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YLEISKATSAUS. 
1. Rautatiekuljetusten kysyntii.: 

Kertomusvuodelle on ollut tunnusomaista 
koko ajan heikentymattomana jatkunut korkea
suhdanne. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

eraiden rautatiekuljetusten kysyntaan vaikut
tavien ulkopuolisten tekijoiden viimeaikainen 
kehitys. 

Taulukko 1. Rautatieliikenteen kysyntaan vaikuttavien tekijain kehitys. 

Suorite I Yksikkti 11955 1 1954 1 1953 1 1952 11951 

Teollisuustuotannon volyymi .... ........ .. ... 1948 = 100 169 152 I 133 125 131 
Metsiitalouden tuotantoindeksi ••• 0. 0 • •••••••• » 116 108 90 103 107 
Reaalikansantuotteen indeksi . .... . .... . ..... » 143 135 123 121 12 
Tuonnin volyymi-indeksi •••••• 0 0 •••• ••• 0 •••• 1935 = 100 205 177 137 187 151 

2 

0 
0 
0 
8 

Viennin » •••••• 0 • ••••••• • • ••• >) 128 118 102 97 11 
Henkiloliikenne henkilo- ja linja-autoilla ...... 106 hkm 6 050 5 440k 4 970k 4 640 4 43 
Tavarallikenne kuorma-autoilla 0 • •• • • •••••••• 106 ntkm 1860 1 610k 1380k 1250 1 37 
Kuorma-autoja liikenteessa •••••••• 0 0 •••••••• kpl 

k = korjattu luku. 

Nettotonnikilometreina mitatun kokonais
kysynnan tavarain maakuljetuksissa voidaan 
arvioida lisii.antyneen vajaat 11 % vuodesta 1954 
eli hieman vahemman kuin teollisuustuotanto, 
mutta voimakkaammin kuin metsatalouden tuo
tanto. Moottoriajoneuvoliikenteen osalta tama 
arvio, joka perustuu vuoden 1952 liikennelasken
taan ja kuorma-autojen ty6llisyystietojen perus
teella laskettuun ammattimaisen kuorma-auto
liikenteen volyymi-indeksiin, on katsottava ver
raten epavarmaksi. Liikenteen lisays oli rauta
teilla n. 9 % ja tieliikenteessa 15. 5 %· Rauta
tieliikenteen keskimaaraista pienempi lisays 
voitanee suureksi osaksi katsoa aiheutuneen 
seuraavista, rautateistii. riippumattomista syista: 
maaliskuussa vallinnut lakko, riittii.mat6n kulje
tuskapasiteetti seka marras-joulukuun epii.edul
liset saaolosuhteet. 

Maahenkilokuljetusten kokonaiskysyntii. puo
lestaan lienee, henkilokilometreissa mitattuna, 
lisii.antynyt lahes 10 % edellisestii. vuodesta. 
Nousu on siis ollut huomattavasti voimakkaampi 

2. Rautateiden tavaraliikenne: 

38 259 34 336 34 412 35 006 29 82 

kuin reaalisen kansa.ntulon nousu, joka on ollut 
vain n. 6 %- Rautateiden henkil6liikenteessii., 
jonka osuus kaikista maitse tapahtuneista 
henkil6kuljetuksista on ollut 27 %, lisays on 
ollut keskimaii.raistii. pienempi, n. 6 %- Kuiten
kin nii.idenkin arvioiden perustana olevat, 
moottoriajoneuvoliikennettii. koskevat luvut ovat 
erittain epavarmoja, silla yksityisistii. henkil6-
autoista ei ole juuri muita tietoja kuin luku
mii.ii.rat. 

Vaikkakin kertomusvuonna tavarainkuljetuk
sissa ilmeisesti tarvittiin maan koko kuljetus
kapasiteetti, on syyta kuitenkin kiinnittaa huo
miota my6s kuorma-a.utokannan voimakkaaseen 
kasvuun edellisestii. vuodesta. Taman perusteella 
on odotettavissa, etta seuraavan laskusuhdanteen 
aikana kilpailu maakuljetuksista tulee entises
tii.ii.n kiristymiiii.n, varsinkin, kun otetaan huo
mioon ne toimenpiteet, joita on suunniteltu ja 
toteutettu moottoriajoneuvoliikenteen toiminta
mahdollisuuksien helpottamiseksi. 

Rautateiden tavaraliikenteen viimeaikainen kehitys ilmenee seuraavasta taulukosta. 

Taululrko 2. Rautateiden tavaraliikenne. 

Suorite 

Kuljetettu tavaramaara .................... . 
Nettokuljetustyo ....... ... .. ... ..... ... ... . . 
Keskimii.arii.inen kuorma .................... . 
Keskimaarainen kantavuus ..... ............ . 
Tavaravaunujen tyhjanakulku .............. . 

1 ) vain kaupallinen lilkenne. 

I Yksikkti 11955 1 1954 

1) 106 tn 
1) 106 ntkm 
tnjkuorm. aks. 
tnfaks. 

% 

19.2 
4 540 

6.1 
8.1 

20.6 

17.9 
4160 

5.7 
8.1 

20.8 

11953 11952 11951 

15.6 17.2 19.4 
3 670 3 940 4 420 

5.6 5.6 5. 7 
7.9 7. 7 7.5 

19.6 19.1 19.1 
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Nettoliikenteen lisays on jo edella mainittu. 
Tavaraliikennetta on haitannut koko kertomu -
vuoden aikana maaliskuun lakosta lahtien huo
mattava vaunupula, minka johdosta kaikkea 
tavaraa, mika olisi haluttu kuljettaa rautateitse, 
ei ole voitu vuoden aikana kuljettaa. Arviolta 
jonkinverran yli 90 % vaunutarpeesta kyettiin 
kuitenkin tyydyttamaan. Vuoden aikana kuor
mattiin keskimaarin 5 115 vaunuajpv, joista n. 
22 % kappaletavaraa, n. 33 % vienti- ja 
tuontitavaraa seka n . 30 % teollisuuden tuotteita 
ja raaka-aineita. Kappaletavaran kuljetettu 
tonnimaara lisaantyi n. 10 %· 

Lisaantynyt liikenne kyettiin hoitamaan lisaa
mallii vaunuston kiertonopeutta seka sen joh
dosta, etta vaunujen keskimaarainen kuorma -
ehka etupaassa vaunupulan vaikutuksesta -
myos kasvoi. Junanmuodostuksesta on mainit
tava, etta jtma 77 muutettiin nopeakulkuiseksi 
kiitotavarajunaksi seka etta suorien kokojunien 
lukumaaraa lisattiin. 

3. Rautateiden beokiloliikenne: 

Kuljetus- ja kuormauskalustossa tapahtuneet 
tii.rkeimmat muutokset ovat seuraavat: Osa 
hylii.ttii.viksi paatetyista tavaravaunuista muu
tettiin paikallisliikennevaunuiksi. Suurempien 
maaseutuliikennepaikkojen vaihtotoiden suorit
tamista varten ja jii.rjestelyjtmien kustannusten 
pienentamiseksi hankittiin 10 raidetraktoria. 
Puutavaran kuormauskoneita hankittiin lisii.a 
5 kappaletta. Kappaletavaran terminaalikii.sit
telyii. varten oli vuoden lopussa kaytii.nnossii. 
74 haarukkatrukkia, 375 haarukkavaunua ja 
477 hii.kkivaunua. 

Kiskokuljetusten taydentii.mi eksi ja junavuo
roj en korvaamiseksi liikennoitiin vuoden aikana 
kuorma.autoilla 18 tavaralinjaa, joiden yhteinen 
pituus oli 2 765 km, ja 34 jakelulinjaa, yht. 
2 161 km. Lisaksi oli kappaletavaran kotiin
kuljetustoiminta jarjestetty 38 paikkakunnalla. 
Rautateiden tavaraliikenteessa kaytettii.vii. auto
kalusto kiisitti 357 kuorma-autoa, 21 pera
vaunua, 35 puoliperavaunua ja 40 vaihtokoria. 

Henkiloliikenteen kehitys viime vuosien aikana ilmenee seuraavasta taulukosta. 

Taulukko 3. Rautateiden henkilOliikenne. 

Suo rite I Yksikko 1 1955 11954 11953 11952 11951 

Matkojen Juku .... . .. ... ............. .. ... . 106 kpl 36.6 35.1 33.9 36.6 42.6 
Henkilokilometrit . ... ... .................. . . 106 hkm 2 270 2140 2 060 2 070 2 305 
HenkilOvaunujen tiiyttosuhde ............. ... 

Kiito- ja moottoripikajunayhteyksia yllii.pidet
tiin entisessii laaj uudessaan. Uusia kiskoauto
keskuksia perustettiin Joensuuhun, johon sijoi 
tettiin 8, ja Seinajoelle, johon sijoitettiin 10 
kiskoautoa. Nailla korvattiin entisia paikallisia 
hoyryveturijunayhteyksia. Erailla yhteysviileilla, 
kuten Turku- aantali ja Toijala-Valkeakoski 
korvattiin muut kuin ruuhka-aikojen paikallis
junat linja-autovuoroilla. Lisaksi erii.itii. muita
kin, yksityisia, kannattamattomiksi osoittautu
neita junavuoroja korvattiin linja-autoilla. Hen
kiloliikenteen hoitamista varten, nailla ja aikai
semmin avatuilla junavuorojen korvikelinjoilla, 
oli kaytossa kaikkiaan 16 linja-autoa. 

4. Teknilliset tuotantoviilineet: 

Valmiilla radoilla suoritettiin t·atapihalaajen
nus- ja raidejarjestelytoita mm. seuraavilla 1l i
kennepaikoilla: Riihimaki, Tampere, Oulu, Kemi, 
Kouvola, Kuopio, Kajaani ja Joensuu. Valin 
Orivesi-Haa amiiki kiskotus 43 kg:n kiskoilla 
saatiin loppuun suoritetuks1; samom Siikamaki
Varkaus. Yhteensii. varustettiin 243.1 km rai
detta uusilla, raskaammilla kis oilla. Lisii.ksi 
30 km matkalla suoritettiin vaihtoa aikaisem
min radassa olleisiin, kayttokelpoisiin, raskaam
piin kiskoihin. Sepelointiii. jatkettiin mm. seu
raavilla rataosilla: Riihimii.ki- Hii.meenlinna, 

% 3 .8 36.2 36.9 38.4 43.1 

Kouvola- Inkeroinen, Toijala- Lempaii.la, Kok
kola- Ylivieska- Oulu, Ylivieska-Iisalmi ja 
Iisalmi- Kontiomii.ki. Vuoden lopussa oli 7. 5 % 
paaraidepituudesta puolivalmiiksi tai valmiiksi 
sepeloity. Turvalaitelaitoksista mainittakoon 

uolingon kauko-oh'attava releasetinlaite, joka 
on ensliDIDinnen ra aver o amme. uomatta
vammis a uonerak.ennuksista valmistuivat 
kertomusvuoden aikana Kemijarven asematalo 
ja Oultm veturitalli seka yhteensa 67 asuin
huoneistoa. 

Kertomusvuoden aikana jatkettiin toita kai
killa kaynnissii.olevilla rautatierakennuksilla seka 
aloitettiin 1.mden, 5 . 3 km pituisen Viheriaisten 
tehdasradan rakentaminen Neste Oy:n teollisuus
~.lueell e Tupavuoreen. Vali Laaja- Pesiokyla
Ammansaari avattiin yleiselle liikenteelle. 

Vuoden aikana valmistui 8 uutta Hr 1-sarjan 
ja 7 Tr 1-sarjan hoyryveturia seka 5 Hr 11-
sarjan ra kasta dieselveturia ja 27 Dm 7-sarjan 
kiskoautoa. Kaytosta poistettiin 18 hoyry
veturia ja 3 moottorivaunua. Vetovoimakanta 
vuoden lopussa kiisitti 798 hoyryveturia, 17 
moottoriveturia ja 80 moottorivaunua. 

Henkiloliikenteen vaunuja valmistui 43 ja 
tavaraliikenteen vaunuja 719 kappaletta. Vuo
den lopussa vaunukanta kii.sitti 1 489 henkilo-, 
10 733 umpi- ja 14 574 avovaunua, ja oli siis 
jonkinverran suurempi kuin edellisena vuonna. 
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50 hoyryveturia varustettiin sahkovalaistuk
sella. Kaikkiaan oli 55 % hoyryveturikannasta 
varustettu sahkolaittein. Vastaava luku 4-akseli
sista henkilovaunuista oli 74 %· Puhelinavojoh
tojen yhteismaara lisaantyi 1 384 km ja kaape
leiden 607 johdinkm. Lennatinjohtojen maara 
taas vaheni 300 km. 

5 . Henkilokunta: 

Raaka-aine- ja tarvikevarastojen keskimaarainen 
varastoarvo vuoden aik:ana oli 7. 5 mrd mk. 
Varastoista otot olivat 10. s mrd mk, mista 
myyntia henkilokunnalle ja ulkopuolisille 442 
mmk. Tuontitavaroista laskutettiin varastoja 
yhteensa 2 780 mmk:sta. 

Henkil6kunnan suuruudessa viime vuosina tapahtuneet muutokset ilmenevat seuraavasta 
taulukosta. 

Taulukko 4. Rautateiden henkilokunta. 

Henk loryhma 

Henkili.imenomomenteilta palkattuja ... . .......... 
Tyomii.ii.riirahoista palkattuja yhteensii ............ 

siita rautatierakennuksilla ... . ....... . ... . .. . .. 
muissa ti.iissii ....... .. ......... . .. .. . .. .. 

Kaikkiaan 

Virkasuhteessa olevan henkil6kunnan maara 
nayttaa siis edelleen hieman vahentyneen. Lii
kenteen kasvun vaatima henkilokunnan lisays 
kohdistuu kokonaan tyomaararahoista palkat
tuihin. Ellei rautatierakennusosaston tyonteki
joita oteta lukuun, oli henkilokunnan kokonais
lisays edellisesta vuodesta n . 4 %, jota siis 
vastaa n . 9 %:n lisays liil{enteessa. 

11955 11954 11953 11952 
I 

I 
I 
I 

21834 
I 

22153 
I 

22 708 I 23 727 
14141 13 821 14 371 13 545 

1 879 
I 

3 234 
I 

2 647 
I 

1558 
12 262 10 587 11724 11987 

35 975 I 35 974 I 37 709 I 37 272 

6. Talons ja tariffit: 
J oulukuun alusta muutettiin tavaraliikenteen 

paikallisliikennetariffia siten, etta rahdit laske
taan samoin kuin kaukoliik:enteessakin, ja ns. 
palautustariffi lakkautettiin. Rautateiden omin 
varoin myonnettiin aikana l. 12.-30. 4. Kataja
nokan, Hangon, Turun, Rauman ja Mantyluodon 
satamiin lahetettavalle vientitavaralle kokojuna
periaatteen mukainen rahtitasoitus . 

Kirjanpidon mukaisten tulojen ja menojen 
kehitys ilmenee allaolevasta taulukosta. 

Taulukko 5. Rautateiden vuositulos. 

Era 

Tulot .................... . .... . .............. . . 
Kayttomenot • • ••• •• •••••••• • •• 0 ••••• 0 •• • •••••• • 

Vuositulos 

Vuositulos osoittaa siis kertomusvuodelta 
vajaan 2 %:n alijaamaa. Liikenteen volyymi 
( = suoritettujen kuljetuspalvelusten reaalinen 
bruttoarvo) on edellisesta vuodesta kohonnut 
n. 6. 5 % tulojen kasvaessa vain 5. 2 % · Paa
asiassa alijaamaisyys kuitenkin aiheutuu kus
tannuspuolen epaedullisesta kehityksesta. Nimel
liset kayttomenot (poistoja huomioonottamatta) 
ovat kohonneet 12.8 % edellisesta vuodesta. 
Tama kohoamisprosentti jakautuu seuraavasti: 
6. 8 % on aiheutunut kustannusvolyymin (kus
tannusten reaaliarvon) kohoamisesta, mika siis 
verraten hyvin vastaa liikennevolyymin kasvua, 

11955 11954 11953 11952 

I 
I 

25 101 
I 

23 852 
I 

22 616 
I 

25 099 
25 566 22 550 23 025 24 022 

-465 I +1302 I -409 I +1 097 

ja noin 6. o % hintojen kohoamisesta. Hintojen 
kohoaminen puolestaan aiheutuu paaasiassa 
palkkatason noususta, mika on ollut n. 10 %
Vuoden lopulla jouduttiin suorittamaan huomat
tavia takautuvia palkankoroituksia, joita vastaa
vat tariffien koroitukset lykkaantyivat myohem
maksi. 

Keskimaaraiset, bruttotonnikilometria kohti 
lasketut yksikkokustannukset ovat pysyneet 
suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 1954 
huolimatta siita, etta laitoksessa vallitsi yli
tyollisyys koko kuljetuskapasiteetin ollessa 
aarimrnilleen kuormitetun . 
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7. Yhteenveto: 

Kertomusvuodelle tunnusomaista on ollut mil
tei koko vuoden jatkunut vaunupula. Rauta
teiden kuljetuskapasiteetti on osoittautunut riit
tamattomaksi hoitamaan maan talouselaman 
korkeasuhdanteen vaikutuksesta voimakkaasti 
kasvanutta tavaraliikenteen kysyntaa. Rautatie
hallitus viittaa edellisen vuoden vuosikertomuk
sessa tekemiiansa huomautukseen, etta rauta
teiden kuljetuskyky olisi pysytettava kuljetusten 
kysynnan tasolla. 

Toinenkin seikka ansaitsee huomiota. Yleisen 
hintatason ja erityisesti palkkatason voimakas 
tai akillinen kohoaminen tuottaa ilmeisiii vai-

keuksia rautateiden taloudenhoidolle. Kustan
nusten kohoamista, mika yleensa on takautuvaa, 
vastaavat tariffinkoroitukset on yleisista talous
poliittisista syista toimeenpantu vasta 1/ 2- 1 
vuotta myohemmin. Lisaksi rautatiet joutuvat 
kuljettamaan postia alihintaan seka kayttamaan 
veturien polttoaineena myos halkoja ja turvetta, 
mista yhteensa aiheutuu n . 1 100 mmk:n yli
miiarainen kustannusrasitus. Rautatiehallitus 
toivoo, etta sen paatosvaltaa taloudellisissa 
kysymyksissa lisattaisiin ja etta valtioneuvoston 
ja eduskunnan ratkaistavissa kysymyksissa liike
taloudelliset niikokohdat otettaisiin riittavan 
voimakkaasti huomioon. 



I YLEINEN HALLINTO. 

H a l I i n n o l I i n e n j a k o. Sittenkun 
rakenteilla olevasta Kontiomaen- Taivalkosken 
radasta 10.4 s km pituinen rataosa Laaja--Pesio
~yla ja 17. 696 km pituinen rataosa PesiokyHi
Ammansaari oli saatettu liikennekelpoiseen kun
toon, maarattiin ne kulkulaitosten ja yleisten 
toiden ministerion tekemien paatosten mukai
sesti liitettaviksi valmiisiin ratoihin ja avatta
viksi yleiselle liikenteelle rautatieballitul{sen 
maaraamassa laajuudessa edellinen syyskuun 16 
paivasta ja jiilkimmainen joulukuun 1 paivasta 
1955. Hallinnollisessa ja tilastollisessa subteessa 
mainitut rataosat maarattiin kuuluviksi Savon 
rataan ja Kajaanin liikennealuee een seka muu
ten toiseen talousjaksoon, kuudenteen liikenne
jaksoon, kymmenenteen ratajaksoon, kuudenteen 
konejaksoon, viidenteen varastojaksoon, kymme
nenteen lennatinteknXkkopiiriin seka (Kontio
maen)-Pesiokylan-Ammansaaren ylimaarai
seen rautatielaakaripiiriin. 

J a k s o j a k o. Asian oltua valmistavasti 
valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan kasitel
tavana maarasi valtioneuvosto joulukuun 22 
paivana 1955, kumoten 19 paivana heinakuuta 
1951 vahvistamansa jaksojaon, etta valtion
rautatiet on 1 paivasta tamm.ikuuta 1956 lukien 
jaettava kahteentoista rata-, yhdeksaan lii
kenne-, yhdeksaan kone-, kahteen talous- ja 
viiteen varastojaksoon huomioonottaen, etta 
satama- ja haararadat tai muut rataverkon haa
rautumat kuuluvat samoihin jaksoihin kuin ne 
liikennepaikat tai rataosat, joilta sanotut radat 
erkanevat, etta varastonhoidollisesti kuudes 
konejakso kokonaisuudessaan kuuluu neljanteen 
varastojaksoon, seitsemas konejakso ensi=ai
seen varastojaksoon ja yhdeksas konejakso vii
denteen varastojaksoon seka etta polttoaine- ja 
puutavaravarasto, jonka alueena on koko rata
verkko, toimii Helsingissa, osoite: Rautatie
hallitus Puu. 

0 u t o k u m m u n - J u o j a r v e n k a p e a
raiteisen rautatien liikenteen 
l o p e t t am i n e n. Outokumpu Oy:n ilmoi
tettua lopettaneensa liikenteen omistamallaan 
yksityisella kapearaiteisella rautatiella Outo
kumpu-Juojarvi ja anottua yhtiolle myonnetyn 
liikennoimisluvan peruuttamista kulkulaitosten 
ja yleisten toiden ministerio lokakuun 7 paivana 
1955 tekemallaiin paatoksella kumosi elokuun 
19 paivana 1947 vahvistamansa Outokummun
Juojarven rautatien liikennoimissaannon ja 
peruutti samana paivana Outokumpu Oy:lle 
antamansa liikeru16imisluvan. 

2 

H a I I in to as e t u k sen m u u t t am i-
n en. Kullmlaitosten ja yleisten toiden minis
terion esittelysta muutettiin 27 paivana touko
kuuta 1955 annetulla asetuksella yhdeksan pyka
laa valtionrautateiden hallinnosta 21 paivana 
joulukuuta 1932 annetussa asetuksessa sellaisina 
kuin nama pykiilat osittain muutettuina ovat 
myohemmin annetuissa asetuksissa. Muutokset 
koskevat rautatiehallituksen keskushallinnon 
viran tai toimen haltijain lisaamista, liikenteelle 
avattujen ratojen jakamista eri jaksoihin, rata
osaston tyokoneiden ja valineiden huoltoa varten 
tarvittavia varikkoja, koneosa ton liikkuvan 
kaluston rakentamista ja korjausta varten tar
vittavia konepajoja ja saman osaston sahko
konepajaa, varasto-osaston polttoaineiden ja 
puutavaroiden keskitettya hankintaa, hoitoa ja 
jakelua varten tarvittavaa polttoaine- ja puu
tavaravarastoa, rautatierakennusosaston alaisten 
rautatierakennusten koneiden, tyovalineiden ja 
tarveaineiden huoltoa, korjausta ja varastoi
mista varten tarvittavaa kesh."Usvarastoa, mai
nittujen varikkojen, konepajojen y . m. paal
lystoa, valtionrautateiden linjahallinnon rata-. 
jaksoihin, varastojaksoihin, polttoaine- ja puu-. 
tavaravarastoon seka rautatierakennuksille ase-. 
tettavia viran tai toimen haltijoita seka eri-. 
naisten viran tai toimen haltijain kelpoisuus
ehtoja ja nimittamista. 

Kulkulaitosten ja y leisten toiden ministerior1 
esittelysta muutettiin 28 paivana lokakuuta 1955 
annetulla asetuksella seitseman pykalaa valtion
rautateiden hallinnosta 21 paivana joulukuuta 
1932 annetussa asetuksessa sellaisina kuin ne 
osittain muutettuina ovat myohe=in anne
tuissa asetuksissa. Muutokset koskevat valtion
rautateiden linjahallinnon konejaksoihin asetet
tavia viran ja toimen haltijoita, viran tai toimen 
haltijain kelpoisuusehtoja, virkojen ja toimien 
tayttamista ja hakuaikaa. 

T y 6 a i k a l a k i. Helmikuun 11 pai viinii 
1955 annetuHa lailla muutettiin ja lisattiin eri
naisii.i. elokuun 2 piiivana 1946 annetun tyo 
aikalain momentteja. Muutokset koskevat tyo
aikalain soveltamista tyonjohtaja-asemassa ole
viin virkamiehiin, missa tarkoituksessa so iaali
ministerin esittelysta helmikuun 25 paivani.i. 1955 
annettiin samaa asiaa koskeva asetus. Lisaksi 
sosiaaliministerio antoi erinaiset ohjeet edella
mainitun lain ja asetuksen soveltam.isesta. 

Toimikunnat: 
Vuonn.a 1955 .rautatiehallitus asetti seuraavat 

toimikunnat: 
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1) tutkimaan nykyisen vaihtotyi:issa kaytetyn 
v etovoiman tarkoituksenroukaista sijoitusta, Iaa
tua ja kaytti:ia rataverkolla ka mita olisi tehta
vissa linjavetovoiman kayton tehostamiseksi, 
jotta sopivantyyppista voimakkaampaa vetovoi
maa saataisiin linjakayti:ista irroitetuksi vaihto
ja paivyspalvelukseen, 

2) tekemaiin rautatiehallituksen talouso aston 
johtajalle ehdotuksen Eurooppalaisen Tavara
ja Matkatavara Oy:n vuosittain lahjoittamien 
varojen jakamisesta, 

3) laatimaan suunnitelman rautatiehallituksen 
syyskuun 27 piiiviina 1955 hyviiksyman junalii
kenteen teknillisen turvallisuuden kebittiimistii 
tarkoittavan toteuttamisohjelman rahoittami
seksi, 

4) laatimaan yhteniiisen suunnitelman kai
kesta rakennustoiminnasta, mita rautatielaitok
sen piirissii olisi tehtiivii liihimmiin 10-vuotis
kauden eli vuosien 1957-1966 aikana, 

5) tutkimaan Helsingin asemarakennuksessa 
ja rautatiehallituksen huonetiloissa tarvittavat 
uudelleenjiirjestelyt seka paattamiian niiden 
suorittamisesta, 

6) tutkimaan mitii mahdollisuuksia on jakson
ja asemakassojen toiminnan yhdistiimiseksi Hel
singissii ja Tampereella ja, jos yhdistiiminen 
havaitaan mahdolliseksi, tekemiiiin rautatiehalli-

tukselle sitii koskevan toimeenpanoehdotuksen, 
7) laatimaan ehtotuk et toimenpiteiksi sen 

muutoks n vaatimia kiiytiinni:illisiii jarjestelyjii 
varten, etta nykyiset I., 2. ja 3. 1uokka kesii
kuun 3 piiiviinii 1956 tapahtuvan aikataulu
muutoksen yhteydessa korvataan vain kahdella 
luokalla siten, etta 3. luokka poistetaan, 

8) valmistelemaan ja jarjestiimiiiin Porkkalan 
vuokra-alueen pa1auttamisen yhteydessii valtion
rautateiden hallintaan palautettavan rautatie
alueen ja silla olevan omaisuuden vastaanotta
mista ja tarkastamista sekii liikenteen aloitta
mista puheenaolevalla rataosalla, 

9) tarkistamaan valtionrautateiden yliliiiikii
rin laatimaa luonnosta 1aakiirien kanssa tehta
viiksi sopimukseksi rautatie1iiakiirien tehtiivien 
hoitamisesta siina tapauksessa, etta rautatie
laakarien palkkausjarjestelmii uudistetaan rauta
tiehallituksen ehdottamalla tavalla, 

10) huolehtimaan valtionrautateiden tulo- ja 
menoarvion ekii kirjanpidon uudistamisen toi
meenpano ta ja siihen liittyvien tutkimusten 
suorittamisesta sekii tarpeellisten suunnitelmien 
ja ohjeiden laatimisesta. 

Kertomusvuonna kiisiteltyjen 
a s i a i n l u k u kay selville allaolevasta taulu
ko ta, johon vertailun vuoksi on otettu myi:iskin 
edellisen vuoden vastaavat luvut: 

Rautatiehallituksessa v. 1955 kiisiteltyjen asiain lukumiiiirii. 

Osasto, jolta asia on esitel ty I 
Ylelslstunto 

1954 1 1955 I 
. 1 Eslttely piiii- I Esittely 

Osnsto1stunto I tal ylijohtajalle johtajallc 

1954 1 1955 1954 1 1955 1954 1 1955 

I Yhteensii 

1954 1 1955 

H allinto-osasto . . ... .. .......... 8 9 586 
'l'alousosasto ..... . . . ........... 10 9 430 
Rataosasto ••••••••• 0 •• •••• • •• • 1 5 761 
Koneosasto .. . .. .. .. . .... . ..... 8 12 325 

arasto-osasto ••••••••• 0. 0 • •••• - 2 317 v 
Liikenneosa to •••••••••• • 0. 0 • •• 8 59 245 
'l'ariffiosasto •••••• 0 •• ••••••• • •• 5 - 49 
Rautatierakennusosasto ...... . .. 1 3 107 

Yhteensii. 41 99 2 820 

Ammattiopetus. 
Rautatieopiston johtajan viilitti:imiissa huolen

pidossa pidettiin kertomnsvuonna 16 kurssia 
558 oppilaalle. 

Liikennejaksoissa jiirjestettiin 5 alokaskurssit 
102 oppilaalle sekii ilmajarrukursseja liikenne
tarpeen edellyttiimassa laajuudessa. 

Veturinliimmittiijiikursseja oli kahdet, joilla 
oppilasmaara oli 58. Ohjelma pysytettiin ennal
laan . 

Liikenneosasto: 

Y1empiiiin liikennevirkatutkintoon valmentavat 
kurssit • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •• • • • • • 0 ••••• 0 •• 

Ylemmiit 1 iikenneoppikurssit ............. . ... 
Alustavat >) ............ . .... • 0. 0 

Alemmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

432 58 87 3 558 4 361 4 210 4 889 
393 377 338 1 776 1 747 817 740 
608 18 23 2 882 2 859 780 636 
321 39 28 2 529 2 643 372 361 
510 56 28 880 1166 373 540 
296 619 5 9 4 300 4 031 872 944 

62 41 25 12 176 12 256 95 87 
102 150 142 824 866 258 247 

2 724 1358 1 260 28 865 29 929 7 777 8 444 

Kielikurs eja on pidetty ybteensa 13. Englan
nin, ruotsin, ranskan, aksan ja venajiin kurs
seilla oli kaikkiaan 115 osanottajaa. Kirje
opetusta on annettu veniijan ja englannin 
kielissa. 

