 

H uvudverkstaden1a 

Hyvinge .... . .... . ........................... . 
Helsingfors ................................... . 
Fredriksberg . ... . . .. .. . ....................... . 
Abo . ......... ... . ...... · · ·· · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · 
Vasa ...... . ..... ..... ................. .... ... . 
Uleaborg ... ...... .......... ... .......... ..... . 
Kuopio ...................................... . 
Pieksiimiiki ................................... . 

Summa 

Maskinsektionerru 

1. ....... .. ...... ... ......................... . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Summa 

]'ullst, 

reparationer 

44 
50 
12 
45 
63 
32 
89 

335 

I Mellan- I Snabb-

51 96 
26 33 
14 10 
35 18 
69 51 
26 48 
66 14 

1 
287 271 

994 
432 
470 

2 298 
459 
636 

1008 
428 
782 

7 507 

I Olycksf. I Summa 

2 193 
6 115 
1 37 
2 100 
3 186 
7 113 
8 177 

1 
29 922 

5 999 
10 442 
2 472 

31 2 329 
2 461 
1 637 

14 1022 
3 431 

10 792 
78 7 585 
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I sarnband med konstruktionsarbetena bar 
rnaskintekniska byrA.n utfort inspektioner ocb 
emottagningar av vatten- ocb avloppsledningar, 
vilka for statsjarnvagarna byggts av sA.viil 
privata firmor sorn av Helsingfors' verkstad, 
sarnt givit utlAtanden angaende arenden rorande 
varrne- ocb bygieniskttekniska omraden. 

Varkstaderna: Antalet buvudverkstader vid 
statsjarnvagarna under Ar 1952 var 7, namligen: 
i Hyvinge, Helsingfors, Fredriksberg, Abo, Vasa, 
Uleaborg och K u opio. Dessutorn bor namnas, 
att vagnsreparationsverkstaden i Pieksarnaki 
arbetar sorn en sarskild avdelning till Kuopio 
verkstad. 

Forutom de sedvanliga reparations- och 
fornyelsearbetena pa lok ocb vagnar bar buvud
verkstaderna under Ar 1952 utfort aven andra 
arbeten, bland vilka foljande rna namnas: 

l. Vid Hyvinge verkstad bar utforts bl.a. 

Reparation av luftpumpar .. .. . . ... . 
» rnatar » . .. . . . . . . . 

» » srnorjningspurnpar . . . 
Pakrympning av nya bjulringar pa 

olika b julsatser ..... .. .. . ..... . . 
Svarvning av nya bjulringar pa olika 

b julsatser ..... . . . ..... . ...... . . . 

materiel dr 1952. 

materiel 

Personvagnar 

I Snabb- I Olycksf. I Summa Fu.Jlst. 

reparationer 

- - - -
- - - -

860 377 - 1237 
92 113 3 208 
52 34 - 86 
56 93 10 159 
- - - -
66 76 - 142 

1126 693 13 1832 

- 7 004 24 7 028 
- 302 1 303 
- 373 - 373 
- 757 7 764 
- 681 - 681 
- 832 - 832 
- 919 6 925 
- 774 3 777 
- 477 - 477 
- 12119 41 12160 

773 st 
78 )) 

140 )) 

187 >) 

1 087 >) 

Godsvagnar 

Full st. 

reparatloner 

-
-

2 732 
1124 

691 
905 

-
1835 
7 287 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Utbytning av nya a~:lar .......... . 
» kopplings- ocb 

vevstaks-tappar ................ . 
Reparation av lok-generatorer ..... . 
Fullst. >> >) Anglyftkran (Ketzer) . 
Tillverkning av jarnbeslag till 4 st 

lokstallsdorrar 

51 at 

121 >) 

315 )) 

Verkstaden bar anvant stal 562 ton 
gjutjarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 424 
messing och brons . . . . . . . . . . . . . . . 10. s 
vitmetall.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 6 

N y b y g g n a d e r: 4 st bostadshus bar 
uppforts, varav 2 st for 24 ocb 2 st for 18 fa
miljer. 

Av arb e t s mask in e r, sorn anskaffats 
till verkstaden rna foljande namnas: 

4 st svetsningsrnaskiner K 300-K 600 
1 >> stickmaskin, slaglangd 450 rom max. 
3 >> dubbsvarvar 200 X 1 250 ocb 320 X 3 000 
1 » revolversvarv 300 X 500 
1 >> rontgenapparat 150- 300 kW 
1 . >) ultraljudapparat 
l >> shapingmaskin 
4 » elektriska bardugnar 
2 >) nitvarrnare KWOF, 30 B 3 
2 >> mangel for flam- och eldstads-ror 
8 >> borr- och gang-apparat for stag. och tak

bultar 

I Mellan- I Snabb- I Olycksf. 

- - -
- - -

615 1004 -
374 1855 -
64 244 15 

194 857 123 
- - -

504 1451 -
1751 5 411 138 

200 10 762 22 
1738 5 021 91 

334 5 261 -
911 7147 37 
381 3 714 7 
262 2 219 18 
772 6 501 128 
217 2 526 21 
547 4 961 9 

5 362 48112 333 

I Summa 

I 
-
-

4 351 
3 353 
1014 
2 079 

-
3 790 

14587 

10 984 
6 850 
5 595 
8 095 
4102 
2 499 
7 401 
2 764 
5 517 

53 807 

Total 
an tal 
reparerade 
vagnar 

-

5 588 
3 561 
1100 
2 238 

3 932 
16 419 

18 012 
715 
5 96 
8 85 
4 78 

3 
8 
9 
3 

3 331 
8 32 
3 541 

6 

4 
7 

5 99 
65 96 
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5 at p elarborrmaskiner D = 32 rom max. 
8 >> slipmaskiner for olika ii.ndamll.l 
1 >> nitpress 53 ton 
3 » inhalningsspel 750/1 500 kg 
2 ~ rorkapningsmaskin D = 170 mm 
1 » pragelpoleringsmaskin for kolvstanger 
1 * torktrumma till tvattmaskin 
1 >> koltransportor 
2 * oljepumpar »Vism 30 och 75 for oljeled

ningen i smedjan 
1 >> punktsvetsningapparat for 3 X 3 mm:s plAt 

FrAn verkstaden i Helsingfors har bl.a. 
overforts: 5 st dubbsvarvar, 1 st frasmaskin, 
1 st gangmaskin och 16 st syr- och asetylen
gas behll.llare. 

2. V i d H e 1 s i n g f o r s v e r k s t a d har 
bl.a. utforts arbeten som bor namnas: 

Tillverkning av bromsklossar . ...... 85 125 st 
» )) >) skor . ......... 40 799 )) 

)) lagerboxar for vagnar 8 148 )) 

)) )) rostjiirn .... . ....... 16 512 >) 
)) >>Restarting» injekto-

rer ................ 59 )) 

)) )) fjaderringsmaterial .. 3 195 )) 

)) bufferthuvuden ..... 2 131 >) 
)) dragkrokar . . ....... 2 525 )) 

)) )) A.ngpanneflansar .... 655 >) 
)) tvarstycken for slid-

stanger ..... .. ...... 80 )) 

Reparation av lokfjiidrar ........... 1 187 )) 

)) » vagns >> ........... 12 705 )) 

)) )) A.ngpannor ... . ...... 135 >) 
)) >>Steinmilller>> panna .. 1 >) 

>) >) >>Stirling>> pannor 2 >) 
)) >>Rapid>> 4 >) 

Verkstaden har gjort nya ytterph\tar och 
eldstadsplll.tar till ett antal av 100 st for ·sJ:s 
olika verkstader. 

Verkstadens service-avdelning har installerat 
vatten-, vii.rme- och avloppsledningar och ut
fort rorarbeten i sammanlagt 22 st SJ:s bygg
nader pll. olika orter i landet. 

Verkstaden har anvii.nt 
stll.l ........................... . 
gjutjarn .. . ................. . .. . 
messing och brons .............. . 
vitmetall ......... . ......... . ... . 

ocb gjutit 
gjutjarn ....... . .... : .......... . 
messing ocb brons .............. . 
vitmetall ....................... . 

514 ton 
4 081 

29.6 
8 

3 835 
80 

3.1 

A v n y a m a s k i n e r som anskaffats 
till verkstaden under Aret mA. nii.mnas: 1 st 
gaffeltruck. 

N y b y g g n a d e r har inte uppfOrts vid 
verkstaden. 

3. V i d F r e d r i k s b e r g s v e r k s t a d 
har bl.a. byggts foljande nya vagnar: 

6 st CEm-sovvagnar 
6 » Cm >> 

35 >> Ei III-kl dagvagnar 
8 >> Di II-kl personvagnar 
1 » Osb djup-lastvagn 

10 » Fo konduktorsvagnar 
4 >> Hdk oppna godsvagnar (for Oulu OY) 

330 * Gbr tii.ckta » 
8 >> P, Po, Pe postvagnar 

92 » Ma oppna godsvagnar 
97 » Go, Gob, Gm.z, Gnz, Sri, Sla, Sfe cistern

vagnar 
6 » XMak koltransportvagnar 

Verkstaden bar tillika tillverkat 3 st sno
plogar Litt 7E, lOB och llC jamte 1 st sno
slunga Litt 8H samt ett st vii.ndbord ocb repa
rerat 5 st sAdana. 

Verkstaden har anvant 
stal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 695. 6 ton 
gjutjarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 538. s 
messing och brons . . . . . . . . . . . . . . . 38. 2 >> 

vitmetall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.1 >> 

ocb gjutit 
messing ocb brons . . . . . . . . . . . . . . . 40 
vitmetall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 5 

N y a a r b e t s m a s k i n e r bar anskaffats 
till verkstaden bl.a. 

1 st svarv 
1 » pelarborrmaskin 
1 )) lyftblock 
1 )) frasmaskin (for metall) 
1 )) )) (for tra) 
1 >) slipmaskin ( * >)) 
1 )) hyvel >> ( )) >) ) 
1 )) tapp )) ( >) >) ) 
1 )) materialprovningsapparat 
1 )) gaffeltruck 
1 )) svetsningsomformare 
2 )) » maskiner 
1 )) A.ngpump 

4. Vi d 
bLa.: 

A b o v e r k s t a d har tillverkats 
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777 st vaxeltungor 
668 )) korsningar 

1 250 >) delar till dragstiinger 
900 » motskenor 
980 >) bindskenor 
206 >) lAs for ledviixlar 
400 )) skyddskApor for kill!s for vaxlar 

1 585 » kannor av olika slag 
1 410 >) lyktor » )) >) 

6 845 )) korsningsstall for ledare 
1 245 » biirbalkar 
2 310 )) marken av olika slag 

Verkstaden har aven byggt ett skjutbord 
for transport av Angpannor. 

N y b y g g n a d e r: forri\dsskjul for trii.
varor och forr!dsbyggnad for reservdelar. Diir
jemte har rum byggts for maskin· och vagns
avdelningarnas arbetsledare. 

Verkstaden har anviint 
still ....................... . ... . 1 092 ton 
gjutjiirn ....................... . 128.5 )) 

messing och brons .............. . 16.7 
vitmetall .. . .................... . 9.2 )) 

och gjutit 
gjutjarn .................... ... . 1 248 ton 
messing och brons ........ .. .... . 19 » 

vitmetall ..... . ... .. ........... . . 9.1 

N y a a r b e t s m a s k i n e r har anskaf
fats, niimligen: 

1 st betongblandare 
2 )) biinkslipmaskiner 
2 )) svetsningsmaskiner 
1 >) friismaskin 
1 )) lyftblock 
1 )) nitvarmare 
1 » pelarborrmaskin 

10 >) elektr .handborrmaskiner 
7 )) pneum. 
1 » cirkelsi\g (for tra) 
4 » pneum. nithamrar 
4 » pannstenshackor 
4 » mejselhamrar 
1 >) skarmaskin 
1 )) giingmaskin 
1 )} dammsugare 
1 )) shapingmaskin 

5. V i d V a s a v e r k s t a d har bl.a. utforts 
foljande reparation av: 

lokfjadrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 323 st 
p!krympning av nya hjulringar . . . . . 346 >> 

insiittning av nya tuber ........... . 
» » » flamror ........ .. 

fullstandig besiktning av Angpannor . 
mre 
ombyte >> 

tillverkning av skorsstenar for lokstall 
hydraulisk press ...... . 

•> jarndelar for 100 st ved-
mi\ttsvagnar 

Verkstaden har anviint 
stAl ... . ................ ....... . 
gjutjarn ....................... . 
messing och brons .............. . 
vitmetall ....................... . 

och gjutit 
messing och brons . ............. . 

N y b y g g n a d s a r b e t e n: 

5 120 at 
342 )) 

15 » 
37 )) 
12 )) 

3 » 
1 )) 

57 ton 
2 
7 >} 

8.3 

20.5 

Belysningen i liirlings-, verktygs- och lok
avdelninga.rna har omandrats till rorbelysning. 

Omiindringen av spanningen hos kraft. 
strommen frAn tidigare 500 V till 380 V har 
slutforts i vagnavdelningen och pi\borjats i 
smedjan. 

Ny a arbetsmaskiner, som anskaffats: 

1 st slipmaskiner 
1 » magnet bord 
1 » snabbsvarv 
2 » skiirmaskiner 
1 » nitvarmare 
1 » svetsningsmaskin 

6. Vi d U 1 e A b or g s v e r s t ad har ut
f orts bl.a. 
3-hjuliga dressiner . .... ..... ... . .. . 
skjutbara snospadar .............. . 
st!lspett ......... . ...... ......... . 
fullst. Angpannebesiktningar ....... . 
inre ....... . 
kompletterande angpannebesiktningar 
reparation av angmaskiner .. ..... . . 

>> snoplogar ........... . 
>> elektr.cirkelsAgar .... . 
>> forbranningsmotorer .. 
» vinsch .............. . 

>> >> elektr.- och Ang-pumpar 
svarvning av hjulsatser ........... . 

>) •> ringar ........... . 

Verkstaden har anvant 
stal ......... ...... ..... . . ..... . 
gjutjarn ....................... . 
messing och brons . . ... . ........ . 
vitmetall ....................... . 

16 st 
40 >) 

500 >} 

4 >) 

23 
8 >} 

3 )) 
5 )) 
5 >} 

4 » 
1 )) 
5 )) 

1 207 » 
184 )} 

56.15 ton 
12. 12 >} 

7. 9 )} 

3 
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N y b y g g n a d e r: 

For filaravdelningen har utforts en 2 500 kg 
lopkran och en 1 500 kg svangkrano 

Omandringen av spanningen hos kraft
strommen bar fortsatts och 52 st ljuspunkter 
bar uppsatts i jarnvagspersonalens klubblokal. 

