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ALLMAN OVERSIKT 

1. Efterfragan pA jiirnvligstransporter 

Ka.rakteristiskt for jarnvagstrafiken ar 1956 
bar varit a ena sina de mycket stora trafikerings
svt\rigbeterna under t\rets forsta balft samt A 
andra sidan konjunkturforsamringen. Da man 

forsoker analysera. de vi:isentliga forandringarna 
inom vt\r nationalekonomi, som bar inflytande pa 
vt\r jarnvagstrafik, kan man fasta uppmarksam· 
beten vid de av foljande tabell framgaende fak
torerna. 

Tabell 1. Utveckling av de efterfragan pa jarnvagstra.fik paverkande faktm·ema under ann 1952-1956. 

Prestntion 

Industriproduktionens volymindex ...... . .... . ....... . . 
Sk~slmshallningens produktionsindex ......... ....... .. 
Re -nationalproduktionens index ...................... 
Importens volymindex . ... ..... .... ................. .. 
Exportens » • 0 •••••••••••• 0 •••••• •• ••••••••• 

Yrkesmii-s ig motorfordonstrafiks volymindex: 
persontrafik .................... .. .................. 
godstrafik ...... . ..... . ............. . ......... ..... 

Antal lastbilar i trafik ................................ 
Persontrafil{ med bilar och hussar ............... ... . .. 
Godstrafik med lastbilar ......................... . .... 

k = rattat tal 

Fastan industriproduktionen i sin belhet alltsa 
fran t\r 1955 till ar 1956 okat ca 3 %. ar det 
dock symptomatiskt, att exportens volymindex 
fallit nastan 2 %· Skogsbusbt\llningens produkti
onsindex har fallit annu mera. Importen, vars ut
veckling i allmanhet foljer ungefar ett ar efter 
exportens utveckling, ar den enda post, som 
bar okat kraftigare. 

Da man granskar sarskilt forandringarna inom 
konkurrenssituationen, konstaterar man, att den 
yrkesmassiga motorfordonstrafiken under tiden 
1955-56 bade pa person- ocb pa godstrafikens 
omrade med avseende pa sina transporters volym
index vuxit lika mycket som industriproduk
tionen, ca 3 %· Enligt en av Vag- ocb vatten-

I Enhet 11952 j 1953 11954 11955 11956 
I 

&1948 = 100& 125 133 152 169 174 
~ 103 90 108 115k 107 
>) 121 123 134k 143 146 

»1935 = 100>) 187 137 177 205 223-

• 97 102 118 128 126. 

&1952 = 100•> 100 108 117 131 135o 

• 100 121 141 163 168 
st. 35 006 34412 34 336 38 259 45 373 

106 pkm 4 640 4 970 5440 5 820k 5 890 
106 ntkm 1250 1380 1610 2 210k 2 230 

byggnadsstyrelsen utford berakning ar bela mo
torfordonstrafikens okning for samma tid dock 
mindre. I jarnvagstrafiken bar antalen ton- ocb 
personkilometer a sin sida minskat ca 3 %· 
Motorfordonstrafiken bar alltsa fortfarande vuxit 
snabbare an jarnvagstrafiken . .Jarnvagarnas andel 
i totaltrafiken (endast landtransporterna) bar 
fortfarande blivit mindre: den omfattade ca 2/ 3 

av godstrafiken ocb litet over Y4, av persontra
fiken. 

2. Trafik och transporter 

Jarnvagstrafikens utveckling under de senaste 
aren bar varit fOljande: 
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Tabell 2. Jarnvi.igamas kommersiella tmjik ar 1952-1956. 

l"~rrs tntion 

'fmnsporterad godsmangd ......... . ................. .. 
Nettotrafik •••• 0 ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Medellast .. ..... . ....... . .............. . .. .. . . ... .. .. 
Godsvagnarnas totng,'ing •••• • ••• 0. 0 0 0 ••••• •••••• 0 • •• •• 

Persontrafiken •••• 0 •••• ••••••• • 0 •• 0 ••• • •••••••••••• •• 

Person vagnarna utnyttj ningsproportion ••••••••••••••• 0 

Bade person- ocb godstrafiken bar under be
rattelsearet minskat. I synnerbet godstrafiken 
besvarades av den exceptionellt striinga vintern 
vid borjan av Aret. Vid sidan av sno- ocb kold
bindren maste exporttransporterna i sin belhet 
riktas mot Sydviistra Finland, da Abo ocb Hango 
var de enda oppna barnnarna. Pa grund av de i 
allmiinhet H~ngre transportstriickorna ocb stock
ningarna kan man uppskatta vagncirkulations
tiderna diirvid ba varit ungfar en tredjedellangre 
an under sommarforballandena. Som foljd biir
av, samt pa grund av den 21 dygn langa gene
ralstrejken i mars radde en betydande brist pa 
vagnar iinda £ram till sommaren. Under den se
nare biilften av aret bar dock niistan alla till 
transporter bestiillda vagnar kunnat ombesorjas. 
Godstrafikens volym forblev under forra arets 
niva i friimsta rummet pa grund av de till foljd 
av generalstr ejken outforda transporterna. 

Under aret fullbordades planliiggningsarbetena 
avsedda for vagnlasttrafikens utvecklande. Vagn
lasternas fjiirrtransporter utfores sa, att man i 
sa stor utstrackning som mojligt begagnar sig av 
>>direkta>> tagforbindelser, mellan centralranger
bangardar. Enligt den utarbetande planen kom
mer antalet av dessa bangardar att vara sex : 
Kouvola, Riihimaki, Tammerfors, Seiniijoki, 
Pieksamaki ocb Uleaborg. Samtidigt bar mojlig
heterna att utveckla vagnlasternas spridning ocb 
bopsarnling ocksa undersokts. Som resultat av 
des a undersokningar bar man redan kunnat 
uppna en 13 %:s inbesparing pa rangeringstagens 
resetimmar. Minskningen vi ade sig vara mojlig 
diirigenom, att man begagnar sig av riilstrakto
rer och forandrar rangeringstagens korsatt. 

Av andra atgarder i skotseln av godstrafiken 
m.a namnas foljande: Man har forsokt rninska om
la tni11gen av styckegods bl.a. genom att oka 
antalet distriktvagnar. For att gora banteringen 
av styckegods snabbare, har man skaffat flere 
maskinella lastningsanordningar samt lastpallar 
av olika typer. Vid slut t av A.ret var 17 400 last-

I 
EnhcL 

I 
1952 

I 
Hl53 1054 1955 1956 

106 tn 17.2 15.6 17.0 19.2 18.0 
106tnkm 3 940 3 670 4160 4 540 4420 
tn jax. 5.6 5.6 5.7 6.0 5.9 

% 19.1 19.6 20.8 20.6 21.4 
106 pkm 2 070 2 060 2140 2 260 2 200 

0/ 
/ 0 38.4 36.9 36.2 38.5 40.0 

pallar utbydra till kunderna. Pd. grund av bade 
okningen av maskinell lastning och andra ut
vecklingsatgarder bar den hanterade godmang
den, som 1\r 1954 var 0. s 5 t per manarbetstimme, 
stigit med 1. 21 t per manarbetstimme. For bop
samling ocb spridning av styckegods grundades 
under aret 9 nya spridningsbillinjer, varjamte 
centraliserad bemtransport pAborjades pa sju or
ter. 

Som en bandelse med sarskilt inflytande pa 
persontrafiken bor niimnas Aterstallandet av 
Porkala arrendeomrAde den 27. 1. 1956. FrAn ocb 
med borjan av maj insattes i trafik mellan Hel
singfors ocb Abo ett expresstag- ocb ett motor
snalltagpar. Kortiderna iiven for de andra tagen 
forkortades avseviirt. Samtidigt byttes person
tagen mellan Hyvinge-Hango till ralsbussar, och 
lokaltagsliigenheterna pa kustbanan utstracktes 
anda till Masaby ocb Kyrkslatt. Nagra lokal
tAgslagenheter upphorde pa striickorna Helsing
fors-Riibimaki, Tammerfors- Suinula, Tammer
fors-Toijala och Helsingfora- Koklaks. Pa 
strackan Raumo-Peipohja borttogs fyra Mg
par, som ersattes med busslagenbeter. Pa mot
svarande siitt gick man tillvaga pa strackorna 
Periila-Kasko, Kovjoki- ykarleby, Jakobstad 
-Bennas ocb Abo- Paimio. 

Sammanlagt trafikerade j iirnvagama vid slutet 
av Aret 12 busslinjer, som alia ersatter tidigare 
tagforbindelser. Under aret ingicks mellan Matka
huolto ocb jarnvagarna ett avtal, enligt vilket 
Matkabuo1tos rabatt- och manadsbiljetter galler 
aven i jarnvagarnas linjebussar. 

3. Tekniska produktionsmedel 

Under beriittelsearet inforlivadcs foljande ba
nor med de fardiga banorna och oppnades for 
allmiin trafik: den 24. o km lAnga striickan 
Muuras- Pihtipudas pa bandelen Suolahti
Haapajiirvi, den 15. 2 km langa strackan Siilin
jarvi- Sankimaki pa bandelen iilinjarvi- J uan-



koski samt den 11. ~ km langa strlickan Pesiokylli 
- Kovajlirvi pa banan Kontiomliki-Taivalkoski 
Av den sistnamnda, sammanlagt 171 ]{m langa 
banan har 103 km redan oppnat for allmiin tra
fik. 

Bangardsutvidgnings- och sparregleringsarbeten 
utfordes bl. a. pa foljande trafikplatser: Tammer
fors, Helsingfors, UleAborg, Kemi, Piekslimliki. 
Parikkala, Vilhnanstrand, Hillo och Fredriks
hamn. Mellan Salo och Pernio paborjades tunnel
byggnaden vid Tottola for utriitning av banan. 
AndJ:a viktigare utratningar av banan utfbrdes 
liven pa bandelarna Inkeroinen-Fredrikshamn, 
Toivala-Siilinjlirvi och Alapitka-Lapinlahti. I 
fraga om pagaende arbeten pa dubbolspar rna 
nlimnas, att den 18. 12 det andra sparet pa strlic
kan Riihimliki- Lepplikoski togs i brul~ varjamte 
arbeten pagick liven annorstlides pA strlickan 
Riihimaki-Toijala samt pa strackan Kaipiainen 
-Kaitjarvi. Makadamisering utfordes samman
lagt pA en strlicka av 144 km pa bandelarna 
Riihimaki-Tammerfors, Ylivieska-Uleaborg, 
Ylivieska--Iisalmi, Iisahni-Kontiomaki och 
Kouvola-Raippo. Makadamforbrukningen under 
aret var 344 000 m 3• Inalles fanns vid arets slut 
544 km makadami erad bana. 

Om utvecklingen av sakerhetsanordningar ma 
namnas, att reUistallverk fullbordades vid Fred
riksberg, Messukyla, Kalvitsa och Kantala. 

Ombyte av skenor till nya pa huvudspar ut
fordes inalles pa 73. s km, vilket ar endast unge
flir 30 % av foregAende ars motsvarande tal. 
Darjamte ombyttes skenorna till brukbara redan 
begagnade skenor pa 31. 5 km. Pa grund av 
skenbrott maste 4 610 skenor avlagsnas fran 
banan. Skenbrottens stora antal beror narmast pa 
skenornas overarighet. Med avseende pA tagsaker
heten var jiirnvagsstyrelsen av derma anledning 
tvungen att b griinsa tagens storsta tillatna ha -
tighet fr. o. m. den I. 12 pA. bandelarna Tammer
fors-Bjorneborg, Seinajoki- Gamlakarleby, 
Pieksamaki-Kuopio och w·mes-Rumo. Dessa 
atgarder betydde naturligtvis minskning ay ban
linjens kapacitet pa dessa bandelar. 

Under aret blev 5 anglok fardiga. Dessa var 
alla tunga godslok. Tre latta lok for blandade 
tag och et.t personlok avskaffades. Yid arets slut 
fanns clet 799 st lmglok. Antalet motorlok okade 
pa motsvarancle tid mecl fern diesel-rangerlok, sA. 
att deras antal vicl A.rets slut var ammanlagt 29. 
De latta motorvagnarnas (riilsbussarnas) antal 
var vid arets slut 96, meclan okningen var 18 st. 

Persontrafikens vagnpark okade under aret 
med 12 nya sovvagnar, med tva sliipvagnar for 

7 

expresstAg och tre fiir motorvagnar. Bruttook
ningen av godstrafikens vagnpark var under A.ret 
ca 1 000 nya vagnar, av vilka 832 var avseclda 
for travarutransport med 20 tons lastkapacitet. 
GoclsYagnparken omfattade vid arets slut 11 1 0 
tackta och 15 673 oppna vagnar eller samman
lagt 26 853 godvagnar. 

For att underlatta arbetet pa bangardarna 
reste man sammanlagt 8 stycken stralkastar
mast r pa sex trafikplat er. Vid thets slut fauns 
clet pa inalles 24 trafikplatser sammanlagt 78 
stralkastarmaster. For thgprestationer avsedda 
talregistreringsapparater togs i bruk pa bandelen 
Haapamaki-Tammerfors pa de 12 viktigaste 
trafikplatserna. Vid rangeringsryggen pa Kou
vola rangeringsbangard tog man i bruk en lok
radiostation, om omfattar tqlt rorliga och en 
fast station. 

Material- och tillbehorforn\dens lagervi:irde 
lyckades man minska fran forra arets ea 7. 5 mrd 
mk till ca 6.5 mrd mk genom att effektivisera 
forradskontroll och minska inkw·ant vara. Av 
lagervardet utgjordes ca l. 6 mrd mk av in
hemska brlinslen och travaruforrad. Leveranserna 
till lagren var sammanlagt 11. 5 mrd mk, sa 
att lagringstiden i mecleltal enligt ungefarlig 
berakning skulle syna vara 6-8 manader. Un
der aret forsokte man i synnerhet utveckla an
ordningarna och metoderna fOr brlinsleutdel
ningen. Darjamte fortsattes standanliseringen. 

4. Ekonomi och tariffer 

Jarnvagarnas ekonomi har under berlittelsc
aret blivit svarare. Huvudorsaken hartill har 
varit den kraftiga stegringen av priserna for kost
nadskomponenterna. Siirskilt stort inflytande har 
de mot slutet av ar 1955 fastslagna loneforhoj
ningarna for innehavare av state11S tjlinst eller 
betattning haft. Foljande tabell visar utvecldin
gen av priserna for nagra av de viktigaste kost
nadskomponenterna under de senaste fern aren. 

Utvecklingen av inkom ter och driftomko t
nader enligt bokforingen har varit foljande: 

Arsresultatet enligt bokforingen visar alltsa en 
brist pa 6. 6 % for berattelsearet. De nominella 
driftutgifterna bar sedan foregaende A.r stigit 
13 . 4 %. varav 10.4% kommer av prissteringar 
och 3. o % av okningen av kvantitativ forbruk
ning. Att omkostnaderna trots trafikens minsk
rung clock till beloppet har stigit, beror pa att 
pensionsomkostnadernas bolopp har stigit och 
att man i underhall av banan med tillhjalp av 



Tabell 3. Driftomkostnadernas prisindex ci?· 1952-56 (enligt omkostnadsoversikten) 

Pri~lndex 11952 11053 11!15-l 11955 
I 

1056 

Personalom kostnader ••••••••••••• 0. 0 ••• ••• 0 •••••••••• 94 98 100 110 126 
Dragkraftens bransle ••• • ••••••••• 0 • • • •••••••••••••••• 129 114 100 102 110 
Rullande meterielens 1mderbiill ••• 0 •• • ••• • •••••• • • • • • 0. 99 101 100 101 106 
~ndorhall av bana, bygg11ader och anlaggningar ........ 102 103 100 102 110 
Ovriga driftomkostnader l) ............................ 112 104 100 101 107 
Almiinna omkostnadsprisindex ......................... 103 102 100 106 117 

1 ) Avakrivningarna. inte m driiknade 

Tabell 4. Drijtutgifter, inkomster och a1·sresultat enligt jiirnviigarnas bokforing Men 1952- 56 (Mmk} 

(Bilaga 1 + sammanstallningen pll sida 5 i omkostnadsoversikten) 

Personalomkostnader ....... . ............ .. ...... . . .. . 
Dragkraftens bransle 1) ............... . ... . ..•.... . • . . 

Underhall av bana, byggnader och anlaggningar ....... . 
nderhall av rullande materiel, bilar och arbetsmaskiner . 

Diverse driftomkostnader 2) . .. .••••••• • •.•• . .••••.•••• 

Avskrivningar enligt bokioringen ......... . .. . ..... . .. . 
Driftomkostnader sammanlagt ...... . ................. . 
Inkom ter ...... . .. . .............................. . . . 

rsresultat ................. . ........ . .............. . 

I 1952 

1

1953 

11 516 
5 416 
2 396 
3 017 
1313 

344 
24 002 
25 099 

+1 097 

11 488 
4 418 
2 453 
2 977 
1 248 

441 
23 025 
22 616 

- 409 

11954 

11510 
4 233 
2 289 
2 828 
1124 

566 
22 550 
23 852 

+ 1302 

1 1955 11950 

13 252 15175 
4 592 4 18 
2 591 3 282 
2 987 3193 
1 412 1619 

732 894 
25 566 2 9 2 
25101 271 4 

- 465 - 179 

1 ) Lokens och motorvagnarna< briin>le. - ') Inneh(LII er bl. a. bilarna.~ brunslc. 

ott storre anslag kunnat fylla den brist pll. under
hA.ll, som uppstll.tt under tidigat·e Ar, I detta 
sammanhang har man skal att fasta uppmark
sa.mbet sarskilt vid den belastningt, som persona
lens ratt till pension utgor for inrattningen. Det 
kan vantas, att denna bela.stning pa grund av 
personalens ofordelaktiga Aldersklassfordelning 
under de ni:ir·maste aren fortfarande kommer att 
oka starkt och forsvAra inrattningens hushll.llning. 

For att tacka den vantade bristen hojde man 
den allmanna nivan for transportavgifterna 
fr.o.m. den 3. 6. 1956 i persontrafiken i medeltal 
18. 5 %, for expressgodstransporterna 34. s % 
samt for fraktgodstransporterna 11 %- Betraf
fande travarutransporterna genomfordes forhoj
ningen forst fran borjan av septemper. Forhoj
ningen av gnmderna for transportavgifterna kom 
sahmda att vara i medeltal 12- 13 % av den i 
huvudsak frAn borjan av Ar 1952 fast tallda ni
Vl n. Om man annu tar i beaktande, att om
ko. tnadsprisernas stegring fran Ar 1954 till ar 
1956 har varit i medeltal 17 %, ar det uppen
bart, att denna tarifforhojning. som dessutom 
}Jar varit i kraft endast ett hal t ar, inte har 
lnmnat eliminera den av omkostnadssidan foror
sakttde bristen. 

5. Sammandrag 
De for jarnvagarna karakteristiska dragen un

der berattelsearet, trafikeringssvll.righeterna vid 
borjan av aret och de forsvagade konjunkturerna 
mot slutet av aret fororsakade tillsammans, att 
jarnvagstrafikens volym minskade jamfort med 
foregAende ll.r, medan daremot den yrkesmassiga 
motorfordonstrafikens volym vaxte. Den kraftiga 
tigningen av jiirnvaga.rna.s omkostnadsprisnivll. 

har forsvarat dess hushd.ilning betydligt, vilket 
framgick av den avsevarda bristen under be
rattelseAret. Aven osunda landsvag investeringar 
bar for sin del forsvarat jarnvagarnas marknads
sitnation. 

Enligt jarnvagsstyrelsens ll.sikt borde man for 
att forbattra situationen II. ena sidan kontroilera 
viktighetsordningen for utvecklande av land
transportformerna, a andra sidan skyndsamt 
satta i gAng den nodvancliga moderni. eringen av 
jarnvii.garnas tekniska produktionsmedel i till
rackligt stort omfll.ng. Endast pA det sistnam.nda 
sattet kan den hoga omkostnadsnivan stinkas och 
undvika sll.dana kapacitetsminskningar, som de 
under berattelsearet inforda hastighetsbegrans
ningarna faktiskt l\.stadkommit. 
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I. ALLMAN FORVALTNING 

A d m i n is t r a t i v in d e l n i n g. Sedan 
foljande bandelar under ar 1956 hade forsatts i 
trafikdugligt skick, forordnades de enligt beslut 
av ministeriet for kommunikationsvasendet och 
allmanna arbetena att anslutas till de fii.rdiga 
banorna och att 6ppnas for allman trafik i den 
utstrackning jarnvii.gsstyrelsen bestammer: 

Pa Suolahti-Ilaapajarvi banan den 24. s 7 4 km 
langa banstrii.ckan Muuras-Pihtipudas fr.o.m. 
den 16. augusti 1956. I administrativt och sta
tistiskt avseende ansi6ts namnda handel till 
Savola.x-banan och Ylivieska trafikomrade samt 
i 6vrigt till 2. ekonomisektionen, 7. bansektionen, 
5. maskinsektionen, 4. f6rradssektionen och 5. 
traf iksektionen. 

Siilinjarvi-.Juankoski banan den 15.2 km 
langa bandelen Siilinjarvi-Sankimaki och pi\ 
Kontiomiiki-TaivalkosJ..ri. banan den 11. 4 km 
langa bandelen PesiokyHi-Kovajarvi fr.o.m. den 
15. november 1956. I administrativt och statis
tiskt avseende ansiots bAda till Savolax-banan, 
den forra till Kuopio trafikomrade samt i ovrigt 
till 2. ekonomisektionen, 10. bansektionen, 9. 
maskinsektionen, 5. forradssektionen och 9. tra
fiksektionen, den senare Ater till Kajana trafik
omrade samt i 6vrigt till 2. ekonomisektionen, 
10. bansektionen, 6. maskinsektionen, 5. forrads
sektionen och 6. trafiksektionen. 

Trafikens partiella nedlaggade 
p! vis sa privata j a r n vag a r. I enlig
het med av statsradet den 20. december 1956 
fattade beslut fick Kymmene Aktiebolag rii.ttig
het att nedlii,gga godstrafiken pA. den av bolaget 
ii.gda Karjalankoski-jarnvagen. Kymmene Aktie
bolag Hogfors Bruk nedlade sondagstrafiken pA. 
sin egen Hyvinge-Karkkila jarnvii.g raknat frAn 
den forsta oktober 1956. 

A n d r i n g a v f 6 r v a I t n i n g s f 6 r-
o r d n i n g e n. I enlighet med ministeriets for 
kommunikationsvasendet och allmanna arbetena 
proposition andrades i forordningen om stats
jarnviigarnas forvaltning av den 21. december 
1932 46 § 1 mom. 5 punkt och 48 § 2 mom. 3 
pun.kt. Sadana de lyda i forordningen den 9 
oktober 1953, samt 58§ 2 mom. 2 sll.dant det 
lyder i forordningen den 28 oktober 1955. And
ringarna angAr innehavare av tjanst eller be
fattning, som anstalles vid trafikavdelningens 
linjeforvaltning, kompetensfordringar for direk
t6rer och bitrii.dande direktorer vid ban- och 
banbyggnadsavdelningen samt ansolmingstiderna 
for Yissa direktorstjii.nster. 

Arb e t so r d n in gen. Den 13 mars 1956 
upphavde jarnvii.gsstyrelsen 33 § 21 punkt i den, 
den 14 januari 1949, faststallda arbetsordningen 
for jii.rnviigsforvaltningen, i foljd varav ekonomi
byrAns sektion for tryckningsarbeten i enlighet 
med sagda arbetsordnings 18 § 10 punkt sedan 
dess skater om anskaffning, forvaring och ut
sandning av utHi.ndsko. biljetter. 

A r b e t s t i d s I a. g e n. Hii.nvisande till de 
a.v socialministeriet den 21 augusti 1956 utfii.rdade 
bestii.mmelserna angll.ende tillii.mpning av arbets
tidslagen pa tjansteman i arbetsledarstallning, 
utfiirdade jiirnvagsstyreisen den 12 september 
1956 ytterligare bestii.mmelser i saken. 

Reg l em en ten . .Jarnvagsstyrelsen bar den 
6 mars 1956 andrat 59-61, 64-68 och 72 §§ av 
VIII kapitlet i undervisningsreglementet utfar
dat den 19 april 1929 vil.ka ber6s maskinavdel
ningens kompetensfordringar samt den 27 mars 
upphavt § 26 av samma reglemente sl\dan den 
lyder i jii.rnvii.gsstyrelsens beslut utfardat den 
30.8.39 och forordnade darjamte, att namnda 
paragraf rorande trafikelever bor efterf6Ijas i dess 
ursprungiiga ordalydelse. 

K om mitt e e r. 
Jarnvagsstyrelsen tillsatte under Ar 1956 fol

jande kommitteer: 
1) for att utreda frAgor angAende personvag

narnas inre och yttre renhAllning samt dii.rtill 
h6rande 6vriga frAgor, 

2) for att tillsammans med Outokumpu Ab 
konstruera specialvagnar for transport av kisan
rikningar, 

3) for att undersoka kontrollering och precisering 
av bestammelserna om l6nerekvirering samt 
effektivisering av lonelistkontroll och halkort
maskiners anvandning, 

4) for att undersoka mojligheterna att foren
hetliga och forenkla specialavtalstyper som inglis 
med j iirnvii.gens kunder, 

5) for att uppgora forslag om skrivandet av en 
historik over statsjiirnvagarnas verksamhet och 
utveckling under ar 1937-62, 

6) for att planlii.gga ett system, enligt vilket 
stationernas klassificering kunde kontrolleras och 
efter behov definieras panytt, 

7) for att planlagga statistiken over olycks
hii.ndelserna och skadorna. i jarnvagstrafiken 
samt over fall, som lett till tillbud till sadana 
och over allvarliga trafikstorningar, 

8) for att uppgora forslag till sAdana allmii.nna 
forhAllnings- och tillvii.gagAngsbestii.mmelser, 
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som bor beaktas i fall nllgon personalgrupp ge
nom att vagra arbeta, alstadkommer storning 
eller stagnation i jarnvagsvi:isendets verksamhet, 

9) for att uppgora forslag till nytt utkast till 
statsjiirnvagarnas trafikstadga 68 § (godsets em
ballering och mark:ning), 

10) for att uppgora att forslag till bestammel
ser angaende enhetlig beteckning av statsjarn
vagarnas K-, KK- och TK-materiel, 

II) for att uppgora utl{ast till ny bestammelse 
om efterforskning av gods samt till bestammelser 
angll.ende icke uttaget och tillvarataget gods, 

12) for att uppgora forslag till tilWilliga for
hlillningsregler om forsta hjaJp for och b eforcl
ring till sjukhus av de som blivit skadade vid 
jarnvagsolyckor, och dar fter att uppgora det. 
slutgiltiga forslaget till nytt system for under
stod av vid jii.rnvagsolyckor . kadade. 

Antalet behandlade iirenden 
under beriittelsearet framgar av neclanstliend 
taboll, vari for jamforelsens skull medtagits avcn 
do motsvarande for forra aret: 

Antalet vid jarnviigsstyrelsen cir 1956 behandlade arenden 

Avdclning, som foredragi t iircnclet Plenum A vdelni ngs- General- Direktor UlllUHl 
snmmanlriide direktOren eller 

overdirektoren 

1055 1 1056 1955 11956 1955 1 1056 1955 1 1956 1055 I 1956 

Administrativa avdelningen ... . . 9 2 4321 418 87 75 1 4 361 5 561 4 889 6 056 
Ekonomi- 9 12 393 494 338 322 1 747 1186 2 487 2 OH ~ . .... 
Ban- ~ •• 0 •• 5 13 608 
Masl<in- >) ..... 

I 
12 12 321 

Fiim1ds- ~ 0 0 ••• 2 2 510 
Trafik- ~ ..... 59 12 296 
Tariff- » ..... - 4 62 
Jarnviigsbyggnad. avdelningen .. . 3 - 102 

Summa I 99 57 2 724 

Y 1·kesunde1·visningen 
Under direkt overvakning av forestandaren for 

jarnvag institutet holls under berattelsearet 14 
kurser for 642 lelver. 