Rautatieopiston omien kurssien osanottajat 
jakaantuivat seuraavasti: 

1 kurssi 21 opp . naista 21 miesta 
4 kurssia 144 45 99 & 

3 85 >) 37 48 ~ 

2 >) 71 >) 71 >) 

10 kurssia 321 opp. 82 naista 239 miestii, 
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Tariffiosaston oppikurssit: 8 naista ylempien 
liikenneoppikurssien yhteydessa 

Hallinto-, talous-, rata- ja rautatierakennus
osastojen kurssit: 

1 kurssi 29 opp. 27 naista 2 miesta 

Koneosasto: 

Veturinkuljettajaoppik. 3 kurssia 128 oppilasta 
Sahkoalan koulutus monipuoli tui kertomus

vuonna. Kursseja jarjestettiin yhteistoiminnassa 
sahkokonepajan ja Ammattienedistii.mislaitoksen 
kanssa. 

Alempien liikenneoppikurssien ohjelmaan ovat 
kuuluneet monipuoliset kaytannolliset harjoi
tukset. 

Turvalaitekurssit jarjestettiin 46 oppilaalle. 
Rautatieopistossa jarjestetyilla matkatoimisto

kursseilla oli 34 oppilasta, naista naisia 25 ja 
miehia 9. 

Luentopaivia jarjestettiin 58 ratavartijalle, 
24 rautatierakennusmestarille ja liikenneasia
miehille. 

Oljynjakelulaitteiden korjaus- ja tarkastus-
henkilostoa koulutettiin y hteistoiminnassa 
Oy hell Ab:n kanssa. 
S T-Liiton junien oppaiden venajankielen ope
tus jatkui noin 40 oppilaalle. Vuoden lopulla 
laadittiin valmiiksi suunnitelma sen tehostami
seksi. Tata ei kuitenkaan tarvittu Porkkalan 
tukikohtaan nahden tulleiden muutosten vuoksi. 

Dn4-moottorivaunujen kul jettajien ja kone
apulaisten kurssi jarjestettiin 8 kuljettajalle ja 
5 lammittajalle. 
Hr 11-moottorivetw·ien miehistojen lisakoulutus 
toteutettiin 4. konejaksossa. 

Koneinsinooreille jarjestettiin rationalisointi
kurssit, tyontutkimuskurssit ja kahdet johtamis
taidolliset neuvottelupaivat. 

Kiskoautoissa toimivien rahastajien kurssit 
jarjestettiin Seinajoella, Haapamaella ja J yvas 
kylassa. 

Ratavartijatutkinto pidettiin 82 alokkaalle, 
joista tutkinnon suoritti 64. 

Tyon ihmissuhde- (TS) koulutusta jarjestet
tiin eri osastoilla kautta linjan. Tyon ohjaus
(TO) koulutusta ei ole viela voitu toteuttaa. 

Tyontutkim1ts . 

Vuoden kuluessa saatettiin paatokseen 21 
varsinaiseksi tutkimukseksi katsottavaa elvitys
tyota. Taman lisaksi annettiin 44 muuta selvi
tysta ja lausuntoa, joista eriiat melkoisen suuri
toisia. Seuraavassa mainitaan vain tarkeimmat. 

R a t a t 6 i d e n punssa aloitettiin kova
metalliporien vertaileva kokeilu. Kevaalla voi
tiin antaa valitiedoitus, jonka perusteella yksi 
poramerkki poistettiin kaytosta. Kokeilu jatkuu 
edelleen. Kysymyksella on suuri taloudellinen 
merkitys seka porakustannusten etta toiden 
edistymisen kannalta. - Kesalla jatkettiin 

kokeiluja radan piiiillysrakenteen ruohojen havit
tamiseksi myrkytyksella. Asia edistyi niin pit
kalle, etta eraalla myrkky-yhdistelmalla saatiin 
tubotuksi 79 % koealueella esiintyneista kasvi
lajeista. - EriUin aloitteen pohjalla taydennet
tiin ja levitettiin tiedoksi uusi menetelmii van
bojen ratakiskojen kuormaamiseksi kiskonvaih
don jalkeen. Menetelma on sekii kustannuksil
taan etta tyonopeudeltaan huomattavasti entisiii 
edullisempi. - Selvitettiin nk norjalaismallisen 
soravaunun toimintaominaisuuksia ja tuloksena 
esitettiin raiteen ulkopuolelle tulevan soran tai 
sepelin ohjauksen parantamista. 

K one o sa s ton tyoalalla jatkettiin veturi
miesten aloitus- ja lopetusaikojen pituutta koske
via tutkimuksia. Ne saatiin paatokseen n ljiilla 
varikolla. Voitiin esittiia supistuksia toimeen
pantavaksi, minka ohella ainehisto muokattiin 
myos uuteen huoltojiirjestelmaiin soveltuvaksi. 
Eriiallii varikolla suoritettiin selvittely uuden 
huoltojiirjestelman merkityksesta. Sen todettiin 
lisaiiviin matkamiehiston tehollista tyoaikaa niin 
paljon, etta kukin miehisto voi suorittaa keski
maarin yhden ajokerran li~iiii, tyojaksossa. 
Huoltojiirjestelman taloudellisuus riippuu siitii, 
minkiilaiseksi liikennetiheydesta johtuva tyol 
lisyysaste muodostuu paikalliselle huoltomiehis
tolle sekii minkiilaisen peruskoulutuksen omaavia 
huoltomiebiii kiiytetiiiin. Varikoilla suoritetut 
tutkimukset antoivat myos aihetta lulmisiin 
ehdotuksiin raiteiden, tyoviilineiden ym. paran
nuksiin. - Veturimiesten koulutustoimikunnalle 
annettiin kentalta keriittyihin havaintoihin 
perustuva selvitys kysymyksestii, onko kisko
autojen kul jettaj ille aihetta antaa koulutus myos 
lipuntarkastajan ja tavaranhuoltajan tehtaviin. 
Piiadyttiin myonteiseen vastaukseen. 

L i i k en n e o sa s ton tyoaloilla suoritet
tiin laaja l. liikennejaksoa ja Kanta-Helsinkia 
koskeva organisaatiotutkimus. Sen tuloksena 
esitettiin, etta asemapaallikko-porra ta vastaa
vat hallintotehtavat keskitettiiisiin liikennejak
son toimistoon. Muutoksen kiiytannollinen 
toteuttaminen on valmisteilla. - Lipunmyynti
koneiden kayttomahdollisuuksia selviteltiin seka 
taloudellisuuden etta tyoskentelyn kannalta. 
Tuloksena syntyi hankintaohjelma liihivuosia 
varten. Sitii on jo ryhdytty toteuttamaan. 

- Tavaravaunujen kiertoajan tutkiinuksen 
antaman ainehiston pohjalla selvitettiin viipy
misajat syyryhmittiiin risteys- ym. asemilla. 
Nain saatiin esilJe arvokkaita tietoja vaunujen 
kulun ohjausta varten. 

- Liihinna veturin kayton tehostamista 
suunnittelevan toimikunnan tarpeita varten 
suoritettiin jarjestelyjunien kulkuun vaikutta
vien tekijoiden selvittely kiiyttiien havaintolah
teenii Seiniijoen ympariston jarj. junia. Tutki
mus antoi virikkeitii eriiiden uudelleenjarjestely
jen suorittamiseen.- Laadittiin yksityiskohtai
nen selvitys aseman kalustotarpeesta ohjeeksi 
uusien asematalojen tyyppikilpailua varten. -
Suunniteltiin pohjaratkaisut ja kalustosijoituk
set 13 asemalla tehtiivia toimistohuoneiden 
muutoksia varten. 
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T a r if f i o s aston tyoalalta tehtiin aloite 
henkiloliikenteen kuukausitilien harventamisesta 
ja asemien lippuvarastojen pienentamisesta seka 
suoritettiin selvittely punnittaviksi pyydettyjen 
vaunujen rahdinlaskun saattamiseksi entista 
varmemmalle pohjalle. 

V a r as to - o s as to n tyoalaan kuuluvana 
jatkettiin esitoita uuden tavaranimiston laatimi
seksi. Tyo edistyi niin pitkalle, etta vuoden 
lopulla kavi ajankohtaiseksi panna alulle tavara
nimiston systematiikan hahmoittelu. en kiteyt
taminen siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Lomakehuollon alalia tarkistettiin yhteensa 
552 Jomaketta uuden painoksen ottami en yhtey
dessii. ai ta poistettiin 10, pienennettiin 1 ja 
smuennettiin 4. Uusia lomakkeita suunnitel
tiin 47. 

Kaikki vuoden kuluessa suoritetut tutkimuk
set ovat olleet sen luontoisia, ettei syntyneita 
tai saavutettavissa olevia markkamaaraisia saas
toja ole voitu laskea. Varovaisestikin arvioituna 
ne kohoavat useampaan miljoonaan markkaan. 

Rautateiden yleinen aloitetoiminta on kuuden
tena toimintavuotenaan jatkunut lahinna edel
listen vuosien kaltaisena. Kertomusvuoden 
aikana saapui 100 aloitetta, joista tosin eras 
kiisitteli noin 160 eri aihetta, mutta jota kaytan
nolli. ista syista ei voinut jakaa eri aloitenume
roille. Yhteismiiara vv. 1950-1955 on siten 
1 453. 

Aloittciden yleinen taso on pysynyt sum·in 
piirtein entisellaan, mutta palkitsemiskelpoisuu
den arvostelutapaa lieventamalla on vuoden 
kuluessa palkittujen lukumaara entiseen verrat
tuna noussut ollen kertomusvuonna 11. 4 % 
(v. l 954 6. 5) . Kaikkien hyvaksyttyjen aloit
teiden yhteismaara sensijaan on vain vahan 
kohonnut ollen 18.2% (v. 1954 17.4). Kuten 
edellisesta selviaa, on osa hyvaksytyista aloit
teista jiitetty niiden vahiiarvoisuuden takia 
palkintoa vaille. 

Kertomusvuonna on palkittu 10 aloitetta, 
joista kolme kunniakirjalla ja rahapalkinnolla 
seka muut kunniakirjalla. 

Psykoteknillinen laboratorio: 

Vuoden aikana laboratoriossa on pidetty 
soveltuvuu. kokeet kaikkiaan 876 koehenkilOlle. 

ama jakaantuvat eri ryhmiin seuraavasti: 

Tutk. Hyv. Hylj. 

Hyvinkaa.n, Kuopion ja Vaasan 
konepajakoulujen Jamrnittaja-
oppilaita ......... . ........ 361 229 132 

Konejaksoj n veturirniesalok-
kaita (>>tilap. larnmittajia>>) 221 138 83 

Pasilan konepajakoulun arnmatti-
oppilaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 50 39 

Liikenneoppilaita . . ..... . ......... . ... . 
Rautatierakennuso aston kaivinkonerniehia: 

esikokein ................. . ........ . 
varsinaisin valintakokein .............. . 
Koneo aston teknilli ten toimihenkiloiden 

tyontutkirnuskurssin jasenet ......... . 

Tutk. 

117 

48 
14 

26 

Konepajakoulujen lammittaja- ja arnrnatti
oppilaiden, veturirniesalokkaiden ja liikenneoppi
laiden tutkiminen suoritettiin periaatteessa anti
seen tapaan joskin melkoisessa miiiirin uusituin 
menetelmin ja laajennetuin kokein. Rautatie
rakennusten kaivinkonerniesten tutkimiseksi 
aikaisernpina vuosina tehtyjen valmistelujen 
pohjalta suoritettiin kuluneen vuoden keviiana 
esikokeet Suolahden-Haapajarven, Siilinjarven 
-Juankosken ja Kontiornaen-Taivalkosken 
rautatierakennuksilla. 

Perustutkimustyossa on huornio pyritty koh
distamaan valttarnattornimpien selvitysten suo
rittarni een. oveltuvuuskokeissa kaytettyjen 
rnenetelroien asianmukaisuutta on tutkittu ja 
koesarjoja uusittu ja laajennettu. Veturimie ten 
ja Jiikenneoppilaiden kokeiden rnenestyskontrol
lin suorittamiseksi tarvittavien tietojen keraaroi
nen rautatieopistosta ynna rnaan kaikista kone
ja liikennejaksoista on saatu kayntiin; vastaavia 
tietoja on arnrnattioppilaiden kokeita ajatellen 
keratty myo Pasilan konepajakoulusta. Veturi
miesten, konepajojen tyontekijain, liikennevirka
miesten ja konduktoorien tyon ns. ammatinana
lyysista on ensimrnainen luonnos saatu valrniiksi; 
Juonnoksista on hankittu useita asiantuntija
lausuntoja. 

II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET. 

Uuiet rakennukset ia laitteet valmiilla mdoilla. 

Varsinaisia asuntotaloja ei sisaltynyt vuoden 
rakennusohjelrnaan, mutta edellisen vuoden 
paattyessa viiroeistelyvaiheessa ollut asunto- ja 
liikerakennus Tampereella valmistui tammi
kuulla. Tama rakennus kasittiia 28 asuin- ja 
4 liikehuoneistoa seka 10 lepohuonetta. Kun 
Oulm.m valmistuneeseen veturitallin lampokes
kus- ja huoltorakennukseen, Kontiornaen palo
asernarakennukseen ja Kouvolan uuteen poli-

klinikkaan sisaltyy kuhunkin yksi asuinhuo
neisto, valmistui uusiin rakennuksiin yhteensa 
31 asuntoa. Edella rnainitun Oulun veturitallin 
yhteyteen rakennetun hultorakennuksen lisaksi 
valmistui varikon paja- ja huoltorakennus Savon
linnaan, rataosaston huoltorakennus Keuruulle, 
liikenneosa toa varten huoltotilat Mikkelin ja 

alon tavaratoimistolle seka viela huoltotilat 
varasto-osaston tyontekijoita varten Kotkaan, 
Raumalle ja Pyhiisalrnelle. 
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Vuoden lopulla valmistui Kemijarvelle uusi 
asematalo. Kotkan Hovinsaareen ra ennett1m 
.Junatoimisto, Kouvolaan muuntoasema, Tampe
reelle, Poriin ja Pieksamaelle vedenottolaitos, 
jonne viimeksimainitulle liikennepaikalle myos 
varasto-osastoa varten konesuojarakennus. Lab
den vesitorni on niinikaan valmistunut, mutta 
talven tulo keskeytti vesijohtoputkien asennus
tyot. 

Qulussa rakenteilla ollut 31 veturisijaa kasit
tava ve uritalli, josta edellisen vuoden paat
tyessa o f 18 ijaa valmiina, valmistui ilman
vaihtolaitteita lukuunottamatta. Rovaniemelle 
asennettiin 40 tonnin vaunuvaaka, Nurmekseen 
Pieksamaelta vapautunut 18 m kaantolava ja 
Turkuun seka Alavudelle vesiviskuri. 

Rakennusten, radan fa laitteiden kunnossapito 
fa uudistus sekd laajennukset. 

Samoin b:u.in edellisena vuonna, ostettiin 
kertomusvuonnakin Savonlinnan ratapihan laa
jentamista varten asuntotaloja ka ittavia maa
alueita. Talla kertaa ostetuilla tonteilla oli 
kaksi yhteensa 3 huoneistoa kasittavai:i taloa. 

uolahden vanha asematalo ja entinen sairaala
rakennus Kemijarvella kunnostettiin asunto
taloiksi, jolloin edelliseen valmistui 2 huoneistoa 
ja kerhohuoneet, seka jalkimmaiseen 4 huoneis
toa. amoin muutettiin asunnoksi entinen 
varikkojakson toimisto Pieksamaella. Selan
paassa laajennettiin 2-huoneiston asuntotaloa 
yhdella huoneistolla ja Oulus a rakennettiin 
kerhohuoneen laajennukseen niinikaan asuinbuo
nei to. Ullakkotiloja hyvaksi kayttaen raken
nettiin erii.ita lisahuoneita. Tampereella laajen
nettiin polttoainevaraston huoltorakennusta, 
Turussa jarjestettiin entinen varikon pesula 
vaununsiivoojien huoltotiloiksi ja Rovaniemella 
kunnostettiin entinen asunto poliklinikaksi. 
Iisalmen asemataloa laajennettiin ja varustet
tiin se ke3kuslammityslaitteilla. Joensuussa laa
jennettiin ratajakson toimistorakennusta ja 
Tampereella muutettiin varil{korakennus kone
jakson toimistoksi. Tavaratoimisto- ja tavara
suojarakennuksissa suoritetuista uusimis- ja 
muutostoista mainittakoon Ylivieskan ja Kemin 
tavaratoimistorakennuksen laajennustyo, seka 
Helsingin asematalon lantisessa iivessa samoin
kuin Tampereen tavaratoimistotiloissa uoritetut 
muutostyot. 

Haminan ja Varkauden veturitallia laajennet
tiin kahdella ja Pietarsaaren veturitallia yhdella 
sijalla. Hyvinkaan, Piek amaen, Tyrvaan seka 

alon veturitalleissa muutettiin yksi sija auto
talliksi. Turussa muutettiin kaasulaitos auto
ja traktorisuojaksi seka suoritettiin liikenne
osaston autotallin laajennus- ja muutostyo. 
H p_a.m.ii,ella asennettiin 20 m kii.i:intolavan 
sijaan 22 m lava. Laitureid n uusimistoista 
mainittalfoon heill4!.olait_ureiden kestopii.allysta-

) 
roinen Kouvolassa ja Kemis a. Ratapihojen 
valaistusta parannettiin pystyttamalla 5 lii
kennepaikalle yhteensa 7 valonheitinmastoa. 

Ratapihalaajennus- ja raidejarjestelytoita 
suoritettiin kertomusvuonnakin eri puolilla rata
verkostoa, kuten Riihimii.ellii., Ryttylii.ssa, 
Tampereella, MessukyUissa, Oulussa, KI'Jmissa, 

Kouvolassa, Kantalas a, Kalvitsassa, Kuopiossa, 
Kajaanissa, Joensuussa, Uimaharjussa, Kalti
mossa seka Haminassa ja Hillossa, jolloin vii
meksimainituilla liikennepaikoilla tyot olivat 
pii.ii.asiassa maanleikkausta ja kallionlouhintaa. 
Suonteen - Su.ihkolan valillii. olevalle Markkalan 
liikennepaikalle rakennettiin ~ulkuraide. 
In a· "'kyl" vi:ililla jatkettiin-ra'a.an 
oikaisemiseksi suoritettuja tOita ja oivalan
Stilinji:iryen valilla aloitettiin vastaava aiset 
tyot. Kuormaus- ja varastointialueiden kun
nostamistOista olivat Yam· a an, aalan, Mete
lin, Peltosalmen, Lapinlahden, PitkiiJahden ja 
Vihtamon kuormausalueilla seka Turun ja 
Haapamii. n polttoainevarastoalueilla suoritetut 
mainittavimmat. 

Rakenteilla olevasta Kontiomii.en- '.raival
ko ken radasta avattiin Ollriahon- Pesiokyli:in 
7.9 km ja Pesiokyliin-Ammii.nsa'B.ren 17.7 km 
pituiset rataosat yleiselle liikenteeiJe edellinen 
16. 9. 55 ja jalkimmainen 1. 12. 55. 

Riihimii.en-Toijalan valisesta rakenteilla ole
vasta kaksoisraiteesta kiskotettiin Riihimaen
Ryttylan vi:ilinen rataosa 60 kg/m kiskoilla. 
Ti:ima 8.3 km pituinen raide otettiin liikenteelle 
14. 10. 55 kuitenkin siten, etta vanhan raiteen 
purkaminen uusimista varten samalla aloitettiin, 
joten rataosasta ei viela tullut kaksiraiteista. 
Ryttylan- Leppi:ikosken valinen kaksoisraide, 
ratapiha-alueita lukmmottamatta kiskotettiin 
niinikii.an, mutta raidetta ei viela voitu ottaa 
liikenteelle. 

Edelliseni:i vuonna aloitettu rammkeen
Haa ama n valisen rataosan 30 kg m o uk
sen vaihto 43 kfilm kiskotukseen saatiin paatok
seen vaihdon kas1ttaessa en ohdis a Oriveden
Haapamaen valilli:i yhteensa 44.6 km raidetta. 
Siikamaelta, jonne Pieksamaelta aloitettu 30 
kg/m kiskotuksen vaihto 43 kg/m kiskotukseen 
edeiJisen vuoden syksylla jouduttiin keskeytta
maan, jatkettiin sita Huutokoskelle ja edelleen 
Varkauteen saakka eli 35.0 km pituudelta. 
Siimoin saatiin pii.atokseen erittii.in kestamatto
maksi kuluneen 25 kg/m kiskotuksen vaihto 
ra~lla Joensuu-Nurmes, Kontiolahden-=-. 
NW'meksen valisen 13<J.6 1ali pituisen rataosan 
saadessa 30 kg/m kiskotuksen. Riihimaen
Lahden vi:ililla uusittiin 43 kg/m kiskotusta 
samanpainoiseen eri kohdissa yhteensa 33.5 km 
matkalla. Nii.iden vaihtojen lisii.ksi, jotka kasit
tivat yhteensa 243.7 km raidetta, suoritettiin eri 
puolilla rataverkostoa vaihtoa jo aikaisemmin 
radassa olleisiin, mutta kevyempiliikenteisilla 
rataosilla viela kayttokelpoisiin kiskoihin 
yhteensa n. 30 km matkalla. 

Paii.llysrakenteen uusimista ja vahvistamista 
suoritettiin paitsi kiskonvaihdolla, myos ratoja 
sepeloimalla ll!:.ttorastusta vahvistamalla. Sepe
lointia suorite ill. Riihimaen-Rameenlinnan 
valilla seka vanhaiJa, etta rakenteilla olevalla 
kaksoisraiteella samoin Kouvolan- Inkeroisten 
valilla, jolloin taman kaksiraiteisen rataosan 
sepelointia saatiin valmiiksi, edelleen Inkeroi
sista Juurikorpeen seka eri kohdissa Korian
Kaitjarven valilla. Lisaksi jatkettiin sepelointia 
Toijalan- Lempaalan valilla seka vahemmassa 
mii.ariissa eri kohdissa rataosilla Kokkola-Yli-
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vieska- Oulu, Ylivieska-Iisalmi ja Iisalmi
Kontiomaki. Vuoden pii.attyessa oli pii.araide
pituudesta 7.5 % joko puolivalmiiksi tai val
miiksi. sepeloityna. 

Turvalaitteet 

Otettiin kaytant66n Vuolingon kauko-ohjat
tava releasetinlaite, rakennettiin junanlahetys- ja 
jarrujenkoetteluopastimet Helsinkiin seka kampi
asetinlaite ratapihan Karjaan puoleiseen pii.ahan 
Hyvinkaalle, Tahtelii.an, Lietoon ja Niiralaan. 
Mainittavia turvalaitosten taydennys- ja uusimis
toita saatiin pii.atokseen 31 liikennepaikalla. 
Uudet varmistuslukkolaitteet rakennettiin 17 
liikennepaikalle ja 5 liikennepaikalla naita lait
teita taydennett.iin. 

Itsetoimiset sahk6kaytt6iset valo- ja ii.ani
varoituslaitteet asennettiin Torholan, Karhulan 
ja Iisalmen tasoylikaytavalle ja vastaavanlaiset 
puolittain itsetoimiset laitteet Virkkalaan. 
Liekanjoen yhdistetty rautatie- ja maantiesilta 
varustettiin niinikaan turvalaitteilla. 

Mainittakoon viela, etta 25 siipiopastinta 
varustettiin sahk6valaistuksella. 

Puutarhat 

Talvi muodostui pitkaksi, niin etta avomaalla 
paii.stiin puutarhatyot aloittamaan yleisesti vasta 
toukokuun alkupuolella. Kylma ja hallainen 
alkukesa viivastytti ryhmakasvien lahetysta ja 
aiheutti taimien paleltumista maan keski- ja 
pohjoiso issa. Kylmii.a kautta seurasi sitten 
poikkeuksellisen kuiva ja kuuma keskikesa, joka 
vuorostaan oli haitallinen kasvullisuudelle. Niinpa 
nurmikkojakin kuivui ja oli niita uusittava. 

yksy oli sateinen. Talvi tuli maan pohjoisosiin 
lokakuulla ja etelampanakin valittomii.sti taman 
jalkeen. Joulukuulla oli harvinaisen ankaria 
pakkasia ja lumen tulo runsasta. Saaolot olivat 
siten edelliseen kasvukauteen verrattuna joten
sakin vastakkaiset. 

Kaikkiaan 6 liikennepaikkaa sai toiminta
vuotena ensimmaiset istutuksensa ja yhteensa 
11 uutta puistoa perustettiin. Erityista huo
miota kiinnitettiin viihtyisyyden lisaamiseen 
yleison oleskelupaikoilla jarjestamalla erikoisia 
oleskelutiloja istuinpenkkeineen, kukkauurnineen 
ja -ryhmineen. Runsas kukkasipulien kaytto 
kevat- ja ruusujen kaytt6 syyskukintaa varten 
on lisannyt istutustemme varikkyytta. 

Kaupallista toimintaa jatkettiin Hyvinkii.alla, 
Kuopiossa ja Oulussa kohoten se 2 060 156 mark
kaan, mika edellisen vuoden myyntiin verrat
tuna merkitsee 13.9 % lisaysta. 

Sillanrakennusjaostossa laadittiin kertomus
vuonna piirustuksia 350 kpl yhteensa 165 ty6ta 
varten. 

Siltapiirustuksia tehtiin kahteen pienehk66n 
normaalilevysiltaan, viiteen terasbetoniseen 
rautatiesiltaan, joista kaksi on alikulkusiltoja, 
kahdeksaantoista ylikulkusiltaan, alustavia ehdo
tuksia kuuteentoista siltaan seka kattamispiirus
tuksia kahteenkymmeneenyhdeksii.an rumpuun. 
Naiden lisaksi tehtiin janteiden vaihdon yhtey
dessa esille tulevien maatukien muutosten vaati-

mia piirustuksia, seka vanhojen siltojen ja tun
nelien vahvistus- ja korjauspiirustuksia. Kaik
kiaan laadittiin siltoja, rumpuja ja tunneleita 
koskevia piirustuksia yhteensa 195 kpl. 

Rakennepiirustuksia erilaisia rakenteita kuten 
asemarakennusten lisarakenteita ja muutoksia, 
varikko- ja huoltorakennuksia, veturi- ja auto
tallien laajennuksia, korjauspajoja, lampokes
kuksia, tavaratoimistoja ja -suojia seka laituri
katoksia varten tehtiin yhteensa n. 100 kpl. 

Varsinaisten silta- ja rakennuspiirustusten 
lisaksi laadittiin ehdotuksia ja piirustuksia eri
laisia t6ita ja soviiuksia kuten kuormauslaitu
reita, veturitallien kuonaus- ja huoltokuoppia, 
tulisijojen aluslaattoja, kii.ant6lavan perustuksia, 
valonheitinpylvaiden perustuksia, terasbetoni
paalujen jatkamista ym. varten, yht. 55 kpl. 

Hankintakyselyluonnoksia, tarjouksia koske
via lausuntoja ja sopimusehdotuksia Jaadittiin 
yht. 11 terassiltaa varten. 

Yksityisten toimesta rautatien alueelle anot
tujen erilaisten rakenteiden suunnitelmia tarkas
tettiin seuraavasti: vesi- ja viemarijohtoristeilyja 
51 kpl, voimajohtoristeilyja 22 kpl seka lisaksi 
silta- ynna muita sekalaisia suunnitelmia. 

Teraksisten rautatiesiltajanteiden valmistusta 
eri konepajoilla valvottiin 4 siltaa seka yhta 
kii.ant6lavaa varten, minka lisaksi asennuspai
kalla valvottiin yhden kii.ant6lavan asennus. 
Kaikkiaan valvottiin 3 terasbetonisen rautatie
sillan seka 11 ylikulkusillan rakentamista, joista 
suurin oli Inkeroisten 8 jannetta kiisittava ja 
kokonaispituudeltaan 87.5 m oleva silta. Jaos
ton toimesta valvottiin niinikiiii.n Moykynmii.en 
tunnelin verhousty6ta, jota kertomusvuonna 
valmistui 131 m. 

Valonheitinmastojen valmistusta konepajalla 
ja pystytysta eri ratapihoille valvottiin 7 kpl. 

Sillanrakennusjaosto suoritti kertomusvuonna, 
samoinkuin aikaise=inkin, rautatien it ensa 
rakentamien terasbetonisiltojen betonin seossuh
teen mii.arii.amisen seka tutki betonin lujuuden 
ja antoi siita todistuksen niinhyvin rautatien 
omista kuin urakoitsijain rakentamista silloista 
ym. betonirakenteista. Kertomusvuonna tutkit
tiin n. 600 koekuutiota ja 100 kpl kaapelikomuja 
ja laattoja. 

Kiskojen vastaanottoa Imatralla suoritettiin 
jaoston toimesta kertomusvuonna, kuten edelli
senakin, tosin paljon vahaisemmii.ssa mii.arin ja 
vain vakinaisten vastaanottajien estettyna 
ollessa. 

Ratapihajaostossa kii.siteltiin yhteensa 1 126 
diarioon merkittya asiaa, joista 150 koski eri 
kokoisten ratapihojen laajentamiskysymyksia. 
Suurimmista mainittakoon Oulun, Lahden, Joen
suun ja Pasilan tavara- ja jarjestelyratapihojen 
seka Helsingin henkiloratapihan muutokset ja 
laajennukset. 

Yksityisten ja kuntien raideanomuksia kasitel
tiin 97 ja valtion muiden laitosten 1 kpl. Tasta 
ryhmasta mainittakoon Myllykosken Paperi
tehdas Oy:n, Viiala Oy:n, Typpi Oy:n (Tuiraan) 
ja SOK:n (Vaajakoskelle) tehdasalueilleen pyyta
mat lisaraiteet; Salon, Rauman, Haminan, Oulun 
(Toppilan), Helsingin (Katajanokan ja Lii.nsi-
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sataman) ja Hillon (Lakulahti Oy:n) satama
raiteiden laajennus- ja muutosehdotukset seka 
Valtion viljave.raston Helsingin Munkkisaareen 
kustantamat raiteet. 

Asemakaavakysymysten lukumaara oli 72, 
joista huomattavi=at olivat Pihlavan, Palta
mon, Helsingin keskustan, Utajarven, Vihannin, 
Halikon, Toijalan Ill kauppalan osan, Nurmek
sen Itaisen osan, Suomussalmen, (Oilolan alueen), 
Jyvaskylan (Jyskan alueen) ja Kangasalan 
(Vatialan) asemakaava- ja rakennussuunnitelmat 
seka 6 kpl Tampereen eri kaupungin osien asema
kaava- ja asemakaavamuutosehdotuksia. Katuja 
ja teita koskevia asioita oli 112 kpl. 
Pakkolunastus- ja maanvaihtoasioita oli 97 kpl 
ja alueenvuokrakysymyksia, joihin useimmissa 
tapauksissa liittyi rakennuslupa·anomuksia, 58 
kpl. 

