
JARNVAGSSTYRELSENS 

BERATTELSE 

FOR AR 1954 

HELSINGFORS 1959 

150. 7. 59. B 5. 



Helsingfors 1959. Statsr!l.dets tryckeri 



INNEHALL: 

Sida. 

Allman o versikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
I Allman forvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

II Bana, byggnader och anlaggningar . . . . . . . . . . . . . 13 
III Jarnvagsbyggnacler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
IV Rullancle materiel, mekaniska verkstader och 

elektriska anlaggningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
V ForrAden och upphandlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

VI Trafiken..... . ............................... 37 
VII Tarifferna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

VIII Personalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
IX Olyckshandelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
X Det ekonomiska lii.get . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 



ALLMAN OVERSIKT 
1. Fi:iriindringar i de allmiinna faktorer som pti
verkat· efterfrAgan pa jiirnviigstranSJJOrter: 

Den under senare delen av A.r 1953 paborjade 
stigande tendensen i den ekonomiska utveck
lingen forstarktes fortfarande under A.r 1954. 

Industriproduktionens volymindex ........ . ............ . 
Importens volymindex ............................... . 
Exportens >> ••••••••••••••.••••..••••••••••• 

kogshusMllningens produktionsindex ....... . ......... . . 
Godstrafik med lastbilar (106 ntkm) ................... . 
Antal lastbilar ...... .... ... . .... . ....... .. ........... . 
Persontrafik med bilar och hussar (106 pkm) .......... . 

I godsets landstransporter kan man berakna en 
okning om ca 14 % pA. totalefterfragan matt i 
nettotonkilometer, jamford med ar 1953 . Ok
ningen ar sA.hmda nagot storre an motsvarande 
stegring, ca 12 %. pa industriproduktionens 
volymindex. For jarnvagstrafikens del var ok
ningen av nettotonkilometer endast 12. 5 %, 
vilket alltsA. utvisar lastbilstrafikens fortsatta 
expansion. Om man tar i beaktande aven ok
ningen av importens, exportens och skogshus
hallningens aktivitet, ser det dock ut som om 
efterfragan i sin helhet pa landstransporter vuxit 
mindre i proportion till det ekonomiska livets 
allmanna aktivitet, vilket man kunde antaga 
beror pA. att industrin, som bar korta transport
vagar, ha.r utvecklats i proportion kraftigare, och 
att de storre skogsavverkningarna icke annu 

2. Jiirnviigarnas godstrafik: 

Foljande sammanstallning aterger de senaste for
andringarna for de viktigaste faktorerna, som 
inverkar pa behovet av transporter: 

I 1954 

142 
177 
118 

92 
1 488 

34 336 
5 545 

I 1953 

127 
137 
102 

76 
1285 

34412 
5 215 

I 1952 

125 
187 

97 
6 

1230 
35 006 

4 640 

under ar 1954 kunnat pA.verka transporterna 
med sin fulla tyngd. 

Totalolmingen av persontransporterna till lands 
fran ar 1953 till a r 1954 var ca 5.5% och man 
kan uppskatta totalefterfragan pa de a under 
sistnamnda ar till ca 7 685 personkm. Av detta 
tal utgjorde jarnvagarnas andel ca 28 %· Antalet 
i trafik varande personbilar och motorcyklar 
har vuxit ovanligt kraftigt, d e forra med 15 %, 
de senare med ca 20 % under berattelsearet. 
Okningen av totalantalet person transporter synes 
hero pa a ena sidan det st6rre utbudet a andra 
sidan den i allmanhet stigande inkomstnivan. 
For jarnvagarnas d el var okningen av person
kilometer ca 4 %· For persontrafikens del har 
alltsa biltrafiken, som redan kvantitativt var 
storre an jarnvagstrafiken, vuxit annu kt·aftigare. 

Godstrafikens utveckling jamford med fore- gaende A.r framgar av nedanstaende tabell: 

Prestation 

Transporterad godsmangd .... . .................... . 
Medellastjlastad vagn .... .. ........................ . 
Netto transportarbete (eget gods icke medriiknat) ... . 
Godsvagnarnas medelkapacitet ............ .. ....... . 

I Enhet 

106 tn 
tnj2v 
106 ntkm 
tn 

1 1954 

17.9 
10.o 

4 158 
16.14 

11953 

15.6 
9. 7 

3 674 
15. iS 

I 1952 

17.2 
9, 7 

3 9-!5 
15.oo 
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Okningen i nettotrafiken har redan konsta
terats. Anmarkningsvart ar aven, att medellasten 
per lastad vagn har stigit, om ocksA. samtidigt 
d en tillbudsstaende vagnsmaterielens barighet 
nAgot okat. Vagnparkens tomgA.ng har under 
berattel eAret nAgot okat troligen huvudsakli
gast b eroende pA. de specialkonstruerade vag
nar man borjat anvanda fOr malmtransporterna. 
, istnamnda skal ar aven orsak till, att gods
vagnarnas utnyttjningsproportion nAgot ned
gMt trots medellastens okning. GodstAgens 
tAgvikter har okat 1.mder &ret vilket visar, att 
ch·agkraften bar kunnat utnyttjas effektivare an 
under tidigare ar med lugnare trafik. 

Ilgodstransporterna upphorde riiknat f1·8.n den 
l. 6 . 1954. Det har kunnat konstateras att 
ungefar hti.lften av ilgodset overfordes pA express
gods och den andra halften till fraktstyckegods. 
'tyckegodstrafikens okning jiimford med fore

gAende ar var i sin helhet ca 15 %- Den maski
nella hanteringen av styckegodset vid lastning 
och lossning utvecklades fortsattningsvis. Vid 
llrets slut transporterades ca 60 % av alit stycke
gods pa lastpallar. 

8. Jiimviigarnas per ontrarik: 

For att under latta vagnsla tgodsets lastning och 
lossning forseddes 125 Hdk-vagnar, iimnad for 
travarutransporter, med frigorbara stolpar samt 
anskaffades 4 ti=erspel for stocklastning. 

I den nya tidtabell som tradde i kraft 1.mder 
berattelsearet gjorde man styckegodstAgens tid
tabeller snabbare. Hela tAgtrafiken blev i 
nagon mlln lidande pA de banreparationer som 
var i gAng. Spociell uppmarksamhet fastes vid 
minskandet av det pA trafikplatserna utforda 
och det av rangering tAgen utforda viixlings
arbetet. Det kan konstateras, att vaxliog . 
arbete, utfort av ordinaria dejourer, vilket under 
1953 var ca 25 minflastad vagn, minskade under 
1954 till ca 22 rninflastad vagn, tack vare de 
vagnsgrupptransporter och andra anordningar 
som tagits i bruk. 

Med bil utford spriduings- och distriktstrafik 
samt hemtrausportvorksamhet haufordes, sasom 
iiven tidigare, huvudsakligast till styck gocl
strafikens >>kedjetransporter>>. Som en av de 
utforcla effektiviseringsAtgarderna rnA niimnas i 
bruk tagandet av 1.1tbytessy temet av vagns
korgar. 

Persontrafikens utveckling f1·amgAr av ned- anstaende tabell: 

Prestation 

Resornas antall) ......... .. .................... . .. . 
Personldlometer ................................. . . 
Utnyttjningsproportion . . ............. .... . ..... . .. . 
') vissn specia lbilj ett.er i cke medrii.knadc 

Den I juni insattes i trafik nya tagtyper 
naml. expresstag, motorsnalltAg och ralsbussar, 
i vilka dragkraften var dieselclrivna motor
vagnar. Med hjiilp av clessa stravade man till 
att oka resornas bekviimlighet och snabbhet, 
samt samtidigt minska persontrafiken kost
nader. ExpresstAgen trafikerad tmder som
maren strackorna: Helsingfors-Nyslott, Helsing
fors-Va a, H elsingfors-Jyvaskyla- yslott, 
samt om vintern: Helsingfors-Ta=erfors 
och Hel ingfors-Kuopio. Den forsta ralsbuss
centralen inriittades i UleAborg huvudsakligast 
for att skota om persontrafiken inom 6 trafik
sektionen. D en uppskattning dessa nya materiel
och tAgtyper ront har varit stor och det ekono
miska i deras anvaudande har visat sig speciellt 

I Enllet 

106 st 
1()6 pkm 
0 

0 

1954 

35.0 
2140 

36.2 

I 1953 

33.9 
2 060 

36.9 

1!)52 

36.6 
2 070 

38.4 

formAnligt. D egentliga persontagens tagkilo
meter okacle, friimst tack vare de nya tAgty
perna, med ca 13 %-

4. Tekniska produktionsmedcl: 

Under berattelseAret fortsattes arbetet pa 
foljande banbyggnader: K ontiomiiki-Taival -
koski, Suolahti-Haapajarvi, Murtomaki-
Otanmaki, Joensuu-Kovero, Siilinjarvi-
Juankoski, och pA Ateruppbyggandet av banorna 
i Nona-Finland. D en l. ll. 1954 oppnades for 
allman trafik den 17. 7 km lAng a strackan Hyryn
sahni-Laaja, den I. 12. 1954 for provisorisk 
vagnslasttrafik den 28 km langa strackan Laaja-
Ammansaari samt den 16. 12. 1954 likasA den 
28. 2 km IAnga strackan Aanekoski- aat·ijarvi 
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och dt>n 23 km lAnga strackan Haapajarvi
Muw·as. Banan Murtomaki-Otanmaki for
enades den l. ll. 1954 som slu tligt far dig med 
det ov-riga bannatet. Sammanlagt anvandes 
1.md r berattelseAret fot· namnda arbeten och till 
dem horande under okningar 2 649 mmk, av 
vilka 2 034 mmk sysselsattningsanslag. 

Pa · fardiga banor utfordes bangArdsut
vidgnings- och spArrangeringsarbeten bl.a. pA 
foljande viktigare trafikplatser: Riihimaki, 
Tavastehus, Uleiiborg, Hovinsaari, Kuopio och 
Kouvola. DubbelspAret pA strackan Lahti
Riihimaki oppnades for trafik den l. 11. 1954. 
Ombytet av raler till tyngre fortsattes bl.a. fick 
man strackan Hyvinge-Riihimaki skenlagd 
med 60 kg:s riiler. Sammanlagt utfordes under 
beratteLearet utbyte av skenor langs 152. 1 km. 
Banans ballastering utfordes i samma ut
strackning som tidigare pa huvudbanorna. Nya 
sakerhetsanordningar blev fardiga pa Tammer
fors och pA Rovaniemi. 

Under Aret b lev 7 tunga godslok av serie-Tr l 
fardiga , likasa 6 dieselrangeringslok, 4 motor-

5. Pcrsonalen: 

vagnar serie-Dm4 samt 15 ralsbussar. Vid 1\rets 
slut bestod det i trafik varande dragkraft
besM.ndet av 801 Anglok, av vilka i sjalva verket 
mAnga ar overAriga och oekonomiska, 12 motor
lok samt 56 motorvagnar (ralsbussarna med
raknade). Motoriseringen framskred alltsA tam
ligen avsevart under berattelseAret. 

Sammanlagt 41 st vagnar for persontrafik blev 
fardiga under Aret ocb likasA sammanlagt 234 
vagnar for godstrafik. Vagnparken omfattade 
vid Arets slut I 513 vagnar for persontrafik och 
25 058 for godstrafik. Av arbeten som utforts for 
att utveckla forbindelsenatet rnA namnas, att 
Kouvolas telefoncent.ral automatiserades och att 
pA Riihimaki bangArd 3 rorliga lokradiosta
tioner och 2 fasta centraler togs i bruk i range
ringsarbetet. Vid Arets slut anvandes samman
lagt 4 3-kanaliga och 17 l·kanaliga barvags
system. 

Den tekniska rationaliseringen och verk
samhetens inre kontroll forsokte man ytterligare 
effektivisera. 

De forandringar som under de gAngna aren intraffat i fraga om personalen antal, framgAr 
av nedanstAende tabell: 

En!. personutgiftsmoment avlonade: .. . ................ . 

Ur arbetsanslag avliinade: 
pa banbyggnadsavdelningen .... ... .... . .. ... ........ . . 
i andra arbeten ........................ . . . . . ..... . . . 

summa: 
Inalles: 

De enl.personutgiftsmoment avlOnades, huvud
sakliga t den i tjansteforhallande varande arbets 
kraftens antal har saledes ytterligare minskat 
med 2. a % frAn ar 1953, samt antalet arbetare 
i andra arbeten an vid banbyggnadsavdelningen, 
med ca 10 %- Speciellt anmarkningsvart ar 
att personalen kunnat minskas fastan trafiken 
har okat . Om man beraknar den enligt person
utgiftsmoment avlonade personalens produk
tivitet genom att dividera den transporterade 
tonmangden med antalet personer, sA fAr man: 

1954 1953 Okning 

produktivitet 808 tfperson 687 tfperson 17.5 %· 

11954 

22153 

3 234 
10 587 
13 821 
35 974 

11!)53 

22 708 

2 647 
11724 
14371 
37 709 

1 1952 

23 727 

1558 
11987 
13 545 
37 272 

Denna anmarkningsvart stora okning av 
produktiviteten kommer sig av tva faktorer: 
A ena sidan ar den resultatet av SJ lednin
gens mAlmedvetna rationaliseringsforsok, men 
{1, and.ra sid.an har aven ett fullstandigare utnytt
jande av kapaciteten bidragit hartill. Det samma 
galler aven den, i andra arbeten an vid 
banbyggnadsavdelningen, ur arbetsa:q.slag avlo
nad.e personalen. Antalet arbetare vid ban
byggnadsavdelningen Ater ar belt beroende 
av de beviljade anslagen, speciellt av d.et 
som beviljas for tryggandet av sysselsatt
ningen. 
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Den sociala verksamheten till personalens 
basta fortsatte inom samma gra.nser och i samma 
omfattning som forut. 

G. Ekonomi och tariffer. 

Med de den 14. 5. 1954 givna forordningarna 
andrades transportavgifterna for resgods och 
expressgods samt avslutades ilgodset som trans
portsatt. For exportgods som sandes till ham-

Inkomster (mmk) ... . ................................ . 
Driltutgifter (mmk) .................................. . 

narna katudden, Hango Abo, Raumo och 
Mantyluoto beviljades fraktutjamningar pA 
samma satt och med samma begransningar som 
under foregA.ende Ar. pecialavtalen rorande 
transportkostnaderna, vilka slOts med Yissa 
kunder, var huvudsakligast av tre skilda typer: 
spridningstariff i styckegodstransport, heltA.gs
ned attning i vagnsgmpptransport och grund
avgiftsavtal for att varva tillaggstrafik. 

Inkomsternas och utgifternas utveckling 
framgar av nedanstaende tabell: 

I 1954 1953 1952 

Driftresultat (mmk) 

23 852 
22 550 
1302 

22 616 
23 025 
-409 

25 099 
24 022 
1097 

Verksamheten medforde saledes under berat
telsearet ett nomincllt overskott om 5. s %
Driftkostnaderna har forandrats i samma rikt
ning, om an icke i proportion med personalens 
antal och inkomsterna med trafiken. 

Totalomkostnader (mmk) 

JJ edeltal pa enhetskostnader: 

(mkfbtkm) .... . ........ . 
( ) . ............ . 

Personam kostnader 
Dragkra.ftens bransle 
Rullande materielens 
Ovriga po ter 

underball ( ) .......... .. . . 
( >) ) ............. . 

Sammanlagt (mkjbtkm) 

D en sjunk.ande tendensen enhetskostna-
dernas medeltal under ar 1954 beror delvis pa 
det fullstandigare utnyttjandet av kapaciteten, 
delvis pA alia de utforda rationaliserings atgar
derna. 

7. Sammanllrag: 

Berattelsearets ekonomiska resultat synes 
relativt formanligt. Dock ar det skenbart i sa 
matto, att de beraknade avskrivningarna icke 
motsvarar materielens verkliga slitage och att 
inrattningen for att bibehAlla sin kapacitet ofor
andrad huvudsakligast mAste ty sig till buclget
anslag. Inrattningens ledning har stravat till 

Nedanstaende tabell belyser utvecklingen bero
rancle de viktigaste omkostnacl posterna, varvid 
avskrivningarna beraknats enligt ateran kaff
ningspris och omkostnaderna ges i 1954 a r·s 
penningvarde: 

1954 

24 250 

0. 72 
0.27 
0.18 
0.33 
1.50 

I 1953 I 1952 

1954 drs penningviirde 

24 360 1 

0 ., . ~ 

0.27 
0.2 1 
0.38 
1.68 

25110 

• -!, 

0.2!! 
0 . 21 
O.:n 
1.61' 

och aven lyckats organisera verksamheten moj li
gast ekonomi. kt, vilket del vis underlattats av 
<.len under berattelseAret rAdande niira nog 
optimala verksamhets-graden . Dock onskar jarn
vagsstyrelsen fasta uppmarksamheten Yid det 
okade godstransportbehovet fororsakat av' 
industrins och det ovriga naringslivets ti1lvaxt i 
h ela landet. Jarnvagarna har under berattelse
aret skott ca 70 % av godsets landstransporter. 
Under sadana forhAllanden vore det formanligt 
ur hela landets naringslivs synpunkt att jarn
vagarnas kapacitet i fraga om bana, bangardar, 
dragkraft och vagnpark kunde hallas i niva med 
det vaxande allmanna behovet av transporter 
och att anslagen icke harvid uppstallde hinder. 



I. ALLMAN FORVALTNING. 

A d m i n i s t r a t i v i n d e l n i n g. 
Da banan Joutjarvi- Niemi, langd 8 km, for

sattes i trafikdugligt skick och min.i.steriet for 
kommunikationsviisendet och allmanna arbetena 
den 18 januari 1954 beslutat att densamma 
skulle oppnas for allman trafik i den utstriickning 
jarnvagsstyrelsen forordnar, oppnades banan i 
frl\ga den 1 februari 1954 for godstrafik i hela 
vagnslaster. I administrativt och statistiskt 
avseende an lots namnda bana till banan Helsing
fors-Tavastehus-Parikkala och Riihimaki 
trafikomrade samt i ovrigt till 2. ekonomisek
tionen. 2. bansektionen, 2. maskinsektionen, 
1. forradssektionen och 2. trafiksektionen. 

Sedan de till uolahti-Haapajiirvi banan 
horande bandelarna Aanekoski-Saarijarvi, 
langd 28. 2 4 9 km, och Haapajarvi-Muuras, 
liingd 22 . 982 km, samt Pitkakangas, fran Kumi
seva trafi1..-plats utgaende sandspar, langd 4. 7 o 5 

km, forsatts i trafikdugligt skick och ministeriet 
for kommunikationsvasendet och a llmanna 
arbetena den 9 december 1954 beslutat att de 
skulle oppnas for allman trafik i den utstrack
ning jarnviigsstyrelsen forordnar, oppnades sagda 
ba.ndelar, riiknat frAn den 16 december 1954, 
tiJJsvidare endast for godstrafik vagnslastvis. I 
administrativt och statistiskt avseende anslots 
bandelen Aanekoski- Saarijiirvi till banan 
Bjorneborg- Parikkala och Jyviiskyla trafikom
rade samt i ovrigt till 2. ekonomisektionen, 
5. bansektionen, 9. maskinsektionen, 3. forrads
sektionen, och 9. trafikdektionen, och bandelen 
Haapajiirvi-Muuras till Savolax-banan och 
Gamlakarleby trafikomrade samt i ovrigt till 
2. ekonomisektionen, 7. bansektionen, 9. maskin
sektionen, 4. forradssektionen och 5. trafiksek
tionen. 

I n f o r a n d e a v m a s k i n e l 1 l o n e
re k v i r e ring. Jiirnviigsstyrelsen beslOt den 
28 september 1954 att lonerna for innahavare av 
tjiinst och befattning samt for extra och till
fiilliga befattningshavare vid statsjarnviigarnas 
centralforvaltning fran borjan av ar 1955 skulle 
rekvireras maskinellt genom 1. ekonomisek
tionens forsorg. 

2 

Samtidigt beslot jarnviigsstyrelsen att maski
nell lonerekvisition likasa frAn den 1 januari 
1955 jiimviil skulle inforas A. 3. ekonomisek
tionens davarande omrade, i vilket avseende 
niimnda omrade i forsokssyfte tillsvidare upp
delades mellan 1. och 2. ekonomisektionerna. 

Direktoren for ekonomiavdelningen iigde vid 
behov utfiirda niirmare anvisningar och fore
skrifter betriiffande den maskinella lonerekvire
ringen. 

Persontrafikens nedliiggande 
p a K u u s j o k i-V o i k k a j ii r n v ii g 

Sedan de resande i alit storre utstriickning 
borjat anlita automobiler besl6ts i enlighet med 
m inisteriets for ko=unikationsviisendet och 
allmiinna arbetena den 10 september 1954 fattade 
beslut att persontrafiken a Kymen Osakeyhtio
Kymmene Aktiebolag beniimnda bolags iigande 
Kuusankoski-Voikka jarnvag sA.som oriintabel 
skulle nedlaggas fran den 1 i samma september 
mA.nad. 

Arb e t s tid slag. I stod av forordningen 
den 30 december 1954 angaende tillampning av 
arbetstidslagen, given den 2 augusti 1946, med 
avseende A innehavare av tjiinst och befattning 
vid officiella samfund, faststallde jiirnviigsstyrel
sen den 2 november 1954 nya foreskrifter att tills
vidare galla vid statsjiirnviigarna. 

Dessa foreskrifter tradde i kraft den 28 novem
ber 1954 och diirigenom upphavdes de av jiirn
viigsstyrelsen den 2 april 194 7 utfiirdade fore 
skrifterna angaende tillampning av arbetstids
lagens bestammelser och de i dem senare gjorda 
iindringarna. 

Stadga innefattande atgiirder 
som bora vidtagas vid intraffade 
j ii r n vii g sol y c k or. Jiirnviigaatyrelsen 
iindrade den 30 november 1954 Stadgan inne
fattande atgiirder som bora vidtagas vid intriif
fade jiirnviigsolyckor (OTRO), varigenom § 7 
mom. 2, § 10 mom. l och § 17 mom . 2 erh6ll 
iindrad lydelse. 

J ii r n v ii g s s t y r e l s e n s a r b e t s -
o r d n i n g. Medals siirskilda beslut iindrade 
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jarnvagsstyrelsen under ar 1954 nedan angivna 
ptmkter i sin arbetsordning av den 14 januari 
1949: 

den 20 april erholl ingressen till paragraferna 
21 och 27 i arbetsordningen ett sadant andrat 
inneball, att banbyran och forradsbyran upp
delades, den forra pa tvA. divisioner' namligen: 
allmanna divisionen och baninspektionsdivisionen 
samt den senare pA. tre divisioner, namligen: 
allmanna divisionen, kontrolldivisionen och 
s tandardiseringsdi visionen, 

den 18 maj fogades till § 26 i arbetsordningen 
ett nytt mom.17, som alagger elektrotekniska 
byrA.n att avfatta och uppgora kontrakt betraf
fande vA.rden av sarskilda elektrotekniska anord
ningar, 

den 17 augusti andrades § 2 punkt 6 och 7, 
§ 6 punkt 6 och § 14 mom. 1 punkt 17 i arbets
ordningen. Genom dessa andringar hojdes de i 
namnda punkter angivna penningbelopp, av 
vars storlek beror huruvida arendets avgorande 
ankommer A. jarnvagsstyrelsen, generaldirek
toren, direktoren eller byrachefen. 

K om mitt e e r . 
Jarnvagsstyrelsen tillsatte under ar 1954 

foljande kommitteer: for att uppgora foreskrifter 
for upptagning av torvprov pA. avsandnings
stationerna, 

for att bandlagga och till jarnvagsstyrelsen 
avgiva utredning om de stamarbetares vid jarn
vagsbyggnaderna, som har familj, bostadsfraga 
och bostadsforbattringsmoligheter i frAgans hela 
vidd, varvid bor klargoras bl.a. anskaffningen av 
bostadstomter och bostadslA.n samt genom 
sarskilda forfoganden uppforandet av trans
portabla eller eventuellt fasta familjebostader 
for namnda arbetare avensom bostadernas over
latande i deras besittning, 

for att inkomma med forslag till avhjalpande 
av forekommande bristfalligheter och missfor
hA.llanden i overvakningen och vA.rden av stats
jarnvagarnas fastigheter samt till nyorganisation 
av forenamnda overvakning och vlird, 

for att undersoka och klargora gallande fore
skrifter om utgivning och fordelning av bransle 
till statens tjanste- och bostadsbyggnader, 

for att undersoka erforderliga andringar av 
och tilHigg till reglementena for vA.rd, redovis
ning och kontroll av statsjarnvagarnas kassor 
samt att inlamna sitt betankande jamte motive
rade forslag, vid vilkas uppgorande sarskild 
uppmarksamhet agnas mojligheten att faststalla 
beloppet av uppburna medel och kassastallningen 
avensom forhindrandet av eventuella missbruk, 

for att till jarnvagsstyrelsen inkomma meu 
forslag till tavlingsregler for en utlyst allman 
tavling for fornyandet av typritningarna till 
statsjarnvagarnas affarsbyggnader och bostads
hus, i vilka villkor preciseras vid ritningarnas 
uppgorande beaktansvarda forclringar, sasom 
byggnadsmaterial, vaningsantal, utrymme, cent
ral- eller ungsvarme, bekvamlighetsutrustning 
m.m.s. samt tavlingspris, varvid avseende bot· 
fastas vid den omstandigheten, att tidsenliga 
typritningar erhA.lles pA. basen av tavlingen. 

for att utreda effektiviserings- och andra vid 
vagning av bela vagnslaster eventuellt erforder
liga atgarder for faststallandet av vagnslast
ernas riktiga vikt och att i sinom tid avgiva 
betankande jamte forslag till jarnvagsstyrel
sen, 

for att utreda frA.gor angaende manskapets 
vid statsjarnvagarnas dragkraftsmateriel kom
petensfordringar och utbildning samt att till 
jarnvagsstyrelsen inkomma med forslag i sAdant 
avseende, 

for att klargora de principer, vilka bor fOljas 
vid ordnandet av trafikavdelningens kortw·er 
och att uppgora forslag till foreskrifter, som i 
sll.dant avseende kommer att utfaras avensom 
att i sinom tid avgiva betankande jamte forslag 
till jarnvagsstyrelsen, 

for att undersoka och fOrbereda forlaget om 
forsaljning av, av statsjarnvagarna agda vanings
gll.rdar till bostadsaktiebolag samt att i sinom 
tid avge betankande jamte eventuellt motive
rat forslag till jarnvagsstyrelsen, 

fOr att uppgora och till jarnvagsstyrelsen in
komma med forslag om organisering av statsjarn
vagarnas inkomst- och utgiftsstat pa grundvalen 
av bokforingskommittens betankande, 

for att handlagga frll.gan om utvecklandet av 
tagtrafikens tekniska sakerhet sarkilt med tanl<c 
pll. tA.gexpedieringens sakerstallande. 

T i 1 .1 s a t t a n d e a v s e k t i o n s-
d rifts k om mitt e e r o c h en centra 1-
d r i f t s k o m m i t t e : Sedan A ena sidan 
jarnvagsstyrelsen och A andra sidan Suomen 
Rautatielaisten Liitto r.y., uomen Veturimies
ten Liitto r.y., Rautatievirkamiesliitto r.y., 
Valtionrautateiden Viran- ja toimenhaltijain 
Keskus r.y ., samt Svenska Kamratforbundet vid 
Statsjarnvagarna r.f. den 2 november 1954 pa 
fri avtalsgrund traffat overenskommelse om 
tillsattande av sektionsdriftskommitteer inom 
alla trafiksektioner for att under aren 1955 och 
1956 verka sasom rtl.dgivande organ inom i 
overenskommelsen utstakad ram avensom om 
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tillsiitta.nde a.v en centra.ldriftskommitt6 for A.ren 
1955 ocb 1956 sAsom rAdgiva.nde organ for de 
ova.n anforda sektionsdriftskommitteerna, god
kiinde ministeriet for kommunika.tionsvasendet 
ocb a.llmiinna arbetena. den 24 november 1954 
niimnda overenskommelser ocb anvisa.de medel 

for a.vlonandet av kommittemedlemmarna, 
sekreteraren ocb experterna. 