Vid trafiksektionerna anordnades 16 forbe
redande kurser for 495 elever samt luftbroms
instruktionskurser i den utstr·ackning som trafik
behovet forutsatte. 

Inalles 7 lokomotiveldarkurser holls, och elev
antalet var 210. Kurserna anordnades med ut
vidgat program och de fortsattes under va.ren 1957 . 

T r a f i k a v d e 1 n i n g e n: 

550 23 31 2 859 2 674 3 495 3 26 
329 28 41 2 643 2 271 3 004 2 653 
531 28 29 1166 2 233 1 706 2 795 
3 3 589 681 4031 3 523 4 975 4599 
107 25 33 12 256 11 913 112 343 12 057 

92 142 132 866 775 1113 999 
2 904 1 260 1344 29 929 30 136 34 012 3-1 JH 

Sprakkurser i engelska, svenska och franska 
har anordnats for 160 deltagare . I ryska och 
engelska har fortfarande getts aven undervisning 
per korrespondens. Genom korrespondensintstitut 
har 36 personer idkat studier i engelska, tyska 
och svenska. 

50 personer deltog i grundkmsen i bokforing 
vid jarnvagsinstitutet pa hosten 1956. 

Deltagarna i jarnvagsinstitutets egna kurser 
fordelade sig enligt foljande: 

Forberedande forelasningskurs till hogre trafiktjanste-
examen .............. . ......... . ......... . .... . 18 kurser 1 kl 15 el. - kvinnor 15 man 

Hogre trafikkurs .................... . .. . ........ . 2 km·ser 4 )) 141 )) 35 106 
Forber. . ........... . ................... . 1 km·s 2 >) 81 >) 7 74 
Liigre . . .............................. . 2 kmser 3 )) 79 )) - 79 

Sammanlagt 6 10 ~ 316 )) 42 274 >) 



T a r i f fa v d e In in gens kw·ser: 9 kvinn
liga elever i samband med de hogre trafikkur
serna. 
Ad m in is t r a t iva-, e k on om i-, b an
o c h j a r n v a g s b y g g n a d s a v d e 1 n i n
g ens lrurser: 

1 kl.U'S 1 klass 32 elever 29 kvinnor 3 ma.n. 
Siikerhetsanordningskurser (2 kurser) anord

nades for 105 elever. Banvaktexamen anordnades 
for 7 0 elever. 

Yrkesskolningen pA elomrAdet har fortgAtt i 
samarbete med elverkstaden och Anstalten for 
Yrkenas framjand . 

For forrAdsmastare och for arbetsforestandare 
vid roekaniska verkstader anordnades pA varen 
1956 forelasningsdagar i metallurgi. Antalet del
tagare var 70. 

Av utanfor jarnvagsinstitutet anordnade kur
ser rnA namnas k1.rrs for forare i Dm 7 -motor
vagnar i Riihimaki, UleAborg och Pieksamaki, 
kurs for ralsbussbiljettgranskare i einajoki, 
Joensuu och Lahti samt dieselkurs for 56 bil
forare anordnad av trafikavdelningen i Abo. 

Ytterligare anordnades for maskin-, forrAds
och trafikavdelningens personal TS-skolning (per
onalbehandling). 

Sammanlagt 1 911 kompetensintyg for lokman 
utdelades {40 lokmii.starbrev, 1 203 lokforarbrev 
och 668 lokeldarbrev). 

A rbetsstudier 

En fortfarande okning av olika planliiggnings
arbeten bar varit kannetecknande for Arets verk
samhet. Vid sidan av dessa fullbordades 20 ut
redningsarbeten, vilka kan betraktas som egent
liga undersokningar. Ytterligare gavs 58 andra 
redogorelser och ut!Atanden, endel av dem ganska 
arbetsdryga. Hiir nedan niimnes enda t de vikti
gaste. 

Inom b a n a r b t e t fullbordades den tmder 
foregAende llr pAborjade jamforande experi
menteringen med hardmetallborrar. Resultaten 
meddelades alla dem, som anviinder dylika bor
rar, for att reglera kommande leveranser.- :Man 
utredde mojligheterna att anviinda borrvagnar 
i jiirnvagsbyggnadsavdelningens arbeten. - En 
in truktionsskrift angllende laddning vid bergs
sprangning utgavs. - FrAgan om avskaffande av 
stendammet vid makadamkrossarna behandlades 
och en schematisk l6sning uppgjordes. - En ny 
metod for ralsbyte pa livligt trafikerade bandelar 
utforskades och arbetsmetodens detaljer ut. 
vecklades. - Den pll utnyttjandet av caterpil-

2 9575 - 62 
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Jars grundade arbetsmetoden i frAga om ban
gardsutvidningar unclersoktes. - Man fortsatte 
experimenten med utrotning av ogriis rued gift; 
nllgra resultat, som skulle kunna anses som 
definitiva uppnaddes inte heller nu. 

Inom m a s k i n a v d e l n i n g e n fortsattes 
och fullbordades unclersokningarna over lokman
nens begynnelse- och avslutningstider. - Mot 
arets slut paborjades utredningen av vagnkarlar
nas arbete. Utredningen over dessa forsta under
sokningar uppskots till foljande ar. 

Inom f o r r a d s a v d e l n in g e n fortsattes 
det forberedande arbetet for en ny varunomen
klatm. Vid arets slut hade den fornyade nomen
klaturen fOr meterialmetaller ordnats i kort
system och man kunde borja uppratta hands
kriften for nomenklaturhaftet over dem. - Upp
gifter insamlades for kontroll av spadstandar
derna. - For upphandlingsbyran utal·betades en 
ny plan for diarieforing och arkivering av be
stii.llningarna. 

Inom t r a f i k a v de 1 n i n g e n uppgjordes 
i samband med klassforandringen nya enhetliga 
modeller for Edmonson-biljetter bade for skap
och maskinforsaljning. Anmarkningsviirt var 
overgAngen till endast en kartongfarg. - Den 
arbetsdryga bestallningen av nya klicheer till 
alla biljettforsiiljningsmaskiner ombesorjdes och 
i samband diirmed utarbetades plan for fornyande 
av biljettforsiiljningsmaskiner pi\. Helsingfors 
station. - Planer uppgjordes for fornyande av 
inalles 16 expeditioners a.rbetslokaler. Foriind
ringarna omfattade konstruktion, rooblering och 
delvis aven arbetsredskap. Till det sistnarnnda 
horde iiven kortsystem for platsbiljettkartorna 
och deras uppbevaring. 

p a b l a n k e t t s k 0 t s e 1 n s omrade kont
rollerades, for tryckande av nya upplagor, 741 
blanketter. Av des a kasserades 27 och for
minskades 5. 80 st nya blanketter planerades. 

Jarnvagarnas a 11m ann a i n t i t i at i v
v e r k s am he t har under sitt sjunde verksam
hetsar bevarat sin forra omfattning. Initiativens 
allmanna standard har under berattelsearet varit 
hogre ii.n under tidigare ar, vilket bevisas av 
antalet belonade initiativ, 22.9 % av de beband
lade initiativen (ar 1955 11.4 %). Det klaraste 
beviset pa standardhiijning torde vara den an
markning varda okningen av de godkiinda ini
tiativens antal i jamforelse med tidigare ar, 
vilket under berattelsearet var 3l.a % (ar 1955 
18.2 %). PA grund av sitt ringa viirde har en 
del av de godkanda initiativen dock blivit obe
lonade. 
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Under berattelseftret inkom 124 initiativ, av 
vilka 22 belonades. Sll.lunda iir initiativens sam
manlagda antal under Aren 1950-55 1 577. 

D e inkomna initiativens fordelning pa olika 
omrllden har varit ungefiir lika som forut. P A 
maskinavdelningens omrll.de har gjorts ca 30 %, 
i ban- och byggnadsiirenden ca 15 %, om trafik
skotseln ca 35 % och om redovisning m.fl. bok-

Verkstade1·s lokeldarelever 

foringsfrll.gor ca 15 % av initiativen. Resten var 
av m era allmi.in natur. 

Psykotekniskc~ labomtm·iet: 

Under Aret har vid laboratoriet undersokts 
sa=anlagt 1 026 personer, fordelade i grupper 
pa foljande siitt: 

Unders. Godk. Underk. 

142 74 68 
>> yrkeselever ................. .. .. . . .. .. ............ . .. . 197 112 85 

Maskinsektioners lokmannaelever och vagnkarlkandidater ........... . 529 307 22:.. 
Trafik- och kontorselever . . ............. . ..... . .... . .. . ......... . . . 134 
Kontorsbitraden ..................................... . ........... . 1 
Elever frAn forsvarsviisendets signalskola (som forprov till elmonior) .. 23 

Man har sold att vidare utveckla alla tidigare 
anvanda provserier genom att utvidga, komplet· 
tera och fornya i dem ingAende enskilda prov 
allt eftersom man fAtt anvisningar h arom genom 
utredningar over metodernas anvandbarhet. 
Mlmga nya tester har fortfarande tagits i bruk. 

For valet av elmontorer uppgjordes en ny 
provserie, i vilken inrymdes de vid laboratoriet 
for detta syfte utarbetade eller bearbetade tester, 
som i forprov visade sig vara de anvandbaraste. 
DA de erbAllna allmanna resnltaten var uppen
bart lovande, ar det sannolikt, att urvalet av 
montorelever i framtiden kommer att ingA i 
laboratoriets program. 

Vid sidan av utforandet av valproven har man 

efter mojligheterna sokt att fOretaga utredningar 
for friimjande av metodernas utvecklan.de. D e 
>>tekniska» egenskaperna av enskilda prov och 
provserier har fortfarande undersokts och behand 
lingen av provresultaten har man stravat att 
rationalisera. For kontroll av A ena sidan lok
mannens, A andra sidan trafike1evernas framgAng 
i proven har man samlat omfattande material, 
som under berattelseAret har granskats. Mots
varande uppgifter angAende yrkeselever har sam
lats vid verkstadsskolorna, och man har aven 
hunnit behandla ganska mycket av detta mate
rial. Ytterligare har man fortsatt med s.k. yrke -
analyser av lokma.nnens och trafiktjanstemii.n
neiJS arbete. 

II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR 

N ya byggnade1· och anli.iggningar pci fii?·diga banor 
Arets byggnadsprogram omfattade inte ett 

enda bostadshus av sten och aven sll.dana av 
tra blev endast 5 st, fardiga namligen tvA hus 
inry=ande var 4 lagenheter i Niirala, ett 3 
lagenheters hus i Kouvola och 1-vll.nings hus i 
Haapamaki och Kintaus. Da det i Herrala 
byggda statioiJSbuset, bilservicebyggnaden i J y. 
vaskyla och poliklinikbyggnaden i Seinajoki in
rymmer ocksa var en bostadslagenhet, utgjorde 
okningen av bostader for nya byggnaders del 
sammanlagt 16. Av nybyggda socialvardsutrym
men ma namnas socialvll.rdsbyggnader for banav
delningeiJS arbete i Nystad och Kintaus, for 
maskinavdelningen i Kuopio och for trafikav
delningen i Niirala. D e tva sistnamnda social-

vardslagenheterna ar placerade i samband m ed 
rum avsedda for annat bruk, ty i socialvard -
huset i Kuopio finns bl. a. byra-, arbets- och 
forradsrummen for elektroinspektoren och vagn
karlar samt telefoncentral, och socialvardslagen
h eten i Niirala ater ligger i vattentornsbyggnaden. 

Utom ovannamnda stationsbyggnad i Herrala 
blev under aret tre andra trafikplatsbyggnader 
fardiga, namligen stationsbyggnaden i Messukyla 
samt plattformbyggnaden i Nystad och Markkala. 
Mot arets slut fullbordades byggnadsarbetet pa 
varuexpeditioiJSbyggnaden med tre v!ningar och 
niistan 13 000 m 3 utrymme i Tavastehus. I 
Hyvinge blev ta,gexpeditionen Hirdig, i Seinii,joki 
oljekallaren och i Hovisaari, Kotka, en trans
formatorstation motsvarande den som foregaende 



Ar byggdes i Kouvola . .Jamte ovan i sa.mband 
med bostadsbyggnaderna namnd bilservice- och 
garagebyggnad i Jyviiskyla blev ett garage fiir
digt ocksfi. i Toijala och Bjorneborg. Ocksa 6 
platser motorvagnsstall i .Joen uu, vars byggande 
bade paborjats foregaende ar, blev fiirdigt. For 
banavdelningen byggdes en forradsbyggnad i 
Abo och for forradsavdelningen briinsleforradets 
arbetsbyggnad i Uleaborg. I Haapamiiki full
bordades en impregneringsinriittning samt i Suo
nenjoki, iirala ocb Ylivieska en vattentagan
liiggning. I Hillo monterades ett 22 m och i 
Niirala ett fran annan plats flyttat 18 m vand
bord. Diirjiimte restes pa olika platser vid ban
niitet 6 nya vattentagspo. ter. 

Underhd.ll och fonyande samt tttv'idgningar av 
byggnader, bana och broar: 

Hojningen av bostadsdelen i banavdelningens 
socialvardsbyggnad i Tammerfors blev fardig och 
omfattade 3 liigenheter. I St. Michel reparerades 
ekonomisektionens forra by1•Abus sa att det blev 
ett bostadshus med 3 lagenheter. Likasll. repare
rades ooh andrades i Uleaborg maskinsektionens 
forra byrll. till 2 vt\n.ingars bostadsbyggnad samt 
i bansektionens byralokaler inrymdes en bostads
liigenhet. I Hillosensalmi utvidgades tva lagen
heter rned ott och i Kiukainen en lagenhet med 
tva tilliiggsrum. I Jyviiskylii koptes en tornt 
med bostadshus inrYllliDande tre lagenheter. 

Stationshuset i Kuppis utvidgades huvudsak
ligen for att astadskomma utrymmen for post
kontor. Aven i trafikplatsbyggnaderna i Laurila 
och Muurola inrymdes vantrum genom att an
vanda postkontoren. Den gamla forrltdsbyra
byggnaden i Uleaborg reparerades till banav
delningens byra- och matsalsbyggnad. I Haapa
maki byggdes arbetsmm for vagnma taren och 
i Kuopio for lokstallet lokmiistare. 

Lokstallet med 3 lokplatser i Vilppula andrades 
till garage. I lokstallot i Haapamaki atskildes tre 
platser till riUsbuss-stall . Likasa utfordes i Aava
saksa lokstall de for forvaring av riilsbussar er
fordrade andringsarbetena, varjamte stallet fOr
sags med centralvarmeanordning. Fredriksbergs 
lokstall utvidgades genom att forlanga lokplat
serna. Vattentornet i Fredrikshamn hojdes och 
utrymmet okades till det dubbla. Lahti 30 tons 
vagnvag iindrades till 60 tons vag. Arbetena pa 
forstarlming av Moykynmaki tunnel fort attes, 
och arbetena pa persontunneln i Aggelby pa
borjades. Talrika person- och godsplattformer 
fornyades, forliingdes eller erholl ny belaggning. 

lir. 

Bland de viktigaste pa trafikplatser utforda 
bangArdsutvidgn.ings- och spA.rrogloringsarbeten 
mli niirnnas i Tammerfors, Helsingfors, Sayna
Jarvi, Oulainen, Olhava, Kemi, Uimaharju, 
Pieksamii1.'i, Parikkala, Villmanstrand, Hillo och 
Fredikshamn utforda arbeten. Pa bandelen Salo 
-Bjorn& paborjades byggnadsarbetet av Tottola 
jiirnviigstunnel. Ytterligare utfordes arbeten for 
utriitning av banan pA bandelarna Inkeroinen
Frediksharnn, Toivala-Siilinjarvi och Alapitka 
- Lapinlahti. Lastnings- och upplagrings om
rad.et i Vainikkala, kolforradsomradot i Uleaborg 
samt talrika andra lastnings- och upplagringsom
raden och till dessa ledande viigar repa:rerades 
huvudsakligen sorn sysselsattningsarbeten. 

Dubbelsparet mellan Riihimaki-Tava tehus, 
av vilket foregaende 1\.r for trafik oppnats delen 
mellan Riihimaki och Ryttylii., skenlades 
och fr.o.m. den 17.10 trafikerades sparet anda 
till Leppakoski bro. Da det gamla sparet pa 
grund av skenlaggnings- och makadamiserings
arbetet samticligt stiingdes for trafik, kunde ban
delen som tvasparing oppnas for trafik forst den 
18. 12 . Ocksa mellan Leppiikoski och Harviala 
utfordes skenlaggning, men spil.ret kunde inte 
annu fas i trafikabelt skick. P& bandelarna Har
viala-Tavastehus och Tavastehus-Toijala ut
fordes jordskarnings- och terrasseringsarbeten. 
Pa bandelen Kaipiainen-Kai jarvi spikades nytt 
dubbelspll.r 10.5 km, men inte heller detta kunde 
annu trafikeras. 

Pa grtmd av ater ttillandet av Porkala arrende
ornril.de okades langden fOr huvudspar med 
31,7 km. 

Hyvinge bangards buvudspar utbyttes 43 kgfm 
raler mot 60 kgfm riiler. Pa Riihimaki-Leppa
koski bandelens gamla eller vii.stra dubbelspar 
samt pti bandelen Turenki Harviala fornyades 
43 kgfm skenor och ersattes med skenor av 
sarnma vikt sa=anlagt pa en striicka av 
av 11.8 km. Motsvarande utbyte foretogs pa 
bandelarna Kouvola-Taavetti och Pulsa
Raippo sammanlagt pA en stracka av 32. o krn 
samt pa strackan Inkeroinen-Liikala 3. 1 km. 
Likasa utbyttes mellan Haapamaki och Valkea
jarvi 30 kgfm skenor till 43 kgfm skenor sasom 
ocksa pa huvudsparet vid Myllymaki, Inha, Ah
tari, Toysa och Tuuri trafikplatser, och bytena ut
gjorde sammanlagt 22. o sparkilometer. Dylikt 
byte utfordes ocks!l fran Toijala en kilometer i 
Abo-riktningen en kilometers stracka. Under aret 
utbyttes skenor pa huvudspAr mot nya skenor 
sammanlagt 73.8 km sparkm, dll. har icke namnda. 
. mautbyten ocksa medraknas. I jamforelse med 



fo!'l'a arets mot varande tal iir detta dock bara 
30 %- Utbyte mot begagnade men annu anvand
bara skenor utfordes pa en stracka av 31.5 km, 
av vilket 13 . 5 km utgjordes av skenor av samma 
vikt. I detta sammanhang ma namnas, att an
talet av pa grund av skenbrott eller nagot annat 
slags skada fran banan avlagsnade skenor for 
forsta gangen under berattelsearet oversteg gran
sen 4 000 st, namligen 4 610 st. 

Medan under de fern foregaende aren i medel
tal hade anvants 100 000 m 3 makadam per ar, 
anvandes det under berattelsearet 334 000 m 3 . 

Med denna mangd erholls ny makadambelagg
ning pa 144 km, av vilken visserligen 25 km 
endast halvHi.rdig. De mest narnnvarda maka
damiseringsarbetena utfordes pa bandelarna 
Riihimaki-Tammerfors, Ylivieska-Uleaborg, 
Ylivieska-Iisalmi-Kontiomaki och Kouvola
Raippo, sammanlagt 121 km. Vid arets slut 
fanns fardigt eller halvfardigt makadamiserat 
huvudspar 543. s km, vilket utgor 10. s % av hela 
h 1.1 vudspar langden. 

Sakerhetsanldggningar: 

Under aret fullbordades och togs reJa,stallver
ken i Fredriksberg, Messukyla, Kalvitsa och Kan
tala i bruk. Nya mekaniska vevstallverk blev 
fardiga i Riihimaki, Tammerfors, Saynajarvi, 
Heinola, Markkala, Uleaborg och Kemi . Bety
dande kompletterings- och moderniseringsarbeton 
pa sakerhetsanlaggningar fullbordades pa 32 tra
fikplatser. Nya kontrollasforreglingar inrattades 
pa 19 trafikplatser. 

For att trygga landsvagstrafiken installerades 
automatiska eldrivna ljus- och ljudvarningsan
laggningar pa Kervo och Ruutana samt halv
automatiska anlaggningar pa Jarvela och Kau
sala trafikplatser. En ny vagbomanlaggning bygg
des l iksa pa Kausala och en dylik anordning i 
Pitkalahti kompletterades. 

Den kombinerade jarnvags- och landsvagsbron 
over Kiehimanjoki i Paltamo forsags med sa.ker
hetsan laggning. 

T1·aclga:rdar : 

Den snorika ooh sallsynt kalla vinter, som 
foljde pa foregaende ars torra sommar och regn
rika host, b lev forodande. Ungefar norr om lin
jen Vasa-Jyvaskyla-Nyslott, men ocksa soder
ut, led frukt- och prydnadstrad sa allvarligt av 
kolden, att i Mellersta Finland forstoringspro
centen for frukttradens del kunde vara t.o.m. 
90- 100 . Sommaren var nastan lika ofordelaktig, 

ty t.ex . i juli-augusti sjonk medeltemperaturen 
pa natten 1.mder 0° och i september mattes -
10° froster. Fastan vintern kom tidigt och av
brot manga fornyelse- och reparationsarbeten, 
var december dock sa mild, att bl.a. beskarning 
av tdid och buskar kunde utforas. 

Sarskild uppmarksamhet fastes vid okandet av 
trivsamheten bl.a. genom blomsteruppsatser och 
-urnor pa plattformerna och ovriga p latser av
sedda for allmanheten. De trafikplatsers antal, 
som under aret fick sina forsta planteringar, 
okades med 7, och antalet trafikplatser forsedda 
med planteringar var vid arets Jut 488. 

Kommersiell verksamhet fortsattes, och brutto
forsaljningens varde var 2 223 756 mk, vilket 
betyder 7. 9 % okning fran foregaende ar. 

I brobyggnadsdivisionen uppgjordes ar 1956 
sammanlagt 404 ritningar for 160 olika arbeten. 

Broritningar uppgjordes for 5 medelstora plat
broar; 8 jarnvagsbroar av stalbetong, av vilka 4 
var vagunderfarter och 31 overfartsbroar. Rit
ningarna till en 84 m :s fackverksbro fornyades 
for bela tningsformeln 1-48. ]! orberedande for
slag uppgjordes for 27 nya broar. Ritningar for 
fornyande eller reparation av 40 gamla broar 
och trummor uppgjordes. Sammanlagt var an
talet broritningar 238 t. 

Konstruktionsritningar av olika slag uppgjor
des for godsmagasin eller utvidgning av sadana, 
lokstall, impregneringsanlaggningar, vattentag, 
Helsingfors administrationsbyggnad, bostads
byggnader, verk tader o .a. hu byggen. Gnmd
och konstruktionsritningarnas antal var samman
lagt 130 st. 

Ritningar for plattformstak, striUkastartorn, 
lcloakbrunnar, omlastningsplattformer, varmeled
ningskanaler, vagnsvagar och vandbord upp
gjorcles, 36 st. 

Forslag till infordran av offerter, utlatanden 
om anbud och forslag till kontrakt betraffande 
anskaffning av stalbroar och andra stalkonstruk
tioner gjordes liksa under aret . 

Granskning av olika konstruktioner, som fir
mor och privatpersoner anhallit att fa anlagga 
pa jarnvagens omrade har utforts enl. foljande: 

vatten- och avloppsledningar .. . ...... . 
kraftledningskorsningar .......... . ... . 
bro- och b lanclade konstruktioner .. . . . 
ritningar for Hyvinge verkstacl . . ..... . 

46 st 
18 st 

8 st 
8 st 

Byggandet av jarnvagsbroar och overfarter 
overvakades pa 8 arbetsplatser. 

Vid olika verkstacler overvakades ti lt verknin
gen av stalbroar och andra stalkonstruktioner. 
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Uppforandet av stn1lkastartorn pA olika ban
garder overvakades i 5 falL 

Brobyggnadssektionen utforde under berattel
seAret liksom tidigare betongproportioneringen 
for de betongbroar, som byggts i egen regi och 
foretog hAllfa thetsundersokningar for betong 
samt avgav utH'ttande darom, saval for SJ:s egna 
arbeten som for av entreprenorer utforcla. 567 
provlmber och 100 kabelrannor och plattor 
undersoktes-

I bangdrdsdit>isionen behandlades Ar 1956 sam
manlagt 900 arenden eller 226 mind1·e an fore
gAende ar. Denna ratt stora minskning beror 
delvis pa att divisionen uppdelades i tvlt sek
tioner, bangards- och spar ektionerna och delvis 
pa att manga arendens behandling overforts till 
foljande ar pa grund av den alltmer atstramade 
personalsituationen. 

Av de behandlade arendena var 153 bangards
fragor, vilka berorde saval storre som mindre 
bangardsutvidgningar. Bland de storre kan nam
nas Hillo (Lakulahti), Tammerfors, Helsingfors, 
Fredriksberg, Mantyluoto, Villmanstrand, Sayna
jarvi, Joensuu, Aetsa, Kyttala, Alholmen, Lahti, 
Sydanmaa, Myllymaki, Roytta, Riihimaki, Miin
tyharju, Imatra, Kemi, Valtimo och Pieksamaki. 

7 arenden rorande kommuners och privat
fi.I·mors spar och 6 arenden rorande andra sta
tens inrattningars spArforslag behandlades under 
aret. Ur denna grupp fortjanar sarskilt omniim
nande sparforslagen for Kymi Oy, Oy Aga Ab, 
Oy Shell Ab, Lojo Kalkverk Ab, Valmet Oy, 

OK, Ita- nomen Raakasokeritehdas Oy, Kot
kan Rauta Oy, Rikkihappo ja Superfosfaatti
tehtaat Oy. 

Stadsplaneiirenden forekom till ett antal av 
67 samt arenden rorande gator och vagar liksa 
67. I denna grupp var de viktigaste stads- eller 
byggnadsplanerna fOr Viiala, Viinijiirvi, Seina
joki landskommun, Brahestad, Toijala III kopings. 
del, Vammala, Jamsan Jokivarsi, Taka-Lyotty 
industriomrade i Uleaberg, Kerava, Kuu ankoski 
och Salo samt flere stadsdelar i Tammerfor . 

Expropriering och agobyten forekom i 60 aren
den och arrenderingar i 46 arenden, till vilka i 
manga fall anslot sig ansokan om byggnadstill
stand. 

Arenden rorande byggnaders placering behand
Jades till ett antal av 88, vatten- och avlopp
ledningar 70, spltr och vaxlar 30, broar och 
trummor 31, person-, lastnings- och bransleplatt
former 19 och blandade arenden sas m kraft
ledningskorsningar, viirmeledningar, olika slags 
lyftkranar och transportorer m.m. 1 6. 
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Forutom forenamnda ha1' sektionen utfort kart
Hi,ggningar av bangard omraclen. Bland dessa ar 
kartlaggningen av Viinikka bangard omrade i 
Tammerfors viktigast. 

Slutligen har sektionen uppgjort ritningar och 
tabeller av allman art, utfort forminskning och 
forstoring av kartor, kopierat, kompletterat och 
fornyat bangardskartor o.s.v. 

SpdTdivisionen, som und r verksamhetsaret 
avskildes fran bangard divisionen, har behandlat 
ung. 200 arenden, Yilka bar berort konstruktion 
och anskaffning av vaxlar och spardelar, maka
damisering av banor, kontrollmatning av kurvor, 
ral vetsning jamte undersokningar av rii.lernas 
livslangd, gabariten, transportmojligheter (be
roende av ralsvikten mm.), undersokning av or
sakerna till tagolyckor samt granskning av tilL 
omradet horande uppfinningar o.s.v. 

Under verksamhetsaret har uppgjorts 201 rit
ni.I1gar till vaxel- och pardelar, granskats 9 pri
vata korsningsritningar och 4 makadamiserings
profiler omfattande 25.02 km spar, samt upp
gjorts forslag till nya gabaritprofiler m.m. 

