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ALLMAN OVERSIKT 

1. EfterfrAgan pA jarnvagstransporter: 

Kannetecknande for berattelseliret bar varit 
den hela tiden oforsvagade, fortsatta hogkonjunk
turen. I foljande tabell aterges den senaste ti-

dens utveckling av de yttre faktorer som pa
verkar efterfragan pa jarnvagstransporter. 

Tabell 1. Utvecklingen av faktorer som paverkar jarnvagstrafiken. 

Prestation 
I Enhet 

I 
11955 11954 11953 11952 1951 

Industriproduktionens volym .. . . ............ 1948 = 100 169 152 133 125 131 
Skogshushallningens produktionsindex . . ...... )) 116 108 90 103 107 
Realnationalproduktionsindex ................ )) 143 135 123 121 122 
Importens volymindex . . .................... 1935 = 100 205 177 137 187 151 
Exportens » ........ . ............. )) 128 118 102 97 110 
Persontrafik med bilar och bussar ...... ... ... 106 pkm 6 050 5 440k 4 970k 4 640 4 430 
Godstrafik med lastbilar .......... ....... ... 106 ntkm 1860 1610k 1380k 1250 1370 
Lastbilar i trafik . . . .. . .... ........ . ....... . st 

k = andrat tal 

Totalefterfragan, matt i nettotonkilometer, pa 
landtransporter av gods kan beraknas ha okat 
med knappt 11 % sedan ar 1954 eller nagot 
mindre an industriproduktionen, men kraftigare 
iin skogshushallningsproduktionen. For motor
fordonstrafikens del bor detta tal anses tiimligen 
osiikert, da det grundar sig pa trafikrakningen 
ar 1952 och pa basen av uppgifter om lastbilar
nas sysselsiittning beriiknad volymindex for den 
yrkesmassiga lastbilstrafiken. Trafikokningen pa 
jarnvagarna var ca 9 % och i landsvagstrafiken 
15. o %· Den i medeltal mindre okningen i jiirn
viigstrafiken torde till storsta delen kunna anses 
fororsakad av foljande, av jiirnviigarna oberoende 
faktorer: strejken under mars manad, otillriicklig 
transportkapacitet samt de ofordelaktiga vader 
leksforhallandena under november-december. 

Totalefterfragan for persontransporternas del 
till lands torde, matt i personkilometer, ha okat 
med niirmare 10 % sedan foregaende ar. Steg
ringen har saledes varit anma.rkningsva.rt kraf-

38 259 34 336 34 412 35 006 29 828 

tigare iin stegringen av den reella nationalin
komsten, som varit endast ca 6 %· I jarnvagar
nas persontrafik, vars a.ndel i hela landets per
sontransporter ha.r varit 27 %, har okningen i 
medeltal varit rnindre, ca 6 %· D ock a.r aven 
dessa beriikningars grund, talen som hanfor sig 
till motorfordonstrafiken, synnerligen osakra, ty 
om de privata personbilarna £inns knappast 
andra uppgifter an deras antal. 

Fastan man under berattelsearet synbarligen 
for godstransporterna. behovde landets bela 
transportkapacitet, iir det skal att dock fasta av
seende ocksli vid lastbilsmaterielens kraftiga ok
ning fran foregaende ar. Pa grund harav kan 
man vanta sig, att under nasta lagkonjunktur 
konkurrensen om landtransporterna kommer att 
skarpas, isynnerhet da man tar i beaktande de 
atgiirder, vilka har planerats och forverkligats 
for att underlatta motorfordonstrafikens verk
samhetsmoj ligheter. 
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2. Jarnvligarnas godstrafik: 

Godstrafikens utveckling under senaste tid 
frarogi'tr av nedanstaendo tabell: 

Tabell 2. Jarnvagarnas godstrafik. 

Pres tat ion 
\ Enhet 

Okningen av netto trafiken har r edan namnts 
i det foregaende. Godstrafiken har under hela 
berattelsearet, linda fran strejken i mar roAnad, 
besvarats av vagnsbrist, varfor allt gods roan 

I 
1955 1954 1 1953 1 1952 1 1951 

Transporterad godsmiingd ••••• 0 ••• •••••••••• 

1) 106 tn 19.2 17.9 15.6 17.2 19.4 
N ettotransportarbete ............ . ....... . ... 1) 106 ntkm 4 540 4160 3 670 3 940 4 420 
Medellast • 0 0 • •••• 0 • •••••••• 0 •• • •••••••••••• tnflastade axl. 6.1 5. 7 5.6 5.6 5. 7 
Medelkapacitet ... . .... .. ... .. .... .... ... ... tn{axl. 
Godsvagnarnas tomgang ..... . ... . ....... . ... 0 

1 0 

1) endast kommersiell trafik 

onskat transportera med jarnvag icke kunnat 
transporteras under aret. Uppskattningsvis nagot 
over 90 % av vagnsbehovet kunde man dock till
godose. Under aret lastades i roedeltal 5 115 
vagnarfdag av vilka ca. 22 % styckegods, ca 
33 % export- och iroportgods samt ca. 30 % in
dustriproduk.ter och ramaterial. Styckegodsets 
transporterade tonmangd okade med ca 10 %· 

Den okade trafiken lyckades man skota genom 
att oka vagnparkens cirkulationshastighet samt, 
pA grund av att vagnarnas roedellast - kanske 
frarost en fOljd av vagnsbristen - ocksa okade. 
OcksA i frAga om tAgsammansattningen kan nam
nas, att tAg nr 77 andrades till snahhgaende 
expressgodstag samt att antalet direkta hel· 
tagstran porter okades. 

De viktigaste andringarna som gjorts i fraga 
om transport- och lastningsmaterielen ar foljande: 
En del av de godsvagnar som man heslutat kas
sera andrades till lokaltagsvagnar. For att ut
fora vaxlingsarhete pi\. de storre trafikplatserna 

Tabell 3. Jarnvagarnas persontrafik. 

Prestation I Enhet 

Resornas antal ... .. ........................ 106 st 

8.1 8.1 7.9 7. 7 7.5 
20.6 20.8 19.6 19.1 19.1 

i landsorten och for att minska kostnaderna for 
rangeringstAgen, anskaffades 10 riiJstraktorer. 
5 st maskiner for lastning av travaror anskaffa
des. For terminal behandling av styck godset 
fauns vid A.rets slut 74 gaff ltruckar, 375 gaffel
vagnar och 477 burvagnar i anvandning. 

For att komplettera jarnvagstransporterna och 
rsatta tAgturerna trafikerade under i'tret last

bilar pa 18 godslinjer vilkas sammanlagda langd 
var 2 765 kro, samt pa 34 forgr ningslinjer, sam
manlagt 2 161 km. Dessutoro hade man ordnat 
styckegodshemtransportverksamhet pa 38 orter. 
Den bilmateriol som anvandes i jarnvagarnas 
godstrafik omfattade 357 lastbilar, 21 slapvagnar, 
35 halvslapvagnar och 40 utbytesvagnskorgar. 

3. Jlirnviigarnas persontrafik: 

Persontrafikens utveckling under de senaste 
!\ren framg!\r av nedanstaende tahell: 

1 1955 1 1954 I Hl53 1 1952 11951 

I 
36.6 35.1 33.9 36.6 

Person kilometer . .. . ..... . .......... . ... . ... 106 pkm 2 270 2140 2 060 2 070 2 305 
I 42.6 

Personvagnarnas utnyttjningsproportion ..... . . 

Express- och motorsnall tligsforhindelserna upp
rattholls i samma utstrackning som tidigare. Nya 
ralsbusscentraler upprattades i J oensuu dar 8 
ralsbussar placerades och i Seii:tajoki dar 10 pla
cerades. Med dessa ersattes lokaltag som tidigare 
drivits m ed anglok. PA vissa strackor, sasom 
Abo- Nadendal och Toijala- Valkeakoski. ersat-

0 ' 
/ 0 38.8 36.2 36.9 3 .4 43.1 

tes alla tag, med undantag for rusningstidslokal
tA.gen, med hussturer. Dessutom ersattes nagra 
andra enskilda tagturer, som visat sig oekono
miska, med hussar. For skotseln av persontrafi
ken pa dessa och pa tidigare oppnade ersattnings
linjer for M.gturer anvandes sammanJagt 16 
hussar. 



4.. '.Fekniska p•·oduktionsmedel: 

Pa fardiga banor utfordes bangardutvidgnings
och sparregleringsarbeten bl. a. pa foljande tra
fikplatser: Riihimaki, Tammerfors, Uleaborg, 
Kemi, Kouvola, Kuopio, Kajana och Joensuu. 
Pa strackan Orivesi-Haapamaki slutfordes sken
Higgningen av 43 kg rals; likasa mellan Siikamaki 
- Varkaus. ammanlagt forsags 243.7 kro spar 
med ny tyngrc raJ. Dessutom utfordes pa 30 km 
byte av tidigare pll. banan befintlig, anvandbar 
tyngre ri:i.l. Ballastering fortsattes bl. a. pa fol
ja.nde bandelar: Riihimaki-Tavastehus, Kou
vola-Ingerois, Toijala-Lempaala, Gamlakarle
by-Ylivieska-ffieaborg, l.'livieska-Idensalmi 
och Idensalmi-Kontiomaki. Vid arets slut var 
7. 5 % av stambanans langd halvfard.igt eller 
Hirdigt ballasterad. A v sakerhetsanordningar kan 
namnas det fjarrstyrda rela-stiillverket i Vuo
linko, som ar det forsta pa vart bannat. De 
mest betydande husbyggnader som blev fardiga 
under berattelsell,ret var Kemijarvi stationshus 
och Uleaborgs lokstall samt sammanlagt 67 bo
stadslagenheter. 

Under berattelsell,ret fortsattes arbetena pA 
alla de igll,ngvarande banbyggnaderna och nya 
pAborjades pA det 5. a km lll.nga fabrikssparet vid 
Viheriainen till Tupavuori pA Neste Oy:s industri
omrade. Strackan Laaja-Pesiokyla-Amma.n
·aari oppnades for allman trafik. 

Under aret blev 8 nya Hr 1 och 7 Tr 1 ling
lok samt 5 Hr 11 tunga diesellok och 27 Dm 7 
ralsbussar fardiga. 18 Anglok och 3 motorvagnar 
togs ur bruk. Vid Arets slut omfattade drag-

Tabell 4. Jarnviigarnas personal 

Persongrupp 

Enl. personutgiftsmoment avlonade .. .......... .... . 
Ur arbetsanslagsmedel avliinade sammanlagt . . .... .. . 

7 

kraftbestandet 798 nglok, 17 motorlok och 80 
motorvagnar. 43 vagnar for persontrafik och 719 
vagnar for godstrafik blev fardiga. Vid arcts 
slut omfattade vagnparken 1 489 personvagnar, 
10 733 tackta och 14 574 oppna godsvagnar. och 
var alltsa nAgot storre an foregliende Ar. 

50 anglok forseddes med elbelysning. Samman
lagt var 55 % av anglokparken utrustad med 
elanordningar. Motsvarande tal for de 4-axliga 
personvagnarna var 74 %. Lii.ngden pa luft
ledningar for telefon okades med 1 384 km och 
kablarna med 607 trAdkm. Telegrafledningarnas 
langd ater minskade med 300 km. 

Ramaterial- och fornodenhetsforradens medel
lagerviirde var l.mder Aret 7. 5 mrd mk. Uttagen 
fran lagren steg till 10.7 mrd mk av vilka for
saljningar till personalen och utomstaende ut
gjorde 442 mmk. Importvaror fakturerades vid 
forraden for sammanlagt 2 780 mmk. 

5. Personalen: 

De forandringar betraffande personalens stor
lek som intraffat under de senaste ll.ren framgar 
av nedanstaende tabell. 

Antalet i tjiinsteforballande varande personer 
synes salunda forfarande ha minskat nagot. bk
ningen av personal som fororsakats av trafikens 
okning beror belt ocb ballet dem som avlonas 
ur arbetsanslagsmedel. Om man icke tar med i 
rakningen banbyggnadsarbetarna, utgjorde per
sonal6kningen sammanlagt, fran foregaende ar, 
ca 4 %, vilket saledes motsvarar den ca 9 % :s 
okningen i trafiken. 

11955 

21834 
14141 

11954 

22 153 
13 821 

11953 11952 

22 708 23 727 
14 371 13 545 

diirav pa banbyggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 879 3 234 2 647 1558 
10 587 11724 11987 i andra arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 262 

----+-~~~~--~~~--~~-+--~~-
InaUes I 35 975 35 974 37 709 37 272 

6. Ekonomi och tarifter: 

Fran borjan av december andrades godstrafi
kens lokaltrafikstariffer sa, att frakterna berak
na.s lika som i fjarrtrafiken och den s. k. retur
tariffen upphorde. Pa jarnvagarnas egen be
kostnad beviljades tmder tiden l. 12-30. 4, for 

exportgods som sandes over nagon av hamnarna 
Skatudden, Hango, Abo, Raumo och Miinty
luoto, fraktutjamning pa basen av heltags
principen. 

De bokforingsenliga inkomsternas och utgifter
nas utveckling framgar av nedabstAende tabell. 
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Tabell 5. Jarnvagarnas arsresultat. 

1 1955 1954 1953 1952 

Inkomster (mmk) .. . . . ......... .. ................ . , 25 101 23 852 22 616 25 099 
Driftntgifter (mmk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 566 22 550 23 025 24 002 

--------~----------~----------~--------~---
Arsresultat I - 465 + 1 302 - 409 + 1 097 

For berattelsearet utvisar sl\lunda ar sresultatet 
knappt 2% underskott. Trafikvolyrnen (de ut
forda transporttjan t ernas bruttorealvarde) b ar 
stigit fran foregAende Ar rned ca 6. 5 % da in
k omsterna stigit endast med 5. 2 %· Huvudsak
ligast fororsakas dock underskottet av kostnads 
sidans oformanliga utveckling. D e n ominell a 
driftutgifterna (avskrivningarna ick e beak
t ade) bar stigit rned 12. % fran foregaende 
ar. Denna stigningsprocent ford e lar sig enligt 
foljande: 

6. s % har fOrorsakats av k o tnadsvolymens 
(kostnadernas realvarde) stegring, vilket s!iledes 
ratt bra svarar mot trafikvolymens t.illva.xt, och 
ca 6.o % av prisstegringar. For prisstegringarnas 
del var den buvudsakliga orsak en lonenivans 
hojning, v ilken var ca 10 %. Under slutet av 
Ar et foretogs b etydande r etroaktiva loneh oj
ningar, vars motsvarande tariff-forhojningar 
uppskots till en senare tidpunkt. 

Medeltals, per bruttotonkilometer beraknade, 
enhetskostnaderna har hl1llit sig p !i ungefii.r 
samma niv!i som under Ar 1954 ob eroend e av, 
att det vid verket r !idde full sysselsii.ttning i det 
att b ela transportkapaciteten var belastad till 
det yttersta. 

"i. SammaJHlrag: 

Betecknande for b er ii.ttelsearet har varit en 
niistan b ela aret fortsatt vagnsbrist. Jii.rnvii.garnas 
transportkapacitet har visat ig otiUrii.cklig for 
att fylla den pa grund av landets ekonomiska 
hogkonjunktur a llt kraftigare vaxande gods
t r afikens behov. Jarnvii.gsstyrelsen banvisar t ill 
sin i foregaende a rs 11rsberattelse g jorda observa
tion, att jarnviigarnas transpor tkapacitet skulle 
hallas i niva med efterfragan pa transporter. 

Aven ett annat faktum ar vart att beakta. En 
stark eller p16tslig hojning av den allmii.nna pris
nivan och isynnerhet av loneniv!in medfor pa
tagliga svarigheter for ja rnvagarnas ekonomiska 
. kotsel. Tariffhojningar motsvarande kostnader 
nas stegring, vilken i allmanbet a r retroaktiv , 
verkstalles i a llmanhet av ekonomisk-politiska 
skal forst %--1 a r senare. D essutom maste jarn
vagarna transportera post t ill tmderpris samt an
vanda ii.ven ved och torv som bransle for loken, 
vilket tillsammans fororsakar ca 1 100 mmk 
extra kostnadsbelastning. 

Jii.rnvii.gsstyrelsen onskar, att dess beslutande
r a tt i ekonomiska fr!igor skulle okas och att i fr!i
gor som riksdagen skall avgora, affii.rsekonomiska 
synpunkter tillrackligt kraftigt skulle b eaktas . 

I. ALLMAN FORVALTNING. 

Admin is t rat i v in d e 1 n in g. Sedan 
bandelarna Laaja--P esiokyla , langd 10.4 s km 
och Pesiokyla--Ammansaari, langd 17. a 9 a km, 
av den under byggnad varande banan K ontio
maki--Taivalkoski blivit forsatta i trafikdugligt 
skick, forordnade ministeriet for ko=unikation s
vasendet och allmanna arbetena, att namnda 
bandelar skulle anslutas till de fardiga banorna 
och oppnas for allman trafik i av ja rnvagsstyrel
sen angiven utstrackning, den forra bandelen 
raknat fran den 16 september och den senare 
fran den 1 d ecember 1955. I administrativt och 
statistiskt avseende anslots namnda bandelar till 

Savolax banan ocb Kajana trafikomrade, samt 
for ovrigt till andra ekonomisektionen , sjatte 
t rafiksektionen , tionde bansektionen, sjatte ma
skinsektionen, femte forrltdssektionen, tionde te
legrafteknik erdistriktet samt till (Kontiomaki)-
P esiokyla--Ammansaari extra Htkardistrikt. 

S e k t ions in de 1 n in g. Sedan a rendet 
tmdergatt forberedande bandlaggning i stats
r!idets finansutskott fOrordnade statsr!idet den 
22 december 1955 med upphii.vand e av sin d en 
19 juli 1951 faststallda sektionsindelning, att 
statsjarnvagarna Anyo, raknat frAn d en 1 ja
nuari 1956, bor indelas i tolv ban-, nio trafik-, 



nio maskin-, 2 ekonomi- och fern forrAdssektioner 
med iakttagande av, att hamn- och bibanorna 
eller ovriga bannatsforgreningar hanforas till 
samma sektioner som de trafikplatser eller ban
delar varifrAn banorna i frAga utgAr, att med av
seende pa forradsvarden sjatte maskinsektionen 
i sin helhet hor till fjarde forradssektionen, sjunde 
maskinsektionen till forsta forrAdssektionen och 
nionde maskinsektionen till femte forradssektio
nen, avensom att bransle- och travaruforradet, 
med bela bannatet som verksamhetsomrade ar 
forlagt till Helsingfors, adress: Jii.rnvagsstyrelsen, 
Puu. 

Ins t a 11 and e a v t r a f ike n p a 0 u to
kumpu-Juojarvi smalspAriga 
Jar n vag. Sedan Outokumpu Oy meddelat 
att den installt trafiken pA sin privata sroalspAriga 
jarnvag, Outokumpu-Juojarvi, och anhallit om, 
att det trafikeringstillstand bolaget beviljats 
skulle annulleras, beslOt ministeriet for kommuni
kationsvasendet och alhnii.nna arbetena, den 7 
oktober 1955, upphava Outokumpu-Juojii.l'vi 
jarnvag, den 19 augusti 1947, faststallda trafik
stadga och samma dag annullera det trafikerings
tillstand som beviljats Outokumpu Oy. 

Andring av forfattningen om 
s t a t s j a r n v a g a r n a s f o r v a l t n i n g. 
Pa foredragning av ministern for kornmunika
tionsvasendet och allmanna arbetena andrades, 
genom den 27 maj 1955 utfardad forfattning, nio 
paragrafer och genom den 28 oktober 1955 ut
fardad forfattning, sju pat·agrafer i forfattningen 
om statsjarnvagarnas forvaltning, utfardad den 
21 december 1932, som dessa paragrafer delvis 
andrade lyda i senare utfardade forfattningar. 
De forra andringarna galler okandet av antalet 
iimehavare av tjanst eller befattning vid stats
Jarnvagarnas centralforvaltning, sektionsindel
ningen av banor som oppnats for allman trafik, 
for varden av banavdelningens arbetsmaskiner 
och redskap erforderliga depaer, fo1' byggande 
och reparation av maskinavdelningens rullande 
materiel erforderliga verkstader och samroa av
delnings elektriska verkstad, for koncentrerad 
anskaffning, vard och distribution av forradsav
delningens bransle och travaror erforderliga 
bransle- och travaru-upplagsplatser, for vard, 
reparation och uppbevaring av jarnvagsbygg
nadsavdelningen 1.mderlydande jarnvagsbyggna
ders maskiner, arbetsredskap och material er
forderlig upplagsplats, namnda depaers, verk
staders m. m. chefskap, vid statsjii.rnvagarnas 
linjeforvaltnings bansektioner, forrads ektioner, 
briinsle- och travaruforrad samt vid jarnvags-
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byggnaderna tillsatta innehavare av tjanst eller 
befattning avensom kompetensvillkoren for sar
skilda innehavare av tjanst eller befattning och 
deras tjansteutnarnning. 

De senare andringarna galler vid statsjarn
vagarnas linjeforvaltnings maskinsektioner till
satta innehavare av tjanst eller befattning, irme
havares av tjanst eller befattning kompetensvill
kor, besattandet av tjanster och befattningar och 
tjansteansokningstiden. 

Arb e t s t i rl s I age n. Genom lag, given 
den 11 februari 1955, andrades och komplettera
des sar kilda moment i arbetstidslagen av den 
2 augusti 1946. Andringarna galler tillaropn.ingen 
av arbetstidslagen pa tjansteman i arbetsledar
stallning, i vilket avseende pa foredragning av 
socialministern den 25 februari 1955 forordning 
i saken utfardades. Ytterligare utfardade social
rninisteriet sarskilda foreskrifter betraffande till
lampningen av forenamnda lag och forordning. 

K om mitt e e r. Jarnvagsstyrelsen till atte 
under ar 1955 foljande kommitteer: 

1) for att undersoka forlaggningen, arten och 
anvandningen av den dragkraft, som kommer till 
anvandning vid det nuvarande vaxlingsarbetet 
inom bannatet avensom de atgarder, som borde 
vidtagas for en effektivisering av linjedragkraften, 
pa det att kraftig dragkraft av lampligt lag skulle 
lnmna avskiljas fran linjedrift fOr vaxlings- och 
dejoureringstjanst, 

2) for att till direktoren for jarnvagsstyrelsens 
ekonomiavdelning inkomma med forslag till for
lelning av de av Europeiska Varu- och Resgods

forsakrings Ab arligen donerade medlen, 
3) for uppgorandet av en finansieringsplan, av

edd att forverkliga utvecklingen av den tekniska 
sakerhet inom jarnvagstrafiken som jarnvags
styrelsen, den 27 september 1955, godkant, 

4) for uppgorandet av en gemensam plan for 
all den byggnadwerksamhet som vid statsjarn
vagarna koromer att utforas under den narmaste 
10-arsperioden eller under aren 1957-1966, 

5) for att undersoka pakallade nyanordningar 
av utrymmet i Helsingfors stationsbyggnad och 
jarnvagsstyrelsen avensom att fatta beslut om 
deras utforande, 

6) for att undersoka mojligheterna for en sam
manslagning av sektions- och stationskassornas 
verksamhet i Helsingfors och Tammerfors samt, 
om en dylik sammanslagning befinnes gorlig, till 
jarnviig styrelsen inkomma med verkstallighets
forslag i saken, 

7) for att vidtaga erforderliga praktiska an
ordningar for det fall, att klass 1, 2 och 3 i de 
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nuvarande persontagsvagnarna i samband m d 
den tidtabellsandring som intraffar den 3 juni 
1956, ersattes med enda t tvl\, kJas er alunda, 
att klass 3 avlagsnas, 

8) for att forbereda ocb ordna mottagand t, 

ocb inspektion av det jarnvagsomrade och dar 
b efintlig egendom, som i samband med Porkala 
arrendeomradets aterb<il·dande aterstalles i stats
jarnvagarnas besittning, 

9) for att granska ett av overlakaren vid stats
jarnvagama uppgj ort, ti ll avtal med lakarna av
sett utkast b etraffande kotseln av jarnvagslakar-

nas ll.tligganden i det fall, att jamvii.gslii.karnas 
avlOningssystem fornyas pa av jarnvagsstyrel en 
for slaget sii.tt., 

10) for att ombe orja genomforandet av stats
jii.rnvagarnas budget- ocb bokforings1·eform ocb 
utforandet av dii.rav foranledda undersokningar 
amt utarbetandet av erforderliga direktiv och 

anvisningar. 
Ant a 1 e t be hand 1 ad e are n den u n

d r be r ii. t t e 1 s e l\, ret framgll.r av nedan
!:ltaende tab ell, i vilken for jamforelses skull in
tagits jii.mvii.l motsvarande tal for foregaende a r: 

Antalet ii.renden som behandlats av jii.rnvagsstyrelsen under ll.r 1955. 

Plenum Avdelnings- General- DirektOr Summa 
sam man trade direktOren eller 

Avdelningen , som fOredragit iircndet 

1954 I 11)55 1954 

Administrativa avdelningen ... . . 8 9 586 
Ekonomi >) . .. .. 10 9 430 
Ban ~ ..... 1 5 761 
Mas kin >) ..... 8 12 325 
Forriids >) ..... - 2 317 
Trafik )) • 0 •• 0 8 59 245 
Tariff >) ..... 5 - 49 
Jii.rnviigsbyggnadsavdelninuen .... 1 3 107 

Y r kesunde1·visningen. 

Under direkt overvakning av forestandaren for 
jarnvii.gsinstitutet holl. under b erattel e!ret 16 
kurser for 558 el ver. 

Vid trafiksektionerna anordnades 5 nyborjar
kurser for 102 elever samt luftbroms instruktions
kursel' i d en ut trii.ckning trafikbebovet forut
satte . 

2 kurser for lokeldare bolls ocb elevantalet var 
58. Programmet bibeholls oforandrat. 

Sammanlagt 13 sprA.kkur er bar bA.llits . I d e 
engelska, franska, ryska, svenska ocb tyska kur
serna d eltog sammanlagt 11 5 elev er. prA.kkurser 
per korrespondens bar givits i engelska ocb ryska 
sprA.ken. 

Deltagarna i Jii.rnvagsinstitutets egna kurser 
fordelade sig enligt foljande: 

Trafi kavdelningen : 

I 
overdirekt6ren 

1955 1954 I 1955 1954 I 1955 1954 I 1955 

432 58 87 3 558 4 361 4 210 4 889 
393 377 338 1776 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 
296 619 589 4 300 4 031 872 944 

62 41 25 12176 12 256 95 87 
102 150 142 24 66 258 247 

Tariffavd lningens kurser: 8 kvinnliga elever i 
samband med den hogre trafikkursen . 

Administrativa, ekonomi, ban och banbygg
nads avdelningal'na kurser: 

1 kurs ..... 29 elever 27 kvinnl. 2 man!. 

M askinavdelningen: 
Lokforarkurser: 3 kur er 12 elever. 

kolningen pa elomrll.de t blev mA.ngsidigare tm
der berii.ttelseA.ret. 

Kurser anordnades i samarbete med elverk
staden och m ed Anstalten for yrkenas fri.i.mjande . 

Till de lii.gre trafikkursemas program bar bort 
mangsidiga praktiska ovningar. 

Sii.kerhetsanordningskurs anordnades fi:ir 46 
e lever. 