Antalet bebandlade iirenden 
under Ar 1954 framgAr av nedanstAende tabell, 
i vilken for jiimforelses skull intagits jiimviil 
motsvara.nde tal for foregAende Ar. 

I Plenum A vdelni11gs- General- Direktor Summa 
~ammantriide direktoren eller 

A vdel n log, som fOredragit iirendet 

I 1053 I 1954 

Administrativa avdelningen ....... . . 8 8 
Ekonomi * •••••• 0 • • 14 10 
Ban » ......... 3 1 
Mas kin ~ • 0 • • 0 • • •• 9 8 
Fomlds ~ • 0 • • ••••• 3 -
Trafik • . ........ 5 8 
Tariff » ......... 2 5 
Jii.rnviigsbyggnadsavdelningen . . ..... 1 1 

Summa 45 41 

Y r k e s u n d e r v i s n i n g e n: Under direkt 
overvakning av forestandaren for Jarnviigs
institutet bolls under b eriittelseA.ret 13 kurser for 
429 e1ever. 

Vid trafiksektionerna ordnades 3 forberedande 
kurser for 110 elever samt 1uftbroms instruk
tionskurser i den utstriickning som trafikbehovet 
forutsatte. 

T r a f i k a v d e l n i n g e n: 

Overdlrek tilren 

1953 I 195! 1953 I 1954 1953 I 1954 1953 1 1954 

570 586 29 58 3 380 3558 3 987 4 210 
423 430 420 377 5 361 1776 6 218 2 593 
636 761 33 18 2 696 2 822 3 368 3 602 
344 325 37 39 2 437 2 529 2 827 2 901 
397 317 20 56 917 880 1337 1253 
221 245 707 619 4 657 4300 5 590 5172 

44 49 28 41 11180 12176 11254 12 271 
116 107 169 150 918 824 1204 1082 

2 751 2 820 1443 1358 31546 28 865 35 785 33 084 

Inalles 3 kurser for 1okomotive1dare bolls ocb 
e1evanta1et var 74. Programmet bibebolls 
ofOrii.ndrat. 

Sammanlagt 19 sprAkkurser bar bAllits. I de 
enge1ska, franska, tyska och ryska kurserna var 
deltagarantalet sammanlagt 214. Kurs per 
korrespondens bar getts i enge1ska ocb ryska 
sprAken. 

Deltagarna i Jiirnvii.gsinstitutets egna kurser 
forde1ade s ig en1igt foljande: 

Forberedande fore1iisningskurs till bogre trafiktjiinste-
examen ............ ................ . .... . ... . . 2 kurser 41 elever, kvinnor 41 man 

Hogre trafikkurs .................. . ............ . 4 130 38 92 
Forber. . .... . ......... . ....... . .. . .... . 2 68 35 33 0 » 
Lii.gre 

T a r iff a v d e 1 n i n g e n s kill'S: 3 kvinn1iga 
e1ever i samband med den bogre trafikkursen. 

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

Lokforarkurs .......... . 
Vagnskarlskurs ...... .. . 

Summa: 

2 kurser 
1 kurs 

3 kurser 

84 e1ever 
23 
112 

Maskin- ocb forrAdsavdelningarnas kurser: 
1 kurs 20 e1ever, 8 kv. 12 m. 

Kurser anordnade av Riihimiiki 
e 1 e k t r i s k a v e r k s t a d: 

Kurs i specia.llanlii.ggningar pA telefon-
omr!\det: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 e1ever 

Automatcentralkurs: ............... . 15 

2 78 78 
10 317 73 244 

B a n a v d e 1 n i n g e n: 
Riilsvetsningskurs delvis i AGA:s svetsskola 

och delvis vid Fredriksbergs dept\, 20 elever. 
Till de liigre trafikkurserna bar bort mAngsidiga 

praktiska ovningar. Kurs for ledsagare i URSS
tAgen bolls i Kouvo1a for 42 elever. Rysk sprAk
undervisning. 

Komp1etteringsundervisning i J oensuu for 
forare i DM7-liitta motorvagnar. 

Kurs for rii1sbussbiljettgranskare UleAborg 
27 e1ever. 

Kurs for arbetsformii.n vid storrengoring samt 
forman for vagnsstaderskor i Helsingfors, Abo, 
Kouvola ocb Pieksiimaki samman1agt 10 elever. 

Kurs fOr forrAdsmiistare, 11 elever. 
TS-skolning (personalbehandling) i Abo. 
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A r b e t s s t u die r: Under !\ret avslutades 
sammanlagt 23 egentliga undersokningar. Dess
utom gavs 74 olika~ utlAtanden i pA olika hAll 
anhangiggjorda fr!\gor. MAnga av dessa frAgor 
fordrade ansenligt utredningsarbete. Tnom 
trafikavdelningens omrAde utfordes under
sokningar pA 10 verksamhetplatser. Av dessa 
var 6 omfattande totalundersokningar pA statio
ner och inbegrep a.lla dessa stationer oxpedi
tioner och arbetsomrAden. Undersokningarna 
berorde, pA samma. satt som forut, arbetsme
toderna, a.rbetenas allmanna organisation och 
arbetskraftens anvandning. Direkt kunde man 
overallt genomfora en mangd metod- och organi
sationsforbattringar, men en del andringsforslag 
uppskots av olika skat ti ll senare forverkligande. 
I samband med flere undersokningar gjordes 
aven forslag om omorganisering av exped itio
nerna och anru·a arbetsutrymmen. 

Inom maskinavdelningen pA depAerna borjade 
man under Aret undersokningar rorande lok
personalens forberedelse- och avslutningstids 
struktur och tillriickliga langd. PA tre depAer 
fick man undersokningarna slutforda och pA den 
fjarde faltarbetet fardigt. Undersokningarna 
1.1tvisade att de hittills reserverade tiderna ger 
anledning till justeringar. Forandringarna 
genomfors i huvudsak forst sedan alta depAer ar 
undersokta och en oversikt av laget erhAllits. 
Undersolmingarna gav aven upphov till forslag 
om konstruktionsforbattringar. Rorande ban
arbetena fick man i Arets borjan fardigt, det 
foregaende Ar pAborjade projektet om tillam
pande av kortintervallsprangning vid bergs
skarning. Jarnvagsbyggnadsavdelningen borjade 
genast tillampa den anvanda metoden, vilket 
betydde en betydande andring jamfort med de 
t idigare arbetsmetoderna. PA hostsidan borjade 
man uppgora en handbok angAende byggandet och 
skotseln av lufttryckanordningarna pA arbets
platserna for sprangning, en sAdan publikation 
har icke tidigare funnits i Jandet. Handboken 
nAdde vid Arets s lut tryckningsstadiet. - Under 
sommaren fortsattes de foregAende ar utforda 
forsoken att med gifter utrota snAr och ogras 
vid banvallerna. Ifraga om snAren kan det nu 
anses att man passerat forsokstadiet och mete
den kunde som fiirdig overliimnas till banavdel
ningens forfogande. SAlunda kunde man helt 
upphora med det ineffektiva och som sAda.nt 
dyrbara rensandet for hand. I stallet fordrar ban
vallarnas giftbesprutning annu ytterligare forsok. 

PA forradsavdelningens omrAde pAborjade man 
ett omfattande utrednings arbete fOr fornyande 

av varuregistret. Huvuduppgiften ar att kon
trollerna hela varuregistret och samtidigt systema
tisera det for underlattande av registrets framtida 
skotsel och for bokforingsbehov, med tanke pA 
mojligheten av att overflytta bokforingen till 
hAlkortmaskiner . 

.Annu fortjanar att omnamnas, att man i slu
t e t av 1h'et fick en handledning i maskinskrivning 
och korrespondens fardig for tryckning. Meningen 
med den ar a ena sidan, att vara ra\dgivare fOr 
den som skriver pa maskin och A andra sidan att 
ge riktlinjer vid uppsattand t av skrivelser och 
delvis ocksal att forenhetliga innehAllet. 

Ovriga undersokningar beror olika planerings
uppgifter, redovisningsfrAgor osv. vilket det icke 
har ar skal att narmare ingA pa. 

I samband med tryckandet av nya upplagor 
kontrollerades under aret 586 blanketter. Bn del 
av dem planerades helt pA nytt, 2 blanketter 
forminskades och l forstorades. 66 nya blan
ketter planerades och av de gamla kasserades 10. 

Storsta delen av de under aret avgjorda under
sokningarna rorde sAdana fragor, vilka icke for
anledde utraknandet av inbesparing eller icke 
annu i detta skede skulle gjort det mojligt att 
utfora berakningar. Av detta skal har man i 
arbetsstudieberattelsen kunnat berakna de av de 
foreslagna andringarna uppnadda inbesparin
garna t ill lagre an forr eller till 1 7. 9 milj. mk i 
Aret. Till detta kommer dessutom de genom 
ograsgifter uppnlidda betydliga inbesparingarna. 
De kommer till synes forst senare, genom att. 
upptradandet av nytt ogriis efter utford besprut
ning med gift beror av frospridning och ny 
besprutning icke behover upprepas lil<:a ofta. som 
rensning for hand. Som sadan star sjalva ut
rotningen med g ifter hogst i samma kostnads
klass som rensning for hand, sannolikt blir den 
aven nAgot billigare. Med kortintervallsprang
ningsmetoden uppnAs aven betydande kostnads
inbesparingar. 

Jarnvagarnas allmanna initiativverksamhets 
femte verksamhetsar utvisar att den minskning 
som borjat ar 1952 och fortsatt under 1953 har 
stannat v id senaste ars niva. Under beriittelse
aret inkom till arbetsstudiebyran 134 initiativ, 
sa att totalantalet for Aren 1950- 1954 salunda 
ar 1 353. 

Initiativens allrnanna beskaffenhet har behAl
li ts pa de tva foregaende arens niva, dl\. den 
egentliga belOningsprocenten for berattelsearet 
var 6. 5 (At· 1953 5. o %). Hartill kommer dess
utom de godkanda initiativ, vars ringa betydelse 
icke medfor belOning. De godkanda initiativen 
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utgjorde salunda sammanlagt 17. 4 % (ar 1953 
15.6 %). Man kan sAledes tala om en mindre 
forbattring. 

Under berattelsearet belonades sju initiativ, 
av vilka fyra med diplom och penningpris, och 
de ovriga tre med diplom. 

P s y k o t e k n i s k a I a b o r a t o r i e t: 
under aret har vid laboratoriet undersokts 

sammanlagt 278 provpersoner, av vilka storsta 
delen bestar av sokande som vill bli elever vid 
maskinverkstadsskolorna. Av dessa har samman
lagt 121 undersokts for antagande som eldarel
ever och sammanlagt 88 som yrkeselever. Under 
verksamhetsaret holls lamplighetsprov vid alla 
verkstader med undantag av Uleaborgs. Vid 
Hyvinge mekaniska verkstad har ll.ter hallits 
dubbla undersokningar, savii,l for eldar- som 
yrkeselever. Undersokning av maskinsektioner-

nas tillfalliga eldare har varit helt obetydlig. 
Sammanlagt harman undersokt endast 18 eldare 
och aven av dessa har de fiesta varit sadana som 
tagit om provet. Med tillfredsstallelse kan man 
konstatera, att man synbarligen slutligen upp
nll.tt fredstida forhallanden aven i det avseendet, 
att kompletterandet av maskinsektionernas lok
personal sker nasta.n enbart pa normal vag 
dvs.via verkstadsskolorna. 

Under det gangna verksamhetsaret, vid 
manadsskiftet mars-april bolls pa laboratoriets 
forsorg forsta gangen lamplighetsprov till ett pi\ 
sitt satt helt nytt yrke, namligen ra.lsbussfora
rens. Vid dessa prov anvandes nya provsystem, 
uppgjorda med tanke pa just for ralsbussforare 
uppstallda specialfordringar. 

De under aret undersokta provpersonerna for
delade sig enligt olika grupper pa foljande satt: 

unders. godk. underk. 

Verkstadernas eldarelever ... . ...................................... . 121 60 61 
~ yrkes .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 88 48 40 

Maskinsektionernas tillf.eldare ................ . ............... . ... .. . 18 9 9 
RiiJsbussforare ....... . ..................................... . .. . ... . 51 24 27 

I enlighet med jarnvagsbyggnadsavdelningen 
uppgjort avtal, har laboratoriet borjat utforma. 
sadana testningar som behovs vid utvaljandet av 
gravmaskinpersonal. Med tanke pA utforandet 
av yrkesanalys och for att fa en uppfattning av 
sjalva arbetsplatsen och dar rAdande forhAI
landen besokte representanter for laboratoriet 
Joensuu-Kovero banbyggnadsarbetsplats. Pa 
basen av de erfarenheter man fAtt pA resan har 
i laboratoriet uppgjorts en testserie, som inne
hAller sammanlagt 5 grupp- och 10 enhetsprov. 
Derma testseries anvandbarhet kommer att 
bestyrka.s genom att undersoka alia de grav
maskinsforare som redan en langre tid varit i 
tjanst vid jarnvagsbyggnadsavdelningen och 
jamfora de sAlunda erhallna provresultaten med 
provpersonernas bedomda. yrkesskicklighet. I 
denna avsikt utva.ldes pa jarnvagsbyggnads
avdelningens forsorg fran de tre storsta arbets
platserna sammanlagt 27 for andamAiet passande 
arbetare och under den gangna sommaren ut-

Sammanlagt 278 141 137 

fordes bedomning av deras yrkesskicklighet i 
enlighet med av laboratoriet givna detaljerade 
direktiv. Forberedandet av tmdersoknings
provet av den for gravmaskinsforare viktiga 
genesarmna reaktions- och kroppsrorelsens 
koordinationsformAga och forprovens utforando 
uppskots dock till Ar 1955. 

Under verksamhetsAret har laboratoriet 
ocksA uppgjorts och renskrivits en enhetlig och 
fullstandig framstallning av de under sena.<>te ar 
i laboratoriet anvanda lamplighetsproven. I 
fra.mstallningen ingAr utredning om de allmanna 
grunderna for undersokningsmetoden samt alla 
de anvanda testserierna for olika yrkesomraden. 
Varje test ar detaljerat utredd med dartill bi
fogade provanordning, handlening, provpapper, 
rattelse- och bedomningsforeskrifter och bedom
ningstabell. En harmed jamforbar enhetlig fram
stallning av laboratoriets provsystem har icke 
tidigare funnits. Framstallningen kommer att 
bindas in i bokform. 

II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR 
N ya byggnade1· och anlaggninga1· pa ja1·diga banor. 
Bostadsproduktionen var ovanligt liten ty av 

egentliga bostadshus blev endast ett fardigt, 

namligen ett trahus i Hankasalmi inrymmande 6 
lagenheter. DA i den i Kouvola fardigbyggda 
elgArden ingAr 7 och i den i Fredriksberg for ban-
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och trafikavdelningarna gemensamma vArd
byggnaden 3 lagenheter samt i banavdelningens 
forrAds- och vll.rdbyggnad i UleAborg avensom i 
plattform byggnaden i Rajasuo I lagenhet i var
dera, blev sammanlagt 18 nya lagenheter fardiga. 
PA den ovan namnda Rajasuo trafikplats blev 
aven en ekonomibyggnad samt en bastu fardiga, 
·samtidigt byggdes pA Ruutana trafikplats platt
formbyggnad med uthu . D et i Tammerfors 
under byggnad varande bostads- och affarshuset 
nadde vid Arets slut sitt avslutningsskede, sA att 
dess fardigblivande drojde till foljande Ar. Under 
berattelseAret blev flere vArdbyggnader eller 
-utrymmen fardiga, av vilka utover de namnda 
vardbyggnaderna i Fredriksberg och UleAborg 
dessutom rnA namnas banavdelningens arbets
och vardbyggnad i Abo, depans reparations
verkstads- och vardbyggnad i Pieksamaki, for
radsavdelningarnas gemensamma vardbyggnad 
i St Michel 

I Lahtis och Uleaborg blev tagexpeditioner 
fii.rdiga, pA Hyvinge verkstadsomnide en sken
svetsningsinrattning, i Tammerfors en trans
formator byggnad och i Imatra ett bilgarage. A v 
andra byggnader och iru·attningar pa bangArds
omrAden kan namnas 7 lokplatser och ett 
lokstall med reparationsverkstad och i samband 
med detta ett installerat 20m vandbord i Joen
suu, 6 lokplatser i det i U leAborg byggda lok
stallet samt pA Viinikka bangArd vid Tammerfors 
den installerade 60 tons vagnsvAgen. 

Av gjorda anskaffningar av arbetsmaskiner 
bor namnas tvA angdrivna lyftkranar med 7 5 
tons kapacitet och rullande pA skenor, som 
inkopts i Viist-Tyskland. 

Unde1·hall och jo1·nyande samt utvidgninga1· av 
byggnader, bana och broar. For det jordomrAde 
som behovdes for utvidgningar av Nyslotts ban
gard koptes 3 bostadstomter, pa vilka fanns 4 
bostadshus innehallande sammanlagt 10 bostads
lagenheter. Lil{asa koptes en tomt i Kontiomiiki 
pA vilken fanns ett bostadshus mecl en lagenhet 
och erforderliga uthus. 

Jamsides med Arsreparationen utfordes i 
bostadshusen betydande fornyelsearbeten, sasom 
installering av vatten- och avloppsledningar och 
centralviirmeledning. Dessutom utfordes, huvud
sakligast for att utnyttja vindsutrymrnen, endel 
tillbyggnader av rum. I Porokylii iordning
stalldes postexpeditionen till bostad och i Orivesi 
bastun till vilorurn. 

I Vasa mekaniska verkstads expeditions- och 
vardbyggnad forstorades expeditions-, under
vi nings- och vardut,rymmena. I Kontiomaki 

lokstall byggdes 4 nya lokplatser. Dessutom 
fornyades de foregll.ende Ar i Bjorneborgs lokstall 
av eldvAda skadade 4 och i Jyviiskylii lokstall 
ocksa nedbrunna 2 lokplatserna samt fardigbygg
d es 2 lokplatser i Idensalmi lokstall. I Alavus for
nyades vattentornets overdel och i einajoki gas
verket. D et gamla vandbordet om ~8 m i Pieksii
miiki utbyttes mot ett 22 m och elektrifierades. 

Arbetena pA forstarkning av Moykynmaki 
tunnel som pAborjats foregaende Ar fortsattes . 
Sakerhets- och belysningsanordningarna vid 
Ponttovuori tunneln blev fardiga. 

Utvidgningsarbeten pa bangArdarna och 
sparanordningsarbeten utfordes under det gAngna 
Aret pa talrika traflliplatser, sAsom: Riihimaki, 
Tavastehus, Ulell.borg, Kemi, Ingerois, Fredriks
hamn, Hillo, Iisvesi, Kuopio, Kajana, Lammin
niemi, Joensuu, Nyslott, dar arbetena till storsta 
delen omfattade bergsskarning, och pa Kouvola 
diir banutratningar utfordes pa persontrafikban
gArden samt dar forverkligandet av flyttnings
proj ektet av Savolaxbanans utgangspunkt fort
sattes . LlliasA utfordes mellan Ingerois- Metsii
kyla arbeten for utratande av banan. Av nya 
spAr som blev fardiga rna namnas det 7. 2 km 
lAnga spAret i Lahti kallat Mukkula bispAr, det 
2.1 km langa fabrikssparet fran Hillo till umma 
bruk och det 2. 1 km lAn.ga till Kettukallio sten
brott avvlliande spAret i Ylivieska. 

Av arbeten for istandsattande och utjamnande 
av stations- och lastningsomraden var de mest 
betydande gatuomradets permanentbeUi.ggande 
i Kuopio och Gamlakarleby, utjamningsarbetet 
pa stationsomradet i J oensuu samt de utforda 
arbetena pa lastningsomradena i Soinlahti, 
Mantylahti, Lapinlahti, Komu, Pyhasalmi, Ryo
nanjoki, Kurenpolvi och Aittojarvi. 

Dubbelsparet mellan Lahti- Riihimaki, vars 
anliiggande under manga ar utforts som syssel
sattningsarbete, blev slutligen helt fardigt i det 
att den sista bandelen Oitti- Herrala den l. ll 
kunde oppnas for trafik. Vissa sparregleringar 
fororsakade av dubbelsparet kommer dock iinnu 
att utforas. Pa arbetsplatserna for dubbelspAr
anlaggningarna mellan Riihimaki-Tavastehus 
och Tavastehus- Toijala utfordes bergssprang
nings- och jordskarningsarbeten, byggdes trum
morsamtkordes sand och makadam for belaggning. 

Det foregaende ar soder om Hyvinge infarts 
viixel avslutade skenutbytet av 43. 56 7 kmfm till 
59.7 4 o kg/m fortsattes fran bangardens norra 
vaxel till infal"tsvaxeln soderom Riihimaki om
fattande bada sparen eller sammanlagt 22.1 km 
spat·. Utbytet av 30 kgfm raler mot 43 kgfm pa 
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banstrackan Tammerfors-Haapamaki utfordes 
pA fyra olika avsnitt av banan sammanlagt 
62. o km. Motsvarande utbyte utfordes aven frAn 
Pieksamaki mot Nyslott, dar man fore villterns 
ankomst hann skenlagga pA nytt fram till Siika
maki och dessutom dubbelspAret Pieksamaki
Nikkarila eller sammanlagt 17. g spAr kilometer. 
Utbyte av 25 kg/m rals till 30 kg/m utfordes 
mellan Joensuu och Kontiolahti p1'1 en stracka av 
28. s km. Utover ovan namnda utbyttes 43.5 o 7 

kgfm rals pt\ strackan Harviala- Tavastehus 
5. 2 km och pA strackan Taavetti-Raipo 15.5 km 
nya raler av samma tyngd. 

Banans makadamisering utfordes pA Hyvinge 
- Riihimaki, Toijala-Lempaala, Tammerfors
Messukyla, Kouvola-Inkeroinen, Ylivieska
Iisalmi och Iisalmi-Kontiomaki banstrackorna 
samt i mindre grad pi\ olil{a avsnitt av Ulel\borgs 
banan·. 

, akerhetsanlaggningar. Under berattelsel\ret 
tog pa Tanunerfors (stallverk 11) och pa Rova
niemi de nya sakerhetsanlaggningarna i bruk 
samt utfordes pA sammanlagt 21 trafikplatser 
kompletterings- och moderniseringsarbeten pa 
anliiggningar av nyssnamnt slag. Nya kontrollAs
forreglingar inrattades pa 37 trafikplatser var
utover man kompletterade dylika inrattningar 
pA trafikplatser. 

Automatiska eldrivna ljus- och ljudvarningsan
laggningar installerades vid Savio och Mustasaari 
niva-overgll.ngar, halvautomatiska anliiggningar 
vasterom Hen·ala, osterom Uusikyla och vid 
Kauvatsa niva-overgAngar samt handdrivna an
laggningar vid Olavinkatu nivll.-overgang i y
slott och vid Myllymaki nivA-overgAng. Den 
gasdrivna automatiska ljus- och ljudvarningsan
laggningen vid nivA-overgangen dar Borgll.vagen 
korsar Hertonasbanan andrades till eldriven. 

De kombinerade jarnvags- och landsvags
broarna over Konhonjoki och Lieksanjoki ftir
seddes aven med sakerhetsanlaggningar. 

T1·iidgarda1· och planteringar. Efter den tam
ligen kalla och snorika vintern foljde en sval 
aprilmanad sA, att vadret forst i slutet av ma
naden blev varmare, och det sA kraftigt att maj
manads medeltemperatur oversteg det normala 
med 2-4°. Aven de foljande mAnaderna var 
varma., men regnmangden menligt riklig, sa att 
manga mogelsvampar Astadkom skada pll. vaxt
ligheten. Under september intraffade mAnga 
frostnatter, vilka i Mellersta- och Norra-Finland 
skadade de omtaligaste gruppvaxterna. Istal
let var senhosten varm och sAJunda formAnlig ur 
tradgA.rdsarbets synp"lmkt. 

Liksom aven fOregAende ar, fi:i.stes ocksa nu 
speciell uppmarksamhet pa forbattrandet av 
planteringarnas kvalitet genom att fornya gras
mattorna, hiickarna. och blomsterraba.tterna. 
45 nya parker anlades och 13 trafikplatser fick 
sina forsta planteringar. 

En traktor anskaffades for anvandande vid 
plantskolarna narmast for Hyvinge och Nuppu
linna och redan det forsta arets anvandande ut
visade att den var mycket nodvandig. 

Bruttoforsiiljningen av overskottsprodukter 
inbringade 1 809 510 mark, vilket utgor en 
okning med 463 139 mk eller 34. 4 % jamfort med 
foregAende Ar. 

Under verksamhetsAret uppgjorde brobyggnada
sektionen sammanlagt 248 ritningar for 138 
arbeten. I detta antal ingar 3 st olika stora 
pl!\tbroar av normal typ, 4 st underfartsbroar av 
stalbetong, 16 st overfartsbroar av stalbetong, 
forslag till 13 st overfartsbroar av stalbetong, 
andring av en stalbro i enlighet med de nya 
belastningsbestammelserna for Jarnviigarna, 
breddning av ett gammlt stalspann for landsviig 
samt omandring av nAgra landfiisten for nya 
spann. Broritningar uppgjordes till ett antal av 
143 st. 

Konstruktionsritningar uppgjordes for olika 
andamal sAsom kontorsbyggnader, lokomotiv
stall, en riilssvetsningsverkstad, makadamforrad, 
grund for oljecisterner, ett vattenreningsverk, en 
bildepot, plattformer, plattformstak, fundament 
for stralkastartorn, kabelkanaler o.s.v. till ett 
antal av 105 st. 

Uppgjordes forslag till leveranskontrakt for 4 
platbroar och 5 oljecisterner samt kontrakt for 
andring av ett jiirnvagsbrospann till lands
viigsbro. 

Bland diverse, till ovannamnda grupper icke 
horande men jamforelsevis rikligt forekomna 
iirenden, kan som exempel namnas granskillng 
och jamforelse av offerter for stalbroar och av
givandet av utlatanden om dessa, ett referat 
rorande behovet av att fortfarande bibehalla den 
forstorade gabariten pa bandelen Villmanstrand 
-Fredrikshamn, granskning av debiteringen for 
de arbeten och leveranser som overvakats av 
sektionen, rom. 

Av privatpersoner och firmor gjorda ansok
ningar betriiffande olika anlaggningar pa jarn
viigens omrade granskades i sektionen: ung, 
45 korsningar for vatten- och avloppsledningar, 
ung. 20 kraftledningskorsningar och andra, sAsom 
korsningar for telefonkablar, oljeledningar- och 
remtransportorer ung. 15 st. 
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Tillverkningen av sti\lspannen for 6 broar over
vakades vid verkstiiderna iivensom monteringen 
av spannen pi\ resp. broplatser. Som den storsta 
fortjiinar bron over Aura A i Abo siirskilt om
niimnande. Denna bro besM.r av 9 spann pi\ 
sammanlagt 174. 1 m. Pi\ motsvarande siitt over
vakades tillverkningen och monteringen av 12 
stralkastartorn av stAI. 

Under verksamhetsaret overvakades byggan
det av 14 jiirnviigsbroar av stalbetong, omfat
tande 19 spann, med en sammanlagt lii.ngd av 
203m. Bland dem kan frii.mst niimnas Parantala 
35m langa stalbetongvalv pA banstriickan Suo
lahti- Haapajarvi. 

Byggandet av 14 st overfartsbroar over
vakades. Dessa broar omfattade 38 spann med 
405 m:s sammanlagd lii.ngd. Den storsta av dessa 
var bron i Vaajakoski . Denna har 6 spann och 
dess hela lii.ngd iir 84 m. 

Under verksarnhetsaret, sasom under tidi
gare ar utforde brobyggnadssektionen betong
proportioneringen for de av jiirnviigarna sjiilva 
byggda stalbetongbroarna samt undersokte 
betongens hi\llfasthet och avgav utlA.tande dar
om si\viil for de betongarbeten som utfordes av 
SJ, som for de av entreprenorer utforda. Under 
Aret undersoktes t. ex . 703 provkuber samt 85 
kabelrii.nnor och plattor. 