N y a arb e t s mask i n e r, som verk
staden erbt\Jlit: 

1 st bankslipmaskin 
1 » slipmaskin for kulissbagar 
1 '' cirkelsag for tra 
1 » slipmaskin (overford fran Kuopio verkstad) 

7 0 V i d K u o p i o v e r k s t a d och vid den
samma underlydande Pi e k s am a k i v a g n s
r epa rat i OJ+ s v e r k s t a 9- . har fo ljande 
arbeten utforts: 

a) Vi d K u o pi o v e r k ·s tad har till 
verkats bl.ao 

stalhylsor o . o . o o 0 o o o 0 •• 0 • 0 o 0 o o o _. o . o 
lager av olika slag o .. o o o o 0 0 0 0 0 • 0 o 0 o 
bromstrianglar 0 0 0 0 0 •• 0 0. 0 0 • 0 • 0 0 •• 0 

kopplingsstanger 0 · , 0 0 0 •• 0 • • 0 • 0 • 0 0 : • 0 

kolvslider o . . .. o o o . . o o o o 0 o 0 0 o 0 0 o o . o 
slidhackar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 

tappar av olika slag 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 • 0 0 0 

ventiler av olika slag .... . o . o . o o o .. 
siktar o o o o o o. o o o o o. 0 0 o o .. 0 0 o 0 o 0 o o o 
cylinderlock for lok 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sakerhetsventiler 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 ••• 

lok.buffertbuvuden 0. 0 0 0 0 • 0 0 0 • • 0 0 0 0 

2 110 st 
884 )) 

38 )) 
8 >) 

52 ~ 

12 )) 
930 )) 
445 )) 

44 >) 

6 )) 
72 >) 

205 >) 

b) vi d pie k sam a k i vag n s rep a
r a t i o n s v e r k s t a d har bl.ao 

tillverkats vagnsstolpar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 st 
luckor o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 » 
lagertatningar . 0 0 • 0 • 1 600 >> 

maskinbearbetats vagns-lagerboxar . o 534 >> 

1> bufferthuvu-
den o o 0 o o o o o 0 o o o o .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 >> 

maskinbearbetats vagns-bufferthylsor 300 >> 

tillverkats vaxlar for smalspar 0 0 0 • 0 • 4 >> 

A n t a l a r b e t s t i m m a r: 

reparerats vagns-bromsskor .. 0 0 •• 0 • 0 

lagerboxar . 0 0 • 0 o 0 0 0 

>> lyftkran .. 0 0 0 0 o . 0 • 0 

magasinkarror o .. o .. o . 0 0 • 

vandbord . 0 0 •••••• 0. 0 0 0 0 

dressiner 0 0 0 0 0 0. 0. 0 • • 0 0 0. 

smorj dynsh~llare 0 • 0 • • 0 0 0 0 

plattformvagnar 0 ••••• 0 0 • 

200 st 
254 >) 

1 )) 
37 >) 

1 >) 

5 » 
1 194 >) 

14 >) 

Kuopio verkstad och Pieksamaki vagus
reparations verkstad har anvant 

stal . 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0 • •• 0 0 ••• 0 •• 

messing och brons . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 

vitmetall o 0 0 0 o o .. 0 0 . 0 •••• • • 0 0 0 0. 0 

och gjutit 
messing och brons o . 0 0 • 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 

vitmetall . o o o o 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0. 0 0 0 

310 ton 
31.5 
22 ' 

29:1 ton 
22 

N y a arb e t s mask in e r, som anskaf
fats till 

a) K u o p i o v e r k s t a d: 

1 st lyftkran rorlig 
1 >> slipmaskin for gejdrar 
1 » dammsugare 
2 1> bankslipmaskiner 
1 >> pelarborrmaskin 
1 >> karusellsvarv 
2 >> snabbsvarvar 
1 >> ackumulatorvagn 

b) P i e k s a m a k i v a g n s r e p a r a
tionsverkstad 

1 st gangskarningssvarv 
1 » skarmaskin 
1 1> nitvarmare 
1 >> dammsugare 
1 >> slipmaskin 

N y b y g g n a d e r: En transformator for 
Kuopio verkstado 

Under redogorelsearet bar i huvudverksta
derna arbetats med 6-dagars veckoro I allman
het har arbetet pagatt i ett skifte, men dock 
har det vid behov i vissa avdelningar vid olika 
verkstader pagatt i tvenne skiften och pa overtido 

Antal arbetstimmar 

I huvudverkstadcrna 0 0 •••• 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 

I depa » 0 0 • • • • 0 •• 0 ••• 0 • 0 0 0 0 0 • 0 • 0 

I elektriska ver kstaden . 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 •• 0 

Total stunma 

Ar 1952 

9 289 953 
1 253 766 

89 085 
10 632 444 

Ar 1951 

8 829 323 
1419 042 

97 956 
10 346 321 

I Ar 1950 

8 998 206 
1321451 

97 069 
10 416 726 
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T i.ll v e r k n in g s vii r de t: 

Tillverkningsvardet 

!.r 1952 !.r 1951 I Ar 1950 

I huvudverkstaderna ....................... . 
I depa » ....................... . 
I elektriska verkstaden ........... . ......... . 

Total summa 

4129 990160 
332 426162 

20 693 063 
4 483109 385 

3 344 059 046 
344569 515 

20 586 642 
3 109 215 203 

2 775 110 493 
245 660 315 
11351 604 

~.' ~ 03~ 122. 412 

A n·t a 1 arb eta r e vi d s 1 u t e t a v are t I 9 5· 2: 

Antal arbetare 

Ar 1952 

I huvudverkstaderna .......... . ............ . 
I depa >> •••••• • •• • •••••••••••• • •• 

I elektriska verksta.den . . .......... . ........ . 
Total summa 

Fran verkstadsskolorna bar utdirnitterats 
27 lokomotiveldare ocb 19 yrkesmiin. Nya e1ev
avta1 bar uppgjorts med 78 1okomotiveldar- ocb 
48 yrkesliirlingar. ,. 

E 1 e k t r i c i t e t s v e r k o c b e 1 e k
t risk a an l a 'g g n in gar: Fran statsjiirn
vagarnas nyanskaffningsfond bar under beriit
telsearet till elektrotekniska byrans forfogande 
stallts 3 000 000 mark for elektrifiering av vat
tentaganlaggningarna ocb · 53 000 000 mark for 
modernisering av svagstromanHiggningarna. Av 
sistnamnda anslag overlats 9 000 000 mark for 
vidtagande av bygget till ett elektricitetshus i 
Kouvola.· 

For Kuopio mekaniska verkstad anskaffades 
ocb monterades en tillaggstransformator av 
400 kVA, va1·vid ledningsnatet omandrades for 
en partiell anvandning av 380 V. Spiinnings
omiindringen i bearbetningsavdelningen vid 
Fredriksbergs mekaniska verkstad slutfordes, 
ocb samtidigt omordnades belysningen. I vagn
avdelningen vid Vasa mekaniska verkstad fore
togs en omandring av spanningen frAn 500 V 
till 380/220 V. I statsjiirnvagarnas bostadsbus, 
Helsingfors, Brunnsgatan 6, utfordes de av spiin
ningsombytet foran1edda fornyelserna av kraft
ledningarna och buvudfordelningstavlan. Pa 
Sornii.s station ocb bangard utfordes de av 
spiinningsomiindringen foranledda arbetena. 

Vid jiirnviigsbygget Murtomiiki-Otanmiiki 
uppfordes tva provisoriska transformatorsta
tioner. Likasa fullbordades i Lielabti en pro
visorisk transformatorstation for banavdelni:ngen. 

5 1361-56 

I 1.r 1951 I Ar 1950 

4 342 I 4165 I 4174 
921 

I 
910 875 

132 143 
I 

162 
5 395 5 218 5 211 

· Genom elektrotekniska· byrAns forsorg fort
sattes driftskontrollen vid de egna elkraft- och 
transformatorstationerna pa samma siitt som 
tidigare, och likasA fortsattes overvakningen av 
trafikplatsernas stromfoi:brukni:ng och kontrollen 
av stromprise:n. 

Under beriittelsearet fattades beslut om 
ibruktagande av· elektrisk belys:ning pa folja:nde 
35 trafikplatser: Aholabti, Ahmas, Ahonkylii, Ai
raksela, Alhojarvi, Harjavalta (tidigare Kurnpu), 
Hietama (vid ji:i.rnvagsbygget Suolabti-Haapa
jiirvi), Hyrkiis, Juojarvi, Jamsii, Jiimsiinkoski, 
Kaarnalarnpi, Kam·ila, Kelloselkii, Kerisalo, 
Kyrolii, Linna (vid jiirnviigsbygget Suolahti
Haapajiirvi), Melkkola, Mulo, Markiijiirvi, iska, 
Nuolijarvi, Pajujarvi, Pitkiiabo, Polja, Rahola, 
Ristinpohja, Rumo, Sarvikumpu, Saunakallio, 
Sotka, Sydiinmaa, Sii.iiskiniemi, Tiusala ocb 
Vierumaki. Med beaktande av att Vuoksen
bamn uppbort ·att galla som trafikplats och 
inforlivats med Imatra trafikplats, stiger an
talet elektrifierade trafikplatser till 636 vid 
kostnadsarets utgang. 

Under berattelsearet bar statsjarnvagarna i 
anslutningsavgifter till elektricitetsverk erlagt 
sammanlagt 6 548 569 mark. 

Bland nybyggnads- och fornyelsearbeten 
pa elektrifierade trafikplatser ma namnas fol
jande: 

Inforandet av stralkastarbelysning pa liv
ligt trafikerade bangardar bar fortsatts. Under 
berattelsearet slutfordes foljande stralkastar
belysningsarbeten pa bangArdar: strall<:astar
masterna n:o I och IV pa Fredriksbergs ban-
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gA.rd blevo uppresta och de elektriska installe
ringsarbetena pA. mast n:o I slutforda. Place
ringen och kablingen av ledningarna for ban
gA.rdsbelysningen i Kotka blev slutford pA mast
ernas n:o I och II omrade. Stralkastarbelys
ningen pA Abo stations bangard blev i sin helhet 
fiirdig. Bangardarna i .Toensuu, .T~askylii och 
Villmanstrand kunde delvis forses med strAl
kastarbelysning. Likasa blevo stralkastarsbelys
ningsarbetena pA Rovaniemi bangard slutforda. 
Vidare inleddes stralkastarbelysningsarbetena pa 
den s.k. depabangarden i Hyvinge. 

Kraft- ooh belysningsanliiggningarna vid 
verkstaden i Hyvinge okades i proportion till 
verkstadens utveckling. De elektriska installa
tionerna i de tva pa bostadsomradet uppforda 
boningshusen, bada omfa.ttande liigenheter for 
18 familjer, blevo fardiga, och arbetsbeskriv
ningar for ytterligare tre sadana utarbetades. 
Likas! uta.rbetades inatallationsbeskrivning for 
en forradsbyggnad om 20 000 m 3, som kommer 
att uppforas i Hyvinge. 

De elektriska. anliiggningarna i de nya ata
tionsbyggnaderna i Hango ooh Suolahti blevo 
fiirdiga. Likasa fullbordades de elektriska. in
stallationsarbetena i Ilmala bilgara.ge och bil
servicebyggnad i Fredriksberg. Sedan Ill va
ningen i llmala bilgarage byggnad i Fredriksberg 
blivit omiindrad till bilreparationsverkstad, ut
fordes de harigenom betingade iindringarna i de 
elektriska anliiggningarna. De elektriska be
lysningsinatallationerna i Kouvola s.k. depavA.rd
byggnad och i Pieksamiiki banavdelnings vA.rd
byggnad fullbordades. De elektriska anliigg
ningarna i det nya klubbhuset i Uleaborg och 
i det renoverade klubbhuset i Tammerfors blevo 
fa.rdiga. Sedan det tidigare s.k. Aga-huset i 
Tammerfors overgA.tt i sta.tsjarnviigarnas be
sittning, inatallerades dar kraft- och belysnings
anliiggningar. De elektriska arbetena for Hel
singfors stationsbyggnads konditionerings- och 
uppviirmningsanlaggningar slutfordes. De nya 
kioskerna i Helsingfors stationshallar utrustades 
med elektriska inatallationer. Kraft- och be
lysningsanlaggningarna vid Kouvola depa komp
letterades. Fornyelsen av de elektriska anlagg
ningarna i Pieksamaki gamla lokstall slutfordes. 
Belysningen pA Vasa gamla bangA.rd (s.k. gods
bangard) omordnades, och samtidigt okades 
antalet ljuspunkter. Belysningen pa plattfor
merna ooh vid sparen pa Kuopio godsstation 
fornyades. 

Den tidigare belysningen i fOrvaltnings
byggnadens ostra flygel ersattes med lysrors-

belysning. De elektriska belysningsanlaggnin
garna i stationsexpeditionerna i Hyvinge, Iisalmi, 
St. Michel och Pieksamaki samt i godsexpedi
tionen i Lahtis fornyades och omandrades sam
tidigt till lysrorsbelysning. Likaledes gick man 
over till lysrorsbelysning i samband med be
lysningsanlaggningarnas fornyelse i Uleaborg, 
Seinajoki, Toijala och Ylivieska sta.tionsrestau
ranger. Den tidigare belysningen i Sorniis 
sta.tionsexpedition andrades till lysrorsbelysning. 

De eldrivna vandskivorna i St. Michel och 
Fredrikshamn blevo fardiga, och anslutnings
kabeln till I vandskiva.n i Fredriksberg fornyades 
att motsvara sakerhetsbestammelserna. 

Elbelysnings- och kraftanlaggninga.rna for 
det nya vedutgivningsbordet och bransleforradet 
i Kontiomaki samt for vedutgivnings- och -sag
ningslaven i Pieksiimiiki fullbordades. 

De eldrivna vattentaganliiggningarna i .T outsi
jarvi, Koivu, Va.a.la, Pyhasa.lmi, Pulsa och Laiho 
blevo fardiga. Den eldrivna pumpen i Toijala 
utbyttes mot en storre, och sa.mtidigt fornya.des 
de elektriska anlaggningarna. Elektrifieringen 
av vattentaganliiggningar paborjades pa samman
lagt 15 olika trafikplatser. 

Utrustningen av den rullande materielen 
med elektrisk belysning fortsa.ttes. Under be
rattelsearet blevo 55 vagnar med belysnings
maskineri fardiga, 18 vagnar med gasbelysning 
och tre (3) va.gnar med centralbelysning utrus
tades med fullstiindiga belysningsa.ggregat. Vid 
Arsslutet fanns det 515 vagnar med fullstandigt 
elbelysningsmaskineri, 15 vagnar med central
belysning och 65 s.k. kopplingsvagnar. 

Med ur nyanskaffningsfonden beviljade medel 
installerades forsoksvis i en passagerarvagn 
hogspiinninglysrorsbelysning. 

Under berattelsearet blevo tva lok med 
elektrisk belysning fiirdiga, och utrustandet av 
gamla lok med elektrisk belysning fortsattes. Vid 
Arsslutet funnos 332 lok med fullstiindiga elbe
lysningsaggregat och 8 lok med centralbelysning. 