Forberedande kurs till hogre trafiktji.i.nste-examen 1 kur · 21 elever k v innl. 21 manl. 
Hogre trafikkurs 
Forbered. 
Lii.gre 

4 kurser 144 
3 85 

............ ... .. .. ........... 2 71 

>) 

10 kurser 321 elever 

45 
37 

82 kvinnl. 

99 )) 
48 
71 

239 manl. 



I de vid jiirnvag institut t anordnade kurserna 
for resebyrapersonal deltog 34 eleYer, varav 25 
kvinnliga och 9 ronnliga. 

ForeHisningsdagar anordnades for 58 banvak
ter, 24 byggroiistare och fOr trafikombud. 

Reparations- och kontrollpersonal for oljefor
<lelningsanlaggningar skolades i saroarbete roed 
Oy Shell Ab. 

Undervisning i ryska spraket at ledsagare pa 
tagen till Sovjetunionen fortsatte med ca 40 
e lever. I slutet av Aret gjordes ett forslag fardigt 
om dess effektivisering. Detta behovdes dock 
icke pa grund av de forandringar soro intriidde 
i fraga oro Porkala-ororadet. 

Kurs for Dro 4-rootorvagnsforare och roaskin
hjtiJpkarlar anordnades for 8 forare och 5 eldare. 

I 4. roaskinsektionen forverkligades tillaggs
skolning av roanskapet for Hr 11-rootorloken. 

For maskiningenjorer anordnades kurser i ra
t ionalisering, arbetsundersokning och tva dis
kussionsdagar rorande ledarformaga. Kurs for 
ra\sbussinkasserare anordnades i Seiniijoki, Haa
pamaki och Jyviiskyla. 

Bauvaktsexaroen bolls roed 82 praktikanter av 
vilka 64 avlade exaroen. 

TS-skolning anordnades pa olika avdelningar 
langs hela linjen. 

TO-skolning har annu inte kunnat forverkligas. 

A rbetsstudier. 

Under aret avslutades 21 utredningsarbeten 
som bor anses soro egentliga tmdersokningar. Dar
utover gavs 44 andra utredningar och utlatanden, 
av vilka nagra var ratt arbetsdryga. I det fol
jande narones endast de viktigaste. 

In oro ban arb e ten a paborjade roan 
jamforande prov med hardroetallborrar. Till va
ren kunde man ge uppgift om resultatet pa basen 
av vilket ett av borrmarkena togs ur anvandning. 
Provet fo1·tsatter alit fortfarande. Fragan bar en 
stor ekonomisk betydelse bade ur borrkostnads 
som ur arbetsutvecldings synpunkt. Pa sororoaren 
fortsatte man proven roed forsok, att frAn ban
vallen utrota snar och gras med gifter. Arendet 
fortsla·ed sa lAngt-, att man med en giftblandning 
lyckades utrota 79 °~ av de pa forsoksomradet 
befintliga vaxtarterna. - Pa basen av ett initia
tiv kompletterades och tillkannagavs en ny me
tod for lastning av gamla raler efter utbyte av 
raler pa banan. Metoden ar bAde ifraga om kost
nader och snabbhet anmarkningsvart forman
ligare an de tidigare. Man utredde funktions
egenskaperna hos den s. k. norska grusvagnen och 
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som resultat forevisades forbattringen av dirige
randet av saud och grus som sprides pA banana 
yttersidor. 

Pa ro a s k i n a v d e 1 n i n g en s arbetsom
rade fortsattes undersokningarna rorande langden 
av lokmannens forberedelse- och avslutningstider. 
De avslutades vid fyra depaer. Man kunde fore
sla att inskTankningar skulle verkstallas varjamte 
roaterialet bearbetades att passa till den nya ser
viceordningen. Vid en del depaer utfordes ut
redning oro betydelsen av den nya serviceord
ningen. Den konstaterades oka resepersonalens 
effektiva arbetstid sA mycket, att varje man kan 
utfora i medeltal en kortur till under arbets
skiftet. Det ekonorniska i servicesysteroet beror 
pa huru sysselsattningsgraden sorn komrner av 
trafiktatheten gestaltas for den lokala service
personalen, samt vilket slag av grundskolning 
servicemanskapet har, som roan anvander. De 
vid depll.erna utforda undersokningarna gav aven 
upphov till talrika forslag om sparens, arbets
redskapens m. fl. forbattringar. - At kommitten 
for skolning av lokroannen gavs, pA basen av pa 
faltet hopsamlade iakttagelser, utredning av fra
gan huruvida det vore skiil, att At rii\sbussforare 
aven ge skolning i biljettgranskarens och gods
skotarens uppgifter. Man enades oro ett jakande 
svar. 

PA t r a f i k a v de 1 n in gens arbetsoro
rAden utfordes en vittomfattande organisations
undersokning rorande 1 trafiksektionen och Hel
singfors egentliga stad omrAde. Som resultat av 
detta foreslogs, att administrativa uppgifter soro 
rootsvarade stationsinspektors-graden skulle cen
traliseras till trafiksektionens byrA. Forandringens 
praktiska utforande ar under utarbetande. - En 
utredning oro biljettfor iiljningsmaskinernas an
vandningsmojligheter gjordes sAval i frAga om 
ekonornisk som ur arbets synpunkt. Som resultat 
uppgjordes ett anskaffningsprograrn for de nar
maste Aren. Detta har redan borjat forverkligas. 
- PA basen av det material man fAtt vid under
sokning av godsvagnarnas ornloppstid klarlade 
man stAtiderna per orsaksgrupp pA korsnings
och andra stationer. 'ulunda fick man fraro 
vardefulla data for dirigeringen av vagnarna. En 
utredning gjordes ifraga om de fakta soro pa
verkar rangeringstAgens gAng, niirmast for att 
fylla de behov den projekterade koromitten for 
effektivisering av lokens drift bar; observatio
nerna berorde rangeringstAgen kring Seinajoki. 
Undersokningen gav impulser till utforande av 
vissa omorganisationer. - Man uppgjorde en de
taljerad utredning om stationernas inventarie-
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behov, som ledning for typtii.vlingen for nya sta
tionshus. - Grundplaner och inventarieplace
ringar projekterades for 13 station r. i och for 
ii.ndringar som borde goras i byrlirummen. 

PA. t a r i f fa v d e 1 n i n g o n s arbetsom
rade togs initiativ till att gora p r ontrafikens 
mA.nadsredovisningar glesare och att minska sta
tionernas biljettforrad samt utfordes en utred
ning for att erhiUla en sakrare bas iin tidigare 
for fraktberiikningen av de vagnar, som man an
hailer om att skall viigas. 

Pa f o r r a d s a v d e l n i n g e n s arbetsom
rade fortsattes fOrarbetena pa uppgorandet av 
den nya godsbenamningsforteclrningen. A.rbetet 
fortsk.red sa langt, att det vid arets slut blev 
aktuellt att paborja godsforteckningens syste 
matiska utformande. D ess utkristallisering over
fordes till niista ll.r. 

Pll. blankett-tjiinstens omrA.de kontrollerades 
sammanlagt 552 blanketter i samband med 
tryckandet av nya upplagor. Av dessa kassera
des 10, 1 forminskades och 4 forstorades. 47 
nya blanketter planerades. 

Alla under aret utforda undersokningar har 
varit av sadan art, att man inte kunnat utriikna 
nA.gra uppstandna eller uppnA.dda besparingar i 
markbelopp. Aven med en forsiktig viirdering 
stiger de till flere miljoner mark . 

Jiirnviigarnas allmanna initiativverksamhet 
har fortsatt under sitt sjiitte vorksamhetsA.r niir
mast pa samma siitt som under tidigare ar. n
der berattelseAret inkom 100 initiativ, av vilka 
faktiskt ett omfattade ca 160 olika iimnen, men 
vilka av praJ<tiska skal inte kw1de uppdelas i 
olika initiativnummer. Det samm.anlagda antalet 
for Aren 1950-1955 iir salunda 1 453. 

Initiativens allmiinna nivA. har bibehA.llits i 
stora drag som forut, men genom att moderera 
bedomningsstittet har antalet prisbelonade stigit 
i jiimforelse med foregAende och under beriittelse
aret utgjort 11.4 % (A.r 1954 6.s o/o). Alla de 
godkiinda initiativens sammanlagda antal ater 
har endast stigit nagot och var 18. 2 % (Ar 1954 
17.4). Som av det foregliende framgar har en 
del av de godkanda initiativen liimnats utan pris 
pii grund av sitt obetydliga varde. 

Under berattelseliret har 10 initiativ prisbe
lonats, av vilka tre med diplom och penningpris 
samt de ovriga med diplom. 

Psykotekniska laboratoriet: 

Under iiret utfordes anpassn.ingsprov med sam
manlagt 876 provpersoner. D essa fordelade ig 
pli olika grupper enligt foljande: 

Under-
sokta 

God-
kiinda 

:Kassc
radc 

Eldarelever vid Hyvinge, Kuopio och Vasa verkstadsskolor ..... . 361 229 132 
83 
39 

Maskinsektionemas lokmannapraktikanter (tillf. eldare) ....... . 221 138 
Yrke elever vid Fredriksbergs verkstadsskola . . ............. . . . 89 50 

Under
sokta 

Trafikelever ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

Manskap for jarnviigsbyggnadsavdelningens gravmaskiner: 
forberedande prov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
egentligt utviiljningsprov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Medlemmar av maskinavdelningens tekniska funktionarers arbetsstudiekurs . . . . . . . . . . 26 

Undersokningen av verkstadsskolornas eldar
och yrkeselever, lokmannapraktikanter och tra
fikelever utfordes i princip sA.som tidigare om 
ocksa i nligon grad med fornyade metoder och 
utvidgade prov. For undersokning av jarnviigs
byggnadernas griivmaskinforare pa basen av 
de under tidigare ar gjorda forberedelserna, ut
fordes under varen forprov vid Suolahti-Haapa-

Jarvi, iilinjiirvi- Juankoski och Kontiomiiki
Taivalkoski jiirnvagsbyggnader. 

I grundundersokningsarbetet har man forsokt 
inrikta uppmiirksamheten pa utforandet av de 
oundgangligast losningarna. I anpassningspro
ven har man undersokt de anviinda metodernas 
saklighet och man har fornyat och utokat prov
serierna. Hopsamlandet av uppgifter frli.n jiirn-



vagsinstitutet och fran landets alla maskin- och 
trafiksektioner, som behovs for framgangs
kontrollen av lokmannens och trafikelevernas 
prov har kommit igAng; motsvarande uppgifter 
harmed tanke pa yrkeselevernas prov aven sam
lats i Fredriksbergs verkstadsskola. Det forsta 
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utkastet till s. k. yrkesanalys av lokman.nens, 
verkstadsarbetarnas, trafiktjanstemannens och 
konduktOrernas arbete bar blivit fardig; man har 
inbega.rt manga expertutlatanden angaende ut
kastet. 

II . BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR. 

Nya byggnade1· och anlaggningar pa fiirdiga 
banor. 

Egentliga bostadshus ingick icke i arets bygg
nadsprogram, men i januari blev det bo tads
och butikshus i Tammerfors, som i slutet av 
foregaende ar nAtt slutstadiet, fardigt . Denna 
byggnad omfattar 28 bostads- och fyra butiks
rum samt 10 vilorum. Da i IDea borg lokstallets 
varmecentral- och socialbyggnad blivit fardig, 
Kontiomaki brandstationsbyggnad och Kouvola 
nya poliklinik, vilka alla innehaller en bostads 
lagenhet, blev sammanlagt 31 bostader fardiga 
i nya byggnader. Utover den socialbyggnad som 
byggdes i samband med ovan namnda lokstall 
i Uleaborg, blev foljande byggnader fardiga: 
depans verkstads- och socialbyggnad i Nyslott, 
banavdelningens socialbyggnad i Keuru, social 
utrymmen for trafikavdelningen for St. Michels 
och Salos godsexpeditioner samt annu socialut
rymmen for forradsavdeln ingens arbetare i Kotka 
Raumo och Pyhasalmi. 

Vid arets slut blev det nya stationshuset i 
Kemijarvi fardigt . I Kotka pa Hovinsaari bygg
des ny tagexpedition, i Kouvola transformator
station, i Tammerfors, Bjorneborg och Pieksa
maki vattentaganordning, pa sistnamnda trafik
plats aven maskinlider till forradsavdelningens 
disposition. Lahtis vattentorn har aven blivit 
fardigt, men vinterns ankomst avbrot monte
ringsarbetet pa vattenledningsroren. 

Det i Uleaborg under byggnad varande lok
stallet omfattande 31 lokplatser och i vilket i 
slutet av foregaende ar 18 platser blivit fardiga, 
blev fardigt med undantag av ventilationsan
ordningarna. 

I Rovaniemi monterades en 40 tons vagnsvag, 
i Nurmes ett i Pieksamaki ledigblivet 18 m:s 
vandbord och till Abo och Alavus vattenposter. 

Underhall och fornyande samt utvidgningar 
av byggnader, bana och anordningar. 

Liksom foregaende ar inkoptes aven under be
rattelsearet ett jordomrade med bostadsbyggnader 
for forstoring av bangarden i Nyslott. Pa tomten 

fanns tva hus med sammanlagt 3 bostadslagen
heter. Suolahti gamla stationshus och den forra 
sjukhusbyggnaden i Kemijarvi iordningstalldes 
som bostadshus, varvid i den forra 2 lagenheter 
och en klubblokal, samt i den senare 4 lagenheter 
blev fardiga. Likasa andrades den forra depa
sektionsexpeditionen i Pieksamaki till bostad. 
I Selanpaa forstorades ett bostadshus innehal
lande 2 lagenheter med 1 lagenhet och i mea
borg byggdes i samband med ldubbrummets ut
vidgning aven bostadslagenhet. I Tammerfors 
forstorades branslefiirradets socialbyggnad, i Abo 
andrades depans forra tvattstuga till socialut
rymmen fOr vagnsstaderskor och i Rovaniemi 
istandsattes en f . d. bostad till poliklinik. Sta
tionshuset pa Idensalmi forstorades och forseddes 
med centralvarmeanordning. I Joensuu forstora 
des bansektionens expeditionsbyggnad och i 
Tammerfors andrades depabyggnaden till maskin
sektionens expedition. Bland moderniserings- och 
andringsarbeten som utforts i godsexpeditions 
och godsmagasinsbyggnader kan namnas, utvidg
ningsarbetena pa Ylivieska och Kemi godsexpe
ditionsbyggnader, samt utforda andringsarbeten 
i Helsingfors stations vastra flygel avensom i 
Tammerfors godsexpeditionsutrymmen. 

Lokstallen i Fredrikshamn och Varkaus ut
vidgades med tva och Jakobstads lokstall med 
en lokplats . I lokstallen i Hyvinge, Pieksamaki, 
Tyrva samt Salo andrades en lokplats till bil
garage. I Abo andrades gasverket till bil och 
traktor garage samt utfordes utvidgnings- och 
andringsarbeten i trafikavdelningens bilgarage. 
I Haapamaki monterades ett 22 m vandbord 
istallet for det gamla 20 meters. Av moderni
seringsarbeten pa perronger kan namnas perma
nentbelaggning av personperrongerna i Kouvola 
och Kemi. Belysningen pa bangardarna forbatt
rades genom att pa fern trafikplatser resa sam
manlagt 7 stralkastarmaster. 

Utvidgningsarbeten pa bangardar och sparan
ordningsarbeten utfordes under berattelsearet pa 
olika delar av bannatet, sasom pa Riihimaki. 



Ryttyla, Tammerfors, Messul~yla, Uleil.borg,Kemi. 
Kouvola, Kantala, Kalvitsa, Kuopio, Kajana, 
Joensuu, Uimaharju, Kaltimo samt i. Fl·ed.ri.ks
hamn och Hillo, varvid pa de i tnamnda trafi.k
plat erna arbetena huvudsakligast utgjord s av 
jordskarningar och bergssprangningar. Vid Mark
kala trafikplats mellan Suontee och Suihkola 
byggdes ett omfartsspil.r. Mellan Ingerois och 
Metsakyla fortsattes arbetena pa banans utrat
ning och mellan Toivola och Siili.njarvi paborja
des motsvarande arbeten. A v utforda istAnd
sattningsarbeten pa lastnings- och upplagrings
omraden var de mest betydande pa Vainikkala, 
Vaala, Meteli, Peltosalmi, Lapi.nlahti, Pitkalahti 
och Vihtamo lastningsomraden samt pa Abo och 
Haapamaki bransleforradsomraden. 

Pa den under byggnad varande bandelen Kon
tiomaki-Taivalkoski oppnades for allman trafik 
den 7.9 km langa strackan Olkiaho-Pesiokyla 
och den 17.7 km langa strackan Pesiokyla-Am
mansaari, den forra 16. 9. 55 och den senare 
l. 12. 55. 

Pa det under byggnad varande dubbelsparet 
mellan Riihimaki-Toijala skenlacles strackan 
Riihimaki-Ryttyla med 60 kg/m raJ. Detta 
spar om 8. 3 km togs i anvandning den 14. 10. 55 
dock slUunda, att clet gamla sparets rivning for 
ornlaggni.ng samtidigt paborjacles, varfor banan 
icke annu blev tvasparig. Dubbelsparet pA 
strackan Ryttyla-Leppakoski skenlades iiven 
mecl undantag for bangarclsomradet, men sparet 
kunde inte annu tagas i bruk. 

Utbytet av 30 kg/m raler mot 43 kg/m som 
paborjacles foregaende ar pA strackan Tammer
fors-Haapamaki, slutfordes pa olika avsnitt av 
strackan Orivesi-Haapamaki och omfattade 
sammanlagt 44.6 km spar. Forra aret var man 
tvungen avbryta skenbytet av 30 kgfm raler mot 
43 kgfm raler som man paborjat fran Pieksamaki 
da man hunnit till Siikamaki, nu fortsattes arbe
tet till Huutokoski och vidare darifran t ill Var
kaus sammanlagt pa en stracka av 35 . o km. Lika
sa avslutades bytet av de mycket slitna 25 kg/m 
ralerna pa bandelen Joensuu-Nurmes, i det man 
skenlacle strackan Kontiolahti-N urmes 130.6 
km lang med 30 kg/m raler. Mellan Riihimaki
Lahtis utbyttes de 43 kg/m ralerna mot nya av 
samma vikt pa olika avsnitt sammanlagt pa en 
stracka om 33.5 km. Utover dessa skenbyten 
som sammanlagt omfattade 243. 7 sparkm, ut
fordes pa olika delar av bannatet skenlaggning 
med rals som tidigare anvants och som fort
farande var anvandbara pa strackor med lattare 
trafik, sammanlagt pa en stracka av 30 km. 

Overbyggnadens forstarkning och fornyande 
utfordes forutom genom skenbyte aven genom att 
makadamisera banorna och forstarka grusbe
laggningen. Makadamisering utfordes pa Riihi
miiki-Tavastehus banan saval pA den gamla 
som pa det under byggnad varande clubbelsparet 
likasa mellan Kouvola- Ingerois, varvid denna 
dubbelspariga bandels makadamisering slutfor
des vidare fran Ingeroi till Juw-ikorp.i, samt pi1 
olika avsnitt mellan Koria-Kaitjarvi. Dessutom 
fortsattes makadamiseringen mellan Toijala
Lempaala samt i mind.r omfattning pa olika av
snitt av ban de len Gamlakarleby-Ylivieska
Uleaborg, Ylivieska-Idensalmi och Idensalmi
Kontiomaki. Vid arets slut var 7. 5 % av huvud
banUingden antingen halvfiircligt eller fardigt 
makadamiserad. 

Sakerhetsanliiggningar. 

Man tog i bruk fjarrstyrnings relastiillverket 
pA Vuolinko, byggde tagexpeditions- och broms
provningssignaler i Helsingfors samt vevstallverk 
pA bangarden At Karishallet pa Hyvinge, Takter, 
Lieto och Niirala. Mera anmarlming. varda kom
plet.terings- och moderniserings-arbeten for saker
hetsanorclningar blev fardiga pa 31 trafikplatser. 
:Nya kontrollasforreglingar byggcles pa 17 trafik
p latser och pa 5 trafikplatser kompletteras dylika 
anordningar. 

Automatiska eld.rivna ljus- och ljudvarnings
anordningar monterades pa Torhola, Karhula och 
Idensalmi nivaovergangar och motsvarande halv
automatiska anordningar pA Virkby. Den kom
binerade jarnvags- och landsvagsbron vid Liekan
joki utrustacles ocksa mecl sakerhetsanordningar. 

Det kan annu namnas, att 25 semaforer for
seddes mecl elljus. 

Triidgardar. 

Vintern var lang och darfor kunde tradgArcls
arbetet paborjas forst i borjan av maj. Den 
kalla och frostiga forsommaren fordrojde plante
ringen av gruppvaxterna och fororsakacle frost 
bland plantorna i landets mellersta och norra de
Jar. Den kalla perioden foljdes sedan av en 
ovanligt torr och h et hogsommar, vilken a s in 
sida var skadlig for vaxtligheten. SAlunda tor
kade till och med grasmattorna ock maste for
nyas. Rosten var regnig. Vintern kom till de 
norra dalarna av landet i oktober och aven strax 
darpA till de sodra delarna. December var ovan
ligt kall och snorik. Vaderleksforhallandena var sa-
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lunda jamforda med foregltende vaxtperiods tam
ligen motsatta. 

Sammanlagt fick 6 trafikplatser under berat
telseltret sina forsta planteringar och sammanlagt 
11 nya par·ker anlades. Speciell uppmarksarnhet 
fastes vid okandet av trevnaden pa platser dar 
publiken uppeholl sig, genom att stalla ut ban
kar, urnor med blommor i och plantera blom
grupper. Talrika blomlokar om vltren och rosor 
om hosten har okat vltra planteringars fargprakt. 

Affarsverksarnheten fortsattes i Hyvinge, Kuo
pio och Uleltborg och steg till 2 060 156 mark, 
vilket jamfort med forra ltrs forsaljning betyder 
en okning med 13.9 %-

Brobyggnadssektionen: 

Under verksarnhetsltret uppgjorde sektionen 
sammanlagt 350 ritningar for 165 arbeten. 

I antalet ingln· ritningar for 18 viadukter, 
5 jarnvagsbroar av stltlbetong, av vilka 2 under
fartsbroar, 2 pllttbroar av normaltyp, samt 29 
trummor. Darjamte har forberedande forslag 
uppgjorts for 16 broar. I samband med ombytet 
av spann plt gamla broar uppgjordes ritningar 
for andring av ett antal landfiisten, och slutligen 
ritningar for forstarkning och reparation av gamla 
brospann och tunnlar, slt att antalet ritningar, 
rorande broar, trummor och tunnlar uppgltr till 
195 st. 

Konstruktionsritningar uppgjordes for olika 
andamltl, sasom tillbyggnad av stationsbyggna
der, kontors- och forrltdsbyggnader, lokstall, ga
rage, reparationsverkstader, varmecentraler, 
godsmagasin och plattformstak till ett antal av 
tmg. 100 st. 

Utom egentliga bro- och byggnadsritningar 
uppgjorde sektionen ritningar for en del andra 
arbeten, sasom lastningsplattformer, slagg- och 
smorjningsgropar, fundament for eldstader, vand
bord och stralkastartorn, betongpAlar o. a. dyl., 
sammanlagt 55 st . 

Inforfragning av offerter, granskning av offer
terna samt avgivande av utlMa.nde om dessa 
gjordes for 11 stiUbroar. 

Av privatper oner och firmor gjorda ansok
ningar· betraffande olika anlaggningar plt jarn
vagens omrd.de granskades: 51 korsningar for 
vatten- och avloppsledningar, 22 kraftlednings
korsningar samt en del iirenden av olika slag. 

Tillverkningen av stalspannen for 4 broar och 
ett vandbord overvakades vid verkstaderna, samt 
monteringen av ett vandbord pa arbetsplatsen. 
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Byggandet av 3 jarnvagsbroar och 11 broar 
av stalbetong overvakades. Bland dem kan 
framst namnas bron i Ingerois, som omfat
tar 8 spann och ar 87.5 m lang. Genom sektionens 
forsorg overvakades ocksa reparationsarbetena i 
Moykynmaki tunnel, dar under ltret 131m fardig
staUdes . 

1!nder aret overvakades tillverkningen 0Ch 
monteringen av 7 strd.lkastartorn. 

Liksom tidigare har sektionen utfort betong
proportioneringen for de betongbroar, som byggt 
i egen regi och foretagit hallfasthetsundersok
ningar for betong samt avgivit utlatande darom 
saval for de arbeten som utforts av SJ som for 
av entreprenor utfi:irda. Under verksarnhetsaret 
undersoktes ung. 600 provkuber och 100 kabel
rannor och plattor. 

Mottagningen av rals vid Vuoksenniska jarn
verk i Imatra har liksom under tidigare ltr hort 
till sektionens verksamhetsomrltde, dock i be
tydligt mindre utstrackning an tidigare och blott 
vid forfall for den ordinarie mottagaren. 

Banga1·dssektionen behandlade under berattelse
aret sammanlagt 1 126 i diariet antecknade ii.ren
den eller 31 flere an under foregaende ar. 

Av de behandlade arendena utgjordes 150 av 
bangardsfragor, vilka hanforde sig tillutvidgning 
av saval storre som mindre bangardar och trafik
platser. Bland de storre mlt narnnas omandring 
och utvidgning av Ulea\borgs, Lahtis och Fredriks
bergs gods- och rangeringsbangardar samt Hel
singfors personbangltrd. 

Av privata och kommunala spltransokningar 
behandlades 97 st och av sparansokningar for 
statens andra verk 1 st. Bland dessa rnA namnas 
av Myllykoski fabrik, Viiala Oy, Typpi Oy (Tuira) 
och SOK (Vaajakoski) ansokta sparutvidgningar 
inom sina resp . fabriksomraden; utvidgnings- och 
regleringsforslag for harnnspar i Salo, Raumo, 
Fredrikshamn, Uleltborg, Helsingfors. (Skatudden 
och Vastra harnnen) och Hillo (Lakulahti Oy) 
samt den av Statens Spannmltlsforrad bekostade 
sparanHiggningen pa Munkholmen i Helsingfors. 

Antalet stadsplaner och stadsplanefragor var 
72 st, av vilka stads- och byggnadsplanforslagen 
for Piblava, Paltamo, Helsingfors-centrala delar, 
Utajarvi, Vihanti, Halikko, Toijala stadsdel III, 
Nurmes ostra del, Suomussalmi (Oilola omradet), 
Jyvaskyla (Jyska omradet) samt 6 st. stadspla
ner och andringsforslag for sarskilda delar a.v 
Tammerfors stad fortjanar sarskilt ornnarnnande. 
Arenden rorande gatu- och vagfragor var 112 st. 

Ytterligare behandlades 97 expropriations och 
jordutbytesarenden samt 58 fragor angaende ut-
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arrendering av jordomraden. De sistnamnda 
fn\gorna voro i ett flertal fall forbundna med an
sokningar om byggnadstillstand. 

Vidare behandlades 101 st byggnadsarenden, 
90 fragor rorande vatten- ocb avloppsledningar, 
38 fragor hanforande sig till bana och vaxlar, 
41 angaende placering av vedlastnings- ocb per
sonplattformer, 22 berorande broar och trummor 
ocb slutligen 247 arenden av skiftande slag a
som fragor angaende dragandet av gas-, varme-, 
kraft-, o. a. ledningar o. s. v. Forutom dessa bar 
45 st. konstruktionsritningar gjorts for nya vaxlar 
ocb korsningar rom. avensom en modellritning till 
ledning for uppgorandet av langdprofiler for ba
nornas makadamisering, av vilka profiler under 
arets lopp bar granskats 44 st for olika delar av 
bannatet. Liksom foregaende ar bar kontrollmat
ningar for sparkurvor a linjen samt deras berak
ningar a byran utforts. Pa sektionens forsorg 
bar aven utforts overvakning av och givits vag
ledning for svetsningar av skenor och parkor. -
ningar inom bannatet. 