Rakennusasioita oli 101 kpl, vesi- ja viemari
johtoja koskevia 90 kpl, rataan ja vaihteisiin 
kohdistuvia 38 kpl, siltojen ja rumpujen sijoi
tuksia 22 kpl, balko-, kuormaus- ja henkilo
laiturien sijoituksia 41 kpl ja lopuksi sekalaisia 
asioita, kuten kaasu-, lampo- ja sahkojohto ym. 
sentapaisia asioita koskevia 247 kpl. Naiden 
lisi:iksi on laadittu 45 kpl uusia vaihteiden ja 
risteyksien rakennepiirustuksia yms. seka malli
piirustus ohjeeksi ratojen sepelOimisen pituus
profiileja varten, joita on vuoden kuluessa tar
kastettu 44 kpl sepeloimisen suorittamiseksi eri 
puolilla rataverkkoa. Linjalla suoritettiin kaar
teiden tarkistusmittauksia, kuten edellisenakin 
kesana, seka naiden laskelmia jaostossa. Jaoston 
toimesta on myos suoritettu ki'3kon- ja risteysten 
hitsausten valvontaa ja ohjausta rataverkolla. 

Sitapaitsi on laadittu joukko yleisluontoisia 
piirustuksia ja taulukoita, suoritettu karttojen 
ja piirustusten suurennusta, pienennysta ja jal
jentamista, ratapihakarttojen taydentamista, 
uudestaanpiirtamista jne. 

Huonerakennusfaostossa on vuoden 1955 aikana 
laadittu 403 paapiirustusta ja 171 erikoispiirus
tusta. Rakennukset ovat pi.Uiasiallisesti olleet 
seka puisia etta kivisia asuintaloja, asemataloja, 
pysakkirakennuksia, veturitalleja, tyopajoja, 
varastorakennuksia, tavarasuojia, huoltoraken
nuksia, vesitorneja, pumppuhuoneita, autotalleja 
huoltorakennuksineen ja ulkohuoneita ym. 

Vanhoihin rakennuksiin on tehty 93 muutos
piirustusta ja 42 lisarakennuspiirustusta. Taman 
lisiiksi on jaostossa laadittu 253 kpl ehdotuksia 
uusia rakennuksia varten, joista huomattavim
mat ovat koskeneet HameenJinnan uutta tavara
suojaa ja toimistorakennusta, Hyvinkaan kone
pajan varastorakennusta, Kouvolan rto:n huolto
rakennusta, Jyvaskylan, Porin ja Toijalan auto
varildwa ynna Kouvolan, Pieksamaen ja Vaasan 
uusien asemien alustavia suunnitelmia. 

Turvalaitefaostossa laadittiin 7 8 turvalaitoksen 
ja 21 tienristeyksen uudistus- ja taydennys
suunnitelmat, minka lisaksi kasiteltiin 80 muuta 
turvalaiteteknillista asiaa. 

Erikoisesti mainittakoon seuraavia turvalai
toksia koskevat suunnitelmat: 

TikkuriJa (releasetinlaite), Riihimaki (erka
nemisvaihteen turvalaitos), Ryttyla, Viinikka. 
( erkanemisvaihteen turvalaitos), Kangasala 
(junanlahetys- ja junansiirto-opastimet), Sayna
jarvi, Hirsila, Valkeajiirvi, Oulainen, Liakanjoki, 
Heinola, Harju (releasetinlaite), Mantyharju (rele
asetinlaite), Markkala, Paltamo (Kiehimajoen 
sillan turvalaitos), Uimaharju. 

Ylikaytavien liikenteen turvaamista koskevia 
varoitusopastinlaitoksia suunniteltiin =· seu
raaville liikennepaikoille: 

Espoo, Ruutana, Jarvela, Aura ja Kerava. 
Turvalaitosten kayttoa varten laadittiin 63 

asemapiirustuksella varustettua erikoisj ohto
saantoa, joista 26 varmistuslukkolaitoksia ja 8 
valo- ja aanivaroituslaitoksia varten. 

Jaosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknil
lista puolta ja laati niita varten 117 erikoispiirus
tusta seka asetinlaitekilpipiirustuksia 290 kpl. 

Uusia yleisia rakennepiirustuksia valmistui 
55 kpl. 

Sitapaitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneisto
jen ja tarkeimpien erikoistarvikkeiden tilaami
sesta tyopaikoille ja turvalaitevarastoon seka 
niiden tarkastuksesta ja vastaanotosta. 

Geoteknillisen faoston toime:Jta suoritettiin 
v. 1955 aikana maaperatutkimuksia 101 eri 
tutkimuspaikalla. Niissa toimitettiin kaikkiaan 
2 845 koetuskairausta, joiden yhteenlaskettu 
pituus oli 17 616 m, ja otettiin maanaytteita 
95 pisteesta yhteensa 756 kpl. Naiden lisaksi 
tutkittiin jaostossa 98 sora- ja sepelinaytetta 
Tutkimusten johdosta laadittiin 112 piirustusta. 

Suunnitteilla olleiden uudis- ja lisarakennusten 
perustamissuhteita koskevia tutkimul{sia suori
tettiin mm. Toijalan, Oulun ja Kumisevan uusia 
asemarakennuksia, Kuopion sahko- ja huolto
rakennusta (2 paikkaa), Kouvolan paja- ja 
huoltorakennusta sekii useiden tavaratoimistojen 
ja veturitallien laajennustoita varten. Lisaksi 
tutkittiin useita valonheitinpylvaiden ja poltto
ainesailioiden paikkoja. 

Ratapenkereen vakavuutta selvittavia tutki
muksia suoritettiin rom. rataosilla Herrala-
Okeroinen, Viialar-Mattila, Saynajarvi-Lyly 
(2) ja Nohkua--Karkku. Samassa tarkoituk
sessa tutkittiin myos Metsakylan ja Saynajarven 
ratapiha-alueet. Radan oikaisumahdollisuuksia 
selvitettiin valeilla Harju-Multamaki, Toivala 
-Siilinjarvi, Alapitk~Pajujarvi, Lapinlahti
Taipale (2) ja Reitkalli-Salmenkyla suorite
tuissa tutkimuksissa. Suunnitteilla olleella Vihe
riaisten teollisuusradalla tutkittiin geoteknillisia 
vahvistustoimenpiteita vaativat pehmeikko
alueet. 

Paitsi vanhojen siltojen ja rumpujen uusimista 
ja syventamista silmalla pitaen suoritettuja 
tutkimuksia tutkittiin perustamissuhteet suunni
telluilla ylikulkusiltapaikoilla Kemissa (3), Siilin
jarvella (2), Peipohjassa, Lahdessa ja Pieksa
maella seka va1eilla Raisio-Piuha, Metsakylii.
SalmenkyHi (2), Pihlavar-Mantyluoto, Joroinen 
-Kerisalo seka eri rautatierakennuksilla yh
teensa 5 paikassa. Alikulkusiltoja varten suori
tettiin pohjatutkimukset Muurolassa, Kurikassa, 
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Iitta1assa, Lappeenrannassa seka vi:i.lilla Vaakio 
-Lippo Kontiomaen-Taivalkosken rautatie
rakennuksella. 

Soranottopaikkoja tutkittiin jaoston toi
mesta 4. 

Tutkimusten perusteella annettiin 1ausunnot 
kysymykseen tulevista perustamistavoista ja 
tarpeellisista vahvistustoimenpiteista. Perustus
ja vahvistustoiden suoritusta va1vottiin jaoston 
tyovoiman sallimissa rajoissa. 

III. RAUTATIERAKENNUKSET. 
Vuonna 1955 jatkettiin toita Kontiomaen

Taivalkosken, Suolahden-Haapajarven, Murto
maen-Otanmaen, Joensuun-Koveron ja Siilin
jarven-Juankosken rautatierakennuksilla seka 
Pohjois-Suomen ratojen jalleenrakennuksilla ja 
aloitettiin alustavat tyot Viheriaisen rataraken
nulrsella. 

Varoja kaytettiin ja toita suoritettiin maini
tuilla rautatierakennusosaston alaisilla tyopai
koilla seuraavasti: 

Kontiomi:ien-Taivalkosken rautatiemkennus 
Kontiomiien-Taivalkosken 171 km pituinen 

rata sisaltyi 20 paivana huhtikuuta 1934 annet
tuun lakiin rautatierakennuksista 1934--1938 ja 
sen rakennustyot aloitettiin v . 1934. Tasta 
radasta liitettiin 1 paivana joulukuuta 1939 
rataverkkoon 46 km pituinen rataosa Kontio
maki-Hyrynsalmi seka 1 paivana marraskuuta 
1954 17. 7 km pituinen rataosa Hyrynsalmi
Laaja, joka oli jo 1 paivana joulukuuta 1952 
avattu valiaikaiselle yleiselie liikenteelle. Rata
verkkoon liitettiin 16 paivana syyskuuta 1955 
10. 4 s km pituinen rataosa Laaja---Pesiokyla ja 
1 paivana joulukuuta Pesiokylan-Ammansaaren 
viiJinen 17 . o 9 km pituinen rataosuus. 

Vuoden 1955 aikana ovat rautatierakennuksen 
paaasialiisimmat tyot olleet rataosan Laaja--
Pesiokylii-Ammansaari sorastus- ja viimeistely
tyot, rataosan Pesiokylii-Taivalkoski leikkaus
ja pengerrystyot ja Pesiokylan-Kovajarven 

TyOlajl 

Penger·rystyot 
Rata-alueen raivausta . ... . .. . .. . ......... . ....... . 
Laskuojien kaivua . . . . .. . .. . . .. .... . .. . . . .. . ..... . 
Maata ojista penkereeseen . . .... . .... .. . . ......... . 

» ~ sivuun .... .. . . . . .... . . . .. .. ......... . 
» rataleikkanksista penkereeseen .............. . 
& rataleikkauksista sivuun . . . . ...... . ....... . . 

Lisii.maata penkereeseen ... ... ........ . ... . .... . .. . 
» » normaaliradan junilla 

Sivu- ja laskuojien louhimista ..................... . 
Rataleikkauksien louhimista ........... . .... . ..... . 
Maakivien louhimista .... . .... . ..... . ..... . .. . .. . . . 
Tuki- ja keilamuuria .. ... . . ........... . .... . ..... . 
Kiviverhousta .. . . .. ...... .. .... . ....... .. . . ..... . 
Multa-, turve- ja soraverhousta .... . . . . .. . . .... . . . . 
Salaojaa ..... . ........ . ... ... ........ . ...... . . .. . 

Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ...... . .. . ......... . .. . 

~. . . .. normaaliradan junilla . . ...... . .... ... .. . 
Sepelomt1a ... . ...... . ... . . . ................ . .... . 

valisen osuuden kiskottaminen osaksi seka vali
aikaisten majoitustilojen rakentaminen rata
osalla VaakiO-Taivalkoski. 

V a r o j e n k a y t t 6: 
Siirtynyt vuodelta 1953 

19 Pl. I: 12 ... . ......... . 
Siirtynyt vuodelta 1954 

19 Pl. I: 8 .............. . 
Myonnetty vuodelle 1955 

19 Pl. I: 14 ... ........ .. . 

Kaytetty vuonna 1955 ..... . 
Siirtyy vuodelle 1956 .... ... . 

Tyoliisyyden turvaaminen: 
Varattu vuonna 1955 makset

tavia vuoden 1954 menoja 
varten 19 P l. VI: 1 ... .. . . 

Myonnetty vuodelle 1955 
19 P l. VI: 1 .. . .......... . 

Kaytetty vuonna 1955 ..... . 
Jiiannos ................ .. . . 

S u o r i t e t u t t y 6 t : 

35 960 043:-

49 278 563:-

173 200 000:-
258 438 606:-
129 360 960:-
129 077 646: -

153 490:-

290 900 000: -
291 053 490:-
2 2 452 543:-

8 600 947: -

Pen gerry sty o t . Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1955 seka 
rautatierakennustoiden alkamisesta lukien seu
raavasti: 

v. 1955 

Paljous 

2 527 m 3 

2 485 >) 

5 765 )) 
59 907 )) 
16 318 » 
84 094 » 
66 550 » 

16 326 » 
782 » 
388 & 

44 624 m 3 

56 795 & 

40 & 

I Kustannus 

1 872 160 
1017 204 
1192 307 
1904 994 

51 900 773 
6 499 385 

38 999125 
41780 283 

11000 
49 331 389 

1 033 578 
1724 997 

58 825 

17 560 038 
20 670 905 

135 007 

Paljous 
vv. 1934-1955 

60 392 m3 

130 106 » 
55 540 • 

1050 996 » 
73 791 >) 

378 972 * 
440 250 » 

1498 » 
70 868 * 
19 201 & 

12 752 » 
21 629 m2 

375 537 • 
1515 m 

48 391 m3 

308047 • 
5 374 • 
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Yllamainituista tyomiiarista ovat kaksi ura
koitsijaliiketta suorittaneet rautatiehallituksen 
kanssa tekemiensa sopimusten mukaisesti yh
teensa lasku- ja sivuojien kaivua 2 160 ms, rata
leikkauksista maa.n siirtoa 19 644 ms, kallion lou
hintaa 16 326 m 8 ja lisamaa.n ajoa 15 558 ms. 

R u m m u t j a s i ll a t. Rumpuja valmistui 
26 kpl, joista 2 kpl yksityisten rakennusliikeitten 
urakoimina. Tuomipuron terasbetonikantinen 
ratasilta, v. a. 6. o m, pl 4 182 + 15.6 m, raken
nettiin valmiiksi omana ja Tervajoki I:n teras
betonikantinen ratasilta, v. a. 10.4 m, pi 4 471 
+ 12. o m niinikiian urakoitsijaliikkeen tyona. 

P a ii. ll y s r a k e n n e. Uusilla 30 kg/m kis
koilla kiskotettiin piiaraidetta Pesiokylan-Kova
jarven valilla 4. 2 2 km ja sivuraiteita 0. 6 3 km. 

.. A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Arnmansaaren liikennepaikalla tehtiin tulotieta 
ja Puolangan maantien siirtoa seka kuormaus
alueiden tasoituksia, Pesiokylfin liikennepaikalla 
suoritettiin asema-aukion tasoitusta ja Kurtin 
liikennepaikalla aloitettiin tulotien teko. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Huonerakennus
ten viimeistelytoitii. suoritettiin Pesiokylan 
:pysfi:kkirakennukses~a, 3-perheen asuntotalossa 
Ja sisustamistoita Arnmansaaren pysakkiraken
nuksessa. Rakennusaikaiseen majoitustarkoituk
seen pystytettiin yhteensa 12 kpl erilaisia vali
aikaisia asuin- ja ruokailurakennuksia. 

V i e s t i l a i t e e t. Vaakion-Leinon valille 
vedettiin puhelinlinja. 

R a d a n v a r u s t e e t. Pesiokylan liikenne
paikan henkilo- ja kuormauslaiturit rakennettiin 
valmiiksi, samoin henkilolaituri Ammii.nsaaren 
liikennepaikalle, johon myos tehtiin kiiantolava 
ja asennettiin ulkovalaistus. 

Tyolaii 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta ........... . ................ . 
Laskuojien kaivua ............................... . 
Maata ojista penkereeseen .. ........... ... . .. ..... . 

» sivuun .... ...................... .... . 
rataleikkauksista penkereeseen .............. . 

» rataleikkauksista sivuun ................... . 
Lisamaata penkereeseen .......................... . 

» » normaaliradan junilla ...... . 
Sivu- ja laskuojien louhimista ..................... . 
Rataleikkauksen louhimista ....................... . 
Maakivien louhimista ............................. . 
Penkereen alustan vahvistaminen .................. . 
Tuki- ja keilamuuria .. ........ .. ........ .. .... ... . 
Kiviverhousta ........ ......... ................. . . 
Multa- ja turveverhousta ......................... . 
Salaojaa ........................................ . 
Kiviheittoa ...................................... . 

Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ...................... . 

• normaaliradan junilla .................. . 
Sepelintekoa ja sepelointia ........................ . 

3 8727-56 

Suolahden---.Haapajiirven rautatie1·akennus 
Tallii. 171 km pituisella radalla, jonka rakenta

misesta piiatettiin 20 paivanii. huhtikuuta 1934 
annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina 
1934--1938, aloitettiin tyot vuoden 1938 lopulla. 
Radasta liitettiin 1 paivanii. toukokuuta 1943 
rataverkkoon 7 km pituinen rataosa Suolahti
Aanekoski ja joulukuU? 16 paivana 1954 28.2 
km pituinen rataosa Aanekoski-Saarijarvi ja 
23. o km pituinen rataosa Haapajii.rvi-Muuras 
samoinkuin Kumisevan liikennepaikalta erka
neva 4. s krn pituinen Pitkakankaan soraraide. 

Vuodf!!t 1955 aikana jatkettiin toita koko 
vii.lillii. Aanekoski-Haa.pajarvi seka Suolahden 
uudella asemalla. 

Varoj en kii.ytto: 
Siirtynyt vuodelta 1954 

19 Pl. I: 8 . . . . . . . . . . . . . . . 280 600 876: 
Myonnetty vuodelle 1955 

19 Pl. I: 14 · . . . . . . . . . . . . . . 270 530 000: -
551 130 876: -

Kaytetty vuonna 1955 . . . . . . 502 484 603: -
Siirtyy vuodelle 1956 . . . . . . . . 48 646 273: -

Tyollisyyden turvaaminen: 
Myonnetty vuodelle 1955 

19 Pl. VI: 1 . . . . . . . . . . . . . . 548 000 000:
Kaytetty vuonna 1955 . . . . . . 515 483 840: -
Jiiiinn6s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 516 160: -

S u o r i t e t u t t y 6 t: 
P en g e r r y s t y 6 t. Pengerryst6ita suori

tettiin pii.iiasiallisesti rataosalla Saarijarvi-Hin
kua. Raidesoraa kuljetettiin ennen kiskotusta 
rataosalle Seikka-Pihtipudas sekii. kiskotuksen 
jalkeen rataosille Hietama-Saarijarvi ja Kumi
seva-Pihtipudas. 

Pengerryst6ita on suoritettu ja raidesoraa 
kuljetettu vuonna 1955 ja rautatierakennus
toiden alkamisesta lukien seuraavasti: 

I v . 1955 I Paljous 

I Kustannus 
vv. 1934-1955 

Paljous 

373 555 
25 185 ms 10 340 847 76 714 ms 
20 889 >) 10 982 327 94 871 >) 

35 931 11497 998 107 258 )) 

178 293 >) 131140 235 1 461 095 >) 

12 262 )) 4 776175 110 324 >) 

253 396 )) 85 591213 710 090 >) 

62 582 )) 30 028 379 296 507 
953 )) 947 474 2 087 

40 333 >) 79 724 659 136 741 )) 

12 432 & 14 097 653 144 908 ~ 

2 500 000 
473 & 774 802 11579 • 763 m2 1182 343 7 206 m2 

1851 » 166119 50 559 » 
282 m 536137 3 336 m 
32 ms 22 080 1160 ms 

19 362 » 8 329 376 121 727 >) 

44336 14 864 388 205 482 » 
550 320 735 1396 & 
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Yllii.mainituista tyomii.arista ovat v. 1955 
aikana suorittaneet kolme urakoitsijatoiminimea 
yhteensa rataleikkauksista maan iirtoa 16 527 
m 3, ojankaivua 726 m 3, kallionlouhintaa 18 490 
m 3 ja lisamaan ajoa 4 659 ms. 

Rum m u t j a s i 11 at. Rumpuja valmistui 
14 kpl. Heinajoen sillan 21. o m jannemittainen 
terasjanne, pi 6 836 + 5. o m, asennettiin paikoil
leen, Suvannonlahden holvisilta, v. a. 4. 5 m, 
pl 5 868 + 10. o m, valmistui, Myllypuron teriis
betonipalkldsillan, v. a. 6. s m, pl 3 831 + 10. om, 
rakennustyo aloitettiin ja Insinooritoimisto Silta 
ja Satama Oy suoritti urakalla annettm Palaava
sa1men 1evysillan, j. m. 16. o m, p1 1 862 + 10. o 
m, perustamistoitii. 

P a a 11 y s r a k e n n e. Paaraide kiskotettiin 
rataosalla Muuras-Pihtipudas, samoin soraraide 
Alvajarven sorakuoppaan ja sivuraiteita, kaik
kiaan 28 km rataa. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Suolahden tulotie seka Iisakkalan, pi 954, ja 
Parantalan tiensiirrot valmistuivat. Tietyot a1oi
tettiin Seikassa ja Pihtiputaan tulotiehen ajet
tiin kantava kerros. Kuormausalueiden tasoi
tuksia suoritettiin kiskotettujen rataosien lii
kennepaikoilla. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Suolahden vesi
tornin ja pumppuhuoneen viimeistelytyot suori
tettiin. Linnan 1aitw:itupa ja yhden perheen 
asunto, Seikan ja Muuraksen yhden perheen 
asunnot seka Varasen kahden perheen asuintalo 
valmistuivat. Parantalassa valmistui pysakki
ta1o sisustustoita lukuunottamatta ja rakennet
tiin siella yksi lisaasunto ratavartijatuvan yhtey
teen. Saarijarven asemata1on ja Pihtiputaan 
tavarasuojan rakennustyot aloitettiin. 

Vies t i 1 a itt e e t. Toinen puhelinjohto
pari vedettiin Alvajarven-Pihtiputaan va1ille. 

Tyiilaji 

Pengerrystyot 
Laskuojien kaivua . .. . ........ ....... .. . .... . .. . . . 
Maata ojista penkereeseen . .. ....... . .. . .......... . 

~ sivuun .......... . ......... . ... .. .... . 
» rataleikkauksista penkereeseen .. . ........... . 

Maata rataleikkauksista sivuun ..... . ............. . 
Lisamaata penkereeseen .. . .................... ... . 

~ & normaaliradan junilla ..... . . 
Sivu- ja laskuojien Jouhimista . .. ..... ........ . .... . 
Rataleikkauksien louhimista ... . . . ...... . ... .. .... . 
Maa1:ivien louhimista ... .. ............... ......... . 
Penkereen alustan vahvistaminen .... .. .... . ..... . . . 
Tuki- ja keilamuuria ..... . ........ . ... ... .. . . .. .. . 
Kiviverhousta . .... .. ......................... ... . 
Multa-, turve- ja soraverhottsta ............. . . . ... . 
Salaojaa ............. ...... .... ... ......... . .... . 

Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta . .................. .. . . 

normaaliradan junilla ............. ... .. . 

R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t . 
Linnan liikennepaikalle tehtiin henkilo- ja kuor
mauslaiturit sekii Hietaman, Paranta1an ja Saari
jarven liilcennepaikoille kuormaus1aiturit. 

Joensuun-Kove1·on rautatierakennus 
Joensuun- Koveron 44. 4 km pituisen radan, 

jonlca rakentamisesta eduskunta 11 paivana 
marraskuuta 1949 oli tehnyt paatoksen, rakenta
minen aloitettiin tyottomyystoina 1 paivana 
joulukuuta 1949. Valtioneuvoston paiitoksen 
mukaisesti 25 paiviina marraskuuta 1951 kes
keytetyt tyot aloitettiin uudelleen 1 paivanii 
helmikuuta 1953 ja jatkettiin niita edelleen 
kertomusvuoden aikana. 

Vuonna 1955 jatkettiin keskeneriiisia pen
gerrys-, sorastws- ja siltatoitii. sekii naulattiin 
piiiiraidetta. 

V a r o j e n k ii y t t 6: 
Myonnetty vuodelle 1955 

19 Pl. I: 14 ............. . 
Kiiytetty vuonna 1955 . .... . 
Siirtyy vuodelle 1956 ..... . . . 

Tyollisyyden turvaaminen: 
Varattu vuonna 1955 makset

tavia vuoden 1954 menoja 
varten 19 Pl. VI: 1 . . .... . 

Myonnetty vuodelle 1955 
19 Pl. VI: 1 . ............ . 

Kaytetty vuonna 1955 ..... . 
Jiiiinnos ...... .. .......... . . 

Suoritetut tyot: 

130 000 000:-
93 027 839:-
36 972 161:-

5 732 511:-

171 000 000:-
176 732 511: -
170 705 490: -

6 027 021:-

P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerrystoitii on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu v . 1955 sekii 
rautatierakennustoiden alkamisesta lukien seu
raavasti: 

I v . 1955 

Paljous 

4 206 m3 

1 958 
21053 
27 700 
88 748 
29 415 
1000 

14 589 
105 

320 >) 

445 m2 

13 390 m3 

1230 

\ Kustannus 

1887175 

611118 
9 148188 
5199 249 

39 554 217 
17 031320 

256 825 
22 707 859 

495 563 
10 267 

529 774 
145 214 

5 648 283 
1143 194 

I Paljous 
vv. 1941)-1955 

14 802 m3 
32 235 
56 628 

309 388 
71113 

202 777 
36 691 

1078 
55 846 

5 217 

712 
2 966 m2 

50 
25 m 

17 487 m3 
19 456 
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Edella mainituista tyomaarista on yksityinen 
toiminimi auorittanut vuoden 1955 aikana ura
koitsijana rata1eikkauksista maanaiirtoa 1 265m3 

ja kallionlouhintaa 6 546 rna. 

R u m m u t j a s i 11 a t. Rumpuja va1mis
tui 1 kpl. Iikaenjoen 1evysillan, j . m. 23. o m, 
p1 448 + 13. o m, maatuet va1mistuivat ja Janis
joan 1evyaillan, j. m. 26. o m, p1 1 993 + 5. o m, 
maatuet va1mistuivat yksityisen rakennus1iik
keen urakoimina. Niinikaan yksityisen raken
nusliikkeen toimesta rakennettiin Kissajoen, 
v. a. 5. o m, p1 1 444 + 0. 5 m, Myllypuron, 
v . a. 4. o m, p1 1 634 + 15. o m, ja Honkapuron, 
v. a. 4.o m, p1 1875 + 10.o m, terasbetoni
kantiset ratasillat seka Huhtilammen- Koveron 
maantien terasbetonikantinen y1iku1kusilta, j. m. 
9.5o+13.ao + 9.5o m, p1 2020 + 10.o m, ja 
Heinavaaran-Kiihte1ysvaaran maantien teras
betoniho1visilta, v. a . 8. 53 m, pl 1 182 + 19. 5o m. 

P a a 11 y s r a k e n n e. Paaraidetta kiskotet
tiin Tervasuon soramaen-Heinavaaran valinen 
4. o o km pituinen rataosa uusilla 30 kgfm kiskoilla. 

Huon era ken n u k set. Heinavaaran lii
kennepaikalle valmistui ratamestarin asuin
rakennus. 

Siilinfiirven-J uankos ken rautatierakennus 
Siilinjarven-Juankosken 42.6 km pituisen 

radan rakentamisesta paatti eduskunta 11 pai
vana marraskuuta 1949, ja tyot a1oitettiin joulu-

Tyolaji 

Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta ..................... .... ... . 
Laskuojien kaivua ja jiirjeste1ya ...... . ........... . 
Maata ojista penkereeseen .................. .. .... . 

• sivuun .............. . ............... . 
rataleikkauksista penkeroeseen ........ . . . ... . 

* • sivuun ............ .. .. ... . 
Lisamaata penkereeseen .... ......... . ........... . . 

~ » normaaliradan junilla ...... . 
Sivu- ja laskuojien 1ouhimista ...... ... ..... .. .... . . 
Rataleikkauksion louhimista .. ........ . ........... . 
Maakivien louhimista ..... . .. .. ...... . ........... . . 
Penkereen a1ustan vahvistaminen . . ....... .. ...... . 
Tuki- ja keilamuuria ........ ... ..... . ..... ...... . . 
Kivivorhousta ..................... . ............. . 
Turve-, multa- ja soraverhousta . . ... . .. ... . ....... . 
Salaojaa .......... . . . .......... . . . .. . ........... . 

Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ...................... . 

normaaliradan junilla ........ . .. ....... . 

Edella mainituista tyomaarista on vuoden 
1955 aikana yksityisen rakennusliikkeen toi
mesta suoritettu urakalla maan siirtoa rata1eik
kauksista 8 350m3, ka1lion louhimista 22 049 m 3, 

maakivien 1ouhimista 106 m 3 ja lisamaan ajoa 
11 436 m 3• 

kuun alussa vuonna 1949. Marraskuun 25 pai
vana 1951 tapahtuneen keskeytyksen jalkeen 
a1oitettiin tyot jalleen 8 paivana tammikuuta 
1953 ja jatkettiin niita edelleen kertomusvuoden 
aikana. 

Rautatierakennuksen paaasiallisimmat tyo
kohteet vuonna 1955 ovat olleet pengerrys-, 
silta-, rumpu- ja sorastustyot koko rataosalla 
seka Savon radan muutoksella Siilinjarven erka
nemis1iikennepaikalla. 

V a r o j e n k a y t t 6: 

Myonnetty vuodelle 1955 
19 Pl. I: 14 . . . . . . . . . . . . . . 24 700 000: -

Siirtyy vuodelle 1956 . . . . . . . . 24 700 000: -

Tyollisyyden turvaaminen: 
Varattu vuonna 1955 makset

tavia vuoden 1954 menoja 
varten 19 Pl. VI: 1 . . . . . . . 8 045 305: -

Myonnetty vuodelle 1955 
19 Pl. VI: 1 . . . . . . . . . . . . . . 362 000 000: -

370 045 305: -
Kaytetty vuonna 1955 . . . . . . 364 298 382: -
Jaannos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 746 923: -

Suoritetut tyot: 

P e n g e r r y s t y 6 t . Pengerrystoita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1955 
seka rautatierakennustoiden alkamisesta lukien 
seuraavasti: 

!--'-'·:__=.;:..:.::. ____ --, _______ vv. 1949- 1955 

I 
v 1955 I Paljous 

Paljous I Kust.annus 

2 438 m3 

2 445 * 
6 761 

91 291 >) 

44154 
181328 » 

8 850 » 
277 >) 

46 652 )) 
172 >) 

166 >) 

111 m2 

4 806 >) 

368 Ill 

1016 m3 

44 528 i> 

57 385 
1012 044 

819 779 
1 720 201 

54146176 
15 680 324 
73149 761 
1958 638 

495 740 
83 624 835 

314115 
817 862 
175 993 

48 030 
261 910 
550 483 

156 350 
17 008184 

13 934 m3 

21421 
22 717 

409 381 
54 936 

323 727 
9 520 
1287 

116 944 
5178 

247 
1497 m 2 

6 372 
368 m 

11 971 m3 

44 528 

Rum m u t j a s i 11 at. Rumpuja valmis
tui 8 kpl. Pahkasalmen, v. a. 5. o m, pl 1 060 + 
0. o m, terasbetonikantinen si1ta ja Kuus1ahden 
y1ikulkusilta, v. a. 11.22 m, p1 2 276 + o. o m, 
valmistuivat seka Nilsian-Sankimaen kunnan
tien alikulkusillan, pl 1 850 + 17. a m, 12. o o m 
teriisjanne asennettiin paikoilleen. 
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P a a l 1 y s r a k e n n e. Ty6raidetta naulat
tiin vanhoilla 22 . 343 kg/m kiskoilla 16 km pitui
nen rataosa Kuuslahti- Hiltulanmaki. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t . 
Tuloteiden rakentaminen aloitettiin Sankimaen, 
Hiltulanmiien, Sahinpuron ja Vuotlahden lii
kennepaikoilla seka liikennepaikkojen tasoituk
sia kaikilla liikennepaikoilla. 