En ingenjor har praktiskt taget under hela 
verksamhetsAret varit stationerad i Imatra for 
mottagning av riils. Mottagningen av riinnor och 
plattor for kabelkanaler har ocksA ingatt i sek
tionens uppgifter. 

Banga1·dssektion behandlade under beriittelseAret 
sammanlagt 1 095 i diariet antecknade iirenden. 

Av de behandlade iirendena utgjordes 159 av 
bangArdsfrAgor, vilka hiinforde sig till utvidgning 
av sAviil storre som mindre bangArdar och trafik
platser. Bland de storsta rnA namnas omarbet
ningen av Kouvola persontagsspAr samt Joensuu, 
Seinajoki, Kuopio, Hovinsaari och Tammerfors 
gods - och rangeringsbangardar. 

Av privata och kommunala sparansokningar 
behandlades 96 st och av spAransokningar for 
statens andra verk 5 st. Bland dessa rnA namnas 
Kaukas Ab, Lauritsala; Kaipola fabriksspar i 
Jamsa, Oulu Oy orh Otanmaki Oy i Nuottasaari; 
Svavelsyre- och Superfosfatfabriken i Gamla 
Karleby; Skatuddens hamnspar i Helsingfors 
samt Myllykoski fabriks- och Nuutiniemi baron
spar, som kommit under fornyad behandling. 

Antalet stadsplaner och stadsplanefragor var 
57 st, av vilka stadsplaneforslagen for Ristimaki 
och Rabola stadsdelar Tammerfors samt 

byggnadsplanerna for Saarijarvi, Tain.ionkoski, 
Viitasaari, Kannonkoski och Taivalkoski for
tjanar sarskilt omnamnande. Arenden rorande 
gatu- och viigfragor va1· 107 st. 

Ytterligare behandlades 103 expropriations och 
jordutbytesiirenden samt 46 fragor angaende 
utarrendering av jordomraden. De sistniimnda 
frAgorna var i ett flertal fall forbundna med 
ansokningar om byggnadstillstAnd. 

Vidare behandlades 95 st byggnadsiirenclen, 
74 fragor rorande vatten- och avloppsledningar, 
85 fragor hiinforande sig till bana och vii.xlar, 
32 angaende placering av vedlastnings- och 
personplattformer, 27 berorande broar och trum
mor och slutligen 209 arenden av skiftande slag 
sasom fragor angAende dragandet av gas-, varme-, 
kraft-, o.a. ledningar o.s.v. Forutom dessa har 
nya konstruktionsritningar gjorts for 30 kg/m 
vaxlar (s.g .s. fullstandigt), en 2 x (1:10) korsning 
konstruerats for 60 kg/m raler och utarbetats 
makadamiseringsreglemente for gamla bano1·. 
Liksom foregaende ar har kontrollmatningar for 
spArkurvor A linjen samt dessas berakningar A 
byran utforts. 

Dessutom har uppgjorts ett antal ritningar av 
allmiint slag, kartor och tabeller, utforts for
minskning, forstoring och kopiering av kartor och 
ritningar, komplettering och omritning av ban
gardsplaner m.m. 

A husbyggnadsavdelningen har tmder ar 19:34 
utforts 252 ritningar och 78 cletaljritningar. 
Byggnaderna har varit av tra och sten och ut
gjorts av boningshus, stationshus, haltpunkhus, 
lokomotivstall, verkstader, forrAdsbyggnader, 
godsmagasin, bostader for sanitii.ra anclami\1, 
vattentorn, pumphus, bilgarage, uthusbygg
nader m.fl. For aldre hus har uppgjorts 90 and
ringsritni.ngar och 14 tillbyggnadsritningar till 
bl.a. stationshus, fori\dsmagasin, reparations
verkstii.der, lokomotivstall, bilgarage, bostiider 
for sanitiira andamil..l och bostader. ybygg
nader.na har utgjorts av 86 stycken anlii.ggningar. 
Tillsamman har 122 rum och 30 kok varit under 
arbete Ar 1954 .namligen 2 stycken av en lagenhet 
pi\ 3 rum och kok, 14 stycken pi\ 2 rum och kok, 
14 stycken rum och kok, 74 stycken enskilda 
rum. Vidare har uppgjorts 242 forslagsritningar 
for i framtiden projekterade byggnader, varav 
kan namnas Tavastehus nya godsexpedition, 
Hyvinge nya forri\dsmagasin, el-hus for Kuopio 
och Pieksiimaki, hus for sanitiira andamil..l for 
banavdelningens behov i Uleaborg och Kouvola, 
Hyvinge pannverkstads forstoring del II, poli
kliniker, Jyviiskylas autoservice m .m. 

1 
' 
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Vid sektionen jo1· sakerhetsinriittningar bar 
uppgjorts projekt och ritninga.r till utbyggnad 
och komplettering av 65 sakerhetsanlaggningar 
ocb 14 vagovergangar. Dessutom ha.r 72 ovriga. 
signaltekniska arenden behandlats. 

Av de uppgjorda projekten for sakerhetsan
laggningar rna sarskilt foljande omnamnas: 

Helsingfors (taga.vsandningssigna.ler), Fredriks
berg (fornyelse av stiillverk IV samt a.vlagsna.nde 
av stallverk II), Tiikter, Lieto, Riihimaki (stall
verk I), Oitti, Hovinsaari, Juurikorpi, Inkeroinen, 
Kouvola (stiillverken I, II och III), Hytti, Kal
vit a, Kanta.la, Niirala och Oulu (stiillverken I 
och II). 

For vagoverganga.rs sakerstiilla.nde uta.rbeta.des 
forslag till va.rningssignalanlaggningar pa bl.a. 
foljande trafikplatser: 

Kausala. (overgangen i vastra anda.n), Karhula. 
(de 2 overgangarna vid genomfartssparet), Mylly
miiki och Iisa.lmi (Paloinen overgling). 

For siikerhetsanliiggningarnas anviindning upp
gjordes 74 med tillhorande planritning forsedda 
spe:::ialinstruktioner a.v vilka 43 for kotrolla-s
forreglingsanordningar och 10 for ljus- och ljud 
varningsanlaggningar. 

ektionen overvakade i tekniskt avseende byg
gandet av samtliga sakerhetsanlaggningar och 
utarbetade for dessa 122 detaljritningar samt 
350 st for stiillverksskyltar erforderliga ritninga.r. 
85 st a.llroiinna konstruktionsritningar inregistre
rades. 

Dessutom ombesorjde sektionen bestallningen, 
granskningen och mottagningen av all stall
verksapparatru· och viktigare specialmateriel 
saviil till arbetsplatserna som till specialforradet. 

Geotekniska sektionen utforde under ar 1954 
undersokningar pa 99 olika platser. Darvid 
foretogs 2 341 provborrningar, vilkas samroan
lagda langd var 13 929 m, samt togs sammanlagt 
814 jordprov fran 77 punkter. Forutom dessa 
jordprov undersokte Geotekniska sektionen 46 
grus- och makadamprov. P! grundvalen av 
tmdersokningarna uppgjordes samroanJagt 102 
ritningar. 

Sektionens arbete inriktades i huvudsak pll, 
klarliiggandet a.v grundningsforhll,lla.ndena. for 
planerade byggnader, broar, trurnmor, str!l
kasta.rtorn, vandbord m.m. Darjamte utfordes 
undersokningar av banva.llars och skarninga.rs 
stabilitet saval pa gamla som pa under byggna.d 
varande banor. Mojligheterna a.tt forverkliga 
nagra pla.nerade banutratningar och omba.lan
seringar undersoktes jamval av sektionen under 
beriittelseAret. Bland de viktigaste undersok
ningarna rna namnas foljande: 

Undersokningarna av grundningsfo1·hAllandena 
for vattenreningsverket i Bjorneborg, Kemijarvi 
stationshus, tillbyggnaden av Kuopio lokomotiv
verkstad, svets- och pllttbojningsverkstaden i 
Fredriksberg, jarnviigsmannens hus i Abo, Jyviis
kyla bilgarage samt 2 botadsbyggnader i Kouvola. 

Under berattelsearet slutfordes den stora 
mangAriga undersokningen av de biota markerna 
pa bandelen Inkeroinen-Fredrikshamn varigenom 
banvallens stabilitet blivit klarlagd pa bela ban
delen med iakttagande av den planerade om
balanseringen. Undersokningar berorande ban
vallarnas sakerhet och stabilitet utfordes ocksa 
pa bandelarna Viiala-Lempaala, Inkeroinen
Juurikorpi, Herrala-Okeroinen och Raisio
Nadendal samt pa Olkkola bamnbana ocb Summa 
industrispar. 

Utom de undersokningar som gjordes for for
nyandet av nagra gamla broar och truromor och 
uppmuddring av farlederna, foretogs sadana pa 
platserna for overfartsbroarna i Messukyla, 
Gamla Karleby, Haapajarvi, St. Michel Jyvaskylii, 
(3) och Villmanstrand samt pa bandelarna Murto
maki-Otaru:niiki, Benniis- Jakobstad, Varpanen 
- Mantyharju, Siilinjiirvi-Juankoski, Joensuu 
-Kovero och Suolahti-Haapajarvi (5). Platser 
for underfartstunnlar undersoktes i Nokia och 
Tainiokoski. Dartill undersoktes 13 stallen for 
broar och trumroor pA olika banbyggnadsarbets
platser samt en korsningsplats mellan banor i 
Kouvola. Vattenforsorjningsproblem undersoktes 
pa Kursu, Vika, Rovaniemi, Hirvas, Muurola, 
Oripohja, Viiala, Jokela och Nikkila trafik
platser. 

III. Jarnvagsbyggnader 

Under Ar 1954 fortsattes arbetena pa Kon
tiomiiki- Taivalkoski, Suolahti- Haapajarvi, 
Murtomaki- Otanmaki, Joensuu- Kovero och 

3 1409-59 

Siilinjarvi- Juankoski jarnvagsbyggnader samt 
p! ateruppbyggandet av banorna i Norra-Fin
land. Anslagsmedel anvandes och arbeten ut-
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fordes pal namnda, jarnvi:igsbyggn adsavdel
ningen undedydande arbetsplatser enligt fol
jande: 
Kontiomiiki-Taivalkoski fiirnviigsbyggnad. 

Kontiomi:iki- Taivalkoski banan hor till d e 
jarnvi:igsbyggnader :1\.ren 1934- 38 som forut
si:ittes i lagen av d en 20 april 1934. Av d enna 153 
km la nga bana och den dartill anslutna 18 km 
Umga bibanan P esiokyla - Ammansaari anslots 
den 46 km li'mga stri:ickan Kontiomi:iki-Hyryn
salmi t ill bannatet den 1 december 1939 samt den 
1 november 1954 den 17. 7 km langa strackan 
Hyrynsalmi-Laaja, vilken redan frlln den 1 
december 1952 oppnat for provisorisk, allman 
t rafik. D en 28 km la nga stri:ickan Laaja- Pesio
kyli:i-Ammansaari oppnades den l december 
1954 for provisorisk helvagnslasttrafik . 

Under ar 1954 har d e huvudsakliga jarnvags
byggnadsarbet ena utgjorts av skarn ings-, terras
serings- och ballasteringsarb eten pa strackan 
Laaja- Pesiokyla-Ammansaari, avslutandet av 
skarningsarb etena pa den ca 11 km langa 
strackan Pesio-Kovajarvi samt skarnings- och 
terrasseringsarbeten och beredandet av provi
soriska inkvarteringsmojligh eter pa den ca 68 km 
langa banstriickan Kovajarvi- Taivalkoski. 
Tillfalliga. baracker byggdes ock sa for olika 
andamal pa Ammansaari trafikplats. 

Arbetets art 

Terasse1·ingsarbeten: 

Rojning av banonm1de .......... . ... ...... ....... .... . 
Gravning av avloppsdiken ....... . . . . . . .. ............. . 
Jord fn\n diken till bankarna ........ . .. . .... .. ....... . 

.* . i uppl_aggning ... .. .. .. . . ....... .. . .. . . 
skarmngar till bankarnn. ............... . .... . 

» •> i upplii.ggning . ......... .. . ... . ... . 
Fyllningsjord till ban.karna ........ . .............. .. .. . 

•> •> >> med tag for n.ormn.lbana .... . 
Sprangn.ing av banskiirningar ji:imte diken ............. . 

av jordfasta stenar .. .. . . .......... .. . .... . 
Forstiirkn.ing av bankrmderlag .... . ...... . ....... . .... . 
Sti.i dje- och kiigelmur ..... . ... ... . . .... . ....... . . .... . 
Stenrevetering .... ...... . . ..... ... ... .... .... . . . .. .. . . 
Mull-, to rv- och grusb ekladning .. .. .. .. ..... ......... . . 
Dranering ... . .... . . ... . ..... . ....... . . . ........ . . . . . . 

Overbyggnaden: 

Ballastering fore skenliiggning ................. . ....... . 
Ballastering mcd tag for normalbana .. ... . .. . .. . .. . ... . 
Makadamisering ... ... . .. . .................. . . . ...... . 

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

Saldo fran ar 1953, 19 Ht I: 12 .. 
Saldo fran 1953, medel for 

reparation av banorna i Norra-
Finland . .... ..... .. . .... .. . 

Beviljat for ar 1954, 19 Ht. I: 8 .. 

63 627 107: -

43 995: -
180 000 000: -

243 671 102: -
Anvant under 1954 ... . ........ 158 432 496: -

Saldo till 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 238 606: -
For betryggande av sy selsatt-

ningen: 
Reserverat for utgifter 1953 

betalbara 1954, 19 Ht. V: 1 
B evi ljat for 1954 19 Ht. VI: 1 ... 

7 100 000: -
44 000 000: -

195 100 000: -
Anviint under 1954 .. . ... . ..... 194 924 613: -

Saldo .. .. . ............ . ..... . 175387: -

U t f o r d a arb e ten: 

T rum m o r o c h b r o a r. 5 b tongtrum
mor samt overfartsbron, 9.2+11.o+9.2 m, for 
landsvagen vid Hyrynsalmi- Puolanka, blev 
fardiga. 

T e r r as s e r i n g s a r b e t e n: Terrasserings
arbeten och ballasttransporter har under 1954 
och sedan jarnvagsbyggnaden paborjades ut
forts i foljande omfattning: 

I ar 1954 

miingd 

2 443 m3 

1141 )) 
614 >) 

193 044 >) 

13 994 )) 
92 758 >) 

58 724 >) 

4146 » 
590 >) 

1 575 » 
20 m2 

3 730 m 3 

25 665 » 
210 » 

I kostnad mk 

7 620 948 
824 860 
565 235 
244 452 

95 437 781 
2 902 994 

24 015 739 
49 796 720 

8 159 959 
655 224 
118 079 

3 575 538 
69 000 

834 856 
10 829 482 

184 015 

miing<l Aren 
1934- 1954 

58 037 m3 

127 476 >) 

50 457 >) 

1000 305 >) 

57 368 >) 

291 954 >) 

354 697 >) 

54 699 >) 

18 677 >) 

12 253 >) 

21 645 m2 

375 537 » 
1 515 Ill 

3 730 m 3 

47119 >) 

210 >) 
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0 verb y g g n aden: Langs huvudsparet 
spikades pa strackan Laaja-Pesiokyla nya 30 
kg/m skenor l. o km samt ca. 3. 2 km gamla 
skenor pa hamn-, sand- och sidospar. IO st vaxlar 
spikades. 

H a g n a d e r, v a g a r o c h p l an e r in g . 
Hyrynsalmi- Puolanka landsvagsflyttning vid 
pik 2 338 avslutades. Vid Laaja trafikplats blev 
lastningsomradets nivellering och infartsvagarna 
fardiga. Pa Ammansaari trafikplats utfordes 
nivellering av lastningsomradet for travirke och 
infartsvagarna och vagen vid Puolanka flyttades. 

Husby g g n ad e r. Avslutningsarbeten pa 
bostadsbyggnader utfordes i Laaja, Hyrynjiirvi, 
Hallavaara, Pesiokyla och Ammansaari. For 
inkvartering under byggnadstiden uppfordes 
I5 olika slag av provisoriska bostads- och mat
serveringsbyggnader. Vid Ammansaari byggdes 
jarnvagsbyggnadens huvudkontor fardigt och 
de provisoriska reparations- samt haltpunkt
byggnaderna nadde vattentakstadiet. 

Forb in del sean I a g g n in gar. Mel-
Ian Pesiokyla-Vaakio och Taivalkoski-Leino 
drogs en telefonlinje. 

B a n u t r u s t n i n g. Person- och lastnings
plattformera pa Laaja trafikplats byggdes fardiga . 
Pa Ammansaari paborjades gravningsarbetet pa 
gropen for ett vandbord. 

Suolahti-H aapajarvi 7"arnvagsbyggnad. 

A v denna 1 7I km langa bana, vars byggande 
beslots i enlighet med lagen av den 20 april I934 
angaende jarnvagsbyggnader under aren 1934-

Arbetets art 

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

•> i upplaggning ............ . .......... . . 
skarningar till baukarna . . ........ . ... . ..... . 

•> •> >> i upplii.ggning .................. . . 
Fyllningsjord till bankama ...................... ..... . 

» >> >> rued tii..g for normalbana .... . 
prangning av sido- och avloppsdiken ................. . 

» av banskarningar ... .. .................... . 
Sprangning av jordfasta stenar ..... .... .............. . 
Forstarkning av bankunderla.g ........................ . 
Stiidje- och kiigelmur ............. ..... ..... .... ..... . 
Stenrevetering ................... ...... .............. . 
Mill.!-, ~orv- och grusbekliidning . ......... ... ..... ..... . 
Dranermg ...... . .. . ........ .. ... . ................ . .. . 
Stenkastning .......... . .................. . .......... . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenliiggniug ..... . ................... . 
Ballast med Ui.g for normalbana ........ . ........ . .. . . . 
Makadamisering ....... . . . .. . ...... . ................. . 

I938, och vars byggande paborjades i slutet av 
1938, anslots den 7 km langa strackan Suolahti
Aaneko ki den I maj 1943 till bannatet. Den 16 
december 1954 oppnades for helvagnslasttrafik 
den 28. 2 km langa strackan Aanekoski- Saari
jarvi och den 23. o km langa Haapajarvi-Muuras 
samt det fran Kumiseva trafikplats utgaende 
4. s km lAnga Pitkakangas sandsparet. 

Under ar 1954 fortsattes arbetena pa hela 
striickan mellan Aiinekoski-Haapajarvi samt 
aven pa Suolahti station. 

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

Saldo fran ar 1952, 19 Ht I: 8 .... 
aldo fran ar 1953, 19 Ht I: 12 .. 

Beviljat for ar 1954 19 Ht I: 8 ... 

3 886 311: -
72 002 643: -

130 000 000:-

205 888 954: -
Anvant under ar 1954 . . . . . . . . . . 197 788 078: -

aldo till 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 100 876: -
Beviljat for ar 1954, 19 Ht I: 8 

som i sin helhet overfordes till 
ar 1955 ................ . . . . . 272 500 000: -

For betryggande av sysselsiitt-
ningen: 

Reserverat for utgifter 1953 
betalbara 1954, 19 Ht V: 1 . . 3 161 049: -

For utgifter 1953, 20 Ht IV: I . 14 265: -
Beviljat for ar 1954, 19 Ht 

VI: 1 ........ .. ......... . . . 1 019 000 000: -

1 022 I75 314: -
Anvant under 1954 ... . ....... 1 022 175 314: -

Saldo ... . ................. . 

1

1
_Ac::.:r.....::..19:..:5..::.4. ___ ......, ______ , Mii.ngd Aren ,.- I 1938-1954 

miingd Kostnad mk 

15 397 m3 

22 045 • 
41034 

477 903 
17 008 & 

252 317 • 
160 268 >) 

553 9 

53 460 • 
35 845 9 

2 431 m3 

303 >) 

3 397 • 
983 » 
770 • 

100 269 • 
57 560 

229 

8 044121 
11273 580 
11462 043 

311889 760 
6 472 353 

68 040 375 
57 724 445 
3103 882 

96 564 912 
35 629136 

145 390 
4 823 781 

292 927 
273 833 

1068 080 
427 800 

28 436 007 
17 077 232 

418 355 

51 529 m3 

73 982 • 
71327 >) 

1 285 531 >) 

98 062 >) 

456 694 )) 
233 925 • 

1134 • 
95 817 >) 

132 462 • 

11021 m3 

6 443 & 

48 708 » 
3 054 >) 

1128 » 

102 365 >) 

160 246 >) 

846 >) 
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1: t f o r d a a r b e t o n: 

T e r r a s s e r i n g a r b e t e n. Terrasse-
ringsarbeten utfordes huvudsakligast pt\. straokan 
Aanekoski-Saarijarvi ooh Pihtipudas- Kumi
seva b1ev i det narrnaste fardiga. Ballasttrans
porter utfordes till straokorna Kumiseva- Ala
jarvi ooh Aanekoski-Saa1·ijarvi. 

Terrasseringsarbeten och ballasttraru porter 
har tmder 1954 och sedan jiirnvagsbyggnaden 
p!borjades, utforts i fo ljande mfattning: (se 
tab. sid 19). 

Av oyannamnda arbeten har under 1954 som 
ackordarbete av Pellonraivaus Oy, utforts for
flyttning av jord frAn banskarningarna 24 126m3 
och frAn sprangningarna 7 682 m 3 samt av Vesi
teknillinen insinooritoimisto Oy Vesto flyttning 
av jord 33 322 m 3 och frAn bergssprangningar 
20 674 m 3. 

T rum m or o c h b roar. 19 st trumrnor 
blev fardiga. StAlspannen till Nalkinsalmi banbro 
spv. 60.o+16.o m, och til l Naarakoski banbro, 
spv. 14.0 + 40. o + 14. o m uppmonterades 
genom Oy A . Ahlstroms forsorg. ti\.lbetong· 
valvbron over Parantalankoski, spv. 34.2 m b lev 
fardig. Foljande stAlbetongbanbroar blev 1ardiga: 
Hayhtionpm·o, 5 m fri oppning, Uusimanjoki, 
5 m fri oppning, Rimminjoki, 7m fri oppning, 
landfiistena av betong for Heinajoki stAlbro, spv. 
21 m utforde . Som Vesi ja Silta Oy:s ackord
arbete blev Suolahti overfartsbro av stAlbetong, 
spv. ll.s + l l. s m fiirdig. Overfartsbron vid 
Hietama, spv. 10 + 12.5 + 10 rn b lev fardig. 
, om Silta ja Satama Oy:s aokordarbete blev 
overfartsbroarna pik nris 6 665, 6 988 och 7 408 
vid Alajarvi, spv. 6. 5 + 8. 5 + 6. 5 m, Lehtoperti, 
spv. 9. 2 + 11.5 + 9. 2 m och Muuras, spv. 
11. 2 + 14.o + l1.2 m, fardiga. 

6 verb y g g n aden. PA huvudspAret spika
des sammanlagt 34. s 2 2 km med 30 kg/m ri.Hs 
soderut pA banan frAn Nalkinsalmi bro pik 658 
t ill Saarijarvi station ooh norrut fran Hinkua 
anda till Muuras trafikplats. 4 . 16 a km spikades 
pA Pitkakangas sandspAr. 

Rag n ad e r, v agar o c h p I an e r i n g . 
Foljande infartsvagar ooh vagforflyttningar blev 
fardiga : vagflyttning vid Iisakkila (pik 954), 
infartsvagarna vid Hietama, vagflyttning och 
infartsvagar vid Parantala, infartsviigen vid 
Linna, vagflyttningarna vid Alaji:irvi, Lehtopera 

ooh Muuras overfartsbroar och infartsviigarna 
vid Kumiseva. Infartsvagen for lastningsorn
rAdet vid uolahti och for infartsviigarna vid 
Pihtipudas utfordes terrasseringsarbeten samt 
utjamningsarbeten soderut och norrut pA trafik
platserna. 

H u s b y g g n ad e r. Trafikbyggnaden vid 
Hietama trafikplats blev fiirdig och byggandet 
av perrongbyggnaden vid Linna pAborjades. Vid 
Kannonkoski ocb Pihtipudas blev bostads
byggnader for tvt\. familjer fardiga sarnt en 
bostadsbyggnad for en familj i Hinkua, alia rned 
uthusbyggnader. Enfamiljs bostadsbyggnader 
paborjas i Linna, eikka och Muuras samt tvA
familjs bostadsbyggnad i Varanen. Suolahti 
vattentorn blev fardigt med undantag av inred
ningsarbetena och pumprummet med undantag 
av elarbetena. 

B an u t r us t n i n g. 
Parantala trafikplatser 
former. 

Vid Hietama ooh 
byggdes personplatt-

Forb in de 1 sean Iii g g n in gar. Ett 
ledningspar uppsattes rnellan Kolkanlahti- Kute
mainen och Haapajarvi - Alvajiirvi. 

J oen8uu- K ove·ro i ii1-nviig8byggnad 

Den 44.4 km l!nga banan Joensuu-Kovero, 
vars byggande besl6ts av riksdagen den 11 
november 1949, p!borjades som sysselsiittning . 
arbete den I december 1949 . Arbetet som enligt 
statsradets beslut av den 25 november 1951 av
brutits upptogs pa nytt den 1 februari 1953 ooh 
fortsattes under berattelseAret. 

Ar 1954 fortsattes de ofu ll bordade terras
serings- och broarbetena samt spikades arbets
spAI'. 

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

Reserverat for utgifter 1953 
Betalbara 1954 19 Ht V: 1 . . . 674 087:-

beviljat for !r 1954 19 Ht VI: 1 . 388 000 000: -

388 674 087:
Anviin t under Ar 1954 . .... , . . . . 380 254 424: -

4 19 663:-
Reserverat for utgifter 1954 

betalbara 1955 .. . . . .... . ... . 

aldo .......... , . ..... . ..... . 

5 690 494:-

2 729 169: -
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U t f o r d a a r b e t e n: 

Terra sse rings arb e ten: Terasse-
ringsarbeten och ballastering har u tforts under 

Arbetets art 

T emsseringsarbeten: 

Rojning av banomra.de ........... . ... . .. . ... . . .. .... . 
Jord uppgravd fran avloppsdiken . . ................... . 

fni.n diken till bankarna . . . ........... . .... . .... . 
» i upplaggning .............. . .. . . . .. . . . 

skarningar till bankarna .................... . 
* • ~ i upplaggning .............. . ..... . 

Fyllningsjord forslad till bankarna ..................... . 

ar 1954 och fran det banbyggnaden paborjades i 
foljand e omfattning: 

I
.....:A.....:r'--'-1 !).....:5_4 _ __ -.-------~ I Mi\ngd !Lren 

I 
1949--1954 

Mlingd Kostnad mk 

6 319 m3 

2 436 • 
25 739 

121219 
31319 
96166 

149 971 
2101340 
1507 986 
8 387 961 

87 989 851 
18 371529 
40146 325 

10 596 m3 

32 236 9 

54 670 • 
288 336 

Fyllningsjord forslad till bankarna med tag for normalspar 256 247 
252 846 

73 879 832 
1591667 

46 206 
572 810 

1528 442 
13 800 

43 413 
114 029 • 

7 276 • 
78 • 

41 257 ~ 
5112 • 

Berg bortsprangt fran diken ...................... . ... . 
Berg bortsprangt i skarningar ................. .. ..... . . 

prangning av storre jordfasta stenar .................. . 
Forstarkning av grunden till bankarna ................. . 
Stiidje- och kagelmur .... . ........................... . 

tenrevetering .......... . ................. .. ......... . 
M~-to!v- och gmsbeklanad .................. . . . . . ... . 
Dranermg ... . ............ . .......................... . 

Ballastering: 

Ballastering fore skenlii.ggning ............ . ......... . .. . 
Ballasttransport med tag for normal spar . .............. . 

T rum m o r o c h b r o a r . 8 st trummor 
blev fardiga. Foljande stalbetong banbroar blev 
fardiga.: Kissapuro bro, 6. 0 m fri oppning (pik 
924), Mustapuro bro, 6. om fri oppning (pik 1 316) 

och Vesimonjoki bro, 5.o m fri oppning (pik 
1 377). 

6 v e r b y g g n a. d e n. 8. 5 km ellet· till 
Tervamaki grustag spikades gammal 22 kg/m 
rals for arbetsspar. 