Des. utom bar uppgjorts ett an tal ritningar av 
allmant slag, kartor och tabeller, utforts forminsk
ning, forstoring ocb kopiering av kartor och rit
lungar, komplettering och omritning av ba.n
gardskartor mm. 

H usbygg nadsavdelningen : 

A husbyggnadsavdelningen bar under ar 1955 
utforts 403 buvudritningar ocb 171 detaljrit
ningar. Byggnaderna har huvudsakligen varit av 
tra eller sten och utgjorts av boningshus, stations
bus, baltpunkthus, lokomotivstall, verkstader. 
forradsbyggnader, godsmagasin, bostader for sa
nitara andamltl, vattentorn, pumphus, bilgarage. 
uthusbyggnader m . fl. 

For aldre b_us har uppgjorts 93 andringsrit
ningar och 42 tillbyggnadsritningar. D essutom 
har a busbyggnadsavdelningen uppgjorts 253 
stycken forslag till nya byggnader av vilka rna 
namnas nytt godskontor och magasin for Ta
vastebus station, Hyvinge verk tads forrads
magasin, banavdelningens byggnad for sanitara 
andamal i Kouvola, automobil garage for J yvas
kyla, Bjorneborg och Toijala samt forslag till nya 
stationshus for Kouvola, Pieksamaki och Vasa 
m . m. 

Vid sektionen for s a k e r h e t s i n r a t t -
n in gar har uppgjorts projekt och ritningar 
till utbyggnad och komplettering av 78 saker
hetsanlaggiLingar och 21 vagoverglmgar. D ess-

utom bar 80 ovriga signaltekniska arenden be
handlats. 

Av de uppgjorda projekten for sakerbetsanlagg
ningar rna sarskilt foljande omnamnas: 

Dickursby (relestallverk), Riihimaki (tag aker
hetsanlaggning vid forgreningsvaxeln) Ryttyla, 
Viirnkka (tagsakerhetsanlaggning vid forgi·enings
vaxeln) Kangasala (tagavsandnings- och tagfor
flyttn.ingssignaler) Saynajarvi, Hirsila, Valkea
jarvi, Oulainen, Liakanjoki, Heinola, Harju (rele
stallverk), Mantyharju (relestallverk), Markkala, 
Paltamo (tagsakerhetsanlaggning vid Kiehima
a lvs bro) ocb Uimaharju. 

For vagovergangars sakerstallande uta1·betades 
forslag till varningssignalanlaggningar pa bl. a. 
foljande trafikplatser: 

Esbo, Ruutana, Jarvela, Aura och Kervo. 
For sakerhetsanlaggningarnas anvandning upp

gjordes 63 med ti.llhorande planritning forsedda 
spesialinstruktioner, av vilka 26 for kontrollltsfor
reglingsanordningar ocb 8 for ljus - och ljudvar
ningsan 1 aggningar. 

Sektionen overvakade i tekniskt avseende byg
gandet av samtliga sakerh t anli:iggningar och ut
arbetade for dessa 117 detaljritningar samt 290 
st for stallverksskyltar erforderliga ritningar. 55 st 
allmanna konstruktionsritningar inregistrerades. 

Dessutom ombe orjde ektionen bestallningen. 
granslmingen och mottagningen av all stallverks
apparatur och viktigare specialmateriel saval till 
arbetsplat. erna som till specialfotTltdet. 

0 e o t e k n i s k a · e k t i o n e n under a t· 
1955 jordundersokningar pa 101 olika platser. 
Darvid foretogs sammanlagt 2 845 provborr
ningar, vilkas sammanlagda djup var 17 616 m 
och togs 756 jordprov fran 95 olika punkter. Utom 
des a undersoktes 98 grus- och makadamprov. 
112 ritningar uppgjordes pa grundval av de ut
forda tmderso'b..--n ingarna. 

Grundningsforhallandena for planerade ny- ocb 
tillbyggnader undersoktes bl. a. i Toijala, Ulea
borg och Kumiseva for nya stationshus, i Kuopio 
for en ny personalbyggnad (2 platser), i Kouvola 
for en verkstadsbyggnad samt plt ett flertal orter, 
for utvidgning av godsmaga in och lokstall. For
utom ovannamnda tmder oktes grundningsfor
h!\llandena for ett f lertal strallcastartorn ocb olje
tankar. 

Undersokningar betraffande, banvallarnas sta
bil itet foretogs bl. a. pa bandelarna Herrala
Okeroinen, Viiala-Mattila, Saynajarvi-Lyly (2 
st) och Nokia-Karkku. I samma avseende un
dersoldes jamval Metsakyla och Saynajarvi ban-



gllrd»omraden. Mojligheterna for banutratning 
undersoktes pa strii.ckorna Harju-Multamaki, 
Toivala-Siilinjarvi, Alapitka-Pajujarvi, Lapin
lahti-Taipale (2) och Reitkalli-Salmenkyla. Pa 
<len planerade industribanan till Viheriainen un
dersoktes de platser, som kraver forstarkningsA.t
garder. 

Jamte de undersokningar som gjorts i samband 
med fOrnyade och fOrdjupande av gamla broar 
och tru=or undorsoktes grundningsfOrhallan
dena vid nya overfartsplatser i Kemi (3), Siilin
jarvi (2), Peipohja, Lahtis och Pieksamii.ki samt 
pa banstrackorna Raisio- Piuha, Metsakyli:i -
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, almenkyla (2), Pihlava- Mantyluoto, Joroinen 
-Kerisalo och pa 5 olika platser pa de under 
byggnad varande nya banorna. Grunden for 
vagtunnlar undersoktes i Muurola, Kurikka, 
Iittala, Villmanstrand och pa strackan Vaakio
Lippo pa Kontiomaki- Taivalkoski under bygg
nad varande handel. 

4 grustag und rsoktes under verksarohetsaret. 
Pa grundval av de utforda undersokningarna 

avgavs utlatande om ifrAgavarande grundnings
metoder och forstarkningsatgarder. Arbetena pa 
detta omrade overvakades av sektionen i den ut
strii.ckning tillganglig personal medgav. 

III. JARNVAGSBYGGNADER 

Under Ar 1955 fortsattes arbetena pa Kontio
miiki--Taivalkoski, Suolahti--Haapajii.rvi, Murto
mak:i-Otanrnaki, Joensuu-Kovero och iilin
jarvi-Juankoski jiirnvagsbyggen samt pa ater
uppbyggandet av banorna i :rorra-Finland och 
pAborjades forberedande arbeten pa Viheriainen 
jarnvagsbygge. 

Anslagsmedel anviindes och arbeten utfordes 
pll ovannamnda, jarnvagsbyggnadsavdelning n 
w1derlydande arbetsplatser enligt foljande: 

J{ ontiomaki- Taivalkoski jarnvagsbyggnad. 

Kontiomaki-Taivalkoski 171 km lAnga bana 
hor till de jii.rnvagsbyggen fot• liren 1934-38 som 
forutsattes i lagen av den 20 april 1934 och arbe
tena paden paborjades Ar 1934. Den 46 km lAnga 
strackan Kontiomaki-Hyrynsahni anslots den 
1 december 1939 till bannatet samt den 1 novem
ber 1954 den 17. 7 km IAnga banstrackan Hyryn
salrni-Laaja, vilken oppnades for provisorisk 
allman trafik den 1 december 1952. Till bannii.tet 
anslots den 16 september 1955 den 10.48 km 
lAnga bandelen Laaja-Pe iokyli:i och den 1 de
cember den 17. 6 9 km lAnga striickan mellan 
Pesiokyla-Ammansaari. 

Under ar 1955 har de huvudsakliga jarnviigs
byggnadsarbetena utgjorts av ballasterings- och 
avslutningsarbeten pA Laaja- PesiOkyHi.- Am
mansaari banstrackan, skiirnings- och terrasse
ringsarbeten pA Pesiokyla- Taivalkoski och del
vis kenlaggning av strackan mellan Pesiokyla
Kovajiirvi samt uppforandet av provisoriska in
kvarteringsbyggnader pa banstrackan Vaakio
Taivalkoski. 

Medlens anvii.ndning: 
Saldo frli.n 1953, 19 Ht I: 12 . . 35 960 043: 
Saldo frAn 1954, 19 Ht I: 8 . . 49 278 563: -
Beviljat for ar 1955, 19 Ht I: 14 173 200 000: -

258 438 606: -

Anvii.nt under 1955 . . . . . . . . . . . 129 360 960: -

aldo till ar 1956 . . . . . . . . . . . . 129 077 646: -

For betryggande av sys elsatt
ningen: 

Reserverat for utgifter 1954 be-
talbara 1955, 19 Ht VI: 1 . . . . 153 490: -

Beviljat for Ar 1955, 19 Ht VT: 1 290 900 000: -

291 053 490: -

Anvii.nt under Ar 1955 ........ 282 452 543 : -

Saldo ............... . ...... . 8 600 947: -

Utforda arbeten : 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n : Terrasse
ringsarbeten och ballasttransporter bar under 
1955 och sedan jarnvagsbyggnaden paborjades 
utforts i foljande omfattning: (se aid. 18) 

Av ovan nii.mnda arbeten har enligt avtal traf
fat med jarnvagsstyrelsen tva entreprenorfirmor 
utfort sammanlagt: gravning av avlopps- och 
sidodiken 2 160m3, forflyttning av jord frAn ban
skii.rningar 19 644m3, sprangning av berg 16 326 
m 3 och transport av tillagg jord 15 558 m 3 • 

T rum m or o c h b roar. 26 st tru=o· 
blev fardiga av vilka 2 st som privata byggnads-
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mtingd Arbetets art 
...:Ac::r~19:.:5=.5 ___ -.,--------l rr:~g~034-5~ 

I kostnnd 

Terrasseringsarbeten: 

Rojning av banomni.de ....... . ..... . ................ . 1 872 160 
Gravning av avloppsdiken . . ...... . ... . .... . ...... . ... . 2 527 m3 1017 204 60 392 m3 

Jord fran diken till bankarna . . .......... . .. . ... . .... . 2 485 •> 1192 307 130106 )) 
>> •> i upplaggning . . . .......... .. ....... . . 5 765 >> 1904 994 55 540 » 

59 907 •> •> skiirningar till bankarna . . ...... .. ... . . . ... . 51900 773 1050 996 )) 
16318 )) •> •> •> i upplaggniug ............ . ...... . 6 499 385 73 791 
84094 >) Fyllniugsjord till bankarna .... .. .. .. ... . ... . .. ....... . 38 999125 378 972 
66550 )) •> >> 1> med tag for normalbana ..... . 41780 283 440 250 I) 

Sprangning av sido- och avloppsdiken ... .............. . 11000 1498 I) 

* •> banskarningar ..... . ................... . 16326 49 331389 70 868 )) 
782 >> •> j ordfasta stenar .. . ... . . ...... . ....... . . 1033 578 19 201 » 
388 •> Stodje- och kiigelmur ......... . . ... .............. . . . .. . 1724 997 12 752 I) 

tenrevetering . . .............. . ..................... . 21629 m 2 

Mull-, ~orv- och grusbekladning ....................... . 
Dranenng . .......................... . ....... .. ..... . 

375 537 )) 

58 825 1515 

Overbyggnaden: 

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

firmors ackordarbete. Tuomipuro stltlbetongvalv
bro fri oppning 6. 0 m, pik 4 182 + 15. 5 m , bygg
des fardjg och Tervajoki I:s stalbetongvalvbro, 
fri oppning 10.4 m, pik 4 4 71 + 12.0 m likasa, 
d en forr·a som jarnvagens den senare som entre
prenor arbete. 

6 v e r b y g g n a d e n : Langs huvudspa.ret, 
pA. strackan Pesioky1a- Kovajarvi spikades nya 
30 kg/m skenor 4. 2 2 km och pa sidospA.r 0. 53 km. 

Hag n ad e r, vag a r o c h p 1 an e ring: 
Vid Ammansaari trafikplats gjordes infartsvagar 
och Puolanka land vagen flyttades samt utfor
des nivelleringar av lastningsormA.den, pA. Pesio
kyla trafikp1ats utfordes p1anering av stations
p latsen och infartsvagen t ill Kurtt i trafikplats 
pabOrjades . 

Husby g g n ad e r: Avslutningsarbeten pa 
bostadsbyggnader utfordes i P esiokyla hallp1ats
byggnad, i ett 3-familjers bostadshus och inred
ningsarbeten i Ammansaari hallplatsbyggnad. 
For inkvarteringsandamA.l under byggnadstiden 
r estes sammanlagt 12 st olika provisoriska bo
stads- och matserveringsbyggnader. 

F o r b i n d e 1 s e a n l a g g n i n g a r : Mellan 
Vaakio-Leino drogs en te1efonlinje. 

m 

44 624 m 3 17 560 038 48 391 m3 

56 795 >) 20 670 905 308 047 )) 
40 •> 135 007 5 374 )) 

Ban u trust n in g: P erson- och 1astnings
plattformerna pa Pesiokyla trafikp1ats byggdes 
fa rcliga, likasa personplattformen pA. Ammansaari 
trafikplat dar aven ett vandbord byggdes och 
utebelysning monterades. 

Suolahti- Haapa.jarvi jiirnvagsbyggnad. 

Arbetena pa denna 17 1 km langa bana, vars 
byggande beslots i en1ighet m ed lagen av d en 
20 april 1934 angaende jarnvag byggnader under 
a ren 1934- 1938, pa borjades i slutet av ar 193 . 
Av banan anslOts till bannatet, den 1 maj 1943 
den 7 km langa strackan Suolahti-Aanekoski 
och den 16 december 1954 d en 28.2 km langa 
strackan Aanekoski- Saarijarvi och den 23. o km 
langa strackan Haapajarvi- Muuras sa ocksa det 
fran Kumiseva t rafikplats utgaende 4. s km langa 
Pitkakangas sandsparet. 

Under ar 1955 fort attes arbetena p a b ela 
strackan Aanekoski- Haapajarvi samt p a Suo
lahti nya station. 

Medl e ns anvandning : 

aldo frAn ar 1954, 19 Ht I: 8 .. 280 600 876:
Beviljat for ar 1955, 19 Ht I: 14 270 530 000: -

551 130 876: -
Anvant under ar 1955 . .. .. ... 502 484 603: -

Saldo till ar 1956 . . . . . . . . . . . . 48 646 273: -



For tryggande av sysselsatt-
ningen: 

Beviljat for ar 1955, 19 Ht VI: 1 548 000 000:
Anvant under ar 1955 . . . . . . . . 515 483 840: -

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 516 160: -

Utjorda arbeten: 

Terra sse rings arb e ten. Terrasserings
arbeten utfOrdes huvudsakligast pa bandelen 
Saarij arvi-Hinkua. Ballast transporter utfordes 
fore skenlaggningen pa strackan Seikka-Pihti
pudas samt efter skenlaggning pa strackan Hie
tama-Saarijarvi och Kumiseva-Pihtipudas. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter har 
under !l.r 1955 och sedan jarnvagsbyggnaden pa
borjades, utforts i foljande omfattning: 

Arbetets art 

Terrasseringsarbeten 

Rojning av banomrade ..................... . ........ . 
Gra.vning av avloppsdiken .. . . .. . .. .......... . . .. . .. . . 
Jord fran diken till bankarna . . .. .. . . .... .. . . . . . . .... . 

•> ~ • i uppl_aggning ..................... .. . 
skarnmgar till bankarna ...... . . . .......... . 

» •> •> i uppliiggning ........... .. ...... . 
Fyllningsjord till bankarna ........................... . 

>> >> >> med tag for normalbana ... . . . 
Spriingning av sido- och avloppsdiken ...... . .. . .... . . . 

» banskii.rningar . ....................... . 
•> •> >> jordfasta stenar ....... . . . ..... .. ...... . 

Forstarkning av bankunderlag ... . .... . .. . .... .. . . . . . . 
Stodje- och kiigelmur .. . ..... .. ............. . ........ . 
Stenrevetering .... . .................. . ............ . . . 
Mull-, torv- och grusbeklasning ... . ............... . .. . 
Drii.nering ......... . .... . ... . ....................... . 
Stenkastning ...... . ... ... . . ........................ . 

Overbyggnaden: 

Ballastering fore skenlaggning .................... . ... . 
Ballast med tag for normalbana .......... . .......... . 
M:akadamisering ..................................... . 

sa sandsparet till Alvajarvi sandgrop och sido
sp!l.r sa=anlagt 28 km bana. 

Hag n ad e r, vag a r o c h p 1 an e r in g. 
Suolahti infartsvag samt vagflyttningarna vid 
Iisakkala, pik 954, och Parantala blev fardiga. 
Vagarbetena pabOrjades i Seikka och till Pihti
pudas infartsvag kordes ett barande lager. Last-

3 9574-62 
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Av ovannamnda arbeten har under 1955 tre 
entreprenorfirmor sammanlagt utfort forflyttnin.g 
av jord frAn banskarningar 16 527 m 3 , dikesgrav
ning 726 m 3, bergssprangning 18 490 m 3 och 
transport av tillaggsjord 4 659 m 3 • 

T rum m or o c h b roar. 14 st trummor 
blev fardiga. Stalspannen till Heinajoki bro spv. 
21. o m, pik. 6 836 + 5. o ro, uppmonterades, Su
vantolahti brovalv, fri oppning 4. 5 ro, pik 5 868 
+ 10. o m blev fardig, byggnadsarbetet paborja
des pa Myllypuro stalbetongbalkbro, fri oppning 
6. 5 m, pile 3 831 + 10. o m, och Ingenjorsfirman 
Silta och Satama Oy utforde grundarbetena pa 
den som ackordarbete givna platbron v.id Pa
laavasalmi, spv. 16.o m, pik 1 862 + 10.o m . 

6 verb y g g n aden. HuvudspAret pa 
strackan Muuras-Pihtipudas skenspikades, lika-

Ar 1955 

miingd 

25185 m3 

20 889 )) 
35 931 )) 

178 293 )) 
12 262 l) 

253 396 
62 582 

953 >) 

40333 >) 

12 432 )) 

473 )) 
763m2 

1851 )) 
282m 
32 m3 

19 362 >) 

44 336 
550 

I kostnad 

373 555 
10 340 847 
10 982 327 
11497 998 

131140 235 
4 776175 

85 591213 
30 028 379 

947 474 
79 724 659 
14 097 653 
2 500 000 

774 802 
1182 343 

166119 
536137 

22 080 

8 329 376 
14 864 388 

320 735 

miingd 
aren 1934-55 

76 714 m3 

94 871 >) 

107 258 )) 
1461095 )) 

110 324 )) 
710 090 
296 507 

2 087 )) 

136 741 )) 

144 908 >) 

11579 )) 
7 206m2 

50 559 )) 
3336 m 
1160 m3 

121 727 )) 
205 482 

1396 )) 

ningsornrA.denas planering utfordes vid de ban
delars trafikplatser som skenspikats. 

Husby g g n ad e r. Avslutningsarbeten pa 
Suolahti vattentorn och pumprum utfordes. Platt
formstugan vid Linna och enfarniljsbostad, en
familjs bostader vid Seikka och Muuras samt 2-
familjers bostadshus vid Varanen blev fard.iga. 
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I Paranta1a blev hallplatsbyggnaden fiirdig med 
undantag for inredningsarbetena och diir bygg
des en t illiiggsbostad i samband med banvakt
stugan . Byggnadsarb tena pa Saarijiirvi stations
bus och godsmagasinet i Pihtipudas paborjades. 

F o r b in de 1 s e an 1 ii g g n in gar. Ett te-
1efon1edningspar drags mellan Alajiirvi- Pihti
pudas. 

B an u t r u s t n i n g. Vid Linna trafikplats 
byggdes person- och Jastningsplattformer samt 
1astningsp1attformer vid Hietama, Parantala 
och Saarijarvi trafikplatser. 

Joensuu-Kovero jarnvagsbyggnad 

D en 44.4 km lauga banan .Joensuu-Kovero 
vars byggande beslots av riksdagen den 11 no
vember 1949, paborjades som sysselsattnings
arbete den 1 december 1949. Arbetet som enJigt 
statsradets beslut av den 25 november 1951 av
brutits, upptogs pa nytt den 1 februari 1953 och 
fortsattes 1.mder berattelsearet. 

Arbetets art 

Terra.sseringsa.rbeten: 

Jord uppgrii.vd fran avloppsdiken .. ......... ... .. . ... . 
» fran diken till bankarna .. .. .................... . 

>> i uppUiggning ....................... . 
skarningar till bankarna .... . ......... . . ... . 

» >> >> i uppliiggning ................ .. . . 
Fyllningsjord forslag till bankarna . . ... . ..... ...... . . . . 

Ar 1955 fortsattes de ofullbordade ten·as e
rings-, ballasterings- och broarbetena samt sp ika
des huvudsparet. 

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

Beviljat for ar 1955, 10 Ht I: 14 130 000 000:
Anvant under ar 1955 . . . . . . . . 93 027 839:-

Saldo till 1956 . . . . . . . . . . . . . . . 36 972 161: -

For betryggande av sysselsiitt
ningen: 

Reserverat for utgifter 1954 be
talbara 1955, 19 Ht VI: 1 . . 

Beviljat for ar 1955, 19 Ht VI: 1 
5 732 511: -

171 000 000:-
------
176 732 511: 

Anviint tmder ar 1955 . . . . . . . . 170 705 490: -

Saldo ...................... . 6 027 021 : -

Utforda arbeten: 

Terrasseringsarbeten har utfbrts och balla.st 
transport rats under 1955 och sedan jarnvags
byggnadsarbetena paborjats, enligt foljande: 

Ar 1955 

miingd I kostnad 

4 206 m3 

miingd 
Men 1949-55 

14 802 m3 

32 235 >) 

56 628 >) 

Fyllningsjord forslag till bankarna rued tag for normalspar 

1958 >) 

21053 >) 

27 700 
88 748 
29 425 )) 

1887175 

611118 
9148188 
5199 249 

39 554 217 
17 031 320 

256 825 

309 388 )) 
71113 )) 

202 777 )) 
36 691 )) 
1078 )) 

55 846 >) 

5 217 )) 

Berg bortspriingt fran diken ... . . ....... . .. . ........ . . 
>> >> i skiirningar ..... .. ...... . .......... . 

Sp rangning av storre jordfasta stenar ................. . 
Forstarkning av grunden till bankarna . ... ..... ...... . 
todje- och kiigelmur .. . ............................ . 
tenrevetering . .............. .... ............. ...... . 

Mull-torv- och grusbekladnad ....... ... .......... .... . 
Dranering ...... .................. .................. . 

Overbyggnaden: 

Ballastering fore skenlaggning ....................... . 
Ballasttransport rued tilg for normalspar .............. . 

Av ovannamnda arbeten har en privat firma 
som ackordarbeten w1der ar 1955 utfort forflytt
ning av jord fran banskarningar 1 265 m 3 och 
bergssprangningar 6 546 m 3 . 

1000 >) 

14 589 )) 
105 )) 

320 )) 
445 m 2 

13 390 m3 

1230 >) 

22 707 859 
495 563 
10 267 

529 774 
145 214 

5 648 283 
1143194 

712 )) 
2 966 m 2 

50 )) 
25m 

17 487 m3 

19 456 )) 

T rum m or o c h b roar. 1 trumma blev 
fardig. Landfastena for Iiksenjoki platbro, pv 
23. o m, pik 448 + 13. o m, och landfastena for 
.Janisjoki platbro, spv. 26. om, pik l 993 + 5. om, 



blev fardiga och utfordes som ackordarbete av 
en privat firma. Likasa byggdes av en privat 
byggnadsfirma foljande stalbetong banbroar: 
Kissajoki, fri oppning 5. 0 m, pik 1 444 + 0. 5 m, 
Myllypuro, fri oppning 4.o m, pik 1 634 + 15.o m 
och Honkapuro, fri oppning 4.o m, pik 1 875 + 
10. o m, samt stalbetong bron vid lands
vagen Huhtilampi-Kovero, spv. 9.oo + 13.3o 
+ 9.so m, pili: 2 020 + 10.o m, och stalbetong 
valvbro vid landsvagen Heinavaara-Kiihtelys
vaara, fri oppning 8 . 53 m, pik 1 182 + 19.5 o m. 

0 v e r b y g g n a d e n. Den 4. o o km lang a 
strackan pA huvudspAret mellan Tervasuo grus
tag och Heinavaara spikades med nya 30 kgfm 
rals, Husbyggnader. PA Heinavaara trafik
plats blev banmastarens bostadsbyggnad fardig. 

Siilinja1·vi- J uanlcoski jarnviigsbyggnad. 

Byggandet av den 42. 6 km lAnga banan mellan 
'iilinjarvi-Juankoski beslots av riksdagen den 
11 november 1949 och arbetena pAborjades i 
borjan av december 1949. Efter att den 25 no
vember 1951 ha avbrutits Merupptogs arbetet 
pA nytt den 8 januari 1953 och fortsattes dar
efter under bela berattelsea.ret. 

Arbetets nrt 

Terrasseringsar be ten: 

Rojning av banomrade ...... . ....................... . 
Griivning av avloppsdiken ......................... . . . 
Jord fran diken till bankarna ................... . .... . 

» » i uppliiggning ........ . .. . ............ . 
>> •> skiirningar till bankarna ................... . 
•> » » i uppliiggning ................... . 

Fyllningsjord till bankarna ........................... . 
•> >> •> med tag fOr nonualbana .... . 

Sprii.nguing av sido- och avloppsdiken ................. . 
•> >> banskarningar jamte diken ............ . 
1> •> jordfasta stenar ....................... . 

Forstii.rkuing av bankunderlag .............. . ......... . 
Stodje- och kiigelmtrr ................................ . 
Stenrevetering ........ . ........................ . .... . 
Mt~-~ _torv- och grusbekladuing ......... . ..... . ..... . 
Dranenng ................... . ...................... . 

Ove1·byggnaden: 

Ballastering fore skenliiggning ........ . ...... . ........ . 
Ballasttransport med tag for normalsplr ............. . . . 
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De huvudsakligaste arbetena pA jarnvagsbyg
get under 1955 bar varit teiTasseringsarbeten, 
broar, trummor ocb ballastering av hela ban
delen samt pl1 den anclrade Savolaxbanan vid 
Siilinjarvi trafikplats. 