Genom divisionens forsorg har kurvgransk
ningsmatningar utforts med Hallade-apparat och 
genom pilhojdsmatningar under de tre sommar
manaderna, varvid pa linjen mattes ocb a divisi
onenraknades 509 kurvor omsarnmanlagt 318 km 
med hjalp av Matisa-kurvrak.nare. Med den i 
september mottagna spargranskningsbilen gjordes 
provmatningar pa nagra banstri:ickor. 

Divisionen overvakade och granskade ralssvets
ningsproven, som utfordes vid borjan av aret.s 
reparationssvetsningsverk amhet. Enligt influtna 
rapporter svetsades under ar 1956 sa=anlagt 
871 skarvar, 102 valsningsfel, 1516 ralsandar och 
805 korsningar. 

Vid husbyggnadsdivisionen planerade och upp
gjordes huvudritningar till 46 nybyggnader. Av 
dessa godkandes ritningar och paborjades bygg
nadsarbeten pa 24 olika platser, av vilka kan 
namnas J oensuu vagnsverkstad, den kalla for
radsbyggnaden for Hyvinge maskinverkstads 
sakerhets- och signalanordningar, Lahtis plilllp
hus och vattentagsverk samt flere socialvards
byggnader, plattformbyggnader, bilsta.ll, lokstall 
och lokstallsutvidgningar, varmecentraler, bo
stadsbyggnader, bastubyggnader, uthusbygg
nader m.fl. 

61 st arbets-, special - och detaljritningar har 
gjorts, for under byggnad varande byggnader. 
De storr byggnaderna har i allmiinhet projekte-



16 

rats med biirande yttervaggar av tegel, mera 
s>illan med stAlbetong kel tt och da har ocksa ofta 
mtll'ade tegel utgjort fasadmaterialet. l\1indre 
byggnader har planerats att byggas av tra. 

Sammanlagt 87 st andringsritningar har gjorts 
for gamla byggnader, av dessa har 17 berort 
omorganis ring av postutrymmena med nya 
betjiiningsplatser och inredning. Liksa har sta
t.ionernas och godsexpeditionernas biljettforsalj
nings- och kundtjiin tdiskar fornyats sA att de 
motsvarar nutida fordringar. Flare stations- och 
bostadsbyggnader har moderniserats varvid man 
forsett dem med we och badrum, vatten- och 
avloppsledningar och centralviirme. 

PA 26 platser har tilUiggsbyggnader planerats. 
Av dessa beror de fiesta bostiider om 1 rum och 
kok, till vilka ett rum tillbyggts . 

Av de 22 projekt for nybyggnader som viintar 
pa byggnadstillstand iir de viktigaste Kervo vii.r
mecentral, Jakobstads godsexpedition och bil
stall, Seiniijoki depAs reparationsverkstad och 
socialvArdsbyggnad samt iirala stationsbygg
nad. 

Yid divisionen for siikerhetsinri:ittningar har upp
gjorts projekt och ritningar till nybyggnad och 
kompletteriHg av 62 siikerbetsanliiggningar och 
26 viigovergangar. Dessutom har 57 ovriga sig
naltekniska arenden behandlats . 

Av de uppgjorda projekten for siikerhetsan
liiggningar rna arskilt fOljande omnamnas: 

Helsingfors, Aggelby, Riihimiiki, Ryttylii, 
Jiimsa, Ahtiiri, Kow·a, Olhava, Lieto, Lahti 
(stiillverk II), St Micbel-Otava linjeblockering 
och 1\Iw·tomiiki. 

For vagovergangars iikerstallande utarbetades 
forslag till varningssignalanliiggningar pa bl.a. 
foljande trafikplatser: 

1\Iosabacka, Parkatad, Hyvinge, Viiala, lea
borg, Tuira, kuru, Fiskars, Kau ala, Kuusan
koski, St Michel, Varkaus, Pi:i.askylahti, Punka
salmi och Putikko. 

For sakerhetsanliiggningarnas anvandning upp
gjordes 72 med tillhorande planritning forsedda 
sp cialinstruktioner, av vilka 34 for kontroll
lA forregling anordningar och 3 for ljus- och ljud
varningsanliiggningar. 

Divisionen overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av samtliga siikerhetsanlaggningar och 
utarbetade for dessa 170 detaljritningar samt 
290 for stiillverksskyltar rforderliga ritningar. 
49 nya allmanna konstruktionsritningar inregist
rerades. 

Dessutom ombe orjde sektion n bestiillningen, 
granskningen och mottagningen av all stiillverks
apparatur och viktigare specialmaterial sAviH till 
arbet plats rna som till specialforradet. 

Geotekniska divisionen utforde under ar 1956 
jordundersokningar pa 97 olika platser. Darvid 
foretogs sammanlagt 3 373 provborrningar, vilkas 
sammanlagda djup var 23 731 m samt togs 
1 239 jordprov frAn 108 olika punkter. Utom 
dessa undersokte divisionen 153 grusprov som 
tagits fran 37 skilda pukter. Pa grundval av 
under okningarna uppgjordes 111 ritningar, var
jiimte tidigare ritningar kompletterades. 

Grundningsforhallandena for planerade ny
och tillbygg n under oktes bl.a. i Seikka, Alva
jiirvi och 1\Iuuras for nya stationshus, i Kajana 
for godsstationen, i Abo for viirmec ntralen, i 
Ylivieska for personalbyggnaden och i Villman
strand och Pieksiimiiki for lokstallen. 

Undersokningar betraffande banvallarnas sta
bilitet foretogs bl.a. pa bandelarna Moisio
Tammerfors (4 st.}, Viittamiiki-Koria (4 st.), 
Kouvola-Harju, Raisio-1\Iasku, Siilinjarvi
Juankoski, uolahti-Haapajarvi (4 st.) samt pa 
industrisparet i Viheriainen (4 st.). I samma av
seende undersoktes jamviil 1\Ietsakyla bangards
omrade. Mojligheterna for banutratning under
soktes pa strackorna Reitkalli- almenkylii., 
Kouvola-Harju (2 st.) och iuro- Suoniemi. 

Grundundersokningar for viigoverfarter eller 
-underfarter utfordes i Humppila, Kemi, Kallby, 
Kuopio, Villmanstrand, Leino, 1\Iieslahti, Nakkila, 
Olhava, Onl{amo, Siilinjarvi, Tammerfors och 
Tjock samt pa bandelarna Kyliinsaari-Pihlava, 
Kivesjiirvi-Hakasuo, Pe iokyla-Vaiikio Kou
vola-Harju, Kerava-Tallmo och Thala-Raisio. 

6 st platser for broar over vattendrag samt 4 
grustag undersoktes under verksamhetsaret. 

1\Ied tanke pa ombyggnaden av Labti-Lovisa
banan till normalsparig undersoktes pa derma 
striicka grundens hallfasthet for sammanlagt 22 
broar och trummor samt banvallens stabilitet pa 
6 olika plat. er. 

PA banstri:ickan Orivesi-Jamsa foretogs tjii
ltmdersokningar. 

Vattenforsorjning mojligheterna und rsoktes i 
Juankoski och Kiikka. Pa grundval av de ut
forda tmdersoh.·:ningarna avgavs utlatande om 
ifrAgakommande grundningsmetoder och for
starkningsatgiirder. Arbetena pA detta omrAde 
overvakades i den man sektionens arbetsstyrka 
medgav. 
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III. JARNV AGSBYGGNADER 

Ar 1956 fortsattes arbetena pa Kontiomaki
Taivalkoski, uolahti- Haapajiirvi, Murtomiiki
Otanmaki, Joensuu-Kovero och iilinjarvi
Juankoski jarnvagsbyggnader samt pa banbygg
naden Viheriainen. 

Anslagsmedel anvandes och arbeten utfordo 
pa namnda, jarn ag byggnadsavdelningen under
lydande, arbetsplatser nligt foljand : 

Kontiomiiki-Taivalkoski fiirnviigsbyggnad 

Kontiomaki- Taivalkoski banan hor till de 
jarnvagsbyggnader fOr aren 1934-38 som for
utsattes i lagen av den 20 april 1934. Av derma 
bana anslots till bannatet den 46 km langa 

.Arbetets art 

Terasser·ingsarbeten: 
Rojnina av banoumide ............ . ................. . 
Gravning av avlopp diken ........................... . 
J ord fran diken ti.ll bankarna ...... . ........ ... ...... . 

* i uppliiugning ....... ..... .. ... . . . ... . 
skii.rningar till bankarna ................... . . 

~ • • i upplaggning ........ .. ...... . .. . 
Fyllningsjord till bankarna ... ........................ . 

9 • * med tag fiir normalbana ... . 
prangning av sido- och utloppsdiken ............... . . . 

» banskarni.ngar .... ... ........ . ........ . 
•> & jordfasta stenar . .. ........ .... ........ . 

Fiirstiirkning av bankunderlag ............. .. ......... . 
. tiidje- o h kauelmur ....................... . ....... . . 
M~- , ~orv- och grusbekladning ....... . ...... . ...... . . 
Dranenng ...... . ... . .. . .................... . ....... . 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenliiggninu ...... .. .. .. ............ . 
Ballastering med big fiir normalbana . . ...... . ........ . 
:Makadamisering ........................... .. ........ . 

nder ar 1956 har de huvudsakliga jarnvags
byggnadsarbetena utgjorts av ballasterings- och 
slutforingsarbeten pa strackorna Laaja-Pesio
kyla-Am.mansaari och Pe iokyla-Kovajarvi, 
skenlaggning av sparet pa bandelen Pesiokyla
Vaakio samt av kiirnings-, terrasserings-, bro
och trumarbeten pa strackan Kovajarvi- Vii.i:ddo 
- Taivalkoski. 

strackan Kontiomaki- Hyrynsalmi den 1 decem
ber 1939, bandelen Hyrynsalmi- Laaja, 17.7 km, 
den 1 november 1954, bandelen Laaja- Pesio
kyla, 10. 48 km, den 6 september 1955 samt ban
delen PesiokyUi- Ammansaari, 17. s 9 km den 1 
december 1955. Bandelen Pesiokyla- Kovajarvi, 
11. 4 1 km oppnades for allman godstrafik med 
vagnlaster den 15 november 1956. 

Utjorda 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 
1956 och sedan jiirnviigsbyggnaden paborjades 
utforts i foljande omfattning: 

I 
Ar 1956 I mangd A.ren 
---------.---- --- 1934-1956 
mangd / kostnad mk 

15 70! m3 

46 059 
86 346 
39155 • 

154 769 
61450 

350 » 
46 854 » 
1497 » 

1410 • 
750m2 

531 m 

9 584m3 

20 6 1 * 
725 * 

3 553 530 
5 726 698 

11887 442 
64 714 225 
13 537130 
65 330 532 
27108 771 

357 269 
85 692 081 
2 794 015 
1243146 
5150 608 

63 540 
2 561317 

6 958 040 
27123 478 
1049 112 

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

76 096 m3 

130106 • 
101599 • 

1137 342 • 
112 946 • 
533 741 
501700 

1848 0 

117 723 • 
20 698 » 

14162 • 
376 287 m2 

2046 m 

57 975 m 3 

328 728 » 
6 099 • 

Saldo fran ar 1953, 19 Ht. I: 12 . 35 671 947:
Saldo fran ar 1954, 19 Ht. I: 8 . . 30 000 000: 
Saldo fran ar 1955, 19 Ht. I: 14 . 63 405 699:
Beviljat for Ar 1956, 19 Ht. I: 16 166 000 000:-

295 077 646: -
Anvant under ar 1956 . . . . . . . . 198 835 7 59: -

aldo till ar 1957 . . . . . . . . . . . . 96 241 887:-
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Tryggande av sysselsattningen: 
Reserverat for utgifter 1955 be-

talbara 1956, 19 Ht. VI: 1 . . 3 497 582: -
Beviljat for Ar 1956 , 19 Ht. VI: 1 475 000 000:-

478 497 582: -
Anvant under Ar 1956 ........ 466 238 729: -

Sal do 12 258 53:-

Av ovannamnda arbetsmangder bar tva ent
reprenorfirmor enligt med jarnvii.gsstyrel en 
slutna avtal utfort sammanlagt: gravning av 
diken 4 264 m 3 , jordflyttning vid banskarningar 
24 972 m 3 och sprangning av banskiirningat· 
15 562 m 3 • 

T rum m or o c h b roar. Trummor blev 
fardiga 18 st, av vilka 4 st som ackordsarbete 
genom privata byggnadsforetag. Vuorijokivalv
bro, fri oppning 6. o m, pill: nr 4 864 + 15 m, 
fullbordades. 

b verb y g g n aden. Huvudspar skenlades 
pa trackan Pesiokyla- Vaakio med nya 30 kg/m 
skenor 13.49 km, samt sido- och hamnspar pa 
PesiokyHi och Ammansaari trafikplatser sa.m
m<tnlagt 5. 1 6 km. 

H ii. g n a d e r, v agar o c h p l an e r in g. 
Pa Ammansaari trafil,plats fullbordades byggan
det av infarts- och lastningsvagar samt utfordes 
planering av forrads- och lastningsomradena. 

Arbetets art 

T erasseringsarbelen: 
Gravning av avloppsdiken ........................... . 
Jord friin diken till bankarna ........................ . 

>) i upplii.ggning . . ......... ..... ... . ... . 
skiiruingar till bankarna ............. . . . .. . . . 

* >) >) i upplii.ggning ........ . .... .. . . . . . 
Fyllningsjord till ban.k:arna . . ............... . .. . . . ... . . 

>) >) >) med tii.g fOr normalbana . .. . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken .... . ..... ....... . 

» >) banskarningar . ............ ... .. . .. .. .. . 
Spriingning av jordiasta stenar . . ................... . . . 
Forstii.rkning av bankunderlag ............ ....... ... . . . 
Stodje- ocb kii.gelmur ........................... . .... . 
Stenrevetering .............. . .. . ................ . .. . . 
M.u.~I-, ~orv- och grusbeklii.dning ...... . . . ............. . 
Dranermg ... . ............................ . . . ....... . 

tenka tning . . .............. . ............ . .......... . 
Overbyggnaden: 

Ballastering fore skenliiggning ..................... .. . . 
Ballast med tii.g normalba.na ......................... . 
Makadamisering ............. . ....................... . 

Darjamt utforde rojningar och planeringar p1 
Pesiokyla, Vahii., Kovajarvi, Vaii.kio och Kurtti 
trafikplatser. 

H us b y g g n ad e r. I Ammansaari slutfor
des arbetena pA trafikbyggnaden samt bostads
byggnaderna for banma taren och banvakten. 
I Pesiokyla gjordes vattentornet och pumprum
met farcliga, byggnadsarbeten pA en tv· farniljers 
bostadsbyggnad paborjades . I Vaii.kio paborjad s 
byggnadsarbeten pa trafikbyggnaden, tre famil
jers bostadsbyggnad och banmii.starens bostad -
byggnad. For inkvartering under byggnadstiden 
restes 9 provisoriska bostadsbyggnader . 

Stwlahti-Haapaji:irl}i jdnwi:igsbyggnad 

Pa denna 171 km la nga bana, vars byggandc 
be lots i enlighet med lagen av den 20 april 1934 
angaend jii.rnvagsbyggnader under aren 1934-
1938, paborjades arbetena mot slutet av ar 1938. 
A v banan anslots till bannatit den 7 km lang a 
strackan uolahti- Aanekoski den 1 maj 1943, 
den 16 d cember 1954 strackan .Aanekoski
SP.arijarvi, 28.2 ];:m och den 16 december 1954 
den 23 km lll.nga strackan Haapajarvi-Muuras 
samt clet 4. s km langa Pitkakangas grussparet. 

Den 24. 7 km lAnga banstrackan Mulli'a -
Pihtipudas oppnacles for allman godstrafik mec.l 
vagnlaster den 16 augusti 1956. 

r 1956 

Miingd 

9 496 m3 

4 203 )) 
16 396 >) 

92 461 • 
24 066 • 

228165 )) 
59 239 >) 

581 )) 
18 071 >) 

7 413 )) 

1332 • 
1 481 m 2 

258110 >) 

642 m 
1033 m3 

U 350m3 

58 727 >) 

kostnad mk 

4 279 929 
4115 659 
7 091476 

77 555 535 
11530 539 
95 201788 
22 042123 

640 512 
38 604102 
6702917 

255 696 
2 676194 
2139 8 6 
8 571135 
1 773 914 

740 747 

4 821353 
20 215 444 

7 860 

miin!ld hren 
1938-1956 

86 210 m3 

99 074 >) 

123 654 )) 
1553 556 )) 

134 390 )) 
93 255 • 
355 746 )) 

2 66 
154 12 )) 
152 321 )) 

12 911 • 
8 6 7 m2 

308 669 )) 
3 978 Ill 

2193 m3 

136 077 m3 

264 209 • 
1396 • 



Ut/i:h·da arbeten: 

T e r a 8 8 e r i n g 8 a r b e t e n. Terras8erings
arbeten utfordes huvudsakligen pa bande1en 

aarijiirvi-Pihtipudas och i nagon man pa ban
de1en Pihtipudas- Hinkua. Ballastgrus transpor
terades till den si8tnamnda bande1en samt till 
bandelen Hietama- Saarijarvi. 

Terrasseringsarbeten har utforts och ballast
grus transporterats under ar 1956 och sedan jarn
viigsbyggnaden paborjades i fo1jande omfattning: 
(se sid. 18) 

Under ar 1956 fortsattes arbeten pa bela 
striickan Aanekoski- Haapajarvi och pa Suolahti 
nya station. Under aret blev banstriickorna Aane
koski- aarijarvi och Muuras-Haapajiirvi fiir
diga. 

l\1 e d 1 e n s a n v a n d n i n g: 

Saldo fran ar 1954, 19 Ht. I: 8 . 18 502 982:
aldo fran ar 1955, 19 Ht. I: 14 30 143 291:

Beviljat for ar 1956, 19 Ht. I: 16 201 000 000:-

249 646 273:-
Anvant under ar 1956 ........ 230 449 485:-

Saldo till ar 1957 . . . . . . . . . . . . 19 196 788:-

Tryggande av sysselsattningen: 
Reserverat for utgifter 1955 be-

talbara 1956 . . . . . . . . . . . . . . . 1 714 120:-

Bevi1jat for ar 1956, 19 Ht. VI: 
VI: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 000 000: -

601 714 120: -
Anviint under Ar 1956 ........ 548 112 706:-
Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 601 414:-

T rum m or o c h b roar. Trummor bygg
des 26 st. Landfii. tena av stAlbetong for Palaava
salmi banbro, pik 1862 + 10. o m, spv. 16. o m 
byggdes som ackordsarbete av Insin66ritoimi to 
Silta ja atama Oy. Stalspannet till samma bro 
uppmonterades. Koirapuro, pik 3 917, fri oppning 
2. 5 m, och Jiimsanjoki, pik 5 739 + 12. 5 m, fri 
oppning 3. 0 m, betongvalvtrummor byggdes. 
D t ena landfii t et for uvannonlahti underfarts
bro, pik 5 881 + 6.15 m blev fardigt . 

Genom privata ackordtagarfirmor8 forsorg 
byggde8 foljande overfartsbroat·: Firma Vesi
t.eknillinen Insinooritoimisto Oy Ve8to, pik 547 
+ 14.3 m, 8pv. 9. 47 + 13.50 + 9. 47 m (omvagen 
vid l\Himmi), Insinooritoimisto Silta ja atama 
Oy, pik 1 707 + 11.75 m, fri oppning 8. 7 7 5 + 
8.17 5 m (Kukonhiekka) och Rakennusin8inoori
toimisto Erkki Paloheimo & Co, pik 8 491 + 
18. o m, spv 8. 6 + 12. o + . a m (Parkkima). 

3 !157 5-63 
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0 v e r b y g g n ad e n. SidospAr pA trafik
platser spikade8 sammanlagt 6. 053 km. tod
ningsarbeten utfordes pA sparen vid Saarijarvi 
station samt p a striickorna Muuras-Hinkua och 
Pihtipuda - MuUl·as. 

Hag n ad e r, vii g a r o c h p 1 an e r in g. 
Foljande vii,gar blev fardiga: Infartsvagen till 
1astningsomradet vid Suolahti station, vagflytt
ningen pik 1 050- 1 075 8amt infartsvagarna till 
Hietama, Parantala, Linna, Pihtipudas, Muuras 
och Kumiseva. Ytterligare utfordes terrasserings
arbeten pA infartsviigarna till Alvajiirvi trafik
plats och pa vagflyttningen. Planeringsarbeten 
av lastnings- och forr!dsorru·Aden utfordes pa 
trafikplatserna vid for trafik oppnade bandelar 
och pa Seliintaus trafikplats. 

H us b y g g n ad e r. Stationshuset i Saari
jarvi och haltpunktbyggnaderna i Muuras och 
Kumiseva blev fiirdiga. Stationshuset i Pihti
pudas nadde inredningsstadiet och byggnadsar
betena pfl. en tvAfamiljs bostadsbyggnad paborja
des. I Pihtipudas blev ett godsmagasin fiirdigt 
och vattentornet murades samt vattenledningar 
installerades. 

B a n u t r u s t n in g. Personplattformer 
byggdes pa flere trafikplat8er. Installeringen av 
8ii.kerhetsanordningama pA Suolahti station fo. ~-

8attes. 

J oensuu- Kovero jarnvagsbyggnad 
Den 44.4 km langa banan Joensuu-Kovero, 

vars byggande beslots av riksdagen den 11 novem
ber 1949, paborjades som sysselsattningsarbete 
den 1 december 1949. Arbetet, som enligt stats
rftdets beslut av den 25 november 1951 avbru
tits, upptogs pa nytt den 1 februari 1953 och 
fortsattes under beriittelsearet. 

Under ar 1956 utfordes annu aterstaende ter
rasserings- och broarbeten samt spikades och 
ballasterade spar. 

Utforda a1·beten: 
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 utforts 
under ar 1956 och sedan jarnviigsbyggnadsarbe
tet paborjades i foljande omfattning: (se tab. 8. 20) 

M e cl l e n s a n v ii n d n i n g: 
Sa1do fran ar 1955, 19 Ht. I: 14 
Beviljat for ar 1956, 19 Ht. I: 16 

Anvant under ar 1956 ....... . 

Salclo till ar ....... . ....... . . 

36 972 161:-
75 000 000: -
------
111 972 161:-

77 288 469:-

34 683 692:-



20 

Arbetcts nrt I Ar 1956 

Miingd J kostnnd mk I 
mangd :\ren 
1949-1956 

Terasseringsa1'beten: 
Rojning av banomrade . . . . . . .................... . ... . 
Jord uppgravd fn1n avloppsdiken .... . ............ . ... . 

65 448 
633 025 

•> fran diken till bankarna ......... . ...... . ..... . . . 
1141 ma 1.5 943 m3 

32 236 >) 

58 544 » •> i upplaggning ..... . . .......... . ... . . . 
skiimingar till bankarna ........ . ........... . 

1916 
102 

1037 843 
256 845 

2 822 020 
16 764 698 
43 586 955 

513 798 
4 920 524 

77 723 
1271767 

547 857 
37 273 

6 591013 

~ •> •> i upplaggning . . ........ . ........ . 
Fyllningsjord forslad till bankarna ................ . ... . 
Fyllningsjord forslad till bankarna med tag for normalsp~· 
Berg bortsprii.gt fran diken .. . ............. . . . ..... .. . . 

7 712 >) 

43163 * 
75 431 * 

189 >) 

3 738 )) 

309 491 • 
78 825 >) 

245 940 >) 

112122 )) 
1267 >) 

Berg bortsprii.ngt i skarningar . .. . ........... . ........ . 
prangniug av storre jordfasta stenar ................. . 

Stodje- och kagelmur .. . ... . ....... . ...... . .... . ... . . . 
Stenrevetering . . ... . ... . ..... . ........ .. . . .... . .... . . 
Mull-to!v- och grusbekliinad .......... . ......... . ..... . 
Dranenng .............. . ....... ... ... .. ..... . ... .. . . 

Ballastering: 
Ballastering fore skenlago-ning . . ...................... . 
Ballasttransport med tag for normalspar ........ . ... . . . 

For betyggande av sysselsatt
ningen: 

Reserverat for utgifter 1955 
betalbara 1956, 19 Ht. VI: 1 .. 4 734 336:

Beviljat for lir 1956, 19 Ht. VI: 1 160 000 000:-

164 734 336: -
Anvant under Ar 1956 .. . ..... 138 627 490: -

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 106 846: -

T rum m or o c h b r o a r. Kastelampi ban
bro av stalbetong, pik 1 268 + 10m, spv. 5. 5 m, 
byggdes. 

6 verb y g g n aden. Huvudspar skenlades 
7 km och nya 30 kg/m skenor byttes i stallet 
for de 22 kgfm skenor, som funnits i arbet.
spArct, pa en stracka av 9. 2 km . Pa Heinavaara 
och .Tukajarvi trafikplatser byggdes sidospar. 

Hag n a d e r, v a g a r o c h p l an e r in g. 
Infartsvagen till Heinavaara tmfikplats gjordes 
fardig och infartsvagen till Kovero trafikplats 
pabOrjades. 

Husby g g n ad e r. Byggnadsarbetet pa 

92 » 
402 >) 

437 m2 

652 » 
1557 m 

3144 m3 

26143 >) 

719 424 
10 059 677 

59 5 4 » 
5 309 • 
1115 >) 

3 403m2 

702 • 
1 582 Jl1 

20 631 m.'! 
45 599 • 

borjan av december 1949. Arbetet aterupptogs 
pA nytt, efter att den 25 november ha avbrutits, 
denS januari 1953 och fortsattes hiirefter under 
h ela berattelseAret. 

D en 15 november 1956 oppnades av banan den 
15.2 km llmga strackan Siilinjarvi-Sankimaki 
fOr godstrafik med vagnlaster. 

Utforda arbeten: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasse-
ringsarbeten har utforts och ballastgt·us trans
porterats ar 1956 och sedan jarnvagsbyggnaden 
piiborjades i foljande omfattning: (se tab. s. 21) 

.Tiirnvagsbyggnadens huvudsakliga arbetsob
jekt under Ar 1956 har varit terrasserings -, bro-, 
skenlaggnings- och ballasteringsarbeten. Savolax
banans andring arbete i Siilinjarvi slutfOrdes och 
allmiin trafik oppnades pa den andrade delen 
den 4. 9. 1956. 

1\'ledlens anvandning: 

Heinavaara haltpunktbyggnad paborjades. 

Siilinji:i1·vi-J uankoski fi.irnvi.igsbyggnad 
Byggandet av den 42.6 km langa banan mellan 

Siilinjarvi-.Tuankosk i besltits av riksdagen den 
11 november 1949, och arbetena paborjades i 

Saldo fran ar 1955, 19 Ht. I : 14 24 700 000: -
Beviljat for ar 1956, 19 Ht. I : 16 75 000 000: -

99 700 000: 
Anvant under ar 1956 . . . . . . . . 62 150 694: -

Saldo till ar 1957 . . . . . . . . . . . . 37 549 306: -

f 
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Arbetets art 

Termsset·ingsarbeten: 
Gravning av avloppsdiken .... . ................ . ..... . 
J ord fran diken till bankarna ........................ . 

~ i npplaggning ....................... . 
skii.rningar till bankarna . . ... . ..... . .. .. .... . 

•> » •> i uppla.ggning .. .. ............... . 
Fyllningsjord till bankarna ........................... . 

» » * med tag for normalbana ... . 
Sprangning av sido- och avloppsdiken ................. . 

banskarningar ........................ . 
& » jordfasta stenar . ..................... . 

Forstarkning av bankunderlag ........................ . 
todje- och kagelmm ............................. . .. . 

Stenrevetering .................. . ......... . ......... . 
Mt~-, ~orv- och grusbekliidning ...................... . 
Dranenng .... . ... . .... . ........ . ................ . .. . 