PA olika trafikplatser ha mindre arbeten for 
utokande och fornyelse av stark- och svag
stromsanlaggningar utforts, varvid kostnaderna 
per arbete ej overskridit 100 000 mark: 249 
starkstromsarbeten till ett varde av 5 525 301 
mark och 167 svagstromsarbeten till ett varde 
av 2 509 774 mark. 

Elanlaggningarnas underhall bar till storsta 
delen handhafts av statsjarnviigarnas eltekni ka. 
personal; i vissa fall har man dock anlitat utom
staende firmor, dar detta ansetts vara ekonomiskt 
fordelaktigare. 



-35-

Nya kopparledningar uppfordes pA. jarnvagen 
ar 1952 mellan stationerna Kajana-Kontio
maki, Jyvaskyla- Haapamaki, Kouvola-St. 
Michel, Kajana- Mw-tomaki och Kouvola
Villmanstrand, sammanlagt 893 trA.dkilometer. 

ya jarnledningar uppfordes mellan trafik
platserna Peipohja- Raumo, Murtomaki-Otan
maki, Hyrynsalmi-Laaja, Kauttua-Sakyla och 
Lieksa-Pankakoski, sammanlagt 298 tradkilo
meter. Telegrafledningar kopplades parvis till 
telefonledningar mellan stationerna Tammerfors 
-Bjorneborg, varigenom erholls 270 tr!dkilo
meter telefonledning, och de dubbla telegraf
ledningarna mellan stationerna Kiukainen
Kauttua och Kajana-Kontioma.ki, samman
lagt 76 tr!dkilometer, alternerades till telefon
ledningar. Telegrafledningar avlagsnades mellan 
stationerna Peipohja-Raumo och Kajana
Kontiomaki sammanlagt 74 km. Mindre telefon
ledningar uppfordes pA. olika orter sammanlagt 
35 tradkilometer . . De overjordiska telefonled
ningarnas sammanlagda langd okades hiirigenom 
under arets lopp med 1 572 tradkilometer och 
de overjordiska telegrafledningarnas langd mins
kades med 285 tr!dkilometer. 

Arsreparationsarbetena pll. svagstromsstolp
linjerna utfordes som helreparationer pll. 1966 
bankilometer och som latta reparationer pll. . 
418 bankilometer. Harvid restes 6 106 och, 
flyttades 296 stolpar, uppsattes 1 443 stolpstod, 
177 basforstarkningar, 2 227 stolpstag, 6 705 
sparrar och 12 194 isolatortappar, utbyttes 
16 315 st. isolatorer och gjordes 4 452 st. trll.d
skarvar. Samtliga resta och flyttade stolpar 
voro impregnerade. 

Jarnvagarnas linjereparationarbetslag repa
rerade jarnvagarnas kommunikations- och signal
ledningar 25 327 trll.dkilometer samt post- och 
telegrafverkets ledningar 24 593. 7 trll.dkilometer, 
eller sammanlagt 49 920.7 trll.dkilometer. 

Pll. 51 olika trafikplatser installerades 94 st. 
nya jordkablar, sammanlagt 8 063 meter, och 
pll. 8 olika trafikplatser 15 st. luftkablar samman
lagt 2 016 meter. Dessa kablar utgjorde samman
lagt 456. 4 trll.dkilometer. Flyttningar av gamla 
kabelnat samt storre reparationer utfordes pll. 
5 trafikplatser. 

Under ll.r 1952 togos tre nya enkanaliga bar
vll.gssystem i bruk och ar antalet dylika i bruk 
befintliga system sll.lunda sammanlagt sjutton. 

Stora framsteg gjordes p~. selektortelefon
teknikens omrll.de. Nya linjeautomattelefon
system installerades pll. bandelarna Tammer
fors-Bjorneborg, Riihimaki- Helsingfors, Riihi-

maki- Toijala, Toijala-Tammerfors, Tammer
fors-Haapamaki, Kouvola-St. Michel, St. 
Michel-Pieksamaki, Kouvola- Kotka, Kou
vola- Fredrikshamn, Kouvola- Villmanstrand, 
Pieksamii.ki- Jyvaskyla, Jyvaskyla- Haapa
maki, Helsingfors-Borga och Helsingfors- Kok
laks. Pll. dessa linjeautomattelefonsystem in
stallerades 170 anslutningar, vilket betydde en 
okning om ca 77 %. och vid arsslutet var an
talet anslutningar sll.lunda 390. Till systemet 
horande ledningssokare (10 + 2) installerades 
8 st. Under ll.rets lopp automatiserades sA.lunda. 
1 058 km frll.n station till station dragna dubbel
ledningar, vilket utgjorde en okning om ca 76 
%· Vid A.rsslutet var selektorsystemens sam
manlagda langd 2 446 km. 

Nya hOgtalarsystem togos i bruk pA. fyra. 
stationer och tvA bangA.rdar . PA. en station och 
en bangA.rd utbyggdes och delvis fornyades de 
forutvarande systemen. Med anledning av de. 
Olympiska spelen installerades for provisorisk 
anvandning tre hogtalarsystem, av vilka ett 
delvis forblev i fortsatt bruk. Vid utgA.ngen 
av A.r 1952 voro 35 hogtalarsystem i bruk. 

En automatisk telefoncentral som uppfyller 
de moderna ansprll.ken installerades vid verk
staden i Hyvinge. 

Nya tiduranlaggningar installerades 6 st .• 
inbrottsalarmsystem 7 st. och korskopplings
stativ for te'l'efoncentraler 2 st. 

Pll. jarnvagarnas A.tgard anskaffades eller 
inlostes enskilda tillhoriga, till allmanna telefon
centraler horande telefonanslutningar 31 st. 

Linjereparationsarbetslagen reate 1 117 och 
flyttade 41 impregnerade starkstromsstolpar. 

Under Areta lopp utfordes storre signal- och 
sakerhetsanordningsarbeten pA. tvenne trafik
platser. Bland dessa rnA. sarskilt namnas rela
vaxelstallverket i Alberga, det forsta i sitt slag 
i vA.rt land. Mindre nyinstalleringar och komp
letteringar av sakerhetsanordningar utfordes pd.. 
29 olika trafikplatser. 

Vidare nppfordes under Arets lopp auto
matiska eller halvautomatiska !jus- och ljud
varningsanordningar vid fyra nivA.overgA.ngar 
sa.mt signal- och sakerhetsanordningar for kom
binerad jarnvags- och landsvagsbro vid tvenne 
broar. 

I samband med sakerhetsanordningsarbe
tena lades 10 952 m jordkabel och drogs 134 
tradkilometer 3 mm blankledning. 

Antalet arbetstimmar i elverkstaden upp
gick till 89 085 timmar. Antalet arbetare och 
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elever var i medeltal 39 och tillverkningsvardet 
var 20 693 063: -. Storsta delen av verksam
heten bestod i reparationsarbeten. SA.som exem
pel harptl. mil. namnas: 4 telegrafapparater, 328 
telefonapparater, 87 telefoncentraler, 50 vaxel
anordningar, 150 radio- och forstarkarapparater 
eller delar av dessa, 31 skriv- och raknemaskiner, 
737 stamplar, 43 vagg- och nattvaktsur, 1 136 
tryckmatare, 133 hastighets- och overhettnings
matare, 163 elmotorer och elborrmaskiner, 12 
dressiner, 514 diverse starkstromsapparater, 
2 192 olika svagstromsanordningar och deras samt 
238 delar till signal- och sakerhetsanordningar. 

Bland nya fabrikat mil. namnas: 524 st. 
bord, sktl.p och stolar, ltl.dor osv., 202 olika verk
tyg, 12 polvaxlare, 5 inredningar for redskaps
vagnar, 373 jordledningsplat.tor och -stanger, 
213 ledningsrannor och -stanger, 11 stornings-

skydd och kontrollanordningar, 236 jarnskydd 
for kablar, 15 centralstallverk, 16 stegar av oli.ka 
slag och 9 079 st. diverse delar for forbindelse
anlaggningar. 

Ptl. grund av ingtl.ngna ansokningar om till
sttl.nd for ledningskorsningar beviljades under 
tl.rets lopp tillsttl.nd for 225 starkstroms- och 116 
svagstromskorsningar. Ptl. grund av ansok:ningar 
om installering av elektriska anordningar be
viljades 138 tillsttl.nd for installering av belys
ningsledningar och 150 tillsttl.nd for installering 
av telefonledningar i ptl. jarnvagsomrtl.det be
fintliga byggnader. 

Ptl. elektrotekniska byrtl.ns atgard utfordes 
323 och ptl. baningenjorernas tl.tgard 149 gransk
ningar av ledningskorsningar samt ptl. elektro
tekniska byrtl.ns tl.tgard 75 granskningar av e lek
triska installationer. 

V. FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN SAMT 
STANDARDISERINGEN 

Forraden. Vid statsjarnvagarnas fontl.d var 
lagerbesttl.ndets medelvarde under tl.r 1952 
7 268 285 100 mark, vilket belopp fordelade sig 
pA de olika forrAden sl'l.som foljer: vid forrtl.det 
i Fredriksberg 2 574 925 300, i Abo '1 014 246 200, 
i Vasa 1 158 537 800, i Uletl.borg 451 512 500, 

Kuopio 1 541 102 300 och i Helsingfors 
527 961 000 mark. Varor frtl.n forrtl.den for
bru.kades till ett varde av 12 005 4!i0 600 mark 
och forsAldes till andra statsinrattningar samt 
enskilda foretag till ett varde av 510 046 700 
mark. 

U pphandlingen. Till forrAden inkoptes under 
Ar 1952 varor till ett varde av inalles 
16 2,71 348 800 mark. 

FrAn utlandet importerades foljande varu
mangder: 

Stenkol och koks 
Hjulsatser ........ . 
Hjulringar ........ . 
Ra1s ............. . 
Jam och stt\.1 ..... . 
StAlplAt ....... ... . 
Oljor .. ....... . . . . . 
Diverse materialier 

Antal ton 

625 520 
4 

881 
37 727 

2 851 
1 654 
2 758 

Yarde I mk 

3 747 342 882: -
471 078:-

39 968 138: -
1 950 282 272: -

123 123 165: -
117 927 223: -
46129172: -

(broar etc .) 613 500 333: -

Summa mk 6 638 744 263: -

Statsjarnvagarnas forrAd har under tl.r 1952 
emottagit 1 862 490 m 3 ved till ett pris av m.k 
3 012 074 340: - eller i medeltal m.k 1 617: 22 
per m 3 • Dessa mangder av brannved har leve
rerats av Statsjarnvagarnas branslebyrA (VAPO). 
Utover nedannamnda produktion av SJ:s in
rattning i Konnunsuo har .av privata inkopt 
56 590 .ton branntorv till ett pris av mk 
214 846 878: - . 

Ytterligare har VAPO levererat sleepers 
765 024 st. till ett pris av mk 616 956 060: -, 
sleepers for vaxlar 72 927 st. till ett pris av 
m.k 90 420 482: -, timmer 99 522. 4 lm till ett 
pris av mk 25 347 741: - , samt telefon- och 
te1egrafstolpar 9 688 st. till ett pris av mk 
22 926 541: -, pAlstock 80 st. till ett pris av 
mk 224 000: -, ribb 30 m 3 till ett pris av m.k 
7 500: -, rotforstarkningar 33 st . till ett pris 
av m.k 13 200: - , hagnads tolpar 10 090 st . 
till ett pris av mk 965 385: -, vagnsstolpar 
88 744 st. till ett pris av m.k 22 186 000: -, 
hagnadsslanor 4 420 st. till ett pris av mk 
419 900: - , stl.gvirke 196 607 stds till ett pris 
av m.k 8 103 510: - och for SJ Hankasalmi 
sAg, stockar 1 203 607. 9 5 fot 3 till ett pris av 
mk 232 444 383: -, sleepersamnen 32 545 st. 
till ett pris av mk 25 498 998: -, timmeramnen 
139 lm till ett pris av mk 27 960: -, sleepers
amnen for vaxlar 2 469 st. till ett pris av mk 
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3 334 443:- och ii.mnen for vagnsstolpar 24 211 
st. till ett pris av mk 6 052 750: -. 

Briinsleforsorjningen. 

Konsumtionen for statsjarnvii.gamas behov 
var under ar 1952: 

lnalles 

Ved . . . . . . . . . . . . . 1 542 694 m 3 

Briinntorv . . . . . . . 714 917 dt 
tenkol . . . . . . . . . . 3 376 638 ~ 

dii.rav I lokomotlven 

1 322 893 m3 
704 974 dt 

3 314 644 $ 

De sutom har under samma tid sll.lts at 
jarnvii.gsfunktionii.rer 92 680 m 3 ved. 

Aven brii.nnolja bar anvants under 1952 
inalles 1 ·363 012 kg, varav for lokomotiv och 
motorvagnar 1 125 834 kg till ett pris av mk 
21 378 067:- inklusive banteringskostnaderna. 

Upphandlingen av varme- ocb gjuterikoks 
under ar 1952 steg till ca 2 194 000 kg, som till 
stor ta delen aven konsumerades. 

Kostnadema for bantering av nedannii.mnda 
brii.nsleti.mnen (lossning, lastning, travning, sag
ning ocb utgivning till lokomotiven o.s.v.): 

For ved . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 358 169 908: -
brii.nntorv . . . . . . . . . . . . 33 461 118: ___:. 
stenkol . . . . . . . . . . . . . . 184 929 386:-
brannolja . . . . . . . . . . . . 570 690: -

Antalet arbetare var 

i borjan av ar 1952 1 299 samt 75 bransle
arbetsledare 

i slutet av ar 1952 1 180 samt 73 bransle
arbetsledare. 

Utgivningsplattformer och -anlaggningar, 
vardbyggnader samt sparanlaggningar bar under 
ar 1952 blivit fardiga ocb tagits i bruk: 

Utgivningsplattform for vii.ltring i Iisalmi 
samt ombyggnadsarbetet av plattformen i Vaala. 

Bandtransportorer for utgivning av brii.nsle 
har tagits i bruk a foljande stationer: Abo, 
Toijala, Tammerfors, Seinajoki, Riihimaki ocb 
Kouvola. 

Utvidgning och omii.ndringar av lossnings
spar och forradsomraden har utforts bland annat 
i Kontiomaki, Viinijarvi, Pieksii.mii.ki, St. Michel, 
Seinajoki, Abo oob Riihimii.ki. 

Forvaringsskjul (stall) for lastningsmaskiner 
har blivit fardiga i Riihimii.ki ocb Kouvola. 

I Haapamaki brii.nsleforrad har under ar 
1952 fortfarande forfardigats ladmattvagnar for 
en mans sagmaskiner. 

Vardbyggnader har uppforts eller utvidg
ning av dem har utforts i Iisalmi ocb Pieksti.
mii.ki. Tvenne sma bastubyggnader har blivit 
fardiga a kolforrAden i Riihimaki och Malm. 

Nya banteringsmaskiner for lastning ooh 
lossning av brii.nsle har anskaffats till Abo, 
Toijala, Tammerfors, Seinajoki, Pieksii.mii.ki, 
Kouvola och Fredriksberg. 