Huon era ken n u k set. Hiltulanmaen 
ratavartijatuvan rakennusty6t aloitettiin. 

M urtomaen-Otanmiien rautatie1·akennua 

Murtomiien-Otanmiien 26.1 km pituisen kai
vosradan, jonka aloittamisesta eduskunta paiitti 
13 piiivana kesiikuuta 1951, rakennusty6t aloi
tettiin 1 paivana heinakuuta 1951. Oltuaan jo 
toukokuusta 1952 lukien piiiiasialliselta osaltaan 
avattuna valiaikaiselle kokovaunukuormaliiken
teelle, maiiriittiin rata 1 piiiviista marraskuuta 
1953 lukien avattavaksi yleiselle liikenteelle seka 
liitettiiviiksi rataverkkoon, jota ennen saman 
vuoden syyskuussa aloitettiin kaivostuotteiden 
kuljetukset. Rata paaradan osalta luovutettiin 

'fyolnil 

Pengerrystyiit 
Rata-alueen raivausta .. ......... . ................ . 
Laskuojien kaivua ja jarjestelyii ............... ... . 
Maata ojista penkereeseen ............... .. .... . .. . 

>> sivuun ...... . . . .......... ... .. . ..... . 
rataleikkauksista penkereesecn ...... . .... . .. . 

» •> sivuun ..... . ...... .. ..... . 
Lisiimaata penkereeseen ..... ..... .... ..... .. ..... . 

» •> normaaliradan junilla ...... . 
Sivu- ja laskuojien louhimista . . . . .............. . .. . 
Rataleikkauksien louhimista .... . ................. . 
Maakivien louhimista ............ .... ............. . 
Tuki- ja keilamuuria ....... . . .. ... . ... . .......... . 
Kiviverhousta ........ . .......................... . 
Salaojaa ........................... .. .. .. ....... . 
Kiviheittoa . . ........... ...... ...... ... . . ........ . 

Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ......... . ....... . .... . 

·~-. . .. normaaliradan junilla ............. ..... . 
Scpelomt1a ...... . .. . . . .......................... . 

P a a 11 y s r a k e n n e . Murtomiien raiteita 
jatkettaessa ja kolmioraiteella kiskotettiin uusilla 
30 kg/m kiskoilla 1,204 km ja vanhoilla kiskoilla 
sivuraiteita 0,379 km. Vaihteita na1.ilattiin tai 
siirrettiin 9 kpl. 

R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t . 
Murtomaella tehtiin henkil6- ja kuormauslaiturit 
ja Otanmaellii tasoitettiin halkotarhan alue. 

V ihe1·iiiisen ratarakennua 

Valtioneuvoston paiitettya kulktilaitosten ja 
yleisten t6iden ministeri6n kirjelman n:o 6 102, 

1 piiiviistii marraskuuta 1954 lukien rataosaston 
hoitoon ja Murtomiien ratapihalaajennus ja kol
mioraide 12 piiivastii lokakuuta 1955 lukien. 

Kertomusvuoden aikana ovat rautatieraken
nuksen piiiiasiallisimmat ty6kohteet olleet Murto
maen ratapihalaajennuksen ja kolmioraiteen leik
kaus-, pengerrys-, kiskotus-, sorastus-, sepel6inti
ja laiturity6t. 

V a r o j e n k ii y t t 6: 

Siirtynyt vuodelta 1953 
19 Pl. I: 12 ... . . . ..... ... . 

Siirtynyt vuode1ta 1954 
19 Pl. I: 8 .... ... ........ . 

Kiiytetty vuonna 1955 ...... . 
Siirtyy vuodelle 1956 ........ . 

S u o r i t e t u t t y 6 t: 

15 534 090:-

57 926 866:-
73 460 956:-
47 502 947:-
25 958 009:-

Pen gerry sty 6 t . Pengerryst6itii on suo
ritettu ja raidesoraa kuijetettu v. 1955 seka 
rautatierakennustoiden a1kamisesta 1ukien seu
raavasti: 

I 
v. 1955 I Paljous _:_..::..:_:..:..._ _____ 1________ vv. 1951- 1955 

Paljous Kustannus 

80 ru3 

673 » 
1282 >) 

409 
5 397 )) 

124 >) 

47 » 

4115 m3 

1428 )) 

31625 

33 350 
504 964 

1248 654 
106 242 

3 580 953 
165 350 

9 200 
35 870 

2 056 893 
17 932 

1196 230 

9113 m3 

2 247 » 
42 562 )) 

122 077 » 
19167 
22 892 

129 178 
938 

30 883 » 
2 486 & 

595 » 
1 932 m2 

61 D1 

30 m3 

4 279 >) 

57 168 >) 

15 121 )) 

1. 12. 1955, mukaan 5. 26 km pituisen tehdas
raiteen rakentamisesta Neste Oy:n uudelle teo1-
lisuusalueelle Raision kunnan Viheriiiisen nie
meen rautatiehallituksen varhe=in samana 
vuonna tutkiman suunnan mukaisesti, aloitet
tiin joulukuussa ratalinjan paalutust6itii ja tila
paisten asuin- ja varastorakennul<:sien pystytysta. 

V a r o j e n k a y t t 6: 

My6nnetty vuodelle 1955 
19 Pl. VI: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 500 000:

Kiiytetty vuonna 1955 . . . . . . . . 176 338:
J aann6s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--=4-3~2:=c3=-=o-=6-=2-: -



-21-

Pohjoia-Suomen 1·atojen ko1·jaukset 

Vuonna 1955 jatkettiin v. 1944 aloitettuja 
rataverkon korjaustoita 8. ratajakson alueella. 
Rautatiehallituksen 17 . II. 54 tekemiilla paatok
sella on Pohjois-Suomen rataverkon jalleen
rakennustyot luovutettu I. I. 55 lukien rata
osaston hoitoon lukuunottamatta Rovaniemen 
ja Kernijarven asematalojen rakentarnista. 

Tarkein rautatierakennusosaston alainen tyo
kohde oli v. 1955 Kernijarven uuden asema
talon toiden loppuunsaattaminen. Niinikaan 
Rova.niemen asematalon lopputyot valmistuivat. 

V a r o j e n k a y t t o: 
Siirtynyt vuodelta 1954 

19 Pl. I: 11 . . . . . . . . . . . . . . . 17 224 507:
Myonnetty vuodelle 1955 

19 Pl. I : 17 (pakkolunastus) 840 800: -
Myonnetty vuodelle 1955 

19 Pl. I: 14 (pakkolunastus) 779 500:-
18 844 807:

Kaytetty vuonna 1955 . . . . . . . 16 058 068:-
Siirtyy vuodelle 1956 . . . . . . . . . 2 786 739: -

S u o r i t e t u t t y o t: 
H u o n e r a k e n n u k s e t. Kernijarven uusi 

asematalo valmistui 30. 9 . 1955 urakoitsijan, 
Kernin Rakennus Oy:n, toirnesta. 

Rautatietutkimukset 

V a r o j e n k a y t t 6: 
Siirtynyt vuodelta 1952 

12 Pl. XII: 6 ..... . .. .. ... . 
Kaytetty vuonna 1955 ... . ... . 
Peruutuu ................... . 

Tyollisyyden turvaaminen: 

M)~~~~tYI~u~~~~~~. ~~~~ ...... . 
Kaytetty vuonna 1955 ....... . 
Jaannos .... . ................ . 

592 438: -
519 337:-
10101:-

2 850 000:-
1705 551:-
1 144 449: -

Vuonna 1955 kaynnissa olleisiin rautatie
rakennuksiin ja radankorjauksiin niiden aloit
tarnisesta alkaen vuosittain ja yhteensa kay
tetyt rahamaarat samoinkuin niihin ja rau tatie
tutkirnuksiin vuonna 1955 kaytetyt varat ilme
nevat seuraavasta taulukosta: 

Yuosi 

I 
Kontiomiiki-~ Suolahti
Taivalkoski Haapajiiivl 

I 
Murtomiik !-~ Joensuu-
Otanmiiki Kovero I 

Siilinjiiivl- I Pohj.Suom~n I Orivesi-
Juankoski radankorj. Jiimsii 

I I 
Vihe-
riiiisen 
rata-
raken . . 

1934- 38 44 313178 1601382 491053 
1939 29 912 353 10 081576 11861449 
1940 4 443 702 6 333 869 16 931 281 
1941 3 867 966 5 027 573 19 759 320 
1942 5 391173 6 348 928 19 493 313 
1943 6 373 487 6 333 637 12 097 374 
1944 4 031845 4 050136 2 883 980 14 468 874 
1945 3 958 285 5189 915 296 997 938 49 228 700 
1946 - 11195 485 326 454 944 63 452150 
19'47 - 8 529 766 339 537 032 80 948 931 
1948 - 15 428 320 258 442 627 189 617 400 
1949 989 757 132 613 904 17 020 947 13 865126 365 733 237 285 250 322 
1950 29 955 094 228 650 716 171893 800 143 779 350 659 633 999 237 431 230 
1951 123 307 004 267 274 717 81079 488 84 255 733 96 066 871 429 736 746 226 064 328 
1952 218141838 250 009 222 365 361513 6 638 891 192 991 305153 567 191261740 
1953 316 0 1925 805 356 852 426 489 909 159 858 074 176 387 914 185 174 812 57 132 440 
1954 346 387 752 1216 788 078 161103 228 385 275 301 435133 715 101 758 932 65 705 
1955 415157 595 1019 646 088 47 502 947 262 772 701 358 965 447 16 058 068 54 847 586 296 310 

1545 234102 4 000 460164 1081537 085 1 087 715 447 1224 391 414 3 287 565 882 1530 403196 296 310 

V . 1955 kaytetty lisaksi: Yhteensa vuonna 19 55 

Vihannin kaivosrata . . . . . . . . . . 72 818 056:
Korian-Harjtm yhdysrata . . . . 798 401:-

Rautatierakenn. ja radankorj. 2 248 863 199:
Rautatietutkirnukset . . . . . . . . 2 367 447: -

IV. LIIKKUVA KALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET. 

Liikkuva kalusto. 
Vuoden aikana valrnistui 15 hoyryveturia, 

joista 8 raskasta Hr 1-sarjan henkilojunaveturia 
ja 7 raskasta Tr 1-sarjan tavarajunaveturia. 
Hr 1-sarjan veturit valmistuivat Tampereen 
Pellava- ja Rautateollisuus Oy:lta ja Tr 1-sarjan 

veturit Lokomo Oy:lta. Liil~enteesta poistettiin 
vuoden kuluessa kaikkiaan 18 hoyryveturia 
(Sk 3-sarjaa 16 kpl, Sk 5-sarjaa 1 kpl ja Hk 
1-sarjaa 1 kpl), joten hoyryveturien luku aleni 
vuoden aikana 3:lla ollen vuoden lopussa 798 kpl. 
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Dieselvetureita valmistui v. 1955 5 kpl ja 
olivat ne henkilojunavetureita, sarjaa Hr 11 ja 
kaikki Valmet Oy:n valmistarnia. Lisaksi val
mistui Valmet Oy:lta 27 kpl kevyita moottori
junavaunuja (kiskoautoja), sarjaa Dm 7. Kun 
vuoden aikana poistettiin liikenteesta 3 moottori
vaunua, nimittain 1 kpl sarjaa Ds 1, 1kpl sarjaa 
Dm 1 ja 1 kpl sarjaa Dm 6, lisaantyi moottori 
vaunukanta (kiskoautot mukaanluettuina) vuo
den aikana 24 yksikolla ollen vuoden lopussa 
so kpl. 

Vaunuja valrnistui vuoden 1955 aikana seu
raavasti: 2 ja 3 lk makuuvaunuja sarjaa CErn 
10 vaunua, 2 lk paivavaunuja kahvilaosastolla 
kiitojunaa varten sarjaa KDik 2 vaunua, 3 lk 
paivavaunuja sahkovoimaosastolla kiitojunaa 
varten sarjaa KEis 3 vaunua, 3 lk paivavaunuja 
kiitojunaa varten sarjaa KEi 2 vaunua, 3 lk 
kiskobussin liitevaunuja kond.osastolla sarjaa 
EFiab 15 vaunua, kiskobussin liitevaunuja 
yhdist. kond- ja postivaunuja sarjaa EPoab 5 
vaunua, tyo· ja asuntovaunuja sarjaa BT 7 
vaunua, itsetyhjentavia malrninkuljetusvaunuja 
sarjaa Om 60 vaunua, erikoissivupylvailla varus· 
tettuja avonaisia vaunuja sarjaa Hk 596 vaunua, 
suursailioiden kuljetusvaunuja sarjaa Svs 7 vau
nua, sailiovaunuja sarjaa BGo 1 vatmu, sepelin
levitysvaunuja sarjaa Mas 55 vaunua, lumi
auroja 4 1..-pl. 

Lisaksi valmistui Posti- ja lennatinlaitokselle 
postivaunuja sarjaa Po 3 vaunua, Finnish 
Chemicals Oy:lle sailiovaunuja sarjaa Sfc 18 
vaunua, Shell Oy:lie sailiovaunuja sarjaa Gmz 
5 vaunua, Kyrnin Oy:lle sailiovaunuja sarjaa 
Sky 5 vaunua, AGA Oy:lle sailiovaunuja sarjaa 
Sag 3 vaunua, ateri Oy:lle sailiovaunuja sarjaa 
Ssa 9 vaunua. 

Vuoden lopussa oli vaunujen lukumaara: 
Henkilovaunuja (myos virka-

vaunut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 489 1.-pl 
Tavaravaunuja: 
Katettuja (yleisessa liikenteessa) 10 733 
Avonaisia * 14 574 

yhteensa 26 796 vaunua 

Hoyryvetureita seka niiden rakenteen pamnta
mista koskevat suunnittelutyot. Vuoden aikana 
tilattiin 2 kpl Hrl- ja 4 kpl Trl-sarjan vetureita 
mahdollisimman taydellisesti rulialaakeroituina. 
Tama aiheutti erittain runsaasti suunnittelu- ja 
piirtamistyota, silla molempien veturisarjojen 
vetopyorakerrat akselilaakereineen seka kam
men- ja kytkintappeineen, samoinkuin kierto
kanget ja kytkintangot laakereineen oli suunni
teltava uudelieen. Tyo, joka kasitti yli sata 
piirustusta, suoritettiin kiinteassa yhteistoimin
nassa Oy SKF Ab:n kanssa. 

Veturikattiloiden valmistuksessa siirryttiin 
sikali uusiin menetelmiin, etta sidepultit ja 
kattositeet kiinnitetaan hitsaamalla aikaisem
man kierrekiinnityksen ja niittaus- tai tuurnaus
tiivistyksen asemesta. Samoin tuli- ja lieska
putkien takapaitten kiinnitys putkilevyyn suori
tetaan hitsaamalla aikaisemman mankeloimi en, 
kaulustuksen ja erais a kattiloissa tiivistyshit· 

sauksen sijasta. Talloin putken ja putkilevyn 
valissa aikaisemmin kaytettya kuparirengasta ei 
tarvita. 

Veturisarjojen Hrl ja Trl tulipesien suuluuk
kujen rakenne on havaittu heikoksi minka vuoksi 
ne suunniteltiin uudelleen valmistettaviksi hit
saamalla. 

Koska Miiller-luistit, jotka v. 1951 kokeilu
mielessa asennettiin Tr2-vetureihin, ovat osoit
tautuneet tehokkaiksi ja luotettaviksi, on naita 
luisteja ryhdytty kayttamaan myos muissa 
veturisarjoissa. Taman takia jatettiin veturisar
jojen Hvl ja Tvl varasylintereista Mellin-ilman
vaihtoventtiilin pesake tarpeettomana pois. Ko. 
veturisarjojen sylinteripiirustukset jouduttiin 
nain ollen myoskin uusimaan. 

Veturisarjojen Hvl ... Hv3 alkuperaiset akselit 
seka akselilaakerit ovat olleet heikot. Taman 
vuoksi akseleita on myohemrnin vahvistettu 
mutta akselilaakerit ovat edelleenkin jaaneet hei
koiksi. Myoskin ko. vetureiden maksiminopeu
den lisaaminen on ollut omiaan kohottamaan 
laakereiden rasitusta. .J otta laakereissa esiinty
neet viat saataisiin poistetuiksi suunniteltiin ne 
uudelleen huomioonottaen erityisesti lujuusnako
kohdat, ja kokeilutarkoituksessa on tekeilla laa
kerit neljaa veturia varten. 

Koska on osoittautunut, etta seka Hrl- etta 
Trl-vetureiden vetopyorat pyrkivat luistamaan 
kiskoilla, on naiden vetureiden hankauspainoja 
lisatty muuttamalla jousiston tasausvipujen vipu
suhteita. Talloin on veturisarjan Hrl hankaus
paino lisaantynyt 2. 1 tonnilla seka veturisarjan 
Trl 1. 1 tonnilla. 

Uusien vetureiden rakentamista valvottiin 
Tampellassa ja Lokomolla. Vuoden aikana val
mistui 8 k-pl Hrl-vetureita seka 7 kpl Trl-vetu
reita. Naiden koeajot suoritettiin ja veturit 
hyvaksyttiin liikenteeseen. 

Toimisto on vuoden aikana antanut lausuntoja 
seka laatinut tilausvalmisteluja tarve-aineista ja 
varaosista, kuten mm. varasylintereista, pyoran
renkaista, kattilalevyista, putkista, akseleista, 
kammen ja kytkintapeista. Uuden paineastia
asetuksen edellyttamia hoyrykattiloiden lujuutta 
koskevia laskelmia on myos suoritettu. 

Moottorivetureita 1·a moottorivaunuja seka niiden 
rakenteen kehittamista koskevat suunnittelu· ym. tyot. 

Kuten edellisenakin vuotena muodostivat myos 
v. 1955 huomattavan osan moottoroitua liikku
vaa kalustoa ko kevista toista valmistuneen 
kaluston luovutustarkastukset ja vastaanotto
koeajot seka kaluston osarakenteiden tarkastuk
set valrnistuksen aikana. Kertomusvuotena val
mistui kalustoa hyvin runsaasti, nim. 27 Dm7-
moottorivaunua (kiskobussia) ja 19 liitevaunua 
niille (15 kpl matkustaja- ja matkatavaraosaston 
sisaltavia liitevaunuja sarjaa EFiab ja 4 kpl 
posti- ja matkatavaraosaston sisaltavia liitevau
nuja sarjaa FPoab), 5 Hrll-moottoriveturia, 2 
kolmivaunuista kiitojunavaunustoa ja l ylimii.ii.
rainen keskivaunu kiitojunaan seka 6 vaihto
koneistotelia Dm3- ja Dm4-moottorivaunuja var
ten, kaikki Valmet OY:n Lentokonetehtaalta. 
Varsinkin kiito- ja pikajunakayttoon tarkoitet
tujen Hrll-veturien koeajot muodostuivat laa-
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joiksi erityisine tyyppikokeineen, jotka kasittivat 
kiihtyvyys- ja jarrutusmittaul~sia erisuurilla liite
vaunumaarilla. Kaluston osarakenteiden, kuten 
aluskehysten, korien, telien, pyorakertojen ym. 
tarkastukset suoritettiin kaikki Lentokoneteh
taalla lukuunottamatta Dm7-moottorivaunujen 
dieselmoottoreita, jotka tarkastettiin ja koekay-
tettiin niiden valmistuspaikalla Valmet OY:n 
Linnavuoren Tehtaassa. 

Uusia hankintasopimuksia solmittiin kertomus
vuotena runsaasti. Ne kasittivat 32 Dm7-moot
torivaunua, 16 EFiab-liitevaunua, 6 Geoab-liite
vaunua (pelkastaan tavaraukuljetukseen tarkoi
tettu kiskobussin liitevaunu}, 2 paatevaunua 
kiitojunavaunustoon, 8 raskasta dieselvaihto 
veturia sarjaa Vrll ja 10 valiraskasta diesel
vaihtoveturia sarjaa Vvl3 Valmet OY:n Lento
konetehtaalta seka 8 raskasta dieselvaihtoveturia 
sarjaa Vrll Lokomo OY:lta. Naita haukintoja 
varten laadittiin ao. tarjouspyynnot ja kasitel
tiin saadut tarjoukset. Haukintojen yhteydessa 
selvitettiin myos, mita konstruktiivisia muutok
sia tilattuun kalustoon oli tehtava entiseen vas
taavanlaiseen kalustoon verrattuna sen mukaan 
kuin kayttokokemuksia oli kertynyt. Uuden 
tyypin muodostavan Vrll -sarjan dieselvaihto
veturin suhteen oli taas selviteltava, mita vaati
muksia sille oli asetettava eli millaiset ovat alet 
tavan suunnittelun lahtokohdat. Kertomusvuo
tena tutkittiin myos ulkomaisia diesellinjaveturi
konstruktioita seka laadittiin alustavia maareita 
meille haukittavia vastaavanlaisia suuriteboisia 
diesellinjavetureita varten. Erityisesti kohdistui 
tutkimus voimansiirtolaitteisiin. 

Liikenteessa ollutta moottoroitua kalustoa kos
kevien tarpeellisten muutosten suunnittelua jat
kettiin, osittain yhteistoiminnassa Valmet OY:n 
Lentokonetehtaan kanssa. Varsinkin kiskobussi
kalustoon oli pakko tehda talvikokemusten tulok
sina joukko muutoksia, joista laadittiin yksityis
kohtaiset ohjeet. Naista muutoksista huomatta
vimmat tarkoittivat lumen aiheuttamien hairioi
den poistamista Webasto-la=ityslaitteista ja 
hairioiden poistamista jarrulaitteista. Edelleen 
suunniteltiin parannuksia Dm2-moottorivaunu
jen akustisiin merkinantolaitteisiin seka Wm3 
ja Dm4-moottorivaunujen paineilmalaitteisiin, ja 
laadittiin suunnitelma uudenlaisesta huomiota 
herattavammasta ulkomaalaul{sesta viimeksi 
mainituille vaunuille ylikaytavaonnettomuuksien 
torjumiseksi. 

Kertomusvuotena jatkettiin dieselmoottorien 
ja muiden laitteiden korjaus- ja huolto-ohjeiden 
suomennostyota. Varsin paljon tyota aiheutti 
tilausohjeiden anto erilaisissa varaosahankin
noissa, jotka ovat jatkuvasti laajentuneet kalus
ton lisaantymisen mukana. 

Omana tyoalanaan mainittakoon viela kone
teknillisen toimiston insinoorien opetustoiminta 
kuljettajille ja koneapulaisille jarjestetyilla moot
toriveturi- ja moottorivaunukursseilla. 

Vaunufa fa niiden rakenteen parantamista kos
kevat . suunnittelutyot. 

Vuoden 1955 suunnittelutyon painopisteen voi
taneen katsoa olleen erikoisvaunujen osalla. Mal
minkuljetusvaunujen, litt. Om, lisahankintaa var-

ten ryhdyttiin jo ennen kertomusvuotta suunnit
telemaan naihin vaunuihin parannuksia. Ne 
kasittivat vaunutyypin rakenteen, erikoisesti kau
kaloiden vahvistamisen seka kaukaloiden lukitus
laitteiden uudelleensuunnittelun, joka suunnit
telutyo saatiin paatokseen kertomusvuoden alku
puolella. Ratojen sepeloimiseen tarvittavan sepe
linlevitysvaunun, litt, Mas, suunnittelu jatkui 
myos edelliselta vuodelta. Tama vaunutyyppi, 
joka =· tyhjennyslaitteidensa puolesta eroaa 
esikuvana pidetysta norjalaisesta vastaavasta 
vaunutyypista, suunniteltiin siten, etta se voi
daan rakentaa hylattyjen Ga-vaunujen alus
kehyksille. Tarvittavat piirustukset saatiin val
miiksi kertomusvuoden keskivaiheilla. Suunnit
telut •>ovelta ovelle~-kuljetusperiaatteelle soveltu
van suursailioiden kuljetusvaunun, litt. Svs, 
aikaansaamiseksi johtivat siihen, etta vuoden 
alussa rakennettiin Pasilan konepajassa mainitun 
vaunutyypin koevaunu 8 m pitkalle Gg-vaunun 
aluskehykselle. Koevaunua tarkkailtiin yhdessa 
eri toiminimien kanssa ja saadun kokemuksen 
perusteella laadittiin piirustukset, joiden mukaan 
kyseisten vaunujen rakentamiseen suuremmassa 
maarassa voitiin ryhtya. Naissa vaunuissa kulje
tettavia suursailioita on kaytossa useita eri mal
lisia, mutta laadittiin kertomusvuoden kuluessa 
omat piirustukset kahta sailiamallia varten. 
Varsinaisten sailiovaunujen osalta mainittakoon 
30 m 3 sailiovaunu, jouka suunnitteluun ryhdyt
tiin, koska oli mahdollista suurentaa sailiovau
nujen akselipainoa rataverkon kiskovahvistusten 
johdosta. Taman vaum-1tyypir.. suunnittelu- ja 
piirustustyo saatiin vuoden loppupuolella sii
hen vaiheeseen, etta vaunujen hankintaan voi
tiin ryhtya. Eraiden muiden sailiovaunujen 
rakenteisiin suunniteltiin pienehkoja parannuks.ia. 
Lohjan Kalkkitehdas Oy:n aloitteesta ryhdyttiin 
suunnittelemaan irtosementin kuljetusvaunua, 
litt. Silk, joka laajahko tyo jatkui seuraavaan 
vuoteen. Niin kutsutun yksipuolisen lumiauran 
rakenteeseen tehtiin pienehkoja parannuksia. Eri
koisvaunujen kohdalla mainittakoon viela val
mistelut 2-akselisen II 1 paikallisjunavaunun, litt. 
Dk n:o 399, muuttamiseksi vakaajan vaunuksi. 

Varsinaisten tavaravaunujen osalla koski suwl
nittelu- ja piirustustyo jo valmiiden vaunutyyp
pien rakenteen parantelua, josta suurin osa koi
tui uusimman tavaravaunutyypin, avonaisen 
tavaravatmun. litt. Hk, erikoisesti sen sivupyl
vaiden ja niiden laukaisulaitteiden hyvaksi. 

Henkilovaunuista a iheutui eniten tyota I ja 
II luokan paivavaunun muutos retkeilyvau
nul{si, jota suunnittelutyota valmisteltiin jo edel
lisena vuotena. Lisaksi tehtiin yleisluontoisia 
matkustajavaunuja koskevia toita, joista esi
merkkina mainittakoon neliakselisten henkilo
vaunujen kullmominaisuuksien parantamiseksi 
tehty teliin A 7 kohdistunut suunnittelu- ja 
piirustustyo. 

Yleisista vaunuja koskevista suunnittelu- ja 
piirustustoista mainittakoon lukuisat piiruetuk
set jarru.laitteista tai muista osista. 

Aikaisemmissakin vuosikertomuksissa maini
tun 25 m kaantolavan suunnittelua jatkettiin 
ja saatiin sen koneistoa koskeva piirustustyo 
kaytannollisesti katsoen valmiiksi. Edelleen jou-
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duttiin antamaan asiantuntijalausuntoja erilai
sissa teknillisissa kysymyksissa mm. hankintojen 
yhteydessa. Samaten jouduttiin laatimaan kuor
mauspiirustuksia ja antamaan kuormausohjeita 
erikoiskuijetuksia varten. 

Tyojarjestyksen mukaisesti huolehdittiin vas
taanottotarkastuksista uusien vaunujen ja pyora
kertojen osalta Pasilan konepajassa ja malmin
kuljetusvaunujen, litt. Om, kaukaloiden osalta 
Valmet Oy:n Helsingin telakalla. 

Lammitys- fa te1·veysteknilliset laitokset. Vuonna 
1955 tehtiin koneteknillisen toimiston Iampo- ja 
terveysteknillisessa jaostossa Iampo-, vesi-, lam
minvesi- ja viemarijohtojen tyopiirustukset seu
raavia rakennuk' ia varten: Turun varikon auto
talli1 Hyvinkaari Konepajan turvalaite- ja viesti
tavaravarasto, rataosaston huoltorakennuksen 
koroitus Tampereella, Mikkelin tavarasuoja, 
Kupittaan aseni.atalo, siivoojien huoltorakennus 
Turussa, Hovinsaaren junatoimisto, Kuopion 
sahkotalo ja huoltorakennus, Jyvaskylan auto
varikon huoltorakennus, Hyvinkaan junatoi
misto- ja halkotyolaisten huoltorakennus. 

Yksinomaan lammityslaitoksen tyopiirustuk
set on tehty seuraaville rakennuksille: Kouvolan 
nostoranan talli, Pieksamaen vaununkorjauspajan 
pyorakertojen korjaamo, Pihtiputaan asematalo, 
J oensuun kiskobussitalli, Oulun uuden veturital
lin laajennus, Haapamaen ja J oensuun ratajak
sojen toimistot seka Turun postin trukkivaunu
suoja. 

Kertomusvuonna tehtiin vesi-, lamminvesi- ja 
viemarijohtojen tyopiirustukset seuraavia raken
nuksia varten: Turun varasto -osaston huolto- ja 
rata-autotalli, Pieksamaen konejaksonpaallikon 
asuntotalo seka ainoastaan kylmavesi- ja lattian 
ylapuoliset viemarijohtopiirustukset Hyvinkaan 
konepajan kattilapajan laajennusta varten. 