H us by g g n ad e r. PA Heinavaara trafik 
plats blev banmiistarens och banvaktens bostads
byggnad fiirdig. 

Siilinjarvi-Juankoski jdrnvagsbyggnad. 

Byggandet av den 42. 6 km langa. banan mellan 
Siilinjarvi-Juankoski beslots av riksdagen den 
11 november 1949, och arbetena. paborjades i 
borjan a.v december 1949. Arbetet aterupptogs 
pa nytt, efter att den 25 november 1951 ha a.v-

49 • 
29 877 • 
1653 • 

212 • 
1452 m2 

50 • 

3 015 m3 

3 605 • 
1044 069 
2 388 841 

393 • 
2 521 m 2 

50 • 
25 m 

4097 m3 

18 226 • 

brutits, den 8 januari 1953 och fortsa.ttes hiir
efter under hela beriittelsearet. 

De huvudsa.kligaste a.rbetena pa jiirnvags
byggnaden under 1954 har varit terrasserings
a.rbeten, broar, trummor och ballastering. 

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

Reserverat for utgifter 1953 
betalba.ra 1954, 19 Ht V: 1 . . . . 443 220: -

Beviljat for ar 1954, 19 Ht VI: 1 437 200 000: -

437 643 220: -
A.nvant under 1954 ........ . ... 427 531 630: -

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 111 590: -

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

T e r r as s e r in g s a. r b e t e n. Terrasse -
ringsarbetena. fortsattes pa hela banstrackan och 
sadana ha.r utforts under 1954 samt fran det 
banans byggande paborjades, i foljande omfatt
ning: 
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rbet~ nrt 

Termsseringsarbeten: 

Rojning av banonmide ........ . .... 0 ••••••• •••••• • 0 ••• 

Griivning av avloppsdiken .... ... . .. 0 •••••••••••••••• • • 

Jord fn n diken till bankarna .. . ....... . ... 0 • ••• • o. o ••• 

i uppliiggning .............. o • • •• ••••••• 

'> skiirningar till bankarna .. ..... . ... ...... o ••• 

•> • '' i upplaggning ............ . .. ..... . 
Fyllningsjord till bankarna ...... ...... ......... ... .. . . 

'' ,, '' mcd tag for normalbana ... 0. 

priingning av sido- och avloppsdiken ................ 0 • 

priingning av banskiirningar jamtc diken ...... o • •• • 0 • o • 

'' av jordfa ta stenar .. . ... . ....... 0. 0 •••• •• 

Forstiirkning av bankunderlag ... . ..... . . . .... .. .. . 0 • • • 

Stodje- och kagclmur ............ .... .... . 0 • •• • • •• •• 0 • 

Stcnrevetering . .... .. . .. . .......... . ... 0 • • 0 •••••••• 0 • 

M~~-. ~orv- och grnsbeklaclning .......... 0 • ••• • •• • ••• • • 

Dmnertn" .......... . . . . .. ......... . . 0 •••••• • • •• • 0 •••• 

Uverbyggnaden: 

Ballastering rued tftg fOr normalbana ... .. . 0 •••• 0 • •••••• 

Av ovan namnda arbeten har LapinoRakennus 
Oy som ackordarbete utfort borttransport av 
17 645 m 3 jord fran banskarningarna och trans
porterat 3 880 m 3 tillaggsjord till terrasserings
arbetena. 

T rum m or o c h b roar. 27 st trummor 
blev fardiga. Fastena for Sulkavanjarviplatbro 
.pv. 18.o m (pik 2 674 + 17) blev fiirdiga. Stal 
b etong broarna vid Ventojoki, 8. 5 m fri oppning 
(pik 2 181 + 14) och vid Salinpuro, fri oppning 
2. o m (pik 1 238 + 10) samt valvbron vid 
Kauppisenjoki, fri oppning 4. o m (pik 1 907) 
blev alia fa.rdiga. 

0 v e r b y g g n a d e n. Arbetsspar spikades 
m ed gamla 22 kg/m rals 9 km IJA strackan Siilin
jarvi- Kuuslahti. 

H ii g n ad e r, v a g a r o c h p I an e r i n g. 
Kuuslahti, Sankima.ki och Juankoski tmfik
plat. er planades. 

H us by g g n ad e r. Vaktstugorna vid Sii 
linjiirvi och Kuuslahti blev fi:irdiga. 

JJI uri omaki- Otanmaki jarnvi:igsbyggnad. 

DA riksdagen den 13 juni 1951 beslot byg
ganclet av det 26. 1 km lAnga gruvspAret Murto 
maki- -Otanmiiki, paborj acles arbetena den 1 juli 
1951. Da banan redan i maj 1952 till sin huvud
sakliga del oppnats for provisorisk helvagnslast-

, r 1954 I i\Iangd ll.ren 
---'------~,---------- 1949- 195-1 
Mangd K ostnad mk 

3 411 m 3 

7 414 )) 
9 508 >) 

167 822 )) 
8 066 >) 

108 362 >) 

29-J. m3 

.J.5 365 
81 • 

45 m2 

10 955 m3 

932 994 
1 623 440 
3 599 449 
3 899 041 

135 616 334 
2 678 4 0 

46 070 507 

736 068 
83 349 710 

216 928 
15 525 

139 016 
113 677 

116..J.1 m3 

18 831 )) 
15 951 >) 

318 091 • 
10 822 >) 

142 334 )) 
670 >) 

1 010 m3 

70 067 
5 006 >) 

159 m3 

1 308 rn 2 

1 566 m2 

10 955 m3 

trafik , b eslots att banan frAn och m ed d en 1 
november 1953 skulle oppnas for allmiin tra.fik 
samt anslutas till bannatet, varvid transport a v 
gruvprodukter iiven borjade. Banan anslots som 
fardig fran och m ed den 1 november 1954 till 
det ovriga bannatet, dock aterstod vissa arbeten 
for utvidgande av Murtomaki bangard. 

Under beriittelsearet har de huvudsakliga 
arbetena pa jarnviigsbyggna.den utgjorts av: 
terrassering, ballastering och makadamisering, 
infartsvagar, planeringar, trummor och broar 
samt husbyggnadet·. 

M e ell e n s a n v ii n cl n i n g: 

Saldo fran 195319 Htl: 12. . .... 25 564184: 
B eviljat for 1954 19 Ht I: 8 200 000 000: -

225 564 184: -
Anvantunder 1954 ........ 0 0 • • 152 103 228: -

Saldo tilll955 . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 460 956: 
For betryggande av sysselsiittningen 
Beviljat for ar 1954 19 Ht VI: 1 . 9 000 000: -
Anvant under 1954 ..... 0.... .. 9 000 000: -

Salclo ........ 0 •••• 0 •••••••• • 0 

t f o r d a a r b e t en: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t en. Terrasse-
ringsarbeten och ballasttransporter har under 
1954 och sedan jarnvagsbyggnadens borjan ut
forts i foljande omfa.ttning: 
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Arbetets art 

Tnrasseringsarbeten: 

Jord uppgravd ur avloppsdiken ..... . ... .. ........ . ... . 
Jord fran diken till bankarna ...... . ................ . . . 

» i uppliiggning ........................ . 
skiirningar till bankarna .. . ..... . .. ........ . . 

•> •> » i upplii.ggning . .. . .. . .. . ....... ... . 
Fyllningsjord forslad till bankarna .. . ..... . ... .... ..... . 
Fyllningsjord forslad till bankarna med t iig for normalspar .. 
Berg bortspriingt fran diken ... . ..... . . . .... . . ... ... . . . 

•> » i skiirningar ......................... . 
Spriingning av storre jordfasta stenar ... ....... . ....... . 
Stodje- och kiigelmur . .... ........ . .. .... . ... ... ... .. . 
Stenrevetering ................................. . . . ... . 
Dranering ........... . ......... . ........ . .... . ...... . . 
Stenkastning . . .......... .. .. . ............. . . . ....... . 

Ballastering: 

Ballasttransport med tiig for normalspir ... ... .. . .. .... . 
Makadamisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

'1' rum m or o c h b roar. 10 st vagtrum
mor byggdes. Katajapuro stll.lbetongbanbro, fri 
oppning 7.o m (pik 16 + 12 ) byggdes . Over
gltngsbro av sta lbetong, spv. 8. o + 10. o + 8. om, 
pik 223, byggdes fardig. D essutom byggde Ingen
jorsfirman Alfred A. Palmberg vid pik 359 en 
stAlbetongi:ivergangsbro, spv. 7. 2 8 + 9. 1 + 7. 2 8 

m, samt Lapin Rakennus Oy en stAlbetongover
gAngsbro, spv. 12.4 0 m vid pik 16 + 10 m pA 
banan till Otanmaki anrikning. 

H a g n a d e r, vag a r o c h p l an e ring. 
456 m landsvagsflyttning utfordes mellan Murto
maki- Pirttimiiki. Vid pik 359 utfordes nivA
hojning av landsvagen Iisalmi- Kajana langs 
440 m. Infartsvagen till Alava trafikplats, 825 m, 
och infartsvagen till Humpimaki trafikplats, 
2 026 m, fardigbyggdes. PA lastningsomrAdena 
vid Alava, Humpinmaki och Otanmaki trafik
platser utfordes fyllnings- och planingsarbeten. 

Hu s by g g n ad e r . Avslutningsarbetena p A 
7-familjs bostadsbyggnaden i Otanmaki utfordes 
av Rakennusliike H erhi & Tuominen . 

B an u t r us t n in g . Stenarbeten pA per
sonplattformer utfordes . 

BanrezJarat'ionerna i n01·ra F inland. 

Ar 1953 fortsattes d e Ar 1944 paborjade ban
reparationsarbetena i 7 och 8 bansektionerna 
samt pa Kemijarvi- Salla och Kontiomaki
Taivalkoski banbyggnadsomraden. 

l-'=.!=r_1::..:9:...:5..:.4 ___ --,------l Miingd Aren - I 1951-1954 
Miingd Kostnad n:k 

3 910 m 3 

934 » 
658 

29 163 
288 » 
250 >) 

499 m3 

679 m 2 

24-481 m 3 

8 463 » 

1376 515 
727 880 
525 063 
441225 

12 863 837 
347 276 
708 486 

2 322 007 
74-1159 

13 127 697 
12 285 181 

9113 m3 

2 167 » 
41888 ,, 

120 795 » 
18 758 
18 295 

160 054 » 
288 ,, 

30 883 ,, 
2 439 ,, 

595 m 3 

1932 m 2 

61 m 
30m3 

65 756 m3 

13 693 » 

Efter det att man ar 195 1 uppnatt normala 
trafikmojligheter pa alia ateruppbyggda ban
delar, har under berattelsearet annu fortsatts 
vissa hus- brobyggnads m.fl. efterblivna arbeten. 
Det viktigaste arbetet utgjordes harv id av K emi
jiirvi nya stationshus samt broarbeten. 

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

Saldo fran ar 1953 for Kontio
maki Taivalkoski jiirnvagsbyg-

nad 19 Ht I: ll /1952 . . . . . . . . . 43 995: -

Saldo frAn 195319 Hti: 15..... 17 572 271:
Beviljat for ar 1954 19 Rt I: ll. . 142 500 000: -

160 072 271: -
Anvant under 1954 . . . . . . . . . . . . 101 714 937:-

aldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 357 334: -

U t f o r d a a r b e t e n: 
T rum m o r o c h b r o a r. Foljande ban

broar av stAl har under berattelsearet uppmon
t erats: Sin1onjoki, I stAiplAtspann, spv. 11. 5 m , 
Oritoja, spv. 18. o m, Toisenjarvioja, spv. 8. o m, 
Rytioja, spv. 12.o m, Salmijoki, spv. 12.o m, 
Ruuhijoki spv. 15. o m, underfartsbro 1126. 451 

km Markajarvi- K elloselka, spv. 17. o m, Aatsin
ginjoki. spv. 15. o m, Pek eloja spv. 10. o m, Kosta
montie underfartsbro km 1 061, spv. 12. o m, 
Kotajarvi spv. 12. o m, Siikajoki spv. 10. o m, 
Mikonoja och Kankaanoja, spv. 8. o m, Varpuoja 
spv. 10. o m, Kursunjoki spv. 15. o m, samt Kraa
selinsalmi, spv. 65. o m , kombinerade jarnvags-
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och Jandsviigsbro. Kuoppasoja stAlbetongspann 
spv. 10. o m, monterades och Ramionoja stal
betonglock gots och ar i monteringsstadiet. 

H a g n ad e r, v a gar o c h p I an e r in g. 
I Rovaniemi utfordes pA stationsomrAdet roj
nings- och planingsarbeten samt iordningstalldes 
viigar och stationstorget. Infartsvagarna till 
Pajula och Kelloselkii iordningstalldes. I Salmi
vaara utfordes planing av lastningsomrAdet. 

Husby g g n ad e r. I Rovaniemi stations
bus utfOrdes efterreparationer och inrednings 
arbeten. Flyttnings-, reparations-, inrednings
och mlHningsarbeten utfordes i stationsinspek
torsbostaden i Rovaniemi . Byggnadsarbetena pa 
Kemijarvi nya stationshus pAborjades d en 
l. 10. 1954 som ackordarbete av K emin Raken
nus Oy. 

F o r b i n d e 1 s e a n I a g g n i n g a r. PA 
Rovaniemi byggdes 2 200 m telefonkablar. 

B a n a r m a t u r o c h - m a t e r i a 1. Rova
niemi vagnsvAg och strAlkastarmasten i ostra 

Kontiomiikl- Suolahti-- Murtomiiki-
Taivalkoski Haapajiirvi Otanmiiki 

.tr 

mk ruk mk 

1934-1938 44 313178 1601 382 -
1939 29 912 353 10 081 576 -
1940 4 443 701 6 333 869 -
1941 3 867 966 5 027 573 -
1942 5 391173 6 348 928 -
1943 6 373 486 6 333 637 -
1944 4 031845 4 050136 -
1945 3 958 285 5 189 915 -

1946 - 11195 484 -
1947 - 8 529 765 -
1948 - 15 428 320 -
1949 989 757 132 613 904 -
1950 29 885 969 228 650 715 -
1951 123 342 409 267 274 717 80 961 910 
1952 218 175 558 248 868 590 365 479 091 
1953 309 003 073 803 322170 426 489 009 
1954 353 357109 1 219 963 392 161103 228 

1137 045 862 2 980 814 073 1034 033 238 

Sammanlagt a1· 1954 

andan blev monteringsfardiga och stralkastar
masten for viistra andan monterades pa sin pLats. 
Rovaniemi stations sakerhetsinrattning byggdes 
fi:irdig och togs i bruk den 31. 3 1954. 

Jarnvagsundersokninga~ 

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

Saldo fran 1953 12 Ht XII: 6/1951 . 493 493: -
Saldo frAn 1953 12 Ht XII: 6/ 1952 . 2 500 000: -

2 993 493: 
Annullerat frAn 1951 . . . . . . . . . . . . . 302 573: -
Anvant under 1954 . . . . . . . . . . . . . . 1 511 481: -

Saldo till 1955 ..... . ... : ........ 1 179 43 

Anvanda anslagsmedel. 

Av foljande tabell framgAr de belopp som an
vants dels Arligen och sa=anlagt for jarnvags
byggnader och banreparationer, vi1ka pagli.tt 
under 1954, alltsedan dessa byggnader och repa
rationer paborjats, dels under 1954 for desarnma 
och for jarnvagsundersokningar. 

Joen~uu- Siilinjiirvi- Banreparatio- Orivesi -
Kovero Jnankoski ner i norra .Jamsil 

Finland 

mk lllk mk mk 

- - - 491053 
- - - 11861449 
- - - 16 931281 
- - - 19 759 320 
- - - 19 493 313 
- - - 12 097 374 
- - 2 883 980 14 468 874 
- - 296 997 938 49 228 700 
- - 326 454 944 63 452150 
- - 339 537 032 80 948 931 
- - 258 442 627 189 617 400 

17 020 947 13 865 126 365 733 237 285 250 322 
171893 800 143 779 350 659 633 999 237 431 230 
84 255 733 96 066 871 429 736 746 226 064 328 

6 638 891 192 991 305153 567 191 261 740 
159 858 074 176 387 914 185 174 814 57 132 440 
380 254 424 427 531 630 101 714 937 3 426 345 
819 921869 857 823 882 3 271 463 821 1 478 916 250 

1) Jii.rnvagsbyggnader och banreparationer . . . . . . . . . . . . . 2 647 351 065: -
2) Jarnvagsundersokningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 511 482: -
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IV. RULLANDE MATERIEL OCR DESS MATERIALFORBRUKNING, 
VERKSTADERNA OCR DE ELEKTRISKA ANLAGGNINGARNA 

Rullande materiel . Under Aret blev 7 Angloko
motiv fardiga, a lia horande till den tunga gods 
tAgserien Tr I ( 4 st hos Ta=erfors Linne och 
Jern Ab och 3 st hos Lokomo Ab). Ur trafik 
togs under ltret I3 Anglok (2 st serie Sk I, 3 st 
serie Sk 2, 5 st serie Sk 3, I st aerie Tk I, 2 st 
serie Hk I). Salunda minskade anglokens antal 
med 6 st och var vid Arets slut 801. Minskningen 

Under I954 tillverkades vagnar enligt foljande: 

var dock skenbar, ty under Aret blev 6 diesel
motorlok fardiga, nam.Iigen I st aerie V v I3 och 
5 st serie Vv I4, alia hos Valmet Ab. D essutom 
blev 4 st nya tyngre motorvagnar serie Dm4 
fardiga och I5 st latta motorvagnar (ra lsbussar). 
DA under Aret avfordes I motorvagn aerie Ds2, 
bestod d en i trafik varande motorvagnsparken 
v id a rets slut av 56 st (ralsbussarna m edraknade ). 

3 kl dagvagnar serie Ei ......... . .. . . ... . ......... ..... ... ... . . I2 st 
3 » (ralsbusslapv. + EFiab. .. . . ........ . .. . . .. . .. ... ...... . . . . li » 

kondukt.avd.) 
3 » (ralsbusslapvagn) Eia. .... . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 •> 

3 » expresstAgsvagnar + elanord. 
3 t 

KEis ...... . ...... .. .. . . . . .. ..... . . .. ... . . 3 •> 

KEi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I) 

2 •> + kafeavd. K Dik . .. ... ...... . .. . .. . ... . .... .. . . ... .. 3 I) 

Arbets- och bostadsvagnar (elverkstad) 
Cisternvagnar 

BT .. . . . . .. ..... .. . . . .... . .. ... . .. . ..... . . 5 » 
B Go .... . ...... . .. . .. . . .. . .... . . . . ....... · II •> 

Automatisk t tommande kolvagn. » Mak . . ... . ....... . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1> 

~ » grusvagn. Ma . ..... . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . ..... . . . . 194 •> 

Malmtransportvagnar Om . .... . ........ . .. .. ... . . . .. .. . . .. ..... 28 1> 

D essutom tillverkades M Post- och telegraf
verket 3 vagnar (Po), at Finnish Chemicals Ab I 2 
oisternvagnar (Sfc), At De Forenade Pappers
bruken Ab I cisternvagn (Syp), At Finska F orcit
Dynamit Ab 1 cisternvagn (Gsd) och at Shell Ab 
10 cisternvagnar (Gmz). 

Vid arets slut var vagnarnas antal: 

Personvagnar(aventjanstevagnar) I 513 st 

Godsvagnar: 

Tackta (i a llman trafik) . . . . . . . . I O 994 •> 

Oppna » .. .. . . .. I 4 064 » 
Su=a: 25 058 vagnar 

Projekteringsarbeten rorande anglokom otiven och 
forbattring av deras konstruktion. DA Aret fore 
berattelseAret 8 st Hri lokomotiv bestallts hos 
Ta=erfors Linne-och-J ern Manufaktur Ab, 
visade det sig motiverat att verkstalla gransk
ning av alia redan tidigare uppgjorda ritningar 
till Hri loken for att fA till stAnd nodigbefunna 
konstruktionsandringar och fOrbattringar. PA 
basen av de utforda granskningarna gjordes en 
mangd ritn ingar, och namnda arbete forsattes 

4 

under berattelseAret, varvid uppgjordes ritningar 
till: AngkApans bekladnad, delar till sandbe
hAllare, ledningsskena, manovermutter till rikt
ningsomstallarskruv, rornat, rorupphangningar, 
utjamningsbehAllarens upphangning, funktions
ventilens stod, kopplingsstAng f or svangeln till 
framre truckens bromsanordnings bromskloss, den 
bakre balansstAngens stod, upphangning for smorj 
koppen i bakre truck ens axellager, tenderns broms
anordning och rorsy stem samt tenderns koltroskel. 
D essutom uppgjordes i samarbete med SKF Ab 
ritningar till rullaxellager och rullagerhj ulsatser 
till sAviil framre som bakre loktrucken. I likhe t 
med de ovan namnda Hr i loken beslot man 
att forse de under berattelsearet hos Tampella 
bestallda 4 Trl-lokens truckar med rullaxellager. 
Da Tr 1 lokens bakre truck ar likadan som i 
Hrl-loken, var det nodvandigt att gora upp 
ritningar endast till framre truckens rullaxel
lager och rullagerhjulsatser. 

Dessutom uppgjordes for ifrAgavarande lok
serie, fOr att forbiittra ledningsskenans smorj 
tekniska omstiindigheter, en ritning till ny led
ningsskena. 
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Under b erattelsearet bestalldes h os Hyvinge 
och Abo rnekaniska verkstader reservpannor till 
folja.nde lok:4 st Hvl, 5 st H v2 och Hv3, 2 st 
Hrl och Trl, 3 st Tk3 sarnt 4 st Tvl. P a grund 
ay de foriindrade arbetsmetoderna, friimst d a 
. vetsning blivit allt allmannare i pannkonstruk
tionerna, visade det s ig pAkallat att utfora 
gra.ns lmi.ng och fornyelse av ritningarna till 
dessa pannkonstruktioner , for att Astadk omrna 
iindr.ingar motsvarande den andrade arbets
m etoden och a von annars konstruktionsand
r ingar som befunnits nodviindiga. Arbetet for 
fornyand et av ritni.ngarna till Rd och Trl 
Iok en pannor utfordes r edan da statsjarn
Yiigarna ar 1951 bestti.llde 20 Trl lok fran Viist
Tyskland. Nu utfordes pa de ifrAga varande 
aldre pannkonstruktionerna motsvarande and
ringar som pA de nyss namnda pannorna pa Trl 
Iok en, man forsedde na.mligen pannorna m ed 
svetsade staleldstiider och alia olika armaturers 
flansar och underlag fiistes pA pannan genom 
svetsning och d essutom tog man ibruk kors
ledade stagbultar i de delar av eldstad ens vaggar 
dar, dlt det forut anvants fasta stagbultar, had e 
uppstlttt talrika stagbultbrott. F ornyandet av 
ritningar for ltn gpanna blev till storsta delen 
utfOrt for lokseri erna H v l , Hv2, Hv3 och Tvl. 
B land andra ritningar t ill Hvl , Hv2, Hv3 och 
Tv1 lok en kan n a rnnas ritningarna till tryckut
jamningskolvslid av Mi.iller-typ, vilka slid typer 
allruiint anvandes vid d e tyska ja rnvagarna. I 
sambancl m ecl detta arbete uppgjordes ritningar 
till cylindrar for Mi.ill er -kolvslider rned vilka 
loken Hv2, Hv3 och Tvl skulle forses. D essutom 
uppgj orcles, for Hvl och Hv2 lokens d el, nya 
ritningar for att forbattra konstruktionen plt 
tenderns axellager och d ess delar. 

For Tv1 och Tk3 lok ens del kan naruna , att 
deras t endrar forseddes rued rullportar av ny 
modell, for den till lok et sk eende rnaskinella 
Yedgivningen. 

For att forenhetliga lokens strA.lkastare ut
fordes a.rbetsr itnigar till str ltlkastare av stan
dard typ. For att effektivisera t agtjanstgoringen 
i sadana godstAg, dar k onduktor icke forekom
mer, bestiimde jarnvagsstyr elsen, att en d el av 
de lok omotiv, som arbetar i sagda t agtjiinst
goring, skyndsamt skulle forses m ed falttelefoner. 
DiirfOr uppgjordes nodiga ritningar for faltte 
lefon avsedd lada och d ess placering pA Ioken 
Tk3, Tv l, Tv2, Tr1, Tr2 och Prl. Av d e utforda 
schemtiska ritningarna rnA narnnas, platarnas 
uppvecklingssch emaritningar for fl.ngpannornas 
e ldstiider i Ioken Hvl, Hv2, H v 3, Trl och Tr2 , 

och for Hrl och Tr1 lokens yttereldstad samt de 
schematiska ritni.ngar som behovdes for regis
trering av staende och liggande tryckkarlskons
tru){tioner. For utjamningsbehllllare for Kouvola 
depas tryckluftniit uppgjordes n od iga ritningar . 
Med tanke pll. Rapid-pannornas fornyande ut
ford s ritning till 9. 6 m 2 svetsad Rapid-panna. 
Ritningarna till lyftkran som, v id maskinverk
stiiderna och maskinsektionernas reparations
verkstiider, anvandes for att lyfta hjulsatserna, 
fornyades sA, att a.nlaggningen nu skulle fungera 
eleldriskt istallet fOr, som forut, med tryckluft. 

Agnat att oka maskintekniska byrans arbeto 
har varit uppgorandet av tekniska utlAtanden 
och bestallningsforberedelser for an kaffandet av 
olika material och r eservd elar, sasorn reserv
cylindrar, hjulringar och -kroppar, pannpllttar, 
eld- och tubror, material t ill axelvev- och kopp 
lingstappar samt stAl ti ll fjadrar. D ii.rutover har 
utforts h fl.llfasthetsberakningar rorande ha llfast
h eten for olika slag av Angpannor, sorn forutsiittes 
av d en nya forordni.ngen angaende Angpannor, 
vilken tradde ikraft i borjan av A.r 1954. 

I enlighet m ed arbetsordni.ngen bar ti llverk
ningen av nya lok overvakats h os L ok omo Ab 
och h os Tampella. Under b erattelseAret blev h os 
L ok omo Ab, de 3 sista Trl lok en och hos Tam
pella, de 4 Trl lok en fardiga, vilka horde till de 
partier om 6 lok vardera, som bestiilldes 1951. 
Med alia de narnnda Iok en u t fordes provkorning 
och d e godkandes for traflk. 

Projekterings- och and1·a at·beten j01· motorlok 

Huvuddelen av d e , under Ar 1954 utforda 
arbetena, horande till maskintekniska byrll.n och 
rorande motorlok och- vagnar, utgjordes av kon
troll ochprovkorni.ng av tillverkacle lok och vagnar 
sa.mt granskning av rnaterielens delkonstruktione1· 
under t illverkni.ngen. Till de sistnii.mnda horde 
bl.a.provkorni.ng av Drn6 m otorvagnarnas die
selmotorer hos Valmet Oy:s fabriker i Linnan
vuori och granskni.ng av Dm4 och 6 motorvag
narnas samt EFia, Eia, KDik, KEis och KEi vag
narnas underreden, korgar, boggier, hjulsatser 
mrn . vid Valmet Oy:s Flygmaskinsfabrlk, dar 
aven de for Dm3 motorvagnarna som utbytes
boggier tillverkade tvfl. lOpboggierna granskades. 

D e under Ar 1954 avslutade nya anskaffnings
avtalen, vilka b erorde sarnmanlagt 30 Drn7 
motorvagnar (ralsbussar}, 20 slapvagnar till d e 
forstniirnnda, serie EFiab (rned resande- och 
resgodsavd elning}, 2 st 3-vagns expresstAgssatt, 
1 m ellanvagn i expresstAgssiitt och 5 Vvl3 
dieselviixellok, gav upphov t ill mycket arbete, 
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ty forutom att man mAste utarbeta begaran om 
offert rorande anskaffningarna samt behandla 
erhallna offerter, mAste man aven tillosammans 
med leverantoren, Valmet Oy, Flygmaskins
fabrik, utreda vilka konstruktionsandringar och 
forbattringar som skulle goras pA. den bestallda 
materielen, i jamforelse med den tidigare, mots
varande materielen, med stod av de anvand
ningserfarenheter man samlat. Med tanke pa 
de fram tida diesellokens inhemska motorer under
sokte man, vilka av de me t kanda. utlandska. 
motormarkena. som bast skulle lampa s.ig for 
vArt motoriseringsprogram och beslot man, att 
valja den tyska M.A.N.-fabrikens medelsnabba 
dieselmotor, vars tillverkningsrattighet Tam
pella sjalv skaffar sig. 