Medlens anvandniug: 

Beviljat for 1955 Ht I: 14 . . . . 24 700 000: -

aldo till 1956 . . . . . . . . . . . . . . . 24 700 000: -
For betryggande av sysselsatt-

ningen: 
Reserverat for utgifter 1954 be-

talbara 1955, 19 Ht VI: 1 8 045 305: -
Beviljat for 1955 19 Ht VI: 1 362 000 000:-

370 045 305: -
Anvant under 1955 ... . ...... 364 298 382: -

Saldo ...................... . 5 746 923:-

Utfarda arbeten: 

T e r r a s s e r in g s a r b e t e n. Terras-
seringsarbeten ocb ballasttransporter bar, under 
1955 ocb sedan jarnvagsbyggnaden pAborjades, 
utforts i foljande omfattning: 

Ar 1955 

Mangd 

2 438 m3 

2 445 » 
6 761 

91291 
44154 

181328 >) 

8 850 I) 

277 )) 

46 652 I) 

172 )) 

166 )) 
111 m2 

4 806 )) 
368m 

1 016 m3 

44 528 I) 

I Kostnnd 

57 385 
1012 044 

819 779 
1720 201 

54146176 
15 680 324 
73149 761 
1958 638 

495 740 
83 624 835 

314115 
817 862 
175 993 
48 030 

261910 
550 483 

156 350 
17 00818± 

13 934 m3 

21421 
22 717 

409 381 )) 
54 936 )) 

323 727 )) 
9 520 >) 

1287 I) 

116 944 I) 

5178 >) 

247 >) 

1 497 m 2 

6 372 >) 

368m 

11 971 m3 

44 528 )) 
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Av ovan namnda arbeten har under 1955 av 
privat byggnadsfirma som ackordarbeten utforts 
forflyttning av jord fran banskarningarna 8 350 
m 3 , fran bergssprangningarna 22 049 m 3, fran 
spdingning av sten 106 m 3 och transporterats 
11 436 m 3 tiHaggsjord . 

T r u m m o r o c h b r o a r. 8 st trummor 
blev fardiga. Pahkasalmi stalbetongbro, fri opp
ning 5. o m, pik 1 060 + 0. o m och Kuuslahti 
overgangsbro, fri oppning 11. 22 m, pik 2 276 + 
0. o m, blev fardiga samt bron vid Nilsia
Siinkimaki kornmunalvii.g, pik 1 850 + 17. 3 m, 
12.oo m stalspann monterades pa plats. 

6 verb y g g n aden. 16 km arbetsspar spi
kades med 22.343 kgfm rii.l pa bandelen Kuus
lahti-Hiltulanmii.ki. 

Hag n ad e r, vag a r o c h p 1 an e ring. 
Byggandet av infartsvagarna till Sii.nkimii.ki, Hil
tulanmaki, Sahinpuro och Vuotlahti trafikplatser 
paborjades samt planing av alla trafikplatser. 

Husby g g n ad e r . Byggnadsarbetena pa 
Hiltulanmaki banvaktsstuga paborjades. 

M urtomaki-Otanmaki iarnviigsbyggnad . 
Da riksdagen den 13 juni 1951 beslot byggan

det av det 26. 1 km langa gruvsparet Murtomaki 
-Otanmaki, paborjades arbetena den 1 juli 1951. 
Da banan redan i maj 1952 till sin huvudsakliga 
del oppnats for provisorisk helvagnslasttrafik, 

Arbetets art 

Terrasseringsarbeten: 
Rojning av banomnide .. . .......... . .............. . .. . 
Jord uppgravd ur avloppsdiken ................. .... . . 

>> fritn diken till bankarna . . . .. .. . . . .... . ......... . 
>) )) >) i upplaggning . . .. .... . . . ....... . .. .. . 

>> skarningar till bankarna . . ......... ..... . .. . 
>> >> >> i upplaggning ............ .... . .. . 

FyUningsjord forslad till bankarna . .. ....... . ......... . 

beslots att banan fran och med den 1 november 
1953 skulle oppnas for allman trafik samt an
slutas till bannatet, varvid transport av gruv
produkter borjade samma ar i september. Banan 
overlamnades for huvudspArets del den 1 novem
ber 1954 till banavdelningen och Murtomii.ki ban
garcls utvidgning och triangelspar den 12 okto
ber 1955. 

Under berii.ttelsearet bar de huvudsakligaste 
arbetena pa jarnvii.gsbyggnaden utgjorts av 
Murtomaki bangardsutvidgning och triangelspa
rets skamings-, terrasserings-, skenlii.ggnings-, 
ballasterings-, makadamiserings- och plattform
arbeten. 

Medlens anvii.ndning: 

Saldo fran 1953, 19 Ht 1: 12 . . 15 534 090:
Salclo frAn 1954, 19 Ht I: 8 . . . 57 926 866:-

73 460 956:-

Anvant under 1955........... 47 502 947:

Saldo till 1956 . . . . . . . . . . . . . . . 25 958 009: -

Utforda arbeten: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasse
ringsarbeten och ballasttransporter har under 
1955 och sedan j ii.rnvii.gsbyggandets borjan ut
forts i foljande omfattning: 

I
.Ar 1955 I Miingd 

....=.:.....c:.:..:..=-----,~------- dreu 1951-1955 
Mangd Kostuad 

>> forslad till bankarna med tag for normalspii.r 

80 m3 

673 >) 

1282 >) 

409 >) 

5 397 )) 
124 >) 

31625 

33 350 
504 964 

1248 654 
106 242 

3 580 953 
165 350 

9113 m3 

2 247 )) 
42 562 )) 

122 077 )) 
19167 )) 
22 892 >) 

129178 >) 

Berg bortsprangt fnin diken .. ... .................. ... . 
'' •> i skarningar .. . ................ .. .. . . 

Spriingning av storre jordfasta stenar ............ . .... . 
Stodje- och kiigelmur . . ................... . ......... . . 
St~~re':etering .... .. . ... ........... . ......... . .. . ... . 
Dranenng .. ........ . ........ .... .. ............... .. . 
Stenkastning . .......... . ........................ . . .. . 

Overbyggna den: 
Ballastering fore skenlaggning .. .. .. ... ... . . ... ....... . 

>> med tii.g for normalbana ............. . .. . . 
Makadarnisering ........ . ....... .. . .................. . 

47 » 

4115 m3 

1428 >) 

9 200 
35 870 

2 056 893 
17 932 

1196 230 

938 >) 

30 883 )) 
2 486 >) 

595 >) 

1932 m 2 

61 m 
30m3 

4 279 >) 

57 168 >) 

15121 )) 



6 v e r b y g g n a d e n. Vid fortsiittandet av 
Murtomaki sparen och pa triangelsparet spikades 
nya. 30 kg/m riiJ l. 2 o 4 km och gamla raler pa 
sidospar 0. a 7 g km. 9 stycken viixla.r spikades 
eller flyttades. 

B a. n u t r u s t n in g. Vid Murtomiiki bygg
des person- och lastningsplattformer och vid 
Otanmiiki planades vedgardens omrAde. 

Vihe1'ainen jamvagsbyggnad. 

Sedan statsril.det fattat beslut och i enlighet 
med ministeriets for kommunikationsviisendet 
och allmiinna arbetena brev n:o 6102, l. 12. 55 
angaende byggandet av det 5. 2 o km IA.nga fabriks
sparet pa Neste Oy:s nya fabriksomrade i Raisio 
kommun pa Viheriainen udde i enligt av 
jiirnvagsstyrelsen tidigare samma A.r utforskad 
riktning, pAborjades i december palningsarbeten 
och resandet av provisoriska bostads- och for
ril.dsbyggnader. 

Medlens anvandning: 

23 

Medlens anvandning: 

aldo fran 1954, 19 Ht I: 11 . . . . 17 224 507: -
Beviljat for 1955, 19 Ht I: 17 

(expropriation) . . . . . . . . . . . . . 40 800: -
Beviljat for 1955, 19 Ht I: 14 

(expropriation) . . . . . . . . . . . . . 779 500: -

18 844 807: 

Anviint 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 058 068: -

aldo till 1956 . .... ..... .... . 2 786 739: -

Utforda arbeten: 

H u s b y g g n a d e r Kemijiirvi nya stations
bus blev fardigt den 30. 9. 1955 pa fOrsorg av 
entreprenorfirma.n Kemin Rakennus Oy. 

J a1'nvagsunde1'80kningar: 

Medlens anviindning: 

Saldo frAn 1952, 12 Ht XII: 6 .. 
Anvant 1955 ................ . 

Annullerat .............. . ... . 

592 438: -
519 337: -

10 101: -

Beviljat for 1955, 19 Ht VI: 1 .. 4 500 000:- For try g g and e a v s y sse l s ii t t -
Anvant 1955 ................ . 176 338: - n in g e n : 

Saldo ............... . ....... . 4 323 662:- Beviljat for 1955, 19 Ht VI: 1 2 850 000: -
1 705 551: -

Banreparationer 
land. 

nor r a Fin-

Ar 1955 fortsattes de ar 1944 paborjade ban
reparationsarbetena i 8 ba.nsektionsomrAdet. Gen
om jarnviigsstyrelsens beslut av den 17. 11. 54 
har ateruppbyggnadsarbetena pa Norra-Finlands 
bannat fr.o.m. den 1. 1. 55 overlAtits till ban
avdelningen med unda.ntag av byggandet av 
Rovaniemi och Kemijarvi stationshus. 

Det viktigaste arbetsskedet som horde till jarn
vi:igsbyggnadsavdelningen var slutforandet av ar
betena pa Kemijii.rvi nya stationshus under 1955. 
Likasa avslutades de sista arbetena pA Rova
niemi stationshus. 

Anvant 1955 ... . ........ .. .. . 

Saldo ...................... . 1144 449: -

Av foljande tabell framgAr de belopp som an
vants dels Arligen och sammanlagt for jarnvags
byggnader och banreparationer, vilka pag!\tt tu1· 

der 1955, alltsedan dessa byggnader och repara
tioner paborjats, dels under 1955 for desamma 
och for jarnvagsundersokningar: (se sid. 24) 

Dessutom anviint under ar 1955: 
Vihanti gruvspil.r.. . . . . . . . . . . . . 72 818 056: -
Koria- Harju forbindelsespAr . . 798 401: 

Sammanlagt Ar 1955 
Jarnvagsbyggnader och banrepa-

rationer .................. 2 24 863 199: -
Jarnvagsundersokningar . . . . . 2 367 447: -
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Ar 

I 
Kontiomiiki- ~ Suolahti
Taivalkoski Haapajarvi 

I 
Murtomliki - I Joensuu-
Otanmiiki Kovero 

I
. iilinjiirvi
Juankoski 

I 
Banrepar. i I Orivesi-
norra Finland Jiims>i I 

Yih ~.iiii- I 
nen Jtun
vag byggn . 

1934-381 44 313178 1 601 3 2 - - - - 491053 -
1939 29 912 353 10 081 576 - - - - 11 861 449 -
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 5 189 915 - - - 296 997 938 49 228 700 
1946 - 11195 485 - - - 326 454 944 63 452150 -
1947 - 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 13 865 126 365 733 237 285 250 322 -
1950 29 955 094 228 650 716 - 171893 00 143 779 350 659 633 999 237 431 230 -
1951 123 307 004 267 274 717 81 079 488 84 255 733 96 066 871 429 736 746 226 064 328 -
1952 218 141 838 250 009 222 365 361 513 6 638 891 192 991 305 153 567 191 261 740 -
1953 316 081 925 805 365 852 426 489 909 159 858 074 176 387 914 185174812 57132 440 -
1954 346 587 752 1 216 788 078 161103 228 385 275 301 435133 715 101 758 932 65 705 -
1955 415 157 595 1 019 646 088 47 502 947 262 772 701 358 965 447 16 058 068 54 847 586 296 310 

1 545 234 102 4 000 460164 1 081 537 085 1 087 715 447 1 224 391 414 3 2 7 565 882 1 530 403 196 296 310 

IV. RULLANDE MATERIEL OCH DESS MATERIALFORBRUKNING 
VERKSTADERNA OCH DE ELEKTRISKA ANLAGGNINGARNA 

Rullande materiel. Under aret blev 15 anglok 
fii.rdiga, av vilka 8 st av serie Hr 1 tunga person
tagslok och 7 st Tr 1 tunga godsttl.gslok. Hr 1-
loken tillverkades av Tammerfors Linne och Jern 
Manufaktur Ab och Tr 1-loken av Lokomo Ab. 
Ur trafiken togs sammanlagt under aret 18 ang
lok (16 st Sk 3-lok, 1 st Sk 5-lok och 1 st Hk 1-
lok), varf6r anglokens antal minskade med 3 och 
var vid arets slut 798 st. Ar 1955 blev 5 st 
diesellok fii.rdiga och de var persontagslok av 
serie Hr 11 alia tillverkade hos Valmet Oy. Dess
utom blev, ocksa hos Valmet, 27 st latta motor
vagnar (ralsbussar) serie Dm 7 fardiga. Da un
der aret 3 motorvagnar togs ur anvii.ndning, naml. 
1st Ds 1, 1st Dm 1 och 1 st Dm 6, okade motor
vagnsmaterielen (rii.lsbussarna medrii.knade) un
der aret med 24 enheter och var vid Arets slut 
80 st. 

Under ar 1955 tillverkades foljande vagnar: 
10 st 2 och 3 klass sovvagnar serie CErn, 

2 st 2 kl dagvagnar med kafeavdelning serie 
KDik , for expresstag, 

3 st 3 kl dagvagnar m ed elkraftsanl. serie 
KEis, for expresstag, 

2 st 3 kl dagvagnar serie KEi for oxpresstag, 
15 st 3 kl rii.lsbuss-slii.pvagnar med konduk

toravdeln . serie EFiab, 
5 st rii.lsbuss-slii.pvagnar kombinerade kon

duktor- och postvagnar serie EPoab, 

7 st arbets- och bostadsvagnar serie BT, 
60 st automatiskt tommande malmtransport

vagnar serie Om, 
596 st oppna vagnar utrustade med special

stolpar, serie Hk, 
7 st transp01·tvagnar for storbehallare, serie 

Svs, 
1 st cisternvagn serie BGo, 

55 st makadamspridningsvagnar, serie Mas, 
4 st snoplogar. 

Dessutom tillverkades for Post- och telegraf
verket 3st postvagnar serie Po, for Finnish 
Chemicals Ab 18 st cisternvagnar serie Sfc, for 
Shell Ab 5 st cisternvagnar serie Gmz, for Kym
mene Ab 5 st cisternvagnar serie Sky, for AGA 
Ab 3 st cisternvagnar serie Sag, for Sii.teri Ab 
9st cisternvagnar serie Ssa. 

Vid Arets slut var vagnarnas antal: 

P ersonvagnar (ii.ven tjii.nstevagnar) 1 489 st 

Godsvagnar: 

tii.ckta (i allmii.n trafik) 10 733 )) 
oppna )) . . . . . . . . . . . . 14 574 )) 

summa vagnar 26 796 st 

1 
l 



Projekteringsarbeten 1·orande anglokomotiven och 
forbiittr ing av deras konstruktion. Under Aret be
stalldes 2 st Hr 1- ocb 4 st Tr 1-lok med sA full
standig rullaxellagring som mojligt. Detta for
or akade ett stort antal planerings· ocb ritnings
arbeten, ty bAda lokseriernas drivhjulsatser med 
axellager samt vev- ocb kopplingstappar och 
kopplingsstanger med lager mAste projekteras pA 
nytt. Arbetet som omfattade over hundra rit
ningar utfordes i intimt samarbete med SKF Ab. 

I tillverk.ningcn av lokpannor ovet•gick man sA 
tiJlvida till en ny metod, att stagbultarna ocb 
takstagen numera fastes genom svetsning istallet 
for den tidigare fastsattningen genom skruvning 
och nitning eller punsning. LikasA utfors fast
sattningen av eld- och fla=rorens bakre anda 
i tubplaten genom svetsning istallet for den tidi
gare manglingen, kragningen och i vissa pannor 
tatningssvetsning. SAlunda behovs inte langre 
den kopparring som forut anvandes mellan roret 
ocb tubplaten. 

Konstruktionen av eldstadens oppningslucka 
i lokserierna Hr l och Tr 1 har befunnits svag 
varfor man planerade att tillverka dem pa nytt 
genom svetsning. 

Emedan Miiller-sliderna, vilka ar 1951 pA prov 
monterades i Tr 2-loken, bar visat sig effektiva 
och pAlitliga, har man borjat anvanda av dessa 
slider ocksA i andra lokserier . Darfor bortlamna
des i lokserierna Hv 1 och Tv 1 Mellin-luftventil
huset frAn reservcylindern sAsom onodigt. Cy
linderritningarna for i frAgavarande lokserier 
rna te pi\. grund av detta aven fornyas. 

I lokserierna H.v 1 och Tv 1 har de ursprung
liga axJarna och axellagren varit svaga. Darfor 
har axlarna senare forstarkts men axellagren bar 
fortfarande varit svaga. OcksA. okandet av i 
fragavarande loks maximihastighet bar varit 
agnat att oka lagrens belastning. For att de i 
lagren fOreko=ande felen skulle kunna av
lagsnas projekterades de pa nytt med beaktande 
av isynnerbet hallfasthetssynpunkter, och i for
sokssyfte utfors dessa lager for fyra lok. DA det 
visat sig att sAval Hr 1· som Tr 1-lokens driv
hjul tenderar att glida pA skenorna, bar man 
okat dessa loks friktionstryck genom att andr·a 
fjadringens utjamningsstangers havstAngforhal
lande. Salunda har friktionstrycket for lokserien 
Hr I okat med 2.1 ton samt for Tr 1-loken med 
l.1 ton. 

De nya lokens tillverkning overvakades vid 
Tampella och Lokomo. Under Aret blev 8 st 
Hr I-lok samt 7 st Tr I-lok fii.rdiga. Provkorning 
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av dessa lok utfordes och Ioken godkii.ndes for 
insattande i trafik. 

ByrAn har under Aret givit utlatanden samt 
fOrberett bestiillningar for fornodenheter och re-
ervdelar, sAsom bl. a. reservcylindrar hjulringar, 

pannplA.ta.r, ror, axlar, vev- ocb kopplingstappar. 
Man bar aven utfort berakningar rorande Ang
pannornas hAllfasthet som forutses i den nya 
forordningen angAende tryckkii.rl. 

Projekterings- och andra arbeten for motorlok 
och -vagnar. 

Slisom ii.ven under foregAende Ar utgjordes un
der ar 1955 en anmii.rkningsvii.rt stor del a.v arbe
tena av overlAtelsekontroll ocb mottagningsprov
korning av den motoriserade rullande materielen 
som blev fardig samt av granskning av delkon
struktioner for materiel under tillverkningen. Un
der berattelseAret farcligstalldes en mii.ngd mate
riel, naml. 27 Dm 7-motorvagnar (rii.lsbussar) och 
19 slapvagnar till dessa ( 15 st slapvagnar med 
resande och resgodsavdelningar serie EFiab och 
4 st slii.pvagnar utrustade med post- och resgods
avdelningar serie FPoab), 5 H:r 11-motorlok, 2 
expresstAgsatt med tre vagnar och I extra mellan
vagn for expresstag samt 6 utbytesdrivboggier 
for Dm 3- ocb Dm 4-motorvagnar, alla bos Val
met Oy Flygmaskinsfabrik. Isynnerhet provkor
ningarna av Hr 11-loken amnade for anvandning 
i express- och snii.lltAgstrafik, blev vidlyftig med 
sina speciella typprov, vilka omfattade accelera
tions- och bromsningsmatningar med olika stort 
slii.pvagnsantal. Delkonstruktioner for materia
len sasom, vagnkorgar, boggier, hjulsatser = 
granskades pA Flygmaskin fabriken, med undan
tag for Dm 7-motorvagnarnas dieselmotorer, 
vilka granskades och provkordes pA Valmet Oy 
Linnavuori fabrik, diir de tillverkades. 

Talrika nya leveransavtal uppgjordes tmder be
rattelseAret. De omfattade 32 Dm 7 -motorvagnar, 
16 Efiab-slapvagnar, 6 Geoab-slapvagnar (am
nade enbart for godstransport som slii.pvagnar till 
ralsbussar), 2 andvagnar i expresstAgsii.tt, 8 tunga 
dieselvaxellok serie Vr 11 ocb 10 mellantunga 
dieselvaxellok serie Vv 13 bos Valmet Oy Flyg
maskinfabrik samt 8 tunga dieselvii.xellok serie 
Vr 11 hos Lokomo Ab. 

For dessa anskaffningar uppgjordes vederbor
liga offertanhallanden och de erhAllna offerterna 
behandlades. I samband med anskaffningarna 
utreddes aven vilka konstruktiva andringar borde 
goras i den bestallda materielen jarnfort med den 
motsvarande existerande materielen i den mAn 
man genom drifttjanstgoringen insamlat erfaren-
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beter. I frAga om Vr 11-dieselvaxelloket som 
skulle hilda en ny typ, mAste man Ater utreda, 
vilka fordringar man kunde stalla pA det eller 
vilka utgangspunkterna var for att pAborja pro
jekteringen. Under berattelseAret undersoktes 
aven utlandska diesellinjelokkonstruktioner samt 
uppgjordes forberedande bestammelser for an
skaffande av motsvarande hogeffektiva diesel
linjelok. Undersokningen riktade sig isynnerhet 
pA kraftoverforingsanordningarna. 

Planeringen av nodvandiga andringar i den i 
trafik varande motoriserade materielen fortsatte 
delvis i samarbete med Valmet Oy Flygmaskins
fabrik. I synnerhet i riilsbussmaterielen mAste en 
mangd andringar goras pa grund av erfarenheter 
fran vintertrafiken, for dessa uppgjordes enskilda 
anvisningar . Av dessa andringar il.syftade de 
mest betydande att avlii.gsna av snon fororsakade 
storningar i ''Vebasto-uppvarmningsanordningen 
och avlagsna storningar i bromsanordningarna. 
Vidare planerades forbattringar i Dm 2-mo
torvagnarnas akustiska signaleringsanordningar 
samt i Wm 3- och Dm 4-motorvagnarnas tryck
luftanordningar, och uppgjordes ett projekt for 
ny mera uppseendeviickande ytterfarg pi\. de 
sistnii.mnda vagnarna for att avvarja olyckor 
vid nivAovergangar. 

Under berattelsearet fortsattes oversiittnings
arbetet till finska av foreskrifter angaende repa
ration och underhAll av dieselmotorer och andra 
anordningar. Synnerligen mycket arbete for
orsakade utgivandet av bestallningsdirektiv for 
vissa reservdelsanskaffningar, vilka hela tiden 
okat i enlighet med materielens okning. 

Som ett arbetsfalt for sig kan dessutom nam
nas ingenjorernas vid maskintekniska byran 
undervisningsverksamhet i de motorlok- och mo
torvagnkurser som anordnades for forare och 
maskinbjalpare. Projekteringsarbeten rorande 
vagnarna och f6rbattring av deras konstruktion. 

Tyngdpunkten fOr projekteringsarbetena un
der ar 1955 torde 1.-unna anses ligga pa special 
vagnarnas del. For tillii.ggsanskaffning av malm
transportvagnar, litt. Om, bo1·jade man redan 
fore berattelsearet planera forbattringar i dessa 
vagnar. De banforde sig till vagnstypens kon
struktion, isynnerhet starkande av skoporna 
samt nyplanering av skopornas lil.sanordningar, 
vilket projekteringsarbete avslutades i borjan 
av berattelsearet. Planering av grusspridnings
vagn litt. l\'las for makadamisering av banorna 
fortsatte aven fran foregil.ende il.r. Denna vagns
typ som bJ. a. ifraga om sin tomningsanordning 
avviker fran den som mall anvanda motsvarande 

norska vagntypen, planerades sa, att den kunde 
byggas pa kasserade Ga-vagnens underrede. 
De ritningar som behovdes blev fiircliga i medlet 
av berattelseliret. 

Planerna pA en transportvagn, litt. Svs, som 
skulle passa for transport av storbehiU!arna som 
anvands i >>frAn dorr till dorr>> transporter, ledde 
till att man i borjan av aret pa Fredriksbergs 
verkstad byggde en provvagn av niimnda typ 
pi\. det 8 m langa underredet till Gg-vagnen. 
Provvagnen kontrollerades tillsammans med olika 
firmor och pa basen av de erfarenheter man fatt 
uppgjordes ritningar enligt vilka tillverkningen 
av sagda vagnar i storre skala kunde piiborjas. 
Det existerar flere olika mallar for storbehal
lare som kan transporteras pii dessa vagnar, men 
under berattelsearet utfordes egna ritningar for 
tva siidana behiillare. Ifraga om egentliga cistern
vagnar kan namnas cisternvagn med 30 m 3 vo
lym, vilken man borjade planera, dA. det blivit 
mojligt att hoja cisternvagnarnas axeltryck da 
bannatet fatt tyngre raler. 

Planerings- och ritningsarbetena pii denna 
vagnstyp fick man i slutet av aret sA langt, att 
man kunde borja med anskaffning av vagnarna. 
For vissa andra cisternvagnars konstruktion pla
nerades mindre forbattringar. Pa f6rslag av Lojo 
Kalkverk Ab borjade man planera en vagn for 
transport av los cement, litt Silk, vilket tarnligen 
stora arbete fortsatte in pa nasta ar. I den s . k. 
ensidiga snoplogens konstruktion gjordes nagra 
mindre forbattringar. For specialvagnarnas del 
rnA. annu nii.mnas andringen av den tillverkade 
2-axliga 2 klass lokaltligsvagnen, !itt. Dk n :o 399 
till justerarvagn. 

For de egentliga godsvagnarnas del rorde pla
nerings- och ritningsarbetena forbiittringar i de 
redan fardiga vagnstypernas konstruktioner, av 
vilka den storsta delen lande den nyaste gods
vagnstypen den oppna godsvagnen litt. Hk, och 
isynnerhet dess idostolpar och deras frigorings
anordningar till godo. 

Av personvagnarna fororsakades det storsta 
arbetet av 1 och 2 kla s dagvagnarna som andra
des till utfardsvagnar, till vilka planerings
arbetet pliborjades redan foregaende ar. Dess
utom utfordes arbeten av allman natur pa per
sonvagnar, av vilka som exempel kan namnas 
planerings- och ritningsarbeten rorande boggin 
A 7 for att forbattra gangegenskaperna i de 4-
axliga personvagnarna. Av planerings- ocb rit
ningsarbeten i allmanhet rorande vagnar kan 
namnas talrika ritningar for bromsanordningar 
eller andra delar . 



Projekteringen av det redan i foregaende ars 
arsberattelse namnda 25 m vandbordet fortsatte 
och man fick ritningsarbetena for maskiner.iet 
praktiskt taget fardiga. Darutover gavs sak
kunnigutl!Uanden i olika tekniska fragor bl. a. 
i samband med anskaffningar. Likasa uppgjor
des lastningsritningar och gavs lastningsdirektiv 
fOr specialtransporter. 

Enligt arbetsordningen utfordes mottagnings
granskningar vid Fredriksbergs verkstad av nya 
vagnar och hjulsatser och vid Valmet Oy Hel
singfors varv, skopor till malmtransportvagnarna 
litt. Om. 

U p p v a r m n i n g s- o c h s a n i t e t s a n -
1 a g g n in gar. Under ar 1955 uppgjordes vid 
maskintekniska byran arbetsritningar for varme-, 
vatten-, varmvatten- och avloppsledningar till 
foljande byggnader: bilgaraget vid Abo depa, 
sakerhetsanordnings- och signalgodsmagasinet 
vid Hyvinge mekaniska verkstad, socialvards
byggnader i Tammerfors bansektion, godsmaga
sinet i St Michel, stationsbyggnaden i Kupittaa, 
staderskornas socialvardbyggnad i Abo, tagexpe
ditionen i Hovinsaari, elbyggnaden och social
vardbyggnades i Kuopio, servicebyggnaden vid 
J yvaskyla bildepa, Hyvinge tagexpedition och 
socialvlirdbyggnaden for vedarbetarna. 

Arbetsritningar for enbart varmeledningsan
ordningar har utforts for foljande byggnader: 
Kouvola lyftkranstall, reparationsverkstaden for 
hjulsatser vid Pieksamaki vagnverkstad, Pihti
pudas stationsbyggnad, Joensuu ralsbuss stall, 
forstoringen av Uleaborgs nya lokstall, bansek
tionsexpeditionerna i Haapamaki och Joensuu 
samt Abo posttruckers vagnsskjul. 