Lisaksi on tehty Iampo-, vesi- ja viemarijoh
tojen, mutta ei lamminvesijohtoj_~n tyopiirus
tukset Iisalmen, ¥essukylan ja Ammansaaren 
asemataloja seka Ammansaaren asuinrakennusta 
varten. 

llmanvaihtosuunnitelmia on tehty v. 1955 seu
raavia rakennuksia varten: Oultm uusi veturi
talli ja sen lisarakennus, Turun varikon auto
talli, Tampereen veturitallin moottorivaunu
osasto, J oensuun kiskobussitalli, Kuopion sahko
talo ja huoltorakennus, Seinajoen rautatielaisten 
kerhotalo seka Jyvaskylan autovarikon huolto
rakennus. Edella mainittuja Oulun, Tampereen 
ja Joensuun talleja varten on lisaksi tehty poltto
moottorien pakokaasujen poistolaitteiden tyo
piirustukset. 

Tampereen aseman kiitotavaratoimiston ulko
ovien vedon estamiseksi suunniteltiin n. s. •>ilma
verhot•> oviin. 

Liikkuvaan kalustoon nahden tehtiin kertomus
vuonna tyopiirustus retkeilyvaunun litt. Ci lam
mityslaitosta varten seka suunniteltiin koneelliset 
tuuletuslaitteet vaunuja litt. Ei, Eik ja Di varten. 

Suunnittelu- ja piirustustoiden ohella ovat 
Iampo- ja terveysteknillisen jaoston insinoorit 
suorittaneet seka yksityisten toiminimien etta 
Pasilan konepajan valtionrautateille rakentamien 
lammityslaitosten ja vesi- ja viemarijohtojen 

seka ilmanvaihtolaitteiden tarkastuksia ja vas
taanottoja seka antaneet lausuntoja lampo- ja 
terveysteknillisen alan asioissa. 

Konepafat: 

Vuonna 1955 oli valtionrautateilla edelleen 
7 paakonepajaa, nimittain Hyvinkaan, Hel
singin, Pasilan, Turun, Vaasan, Oulun ja Kuo
pion konepajat. Kuopion konepajan alaisena 
osastona toimii lisaksi Pieksamaen vaununkor
jauspaja. 

Paakonepajoissa on varsinaisen veturin- ja 
vaununkorjauksen obelia suoritettu myos muita 
joko korjaukseen liittyvia tai erillisia toita. 
Naista on seuraavassa lueteltu huomattavimpia. 

l. H y v i n k a a n k o n e p a j a . 
Konepajan suorittamia toita: sorvattu eril. 

pyorakertoja 1 967 kpl, rengastettu eril. pyora
kertoja 815 kpl, uusittu eril akseleita 86 kpl, 

· uusittu kytkin- ja kammentappeja 157 kpl, kor
jattu ilmapumppuja 741 kpl, syottopumppuja 
49 kpl, voidepumppuja 618 kpl ja veturin gene
raattoreita 490 kpl, valmistettu veturin katti
loita 11 kpl, tayskorjattu veturin kattiloita 92 
kpl, valm. ja korjattu veturin savutorvia 317 kpl, 
valmistettu veturin- ja. vaununjousia 2 335 kpl, 
korjattu veturin- ja vaununjousia 15 032 kpl, 
valmistettu veturin sylintereita 12 kpl, vaunun
vetokoukkuja 700 kpl, vaununpuskimenpaita 600 
kpl, . ja vaununlaakeripesan ohjaimia 5 000 kpl. 

Konepaja· on kayttanyt terasta 1 215 ton, 
jarrutonkkia ja -anturoita 72. 2 ton, muuta valu
rautaa 0. 6 ton, messinkia ja pronssia 28. s ton, 
valkometallia 4. s ton, ja valannut messinkia ja 
pronssia 51. 1 ton seka valkometallia 4. 9 ton. 

Uudis- ja uudistustoista mainittakoon valmis
tunut Kattilapajan lisarakennus, 27 000 m 3• 

Uusia koneita ja laitteita on hankittu = · 
1 penkkihiomakone, 1 jousien suolakylpypaasto
allas, 1 jousivasara, 1 trukki, l monipaikkahit
sausmuuntaja ja 1 siirtonosturi. Helsingin kone
pajasta on Hyvinl{aalle siirretty mm: 1 kpl 
pyorasorveja, 4 kpl porakoneita, 2 kpl hyd
raulisia puristimia ja l leikkaus ja lavistyskone. 

Turun konepajasta on Hyvinkaalle siirretty 
1 sateisporakone ja 1 levyvalssi. 

2. H e I s i n g i n k o n e p a j a. 
Konepajan suorittamia toita: jarrutonkkia ja 

-anturoita valmistettu yht. 94 700 kpl, valettu 
laakeripesia 2 130 kpl, veturin sylintereitii. 4 kpl, 
arinarautoja 12 500. kpl, tulipesii.n suojuslevyja 
1 300 kpl, vetotangon johtohollilieja 2 500 kpl, 
ilmajarrun osia 1 500 kpl, telin keskioita 340 kpl 
ja mii.nnanrengasainetta 650 kpl sekii. korjattu 
erilaisia kattiloita 6 kpl. 

Konepaja on kii.yttanyt terii.stii. 10. 2 ton, mes
sinkiii. ja pronssia 0. o 4 ton ja valanut jarru
tonkkiii. ja -anturoita 1 460 ton sekii. muuta 
valurautaa 574 ton. 
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3. P a s i 1 an k o n e p a j a. 
Konepajassa on rakennettu mm. seuraavat 

uudet vaunut: II ja ill l. makuuvaunuja litt. 
CErn 8 kp1, tyo- ja asuntovaunuja, litt. BT 7 
kp1, avonaisia tavaravaunuja, litt. Hk 596 kpl, 
sepelinlevitysvaunuja, 1itt. Mas 55 kpl, malmin
kuljetusvaunuja, litt. Om 60 kpl, suursailio
vaunuja 1itt. Svs 7 kpl, erilaisia sailiovaunuja, 
litt. Bgo, Sky Sfc, Sag, Ssa, Gmz 42 kpl ja posti
vaunuja, 1itt. Po 3 kpl. Lisaksi konepaja on 
valmistanut mm. 1umiauroja 5 kp1 ja kaanto
lavoja 1 kpl. 

Konepaja on kayttanyt terastti 4 859 ton, 
jarrutonkkia ja -anturoita 456 ton, muuta valu
rautaa 598 ton, messinkia ja pronssia 24. 2 ton, 
valkometallia 11.9 ton ja valannut messinkia 
ja pronssia 25.4 ton 8eka valkometallia 73.1 ton. 

Uusia koneita ja 1aitteita on hankittu mm: 
27 hit8au8muuntajaa 8eka karu8ellisorvi, pi8to
kone, epakeskopuristin, laikkakatkai8ija, hoyry
pe8ukone, haarukkatrukki, u1traaanilaite ja 
hoonauskone. 

4. T u r u n k o n e p a j a. 
Konepajas8a on valmistettu erilaisia vaihde

alan tarvikkeita, kuten vaihteenkielia 620, vaih
teen risteyk8ia 370, vaihteen asettimia 205, 
vaihteen vastakiskoja 220 ja vaihteen puri8tus-
1aattoja 1 900 kpl 8eka korjattu erilai8ia vaih
teen 08ia. Valtionrautateiden eri osa8toille on 
lisaksi valmistettu kalustoesineita, kuten lyhtyja, 
kardiinilamppuja, kannuja, vaatekaappeja ym. 

Konepaja on ktiyttanyt terastti 563 ton, jarru
tonklda ja -anturoita 40 ton. muuta valurautaa 
48.4 ton, messinkia ja pronssia 8. s ton, valko
metallia 4. 8 ton, ja valannut valurautaa l. 1 ton, 
messinkia ja pronssia 9.1 ton sekti valkometallia 
4. 8 ton, 

udis- ja uudistustyot. Rakennettu konttori
huoneita tyonsuunnittelijoille ja -tutkijoille ja 
ruokailuhuone toimihenkiloita varten. Lisaksi 
on verhoilijoille rakennettu tyohuone ja huone 
rui8kumaalausta varten. 

Uu8ia koneita ja laitteita on hankittu mm. 
venttiilinhiomakone, 8ahkohitsauskone, hoyry
pe8ukone, polttoainesuuttimen tarkistuslaite ja 
12 kpl erilaisia paineilmatyokaluja. 

5. V a a 8 a n k o n e p a j a. 
Konepajan suorittamia toita: korjattu veturin

jousia 2 231 kpl, asennettu uusia pyoranrenkaita 
411 kpl, uusittu veturin tuliputkia 4 989 kpl ja 
veturin lieskaputkia 561 kpl, suoritettu kattiloi
den tiiy8katsastuksia 31 kpl, vaihdettu kattiloita 
9 kpl, ja valmistettu hydraulisia nostolaitteita 
41 kpl. 

T y o t u n t i e n l u k u m a a r a: 

Piiakonepajat ............................. . 
v.~rTh:~okorja~spajat .... ... ...... ..... . ... . . 
SahkokonepaJa . . .......................... . 

Yhteensa 

Konepaja on ktiyttii.nyt teriistii 68. s ton, jarru
tonkkia ja -anturoita 33. 7 ton, muuta va1u
rautaa 0. 2 ton, messinkia ja pronssia 6. s ton, 
valkometallia 5.1 ton ja valanut messinkiti ja 
pronssia 15. 6 ton. 

Uusia koneita ja laitteita on hankittu mm. 
1 1."}>1 sahkonostimia. Helsingin konepajasta on 
siirretty sorvi, lavistyskone ja sahkohitsauskone. 

6. 0 u 1 u n k o n e p a j a. 

Konepajan suorittamia toita: sorvattu eril. 
pyorakertoja 980 kpl, rengastettu eril. pyora
kertoja 105 kpl, suoritettu kattilan tayskatsas
tuksia 12 kp1 ja valmistettu kolmipyorii.resi
noita 10 kpl. 

Konepaja on kayttanyt teriista 39. 6 ton, 
jarrutonkkia ja -anturoita 23. o ton, muuta valu
rautaa 3.1 ton, messink.ia ja pronssia 2. 7 ton, 
valkometallia 5. 6 ton ja valanut messinkia ja 
pronssia 2. 1 ton. 

Uudis- ja uudistustyona suoritettiin kone
pajan katon uusimistyo loppuun. 

Uusia koneita on hankittu mm. 2 kp1 hitsaus
muuntajia, 2 kpl nostimia seka yhdet ruisku
maalauslaitteet. 

7. K u o pion k one p a j a j a Pie k 8 a
m a e n va u n u n k o r j a u 8 p a j a. 

Kuopion konepajan huomattavimpia toita: 
vaihdettu kattiloita 19 kpl, suoritettu kattila.n 
taystarkastuksia 30 kpl, kattilan 8isapuoli8ia 
tarka8tuk8ia 35 kpl ja paailma8ailion tarka8-
tuksia 119 kpl, valmistettu eril. laakereita ja 
niiden osia 1 386 kpl ja eril. venttiileita ja 
niiden osia 623 kp1 seka korjattu veturin jousia 
375 kpl. 

Pieksamaen vaununkorjauspajan 8uorittamia 
toita: valmi8tettu vaunun 8ivuluukkuja 1 106 
ja vaunun 8ivuovia 105 kpl, koneistettu vaunun 
laakeripesia 200 kpl, korjattu vaunun la.akerin
pe8iii. ja laakerinosia 1 163 kpl, vaunun pyora
kertoja 226 kpl seka kunno8tettu puskimen
tuppiloita ja muita osia 368 kpl. 

Konepaja ja vaununkorjauspaja ovat kii.ytta
neet terii.8tii 454 ton,jarrutonkkia ja -anturoita 88 
ton, muuta valurautaa 26 ton, messinkiii. ja 
pronssia 9. 7 ton, valkometallia 22.7 ton ja. vala
neet messinkia ja pronssia 23. 7 ton ja valko
metallia 22. 7 ton. 

Uudet koneet ja laitteet. Kuopion konepajaan 
on hankittu uutena tai siirretty muista VR:n 
konepajoista: niitinkuumennuskone, juoksunos
turi, karkisorvi, pistokone, y1eishiomakone ja 
kaksi ilmava8araa. 

Pieksamaen vaununkor·jauspajaan on hankittu 
uutena tai muualta siirretty: niitinkuumennus
uuni ja teroituskone. 

v. 1955 1 ) 

7 391 497 
1 517 408 

81702 
8 990 607 

'· 1954 

8174 294 
1 564 924 

91384 
9 830 602 

v. 1953 

8 575 767 
1205 563 

92 298 
9 873 628 

1) v. 1955:n tyotuntclbin elvat sisally tnpatunna-, sairas- ja vuosilomatunnit. 

4 
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V a 1 ro i s t u k s e n a r v o: 
v. 1955 v. 1954 v . 1953 

Paako11epajat . ....... . .... ... . . .... . . ..... . 
v_~rikkokorja?spajat .. ... .... ..... .. . . . .. .. . 
SahkokonepaJa .. .. . . . ... .. ... .. .... . .. . . . . . 

Yhteensa 

4 232114 335 
446 211327 

25 740 382 
4 704 066 044 

3 745 415 021 
356 864 732 

25133 044 
4127 412 797 

4 081581006 
343 257 520 

22 046 600 
4 446 885126 

Selostusvuonna tyoskenneltiin paakonepajoissa 6-paivisin t y oviikoin. 

Tyontekijoid e n tilastollin e nlukumaar a vu o d e n 1955 lopussa. 

Paii.konepajat ......... .. .... . . . . . . ...... . . ·I 
Varikkokorjauspajat ........ . ........... . . . . 
Sii.hktikonepaja ... ... ....... . ... .... Y.ht~~~~i I 

K o u 1 u t u s t o i ro i n t a. 

Koenepajakouluista valroistui v . 1955 aikana 
60 veturinlaroroittajaa ja 26 aroroattityontekijaa. 

v. 1955 v. 1954 v . 1953 

3 864 
822 
199 

4885 

3 894 
836 
167 

4 897 

4140 
870 
141 

5151 

Uusia oppisopimuksia t ehtiin 178 veturinlam
mittajaoppilaan ja 48 amroattioppilaan kanssa. 

Liikkuvan kaluston koriaus v. 1955. 

Paiikonepajat K orjattu liikkuvaa kalustoa 

Yetureita ja moot torivaunuja I H enkilovaunuja I Tavaravaunuja 

T iiys. I Vali- I Pika- I Vaurlo· 'fays. I Pika- I Vnurio- Tays- I Vali-
k orj. korj . k orj. korj. korj . korj . korj. korj. k orj. 

I .Pika-
korj. 

/ \'aurio-
k orj. 

Hyvin.kii.ii. .. . .... . ....... 74 116 82 10 
Helsinki ....... .. .. . ... . - - - -
Pasila ... . ..... . ........ 28 51 22 12 
1'urku • 0 • • •• ••• •• • •• • ••• 24 27 23 3 
Vaasa ........ . . .. . . .. .. 61 76 27 9 
Oulu .... . ... . ....... . ... 24 13 57 8 
Kuopio •• 0 . 0 • • • ••••••••• 79 66 24 11 
Pieksamlilri ... . .......... - - - -

Yhteensa 290 349 235 53 

Konejaksot 
1. konejakso ...... ... .. . - - 1 060 21 
2. • ........ . .. . - - 958 39 
3. • .. . . . .. . . .. . - - 578 31 
4. • . . . ... . . . . . . - - 2 576 617 
5. • . ..... . .... . - - 395 -
6. • •• 0 ••• • • • ••• - - 1241 5 
7. • .. . . .... .. . . - - 860 3 
8. • . .. . . .. . .. . . - - 731 17 
9. » • • ••• • •• • 0 •• - - 1407 6 

Yhteensa - - 9 806 739 
Kaikki yhteensa 290 349 10 041 792 

Sahkolaitokset ja sahkolaitteet. 

Kertomusvuoden aikana on valtionrautateilla 
ollut edelleen oroa sahkolaitos seka H elsingissa 
etta Hankasalmella, joista edellisessa kehitettiin 
1 460 700 kWb:a ja jalkimmaisessa 62 200 kWh:a 
sahkoenergiaa. 

JannitteenrouutostOita Pasilan konepajalla jat
kettiin. Asennettiin rom 380 V kaapelit alus
kehysosastolle ja otettiin toinen 750 k VA:n 
rouuntaja kayttoon. 

- - - - - - -
- - - - - - -

1052 344 - 799 192 1 295 -
16 71 - 937 279 1774 -
- 47 1 609 91 365 33 
23 103 4 348 184 1 313 79 
- - - - - - -
7 132 - 1055 473 2 001 -

1169 697 5 3 748 1219 6 748 112 

- 7 951 7 - 68 9 505 5 
- 302 4 - 529 4 563 103 
- 547 2 - 125 5 503 4 
- 1 079 9 - 402 6 211 92 
- 241 - - 137 2 508 41 
- 742 2 - 20 1851 34 
- 1069 3 - 275 4 756 158 
- 408 - - 226 1 228 14 
- 404 1 - 413 5 143 19 
- 12 743 28 - 2195 41268 470 

1169 13 440 33 3 748 3 414 48 016 582 

Uusi muuntoasema rakennettiin Siitaman 
kivenmurskaamoon ukkosen polttaroan muunto
aseman tilalle. Oulun varikon muuntoasemalle 
hankittiin 2 kpl 200 kVa:n rouuntajia ja Kouvo
laan valroistui ns varikon mutmtoasema. 

Sahkoteknillisessa toimistossa jatkettiin voima
ja muuntoasemien tarkkailua seka valvottiin 
sahkonkulutusta eri liikennepaikoilla. Sahkovir
ran hinnassa tapahtui korotuksia 32 eri tapauk
sessa, ja nama hinnankorotukset koskivat 105 
liikennepaikkaa. 
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Kertomusvuoden aikana varustettiin s euraa
vat 11 liikennepaikkaa sahkovalaistuksella: Aitto
jarvi, Imari, Kurenpolvi, Markkala, Misi, Mum·as, 
Myllykangas, Sauvamaki, Seikka, Suihkola ja 
Untamo. Sahkoistettyjen liikennepaikkojen luku
maara oli vuoden lopussa 680. Eri ratajaksojen 
alueilla varustettiin yhteensa 24 vahtitupaa 
sahkovalaistuksella. 

Sahkoliityntamaksuja maksettiin vuoden 1955 
aikana 27 sahkOlaitokselle yhteensa 3 258 158 
markkaa. 

Sahkoistetyillii liikennepaikoilla suoritetuista 
vahvavirtalaitteiden uudis- ja uusimistoista mai
nittakoon seuraavaa: Ratapihojen varustamista 
valonheitinvalaistuksella jatkettiin edelleen. Va
lonheitinmastoja pystytettiin Kemiin 1, Kuo
pioon 1, Ouluun 1 ja Poriin 1 seka otettiin kiiyt
toon Kemin, Kuopion, Oulun, Pieksamaen ja 
Porin valonheitinpylvaat. Vuoden lopussa oli 
24 liikennepaikalla yhteensa 70 valonheitinpyl
vastii toiminnassa. Mikkelin ratapihan pohjois
paan valonheitinvalaistus (ilman terasmastoa) 
valmistui ja Hyvinkiian varikkoratapihan valon
heitinvalaistuksen lisaysta jatkettiin. Helsingin 
tavararatapihalla on suoritettu huomattavia sah
koasetelmien lisiiyksia ja uudistuksia. Samoin 
on Vaskiluodossa ratapihavalaistusta parannettu. 

Eri Jiikennepaikoilla suoritettiin lisiiksi seu
raavanlaisia siihkoasennustoita kertomusvuoden 
aikana: Helsingissa rautatien hallintorakennuk
sessa on useiden toimistojen valaistusasetelmia, 
henkilohah."Ulaitteita ja palveluskutsulaitteita 
uusittu tai laajennettu. Asemarakennuksen ulko
seinille asennetut neon-valolaitteet valmistuivat. 
Asemarakennuksen ravintolan laajennuksesta 
johtuvat laajat siihkoasetelmien lisays- ja uusi
mistyot aloitettiin kertomusvuoden aikana. Kone
pajarakennusten purkamisesta aiheutuvia sahko
linjojen muutostoita on suoritettu ja Pasilassa 
on aloitettu 10 veturisijan sahkoasetelmien uusi
minen. 

Haminan veturitallin ja huoltorakennuksen laa
jennuksen seka. Hovinsaaren uuden junatoimiston 
sahkoasetelmat valmistuivat. Hyvinkaiin kone
pajarakennuksien (kattilapaja II osa ja oljy
varasto) sahkotoita on kertomusvuoden aikana 
jatkettu ja kiskonhitsauslaitoksen sahkotyot on 
aloitettu. Jyvaskylan aseman sahkojohtojen 
uudelleen jarjestely ja kaapelointi saatiin paa
asiassa loppuunsuoritetuksi ja autovarikon sahko
asennussuunnitelmat laadittiin. Kemijarvella val
mistui uusi asemarakennus, jonka sahkoasetel
mat oli suunniteltu siihkoteknillisessa toimistossa. 
Kouvolassa uusittiin ns. vanhan veturitallin 10 
veturisijan sahkoasetelmat seka polttoainevaras
ton lisavalaistus valmistui. Mikkelin tavaramaka
siinin ja -toimiston sahkoasetelmat uusittiin tay
dellisesti. Oulussa asennettiin uuden vetm·itallin 
veturisijojen 19-31 sahkolaitteet ja varikon 
huoltorakennuksen ja korjauspajan sahkolaite
asennukset valmistuivat vuoden alkupuolella. 
Pieksamaen ns. uuden veturitallin seka uusitun 
etta uusimattoman osan sahkoasetelmien uusinta
ja muutostyot ja Savonlinnan kivenmurskaamon 
sahkoasetelmat valmistuivat kertomusvuoden 
aikana. Tampereella valmistuivat vuoden alussa 
uuden asuntorakennuksen, Rautatienkatu 12 B, 

sahkolaitteet. Asemarakennuksen II kerroksen 
odotushalliin asennettiin sahkolaitteet kahvilan 
kayttoon. Lisaksi Tampereella uusittiin kone
jakson toimiston ja tavaratoimiston siihkolaitteet 
seka asennettiin matkapalvelun siihkolaitteet. 
Myos laadittiin sahkolaitesuunnitelma rataosas
ton huoltorakennuksen lisiiosaa varten. Toijalan 
asemarakennuksen ullakon ja polttoainevaraston 
sahkoasetelmat uusittiin. Turun laajennettuun 
autohuoltorakennukseen asennettiin siihkolait
teet. Konnunsuon polttoturvevalmistamolla siih
koistettiin uusi brikettitehdas. 

Vedenottolaitokset sahkoistettiin Alavudella, 
furtomaellii, Niinisalossa, Siilinjiirvella, Suolah

dessa, Uudessakylassa ja Vuohijarvella seka han
kittiin suurempi koneisto Vammalan vedenotto
laitokselle. Tampereella valmistui itsetoiminen 
vedenottolaitos teholtaan 1 000 litrfmin. Porin 
vedenpuhdistuslaitoksen sahkolaitteet asennettiin 
ja alikulkusillan itsetoiminen tyhjennyapumppu 
hankittiin ja asennettiin. Haapamaella valmistui 
vuoden loppupuolella (500 litrfmin tehoinen 
polttomoottorikayttoinen varapumppulaitos ja 
samoin Kontiomaella itsetoiminen 7 50 litr fmin 
tehoinen sahkopumppu. 

Sahkoistetty kaantolava otettiin kayttoon 
Haapamaella. 

Liikkuvan kaluston varustamista sahkovalais
tuksella jatkettiin edelleen kertomusvuoden aika
na. Sahkovalaistujen vetureiden lukumaara li-
aantyi 50:lla. Vuoden vaihteessa oli 438 eli 55 % 

kaikista hoyryvetureista sahkovalolla varustet
tuja. Uusia sahkovalaistuja vaunuja, lukuun
ottamatta moottorikalustoa, valmistui 10. Lisaksi 
asennettiin sahkovalaistuslaitteet 14 ent. kaasu
valaistusvaunuun. Vuoden kuluessa muutettiin 
12 Ei-vaunua EFi-vaunui.ksi, 4 Ei-vaunua Eik
vaunuksi ja 9 Ci-vaunua Eim-vaunuiksi seka 9 
Ei-vaunua ja 3 Di-vaunua varustettiin ns. Pork
kalan liikenteeseen, mitka kaik.ki muutokset 
aiheuttivat melkoisia toita vaunujen sahkoase
telmissa. Vuoden vaihteessa oli sii.hkovalaistuja 
yksikkovalaistusvaunuja 596 ja ns. liitevaunuja 
64. 4-akselisista henkilo- ja virkavaunuista oli 
sahkovalaistuja 556 eli 74 %-

Moottorikalustossa, kuten moottorivaunuissa 
ja niitten liitevaunuissa, kiitojunarunkojen vau
nuissa sekii. moottorivetureissa on sahkoteknilli
nen toimisto esittanyt tehtavaksi eraita kaytto
varmuutta lisaavia ja huoltoa helpottavia sii.hko
laitteita koskevia muutoksia, joista osa on jo 
toteutettu. 

Viestilinjatoina rakennettiin uusia kuparijoh
toja vuoden 1955 aikana seuraaville vii.leille: 
Tampereen ratapihalle, Laurila--Tornio, Kouvola 
-Kotkan haara, Kotkan haara--Kotka (lunast. 
Pll:lta), Joensuu-Nurmes, Kontiomaki-Maan
selldi, Seinajoki-Kokkola, Kokkola--Sievi, yh
teensa 971.21 johdinkilometria. 

Uusia terasjohtoja rakennettiin seuraaville va
leille: Tampereen ratapihalle, Tampere--Messu
kylii.,Tampere--Lielahti,Hovinsaari-Kotka,Hillo 
-Summa,Rauma--Karra,Peralanlahti-Kaipola, 
Alvajarvi- Pihtipudas, Pori-N oormarkku (lu
nast. Pll:lta), kuten Nousiainen-Kirkkomaki, 
Vink.kila-U usilmupunki, Lie to-Kyro, Mellili:ir
Toijala, yhteenaa 217 johdinkilometria. 
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Lennatinjohtoja kaksoistettiin puhelinjohdoiksi 
valilla Joensuu-Kontiomaki, jolloin saatiin 279.1 
johdinkilometria puhelinjohtoa. 

Vanhoja kuparijohtoja purettiin Tampere-
Viinikka ja Oulun ratapihalta etel. kp-pohj. kp 
valeilta yhteensa 16. a johdinkilometria ja van
hoja terasjohtoja purettiin Tampere--Viinikka, 
Joensuu-Kontiolahti, Imatrankoski-raja ja 
Oulu etel. kp-pohj. kp valeilta yhteensa 67.o 
johdinkilometria. 

Puhelinjohtojen yhteismaara lisaantyi nain
ollen v . 1955 kuluessa 1 384. o johdinkilometrilla. 
Lennatinjohtojen maara vahentyi 300 johdin
kilometrilla. 

Viestipylvaslinjojen vuosikorjaustyi.it suoritet
tiin taystaajennuksena 79 ratakm:lla, osittais
taajennuksena 311 ratakm:lla, raskaana vuosi
korjauksena 897 ratakm:lHi ja kevyena vuosi
korjauksena 886 ratakilometrilla. 

Kaikki pystytetyt ja siirretyt pylvaat olivat 
kreosoottiky llastettyj a. 

Rautateiden linjakorjaustyi.ikunnat kunnosti
vat rautateiden viestijohtoja 14 956 johdinkilo
metria seka posti- ja lennatinlaitoksen johtoja 
23 922.5 johdinkilometria eli yhteensa 38 878. 5 
j ohdinkilometria. 

Uusia puhelinmaa- ja vesikaapeleita asennet
tiin eri liikennepaikoille yhteensa 67 kpl (76) . 
Naiden yhteinen pituus oli 12 038 m (14 438) ja 
johdinpituus 551 654 m . (724 954). Huomatta
vimpia ti.iita olivat Pasilan-Oulunkylan kaapeli 
ja Kemin ratapihakaapelointi. 

Puhelinilmakaapeleita asennettiin liikennepai
koille 38 kpl. Naiden yhteinen pituus oli 2 760 m 
ja johdinpituus 55 458 m. 

Vuoden 1955 aikana asennettiin kaytti.ii.in 4 
3-kanavaista kantoaaltojarjestelmaa. Siten on 
valtionrautateilla kayti.issa 8 3-kanavaista ja 17 
1-kanavaista kantoaaltojarjestelmaa. 

Uusia selektoripuhelimia asennettiin ~ataosille 
Seinajoki-Vaasa ja Seinajoki-Ylivieska seka 
ratavartijoille Helsinki-Riihimaki-Lahti. Li
saksi asennettiin selektoripuhelimet Helsingin 
satamaradalle. aihin selektoripuhelinj aksoihin 
tuli yhteensa 72 liityntaa. Selektoripuhelinliityn
ti.ijen lukumaara oli vuoden lopussa 598. Selek
toripuhelinjarjestelman kii.sikaytti.iisia johdonot
tajia asennettiin rataosille Riihimaki-Haapa
maki ja Kouvola--Pieksamaki, yhteensa 40 h-pl. 
Lisaksi asennettiin selektoripuhelinjarjestelman 
puoliautomaattiset johdonottajat Riihimaelle, 
Kouvolaan ja Pieksamaelle ja automaattinen 
puherekisterilaite Riihimaen vaununjakajalle. 

Selektorijarjestelmalla automatisoitiin vuoden 
aikana 429 km asemienvalista kaksoisjohtoa. 
Vuoden lopussa selektoripuhelinjohtojen yhteis
p ituus oli 3 769 km. 

Uusia keskusaikakellojarjestelm.ia asennettiin 
kahdelle liikennepaikalle ja ristikytkintelineita 
puhelinkeskuksien yhteyteen 2 kpl seka murto
suojalaitteita kolmelle liikennepaikalle. Rauta
teiden toimesta hankittiin tai lunastettiin ylei
siin keskuksiin liittyvia puhelinyhteyksia 62 kpl. 

Kaukopuhelinverkon automatisointia varten on 
siirretty 7 Tampereelle ja 4 Kouvolaan paattyvaa 
kaukojohtoa automaattiseen liikenteeseen, joten 
22 paatetta on asennettu paikoilleen. Naista 9 

yhteytta toimii kantoaalto- ja loput fysikaali
sina yhteyksina. Vuoden aikana automaattiseen 
kaukoliikenteeseen liitetyt uudet keskul(:set ovat 
Turku ja Pori. 

Puherekisterien kaytti.i junanlahetyspuheluiden 
tallettamiseksi alettiin tana vuonna ensimmaisten 
koekappaleiden ollessa Oulunkyliissa ja Kauk
lahdessa. 