Ar 195..:.6-------.------1 mlingd ~ren 
I 1949--1956 

Jlliingd kostna.d mk 

1230 m3 

883 I) 

2112 )) 
41958 >) 

34 397 >) 

105 293 * 
40 467 )) 

185 
23153 

78 )) 

529 m 

545 990 
352 418 
631471 

21037 687 
8 050 303 

38 983 972 
14 862 887 

765 3 9 
33 648 037 

4 944159 
38 559 

844844 

15164 ma 
22 305 » 
24 829 • 

451340 ,, 
89 333 >) 

429 021 ~ 
49 987 )) 
1472 I) 

140 098 >) 

5178 .. 

325 ~ 
1419 m2 

6 372 I) 

897 m 

21 

Overbyggnaden: I 
Ballastet~ng fore s~enl~gning ........................ . 
Ballastenng med t.ag for normalbana ............ . ..... , 

1400 m3 

14100 I) 

407 223 
9 73 741 

13 371 m3 

58 628 I) 

For betryggande av sysselsiitt
ningen: 

Reserverat for utgifter 1955 
betalbara 1956, 19 Ht. VI: 1 . 2 712 370:-

Beviljat for ar 1956, 19 Ht. V I : 1 236 000 000:-

238 712 370:-
Anvant under t\r 1956 ........ 228 451 797:-

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 260 573: -

T r u m m o r o c h b r o a r. 2 st, trummor 
blev fardiga liksa en underfartsbro pik 1 503, 
spv. 12. o m. Firma Oy Yleinen Insinooritoimisto 
byggde som ackordsarbete Sahinpuro overfarts
bro av stalbetong, pili: 1 284 + 18. o m, spv. 
10. 1 o + 13. 15 + 10. 1 o m. 

0 verb y g g n aden. Nya 30 kg/m skenor 
byttes i stallet for gamla 22 kg/m skenor, som 
varit i arbetssparet, pA. en striicka av 6. o km. 
Darjamte skenlades andringen av Savolaxbanan 
i iilinja.rvi. Arbetssparet spikades med 22 kgfm 
skenor pA den 4. s km ltillga striickan Hiltula
maki-Sahinpuro. 

Hag n ad e r, vag a r o c h p 1 an e ring. 
Planering av trafilrplatser har utforts pa alla 
trafilrplatserna. Fyllningsarbetet av uppfarts
terrasserna till Sahinpuro overfartsbro utfordes 
som ackordarbete av firma Oy Yleinen Insinoori
toimisto. 

H us b y g g n ad e r. Banvaktens bostads
byggnad i Hiltulanmaki slutfordes. I Siinkimaki 
byggdes grunden for banvaktens bostad . 

M u1·tomiiki-Otanmiiki iarnvii.gsbyggnad 

Murtomiiki-Otanmaki banan, vars liingd ar 
26. 1 km, overlats till banavdelningen for huvud
banans del den l. 11. 1954 och for Murtomaki 
bang!rdsutvidnings och triangelbanans del, den 
12. 10. 1955. 

Under !r 1956 har p! banan byggts en s .k. 
Ryynasentie overfartsbro i Otanmalci, pik 1 210 
+ 8 m, spv. 13. o m, och sakerhetsanordnings
arbeten pa Murtomaki bangard har paborjats. 

l\I e d I e n s a n v ii n d n i n g : 
Saldo frtill !r 1953, 19 Ht. I: 12 15 508 290:
Saldo frA.n !r 1954, 19 Ht. I: 8 . 10 449 719:-

25 958 009:
Anvtint under Ar 1956 . . . . . . . . 15 335 196:-

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 622 813:-
av vilket restitueras . . . . . . . . . . 3 428 720: -
och overfors till ar 1957 7 194 093: -

Viheriainen banbyggnad 

Beslut att bygga den 5. 2 o km l!nga. s.k. Vihe
riainen industribanan till Neste Ab:s industri
omr!de i Rai io kommun gjordes av statsrAdet 
den 1 december 1955. Om byggandet av banan 
slots mellan ministeriet for ko=unikations-
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v>i.sendet och allmanna arbetena och _ este Ab ett 
avtal den 23. 12. 1955. Arbetena pA banbygg· 
naden paborjades i decemb r 1955. 

nder ar 1956 bar de huvudsakliga arbetena 
pa banbyggnaden varit terrasserings· och trum
arbeten samt byggandet av en res rvbro i Rai
sioviken, vilka arbeten bar utforts enbart genom 
privata ackordfirmors forsorg. 

Arbetets art 

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

skii.rningar till bankarna ... . ..... ... . ... .. .. . 
>) » » i uppliiggning .. .. . . ....... . ..... . 

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

priingning av sido- och avloppsdiken ..... . ........... . 
» ban kiirningar jamte diken ............ . 

» >) av fasta stenar ..... .. ................ . 
Forstiirkning av bankunkerlag ....... . ...... . ......... . 

Medlens anvandning: 

Saldo fran ar 1953, 19 Ht. I: 13 10 000 000:
Saldo fran ar 1954, 19 Ht. I: 9 . 10 000 000:
Saldo fran ar 1955, 19 Ht. I: 15 10 000 000: -

Utjorda a1·beten: 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t en. Terrasse-
ringsarbeten utfordes rued firmorna Vesiteknil
linen Insinooritoiroisto Oy Veso, Tie- ja katu
rakennustoimisto Valtatie Oy och Lapin Raken
nus Oy som ackordtagare ar 1956 ocb sedan ban. 
byggnaden paborjades i foljande omfattning: 

I !r 1956 

mangd 

531 m 3 

1874 » 
15 631 » 
39 749 » 
40 069 » 

2.5 » 
39 285 » 

59 » 

I kostnad mk 

305187 
588 507 

5 725 980 
10 237 062 
23 242143 

18 831 
5126 

67171393 
87 230 
97 610 

J dt·nvdgsundet·solcningar 
M e d I e n s a n v a n d n i n g: 

Reserverat for utgifter 1955 

miingd t\ren 
1955-1956 

531 m3 

1874 » 
15 631 * 
39 749 » 
40 069 >) 

2.5 » 
39 285 
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betalbara 1956 . . . . . . . . . . . . . . 142 559:-
Beviljat for ar 1956 . . ....... . . 10 300 000: -

30 000 000: - 10 442 559: -
Am·ant under ar 1956 . . . . . . . . 10 768 445:- Anvant under ar 1956 . . . . . . . . . 6 296 934:-

aldo till ar 1957 . . . . . . . . . . . . 19 231 555:- Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 145 625:-

For betryggande av sysselsattningen: 
Reserverat for utgifter 1955 

betalbara 1956 . . . . . . . . . . . . . 119 972: -
Be,·i!jat for ar 1956, 19 Ht. VI: 1 225 000 000:-

225 119 972:-
Anvant under a t· 1956 .... ... . 200 203 079:-
Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 916 893:-

T r u m m or o c h b r o a r. En kombinerad 
vag- och bantrumma blev fardig vid pik 149 + 
10 m. Vid banans pik 167 blev en reservbro far
dig. I vardera fallet utf6rdes byggnadsarbetet 
av firman Tie· ja katlll'akennustoimisto Yalta
t iE' Oy som ackordsarbete . 

U t ford a arb e ten: 

En helmaskinell undersokning ang!l.ende om
andringen av den 77 km l!l.nga smalspariga 
L o vis a - V e s i j a r vi banan till normal
bana utfordes ar 1956. Planen om utforandet av 
andringsarbetet blev fardig fore A.rets slut och 
skickades till ministeriet for kommunikations
vasendet och allma1ma arbetena for stadfastelse. 

Pa den 111 . 2 km langa banriktningen K a u l i
ran t a - K o 1 a r i utfordes en helmaskinell 
undersokning. 

Pa baru-iktningen J y vas k y l a - Jam
s an k o s k i utfordes kompletterande seismisk 
undersokning: 

Av foljande tabell framgar de belopp om an
vants dels arligen och sammanlagt for jarnvags
byggnader, vilka pagatt under 1956, alltsedan 
dessa byggnader paborjats, dels under 1956 for 
de~;amma och for jiirnvagsundersok:ningar . • 

I 

l , 
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I 
KTao1n,.t,}1okm08iikk1.i-~ SH'nolaht.i- . .. aapa)arvt Otanmiiki Kovero 

1\lurtomaki- I Joensuu- Siilinjiirvi
Jnanko ki 

Orivesi 
Jiimsa 

I 
YiheriiUnen 
banbyggnad 

1934- 38 44 313178 1 601 382 - -I - 491053 
1939 29 912 353 10 081576 - - - 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 4 050 136 - - - 14 468 874 -
194.5 3 958 285 5 189 915 - - - 49 228 700 -
1946 - 11195 485 - - - 63 452 150 -
1947 - 8 529 766 - - - 80 948 931 -
1948 - 15 428 320 - - - 189 617 400 
1949 989 757 132 613 904 - 17 020 947 13 865126 285 250 322 -
1950 29 955 094 228 650 716 - 171893 800 143 779 350 237 431230 
1951 123 307 004 267 274 717 81 079 488 84 255 733 96 066 871 226 064 328 -
1952 218 141 838 250 009 222 365 361 513 6 638 891 192 991 191 261 740 -
1953 316 081925 805 356 852 426 489 909 159 858 074 176 387 914 57132 440 
1954 346 387 752 1 216 788 078 161103 228 385 275 301 435 133 715 65 705 
1955 415157 595 1 019 646 088 47 502 947 262 772 701 358 965 447 54 847 586 296 310 
1956 665 074 488 778 562191 15 335 196 215 915 959 290 602 491 3 405 538 210 971524 

2 217 387 442 4 779 022 355 1 096 872 281 1303 631 406 1 514 993 905 1 533 808 734 211 267 834 

Ar 1956 anvants ytterligare: Sammanlagt ar 1956 
Forbindelsebanan Koria-Harju . .. 328 967:- Jarnvagsbyggnaderna .. . ..... 2 180 196 354:-

Jarnvagsundersokningarna . . . 6 296 934: -

IV. RULLANDE MATERIEL, VERKSTADERNA OCH DE ELEKT
RISKA ANLAGGNINGARNA 

Rullande materiel. 

Under ar 1956 blev 5 nya anglok fardiga, vilka 
alla var tunga godstagslok av serie Tr 1. Till
verkaren var Tammerfors Linne och Jern Manu
faktur Ab. Ur trafik togs tmder aret 4 anglok 
(3 st av serie Sk 3 och 1 st av serie Hk 1), sa 
att antalet anglok steg under fl.ret med ett lok 
och var vid arets slut 799 st. 

Under fl.ret blev 5 diesellok, vaxellok av serie 
Vv 13, fardiga, alla tillverkade av Valmet Ab. 
Eftersom intet diesellok kasserades under aret, 
okade deras antal med fern och var vid arets slut 
29 st. 

Hos Valmet Ab blev under ar 1956 18 st la.tta 
motorvagnar av serie Dm 7 fardiga. Da under 
aret togs ur trafik 1 st Dm 2- och 1 st Dm 7-
motorvagn, okade deras antal med 16 enheter 
och deras antal vid arets slut var 96 st . 

Vagnar blev fardiga under ar 1956 enligt fol
jande: 1 kl sovvagnar av serie Om, 5 vagnar, 1 
och 2 kl sovvagnar serie CErn, 2 vagnar, 2 kl 
sovvagnar serie Em, 5 vagnar, 1 kl dagvagnar 
med kafeavdelning for expresstag serie KCik, 1 

vagn, 2 kl dagvagnar for expresstag serie KEi, 
1 vagn, 2 kl ralsbuss-slapvagnar med konduk
torsavdelning av serie EFiab, 19 vagnar samt 
rttlsbuss-slapvagnar med k ond.- och postavdel
ning seri:: "FPoab, 1 vagn. Godsvagnar blev far
diga av serie Hk 832 vagnar, koltransportvagnar 
av serie Mak 37 vagnar, makadamspridnings
vagnar serie Mas 109 vagnar, storbehallartrans
portvagnar serie Svs, 14 vagnar, frukttransport
vagnar serie Ggh, 10 vagnar samt cisternvagnar 
serie BGo, 5 vagnar. 3 st snoplogar blev fardiga. 

Darjamte blev for Lojo Kalkverk Ab loscement
transportvagnar av serie ilk fardiga 30 vagnar 
samt cisternvagnar for Shell Ab av serie Gmz 
24 vagnar, for Fuel Ab av serie Sfl 3 vagnar, 
for Rikkihappo ja superfosfaattitehtaat Oy av 
serie Sri 5 vagnar, for Kymmene Ab serie Sky 
1 vagn och for Finnish Chemicals Ab serie Sfc 
5 vagnar. 

Vid arets slut fanns vagnar: Personvagnar 
(bland vilka har medraknats ocksa tjanstebehovs
vagnarna) 1 581 samt godsvagnar sammanlagt 
26 853, av vilka tiickta 11 180 och oppna 15 673. 



P1·ojekteringsarbeten rorande dngolokomotiven och 
forbtittring av dems konst1·uktion. 

Foregaende ar hade fran lokfabrikerna i Tam
medors bestallts Hr 1-loken n:ris 1020 och 1 021 
och Tr 1-loken n:ris 1 093-1 096 och bestarnts, 
att de skulle h elt och ballet forses med rullager, 
m.a.o. att jarnte hjulsatsernas axellager ocksa 
alla drivmaskineriets lager skall forses med rul
lager. Pa grund av att den svenska rull- och 
kullagerfabriken SKF tmder de senaste aren har 
konstruerat en rad nya rullagertyper sarskilt for 
jarnvagens rullande materiel, bestamdes det, att 
ovannamnda lok skall forses med SKF-lager. 
Om dessa nya SKF -lagertyper rna namnas, att 
deras format ar mindre an tidigare motsvarande 
lagers, men att lastkapaciteten dock ar tillracklig. 
Storsta delen av det med denna konstruktions
forandring sammanhangande projekterings- och 
ritningsarbetet hade utfOrts redan under aren 
1954 och 1955, men tmder berattelsearet maste 
1nan annu utfora vissa slutliga utformningar i 
samband med lagringen av framre vevstaks
huvudet samt tvarstyckets konstruktion, upp
gora de sammansattningsritningar som saknades 
samt foretaga de slutliga varderingarna och 
granskningarna angaende detta viktiga projekte
ringsarbete. 

I ovannamnda Hr 1- och Tr 1-lok utfordes 
ytterligare nagra mindre konstruktionsandringar 
for att avskaffa forekommantle olagenheter. I 
dessa lok bar bl.a. stort besvar fororsakts av att 
det under gangen fran maskineriet flyger olje
droppar pa forarhyttens framfonster vilket gor 
sikten dalig. Av denna andelning foretogs prov 
med nya s.k. sankta (laga) vindskivor, som bl.a. 
anvandes allmant av Deutsche Bundesbabn. 
Dessa vindskivor installerades pa ett Hr 1-lok 
och vid utforda provkorningar konstaterades, att 
oljesHingningen mot framfonstren hade avtagit 
betydligt utan att rokstyrningsformagan dock 
blivit samre. Man beslot att vindskivor av ifaga
varande typ skulle installeras pa de till ovan
namnda bestallning horande Hr 1- och Tr 1-loken. 
Skyddsgardinen mellan loket och tendern om
projekterades ocksa sa, att den efter behov kan 
anvandas antingen som h el- eller halvskydd. 

Talrika mindre andringar utfordes ocksa be
traffande andra lokserier. Bland dessa rna namnas 
den av gjuttekni&ka orsaker skedda overgangen 
fran stalgjute till kulgrafitgjutjarn vid tillverk
ningen av angsamlare for Tv 1-lokseriens over
hettare. En orsak for denna andring har i syn-

nerhet varit stalgjuteriernas H'mga lcveranstider. 
I detta sa=anhang utfordes ock a vissa and
ringar angaende angsamlarens konstruktion; bl.a. 
minskades antalet angkanaler for att underlatta 
gjutarbetet. Likasa flyttades pa grund av, a v Hr 
1- och Tr 1-lok erhallna positiva erfarenheter luft
intagningsventilen fran cylindrarna till angsam
laren, varvid 1.mder lokmaskineriets tomgang 
(nar loket >>ru llar•>}, da intagningsluften till 
cylindrarna gar genom overhettaren, overhetta
rens overflodiga upphettning samt cylindrarnas 
avsvalnande forhindras. Pa grund av de langa 
leveranstiderna for stalgjutstycken forsokte man 
aven i manga andra fall att overga till anvand
ning av kulgrafitjarn, savida hallfasthets- eller 
andra synpunkter inte satte hinder for andringen 
i materialvalet. 

Bland ovriga andringar i lokens konstruktion 
rna a1mu namnas overgangen i Pr 1- och Vr 
3-loken till anvandning av Miillertryckutjam
nings-kolvslider och den for Pr 1 lok konstruerade 
nya kofangaren av den tyska typen. For Tv 
2-lok ritades en av star svetsad eldstad, efter
som denna tillverkningsteknik inte annu an
vants i dessa lok. 

Under aret har aven foretagits experiment 
rorande forbattring av lokens konstruktion och 
funktion. Bland dessa kan namnas omreglering 
av delar horande till rokstaden pa Hv-loken for 
att minska gnistbildningen samt prov med olika 
typer av gnistnat, anpassandet i Hr 1- och TL· 
1-loken av utbalanserade Miiller-klovslider samt 
forenkling av vevstakens konstruktion i Hv 
1 ... Hv 3-loken genom att taga i bruk hyls
lager istii.llet for de tvadelade lagersk alarna. 
Byran bar aven uppgjort projekt for okandet av 
hallfastheten for sadana delar, i vilka uppstatt 
brott pa grund av materialtrotthet eller av over
anstrangning pa grund av banornas daliga skick. 

Dessutom bar forll.ldrade ritningar fornyats, 
sasom ritningarna for Richardson-sakerhetsventil, 
Friedman-bottenventil, nll.gra barfjadrar, i vilka 
alia samtidigt utfordes mindre konstruktionsfor
bii.ttringar. Bland omprojekteringsarbeten av for
A!drade konstruktioner rna dartill namnas det 
omfattande projekterings- och ritningsarbetet 
till 17 5 rom vattenpost, som innefattade om
andringen av svaga delar av gjutjarn till svetsade 
stf lkonstruktioner. 

Under berattelesaret paborjades pa maskinsek
tionernas begaran projekteringen av en till depi\,
ernas underhiillsanlaggningar horande maskinell 
anordning for avlagsnande av slagget fran lokens 
slaggbild.ningskanal. 
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Ett vti.sentligt tilHigg till maskintekniska byril.ns 
arbete bar utgjort av uppgorelsen av tekniska 
utlA.tanden och bestallningsforberedelser for an
skaffningar av reservdelar och olika tillbehor, 
. Asom pannplAtar, ror, axlar, vev- och kopp
lingstappar, reservcylindrar, hjulringar. Mycket 
arbete har ocksA fororsakats av den nya for
forordningen angAende tryckkarl, som tradde i 
kraftfr.o.m. borjanavar 1954, damaskintekniska 
byran pa grund av darav hiirrorande overvak
ning. bestiimmelser mil.ste uppgora detaljerade 
halifasthetsberiikningar over alia i bruk varande 
och nya Angpannor och ovriga tryckkiirl som 
kall tagas ibruk. 

Enligt arbetsordningen har mottagningsproven 
av vid lokfa.brikerna i Tammerfors iardigblivna 
lokomotiv utforts. Under beriittel eiiret blev vid 
Tammerfors Linne och J ern Manufaktur Ab de 
tlr 1954 bestalida fyra Tr 1-loken nr. 1 089-
1 092 samt det sista av de ar 1953 hos Lokomo 
Ab bestiillda, atta Tr 1-loken nr. 1 081-1 088, 
fiirdiga. Provkorningarna av alia dessa lok ut
fordes, och loken godkandes for trafik. PA grund 
av de ar 1955 bestiilida rullagerlokens speciella 
konstruktion mAste man fiista alldeles siirskild 
uppmarksarohet vid dessa loks tillverkning. For 
att uppnA den stora mattprecision, som ar for
ut attningen till ett lyckat re ultat, maste man 
bl.a. utveckla nya, alit noggrannare och absolut 
gi ltiga matningsmetoder. 

Projekterings- m.m. a1·beten angaende motorlok 
och motorvagnar sarnt utvecklande a.v deras kons
tn£ktion. 

ltsom under tidigare Ar, utgjordes ocksa ar 
1956 en betydande del av arbetena angaende 
motoriserad rullande materiel av kontroll av 
under byggnad varande materiels arbete och 
material samt av mottagningsprovkorningar med 
mottagningsgranskningar. Under berattelsearet 
blev en ratt tor mangd fardig, nitmligen vid 
Valmet Oy:s Flygmaskinsfabrik 18 Dm 7-motor
vagnar (ralsbussar) och 21 sliipvagnar for dem 
(19 st. sliipvagnar med person- ooh resgodsavdel
ning, serie EFiab ooh 2 st sliipvagnar med post
och re god ·avdelning av . rie FPoab, 5 Vv-13 
dieselvaxellok ooh tva andvagnar for motorex
presstag samt diirjiimte vid Tammerfors Linne 
ooh Jern Manufaktur Ab 12 lokomotorer (2-axl. 
riilstraktorer for liitt rangeringsarbete). Gransk
ningarna av materielens delkonstruktioner, sa
SOin av ramar for underreden, korgar, boggier, 
hjulsat er mm. utfordes vid Flygma kinsfabriken 
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och Tam pella med undantag av Dm 7 -motor
vagnarnas dieselmotorer, som granskado ooh 
provkordes pa tillverkningsplatsen Valmet Oy 
Linnavuori fabrik . 

Under beriitt lsearet slots ocksil. talrika nya 
leveransavtal. De omfattade 30 Dm 7 -motor
vagnar, 5 EFiab-slii.pvagnar 3 tunga diesellinje
lok av serie Hr 12 fran Valmet Oy Flygmaskins
fabrik samt 3 dylika diesellinjelok fran Lokomo 
Ab. Diirjiimte bestii.lldes genom upphandlings
byrlm av Tammerfors Linne ooh Jern Manufaktur 
Ab 2 lokomotorer, som blev fiirdiga redan under 
berii.ttelsearet. For alla dessa anskaffningar upp
gjordes anh.Allan om offert ooh de erhil.llna offer
terns. granskades for verkstallning av bestall
ningarna. I samband med an kaffningar redo
gjordes ocksa for vilka konstruktiva foriindringar 
som enligt erhil.llna drifterfarenheter borde fore
tagas i den bestallda materielen i jiimforelse med 
tidigare motsvarande materiel. Betraffande den 
nya typen, Hr 12 linjeloket, mli.ste man fort
siitta med att bestii.mma de konstruktions
fordringar, som skall stallas pa loket, eller de
finiera utgangspunkterna for projekteringen. 
Detta arbete utfordes av maskintekni.ska byran 
i sammarbete med elektrotekniska byrltn, lok
byggarna Valmet Oy och Lokomo Ab, motor
byggaren Tampella och elektroarmaturtillverka
ren Stromberg Ab, val'jii.mte naronda firmors 
licensutgivare chweizerische Lokomotiv- und 
Maschinenfabrik, 1\Iaschinenfabrik Augsburg
Nilrnberg och AG Brown-Boveri & Co tog del i 
detta arbete. 

Ritningar for de ett ar tidigare bestiillda tunga 
dieselrangerloken av serie Vr 11 granskad s allt 
efter d t de blev fardiga vid Flygmaskinsfabrikens 
och Lokomo Ab:s gemensamma projekterings
organ >>Yeturisuunnittelu· Valmet-Lokomo*. 

Projekteringen av nodiga forandringar betriif
fande i trafik befintlig motoriserad materiel fort
sattes, dels i samarbet med Valmet Oy:s Flyg
maskinsfabrik. I detta hii.nseende fororsakades 
arbete sarskilt pa grund av okningar av rii.ls
bussmaterielens brandsakerhet samt forstiirk
ningen av hjulsatsernas axelboxkonstruktioner 
samt till Fredriksbergs verkstad givna anvisnin
gar pa grund av Dm 3-motorvagnars anclring till 
Dm 4-motorvagnar. 

Under berattelsearet oversattes ooksa anvis
ningarna angil.ende reparering ooh underht\.11 av 
lokens kraftoverfOringsanordningar till finska. 
Givandet av bestii.llningsanvisningar betraffande 
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olika reservdelsanskaffningar, vilka pa grund av 
materielens tillvaxt har tilltagit betydligt, for
orsakade fortfarande mycket arbete_ 

Som eget arbetsomracle ma annu namnas den 
i tidigare utstrackning fortsatta av maski:ntek
niska byrans ingenjoror utovade undervisnings
verksamheten i motorloks- och motorvagnskur
ser anordnad for forare och maskinhjii.lp. 

Projekteringsarbeten angaende vagnar och for
battring av deras konst1·uktion. 

Projekterings- ocb ritningsarbetet under ar 
1956 berorde till stor ta delen godsvagnar. Av 
tackta godsYagnar blev ritningarna for frukt
transportvagnen litt Ogh fiirdiga redan under 
:hets forsta halft, sa att man kunde paborja 
andringsarbetet pa de sa vagnar, vilka skall and
ras fran Dk-vagnar till varmvagnar, vid Fredriks
bergs verkstad . Ocksa projekteringen av n ny, 
varm-godsvagn som motsvarar nutida fordringar 
paborjades under berattelsearet. Ramen for dess 
tmderrede blev ocksa na tan fardig, och projek
tering arbetet for ovriga delar fortsatte efter ars
skiftet. A v arbetena pA oppna godsvagnar rnA 
namnas, att typen av den till sparmakadamise
ring behovliga makadamspridningsvagnen litt 
Mas f6rbattrades, varigenom det bl.a . blev moj 
ligt att sprida makadamen liingre bort frAn skenan 
an man ktmnat gora med den forsta vagn n av 
denna typ. Forbiittrande eller kompletterande av 
vagntypen var ocksA det projekterings- och rit
ningsarbete, som utfordes for den oppna gods 
vagnen !itt Rk, for malmtransportvagnen !itt 
Om och for den sjalvtommande koltransport
vagnen !itt Male For utvecklandet av storbe
hAllartransporLsystemet uppgjordes ritningar for 
storbehallarna s 24 och Ss 30. Detta arbete, 
vars andamAl var att vidare utveckla •>frAn dorr 
till doiT>>-systemet h ade pAborjats redan under 
foregaende Ar. FrAn foregaende ar harstammade 
ocksa den pa anhAllan av Lojo Kalkverk Ab pA
borjade projekteringen av lo cementtransport 
vagnen litt 'ilk, vilket arbete under berattelse
aret hade framsskridit sA lAngt, att byggnads
arbetet av dessa vagnar kunde paborjas vid Fred
riksbergs verkstad. Nagot arbete kom de. sutom 
pA en 30 m 3 3-axlig cisternvagns andel avsedd 
for transport av oljeprodukter, och for vilken 
ritningarna till storsta delen blev fardiga under 
foregAende ar. FOI' den, som specialvagn betrak
tade 120 tons storlastningsvagnen !itt 0 b, av 
vilka jarnvi:igs. tyrelsen hade bestiillt 3 st till, 
uppgjordes en del andringsritningar_ Dessa and
ringar fororsakades dels av de erfarenheter, som 

erhallits genom anvandanclet av den tidigaro 
byggda vagnen av samma typ, d ls svarigheter 
som uppstod vicl materialanskaffningar med av
seende pA erhallancle av vissa fonnstal och pHi
tar. For personvagnarna d 1 fororsakade clet. 
me ta ritningsarbetet av p lanen angaende ut
vidgningen av postavdelningen i den nyare 4-
axliga konduktorvagnen !itt Fo. Byggandet av 
en till socialvarclssektionens bruk avsedcl bostads
vagn forberedcles, och en forslagsritning npp
gjorcles for vagnen. 

For speciella anclmal avsedcla vagnar rna 
namnas: en ny tidsenlig rontgenfotograferings
vagn, for Yilken uppgjordes b!.a_ en forslagsrit
ning och undersoktes larnpligheten av clet er
bjudna maskinerier samt en matningsvagn, vars 
an kaffning fortfarande forbereddes. 