Planering av nodvandiga iindringar for den i 
trafik varande motoriserade materielen fort
satte under berattelseA.ret, i samarbete med Val
met Oy Flygma kinsfabrik, bl.a. nytt kylvattens
rornatssystem for Dm3 och Dm4 motorvagnarna 
samt sommarventilationsanordningar i dessa 
motorvagnar och i expresstA.gsmaterielen. Vidare 
planerades tamligen vidstrackta forbatkingar 
for expresstll.gsmaterielens koksavdelning ocb 
for utrustningen av uppvarmningssystemet, och 
direktiv gavs till Fredriksbergs verkstad 
angA.ende deras utforande. I enlighet med den 
nya tryck-kiirlsforordningen uppgjordes rit
ningar till huvudluftbehA.Uare for Ds2, Ds3, Dml 
och Dm2 motorvagnar. Oversattningsarbetet 
till finska av reparations- och skotselforeskrifter 
for dieselmotorer och andra inriittningar fort
satte, man uppjorde nya motorvagnskort for alla 
motorvagnar och gav direktiv angA.ende bes
tallning av reservdelar. Speciellt arbetsdrygt var 
utredningen angaende Dm6 motorvagnarnas och 
expresstA.gsiittens reservdelsbehov och upp
gorandet av bestiillningsforeskrifter for dessa 
reservdelar. 

V agnskonstt·uktionsa·rbeten . Pro j ekteringsarbe
tena som utfordes under ar 1954 riktade sig 
niirmast pa utvecklandet av godsvagnarna. 
Efter under flere mA.naders tid utforda prov med 
en provvagn, vilka prov aven gav upphov till 
vissa andringar, blev ritningar till en 2-axlig 
godsvagn av ny typ !itt. Hk, forsedd med ned
fallbara sidostolpar, fiirdiga for pA.borjande av 
serietillverkning. Man stuclerade andrandet av 
de tackta godsvagnarna for att anpassas for mas
kinell, och i synnerhet med lyftkran skeende, 
lastning och lossning och man projekterade for 
Gb-vagnen mecl stA.lunderreda ett lostagbart tak, 

vilket sedan monterades pA en provvagn. Under 
aret blev aven ritningar fardiga till iindringar av 
de gamla Fo-vagnarna till expressgodsvagnar. 

Bland specialvagnar rna niimnas, de i arets 
borjan gjorda ritningarna for byggancle pA. de 
gamla, tiT trafik tagna Ga-vagnarnas underre
den, nya A.t bada sidor sjiilvtommande koltran
sportvagnar med snedstiillt golv, litt. Mak. En 
for balla.stering av banorna behovlig grussprid
ningsvagn borjade man projektera, enligt en 
motsvarande norsk vagnstyp, i avsikt att bygga 
aven dessa vagnar pA. de kasserade Ga-vag
narnas underreden. For anskaffning av flere 
malmtransportvagnar, litt. Om, borjade man, i 
slutet av Aret planera forbattringar i dessa 
vagnars konstruktion och speciellt stiirkandet av 
skoporna och lA.sanordningarna, som visat sig 
skadas latt, i de vagnar vilka byggdes for ett par 
ar sedan. DA vissa privata firmor av Fredriks
bergs Verkstad bestiillt eisternvagnar, mA.ste 
man, pa maskintekniska byrAn, gora de nodiga 
ritningama, med beaktande av de konstuktions
bestiimmelser som bestiillarna framlagt. I den 
s.k . ensidiga snoplogens konstruktion gjordes 
under aret sAdana andringar, vilka under an
vandandet visat sig motiverade. 

For personvagnarnas del kan namnas, att 
ritningar gjordes for andring av tio 4-axliga 3 
k la.ss dagvagnar sA., att i dem skulle, forutom 
resande avdelningar, iiven inrymmas kok och 
kafeavdelning och nAgra liknande dagvagnar 
skulle iindras sA, att i dem skulle inrymmas 
resande-, konduktors - och resgodsavdelningar. 
Ritningar utfordes for vagnsbiilgar amnade som 
overgAngsskycld rnellan personvagnarna. Flere 
olil<a konstruktionsmojligbeter av sovvagn med 
en personshytter undersoktes . Dessutom gjorde 
forslagsritning till ny utfardsvagn. 

Bland de projekterings- och ritningsarbe
ten som beror vagnar i allmiinhet kan nam
nas, projekt till nya axlar for vagnhjulsatser, 
vilka i jiimforelse med tidigare axlar betydligt 
forstarks speciellt vid navsatet, vilket efter 
grundlig provning visat sig motiverat. I detta. 
sammanhang kan aven namnas uppgorandet i 
sarnbancl med forslaget till inlwmst och utgifts
budget av projekt for anskaffancle av matnings
vagn till statsjiirnvagarna. 

Utforandet av ritningar till den senaste Ar pa
borjade l. 5 milj. liters oljeforrAdscisternen fort
sattes ocb at·betsritningarna blev fiirdiga. Projekte
ring av rnaskineri for det 25m lAng a viindbordet for 
lokornotiv fortsatte. Ralsbilarnas drivmekanism 
studerades aven. For specialtransporter upp-
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gjordes lastningsritningar oah gavs direktiv. 
LikasA gavs sakkunnigutlAtanden i samband 
rued flere anskaffningar. 

Enligt arbetsordningen utfordes mottagnings
granskn ingar, vid Fredriksbergs mekaniska verk
stad, av nya vagnar och hjulsatser. 

Uppvarmningsanli:iggninga1·. Under Ar 1954 
uppgjordes vid maskintekniska byrAn arbets
ritningar for viirme-, vatten-, varmvatten- och 
avloppsledningar till foljande byggnader: verk
staden i Vasa, socialvardsbyggnaderna. i Ulea
borgs bansektion och i Fredrikshamn, UleA.borgs 
tA.gexpedition, lokstallen i Varkaus och Nyslott, 
motorvagnsstallet i Jakobstad, lok- och motor
vagnsstallet i Fredrikshamn, bostadsbyggnaden 
nr ll i Pieksamaki, tillaggsbyggnaden till Kuopio 
verkstad samt polikliniken i Kouvola. Dessutom 
till alia serviceplatser horande till ovannamnda 
stall. 

Arbetsritningar for enbart varmeledningsan
ordningar har utforts for foljande byggnader: 
vaktstugan med bostadshus i Siilinjarvi, tele
transformatorstationen i Tavastehus stations
byggnad, Lahtis vattentorn, forrA.dssektionens 
socialvardsbyggnad och garage for banbilar 

Reparation av rullande materiel ar 1954. 

i Abo, Bjorneborgs va.ttenreningsanlaggning, 
godsmagasinet i Nyslott, Idensalmi stations
restaurang, oljekallaren i einajoki, forstoringen 
a.v Joensuu nya lokstall, maskinsoktionschefens 
bostadshus i Pieksamaki och Pieksamaki nya 
lokstall. Till det sistnamnda har dessutom pro
jekterats brandpost och tvattledningar for pan
nor. 

Projekt fot· enbart varmvattenledningar har 
utfort · fOr forrA.dsbyggnaderna i Tammerfors och 
Abo. 

Till de ursprungliga uppvarmningsprojekten 
for bostadshusen i Vasa och Riihimaki gjordes 
andringsfOrslag. 

Ritningar till enbart vatten- och avloppsled
ningar gjordes till polikliniken i R.ovaniemi. 

For uppvarmning av bostadshusen 13-20 vid 
Hyvinge verkstad gjordes forslag till placering 
av motstromsanlaggningar och rotationspumpar 
i maskinstationens kallarvarung. 

For forstorande av angpanneavdelningen i 
Hyvinge verkstad gjordes ritningar enbart fOr 
avloppsrornatet. 

Anlaggningsprojekt for ventilation gjordes fot· 
foljande byggnader: motorvagnsstallen i Fred-

Heparerad rullande materiel 

Lokomotiv och mot.or- Personvagnar Godsvagnar 
vagnar 

Full- Mellan- Snabb- Full- Snabb- Olycks- Full- Mellan- nabb- Olycks-
standig repa- repa- standig rep a- falls- standig repa- repa- fall<-
repa- ration ration rep a- ration repa- repa- ration ration rep a-
ration ration ration ration ration 

Htwudverkstiiderna 

Hyvinge .................... . 73 75 47 - - - - - - -
Helsingfors ....... ... ... .... 5 - 6 - - - - - - -
Fredriksberg ....... .. ....... 24 30 28 882 307 - 2 266 465 998 -
Abo .. .. ........... .. . . ... .. 34 16 21 62 60 - 735 271 1 569 -
Vasa .......... . ........... . . 53 72 56 33 24 4 574 44 167 27 
Uleaborg ............ . . . ...... 30 18 45 30 108 9 639 159 875 95 
Kuopio .... . .............. .. 59 76 27 - - - - - - -
Pieksamaki ... .... . .... . ..... - - - 63 91 - 1489 404 1605 -

Summa 278 287 230 1 070 590 13 5 703 1343 5 214 122 

Maskinsektionerna 

1. maskinsektion ............. - - 1142 - 6 493 6 - 181 8 364 -l 
2. » ............. - - 456 - 378 4 - 1042 4 089 10 
3. >) ...... .... ... - - 541 - 489 1 - 250 5 241 1 
4. 0 ···· · ...... .. - - 2 281 - 1080 9 - 1 04 7 047 117 
5. • .......... . .. - - 371 - 418 - - 522 3 974 41 
6. )) ............ . - - 742 - 997 1 - 122 1723 42 
7. >) ..... .... .... - - 942 - 1222 5 - 601 5 956 153 
8. 0 ............. - - 424 - 849 5 - 71 2 294 33 
9. & ............. - - 1663 - 436 - - 438 5178 10 

Summa - - 8 562 - 12 362 31 - 4 275 43 866 509 
Totalsumma 278 287 8 792 1070 12 952 44 5 703 5618 49 080 631 
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rikshamn, Kuopio och Jakobstad, socialvards
byggnaden for verkstad i Vasa, resetjiinst- och 
biljettexpeditionerna. i Tammerfors, bilga.ra.get i 
La.htis, socia.lvardsbyggnaden for Uleaborgs ban
sektion, oljekiillaren i Seiniijoki samt tillbygg
naden for Kuopio verkstad. 

For lokstallet i Bjorneborg utfordes projokt 
for plaoering av viirmepannorna. 

Under berattelsearet gjordes for vagnarnas 
rakning ritningar eller andringsforslag till tidigare 
gjorda ritningar for vf.irmeledning i foljande 
vagnar: Ei-vagn som andrats till EiF-vagn, 
expressgodsvagnsandring samt 4-axlig tredjeklass 
vagn av 1944-Ars modell. 

Vid sidan av konstruktionsarbeten har maskin
tekniska. byrAns division for varme- ooh sa.nitets
tekniska fragor utfort kontroll och mottagning 
av, saviil av privata firmor som av Helsingfors 
verkstad, At statsjarnviigarna byggda varme
ledningar och vatten- och avloppsledningar, 
samt givit utlAtanden i varme- och sanitets
tekniska fragor. 

Yerkstiidema: Ar 1954 hade stat jiirnviigarna 
fortsattningsvis 7 huvudverkstiider, belagna i 
Hyvinge, Helsingfors, Fredriksberg, Abo, Vasa, 
Ule!borg och Kuopio. SAsom underavdelning for 
verkstaden i Kuopio fungerar vagnsreparations
ver·kstad.en i Pieksiimaki. 

I huvud.verkstiiderna har, samtidigt med det 
egentliga lokomotiv- ooh vagnsreparations
arbetet aven utforts andra reparationer avensom 
nytillverkningar. Av d.essa iir foljande upp
riiknad.e de viktigaste: 

l. Hyvinge verkstad . 

Av verkstaden utforda a.rbeten: 

, varvning av o)il{a slags hjulsatser· 1 886 st, 
pakrympning av olika s lags hjulringar 792 st, 
utbyte av axlar av olika slag 58 st, insattning av 
nya koppel- och vevtappar 103 st, fullstandig 
reparation av lokpannor 60 st, reparerade luft
pumpar 816 st, reparade matarpumpar 69 st, 
reparerade smorjpumpar 522 st, reparerad.e lok
generatorer 435 st, reparerad.e lokfjiidrar 2 783 st, 
reparerade och fornyade rokfrang 244 st, ooh 
tillverkning av reservpannor 3 st. 

Verkstad.en ha.,r forbrukat: 

StAl 870 ton, bromsskor ooh -klossar 30 ton, 
annat gjutjarn 6. s ton, massing ooh brons 10. 4 

ton, vitmetall 5. o ton; och gjutit massing och 
brons 43. g ton ooh vitmetall 4. 4 ton. 

Utvidgningar och moderniseringar. 
Uppfort for de anstalldas riikning 1 radhus 
inneh!llande 5 lagenheter ooh 3 stenhus med 
2 lagenheter i varje. 
Nya maskiner och anot·dningar: 
Anskaffade bl.a.: 
1 vertikal friismaskin, 1 maskin for bojning och 

hardning av fjad.rar, 1 smaltugn, 1 formmaskin, 
1 sand.bliistermaskin, 1 metallsprutningsan
ordning, 1 kran med utliggare ooh 1 brokran. 

Fran Helsingfors verkstad harman till Hyvinge 
overflyttat 2 svarvar, 2 frasmaskiner, 2 slipmas
kiner, 3 pelarborrmaskiner, 2 svetsmaskiner. 

2. H e l s in g f o r s v e r k s t a d . 

Av verkstaden utforda arbeten: 

Tillverkade bromsblock ooh sulor sammanlagt 
96 457 st, gjutna lagerboxar 688 st, gjutna rost
jarn 21 4;27 st, gjutna lokomotivcylindrar 9 st, 
reparation av lok- och vagnsfjiidrar 8 033 st, 
smidda buffertspindlar 2 320 st, fullstandiga 
angpannebesiktningar 30 st, :reparation av olika 
angpannor 31 st och tillverkning av yttre- och 
eldstadspannplAtar for andra verkstiider 56 st. 

Verkstaden har forbrukat: StAl 286 ton, gjut
jarn 0. 9 ton, massing ooh brons 3. o ton, vitmetall 
1. o ton, och gjutit bromsblook ooh-sulor 1 343 
ton, annat gjutjarn 563 ton, massing och brons 
23. 2 ton och vitmetall l. o ton. 

3. F r e d r i k s b e r g s v e r k s t a d. 

I verkstaden har bl.a. foljande nya vagnar 
byggts: 

III kl dagvagnar, !itt. Ei . . . . . . . . . . . . . . 12 st 
oppna godsvagnar, » Hdk . . . . . . . . . . . . 4 >> 

malmtrans
portvagnar, 
postvagnar, 
cisternvagnar, 
dieseloljevagnar, 
bostadsvagna.r, 

Ma ......... . .... 145 * 
* Mak .... . ........ 50 •> 

Om ............. . 
P. Po .. ........ . 

28 >) 

5 >) 

Sfc, Gmz, Gsd, Syp 24 » 
BGo............. 11 » 
BT .............. 5 » 

Verkstaden har forbrukat: StAl 3 314 ton, 
bromsblock och -sulor 432 ton, annat gjutjarn 
797 ton, miissirtg och brons 24.6 ton och vitmetall 
28. 4 ton, och gjutit: massing och brons 26. 1 ton 
och vitmetall 69.5 ton. 

Nya maskiner och anord.ningar har anskaffats 
bl.a.2 revolversvarvar, 1 vertikal friismaskin, 
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1 giingmaskin, 1 platskiirningsmaskin, 1 plat
bojningsmaskin, 1 svetsmaskin, 1 glasskiirnings
maskin, 2 nitugnar, 4 liipluanar och 1 kontroll
biink for elanliiggningar. 

4. A b o v e r k s t a d. 

I verkstaden har utforts olika detaljer for 
viixlar, sAsom: viixeltungor 565 st, viixelkors
ningar 477 st, viixelstiillverk 400 st, bindnings
skenor 200 st och kliimplattor 7 780 st. 
samt siirskilda inventarier for olika avdelningar 
vicl statsjiirnviigarna: kannor, lyktor, karbicl
Jampor, kliidskap mm. 

Verkstaden har forbrukat: stal 624 ton, 
brornsblock och -sulor 31 ton, annat gjutjarn 91 
ton, massing och brons 12.2 ton och vitmetall 
4. s ton och gjutit: gjutjiirn 4. 4 ton, massing och 
brons 15.2 ton och vitmetall 4. o ton. 

Utvidgningar och moderniseringar bar upp
gjorts, ett skjul for brandredskap och gli:idmal
ningsanordning. Mekaniska- och platavdelnin
garnas belysning forbattrades genom montering 
av lysror. 

Nya maskiner och anordningar har anskaffats 
bl.a.: 1 bjulsvarv, 1 verktygsslipmaskin, 1 bank
borrma.<Jkin och l platskarningsmaskin 
dessutom flyttades frAn Helsingfors verkstad 
bl.a.4 svarvar, 1 borrmaskin, 1 gangskarnings
maskin, 1 Anghammare. 

5. V a s a v e r k s t a d. 

Av verkstaden utforda arbeten: reparade 
lokfjadrar 2 202 st, pAkrympning av nya hjul
ringar 294 st, fornyade tuber 3 547 st, fullstancliga 
ltngpannebesiktningar 22 st och ombyte av pan
nor 15 st. 

Verkstaden har forbrukat: stAl 47.7 ton, 
bromsblock och -sulor 35.3 ton, annat gjutjiirn 
l. 6 ton, massing och brons 5. 5 ton och vitmetall 
5. 2 ton samt gjutit: massing och brons 13. 6 ton. 

Nya maskiner och anordningar har anskaffats 
eller flyttats fran Helsingfors verkstad bl.a.: 
1 giingskarningmaskin, 2 svarvar, 1 lopkran. 

6. U 1 e A b o r g s v e r k s t a d. 

Av verkstaden utfordra arbeten: 
Svarvning av olika hjulsatser 1 203 st, band

ning a.v olika hjulsatser 120 st, utforda full-

standiga angpannebesiktningar 8 st och tillver
kade trehjuliga dresiner 17 st. 

Verkstaden har forbrukat : stAJ 540 ton, broms
block och -sulor 29. 6 ton, annat gjutjarn 0. 2 ton, 
massing och brons 3, 6 ton, vitmetall 5. 5 ton 
och gjutit: massing och brons 4. 3 ton. 

Utvidgningar och moderniseringar. 
Monteringsarbeten pa motorel.", elleclningar och 

belysningsanordningar, fororsakade av span
ningsombytet i elstrommen, blev fardiga. Man 
borjade fornya taket pa verkstadsbyggnaclen. 

Nya sti:irre maskiner anskaffades icke uo.cler 
a ret. 

7. K u o p i o v e r k s t a d o c h P i e k s a
m a k i v a g n s r e p a r a t i o n s v e r k s t a d. 

Kuopio verkstad hal" tillverkat bl.a.: ombyten 
av angpannor 16 st, utforda fullst. angpanne
besiktn. 16 st, utforda uue besiktning av ang
pannor 30 st, besiktigade huvudluftbehallare 
223 st och fornyade stagbultar 3 300 st. 

Av Pieksiimaki vagnsreparationsverkstad ut
forda arbeten: fornyade dubbeltak 85 st, till
verkade vagnssidoluckor 2 600 st, tillverkacle 
vagnsdorrar 90 st, tillverkade fjiiderupphang
ningar 6 800 st och tillverkade iindstolpar 2 430 
t sa rot svarvade hj ulsatser 1 500 st. 

Verkstaden och vagnsreparationsverkstaden 
har forbruli:.at: stAl, hjulringar medraknade 332 
ton, brornsblock och -sulor 89 ton, annat gjutjarn 
33 ton, massing och brons 26. o ton och vitmetall 
16.9 ton. 
och gjutit: massing och brons 27. o ton och 
vitmetall 16. 9 ton. 

ya maskiner och anordn.ingar har till Kuopio 
verkstad anskaffats eller flyttats fran Helsingfors 
verkstad: 1 friismaskin, 3 sarvar, 2 stickma
skiner, l pelarborrmaskin, 1 platskarnings
och 2 elsvetsningsmaskiner. 

Till Pieksiimaki vagnsreparationsverkstad har 
anskaffats: l detektoran.laggning for materi.al
fel och l gasfordelningscentral. 

Under beriittelsearet arbetade man i huvud
verkstiiderna med 6-dagars arbetsveckor utom 
under sommarmanaderna, da pa grund av 
minskad arbetstillgang det arbetades med 5-
dagars veckor .. 
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A n t a 1 a r b e t s t i m m a r: 

Huvudverkstiiderna ..... . ....... . ..... o ••••••••••••••• 

Depaernas reparationsverkstiider .................. .. ... 0 

Elektroverkstaden .......... . ........ 0 •• o •• •••• 0 •• • •••• 

Summa 

P r o d u k t i o n s v a r d e: 

Huvudverkstiiderna .......... o •• ••• • •••• o • ••• ••••• •• •• 

Depaernas reparationsverkstiider ... 0 ••• 0 ••• 0 ••••••••••• • 

Elektroverkstaden .................. . . o • o ••••••••• •• •• 

Summa 

A n t a I a r b e t a r e v i d A r e t s s 1 u t: 

Huvudverkstiiderna . .. .. . ........... ... . ........ .. . 0 •• 

Depaernas reparationsverkstiider ................ . ...... . 
Elektroverkstaden ................. 0 • • 0 •••••••••••••••• 

Summa 

Fran verk tadsskolan utdimitterades under ar 
1954 42 lokeldare och 18 yrkesarbetare. ya 
laroavtal gjordes med 46 lokeldarelever ooh med 
22 yrkeselever. 

Elektricitetsverk och elektriska anli:iggningar: 
Under berattelsearet har statsjarnvagarna haft 
ett eget elektrioitetsverk i Helsingfors och ett i 
Hanka almi dar respektive 1 245 000 och 59 400 
kWh elektrisk energi alstrats. 

Under berattelsearet har spanningsomandringso 
arbetena i Fredriksbergs mekaniska verkstad 
fortsatts, dar bl.a. lagspanningsf6rdelnings
tavlan kunde utvidgas med 4 annex ooh den 
forra belysningsdelen omandrades att betjana 
kraftdrifteno I Kuopio pl\borjades byggnadso 
arbetena fOr nya matarkablar, betingade av 
verkstadens utvidgande. 

Nya transformatorstationer har uppforts vid 
depAn i Uleaborg och i sodra andan av bangarden 
i Riihimakio I Kouvola inleddes likasA bygg
nadsarbetena for en tredje transformatorstation, 
och transformatorstationen och belysningsan
lii.ggningarna for Ponttovuori tunnel fullbordadeso 

Elektrotekniska byrAn fortsatte att kont
rollera kraft- och transformatot·stationerna samt 
bevakade stromforbrukningen pA olika trafik
platser. Andringar i strompriset forekom i 92 
fall, vilket huvudsakligen berodde pa prisregle-

Ar 195-! 

8174 294 
1 564 924 

91384 
9 830 602 

.!r 1954 

3 745 415 021 
356 864 732 

25133 044 
4127 412 797 

Ar 1954 

3 94 
836 
167 

4 897 

r 1953 

8 575 767 
1 205 563 

92 298 
9 873 628 

I ar 1953 

4 0 1581006 
343 257 520 

22 046 600 
4446 885126 

I .!r 1953 

4140 
870 
141 

5151 

Ar 1952 

9 289 593 
1253 766 

89 0 5 
10 632 444 

I ..lr 1952 

4129 990 160 
332 426 162 

20 693 063 
4 483109 385 

I .!r 1952 

4342 
921 
132 

5 395 

ringens temporiira upphavande. Dessa and
ringar giUlde sammanlagt 264 trafikplatser. 

Under berattelseAret installerades elbelysning 
pa foljande 11 trafikplatser: Hillosensalmi, Kursu, 
Lelkola, Mouhu, Olhava, Otarunii.ki, Pohjakoski, 
Rajasuo, Salminen, Saviaho och Vii.hakangaso 
Vid arsslutet uppgick antalet elektrifierade 
trafikplatser till 669. De sutom erholl pa olika 
bandelar, sammanlagt 12 vaktkurar elbelysning. 

Under Ar 1954 erlades i anslutningsavgifter 
till 2 elverk sammanlagt 3 760 720 mk. 

Bland nybyggnadso coh fornyelsearbeten pa 
elektrifierade trafikplatser rna namnas foljande: 

Inforandet av strA.lkastarbelysning pA ban
gardar fortsattes. Strl\lkastarmaster restes enligt 
foljande: Abo 1, Irrtatra 1, Vainikkala 2, Tam
merfors Viinikka bangard 1, Hango 1, Jyviiskyla 
l, Pieksamaki 1. Dessutom forbattrades bano 
gArdsbelysningen pa olika trafikplatser: pa Hel
singfors bangard uppsattes 24 st strMkastare, 
belysningsanordningarna pa den Soko depAban
gArden i Hyvinge utokades och markliga omand
ringar i luftledningsnatet pa Fredriksbergs ban
gArd foretogs genom att delvis ersatta det med 
jordkablar. I Kouvola pAborjades pa grund av 
passagerarperrongernas omplacering en genom
gripande fornyelse av de elektriska installatio
nerna, och omkring hiilften av arbetena hann bli 
slutforda till arsskiftet. Mastlampbelysningen pa 
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Hovinsaari nya bang!rd fullbordades. PA Ilo
harju bangArd i Kuopio fornyades och utokades 
bangardsbelysningen. I Urjala, Mellila och 
Lieto utbyggdes bangArdsbelysningen. 

Vidare utfordes under berattelse!ret pa olika 
trafikplat. er foljande elarbeten: 

I Helsingfors installerades i jarnviigens for
Yaltningsbyggnad ytterligare lysrorsarmatur 
avensom sokaranliiggningar och ringledningar pa 
olika avdelningarna. Den till J:s stromniit 
horande viixelstromsanslutningen for stations
restaurangen blev fiirdig under beriittelseAret. 
Installeringen av kraftledningarna for den stora 
bock-kranen, som uppforts pA Hyvinge meka
niska verkstads forr!dsomrade, pAborjades och 
gatubelysningen pA bostadsomradet utokades 
avseviirt. I Riihimiiki pAborjades forarbeten for 
kolforradets belysningsinstallationer. I Fredriks
berg slutfordes under beriittelsearet elarbetena i 
socialbyggnaden, och i Ilmala fullbordades 
brandalarmanordningarna i bilgaraget och i 
ocialbyggnaden. I Kouvola vidtogs en full

stiindig fornyelse av lokstallens belysningsin
stallationer, varvid belysningsanordningarna for 
8 lokplatser fullbordades och motsvarande ar
beten for byggande av ytterligare 10 lokplatser 
paborjade . Elinstallationerna ide for UleAborgs 
och Abo banavdelningar uppf6rda socialbygg
naderna blev fiirdiga till Arsskiftet. Elinstalla
tionerna i den nya del av lokstallet i Bjorneborg, 
som byggts i stii.llet fo1· de av branden f6rstorda 
fyra lokplatserna, blev fiirdiga under beri.i.ttelse-
1\ret. Elanordningarna for socialbyggnaden vid 
.Joensuu depAs lokstall samt for 3 nya lokplatser 
blev fiirdiga . I Vasa blev elanordningarna i den 
nya delen av verkstadens byril. och socialbyggnad 
fiirdiga. Belysningsanodningarna i Gamlakarleby 
godsmagasin fornyades samtidigt som gods 
plattformernas belysning nyordnades . Lieksa 
, tations elanslutning overfordes till Lieksan 
, 'iihko Oy:s nat och samtidigt utfordes reglering av 
anslutningsledningarna. PA Pieksiimii.ki blev den 
nya depabyggnadens elinstallationer fiirdiga. 