Foljande medel har stii.llts till disposition 
under ar 1952 ur nyanskaffningsfonden: 

For utgivningsplattform- och spararbeten 10 
milj. mark, for uppforing av vdrdbyggnader 10 
milj. mark samt for anskaffning av lastnings
och transportmaskiner 75 milj. mark. 

Hankasalmi sag. 

SAgens mekanisering ii.r slutford, i vilket 
sammanbang uppforts moderns. sorterings- och 
avlastningsinrattningar. I sagens pannrum bar 
uppmonterats en lokomotivpanna till reserv
panna och for komplettering av angbebovet. Byg
get av en brandsaker brandstation har slutforts. 
Omplaneringen av bradgarden har paborjat . 
Lastningsbron for inlastning av trii.varor i jarn
vagsvagnar har forsetts med tak. 

SAgen var under aret i gAng i ett arbet -
skift, forutom under augusti, da den stod pA 
grund av arbetarenas arsledigheter och de sed
vanliga arsreparationerna. 

Sasom enda leverantor av ravara bar fort
farande Statsjamvagarnas Branslebyra (VAPO) 
fungerat. 

Sagstock har eniottagits ........ . 
Sleepersii.mnen bar $ •• • •••.•• 

Sleepersii.mnen for viixlar emottagits 
Amnen for vagnsstolpar emottagits 

1 199 742 f3 
3·2 802 st 

2 469 » 
24 211 » 

Den forsagade stockmangden steg till 
1 017 181 kubikfot, ocb antalet sleepers till 
3 3 946 st. sa rot sleepers for vaxlar till 2 716 
st. Totala produktionen steg till 5 255 stan
dard. 

Sagen levererade under Ar 1952 3 676 stan
dard brader och plankor, 255 standard sparrar 
ocb bjalkar, 57 627 st. vagnsstolpar, 36 499 st. 
sleepers, 2 309 st. sleepers for vti.xlar, 8 361 m 
timmer, 276 travmeter pii.rtor, 21 615 ms ribb
vedssplint samt smiirre mii.ngder av sarskilda 
artiklar ocb biprodukter. 

Arbetarantalet vid sagen var i medeltal 
155. 
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SJ :s inriittning i Konnunsuo fih· tillverkning 
av briinntorv. 

Till inrattningen i Konnunsuo for tillverk
ning av branntorv har anskaffats en ny grav
maskin med slapskopa samt en I>Tw·ve-J l.lSSil> 
branntorvmaskin med forvalkare. Branntorv 
producerades 19 000 ton och steg tillverknings
kostnaderna till mk 2 800: - per ton. Arbetar
antalet var storst i juni (274), och minst i mars 
(41). I borjan av aret fanns 12 283 ton torv 
upplagrad och vid arets slut 14 355 ton; leve
ranserna steg till 16 928 ton. 

Sasom biprodukt har aven tillverkats 6 736 
balar torvstro, leveranserna har stigit till 6 763 
balar. 

Inv,pregneringsverken. 

Tvenne impregneringsverk var i gang under 
Ar 1952, en i St. Michel och en i Somerharju. 
Impregneringsverken arbetade utan st6ringar hela 
Aret, den forra i tvenne och den senare 2 12 
manad i tvA skiften, resten av Aret i ett skift. 

Fran impregneringsverket i St. Michel leve
rerades foljande impregnerade travaror: 143 199 
st. sleepers, 19 627 st. sleepers for vaxlar, 1 634 
st. ledningsstolpar, 2 876 st. telegrafbarrar, 
9 469 st. hagnadsstolpar, 7 500 st. vagnsstolpar 
och 148 143 m sagat virke. KreosotatgAngen 
steg till 1 451 698 kg. 

FrAn impregneringsverket i Somerharju leve
rerades foljande impregnerade travaror: 94 128 
st. sleepers, 16 137 st. sleepers for vaxlar, 3 315 
st. ledningsstolpar, 6 830 st. vagnsstolpar, 7 785 
st. gardselstolpar, 1 025 st. hagnadsslanor samt 
29 982 m sagat virke. K.reosotAtgAngen steg 
till 1 170 503 kg. 

Impregneringskostnaderna steg till mk 
1 900: - per m 3 • 

Varu- och materialundersokningar under ar 1952. 

Under Ar 1952 utfordes i upphandlings 
byrans laboratorium inalles 1 222 olika varu
och materialundersokningar: 

Me taller: 

Jarn och stAl ........... 69 st 
Koppar och rodmetaller . . 9 » 
Vitmetaller . . . . . . . . . . . . . 209 1> 

Diverse meta!ler 

Smorjoljor och -fett: 

Cylinderoljor .. . .. . ..... . 
Maskin- och vagnsoljor .. 
Diverse oljor och fett .... 

16 I) 

14 st 
44 I) 

33 I) ---

303 st 

91 st 

Flytande bransle: 

Bensin . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 st 
Gaso lja . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1> 

Fasta branslen: 

Koks... ... ............. 1 st 
Stenkol . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 I) 
Torv ....... .. .......... 196 I) 

MAlningstillbehor: 

Torra farger . . . . . . . . . . . . 29 st 
Olje- och lackfarger . . . . . 86 1> 

(Lack-)fernissor.......... 18 1> 

Terpentin . . . . . . . . . . . . . . . 5 1> 

Smorjor for vagnstak . . . . 1 1) 

20 st 

422 st 

139 st 

Konserverings- och impregneringsamnen: 

Bitumen och asfaltlack. . . 5 st 
Impregneringsoljor ...... . 
Tjara och karbolineum 

12 I) 

6 I) 

Rengoringsmedel .......... . ... . ... . 
Limamnen . .... .... . ............ .. . 
Tyger och garn ...... .. .. ... . . . .... . 
Gummivaror ...................... . 
Dricks- och pannvatten ....... ..... . 
Diverse amnen ............... . .... . 
Otillstallbara varor ............. . .. . 

23 st 

27 st 
4 I) 

46 » 
3 I) 

74 I) 

41 I) 

29 )) -------
Summa 1 222 st 

Standardiseringen. Under Arets lopp blev den 
yttre ramen for statsjarnvagarnas standardise
ring i sA mAn fardig, att det egentliga standardi
seringsarbetet kunde borja. Standardiserings
namnden har sammantratt tvA ganger, 29. 5 
och 21. 11. Under det sistnamnda motet fast
stalldes 13 nya standarder. Standardiserings
namndens arbetsutskott sammantradde sex gan
ger. Vid dessa moten behandlades forutom 
standardiseringsforslagen grupperingen av sta.n
dardbladen, forslag till en ny blankett for stan
dardbladen samt nAgra allmanna definitioner. 
Stal-, tra- och oljekommitteerna sammantradrle 
envar flere ganger . Resultatet av deras arbete 
blir till storsta delen synligt forst under foljande 
Ar. 

Det egentliga standardiseringsorganet har 
bestatt av en standardiseringsingenjor samt som 
hans hjalp, en tillfallig maskiningenior. Maskin
skrivnings- och ritningsarbetena har utforts av 
olika personer vid sidan av deras eget arbeto. 
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VI. TRAFIKEN 

Allmiinna trajikbestiimmelser. I den for stats
jarnvagarna den 26 april 1929 givna trafik
stadgan har under verksamhetsAret vicltagits 
foljancle andringar: 

Genom forordningen av den 22 februari 
1952 a.ndrades sagda stadgas 7 5 § 2 mom och 
85 § 5 mom samt genom forordningen av 25 juli 
21 § 1 mom, 69 § 14 a och b mom samt 83 § 
5 b och c mom. Dessutom har, med ja.rnvags
styrelsens beslut av den 6 juni och den 23 sep
tember gjorts andringar i sagda stadgas 16 § 
4. tillagg, och med den 5 augusti gjorda beslut 
32 § 1. tillagg, samt den 13 oktober, 40 § 1 tilllagg. 

Fornyad Tdgsakerhetsordning triidde i kraft 
1·iiknat frAn den 1 mars. Dessa bestiimmelsers 
110 § 2 mom och 111 § 1 mom iindrades genom 
jarnvagsstyrelsens beslut av den 4 juni och 105 
§ 11 mom genom beslutet av den 25 juni varvid 
aven till 61 §, 130 § 21 mom amt 145 § 2 b och 
4 mom gjordes vissa iindringar och tillagg. Den 
17 december andrades iinnu samma bestiimmel
sers 22 § 7 mom. 

Fornyad Stations- och tdgtfanstgoringstadga 
tradde i kraft raknat frAn den 1 juli. 17 § 3 
mom i denna stadga iindrades genom jarnviigs
styrelsens beslut av den 23 september. 

Trajikplatserna. Betriiffande trafikplatserna 
vidtogs under verksamhetsAret foljande av tra
fikens art och omfAng betingade foriindringar: 

Otava station av tredje klass nedflyttades 
till station av fjarde klass; 

Utti, Kantala, Heinavesi och Nummela 
stationer av fjarde klass nedflyttades till sta
tioner av femte klass; 

Uusi-Viirtsilii station av tredje klass samt 
HindhAr, imo, Toivala, .Tuojarvi, Asunta, Sal
minen, Vesanka, Billniis, Koura och Vierumiiki 
stationer av femte klass nedflyttades till bAll
platser och Porokyla station av femte klass 
till linje-expedition; 

Anttila, Okeroinen ocb Hietamaki hAllplatser 
nedflyttades till plattformviixlar; 

Muijala. ocb Noppo pla.ttformvii8.lar ned
flyttades till baltpunkt ocb vii.xel; samt 

Torma plattformviixel och Vuohenoja, Keski
lohja och Rieskala plattformer till :t>altpunkter; 

Outokumpu och Lielahti stationer av fjarde 
klass hojdes till stationer av tredje klass; 

.Toutseno, Raippo, Vuobijiirvi, Lojo koping 
ocb Hertoniis stationer av femte klass hojdes 
till stationer av fjiirde kla.ss; 

Ahtiala och Vihtari hAllplatser hojdes till 
stationer a.v femte kla.ss, Variila och alosaari 
vaktstallen samt Jamsankoski plattformvaxel 
andrades till hAllplatser och Merstola oppnades 
for trafik i egenskap av hAllplats. 

SJ Resetjanst vid Helsingfors station fast
stiilldes, ur redovisningsskyldighet, som sjalv
standig expedition, rakna.t frAn den 1 juli. Genom 
jarnviigsstyrelsens be lut av den 26 augusti 
overflyttades 2 trafiksektionens vagnsfordelning 
frAn Lahtis till Riihimaki och genom beslut av 
den 11 november bestamdes 5 trafiksektionens 
vagnsfordelning att flyttas frAn Vasa till Seina
joki raknat fran den 1 januari 1953. 

Murtomaki-Otanmaki under byggnad va
rande bana oppnades for provisorisk trafik den 
1 juni och den under byggnad varande hamn
bana.n .Tamsii-Olkkola och ba.mnsparet till 
Peralanlahti for provisorisk vagnslasttrafik rak
nat fran den 1 augusti samt den till Kontiomaki 
-Taivalkoski banan horande bandelen Hyryn
salmi-La.aja for provisorisk trafik den 1 dec . 
Kouvola-Variila dubbelspar oppnades for trafik 
raknat fran den 1 aug. 

Tidtabellerna. Vintertidtabellen 118 var 
ikraft till den 14. 5. 1952 med smiirre forand
ringar som gjordes under varvintern. 

Tidtabellen 119 uppgjordes i huvudsak pa 
basen av sommarens tidtabell 117. Av andringar 
jamfort med den sistniimnda ma anforas, att 
dagsnalltagparet 75/76 Helsingfors-Kuopio ut
stracktes att trafikera bela Aret mot att tidigare 
har varit sommartag. Atgiirden bar visat sig 
lyckad. MeHan Kemi-Rovaniemi ocb Siilin
jarvi-Iisalmi indrogs ett persontagpar avensom 
under vintersiisongen ett par mellan Tornea
Kauliranta. 

For Olympiska spelen uppgjordes for tiden 
10. 7-9. 8. tilliiggstidtabell anpassad till den 
ordinarie tidtabellen i vilken dock endel iindrin
gar mAste goras. Extratag till Helsingfors avgick 
fran Abo, Tammerfors, Vasa, Uleaborg, Tornea, 
Kuopio, .Toensuu, Villmanstrand och Kouvola. 
Lokaltagen till Helsingfors omgivningar omorga
niserades delvis och i godstagens tidtabeller 
gjordes en mangel andringar. Trafik overvak
ningssystemet togs ibruk. AndamAlet med sys
temet uppnaddes satillvida, att tagtrafiken var 
sa gott som 100 % i enligbet med tidtabellerna. 
Antalet resande var icke sa stort som pa for
band hade beriiknats. 
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I den ordinaria tidtabellen gjordes vissa 
iindringar. Salunda forii.ndrades motorexpress
tag-paret som for Olympiaden insattes fran 
10. 7 mellan Abo-Tammerfors till helarstag. 

Den 1 augusti uppgjordes godstagtidtabel
lerna pa nytt for striickan Kouvola-Kotka och 
Inkeroinen-Fredriksbamn da dubbelsparet mel
Ian Kouvola-Viiriilii. blev fiirdigt, och 

den 1. september iindrades endel tagtid
tabeller pa bandelarna Abo-Loimaa och Haapa
miiki-Seiniijoki huvudsakligast for transport av 
skolbarn. 

Sommar sniilltagparet 67/68 Tammerfors
Kemi-Tammerfors och de biirtill anslutna 
lokaltagen pa bandelarna Haapamiiki-Jyviis
kylii, Seiniijoki-Kauhajoki, Vasa-Seiniijoki och 
Benniis-Jakobstad upphorde att ga den 14. 9. 

Den 1 december uppgjordes tidtabellerna 
for Jyviiskylii-Aiinekoski pa nytt da Suolahti 
nya station blev fiirdig. 

Samma dag iindrades Orivesi-Jiirnsiinkoski 
tagtidtabeller ocb sovvagn insattes pa striickan 
Helsingfors-Jiimsiinkoski. 

D a Hyrynsalmi-Laaja handel blev fiirdig 
for tillfiillig trafik fortsatte tagparet 695/696 
iinda till Olkiaho baltpunkt ocksa fran den 
1 december. 

Tidtabellerna for sniilltagen 7 och 8 som 
trafikerar striickan Leningrad-Porkala beslot 
man iindra riiknat fran den 1 januari 1953 sa
lunda, att de anliinder till Koklaks kl 7. o 1 (forr 
17.45) och avgar fran Koklaks 18. 55 (forr 22.10) . 
Till foljd av denna foriindring maste tidtabel
lerna for endel person- och godstag iindras. 

Riiknat fran sistniimnda datum beslOts iiven 
officiellt borja en direkt personsamtrafik mellan 
Helsingfors-Leningrad. Vagnarna kommer att 
fran Finlands sida framforas udda dagar i tag 
81 fran Helsingfors till Kouvola, diir de over
fora till tag 7, samt jiimna dagar fran Vainikkala 
med tag 722/6 till Helsingfors. 