Talrika allmanna projekterings- och ritnings
arbeten angltende vagnars specia ldelar utfordes. 
T.ex. for bnffert-, drag- och bromsanordningar 
uppgjordes talrika ritningar. OcksA konstruk
tionen av n ny starkare bjulsats, vars til lAtna 
axeltryck ar 20 t, forbereddes. 

Uppgorandet av sakkunnigut!Atanden utgor en 
betydande del av rna kintekniska byrans arbeten_ 
Jamforelsevis mycket arbetstid agnades i synner
het maskinteknislta frAgor som anslot si.g till 
anskaffningar. om exempel pa dessa arbeten 
inom vagnclivisionen mA narnnas att anskaffnin
gen av de 4-axliga oppna godsvagnarna med 
60 tons Jastkapacitet fran hemlandet och fran 
utlandet forbereddes mot A.rets slut. Man har 
fortfarancle varit tvtmgen att avge utlatanden 
angAende lastningar, i synn rhet for specialtrans
porter . Dessa utlatanclen kompletterades rn d 
ritningar. Ocksa for det nya Jastningsreglementets 
illustrerade bilaga uppgjordes talrika ritningar. 

Enligt arbetsordningen utfordes mottagnings
granskningar for nya vagnar och hjulsatser vid 
Frediksbergs verk tad ocb for rnanga konstruk
tionsdelar vid privata firmors fabriker. Man 
overvakacle bygganclet av 1. 5 miljoner liters 
oljecistern for Statsjarnvagarna. I detta samman
hang rna annu namnas kontrolleringen av vag
narnas g{mgegenskaper pA linjen, vilken i manget 
fall bar lett till forbattringar av vagnar e ll er 
deras olika delar . 

P1·ojelcteringsa1'beten angaende lokens och vagnar
nas b'romsan01·dninga1· och forbi:ittring av de1·as 
konstruktion. 

ncler berattels Aret uppgjordes bromsanord
ningsritningar for en varmvagn av ny typ, liLt 
Gg. Jarnvag . tyrelsen har placerat 100 t av 

I 
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dessa vagnar pa byggnadsprogrammet tlr 1956. 
Eftersom de 3-axliga cisternvagnarnas broms
anordningars konstruktion har varit slidan, att 
enda t de yttersta hjulsatserna har varit brom
sande och dli denna omstandighet fororsakar 
vissa olagenheter i dessa vagnars bruk, upp
gjordes for ifrligavarande cisternvagnars broms
anordningar nya ritningar sli, att alia tre hjul
satserna iir forsedda med bromsar. For olika 
vagntyper uppgjordes iindringsritningar for att 
forbattra konstruktionen. De till bromsanord
ningar horande hjalpluft- och utjamningsbe
htlllarna beraknades och ritades pli nytt, sa att 
de blev overensstiimmande med fordringama i 
tryckkarlforordningen, som tratt i kraft i borjan 
av lir 1954. Man overvakade projekteringsarbetet 
pli bromsanordningarna for de 16 tunga diesel
rangerloken Vr 11, som bestallts av jarnvags-
tyrelsen fl.r 1955 hos Lokomo Ab och Valmet 

Oy:s Flygmask.insfabrik, och gav anvisningar at 
fabrikernas konstruktorer samt granskade de fi:ir
diga ritningarna. Dli de var i bruk och i samband 
med verkstadsreparationer tmdersoktes tidigare 
konstruerade loks och motorvagnars broms- och 
servoanordningars funktionsduglighet och atgi:ir
der vidtogs att avlagsna funna bristfi:illigheter. 

Under berattelseliret foretogs undersokningar 
och provkorningar angliende olika faktorer som p!
verkar bromsningen samt uppgjordes sakkunnig
utlAtanden med anledning av olyckor . Mottag
ningsgran kningar av vid fabriker byggd ny drag
kraftmateriel och vagnar utfOrdes. En betydlig del 
av sektionens arbetstid Mgick for uppgorandet av 
en ny bok som redogor for konstruktion och funk
tion, jamte illustrerade bilagor angaende ling
lokens bromsanordningar samt undervisningen i 
broms- och servoanordningsteknik pll, vid jarn
vagsinstitutet och pa linjen anordnade lokforar
kurser. 

Projektering av varrne- och sanitetstekniska 
anlaggninga1·. 

Under Ar 1956 uppgjordes vid maskintekniska 
byrll,ns division for varme- och sanitetsteknik 
varme-, vatten-, varmvatten- och avloppsled
ningsprojekt for foljande byggnader: reparations
verkstaden vid Fredrik bergs depA, depAns 
socialvardsbyggnad och maskinsektionens byrA
byggnad i Riihimaki, godsexpeditionen i Lahti, 
Dickur by stationshus, underhallsverkstad i Jar
vela, vagnkarlarnas matsal i Haapamaki, ban
avdeln.ingens arbets- och socialvardsbyggnad i 
Kuopio, lokmannen.s socialvardsbyggnad i Vasa, 
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godsexpeditionsbyggnaden i Kemi, god magasi
net i Kajana, VR:s bostadsbyggnad for 24 famil
jer i Kontiomi:iki samt briinsleforradets arbets
och socialvard byggnad i Uleaborg. 

Viirme-, vatten- och avloppsledningsprojekt 
bar gjorts for foljande byggnader: VR:s bostads
byggnad for 7 familjer i Kuopio, stationsbygg
naderna i Saarijarvi och Pihtipudas, haltpunkts
byggnaden i Vaakio, godsma inet i Riihimaki och 
lokstallct i Pioksamaki. 

Projekt anga nde enbart varmeledningar upp
gjordes for foljande byggnader: stationshuset, 
pumprummet, 1okstallet och vilorummen i Kyrks
latt, stationshuset i Loimaa, utvidningen av nya 
lokstallet i J oensuu Ar 1956, lokstallet i Aava-
aksa, utvidgningen av lokstallet i Nokela ar 

1956, stationsinspektorns bostadsbyggnad och 
bansektionen byt·abyggnad i Kuopio, stations
huset i Tava tehus och VR:s bostadsbyggnad 
Bangardsgatan 45 i Abo. For sistnamnda hus 
har darji:i.mte projekterats varmvattenledningar. 

Kallvatten- och avloppsledningsprojekt gjordes 
for Ammansaari stationsbyggnad samt for sta
tionsavtraden i Karis och Loimaa. For omlast
nings- och godsmagasinet i Kouvola projekte
rades varmvattenledningar. 

Under beri:i.ttelse!ret har for Helsingfors ban
gArd projekterats varmvattenledningar jamte 
vattenpost for vagnstiidning samt uppgjorts pro
jekt fOr utvidgning av vagnuppvarmnings-, 
vatten- och avloppsledningar, som skall utforas 
i detta sammanhang. 

Av proj kt angaende varmvattensystem rna 
annu siirskilt namnas, att den av resanden ut
talade onskan att fa varmt tviittvatten i sov
vagnar har forverkligats genom att forse d e 
under bygg~tad varande kombinerade 1 och 2 kla s 
sovvagnarna med varmvattensystem. 

For fornyelse- och anru·ingsarbeten som om
fattar stat jarnvi:igarnas centralforvaltnings- och 
stationsbyggnad i Helsingfors har genom divisio
nens for varme- och sanitetsteknik forsorg under 
berattelsearet fortfarande projekt uppgjorts och 
forverkligandet av dessa overvakats. 

l\iaskinella ventilationsanordningar har pro
jekterats for foljande byggnader: godsmagasinet 
och byrabyggnaden i Kemi, stationshuset i Tavas
tehus, ojeforradet och lokstallets tvattavdelning i 
Fredriksberg, underhallsverkstaden i Jarveli:i., 
socialvardsutrymmen och godsexpeditonen i Tam
merfors stationshus, banavdelningens arbets- och 
socialvardsbyggnad i Kuopio, godsmagasinet i 
Kajana, lokstallet i Nokela, socialvardsbyggnaden 
vid Riihimaki depa, motorvagnsavdelningen i 
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bo lokstall, god expeditionen i Lahti och presen
ningstorkn.ingsinrattningen v id Jyvaskyla bil
clepa. 

::\Iumingsritningar for lokpannorna ldstad bar 
gjorts for Sk- och Hr-pannor och darjamte har 
clivisionen for vii.rme- nch sanitetsteknik hjaJpt 
husbyggnadsdivisiouen med projektering av var
mecentralbyggnader. 

Vid sidan av projekterings- och ritningsarbe
tena bar ingenjorerna vid clivisionen for varme
och sanitet teknik utfort granskningar och mot
tagningar av varme- och sanitetstekniska a.nord
ningar, som installerats for jarnvagen av bAde 
privata firmor och Fredriksbergs verkstad, samt 
givit utlatanden angaende a.renclen inom clet 
viirme- och sanitetstekniska omradet. 

T1 erkstiiderna: 

Ar 1956 hade sta.tsjarnvagarna 6 huvudverk
stader, namligen Hyvinge, Fredriksber·gs, Abo, 
Vasa, Uleaborgs och Kuopio verkstader. Under 
berattelseAret minskade alltsa huvudverkstader
nas antal med en, dA Hel ingfors verkstad under
ordnades Hyvinge verk tads forvaltning (21. 2. 
1956). Vid sidan av ovannamnda verkstader fun. 
gerar Pieksamaki vagnreparationsverkstad som 
underavdelning till Kuopio verkstad. 

Vid huvudverkstaderna och deras underverk
stiider har v id sidan av egentlig lok- eller vagn
reparation utforts aven andra antingen med 
reparationen sammanhangande eller skilda arbe. 
ten, av vilka nAgra mer betydande uppraknas 
hiir nedan. 

l. H y vi n g e v e r k s tad o c h He I
s i n g f o r s g j u t e r i. 

Av verkstaden utforda arbeten: olika hjulsat
ser har svarvats 2 510 och forsetts med ringar 
756 st, olika axlar fornyats 121 st och kopplings
och vevtappar 95 st, luftpumper reparats 769, 
matningspumpar 46, smorjpumpar 644 och lok
generatorer 469 st, lokpannor tillverkat. 5 st, full-
landiga lokpannereparationer utforts 138 st, 

gravmaskinspannor reparats 2, ovriga pannor 6 
och impregneringsinrattningar 1 st, tryckluftbe
la\llare tillverkats 6 st och reparerats 32 st, lokens 
rokfiing tillverkats och reparats 315 t, lok- och 
vagnfjadrar tillverkats 2 900 st, lok- och vagns
fjiidrar r parats 13 581 st samt lokcylindrar till
vcrkats 4, vagnens dragkrokar 500, vagnbuffert
anuar 3 060, hornblock for vagn 6 000 och styr
skenor 42 st. 

Av Helsingfors gjuteri utf6rda gjutningsarbe
ten: bromsklossar och -sulor sammanlagt 129 876, 
lagerboxar 4 343, lokcylindrar 10, rostjarn 12 741, 
eldstadsskyddsplatar 1 284, olika luftbrom delar 
13 642, dragstangens ledningshylsor 4 842, mel
lanplattor for lager 9 063 och boggicentra 131 st. 

Verkstadon och gjuteriet har forbrultat stal 
1 435 ton, bromsklossar och -sulor 114.9 ton, 
annat gjutjarn l. 1 ton, massing och brons 39.9 
ton och vitm tall 23.2 ton. 

Helsingfors gjuteri har gjutit bromsklo sar och 
-sulor 2 003 ton och annat gjutjarn 776 ton samt 
Hyvinge metallgjuteri massing och brons 76.3 ton 
och vitmetall 45 ton. 

Vid Hyvinge verkstad utforda nybyggnads
och fornyelsearbeten: 

Installeringsarbetena pA skensvetseriets mas
killer fortsatte under bela berattelseAret. 1\fed 
undantag av den egentliga skensvetsningsmaski
nen fick man de viktigaste maskinerna installe
rade under berattelsearet. I snabbreparations
verkstaden blev sankgropen jamte sankport far
diga. Mellan smedjan och varmecentral n ins
tallerades en oljefilter. 

Pannsmedjans eldror avdelning flyttades till 
for den reserverad plats. 

Nya masldner och anordningar bar anskaffats 
bl.a. 5 st slapvagnar, 1 st traktor (•>Nuffield•>), 
1 st lyftvagn, 10 st elektriska lyftapparater, 2 st 
svetsningstran formatorer och 2 st bandtrans
portorer. 

FrAn Abo verkstad har till Hyvinge f lyttats 
2 st clubb varvar, en 125 tons hydraulisk press 
och plll.tskarningsmaskin samt frAn UleAborgs 
verkstad dubbsvarv och planslipningsmaskin. 
Darjamte har man frAn Porkala fAtt 1 st 50 kW 
dieselgenerator. 

2. Fro d r i k s b ergs v e r k s tad. 

Vid verkstaden har byggts bl.a. foljande nya 
vagnar: 5 st 1 kl sovvagnar litt Cm, 4 st 1 och 
2 kl sovvagnar litt CErn, 5 st 2 kl sovvagnar litt 
Em, 832 t oppna godsvagnar litt Hk, 14 stor
cisternvagnar litt Svs, 110 st makadamsprid
ningsvagnar litt Mas, 37 st koltransportvagnar 
litt 1\fak, 43 st olika cisternvagnar litt Sri, Sfc, 
Gmz, Sky, 30 st vagnunderreden litt S ilk samt 
3 st postvagnar (ombyggda). 

Darjamte har inredningsmodernisering utforts 
i 20 personvagnar och olika vagnandring arbeten 

I 
I 
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amt tillverkats 3 st snoplogar, 3 st broar och 
2 st vti.ndbord. 

Yerkstaden har forbrukat stal 7 990 ton, 
bromsklossar och -sulor 472 ton, annat "gjutjarn 
569 ton, mas ing och brons 66.2 ton och vitmetall 
25.2 ton samt gjutit massing och brons 69. 6 ton 
ooh vitmetall 72. 5 ton. 

Tya maskiner och anordningar bar anskaffats 
bl.a. 14 st sv tsning transformatorer, 2 st gasskar
ning maskiner, 8 st elektriska lyftkranar, 1 tra
frii.smaskin, 1 sprickletningsanordning samt 1 
traktorslapvagn. 

Av nybyggnads- och fornyelsearbeten rnA. 
ni:imnas fullbordandet av reparationsarbetena pA. 
verkstadens poliklinik samt rorarbetsavdelnin
gens flyttning till ny plats. 

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

Av verkstaden utforda arbeten: olika hjulsat
s r svarvat 3 157 st, olika hjulringar svarvats 
461 st, spA.rbuffertar tillverkats 31 par, vaxlar 
tillverkats 61 st, vaxelstallverk tillverkats 200 st, 
vaxeltungor tillverkats 133 st, vaxelkorsningar 
tillverkats 191 st, vaxelns motraler tillverkats 
457 t, olika mindre vi:i.xeldelar tillverkats 19 800 
·t, fullsti:i.ndiga angpannegranskningar utforts 
17 st och lysgasvagnar granskats fullstii.ndigt 
9 st. 

Diirji:i.mte har for statsjarnvi:i.garnas olika av
delningar tillverkat olika signalmiirken, kopp
ling tavlor, nummerskyltar samt inventarier, sA
som kannor, lyktor, kladsktl.p mm. 

Yerkstaden har forbrukat stat 336 ton, broms
klo ar och -sulor 93 ton, annat gjutjarn 0. a ton, 
massing och brons l. 1 ton och vitmetall 0. s ton 
samt gjutit gjutjii.rn 0. 4 ton och massing och 
brons 3. 9 t n. 

Nya maskiner och anordningar har anskaffats 
bl.a. 1 dynamometer, l bassi:ing for rengoring av 
maskindelar, 1 brynma kin, 1 tvattma kin, 1 
testningsanordning, 1 motorspruta, 1 spricklet
ningsanordning och l hjulsvarv. 

4. Y a s a v e r k s t a d. 

A,. verkstaden utforda arbeten: banbilar repa
rerats 3 st, lokfji:i.drar reparerats 1 904 st, hjul
ringar pakrympts 277 st, tuber ombytts 4 414 
st, flamror ombytts 466 st, pannor ombytts 17 st, 
fullstii.ndiga pannbesiktningar utforts 29 st och 
hydrauliska lyftanordningar tillverl<ats 37 st. 

Verkstaden har forbrukat stal 72. 4 ton, broms
klossar och -sulor 53 . 6 ton, ma-ssing och brons 
7. 6 ton och vitmetall 5. 3 ton samt gjutit ma ·sing 
och brons 17.4 ton. Nya maskiner och anord
ningar har anskaffats bl.a. 1 ga skarningsmaskin, 
2 st lyftkranar, 1 svetsningstransformator, l 
svarv, 1 tl.ngtvattmaskin och l frasmaskin. 

5. U I e A b o r g s v e r k s t a d. 

Av verkstaden utforda arbeten: olika hjulsat
ser svarvats 954 st, olika hjulringar svarvats 
118 st, fullstandiga panngranskningar utforts 6 
t, brandvattentenders istlmdsatts 4 st ooh full-

standiga snoplogreparationer utforts 3 st. 

Verkstaden har forbrukat stal 46.3 ton, broms
klossar ooh -sulor 23 . s ton, annat gjutjarn 0. s 
ton, massing ooh brons l. 4 ton ooh vitm tall 
2. 5 ton samt gjutit massing ooh brons 0. 5 ton. 

Av nybyggnads- ooh fornyelsearbeten rna 
namnas und r beri:i.ttelsellret paborjade utvidg
ningsarbeten av varmeoentralen, byggandet av 
verkstad for sprutma\lning samt spArnatets ut
vidgning. 

rya maskiner har anskaffats bl.a. l tl.ngtvti.tt
maskin, l tryokpolermaskin ooh 2 st lyftkranar. 

6. K u o p i o v e r );: s t a d o o h P i e k s a
m a k i vag n reparations v e r k s tad. 

Mera betydande arbeten vid Kuopio v rkstad: 
pannor ombytts 10 st, fullsti:i.ndiga panngransk
ningar 38 st, inre panngranskningar 32 st, olika 
lager och dera delar tillverkats 721 st, olika 
ventiler ooh deras delar tillverkats 478 st, olika 
lokdelar (kopplingstappar, sliddelar, mellanbuf
fertar mm.) tillverkat 650 st ooh lokfjadrar 
reparerats 402 st. 

Av Pieksiimiiki vagnreparationsverkstad ut
forda arbeten: sidoluckor for vagnar tillverkats 
3 745 ·t, sidodorrar for vagnar tillverkats 105 st, 
vagnslagerboxar bearbetats 450 st, bufferthyl or 
och andra vagndelar bearbetats 364 st, vagns
lagerboxar ooh deras delar repararats 1 186 st 
ooh olika hjulsatser istandsa.tts 201 st. 

Verkstaden ooh vagnreparationsverkstaden har 
forbrukat stAI 425 ton, bromsklossar ooh - ulot' 
110 ton, annat gjutji:i.rn 33 ton, massing ooh 
brons 8 . s ton ooh vitmetall 25. 1 ton samt gjutit 
massing och brons 16. o ton och vitmetall 25. 1 ton. 
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Nya maskiner och anordningar till Kuopio 
verkstad bar bl.a. anskaffats: en angtvattmaskin 
och en metallsprutanordning samt fr n Uleaborgs 
verk Lad f lyttat en slipmaskin. 

Til l Pieksamaki vagnreparationsverkstad bar 
ansltaffats bl.a. 1 svetsmakin, 1 gasskarnings-

Antal arbetstimmar 

Huvudverkstaderna .......................... . .. . . . .. . 
Depaerna · reparationsverkstii.der ........... . ...... . ... . 
Elektroverkstaden ................................... . 

rna kin och 2 st lyftapparater samt fran Hyvinge 
verkstad flyttats l snabbsvarv. Som nybyggnads
och fo.rnyelsearbete blev vid Pieksi:imaki vagn
reparationsverkstad byggnaden for hjulrepara
tionsavdelningen samt skjul fot· vagnm lning 
fardiga. 

Ar 1956 r 1955 .!r 1954 

Summa 

7 326 101 
1 469 026 

78 914 
8 874 041 

7 391 497 
1517 408 

1702 
8 990 607 

8174 29-! 
1564 924 

91384 
9 830 602 

I arbetstimmarna ar olycksfalls-, sjukdom. -

Produktionsvarde: 

Huvudverkstaderna .................................. . 
Depaernas reparationsverkstader ...................... . 
Elektroverkstaden ................................... . 

Summa 

Under berattelsearet arbetades vid huvud-

Antal arbetare vid arets slut: 

Huvudverkstaderna ......................... . ....... . . 
Depaernas reparationsverkstader ............... ... .. . . . 
Elektroverkstaden ............................ . . . .... . 

Summa 

t b i l d n i n g s v e r k s a m h e t. 

Fran Yerkstadsskolorna utdimitterades under 
ar 1956 48 lokeldare och 48 yrkesarbetare. Nya 
Hi.roavtal slots med 79 lokeldarelever och med 
42 yrkeselever. 

Elektriska anldggningar: 
tatsjarn.vagarnas egna elektricitetsverk har 

alstrat elektrisk energi i Helsingfors 1 34 7 900 
kWh och i Hankasalmi 50 800 kWh. 

Elektrotekniska byran. fortsatte att kontrollera 
kraft. och transformatorstationerna samt be
vakad stromforbrukningen pa olika tl'afikplatser. 

Under berattelsearet fors gs Kaitjarvi, Kollin
joki, Korpikyla, Kumiseva, Pajula, Salmenkyla, 
Sappu, Somerharju, Saynajarvi och An1miin-

och Arsemerstertimmarna inte medraknade. 

Ar 1956 

4 797 720 321 
470 021 669 

25 910 371 
5 293 652 361 

Ar 1955 

4 23211..! 335 
446 211327 

25 740 382 
4 704 066 044 

Ar 1954 

3 745 415 021 
356 864 732 

25133 044 
4127 412 797 

verkstiiderna med 6 dagar arbetsveckor. 

A 1956 

4 370 
826 
215 

5411 

I A Hl55 

3 864 
822 
199 

-!885 

I A 1954 

3 894 
836 
167 

4 897 

saari trafikplatser med elcktrisk belysning, vari
genom antalet elektrifierade trafikplatser vid 
arets slut var 690. Diirjamte forsags pO. olika ban
sektioners omraden smmanlagt 7 vaktstugor med 
elektrisk belysning. 

BangArdsbelysning bade 6kades och repare
rades i Helsingfors, Herrala, Hyvinge, Villmancl
strand, aarijarvi, Nyslott och Seinajoki. Nya 
32 m ters str!lkastarmaster restes pA Hovinsaari 
bangarcl 3 t och i Kemi, Kouvola, UleAborg. 
Bjorneborg och Tammerfors en pa vardera tra
fikplatsen. Vid arets slut var allt a pa 24 trafik
p latser sammanlagt 78 st 32 meters stralkasLar
master i bruk. Pa Hyvinge depabangarcl restes 
darjamte en 16 meters strAlkastarmast. 

I Helsingfors utforcles de av stationsrestauran
gens och kokens fornyelse fororsakade stoi'I'e 

I 
I 
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Reparation av 1'Ullande materiel ar 1956 

Reparerad rullande materiel 

Lokomotiv oeh motorvagnar 

Full- l\fellan- nabb- Olycks-
stiindig rep a- rep a- r .. us-
rep a- rntlon ration rep a-
mtion ration 

II uvudverkstiidema 
Hyvinge .... . .... . .... 115 127 302 15 
llelsinrlors ... . . . .. . .. - - - -
Fred.riksberg _ .. . . . _ .. _ 27 39 27 6 
Abo ... . . . ...... . .. . - 7 15 67 11 
Vasa ... . . . ...... . . . .. 77 61 18 25 
Uleaborg ... . ......... 8 8 42 3 
Kuopio . ...... .. .. . .. 80 74 26 7 
Pieksiimiiki .. . ........ - - - -

Summa 314 324 482 67 

M askinsekbionerna 
1. maskinsektion ..... - - 1063 5 
2. ~ 0 0 • •• - - 711 21 
3. • 0 • • •• - - 559 28 
-!. ~ .... . - - 2 877 42 
5. » .... . - - 438 2 
6. » - - 1023 -... . . 
7. » • • •• 0 - - 937 4 

>) . . ... - - 402 19 
9. » . . ... - - 1 403 12~ Summa - - 9 413 

Totalsumma 314 324 9 895 196 

olarb tena samt fornyades elinstallationerna i 
stationstornet. Fornyande och okande av elinstal
lationerna utfordes ocksa i samband med rum
reparationer i forvaltningsbyggnaden . D arjamte 
gjordes elinstallationerna for p lattformvagnarnas 
nya laddningsrum samt reparades och utvidgades 
godsexpeditionerna och godsmaga inernas be
ly ningsinstallationer. 

I Haapamii.ki fornyade lokstallets elanordnin
gar och i J oensuu blev elanordningarna for sex 
lokp latser fardiga. 

I Herrala belv elanordningarna for den nya 
stationsbyggnaden fiirdiga, i Tavastehus for den 
nya god expeditionen, i JyviiekyUi for bildep&ns 
socialvA.rdsbyggnad, i Kuopio for socialvA.rds
och elbyggnaden, i Niirala for tvA. fyrafamiljers 
bostadsbyggnader samt for kombinerad social
vardsbyggnad och vattentorn, i Uleaborg for det 
nya brii.nslefOrrA.dsornradet samt for arbets- och 
forrAdsbyggnaden, i Bjorneborg for det nya gara
get, i Nyslott for stationsbyggnaden och gods
magasinet, i Tammerfors for banavdelningens 
socialvardsbyagnads forho jda del och godsexpedi
tion, i Abo for den nya bran lega.rden samt i 
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l)ersonvagnar Oodsvagnar 

Full- Snabb- Olycks- Full- I i\Iellau - uabb- Olycks-
stiindjg rep a- falls- st iinigd repa- repa- fo.lls-
rep a- ration rep a- repa- ration ration r ep a-
ration ration ration ration 

I 

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

985 407 - 853 222 1151 -
6 82 6 1263 368 1734 53 

- 31 4 799 98 353 8 
34 97 6 598 272 1965 125 
- - - - - - -
88 113 - 2 589 778 2 274 -

1113 730 16 6102 1738 7 477 186 

- 914 25 - 117 7 664 2 
- 253 14 - 1031 5 366 117 
- 428 2 - 149 5 151 12 
- 1 184 1 - 387 4 684 56 
- 248 3 - 480 2 223 12 
- 791 2 - 118 2145 14 
- 1 289 8 - 538 5154 164 
- 397 1 - 224 1 220 17 
- 375 - - 644 6167 11 
- 13 879 56 - 3 688 39 774 405 

1113 14 609 72 6102 5<126 47 251 591 

Kuppis for den fornyade och utvidgade stations
byggnaden. 

Ocksa elanordningarna for pumpanltiggnin
garna i Saarijarvi, Vainillliala och Valtimo blev 
fiird iga. 

Vandborden elektrifierades Hillo hamn, 
Fredrik hamn, och i Imatra. 

Pa elektrifierade trafikplatser utfordes ytter
ligare fo ljande nybyggnads- och forny lsearbeten 
pA starkstr6manordningarna: installering av hog
spiinnings- och lagspannings -, k opplings- och 
utdelningsanordningarna vid Hyvinge skensvet
seri, elarbetena pa oljecisternerna och -kajerna i 
Kotka, Kuopio verkstad transformatorstations 
okade utdelnings- och kopplingsanordningar, bi l
uppvarrnningsanordningarna vid V illmanstrands 
forradsomrade, spanningsfOrand.ringsarbetena vid 
Fredriksbergs verkstad, kopplingsarbetena pA 
hogspiinningsreservkabeln mellan Hlsingfox 
- Fredriksberg samt forandringen av overspiin
ningen av transformatorstationen vid asa verk
stad fran 5 t ill 20 ki lovolt. 