Elinstallationerna i t Michels forril.dsavdelnings 
socialvll.rdsbyggnad och i Rovaniemi elbyggnad 
och banavdelningens f6rrll.d blev fiirdiga. For 
expresstAgsiitten mojliggjordes anslutning till det 
lokala elstromsnii.tet i Helsingfors, Vasa, Nyslott 
och Kuopio. Vattentaganliiggningarna elektri
fierades i Ingerois, Utajiirvi och Vuokatti. Till 
Haapamiiki nya vattentaganliiggning bestiilldes 
som reservpump en forbrii.nningsmotorpump. 
Vattentaganliiggningen vid Murtomiiki blev 
provisoriskt i skick och pil. Harjavalta monte-

rades en elpump for erhil.llande av hushallsvatten. 
Pa Pieksiimiiki blev den nya vattentag- och 
filtreringsanlii.ggningen fiirdig, i vilken finnes 
2 elmotorpumpar och 1 forbriinningsmotorpump. 

Elektriskt viindbord togs i bruk i J oensuu, 
leAborg och Seinajoki. Pa Pieksiimiiki utbyttes 

viindbordet till ett storre och det tidigare, 
mindre flyttades till Nurmes. 

Linjereparationsarbetslagen reate 812 och 
flyttade 46 impregnerade starksromsstolpar. 

Under beriittelseil.ret fortsatte man att utrusta 
den rullande materielen med elektrisk belysning. 
Antalet lok med elbelysning okade med 21 st, 
Yarigenom deras antal vid Areta slut steg till 388 
eller 4 % av alia lok. 11 nya vagnar med elbelys
ning, motorvagnarna icke medriiknade, blev 
fiirdiga. Dessutom elektrifierades 9 vagnar med 
gasbelysning, och tvA med centralbelysning fick 
fullstiindiga belysningsanliiggningar. 10 Ei
yagnar med elbelysning iindrades till Eikvagnar 
och 8 Ei-vagnar till EFi-vagnar, vilket medforde 
betydande andringar i belysningsanordningarna. 
Vid !rets slut fanns 572 vagnar med fullstandigt 
elbelysningmaskineri och 64 s.k. kopplings
vagnar. Av 4-axliga personvagnar var 532 eller 
71 % forsedda med elbelysning. 

Foljande kommunikationsledningsarbeten ut
fordes under ar 1954: ny kopparledning byggdes 
mellan J oroinen och Parikkala, sammanlagt 
250. 6 tradkilometer; ny jarnledning byggdes 
mellan: Joensuu-Heiniivaara, Toijala-Tam
merfors, Oripohja-Hirsilii, Siilinjiirvi-Sanli::il· 
mii.ki, Pihtipudas-Kolkanlahti, Haapajiirvi
Alvajiirvi-Sorakuoppa, Kervo-Borga och 
Karis-Abo, sammanlagt 647. s tradkilometer. 

Telegrafledningar kopplades parvis till tel fon
ledningar mellan Varkaus- Huutokoski och 
Mantyluoto-Voikka. avtag, varvicl erholls 155. 2 
tradkilometer telefonledningar. 

Gamla jiirnledningar revs mellan Pieksiimiiki
iikamaki ooh Fredriltsberg- Hyvinge, samman

lagt 61.6 tr!dkilometer. 
Salunda okades de over jorden lOpande telefon

ledningarnas sammanlagda liingd under ar 1954 
med 1 053. a tradkm. De over jorden lopa.nde 
telegrafledningarnas lii.ngd minskades med 49.2 
trAdkm. 

Svagstromstolplinjernas arsreparationsarbeten 
utfordes som fullstandig stolpfortatning pa 200 
bankilometer, som partiell stolpfortatning pa 
214 bankilometer, som heir paration pa 452 
bankm och som lattreparation pa 862 bankm. 
Alla stolpar som restes och f lyttades var kreosot 
impregnerade. 
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Jarnvagarnas linjereparationsarbetslag repa
rerade jarnvagarnas kommunikations- och signal
ledningar 17 974. 1 tradkm samt post- ocb tele
grafverkets ledningar 17 046.7 tradkm eller 
sammanlagt 35 020. a tradkm. SA.som nybygg
nadsarbeten reste arbetslagen 1 227 stolpar samt 
uppsatte 292 stolpstod och 64 stolpstag. Alia de 
resta stolparna var impregnerade. 

Nya jord- ocb undervattenskablar for telefon
ledningar installerades pa olika trafikplatser 
72 st. Deras sammanlagda langd var 18 603 m 
ocb ledningslangden i dem 814 084 m . 

Luftkablar for telefonledningar installerade pA 
olika trafikplatser 39 st. Deras sammanlagda 
Iangel var 4 642 m och ledningslangden i dem 
var 94 121 m . 

Under Ar 1954 togs tva 3-kanals barvAgs
system i bruk. SAlunda anvandes nu vid s ;ats
jarnvagarna fyra 3-kanals ocb 17 1-kanals bar
vagssystem. 

Nya linjeautomattelefoner installerades pA 
banstrackan Tammerfors-Jamsa. Till derma 
linjeautomattelefonsektion kopplades 7 telefon
anslutningar. Automattelefonanslutningarnas 
antal var vid Arets slut 526. Till systemet horande 
bandmanovrerade ledningssokare rued rela'er 
installerades inalles 7 och till de tidigare mellan 
Riihimaki-Kouvola installerade 12 lednings
sokarna installerades tillaggsrela'er, sA att led
ningarna till alia dessa stationer kunde anslutas 
till ledningssokarna. For tagdirigeringen pA 
Riihimaki installerades en modern 20-lednings 
halvautomatisk ledningssokare. 

Med selektorsystem automatiserades tmder Aret 
102 km dubbelledningar mellan stationer, ocb 
vid Areta slut var selektortelefonledningarnas 
sammanlagda langd 3 219 km. 

En automatisk telefoncentral som fyller nutida 
fordringar installerades pA Kouvola station. 
Centralen ar avsedd for 200 lokalanslutningar, 
10 huvudcentralledningar, 19 selektorledningar 
ocb 40 fjikrledningar. 

N ya centralursystem installerades pA tre 
trafikplatser och sammanlagt 3 st korskopp
lingsstallningar i samband med telefoncentraler. 

1 st inbrottsskyddsanlaggning installerades. 
Genom jarnviigarnas forsorg anskaffades eller 

inlostes 39 st till allmiinna telefoncentraler 
anslutna telefonforbindelser. 

For att automatisera fjarrtelefonnatet harman 
anla.gt sammanlagt 36 st fjarrselektorandfor
slutningar. 3 i Helsingfors, 10 i Kouvola samt ·6 
i Tammerfors slutande fjarrledningar bar over
forts till den automatiserade trafiken, salunda 

5 1409-59 

bar 38 andforslutningar installerats p.\ sina 
platser (av de under tidigare Ar tillverkade fors
lutningarna var 42 st lediga) . 2 anslutningar· 
fungerar som barvAgs- ocb resten som fysikaliska 
kontakter. De till den automatiska fjarrtelefon
trafiken anslutna centralerna ar Helsingfors, 
Hyvinge verkstad, Riihimaki, Toijala, Tammer
fors, Haapamaki, Seinajoki, UleAborg, Lahtis, 
Kouvola, Fredrikshamn, Kotka, Villmanstrand, 
St Michel och Pieksamaki. 

Nya hogtalarsystem togs i bruk pA sex sta
tioner och en bangArd. PA en station och pi\ tre 
bang!\rdar utvidgades ocb fornyades delvis de 
tidigare bogtalaranlaggningarna. I slutet av ar 
1954 var 45 bogtalarsystem i anvandning, av 
dessa fyra. tamligen stora fjarrdirigeringssystem . 
I dessa ingAr sammanlagt 58 forstarkare ooh 375 
h6gtalare. I borjan av A.r 1954 togs pi\ Riihi
maki ba.ngA.rd ibruk tre rorliga lokradiostationer 
och tvA. fasta centralstationer. 

Under Aret byggdes automa.tiska ljus- och 
ljudvarningssignalanlaggningar pi\ 7 nivMver
gA.ngar och pi\ tva niv!\overgangar komplette
rades de eller andrades delvis. 

Storre nybyggnadsarbeten for sakerhetsan
ordningar utfordes pa en och mindre sadana pa 
nio olika tra.fikplatser. 

Storre kompletterings-, andrings- och repat·a
tionsarbeten utfordes for sakerhetsanordningar pa 
en, och mindre dylika, pa 12 olika trafikplatser. 

Till tva jarnva.gs- ocb landsvagsbroar byggdes 
sakerhetsanordningar. I samband med arbetena 
pA sakerhetsanordningar drogs 77 tradkilometer 
blankledning ocb lades 10. a km (84. g ledningskm) 
jordkabel. 

I elverkstaden var antalet arbetstimmar 
91 597. Arbetarnas medlantal var 40 ocb vardet 
av tillverkningen steg till 24 246 528:-. 

Storsta delen av verksamheten utgjordes av 
reparationsarbeten. Bland det repareracle rna 
namnas: 9 telegrafapparater, 548 telefonappara
ter, 41 telefon centraler, 58 selektor- och fjarrs
elektorandforslutningar, 88 selektorvaljare, 3 864 
olika delar for telefoner, signalering och saker
betsanordningar, 178 elmotorer och borrmaskiner, 
501 olika starkstromsanordningar, 992 tryck
matare, 72 overbettarmatare, 50 bastigbets
matare, 56 olika matare, 658 stamplar, 42 vagg
ocb kontrollur, 26 skriv- och raknemaskiner, 189 
radior och forstarkare, 22 barvAgssystem for
slutare, 167 handsigna.llyktor, 18 dressiner, 128 
biljettstamplar ocb plomberingstanger, 14 olika 
mohler, 640 arbetsverktyg och 1 648 transpone
ringstanger. 
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Av nytillverkningar rnA namnas: 36 forbind
ningsledningar, 12 fjarrstyrningsanordningar, 2 
huvudkraftmatartavlor, 120 olika arbetsverktyg, 
251 olika mohler, 2 910 stagribbor, 52 lednings
rannor, 100 ledningsstanger en falttelefon, 164 
jordledningsstiinger, 13 brokonsoler, 231 skydds
ji:irn och stativ for kablar, 8 321 diver kom
munikations- och sakerhetsanordningsdelar. 

Foljande anordningar har installerats pA olika 
trafikplatser: 12-fjarrstyrningsanordningar, 32 
forbindelseledningar, 12 fjarrstyrningsanord
ningar och forkopplingsforstarkare, 6 3-kanaliga 
bi:irvl\g forslutningar och -mellanforstarkare och 
12 1-kanaliga bii,rvagsforslutningar, 8 selektor-

forbindelselednings- och anslutning anordningar, 
42 ledningssokare och selektortelefoner. 

PA basen av inkomma tillstAndsansokningar 
beviljades tillstAnd for 165 starkstrorns- och 145 
svagstromsledningskorsningar. Dessutom be
viljades 97 tillstAnd for elektrisks installationer 
och 23 tiUstand for telefoninstallationer. For 
installering av h em- och tjanstetelefoner be
viljades 123 tillstAnd. 

Elektrotekniska byran utforde 303, och banin
genjorerna 223 granskninga.r av ledningskors
ningar. Sammanlagt 77 installationsgransk
ningar av stark- och svagstromsanordningar 
utfordes. 

V. FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN 

F on·aden. Vid statsjarnvagarnas forrad var 
lagerbestandets medelvarde under ar 1954 
8 651 73 700 mark, vilket belopp fordelade sig 
pA, d e olika forraden sasom foljer: vid forradet i 
Fredriksberg 3 094 482 600 i Abo 1 518 214 300 
i Vasa 1 346 922 600, i Uleaborg 409 858 100, i 
i Kuopio 1 781 736 200 och i Hyvinge 500 659 900 
mark. Yaror fran forraden forbrukades till ett 
varde av 9 684 193 300 mark och forsaldes till 
andra statsinrattningar samt enskilda foretag till 
ett varde av 443 685 300 mark. 

Upphandlingen. Till forrl\den inkoptes under 
Ar 1954 varor till ett varde av inalles 
6 914 853 300 mark. 

Forraden fakturerades Ar 1954 for foljande fran 
utlandet importerade varor: 

Anta l ton Viirde i mk 

, ' tenkol och koks ..... . 148 331 646 360 871 
Hjulringar ..... . ...... 607 37 855 785 
Rals . ............ . .. . . 969 146 801 022 
Jiirn och stal .......... 666 25 693 847 
Stat plat ...... . ....... . 544 23 221 774 
Diverse materialier ..... 384 198 374 

Summa 1 264 131 673 

tat ji:irnvagarnas fOrrad ha under Ar 1954 
emottagit 1 174 186 m 3 ved till ett pris av mk 
1 396 804 815:- eller i medeltal mk 1 189: 06 
per m3. Dessa mangder av brannved ha Jeve
rerats a.v Ststsjarnvagarnas branslebyra (V APO). 
UtOver nedannamnda produktion av SJ:s brann
torvsinrattning i Konnunsuo har av privata 

inkopts 56 877 ton branntorv till ett pris av mk 
199 962 799: -. 

Ytterligare hat· VAPO levererat sleepers 
917 480 st till ett pris av rnk 705 227 890: - , 
vaxelsleepers 25 660 st till ett pris av rnk 
28 876 145: - , byggnadstimm r 1 460 lm till ett 
pris av mk 313 792: - , ledningsstolpar 13 500 st 
till ett pris av mk 27 922 700: - , vagnsstolpar 
31 041 st till ett pris av mk 5 590 795: -, stang
selstolpar 5 976 st till ett pris av rnk 537 840: -, 
byggnadstolpar 400 st till ett pris av rnk 
160 000: -, stangselslanor 643 st till ett pris av 
mk 57 870: -, sAgade varor 51. s stds till ett 
pris av mk 1 876 964: - och for SJ Hankasalmi 
sAg sAgstock 806 226 fot3 till ett pris av mk 
105 977 909: - , leepersamnen 3 970 st till ett 
pris av mk 2 420 240: - , sleepersamnen for 
vaxlar 1 843 st till ett pris av mk 1 902 550: - . 

Brii.nslejo1·so1·jningen. 

Konsumtionen for statsjamvagarnas behov 
var 1.mder Ar 1954: 

inalles 

Ved ....... . ...... 1 436 538m3 

Branntorv . . . . . . . . . 775 376 dt 
Stenkol . . .. . ...... 3 593 881 dt 

diirav i 
lokomotiven 

1 240 216 ms 
750 947 dt 

3 486 331 dt 

Dessutom bar under samma tid s1Uts At jarn
vagsfunktionarer 87 749 m 3 ved. 

Brannoljor (brann- fgasolja) har anvants under 
1954 inalles ungefar 4 862 343 kg, varvar for 
lokomotiv och motOt·vagnar 3 329 111 kg. 
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Uppbandlingen av varme- och gjuterikoks steg 
till c. 1 568 960 kg. Av denna mangel anviindes 
till e1dning c. 600 000 kg. 

Kostnaderna for bantering av nedannamnda 
(lossning, 1astning, travning, s~gning och utgiv
ning till 1okomotiven osv.) voro foljande: 

For ved ................... . 
branntorv .... . ........ . 
stenkol ........ ... ..... . 

Summa 

mk 259685719 
34 340 828 

114 611 751 

mk 408 638 298 

Arbetareantalet var vid bransleupplagrings
platserna: 
i borjan av t\r 1954 983 samt 72 briinslearbets
ledare 
i slutet av ~r 1954 961 samt 70 branslearbets
ledare 

Bransleupplagringsplatser bar stallts i ordning, 
och sp~romii.ndringar samt reparationer av ut
givningsplattformer bar utforts under ~r 1954: 

Bransleupplagringsplatser bar iordningstii.llts i 
Riihimaki, Abo, Haapamaki, Kankaanpaa, Seina
joki, Kontiomaki och Kotka. 

Omiindringar av sp~r bar utforts i Fredriks
berg, (oljesp~ret) Malm, Abo, Kouvola ocb 
Kontiomaki (kolsp~ret). 

Utgivningsplattformer bar reparerats och 
delvi. ombyggts i Haapamaki, Jyvaskyla, Kan
kaanpaa ocb Kemi. 

Mindre forr~ds- ocb vt\rdbyggnader samt skjul 
for arbetsmaskiner bar uppforts: 

Forr~dsskjul i Fredriksberg ocb Kuopio. Repa
rationsarbeten p~ v~rdbyggnaderna bar utforts 
i Toijala, Gamlakarleby ocb Pieksamaki. En ny 
v~rdbyggnad bar uppforts i Kajana. Skjul for 
arbet.smaskiner och ralsbilar bar byggts i Haapa
maki ocb Pieksamaki. 

Vid branslefOrrMet i Haapamaki bar under ~r 
1954 fortfarande tilh·erkats nya ladmll.ttvagnar 
ocb gamla mattvagnar bar omandrats till dylika 
for sll.gningsbruk med snedbordscirkel. 

Foljande nya maskiner for lastning ocb loss
ning av bransle bar anskaffats och tagits i bruk 
for arbetets rationalisering: 

Bandtransportorer i Riibimaki, Abo, Bjorne
borg, Kouvola ocb Lieksa, 1 st pll. varje ort, en 
»Teriismies»-skopmaskin i Riihimiiki samt 50 st 
sjiilvtommande koltransportvagnar av normal
spll.rvidd for anvandning vid olika bransleforrll.d. 

Foljande medel ba stallts till disposition i 
budgeten for ~r 1954: For utgivningsplattform
och spararbeten 10 milj. mk, for byggande av 

mindre forr~ds- ocb v~rdbyggnader 5 milj. mk 
samt c. 76 milj. mk ur nyanskaffningsfonden. 

H ankasalmi sag. 

Reparationsarbeten har utforts pa s~gen, och 
en ny bostadsbyggnad bar uppforts i stallet for 
den nedbrunna disponentbostaden. Maskin
parken p~ s~gen bar forblivit oforandrad. 

S~gen bar i allmanhet varit i gang i ett arbets
skift, forutom 1/3-15/5 1954, d~ den gick i 
tvenne skiften. Sagen stod pa grund av semester 
tmder tiden 20/7- 20/8 1954. 

R~varorna ba anskaffats genom Statsjarn
vagarnas Branslebyra (VAPO), ocb under ~r 1954 
bar mottagits: 986 225 kubikfot: 

Sll.gstock 816 044, Sleepersamnen och s1eepers
amnen for vaxlar 26 271 och tirnmerbehll.ll
ningen fr~n foregaende ar 143 910 kubikfot. 

Den forsll.gade stockmangden steg under ll.ret 
till 931 956 kubikfot. Sagens produktion var 
4214. o std: langvara 2686. 7 std, klenvirke 62. 
std, sleepers och vaxelsleepers 1 232 st 130.2 std, 
vagnsstolpar 7 879 st 31.9 std, barrar for lednings
stolpar 15 697 st 27.3 std, lastpallar 18 369 st 
258. 1 std och hyvlat virke 1 017. o std 

Dartill: Flis 16 003 m 3 ocb takpartor 376 m 3 

travmil.tt. 
Arbetarnas antal vid sll.gen var i medeltal ll8 

eller 21 mindre iin under foregll.ende ar. 
Produktionskommitten, till vilken horde 3 

representanter for arbetsgivaren, 2 for funktio
narerna ocb 5 for arbetarena, sammantriidde 
under aret 4 ganger. 

SJ :s im·attning i Konnunsuo for tillverkning av 
branntorv. 

Ar 1954 var inrattningens 15. verksamhetsar. 
Under aret byggdes med anslag ur nyanska.ff
ningsfonden i samband med inrattningen en 
brikettfabrik for tillverkning av torvbriketter. 
Inrattningen borja.de sin verksamhet i december. 
Forutom de vid brikettillverkningen erforderliga 
maskinerna anskaffades 1 stubbskarare. 

Inrattningens produktion var foljande: 

;::; ... 
~ 3 

~ "' :;; " t2 ~= =s: !:::o o';a -o E-<.c ... ~ ~~ 

Forradet 1. 1. 1954 ....... 17 858 
Tillverkats under ar 1954 11 543 182 1 129 

Summa 29 401 182 1 129 

Leverats Wlder ar 1954 .. 13 612 137 1 129 
Forradet 31.12.1954 . . . . . . 15 789 45 
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SjaJvkostnadspriset for maskintorven va1" 
under ar 1954 3 556: 30 mkfton. 

Arbetarantalet var storst i juni 224 och minst 
i februari-mars 35. 

Produktionskommitten, till vilken horde 3 
representanter for arbetsgivaren, 2 for funktio
narerna och 5 for arbetarena, sammantradde 
tmder aret 4 ganger. 

Sleepers och vaxelsleepers st 
Ledningsstolpar 
Stiingselstolpar 
V agnsstolpar (.for iippen 

I mpregner ingsve1· ken. 

Tvenne impregneringsverk voro i gang under 
ar 1954, ett i St. Michel och ett vid Somerharju 
hallplats. Impregneringsverken arbetade i all
manhet i tvenne skiften och pa grund av clet 
stora behovet pa impregnerade travaror delvis 
aven i tre skiften. Arbetarantalet var vid bagge 
impregneringsverken 26 man. 

Under ar 1954 impregnerades travaror: 

:t. Michel Somerharju Summa 

203196 203 213 406 409 
7 973 6108 14 081 

19 819 1865 21684 

29 771 5 967 35 738 vagn) 
Timmer 
Sagvaror 

Ill .......................... . 2 682 369 3 051 
m3 .......................... . 2 318.5 192.4 2 510.9 

Kreosotolja anvandes kg ........ . . .. ............... . 1903 933 1756 680 3 660 613 

Sjalvkostnadspriset for impregneringen av 
travaror var 2 293 mk per kubikmeter fast matt. 

Varu- och materialundersokningar unde1· cir 
1954. 

Under ar 1954 utfordes i upphandlingsbyrans 
laboratorium inalles l 180 olika varu- och mate
rialundersokningar: 

Metaller 349 st: jarn och stal 96, koppar och 
rodmetaller 9, vitmetaUer 218 och diverse metal
let· 26 st. 

Smorjolio1· och -fett 137 st: cylinderoljor 26, 
maskin- och vagnsoljor 88 och diverse oljor och 
fett 23 st. 

Flytande b1·dnsle 7 3 st: gasoljor 73 och briin
noljor 9 st. 

Fasta brdnslen 244 st: koks 8, stenkol 73 och 
brii.nntorv 163 st. 

Malningst·illbehOr 110 st: ton·a farger 56, olj e 
och lackfarger 37, (lack-) fernissor 15 och ter
pentiner 2 st. 

Konse1·verings- och imperegnedngsumnen 5 st: 

impregneringsoljor 4 och tjara (karbolineum) l st. 

Rengoringsmedel .. ........ .. ....... . 
Limdmnen ........................ . 
Tyge1· och garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Gummivaror ............ .... ....... . 
Dricks- och pannvatten ......... .. .. . 
Diverse dmnen ... ............. .. .. . 
Otillstdllba1·a va1·o1· ................. . 

41st 
2 )) 

61 >) 

2 >) 

82 >) 

33 >) 

32 >) 

Standa1·diseringen cir 1954. 

Standarcliseringen har huvudsakligen koncent
rerats pa ramaterial, ha1vfabrikater, banana over
byggnad och verkstadernas verktyg. De vikti
gaste standardiseringsobjekten ha varit stat, 
travaror, smorjningsamnen, skruvar, muttrar, 
ja rnvagsrals, ralsspikar, skarvjarn, ri:Hsskruvar, 
filar och hammare. 

Nya standarder ha faststii.llts 
Gamla ha ersatts eller annul-
lerats ........ . ........... . . 
Standardiseringsforslag ha .. . 
sants for kritik ............ . 
Standardblad ha utdelats .. . 

16 st 

2 >) 

43 >) 

ungefa.r ...... . ..... ........ 38 200 •> 

Foljande moten ha haUits: 

tandardiseringsnamndens 
arbetsutskott ... .. ......... . 3 st 
Stalkommitten ......... .... . 2 •> (indragen) 
Trakommitten . . ... ........ . 2 >) ( ) 

Oljekommitt{m ............. . 4 >) ( ) 

Bankommitt{m ............. . 4 >) 

Verkstadskommitten . .. .... . 3 >) 

Malningskommitten ... ..... . 1 >) 

Stansardiseringsorganet har bestatt av den av 
jarnvagsstyrelsen den 20.4.1954 grundade stan
dardiseringssektionen vid forradsbyran, i vilken 
standardiseringsingenioren fungerar som chef. 
Som hans hjalp ha varit en tillfallig maskin
ingenior och ett kontorsbitrade. 

Ritningsarbetena ha utforts framst av ritarena 
v.id maskintekniska byran samt bangArdssek-

Summa 1 180 st tionen. 
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VI. TRAFIKEN 

Allmiinna. trafikbestarnmelser. Under verksam
hetsaret gjordes vissa andringar i statsjarn
viigarnas trafikstadga av den 26 april 1929. Av 
dessa ar den viktigaste forordningen av den 14 
maj om tillampningen av bestammelserna om 
instiillandet av ilgodstransport fr.o.m. den 1 juni 
1954. Dessutom iindrades ovannamnda stadgas 
101 § och mom. 9 av 67 § samt tiilades en ny 4. 
tilUiggsbetiimmelse i 67 §. Andringar gjordes aven 
i tagsakerhetsordningens 39 § mom. 1 b, 133 § 
mom. 3-5 och 161 § mom. 4 b och 11. Likasa 
iindrades 13 § mom. 2 och 17 § mom. 9 i stations
och tAgtjiinsteordningen. 

'1'-rajikplatserna. Under det giingna Aret vid
togs, i fraga om de sjalvstandiga trafikplatserna, 
foljande iindringar: Hang6 station av 2 klass ned
flyttades till station av 3 klass och Ekeniis station 
av 3 klass till 4 klass; 

Uusikyli.i och Pulsa stationer av 4 klass ned
flyttades till stationer av 5 klass samt Iisvesi och 

otkamo stationer av 4 klass till linjeexpedi
tioner; 

Harviala, Hillosensalmi, Mankala, Villiihde, 
Roykkii och Vuoksenniska stationer av 5 klass 
nedflyttades till hallplatser; samt Grundsjo, 
Kuona, Piili och Kovesjoki hallplatser till platt
formvaxlar samt lmatrankoski hll.llplats till 
linje-expedition. 

Imatra station av 3 klass uppflyttades till 2 
klass och Nurmes station av 4 klass till 3 klass; 

Kontiolahti, Vaala, Laurila och Pihlava sta
tioner av 5 klass uppflyttades till stationer av 
4 klass; samt 
Jiimsiinkoski, Ukkola, Kauppilanmaki och Misi 
hallplatser till 5 klass stationer. 

Joutjiirvi-Niemi banan oppnades for allman 
godstrafik fr.o.m. den 1 februari. Banstriickan 
Laaj a-Pesioky lii-Suomussalmi oppnades den 
1 maj for interimistisk tillfallig trafik och den l 
december for tillfiillig trafik. Dessutom oppnades 
bandelarna Aiinekoski-Saarijiirvi och Haapa
jarvi-Muuras samt det vid Kumiseva trafik
plats avvikande spll.ret till Pitkiikangas sandtag 
for allmiin godstrafik fr.o.m. den 16 december. 

Tidtabellerna. Tidtabell 120 gallde under 
berattelsearet till den 31 maj. Under varen 
gjordes endast mindre andringar. 

Tidtabell 121 triidde i kraft den l juni. Da 
insattes i trafik nya tAgtyper dvs expresstag och 
riilsbusstag. 

Expresstagen, vilka bestAr av ett vagnssatt 
om 3 metallvagnar· och som dragkraft en motor
vagn serie Dm-4, innehll.llande sammanlagt 201 
platser, insattes under sommaren i trafik, dag
ligen pa bandelen Helsingfors-Nyslott, tre 
gAnger i veckan mellan Helsingfors-Vasa och 
fyra gll.nger i veckan mellan Helsingfors-Jyviis
kyla- yslott. Da endast tre fanns till forfo
gande, mll.ste namnda tll.gs an tal minskas fran den 
l september. Under vintersiisongen korde tagen 
dagligen mellan Helsingfors-Tammerfors och 
tre ganger i veckan mellan Helsingfors-Kuopio. 
Forutom att expresstagen erbjod de resande 
storre bekvamlighet an forut, kunde man aven 
betydligt oka reshastigheten genom dem. Tll.gen 
var aven speciellt omtyckta oeh anvanda trots 
den hogre platsbiljettavgiften. 