Uusi kovaiianisjarjestelmii otettiin kiiytanti.ii.in 
yhdella ratapihalla. Ky=enella asemalla laa
jennettiin ja osittain uusittiin entisia jiirjestel
miii. Vuoden 1955 lopussa oli kiiyti.issa 46 kova
aiinisjarjestelmiiii, naista kuusi suurehkoa kauko
ohjattavaa jarjestelmiia. Naissa oli kayti.issa 
yhteensa 59 vahvistinta ja 438 kovaiianista. 

Yhdeksantoista yhteisantennijarjestelmaa huol
lettiin ja tarkastettiin. 

Uusi junanlahetyskeskus saatiin vuoden lopussa 
kiiytti.ii.in Tampereelle. Kysymyksessa on CB
jiirjestelmii, ja samassa viilityskojeessa on kaikki 
junanliihettaji:in tarvitsemat viestiyhteydet. 

Vahvavirta-asennustyi.it: Linj akorj austyi.ikun
nat pystyttivat 952 ja siirsivat 124 kylliistettya 
vahvavirtapylvastii. Vuoden kuluessa rakennet
tiin itsetoimisia valo- ja ii.anivaroituslaitoksia 
3:lle tasoristeykselle. Suurehkoja turvalaitteiden 
uutisrakennusti.iita suoritettiin 3:lla ja pieneh
ki.ija 8:lla eri liikennepaikalla. Naista mainitta
koon erikoisesti Vuolingon releasetinlaite. Turva
laitteiden taydennys- ja muutosti.iita suoritettiin 
7:lla eri liikennepaikalla. Valmistuneitten ja 
kaytti.ion otettujen turvalaitoksien lisaksi on suu
ria kaapeloimisti.iita suoritettu 6:lla eri liikenne
paikalla linjasuojastus- tai releasetinlaitteiden 
rakentamista varten (= Pasila--Oulunkyla). 
Turvalaiteti.iiden yhteydessa rakennettiin 169 joh
dinkilometria kirkasjohtoa ja laskettiin 11 km 
(152 johdinkilometria) maakaapelia. 

Sabki.ilwnepajassa tehtiin 85 630 tyi.ituntia. 
Tyi.intekiji.iiden keskimaarainen Juku oli 38 ja 
valmistusarvo oli 24 853 236: - . Suurin osa sah
ki.ikonepajan toiminnasta oli korjaustyi.ita. Korja
tuista tai tarkistetuista laitteista mainittakoon: 
4 lennatinlwnetta, 50 puhelinkeskusta, 428 puhe
linkonetta, 107 selektori- ja kaukovalintapaa
tettii, 227 selektorivalitsijaa ja -laitetta, 2 853 
erilaista puhelimen osaa, 145 erilaista heikko
virtalaitetta, 442 erilaista vahvavirtalaitetta, 65 
tasasuuntajaa, 155 sahki.imoottoria ja sahki.ipora
konetta, 88 radiota ja vahvistinta, 51 radiolait
teen osaa, 28 kantoaaltolaitetta, 902 painemit
taria, 110 tulistus- ja nopeusmittaria, 637 leima
sinta, 21 kelloa, 23 kirjoitus- ja laskukonetta, 
46 yleismittaria, 152 kasiopastelyhtya, 123 lippu
leimasinta ja lyijykepihtia, 366 erilaista tyi.ikalua, 
11 pylvii.snosturia, 9 resinaa ja 837 sekalaista 
tarve-esinetta. Lipunmyyntikoneitten huoltoa 
suoritettiin useilla asemilla. 

Uusista valmisteista mainittakoon: 1 lippu
liuskojen puhdistuspi.iyta, 2 jarjestelyopastimen 
ohjauspi.iytaa, 1 junanlahettajan keskus (Tpe), 
1 junanlahettajiin pulpetti, ilmaisin- ja ohjaus
laitteineen (Hki), 66 tasasuuntaajaa, 6 numero
lampputaulua kiitojunia varten, 1 relenapavaih
taja, 4 kaukovalinnan kokeilupaatetta, 119 eri
laista tyi.ikalua, 195 kaapelinsuojarautaa, 108 
teraskaappia ja suojakoteloa, 40 kytkentateli-
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netta, 1 000 tarkastuslukkoa, 343 erilaista huone
kalua ja laatikkoa, 2 153 harusrimaa, 254 tera
sortta., 120 maajohtotankoa., 10 va.ununva.lais
tuskelaa, 1 589 erila.ista. kiinnitinta ja ka.nnatinta, 
6 492 erila.ista heikko- ja vahva.virtala.itteen osaa. 

Risteilyanomusten perusteella. annettiin ris
teilylupa. 221 vahvavirtajohdolle ja 172 heikko-

virtajohdolle ja -a.setelma.lle. Lisaksi myonnettiin 
94 lupaa sahkoasetelmille. Koti- ja virkapuheli
mia myonnettiin yhteensa 101. 

Risteilyta.rka.stuksia suoritettiin sahkoteknilli
sen toimiston toimesta 62 ja ratainsinoorien toi
mesta 172. Vahva- ja heikkovirtalaitteiden asen
nustarkastuksia suoritettiin yhteensa 142. 

V. VARASTOT JA HANKINNAT SEKA 
STANDARDISOIMINEN. 

Varasto-osaston organisatiossa on toteutettu 
osa tehdyista suunnitelmista. 

Polttoaineiden ja puutavaroiden hoito ja val
vonta on erotettu varastojaksojen tehtavista ja 
sita varten perustettu koko maan kasittavii. 
polttoaine- ja puutavaravarasto, joka on Helsin
gissii.. Taman jarjeste1yn yhteydessa on myos puu
tavarakirjanpitajien hoitopiirit jarjestetty uudel
leen, jolloin lukumaii.ra pieneni kymmeneksi. 

Va.ltionrautateiden jaksojaon uudistuksen yh
teydessii. on Vaasassa toiminut kolmas varasto
jakso lakkautettu ja sen tehtii.vat jaettu Turun 
ja Oulun varastoille. SamaHa kertaa on myoskin 
varastojaksojen numerointi muutettu siten, etta 
Hyvinkaii.n varasto ja Hyvinkaan asema muo
dostavat toisen varastojakson. Entinen toinen 
v11rastojakso on nyt kolmas. Pasilan varaston 
nimi on samassa yhteydessa muutettu Helsingin 
varastoksi. 

Varastot. 

Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroi
den keskimaii.rainen varastoarvo oli vuonna 1955 
7 492 868 600 markkaa, jakautuen eri varasto
jen kesken seuraavasti: Helsinki 2 238 686 100, 
Turku 1 467 664 300, Vaasa 803 584 500, Oulu 
350 322 100, Kuopio 2 157 556 300 ja Hyvinkaa. 
475 055 300 markkaa. Tarveaineita otettiin varas
toista kaytettavii.ksi 10 297 597 600 markan ar
vosta ja royytiin rouille valtionlaitoksille sekii. 
yksityisille 442 207 100 roarkan arvosta. 

Hankinnat. 

Kaikkiaan ostettiin varastoihin tavaraa v. 1955 
6 914 853 300 roarkan arvosta. 

Varastoja laskutettiin v. 1955 seuraavista mii.ii.
rista ulkomailta tuotettuja tavaroita: 

Tomua Arvo 

Kivihiiliii. ja koksia 453 061.3 2 367 688 433 mk 
:r.yorii.renkaita ... 22 3 535 788 •> 
Oljya ........... 3 989 58 256 012 •> 
Rautaa ja terastii. 841 36 074 576 » 
Teraslevyja 0 •••• 593 24 051 554 •> 
Sekalaisia tarve-

aineita . . . . .... 290 450 513 •> 

Yhteensa 2 780 026 876 mk 

Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1955 
vastaanottaneet 1 503 988. s m 3 halkoja, joiden 

yhteinen hinta oli 1 914 556 229 mk, eli keski
maarin 1 272: 98 ro 3:lta. Nama polttopuut on 
hankkinut Va1tionrautateiden Polttoainetoimisto 
(Vapo). 

Alempana mainitun VR Konnunsuon poltto
turvevalmistaroon tuotannon lisaksi on yksityi
silta ostettu 46 938. 9 tonnia polttoturvetta, joi
den hinta oli 165 194 970 rok. 

Vapolta on ostettu 834 729 kpl ratapolkkyja, 
hinta 619 757 948 mk, 20 799 kpl vaihderata
polkkyja, hinta 21 061 441 mk., 856 jm hirsia, 
hinta 209 688 mk, 9 229 kp1 johtopylvaita, hinta 
18 156 410 mk, 29 283 kpl avovaununpy1vaitii., 
hinta 5 661 560 mk, 9 886 kp1 aidanpylvaita, 
hinta 905 910 mk, 150 908 std sahatavaraa, hinta 
5 942 599 mk seka VR Hankasa1men sahalle 
928 040.11 j3 tukkeja, hinta 143 198 221 mk, 
6 247 kpl ratapolkkyaiheita, hinta 3 953 370 mk 
ja vaihderatapo1kkyailleita 1 200 h."J>1, hinta 
1 144 720 mk. 

Polttoainehtuoltotoin!inta. 

V. 1955 on va1tionrautateiUii. kulutettu: 

kokonais
kulutus 

Veturien 
lrulutusosullil 

Halkoja ....... . 
Polttoturvetta . . 
Kiviliiilia ...... . 

1 618 732 rna 
513 152 dt 

3 910 769 •> 

1 381 474 m3 
467 162 dt 

3 788 707 ~ 

Sen lisaksi on rautatieli:i.isille royyty ...-. 1955 
halkoja 100 831 ms. 

Polttoo1jya (polttofkaasuolj .) on v. 1955 a ikana 
kaytetty kaikkiaan n. 6 269 345 kg. Tii.sta roaa
rasta on veturien ja moottorivaunujen kii.yttamii. 
osuus yhteensa 4 312 342 kg. 

Lammitys- ja valimokoksia hankittiin yhteensii. 
591 135 kg, josta eriistii. 1aromitykseen kii.ytettiin 
n. 315 520 kg. 

Allamainittujen polttoaineiden varastoimis- ja 
kasittelykustannukset (kuormaus-, purkaus-, pi
noamis-, sahaus ja vetureilleantokustannukset 
y . m. kasitte1y) olivat seuraavat: 

Halkotoista kustannuksia 
Po1ttoturvetoista 
Kivihiilitoista 

Yhteensii. 

285 684 034 mk 
22 937 434 ~ 

142 296 973 .. 
450 918 441 rok 
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Polttoainekentilla oli: 
vuoden 1955 alussa 961 tyontek. ja 70 tyonjoht. 

•> •> lopussa 968 ~ •> 68 •> 

Polttoainevarastoalueiden kunnostamista ja 
raiteistojarjestelyja on suoritettu seka antolaitu
reita korjattu v. 1955 seuraavasti: 

Kenttia kunnostettu Riihimaella, Turussa, 
~aapamaella, Parkanossa, Seinajoella, Oulussa 
Ja J oensuussa. 

Raiteenmuutostoita suoritettu Seinajoella, Tu
russa, Oulussa, Joensuussa ja Nurmeksessa. 

Antolaitureita korjattu ja osaksi uudelleen 
rakennettu Haapamaella, Jyvaskylassa, Syrjassa 
ja Kontiomaella. 

Pienehkoja varasto- ja huoltorakennuksia seka 
tyokonevajoja on rakennettu Porissa, Pasilassa, 
Toijalassa, Pieksamaella ja Haapamaella. 

Haapamaen polttoainevaraston tyopajalle on 
edelleenkin valmistettu uusia ja korjattu van
hoja mittavaunuja laatikkomittavaunuiksi viisto
sahausldi.yttoa varten. 

Tyoskentelyn rationalisoimiseksi on hankittu 
ja asetettu kayttoon uusia kuormauskoneita: 

Ouluun, Seinajoelle ja Haapamaella 2 seka 
Kemiin, Vaalaan, Poriin, Toijalaan, Turkuun, 
Iisalmelle ja Riihimaelle 1 hihnankuljetin kunne
kin; •>Terasmies•> kauhakone Tampereelle seka 
Oulm.m, Tampereelle ja Haapamiielle yksi trak
tori kuhunkin. 

Varoja on ollut kaytettavissa v. 1955 meno
arviossa polttoainealueita, raiteistoti:iita ja anto
laitteita varten 5 mmk, pienehkoja varasto- ja 
huoltorakennuksia varten 8 mmk sekii uudistus
rahaston varoja 30 mmk. 

Hankasalmen saha: 

Sahalaitosta on kunnostettu. Tyokonekanta 
on sahalla pysynyt entisen suuruisena. 

Saba on kaynyt yhdessii tyovuorossa. Vuosi
lomien takia oli sahaus pysiihdyksissa 1/8- 31 /8 
1955 valisena aikana. 

Raaka-ainetta on hankittu ja on vuoden 
aikana vastaanotettu: 

Sahatukkeja ....... . ....... . 
Rata- ja vaihdepolkkyaiheita 

7 493 kpl ... . .... . . . . . .. . . 
Edelliselta vuodelta tukkisaasto 

937 080. 7 8 j3 

29 245. 18 •> 
51150. 64•> 

1017 476. 60 j3 

Sahattu tukkimaaxa oli vuoden aikana 948 596 
j3. Saban tuotanto oli seuraava: 
Pitkiiii sahatavaraa . . . . . . . . . . . . . 3 584 std 
Pientavaraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 

Rata- ja vaihdepolkkyja ................... . 
J ~h topy 1 vB:i.tB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aidanpylva1ta . . .... . . . . .. ............. . ... . 
Pylviiitii, avovaunun . ............... . ..... . 
Hirsia .. . ................................ . 
Sahatavaraa .. . ....... ... .... ..... .. ... ... . 

Rata- ja vaibdepolkk-yja 7 493 kpl 168.7 ~ 

A vovaununpylvaita ............ . 
Pylvasorsia ................... . 

4. 2 ~ 

37.1 >) 

Kuormalavoja 16 855 •> 236.8 •> 
Hoyliitavaraa ................. . 230. 6 

Edellisen lisaksi: 
Polttohaketta .................. . 16 140 m 3 

350 •> Rimoja .............. . ......... . 

Tyontekijain lukumaa.ra sahalla oli keskimiiii
rin 110 eli 8 tyoliiistii viihemman kuin edellisenii 
vuotena. 

Tuotantokomitea, johon kuului 3 tyonantajan, 
2 toimihenkiloiden ja 5 tyontekijiiin edustajaa, 
kokoontui vuoden kuluessa 4 kertaa. 

Konnunsuon polttotU?·vevalmistamo: 

Vuosi 1955 oli polttottuvevalmistamon 16. toi
mintavuosi. 

Vuoden aikana rakennettiin polttoturvevalmis
tamon yhteyteen toinen briketoimislaitos poltto
briketin valmistusta varten, joka aloitti toimin
tansa lokakuussa. 

Polttotm·vevalmistamon tuotanto oli seuraava: 

P oltto- Brikctti Turve-
turve ton pehku 
ton paalia. 

Varasto 1. 1. 1955 15 789 45 
Valmistettu v. 1955 12 441 3 386 1454 
Yhteensii ... ... ....... 28 230 3 386 1 454 

Liihetetty v. 1955 ..... 10 052 3 331 1 454 
Varasto 31. 12. 1955 18 178 100 

Polttoturpeen omakustannusbinta oli vuonna 
1955 2 772. oo mk/ton. 

Tyontekijiiin lukumiiiira oli suurimmillaan kesa
kuussa 227 ja pienimmilliiiin helmilmussa 35 
henkeii. 

Tuotantokomitea, johon kuului 3 tyonantajan, 
2 toimihenkiloiden ja 5 tyontekijiiin edustajaa, 
kokoontui vuoden kuluessa 4 kertaa. 

Kyllastyslaitokset: 

Puutavaroiden kyllastyslaitoksia oli v. 1955 
toiminnassa kaksi, Mikkelissii ja Somerharjun 
pysiikillii. Haapamiielle tulevaa kolmatta ky!Hi.s
tyslaitosta varten on suoritettu tarvittavia rata
ja rakennusten perustoita. Laitokset tyosken
teliviit yleensa kahdessa tyovuorossa ja suuren 
kylliistystarpeen vuoksi Mikkelin kylliistyslaitos 
osaksi myos kolmessa tyovuorossa. Tyonteki
joitii oli kummassakin laitoksessa keskimiiarin 
28 miestii. 

Vuoden aikana lahetettiin kylliistettyii puu
tavaraa seuraavat miiiiriit: 

Mikkeli 

177 400 kpl 
4 613 ~ 
5 744 >) 

45 006 >) 

1 971 k-m3 

omcrharju 

219 944 1.--pl 
4 782 
4 937 •> 

15 606 >) 

652 Ill 

440 k-m 3 

Yllteensa 

397 344 kpl 
9 395 >) 

10 681 >) 

60 612 >) 

652 m 
2 411 k-m3 
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Kyllastysoljya kaytettiin 1 726 620 kg 
1 742 172 kg 3 468 792 kg Kolho Oy:n kanssa 
tehtiin kyllastyssopimus viideksi vuodeksi. Toi 
minta alkoi toukokuussa ja vuoden loppuun men
nessa kyllastettiin rata- ja vaihdepolkkyja98 032 
kpl seka sahatavaraa 34m3• Puutavaran kyllas
taminen on tullut maksamaan keskimaarin 2 138 
mk kiintokuutiometrilta. 

Tavara- J"a ainetutkimukset. 

Vuonna 1955 tutkittiin rautatiehallituksen han
kintatoimiston laboratoriossa 1 450 erilaista nay
tetta, jakautuen seuraaviin ryhmiin: 

Metalleja: 
rautaa ja teraksia ..... 
kuparia ja punametalleja 
valk:ometalleja . . . . .. . . . 
sekalaisia . . . . . . ...... . 

Voiteluoljyja ja rasvoja: 
sylinterioljyja . .... . .. . 
kone- ja vaunuoljyja 
sekalaisia . . . . . . . . . . . . . 

Juoksevia polttoaineita: 
bensiinia . .. . . .. . ... .. . 
kaasuoljy ja ........... . 
polttooljyja .. . . . ... . . . 

Kiinteita polttoaineita: 
koksia . . .. .. ..... . . . . . 
k ivihiilia ... . .. . .. ... . . 
t urpeita . .... .. . .. .. . . 

Maalau starpeita: 
kuivia vareja ...... ... . 
oljy- ja lakkavareja . .. . 
(lakka) vernissoja .... . . 
tarpattia ........... . . . 

196 kpl 
4 •> 

283 
17 

49 kpl 
44 
15 

1 kpl 
90 

kpl 
158 •> 
106 

61 kpl 
78 •> 
29 

2 

500 kpl 

108 h.-pl 

91 kpl 

264 kpl 

Suojelu- ja kyllastysaineita: 

bituumeja .... . .. .. . . . . 
kyllastysoljyja .. . ..... . 
tervaa ............... . 

1 kpl 
9 

•> 

Puhdistusaineita: ....... . . .. ..... . 
Liima-aineita: ... . ... . . . ......... . 
Kankaita ja lankoja .. . .. ....... . 
N ahkaa, paperia: .... . .... . ..... . 
Kumituotteita: . ................ . 
Juoma- ja kattilavesia: .. . ....... . 
Sekalaisia aineita: . . ... ..... ..... . 
Liikatavaraa: ............ .. ... . . . 

10 kpl 

15 h.-pl 
23 
96 
24 
17 
69 
41 
22 •> 

yhteensa 1 450 kpl 

Standardisoiminen. 

Standardisointikohteina ovat olleet paaasialli
sesti aineet ja ruuvit, konepajojen tyokalut seka 
radan paallysrakenne. Lisaksi standardisoimis
lautakunta on paattanyt laajentaa standardiso.i
mispropagandaa. 
Uusia standardeja hyvaksytty 25 kpl 
Standardiehdotuksia lahetettiin ar-

vosteltavaksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Uusia standardilehtia jaettu jakelu

suunnitelman mukaan . . . . . . . . . . 9 651 •> 
Tilausten perusteella lahetetty stan

dardilehtia n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 

Kokouksia ja keskustelutilaisuuksia 
Standardisoimisla utakunta .. .... . .... . 
Standardisoimislautakunnan tyojaosto .. 
Maalaustoimikunta ... ... . .. . . . . ... . . . 
Vaunupuutavaran standardisoimistoimi-

kunta .. . .... . ... . ............... . 
Ratatoimikunta ...... . ....... . . . ... . 
Konepajatoimikunta .... .. ....... . .. . 
Esitelma- ja keskustelutilaisuuksia ... . 

2 kpl 
3 
2 

2 
9 
2 
3 

VI. LIIKENNE. 

Yleiset liikennemi.ii.iri.iykset. Toimintavuoden ai
kana tehtiin huhtikuun 26 paivana 1929 annet
tuun valtionrautateiden L iikennesaantoon eraita 
muutoksia. Sanotun saannon II. liitteen 5. luvun 
25 §:aan lisattiin uusi lisamiiarays ja I . liitteen 
4. luvun 2. lisamaaraysta muutettiin. Lisaksi 
muutettiin saannon 25 §:n 2. lisamaaraysta. 
Junaturvallisuussaannon 19 §:n 5. ja 7. kohtia, 
124 §:n 1. kohdan muistutusta ja saannon liitetta 
14 muutettiin niinikaan seka 61 §:n l. kohtaan 
lisattiin uusi muistutus. Kertomusvuoden aikana 
julkaistu lisalehti n :o 1 sisalsi seka eraita jo aikai
semmin tiedoitettuja etta myoskin uusia muu
toksia. Asema- ja junapalvelussaannon 26 §:n 
1. kohtaa muutettiin niinikaan toimintavuonna. 

Liikennepaikat. Kuluneen vuoden aikana teh
tiin itsenaisten liikennepaikkojen subteen, niilla 
esiintyvan liikenteen laadusta j a laajuudesta joh
tuvina, seuraavat muutokset: 

Lempiialan 3. luokan asema alennettiin 4.luo
kan asemaksi ja Iin, Luumaen ja Kiukaisten 4. 
luokan asemat 5. luokan asemiksi. Kokemaen 
4. luokan asema alennettiin pysakiksi seka Lob
jan kauppalan 4. luokan asema laiturivaihteeksi. 

Saaksjarven, Ojakkalan, Inkoon, Liedon ja 
Kuurilan 5. luokan asemat alennettiin pysakeiksi, 
Kuusan, Kovjoen ja Kulennoisten 5. luokan 
asemat la iturivaihteiksi seka Paaskylahden 5. 
luokan asema linjatoimistoksi. 

Vuolingon pysakki alennettiin laiturivaihteeksi 
ja Halikon pysakki seisakevaihteeksi. 
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Harjavallan 4. luokan asema korotettiin 3. 
luokan asemaksi. Jamsankosken ja Vuokatin 
5. luokan asemat ja Niiralan pysakki 4. luokan 
asemiksi seka Uusi-Vartsilan, Valtimon ja Sysma
jiirven pysakit 5. luokan asemiksi. Saarijiirven 
ja Parantalan vaihteet korotettiin linjatoimis
toiksi . 

Tyrvaiin aseman nimi muutettiin Vammalaksi 
ja Koululahden laiturin nimi nimeksi Savonlinna
Kauppatori. Rakenteilla olevan Kontiomaki
Taivalkoski radan rataosa Laajar-Pesiokyla luo
vutettiin yleiselle liikenteelle syyskuun 16 pai
vastii ja rataosa Pesiokyla- Ammansaari joulu
kuun 1 paivasta lukien. 

Aikataulut. Aikataulu 121 oli kertomusvuonna 
voimassa toukokuun 31 paiviiiin saakka. Tammi
kuun 3 piiivanii poistettiin Toijalan- Valkea
kosken valiltii suurin osa henkilojunista ja ne 
korvattiin linja-autoilla. Maaliskuun 1 paivana 
niiitii junia vahennettiin edelleen, niin etta vain 
kolme junaparia jatettiin kulkuun. 

Aikataulu 122 astui voimaan kesakuun 1 pai
viinii 1955. Siina muutettiin Helsingin-Kuo
pion kiitojuna MK 79 /MK 70 jokapiiivaiseksi. 
Junapari P 357 /P 358 Tunm sataman- Tampe
reen valillii kulki kesiiaikana Haapamaelle saakka 
yhtyen Haapamiien- Jyvaskylan juniin H 933 /H 
934. Junat P7l /P 72 muutettiin pikajuniksi 
Iisalmen- Kajaanin viililla ja jtma P 5 pika
junaksi kesaajaksi Kouvolan-Imatran valilla. 
Helsingin- Moskovan yhteys muutettiin siten, 
etta vaunut kuljetettiin junilla P 75 /H 15 ja 
H 706 /P 76. Joensuuhun perustettiin kiskoauto
keslms, johon aikataulul{auden alussa sijoitettiin 
8 kiskoautoa. J oensuun- Kontiomiien viililla 
korvattiin yksi junavuoro ja lisiittiin kaksi juna
vuoroa kiskoautoilla; J oensuun-N iiralan viilillii 
lisattiin kaksi kiskoautovuoroa ja kaksi junavuo
roa korvattiin kiskoautoilla. J oensuun- Pieksa
miien valilla kaksi junavuoroa korvattiin kisko
autovuoroilla. 

Syksyn kuluessa sijoitettiin Seiniijoelle kymme
nen kiskoautoa. J oulukuun 1 piiiviinii muutet
tiin eraitii aikatauluja rataosilla Seinajoki-Kris
tiinankaupunki ja Seinajoki- Haapamaki. 

Joulukuun 1 paiviina jatkettiin kiskoauto- ja 
moottorivaunuyhteydet Laajasta edelleen Am
mansaareen. 

Linja-autovuoroiksi muutettiin syyskuun 1 pai
vana junapari H 240/H 239 Toijala- Hameen
linna- Toijala; jou.lukuun l paivanii Turun
N aantalin henkiloliikenne tyolais- ja koululais
vuoroja lukuunottamatta ja samana paiviina 
junapari H 704 /H 705 Imatran- Kouvolan viililla. 

Kiitotavarajuna TK 57 muutettiin l. 6. alkaen 
nopeakulkuiseksi myos Haapamaen- Seinajoen 
valilla. 

Junapari 77 /78 muutettiin a ilmtaulukauden 
alussa nopeakulkuiseksi kiitotavarajunaksi Hel
singin-Kouvolan valillii. 

Kaukotavarajunia lisiittiin yhdell ii parilla Riihi
maen-Oulun valillii. Turun- Tampereen valilla 
kulkevat tavarajunat jarjestettiin siten, etta vetu
rien vaihtoa ei suoritettu Toijalassa. 

Tava1·aliikenne. Tavaraliikenne jatkui koko 
vuoden erittain vill<kaana. Koko vuoden vaunu
tarve oli 2 148 215 vaunua, josta kyettiin tyydyt 
tamaan l 867 015 vaunua eli 86. 8 %· Eri lii
kennejaksoissa kyettiin vaunutarve tyydytta
maan seuraa vasti: 

1 lj. 85 %; 2 lj . 91 %; 3 lj. 83 %; 4 lj. 95 %; 
5 lj. 87 %; 6 lj. 95 o/o; 7 lj. 93 %; 8 lj. 70 %; 
9 lj. 79 %-

Kun vaununtarvetta osoittva luku koostuu 
piiivittaisten vaunutilausten yhteismaiirasta, jol
loin tahiin lukuun sisaltyy osa sellaisiakin tilaul{
sia, jotka esiintyviit useampia kertoja ja kun 
tilauksia pulan aikana melkoisesti liioitellaan, 
voidaan laskea, etta kokonaistarpeesta on tyydy 
tetty runsaasti 90 % -

Paivittain kuormattiin keskimaarin 5 115 vau
nua (v. 1954 4 870 vaunua). 

Kuormaukset jakautuivat eri tavaralajeittain 
seuraavasti: 

Kappaletavara 22.4% (v. 1954 23.8 %) 
Sotilastavara 0.5% ( >) 0.6 %) 
SNT -Liittoon . . ... 2.7% ( 3.3 %) 
Vientitavara ...... 20.1% ( 18.0 %) 
Tuontitavara 11.6% ( •> 10. 3 %) 
Elin tarvikkeet .... 3.1% ( >) 3. 4 %) 
Halot ... . ..... . .. 1.9% ( 2. 3 %) 
VR tavara •• 0. 0 •• 5.1% ( >) 5.0 %) 
Teollisuuden raaka-

ja polttoaineet . . 18.8% >) 19.1 %) 
Teollisuustuotteet 11.3% 11.7 %) 
Muut ••••• 0. 0 •••• 2. 5% •> 2. 5 %) 

Kertomusvuoden aikana on kokojunakuljetuk
sia melkoisesti lisa tty, jolla toimenpiteellii kulje 
tustehoa on voitu kohottaa. Mm. suoritettiin 
Pohjoi -Suomessa melko suuri tuld~uljetus, joka 
kasitti kolme junaa paivassa varsin nopealla 
kiertoajalla. Tuld{ien kuljetusta varten saatiin 
250 kpl uusimallisilla, ns. pankkopylvailla varus 
tettua vaunua, joiden pylviisrakenne osoittautui 
kaytannolliseksi syysta, etta ylapylvas ei paase 
purkamisen yhteydessa irtoamaan, kuten on laita 
mm. Hk-vaunuissa. Tulilivaunusto oli koko vuo
den liikenteessa. 

Toimintavuoden aikana hankittiin myos 5 kpl 
•>Pino-Peto~ merkkista pinotavaran kuormaus
valinettii, jotka ovat olleet jatkuvasti kaytossa. 

Kertomusvuoden aikana muutettiin osa hylat
tavaksi miiaratyista tavaravaunuista ns. pai
kallisliikennevaunuiksi, jolla toimenpiteellii voi
tiin irroittaa yleiseen liikenteeseen kelpaavaa 
vaunustoa paikallista laatua olevasta liikenteesta. 
Lammin- ja jaahdytysvaunuista muutettiin 75 
uudempimallista vaunua sellaisiksi, etta ne sovel
tuvat tavaran koneelliseen kasittelyyn. 