For Pesiokylas elektrifiering byggdes 20 k V:s 
matningslinje fran Arnmansaari till P esiokyla. 
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Vid elektrotekniska byrlm uppgjordes under 
berattelse{l.ret projekt och ritningar for elinstalle
fingarna i Hyvinge forr{l.ds nya utrymmen, be
lysningsinstalleringar i Kemi nya godsexpedi
tionsbyggnad, Kotka nya transformatorstation, 
elanordningarna i branslefOrradets socialvards
byggnad och nya lokstallets 6 lokplatser samt i 
godsmagasinets tillaggsdel samt fOr Fredriks
bergs transfonnatorstation. 

Istandsattandet av elanordningarna pa Porkala 
omrades trafikplatser fortsattes. 

Anvandandet av elanordningarna i den rullande 
materielen overvakade och ocksa storre nybe
stallningar utfordes. Elinstallationen for VR:s nya 
bostadsvagnar projekterades. Vid arsskiftet var 
antalet anglokomotiv med elektriskt belysning 
454 eller 57 % av hela anglokparken. Med full
standiga elbelysningsanordningar forsedda en
hetsbelysningsvagnar fanns 613 och s.k. sliip
vagnar 62. Av 4-axliga person- och tjanstevagnar 
hade 573 eller 78 % olektrisk belysning. 

Angaende den motoriserade materielens, sa
som motorloks, motorvagnars och slapvagnars 
samt expresstagsattens elektriska anordningar 
har elektrotekniska byran givit begarda ut
latanden och foreslagi.t vissa andringar som okar 
driftsakerheten och underlattar underhlUlet. Elek
trotekniska byrans fOretradare har undervisat i 
elanordningar pa tillfiUliga kur er, som anordnats 
for blivande motorvagnsforare. 

Som kommunikationsledningsarbeten byggdes 
under ar 1956 nya kopparledningar 607 . 4 och 
stalledningar 507.2 tradkilometer. Telegrafled
ningar kopplades parvis till telefonledningar 
272. 4 lopkilometer. Gamla kopparledningar revs 
4. s Iopkm och gamla sMJledningar 50. 4 lopkm. 
SAlunda okade telefonledningarnas totallangd 
med 1 331. s tradkm. 

Svagstromstolplinjernas arsrepationsarbeten 
utfordes som fullstandig stolpfortatning pa 158 
bankm, som partiell stolpfortatning pa 225 ban
krn, som helreparation pa 810 bankrn och som 
Hi.ttreparation pa 673 bankilometer. Stolpar res
tes 7 220 st. Alla anvanda stolpar var kreosotim
pregnerade. 

Jarnvagarnas linjereparationsarbetslag repare
rade jarnviigarnas kommunikations- och signal
ledningar 17 949 tradkilometer och post- och 
telegrafverkets ledningar 18 625 traclkm eller 
sammanlagt 36 574 trAdkm. 

Nya jordkablar for telefonledningar, vilkas 
sammanlagcla langd var 36 258 m och lednings
langd 619 760 m, installerades pt\ sammanlagt 
56 trafikplatser. Telefonluitkablar installerades 

pa 14 platser. Deras sammanlagda !angel var 
2 108 ru och ledningsH.ingd 38 396 m. 

Under Ar 1956 installerades tt 3-kanalers 
bi:i.rvAgssystem, varigenom statsjarnvagarna nu 
har i bruk nio 3-kanals och 17 1-kanals barvags
system. 

Nya slektortelefoner installerad s pa bandelen 
Koklaks - Takter 4 st samt for banvakterna 
mellan Tammerfors- Orivesi 9 st. Antalet selek
tortelefonanslutningar vid arets slut var 611 och 
selektortelefonledningarnas totallangd 3 852 km. 

Centralursystem installerades pa 6 trafikplat
ser och korskopplings tiiJlningar i samband med 
telefoneentraler 1 st samt inbrottsskyddsanord
ningar pa en trafikplats. 

Pa jarnvii.gens atgii.rd anskaffades och inlostes 
till allmanna centraler anslutna telefonforbindel
ser 44 st. 

Talregisteranordningar till registrering av tag
expeditionssamtalen installerades pa handel n 
Tammerfors- Haapamaki inalles 12 st. 

Nya hogtalarsystem togs i bruk pa tva ban
gardar och tva stationer. Vid arets slut var 51 
hogtalarsystem i bruk, av dessa 7 storre, fjarr
styrda system. Sammanlagt var 63 forstarkare 
och 488 hogtalare i bruk. 

Nio samantcnnsystem underholls och granska
des. 

Lokradiosystem, som omfattar tva rorliga sta
tioner och en fast station, togs i bruk vid range
ringsryggen pa Kouvola bangard. 

Storre nybyggnadsarbeten pa sakerhetsanord
ningar utforde pa 9 och mindre sAdana pa 10 
olika trafikplatser. 

Vid fyra nivaoverganger byggdes automatiska 
ljus- och ljudvarningssignalanlaggningar och pA 
en kombinerad jarnvags- och landsvagsbro saker
hetsanlaggning. Andrings- och kompletterings
arbeten pA sakerhetsanordningar utfordes pA 11 
trafikplatser. 

I sam band med sakerhetsanlaggningsarbeten 
byggdes 83. s tradkm blankledning, och lades 
47.1 km (959 trAclkm) jordkabel, installeracles 
150 m (600 tradkm) luftkabel och restes 235 
stolpar. 

I elverkstaden var antalet arbetstimmar under 
aret 79 110. Arbetarnas medelantal var 36 och 
produktionsvardet 25 910 371 mk. Storsta delen 
av verksamheten omfattade reparations- och 
kontrolleringsarbete. 

PA. basen av inkomna tillstAndsansokningar 
beviljades tillstand for 777 starkstroms- och for 
224 svagstromsledning korsningar och -installa-

I 



tioner. For elinstallationer beviljades 7 5 tillstlmd, 
for hem- och tjanstetelefoner inalles 114. 

Korsningsgranskningar utfordes genom elek
trotekniska byrans forsorg 46 och genom ban
ingenjorernas forsorg 95. Installationskontrolle· 
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ringarav stark- och svagstromsanordningar ut
fordes sammanlagt 110. 

For jiirnviigarnas elektrifiering bar vid elek
trotekniska byr{m und r beriittelsearet gjorts 
forberedande undersokningar och beriikningar. 

V. FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN SAMT STANDARDISERING 

I Hyvinge forrAd blev under Aret en tilliiggs
byggnad fi.i.rdig for elektriska och sakerhets
anordning inventarier, som skulle flyttas frAn 
Helsingfors och Riihimiiki. 

PA grund av diesel-inventariernas tillviixt bor
jades byggnadsarbete pa tre stora upplagringscis
terner for olja. Under Aret blev tre 1 500 m 3:s 
cistern 1' fiirdiga, vilkas byggnadsarbete borjades 
under Ar 1955, namligen i UleAborg, Kotka. och 
Tammerfors samt sju mindre 210 m 3:s distribu
tionscisterner i olika delar av landet. Ytterligaro 
borjades byggandet av tre 1 500 m 3:s cisterner. 

Forrciden . Vid statsjiirnvagarnas forrad var 
lagerbestandets medelvarde under ar 1956 
6 453 104 300 mk, vilket belopp fordelade sig p!l 
de olika forrAden pa foljande satt: Helsingfors 
1 592 999 100, Hyvinge 458 760 500, Abo 
1 144 773 800, Uleaborg 404 301 800, Kuopio 
1 316 17 1 200 och Briinsle- och travaruforrad 
1 636 097 900 mk. Forradsvaror forbrukades till 
ett viirde av 11 234 623 200 mk samt forsaldes 
till ovriga statsinriittningar och priva.ta till ett 
viirde av 606 556 200 mk. 

Upphandlingen . Till forraden inkoptes und r 
ar 1956 varor till ett varde av 11 521 834 306 mk. 

Forraden fakturerades Ar 1956 for fo ljande 
fr{m utlandet importcrade varor: 

Stenkol och koks .... . . 344 858 2 004 589 426 
Hjulringar • •• 0 • • •• • • • • 1 433 109 719 643 
Raler •••• •• 0 ••••• • ••• 8 291 377 584 103 
Jarn och stAl . ........ l 116 66 137 492 
Stalplat •••• 0 ••••••••• 1 961 93 331 665 
Olja .................. 3 677 57 538 429 
Diverse materialer ... . . 461 113 662 

ammanlagt 3 170 0 14 420 

Statsjarnvagarnas forrad bar emottagit under 
Ar 1956 1 484 551.5 m 3 ved, vars sammanlagda 
pris var 2 034 656 209 mk eller i medeltal 1 370.5 o 
per m 3 • D nna ved bar huvudsakligen levererats 
av Statsjiirnvagarnas Branslebyra (Vapo) . 

Forutom produktion av senare namnda VR 
Konnunsuo briinntorvsfabrik bar ytterligare av 
privata kopts 54 128.;; ton briinntorv, vars pris 
var 197 054 718 mk. 

Av apo bar kopts 866 514 st sleepers, pris 
638 548 387 mk, 12 684 st sleepers for vaxlar, 
pris 13 109 860 mk, 7 000. 7 1m stockar, pris 
1 760 314 mk, 3 877 st ledningsstolpar, pris 
7 254 500 mk, 30 552 st stolpar for oppen vagn 
pris 5 764 585 mk, 16 802 st stiingselstolpar, pris 
1 400 330 mk, 102 999 std agvaror, pris 4 116 642 
mk samt till VR Hankasalmi sAgverk 903 056.48 
cub .ft stockar, pris 132 678 187 mk, 3 641 st 
amnen for sleepers, pris 2 312 073 mk. 

Branslehante1·ing. 

Branslekonsumtionen var under Ar 1956 vid 
statsj arnviigarna: 

Totalkonsumtion Lokens andel 

Ved ..... .. . .. 1 363 132.8 ma 1 116 957.5 ma 
Briinntorv .. . . 672 747 dt 668 913 dt 
Stenkol ...... . 4 247 606.5 dt 4 108 659 dt 

Forutom namnda vedkvantitet bar till jarn
vagsfuntioniirer sAlts 154 159 m 3 ocb till andra 
661.7 m 3 • 

Briinnolja (brannfgasolja) har anviints 
9 294 250 kg, av denna miingd i lok och motor
vagnar 4 581 727 kg. 

For uppviirmning ocb gjutning bar levererats 
sammanlagt 1 231 890 kg tenkol, varav for upp
viirmning anviindes 743 355 kg. 

Upplagrings- och banteringskostnaderna (last
ning, travning, sAgning samt utgivning till loko
motiven) for ovanniimnda briinslen var: 

Kostnader for vedarbeten . . . . 268 446 390 mk 
Kostnader for briinntorvarbeten 33 136 472 mk 
Kostnader for stenkolsarbeten 153 664 244 mk 

Sammanlagt 455 247 106 mk 

Personalen vid branslelagren var: 
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i borjan av ar 1956 991 arbetare och 86 arbets
ledare 
i slutet av Ar 1956 893 arb tare och 85 arbets
ledare. 

Bransleupplagringsplatser har sttillts i ordning 
och sparvaxlingsarbeten horande till rangerings
arbeten har utforts pa nya bransleomraden i 
UleAborg, Seinajoki och Niirala samt elektrifi
eringsarbeten vid bran I fon·Aden Alavus, 
Koivu, Mi i, Jiirala och iilinjarvi. 

Vedutgivningsplattformen har reparerats pa 
Kintaus station. 

Pa Uleaborg har byggts en ny sagningsplatt
form med sagspAnsskjul och for aljningsplatt
form samt en ny arbets- och rna kinrumsbyggnad. 

Mindre forrads-, byra- och arbetsbyggnader har 
byggts i Pieksamaki och Imatra. 

Nya omlastningsmaskiner har anskaffats och 
tagits i anvand.ning for rationalisering av arbetet 
sasom: 

»Tera.smies 3- 4>> om- och avlastningsmaskin i 
Kouvola, Fredriksberg, Tammerfors och Abo, 
Allis-Chalmers omlastningstraktor med valskedja 
i Riihimaki, remtransportor i Alavus, Imatra, 
Koivu, Malm, Jiirala, Uleaborg, Parikkala och 
Raumo samt dragvinch pa vedutgivningsplatt
formerna i Jamsankoski och Viinijarvi. Ytter
ligare har anskaffats olika slags vedsagningsmas
kiner i Alavus, Haapamaki, Hankasalm i, Jyvas
kyla, Gamlakarleby, U leaborg, Bjorneborg och 
Rovaniemi. 

Medel har beviljats i 1956 ars budget: 5 mmk 
for bransleomraden, spiirarbeten och utgivnings
plattformer, 2 mmk for mindre forrAds- och 
vardbyggnader och 51 mmk fornyelsefondens 
medel samt 18 500 000 mk for byggandet av 
cisterner fOr briinnolja, som skall importeras till 
landet. 

H ankasalmi sag. 

SAgverket har fortfarande reparerats. Dess 
maskinbestAnd ar samma som forut. agverket 
har varit i verksamhet i ett skift . Sagningen 
har varit installd den 23. 7 .-21. 8. 1956 pa grund 
av arssemester. 

RAvaror har anskaffats och mottagits under 
berattels aret i foljande omfattning: 

SAgade stockar . . . ...... . . . 911 505.62 cub .ft. 
14 525.65 cub.ft. 
67 456. 6 4 cub.ft. 

Amnen for sleepers 3 711 st 
Stockar fran foregaend Ar . 

~~---------------------
Sammanlagt 993 487.9 1 cub.ft. 

Mangden av sagade stookar var under aret 
835 117 cub.ft. agverkets produktion omfattade: 

Langvara ............ . ......... . 
Klenvirke ....... . ....... . ...... . 
Sleepers 3 401 st ............... . 

tolpar for oppen vagn ......... . 

2 445.6 std 
114.0 

67.3 
27.1 

Stolpsparrar .................... . 
Lastpallar 21 562 st .. . . . ........ . 
Hyvlat virke ............... . ... . 

9.2 
302.9 
648.0 

Flis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 320 m 3 

Ribbor ....... . ..... . ... . ... . ... . 300m3 

Antalet arbetare i sagverket var i medeltal 117 
eller 7 personer mera an under foregAende ar. 

Produktionskommitten, till vilken horde 3 
representanter for arbetsgivarna, 2 for funktiona
rer ooh 5 for arbetarna, sammantradde 5 ganger 
under a.ret. 

J{ onnunsuo brdnntorvsver k: 

Ar 1956 var branntorvsverkets 17. verksam
hetsar. Verksamheten har fortsatts sasom under 
foregaende l\,r. Produktionen var: 

Briinntorv Brickctter Torvstro 
ton ton balar 

Pa lager l. l. 1956 .... 18 178 100 
Producerat 0 •• • • • •••• 11 889 6 623 2 292 

Sammanlagt . ........ 30 067 6 723 2 292 
Avsiint ..... . . . ...... 13 474 6 633 2 292 

PA lager 31.12. 1956 .. 16 593 90 

Sjalvkostnadspris fOr branntorv var under ar 
1956 2 964 mkftn. Antalet arbetare var storst i 
j uni 218 ooh minst i mars 25 personer. 

Produktionskommitten, till vi lken hor 2 repre
sentanter for arbetsgivarna, 1 for funktionarer 
och 3 for arbetarna, sammantradde 5 ganger 
under aret. 

I mp1·egneringsver k. 

Impregnering av travaror har utforts llr 1956 
i impregneringsverken i Somerbarju och St. 
Michel. Det rorliga impregneringsverket i t. 
Michel flyttades i augusti till Haapamaki, dar 
verksamheten kunde borja efter uppresning i sep
tember. I St. Michel paborjades byggnadsarbe
tet av ett stabilt impregn ringsverk. 

Impregneringsverken arbetade i allmanhet i 
tva turer samt St. !fiohels verk pA grund av 



stort behov av impregnering delvis .i tre turer. 
Sedan imp1:egner.ingsverket flyttats till Haapa
maki har det varit i verksamhet i ett skift. Verk
samheten i Somerharju impr gneringsverk avslu-
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tades i borjan av december. I b!da verken fanns 
i medeltal 18 arbetare. 

Under !ret siindes foljande rnangder impregne
rade travaror: 

St. Michel Haapamiiki Somerharju Sammanlagt 

leepers och sleepers for viixlar ........ 114 313 st 22 954 st 194 185 st 331 452 st 
Ledningsstolpar ....................... 8 522 1 581 10 103 
S tangselsto !par •••• 0 •••• • •••••••••••••• 22 503 )) 1 875 33 935 58 313 

tolpar for oppen vagn ................ 31 043 )) 4 020 )) 11 850 46 913 >) 

'agvaror ••••••••• ••• •••• 0 •• 0 •• • •• • • 0. 1 633 rna 221 rna 400 rn 3 2 254 ma 
Impregneringsoljor anviindes . .......... 957 064 kg 156 345 kg 1 336 473 kg 2 449 882 kg 

Enligt impregneringsavtalet med Kolho Oy 
och Oy Impregno Ab impregnerades under ar 
1956 242 828 st sleepers och sleepers for vaxlar, 
291 ledningsstolpar och 2 163 m 3 sagvaror. 

Konserverings- och impregneringsamnen: 
bitumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st 
impregneringsolj or . . . . . . . . . . . . 11 >> 

Priset pa impregner.ing var i medltal 2 296: 90 
per kubikmeter. 

Varu- och materialunde1·sokningar unde1· at· 1956. 

Metaller 
jarn och stal ............... . . 254 st 
koppar och rodmetaller . . . . . . . 5 •> 

vitmetaller ................ . . . 275 •> 

diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 >> 554 st 

Smoroljor och -fett: 
cyl.inderoljor ................ . 
mask.in - och vagnsoljor ...... . 
diverse oljor och fett . ....... . 

Flytande bransle: 
bens.in ........ . ............. . 
gasolj a ..................... . 
brannolja ............. .... . . . 

Fasta briinslen: 
koks ....................... . 
stenkol ..................... . 
brii.Imtorv ................... . 

Malningsmaterial: 
torra farger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
olje- och lackfarger ...... .. .. . 
(lack) fernissor ...... ... .. ... . 
terpentiner .......... .. ...... . 

66 st 
74 >) 

12 >) 

3 st 
165 )) 

1 >) 

88 >) 

6 >) 

124 st 
27 >) 

23 >) 

1 & 

152 st 

168 st 

95 st 

175 st 

tjara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - •> 11 st 
35 ·t 

2 )} 
71 » 

Rengor.ingsmedel ............ . 
Lim- och klisteramnen ....... . 
Tyger och gam .... .. ..... . . . 
Lader, papper . ............. . . 
Gummivaror . . .............. . 
Dricks- och pannvatten . ..... . 
Diverse amnen .............. . 
Otill tallbara varor ... . .... .. . 

6 >) 

15 >) 

58 )) 
45 >) 

41 >) 

Sammanlagt 1 428 st 

Standardisering 
Avfattandet av standarder: 

Nya standarder godkants ....... . 
Gamla standarder forandrats .... . 
Gamla standarder ersatts ....... . 
Gamla standarder upphavts ..... . 
Sstandardforslag sanda for att var-

deras ....................... . 
Utdelning av standardplakat: 

Nya plakat siinda enligt utdelnings-
plan ..................... . .. . 

Enligt bestallningar + telefonsam
tal sanda saromanlagt . . . . . . . . . 

Moten: 
Standardiser.ingsnamnd ...... .. . . 
Standardiser.ingsnamndens arbets-

sektion ... . .................. . 
Verkstadskommitte ............. . 
Malningskommitte ........... . .. . 
Bankommitte .......... . ...... . . 
Vagntravarukommitte .......... . 

14 st 
5 >) 

9 )) 
2 )) 

5 >) 

5 856 st 

ca 4 000 st 

2 roo ten 

3 
2 
1 
3 
2 
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VI. TRAFIKEN 

Allmanna trafikbestarnrnelser. nder verksam
h t ret gjordes andringar i statsjarnvagarnas 
trafikstadga 16 § 4. tillaggsbestamelse och 20 § 4. 
tillagg bestammelse samt 67 § punkt 9. Till tag-
i:ikerhetsordningens 27 § fogades en ny anmark

ning 3, 59§, 95 § punkt 2 och 105 § punkt 2 en 
ny anmarkning 2. Dessutom andrades stadgans 
63 § punkt 2a, 66 § punkt 1 anmarkning 1, 95 § 
punkt 3, 120 §, 131 § punkt 5 anmarkning 2, 
punkter 6, 7 och 12, 133 § punkt 2 samt 139 § 
ptmkt 16. En betydande del av forandringarna 
har orsakats av allt mera omfattande anvand
ning av riilsbuss- och annan motordriven mate
riel. Stations- och tagtjanstestadgans 17 § ptmkt 
3, 29 § punkt 3, 40 § punkt 1 samt 47 § punkt 5 
bar ocksa andrats, likasa 22 § i godsreklamation
reglementet . 

Trafikplatsema. Vad trafikplatserna angar kan 
man konstatera, att under verksamhetsaret be
roende pa trafikens vaxlingat· klassen for 6 jalv
standiga trafikplatser nedflyttats och 15 trafik
platser uppflyttats antingen till stationer av 
hogre !class eller till hAllplatser. 

Den tmder byggnad varande banan Aane
koski- Haapajarvi oppnades for allman trafik 
mellan Mumas-Pihtipudas fr.o.m. den 16. 8. 56 
och banan Siilinjarvi- Juankoski mellan Siilin
jarvi- ankimaki och banan Kontiomaki- Tai
valkoski mellan Pesiokyla- Kovajarvi fr.o.m. den 
15. ll. 56. 

Tidtabellerna. Under berattel earet var tid
tabellen 122 i kraft anda till den 2 juni. Den 
27 januari sedan ryssarna lamnat Porkala om
rude insattes annu ett godstag i trafiken pa 
strackan Fredriksberg-Abo och i passagerartra
fikens tagturer gjordes mindre iindringar. 

TA.gturerna paden ovannamnda bandelen ord
nades pa nytt fr.o.m. den 1 maj, da utom tva 
persontAgturer i trafik insattes aven ett express
tagpar, som avgAr fran Abo ldockan 7. 43 och 
fran Helsingfors klockan 17. 2 o samt ett motor
sniilltagpar fran Helsingfors klockan 8. o o och 
fran Abo klockan 17. o o. Tagens kortid var ca 
3 timmar. amtidigt forkortades snalltagens kor
tid pa strackan Helsingfors-Abo hamn. Utom 
express- och snalltag insattes iinnu ett person
tagpar, som avgick pa morgonen fran Helsing
fors och Abo. 

Fran och med samma dag andrades ocksA per-

sontagen mellan Hyvinge- Hango med undantag 
av ett tAg till raJsbusstA.g, som anpassades till 
forbindel erna mellan Helsingfors och Abo. 

Den sommartidtabell, som tradde i kraft den 
3 juni, var vad fjarrpersontA.g angar, likadan 
som under foregaende sommar fOrutom, att pa 
strackan Helsingfors-Abo tillsattes ett vecko
slutst!g, som avgick fr!n Helsingfors pa !Or
dagama klockan 12. 45 och frAn Abo pa on
dagarna klockan 19. os och att sommarsnalltA.gen 
borjade sina turer forst den 15. 6. 

Lokaltrafiken pa Helsingfors kutsbana ut
strticktes dels till Masaby, dels till Kyrk latt. 

NA.gra lokaltA.gturer indrogs pa strackorna 
Helsingfors-Koklaks, Helsingfors- Ri ihimaki, 
Tammerfors- Toijala och Tammerfors- Suinula. 
Pa strackan Peipohja-Raumo indrogs 4 tA.gpar 
och de ersattes med bussturer. SA-lunda indrogs 
persontagturerna pa strackorna Perala-Ka ko, 
Kovjoki- Nykarleby och Jakobstad-Benniis och 
ersattes med bussturer. Dessutom andrades nagra 
tagturer mellan Abo och Paim.io till bussturer. 

IlgodstA.g: tag H 77 /H 7 andrades mellan 
Kouvola-Pieksamaki till ilgodstag genom att 
indraga personvagnar och uppehAllen pa linjesta
tionerna. 

I tidtabellen gjordes inga betydande forand
ringar, fore den I december, da tagens hogsta 
reshastighet forordnades att begransas pa ban
dalarna Tammerfors- Bjorneborg, Seinajoki
Gamlakarleby, Pieksamaki- Kuopio och ur
mes- Rumo. Darfor maste tidtabellerna helt och 
hall t fornyas norr om Tammerfors och Piek a
maki samt pA ba.ndelarna Tammerfors-Bjorne
borg, Joensuu- Kontiomaki samt delvis pa 
andra bandelar. 

Vad fjarrtagen angar, indrogs samtidigt snall 
tagen P 61/P 62 pa strackan Haapamaki- Ulea
borg och expresstAgen MK 79/MK 70 mellan 
Pieksamaki-Kuopio aven som nAgra lokaltAg pa 
straokorna Helsingfors- Koklaks, Helsingfors
Dickursby, Toijala-Valkeakoski, UleAborg
Utajarvi, Kontiomaki- Kajana och Kontiomaki 
- Nurmes. Samtidigt indrogs en pa var och en 
av tagturstrtickorna Abo- Paimio, Bjorneborg
Peipohja och Bjorneborg- Honkakoski och and
rad s till bussturer. LoktAg rsattes med rals
busstag pa strackorna Seinajoki-Ylivieska, ei
najoki-Kristinestad, Kemi- Kemijarvi, Ilsalmi 
-Ylivieska, Joensuu-Kontiomaki och Jyvas
kyla- Atinekoski och pa den sistnamnda ban
delen utvidgades trafiken anda till Saarijarvi· 



IlgodstAget Tk 57 /Tk 58 korde anda till Gamla
karleby. 

Godstrafiken. I godstrafiken var efterfragan pi\. 
vagnar under berattelseAret anda till sommar
manaderna storre an tillgangen, men mot hosten 
min kades den sll, att under senare halften av 
Aret hela efterft·agan kunde tillfredstallas. Under 
olika milnader lyckades man tillgodose vagnbe
hovet enligt foljande: 

i januari 82 %, i februari 74 %, i mars 75 %, 
i april 74 %, i maj 72 %, i juni 94 %, i augusti 
95 %, i september 96 %, i oktober 98 %, i no
vember 98 %, i december 98 %-

Ett obetydligt vagnunderskott bar orsakats av 
brist pa ry ka vagnar, som tidtals varit ratt stor. 

Hela arets lastningstal var 1 736 822 vagnar 
(Ar 1955 2 14 215), vilket utgjorde i medeltal 
5 048 vagnar per dag (ll.r 1955 5 115). Den tid 
generalstrejken varade har frandragit dil. man 
utraknat det dagliga lastningstalet. I lastnings
talen ingar ocksll.. Sovjetunionens vagnar. 

Lasten fordelade sig pa olika varuslag enligt 
foljande: 

Styckegods ........... 23.2 % (1955 22.4 %) 
Exportgods . .... . . . .. 21.2 I) ( I) 20.1 )) ) 

Importgods • • •• •••• 0 0 10.2 ~ ( )) 11. 6 I)) 

Livsmedel ............ 2. 6 » ( I) 3. 1 I)) 

Industriprodukter •• 0 •• 8. 7 I) ( )) 11.3 ») 
Godsel >Ch foder 0 •••• 2.6 I) 

Jord- och stenarter ... 7.5 I) 

Triivaror ............. 14.6 » 
J:s eget gods . . . . . . . . 5.8 I) (1955 5.1 %) 

Ovrigt gods .......... 3.6 )) ( I) 2.5 )) ) 

Under beri:ittel earet lastades inalles 1 677 880 
fin ka vagnar och de fordelade sig pa olika kvar
tal enligt f5ljande: 

januari-mar ...... .. . . ... . 
april-juni ................ . 
juli-septcmber . . ..... . .. . . . 
oktober-december ......... . 

287 575 vagnar 
462 460 
491 832 
436 012 

Da den kommer iella trafikens godsvagnpark 
under berattelsearet var ca 26 000 vagnar, var 
vagnparkens omloppstid 5. 3 dygn. Under olika 
kvartal var omlopp tiden, om man anvander 
amma riiknesatt, foljande: 

januari-mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 3 dygn 
april-juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 1 
juli-septemb r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. s 
oktober-december . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 3 
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Den 1Anga omloppstiden under d t forsta 
kvartalet avspeglar transport svArigheterna or
sakade av den svAra vintern. 