Under berattelsearet utfordes arbetsritningar 
for vatten-, varmvatten och avloppsledningar for 
fOljande byggnader: Abo forradsavdelnings ser
vice- och banbilstall, bostadshus for Pieksamaki 
maskinsektionschef samt ritningar for endast 
kallvatten- och avloppsledningar som befinner 
sig over golvet for utvidgningen av Hyvinge 
maskinverkstads pannverkstad. 

Dessutom har arbetsritningar utforts for viir
me-, vatten- och avloppsledningar, men inte for 
varmvattensledningar, i stationsbyggnaderna i 
Idensalmi, Messukyla och Ammansaari samt i 
bostadsbyggnaden i Ammansaari. 

Projekt for ventilation ho.r under lh 1955 ut
forts for foljande byggnader: 

Uleaborgs nya lokstall och dess tillbyggnad, 
Abo depas bilgarage, motorvagnsavdelningen i 
Tammerfors lokstall, Joensuu ralsbus. stall, Kuo
pios clbyggnad och socialvardshus, Seinajoki 
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Jarnvagsmans klubbhus samt servicebyggnaden 
for Jyvaskyla bildepa. 

For ovannamnda stall i Uleaborg, Tammerfors 
och Joensuu har dessutom utforts arbetsritningar 
till anordningar for avlii.gsnande av brannmoto
rernas avgaser. 

For att forhind.ra drag fran ytterdorrarna i 
expressgodsexpeditionen pa Tammerfors station 
projekterades s. k. >>luftgardiner•> for dorrarna. 

For den rullande materielens del utfordes un
der berattelsearet arbetsr.itningar till uppvarm
ningsanordning i utfardsvagnen litt. Ci samt 
planerades mekaniska vent.ilationsanordningar i 
vagnarna litt. Ei, Eik och Di. 

Vid sidan av konstruktionsarbeten har ingen
jorerna vid maskintekniska byrAns division for 
varme- och sanitetstekniska fragor utfort kon
troll och mottagning av, sAval av privata firmor 
som av Fredriksbergs verkstad, at statsjarn
vagarna byggda varmeanlaggningar och vatten
och avloppsledningar samt ventilationsanord
ningar, avensom gett utlatanden i varme- och 
sani tetstekniska fragor. 

Verkstaderna. Ar 1955 hade statsjarnvagarna 
fortsattningsvis 7 huvudverkstader namligen 
verkstaderna i: Hyvinge, Helsingfors, Fredriks
berg, Abo, Vasa, Uleaborg och Kuopio . Dess
utom fungerade Pieksamaki vagnsverkstad som 
en underavdelning till Kuopio verkstad. 

I huvudverkstaderna har, samtidigt med det 
egentliga lokomotiv· och vagnreparationsarbe
tet utforts aven andra reparationer och nytill
verkningar. Av dessa ar nedan upprii.knade de 
viktigaste: 

l. H y v i n g e v e r k s t a d. 
Av verkstaden utforda arbeten: Svarvning av 

olika hjulsatser 1 967 st pakrympning av olika 
slags hjulringar 815 st, utbyte av axlar 86 st 
fornyande av koppel- och vevtappar 157 st, re
parerade luftpumpar 741 st, matarpumpar 49 st, 
smorjpumpar 618 st och lokgeneratorer 490 st, 
tillverkning av lokpannor 11 st, fultstandig repa
ration av lokpannor 92 st, tillverkning och repa
ration av rokfang for lok 317 st, tillverkning av 
lok- och vagnsfjadrar 2 335 st, reparation av 
lok- och vagnsfjadrar 15 032 st, tillverkning av 
lokcylindrar 12 st, dragkrokar for vagnar 700 st, 
bufferthuvuden for vagnar 600 st och vagnaxel-
1 agerboxstyrningar 5 000 st. 

Verkstaden har forbrukat: stAt 1 215 ton, 
bromsskor och -klossar 72.2 ton, annat gjutjarn 
0. 6 ton, massing och brons 28.3 ton, vitmetall 
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4. 8 ton och gjutit massing och brons 51.1 ton 
samt vitmetall 4. o ton. 

Utvidgningar och moderniseringar: 
ti!Uiggsbyggnad till Pannverkstaden, 27 000 m 3 . 

~ya maskiner och anordningar: 
1 slipbank, 1 saltbadsanlopningsbassang for 

fjadrar, 1 fjaderhammare, 1 truck, 1 flerpunkts
svetsningstransformator och 1 traverskl·an. Fran 
He! ingfors verkstad har overflyttats bl. a.: 1 
hjulsvarv, 4 borrmaskiner, 2 hydrauliska pressar 
och en skar- och stansmaskin. 

FrAn Abo verkstad har overforts till Hyvinge 
1 radialborrmaskin och en pl!\tvals. 

:2. He lsi n g for v e r k s tad : 

Av verkstaden utforda arbeten: tillverkning av 
bromsskor och klossar samroanlagt 94 700 st, 
gjutna lagerboxar 2 130 st, lokcylindrar 4 st, rost
jarn 12 500 st, skyddsp!Atar for eldstad 1 300 st, 
ledningshylsor for dragstang 2 500 st, luftbroms
delar l 500 st, truckcentrurolager 340 st och 
kolvring amnen 650 st sarot reparation av olika 
pam.1or 6 st. 

Verkstaden har forbrukat: stlll 10. 2 ton, mas
sing ocb brons 0. o 4 ton, och gj utit bromsskor 
och -klossar 1 460 ton samt annat gjutjarn 574 
ton. 

3. F r e d r i k s b e r g s v e r k s tad : 

I verkstaden har bl. a. foljande nya 
byggts: 
II ocb III kl sovvagnar, litt. CErn ..... . 
arbets- ocb bostadsvagn . litt. BT ..... . 
oppna godsvagnar litt . Hk . . ......... . 
makadamspridningsvagnar !itt. Mas . .. . 
malmtransportvagnar litt. Om ....... . 
storbeballarvagnar !itt Svs ........... . 
olika cisternvagnar litt. Bgo, Sky, Sfc, 

Sag, sa, Gmz .................... . 
postvagnar !itt. Po ................. . 
Dessutom bar i verkstaden tillverkats bl. a. 

snoplogar ... . .......... ... ....... . 
ocb vandbord .. ................ .. ... . 

vagnar 

8 st 
7 )) 

596 >) 

55 >) 

60 )) 
7 >) 

42 >) 

3 >) 

5 >) 

1 » 

Verkstaden har forbrukat: stal 4 859 ton, 
bromsskor ocb -klossar 456 ton, annat gjutjarn 
598 ton, massing ocb brons 24. 2 ton, vitmetall 
11. 9 ton och gjutit massing och brons 25. 4 ton 
samt v itmetall 73. 1 ton . 

Nya maskinet· och anordningar har anskaffats 
bl. a.: 27 svetstransformatorer samt karusellsvarv, 

stickroaskin, exeterpress, p lanskarare, angtvatt
maskin, gaffeltruck, ultraljudanlaggning och 
bryningsmaskin. 

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

I verkstaden har tiliverkats olika detaljer for· 
vaxlar sAsom: 

vaxeltungor 620 st, vaxelkorsningar 370 st, 
vaxelstallverk 205 st, rootskenor for vaxlar 220 
ocb vaxelklamplattor 1 900 st samt reparerat 
olika delar till vaxlar. Dessutom bar for jarn
vagen olika avdelningar t illverkats inventarier 
s. s. lyktor, karbidlaropor, kannor, kladskap rom. 

Verkstaden bar forbrukat: stal 563 ton, broms
skor ocb -klossar 40 ton, annat gjutjarn 48.4 ton, 
massing ocb brons 8. s ton, vitmetall 4. 8 ton. 
ocb gjutit: gjutjarn l. 1 ton, massing ocb brons 
9.1 ton samt vitmetall 4. 8 ton. 

Utvidgningar och moderniseringar. Kontorsrum 
har byggts for arbetsplanerarna ocb -undersok
ning och matsal for byrapersonalen. Dessutom 
bar roan byggt arbetsrum for tapetserare och 
ett rum for sprutroalning. 

Nya maskiner och anordningar bar anskaffats 
bl. a .: ventilslipningmaskin, elsvetsmaskin, ang
tvattmaskin, kontrollanorclning for branslemun
stycke och 12 st olika tryckluftsverktyg. 

5. Vas a v e r k s tad: 

I verkstaden utforda arbeten: reparation av 
lokfjadrar 2 231 st, pasattning av nya bjulringar 
411 st, nya lokeldror 4 989 st och flamror 561 st, 
utfort fullstandiga angpannebesiktningar 31 st, 
utbytt angpannor 9 st ocb tillverkat hydrauliska 
Jyftanordningar 41 st. 

Verkstaden bar forbrukat: stal 68. 8 ton, broms
skor och -klossar 33.7 ton, annat gjutjarn 0. 2 ton, 
massing och bron 6. 3 ton, vitroetall 5. 1 ton 
och gjutit: massing ocb brans 15. 6 ton. 

Nya masklner ocb anordningar har anskaffats 
bl. a.: 1 elektrisk lyftanordning. Fran Helsingfors 
verkstad bar flyttats en stansmaskin ocb en 
elsvetsmaskin. 

6. U l e a b o r g s v e r k s tad: 

I verkstaden utforda arbeten: svarvning av 
olika hjulsatser 980 st, paspanning av ringar pa 
olika hjulsatser 105 st, utforda fullstandiga ang
pannebesiktningar 12 st och tillverkning av tre
hjuliga dressiner 10 st . 



Verkstaden har forbrukat: sMJ 39.6 ton, broms
skor och -klossar 23. o ton annat gjutjiirn 3. 1 ton. 
massing och b1·ons 2. 7 ton, vitmetall 5. a ton och 
gjutit massing och brons 2.1 ton. 

Av utvidgningar och moderniseringar slutfor
rles fornyandet av verkstadens tak. 

Nya maskiner anskffades: 2 st svetstransforma
torer, 2 st lyftanordningar samt en sprutmAlnings
anordning. 

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

I Kuopio verkstad utforda arbeten av stone 
betydelse: ombyte av angpannor 19 st, utforda 
fullstandiga Angpannebesiktningar 30 st, inre 
oversyn av pannor 35 st och kontroll av huvud
luftbehAllare 119 st, tillverlrning av olika lager 
och deras delar l 386 st och olika ventiler och 
deras delar 623 st samt reparation av lokdelar 
375 st. 

Antal arbetstimroar: 

Huvudverkstiiderna .................... . ... . . . . . . . .. . 
Depiiernas reparationsverkstiider ... . ... . ... . . . ..... . .. . 
Elektroverkstaden ................... .. .. . ...... ... .. . 
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I Pieksamaki vagnsverkstad utforda arbeten: 
tillverh.-ning av sidoluckor till vagnar l 106 t 
ocb sidodorrar 105 st, bearbetning av lagerboxar 
fo•· vagnar 200 st, reparation av lagerboxar och 
lagerdelar 1 163 st, bjulsatser for vagnat· 226 t 
amt iordningsstallande av bufferthylsor och 

andra delar 368 st. 
Verkstaderna bar forbrukat: stAI 454 ton, 

bromsskor och -klossar 88 ton, annat gjutjarn 
26 ton, massing ocb brons 9. 7 ton, vitmetall 
22.1 ton och gjutit massing och brons 23.7 ton 
och vitmetall 22.1 ton. 

ya maskiner och anordrlingar: till Kuopio 
verkstad bar anskaffats eller overforts frAn andra 
av jarnvagens verkstiider: nituppvarmnings
maskin, lopkran, spetssvarv, stickmaskin, all
roan slipmaskin och tvA luftharnmare. 

Till Pieksi:i.maki vagnsreparationsverkstad har 
anskaffats: nituppviirmningsugn och en skarp
ningsmaskin . 

Ar 1955 ') \ .h 1054 I Ar 1953 

Summa 

7 391497 
1 517 408 

81 702 
8 990 607 

8174 294 
1 564 924 

91384 
9 830 602 

8 575 767 
1 205 563 

92 298 
9 873 628 

1) i arbetstimmama for iir 1955 ingar icke olycksfalls-, sjukdoms- och seme tertimmar. 

Produktionsvarde: 

Huvudverkstiiderna ... . .............. . ............ . . . 
Depaernas reparationsverkstiider ................. . .... . 
Elektroverkstaden ...... . ......................... .. . . 

Summa 

Ar 1955 

4 232114 335 
446 211327 

25 740 382 
4 704 066 044 

I Ar 1954 

3 745 415 021 
356 864 732 

25 133 044 
4 127 412 797 

Ar 1953 

4 081 581 006 
343 257 520 

22 046 600 
4 446 885126 

Under berattelsearet utforde arbetet vid huvuclverkstiiderna mecl 6-dagars arbetsvecka. 

Antal arbetare vid Arets slut: 

Huvudverkstiiderna .. .. ...... . ...................... . 
Depaernas reparationsverkstiider ..... .. ............... . 
Elektroverkstaden ........ .. ........... .. .. .... . . .... . 

Summa 

Skolningsverksambet: FrAn verkstadsskolan ut
dimitterades under ar 1955 60 lokeldare och 26 

Ar 1955 

3 864 
822 
199 

4 885 

I Ar 1954 

3 894 
836 
167 

,1897 

I Ar 1953 

4140 
870 
141 

5 151 

yrkesarbetare. Nya liiroavtal gjordes med 178 
lokeldarelever och mecl 48 yrke elever . 
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R eparation av 1·ullande materiel cir 1 9 5 5 

:R eparerad rullande materiel 

Lokomotov och motorvagnar I Personvagnar Godsvagnar 

Full- Mellan- Snabb- Olycks- Full- nabb- Olycks-

'""" 1'"""""1 
nabb- Olycks· 

s tiiodig repa- repa- falls- s tiindig repa- falls- s tiindig repa- repa- fall s-
repa- ration rati on repa- repa- ration repa- repa- ration ration repa-
ration ration ration ration ration ration 

H uvudverkstiiderna 
Hyvinge .. ... . .......... 74 116 82 
Helsingfors 0 0 • • 0 0 ••• •• •• • - - -
Fred.riksberg .... . . . ...... 28 51 22 
Abo .... . . . ............. 24 27 23 
Vasa .... ................ 61 76 27 
illeaborg ... .. ......... . . 24 13 57 
Kuopio .. . ..... . ........ . 79 66 24 
Pieksi.imaki . . . ...... .. .. . - - -

Summa 290 349 235 

M askinsektionerna 
1. mask.insektion . .. . .... . - - 1060 
2. » . . ....... - - 958 
3. >) • 0 ••••• •• - - 578 
4. » ••••• 0 0 •• - - 2 576 
5. >) ......... - - 395 
6. >) ..... . ... - - 1 241 
7. >) • ••• 0 •••• - - 860 
8. » ........ . - - 731 
9. >) • 0 • • •• • •• - - 1 407 

Totalsumma - - 9 806 
Summa 290 349 10 041 

Rullande materiel och dess m-aterialforbrukning 
samt elektriska anliiggningar. 

Under berattelsearet har statsjarnvagarna haft 
drift egna elverk saval i Helsingfors, dar 

1 460 700 kWh elenergi alstrats, som i Hanka
salmi dar 62 200 kWh elenergi alstrades. 

Spanning ornandringsarbetena i Fredriksbergs 
verkstad fortsattes. Bl. a . installerades en 380 V 
kabel i avdelningen for underreden och en andra 
transformator om 7 50 k VA togs i bruk. 

En ny transformatorstation byggdes v id Sii
tama stenluoss istallet for den transformator
station som forstordes av asknedslag . Till U lea
borgs depas transformatorstation anskaffades 2 st 
200 kVA transformatorer och dens. k. depatrans 
formatorstationen p! Kouvola blev fardig . 

Vid eltekni ka byran fortsattes kontrollen av 
kraft- och transformatorstationerna samt over
vakades elforbrukningen vid de olika trafikplat
serna. I 32 olika fall hojdes priset for elstrom 
och dessa forhojn.ingar berorde 105 trafikplatser. 

Under berattelsear et utrustades foljande 11 
trafikplatser med elbelysning: Aittojarvi, Imari , 
Kurenpolvi, Markkala, M isi, Muuras, Mylly-

10 - - - - - - -
- - - - - - - -
12 1 052 344 - 799 192 1295 -
3 16 71 - 937 279 1774 -
9 - 47 1 609 91 365 33 
8 23 103 4 348 184 1 313 79 

11 - - - - - - -
- 78 132 - 1 055 473 2 001 -
53 1 169 697 5 3 748 1 219 6 748 112 

21 - 7 951 7 - 68 9 505 5 
39 - 302 4 - 529 4 563 103 
31 - 547 2 - 125 5 503 4 

617 - 1079 9 - 402 6 211 92 
- - 241 - - 137 2 508 41 
5 
3 

17 
6 

739 
792 

- 742 2 - 20 1851 34 
- 1069 3 - 275 4 756 158 
- 408 - - 226 1228 14 
- 404 1 - 413 5143 19 
- 12 743 28 - 2 195 41268 470 

1 169 13 440 33 3 748 3414 48 016 582 

kangas , . auvamakr, Seikka, Suihkola och Un
tamo. D e elektrifierade trafikplatsernas antal 
steg, vid arets slut, till 680. Pa olika bansektio
ners omraden forseddes sarnmanlagt 24 Yakt
stugor rued elbelysning. 

Under ar 1955 har t ill 27 elverk erlagts i an
slutningsavgifter sammanlagt 3 258 158 mark. 

Av utforda nybyggnads- och fornyelsearbeten 
pa starkstromsanordningar vid elektrifierade tra
fikplatser ma foljande namnas: 

Inforandet av stralkastarbelysning pa hangar
dar fortsattes. PA fo ljande platser restes stral
kastarmaster: Kemi 1, Kuopio 1, Uleaborg 1 och 
Bjorneborg 1 och stralkastarstolpar togs i bruk 
pa foljande platser: K em i, Kuopio, Uleaborg och 
Bjorneborg. Vid !rets slut var sammanlagt 70 
stralkastarstolpar i funktion pa 24 trafikplatser. 

tralkastarbelysningen (utan stalmast) i non·a 
andan av St Michels bangard blev farclig och ut
olmingen av stralkastarbelysningen pa Hyving 
depabangard fortsatte . Pa Helsingfors gods
bangard har av evarda okningar och fornyelser 
av elinstallationerna utforts . 

Likasa har bangardsbelysningen i Vasklot for 
battrats. 

I 
I 
' 
I 
I 



Dessutom utfordes und r berattelseltret pa 
olika trafikplatser foljando elinstallationsarbeten: 

I jarnvagsstyrelsens byggnad i Helsingfors bar 
de fiesta byraernas belysn.ingsinstallationer, per
sonsokaranlaggningar och signallampor for spring
bud fornyats eller utokats . Neonljusanordningar
na for stationshusets yttervaggar blev fard.iga. 

nder berattel ear t paborjades de pa grund av 
stationsre taurangens utvidgning fororsakade sto
ra tilliiggs- och fornyelsearbetena pa eluppsatt
ningarna. Andringsarbeten pa elledningar for
orsakade av rivningen av verkstadsbyggnaderna 
har utforts och i Fredriksberg har fornyandet av 
10 lokplatsers eluppsattningar pd.borjats. 

Utvidgningen av lokstallet och socialvards
byggningen i Fredrik bamn samt eluppsatt
ningarna i Hovinsaaris nya tagexpedition blev 
fiirdiga . Elarbetena i Hyvinge maskinverkstads
byggnader (pannverkstadens del II och olje
lagret) fortsattes under beriittel earet och el
arbetena for skensvetsningsanlaggningen pabor
jades. Jyviiskyla stations elledningars nyanord
ning ocb kabelUiggning blev i buvudsak slutforda 
och bildepans elinstalleringsproj kt uppgjordes . 
I Kemijarvi blev den nya stationsbyggnaden far
dig vars elinstallationer hade planerats vid 
elektrotekniska byran. Pd. Kouvola fornyades 
elinstallationerna for det s. k. gamla lok tallets 
10 lokplatser och tillagg belysningen blev fard.ig 
for briinsleforradet. Elinstallationerna t 
Michels godsmagasin och -expedition fornyad 
fullstiindigt. I Uleaborg monterades elanord
ningarna for det nya lokstallets lokplatser 19-
31 och elanordningsinstallationerna for depans 
ocialvardsbyggnad och reparationsverkstad far

digstalldes i borjan av aret. Elinstallationernas 
fornyelse- och andringsarbeten pa den moderni
serade och icke moderniserade delen av Pieksii
miikis s. k. nya lokstall ocb elinstallationerna 
for stenJ..--rossen i Nyslott blev fii.rdiga under be
riittelseltret. I Tammefors blev vid tl.rets borjan 
elanordningarna i det nya bo tadshuset, Rauta
tiekatu 12 B, fardiga. I stationshusets II vAning 
installerades i vantsalen elanordningar for ka
feets rakning. Dessutom fornyades i Tammer
fors elanordningarna i maskinsekti.onens expedi
tion och godsexpedition samt installerades el
anordningar i resetjansten. Ett elanordnings
projekt uppgjordes iiven for tilliiggsdelen till ban
avdelningens socialvltrd byggnad. Eluppsiitt
ningarna i Toijala stationshus vind och bransle
forrlid fornyades. I Abo utvidgade bilservice
byggnad monterades elanordningar. I Kennon-

31 

suos branntorvsverkstad elektrifierades en bri
kettfabri.k. 

Vattentagsanliiggn.ingarna i Alavus, Murto
miiki, Niinisalo, Siilinjarvi, Suolahti, U usikylii 
och Vuohijarvi elektrifierades dessutom anskaf
fades till Vammala vattentagsanlaggning ett 
storre maskineri. I Tammerfors blev en automa
tisk vattentagsinriittning om 1 000 liter/min. ka
pacitet fardig. Elanordningarna for Bjorneborgs 
vattenrenin.gsverk monterades och underfarts
brons automatiska liinspump anskaffades och 
monterades. Pa Haapamiiki blev en reservpump 
om 1 500 liter/min. kapacitet och brannmotor 
driven, fardig och likasa pa Kontiomiiki en auto
matisk elpump om 750 literfmin. kapacitet. 

Elektriskt vii.ndbord tog i anviindning pa 
Haapamaki. 

Under berattelseAret fortsatte man att utrusta 
den rullande materielen med elbelysning. Antalet 
lok med elbelysning okade med 50 st. Vid ars
skiftet var 438 eller 55 % av alla anglok ut
rustade med elbelysn.ing. 

10 nya vagnar med elbelysning, motormaterie
len icke medriiknad, blev fardiga. Dessutom 
elektrifierades 14 vagnar som forut haft gasbe
lysning. Under aret iindrade 12 Ei-vagnar till 
EFi-vagnar, 4 Ei-vagnar till Ei.k-vagnar och 9 
Ci-vagnar till E im-vagnar, 9 Ei-vagnar och 3 Di
vagnar utrustades for s. k. Porkala trafi.k, vilka 
alla andringar foror akade avsevarda arbeten 
ifraga om vagnarnas elinstallationer. Vid lirets 
slut fanns 596 vagnar med full tandigt elbelys
ningsmaskineri och 64 sk. kopplingsvagnar. Av 
4-axliga person- ocb tjiinstevagnar var 556 ller 
74 % forsedda med elbelysning. 

I motormaterielen, stl.som i motorvagnarna och 
dera slapvarnar, i expresstagsattens vagnar samt 
i motorloken har elektrotekniska byran foreslagit 
utforandet av vissa iindringar rorande elinstalla
tionerna vilka skulle oka driftsakerheten och 
underlatta skotseln, en del av dessa bar redan 
forverkligats. 

Som kommunikationsledningsarbeten byggdes 
under ar 1955 nya kopparledningar pa foljande 
strackor: Tammerfors bangard, Laurila-Tornetl., 
Kouvola-Kotka forgrening, Kotka forgrening
Kotka (overl. av Po t & Telegr.styr.), Joensuu
Nurmes, Kontiomaki-Maanselka, Seinajoki
Gamlakarleby, Gamlakarleby-Sievi, samman
lagt 971.21 tradkilometer. 

N ya jarnledningar byggdes pa foljande strackor: 
Tammerfors bangArd, Tammerfors-Messukyla, 
Tammerfors-Lielahti, Hovinsaari-Kotka, Hillo 
- umma, Raumo-Karra, Peralanlahti-Kai-
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pola, Alvajarvi-Pihtipudas, Bjorneborg- Norr
mark (over!. av P & T:styt·.) avensom ousiai
nen-Kirkkomaki, Vinkkila-Nystad, Lieto
Kyro, Mellila-Toijala, sammanlagt 217 trltdkm. 
TeJegrafJedningar kopplades parvis till telefon
ledningar mellan Joensuu- Kontiomaki, varvid 
erholls 279. 1 trltdkilometer telefonledningar. 

Gamla kopparledningar rev mellan Tammer
fors-Viinikkala och pa Uleltborgs bangard mel
Jan sodra och norra kabelst. sammanlagt 16.3 
trltdkilometer och gamla jarnledningar mellan 
Tammerfors-Viinikkala, J oensuu-Kontiolahti 
Imatrankoski-gransen och mellan sodra och norra 
kab l t. plt Uleaborgsbangard sammanlagt 67. o 
trltdkilometer. 

SIUunda okades under 1\r 1955 telefonledningar
nas sammanlagda langd med 1 384. o trltdkilo
meter. Telegrafledningarnas langd minskade med 
300 trltdkilometer. 

Svagstromstolplinjernas 1\rsreparationsarbeten 
utfordes om fullstandig stopfortatning pit 79 ban
kilometer, som partiell stolpfortatning pa 311 
bankilomet r, som helreparation pa 897 banJ,m 
och som lattreparation pa 886 bankilometer. 

Alia stolpar som restes och flyttades var kreo
sotimpregnerade. 

Jarnvagarna linjereparationsarbetslag i stand
satte jarnvagarnas kommunikations- och signal
ledningar 17 956 tradkilometer samt posttelegraf
verkets ledningar 23 922.5 trltdkiJometer eller 
sammanlagt 38 878.5 tradkilometer. 

Nya jord- och undervattenskablar for telefon
ledningar installerades pa olika trafikplatser sam
manlagt 67 t . Dessas ammanlagda langd var 
12 038 m och ledningslangden 551 654 m. Bland 
de mest betydande arbetena var kabeln mellan 
Fredriksberg och Aggelby och kabeldragning pa 
Kemi bangard. 

Luftkablar for telefonledningar in tallerades pa 
olika trafikplatser sammanlagt 38 st. Deras sam
manlagda langd var 2 760 m och ledningslangd 
55 458 m. 

Under 1\\r 1955 togs fyra 3-kanals barvltgs
system i bruk. Salunda anvandes nu vid stats
jarnvagarna atta 3-kanals och sjutton 1-kanals 
barvagssystem. 

Nya linjeautomattelefoner installerades pa 
bandelarna Seinajoki-Vasa och Seinajoki-Yli
vieska amt till banvakterna Helsingfors-Riihi
maki-Lahti . Dessutom installerades automa.t
telefoner for He! ingfor harnnbana. Till dessa 
linjeautomattelefonsektioner kopplades 72 tele 
fonanslutningar. 