Vaihtopalvelu. Vaihtopal velutunteja kertyi toi
mintavuonna paivittain 2 643 arkipaivatuntia ja 
1 503 pyhapaivatuntia (v. 1954 vastaavat luvut 
2 445 ja 1 339) ja yhteensii vuoden ailmna 866 133 
tuntia. Vaihtopal velutunnit ovat pysyneet sa
massa suhteessa kuormattujen vaunujen luku
maaraan kuin edellisenakin vuonna. Vaihtotyo-
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kustannukset muodostuvat vuosittain kovin kor
keiksi, joka johtuu paitsi jarjestelyratapihojemme 
rajoittuneisuudesta hoitaa vilkkaaksi kaynytta 
liikennetta myos beikkotehoisi ta vaihtovetu
reista. Jarjestelyjunatunteja kertyi kertomus
vuonna yhteensii. 363 686, jotka niinikaiin aiheut
tavat melkoiset kustannuk et. Jiirjestelyjunien 
kulkua on toimintavuoden aikana tutkittu ja 
ryhdytty toimenpiteisiin ajotuntien vahentami
seksi. Samanaikaisesti on tilattu suuremplen 
maaseutuasemien vaihtotoiden suorittamista var
ten 10 kpl raidetraktoreita, jotka edistavat vau
nuston kii.yttoii. sekii viihentavat matkatunteja. 
Naita jarjestelytoimenpiteita jatketaan. 

Kappaletavaraliikenne on toimintavuoden ai
kana lisiiantynyt n. 10 % ollen lii.hetetyn kappale
tavaran kokonaismaiirii. 1 084 228 ton (v. 1954 
987 97 ton). Kuljetus on sujunut suurin piirtein 
suunnitelmien mukaisesti eika ruuhkautumisia 
ole esiintynyt. iirtokuormauskiisittely on edel
leenkin aluevatmujen kaytantoonoton johdosta 
pienentynyt. 

Koneellisia kii ittelyvalineita on toimintavuo
den aikana hankittu lisiia 25 haarukkatrukkia, 
86 haarukkavaunua ja 15 500 kuormalavaa. Toi
mintavuoden piiattyessa oli kaytettavissa 74 haa
rukkatrukkia, 375 haarukkavaunua, 477 hakki
vaunua, 2 900 metallilavaa ja 45 000 avolavaa. 
Mainittakoon, etta a iakkaille vuokrattujen lavo
jen lukumiiara oli vuoden vaihteessa 12 500 (edel
liseni:i vuonna 2 945) . Ti:ima osoittaa lavojen 
kayton melkoisesti lisiiiintyneen, johon on jiirjes
telmiillisesti pyrittykin. 

Itiiinen yhdysliikenne. Suomen ja euvosto
liiton keskeiseen kauppavaihtoon kuuluvat rauta
tiekuljetukset ovat kertomusvuonna jonkun ver· 
ran vahentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vi en t l k u 1 j e t u k s e t kiisittivat kerto
musvuonna 50 003 vaunukuormaa (vuonna 1954 
58 595 vk). Vuonna 1954 Suomesta Unkariin 
alkaneet kauppatavaratoimitukset lisiiiintyivat 
sita vastoin v. 1955 aikana huoroattavasti, .ki:isit
taen 7 435 vaunukuormaa, piHiasiassa paperl
ja kaivospuuta, ratapolkkyjii ym. 

Suomen vientikuljetuksissa N euvostoliittoon 
v . 1955 ei eri tavaralajien kohdalla vaunukuor
mittain laskien tapahtunut huomattavia muu
toksia. Vahenemiset koskivat eri tavaralaatuja 
melko ta aisesti . 

T u o n t i k u l j e t u k s e t olivat vuonna 
1955 39 943 vaunukuormaa (v. 1954 40 329 vk). 
SNTL:n vaunuja oli kertomusvuonna Suomessa 
1 651 kpl keslrimiiiirin paiviia kohti (vuonna 
1954 l 334 kpl) ja suomalaisia vaunuja NT
Liltossa samana aikana 172 kpl keskimaiirin 
paiviissa (vuonna 1954 272 kpl) . 
SNTL:n vaunujen kaytto itaisessa yhdysliiken
teessi:i on siis huomattavasti kasvanut edelliseen 
vuoteen verrattuna, samalla kun suomalaisten 
vaunujen kaytto on vastaavasti vahentynyt. 

Liikenneosaston harjoittama autoliikenne. Kulje
tustehtavien miiiirii on liikenneo aston harjoit
taman autoliikenteen takia kaikissa toiminta
muodoissa ollut kertomusvuoden aikana jatku-

5 8727-57 

vasti kasvusuunnassa. Tata liikenteellista kehi
tystii on kuitenkin huomattavasti rajoittanut -
kuten edellisena vuotenakin - autokaluston riit
tiimattomyys, jonka vaikutuksia on ollut pakko 
pyrkia lieventiimiian muun rouassa vuokraamalla 
yksityisautoja suorittamaan kotiinkuljetustehta
via. Toimintakohteiden piirissa toteutetut muu
tokset ja laajennustoimenpiteet ovat edelH.i. mai
nituista syistii. supistuneet suhteellisen vahiin. 
Henkilojunaliikennettii korvaavia linja-autovuo
roja jarjestettiin linjoilla Toijala- Valkeakoski ja 
Toijala-Hameenlinna, jota paitsi linjalla Linnai
nen- Toijala--Valk akoski- aaksmiiki aloitet
tiin liikenne pyhiipaivavuoroin kirkkovaen kuljet
tami eksi. Henki!Olinjoja on nyt kaikkiaan 6 ja 
niiden yhteinen pituus 168 kilometriii. Tavaralin
jojen lukumaara sita va toin viiheni kahdella Aa
nekosken- aarijiirven linjan lakkauttamisen seka 
Lahti outsa ja Heinola--Sysma-Hartola lin
jojen yhdistamisen johdosta, kasittaen nyt kaikki
aan 1 tavaralinjaa, joiden yhteinen pituus on 2 765 
kilometria. Kappaletavaran jakelulinjojen osalta 
peruutettiin liikennoiminen Haapamaen- Kolhon 
ja Korkeakosken-Lylyn valiltii, joitten sija.an 
samalla aloitettiin lilkenne Vilppulasta kiisin Kol
hoon ja uinulasta iitamaan. Myo Kouvolan 
- Vuohijarven valille avattiin uusi jakelulinja. 

aiden lisak i kuljetettiin kiito- ja rahtikappale
tavaraa nopeuttamistarkoituksessa Turun-Riihi
maen ja Turun-Rauman-Porin valeilla yoaikai
sin vuoroin. Mainitut muutokset huomioonottaen 
liikennoidiiii.n liil~enneosaston toimesta nykyisin 
34 varsinaista jakelulinjaa, joiden linjapituus on 
yhteen a 2 161 kilometria. Kun Va=alassa ja 
Saarijiirvella aloitettiin kertomusvuoden aikana 
keskitetty kotiinkuljetustoiminta, nousi kotiln
lmljetuspaikkojen lukumaara siten 38:aan. 

Kaikki ori toimintamu dot huomioonottaen 
kertyi autoille ybteensa 6. 6 s mi lj . ajokilometria 
ja lmljetetut matkustaja- ja tavaramiiarat nou
sivat kaikkiaan 24 000 matkustajaan ja 571 000 
tonniin, joista saatiin kokonaistuloja 484 milj . 
markkaa. Vastaavat kayttomenot olivat 373 
milj. markkaa. 

Kertomusvuoden aikana bankittiin uutta auto
kalustoa seuraavasti: 2 benkilO-, 4 linja- ja 56 
kuorma-autoa. Koko tama hankinta koitui kalus
ton lisaykseksi, koska ybti.i.an autoa ei voitu 
myydii kirean kuljetu. tilanteen takia, vaikka osa 
vanhemmasta kalu tosta olisi pitanyt epiitalou
dellisena poistaa kaytosta. Autojaoston valvon
nassa tapahtuvan huolto- ja korjaustoiroinnan 
alaisuuteen kuuluvaan kalustoon sisaltyi taten 
vuoden lopussa kaikkiaan 9 henki!O-, 16 linja- ja 
357 kuorma-autoa, 35 puoliperiivaunua, 21 varsi
naista periivaunua, 40 vaibtokoria, 80 trukkia, 
48 laituritraktoria, 3 kiramoa ja 5 pinotavaran 
kuljetinta. 

Hallinnollista jarje telya koskevista muutok
sista mainittakoon, etta kertomusvuoden alusta 
lukien siirrettiin autojen kunnossapitoa koskevien 
laskujen maksumaiiraiiminen ja siita aiheutuva 
kirjanpito liikennejaksoilta autojaoston tehta
viiksi. Lisaksi autojao toon perustettiin samalla 
autokorjaamoiden varaosa-, tarvike- ja tarve
ainekateisvarastoja koskeva taydellinen tark
kailu· ja keskuskortisto. 
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Tavaran katoaminen ja vahingoittuminen. 

P u u t t u v a t a v a r a . Eri liikennepaikoilta 
saapui toimintavuoden aikana 8 576 ilmoitusta 
kuljetattavaksi jatetyn tavaran puuttumi ista. 
Edellisen vuoden vastaava Juku oli 5 640. Puut
turnisista selvitettiin 5 402 eli noin 63 %· Edel
lisena vuonna oli selviamisprosentti 64. 

V a hi n go i t tun u t t a v a r a. Kuljetet
tavaksi jatetyn tavaran vahingoittumisilmoituk
sia saapui toimintavuoden aikana 15 075. Edel
lisen vuoden vastaava luku oli 11 247. 

Vii vasty nee t k u 1 j e t u k set. Rauta
tiekuljetuksen aikana sattuneista epii.sii.ii.nnolli
syyksistii. saapui tiedustelujaostolle 781 ilmoi
tusta, edellisen vuoden vastaavan luvun oltua 620. 

V ark au de t. Anastul<siksi todettujen ta
pausten lukumii.ii.rii. oli vuoden aikana 189, edel
lisen vuoden vastaavan luvun oltua 205. Tapauk
sist.a on selvitetty 37 eli 20 %· 

P r i m a t 6 n t a v a r a. Toimintavuoden 
aikana pidettiin Helsingis a 9 huutokauppaa, 
joissa myyntierii. oli yhteensii. 2 937. Edellisen 
vuoden vastaavat luvut olivat 10 ja 3 305. Eri 
liikennepaikoilla toimitettiin samanlaatuisten ta
varoiden myyntejii. 752 kertaa, edellisen vuoden 
vastaavan luvun oltua 421. 

K o r v a u s a n o m u k s e t. Lii.hetysten ka
toamisista, vahingoi ttumisista, viiviistymisistii. 
ym. haitoista johtuneita korvausanomuksia kii.si
teltiin toimintavuoden aikana 2 439. Edellisen 
vuoden vastaava Juku oli 1 653. Anomuksista 
hyvii.ksyttiin 1 713 eli 70 %. edellisen vuoden 
vastaavan prosenttiluvun oltua 75. 

S u o r i t e t u t k o r v au k s e t. Korvauk
set jakaantuivat korvau maarien mukaan jaoitel
tuina seuraavasti: Katoamiset, anastukset mu
kaanluettuina 35 %, vahingoittumiset 39 %. kas 
tumiset 6 % ja junavauriot 20 %· Maksettujen 
korvausten kokonaismii.arii. oli 16 965 838 mark
kaa, edellisen vuoden vastaavan luvun oltua 
21 184 286 markkaa. 

VII. TARIFFIT. 

Valtionrautateiden tariffisaant6an ei asetuk
sella ole kuluneen vuoden aikana tehty muutok
sia. Rautatiehallituksen miiii.rii.ttavien maksujen 
osalta sensijaan on tehty pari merkittii.viiii. muu
tosta. Toinen koski ns. palautustariffin lakkautta
mista ja toinen paikallisliikennetariffeja. Palautus
tariifia koskevat mii.arii.ykset ovat valtionrauta
teiden tariifisii.ii.nnon 43 §:s a . Sen mukaan las
kettiin rautatiekuljetukseen kii.ytettyjen tyhjien 
paii.llysten rahdit aikaisemmin alimman vaunu
kuormaluokan 10 mukaan vajaapainomaksutta. 
Joulukuun alusta lukien mii.ii.rattiin tii.llaiset pii.ii.l
lykset rahdittamaan normaalitariifien mukaan. 
Muutoksen tarkoituksena on ollut kehoittaa asiak
kaita siirtymaa.n sellaisiin piiallyksiin, jotka pa
lautettaessa eivat vie suurta tilaa, sekii. nopeut
taa siirtymista erilaisiin konellisesti kiisiteltii.viin 
valineisiin, kuten kuorma- ja hakkilavoihin sekii. 
hii.kkivaunuihin. 

Paikallisliikennetariifin muutos koski saman 
asutuskeskuksen alueella sijaitsevien liikenne
paikkojen valista vaunukuormaliikennettii.. Aikai
semmin oli tallaisilla kuljetuksilla rahtietuja, 
mutta ne poistettiin joulukuun alusta lukien ja 
rahdit lasketaan niin ollen samalla lailla kuin 
kaukoliikenteessakin. 

T a v a r a I u o k i t u k s e e n rautatiehallitus 
on vuoden 1 9 5 6 a 1 u s t a lukien tehnyt huo
mattavia muutoksia. Tavaranluokituksesta mii.a
rii.aminenhan nykyisin kuuluu rautatiehallituk
selle. Muutosten tarkoituksena on lisatulojen 
saaminen rautateille, jonl>:a lisaksi kilpailunako
kohtiin on kiinnitetty suurta huomiota. Muu
tokset merkitsevat osittain korotuksia, osittain 

alennuksia tahanastisiin rahteil1in. Huomattavin 
alennuksista on se, etta kaikki vaunukuorma
luokkiin 1 ja 2 luettavat tavarat tullaan rahdit
tamaan luokan 3 mukaan. Tama merkitsee 1 
luokan tavaroille 18 %:n ja 2 luokan tavaroille 
10 %:n, yleista alennusta. Taman lisaksi halpene
vat eraiden muidenkin tavaroiden rahdit. Mai
nittakoon niistii. jauhojen, sokerin, valkaistun 
selluloosan ja koivulautojen ja -lanl>:kujen halpe
neminen 10 %:lla. Kuparin, messingin ja erikois
terii.ksen rahdit alenevat 18 %:1la. 

Korotuk et kohdistuvat alimpien rahtiluokkien 
tavaroihin. Mainittakoon niistii., etta tavallisille 
sahatukeille, paperipuille, kaivospolkyille, sam
mutetulle ja sammuttamattomalle kalkille, kar
keille kalkkihiekkatiilille, sementtituotteille, vaki
lannoitteille ja karkealle keittosuolalle tuleva 
noin 11 %:n korotus. 

Rautatiehallituksen pii.ii.tettavissa olevista ylei
sista maksujarjestelyistii on huomattavin r a h t i 
t as o t u k s n myontaminen aikaisempien vuo
sien tapaan Katajanokan, Hangon, Turun, Rau
man ja Mantyluodon satamiin lahetettii.valle 
vientitavaralle. Sen mukaan myonnetaan vii.hin 
taan 10 vaunukuorman erille l. 12- 30. 4 vii.li 
senii. aikana lii.himpaii.n mainituista satamista 
5 %:n ja vahintaan 20 vaunukuorman erille 
10 %:n alennus. Kauempana olevaan satamaan 
lii.hetettaessa peritaan tallaisin vaunuryhmin ta
pahtuvista kuljetuksista mainittu lahirnman sata
man rahti, kuitenkin siten rajoitettuna, etta 
alennus todellisen kuljetusmatkan mukaan mita
tun valimatkan perusteella laskettuun rahtiin 
verrattuna muodostuu vahintaan 10 vaunukuor
man erille enintaan 14 %:n ja vii.hintii.an 2(} 
vaunukuorman erille enintii.an 18 %:n suuruiseksi. 
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Muut huomattavimmat maksujarjestelyt sisal
tyvat rautatiehallituksen ja sen asiakkaitten kes
ken tehtyihin erik o iss o pi m u k s i in. Ne 
kohdistuvat osittain kappale, osittain vaunu
kuormatavaraan. Kappaletavaran osalta on mai
nittava tallaisina etuina jakelutariffin soveltami
nen, kookkaalle tavaralle myonnetyt edut ja 
kotiinkuljetuksen suorittaminen alennettuun hin
taan. 

Vaunukuormatavaran osalta on erikoisesti mai
nittava ns. v a u n u r y h m a k u I j e t u k s e t. 
Mikali sama lahettaja samalla kertaa lahettaa 
samalta liikennepaikalta samaan maarapaikkaan 
vahintaan 5, 10, 15, 20, tai 30 vaunukuormaa, 
Qn hanelle myi:innetty alennusta vastaavasti 3, 
4, 5, 7 tai 10 %- Vaunuryhmaalennuksia on 
perusteltu vaihtotoissa syntyvilla saastoilla. Pe
rusvaatimuksena on niiden osalta taman mukai
sesti Qllut se, etta kuljetukset tapabtuvat vahin
tiian y hden risteysaseman obi. 

Asiakkaitten kanssa tehdyista sopimuksista 
on edellisten lisaksi erikoisesti mainittava ns. 
k o k o n a i s r a h t i s o p i m u k s e t. Tallais
ten sopimusten tarkoituksena on lisaliikenteen 
saaminen rautateille. Sopimuksia laadittaessa on 
liihdetty siita, etta asiakas joutuu normaalikulje
tuksistaan maksamaan tayden rahdin, mutta saa 
niiden yli meneville kuljetusmai:irille tuntuvan 
rahtiedun. Enimmaisalennus laskettuna koko 
kuljetusmaaralle on kuitenkin rajoitettu tavalli
simmin enintaan 10 %:ksi. 

Rengas- 7"a matkailuliput. Rengaslippuja myy
tiin kesamatkailukautena 1. 5-30. 9 valisena 
aikana sisajarvien purjehduskaudesta jobtuvin 
rajoituksin 26 rengasmatkalle. Lisamatkojen 
myynti jarjestettiin uudellee:-1 - niiden luku
maararajoitus poistettiin - ja niihin sisallytet
tiin myi:is laiva- ja automatkat. Rengaslippuja 
myytiin kaikldaan 21 347 kpl seka lisa- ja liitty
mismatkoja 11 697 kpl eli 55. s mmk:n arvosta. 

Matkailulippuliikennetta on maaratietoisesti 
kehitetty ja matkailulippujen myynti on edelleen 
noussut. Matkailulippuliikenteeseen on jatku
vasti lisatty mahdollisuuksia laiva-, vesibussi-, 
auto- ja lentomatkoihin junamatkojen lisaksi. 
Kun vuonna 1950 matkailulippuja myytiin 15 
mmk:lla, vuonna 1951 34. s mmk:lla, vuonna 
1952 38.3 mmk:lla, vuonna 1953 49. B mmk:lla 
ja vuonna. 1954 62. 6 mmk:lla, saavutettiin ker
tomusvuonna 67.9 mmk:n myynti. 

Rautatiemainonta. Rautatiemainontaa voitiin 
kertomuskautena tehostaa, silla kaytettavissa oli 
4 mmk enemman mainosmaararahoja kuin edel
lisena vuotena. Uusi mainostoimittaja ja Yhta 
Matkaa lebden paatoimittaja toivat parannusta 
henkili:ikuntatilanteeseen. 

Saanni:illista aikatauluilmoittelua boidettiin sa
massa laajuudessa kuin edellisena vuotena. Aika
taulujen muutoksista, lisaliikenteen junista, lii
kennepaikkojen muutoksista, henkili:i- ja tavara
liikenteen jarjestelyista ym. ilmoitettiin paiva
lehdissa. Erillisia paikallisliikenteen aikataulu
lehtisia mainoksineen jaettiin maksutta eri puo
Iilla rataverkkoa ja Helsingissa painettiin paasiais-

ja joululiikenteen aikataulut omaksi maksutto
maksi vihkokseen. Virallisen Lebden ilmoitukset 
maksettiin mainosmaararahoista. 

Talvimatkailumainontaa hoidettiin rautatielii
kennepaikoilla. matkatoimistoissa, kauppa- ja 
teollisuuslaitoksissa, johdinpylvaissa ym. esilla 
pidetyilla VR offset- ja silltkipainojulisteilla. VR 
talvimatkoja esittelevaa vihkosta - edelleen 
ainoa julkaisu talviloman viettoon soveltuvista 
majapaikoista Suomessa - jaettiin asemien ja 
matkatoimistojen vii1ityksella ja silla on jatku
vasti ollut suuri kysynta. Talvimatkoista ilmoi
tettiin paiva- ja aikakauslehdissa ja ilmoitusten 
ylipainoksia jaettiin runsaasti asemilla, junissa, 
tavaratoimistoissa jne. VR talvimatkailua ja 
uusia kiskoautoja esitteleva varielokuva •>Kisko
kyydilla Lappiin•> valmistettiin ja se alkoi kierto
kulkunsa kotimaassa ja ulkomailla 15 normaali
ja kaitakopiona. VR oli mukana •>Harkiten han
gille•>-nayttelyssi:i Helsingissa. Matkatoimistoissa 
oli VR talvimatkailunayteik.kunoita. Hiihtolip
puina kaytettavien sunnuntailippujen luh."llllaarii 
lisattiin ja niiden mainostamista on jatkettu 
koko maassa ilmoituksin, taite- ja lentolehtisin 
jne.- Talvialennus- ja sunnuntailippujen myynti 
lisaantyi 65 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

Kesamatkailumainontaa tehostettiin suomen, 
ruotsin, saksan ja englannin kielisin rengasmatka
julistein ja esittelyvihkosin, ilmoituksin, filmein 
(uusi elokuva •>Kappale kaunista Suomea•> rengas
matkalla. 27), ikkunanayttelyin jne. Matkailu
ja seuruelipulle laadittiin uudet erikoiskannet. 
Varielokuva •>Kiitaen kiskoja pitkin•> on jatkanut 
menestyksellista kiertokulkuaan. Rengasmatka
aiheiseen valokuv.akilpailuun saatiin runsaasti 
osanottajia. Suomen Kulkuneuvojen (Turistin) 
liitteeksi painatettiin jatkuvasti lukuviivaimia 
rautatiematkojen mainostamiseksi. VR Henkili:i
liikenteen myyntitietojen ja Agent Bulletin jul
kaiseminen ja jakamfuen aloitettiin. Sunnuntai
lippu- ja ·VR matkailuautolehtisia painettiin. 
Samoin mainostettiin tuloksellisesti ilmoituksin 
ja myyntikirjein ~Katselemme historiaa~-nimista 
uutta VR automatkaa Uudellamaalla. VR syys
matkojen mainontaa jatkettiin julistein ja ilmoi
tuksin. Pohjoismaisista kiertomatkoista tiedotet
tiin julistein ja uusimallisin esittelyvihkosin. Ren
gaslippujen ja matkailulippujen yhteinen myynti 
nousi 7 %-

Suomen VI Suurmessuilla 1955 rautateilla oli 
suuremmat nayttelyalat kuin koskaan ennen: 
tavara- ja henkili:iliikenteen esittely tapahtui 
700 m 2 alueella. Tavaraliikenteesta esiteltiin 
uusia suursailioita ja niiden juuri Saksasta saa
tua kuljetusautoa, ovelta ovelle-palvelua lava
kuormineen, hakkilavoineen ja autoineen, puu
tavaran koneellista kasittelya Hk- ja Ht-vau
nuissa jne. Suuressa henkili:iliikenteen paviljon
gissa VR Matkatoimisto harjoitti taydellista 
matkatoimistotoimintaa. Matkailuaiheiseen tieto
kilpailuun saatiin 4 638 vastausta - osallistujia 
oli noin 19 000- ja palkintoina jaettiin yhdessa 
SMY:n ja Suomen Ladun kanssa vapaita talvilo
mia matkoineen. Vastauksista suoritettiin mark
kinatutkimus talvimatkailun jakaantumisesta. 
VR Matkatoimisto leimasi 58 789 rautatiealennus-
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toclistusta ja myi yli 2 000 eri la ista lippua. VR 
liikenneasiamiehet pitivat 900 erikoisselostusta 
ja painotuotteita jaettiin kaikkiaan 50 000 kpl. 
Suurasiakkaitten kuljetuspaallikot, liikennejak
sojen paallikot, VR liikenneasiamiehet ja kau
pallinen toimikunta - toistasataa henkiloa -
pitivat yhteisen kokouksen messujen merkeissa. 
Ministerit, eduskunnan kulkulaitosvaliokunta 
seka kulkulaitosministerion ja puolustusvoimain 
paaesikunnan ynna ulkovaltojen kaupalliset edus
tajat, samoinkuin VR paallikkokurssilaiset tutus
tuivat vartavasten VR osastoihin - ja tietysti 
yli 360 000 henkea kasittava yleisojoukko. Suur
messujen televisiossa matkustettiin kiitojunilla 
•>Kiitaen kiskoja pitkin•> ja esitettiin kuinka 
~Rautatiet rationalisoivat hyodyksenne•> puutava
ran rautatiekuljetuksissa. Rautateiden messu
nakymista valmistettiin lyhytelokuva •>Pehun
paan kuljetuspulmat•>, joka esitettiin lahes 800-
paiselle kutsuvierasjoukolle jo neljantena pai
vana messujen paattymisesta. - Rautatiet oli
vat edustettuina Gooteporin, Reykjawikin ja 
Bri.isselin messuilla. 

Ulkomaille suunnattua mainontaa on edelleen 
voimistettu. Kesa- ja talvimatkajulisteita on 
esilla Euroopan suurimmilla rautatieasemilla ja 
Suomen Matkailijayhclistys on jatkanut julisteita 
eri puolille maailmaa. Ulkomaisissa lehclissa ja 
painotuotteissa kuten The ew York Timesissa, 
Herald Tribunessa, The Statistissa, Export
Import Francaisissa, Stockholm Tidningenissa, 
Kraks Vejviserissa, Skandinavian Logbokissa, 
Norclisk Handelskalenderissa jne. on julkaistu 
rautatieilmoituksia. CICE-juli{aisu •>Junalla ulko
maille•>-on edelleen toimitettu matkatoimistoihin. 

Tavaraliikenteen a lalla on jatkettu mainontaa 
otsikoin: Kuormalavat VR:lta, Kuormalavat kay
tossa, Valitkaa edullinen kuljetustapa, Tul{ki
vaunut ja kiramot puutavarakuljetul{sissa, Lahe
tyksenne VR jakelukuljetuksina, Vakava lava
taakka - varma kuljetus, VR - maan suurin 
liikennelaitos, Jakelulmljetuksilla joustavampi 
asiakaspalvelu, Lavakuljetuksilla kustannukset 
alemmiksi, N euvotelk:aa VR liikenneasiamiesten 
kan sa kuljetuskysymyksistanne jne. esittelyvih
kosin, ilmoituksin ja lentolehtisin tavaraiiikenteen 
eri tarjouksien tunnetuiksi tekemiseksi. Kirje
kuorimainontaa on jatkettu menestyksellisesti; 
painatettiin vaunukuormien rahdit tonnilta-tau
Iukko ja jaettiin asiakkaille, myos valmistettiin 
ovelta ovelle-silkkipainojuliste. Paiva- ja talou
dellisissa aikakausilehclissa julkaistiin ilmoitus
sarjoja. Rautatien tavaraliikenne-elokuvia on 
esitetty maan elokuvateattereissa, opetus- ja 
selo tustilaisuuksissa jne. Uusista fiimeista mai
nittakoon •>Puu kulkee rautateit. 6•> - ja •>Pebtm 
paan kuljetuspulmat~. Rautatie-eiokuvien levit
tamista on saatu tebostetul{ i mm. Allotria-Fil
min avulla. Suomen Suurmessuilla 23. 9.-9. 10. 
1955 esiteltiin eri tavoin VR tavaraliikennetta 
ja VR kuljetuspalvelujarjestelmaa liikenneasia
miebineen. 

Rautatieasiakkaille tarkoitettu suurikokoinen 
rautateiden kuljetusverkostokartta on ollut perus
teellisen uusimisen kohteena. VR autoliikenteen 
tavaralinjoista ja kotiinkuljetustoiminnasta pai
natettiin julkaisu, yhclistetyista juna- ja auto-

kuljetuksista ym. julkaistiin kalenteriselostuksia 
ja erilaisia ilmoituksia samoinkuin tavaraliiken
teen erikoistarjouksista ja -jarjestelyista. Ovelta 
ovelle-autoihin on hankittu lisaa kiipia, VR 
asiakastiiaisuuksien mainostusta hoidettiin jne. 

Public reiations-toiminta on jatkettu selvitta
malla erilaisissa tilaisuuksi a, painotuotteis a 
jne. suurelle yieisolle ja vaitionviranomaisille 
rautatielaitoksen uuclistamistoimenpiteita ben
kilo- ja tavaraliikenteen alalia, nuorisoon kobclis
tuvaa mainontaa on harjoitettu, valokuva-arkisto 
on perusteellisen uusimisen kohteena, omaa hen
kilokuntaa on informoitu asiakaspalvelun tehosta
miseksi ja seivitetty rautatiemainonnan tavot
teita. Rautatielaitok en asiakaspiireissa edusta
maan joutuville on painatettu kortteja •>VR -
maan suurin Iiikenneiaitos~ -rautatieiiikennetta 
esittavine t ietoineen, joulu- ja uuden vuoden 
onnittelut toimitettiin asiakkaille jne. 

Rautatiemainospaikkojen ja -muotojen laaja
suuntainen seivittely saatiin rautatien ja Lii
kennemainos Oy:n toimesta koko rataverkolla 
suoritetul{si ja Iiil<ennepaikoille toimitetuksi mai
noskehyksia. Uusia mainosmuotoja, rom. vaunu
mainontaa on otettu kayttoon. Rautatien tar
joamien mainospaikkojen vuokraamista on mai
nostettu asiakkaille esittelyvihko in ja ilmoituk
sin seka julistein. 

Kertomuskauden aikana rautatiemainonta on 
ollut entista voimakkaampaa ja maaratietoisem
paa, mika on ollut omiaan auttamaan rautatie
asiakkaita edullisimpien kuljetustapojen valit e
misessa. Rautatiemainonta on merkittavalla ta
valla pystynyt tukemaan laitoksen kuljetus- ja 
myyntipolitiikkaa, ja tulok et ovat havaitta
vissa. Seka suuren yleison etta vaition maaraa
vien viranomaisten keskuudessa valtionrautateita 
aletaan yha enemman pitaa liike- ja liikennelai
t.oksena, joka pyrkii toteuttamaan kansantalou
delle tarkeaa kuijetustehtavaansa kaikkia nyky
ajan liikemaailman keinoja- myos jatkuvasti voi
mistettavaa mainontaa - byvaksi kayttaen. 

Kansainvalinen yhdysliikenne. 