Under beriittelseAret paborjades for godstr·a
fikens del utveck1andet av distributions- och upp
samlingsverksamheten samt fjiirrtransporten. 
Man har genom att fornya upplysningarna om 
vagntrafik fll..tt till stimd fortgAende uppgifter an
gaende circulationen; pll. grund hiirav har man 
beraknat behovet av sorteringsspA.r pa hu
vudrangerbangardarna vilka kommer att bli 
Kouvola, Riiliimaki, Tammerfors, • inajoki, 
Pieksiimaki, och Ulell..borg. Efter att des a utvidg
ningar skett kan man for vagnlastt,rafikens del 
Astadkomma systematisk fjiirrtrafik, som gor 
vagnparkens omloppstid snabbare och minskar 
vaxlingsarbetet pa andra korsningsplatser. 

Samtidigt har man studerat ocksll.. reorgani
seringen av upp amlings- och spridningsverksam
heten och flera omorganiseringar har redan ut
forts. Utvecklingen bar for vilrats av att det ar 
besvarligt att kora baklanges med Anglok. Ran
gering tagens kortimmar har under berattelse
ll..ret minskat 13. 1 %, om ock organiseringsatgar
derna nu fOrst paborjats. 

For ffektiverandet av denna v rk. amhet hal' 
under berattelseAret anskaffats 12 spArtraktorer 
(1>Kisko-Kalle1>), som utfor vaxelarbet pA. me
delstora linjestationer. Dessa ma-skiner har visat 
sig mycket anvandbara. En stationskarl kan kora 
dem och endast vid behov bar man anvant 
aru1U en man for att koppla ay och pA.. nder 
berattelsell..ret har man ytterligare be taUt 10 st 
av des a rna kiner . 

Antalet dejourtimmar har under b ratt lse
Aret varit 3 685, vilket ar 4. 2 % mindre an under 
for gll..end ll.r. Vaxling tjansten har fortfarande 
fOrsvarats av bri t pa lampliga rangeringslok och 
bangardarnas svaga effekt. Man har uppgj rt 
planer och fOrslag for avbjtUpande av vard ra 
missforhAllandena. 

Styckegodstrafiken bar under berattelse&ret 
gatt utan storningar och tockningar har inte 
forekommit, som tidigare. Lastningsarbetet har 
minskats p grund av att man i storre omfatt
ning tagit ibruk distriktvagnar. 1\fan har kommit 
till d tta resultat genom att omorgani era upp
samling verksamheten och orteringen i mottag
ningsskedet. 

Hanteringsredskap bar anskaffats under be
rattelseAret: 14 000 st lastpallar, 21 gaffeltruckar, 
21 gaffelvagnar och 920 burpallar. 

At kunderna hade vid Arets slut uthyrts 17 400 
pallar sA, att okningen jamfort med foregll. nde 
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Ar var over 100 °0 • Mekaniseringen bar okat 
arbetets effektivitet, som i slutet av beratt l e
fu· t vid de 23 stor ta hanteringsstationerna var 
i medeltal l. ~ 1 tonftimmen per man, medan den 
till ex. Ar 1954 Yar 0. 5 ton. 

Anvandningen av pallar har i b tydlig grad 
okat, v ilk t har okat arbetets effektivitet. 

I sarnt1·ajiken oste1·ut bar jarnvag transporterna 
nnder beriitt lsearet okat i betydande grad jiim
fo,·t med foregaende Ar sasom det av nedan an
forcla tal framgar. 

Exportiransporterna omfattade ar 1956 inalles 
57 934 vagnlaster (i dessa tal har man ralmat 
4-axliga vagnar som tva) (ar 1955 50 003 vagn
laster), varvid okn..ingen ar 7 931 vagnlaster. 
Utom exporten till Sovjetunionen ingar i ovan
namnda tal ocksa exporttransporter till Ungern, 
vilkas antal ar 1956 var 12 567 (ar 1955 7 435 
vagnlaster, okning 5 132 vagnlaster). Annu bor 
observera transporter till Tjeckoslovakien ( 1 7 63 
vagnlaster), till 6 t-Tyskland (429 vagnlaster), 
Rurniinien (205 vagnlaster) och andra lander (91 
vagnlast r). Exporten till endast Sovj tunionen 
omfattade saledes 57 934 vagnlaster. Utom ovan
niimnda exporter sandes fran Finland 577 vagn
laster transitotransporter, andra transporter (hu
vudsakligen dorrskyltar, som bor aterstallas) 382 
vagnlaster samt 9 188 SovjetLmionens tomma 
vagnar. Salunda overlihnnades inalles 68 081 
vagnar. Av clessa gick 30 977 via Vainikkala, 
23 932 via Tohmajarvi (Niirala), 9 144 via Parik
kala och 4 028 via Imatrankoski. Av alla over 
Jamnade vagnar var 6 196 finska och 61 038 
Sovjetunionens vagnar. 

Importt1·ansporterna var ar 1956 inalles 49 640 
vagnlaster (ar 1955 39 943 vagnlaster) sa att 
olmingen var 9 697 vagnlaster. Av importlaster 
var 782 finska vagnar och 48 858 Sovjetunionens 
vagnar. 

Overlamnandet fran Finland till Sovjetunionen 
via al1a griinsstationerna var ar 1956 i medeltal 
198 vagnar per dag (ar 1955 177 vagnar per clag). 

I Sovj tlmionen fanns, ar 1956, i mecleltal 87 
finska vagnar per dag (ar 1955 172 vagnar) och 
Sovjetunionens vagnar 1 720 (1651) i Finland. 
Anviindningen av Sovjetunionens vagnar i sam
trafiken har saledes fortfarande okat i betydande 
grad medan anvandningen av finska vagnar i 
motsvarande grad bar minskat. 

Bilt?·ajiken. 
Huvudvikten i stravan att utvidga den av 

trafikavdelningen b drivna biltrafikens verksam-

h ts omrade har under foregt1ende ar riktats pa 
busstrafiken. Uppritknade i ordningsfolj l , pa
borjad s busstrafik pa foljande nya linjer: Toi
jala- Kylmiikoski- Urjala, langs Bjorneborg
:Mantyluoto snabbvii.g, Jakob tacl- Bennas, R.au
mo- Peipohja, Toijala--Toijala ham, Toijala
Tava tehus (pa dessa linjer trafikerade redan 
tidigare ett turpar dagligen som er atte mot -
varande tAgforbindelser, m n efter det mini te
riet beviljat trafiktillstand insatter dessutom 
tva nya turpar i trafik den l. 12. 1956), Vilppula 
- Kolbo, Bjorneborg-Harjavalta-Peipohja
Riste samt Bjorneborg-Niinisalo langs saval den 
gamla som den nya snabbvagen. 

Det bor ocksa namnas, att Oy :Matkabuolto 
Ab och jarnvagsstyrelsen gjord kontrakt, enl igt 
vilket biltrafikens rabatt- och manadsbiljetter, 
som Oy Matkabuolto Ab latit trycka, gallde som 
sadana ocksa i statsjarnvagarna hussar. 

Foriindringarna i bemtra.nsporterna koncentre
rades pA utvidgandet av d n s.k. koncentrerade 
hemtransportsverksambeten. Diirfor placerades 
erforderlig extra materiel i Karis, t. Michel, 
Pieksiimiiki, ocb Toijala och overgick fran normal 
uppsamlings- ocb spridningstransport till kon
centrerad hemtranport. Som belt nya bemtran -
portplatser oppnades Loimaa, Ekenii.s och Valkea
koski fOr koncentrerad hemtransporttrafik. 

I godslinjetrafiken har inga viisentliga andrin
gar skett under hela aret. 

I stallet ktmde man med ny tung bilmateriel 
borja uppsamlings- och spridningsverksamhet av 
styckegods pa foljande linj er som Ioper langs 
banan: Abo-Loimaa, Bjorneborg-Parkano, Jy
viiskyla- iemisjarvi, Pieksamtiki- Hankasalnli, 
Pi ksamii.ki-Kerisalo, Nyslott- Kolkontaipale, 
Helsingfors-Koklaks, Helsingfors- Kervo och 
Kervo-Hindhar. 

Med beaktande av de namnda andringarna 
trafikerades pa trafikavdeln.ingens forsorg i slu
tet av verksamhetsaret inalle. 12 personlinjer, 
vilkas liingd sammanlagt ar 453 km, 18 gods
linjer, sammanlagda langd 2 765 km, 43 upp
samlings- och spridningslinjer av styckegocls, 
sammanlagda langd 2 701 km samt 42 hemtrans
porttrafikplatser. 

Da man beaktar alla olika verksamhetsformer 
under berattelsearet har antalct korkilometer pa 
personlinjerna varit 1. o 3, hemtransporter 2. 9 s, 
pa godslinjer 1. 53 och pa spridningslinjer 2.oG 
milj. km eller sammanlagt 7. 6 milj. km. Bussarna 
har transporterat sammanlagt 1 046 000 resande 
och 619 478 ton gods. Totalinlmmsten av per
sontrafiken Yar 29 ocb av godstrafil{en 537 milj. 



mark ocb motsvarande driitutgifter steg till 
sammanlagt 464 milj. mk. 

PA auktion siUdes pa varen 31 utslitna last
hilar, men da under herattelsearet anskaffades 
ny materiel, 1 person-, 20 hussar ocb 73 lasthilar, 
3 egentliga slti.pvagnar, 26 uthytesflak ocb 15 
ge.ffeltruckar, okades den materiel, som horde 
ti ll bilsektionens service- ocb reparationsverk
sambet i hetydande grad. Vid arets slut var 
denna materiel inalles 10 person-, 36 hussar och 
399 Jasthilar, 35 balvslapvagnar, 24 egentliga 
slapvagnar, 40 omhytesvagnskorgar, 26 uthytes
flak 95 gaffeltruckar, 46 plattformtraktorer, 12 
spartraktorer, 4 timmerspel och 5 transportanord
ningar for travat gods. 

Forkommet och saknat gods . Den 1 februari 1956 
tradde den nya forordningen i kraft anglLende 
kontroll av varurriagasin, vilket bar varit agnat att 
latta uppklarandet av saknat gods och minska 
antalen fall. Fran olika trafikp latser bar under 
verk ambetsAret inkommit 8 479 anmalningar om 
till transport inlamnat, saknat gods. Motsvarande 
tal for foregaende ar var 8 576, sa att minsk
ningen var 97 st eller 1. 2 %- Da antalet saknat 
gods under de senaste Aren stigit mycket skarpt 
och A andra sidan dlL den s.k. styokegodstrafiken 
under verksambetsaret var ca 10 % storre jam
fort med foregaende Ar, bar okningen upphort. 
5 536 fall eller 64 % rorande saknat gods upp
ldarades. ForegAende ar utgjorde de uppklarade 
fallen 63 %-

Under verksamhetsaret bar 16 714 anmalnin
gar angaende skadat gods inlamnats. DA talet 
for foregaende ar var 15 075, var okningen 1 639 
st eller 10. 87 %-

Pa grund av den exceptionellt stranga vintern 
var· skadorna orsakade av frysning, i synnerbet 
for f1·ukt- och blomforsandelsernas del, myoket 
stora utraknade saviiJ i mark som i antal 

Fo-vagnar, i vilka varmeisoleringen ooh skjut-
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dorrarnas kontruktion visat sig oandamal enliga, 
orsakade mycken skada pa forsandelserna. For 
nagon tid var man tvungen att avhryta trans
porten av bananer i Fo-vagnar ocb deras trans
port koncentrerades till varmevagnar, vilkas 
specialvarmekontroll utfordes pa ilgodstagens 
hallplatser. 

D et andra prohlemet utgjordes av omlast
ningsstationer for ilgods. Om tagforbindelserna 
kommit i oordning, var man i brist pa varmeut
rymmen tvungen att lAta omlastade varor sta 
pa plattformerna. Fi:iljden blev att godset fros
ned antingen pa de i:ippna plattformerna eller 
i foljande tags Fo-vagnar. 

Om oregelbundenbeter under jarnvagstransport 
inkom 925 anmalningar, motsvarande tal for 
foregaende ar var 781. 

Antalet konstaterade stolder under aret steg 
till 188 mot 189 foregaende ar. Av stolderna upp· 
klarades 21 eller 11 %. 

Under verksamhetsaret bolls i Helsingfors 10 
auktioner, vid vilka antalet forsaljningar steg till 
sammanlagt 3 292. Motsvarande siffror for fore 
gaende 11r var 9 och 2 937. Vid olika trafikplatser 
saldes lilmande gods 714 ganger, foregaende ar 
var motsvarande tal 752. 

Under verksamh.etsaret behandlades 3 584 an
sokningar om forkommet eller skadat gods, for
seningar eller andra oregelbundenbeter i godshe
fordran. Motsvarande tal for foregaende ar var 
2 439. 2 925 ansokningar eller 82 % godkandes, 
motsvarande procenttal for foregaende ar var 70. 

Ersattningarna ford elade sig, uppdelade enligt 
ersattningsansi:ikningarnas antal, pa foljande 
satt: forkommet gods stolderna medraknade 
27. s %, skadat gods 46. 5 %, skadat till foljd av 
vata 2. 5 % ocb i tagolyckor 23.1 %· De erlagda 
ersattningarnas sammanlagda belopp steg till 
34 736 592 mark, motsvarande belopp for fore
gaende ar utgjordes av 16 965 838 mark. 

VII. TARIFFERNA 

I statsjarnvagarnas tariffstadga gjordes genom 
forordningen den 27. 4. 1956 (224/56) hetydande 
andringar. De tradde i kraft den 3. 6. 1956 och 
deras buvudandamal var att oka statsjarnvagar
ILar inkomster. Forandringarna gallde tariffstad
gans §§ 3.12, 14-16, 20, 25, 29, 30 ocb 36. For
iindringarna hetydde en bojning om ca 18. 5 % 
i resehiljetternas avgifter, 43 % i godsavgifterna, 
:S4. 8 % i ilgodsavgifterna och 11 % i fraktgods-

avgifterna. Samtidigt med tariffhojningen for
andrades ooksa vagnklassernas numrering. Pa 
grund av det internationella avtalet togs tvA 
vagnklasser i anvandning i stallet for tre tidigare 
klasser. DA forfor man sa, att den tidigare 1 
klassen avskaffades, den tidigare 2 klassen and
rades till en ny 1 klass och den tidigare 3 klassen 
andrades till ny 2 klass. Andringen inverkade 
inte pa resebiljetternas pris, ty priset pa 2 klass 
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biljetter motsvarade pri et pA tidigare 3 klass 
biljetter och priset pa 1 klass biljetter mots
varande priset pa tidigare 2 klass biljetter. 

Forandringarna i klassijie1·ing av gods sedan 
borjan av aret har reforerats redan i jarnvags
styrelsens berattelse for foregaende ar. Under be
rat.telseAret bar inga betydande andringar gjorts 
i klassifiering av gods. PA grund av de erhiillna 
fullmakterna bar jarnviigsstyr lsen gatt in pa 
en d 1 anordningar betraffande avgifter. Dessa 
bar delvis va.rit allmiinna., delvis har de gallt 
kunclerna. Bland atlmiinna anordningar av av
gifter angaende persontrafiken rna namnas for
saljning av ringrese- oob sondag biljetter till ned
satt pris. il. har man aven beviljat host- ooh 
vinterrabatter enligt det ved rtagna sii.ttet. 

Bland A.tgarderna rorande allmiin organisering 
av godstrafikens avgifter bor narnnas fraktut
jamningen, som har varit i kraft mellan den 
l. 12.- 30. 4 . Fraktutjii.mningen bar gallt export
gods som sands till Skatuddens, Hango, Abo, 
Raumo och Mantyluoto bamnar. Under de fyra 
forsta manaderna av aret beviljades fraktutjam
ning pi\. det villkor, att till samma bamn sam
tidigt siindes minst 10 vagnlaster. Daman sii.nde 
gods till den niirmaste av de ovan namnda 
bamnarna beviljades 5 % n ed iittning for ett 
parti om mlnst 10 vagnlaster ocb 10 % nedsatt
ning for ett parti om :nllnst 20 vagnla ter. For 
fraktforsii.ndelser till en langre bort belagen hamn 
uppbars avgift for ovan namnda liknande vagn
lastforsandels r enligt till den nii.rmaste hamnen 
beraknad frakt, dock med den begriinsning, att 
nodsattningen icke, da man jamforde den verk
liga transportstrii.ckans frakt med d en beraknade 
strii.ckans, oversteg for 10 vagnlastgruppen 14 %, 
eller for 20 vagnlastgruppen 18 %. 

Fraktutjamningen under innovarande vinter 
galler partier om minst 5 vagnar. Fraktutjiim
ningen beviljas dock inte for forsiindelsor till den 
niirmaste av de namnda hamnarna. Till en lii.ngre 
bort beliigen hamn transporteras gods enligt till 
den niii·ma te bamnen beraknad frakt, varvid 
rabatten far vara bogst 10 %· Ytterligare be
viljades dessa vagngrupper ii.ven va.gngrupps
rabatt, vilket refereras i det foljande. 

De ur kundsynpunkt viktigaste fraktanord
ningarna iir vagngruppsrabatt, fraktavta l och hel
fraktsavtal. Vagngruppsrabatt har gfillt partier 
om minst 5 vagnlaster. Rabattprocent bar pd. ba
sen av vagnarnas antal stigit sa, att den for ett 
parti om minst 5 vagnlaster varit 3 %. for ett parti 
om minst 10 vagnlaster 4 %, for ett parti om minst 

15 vagnlaster 5 %, for ett parti om minst 20 
vagnlaster 7 % ocb for ett parti om minst 30 
vagnlaster 10 %- Bade fraktutjiimningen och 
vagngruppsrabatten grundar sig pa att jii.rnviigen 
inbesparar vaxling arbetRkostnader. 

Fraktavtalen bar i frii.msta rummet giillt trans
port av styckegods. Inom ramen for dessa har 
man bevi.ljat kunderna fraktformaner, om av
sandaren lovat att sji.Hv lasta styckegodset i vag
narna och koncentr ra sii.ndningen sa, att till 
samma bestii.mmelsestation eller till ett visst be
gransat omrAde i samma vagn transporteras en 
godsmiingd, som kan jii.mforas med vagnlast. I 
fraktavtalen bar regelbundet ingAtt en punkt 
enligt vilken ifragavarande person forpliktar sig 
att rned jiirnvagens transportmedel transportera 
alia sadana forsi.i.ndelser, som med hiinsyn till 
avsandnings- och bestammelsestationens lii.ge kan 
transportera per jii.rnvii.g. 

Andamalet med helfraktavtal ii.r att erballa 
tillaggstrafil;: M jii.rnvagen. Vid uppgorandet av 
avtal bar man utgatt fran att den som gjort 
avtalet bor betala full frakt for sina normala 
transporter, m en erhaller for den overstigande 
transportsmiingden en betydande fraktforman. 
Den bogsta rabatten beriiknad for bela trans
portsmiingden ar dock maxinum 10 %. 

Ringresebiljetter sAldes frAn den 1 maj till d n 
30 september, med av seglationsperioden pi\. ins
joarna ha.rledda begransningar, till 26 ringresor. 
ForsiiJjningen av tillii.ggsresor gick enligt nyorga
niseringen utford lir 1955. Inalles slildes 26 000 t 
ringresebiljetter (okning 4 655 st) eller samman
lagt for ett varde av 67. 1 mrnk ( okning 11. 3 mmk) _ 

Man bar fortfarande fo1:sokt att fii.sta allmiin
betens uppmii.rksamhet vid turistresorna, men 
oberoende av detta bar turistbiljetternas popula
ritet minskat. Forsaljningen var 59.7 mrnk eller 
8. 2 mrnk :nllmll-e an under foregaende ar, orsak n 
till detta torde ha varit ogynnsamma vii.derleks
forhAllanden pa sensomrnaren . Forsiiljningsresul
tatet ifraga om ring- och turistresor visade en 
okning av 3. 1 mrnk jiimfort med foregaende Ar. 

J arnviigsreklam. 
Under berattelsearet var r eklarnbudgeten sam

rna som under for gaende ar eller 29 mmk. 
Regelbundna annonser betraffande tidtab ll l' 

har publicerats i samma utstrackning som under 
foregaende a1·. I dagspressen annonserade man 
om tidtabellsandringar, tagens tilliigg trafik, 
person- och godstrafikens ordnande osv. Pa k
och jultrafik ns annonsering i Helsingfors er
sattes med gratis tidtabellsblad. Annonser i Offi-



ciella Tidning n betalades med medel ur reklam
anslaget. 

Vinterturismreklamen skottes med enligt offset
metoden tryckt.a J -vinterre eplakat upphangda 
pA. jarnvti.g trafikplatser, resebyrA.er, handels- och 
industriinrattningar m.fl. Broschyren over SJ
vinterresor, vilken fortfarande arden enda publi
kation ur vilken framgA.r de harbargeringsplatser 
i Finland om ar lampliga under vintersemestern, 
utdelade g nom stationernas och resebyrA.ernas 
forsorg och den bar fatt ett mycket gynnsam t 
mottagande. Vinterre orna annonserades i dags
och tidskriftspressen. 

Sommarturismr klamen skottes genom plakat 
pA. fin ka, svenska, tyska, franska och engelska 
spr!\ken, genom broschyrer pA. olika sprAk, genom 
annonser i den inhemska och utlandska dags
och tidskriftspre sen osv. Filmer .med turismmo
tiv cirkulerade i landet. Fonsterutstallningar 
runt om i Finland stodde reklamkampanjen. 

Till fototavling med ringresemotiv sandes en
clast 164 ganska svaga fotografier . Prisnamnden 
fordelade dock de utlovade ringreseprisen. 

Utgivandet av VR Myyntitietoja och Agent 
Bull tin angA.ende Statsjarnvagarnas persontrafik 
fortsattes. For ringresor med VR t.uristbus ar 
gjordes reklam, .om och deras popularitet i nA.gon 
mA.n minskade. Reklamen for hostresor fortsattes 
m d plakat och annonser. De nord iska ring
re orne. tillkillmagavs med affischer och prospekt. 

Som bilaga till Finlands Kommunikationer 
(Turisten) fanns !fi.rgrika laselinjaler och annon
ser for reklam av jarnvagsresor. Motiv for an
nons rna utgjorde bl.a. S.J. ResebyrA. och Jarn
vagsmuse t . 

PI\ varmassan den 11-12 maj med plasticut
stallning hade statsjarnviigarna tvA avdelningar. 
Turismavdelning ordnades i samarbete med 
Turistfor ningen och insjotrafikidkarna. Insjo
trafiken pre nterades i fotoforstoringar och tu.r
kartor, jarnvagstrafiken bl.a. med en humoris
tisk serie teckningar rorande specialbiljetter. 
Dessa kompletterades av filmforestallningar var
annan timme, med ljudfilmer over turist- och 
godstrafiken. ytt med avseende pi\. statsjarn
viigarnas tidigare avdelningar var en audiovisuell 
turistkarta som med tandande och slocknande 
perplex-plastik bakgrund representerade olika 
mojligheter att resa med ring- och turistbiljetter 
alternativt med tAg, bll.t, bu s eller flygmaskin. 
Det tillljusreklamerna anslutna ljudet utgjordes 
av bade tal och musik. Denne. apparat hade pA. 
reklamavdelningens forslag planerats och byggts 
av Statsjarnvagarnas Elverkstad. Pi\. SJ gods-
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trafiks informationsavd lning representerades 
godstransporten huvudsakligast av miniatyr
modeller, grafiska framstallningar och fotogra
fier. Ytterligare var statsjarnviigarnas trafikom
bud hela tiden pA. platsen for att giva allman
heten bAde muntlig och skriftlig information. 
For allmanheten hade ordnats en tavling >>Kann 
ditt land», i vilken utdelades bAde dagliga snabb
vinster och andra vinster, som utlottades efter 
massan. Vinsterna var statsjiirnvilgarnas ring
rase- eller turi tbiljetter, insjob!\t- Uer flygbil
jetter. I tavlingen deltog 1959 personer. Trafik
ombud utford 20 specialinformationer, holl 13 
arbet referat sa.mmanlagt, for 1 190 personer och 
utdelade 16 050 st olika tryckalster. I J Re e
byrA pA. Ma an stamplades 4 515 t rabattintyg 
och si\.ldes 179 st plat biljetter (5 760: -), 27 st 
sovplat biljetter (12 300: -), 2 st resebiljetter 
(54 685: - ) 5 st flygbiljetter (9 600: -). 

Under A.rets i ta mAnader anordnades reklam
kampanj for godstrafiken med foljande rubriker: 

Minska kostnaderna g nom att standardisera 
forpackningen 

Minska nu kostnaderna genom palltransporter. 
Adresserna ratt. 
Minska kostnaderna genom att anvanda bur

pallar. 
Stockvagnar och tirnroer pel. 
Kampa.njen anordnades huvudsakligen i eko

nomiska och tekniska tidskrifter sA., att den 
nadde ratt lii.sekrets. Trafikombudens deli trans
portinforma.tion n poangterad s. Filmer med 
god trafilrmotiv stod till buds och de forevisades 
pA lmrs r o .dyl. I borjan a.v llret trycktes broschy
rer: Effektiv lasting och snabb lossning. Effektiv 
lastning av travat gods amt Stadig pall-last. 
FrAn foregAend r overblivna, anvandbara tryck
alster utdelade bade g nom trafikombud n och 
direkt pA begiiran. 

Fornyel earb tet av den store kartan over 
transportsnat t avsedd for jarn agens kunder 
slutfordes och kartan blev fardig tryckt i slutet 
av Aret. Dar framgAr ocksA. stat jarnvagarnas 
busstrafik, niirmast gods- och bemtl·ansportlin
jer. PA. kartan kan kund n ii.ven se ni\.gra viktiga 
detaljer med avs endc pa transport, vilka inte 
bittills A.tergivits pA. kartorna. 

Den mot utlandet rildade reklamen bar stats
jarnvagarna intensifierat. Sornmar- och vinter
reseplakat finnes pa Em·opas storsta jii.rnvags
stationer och Turistforeningen i Finland har -ut
delat plakat till olika delar av varlden. Jiirn
vagsannonserna har publicerats i bl.a. foJjande 
utlanclska tidningar och tryckalster, The ~ T ew 
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York Times, Herald Tribune, The State, Export
Import Fran~ais, Stoclillolms Tidningen, Kraks 
Yejviser, Skandinavian Logbok, ordisk Han
delskalender m.fl. ICE-broschyren »Tag taget 
till utlandet» bar fortsattningsvis expeclierats till 
1·esebyraer. Utbytet av broschyrer har inom 
ramen for avtalen varit livlig med Europas ovriga 
jii.rnviigsstyrelser . 

Public-relation verlu;amheten fortsatte genom 
att for den stora allmanbeten r dogora for jarn
viigsinriittningens moderniseringsverksamhet pa 
per on- och godstrafikomrll.det, for statsmyndig
heter ocb jarnvii.gens kunder anordnades i detta 
syfte sar kilda tillfiillen, reklam som inriktar sig 
pll. ungdomen bar gjorts, fotoarkivet bar utvid
gats, den egna personalen informerades om kuod
tjanstens intensifiering och man r dogjorde for 
jarnviigsreklamens stravanden. Jul· och nylhs
biilsningar bar sants till kunder, m.m. 

Effektiviten av de reklamformer jii.rnvagen 
bjuder ut bar markts i affiirsvarlden och intres
set for reklamplat ema bar okat. 