Vid arets slut var antalet automattelefonan-

slutningar 598. Till automattelefonsystemet ho
rande bandmanovrerade ledning sokare installe
rades pa bandelarna Riihimaki- Haapamaki och 
Kouvol Piek amaki, sammanlagt 40 st. De. s
utom installerades halvautomatiska ledning. -
sokare till linjeautomattelefonsystemet plt Riihi
maki, Kouvola och Piek amaki och automatisk 
samtalsregistrerare till vagnsfordelaren pa Rii11i
maki. 

Med selektor ystem automatiserades under 
aret 429 km dubbelledningar mellan stationer. 
Vid arets slut var selektortelefonledningarna · 
sammanlagda Utngd 3 769 km. 

Nya centrahu'system installerades pa tva tra
f ikplatser och 2 st korskopplingsstallningar i sam
band med telefoncentraler samt inbrottsskydds
anlaggningar pa tre trafikplatser. Genom jarn
vagarnas forsorg anskaffades eller inlostes 62 st 
till allmanna telefoncentraler an lutna telefon
forbindelser. 

For att automatisera fjarrtelefonnatet har man 
overfort 7 i Tammerfors och 4 i Kouvola slutande 
fjarrledningar till den automatis mde trafiken, 
varigenom 22 andfOrslutn ingar monterats p sina 
platser. 

A v dessa fungerar 9 som barvags- och rest en 
om fysikaliska kontakter. De under 1\ret till den 

automatiserade fjarrtelefontrafiken anslutna nya 
centralerna a r Abo och Bjorneborg. 

Under aret borjade man anvanda samtals
registrerare for att bevara tagexpediet·ingssam
talen och de f<irsta provapparaterna installera
des pa Aggelby och Koklaks. 

Nytt hogtalarsystem togs i bruk plt en ban
gA.rd. P8. tio stat ioner utvidgades och fornyades 
delvis de tidigare hogtalaranlaggningarna. 

I slutet av ar 1955 var 46 hogtalaranlaggningat· 
i anvandning, av dessa, sex tamligen stora fjarr
dirigeringssystem. I dessa anvandes sammanlagt 
59 forstii.rkare och 438 hogtalare. 

Nitton antennanlaggningar omskottes och kon
trollerades. 

En ny tltgexpedit.ionscentral tog i anvandni11g 
i Tammerfors i slutet av aret. Det ar har fraga 
om CB-system, och i samma formedlingsapparat 
finns alla for tAgexpeditoren nodiga signalfor
b indelser . 

Star kstromsin stallationsa1·beten: L inj erepara
tionsarbetslagen reste 952 och flyttade 124 im
pregnerade starkstromsstolpar. nder aret bygg
des automatiska !jus- och ljudvarningssignalan
laggningar vid 3 nivaovergangar. Storre moder
niseringsarbeten pa sakerhetsanlaggningar ut
fordes pA. tre och mindre arbeten pa Atta olika 



trafikplatser. Av dessa rna speciellt namnas re
lii.stallverket pa Vuolinko. Pa 7 olika trafikplat
ser utfordes kornpletterings- och andringsarbeten 
pa sakerhetsanordningar. Utover pa de fardig
stallda och i bruk tagna sakerbetsanordningarna 
har stora kabellaggningsarbeten utfort pa 6 olika 
trafikplatser for byggandet av linjeblockerings
och relastallverk (bl. a. Fredriksberg- Aggelby). 
I samband med sakerhetsanordningsarbeten drogs 
169 tril.dkilometer blankledning och lades ll km 
(152 trlidkm) jordkabel. 

I elverkstaden utfordes 5 630 arbetstimmar. 
Medelantalet arbetare var 38 och vardet av till
verkningen steg till 24 853 236 mk. Storsta delen 
av elverkstadens arbete bestod av reparations
arbeten. Bland de reparerade eller kontrollerade 
anordningarna rna naruna : 4 telegt·afapparater, 
50 telefoncentraler, 428 telefonapparater, 107 
selektor- och fjarrtelefonandforslutningar, 227 
selektorvaljare och -anlaggningar, 2 853 olika 
telefondelar, 145 olika svagstromsanlii.ggningar, 
442 olilm starkstromsanlii.ggningar, 65 likriktare, 
155 elmotorer och elborrmaskiner, 88 radior och 
forstarkare, 51 radioapparatdelar, 28 barvagsan
ordningar, 902 tryckmatare, 110 overhettar- och 
hastighetsmatare, 637 stamplar, 21 klockor, 23 
skriv- och raknemaskiner, 46 matare, 152 hand
signallyktor, 123 biljettstamplar och plomberings-
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tanger, 366 olika arb tsredskap, ll mastkranar. 
9 dt·essiner och 837 olika tillbehor. Skotsel av 
biljettforsaljningsma kiner utfordes pA flere sta
tioner. 

Av nytillverkningar rna namnas: l borcl for ran
goring av bilj ttskivor, 2 manoverbord for range
ringssignaler, l tagexpedieringscentral (Tammer
fors), l tagexpeditorspulpet, med anordning for 
tillkannagivning och dirigering (Helsingfor ), 66 
likriktar , 6 nummer-ljustavlor for expr stAgen, 
l relapolombytare, 4 provandforslutningar till 
fjarrtrafikvaljare, 119 olika v rktyg, 195 skydcls
jarn for kablar, 108 stalskap och skyddsfodral, 
40 kopplingsstall, l 000 kontrollAs, 343 olika 
mohler och lador, 2 153 stagribbor, 254 stal-
parrar, 120 jordledningsstanger, 10 vagnsbe

lysningsspolar, l 589 olika fasten och tod, 6 492 
olika delar till svag- och starkstromsanordningar. 

Pa basen av ledningskorsningsansokningar gavs 
tillstand for 221 starkstroms- och 172 svagstroms
ledningskorsningar och -installationer. Dessutom 
beviljades 94 tillstA-nd for elinstallationer. Hem
och tjanstetelefoner beviljades samrnanlagt 101. 

Elektrotekniska byrdn utforde 62 granskningar 
av ledningskorsningar och baningenjorerna 172 sa
dana. ammanlagt 142 installat.ionsgrankningar 
av stark- och svagstrom anordningar utfOrdes. 

V. FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN 

!nom forradsavdelningens organisation har en 
del av de uppgjorda planerna forverkligats. 

Skotseln och overvakningen av branslen och 
travaror har avskilts frAn forradssektionerna 
uppgifter och istallet har ett bela landet omfat
tande brans! - och travaruforrad grundats i Hel
singfors. I samband med detta system har ocks/1, 
travarubokforarnas distrikt omorganiserats, var
vid antalet nedgick till tio. 

I samband med fornyandet av statsjarnvagar
nas sektionsindelning har den i Vasa fungerande 
tredje forrlids ektionen upphort och de s alig
ganden har fordelats mellan Abo och Uleaborgs 
forrlid. Samtidigt bar ocksil. forrlidssektionernas 
numrering andrats sil., att Hyvinge forrlid och 
Hyvinge station bildar andra forril.dssektionen. 
Den forra andra sektionen ar nu den tredje. 
Fredriksbergs forrads namn bar i samband har
med andrats till Helsingfors forrad. 

Forrciden. Vid statsjarnvagarnas forrad va.r 
lagerbestandets medelvarde under itr 1955 
7 492 68 600 mark, vilket belopp fordelade sig 
pa de olika fonAden som foljer: vid forrAdet i 
Helsingfors 2 238 686 100, i Abo l 467 664 300, 
i Vasa 803 584 500, i Uleltborg 350 322 100, i 
Kuopio 2 157 556 300 och i Hyvinge 475 055 300 
mark. Varor frlin forrAden forbrukades till ett 
varde av 10 297 597 600 mark ocb forsa1des till 
andra statsinra,ttningar . amt enskilda foretag till 
ett varde av 442 207 100 mk. 

Upphandlingen. Till forrliden inkoptes under 
Ar 1955 varor till ett varde av inalles 6 914 853 300 
mark. 

Forraden faktureracles Ar 1955 for folja.nde fnin 
utlandet import rade varor: 
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Varor: Antal ton Varde i mark 

Stenkol ocb koks 453 06l.s 2 367 688 433 
Hjulringar • • ••••• 0 0. 22 3 535 788 
Olja .. ....... .... . .. 3 989 58 256 012 
Jarn ocb stal . . ...... 841 36 074 576 
StAlpUI.t ............. 593 24 051 554 
Diverse materialier ... 290 450 513 

Summa 2 780 026 876 

Statsjarnvagarnas forrad bar under Ar 1955 
mottagit 1503 988.8 m 3 ved, till ett pris av sam
manlagt 1 914 556 229 mk eller i medeltal1 272:98 
mk/m3 • D etta bransle bar Vapo anskaffat. 

Utover den nedannamnda branntorvproduktio
nen vid statsjarnvagarnas inrattning i Konnun
suo bar bos privata firmor inkopts 46 938.9 ton 
torv till ett pris av 165 194 970 mk. 

Ytterligare bar Vapo levererat 834 729 st slee
pers till ett pris av 619 7 57 948 mk, 20 799 st 
vaxelsleepers, pris 21 061 441 mk, 856 lm bygg
nadstimmer, pris 209 688 mk, 9 229 st lednings
stolpar, pris 18 156 410 mk, 29 283 st vagns
stolpar, pris 5 661 560 mk, 9 886 st gardesgards
stolpar pris 905 910 mk, 150 908 stds sagade va
ror, pris 5 942 599 mk samt till statsjarnvagarnas 
sag i Hankasalmi 928 040. 11 fot 3 stock, pris 
143 198 221 mk, 6 247 st sleepersamnen , pris 
3 953 370 mk ocb sleepersamnen for viixlar 1 200 
st, pris 1 144 720 mk. 

Bransle/orsarjningen. 

Konsumtionen for statsjarnvagarnas bebov var 
under ar 1955: 

Inalles 

Ved . . . . . . . . . . . . . 1 618 732m3 

Branntorv . . . . . . . . 513 152 dt 
tenkol .... . ... .. 3 910 769 » 

Diirav i Ioken 

1 381 474 rna 
467 162 dt 

3 788 707 >) 

Dessutom bar under samma tid salts At jarn
vagsfwiktionarer 100 831 m 3 ved. 

Under 1955 bar anvants inalles 6 269 345 kg 
brannoljor (brann-fgasolja). Av denna mangd bar 
inalles 4 312 342 kg anvants for lok ocb motor 
vagnar. 

Upphandlingen av varme- och gjuterikoks steg 
till 591 135 kg, varav ca 315 520 kg anvandes 
for uppvarmning. 

Kostnaderna for bantering (lossning, lastning, 
travning, sagning ocb utgivning till loken mm. 
dyl.) av nedannamnda branslen var foljande: 

For ved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mk 285 684 034 
branntorv ............. . 
stenkol ................ . 

22 937 434 
142 296 973 

Summa mk 450 918 441 

Antalet arbetare vid bransleupplagringsplat
serna var: 

i borjan av Ar 1955, 961 samt 70 arbetsledare, 
i slutet av ar 1955, 968 samt 68 arbetsledare. 

Iordningstallande av bransleupplagringsplatser, 
sparomandringar samt reparationer av utgiv
ningsplattformer bar utforts under 1955 enligt 
nedanstaende: 

Bransleupplagringsplatser bar iordningstallts i 
Riihimaki, Abo, Haapamaki, Parkano, Seinajoki, 
Uleaborg ocb Joensuu . 

Omandring av spar bar utforts pa Seinajoki, 
i Abo, Uleaborg, J oensuu och Nurmes. 

Bilplattformer bar reparerats ocb delvis ny
byggts i Haapamaki, Jyvaskyla, Syrja ocb Kon
tiomaki. 

Mindre forra.ds- och vardbyggnader samt skjnl 
for arbetsmaskiner bar byggts i Bjorneborg, 
Fredriksberg, Toijala, Pieksamaki ocb Haapa
maki. 

Vid bransleforradet i Haapamaki bar under ar 
1955 fortfarande tillverkats nya ladmattvagnar 
ocb gamla mattvagnar har omandrats till dylika 
for sagningsbruk med snedbordscirkel. 

For rationalisering av arbetet bar foljande nya 
lastningsmaskiner anskaffats ocb tagits i bruk: 

Till U1eaborg, Seinajoki, ocb Haapamaki 2 st 
samt till K emi, Vaala, Bjorneborg, Toijala, Abo, 
Idensalmi ocb Riihimaki 1 st bandtransportor 
till varje plats; till Tammerfors en >>Terasmies•>
skopmaskin sarnt till U1eaborg, Tammerfors ocb 
Haapamii.ki en traktor till var. 

Foljande medel bar stallts till disposition i 
budgeten for ar 1955 for bransleupplagringsom
raden, spararbeten ocb utgivningsanordningar 5 
mmk, for mindre forrads- ocb vardbyggnader 8 
mmk, samt ur nyanskaffningsfonden 30 mmk. 

H ankasalmi sag. 

Reparationsarbeten bar utforts pa sagen. 
Maskinparken pa sagen bar blivit oforandrad. 

Sagen bar arbetat i ett arbetsskift. Pa grund 
av arssemester stod sagen under tiden 1. 8.-
31. 8. 1955. 

Ravaror bar anskaffats ocb mottagits under 
liret: 
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Sagstock .............. . 937 080.7 8 kubikfot I sam band med inriittningen byggdes en annan 
brikettfabrik for tillverkning av torvbriketter, den \eepersiimnen for bana 

och viixlar 7 493 st .. . . 29 245.18 borjade sin verksamhet i oktober. 
Timmerbehallning fran 

foregA.ende ar . . . . . . . . . 51 150.64 
------------------

1 017 476.60 kubikfot 

Den sagade stockmiingden var under arct 
948 596 kubikfot. 

Sagens produktion steg till: 

llingvara ...................... . 
klenvirke ...................... . 
sleepers och viixelsleepers 7 493 st. 
vagnsstolpar ....... . ........... . 
barrar for ledningsstolpar ........ . 
lastpallar 16 855 st ............. . 
hyvlat virke .................... . 

dessutom: 

3 584 std 
132 
168.7 ~ 

4.2 I) 

37.1 I) 

236.8 I) 

230.6 I) 

flis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 140 m 3 

ribbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 

Arbetarnas antal "·id sagen var i medeltal 110 
eller 8 arbetare mindre an under foregaende ar. 

Produktionskommitten, till vilken horde 3 re
presentanter for arbetsgivaren, 2 for funktionii
rerna och 5 for arbetarna, sammantradde 4 ganger 
under aret. 

Statsjarnviigarnas inriittning i Konnunsuo for 
tillverkning av branntorv. 

Ar 1955 var inriittningens l6:de verksamhetsar. 

Sleepers och viixelsleepers ..................... . 
Ledningsstolpar ............................. . 
Stiingselstolpar ....... . ...... . .. . ..... . . . .... . 
Vagnsstolpar (for oppna vagnar) ............. . 
Timmer ............................. . ....... . 
Sagvaror . ..... . . . ........................... . 
Kreosotolja ............................ . .... . 

Mad Kolho Oy gjordes ett impregneringsavtal 
pa fern ar. Verksamheten borjade i maj och vid 
slutet av aret hade impregnerats: 

ban- och viixelsleepers 98 032 st, samt sag
varor 34 m 3 • 

Sjiilvkostnadspriset for impregneringen av tra
varor var 2 138 mk per kubikmeter fast matt. 

5 957,1-62 

Inra.ttningens produktion var foljande: 

Maskintorv Briketter TorvstrO 
ton ton balar 

Forradet 1. 1. 1955 15 789 45 
Tillverkat Ar 1955 ..... 12 441 3 386 1 454 

u=a 28 230 3 431 1 454 
Levererat under ar 1955 10 052 3 331 1 454 

Forradet 31. 12. 1955 18 178 100 

Sjii.lvkostnadspriset for maskintorven steg un
der Ar 1955 till 2 772. oo mkjton. 

Antalet arbetare var storst i juni 227 och liigst 
i februari 35 personer. 

Produktionskommitten, till vilken horde 3 re
presentanter for arbetsgivaren, 2 for funktionii
rerna och 5 for arbetarna, sammantradde 4 
ganger under Aret. 

I mpregneringsverken. 
TvA impregneringsverk var i gang under 1955, 

ett i St. Michel och ett vid Somerharju hallplats. 
For det tredje impregneringsverket som skall 
placeras i Haapamaki, utfordes de nodiga grund
arbetena for bana och byggnader. Impregnerings
verken arbetade i allmanhet i skift och pa grund 
av det stora behovet av impregnerade travaror 
delvis iiven i tre skiften vid St. Michels impreg
neringsinrattning. Antalet arbetare vid varje 
impregneringsverk var i medeltal 28 man. 

Under aret 1955 impregnerades travaror i fol
jande mangder: 

Ht. Jllichel 

177 400 st 
4 613 I) 

5 744 I) 

45 006 

1 971 m 3 

1 72!! 620 kg 

Somcrharju 

219 944 st 
4 782 I) 

4 937 I) 

15 606 I) 

652 m 
440m3 

1742172kg 

Summa 

397 344 st 
9 395 

10 681 
60 612 I) 

652 m 
2 411m3 

3 468 792 kg 

V aru- och materialunclersolcningar. 

Under ar 1955 utfordes i upphandlingsbyrAns 
laboratorium inalles 1 450 olika undersokningar 
fordelade pa foljande grupper: 
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llf etaller: 

j>irn och stal . . . . . . . . . . . . . . . . 196 st 
koppar och rodmetaller . . . . . . . 4 >> 

vitmetaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 >> 

diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 '' 500 st 

'm,iirjoljor och fett: 

cylinderoljor . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 st 
maskin- och vahnsoljor . . . . . . . 44 •> 

diverse oljor . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 >> 108 st 

Ji'lytande briinsle: 
bensin . ..... . ....... . ...... . 
gasoljor . ................... . 
h·iinnoljor .. ............ . ... . 

Pasta brdnslen: 

l;:oks ....................... . 

1 st 
90 >) 

tenkol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 st 

91 st 

torv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 •> 264 st 

.1\1 cilningstillbehiir: 

torra farger ................. . 
olje- och lackfarger ......... . 
(lack-) fernissor .... . ........ . 
"terpentin ....... .. ........ . . . 

J{onserverings- orh impTegnerings
cimnen: 

bitum . ... . ................. . 
impregner·ingsoljor .. . ........ . 
tjiira ............... . . . ..... . 

61 st 
78 )) 
29 )) 

2 )) 

1 st 
9 )) 

170 st 

10 st 

Rengoringsmedel . .. ............... . 
Limamnen ........... .. ........... . 
Tyger och garn . ................... . 
Lader och papper .................. . 
Gummiprodukter .................. . 
Dricks- och parmvatten ............ . 
Diverse amnen ..................... . 
Otillstallbara varor ................. . 

15 st 
23 » 
98 >) 

24 & 

17 » 
69 >) 

41 )) 
22 >) 

Sammanlagt 1 450 st 

S landardisering. 

Standardiseringen har huvudsakligen koncen
t rerats pa rAmaterial, skruvar, verkstadernas 
verktyg samt banans overbyggnad. Dessutom har 
standardiseringsnamnden beslutat utvidga stan
d at·diseringspropagandan . 

Nya standarder bar godkants . . . . . . . . 25 st 
Rtandardiseringsforslag har sants for 

kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 >> 

Nya standardblad har fordelats enligt 
fordelningsplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 651 •> 

En.ligt bestallning har sants standard-
blad ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 >> 

J!( olen och diskussioner: 

, 'tandardiseringsnamnden 2 st 
Standarcliseringsnamndens arbets-

u tskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 >> 

MAlningskommitten . . . . . . . . . . . . 2 >> 

Trakornmitten (for vagnar) . . . . 2 •> 

Bankommitten . . . . . . . . . . . . . . . . 9 » 
Yerkstadskomn1itten ........... 2 >> 

Foredrags- och cliskussionstillf ... 3 •> 

VI. TRAFIKEN 

Allmiinna trafikbesli:immelser. Under verksam
netsaret gjordes vissa andringar i statsjiirnvagar
nas trafikstadga av den 26 april 1929. Till sagda 
trafikstadgas II tilliigg, 5 kap. 25 § fogades en 
ny tilHi.ggsbestammelse och I tillaggets 4 kap. 2 
tillaggsbestammelse ancl1·ades. Dessutom andra
cles stadgans 25 § 2 tillaggsbestarnmelse. 

Tagsakehertsordningens 19 § punkterna 5 och 
'i, 124 § pun.kt 1 anm. och stadgans tillagg 14 
andrades likasa samt t ill 61 § punkt 1 gjordes 
en anmarkning. Tillaggsbladet nr l som publice
rades under berattelsearet inneholl sAval vissa 
redan tidigare meddelade som liven nya andringar. 

l:itations · och tagtju.nstestadgans 26 § punkt l 
andrades ii.ven under verksamhetsaret. 

Trajikplatserna. nder det gangna aret gjor-
des, i fraga om de sjalvstandiga trafikplatserna, 
beroende pa den forekommande trafil{ens om
fang, foljande andringar : 

LempiHi.la station av 3 klass nedflyttades till 
station av 4 klass och Ii, Luumii.ki och Kiukainen 
stationer av 4 klass nedflyttades till stationer av 
5 klass. Kokemaki station av 4 klass nedflytta
des till h allplats samt Lojo kopings station av 
4 klass till plattformvaxel. 



Siiiiksjarvi, Ojakkala, Ingll., Lieto och Kuurila 
stationer av 5 klass nedflyttades till hA.llplatser, 
Kuusa, Kovjoki och Kulennoinen stationer av 
5 klass till plattformvii.xlar samt Paaskylahti 
station av 5 klass till linje-expedition. 

Yuolinko hll.llplats nedflyttades till plattform
vaxel och Halikko hll.llplats till haltpunktsvaxel. 

Harjavalta station av 4 klass uppflyttades till 
3 klass. Jamsankoski och Vuokatti stationer av 
5 klass och "iirala hll.llplats till stationer av 4 
klass samt Uusi-Vartsilii., Valtimo och ysmajii.rvi 
till stationer av 5 klass. Saarijarvi och Parantala 
vaxlar uppflyttades till linjeexpeditioner. 

Tyrviia stations namn anch-ades till Vammala 
och namnet pll. plattformen Koululahti till avon
linna-Kauppatori. Den under byggnad varande 
Kontiomaki- Taivalkoski banan oppnades for 
allman trafik mellan Laaja-PesiOkyla den 16 
september ch mellan Pesiokyla- Ammansaari 
frll.n och med den 1 december. 

Tidtabellerna. Under berattelseAret var tid
tabellen 121 i kraft anda till den 31 maj. Den 3 
januari indrogs pA. strackan Toijala- Valkeakoski 
storsta delen av persontagen och de ersattes med 
bussar. Den 1 mars minskades de a tAg ytter
ligare sA att endast 3 tAgpar traf.il<erade strackan . 

Tidtabell 122 tradde i kraft den 1 juni 1955. 
I denna ii.ndrades expresstAget MK 79/MK 70 
mellan Helsingfors- Kuopio till dagligt tAg. TA,g
paret P 357 /P 358 Abo hamn-Tammerfors trafi
l<erade under sommaren ii.nda till Haapamiiki med 
anslutning till tA.gen H 933/H 934 Haapamaki
.Jyvaskyla. TAgen P 71/P 72 andrades till snii.U
tag Iisalmi- Kajana och tag P 5 till nalltAg un
der sommartiden mellan Kouvola- Imatra. Tra
fiken Helsingfors Moskva andra<les sA, att vag
nama framfordes i tAg P 75/H 15 och H 706/P 76. 
I Joensuu inrattades en ralsbusscentral, dar 
ralsbussar placerade , i borjan av tidtabellperio
den. Mellan Joensuu- Kontiomalri ersattes en 
tAgtur och okades tva tAgturer mecl ralsbussar; 
mellan J oensuu- iirala tillsattes tvA rii.lsbuss
turer och tva tAgturer ersattes med rii.lsbussar. 
Mellan Joensuu-Pieksii.maki er. atte. tva tAg
-r;urer med ralsbus tl.ITCI' . 

TAgparet 77 /78 andrades i borjan av tidtabells
perioden till snabbgaende expressgodstAg wellan 
Helsingfors-Kouvola. 

Fjii.rrgodstagen uttikades med ett par mellan 
Riihimaki-UleAborg. 

God tagen som trafikerade strackan Abo
Tammerfors ordnades sa, att lokbyte icke nt
f61'des pa Toijala. 
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Godstrafiken. Godstrafiken har under hela Aret 
varit ytterst livlig. Hela arets vagn b hov var 
2 14 215 vagnar, av vilket man kunde tillgodose 
1 867 015 vagnar eller 86.8 %- Vid de olika tra
fiksektionerna lyckados man tillgodose vagnsb . 
hovet enligt foljande: 

1 trafiksek. 85 %; 2 trafiksek. 91 %; 3 trafik
sek. 83 %; 4 trafi.k ek. 95 %; 5 trafiksek. 87 %; 
6 trafiksek. 95 %; 7 trafiltsek. 93 %; 8 trafiksek. 
70 %; 9 trafik ek. 79 %-

Da antalet som utvisar vagnsbehovet samman
raknas pa de sammanlagda vagnsbestii.llningarna 
per dag, varvid i detta tal ingAr delvis ocksi\ 
sAdana bestii.llningar, vilka forekommer flere 
gAnger och da bestiillningarna under vagnsbrist
tiden overdri es betydligt, kan man rakna med 
att totalbehovet kunnat tillgodoses med drygt 
90 %-

I medeltal lastades 5 115 vagnar per dag (Ar 
1956 4 870 vagnar). 

Lasten fordelade sig pa olika varuslag enligt 
foljande: 

tyckegods ........... 22.4 % (1954 23.8 %) 
Mili tar gods •• 0 •••• •••• 0. 5 >) ( » 0.6 ») 
Till SRR-Forbundet ... 2. 7 )) ( » 3.3 ») 
Exportgods ........... 20.1 )) ( » 18.0 ») 
Importgods ........... 11.6 )) ( » 10.3 )) ) 

Livsmedel 0. 0 ••••••••• 3.1 >) ( » 3.4 >)) 
Ved . ................. l.G >) ( » 2. s » ) 
FSJ :s eget gods ...... . 5.1 )) ( >) 5.0 >) ) 
Jndustrins ri\- och bran-

slemater ial .......... 18.8 » ( » 19.1 ») 
Industriprodukter ..... 11. 3 >) ( >) 11.7 >) ) 

Ovrigt gods ........... 2.5 )) ( >) 2.5 )) ) 

Under berattel eAret har helti\gstransporterna 
betydligt okat, varigenom transportkapaciteten 
bar kunnat hojas. Bl. a. utfordes i orra-Fin
land ta.m]jgen stora stocktransporter, vilka om
fattade tre tag om dagen med synnerligen snabb 
omloppstid. For transport av stockarna fick 
roan 250 st vagnar av ny modell med s. k. svi.i.ngel, 
och vilkas stolpkonstruktion visat sig prakti k 
darfor, att den ovre stolpen icke losgor sig under 
lossningen, som fall t ar bl. a . i Hk-vagnarna. 
Stockvagnsparken var bela t\ret i anvandning. 

Under verksamhetsaret anskaffades aven 5 st 
>>Pino-Peto>> lastning anordningar for travat gods, 
och de var hela tiden i anvii.ndning. 

Under berattel ·earet andrades en del av de 
kasserade godsvagnarna till s. k. lokaltrafik
vagnar, genom vilken Atgiird man kuncle frigora 
vagnar, som lii.mpade sig for a llman trafil~. fran 
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den lokalmassiga trafik de anvandes i, 75 varm
och kylvagnar av ny modell andrades sa att de 
lampade sig for maskinell behandling av godset. 