S u o m en, R u o t sin j a N or j an v a I i
nen tavarayhdysliikenne Turun 
s a t a m a n T u k b o 1 m a n k a u t t a. 
Yhdysliikennetariffin kuljetusmaksujen Iaskentaa 
koskevia maarayksia ja yksil{kohintoja muutet
ti in kesakuun 1 ja joulukuun 1 paivasta lul{ien. 

u omen j a N e u v o to Iii ton v a I i
n en r aut at i e y h d y s 1 i ike nne. Helmi
lmtm 1 paivasta Iukien tulivat voimaan muu
tokset: 

Matkustajain, matkatavaran, kiitotavaran ja 
tavarain kuljetustariffiin ja sen liitteisiin; 
Toimistusohjeisiin, ja Rajasopimul{seen ja sen 
liitteisiin. 

Samasta paivasta tulivat voimaan maaraykset 
avovaunuissa kuljetettavien tavaroiden kuormaa
misesta ja kiinnittamisesta Suomen ja Neuvosto
liiton suorassa rautatieyhdysliikenteessa. 

Maaliskuun 1 paivasta Iukien alennettiin neu
vostolaisista vaunuista kannettua tilausmaksua. 
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Kansainvalinen henki l oliikenne 
V. R:n valittaman liikenteen ja sen aiheuttaman 
tilientarkastus- ja laadintatyon maara on jatku
vasti kasvanut, myyntitoimistojen luvun lisaan
tymisen ja kansainvalisen matkailuliikenteen ylei
sen nololSun mukaisesti. Mitaan erityisia uudistuk
sia tai muutoksia ei kuitenkaan ole tapahtunut. 

Tariffimaaraysten muutoksista mainittakoon, 
etta Saksan-Pohjoismaiden yhdysliikenteessa 
myonnetaan 1/6-55 alkaen alennusta opiskeli
joiden yksittaismatkojakin varten. Alennuksen 
maara on Suomen-Ruotsin ja Saksan rauta
teilla 50%, Tanskan rautateilla 25 % ja Norjan 
rautateilla 30 % -

Suomalaisetkin nuorisojarjestot voivat 1/6- 55 
alkaen saada ryhmamatkoja varten 50% alen
nuksen Ruotsin, Tanskan ja Norjan rautateilla, 
vaikka V. R . omalta osaltaan myontaa vain 25 % 
a lennuksen ulkomaisille nuorisoryhmille. Mai
nittu nuorisoalennus on jo aikaisemmin myon
netty Saksan ja eraiden muiden maiden rauta
teilla. 

V . R. M atka to i mist o. V. R. Matka
toimistolle saatiin I . A . T. A.-oikeudet (kan ain
valiset lentoliput) kevalla 1955. Taman jalkeen 
ei toimistolta puutu mitaan tarkeita myynti
oikeuksia. Matkatoimisto on 20/7-55 myos 
hyvaksytty A-luokkaan kuuluvaksi matkatoi
mistoksi, Suomen Liikenteen Luottamusneuvos
ton hyvaksymissaantojen mukaisesti. 

V . R . Matkapalvelu -toimistoille T urussa, Tam
pereella, Oulussa ja Kuopiossa on hankittu Skan
dinavian rautateiden makuu- ja istumapaikka
lippujen myyntioikeudet, seka Tampereelle viela 
Vel jekset Karhumaki Oy:n lentoliput. 

Ku l jetusmaksujen ja tilitysten 
t a r k a s t u s. Tarkastustoimisto on kertomus
vuonna tarkastanut vahvistettujen ohjeiden mu
kaan kotimaisen llikenteen kuljetusmaksujen 

maksuunpanon ja tilityksen. Henkiloliikenteen 
osalta on tarkastus aiheuttanut 759 hyvityslaskua 
raha-arvoltaan 781 738 mk ja 2 083 veloituslas
kua yhteismiiaraltaan 1 794 823 mk. Tavaralii
kenteestii on annettu 26 hyvityslaskua arvoltaan 
yhteensa 18 952 mk ja 5 550 liika1askua yhteis
maaraltaan 22 356 468 mk. Veloituslaskuja on 
tavarallikenteessa kirjoitettu 14 423 kpl yhtei
selta raha-arvoltaan 29 652 758 mk. Lisaksi on 
4 257 liihetepaatoksella velotettu 3 879 941 mk. 
Aluevuokrista ym. kirjoitettu 42 veloituslaskua 
yhteisarvoltaan 5 831 310 mk. Asemien kuu
kausitileissa olleiden virheiden takia on lahetetty 
348 siirtokirjelmaa, joilla virheesta riippuen joko 
hyvitettiin tai rasitettiin asemien tileja. Matka
tarkkaajat ovat suorittaneet liikennepaikoilla 
1 033 kassantarkastusta. 

R a u t at i e t i l as t o. Kertomusvuoden ku
luessa laadittiin tilastotoimistossa vuoden 1953 
Rautatietilaston (SVT. XX) kasikirjoitus, jonka 
painattamista ei kuitenkaan pidetty tarpeellisena. 
Sen lisaksi suoritettiin aineiston keruuta ja ka it 
telya vuoden 1954 Rautatietilastoa varten. Kuu
kausijulkaisu •> Valtionrautatiet, ennakkotietoja 
k u ukausittaim ilmestyi ajalta lokakuu 1954 -
elokuu 1955. 

Kertomusvuoden kevaalla valmistui vuoden 
1954 tavaraliikennetilasto ja junaliikennetila to 
seka syksylla vuoden 1954 henkiloliikennetilasto. 
Heti edellamainittujen tilastotoiden valmistuttua 
ryhdyttiin laatimaan vastaavien tilastohaarojen 
vuoden 1955 toita. 

Tariffipolitiikan tarpeita varten tilastoitiin vuo
den 1954 vaunukuormaliikenne tavarala jeittain 
ja valimatkaryhmittain seka luovutettiin tulok
set kortiston muodossa tariffitoimistolle. 

Edellamainittujen tilastotoimiston vakinai -
luontoisten tehtavien lisiiksi annettiin lukuisia 
selvityksiii liikenteesta eri viranomaisille ja komi
teoille. 

VIII. HENKILOKUNTA. 
Henkilokunta. Kunkin osaston henkiloh."Unnan 

keskimaariiinen smu·uus vuoden 1955 aikana ja 

Liite n ·o 1 

edellisen vuoden vastaavat luvut ilmeneviit sen
raavasta taulukosta: 

Vakinnista Yl i maiiriiistii Tyoliiisiii Yhteensii 
henkilokuntaa henkiliikuntaa likimaiirin 

1955 1 1954 1955 1 1954 1g55 1 1954 1955 1 1954 

Rautatiehallitus ......... . 519 510 193 192 81 81 793 783 
Linjahallinto ............ 15194 14 606 5 716 5 946 12 181 11369 33 091 31931 

Siitii. 

Talousosasto . ...... . ..... 64 65 62 62 16 11 142 138 
Rataosasto .............. 1111 1 099 32 32 5177 4 569 6 320 5 700 
Koneosasto ............ . . 4 257 4 328 2 063 1 713 4 838 4 843 11158 10 884 
Varasto-osasto . .. ..... .. . 154 154 136 133 1411 1394 1701 1 681 
Liikenneosasto ........ .. . 9 608 8 960 3 423 4 006 739 552 13 770 13 518 

Yl1teensa 15 713 15 116 5 909 6138 12 262 11450 33 884 32 704 

Rau tatierakennusosas to 35 37 177 201 1 879 3 032 2 091 3 270 
Kaikkiaan 1fi 748 15153 6 086 6 339 14141 14 482 35 975 36 974 
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Palkkausasetuksen muuttamisesta antoi rauta
tiehallitus tarvittavat ohjeet V. R. Kiiskyleh
dessa n:o 3/55. 

Eriiiden valtion tyontekijain elakeiiista antoi 
rautatiehallitus tarvittavat ohjeet V. R. Kasky
lehdessa n:o 3/55. 2. 

Eriiiden sairaalloisten tilojen korvaamisesta 
ammattitautina V. R. Kaskylehdessa n:o 3/55. 3. 

Sunnuntaityokorvauksesta annettu lahemmat 
maariiykset katso V. R. Kaskylehdessii n:o 7/55. 3. 

Yorahasta samoin V. R. Kaskylehdessii n:o 
7/55. 4. 

Virkamieseliikkeistii annetun asetuksen muut
tamisesta rautatiehallitus a.ntoi tarkemmat miiii
riiykset V. R. Kiisb.-ylehdessii n:o 10/55. l. 

Virkavapaudesta vapaaehtoisten kertausharjoi
tusten aikana, jotka pannaan toimeen Reservi
upseerikoulussa 3/7-31 /8. 55 rautatiehallitus 
antoi tarkemmat miiiiriiykset V. R. Kiisky-
1 hdessii n:o 10/55. 2. 

Palkkausasetuksen muuttamisesta rautatiehal 
litus ilmoitti V. R. Kiiskylehdessii n:o ll /55. 4. 

Pienoisrontgenkuvauksista antoi rautatiehalli 
tus tarke=at miiiiriiykset V. R. Kiiskylehdessii 
n:o 14/55. l., n:o 20/55. 2. 

Rautatieliiisten omakotilainoista rautatiehalli
tus antoi tarke=at miiiiriiykset V. R . Kiisky
lehdessii n:o 18/55. l. ja n:o 19/55. 2. 

Liiiikiirinhoidosta mikiili koskee tapaturmia 
rautatiehallitus tiedoitti V. R. Kiiskylehdessii 
n:o 16/55. l. 

Laki eliikelainsiiiidiinnon muuttamisesta an
nettu 13/5. 55 sekii asetukset virkamieseliikkeista, 
ylimiiaraisten toimenhaltijain ja valtion tyon
tekijiiin eUi.kkeista annettujen asetusten muutta
misesta antoi rautatiehallitus sita koskevat miia
raykset V. R. Kaskylehdessa n:o 21 /55. l. 

Valtion viran tai toimen haltijain,ylimiiaraisten 
toimenhaltijain palkkauksesta annetun lain muut
tamisesta 13/5. 55 sekii asetus valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta samalta paivaltii kuin myos yli
miiariiisten ja tilapaisten toimihenkiloiden palk
kausteh muuttarnisesta rautatiehallitus antoi tie
doituksen V. R. Kiiskylehdessii n:o 21 a /55. 

Elakesiiiinnon muuttamisesta rautatiehallitus 
tiedoitti V. R. Kiiskylehdessa n:o 22/55. 2. 

Virkamatkojen matkustusluokat ja piiiviirahat 
annettu 18/5. 55 rautatiehallitus antoi tarvittavat 
selvitykset V. R . Kiiskylehdessii n:o 24/55. l. 

Konepajan seisonta-ajoista kesiillii 1955 rauta
tiehallitus ilmoitti V. R. Kiiskylehdessa n:o 
24/55. 3. 

Sunnuntaityokorvauksista rautatiehallitus tie
doitti V. R. Kiiskylehdessa n:o 25/55. l. 

Virkamieshuoneen kiiytostii, yopymisestii val
tionrautateiden laivassa sekii lepohuoneessa tai 
asuntovaunussa asuvalta perittaviit maksut V. R. 
Kiiskylehdessii n:o 29 /55. l. 

Virkamatkojen matkustusluokat ja piiiviirahat 
mikiili koskee 6 §:ii rautatiehallitus on antanut 
tarkemmat miiariiykset V . R. Kiiskylehdessii 
n:o 30/55. l. 

Liikennetyontekijiiin, vaununsiivoojien ja sii
voojien palkat tyosopimussuhteessa lukien 1. 7. 
1955 rautatiehallitus antoi asiasta tarpeelliset 
miiiiraykset V. R. Kaskylehdessii n:o 35/55. 5. 

Rata-auton ja moottoriresiinan kuljettajien 
piitevyysvaatimul~sista ilmoitti rautatiehallitus 
V. R. Kiiskylehdessa n:o 43 /55. 3. 

Palkkausten maksamisesta postisiirtoteitse tie
doitti rautatiehallitus asiasta V. R. Kiiskyleh-
dessa n:o 44/55. 2. • 

Valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuk
sen muuttamisesta rautatiehallitus tiedoitti V. R. 
Kiiskylehdessa n:o 47/55. l. 

H uoltotoiminta. 

H u o 1 t o j a o s t o n toiminta keskitettiin 
kertomusvuoden aikana kokonaisuudessaan kes
kushallintoon siirtamallii linjahallinnossa toimi
neet kaksi jaksonhuoltopiiiillikkoii tehtiivineen 
huoltojaostoon. 

Vuoden lopulla valmistui rautatiehallituksen 
vuonna 1953 asettaman virkapukujen luontois
antitoimikunnan mietinto. Mietinnossii on tut
kittu ja selvitetty, mitii mahdollisuuksia rauta
tielaitoksella on luopua virkapuku- ja pukuavus
tusjiirjestelmiistii ja siirtyii luontoisantijarjestel
miiiin. 

Jaoston toimesta on edelleenkin jatkettu hen
kilokunnan keskuudessa erittiiin vilkkaana jatku
neen omatoimisen kerrostalotuotannon ohjausta 
ja valvontaa toimimalla paikallisten rakennus
toimikuntien apuna tontin tiedustelussa ja han
kinnassa sekii neuvottelemalla alustava ti ensi
sijaisista lainoista paikallisten rahalaitosten 
kanssa. Vuoden aikana valmistui yhteensii 6 
aravakerrostaloa, joista Helsinkiin 2 ja Lahteen, 
J oensuuhun, Tampereelle sekii Rovaniemelle ku
hunkin 1 talo. Niiissii taloissa on yhteensii 149 
asuntoa. 

Myos omakotitalojen rakentaminen on jatlm
nut rautatieliiisten keskuudessa vilkkaana. Tatii
kin toimintaa on jaoston toimesta pyritty ohjaa
maan ja auttamaan jakamalla kiiytettiivissii ole
vien miiiiriirahojen puitteissa rakennuslainoja 
ekii luovuttamalla rakentajille erilaisia rakennus

piirustuksia samoinkuin neuvottelemalla uusien 
omakotiasutusalueiden varaamisesta henkilo
kunnan rakennustoiminnalle. 

usien huoltotilojen rakentamiseen ja entisten 
korjaamiseen on jatkuvasti kiinnitetty huomiota, 
mutta miiiiriirahojen niukkuus on ollut haittana 
tiillii tyoalalla. 

Tapaturmia sattui kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 4 872, joista viran- tai toimenhalti
joille 2 200 ja tyontekijoille 2 672, tapaturma
tiheyden ollessa 100 henkeii kohden 13. 5 . Edel
li en ryhmiin, siis viran- tai toimenhaltijain koh
dalla oli tapaturmatiheys 10. o ja jalkimmiiisen 
18. 9. Tapaturmien johdosta menetettiin tyopiii
via kaikkiaan 66 538 tehden tiimii yhta henkeii 
kohden l. 85 ja kutakin tapaturmaa kohden 13. 7. 
Viran- tai toimenhaltijoiden ryhmiissii olivat vas
taavat luvut 29 626; l. s 5 ja 13. 5 sekii tyonteki
joiden ryhmiissa 36 912; 2. 61 ja 13. 8 . Kuolemaan 
piiiittyi kaikkiaan 18 tapaturmaa. 

Tapaturmien viihentamiseksi on osastoille 1evi
tetty tyoturvallisuusohjeita, rautatieaiheisia tyo
turvallisuusjulisteita sekii muuta valistusaineis
toa. Vuoden ail{ana valmistunutta lyhytfilmiii 
rautateiden polttoaine- ja varastotoiden turvalli-

i 
1 
1 

1 
~ 
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suuskysymyksista esitettiin eri tilaisuuksissa. 
Konepajoilla jarjestettiin tyoturvallisuuskilpailu. 
Taman seka erilaisten valistustilaisuuksien an
siosta vabeni tapaturmatibeys konepajoilla 14. s% 
edellisesta. vuodesta. Y1eensakin osoittavat koko 
laitoksen tapaturma1uvut pienta vahenemista. 

Henkilokunnan vapaa-ajan harrastustoimin
taan on kiinnitetty entista enemman huomiota. 
Tassa mielessa on jarjestetty m. m. erilaisia viih
dytystilaisuuksia seka tuettu henkilokunnan kes
kuudessa toimivia eri harrastusalojen liittoja ja 
kerhoja. Omakotitaloissa seka rautateiden asun
noissa asuville jarjestettiin toistamiseen erikoinen 
VR kotipihakilpailu. Vastaavanlainen jarjestet
tiin huoltojaoston esityksesta myos liikennepaik
kojen valisena niiden ympii.rist6n hoitoon koh
distuvana. Lomanviettotoiminnan kehittamista 
ja tukemista silmallapitaen perustettiin kerto-

musvuoden aikana Rautatielaisten Lomaliitto r .y. 
Lomanviettoavustuksina jaettiin 79 rautatielai
selle kaikkiaan 448 912 markkaa. Urheilun ja 
liilnmnan edistamiseksi suoritettua tyota on edel
leen jatkettu yhteistoiminnassa VR Urheilutoimi
kunnan kanssa. Urheilutoimintaa silmallapitaen 
jaettiin rataverk.ko 10 piiriin ja 37 alueeseen, 
joissa kussakin toimii oma aluetoimikunta. Eri 
kilpailujen ja tilaisuuksien osanottajamaaran voi
daan laskea nousseen noin 10 000-11 000 rauta
tielaiseen. Viela mainittakoon VR Urheilutoimi
kunnan suorittama tyo yha useamman retkeily
majan perustamiseksi, jotta henkilokunnalla olisi 
tilaisuus nimenomaan liikunnan ja retkei1yn mer
keissa menna niihin lomaansa viettamaan ja 
kuntoaan kohottamaan. Tahan tarkoitukseen 
on myos Rautateiden Urheilun Tuki-saatio myon
tanyt varoja. 

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET. 

Allaoleva taulukko osoittaa liikenneonnetto
muuksien lukumaaran vuonna 1955 seka naissa 

onnettomuuksissa tapaturmaisesti kuolleiden ja 
loukkaantuneiden henkiloiden luvun: 

I Onnetto- I Piialle· ja I Yliajot I Radalta I Muusta I Kuoli I Loukkaantui 
muuksien yhteenajot tasoyl i- I muualla 

suistumlset syystii 
luku kiiytiivRJlii 

1955 I 328 I 23 I 104 I 75 I 46 I 80 I 81 I 62 

X. TALOUDELLINEN TILA. 

V altionrautateiden piiiioma-a1·vo. 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kirjanpidon mukaan vuoden 
1954 lopussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 280 37 7 471 

Tahan on vuonna 1955 tullut lisaa: 
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 221 928 974 
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 785 613 981 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita seka 

kayttokalustoa lukuunottamatta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 332 579 5 436 875 534 

Tasta on vuonna 1955 vahennetty: 
Vuoden kuluessa poistettu: 

Kiinteist6jen arvosta ............ . ....................... . 
Tyokoneiden •> ••• • •••••• • • • ••••••••••• •• •••••.••••• 
Liikkuvan kaluston arvosta .... . .... . .................... . 

Vuoden kuluessa kuoletettu: 
Kiinteistojen arvosta .................... . ....... ... .... . . 
Tyokoneiden ~ ... .... . . . ............... .... . ...... . 
Liikkuvan kaluston arvosta ....... .. ..... . ............... . 

l 068 686 
l 526 31 0 

28 546 240 

374 448 400 
127 750 300 
256 665 300 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten vuoden 1955 paattyessa 
Tahan on lisattava uusien rautatierakennusten kiinteistoarvo, yhteensa .... .. . . . 
seka Hyvinkaan paakonepajan rakennusarvo . .. .. . .. . . . . . .. ... .... . ....... . . . 

Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1955 lopussa 1 ) . ••......•. . ............. . . 

') Tiihiin ei ole I uettu kiiyttokalustoa, ionka arvo oli kcrtomusvuoden lopussa 519 924 897 wk 

39 717 253 005 

790 005 236 

38 927 247 769 
14 071 947 572 

437 026 272 

53 436 221 613 
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Valmiiden ratojen paaoma-arvo ta tuli kiin
t eistojen osalle 24 303 777 632 mk, liikkuvan ka
luston 12 580 986 740 mk ja tyokoneiden osalle 
2 042 483 397 mk eli prosenteissa 62. 4 s, 32. s 4 

ja 5. 2 3 . 

vahennetty suorituksia vieraille rautateille ym. 
ja takaisinmaksuja rautatien kayttajille yhteensa 
1 279 412 408 mk, joten kertomusvuoden netto
tuloksi jaa 25 100 829 067 mk. Kun vastaava 
maara oli edellisena vuonna 23 851 554 245 mk, 
ovat tulot lisaantyneet 1 249 274 822 markalla 
eli 5. 23 % -V altiom·autateiden tulot 

T u 1 o t 
Valtionrautateiden bruttotulot nousivat vuon- Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vuo -

na 1955 26 380 241 475 markkaan. Tasta on sina 1953- 1955 seuraavasti: 

T ulon laatu Vuonna 1955 Vuonna 1954 Vuonna 1953 Lisii.ys vuonna 1955 

enkiloliikenteen tulot . . ..... .. 
avaraliikenteen tulot 

H 
T 
M 
L 
A 
K 
s 
I 

.......... 
uut liikennetulot ........ . ... . 
ennatin tulot ................. 
utoliikennetulot ............... 
orvaus postinkuljetuksesta ... . . 

'ekalaiset tulot •• • •• 0 •••• •• •• • • 

{orvaus alennuskuljetuksista .. . . 
Yhteensa 

mk I% 
5 381 079 004 21A3 

17 053 563 209 67.94 
678 492 342 2. 70 

4 021702 0.01 
482106 770 1.93 
300 358 900 1.19 
718 291940 2.87 
482 915 200 1.93 

25 100 829 067 100.00 

vuoteen 1954 
verrattuna 

mk mk mk I % 
5 100 641 861 4 944 911 771 280 437 143 5.49 

16 616 379 496 15 549 695 280 437 183 713 2.62 
444 940 335 466 469 081 233 522 007 52A7 

4 514 984 4 862 942 - 493 282 - 12.26 
245 935 257 219 474 938 236 171 513 96.32 
300 353 830 300 317 775 5 070 0.01 
681 722 795 594 896 129 36 569 145 5.28 
457 065 687 535 938 400 25 849 513 5.47 

23 851 554 245 22 616 566 316 1 249 274 822 5.23 

V altionrautateiden menot 
M e no t 
Valtionrautateiden hallinto- ja lnmnossapito

ja kayttomenot olivat vuonna 1955 25 566 345 138 
mk, oltuaan edellisena vuonna 22 550 237 266 mk 
ja osoittivat siten 3 016 107 872 markan eli 
13. 31 %:n lisaysta. 

Rautatieballituksen menot olivat 541 554 544 
mk ja linjahallinnon m enot 25 024 790 594 mk 
eli prosenteissa menojen kokonaismaarasta 2. 11 
ja 97 . sg %-

Menoprosentti, so. m enojen ja tulojen v alinen 
prosenttisuhde oli vuonna 1955 98.17, vuonna 
1954 se oli 94. 54 ja vuonna 1953 99.64. 

Menojen jakautuminen eri momenteille verrat
tuna edellisen vuoden vastaaviin m enoihin sel
viaa seuraavasta taulukosta: 

Rautatiehallitus 

Palkkaukset . . ... .. .. . ........ . ...... . .... . . 
Ylimaii.raisen henkilokunnan palkkiot . ... . .. . 
Viransijaisten palkkiot ....... .. ... ... ... . .. . 
Matkakustannukset ........... . ... . ... ..... . 
Vakinaiset elakkeet ......... . . ...... . .... .. . 
Ylimii.ii.raiset elakkeet .................... . . . 
Ammattiopetus .. . ......... . .... . ... . . ... .. . 
Pii.ajohtajan kayttovarat . ..... . ............ . 
Lamrnitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito .. . . 
Painatuskustannukset . ...... . ............. . . 
Sekalaiset menot . .. . . ... .... ...... . .. . .. . . . 
Liikennetaloudellisen tutkimuslaitoksen perusta-

minen . . ...... . . . ........ . . . . ..... .... . . . 

Pe~~~~t~!:~se-~ ~~~ _t~~ :~~~~~- ~~~-t~j-~~ ~~~~~i~ 
1

1 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansanelakemaksut . .. .. . .. .. .... . . . . .... . 

Menomiiiirii t, markkaa Lisays tai vabennys 
(-) vuonna 1955 

" 1955 1 v. 1954 mk 

255 360 994 
89 374 761 

2 335 914 
12 913 982 
54 636 450 

2 001075 
8 650 474 

75 000 
11444 555 

2 000 000 
41827 946 

3 665 848 

37 620112 

19 647 433 
541554 544 

219 809 089 35 551 905 
72 093 453 17 281 308 

2 137 044 198 870 
11 392 263 1 521 719 
47 564 825 7 071 625 
1 577 800 423 275 
6 42 503 2 221 971 

69 494 5 506 
12 922 763 1 478 208 
1 995 783 4 217 

37 709 711 4 118 235 

3 417 766 248 082 

32 852 846 4 767 266 

16 912 393 2 735 040 
466 883 733 + 76 149 019 

l---,1;-4-:-=7=8-=2""'08""' 

+ 74 670 811 

15.98 
23.61 

9.26 
13.27 
14.89 
21! .82 
34.55 
7.92 

- 12.04 
0.21 

10.92 

7.26 

14.51 

16.17 

15.88 



Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttomenot 

Henkilom e not 

Pal.kkaukset ............................... . 
Ylimiiariiisen henkiliikunnan ja tyiivoiman palk-

kiot ........ . .... .. ...... . .............. . 
Viransijaisten palkkiot ...... . .............. . 
Vir~nt~kor_~hat ja palkinnot tarveaineiden saiis-

tamisesta ... . ........... . ... . ........... . 
Matkakustannukset, paiviirahat ja korvaus 

muuttol..'llstannuksista .................... . 
Vakinaiset elakkeet .......... . .... ... .... . . . 
Ylimii.ariiiset eliikkeet ... .. .. . .. . ..... .. .... . 
Valtionrautateiden osuus perhe-elakerahastolle 
Tapaturmakorvaukset ..................... . . 
Muut huoltomenot ......................... . 

Kaluto ja kayttoaineet 

Kayttiikalusto seka sen kunnossapito ja tarkastus 
Polttoaineet ............................... . 
Muut kayttOaineet ja sekalainen hankinta ... . 

Rata ja rakennukset 

Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossapito 
Sahkovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennii.tin-

ja puhelinjohtojen kunnossapito .. .. . ...... . 

Liikkuva kalusto 

Liikkuvan kaluston, tyokoneiden ja koneellisten 
laitteiden kunnossapito . . ... . . ......... . .. . 

Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kii.ytostii. 

Muut asiamenot 

Painatuskustannukset ........... . ....... . .. . 
Vahingonkorvaukset . .. . . . ................. . 
Vorot ....... ......... . ................. . .. . 
Postilaitokselle postinkuljetuksesta suoritettava 

korvaus ................................. . 
Sekalaiset menot . . .......... . ........... .. . 
Arvaamattomiin tarp. ministerion kii.ytettii.vii.ksi 
Arvaamattomiin tarp. rautatiehallituksen kii.y-

tettii.vii.ksi ....... . ..... . ... . .. .. ... . . .... . 
Kuoletukset ... .. ... . ............. .... .. . .. . 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain indeksi-

korotukset .................. . ........... . 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansanelii.kemaksut .................. .. .. . 
Pohjois-Suomen bii.vitetyn alueen viran tai toi-
men haltijain pii.iviirahat ................... . 

Linjahallinto yhteensa 

Kalkkiaan 
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Menomiiiiriit, markkaa Lisays tai viibennys 
(-) vuonna 1955 

v. 1955 

5 911307 576 

1 825 508 449 
456 295 853 

1 408182 632 

105 289100 
1 272 886 038 

49170 956 
338128 267 
78 562 948 
16 341 430 

74 541079 
4 993 231 307 

425 398 475 

2 832 778 390 

73 801 970 

2 987 004 833 
3 972 228 

53 011 246 
28 022 674 
11783 718 

10 000 000 
29 224 263 

988 730 
731960 208 

864 649 504 

436 847 933 

5 900 787 
25 024 790 594 

25 566 345 138 

1 v. 1954 

5 225 839 514 

1543 403 352 
363 812 841 

1160 326 310 

85 881210 
1103 369 690 

45 839 249 
316 746 849 

67160 683 
15 943134 

mk 

75182 354 -
4 594 418 752 

400 352 046 

2 325 237 858 

67 947 530 

2 827 937 822 
1 268 580 

51 522 083 
27 760 333 

9 386 223 

10 000 000 
26149 903 

350 000 
566 166 821 

771 615 117 

394 345 249 

685 468 062 

282105 097 
92 483 012 

247 856 322 

19 407 890 
169 516 348 

3 331707 
21 381418 
11402 265 

398 296 

641 275 
398 812 555 

25 046 429 

507 540 532 

5 854 440 

159 067 011 
2 703 648 

1489 163 
262 341 

2 397 495 

3 074 360 

638 730 
165 793 387 

93 034 387 

42 502 684 

5 390 030 510 757 
22 083 353 533 + 2 942 078 336 

- 641275 
+2 941 437 061 

22 51)0 237 266 + 3 016107 872 

13.11 

18.27 
25.42 

21.29 

22.69 
15.32 

7.26 
6. 75 

16.97 
2.49 

- 0.86 
8.68 
6.25 

21.82 

8.61 

5.62 
213.17 

2.89 
0.95 

25.53 

11.76 

182.28 
29.28 

12.05 

10.77 

9A6 

13.31 
13.37 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las- teesta v. 1955 osoitti 465.6 milj. markan alijaa-
kettu rahallinen tulos valtionrautateiden liiken- maa. Kun vastaava tulos v. 1954 osoitti l 301. a 
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milj. markan ylijaamaa, oli v. 1955 rahallinen 
tulos ede1liseen vuoteen verrattuna 1 766. s milj. 
markkaa eli 379. 5 4 % huonompi. 

Tarkemmin valtionrautateiden tulojen ja meno
jen kehitys vv. 1954--1955 kay ilmi seuraavasta 
taulukosta: 

Vuonna 1955 Vuonna 1954 Llsiiys vuonna 1955 

mk mk mk I % 

Tulot •• 0. 0. 0 •••••• 0 •••••••• •••••••••••••• • • 25 100 829 067 23 851 554 245 1 249 274 822 5.23 
Menot •••• • •• 0 • •••• 0 • • ••• • ••••••••• • ••••••• 25 566 345 138 22 550 237 266 3 016107 872 13.37 
Ylijiiiimii tai vajaus (-) 0 ••••••••••• • • • ••••• - 465 516 071 1 301 316 979 - 1 ?66 833 050 -379.54 

Helsingissa, rautatiehallituksessa, lokakuun 23 paivana 1956. 

H. R 0 0 S 

Arvi Nikkilii 