Tagens framforande under tidtabellperioden 
119 bar varit biittre ordnat iin forr . Delvis bar 
det berott pa att gods- och godstagtrafiken har 
minskat och delvis iiven av effektivare kontroll 
av tagens gang ocb av att tagexpedierings
anordningen togs ibruk. 

Ar I Tlgkm I Motorv. 
Suiill- o. persont!\g tAg 

1952 ....... .. ...... ·I 14 228 400 
I 

1836 200 
1951 .. .............. 14 796 300 1353 200 

Persontmfiken. I persontrafiken har under 
beriittelsearet observerats minskning i jiimforelse 
med foregaende Ar (se nedanstaende tabell). 
Detta bar till en del berott pa, att den inskriinkta 
vintertidtabellen n :o 118, som triidde ikraft 
den 1. 10. 1951, giillde anda till den 14. 5. 

Att vagnkilometertalet minskat trots att 
vagnsaxelkilometerantalet for personvagnarnas 
del ar 1952 utvisar en avseviird okning i jiim
forelse med foregaende ar beror pa att sovvag
narnas antal okat i trafiken. 

Godstrajiken. De under beriittelsearet for
siimrade utrikeshandelsforbindelserna aterspeg
lades iiven i jiirnviigens godstrafik. Da lasternas 
antal under 1951 steg till 2 000 878 vagnar eller 
i medeltal 5 483 vagnar per dag, foll det under 
1952 till 1 77 5 049 vagnar eller i medeltal 4 849 
vagnar om dagen. Pa grund av det minskade 
transportbehovet uppstod icke tmder beriittelse
aret nagon vagnsbrist utan kunde man leverera 
vagnar At kunderna i enligbet med bestiill
ningarna. 

Under ar 1952 siindes sammanlagt 964 737 t 
styckegods, eller 10.5% mindre iin foregaende ar. 

Fran och med den 15. 5. tradde de nya 
last- och transportbestiimmelserna for stycke
gods ikraft, vilka grundar sig pa foregaende ar 
utforda prov ocb vilka, pa basen av under varen 
erhallna statistiska uppgifter, kunde fas att 
motsvara de praktiska fordringarna och ges sin 
slutliga utformning. Enligt omorganiseringen 
uppdelas banniitet i spridningsomraden. Till 
spridningsomradet hor sadana, spridningsstatio
nen niirliggande trafikplatser, till vilka stycke
godssiindningar endast genom pa spridnings· 
stationen utford omlastning far transporteras 
antingen med jiirnviigens bilar eller med kurs 
vagnar iinda fram till bestiimmelsestationerna. 
Fran ett spridningsomrade till ett annat skeende 
fjiirrtransport utfores med snabba tag, angaende 
vilka noggrannt bestiimmes i godsstadgan. 

Utover de foregaende ar anskaffade 5 gaffel
truckarna erholls under aret endast 1 gaffe]. 
truck. Dessutom anskaffades 52 manuellt drivna 
lyftvagnar, 2 000 lastpallar och 353 nya magasin
kiirror, av vilka en betydande del var forsedda 
med luftgummiringar. For att utveckla det 

I Summa person tAg 
I Vakm for person-

vagnarnas del 
I Resornas 

an tal 

I 
16 064 600 

I 
253 789 600 

I 
36 592 383 

16 149 500 249165 300 42 606 878 
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meka.niska handhavandet gjordes projekt och 
forarbeten. 

Under b erattelseAret anskaffades 5 st trans
portbehAllare pA prov. B ehAllarna, (burva.gnar) 
ar forsedda med hjul och behAllarens kubrymd 
ar 2 m 3 • BehAllaren transporteras frAn avsan
daren till mottagaren och avsandaren kan lAsa 
den. De som anvant dem har varit myoket 
nojda med forsaken, ty godset har kunnat 
sandas oemballerat vilket i botydlig grad har 
inbesparat kostnader och skador har alls icke 
forekommit. 

For att gora storkundernas styckegodstrans
porter snabbare tog man ibruk s.k. spridnings
vagns system. DA spridningsomrAdena blivit 
bestamda kunde man tillata vern som hellst av 
kunderna att hopsamla av sina sandningar till 
spridningsvagnar i enlighet med anvisningarna, 
varvid transporten blev snabbare och omlast
ningsarbetet minskade. Flere tiotal dylika trans
portoverenskommelser gjordes under Aret. PA 
flere bandelar utfores spridnings- och uppsam
lingstransporterna inom spridningsomrAdet med 
bilar. 

For att utveckla styckegodshanteringen holls 
under Aret mAnga redogorelsetillfallen, upp
gjordes instruktionsblad och special undervis
ningsfilm, vilken speciellt forsoker framhAlla 
betydelsen av god bantering. 

Trajikavdelningens biltrajik. Jarnvagens bil
trafik har under det forflutna Aret bedrivits i 
enlighet med de riktlinjer och i den utstrii.ckning 
som jarnvagsstyrelsen bestamde i sitt beslut av 
den 17. 4. 1951. 

Som en betydelsefull faktor vid skotseln 
av trafiken rna namnas, att ministeriet for 
kommunikationer och allmanna arbetena den 
29. 7. 1952 beviljade jarnvagsstyrelsen tillstAnd 
for omrAdestrafik inom rikets bela omrAde. 

380 till utlAtande insanda trafiktillstAnds
ansokningar behandlades under Aret. 

H e m k 6 r n i n g. Hemkorningsverksamhet 
pAborjades fr.o.m. 15. 5 i Jamsa och Toijala, 
15. 9 i ,Fredrikshamn, samt 1. 12 i Haapamaki 
och Karis. Fr.o.m. I. 12 overfordes Lojo stations 
hemkorning till SJ:s egen verksamhet, dA den 
darforut omhanderhafts av Oy Pohjolan Liikenne 
Ab. Vid arets slut fanns det 45 hemkornings
platser av vilka 33 skottes av SJ och 12 av 
Oy Pohjolan Liikenne Ab. 

S p rid n in g s transporter. Under 
berattelseAret oppnades nya spridningstransport
linjer pA foljande bandelar: spridningsbilen pa 

6 

strackan Jyvaskyla-Haapamaki fick order att, 
fr.o.m. den 15. 2 tvA gAnger i veckan kora till 
Multia kyrkoby. Fr.o.m. 15. 5 insattes pa Jyvti.s· 
kyHi.- Haapamaki linjen en hjalpbil, som kor 
mellan Jyvaskyla- Petajavesi-Jamsa. Fr.o.m. 
den 15. 5 oppnades spridningstransport pa lin
jerna Tyrvaa- Aetsa- Lauttakyla, Tyrvaa:
Kauvatsa-Kokemii.ki, Orivesi- Lyly ooh linjen 
·Tammerfors-Vatiala fortsattes anda till Sui
nula. Linjerna Haapamaki-Keuruu- Kolho, 
Karis- Fiskars och Lahtis-Heinola oppnades 
den 1. 12 for spridningstrafik. Dessutom over
fordes spridningslinjen Riihimaki- Hyvinge
Karis, som tidigare trafikerats av Pohjolan 
Liikenne Ab, frAn den 1. 12 till SJ: trafik. Vid 
verksamhetsArets slut utfordes spridningstrans
porter i allt pA foljande bandelar: Riihimaki
Hyvinge- Karis-Fiskars, Riihimaki-Lahtis
Kouvola- Villmanstrand-Imatra, Lahtis-Hei
nola, Kouvola-Ingerois, Riihimaki- Tavaste. 
hus-Toijala, Ta=erfors-Suinula, Tammer
fors-Tyrvaa- Bjorneborg-Mantyluoto, Orivesi 
-Lyly, Haapamaki-Kolho, Jyvaskyla-Haapa
maki, Pieksamaki-St. Michel-Mantyharju och 
Abo-NAdendal. Dessa spridningslinjers sam
manlagda langd ar ca 1 270 km. 

Gods lin j ern a. DA Vesijarvi Jarnvags 
ab upphorde med styckegodstransport pa sin 
jarnvag, borjade SJ fr.o.m. 1. 8 bedriva gods
trafik pa linjen Lahtis-Lovisa. Som utgAngs
punkt for godslinjerna Heinola-Hartola ooh 
Heinola--Joutsa bestamdes fr.o.m. den 1. 12 
Lahtis. PA linjen Villmanstrand-Savitaipale 
upphorde trafiken vid arets slut till foljd av 
att den icke bar sig. De trafikerade godslinjernas 
antal var vid arets slut 21 och deras samman
lagda langd 2 945 km. 

B i 1 parke n. Av ny kormateriel anskaf
fades under verksamhetsaret 1 person-, 2 linje 
och 65 lastbilar samt 6 halvslapvagnar. I sam rna 
man avfordes fran bOckerna 3 linje- och 49 last
bilar. Dessutom sAldes den kormateriel som 
anvants av Pohjolan Liikenne Ab och som ut
gjordes av 30 linje· och 33 lastbilar samt 11 
halvslapvagnar, till sagda firma. Vid arets slut 
fanns i trafikavdelningens ago en bilpark om
fattande 6 person-, 2 linje- (tillverkas), och 259 
lastbilar samt 14 halvslapvagnar. 

Nyinventering av trafikavdelningens bilar 
utfordes under berattelsearet pa transportbyrans 
bilsektions forsorg pA grund av det den 23. 1. 1952 
av ministeriet for kommunikationer och all
manna arbetena beviljade tillstandet. 
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T a r i f f e r n a. Biltrafikens transport
avgifter har icke under det gll.ngna aret andrats, 
med undantag for linjebiltarifferna, dar, for 
de minsta forsandelsernas del, en bojning gjordes 
med ca 10 %, raknat fran den 15. 5. 52. 

Samtrafik med Oy Pobjolan 
L i ike nne A b. Ett nytt samtrafikavtal 
underskrevs den 23. 4. 52 ocb da sll..ldes at 
bolaget den at dem utbyrda kormaterielen. At 
bolaget gavs i uppdrag att skota styckegods
transporterna pa bandelarna Kemi-Kauliranta 
ocb Kemi-Rovaniemi raknat fran den 20. 10 
Kemijarvi-Kelloselka fr .o .m. 10. 11 ocb Ulea
borg-Kemi fr.o .m. 15. 12. Den sammanlagda 
langden av de av bolaget trafikerade spridnings
linjerna var vid berattelsearets slut ca 685 km. 

Forkommet och skadat gods. 

Forkommet gods. Under berattelsearet bar 
frAn olika trafikplatser inlamnats 5 691 med
delanden om saknad av till befordran inliimnat 
gods. Foregaende ar var motsvarande antal 
6 320. Av det saknade godset har 3 950 eller 
69 % klarats upp. Salmat gods eller i dyl. 
kategori befintligt bar konstaterats olika ban
teringssatt enligt foljande: 

l. vid 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

rnottagandet . ........... . .. . 
lastning ................ . ... . 
omlastning ................. . 
lossning ...... .............. . 
overlamnandet till mottagaren. 
bortlamnat fran fraktsedeln .. . 
stulet .... .... ........... ... . 

1l.o % 
12.9 >) 

36.6 >) 

15.7 >) 

17.2 » 
1. 2 >) 

5. 4 >) 

Skadat gods. Angaende skada pa gods bar 
tmder verksamhetsaret till reklamationssektio
nen inlarnnats 10 729 anmalningar; motsvarande 

antal foregAende ltr var 10 836 st. Dlt man 
jamfor antalet forsandelser under aren 1951- 52 
kan man konstatera att antalet skador jamfort 
med forsandelsernas antal nagot bar okat. Fall 
av skadat gods bar konstaterats i alla former 
av godsbantering utan att man narmare kunnat 
faststalla bm· stor d l darav beror pa bristfallig 
materiel eller direkt pa banteringen. 

Fordrojda transporter . 977 anmalningar an
gaende oregelbundenheter under transporterna 
bar ingatt till reklamatiossektionen, rnotsva
rande antal under foregaende ar steg till 852. 

Stalder. De konstaterade stoldernas antal 
steg tmder berattelsearet till 225, darav upp
klarades 61 fall eller 27 %- Under foregAende 
ar steg de konstaterade stoldernas antal till 271. 

Outtaget gods. Under berattelsearet anord
nades i Helsingfors 13 auktioner, dar samrnan
lagt 4 314 st. olika slag outtaget gods forsaldes, 
foregaende ars tal var respektive 11 och 3 488. 
Vid olika linjetrafikplatser utfordes liknande 
forsaljningar av gods vid 385 tillfallen. 

Skadestandsanspnlk. Under ar 1952 behand
lades 2 068 ansokningar om ersattning for for
sandelser som forkommit, skadats, fordrojts vid 
transporten m.fl. liknande fall. Av ansok
ningarna godkandes 71 % och forkastades 29 
%- Ersattningarna fordelade sig enligt de 
utbetalade beloppen enligt foljande: 

for stolder . . . . . . . . . . . . 20. s % 
forkommet gods som icke 

kunnat klarlaggas . . . . 13. s >> 

for skador . . . . . . . . . . . . 44. a » 
for lackage fran vagnstak 22. 1 >> 

De utbetalade ersattningarnas sammanlagda 
summa var under ar 1952 18 598 621 mark. 

VII. T ARIFFERNA 

Fran och rned borjan av berattelsearet 
gjordes andringar i statsjarnvagarnas tariff
stadga enligt forordningen av den 14. 12. 1951 
(N:o 621/51) vilka betydde en forhojning med 
i medeltal 18. 5 % pa priset for r esebiljetter 
och 23 % pa godstarifferna. I denna forordning 
faststalldes dock tarifferna for spannmll..l och 
ved att galla till den 1. 4. 52 enligt de gamla 
bestammelserna. Enligt beslut av ministeriet 
for kommunikationer och allmanna arbetena 

ersattes jarnvagen ur statens rnedel for sank
ningen. Genom forordningen av den 21. 3'. 52 
(N:o 133/52) bestamdes nedsattningen for ved 
och spannmll..l att fortsatta tillsvidare aven efter 
den 1. 4. 52. Den 18. 9. 1952 bestamde minis
teriet for kommunikationer och allmanna arbe
tena att frakten for branntorv, raknat fran den 
1. 10. 1952, skall beraknas enligt vedtariff. 
For den salunda beviljade nedsattningen er
hll..ller jiirnvagen ersattning ur statens medel. 
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Jarnvagsstyrelsen beslot den 23. 4. 1952 att, 
raknat frAn den 1. 7. 1952, andra vissa frakt
klasser huvudsakligast for gods horande till 
travaror. Andringarna skulle ha 1nedfort en 
hojning av godstrafikinkomsterna med ca 2 %-
1 enlighet med ministeriets for kommunikationer 
och allmanna arbetena uppmaning av den 
5. 6. 1952 beslot jarnvagsstyrelsen dock den 
12. 6. 1952 att tillsvidare uppskjuta ikrafttra
dandet av beslutet angAende hojandet av frakt
klass raknat frAn 1. 7. 52. 