V iixlingst:jansten. Under verksamhetsaret ut
gjorde clejourti=arna per vardag 2 643 och 
1 503 per helgdag (motsvarande tal for 1954 var 
2 445 och 1 339) och totalt under aret 866 133 
tirnmar. 

Dejourtimmarna har hABit sig i samma pro
portion till de lastade vagnarnas antal som under 
foregaende Ar. Vaxlingsarbetskostnaderna ar per 
ar mycket hoga, vilket kommer sig, forutom av 
vara rangerbangArdars begransade formaga att 
kota trafiken som blivit livligare, aven av range

ringslokens svaga effekt. Rangeringstagtimmarna 
steg under berattelsearet till sammanlagt 363 686, 
vilka likasA fororsakade betydande kostnader. 
RangeringstAgens gang har under verksamhets
aret undersokts och man har vidtagit atgarder 
for minskande av kortimmarna. Samtidigt har 
man, for vaxlingsarbete pa de storre landsorts
stationerna, bestii.llt 10 st. ralstraktorer, vilka be
framjar anvandningen aN vagnparken samt min
skar resetimmarna. Dessa regleringsAtgarcler fort
sattes. 

Styckegodstrafiken bar under verksamhetsaret 
okat med ca. 10 "fo, clet avsanda styckegodsets 
totalmangd var 1 084 228 ton (ar 1954 987 978 
ton). Transporten har i stora drag !opt enligt de 
uppgjorda planerna och stockningar bar inte fore
ko=it. Omlastningarna har fortsattningsvis 
minskat pa grund av att man tagit i bruk distri1d
vagnar. 

Av mekaniska hanteringsreclskap anskaffades 
25 gaffeltruckar, 86 gaffelvagnar och 15 500 last
pallar. Vid verksamhetsarets slut fanns i bruk 
74 gaffeltruckar, 375 gaffelvagnar, 477 burvagnar, 
2 900 metall-lastpallar och 45 000 lastpallar. Det 
kan namnas, att antalet at kunderna uthyrda 
lastpallar vid arets slut steg till 12 500 (aret for
ut 2 945). Detta visar en betydlig okning av 
pallarnas anvanclning, vartill man aven organi
satoriskt stravat. 

Samtrafiken osterut. De jarnvagstransporter 
som hor till handelsutbytet mellan Finland och 
Sovjetunionen bar minskat nagot tmder berat
telsearet jamfort med foregaende Ars. 

E x p o r t t r a n s p o r t e r n a omfattade un
der berattelsearet 50 003 vagnslaste1· (ar 1954 
58 595 vagnsl.). De ar 1954 paborjade handels
varuforsandelserna fran Finland till Ungern okade 

daremot tmder ar 1955 betydligt, omfattande 
7 435 vagnslaster, huvudsakligast pappers- och 
gruvprops, syllar =· 

I exporttransporterna fran Finland till Sovjet
unionen skedde under ru· 1955 betydande for
andringat• ifraga om olika varuslag per vagns
last. Minskningarna berorde tamligen jamt alia 
varuslag. 

I m p o r t t r a n s p o r t e r n a var under- ar 
1955 39 943 vagnslaster (ar 1954 40 329 vl). 
Av SRR-Forbundets vagnar fanns under beriit
telsearet i Finland i medeltal 1 651 st per dag 
(ar 1954 1 334 st) och finska vagnar i SRR-For
bwldet samma tid i medeltal 172 st per dag 
(ar 1954 272 st). 

Anvandandet av SRR-Forbundets vagnar i 
samtrafiken osterut har satunda betydligt okat 
jamfort med foregaende ar, samtidigt som an
vandandet av finska vagnar i motsvarande grad 
minsk at. 

Den av trafikavdelningen bedrivna biltrafiken. 
Antalet transportuppgifter har for den av trafik
avdelningen bedrivna biltrafikens del under be
rattelsearet varit i stigande i alla verksamhets
former . Utveclrlingen av denna trafil< har clock 
avseviirt begransats - liksom under tidigare ar 
- av den otillrii.ckliga bilmaterielen, vars inver
kan man varit tvungen att forsoka Jindra bland 
annat genom att hyra privatbilar for att utfora 
hemtransportuppgifter. De fOrverkligade and
ringarna och utvidgningarna inom verksamhets
platsernas krets har av ovan niimnda skiil redu
cerats till belt obetydliga. Bussturer som ersiitter 
persontagtrafik anordnades pa linjerna Toijala
Valkeakoski och Toijala-Tavastehus, varfor
utom man, pa linjen Linnainen-Toijala-Val
keakoski-Saiiksmaki, oppnade trafik med helg
dagsturer fOr transport av kyrkobesokare . 

Persontrafiklinjerna ar nu sammanlagt 6 och 
deras sammanlagda Iangel 168 km. Istiillet min
skade godslinjernas antal med tva, genom att 
Aanekoski-Saarijarvilinjen upphorde och Hei
nola-Sysmii-Hartola linjen sammanslogs me<l 
Lahtis-Joutsalinjen, och omfattar nu samman
lagt 18 godslinjer vilkas gemensamma Iangel iir 
2 765 lrm. For styckegodsforclelningens del upp
horde trafiken pA Haapamaki-Kolho och Hog
fors-Lyly striickorna, i sta.llet for vilka sam
tidigt oppnades trafik frAn Vilppula mot Kolho 
hallet och ft·an Suinula till Siitama. Ocksa mellan 
Kouvola-Vuohijiirvi oppnades en ny fordel
ningslinje. Utover dessa transporteracles exp!·ess
och styckegods, for att fa snabbare transporter, 



pll. strackorna Abo- Riihimaki och Abo-Raumo 
- Bjorneborg, som natturer. Med beaktande av 
de namnda andringarna trafikeras nu pll. trafik
avdelningens forsorg 34 ordinaria fordelningslin
jer, vilkas langd sammanlagt ar 2 161 km . 

Dll. man under berattelseAret borjade med 
centraliserad hemtransport i Vammala och i Saari
jarvi steg hemtransportplatsernas antal till 38. 

Dti man beaktar alla olika verksamhetsformcr 
bar bilarna sammanlagt kort 6. o a milj. korkilo
meter och transporterat resande och gods 
sammanlagt 824 000 resande och 571 000 ton 
gods, med en total inkomst om 484 milj. mk. 
Motsvarande utgifter steg till 373 milj. mk. 

Under berattelseAret anskaffades ny bilmate
riel enligt foljande: 2 personbilar, 4 hussar och 
56 lastbilar. Hela denna anskaffning utgjorde 
okning pti materielen, dA inte en enda bil har 
kunnat saljas pll. grund av den kritiska transport
situationen fastan en del av den gamla materia
len pa grund av sin oekonomiska art hade bort 
tas ur drift. Den materiel som hanfordes till bil
sektionens service- och reparationsverksamhet 
omfattade salunda vid arets slut i allt 9 person
bilar, 16 hussar och 357 lastbilar, 35 halvslap
vagnar, 21 egentliga slapvagnar, 40 ombytes
vagnskorgar, 80 truckar, 48 plattformtraktorer, 
3 timmerspel och 5 transportanordningar for 
travat gods. 

Av tindringar som beror den administrativa 
organisationen kan namnas, att, raknat fran 
borjan av berattelsel\ret, frAn trafiksektionerna 
till bilsektionen overfordes de uppgifter som 
rorde utbetalningen av rakningar for bilarnas 
~kotsel och darav foranledd bokforing. Dessutom 
gnmdades samtidigt vid bilsektionen ett full-
tandigt gransknings- ocb centralkartotek ro

rande minutforrad av reservdelar, tillbebor och 
fornodenheter. 

Forkommet och skadat gods. 

S a k n a t g o d s. Fran olika trafikplatser bar 
under verksamhetsaret inkommit 8 576 anmal-
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ningar om till transport inlamnat, saknat gods. 
Motsvarande tal for foregaende ar var 5 640. 
Av de salrnade uppklarades 5 402 fall eller ca 
63 %- Foregaende ar utgjorde de uppklarade 
fallen 64 %-

k a d a t g o d s. Under verksamhetsaret bar 
15 075 anmalningar angAende skadat gods in
lamnats. Motsvarande tal for foregaende Ar var 
11 247. 

Ford r o j d a transporter. Till rek
lamationssektionei1 har 781 anmalningar inkom
mit. angAende oregelbundenheter i jarnvags
transporterna, foregaende Ar var motsvarande 
tal 620. 

S to 1 de r. Antalet konstaterade stolder un
der aret steg till 189, mot 205 foregaende Ar. 
Av stolderna uppklarades 37 eller 20 %-

0 u t tag e t gods. Under verksambetsAret 
bolls i Helsingfors 9 auktioner, vid vilka antalet 
forsaljningar steg till saromanlagt 2 937. Mot
svarande siffror for foregaende ar var 10 och 
3 305. Vid olika trafikplatser sAldes liknande 
gods 752 ganger, foregAende Ar var motsvarande 
tal 421. 

S k a d e s t a n d s an s p r a k. Under verk
samhetsAret behandlades 2 439 ansokningar om 
skadestand for skadat eller forkoromet gods eller 
for andra oregelbundenbeter i godsbefordringen. 
Motsvarande tal for foregaende ar var 1 653. 
1 713 ansokningar eller 70 % godkandes, mot
svarande procenttal for foregaende ar var 75. 

E r 1 a g d a e r sat t n in gar. Ersattningar
na fordelade sig uppdelade enligt ersattningsan
sokningarnas antal pa foljande satt: 

forkommet gods stolderna medraknade 35 %, 
skadat gods 39 %. skadat till foljd av vata 6 % 
ocb i M.golyckor 20 %- De erlagda ersattningar
nas samroanlagda belopp steg till 16 965 838 mk, 
motsvarande belopp for foregaende Ar utgjordes 
av 21 184 286 mark. 

VII. TARIFFERNA 

I stat jarnvagarnas tarijfstadga har under det 
gangna Aret icke genom forordning gjorts nagra 
andringar. I fraga oro av jiirnvagsstyrelsen fast
stallda avgifter ater har ett par anmarlrnings
varda andringar gjorts . Den ena rorde uppbavan
det av den sk. returtariffen och den andra lokal-

trafiktarifferna. Bestammelserna rorande retur
tariffen ingAr i 43 § av statsjarnvagarnas tariff
stadga. Enligt den beraknades frakten for tomt 
emballage som anvants for jarnvagstransporter 
tidigare enligt den liigre vagnslastklassen 10 utan 
avgift for viktunderskott. Fran borjan av decem-
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her bestamdes frakten for dylikt emballage en
ligt normaltariffer. Meningen med andringen var 
att fa kunderna att overgii till sadant emballage, 
som i retur inte tar mycket utrymme, samt till 
anvandandet av siidana olika mekaniska redskap, 
som gor omlastningen snabbare, sasom last- och 
burpallar samt bm-vagnar. 

Andringen av lokaltrafiktariffen berorde inom 
samma bosattningsomrade belagna trafikplatsers 
vagnslasttrafik . Tidigare hade sadana transporter 
fraktformdner, men de upphavdes fran och rued 
borjan av december och frakterna beraknas sa
lunda pa samma satt som i fjarrtrafiken. 

Jarnvagsstyrelsen bar, raknat fran borjan av 
il.r 1956, gjort betydliga andringar ifrAga om 
gods k 1 ass if ice ring en. Numera hor ju 
bestammandet av godsklasserna till jarnvagssty
relsen. Meningen med andringarna ar att er
halla tillaggsinkomster for jarnvagarna, varvid 
man dessutom fast stort avseende vid konkw·
renssynpunlrter . Andringarna betyder del vis hoj
ningar, delvis sankningar for de hittillsvarande 
frakterna. Den mest betydande andringen ii.r, att 
alit gods som raknas till 1 och 2 vagnslastklasset
na kommer att fraktas enligt klass 3. Detta be· 
tyder en allman sankning med 18 % f01· klass 
1 godset och 10 % for klass 2 godset. Utover 
detta blir frakten billigare for vissa andra varor. 
Bland dem kan namnas mjol, socker, blekt cellu
losa och bjorkbrader och -plankor, vilka blir 10 % 
billigare. Frakterna for koppar, massing och spe
cialstal faller med 18 %· 

Hojningarna riktade sig mot de liigre frakt
klassernas gods . Av dem kan namnas att for 
vanlig sagstock, pappersved, gruvprops, slackt 
och oslackt kalk, grova kalksandtegel, sementtill
verkning, konstgodsel och grovt koksalt blev 
forhojningen ca 11 %· 

Bland de allmanna clearingforfaranden jarn
vagsstyrelsen haft att besluta om ar den vikti
gaste beviljande av f r a k t u t j am n in g en
ligt sattet for tidigare ar for exportgods som san· 
des till bamnarna, Skatudden, Hango, Abo, 
Raumo och Mantyluoto. I enlighet harmed be
viljas for tiden l. 12.-30. 4. for ett parti om 
minst 10 vagnslaster till narmaste av ovan namn
da hamnar 5 % och fOr ett parti om minst 20 
vagnslaster 10 % nedsattning. For fraktforsan 
delse till en langre bort belagen hamn uppbars 
avgift for ovan namnda liknande vagnslastfOr
sandelse enligt till den narmaste hamnen berak
nad frakt, dock med den begransningen, att ned
sattningen icke, da man jamfor den verkliga 
transportstrackans frakt med den beraknade 

stt·ackan , overstiger for 10 vagnslastgrupperna 
14 % eller for 20 vagnslastgrupperna 18 %· 

Andra mer betydande clearingforfaranden in
gd.r i de special a v t a 1 som uppgjorts mel
Ian jarnvag styrelsen och dess kunder . De rik
tar sig delvis mot styckegods, delvis mot vagns
lastgodset. For styckegodsets del bor namnas 
som sadana formaner tillampningen av spridnings
transporttarifferna, beviljade formaner for trans
port av skrymmande gods och hemkorning till 
nedsatt pris . 

For vagnslasttransporternas d l bor speci llt 
namnas de sk. vag n s g r up p trans p or
tern a. Ifall en och samma avsandare sam
tidigt fran samma avsiindning tation skickar till 
samma bestammelsestation minst 5, 10, 15, 20 
eller 30 vagnslaster, erhaller han respektive 3, 4, 
5, 7 eller 10 % nedsattning. Vagnsgrupprabatten 
grundar sig pa inbesparingen i vaxlingsarbetet. 
Ett grundvillkor for denna rabatt bar varit, att 
vagnsgrupptransporterna passerar Atminstone en 
j arn vagsknutpunkt. 

Bland de med kunderna gjorda avtalen bor 
utover de ovan namnda speciellt annu namnas 
de s.k. grundavgiftsavtalen. Avsik
ten med dessa avtal ar att erhalla tillaggstrafik 
fOr jarnviigarna. Vid uppgorandet av avtalen 
har man utgAtt fran, att kunden for sina nor
maltransporter betalar full frakt, men erhaller 
betydande fraktformAner for de transportmang
der som overstiger den normala. Maximirabatten 
fOr hela transportmangden har dock begransats 
till 10 %· 

Ringrese- och tu1·istbiljetteT. Ringresebiljetter 
sAldes fran den 1 maj till den 30 september, med 
den av seglationsperioden pA insjoarna fororsa 
kade begriinsningen, till 26 ringresor. Forsiilj 
ningen av tilliiggsresor omorganiserades - man 
avskaffade antalsbegransningen - och i dem 
intogs iiven bat- och bussr-esor. Sammanlagt 
saldes 21 347 ringresebiljetter samt 11 697 till
laggs- ocb anslutningsbiljetter, eller for ett varde 
av 55.8 mmk. 

Turistbiljett-tr-afil•en har maJmedvetet ut
vecklats och forsaljningen av turistbiljetter har 
fortsattningsvis okat. Till denna har fortfarande 
anslutits, utover tagresor aven bat-, sjobuss-, 
buss- och flygresor. Daman t\r 1950 salde turist
biljetter for 15 miljoner mk, lir 1951 for 34.s 
mmk, ar 1952 for 38.3 mmk, ar 1953 for 49.8 
mrolr, 1954 fOr 62.6 mmk saldes under berf.iJ,telse
Aret turistbiljetter for 67. 9 mmk. 



Ja1·nviigsreklamen. Jiirnvagsreklamen kunde 
under beriittelsel\ret effektiveras ty man hade 
till sitt forfogande 4 mmk hogre reklamanslag 
iin under forra !\ret. Den nya reklamredaktoren 
och tidningen Yhtii Matkaa:s huvudredaktor med
forde forbiittringar i personalforhAllandet. 

Regelbunden tidtabellsannonsering skottes i 
samma utstriickning som under foregAende ltr. 
I dagspressen annons~rade man om tidtabells
iindringar, tagens tillaggstrafik, trafikplatsiind
ringar, person- och godstrafikens ordnande rom. 
Speciella tidtabellsblad med annonser for lokal
trafiken utdelades gratis pa olika platser liings 
banniitet och i Helsingfors trycktes for pask- och 
jultrafiken tidtabeller for gratis distribution. An
nonser i Officiella Tidningen betalades ur rek
lamanslagen. 

Vinterturismreklamen skottes med upphiingan
det av statsjiirnviigarnas offset- och silkestryck
plakat plt trafikplatser, i resebyraer, i handels
och fabriksanliiggningar, pa ledningsstolpar lT'.fl. 

tatsjiirnviigarnas vinterresor annonserades i en 
broschyr - fortfarande den enda publikationen 
over inkvarteringsstiillen i Finland som lampar 
sig for vintersemestern - som plt stationernas 
och resebyrAernas forsorg utdelades och ronte 
stor efterfragan. Vinterresorna annonserades 
bAde i dagstidningar och i tidskrifter och over
tryck av annonserna utdelades i stor omfattning 
till stationer, pA tag, i godsexpeditioner osv. 
Fargfilmen ~>Med ralsbuss till Lappland~> som 
handlar om statsjarnvagarnas vinterturism och 
presenterar de nya riilsbussarna, inspelades och 
den borjade sin rundfard bade i hemlandet och 
utomlands med 15 normal- och smalfilms kopior. 
Statsjiirnviigarna var med i en utstiillning i Hel
singfors kallad ~>Ut till skarem. I resebyrlternas 
fonster gjorde statsjiirnviigarna reklam for vinter
turismen. Antalet sondagsbiljetter som kunde an
viindas som skidbiljetter, okades och reklamen 
for dem fortsatte i hela landet genom annonser, 
vik- och flygblad mm. dyl. Vinterrabatt- och 
sondagsbiljetternas forsaljning okade med 65 % 
jiimfort med foregaende Ar. 

Sommarturismreklamen intensifierades genom 
plakat och ringresebroschyrer pa engelska, finska, 
svenska och tyska sprAken, annonser, filmer (en 
ny film langs ringresan nr 27 ~~Ett stycke av det 
vackra Finland~>) fonsterutstallningar osv. For 
turist- och siillskapsbiljetterna gjordes nya om
slag. Fargfilmen »Kiitaen kiskoja pitkin» har 
fortsatt sin framgangsrika rundfiird. Till foto
tavlingen med ringresemotiv anmalde sig mAnga 
deltagare. For Finlands Kommunikationer (Tu-
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risten) trycktes fortsiittningsvis Ui.slinjaler med 
reklamtext for jarnviigsresor. Man borjade publi
ccring och utdelning av SJ Persontrafiks forsiilj
ningsmeddelanden och Agent Bulletin. Sondags
biljett- och SJ turistbussblad trycktes. Likasa 
gjordes en framgAngsrik reklam for den nya SJ 
bussresan i Nyland kallad ~>Vi beser historiska 
minnen>> genom annonser och brev. SJ Host
resors reklam fortsatte roed plakat och annonser. 
Upplysningar om De Nordiska Rundresorna gavs 
genom plakat och en broschyr av ny modell. Den 
gemensamma forsaljningen av ringrese- och tu
ristbiljetter steg roed 7 %-

PA Finlands VI Storroassa 1955 hade jiirn
vagarna ett storre utstallningsororade iin nAgon
sin fOrut: utstallningen av gods- och persontrafi
ken skedde pA ett omrAde av 700m 2 • For gods
trafiken forevisades de nya storbehallarna och 
deras nyligen frAn Tyskland anlanda transport. 
bilar, frAn dorr till dorr services roed lastpallar 
burpallar och bilar, triivarornas mekaniska haute
ring i Hk- och Ht-vagnar osv. I den stora person
trafil{paviljongen utovade SJ ResebyrA fullstiin
dig resebyraverksamhet. PA fragetavlingen an
gAende turistfragor gavs 4 638 svar - deltagarna 
var ca 19 000 - och som pris utdelades tillsam. 
mans med Finlands Turistforening och uomen 
Latu fria vinterseroestrar med resor. PA svaren 
gjordes marknadsundersolming angAende fordel
ningen av vinterresorna. SJ ResebyrA staroplade 
58 789 jarnvagsrabattintyg och salde over 2 000 
olika biljetter. SJ trafikombud holl 900 special
redogorelser och sammanlagt utdelades 50 000 st 
tryckalster. torkundernas transportchefer, che
ferna for trafil{sektionerna, SJ trafikombud och 
den kommersiella kororoitten - i allt over 
hundra personer - holl ett geroensarot mote i 
miissans tecken. I stormassans television reste 
roan med expresstag ~Kiitaen kiskoja pitkin>> och 
dar forevisades huru »Jarnviigarna rationalisera1' 
till Er fOrdel» i frAga oro transport av travaror, 
Av jiirnvagsbilder frAn roassan gjordes en film 
~>Pehunpaiin kuljetuspulmat~>, som forevisades for 
niistan 800 inbjudna redan fjarde dagen after· 
miissans slut. 

Jarnvagarna var representerade pA massor i 
Goteborg, Reikjavik och Briissel. 

Den root utlandet riktade reklamen bar fort
farande intensifierats. 

Sommar- och vinterplakat har hangts upp pa 
de storsta Europeiska jarnvagsstationerna och 
Turistforeningen har delat ut plakat pA olika ha11 
i varlden. Jarnviigsannonser bar publicerats i 
utliindska ticiningar s. s. The New York Times. 



Herald Tribune, The Statistic, Export-Import 
Fran~ais, Stockholms Tidningen, Krah.s Vejviser, 
Skandinavisk Logbok, Nordisk Handel ·kalender 
osv. CICE-broschyren >>Med tAget till utlandet•> 
har utdelats till resebyraerna. 

Pa godstrafikens omrade bar reklamen fort
satt med rubriker s. s.: 

Lastpallar frAn statsjarnvi.i.garna, Lastpallar i 
anvandning. Viilj ett formAnligt transportsatt, 

tockvagnar och svangel i travarutransporter, 
Er sandning soro SJ:s spridningstransport, Stadig 
pallast - saker transport, SJ - landets storsta 
trafikverk, Med spridningstransport srnidigare 
kundtjanst, Lagre kostnader med palltransporter, 
Radgor med SJ:s trafikombud oro Era transport
fragor osv. samt med bro chyrer, annonser ocb 
flygblad for att bekantgora godstrafikens olika 
erbjudanden. Kuvertreklamen bar fortsatts fram
gangsrikt; man tryckte en ton-tabell over vagns 
Jasternas fralder och utdelade den at kunderna, 
man utforde ocksa ett plakat over frAn dorr till 
dorr transporten. I dagspressen ocb i ekonomiska 
tidskrifter publicerades annonser . Filmer om jarn
viigal·nas godstrafik forevisades pd. landets bio
grafer, vid undervisnings- och presentationstill
fallen osv. Bland de nyaste filmerna kan nam
nas: l>Traet farda Hings jarnvag•> och >>Pehunpaa 
transportbekymmer•>. Spridningen av jarnvags
filmerna bar effektiverats bl. a . genom Allotria
Films bjalp. Vid Finlands Stormassa den 23. 9. 
-9. 10. 1955 forevisades pd. olika satt SJ:s gods
trafik och SJ:s transporttjanst genom trafikom
budsmannen. 

En for jarnvagskunderna avsedd karta i stort 
format over tran portnatet bar blivit grundligt 
fornyad. En broschyr angaende SJ :s biltrafik pa 
godslinjer och hemtransportverksamhet publice
rades, over den kombinerade tag- och biltranspor
ten rom. publicerades kalend~rredogorelser ocb 
olika annonser avensom over godstrafikens spe
cialerbjudanden och -anordningar. For fran dorr 
till dorr bilarna anskaffades flere skyltar, rekla
roen for SJ:s kundtjanst fortsattes osv. 

Public-relation verksamheten har fortsa•.t roed 
a~t vid olika tillfallen, genom tryckalster osv. for 
den stora allmanheten och statsmyndigbeter redo
gora for jarnvagsinrattningens moderniseringsat
garder pd. person- och godstrafikens omrAde, rek
lam som inriktat sig pd. ungdoroen har bedrivits, 
fotoarkivet ar under fullstandigt fornyande, den 
egna personalen har informerats om kundtjan
stens effektivisering ocb man har redogjort for 
jarnvagsreklamens mal. 

At dem som inom ktmdkretsen foretrader jarn-

vagsinrattningen har tryckts l<ort >) J -land ts 
storsta trafikverk•> - med uppgifter angAende 
jarnvagstrafiken, jul- och nyarsonskningar san
des till kunderna osv. 

Inventeringen av reklamplatser och -former 
utfordes over hela bannatet genom forsorg av 
jarnvagen och Liikennemainos Oy ocb till trafi.l<
platserna anskaffades re.klamramar. Nya reklam
former bl. a. vagnsreklam har tagit.s i bruk. 
Genom broschyrer och annonser samt plakat har 
man bland kunderna gjort reklam fOr uthyrning 
av jarnvagen reklamplatser. 

Under berattelseAret bar jarnvagsreklamen va
rit intensivare och mAlmedvetnare an tidigare, 
vilket har varit agnat att hjalpa jarnvagskun
derna i valet av de formanligaste transportsatten. 
Jarnvagsreklaroen har pA ett anmarkningsvart 
satt kunnat stoda: inrii.ttningens transport- ocb 
forsaljningspolitik, och resultaten kan observeras. 
Saval bland den stora allmanheten soro bland 
statens Jedande myndigheter borjar man allt 
mera anse statsjarnviigarna som en affars- och 
trafikinrii.ttning, vilken stravar till att forverk
liga si.n for nationalekonomin vilttiga transport
uppgift genom att anvanda sig av alla den mo
derna affarsviirldens utvagar - aven en fort
satt intensivare reklam. 

I nternationell samt·rafik. 

G o d s sam t r a f i k me ll an Finland, 
Sverige och Norge via Abo hamn 
- S t o c k h o l m. 

Bestamroelser i samtrafiktariffen och enhets
prisen angAende utraknandet av transportavgif
terna andrades raknat fran den 1 juni och den 
1 december. 

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

Fran och med den 1 februari tradde foljande 
andringar i kraft: 

i transporttariffen ocb dess tillagg for resande, 
resgods, expressgods och gods; 

i Expeditionsreglementet och Griinsavtalet och 
dess tillagg. 

Saroma dag tradde bestammelserna i kraft an
gaende lastning och surrni.ng av gods 1 oppna 
godsvagnar i direkt samtrafik mellan Fi.nland 
och Radsunionen. 

FrAn och roed den 1 mars sanktes bestallnings
avgiften som uppbars for radsryska vagnar. 



I nternationell peraontrafik. 

Den av SJ formedlade trafiken och det diirav 
fororsakade revisions- och utarbetningsarbetet har 
hela tiden okat, i enlighet med okningen av an
talet forsiiljningsbyr~er och den allmiinna ok
ningen av den internationella turismen. N~gra 

speciella moderniseringar eller foriindringar har 
doclr inte gjorts. 