Utover expresstll.gen insattes i trafik motor
snallta.g, dragna av motorvagn, snabba snalltag 
bestaende av tre vagnar, i vilka ingick moder
niserad materiel och bl.a. kafevagn, av vilka 
10 st. blev fardiga under vll.rsiisongen. Motor
snallta.gen insattes pa striickorna Helsingfors
Bjorneborg, Helsingfors-Kotka och Helsingfors 
- Kuopio. Av dessa iindrades det sistnamnda i 
september till expresstAg. 

Aven vissa andra snalltags tidtabeller gjordes 
. nabbare, de anmarkningsvardaste tagen Pll/Pl2 
Helsingfors-Imatra och P67 JP68 Helsingfors
Seinajoki. 

Ralsbusstll.gen borjade sin trafik pa bandelarna 
Uleaborg-Kemijarvi, Kemi-Kauliranta och 
Ulell.borg-Ylivieska. enare, frll.n den l decem
ber okade man ta.gturerna pa strackorna Yli
vieska-Seinajoki, Uleaborg-Iidensalmi och 
Uleaborg-Kontiomiiki-Idensalmi. Aven detta 
nya kommunikationsmedel ronte anda fran bor
jan stor uppskattning. 

Styckegodstagens tidtabeller gjordes snabbare, 
varigenom man bl.a. kunde utdela frll.n Helsing
fors avsant styckegods, foljande morgon i Imatra, 
St Michel, J yviiskylii, Haapamiiki och Bjorne
borg. Av senaste, under berattelsearet, gjorda 
tidtabelliindringar kan namnas endast pll. Riihi
miiki-Kouvola banan utforda, huvudsakligast i 
godstagens gang foretagna andringar, vilka 
gjordes da bandelen Herrala-Riihimaki den 1 
november blev fiirdig for dubbelspll.rig trafik. 

Tdgens gang. Under berattelsell.ret utfordes 
avsevarda linjereparationer, vilka medforde stor
ningar i tll.gens gll.ng. Av sll.dana kan namnas 
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isynnerhet de utforda ralbytena pa strackorna 
Tammerfors- Haapamaki och Hyvinge- Riihi
maki samt dubbelsparlaggningen mellan Herrala 
- Riihimaki . Det myckna expressgodset med
forde ocksa mer an vanligt storningar. :M.est 
intraffade storningar pa bandelen Helsingfors
Uleaborg, pa vilken isynnerhet strackan Riihi-

Ar 

' 

1954 ........ . ...... . . ·I 
1953 ................. . 

tAgkilometer 

' ndll- och per-
sontAg 

16 084 800 
14 616 700 

I Motorv. tAg 

3 772 600 
2 976 300 

Godstrafiken. Den livliga godstrafik som borjat 
i slutet av ar 1953 fortsatte med nagra undantag 
na.r, under hela verksamhetsaret. Detta framgar 
bl.a. darav, att de dagliga lastningstalen var 
nastan 500 vagnar storre under verksamhetsaret 
jamfort med foregaende ar (ar 1954 var medel
talet vagnar om dagen narmare 4 900 mot 4 406 
under foregaende ar). 

Under berattelsearet lastades pa hela bannatet 
1 778 273 vagnar, motsvarande tal for aret forut 
var 1 608 236. Lasterna fordelade sig procen
tuellt enligt varuslag pa foljande satt: 

Ar 1953 

Styckegods .... . .......... 23.8 % (25.0 %) 
:M.ilitargods ....... . ....... 0. 6 >) ( 0. 6 .. ) 

Gods som via granssta-
tionerna destinerats till 

SRR-Forbundets och 
Porkala territorium .. . .. 3.9 >) ( 4.1 >)) 

Exportgods ...... . . . ...... 18.0 >) (16. 0 >)) 

Importgods ............... 10.3 .. ( 9.8 >) ) 

Livsmedel och foder (icke 
importgods) . . . . ...... . . 3. 4 >) 3. 4 >)) 

Ved (icke SJ:s) ........... 2. 3 » 2.5 >)) 

SJ:s eget gods .......... . . 5 0 >) 6.3 >)) 

Industrins ra- och bransle-
material samt halvfabrikat 19. 1 >) (17 . 7 >)) 

Industriprodukter ... . ..... 11.7 >) (12 . 4 >)) 

Ovrigt gods .. . ..... . ..... 2. 3 >) ( 2. 7 >)) 

Da stocktransporterna stor utstrackning 
overgatt till bilarna pa grund av de alltfor hoga 
lastningsavgifterna och de namnda avgifternas 
storlek foranleddes av, att man vid lastning av 
jarnvagsvagnarna icke kunde anvanda maskinell 
lastning, anskaffades under berattelsearet 250 st 
sa kallade svangbara stolppar med vilka 125 Hdk-

mliki- Haapamaki var sa starkt belastad, att den 
icke mer som enkelsparig kunde skota genom
fartstrafiken 1.1tan storningar. 

P ersontrafiken. Av nedanstaende tabell ft·am
gar utvecklingen under berattelsearet: 

I Summa persontAg 

19 857 400 
17 593 000 

Vakm fiir person-
vagnnrnas del 

278 664 200 
260 094 000 

Resornas antal 

35 098 074 
34 073167 

vagnar forseddes. Samtidigt anskaffades 4 
timmerspel av market OTO II for stocklastning. 
Vagnarna och timmerspelen togs ibruk pa var
vintern och i praktiken kunde man konstatera, 
att lastningskostnaderna sjonk med halften. Det 
gynnsamma mottagandet av de andrade Hdk
vagnarna och den okade efterfragan gor att deras 
antal skall okas under aret. 

Vaxlingstji:insten. Fran borjan av ar 1954 
hade man pa alla de trafikplatser dar dejourer 
arbetade eller pa dem vilka fungerade som 
rangertagens iordningstallningsstationer, borjat 
halla timbokforing, och man sande manadsvis 
redogorelse over dess stallningen till transport
byran. Tabellen uppgjord pa basen av dessa 
uppgifter utvisar, att antalet dejourtimmar over 
hela bannatet beraknat per vardag for ar 1954 
var 2 445 timmar. Daman jamfor detta timantal 
med timantalet for tidigare ar, uppgjort enligt 
stickprov tagna under en vecka i november 
manad for aren 1952 och 1953, erhaller man 
timantalet 2 777 timmar for 1952 och 2 476 
timmar for 1953. :M.inskningen av timantalet 
jamfort med ar 1953 ar 1.25% och med ar 1952 
ca 12 % - Alltsa skottes dejourtjansten under 
ar 1954 med nagot mindre dejourpersonal an 
under det foregaende aret trots att 1954-ars 
lastningstal var ca 11 % hogre an under fore
gaende ar. For son- och heldagarna har timan
talet minskat med 3. 2 %- I rangeringstagens 
resetid observerar man en stigning om 5 2 %. 
vilket narmast orsakas av den okacle trafiken och 
av vissa andringar i arbetstidslagens tillamp
ningsbestammelser. 

Pa manga platser maste man utfora vaxlings
tjansten under synnerligen svara omstandig
heter, da rangerlokparken fran ar tillar forsvagas, 
emedan nyanskaffningar praktiskt taget ej alls 
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forekommit. De tranga rangerbangardarna for
svarade aven skotseln av den fortfarande livliga 
trafiken, ty de utvidgn.ingsarbeten som skulle 
utforas pa flere viktiga bangardar hade inte annu 
hunnit till ett sadant skede, att de blivit till 
nagon storre nytta vid skotseln av trafiken. Av
gjord skada i vaxlingstjansten orsakade aven det, 
att tagen .inte pA alla bandelar kunde folja tid
tabellerna pA grund av de pA manga platser 
utforda banarbetena och delvis ocksa av det skal, 
att en avsevard del av godst!\gen m!\ste koras med 
vedeldade lok, fastiin tidtabellerna uppgjorts 
med tanke pA koleldade lok. 

Styckegodstrajiken utvisade okning under det 
gA.ngna aret. Okn.ingen som for hela styckegods
trafikens del ar ca. I5 %, kommer delvis av den 
livligare trafiken i allmanhet och delvis av att 
transporterna flyttat tillbaka frAn bilarna till 
jarnvagen. Upphorandet med ilgodstransporten 
i borjan av juni mA.nad Astadkom som vantat 
aven okn.ing i eA.-pressgodstransporten. Det har 
kunnat konstateras, att ca. 50 % av ilgodset 
overflyttades pA expressgods och resten pt\. frakt
styckegods. Delvis overgick aven smA forsan
delser till posten. Trots den okade trafiken fore
kom ioke stockn.ingar pt\. omlastningsstationerna. 

Den mekaniska godshanter.ingen utvidgades 
fortfarande. Under aret anskaffades annu I3 
gaffeltruokar, oa 130 manuellt drivna gaffel
vagnar och 500 lastpallar samt burpallar. Det 
kan konstateras att vid 1\rets slut ca 60 % av 
styckegodset var pallastat och att kunderna mer 
an forut redan i sina lager borjat lasta pa pallar. 
Vid arets slut hade 2 945 st. lastpallar uthyrts 
till kunderna. IOO burvagnar anskaffades under 
!ret. Efterfragan pii. dessa var sA. stort att man 
.inte alltid formadde tillgodose behovet. 

Under !ret fornyades godsmagasinen pA Kemi, 
Gamlakarleby, Kajana, Idensalm.i, Jyvaskyla, 
Vasa och Abo stationer. Under arbete ar fort 
farande Joensuu, Nyslotts, St Michel, Jakobstads 
och Karis godsmagasin. 

Samtrajiken osterut. SAsom av foljande siffror 
framgar har de fran vii.rt land till Radsunionen 
per jarnvag avsanda exporttransporterna m.inskat 
nagot jamfort med foregA.ende A.rs. 

E x p o r t t r a n s p o r t e r n a omfattade ar 
I954 58 595 vagnslaster (ar I953 63 536). De 
storsta minskn.ingarna skedde i transport av 
slipmassa, pappersved, trahus, 1!\dbraden, cellu
losa, broar och kabelprodukter. Daremot upp
visade exporten av papper, pappersprodukter, 
kartong, mohler sprit en okn.ing i jamforelse med 

foreg!\ende Ars export. Exporten av sA.gade 
varor, pA.lkranspll.lar och mask.iner var ungefiir 
oforandrad. 

Transit o- m.fl. diverse transporter, sam
manlagt 749 vagnslaster avsiindes frAn Finland 
(A.r I953: I 202 vl). 

I~ p or t t r an s p o r t ern a omfattade 
under ar I954 40 329 vagnlaster (ar 1953: 43 722 
vl). Minslrn.ingen marktes framst bland foljande 
varor: rag, vete, korn, havre mfl sii.desslag, foder
kakor, bensin, bilar, traktorer, textilier och 
antrasit. Okning marktes dii.remot i importen av 
foljande varor: stA.l ooh jarn (nastan tvadubblad), 
socker, apatit, benmjol, salt, livsmedel, bomull, 
terpentin, bitum, oljor och koks. 

Av SRR-Forbundets vagnar fanns i Finland 
A.r 1954 i medeltali 334 st per dag (ar 1953: 1 5I3 
st) ooh finska vagnar i SRR-Forbundet A.t· 1954 
272 st i medeltal per dag (Ar 1953: 257 st). Antalet 
finska vagnar som anvii.ndes for lasterna hade 
sii.lunda okat nA.got och antalet ryska va.gnar 
minskat i motsvarande grad, beroende pii. minsk
n.ingen i importen och exporten. 

Den av trajikavdelningen bedrivna biltrajiken. 
Under det gll.ngna A.ret bar det inte varit mojligt 
att utvidga verksa.rnhetsplatsernas krets, ty de 
betydligt okade hemtransportuppgifterna och 
gods- ooh spridningslinjerna upptog all den till
budsst!\ende bilparken till och med sA full
stii.ndigt, a.tt man pa vissa platser maste, trots 
alla forsok, ty sig till privata bilar som man hyrde 
for att klara upp stockningar. Den anda vasent
liga. forandringen i fraga om verksamhetspunktet· 
skedde dA. man pA Lojo, rii.kna.t fran den 
18.IO.I954, overgick till s.k. centraliserad hem
transport . 

Som totalresultat kan namnas att korkilo
metra.rna steg till 6. a miljoner. Antalet trans
porterade resande och gods steg till respektive 
347 761 st. och 510 491 t . Av det namnda tonan
talet utgjorde hemtransporterna 342 302, sprid
ningstrafiken 114 206 och linjegodstrafiken 
53 983 ton., 

Under verksamhetsaret anskaffades nya bilar: 
2 personbilar, 6 hussar, och 25 lastbilar siimt 20 
egentliga slii.pvagnar och 40 utbytesvagnskorgar. 
I samma man avfordes och saldes: 1 person- och 
II lastbilar och 3 halvslapvagnar, sa att den 
egentliga bilparken okades med 1 personbil, 6 
hussar och 14 lastbilar. En del av bussarna., 
vilka blev fardiga alldeles i slutet av aret, ar 
amnade att placeras i bestallnings- och turist.
trafiken och en del pa 1injen Toijala-Valke~-
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koski, men i bacia fallen hann man inte ens pa
borja trafiken under berattelsearet. 20 st last
bilar av lattare konstruktion placerades pA olika 
hemtransporttra.fikplatser som komplettering och 
5 dragbiJar och 20 slapvagnar i gods- och sprid
n ingstrafiken. DA man tog utbytesvagnskor
garna i bruk avlagsnades fran endel VolvoL-223 
lastbilar flaket, istiUlet for v ilket pamonterades 
speciahmderlag for utbyteskorgarna. PA grund 
av de erfarenheter av systemet med utbyteskor
gar, vilket statsjarnviigarna, som de fOrsta i vart 
land, tagit i bruk i avsikt att anpassa det till 
h emtransportverksamheten och till olika slag 
av lokal forflyttning av styckegodset, kan man 
fastsla, att i den fortsatta utvecklingen av 
ifragavarande transportverksamhet speciellt in
tresse borde fiistas vid en intensivare utbredning 
av systemet med utbyteskorgar. 

Under borjan av verksamhetsaret visade sig 
redan resultatet av det under foregaende 
ar paborjade kodifieringsarbetet, i >)Statsjarn 
vagarnas biltra.fik>) - beniimnda. instruktions
publikation, vars bestammelser angaende trafik
och tariffbestarnmelser for statsjarnvagarnas bil
trafik triidde i kraft den 1 maj 1954. 

Dessutom publicerades »VR Autoliikenne>)
reklamblad, pa basen av ovannamnda instruk
tionsbestiimmelser. Upplagan tog hastigt slut 
vilket visade att man fran kundkretsens s ida 
hyste intresse for statsjiirnviigarnas biltrafik. 

.Porkommet och skadat gods. 
Sa k nat gods . Fran olika trafikplatser 

ha.r under berattelsearet inkommit 5 640 anmal
ningar om till transport inlamnat, saknat gods. 
Foregaende Ar var motsvarande tal 4 609. Av de 
saknade uppklarades 3 611 eller ca 64 %- Fore
gAende Ar utgjorde de uppklarade fallen 70 %-

t! k ad at gods. Under verksamhetsaret 
har 11 24 7 anmtUningar angaende skadat gods 

inlamnats. Motsvarande tal for foregaende Ar 
var 9 651. Till foljd av under Aret intriiffade 
storre tAgolyckor steg de av dem fororsakade 
ersattningssummorna avsevii.rt. 

F 5 r d r 5 j d a trans p or t e r. Till rekla
mationssektionen har 620 anmii.lningar inkommit 
angaende oregelbundenheter i jiirnvagstrans
porterna, foregaende ar var motsvarande tal 311. 

S t 51 de r. Antalet konstaterade stolder 
under verksamhetsaret steg till 205, mot 266 
foregaende Ar. Av stolderna uppklarades 63 
eller 31 %-

0 u t tag e t gods. Under verksamhets
aret hells i Helsingfors 10 auktioner, vid vilka 
antalet forsaljningar steg till sammanlagt 3 305. 
ForegAende ar var motsvarande siffror 11 och 
3 467. Vid olika trafikplatser saldes liknande gods 
421 ganger, foregaende Ar var motsva.rande tal 
493. Under senaste Ar hells aven i Abo en auktion 
vid vilken sarnmanlagt 1 100 forsaljningar 
gjordes. 

S k ad e s t and s an s p r A k. Under verk
samhetsaret behandlades 1 653 ansokningar om 
skadestAnd for skadat eller forkommet gods 
eller for andra oregelbundenheter i godsbeford
ringen. Motsvarande tal for foregaende Ar var 
1 750. 1 249 ansokningar godkiindes eller 75 %, 
motsvarande procenttal for fOregAende ar var 68 . 

E r lag d a e r sat t n in gar. Ersiittningarna 
fordelade sig uppdelade enligt ersiittningssan
sokningarna.'3. antal enligt foljande: 

tolder 11 %, forkornmet gods 11 %, skador 
22 %, skadat till foljd av viita 13 % och i tag
olyckor 43 %. Det sammanlagda beloppet av 
er!agda ersattningar steg till 21 184 286 mark, 
motsvarande belopp foregaende ar utgjordes av 
14 376 205 marie 

VII. TARIFFERNA 

I statsjarnvagarnas tm·iffstadga gjordes genom 
forordningen av den 14.5.1954 (n:o 219/54) iind
ringar angaende resgods- och expressgods av
gifter, raknat fran den 1.6.1954. Andringarna 
rorande resgodset var i huvudsak av formell 
natur, ty bestamnandet av tariffvikterna for 
endast nagra i forordningen (29 §) tidigare 

namngivna godsslag overfordes pa Jarnvags
styrelsen. I fraktsattnin.gen av expressgodset 
(30 §) ater gjordes betydande sakliga iindringar. 
Av dessa kan namnas sankandet av expressgods
tariffen med i allmanhet 10 %- Dessutom tog 
man i bruk begreppet s.k. latt fordarvligt express
gods. Frakterna for sadant gods bestiimdes till 
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ca 40 % lagre iin frakterna for vanligt express
gods och 23 % hogre an motsva.rande fraktgods
avgifter. 

Andringarna i expressgodsfrakterna horde ihop 
med fragan om ilgodstrafikens upphorande. 
Man bestamde namligen genom forordningen av 
den 14.5.1954 (n:o 220/54) att ilgodset som 
transportsatt skulle upphora tillsvidare raknat 
fran den 1.6.1954. I enlighet hii.rmed tillam
pades fran och med sagda dag inte liingre fast
stallda bestiimmelser rorande ilgods. 

Av de atgiirder som jiirnvagsstyrelsen haft att 
besluta om bor bland de viktigaste anses be
viljandet av f r a k t u t j am n in g for export
gods som sands till Skatuddens, Hango, Abo, 
Raumo och Mantyluoto hamnar. Detta system 
ar det samma som under foregaende ar. Enligt 
detta bevilja.s for ett parti om minst 10 vagns
laster till narmaste av ovan namnda hamnar, 
5 % och for ett parti om minst 20 vagnslaster 
10 % nedsii.ttning. For fraktforsiindelse till en 
langre bort belii.gen hamn uppbars avgift for ovan 
namnda liknande vagnslastforsandelser enligt 
till den narmaste hamnen beriiknad frakt, dock 
med den begransningen, att nedsattningen icke, 
da man jamforde den verkliga transportstriic
kans frakt med den berii.knade striickans, over
stag for 10 vagnslastgrupperna 14 %, eller for 20 
vagnslastgrupperna 18 %· Ovriga mer betydande 
beta.lningsanordningar ingar ide mellan jarnvags
styrelsen och dess kunder uppgjorda s p e c i a 1-
a v t a l. De fordelar dessa avtal medfor hanfor 
sig delvis till styckegodset, delvis till vagnslast
godset. Da jarnvagsstyrelsen bor bevilja samma 
formaner at alia de kunder som uppfyller samma 
villkor, ifall formaner beviljas, har foljden blivit, 
fOrenhetligande av beviljade formaner. For 
styckegodsets del kan som sadan forman nii.mnas 
tillii.mpningen av spridningstransporttariffen, 
specialformaner for transport av skrymmande 
gods och hemkorning till nedsatta pris . Som 
villkor for att erhalla dessa formaner har man 

I Vauliga Grundav- I Grund- I Helt!\gs-
Halv!\r fraktav- gifts- miingds- rabatter 

tal avtal avtal 

I ....... .... 
I 

350 28 
I 

29 204 
II ........ .. 420 55 21 237 

Ringrese- och turistbilietter. Ringresebiljetter 
saldes fran den 1 ma.j till den 30 septemper, med 
av seglationsperioden pa insjoarna harledda 
begriinsningar, till 26 ringresor. 21 tillaggsresor, 
vilka lii.mpligen kunde kombineras med flere 

6 

ansett, a.tt vederborande avtalskund bor forbinda 
sig att i storsta mojliga omfattning anviinda sig 
av jiirnviigens transportmateriel for sina trans
porter. 

For vagnslastgodsets del bor man niimna som 
en specialanordning de s.k. h e I t a g s r a b at
t ern a. Villkoret for att erhalla dessa har, 
under ar 1954, varit att samma avsi:indare pa 
samma gang for transport fran samma stati.on 
till samma bestii.mmelsestation liimnat minst 10 
vagnslaster. Rabatten har i sadana fall varit 
5 %. !fall de salunda. transporterade vagnarnas 
antal varit minst 20, harman beviljat 7 % rabatt, 
och da vagnarnas antal varit minst 30 har 
rabatten varit 10 %. Utover detta har man i 
vissa fall tillatit att dessa vagnar samlats i 
vagnsgrupper fra.n hogst tre trafikplatser pa en 
bestamd banstriicka. Rabatten bar i sadana fall 
varit 2 % liigre an ovannamnda rabatter. Hel
tagsrabatterna grundar sig pa att jarnvii.gen fOr 
vagnsgruppernas del inbesparar vii.xlingsarbets
kostnader. Emedan vii.xlingsarbetskostnaderna 
utgor en anmiirkningsviirt bog utgiftspost, har 
de niimnda rabatterna ansetts val grundade. 
Som grundvillkor for heltll.gsrabatterna har varit, 
att vagnsgrupperna passerar atminsstone en 
jiirnviigsknutpunkt. 

Bland de med kunderna gjorda avtalen bor 
utover de ovan niimnda iinnu speciellt niimnas 
desakallade grundavgiftsavtalen. Av 
sikten med dem iir att erhalla tilliiggstrafil{ for 
jarnviigarna. Vid uppgorandet av avtalen har 
man utgatt ifran, att kunden betalar full frakt 
for sina normala jiirnvagstransporter, men far 
avsevarda fraktformaner for de transporter som 
de, fran andra transportmedel, overfor pa jiirn
vii.gen. Maximirabatten riiknad pa bela den 
transporterade mangden har dock begriinsats till 
hogst 10 %. Av nedanstaende tabell framgar 
antalet under berattelsearet giillande specialavtal 
och med dem jamforbara beslut: 

Statistik over kommersiella avtal ar 1954. 

Frakt- I Vaxlings- I Vagus- Ovriga Summa 
rabatter arbetsav- byres· 

tal reglering 

58 
I 

84 
I 

64 221 1038 
26 91 75 335 1260 

ringresor, stod till forfogande for resor ytterom 
de egentliga ringreserutterna. Inalles saldes 
21 758 st ringresebiljetter samt 9 437 tilHiggs 
och anslutningsresor eller till ett varde av 53. o 4 

milj,mk. 
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Turistbiljettforsiiljningen har ml\lmed vetet ut
Yeclda.ts och ar i fortsatt stigning. Till den bar 
fortsattningsvis anslutits, forutom tagresor aven 
bat-, sjobuss-, buss- och flygresor. Da det ar 
1950 sal<les turist biljetter for 15 milj.mk, ar 1951 
for 34. milj.mk, Ar 1952 for 38.3 milj.mk och 
ar 1953 for 49.8 milj.mk, uppnlt.dde man detta 
ar en for aljnin.g om 62.6 milj.mk. 

Ji.in•agsreklctmen hade till sitt forfogande ett 
anslag som med 4 milj. oversteg foregaende Ars. 
Da man dessutom pa grund av en vidstri:ickt 
opinionsl.mdersoknirlg kunde minska den regel
bundna tidtabellsannonseringen mecl halften, 
erholl man for annan reklam mycket behi:ivliga 
till;iggsmedel. 

I clagspressen annonserade man om tidtabells
andringar, tagens tillaggstrafik, person- och 
godstrafikens orclnande osv. PAsk- och jultra
fikens annonsering i Helsingfors ersattes, till den 
stora allmanhetens tillfredsstallelse med gratis 
tidtabellsblad. Annonser i Officiella Tidningen 
betalades med medel m· reklamanslaget. For 
persontrafikens del skottes vinterturismreklamen 
genom SJ affischer over vinterresor upphangda 
pa jarnviigstrafikplatser, i resebyrAer, handels
och industriinrattningar m.fl. Broschyren over 
SJ-vinterresor, vilken fortfarande ar den enda. 
publikation ur vilken framgl\r de harbiirgerings
platser i Finland som ar liimpliga under vinter
semestern, utdelades genom stationernas ooh 
re ebyril.ernas forsorg och den har fatt ett mycket 
gynnsamt mottagande. Vinterresorna annonse
rades i dags- och tidskriftspressen och overtryck 
av annonserna utdelades rikligt pa stationerna, 
i Higen, i godsexpeditionerna osv. Antalet 
sondagsbiljetter anvanda som skidbiljetter okades 
och for att fiista atorre uppma.rksarnhet vid dem 
anordnades en reklamka.mpanj over hela landet 
med annonser, vik - och flygblad osv. - Vinter
rabatt- och sondagsbilj etternas forsaljning okade 
mangfa.Jdigt jamfort med foregaende il.r. 

Sommarturismreklamen skottes i tecknet av 
de nya expresstagen genom plakat och ring
resebro chyrer pa svenska, tyska och engelska 
sprAken och genom prospekt, annonser, filmer, 
fonsterutstallningar osv. Det forsta i Finland 
enligt of£'3et-metoden tryckta SJ-ringresepla
katet, forsett med fargfoto a 62 X 100 em, viickte 
berattigat uppseende i Finland och i utlandet. 
For ringbiljetterna gjordes nya specialomslag. 
Den forsta jarnvagsfi:irgfilmen >>Kiitiien kiskoja 
pitkin•>, som visar de nya expresstagen och rals
bussa.rna i anvandning i sommarturisttrafiken, 

uppnll.dde framgll.ng. En fototavling med ring
resemotiv samlad talrika deltagare. Som bilaga 
till Finlands Kommunikationer (Turisten) 
bi:irjade man trycka liislinjaler for annonsering 
av jiirnvagsresor. Rekla.men for SJ -hostresor 
fortsatte med plakat och annonser. De nordiska 
ringresorna tillkiilmagavs med affischer och 
prospekt av ny modell. - Forsi:i.ljningen av ring
resebiljetter och turistbiljetter uppnil.dde gemen
samt rekordsiffror. SJ hostresor sAldes aven 
mer an forut och likasa okade forsaljningen av 
de nordiska ringresebiljetterna. 

Pa vil.rmiissan 1954 hade statsjarnviigarna en 
stor och representativ avdelning, dar bl.a. av
delningarna som uppforts for de nya express
til.gen och riilsbussarna vackte allmiinhetens 
livliga intresse, likasa de elektriska tagexpedie
ringsanordningarna, miniatyrmodellerna, fra
gesporttavlan med amne fran ringresorna osv.SJ 
Resesbyra i Helsingfors utovade plt. varmassan 
fullstandig resebyraverksamhet. 