Den 1. 3: 1952 tradde forordningen av den 
11 januari 1952 om faststallande av avgifter for 
jarnvagstransporter for forsvarsvasendets riik
ning ikraft, samtidigt upphavande forordningen 
av den 11 oktober 1946 angAende militartariff. 
PA grundval av denna nya forordning gjordes 
mellan jarnvagsstyrelsen och forsvarsministeriet 
ett tariffavtal, som tradde ikraft den 1. 3. 1952 
men detta tariffavtal annullerades genom det 
den 1. I. 1953 ikrafttradande nya tariffavtalet. 

Ringresebiljetter. 

Mellan den 1 maj och den 30 september 
sA.ldes, med den begransning som fororsakades 
av seglationsperioderna pi\ insjoarna, ringrese
biljetter till 42 ordinaria ringresor. For resor 
utover de ordinarie ringresorna fanns 20 tillaggs
resor, vilka lampligt kunde kombineras med de 
fiesta ringresor. Sammanlagt sAldes 10 910 st. 
ringbiljetter och 4 399 st. tillaggs- och anslut
ningsbiljetter eller till ett varde av ca 30.5 milj. 
mk. 

Fraktutjamningar. 

Den 6 november 1951 beviljade jarnvags
styrelsen en sAdan fraktformA.n for exportvaror 
som sandes som vagnslast till Hango eller Abo 
hamn, att om avsandningsplatsen lAg narmare 
Abo hamn an Hango hamn uppbars for gods 
som sandes till Hango hamn samma frakt som 
beraknats for Abo hamn. 

PA samma satt beraknades, om strackan 
frAn avsandningsplatsen var kortare till Hango 
hamn an till Abo hamn, for gods som sande 
till Abo hamn frakten enligt strackan till Hango 
hamn. SA.lunda beraknad beviljad fraktnedsatt
ning fAr dock vara hogst lika stor som den 
nedsattning, som uppstAr dA den verkliga be
stammelsestationens frakt utraknas och dA pris
talet som erhAlles enligt tarifftabellen minskas 
med talet 5. Denna inskrankning var amnad 
att hindra t.ex. att gods frAn en station nara 

Abo skulle sandas till Hango hamn enligt frakt
beriikning till Abo hamn. 

FraktformAnen var ikraft frAn den 15. 12. 
1951 till 30. 4. 1952. Dessa formAner beviljades 
icke om avsandaren mojligen for ifrA.gavarande 
transporter till Hango eller Abo redan erhA.llit 
nAgon specialnedsattning. 

En dylik fraktformAn beviljades den 5 
november 1952 aven for tiden frAn 15. 12. 52 
till 30. 4. 53. Donna fraktformAn upphiivdes 
dock den 9. 12. 1952, dA jiirnviigsstyrelsen am
tidigt beviljade for vid anvandning av en frakt
sedel for ett parti om minst 10 vagnslaster ex
portgodsforsandelser till nAgon av hamnarna 
Skatudden, Hango, Abo, Raumo och Manty
luoto sAdan, frAn den 15. 12. 1952 hogst till 
den 30. 4. 1953 ikraftvarande, fraktformA.n, att 
frakten beriiknas for alla dessa hamnar i enlig
het med den narmaste fardstriickan frAn av-· 
sandningsplatsen och tillampande dess trafike
ringsbestammelser. Den sA.lunda beviljade ned
sattningen fick dock icke vara storre an om den 
faktiska fardstrackans beraknade avgiftstal mins
kades med talet 2. 

!fall antalet samtidigt avsanda vagnar var 
minst 20, beraknades frakten till alia ovan· 
namnda hamnar i enlighet med det avgiftstal, 
som erholls, for fardstriickan till den narma t 
belagna hamnen minskat med talet 1. Den 
sAlunda beviljade nedsattningen fick dock icke 
vara stOrre an den som erhAlles om det avgifts
tal som erhAlles pA grund av den faktiska fiird. 
striickan minskas med talet 3. Vid beriiknandet av 
vagnsantal riiknades 4-axlig vagn som tvA vagnar. 

Hango inre hamn ansA.gs vid fraktberakning 
for exportvaror, sA.som oppen for fullstandig 
godstrafik, varfor till avgiftstalet icke gjordes 
tilliigg darf or. 

I fraktriikningen tilliimpades forovrigt T 
38 § 15 mom fraktbestiimmelser. 

For till Helsingfors vastra hamn och till 
Sorniis avsant gods uppbars normalfrakt. Om 
till Skatudden pi\ tidigare namnt siitt beraknad 
frakt var billigare uppbars for godset den sA 
beriiknade Skatudds frakten. Om for nA.gon 
forsandelse beviljats specialnedsattningar, be
viljade dessa nedsattningar, ifall nedsattningen 
sAlunda beriiknad var storre iin den ovan om
talade nedsattningen. BAda nedsattningarna 
beviljades icke samtidigt. 

Internationell samtrajik. 

Godssamtrafik mellan Finland, Sverige och 
Norge via Abo hamn- Stockholm. 
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Bestihnmelser rorande berakningen av trans
portavgifter i samtrafiktariffen andrades den 
1 i februari, maj, juli och augusti mlmader. 

Jarnvagssamtrafik mellan Finland
Radsunionen. 

Genom forordningen av den 18 april 1952 
andrades 3 och 13 art. i forordningen angd.ende 
tariff for befordran av resande, resgods och gods. 

Raknat frAn den 1 maj andrades expeditions
bestammelsernas 8 §. 

Raknat fran den 1 maj andrades jarnvags
gransoverenskommelsens 1 och 45 §§. 

De internationella fordragen IFP och IFG. 

Den 15-25 oktober bolls i Bern de Inter
nationella Fordragens V justeringskonferens, dar 
finska Staten representerades av regeringssek
reterare W. Hakkinen och trafikkontrollor 
N. G. arvala. 

tatsjarnvagarna anslots, raknat fran den 
I. 5. 1952 till den, av de fiesta Europeiska 
jarnvagar omfattade Internationella Kupong
biljettariffen (Tarif International a Coupons 
pour le transport des voyageurs et des bagages, 
T.I.C.), enligt vilken bestamda jarnvags tationer 
kan salja kuponghaften i utlandsk trafik. Sam
tidigt samtyckte aven angfartygsbolagen som 
trafikerade linjerna Abo fHelsingfors-Stockholm 
att ansluta sig till T.I.C.-trafiken, varvid det 
blev mojligt att salja kupongbiljetter horande 
till IFP aven for namnda batstrackors del. 
Sd.lunda deltar Finland ater i samma slags 
kupongsystem, som fore forsta varldskriget 
skottes av Verein deutscher Eisenbahnverwal
ttmgen . Genom detta forfarande erholl SJ Rese
tjanst pa Helsingfors station, mojlighet att salja 
olika landers jarnvagskuponger i samma ut
strackning som de ordinaria resebyraerna. 

Till foljd av Olympiaden var den interna
tionella persontrafiken pa Finland isynnerhet 
under tiden for tavlingarna mera omfattande an 
under vanliga ar. Till foljd av de vii.ntade 
transportsvarigheterna var nedsii.ttningarna for 
sii.llskapsresor forbjudna under tiden 9. 7-
9. 8. 52, eller samma tid som for resor med bat 
fran Stockholm till Finland. Billiga nordiska 
1·undresor fick istii.llet sii.ljas utan tidsbegrii.ns
ning. Rundresor som berorde Finland saldes 
salunda nagot mer an fon·a sommaren eller ca 
950 st. 

Under aret (1. 2. 52) erholls en ny nordisk 
persontrafiktariff istallet for den redan 1941 

utgivna och med 37 tillaggsblad andrade garnla 
tariffen. Samtidigt fornyades samtrafiktariffen 
for de Nordiska lii.nderna-Osterrike, och Jugo
slavien anslots samtidigt. Pa aroma gang togs 
den nya expressgodstariffen for de N ordiska 
lii.nderna-OsterrikefJugoslavien i bruk. 

SJ Resetjansts expeditionsmojligheter okades 
under aret genom att av den, raknat fran den 
1 juli 1952 gora ur redovisningsskyldighet sjalv
standig och ur egentlig resebyrd.expedition 
synpunkt direkt under tariffavdelningen lydande 
expedition. Forutom for olika landers jarnvags
kuponger ansok-tes for den, ratt att salja bil
jetter till de fiesta batresor pa hem- och utlandet, 
biljetter till alla inhemska busslinjer som tillhor 
Oy Matkahuolto, samt biljetter till Aero Oy:s 
inhemska flyglinjer. 

Inhemsk samtrajik. 

Mellan statsjarnvii.garna och Lovisa jarnvag 
gjordes ett nytt samtrafikavtal, med vilket 
upphii.vdes det samtrafikavtal med dari gjorda 
tillagg och andringar, som triidde ikraft den 
1 januari 1940. 

Det nya fordraget beror endast express
och fraktgodsforsandelser om minst 4 000 kg. 
I samtrafiken tillii.mpas statsjii.rnvagarnas trafik
och tariffstadga samt de givna bestammelserna 
angaende trafikplatsernas trafikering. Samtra
fiken for person- och styckegodstrafikens del 
bar helt upphort. 

Avgifterna fordelas mellan jarnvagarna sa
lunda, att Lovisa jarnvii.g erhaller 33. 5 % av 
fraktinkomsternas totalsumma. Till dessa av
gifter raknas ii.ven forutom de egentliga trans
portavgifterna dessutom efterkraversattning, 
tillii.ggsavgifter for presenning, bispar, hamn
omrade rom. som anteck:nats pa fraktsedeln. 

Detta nya samtrafikavtal trii.dde ikraft den 
15 augusti 1952. 

Angd.ende samtrafik med Oy Pohjolan Lii
kenne Ab gjordes ett nytt tariff avtal som 
tradde ikraft den 15 december 1952, och som 
upphavde det tariffavtal och de dari gjorda 
tillaggen och andringarna som tradde ikraft den 
15 maj 1950. 

SJ Personaltidning. I enlighet med jarn
vagsstyrelsens beslut av den 30 september 1952 
utgavs i december ett provnummer av SJ Per
sonaltidning i en upplaga om 35 000 st . exemp
lar. Vid foredragning den 5 november 1952 
utnamndes tidningens redaktionsrad, till vilket 
horde 5 representanter for jarnvagsstyrelsen och 
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fyra for jii.rnvagsmannaorganisationer samt 
huvudredaktoren fil. mag. Selim Tapola. Tid
ningen utkommer 6 ggr i aret. 

J iirnvagareklam. J arn vagsre klamen effekti vi
serades inom ramen for det tillbudsstaende 
anslaget. Regelbundna tidtabellsannonser pub
licerades sammanlagt i 90 tidningar i olika 
delar av landet pa 39 orter. Pa de storsta or
terna (8) publicerades tidtabellanonserna varje 
vecka i 38 tidningar och pa de andra orterna 
varannan vecka. Forandringar i tidtabellerna, 
tillii,ggstag mm. annonserades i dagspressen. 

For persontrafikreklamens del rna forst 
namnas vinterturism reklamen. SJ vinter
turismplakat fanns pa alla jarnvagstrafikplatser 
och av dem utdelades aven till handels- och 
fabriksforetag o.dyl. for att upphangas. Pa 
baseil. av omsesidig overenskommelse utdelades 
engelsksprakiga plakat aven genom formedling 
av de europeiska jarnvagsadministrationerna 
till kontinentens storsta jarnvagsstationer och 
pa Turistforeningens i Finland r.f. forsorg over 
hela varlden speciellt till Amerika. En broschyr 
over SJ vinterresor utdelades genom stationerna 
och resebyraerna till allmanheten. Annonser 
angaende SJ vinterresor ingick i saval dags
pressen som tidskrifterna. 

For SJ sommarturism gjordes reklam genom 
ringreseplakat, broschyrer, annonser i dags
pressen och i tidskrifter samt med filmer. De 
Nordiska ringresorna presenterades med hjalp 
av plakat- och annonsreklam samt broschyrer. 
Statsjiirnvagarna var representerade vid Var
massan 1952 i Helsingfors av SJ Resetjanst 
och vid turismutstii.llningen i Tavastehus. Mate
rial framstallande statsjarnvagarna expedierades 
till utstallningar i utlandet, till massor osv. 
Fonsterutstallningar framhallande SJ person
trafik och dess specialbiljetter fanns aret runt 
i resebyrAerna i olika delar av landet. -Under 
glasskivorna i 2 kl dagvagnarnas fonsterbord 

placerades harfor tryckta kartor over jarnvags
natet. For de i trafik insatta nya sitt- och sov
vagnarna utdelades bland publiken reklam
upprop om snygghet. - Fotografisamlingen 
utvidgades med tillhjalp av det fardigblivna 
laboratoriet. 

Aven i jarnvagsreklamen uppmii.rksammade 
man Olympiaaret 1952. I stort antal utdelades 
till den resande allmanheten broschyren »SpAren 
for till spelen», ur vilken framgick jarnvags
trafiken till Helsingfors under spelen och special
anordningar pa Helsingforsstation och vilken 
inneholl vissa anvisningar och rad till olympia
resenii.rer i enlighet med Olympiakommittens 
och *Hyfs- och Plirorelsens» onskningar. 

Pa godstrafikens omrade fa.ste jarnvags
reklamen huvudvikten vid att gora det nya 
transportsattet, spridningstransporten samt tra
fikombudsmannanatet kant. I en broschyr fram
holls for kunderna formanerna av spridnings
transporten. I dagspressen och isynnerhet i 
ekonomiska yrkestidningar och tidskrifter pub
liserades annonsserier om godstrafiken och rek
lain gjordes for SJ Kunddagar. Med kalender
redogorelser och -annonser framstiilldes SJ :s 
speoialerbjudanden At jii.rnvagskunderna pa olika 
omraden. For den egna personalen trycktes 
broschyren »Vi har icke rAd att forlora 
60 000 000>>, for att effektivisera forsiktigheten 
vid godshanteringen. Under aret blev filmen 
>>Godset fardas>> fardig, den forevisar godstrafiken 
och uppfores i 10 kopior pa landets biografer. 

Under berattelseAret fortsatte hyrandet av 
reklamplatser som forut. Delvis togs tillaggs· 
platser i bruk bl.a. fOr ljusreklamer, och alia 
ibruk tagna. reklamplatser pA jii.rnvagens omrAde 
- med undantag for de som var avsedda for 
SJ:s egen reklam - uthyrdes At kunder. PA 
de viktigaste tra.fikplatserna okades antalet 
rekla.mramar, i vilka. redan under olympiska 
spelen, reklamerna pA stationerna kom battre 
till sin ratt. 

VIII. PERSONALEN 

Personalens medelantal under Ar 1952 vid 
de olika. avdelningarna och motsvarande tal 
for foregAende Ar fra.mgar ur tabell pa foljande 
sida. 