Av iindringar i tariffstadgan kan niimnas att i 
samtrafiken mellan Tyskland och de Nordiska 
liinderna beviljas, riiknat frM den 1 juni 1955 
rabatt At studerande iiven d~ de reser ensamma. 
Rabat ten ar 50 % pa resa frM Finland till Sverige 
och Tyskland, p~ danska jiirnviigar 25 % och 
pa norska jarnvagar 30 %· 

Aven ungdomsforeningar i Finland kan fran 
den 1. 6. 55 ftl. gruppreserabatter om 50 % for 
resor per jarnvag i Sverige, Danmark och Norge, 
fastan SJ for sin egen del endast beviljar 25 % 
rabatt At utliindska ungdomsgrupper. Namnda 
ungdomsrabatt har redan tidigare beviljats av 
tyska och vissa andra landers jarnviigar. 

S J Res e by r a. SJ:s Resebyra erholl ratt 
till I.A.T.A. flygbiljetter varen 1955. Darefter 
saknar byran icke nagra viktigare forsiiljnings
riittigheter. Resebyrtl.n bar aven godkants som 
borande till A-klass resebyrtl. raknat fran den 
20. 7 .-55, i enlighet med Finland trafikanters for 
troenderads reglemente for godkannande. 

For SJ-resetjanst byraerna i Abo, Tammerfors, 
Uleaborg ocb Kuopio bar anskaffats forsaljnings
ratten till de SJ~andinaviska sovvagns- ocb sitt
platserna, samt for Tammerfors annu flygbil 
jetter pa Broderna Karhumakis plan. 

Kontroll av transportavgifter 
o c h r e d o v i s n i n g a r. KontrollbyrM har 
under beriittelsearet enligt faststallda foreskrifter 
kontrollerat debitering och redovisning av den in
hemska trafikens transportavgifter. For person-
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trafikens del bar kontrollen medfort 759 kredit
notor till ett viirde av 781 738 mk och 2 083 
debetnotor till ett sammanlagt varde av 1 794 823 
mk. For godstrafiken har utstallts 26 kreditnotor 
till ett varde av 18 952 mk och 5 550 overdebi
teringar sammanlagt 22 356 468 mk. For gods
trafikens riikning har utskrivits 14 423 st debet
notor vilkas sammanlagda vii.rde utgor 29 652 758 
mk. Dessutom har pA 4 257 remissresolutioner 
debiterats 3 879 941 mk. For arrendeavgifter 
rom. dyl. bar utskrivits 42 debetnotor samman
lagt 5 831 310 mk. Pa grund av fel i stationernas 
manadsredovisningar bar 348 overforingsbrev 
siints, genom vilka, beroende pa felets art, sta
tionernas kontin antingen krediterats eller debi
terats. Resekontrollorerna bar utfort kassakon
troll vid 1 033 trafikplatser. 

J a r n v a g s s t at i s t i k. Statistiska by ran 
uppgjorde under berattelsearet manuskript till 
1953 ars Jii.rnvagsstatistik (SVT. XX), vars 
tryckning dock. inte ansags nodvii.ndig. Dess
utom utfordes insaiPlande av material och dess 
bebandling for Ar 1954 ars Jarnvagsstatistik. 
MAnadspublikationen ~Statsjarnvii.garna, mAnat 
liga forbandsuppgifter>> utkom for tiden oktober 
1954-augusti 1955. 

Under varen 1955 blev 1954 ars godstrafik · 
statistik och tagtrafikstatistiken fardiga samt pa 
bosten 1954-ars pensontrafikstatistik. Genast ef
ter det ovanniirnnda statistiker blivit ffird.iga bor
jade man uppgora IPotsvarande statistiker for 
ar 1955. 

For tariffpolitiska bebov uppgjordes for lir 
1954 statistik over vagnslasttrafiken enligt gods
slag ocb avstandsgrupp, ocb resultaten overlii.m
nades i kartotekform till tariffbyrAn. 

Utover ovannamnda till statistiska byran bo
rande ordinarie arbeten, gavs flere utredningar 
om trafiken till olika myndigheter ocb kom
mitteer. 

VIII. PERSONALEN 

Peraonalen. Varje avdelnings personalantal i 
medeltal under Ar 1955 jamfort med foregaende 
ars framgar av nedanstaende tabell: (se sid. 44) 

Angaende andring av forordningen angaende 
avloningarna gav jii.rnviigsstyrelsen nodiga di
rektiva i SJ Orderblad nr 3/55. 

Om vissa arbetares i statstjiinst pensionsalder 
gav jarnvagsstyrelsen nodiga direktiv i SJ Order
blad nr 3/55.2. 

SJ Orderblad nr 3/55.3; ersiittandet av vissa 
sjukdomstillstMd pa samma siitt som yrkes
sjukdomar. 
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Ordinarie I Extra Arbctnre umn1a. 
personal persona l a pproxJmnt ivt 

Hl55 I 1954 

J a rnYiigs tyre]sen •••• 0 • • •• • •••• 519 510 
LinjeftirvaltniJ1gen .............. 15 194 14 606 

Diirav: 
Ekonomiavdelningen .. . ..... ... . 64 65 
Ban )) .. . ......... 1111 1 099 
Mas kin >) ............ 4 257 4 328 
Fiirrads )) . .. ......... 154 154 
Trafik )) ......... . .. 9 608 8 960 

Summa 15 713 15116 

J ii.rll\'iigsbyggnadsavdelningen .... 35 37 
Total summa 15 748 15 153 

N'armare b e tammel er angaende ersattning for 
sondagsarbete i SJ Orderblad m 7/55. 3. 

Likasa angaende nattpengar, SJ Orderblad. nr 
7/55.4. 

Angaende andring av forordningen om tjanste
mannapensionerna gav jarnvagsstyrelsen narmare 
bestammelser i SJ Orderblad nr 10/ 55.1. 

Om t janstledighet for fri villi gas deltagande i 
repetitionsovningar, vill(a anordnas i Reservoffi 
cer sk olan d en 3. 7. - 31. 8. 55 gav jarnviigssty
relsen narmare direktiv i J Orderblad nr 10/55.2. 

Om andrin.g av forordningen angaend avloning 
m eddelade jiirnvagsstyrelsen J Orderblad nr 
11 /55.4. 

I J Orderblad nr 14/ 55.1 och nr 20/55.2 gav 
jarnvagsstyrelsen narmare anvisningar angaende 
m iniaty rron tgenfotografering. 

I SJ Orderblad nr 18/55.1 och nr 19/55.2 gav 
ja.rnvagsstyrelsen narmare anvisningar angAende 
jarnvagsmannens egnahemslan . 

Angaende lakarvArd da det galler olycksfall 
meddelade jarnvii.gsstyrelsen i SJ Orderblad nr 
16/ 55.1. 

Om andringar av lag angAende andring av pen
s ionslagstiftningen given den 13. 5. 55 samt for
orclningarna angaende tjanstemannapensionerna 
och pensionerna for extraordinarie innehavare av 
b efattning samt statens arbetare, gav jarnvags
styrelsen anvisningar i SJ Orderblad nr 21 / 55.1. 

Angaende andring den 13 . 5. 55 av lagen om 
avl6ning av innehavare av tjanst eller befattning, 
extraordinarie innehavare av befattning, samt av 
forordningen angAende avloning av innehavare av 
statens tjanst eller b efattning avensom andring 
av avloningen for extra och tillfallig personal, 
meddelade jarnvagsstyrelsen i SJ Orderblad nr 
21 a f55. 

1955 I 1954 1955 I 1954- 1955 I 1954 

193 194 81 81 793 783 
5 716 5 946 12 181 11 369 33 091 31921 

62 62 16 11 142 138 
32 32 5177 4 569 6 320 5 700 

2 063 1713 4 838 4 43 11158 10 884 
136 133 1411 1394 1701 1681 

3 423 4 006 739 552 13 770 13 518 
5 909 6138 12 262 11450 

I 

33 884 32 704 

177 201 1879 3 032 2 091 3 270 
6 086 6 339 H 141 14 482 35 975 35 974 

I SJ Orderblad nr 22/ 55.2. meddelade jarn
vagsstyrelsen om andring av pensionsstadgan. 

I SJ Orderblad nr 24/ 55.1 gav jarnvagsstyrel
sen nodi.ga fortydliganden om tjansteresornas 
r eseklasser och dagtraktamenten , vilka faststallts 
den 18 . 5. 55. 

Anglt,ende tiden dfl, arbetct vid verkstaderna 
stAr under sommaren 1955, meddelade jarnvags
styrelsen i SJ Orderblad nr 24/ 55.3. 

I SJ Orderblad nr 25/ 55.1 meddelade jarnviigs
s•.yrelsen om ersattning for sondagsarbete. 

J Orderblad nr 29/ 55.1: avgifter som bor er
laggas for anvandande av tja.nstemannarum, for 
overnattning pa statsjarnvagarnas fartyg samt 
i vilorum eller for att bo i bostadsvagn. 

I fraga om tjansteresorna reseklass och dag
traktamente di\. det beror 6 § gav jarnvags tyrel
sen narmare direktiv i SJ Orderblad nr 30/55.1. 

Om trafikarbetarnas, vagns taderskornas och 
staderskornas loner i arbetsavtalsforhallande rak
nat fran den l. 7. 1955 gav jarnvagsstyrelsen 
nodiga bestammelser i SJ Orderblad nr 35/55.5. 

Angaende kompetensfordringar for forare av 
banbil och motordressin meddelade jarnviigs
styrelsen i SJ Orderblad nr 43/55.3 . 

Om lonernas utbetalande genom postgiro med
delade jarnvagsstyrelsen i J Orderblad nr 
44/55.2. 

Andring av forordningen given angaende stats· 
Jarnvagarnas forvaltning meddelades av jarn
vagssty:relsen i SJ Orderblad nr 4 7/ 55.1. 

S ooialva1·dsver ksamhet. 

D i v i s i o n e n " f o r s o c i a 1 v II. r cJ verk
samhet centraliserades under bera.ttelsearet i sin 
h elhet till centralforvaltningen genom att tvi\, 



sektionssocialcbefer, som arbetat vid linjefor
valtningen, overflyttades jamte sina Aligganden 
till socialvArdsdivisionen. 

I slutet av Aret blev den 1953 av jarnvags
styrelsen tillsatta kommitten for uniform om 
11aturaforman fardig med sitt betankande. I be
tankandet bar undersokts ocb utretts, vilka moj
ligheter jarnvii.gsverket bar, att franga 1.miforms
och kladhjalp systemet och overga till in natura
. ystemet. 

Pa divisionens forsorg bar man alltjamt fort
satt att leda ocb overvaka den inom personalen 
ovanligt livliga egna vaningshusproduktionen 
genom att verka som hjalp At de lokala byggnad -
kommitteerna vid forfragan pa tomter och deras 
anskaffande, samt genom att underbandla med de 
lokala penninginstituten om erhallande av pri
marlan. Under aret blev sammanlagt 6 arava
vaningsbus fardiga varav tva i Helsingfors, ocb 
ett bus i var ocb en av foljande stader: Labtis, 
.Joen uu, Tammerfor , Rovaniemi. I des a bus 
finns ammanlagt 149 bostader. 

Ocksa uppforandet av egnahem hus har fort
satt bland jarnvagsmannen. Aven denna verk
samhet bar man genom divisionens forsorg for
sokt leda och bjalpa genom att fordela de till
budsstaende byggnadslanen inom ramen for bud
geten samt genom att at de som bygger ge olika 
byggnadsritningar avensom radgjort om reserve
randet av nya egnabemsomraden for personalens 
byggnadsverksamhet. 

Man bar fortsattningsvis fast uppmiirksam
heten vid uppforandet av nya socialvArdsutrym
men och reparation av de befintliga, men de 
knappa anslagen har bindrat arbetet pa detta 
arbetsfiiJt. 

Under berattelsearet intraffad sammanlagt 
4 872 olycksfall, av vilka 2 200 bland innehavare 
av tjanst- eller befattning ocb 2 672 bland arbe
tare, olycksfallstatheten var salunda 13. 5 per 
100 personer. I den forra gruppen alltsa inne
havare av tjanst eller befattning var tiitheten 
10. o och i den senare g1·uppen 18. o. PA grund 
av olycksfall forlorades sammanlagt 66 538 ar
betsdagar, vilket utgjorde per en person 1. s 5 och 
per varje olycksfall 13.7. 

I gruppen for innehavare av tjanst eller be
fattning var motsvarande tal 29 626; I. a 5 och 
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13.5 samt for gruppen arbetare 36 912; 2.61 och 
13. s. ammanlagt 18 olycksfall slutade med 
dod en. 

For att minska antalet olyc,;:sfall har man de
lat ut pa avdelningarna arbet;sskyddsanvisningar, 
plakat rorande arbetsskydd i jarnviigssamman
bang samt annan upplysningsmaterial. Den under 
Aret inspelade kortfilmen angaende skyddsatgar
der i fraga om jarnvagarnas bransle- och forrads
arbeten forevisades vid olika tillfallen. Vid verl<
staderna anordnades tavling i arbetsskydd. Tack 
vare denna ocb andra upplysningstillfallen 
minskade olycksfallstatbeten vid verkstaderna 
med 14. s 0

0 jamfort med foregaende Ar. Aven 
fOrovr.igt utvisar bela inra.ttningens olycksfalls
antal en liten minskning. 

Mer an tidigare har man fast uppmarksam
beten vid personalens fritidssysselsiittning. I 
detta syfte bar man anordnat bl. a. olika for
stroelsetillfallen samt stott de bland personalen 
verkande klubbarna ocb forbunden for olika 
hobbies. For dem som bor i egnabemhus och 
i jarnvagens hus anordnades for andra gangen 
en tavling kallad 13J tavling om bast ballna bem
gardsplan. En motsvarande tavling anordnades 
ocksa mellan de olika trafikplatserna med in
riktning pa det omgivande omradets skotsel. For 
att utveckla och stoda semesterverksamheten 
grundades under berattelsearet Jarnvagsmannens 
semesterforbund . I understod for semester
vis"~;else utdelades sammanlagt 448 912 mark At 
79 jarnvagsman. Arbetet fOr utvecklandet av 
sport ocb idrott bar fortsatts tillsammans med 
SJ Sportkommitte. Med tanke ptl. sportverksam
heten indelades jarnvagsnatet i 10 kretsar och 
37 distrikt, dar en egen distriktkommitte verkar 
i varje. Deltagarantalet i de olika +,avlingarna 
och tillfallena kan beraknas till 10 000-11 000 
jii.rnvagsman. 

Dessutom bor namnas av SJ sportkomroitte 
utfort arbete for grundandet av alit flere nt
fardsbarbiirgen, for att personalen skall ha till
falle att isynnerhet i motions och utfards av
seende fara till dessa och tillbringa semestern 
dar och forbattra sin fysiska kondition. For 
detta ii.ndamtl.l har ocksa Rautateiden Urheilun 
Tuki-saatio beviljat medel. 
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IX. OLYCKSHANDELSER 

Antalet trafikolyckor under Ar 1955 samt antalet darvid dodade eller kadade p ersoner fram
gar av foljande tabell: 

Antal Kolli- OvcrkOrninga.r Ur- Andra Dodade Skadad 
olyckor sioner spAringar orsaker 

vid plan- I pA annan 
k ors ning plats 

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

X. DET EKONOMISKA LAGET 

Statsfarnviigarnas kapitalvarde. 

Statsjarnvagarnas kapitalvarde. 

Enligt bokforingen u tgjorde kapitalvii.rdet av statsjii.rnvagarnas fardiga banor 
vid utgangen av ar 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 280 377 471 

Under ar 1955 har tillkommit: 
Viirdet av nybyggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 221 928 974 
Vardet av ny rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 785 613 981 
Vii.rder, av nya arbetsmaskiner (franraknat arbetsmaskinerna vid 

jarnvagsbyggnaderna samt bruksinventarierna) . . . . . . . . . . . . . . 429 332 579 

Harifran avgar for ar 1955: 
Under aret bar avskrivits: 

P a viirdet av fastigheter .......... . .. ........ . ........... . 
>> arbetsmaskiner .. ..... . . .... . ........... . . . . 

)) •> rullande materiel 

Under aret har amorterats: 
Pa vii.rdet av fastigheter ........ .. .. . .. .... .. .. ... . ..... . 

» arbetsmaskiner ..... .. ... ... ... ... .. . ...... . 

1 068 686 
1 526 310 

28 546 240 

374 448 400 
127 750 300 

>> •> rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 665 300 
Kapitalvii.rdet av statsjii.rnvii.gamas fardiga banor sAlunda vid utgangen av ar 1955 

Hartill bor laggas de nya banbyggnademas fastighetsviirde, inalles ..... . .. . .. . 
samt Hyvinge mekaniska verkstads byggnadsvarde . .... . . ....... .. .. . .... .. . 

Hela kapitaalvardet utgjorde sahmda vid utgangen av ltr 1955 1 ) .... .. . ...... . 

5 436 875 534 
39 717 253 005 

790 005 236 
38 927 247 769 
14 071 947 572 

437 026 272 
53 436 221 613 

1) Hari ingar icke bruksinventarierna, vilkas viirde vid redogorelsearets slut utgjorde 519 92-1897 mk. 

Av de fii.rdiga banornas kapitalvii.rde b elopte 
sig pa fastigheter 24 303 777 632 mk, pa rullande 
materiel 12 580 986 740 mk och plt arbetsmaski 
n er 2 042 483 397 mk eller procentuellt r esp . 
62. 4 3, 32. 3 4 och 5. 2 a. 

Statsjarnvagarnas inkomster. 

Inkomst er 

Statsjarnvii.garnas bruttoinkomster steg a r 1955 
till 26 380 241 475 mk. Fran d enna summa bor 
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avdragas utbetalningar till frti.mmande jarnviigar 
m. fl. samt restitutioner till trafikanterna, sam
manlagt 1 279 412 408 mk, varfor for redo
gorelsell.ret aterstAr som slutlig nettoinkomst 
25 100 829 067 mk. Da motsvarande summa for 
foregaende Ar utgjorde 23 851 554 245 mk har 

i.nkomstema okat med 1 249 274 822 mark eller 
5.23 %· 

Pli olika huvudgrupper fordelar sig de slutliga 
inkomsterna for liren 1953- 1955 pll. foljande 
satt: 

Inkomsternas art Ar 1955 Ar 1954 Ar 1953 Okniog llr 1955 
jamf. med 1954 

mk I 
.. 
7o mk mk mk 1% 

Persontrafikinkomster 5 381 079 004 21.43 5 100 641 861 4 944 911771 

I 
280 437143 5.49 

Godstrafikinkomster .. 17 053 563 209 67.94 16 616 379 496 15 549 695 280 437183 713 2.62 
Ovriga trafikinkomster 678 492 342 2. 70 444 940 335 466 469 081 233 522 007 52.47 
Telegrafinkomster .... 4 021702 0.01 4 514 984 4 862 942 - 493 282 - 12.26 
Inkomst av automobil-

trafiken ........... 482106 770 1.93 245 935 257 219 474 938 236 171 513 96.32 
Ersattni.ng for postbe-

fordringen ........ 300 358 900 1.19 300 353 830 300 317 775 5 070 0.01 
Diverse inkomster ... 718 291 940 2.87 681722 795 594 896129 36 569 145 5.28 
Ersattning for rabatt-

535 938 400 transporter .... .... 482 915 200 1.93 457 065 687 25 849 513 5.47 
Summa 26 100 829 067 100.00 23 861 554 245 22 616 566 316 1249 274 822 5.23 

Statsjarnviigarnas utgijter. 

Utgifter 

Utgiftema for statsjii.rnviigamas forvaltni.ng, 
underhA.ll och trafikering uppgick ar 1955 till 
25 5"66 345 138 mk, mot 22 550 237 266 mk fOre 
gaende ar och utvisade sll.lunda en okning om 
3 016 107 872 mk eller 13. 3 7 %· 

Utgiftsprocenten, dvs. procentforhlillandet mel
Ian utgifter och inkomster utgjorde ftr 1955 
98.17, ar 1954 94.54 och lir 1953 99.64. 
Jii.mvii.g styrelsens utgifter utgjorde 541 554 544 
mk och utgifterna for linjeforvaltni.ngen 
25 024 790 594 mk eller i procent av utgifternas 
totalbelopp resp. 2. 11 och 97. s 9 %. 

Jamforda med foregaende ar fordelar sig ut
gifterna pll. de olika roomenten pa foljande sii.tt: 

l:tgiftens art / Utgiftcr i mark Okning eller minskn!ng 

I •\r 1955 

(-) ar 1955 

I Ar 1954 mk I ~{, 

J arnvi.igsstyrelsen 
A vloningar .............................. ... 255 360 994 219 809 089 35 551905 15.98 
Extra personalens arvoden ................... 89 374 761 72 093 453 17 281308 23.61 
Vi.kariatsarvoden .......................... . . 2 335 914 2 137 044 198 870 9.26 
Resekostnader ............. ... ......... . ... . 12 913 982 11392 263 1521 719 13.27 
Ordinaria pensioner ......................... 54 636 450 47 564 825 7 071625 14.89 
Extra pensioner . ..... . ........ . ....... . ... . 2 001 075 1577 800 423 275 26.82 
Y rkesundervisningen • ••• • •• •••••• 0 • •• 0 •••••• 8 650 474 6 428 503 2 221971 34.55 
Generaldirektorens dispositionsmedel . . ... ..... 75 000 69 494 5 506 7.92 
Vii.rme, lyse, vatten och renhaJlning ........ . .. 11444 555 12 922 763 1478208 -12.04 
Tryckningskostnader .... . . . ... ... ... ...... .. 2 000 000 1 995 783 4 217 0.21 
Diverse utgifter ....................... . . . . .. 41827 946 37 709 711 4118 235 10.92 
Trafikekonomiska forskningsanstalten ...... . .. 3 665 848 3 417 766 24 082 7.25 
lnde.xforhiijningar av innehavarnas av tjii.nst eller 

befattning avloningar ..................... 37 620112 32 852 846 4 767 266 14.51 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags och folkpensionspremicr 0 0 •• 0 0 •• 19 647 433 16 912 393 2 735 040 16.17 
Summa 541554 544 466 883 733 + 76149 019 -

- - - 1478 208 -
- - + 74 670 811 15.88 
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U tgiftens art 

J arnvagens li njeforvaltning och drifttttgifter 

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

fornodenheter ... . .............. . .. . ..... . 
Resekostnader, dagtraktamenten och ersattningar 

for flyttningskostnader ................... . 
Ordinarie pensioner ......... . ........ . ... .. . 
Extra pensioner ........ . .................. . 
Statsjarnvagarnas andel till familjepensionsfonden 
Skadestand for olycksfall ................... . 
Ovriga vardutgifter ........................ . 

Inventarier och driftmaterialier 
Driftinventarier den.s underh.UI och inventering 
Bransle ............... ..... .. ... ...... .. .. . 
Ovriga driftmaterialier och diverse anskaffning .. 

Bana och byggnader 
Underhall av bana, banomnide samt byggnader 
UnderMll av anlaggningar for elektrisk drift 

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

Rorlig materiel 
Underhall av rullande materiel, arbetsmaskiner 

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

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

Ovriga sakutgifter 
Tryckningskostnader .................... . . . . 
Skadeersattni.ngar .. . ....................... . 
Skatter ... .. ........ .. .. ... . . ... . . .. ... . .. . 
Ersattning at postverket for postbefordran .... . 
Diverse utgifter ..... .. ..... ...... . .... . .... . 
For oforutsedda behov, till mi.nisteriets forfogande 
For oforutsedda behov, till jarnviigsstyrelsens for-

fogande ........ . .......... ........... . .. . 
Amorteringar ........... . ..... ... . ......... . 
Indexforhojningar av iru1eh. av tjanst och befatt. 

med gnmdlon avloningar ................. . 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags- och folkpensionspremier .. . .... . 
Innehavarnas av tjanst eller befattni.ng pa det 

forstorda omradet i norra Fi.nlaml dagspen-
ningar .. .. .. . ..... . ........... ...... .... . 

U tgifter i mark Okning eller minskning 
(- ) 1\r 1955 

ar 1955 \ Ar 1954 mk 

5 911307 576 
1825 508 449 

456 2!15 853 

1 408 1s2 632 1 

105 289 100 
1 272 886 038 

49 170 956 
338 128 267 

78 562 948 
16 341 430 

74 541 079 
4 993 231 307 

425 398 475 

2 832 778 390 

73 801 970 

2 987 004 833 

3 972 228 

53 011246 
28 022 674 
11783 718 
10 000 000 
29 224 263 

988 730 
731 960 208 

864 649 504 

436 847 933 

5 900 787 

5 225 839 514 
1543 403 352 

363 812 841 

1160 326 310 

85 881 210 
1103 369 690 

45 839 249 
316 746 849 

67 160 683 
15 943134 

75182 354 -
4 594 418 752 

400 352 046 

2 325 237 858 

67 947 530 

2 827 937 822 

1 268 580 

51522 0 3 
27 760 333 

9 386 223 
10 000 000 
26149 903 

350 000 
566 166 821 

771 615 117 

394 345 249 

5 390 030 

685 468 062 
282105 097 

92 483 012 

247 856 322 

19 407 890 
169 516 348 

3 331707 
21 381 418 
11402 265 

398 296 

641275 
398 812 555 

25 046 429 

507 540 532 

5 854 440 

159 067 011 

2 703 648 

1489163 
262 341 

2 397 495 

3 074 360 

638 730 
165 793 387 

93 034 387 

42 502 684 

510 757 

13.11 
18.27 
25.42 

21.29 

22.59 
15.32 

7.26 
6. 75 

16.97 
2.49 

- O.S!J 
8.6 8 
6.2 5 

21.82 

8 .!H 

5.62 

213.1i 

2. 9 
0 .95 

25.53 

11.7 5 

182.28 
29.28 

12.05 

10.77 

9.46 
Linjeforvaltningen sammanlagt 25 024 790 594 22 083 353 533 + 2 942 078 336 

- - - 641275 
+ 2 941 437 061 

Inalles 25 566 345 138 22 550 237 266 , + 3 016 107 872 
13.31 
13.37 

Enligt stats jarnvi:i.garnas bokforing utvisade 
d et ekonomiska resultatet av statsjarnvagarnas 
drift under Ar 1955 ett underskott om 465. 5 

milj. mark. DA. motsvarande r esultat ar 1954 
utvisade ett overskott om 1 301. a milj. mark 
var det elwnomiska r esultate t for 1955 jiimfort 
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m ed foregll.en de a r l 766. s milj. mark eller 379.5 4 

% sii.mre. 
varande ekonomiska resultat av folj ande sam
manstii.llning: 

I exak ta siffror framgll.r vii.xlingarna i ifraga-

Ar 1955 r 1954 Okning eller mi nskning 
(-) Ar 1955 

mk mk mk I % 

Inkomster ..... . ........................... . 

I 
25 100 829 067 23 851 554 245 1 249 274 822 5.2a 

Utgiftcr .. . ........... .. ....... . ............ 25 566 345 138 22 550 237 266 3 016107 872 13.37 
Overskott eller brlst (- ) I - 465 516 071 1 301 316 979 - 1 766 833 050 -379.64 

Helsingfors, jii.rn.vi:igsstyrelsen den 23 oktober 1956. 

H. ROOS 

Arvi NikkiUi. 