Den mot utlandet riktade reklamen har stats
jarnvagarna fortsattningsvis intensifierat. Sam
mar- och vinterreseplakat finnes mer an fi:irut pa 
Europas storsta jarnvagsstationer och Turist
foreningen i Finland har utdelat plakat till olika 
delar av viirlden. SJ har varit representerade vid 
internationella utstallningar i Milano, Bryssel, 
Stockholm och Malmo. Jarnvagsannonser har 
publicerats i bl.a. foljande utliindska ticlningar 
och tryckalster, The New York Times, Export
Import Fran~ais, Stockholms Ticlningen, Kraks 
Vejviser, Skandina.visk Logbok, Nordisk Handels
kalender m.fl. CICE-broschyren »Tag taget till 
utlandet•> har fortsattningsvis expedierats till 
resebyraerna. Pa godstrafikens omrade har man 
bekantgjort fordelarna i SJ :s fran dorr-till-dorr 
service inom spridningstransporterna, de frakt
formaner som erbjudes genom palltransporterna 
och styckegodsets maskinella hantering samt 
fort<;iittningsvis redogjort for trafikombuds
mannaverksamheten. >>Lastpalltransport- lagre 
kostnaden broschyren, flygblad om nyorgani
serandet av styckegodsets hemtransport, om 
okandet av godstransporternas hastighet och om 
anvandandet av lastpallar, utdelades il.t jarn
viigens kunder. Reklamtryck pa brevkuvert 
togs ibruk, roan tryckte frakttabeller for sma
godsforsanclelser osv. I dagspressen och i eko
nomiska tidskrifter publicerades annonsserier. 
Filmer over jarnviigarnas godstrafik forevisades 
pa landets biografer, vid undervisnings- och upp
lysningstillfallen osv. - Filmer har sants till 
l.ltlandet och man har anskaffat utlandska filmer 
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om godstrafiken. Jiirnvagsfilmernas spridning 
genom egna ll.tgarder gar val. Pa varmassan 
forevi ades medels miniatyrmodeller och annat 
a.skll.dningsmaterial de nya fordelarna av de, av 
trafikombuden erbjudna jarnvagstransporterna, 
under devisen >>Jiirnvagen rationaliserar till Er 
forman•>, samt utdelades olika slag av tryck
alst r, sftsom >>Godset transporteras dag och natt 
- i helg och sockem - osv. Den at jarnvags
kunderna utdelade kartan i stort format over 
jarnviigarnas transportnat gillades mycket och 
hela upplagan delades ut. Over SJ biltrafiks 
godslinjer och hemkorningsverksamhet trycktes 
en publikation, kalenderredogorelser publi
cerades angaende den kombinerade tag- och 
biltra.fiken mm. och sarskilda. a.nnonser likasa 
angaende godstrafikens specia.lerbjudanden och 
-anordningar. Fran dorr-till-dorr servicebilarna 
erholl nya skyltar, reklam gjordes for SJ:s kund
dagar osv. 

Public-relation verksamheten effektiviserades 
genom att for den stora allmanheten redogora 
for ji.irnviigsinrattningens moderniseringsverk
samhet pa person- och godstrafikomradet, for 
statsmyndigheterna och jarnvagens kunder an
ordnades i detta syfte sarskilda tillfallen, reklam 
som inriktar sig pa ungdomen har gjorts, foto
arkivet har utvidgats, den egna personalen 
informerades om kundtjiinstens intensifiering, 
och man redogjorde for jarnviigsreklamens 
stravanden. For dem som skall representera 
jarnvagsinrattningen infor kunderna anskaffades 
jarnviigsemblem, visitkort har tryckts osv. 

Den stort upplagda inventeringen och kart
laggningen av reklamplatser avslutades till 
storsta. delen, pa jarnvagens och Liikennemainos 
Oy:s forsorg, over hela bannatet och reklamramar 
anskaffades till trafikplatserna. Vid informations
tillfallen som hells pa olika hall i landet redo
gjordes framgangsrikt for annonsorerna, med 
hjiilp av finska och en hollandsk expert, om ut
hyringen av de reklamplatser som jarnvagen 
erbjuder. 

lnternationell samtrajik. 

Godssamatrafik mellan Finland, 
, v e r i g e o c h N o r g e v i a A b o h a m n
S to c k h o 1m. 

Bestiimmelser samtrafiktariffen angft.ende 
utriiknadet av transportavgifterna andrades rak
nat frt'n den 1 juli. 

J a r n v a g s s a m t r a f i k m e l I a n F i n-
1 a n d o c h R a d s u n i o n e n. 

Foljande bestiimmelser tradde i kraft fran den 
l januari: 

Bestammelser angaende direkt sovvagns- och 
resgodssamtrafik mellan Helsingfors och Moskva. 

Bestammelser angAende transport av gods 
frAn Finland via SRR-Forbundet till lander, 
vilkas jiirnvagar ar med i det Internationella 
godssamtrafikavtalet SMGS. 

Tilliiggsbestammelser angaende lastning a\· 
sAgade varor som skall siindas till RAdsunionen. 

Tillaggsbestammelser angaende lastning av 
rundvirke som skall transporteras i finska jiirn
vagarnas oppna vagnar fran Finland till RR
Forbundet. 

Bestammelser angaende anvanda.ndet av SRR
Forbundets 4-axliga vagnar i brist pa 2-axliga 
vagnar. 

Bestammelser angAende daglig anmalan om 
ankommande tag och last som skall overlA.tas 
i enlighet med jarnvagsgransavtalets 3 artikel 9 §. 

Foljande bestammelser triidde i kraft den 15 
maj : 

Lastningsforeskrifter angAende rundvirke som 
fran Finland skall siindas via SRR-Forbundets 
jarnviigar till lander som ar med i det Inter
nationella jarnvagssamtrafikavtalet SMGS. 

Intern at ion e ll a Jar n vag s- Trans
port- K om mitten (comite International 
des Transports par chemins de fer). Finska 
statsjarnviigarna godkiindes som medlem i ovan 
namnda Kommitte vid dess 42. Generalforsam
ling i Bri.igge den 9-14 september 1954. Kom
mitten iir en organisation bildad av jarnvags
administrationerna i de lander som ar med 
i de Internationella person- och godstrafikav
talen (CIM och CIV), och har till uppgift att upp
gora och utveckla till namnda avtal horand 
gemensamma tilliiggsbestiimmelser samt nodiga 
instruktioner for skotseln av den internationella 
trafiken pa ett enhetligt satt. Anslutningen till 
Transportkommitten Astadkommes narmast av 
den for ett par ar sedan mellan jiirnviigsorgani
sationerna overenskommna arbetsfordelningen, 
varvid Transportkomrnitten tillkom skotseln av 
vissa, tidigare av UIC omhiindertagna, uppgifter 
och foreskrifter, vilka det iir av vikt, att aven 
finska jiirnvagarna foljer. I detta skede ar det 
speciellt viktigt att hora till Kommitten, dA den 
nya upplagan av de Internationella A vtalen 
vantas trada i kraft ar 1955 och diirfor iiven de 
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gemensamma tillaggsbestammelserna och fore
skrifterna kontrolleras och fornyas. 

I samband med anslutnjngen till Transport
kommitten ar statsjarnvagarn.a aven. bundna att 
tillampa kommjttens foreskrifter angaende for
deln.ingen av skadestand pa de olika admilli
stration.erna att baras i proportion. till tariffkilo
meterantalet, oberoende av pa vilken plats 
olyckan skett. Likasa tilliimpar statsjiirn.viigarna 
fran. den 1 mars 1954 Kommitten.s foreskrifter 
angaende systemet for resebiljetternas aterbetal
ning som anviindes i internationell trafik. Enligt 
dessa foreskrifter avgores alia anhallanden som 
ror i Finland salda jarnvagsbiljetter, vid jarn
viigsstyrelsen. Detta betyder en betydande 
inbesparing av tid och kostn.ader for de inhemska 
resebyraern.a. 

In tern a t i o n e 1 1 p e r s o t r a f i k . 
I enlighet med underhandlingar med Finlands 
Bank har jarnviigsstyrelsen givit foreskrifter om 
forsaljning i Skandinavien av finliindska jarn
viigsbiljetter till billig resekurs, raknat fran den 
1 maj 1954. Tilliimpningen av resekurs utanfor 
Skandin.avien har icke kunnat forverkligas, pa 
grund av svarigheter i samband med reclovis
n in.gssystemet. 

S. J. Resebyra. Av de under ar 1954 
gjorda nya forsaljningsavta.]en rna speciellt 
niimnas de med Aero Ab (lin.jer inom lan.det), 
Broderna Karhumaki Oy, Post- och telegraf
styrelsen (postbusslinjer) samt de inhemska 
insjobft.tbolagen. 

Kontroll av transportavgifter 
o c h redo vis n in gar. Kontrollbyran. har 
under berattelsearet enligt faststallda foreskrifter 
kontrollerat debitering och redovisning av den 
inhemska trafikens transportavgifter. For per-

sontrafikens del bar kon.trollen medfort 818 
kreditnotor till ett viirde av 983 993 mk och 
2 013 debetnotor till ett sam.n1anlagt varde a.v 
1 802 428 rnlc For godstrafiken har utstallts 122 
kreditnotor till ett viirde av 85 453 rn.k och 6 24 7 
overdebiteringar sammanlagt 19 897 192 rn.k. 
For godstrafikens rakillng har utskrivits 17 296 
debetnotor vilkas sammanlagda varde utgor 
30 135 245 mk. For arrende avgifter mm sadant 
har utskrivits 23 rakningar till ett sammanlagt 
viirde av 756 085 mk. Till foljd av fel i statio
nernas manadsredovisningar har 341 over
foringsbrev sants, genom vilka, beroende pa 
felets art, stationern.as kontin an.tingen kredi
terats eller debiterats. - Resekontrollorerna har 
utf6rt kassakon.troll vid 999 trafikplatser. 

J a r n v a g s s t a t i s t i k. Statistiska byran 
uppgjorde under beriittelsearet manusk.ript till 
1952 ars Jarnvagsstatistik (SVT.XX), vilken 
utkom i tryck pa hosten. Dessutom insarnlades 
och behandlades material for 1953 ars Jarn
vagsstatistik. Manadspublikationen »Statsjiirn.
vagarna, manatliga forhandsuppgifter>>, utkom 
for tiden oktober 1953-september 1954. 

Ar 1954 pa varen. blev ar 1953 ars egentliga 
godstrafikstatistik och den rullande materielens 
statistik fardiga samt pa hosten 1953 ars person
trafiksta.tistik. Genast efter det namnda statisti
ker blivit fardiga borjade man uppgora mot
svaran.de statistiker for 1954. 

For tariffpolitiska behov uppgjordes for ar 1953 
statistik over vagnsla.sttrafiken. enligt god ·slag 
och avstandsgrupp, och resultaten overlamna
des i kartotekform till tariffbyran. 

Utover ovan.na.mnda, till statiska ordinaria 
arbeten horande uppgifter, gavs flere utred
ningar om trafiken till olika myndigheter och 
kommjtteer. 

VIII. PERSONALEN 

Pe1·sonalen. Varje avdelnings personalantal i 
medeltal under ar 1954 jarnfort med foregaende 
ars framgar av nedanstaende tabell: (sid. 45) 

Da giltighetstiden for 1953 ars budget for
Hingdes att galla anda till budgeten for ar 1954 
kungjorts, dock icke Jangre an till den 31 mars 
sagda ar, fick man till liimpliga delar temporart 
tillampa 1953 ars budget, dock sa, att ifraga om 
kapitalutgifter som iir beroende pa provning, 

regeringens forslag i 1954 ars budget far till
ampas. Harom meddelade jarnvi.i.gsstyrelsen i 
VR Kaskylehti n:o 1/54. 2 . 

I samband med myntlagens andring fr.o .m. 
1/ l. 54 gav jarnvagsstyrelsen nodiga clirektiv i 
brev nr 2 378, 22. 12. 53. 

Angaende den allmanna justeringen. av av
lon.ingen for innehavare av statens tjanst eller 
befattning medclelade jiirnvagsstyrelsen i VR 
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Ordinaria 
personal 

1954 1 1953 

.Tarnviigsstyrelsen .......... . ....... 510 513 
Linjefiirvaltningen ......... . ........ 14 606 15123 

Diirav: 
Ekonomiavdelningen ................ 65 66 
Ban » ................ 1099 1101 
Mask in >) ................ 4 328 4 333 
Forrads » .. ... ........ ... 154 156 
'l'rafik » ........ . ....... 8 960 9 467 

Summa 15 116 15 636 

Jarnviigsbyggnadsavdelningen ........ 37 32 
Total summa 15153 15 668 

Kaskylehti n:o 7/54. 1 att niimnda loner med 
alderstilliigg och dyrortstilliigg fortsiittningsvis 
fran den 1. 2. 54 utbetalas med 15 % indexfor
hojning eller alltsa med samma belopp som i 
januari 1954. 

AngA.ende tjiinsteresornas resekostnader och 
dagtraktamenten riiknat fran den 1.3.54 medde
lade jiirnviigsstyrelsen i VR Kiiskylehti n:o 
8/54. l. AngA.ende tilliimpningen av forordningen 
angAende arbetstiden vid statens iimbetsverk och 
semester for innhavare av statens tjiinst ooh 
befattning meddelade jiirnviigsstyrelsen i VR 
Kiiskylehti n:o 10/54 2 och 3. 

AngA.ende kundstatistik i fornyad form riiknat 
frAn den l. 4. 54 tillsvidare bestiimde jiirnvags
styrelsen i VR Kiiskylehti n:o 12/54. 6. 

I Kiiskylehti n:o 25/54. 1 meddelade jiirnviigs
styrelsen iindringarna rorande 1 § forordningen 
den 19 januari 1943 angaende avloning i statens 
tjiinster eller befattningar. 

Angaende tilliimpning av bestammelser rorande 
Arsledighet for innehavare av tjiinst eller betatt
ning gav jiirnvagsstyrelsen nya order, riiknat frAn 

Extra Arhetare ,'umma 
per3onnl approximativt 

1954 I 1953 1954 I 1953 1954 I 11)53 

192 194 81 79 783 786 
5 946 5 942 11 369 12 549 31 921 33 614 

62 57 11 10 138 133 
32 32 4 569 5 209 5 700 6 342 

1 713 1 781 4 843 5150 10 884 11264 
133 138 1 394 1586 1 681 1880 

4 006 3 934 552 594 13 518 13 995 
6138 6136 11 450 12 628 32 704 34 400 

201 162 3 032 2 485 3 270 2 679 
6 339 6 298 14482 15113 35 974 37 079 

den 17 februari 1954, i VR Kiiskylehti n:o 
26/54. l. 

AngAende avloning at inkallade till reservens 
repetitionsovningar meddelade jarnviigsstyrelsen 
i VR Kiiskylehti n:o 34/54. l. 

I VR Kiiskylehti n:o 34/54. 5 gav jarnvags
styrelsen meddelande angaende avgifter som 
uppbares for till allmanheten sll.lda. publikatio
ner. 

Angaende persontrafikens upphorande pA Kuu
sank oski-Voikka jiirnviig fr.o.m. den 1/9. 54 
bestiimde jiirnviigsstyrelsen i VR Kiiskylehti 
n:o 40/54. 4. 

Om erliiggandet av ersattning for olycksfall 
fr.o.m. borjan av Ar 1955 gav jarnviigsstyrelsen 
nya bestiimmelser i VR Kaskylehti n:o 52/54. 2. 
I VR Kiiskylehti n:o 53 /54. 1 meddelade jiirn
viigsstyrelsen om oppnandet a.v tra.fik pA ban
dalarna Aanekoski-Saarijiirvi och Haapajarvi 
- Muuras samt pa Pitkakangas sandtagsspAr. 

Angaende Arsledighet for statens arbetare med 
privatrattsligt arbetsavtal gav jiirnviigsstyrelsen 
iindra.de foreskrifter i VR Kaskylehti n:o 54/54. 2. 

IX. OLYCKSHANDELSER 

Anta.let trafikolyokor under Ar 1954 samt an- gAr av foljande tabell: 
talet diirvid dodade eller skadade personar fram-

Antal I Kolli· I Overkorningar UrspAr- I A11dra olyckor sioner ningar oroaker 
vid plan- I pi\ annan 
korsning plats 

1954 .. ........ 313 22 I 113 I 70 41 67 

DOdade Skadade 

87 98 
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X. DET EKONOMISKA LAGET 
Statsjarnviigarnas kapitalvarde. 

Enligt bokforingen utgjorde ka.pitalvardet av statsjarnviigarna fardiga banor 
vid utgangen av t\r 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 545 617 595: -

Under ar 1954 bar tillkommit: 
Vardet av nybyggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 206 896 418: -
Vardet av ny rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 737 525 559:
Vardet av nya arbetsmaskiner (franriiknat arbetsmaski-

nerna vid jiirnvagsbyggnaderna. samt bruksinventa-
rierna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 450 916:- 5 351 872 893: ----------------------------34 897 490 4 8: -

Harifrlm avgar for ar 1954: 
Under aret bar avskrivits: 

Pa vardet av fastigbeter .. . ... . . . ... . .............. . 696 882: -
5 591 090: -

17 166 445: -
1> arbetsmaskiner ............ . . . . . . . .... . 
I> rullande materiel . . ...... . . . . . ........ . 

Under aret bar amorterats: 
Pa vardet av fastigbeter ........................... . 309 429 600: -

88 944 500: -
195 284 500: -

>> >> arbetsmaskiner ......... . ........ .. ... . 
>> rullande materiel ..................... . 617113 017: -

Ka.pitalvardet av statsjarnvagarnas fardiga banor utgjorde salunda vid ut-
gangen av ar 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 280 377 471: 

Hartill bor laggas de nya banbyggnadernas fastigbetsvarde, inalles . . . . . . . . . . 11 821 998 189: -
samt Hyvinge mekaniska verkstads b_,·ggnadsvarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 532 240: -

--:-:--::-:-:-::---::-:--
Hela kapitalvardet utgjorde salunda vid utgangen av ar 1954 1 ) . . . . . . . . . . . . . 46 508 907 900:-

Hari IngAr icke bruksinventarierna, vilkas viirde vid redogiirelset\rets slut utgjorde 456 967 349:- . 

Av de fardiga banornas kapitalviirde belopte 
sig pa fastigbeter 22 457 365 744 mk, pa rullande 
materiel 10 080 584 299 mk och pa arbets
maskiner 1 742 427 428 mk eller procentuellt 
resp. 65. 51, 29. 41 och 5. o s. 

Statsjarnvaga1·nas inkomster 

Inkomster 

Statsjarnvagarnas bruttoinkomster steg ar 
1954 till 24 506 290 327 mk. Fran denna summa 

bor a.vdragas utbeta.lningar till frammande jarn
vagar m.fl. samt restitutioner till trafikanterna, 
sammanlagt 654 736 082 mk, varfor for redo
gorelsearet aterstar som slutlig nettoinkomst 
23 851 554 245 mk. Da motsvarande summa fOr 
fOregaende ar utgjorde 22 616 566 316 mk bar 
inkomsterna. okat med 1 234 987 929 mark eller 
5.46 %-

Pa olika huvudgrupper fordela.r sig de slutliga. 
inkomsterna under aren 1954- 1952 pa foljande 
satt: 

Inkomster art Ar 105! Ar 1953 I A. "" 
Okning 1\r 1954 

ruk I % mk 

Persontrafikinkomster .. 5 100 641 861 21.38 4 944 911771 
Godstrafikinkomster . .. 16 616 379 496 69.66 15 549 695 280 
Ovriga trafikinkomster 444 940 335 1.86 466 469 081 
Telegrafinkomster ...... 
Inkomst av automobil-

4 514 984 0.01 4 862 942 

trafiken .. . .... . ... . . 245 935 257 1.03 219 474 938 
Ersattning for postbe-

fordringen ........... 300 353 830 1.26 300 317 775 
Diverse inkomster ..... 681 722 795 2.87 594 896129 
Ersattning for rabatt-

transporter .......... 457 065 687 1.93 535 938 400 
Summa 23 851 554 245 100.00 22 616 566 316 

jamf. rued 1953 

mk mk 

5 129 791 765 155 730 090 
17 306 034 694 1066 684 216 

839 798144 - 21528 746 
5 721574 - 347 958 

226 550 438 26 460 319 

300 276 500 36 055 
591 326 824 86 826 666 

700 000 000 - 78 872 713 
25 099 499 939 1234 987 929 

[% 

-
-

3.10 
6.8 6 
4.83 
7.7 0 

12.0' " 
o.o 

14.5 
1 
9 

-17.2 5 
6 5.4 
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Statsji:irnvagarnas utgifter. 

Utgifter 

Utgifterna for statsjarnvagarnas forvaltning, 
underhall och trafikering uppgick Ar 1954 till 
22 550 237 266 mk mot 23 025 449 042 mk fore· 
gAende Ar ocb utvisade salunda. en minskning om 
457 211 776 mk eller 2. 1 o %. 

Utgiftsprocenten, dvs. procentforb~llandet 

mellan utgifter och inkomster utgjorde Ar 1954 
94. 54, Ar 1953 99. 64 och ar 1952 94. 53 . . Tarn
vagsstyrelsens utgifter utgjorde 466 883 733 mk 
och utgifterna for linjeforvaltn. 22 083 353 533 
mk eller i procent av utgifternas totalbelopp 
resp. 2.o6 och 97.94 %· 

Jamforda. med foregaende Ar fordelar sig ut
gifterna pA de olika momenten pa foljande satt: 

T;tgiftens art 

J iirviigssbyrelsen 
A vloningar ................................. . 
Extra personalens arvoden .................. . 
Vikariatsarvoden ............................ . 
Resekostnader .............................. . 
Ordinarie pensioner ....................... . . . 
Extra pensioner ..................... . ...... . 
Yrkesundervisningen .......... . ... . ......... . 
Generaldirektorens dispositionsmedel ... . ...... . 
Varme, lyse, vatten och renha.Ilning ... . ...... . 
Tryckningskostnader . ..... . ..... . .... . .... . . . 
Diverse utgifter ... . . . .... . . ..... . . . . ..... . . . 
Trafikekonomiska forskningsanstalten ..... . ... . 
IndexforhOjningar av innehavarnas av tjanst 

eller befattning avloningar . . ........ . ...... . 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags och folkpensionspremier ........ . 
Summa 

J iirnviigens linjeforvaltning och d·riftutgifter 
Personalutgifter 

Avloningar .......... . ....................... . 
Arvoden at extra personal och arbetskraft ... . 
Vikariatsarvoden ........................... . 
Tjanstgoringspengar och premier for inbesparade 

fornodenheter ............................ . 
Resekostnader, dagtraktamenten och ersatt-

ningar for flyttningskostnader ............. . . 
Ordinarie pensioner ... . ..................... . 
Extra pensioner ... . .. . .................. . .. . 
Statsjarnvagarnas andel till familjepensions-

fonden .............. . ....... . ... . ........ . 
S.kadestand for olycksfall .................... . 
bvriga vardutgifter ............... . ..... . ... . 

Inventarier och driftmaterialier 
Driftinventarier deras underball och inventering 
Bransle ........... . .. . .. . .................. . 
Ovriga driftmaterialier och diverse anskaffning 

Bana och byggnader 
Underhill av bana, banomrade samt byggnader 
Underball av anlaggningar for elektrisk drift 

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

I Utgifter i mark 

Ar 1954 

219 809 089 
72 093 453 
2137 044 

11392 263 
47 564 825 
1577 800 
6 428 503 

69 494 
12 922 763 
1995 783 

37 709 711 
3 417 766 

32 852 846 

16 912 393 
466 883 733 

5 225 839 514 
1543 403 352 

363 812 841 

1160 326 310 

5 881 210 
1103 369 690 

45 839 249 

316 746 849 
67160 683 
15 943134 

75182 354 
4 594 418 752 

400 352 046 

2 325 237 858 

67 947 530 

I Ar 1953 

221015 846 
79 028 018 
2 323 405 
8 553 597 

45 291750 
1384 925 
6 818 820 

74 745 
10 673 237 
2 000 000 

36 404 002 
2 779 289 

32 988 983 

17120555 
466 457172 

5 249160 099 
1597 241171 

393 969 767 

1115 071440 

75 382 788 
1 031857 472 

46198 635 

304 944 831 
67 279 797 
15 785 850 

65 322 567 
4 838 212 059 

377 226 682 

2 608 479171 

66 404 737 

Okning eller minsknlng 
(-) 1\r 195.! 

mk I Ol :o 

- 1206 757 - 0.54 
- 6 934565 - 9.61 

+ 

186 361 
2 838 666 
2 273 075 

192 875 
390 317 

5 251 
2 249 526 

4 217 
1305 709 

638 477 

- 8.72 
33.1 

5.01 
13.92 

- 6.07 
- 7.60 

21.07 
- 0.21 

3.58 
22.97 

136137 - o.u 
208162 -

9 498 328 
1.23 

- 9 071767 
426 561 0.09 

- 23 320 585 - O.u 
- 53 837 819 - 3.48 
- 30156 926 - 8.28 

45 254 870 4.05 

10 498 422 
71512 218 

359 386 -

13.92 
7.01 
o. 78 

11802 018 
119114 
157 284 

3.87 
- 0 .17 

0.99 

9 859 787 15.09 
-243 793 307 - 5.30 

23 125 364 6.13 

- 283 241 313 - 12.1 

1 542 793 2.32 
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Utgifter i mark 
L' tgiftens art 

I 
Okning eiier minskning 
(- )fir 1954 

1 -----------~-------------
Ar 1954 I Ar 1953 . mk I % 

Rorlig materiel 
l nderhaJJ av rullande materiel, arbetsmaskiner 

och maskinella anordningar . . .. .. . .. ........ . 
Ersattning for begagnande av frammande rul-

lande materiel ..................... . ...... . 

Ovriaa sakutgifter 
Tryck.ningskostnader ...... ........ . . . ..... . . . 
Skadeersattningar ............... . ........ . .. . 

katter ................ .. ...... .... ... . .... . 
Ersiittning ;i.t postverket for postbefordran . . . . 
Diverse utgifter ........ . ........... .. ...... . 
For oforutsedda behov, till ministeriets for-

fogande . ................................. . 
For oforutsedda behov, till jiirnvagsstyrelsens 

forfogande . . .. . ........ . ................. . 
Amorteringar ........ . .................. . . . 

lndexforhOjningar av inneh. av tjiinst och be-
fatt. med grundlon avloningar ........ . .... . 

Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 
barnbidrags- och folkpensionspremier ....... . 

Innehavarnas av tjiinst eller befattning pa det 
forstorda omradet i norra Finland dagspen-
ningar ................ . . . .. . ............. . 

Linjeforvaltningen sammanlagt 

lnalles 

2 827 937 822 

1 268 5 0 

51 522 083 
27 760 333 

9 386 223 
10 000 000 
26 149 903 

350 000 
566 166 821 

771 615 117 

394 345 249 

5 390 030 
22 083 353 533 

2 977 414 294 

736 419 

52 970 648 
20 185 910 
7 464 207 

10 000 000 
20 056 769 

30 000 

344 733 
440 689 465 

772 404 902 

398 552 151 

5 605 306 
22 558 991 870 

22 550 237 266 23 025 449 042 

- 1.J.9 476 472 - 5.2 

532 161 72.26 

1 448 565 - 2.81 
7 574 423 37.52 
1 922 016 25.74 

6 093 134 30.38 

30 000 - 100.00 

5 267 1.52 
125 477 356 28.47 

789 785 0.10 

4 206 902 1.06 

215 276 - 3.99 
- 790 995 450 
+315 357 113 
-475 638 337 2.15 
-475 211776 2.10 

Enligt statsji:irnvagarnas bokforing utvirade 
det ekonomiska resultatet av sta.tsjarnvi:igarnas 
drift under ar 1954 en okning om 1 301. s milj.mk. 
Da motsvarande resu ltat ar 1953 utvisade en 
brist pa 408. s milj.mk ar det ekonomiska resul-

tatet for 1954 jamfort med foregAende ar 1 710. 1 

milj.mk eller 418.34 % battre. 

I 

Inkomster . ... .... . .............. .... . .. .... 
I 

1Jtgifter .. ..... . .. ... ..... . ............ . .... 
I Overskott eller brist (- ) ............. .. .... .. . 

I exakta siffror framgar vaxlingarna i ifraga
varande ekonomiska resultat av foljande sam
manstallni.ng. 

Ar 1954 Ar 1953 Okning Ar 1954 

mk mk mk I 01 
10 

23 851 554 245 22 616 566 316 1234 987 929 5.46 
22 550 237 266 23 025 449 042 - 475 211 776 - 2.10 
1 301 316 979 - 408 882 726 1 710 199 705 418.34 

Helsingfors, a jarnvagsstyrelsen den 3 december 1955. 

H. ROOS 

Arvi Nikkila 