I SJ Orderblad n:o 1/52. 1 tillkannaga.vs 
lagen av den 14. 12. 1951 a.ngAende andring 

av 10 och 23 §§ i lagen av den 22. 12. 1942 an
gAende a.vloning av innehavare av statens tjanst 
eller befattning raknat frAn den 1. 1. 1952. 

I samma. orderblad meddelade jarnvags
styrelsen om forordningen av den 14. 12. 1951 
om upphavande av 10 och 15 §§ forordningen 



-46-

I 
Ordinarie Extra. Arbetare • Summa 
personal personal appro:dmatlvt 

1952 I 1951 1952 11951 1952 I 1951 1952 I 1951 

Jii.rnviigsstyrelsen .......... . ......... 506 513 184 172 77 71 767 756 
Linjeforvaltningen •••••• 0 ••• 00 •••••••• 15152 15 075 6 949 7 337 12 816 12 448 34 917 34860 

Darav: 
Ekonomiavdelningen ............. . .... 66 72 37 36 9 9 112 117 
Ban )) .................. 1 095 1 090 40 48 5 035 4 708 6 170 5 846 
Mas kin >) .................. 4 283 4 250 2 007 2 095 5 369 5140 11659 11485 
Forrads * .................. 155 157 138 140 1808 1948 2 101 2 245 
Trafik >) .................. 9 553 9 506 4 727 5 018 595 643 14 875 15167 

Summa 15 658 15 588 7133 7 509 12 893 12 519 35 684 35 616 

Jiirnviigsbyggnadsavdelningen ......... 31 31 127 107 1 430 1481 1 588 1619 
Total summa 15 689 15 619 7 260 7 616 14 323 14 000 37 272 37 235 

den 19. l. 1943 angAende avloning av inne
havare av statens tjanster eller befattningar 
samt om andring av 11 § att erhAlla annan 
ordalydelse, avensom finansministeriets beslut 
av 14. 12. 1951 om andring av finansministe
riets beslut, innefattande ytterligare anvisningar 
for tillampningen av bestarnmelserna angll.ende 
avlOning av innehavare av statens tjanst eller 
befattning, med vilket 4 § i beslutet av den 
29. 3. 1943 upphavdes och 5 § andrades att 
erhAlla annan ordalydelse. Alla andringar tradde 
ikraft den l. l. 1952. 

AngAende forsaljning av ved till jarnvagsman 
observerades, att jarnvagsstyrelsens cirkular n:o 
2/H. 162, 16. 1. 1931, mom, 23 f.ortfarande ar i 
kraft, varfor detta ovillkorligen bor efterkommas. 
Jarnvagsstyrelsens brev n:o 856, 18. 12. 1951. 

Ekonomiavdelningens direktor tillkannagav 
i brev Toj n:o To 18, 4. 1. 52, tillampnings
bestammelser, vilka tradde ikraft den l. 1. 1952, 
angAende lagen av den 29. 6. 1951 om familje
pensionsforsakring for innehavare av statens 
tjanst eller befattning. 

AngAende innehAil av forskottskatt, an
teckning i skattebok och inlamnande av kont
rolluppgift till skattenamnderna meddelade jarn
vagsstyrelsen i brev n:o Rh{To n:o H. 13, 
2. l. 1952. 

I brev Rh /ffio n:o H. 1 806, 8. 1. 1952 
bestamde jarnvagsstyrelsen, att dA innehavare 
av statens tjanst ansoker om tjanst i nagot 
annat statens verk eventuella tidigare pensions
rattigheter bor klarlitggas. 

AngAende reparation av statsjarnvagens bo
stadsgArdar och -rum gav jarnvagsstyrelsen 
narmare bestammelser brev n:o l 117, 
4. 12. 1951. 

I SJ orderblad n:o 10/52. 1 meddelade 
jarnvagsstyrelsen om andring av vissa paragrafer 
i lagen av den 22. 12. 1942 genom lagan av den 
11. 1. 52, och raknat frAn den 1. 10. 1951. 

I sarnma orderblad meddelades aven Stats
rAdets beslut av den 17. 1. 1952 angAende all
roan justering av avloningen for innehavare 
av statens tjanst eller befattning, vilket tradde 
i kraft den 1. 10. 1951 samt finansministeriets 
beslut av den 21. 1. 1952 angAende samma 
fraga, enligt vilket innehavarnas av tjanst eller 
befattning med grundloner, alderstillagg och 
dyrortstillagg avensom innehavarnas av tjanst 
eller befattning med avtalslon avtalsloner samt 
de etxraordinarie befattningshavarnas Arsarvodeu, 
Alderstillagg och dyrortstillagg frAn och med den 
1. 2. 1952 fortfarande erUiggas med en index
forhojning av 15 %· 

Ekonomiavdelningens direktor meddelade i 
brev To n:o 244, 5. 2. 1952 om utbetalaude av 
ersattuing for nattjanstgoring At statens tjiinste
man. 

I brev n:o To 245, 5. 2. 1952 gav ekonomi
avdelningens direktor uarmare anvisniugar an
gaende utbetalande av ersattning for sondags
tjanstgoring A.t innehavare av statens tjanst eller 
befattning samt At vissa andra befattningshavare. 

AngAende erlaggande av dagtraktamente 
under 1952 at innehavare av tjanst eller be
fattning pa det forstorda ornradet i norra Fin
land gav jarnvagsstyrelsen nii.rmare anvisuiugar 
i SJ Orderblad n:o 11/52. 3. 

I orderblad n:o 12/52. 2 meddelade jarnvags
styrelsen om den foruyade tagsakerhetsorduingeu, 
vilkeu tradde ikraft 1. 3. 1952 och r;amtidigt 
om fororduiugeu augAeude jaruvagsolyckor 
OTRO vilken tradde ikraft samma datum. 
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I SJ orderblad n:o 13/52. 1 gav jarnvags
styrelsen erforderliga anvisningar angliende till
lampningsbestamme1ser for tjanstgoringspenning
reglementets 6 § mom. 8, 9 och 10. 

Angliende egnahemslA.n lit jarnvagsman med · 
delade jarnvagsstyrelsens socialvlirds division i 
brev Tthj n:o 20/94, 29. 2. 1952. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i brev RhfTo 
n:o 645, 11. 3. 52 om andring av 1 § av regle
mentet for statsjarnvagarnas stationskassor och 
stationskassorer. 

Angliende ratt till lilderstillagg pli grund av 
9 § i extraforordningen av den 8. 12. 1949 for 
tjansteman vilken sam vikarie eller temporart 
skater tjanst eller befattning eller extra eller 
tillfallig befattning meddelade jarnvagsstyrelsen 
i brev RhfTo n:o H 74, 11. 3. 1952. 

Angaende de nordiska rundresorna gav 
jarnvagsstyrelsen narmare anvisningar SJ 
orderblad n:o 18/52 11. 

Ekonomiavdelningens direktor gav i brev 
n:o To 699, 7. 4. 52 upplysningar om forord
ningen av den 21. 3. 52 angliende det belopp 
som bor undantagas vid utmatning av avloning 
eller pension. 

Angaende erlaggande av resekostnadsersiitt
ning och dagtraktamente lit i privatrattsligt 
arbetsforhlillande till staten staende funktionar 
eller !trbetare, vilka bestammelser tradde ikraft 
den 1. 5. 1952, gav jarnvagsstyrelsen meddelande 
i SJ Orderblad n:o 23/52. 1. 

Finansministeriets beslut av den 18 april 1952 
angliende allman justering av avloningen for inne
havare av statens tjanst eller befattning, enligt 
vilket grundlonerna, lirsarvodena, A.lders- och 
dyrortstillaggen, frA.n den I. 5. 52 fortfarande 
erlaggas med 15% indexforhojning, tillkannagavs 
av jarnvagsstyrelsen i SJ Orberblad n:o 24/52. I. 

Om antecknandet av sjukledigheter i merit
forteckning gav jarnvagsstyrelsen i brev n:o 
Rh/Hlo n:o H. 517, 6. 5. 1952, nodiga anvis
ningar. 

Angliende forsaljning av murkna bansylla.r 
och stolpar A.t jarnvagsman under bransle
perioden l. 6. 52-31. 5. 53 meddelade jarn
vagsstyrelsen i brev n:o RhfVo 1 081, 28. 4. 1952. 

I SJ Orderbla.d n:o 28/52. 1 meddelade 
jarnvagsstyrelsen angaende tillampningen av 
statsradets forordning av den 9 maj 1952 om 
andring av forordningen angaende avloning i 
statens tjanster och befattningar med vilken 
forordning §§ 1 och 4 i forordningen av den 
19. l. 1943 andrades. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i brev Rh/To 
n:o H. 778, 20. 5. 1952 om de givna bestammel
serna angAende anvandandet av lonekuvert vid 
utbetalande av loner At banavde1ningens arbetare. 

Lagen av den 9. 5. 1952 angliende av de 
olympiska spelen f6ran1edda undantagsbestam
melser i arbetslagstiftningen, vi1ken lag bestam
des att vara i kraft till utglingen av lir 1952 
och vilken lag avensom statsrlidets beslut till
kannagavs av jarnvi.igsstyrelsen i brev RhfHlo 
n:o 760, 7. 6. 1952. 

StatsrAdets beslut av den 8. 5. 1952 om 
forhojning av ett i lagen om olycksfallsforsak
ring stadgat belopp i mark tillkannagavs av 
ekonomiavdelningens direktOr i brev Toj n:o 
To 1 000, 30. 5. 1952. 

AngAende under sjukledighet avhAllen se
mesters inverkan pA. avloning gav finansminis
teriet narmare anvisningar i brev n:o 25/368, 
VMKD 1952, 15. 5. 1952 tillfoljd varav bestam
melserna i jarnvagsstyrelsens brev n:o H 
378/3 302 14. 4. 1944 ansAgs annulerade raknat 
frAn den 15. 5. 1952, vilket meddelades i SJ 
Orderblad n:o 32/52. l. 

Statsradet faststiillde den 5. 6. 1952 stats
jarnvagarnas tjanstgoringspenningreglemente 
raknat fran den I. 1. 1952, och jarnvagsstyrelsen 
har i samband harmed gett vederborliga an
visningar betraffande tillampningen samtidigt 
annulerande bestammelserna av den 2. 7. 1946, 
vilket jarnvagsstyrelsen meddelade i SJ Order· 
blad n:o 33/52. l. 

Jarnvagsstyrelsen gav fortydligande anvis· 
ningar i brev n:o Rh/Hlo 760, 25. 6. 1952 pa 
grund av lagen och statsrAdets beslut om de 
undantag sam Olympiska spelen fororsakar i 
ar betslagstiftningen. 

Lagen av den 30 maj 1952 angaende and
ring av 5, 11 och 22 §§ av lagen om familje
pensionsforsakring for innehavare av statens 
tjanst eller befattning raknat frAn 1. 1. 1952, 
tillkannagavs av jarnvagsstyrelsen i SJ Order
blad n:o 34/52. 2. 

Om uppbarande av bostadshyra av arbetare 
i samband med erlaggande av lon riiknat frAn 
den 1. 9. 1952, gav jarnvagsstyrelsen narmare 
anvisningar brev Rh/To n:o H. 1 085, 
28. 7. 1952. 

Jarnvagsstyrelsen meddelade i brev n:o 
H. 831, 1. 8. 1952 om forandring av vissa §§ 
i reglementet av den 19. 4. 1929 angAende 
volontarers antagande i tjanst och deras yrkes
utbildning. 

• 
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Jarnvi.igsstyrelsen meddelade i SJ Order
blad n:o 42/52, 2 finansministeriets beslut av 
den 21. 7. 1952 angA.ende allman justering av 
avloningen fOr innehavare av statens tjanst eller 
befattning enligt vilket grundlOner, A.rsarvoden, 
Alders- och dyrortstillagg fran och med den 
I. 8. 1952 fortfarande utbetalas med 15 % 
indexfOrhojning. 

Angaende ordnandet av semester i speciella 
fall, for innehavare av tjanst eller befattning 
vid trafikavdelningen, gav trafikavdelningens 
direktor erforderliga anvisningar i brev Lt n:o 
1 912, 3. 9. 1952. 

Angaende skotseln av statsjarnvagarnas 
skattearenden gav jarnvagsstyrelsen, till efter
rattelse ri.iknat fran den 1. 12. 1952, nya av den 
bestyrkta provisoriska bestammelser, i brev 
Rh n:o 1 820, 9. 9. 1952. 

Lonerekvisitionens nyorganisering genom 
koncentration av lonerekvisitionerna och dem 
berorande bokforing till, for varje ekonomi
sektion bildad, sarskild >>Statsjarnvagarnas Lone
central>>, meddelade jarnvagsstyrelsen i SJ Order
blad n:o 48 a/52. 1. 

Andringar i trafikreglementets 16 §, 4 till
laggsbestammelse 4:de stycket och i stations
och tAgtjanstgoringsreglementets 17 § punkt 3 
tillltannagavs av jarnvagsstyrelsen i brev Rhflko 
n:o 1 880, 23. 9. 1952. 

Angaende anhallan om sjuldedigbet har 
jarnvagsstyrelsen, annulerande sitt brev n:o H. 
39/990, 21. 2. 1936, givit nya bestammelser i 
brev Rhfto n:o H 1 334. 30. 9. 1952. 

Angaende anvandandet av bransle for stats
Jarnvagarnas tjanste- och bostadsrum samt 
forsaljning at jarnvagsman, gav jarnvagsstyrel
sen nya anvisningar i brev Rh n:o 1 615, 
30. 9. 1952. 

Angaende priset, fran och med 1. 11. 1952, 
pa ved som bor saljas at jarnvagsman, gav 
jarnvagsstyrelsen upplysningar i SJ Orderblad 
n:o 51/52. 1, samtidigt uppbavande de tidigare 
bestammelserna som ingatt i SJ Orderblad n:o 
50/51. 2. 

Angaende nyorganiserandet av lonerekvisi-

tion genom formedling av Lonecentralen gav 
ekonomiavdelningens direktor narmare anvis
ningar i brev Toj n:o 1 782, 27. 10. 1952. 

Finansministeriets beslut av den 17. 10. 1952, 
angaende allman justering av avloningen for 
innehavare av statens tjanst eller befattning, 
en1igt vill{et grundlon, arsarvode, Alders - och 
dyrortstillagg, raknat fran den 1. 11. 1952 
fortfarande utbetalas med 15 % indexforhojning, 
tillkannagavs av jarnvagsstyrelsen i SJ Order
blad n:o 56/52. 2. 

Erliiggandet av loneinnehallningsmedel, en
ligt forskottsuppbordslagen, till lanskontoren bor 
fullgoras innan utgangen av den manad som 
foljer efter uppbordsmanaden, vilket ekonomi
avdelningens direktor meddelade brev n:o 
1 436, 17. 11. 1952. 

Jarnvagsstyrelsen tillkannagav SJ Order
blad n:o 57 f 52. 2 lagen av den 7. 11. 1952 an
gaende forlangning av giltighetstiden for lagen 
om arbetsgivares barndidrags- och folkpensions
premie, enligt vilken sagda lag fortfarande ar 
i kraft fran borjan av ar 1953 till samma ars 
slut. 

Angaende tilliimpningen av bestammelserna 
rorande kollektivavtalet om arbete av alarm
art, som uppgjorts mellan jarnvagsstyrelsen och 
Suomen rautatielaisten Liiton r.y., gav jiirn
vagsstyrelsen i brev Rh n:o H. 1 537 25. 11. 1952 
behoriga anvisningar. 

Jarnviigsstyrelsen tillkannagav i brev Rhfto 
n:o H. 1 553, 2. 12. 1952 Statsradets beslut av 
den 13 november 1952 angaende andring av 
statsradets beslut om innehavares av statens 
tjanst eller befattning tjanstebostader och vader
lag for naturaformaner samt angaende hyres
vederlag for statens hyresbostader. 

Angaende innehall av pension i vissa fall, 
varom finansministeriet gav anvisningar i brev 
n:o 5 840, 26. 11. ~952, meddelade jarnvags 
styrelsen i brev Rhfto n:o H. 1 554, 2. 12. 1952. 

Om nordiska engangsfribiljetter, vilka be
stamdes att tagas ibruk fran och med den 
1. 1. 1953, gav jarnvagsstyrelsen behovliga 
anvisningar i SJ Orderblad n:o 60/52. 9. 

IX. OLYCKSHANDELSER 

Antalet trafikolyckor under ar 1952 samt antalet darvid dodade eller skadade personer 
framgar av foljande tabell: 

• 
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Antal I Dtidade I Skadade I Kolllsioner I Olyckor vid I Over- I U:rspAr- I Andra olyckor plankors- kornlngar run gar orsaker 
ning 

1952 ...... 319 I 93 I 77 I 24 I 95 I 76 I 57 I 67 

X. DET EKONOMISKA LAGET 

Statsjarnvagarnas kapitalvarde 

Enligt bokforingen utgjorde kapitalvardet av statsjarnvagarnas fardiga banor Kapitalviirde 

vid utg~ngen av ~r 1951. ..... . . . ............. .. . . .......... . ..... . 

Under ~r 1952 har tillkomr.it: 

Vardet av nybyggnac' jr ......................... . 
Vardet av ny rullanc'.e materiel ................... . 
Vardet av nya arbe !lmaskiner (fr~nraknat arbetsmaski-

nerna vid jar JVagsbyggnaderna samt bruksinven-
tarierna) .......... . ......................... . 

Harav avg~r for A.r 1952 
under ~ret har avskrivits: 

p~ vardet av fastigheter ............ . .. . . . . . . . . .. . 
>> arbetsmaskiner ....... . ............. . 

» ~ rullande materiel .................. . 

under ~ret amorterats: 

P~ vardet av fastigheter .................. . . , .. . . . 
>> arbetsmaskiner ...... . .............. . 
>> rullande materiel ...... . ........... . 

3 416 184 577 : -
1 735 337 177:-

416 021 768:-

238 000:-
6 766 280:-
8 779 352:-

187 399 750:-
40 845 550: -

131 780 600: -

Kapitalviirdet av statsjarnvii.garn&S fardiga ban or utgjorde satunda vid utg~ngen 
av ~r 1952 ................. . ................................. . .. . 

Hartill bor laggas de nya banbyggnadernas fastighetsvarde, inalles .. . .... . 
samt Hyvinge huvudverkstads byggnadsvarde ...................... . 

Hela kapitalvardet utgjorde salunda vid utg~ngen av Ar 1952 1 ) ......... . 

18 530 968 823: -

5 567 543 522: -

24 098 512 545: -

375 809 532: -

23 722 702 813: -
7 085 334 118: -

242 301 169: -

31 050 338 100: -

Av de fardiga banornas kapitalvarde belopte 1 021 334 122 mk eller procentuellt respektive 
sig p~ fastigheter 16 191 884 274 mk, p~ rullande 68.21, 27.43 och 4.3o. 
materiel 6 509 484 417 mk och p~ arbetsmaskiner 

Statsjarnvagarnas inkomster. 

Statsjarnvagarnas bruttoinkomster steg ar 
1952 till 25 390 264 536 mk. Sedan fran denna 
summa avdragits utbetalningar till frammande 
jarnvagsforvaltningar mm. och restitutioner till 
trafikanterna, sammanlagt 290 764 597 mk, sA 
att som slutlig nettoinkomst for berattelseAret 

aterstar 25 099 499 939 mk mot 21 236 302 383 
mk for foregaende Ar. Alunda har inkomsterna 
okat med 3 863 197 556 mk eller 18.19 %. 

PA olika huvudgrupper fordelar sig de slut
liga inkomsterna under Aren 1952-1950 pA 
foljande satt: 

1) Hari ingar icke bruksinventarierna, vilkas vii.rde vid redogorelsearets slut utgjorde 334 600 952 mk. 

7 1361-56 
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Jnkomstens art Ar 1952 Ar 1951 Ar 1950 Oknlng Ar 1952 
jamf. med 1951 

mk I % mk mk mk I% 
Persontrafikinkomster . 5 129 791 765 20.44 4 710 016 791 3 527 709193 419 774 974 9.3 
Godstrafikinkomster ... 17 306 034 694 68.95 14 778 693 688 8 678 617 298 2 527 341006 17.10 
Ovriga trafikinkomster . 839 798144 3.35 597 856 569 336154 600 241941575 40.46 
Telegrafinkomster ..... 5 721574 0.03 5 618 712 5 465 639 102 862 1.83 
Inkomst av automobil-

trafiken ........... . 226 550 438 0.90 202 482 902 125 057 516 24 067 536 11.89 
Ersiittnin·g for postbe-

fordringen .......... 300 276 500 1.21 184 445 380 136110 900 115 831120 62.80 
Diverse inkomster . .... 591326 824 2.36 757 188 341 391201540 - 165 861517 -29.9 
Ersiittning for rabatt-

transporter ... ...... 700 000 000 2. 76 - - 700 000 000 100 
Summa 25 099 499 939 100.00 21 236 302 383 13 200 316 686 3 863197 556 18.19 

Statsjarnvagarnas utgifter. 

Utgifterna for statsjarnvagarnas forvaltning, 
underhAll och trafikering uppgick ar 1952 till 
24 002 222 121 mk mot 20 505 006 820 mk fore
gAende Ar och utvisade sAlunda en okning om 
3 497 215 301 mk eller 17.o5 %- Utgiftsprocen
ten, dvs. procentforhAllandet mellan utgifter 
och inkomster utgjorde Ar 1952 94.53 Ar 1951 

96. H och Ar 1950 119.oo. Jarnvagsstyrelsens 
utgifter utgjorde 454 905 918 mk och utgifterna 
for linjeforvaltningen 23 547 316 203 mk eller 
i procent av utgifternas totalbelopp resp. 1. 9 o 
och 98.10 %-

U tgiftens art 

J arnviigsstyrelsen: 

Avloningar • 0 0 •••••••••••• •• • •• •••••••• ••• • 

Arvoden at extra personal ••• • 00 •• ••• ••••••• 

Vikariatsarvoden • •••••••• ••••• 0 ••• 0 •• • 0 ••• • 

Resekostnader •• •• ••••••••••••••••• 00 00 ••• • 

Ordinarie pensioner .. . ... .. ................ 
Extraordinarie pensioner ...... .......... . ... 
Bidrag till pensionsinriittningen ••••• •• • •• 0 • •• 

Y r kes undervisningen .......... ....... ....... 
Generaldirektorens dispositionsmedel 0 •••••••• 

Varme, lyse, vatten och renhallning ... .. .. .. 
Tryckningskostnader ••••••••••••••• 0 •••••••• 

Diverse utgifter •••••••• •• • • •• 0 ••• • •• 0 ••• 0 •• 

Grundandet av affiirsekonomiska forsknings-
organet ....... . . . . . ... . ................ .. 

lndexforhojningar for innehavare av tjiinst eller 
befattning med grundlon ...... . ...... . .... 

A v staten som arbetsgivare erlagda bambi drags-
och folklJensionspremier .................... 

Summa 

J iirntl(igarnas linjefiirvaltning och driftutgifter: 

Personalutgifter 

Avloningar ....... . ........ . ............... 
Arvoden at extra personal och arbetskraft ... 
Vikariatsarvoden . .................... ...... 

J amforda med foregAende Ar fordelar sig 
utgifterna pA de olika momenten pa foljande satt: 

Utgifter i mark Okning eller minskning 
(-) Ar 1952 

ll.r 1952 I 1\r 1951 mk I % 

218 342 030 216 328 376 2 013 654 0.93 
75 918 213 69 335 946 6 582 267 9.49 
3 201302 2 737 434 463 868 16.94 
7 026 811 6 256 749 770 062 12.30 

41071450 37 776 938 3 294 512 8. 72 
1433 569 1 404 935 28 634 2.03 

- 962 400 - 962 400 -
9 429 503 6 589 459 2 840 044 43.09 

74 767 49 683 25 084 50.48 
5 776 883 6 075 667 - 298 784 - 4.91 
2 000 000 1 974 795 25 205 1.27 

38 794 510 26 681 689 12 112 821 45.39 

2 562 208 1 771192 791 016 44.66 

32 596 028 31 551368 1 044 660 3.31 

16 678 644 16 036 795 641849 4.00 
454 905 918 425 533 426 + 30 633 676 

- 1 261184 6.90 
29 372 492 

5171595 436 5 116 231230 55 364 206 1.08 
1669 473 070 1566 546 607 102 926 463 6.57 

452 205 655 486 967 541 - 34 761 886 - 7.13 



Utgiftens art 

Tj~nstgor0gspengar och premier for material-
mbespanng .................... ......... . 

Dagtraktamenten, resekostnader och ersattrung 
for flyttningskostnader ................... . 

Ordinarie pensioner ....................... . 
Extra ordinarie pensioner ....... . . .. ....... . 
Bidrag at pensionsinrattningen ............. . 
Statsjarnvii..,.arnas andel i familje-pensionsfonden 

kadestand for olycksfall .................. . 
Ovriga valfardsutgifter . .. ........ . ..... ... . 

Inventarier och driftmaterialier 

Komplettering och underluiJl av inventarier 
jamte inventeringskostnader ............... . 

Bransle ................................... . 
Ovriga driftmaterialier och diverse anskaffning 

Bana och byggnader 

Under hall av bana och banomrade samt byggnader 
Underhill av anlaggningar for elektrisk dtift 

jamte ledningar for starkstrom, telegraf och 
telefon ............... ... ... . .... ... .... . 

Underhill av signal- och sakerhetsanordningar . 
Sno- och isrojnin~ ............ . .... ........ . 

Rullande materie l 

Underh:111 av ru!Jande materiel arbetsmaskiner 
och maskinella inrattniugar .... .. ......... . 

E rsattning for bogagnande av frammande rul-
lande materiel ......... ... ........ .... . .. . 

Ovriga sakutgifter 
'l'ryckningskostnader ....................... . 
Skadeersattningar ......................... . 
Skatter ....... ................. ........... . 
Ersattning t postverket for postbefordring .. . 
Diverse utgifter ............ .............. . . 
Till ministeriets forfogande for oforutsedda behov 
Till jarnvii.gsstyrelsens forfogande for oforut-

sedda behov ...................... . ...... . 
Amorteringar ............................. . 
Indc:dorhojningar at innehavare av tjanst eller 

befattning med grundlOn .. . ....... • ....... . 
Av staten som arbetsgivare erlagda barnbidrags-

och folkpensionspremier ...... ........... . . . 
Dagtraktamente at innehava.re av tjii.nst e!Ier 

befattning pa det forstorda omnidet i nord-
Finland ....... ............. ....... . ... .. . 

Linjeforvaltningen sammanlagt 
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Utgifter l mark 

Ar 1952 

1 209 736 235 

77 376 373 
948 455 516 

44 328 935 

284 990 897 
62 750 309 
16 907 655 

79 590170 
5 812 608 534 

390 256 405 

2 608 934 258 

57 537 544 
1) 
1) 

3 017 307 297 

1127 916 

59 868 806 
36 361158 
5 686 716 

10 000 000 
13 451884 

100 000 

306 930 
343 708 849 

764 245 260 

402 255 050 

6149 345 
23 547 316 203 

Okn1ng eller mlnsk:ning 
(-) Ar 1952 

I Ar 1951 mk 

1198 697 215 

78 348114 -
835 244 299 

43103 091 
78 937 600 -

56 327 569 
14 541 444 

65 437 327 
4 353 020 688 

318 024 422 

1 548 427 839 

58 565 894 -
29 246 962 -

190 554 266 -

2 496 187 688 

234 658 

57 090 692 
49 951086 -
4149 087 
5 000 000 

11 743 698 
78 445 

315 431 -
280 018 936 

735 631 904 

394 733 904 

6115 757 
20 079 473 394 

11 039 020 

971741 
113 211 217 

1225 844 
78 937 600 

284 990 897 
6 422 740 
2 366 211 

14152 843 
1459 587 846 

72 231983 

1 060 506 419 

1028 350 
29 246 962 

190 554 266 

521119 609 

893 258 

2 778114 
13 589 928 
1537 629 
5 000 000 
1708186 

21555 

8 501 
63 689 913 

28 613 356 

7 521146 

0.92 

l.U 
13.55 

2.84 

100.00 
11.40 
16.27 

21.62 
33.53 
22.71 

68.48 

- 1.75 

20.87 

380.66 

4.86 
- 27.02 

37.05 

14.54 
27.4 7 

- 2.69 
22.74 

3.88 

1.90 

0.54 

17.27 

Inalles 24 002 222 121 20 505 006 850 

33 5 8 
3 816 942 043 

- 349 099 234 
3 467 842 809 
3 497 215 301 17.05 

Enligt statsjarnvagarnas bokfi:iring utvisade 
det ekonomiska resultatet av statsjarnvagarnas 
drift undel' Ill' 1952 en i:ikning om 1 097 milj. 

mk. Dli motsvarande resultat under ar 1951 
utvisade ett i:iverskott av 731 milj. mk, ar det 
ekonomiska resultatet Ar 1952 i jamfi:irelse med 

1) h1gar i ntgifterna for underha.Il. av bana och banomrade samt byggnader. 
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resultatet foregAende 1\.r 366 mi lj. mk eller 
33. a 6 % biittre. 

varande konomiska resu ltat av fo ljand e sam
man ttillning: 

I exakta siffror framgAr viixlingarna i ifril.ga-

I A:r 1951 I OknJng A.r 1952 

mk mk 
I 

% I 

A:r 1952 

mk 
I 

21 236 302 383 3 863197 556 1 18.19 
20 505 006 820 3 497 215 301 17.05 

731 295 563 365 982 255 33.36 

Inkomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 099 499 939 
l)"tgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 002 222 121 
Ovcrskott ellcr brist (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 097 277 818 

Hel i.ngfors, A jarnviigsstyrelsen den 5 februari 1954. 

H. ROOS. 

Arvi Nikkllii. 