Avsikten med den r klam som bedrivits under 
berii.ttelseAret bar varit att prida och fordjupa 
a ena sidan kundernas, a andra sidan de kret
sars, som >>s:b.-yr•> jarnvii.gen kiinnedom om, att 
jiirnvii.gsvii.sendet ii.r hela folkets tjanare och att 
det stravar till att sa vitt moj ligt utveckla. sina 
transportmetoder till lnmdernas fordel. Reklamen 
har riktats mot vart verks allmanna transport
och forsaljningspolitik och resultaten har varit 
positiva. Bland paviil allmitnheten som statens 
myndigheter borjar man a llt mer anse statsjarn
vagarna som en affars- och trafikinriittning som 
stravar att utfora sin for statsekonomin viktiga 
transport verk ambet genom att utnyttja alia 
den moderna affar varldens medel och fort
farande effektivisera reklamen. 

Jntemationell samtrajik. 
G o d s s a m t r a f i k m e 1 1 a n F i n l a n d, 
v e r i g e o c b N o r g e v i a A b o h a m n-

S to c k h o 1m. 
Be tammelserna angaende samtrafiktariffens 

speciella tillaggsforordningar och utriikning av 
transportsavgifter and.rades fran den 1 mars och 
september samt enhetsprisen d n 1 januari och 
augusti och den 6 november. 

Bestiimmelserna angaende g o d s s a m t r a
f i k m e 11 an F i n I a n d o c h t o r b r i
t a n n i e n tradde i kraft d n 1 september. 

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

edan den 15 maj blev Niirala granestation 
istallet for Tohmajarvi. 

Den l juni oppnade Parikl<:ala gransstation 
for godstrafik fran Finland och de Hinder som 
hor till det internationella jarnvagssamtrafik
avtalet SMGS. 

Foljande andringar tradde i kraft frll.n den 1 
december: 

I avtalet angll,ende jarnvii.gssamtrafik mellan 
Finland och RAdsunionen; transporttariffen an
gAende passagerare, resgod.s, expre gods och 
gods och i dess bilagor; 

Expeditionsbestammelserna; ocb 
Jarnvagsgransavtalet. 
Samma dag tradde avtalet angaende Transi

tering av Finska Statsjarnvagarnas godstag via 
RAdsunionens jarnvag i kraft och forord.nades, 
att ciA ryska vagnar av stor bi:irkraft bor om
lastas eller avlastas pll, grund av, att de inte 
som sadana kan transporteras pa vara latt
byggda band.elar, omlastningen eller avlastnin
gen sker pA trafikantens bekostnad. 

Internationell persontrafik. 

Andringarna i Internationella Konventionen 
angaende befordran pll. jarnvag av resande och 
resgods (CIV), som utgor grunden for den vast
tra samtrafiken, uppgjorda vid revisionskonfe
rensen 1952 tradde i kraft den l. 3. 1956. B -
sti:immelserna i Konventionens artikel 61 an
gAende AngbAtsbolagens ansvarigbet tradde dock 
i kraft forst frll.n borjan av september, dll, mellan 
Finlands ocb Sveriges regeringar gjorts det i 
artikeln forutsatta avtalet. DA den nya CIV och 
CIM tri:idde i kraft, ersatte samtrafikavtalen 
med. angbatsbolagen fran ll.r 1933 angaende en
bart godstrafik med det nya avtalet, som om
fattar ocksa persontrafilc Tidigare gnmdades 
persontrafiken endast pa konferensprotokoll. Den 
nya samtrafilllionventionen mellan Finlands och 
Sverige ji:irnvii.gsstyrelser har ocksll. gjorts pll. 
foranstaltande ocb under namn av Internationell 
Jarnvag transportkommitte (CIT). 

Dii den nya CIV tradde i kraft forenbetligades 
olika samtrafiktariffers transportvilllwr. De vikti
gaste i:indringarna var: 

- i frAga om rabatter pA barnbiljetter foljer 
varje ji:irnvag inbemska ll,ldersgranser (tidigare 
4-10 ll.r). 
- resan kan utan begransningar ocb formali

teter avbrytas i de fiesta samtrafiklanderna (ticli
gare vanligen enligt inhemska bestammelser an
gaende tur- och returbiljetter). 



- bade tm- och tur- och returbiljetter gall r 
2 manader. 
Sedan borjan av mars triidrle salunda foljande 

ombildade r glementen avfattade av Internatio
nella Jarnviigstransportko=itten i kraft: 

Avtalct angaend!'l ersattning och restitution 
(AIV = Accord concernant le transport interna
tional de voyageurs et des bagages). 

Den internationella per on rafikens gemen
sa=a transportvillkor (PIV = Prescriptions 
communes d 'execution pour le transport de 
voyageurs et des bagages). 

Internationella biljetters modellsamling (l\1BI = 
Recueil des modeles de billets intemationaux) 
Den 3 juni 1956 overgick man i Finland som i 
de fle ta andra Hinder i Europa till tvAklas yste 
met. 

Den internationella persontrafikens betydelse 
ifraga om jamvagens inkomster har i nagon mAn 
okat, da tagtrafiken Abo hamn-Helsingfors 
blivit snabbar och bekvamare och da personan
talet i den internationella samtra.fiken fortfarande 
har sti.git. 

I den ostra samtrafiken togs Abo hamn om 
tariffstation fr.o.m. den l. december 1956. 

Int ernatione ll godstrafik 
D en 1 mars tradde den nya internationella 

konventionen angaende godsbefordran pa jarn
viig (CIM) med gemensa=a tillii.ggsbestti.=el
er i kraft. 

Samma dag tradde ocksa foljande bestii.mmel
ser avfattade av Internationella Jarnviigstrans
portko=itt n i kraft: 

Avtalet angaende ersattning och restitution i 
internationell godsbefordran (AIM) och 

Den internationella godstrafikens gemensamma 
lev ransbestii.mmelser (PIM) . 
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har ersatts med en Gemensam internationell 
Tariff angliende e:A'])re sgod befordran (T Ex = 
Tarif Commun international pour le transport 
des Colis Express) frAn och med den 1 septembc t· 
1956. Till TCEx- tariffen hor tva haften: 

Hafte I »Allmiinna besta=elser•>, som d n 
Internationella J·arnvagsunionen UIC haller 
nivll. med utveckJingen, och 

Hafte II, om varjo land jiimvii.gsstyrelse av
fattar for sina egna stationer. D tto. hafto inne 
fattar alla transportavgifter i varje lands mynt
slag, is!\ enkel och liitthant rlig form som moj
ligt. , amtidigt ho.r Finland expressgodstrafik
forbindelser utvidgats bl.a. till Frankrike och 
England. 

Utvecklandet av , tatsji:i1·nvagarnas Resebyrd
verksamhet. 

Under innevarande ll.r har forsiiljningsrtitten av 
bAtkuponger (Helsingfors/Abo- Stockholm) och 
av avskilda jii.rnvii.gskuponger i Skandinavien pA 
Abo, Tammerfors, UleAborg och Kuopio statio
ner anskaffats. PA grund av detta har de tva 
istnamnda stationernas biljettforsaljning borjat 

kallas VR-Matkapalvelu. 

Kontroll av tranportavgifter 
o c h redo vis n in ga r. 

Kontrollbyran har und r berattelsearet enlig t 
faststallda b stammelser kontrollerat debitering 
och redovisning av den inhemska trafiltens trans
portavgifter. Betraffande p rsontrafiken har kont
rollen medfort 1 134 kreditnotor till ett viirde av 
1 821 649 mk och 2 615 deb tnotor till ett viirde 
av 1 952 606 mk. Betrii.ffande godstrafllien har 
26 kr ditnotor till ett viirde 13 005 mk utstii.llts 
och 6 300 overdebiLeringar till ett viirde av 
20 743 969 mk och 1G 429 st debetnotor till ett 

Internationell 
trafik 

express g 0 d s- vii.rde av 32 212 031 mk. Vidare har medels 
3 205 remissor debiterats 2 192 219 mk. For ar-

amtidigt med CIM trii.dde foljande av Inter
nationella Jii.rnvagstransportko=itten avfat
tade, iindrade bestii.=elser i kraft: 

Enhetligt Reglemente angaende expres gods
befordran pA jii.mvag i internationell trafik 
(TIEx = Reglement uniforme concernant le trans
port international des colis express) . 

Internationella besta=elser angaende ex
pres gods. (PIEx = Presciptions internati nales 
colis express) 

PA grund av dessa reglementen har man i 
ioternationell expressgodstrafik overg§.tt till ett 
nytL tariff ystem. Tidigare expressgodstariffer 

rende avgifter rom sadant har utskrivits 17 riik
ningor till ett sammanlagt varde av 396 694 mk. 
Felaktigheter i stationernas redovisningar har 
foranlett utskrivandet av 345 overforingsbrev, 
medels vilka stationernas kontin beroende pa 
felets art kredit rats resp. debiterats. Resekont
rollorerna har pA trafikplatserna och resebyrAerna 
utfort kassakontroll pa 1 107 trafikplatser. 

Jarnvagsstatistik 

Under berattelseltret uppgjordes i statistiska 
byrAn manuskript till publikationen >>Jii.rnvags
statistik for §.r 1954; Arspublikation (SVT.X.X), 
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som utkom i borjan av il.r 1957. Ytterligare sam 
lades material for Jarnvagsstatistik, Arspubli
kation for ar 1955. ~ tatsjarnvagarna, manatliga 
forhandsuppgifter•>, manadspublikationen utkom 
for tiden s ptember 1955 - maj 1956. Forsenin
gar vid utgivandet av den sisLnii.mnda publika
tionen berodde plt fornyelse av godstrafikssta
tistiken. 

Under berattelsehret uppgjordes godstrafik
statistik for ar 1955, vilken pA grund av om
standighoter horande till fornyandet av godstra
fikstatistik n dock blev fii.rdig forst i mars 1957. 
Tagtrafikstatistiken for Ar 1955 blev fardig pa 
varen 1956 och persontrafikstatistiken for ar 
1955 i december 1956. Under berii.ttelsehret bor
jade man uppgora den nya godstrafik- och per-

sontrafikstatistiken som grundar sig pA st ick
provsmetoden. Pa varen 1956 borjade man upp
gora tagtrafikstatistik for innevarande ar. 

For tariffpolitikens behov uppgJordes for ar 
1955 statist.ik over vagnlasttrafiken enligt gods
slag och enligt avstandsgrupper, vilken statistik 
uppstii.lldes i lwrtsystem och overlamnades till 
tariffbyran. 

Forutom de tidigare nii.mnda, statistiska by
rhus ordnario uppgifter, utarbetades ett flertal 
statistiska utredningar for vederborande tjanste
mii.n inom jarnvagsforvaltningen och andra am
betsverk samt olika kommitteer. Av dessa ut
redningar bor sarskilt nii.mnas specialundersok
ningar rorande jii.rnvagens elektrifiering. 

VIII. PERSONALEN 

Personalen. Varje avdelnings personalantal i 
medeltal under Ar 1956 jamfort med foregaende 

Ordinarie 
personal 

1956 I 1955 

Jaruvii.gsstyrelsen . . ........ . ....... 517 I 519 
Linjoftirvaltningen ...... . .. . . . ..... 14 756 15194 

:Oiirav: 
Ekonomiavdelui.ngen . . . . . .......... 68 64 
Ban ~ .. . .... . ... . ... 1110 1111 
Maskin * . . ...... . ..... . 4199 4 257 
Fornl.ds * 0 •••• • ••• • •• • • • 152 15-! 
'1 rafik )) ........... .. .. 9 227 9 608 

Summa 15 273 15 713 

Jiirnviigsbyo-gnadsavdelningen ..... .. 38 35 
Total summa 15 311 15 748 

• ocialve1·ksamheten. 

Socialverksamheten inom jiirnvagsvasenrlet har 
huvudsakligen fortsatt som tidigare, men rlenna 
verksamhet har aUt mora fordjupats. Social
dl.rdsektionen har overvakat och lett forverk
ligandet av de vardformer, som hor till d en lag
staclgade och frivilliga sociala verksamheten. 

J{lddv<irden har begrii.nsats till gemensam an
skaffning av Jagstadgade uniformer sAsom over
rockar, tjocka arbetsrockar, sommaruniforms
rockar samt sommar- och piilstmiformsmossor . 
Erforderliga tyger her skaffats pA statsjarnvagar-

ars fr-amghr av nedanstAende tabell: 

I Extra I Arbetare 

I 
umma 

personal approximativt 

I 1956 I 1955 I 1956 I 1955 I 1956 I 1055 

232 193 81 81 830 793 
5 716 5 716 12 913 12 181 33 385 33 091 

67 62 17 16 152 142 
38 32 5 549 5177 6 697 6 320 

2 052 2 063 5 020 4 838 11271 11158 
130 136 1355 1411 1637 1701 

3 429 3 423 972 739 13 628 13 770 
5 948 5 909 12 994 12 262 34 215 33 884 

160 177 1686 1879 1 84 2 091 
6 108 6 086 14 680 14141 36 099 35 975 

nas forsorg. Pa bason av kontx-akt mellan jarn
vagsstyrelsen och olika firmor tillverkades for 
jarnvagsmii.n 1 020 tjansteuniformer, 240 tjocka 
arbetsrockar och 540 sommaruniform rockar samt 
675 sommaruniformsmossor och 00 palsuniform -
mossor. Priset pA. tjiinste1.miform av cheviot var 
i medeltal 8 500-9 500 mk, priset ph sommar
uniformsrocken i medeltal 2 300 mk, pa sommar
uniformsmossan 850 mk och pa palsuniforros
mossan 1 320 mk. 

Tillfalliga inkvaTteringa1· har ordnats for kurs
deltagarna pa olika platser vid bannatet, for 
jarnvagspersonal, som har flyttats till vinter-



hamnar samt for nAgra andra arbetare pA till
falliga arbetsplatser. VArdsektionen fick tre nya 
inkvarteringsvagnar samt nagra gamla inkvarte
ringsvagnar i ratt dAligt skick for ordnadet av 
tillfalliga inkvarteringar. Vardsektionens inkvar
teringsvagnar bar inte alltid kunnat tillfredsstalla 
behovet pa inkvarteringsplatser, utan man har 
varit tvungen att anvanda sovvagnar som trans
portbyran upplatit for detta syfte. 

20 permanenta ?JWtserveringar pd olika arbets
platser vid bannatet huvudsakligen i samba,nd 
med mekaniska verkstader och depaer bar upp
rattats. Matserveringarna skotes av privata inne
havare eller av av jarnvagsman grundade an
delslag enligt kontrakt med jarnvagsstyrelsen vil
ka kontrakt fortfarande forenhetligats. 

Socialvlirdsektionen har fortfarande lett och 
overvakat den bland jarnvagsmamnen livliga 
byggnadsverksamheten av vliningshus pli eget 
initiativ, genom att hjalpa lokala byggnads
kommitteer i efterforskning och anskaffning av 
tomter samt genom att radplaga om primara lan 
med lokala penninganstalter. Under aret blev 
ett rekordantal aravavliningshus fardiga, sam
manlagt 13 st, av vilka 3 i Abo och 2 i Hel
singfors samt ett i Iisalmi, Jyvaekyla, Kajana, 
Lieksa, Uleaborg, Pieksamaki, Tammerfors och 
Vasa. Totalvolymen for dessa bus var 100 720m3 

och bostadernas antal 434. Den fordel som jarn
vagsvasendet hade av dessa bostader var stor, 
darfor att en del personer, som flyttade till far
diga hus, har kommit fran statsjarnvagarnas 
hyresbostiider, i vilka bar kunnat inkvarteras 
andra jiirnvagsman. 

Under berattelsearet har jiirn·;iigsman fort
satt en livlig byggnadsverksamhet ocksa p! egna
hemslinjen. Hundratals jarnvag mannafamiljer 
har f!tt sina bus fardiga och kunnat flytta fran 
ofta mycket ansprakslosa och trAnga bostader 
till ett egnahemshus, som motsvarar nut,idens 
krav. Jiirnvagsman beviljades 20 mmk som Ian 
for egnahemsverksamhet samt ytterligare 10 mmk 
for egnahemsbyggnadsverksamhet bland Hyvinge 
verkstads personal. 242 jarnviigsmiin har sokt IAn 
av det ovanniimnda anslaget, men endast 115 
sokande bar kunnat beviljas IAn. Ur lAnean lag 
reserverat for Hyvinge verkstads personal be
viljades sammanlagt 15 IAn. Egnahemsbyggarna 
har haft mojlighet att fA olika byggnadsritningar 
gratis och socialvArdsektionen har givit egna
hemsbyggarna rad ocb instruktioner i mlmga
handa frAgor anknytande till byggnadsverksam
heten. 
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Man bar fortfarande arbetat pA att fA nya 
vardutrymmen pa olika trafikplatser. SA!unda har 
man iindrat tidigare bristfiilligt byggda rumsut
rymmen, sA, att de motsvarar nutida krav. Ar
betsutrymmena pA flera trafikplatser ar sA tranga, 
att det ar mojligt att erha.lla socialutrymmen 
endast om man bygger belt nya byggnader. Man 
bar haft endast ett begriinsat anslag for byggan
det av nya socialutrymmen och reparation av 
gamla varfor man varit tvungen att uppskjuta 
mAnga goda uppslag. Med tillhjalp av syssel
sattningsanslag bar man ytterligare erhallit nya 
socialutrymmen. 

Olycksfall intraffade under berattelsearet inalles 
4 935, varav for tjiinstemiinnens och befatt
ningsbavarnas del 2 110 ocb for arbetarnas del 
2 825, olycksfallsfrekvensen steg till137 per 1 000 
personer. I gruppen for tjiinsteman och befatt
ningshavare var olycksfallsfrekvensen 98.5 och 
for arbetare 198. PA grund av olycksfall forlorades 
sammanlagt 68 313 arbetsdagar, vilket utgjorde 
per en person 1.89 och per varje olycksfall 13.8. 
I gruppen for tjansteman och befattningsbavare 
var motsvarande tal 32 617, 1. 52 och 15.5 samt i 
gruppen for arbetare 35 696, 2. 4 4 ocb 12. n. 
Sammanlagt 22 olycksfall slutade med doden. 

For att minska antalet olycksfall bar man 
delat ut pa avdelningar arbetsskyddsanvisningar, 
plakat rorande arbetsskydd i jarnvagssamman
bang annan upplysningsmaterial. I slutet av a1·et 
kunde arbetsskyddsanvisDingshaften angAende 
maskinavdelningens arbete tryckas, som r sultat 
av samarbetet mellan maskinavdelningen och den 
kommitte som tillsattes av jarnvagsstyrelsen Ar 
1953. Da den tavling i arbetsskydd som anord
nades i buvudverkstiiderna under senaste Ar blev 
lyckad, fortsattes tiivlingama ll.r 1956 pa samma 
grunder. Resultatet var aven denna gAng posi
tivt. For huvudverkstadernas del minskade an
talet olyckor jamfort med motsvarande tal Ar 
1954 19. s % och med motsvarande tal Ar 1955 
5. 8 %- Av nedanstaende t,abell framgar antalet 
olyckor pA olika avdelningar. 

Olyckorna fordelade sig inom linjeforvaltni.n
gen enligt avdelninga,r under aren 1955 ocb 1956. 
(se tab. s. 46) 

PA ban- och trafikavdelningen bar antalet 
olycksfall okat. Pa banavdelningen iivensom pll. 
jiirnviigsbyggnadsavdelningen bar man varit 
tvungen att utfora manga sysselsiittningsarbeten, 
i vilka arbetarnas arbetsskicklighet och -erfaren
het inte motsvarar de vid avdelningarna utforda 
arbetena och sAlunda a,r risken for olycksfall 
storre a,n for de ordinarie arbetarnas del. Ifrllga 
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Banavdel ningen ..... ............. . .... 
verksUiderna ............ . . . ... .... ... 
Maskinsektionerna .......... . .......... 
Forradsavdelningen ••••••• • ••••• 0 ••••• 0 

'Irafilmvdelningen ......... . ........... 
Jiirnvagsbyggnadsavdelningen .......... 

Sammanlagt 

om trafikavdelningen forklaras olycksfallens ok
ning av att trafiken okat och blivit livligare. 

Personalens ideella j1·itidsverksamhet har agnats 
ett okat intresse. Man har fortfarande samarbe
tat med Hautatieliiisten Lomaliitto ry for att 
utveckla jarnviigsmannens semesterfirande och 
resultaten av detta arbete kommer till synes 
dari, att jiirnviigsman alit mera borjat begagna 
sig av jarnvagsorganisationernas egna vilo- och 
feriehem. Under berattelsearet utdelades for 78 
Jarnvagsman semesterunderstod sammanla.gt 
450 523 mk. Manga olika forbund och f6reningar, 
som arbetar for fritidssysselsattning och vilkas 
verksamhet bar skotts rued hjalp av anslag, bar 
fortfarande varit i verksamhet bland jarnviigs
miin. De ovanniimnda organisationerna har 
ocksa sjalvstiindigt okat sina dispositionsmedel 
och sa skapat forutsattningar till effektiv verk
samhet. Hautateiden Mieskuoroliitto, Hautatei
den Soittajain Liitto, VH Taideliitto, blandade 
korer, VH Kirjallinen Yhdistys, Jiirnviigsman
nens Nykterhetsforbund och Jarnvagsmannens 
Kristliga Fo1·ening och VH Urheilutoimikunta 
samt nagra andra organisationer och klubbar har 
1..mder verksamhetsaret av jarnviigsstyrelsen som 
understod for sin verksamhet erhallit samman
lagt 1 895 000 mk. 

1955 
Olycksfallen 

Antal frekvens ' / 00 

925 146 
896 199 
723 108 
286 168 

1 715 124 
292 140 

4 837 135 

]!J[>6 
Olycksfal!ens 

Antal frekvens ' .' 00 

1 022 153 
838 176 
715 109 
272 166 

1 773 131 
297 158 

4 917 136 

Jcirnvagsmannens idrotts- och motionsverksamhet 
har letts av jarnvagsstyrelsens socialsektion i 
samverken med den av jarnviigsstyrelsen till
satta VH Urheilutoimikunta enligt tidigare god
kanda linj er. Bannatet har sedan borjan av aret 
varit indelat i 10 idrottsdistrikt och 42 kretsar: 
var och en av dessa har en egen kretskommitte. 
I aUa i allmanhet idkade idrottsgrenar har anord
nats forutom masterskapstiivlingar ocksa rna -
terskapstavlingar inom kretsarna. Olika tavlings
och triiningstillfiillen anordnades inalles 2 290 
och i dem deltog inalles 14 950 personer. Dess
utom bar man arbetat pa att utveckla vandrar
hemmen sa, att de motsvarar sitt iindamal om 
f6rstroelse- och semesterplatser och att personalen 
oberoende av Arstider skall ha tillfiiffe att isyn
ncrhet i motions och utfiirds avseende fara till 
dessa och tillbringa semestern dar. Vuokatti 
vandrarhem och Hevontuli hiirbarge i Pyhiittm
turi har anva.nts flitigt och varit mycket popu
liira. For att latta byggnadsarbetet och under
hall av dessa hiirbiirgen har jiirnviigsman under 
berattelsearet utfort vardefullt frivilligt talko 
arbete . Hautateiden Urheiltm Tuki-saatio bar i 
betydande grad beviljat medel for byggandet av 
harbiirgen. 

IX. OLYCKSHANDELSER 

Antalet trafikolyckor under ar 1956 samt an- gar av foljande tabell: 
talet diirvid dodade cller skadade personer fram-

Antal Kol!i- I Overkorningar l"rspAr- Andra 
olyckor sioner 

I I 

ningar orsaker 
vid plan- p.l. annan 
korsning plt<ts 

! 

1956 I 313 I 15 I no I 48 I so I 

Dod a de Skadadc 

90 I 94 76 
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X. DET EKONOMISKA LAGET 

Statsjarnvagarnas kapitalvarde. 

Enligt bokforingen ugjorde kapitalviirdet av statsjiirnviigarnas 
fardiga banor vid utglmgen av 1\r 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 927 247 769 

Under ar 1956 har tillkommit: 
Viirdet av nybyggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 105 488 586 

>> ny rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 631181 066 
>> nya arbetsmaskiner (franriiknat arbetsmaskinerna vid 

jiirnviigsbyggnaderna samt bruksinventarierna) . . . . . . . . . . . . . . 562 036 983 6 298 706 635 

45 225 954 404 
HarifrAn avgAr for Ar 1956: 

Under Aret har avskrivits: 
PA vardet av fastigheter ...... . ... . . . . . ... . . .. ... . .. .. .. . . 90 000 

52 446 520 
18 544 177 

>> arbetsmaskiner .... . . . .... . ... . . . .......... . . 
>> rullande materiel .. . . . .. .. ..... . . . . .. ... . ... . 

Under Aret har amorterats: 
PA vardet av fastigheter . .. . .. . ....... .. ................. . 427 239 900 

152 666 400 
302 417 500 

» arbetsmaskiner ....... . ..... . ... . .. .. . . . .. .. . 
>> rullande materiel ....... . . . ..... . . . ......... . 953 404 497 

Kapitalvardet av statsjarnviigarnas fiirdiga banor utgjorde sAlunda vid utgAngen 
av Ar 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 272 549 907 

Hartill bor liiggas de nya banbyggnadernas fastighetsvarde, inalles . . . . . . . . . . . . . 16 315 677 533 
samt Hyvinge mekaniska verkstads byggnadsvarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 131 840 

Hela kapitalvardet utgjorde sAlunda vid utgAngen av Ar 1956 1 ) • . . • . • . • . . . . . . . 61 043 359 280 

Av de fiirdiga banornas kapitalviirde bel6pte 
sig pA fastigheter 26 981 936 318 mk, pA rullande 
materiel 14 891 206 129 mk och pA arbetsmaski
ner 2 399 407 460 mk eller procentuellt resp. 
60. o5, 33.6 4 och 5. 42. 

Statsjti1'nvagarnas inkomster 

Inkomster 

Statsjiirnviigarnas bruttoinkomster steg Ar 
1956 till 28 225 993 065 mk. FrAn denna summa 
bor avdragas utbetalningar till frammande jarn
vagar m.fl. samt restitutioner till trafikanterna, 
sammanlagt 1 042 036 244 mk, varfor for redo
gorelseAret AterstAr som slutlig nettoinkomst 
27 183 956 821 mk. DA motsvarande summa for 
foregaende ar utgjorde 25 100 829 067 mk, har 
inkomsterna okat med 2 083 127 754 mk eller 
8.29 %· 

PA olika huvudgrupper fordelar sig de slutliga 
inkomsterna under aren 1954-1956 pa fo ljande 
siitt: (se tab. s. 48) 

Statsjarnvagarnas utgifter. 

Utgifter 

Utgifterna for statsjarnviigarnas forvaltning, 
underhall och trafikering uppgick ar 1956 till 
28 981 695 213 mk mot 25 566 345 138 mk fore 
gaende Ar och utvisade sAlunda en okning om 
3 415 350 075 mk eller 13.3 6 %· 

Utgiftsprocenten, dvs. procentforhAllandet mel
Jan utgifter och inkomster utgjorde ar 1956 93 . 8 0, 

ar 1955 98. 17 och ar 1954 94. 54 . 

Jarnvagsstyrelsens utgifter utgjorde 645 299 360 
mk och utgifterna for linjeforvaltning 
28 336 395 853 mk eller i procent av utgifternas 
totalbelopp resp . 2. 2 3 och 97.7 7 %· 

Jiimforda med foregaende ar fordelar sig ut
gifterna pa de olika momenten pA foljande satt: 

1) Hiiri ingar icke bruksinventarierna, vilkas vii.rde vid redogorelsearets slut utgjorde 587 976 661 mk. 
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Inkoms ter art Ar 1956 Ar 1955 Ar 1954 I Okning A.r 1956 jiimf. med 1955 

mk I % mk mk I mk I % 

Persontrafikinkomster .. 5 752 787 515 21.16 5 381079 004 5100 641861 371 708 511 6.91 
Godstrafikiukomster .. . 18 012 891 836 66.27 17 053 563 209 16 616 379 496 959 328 627 5.63 
<JvTiga trafikinkomster 1041460 729 3.83 678 492 342 444 940 335 362 968 387 53.50 
Telegraf nkomster .. . .. 3 698 303 0.01 4 021 702 4 514c 984 323 399 -8.74 
lnkomst av automobil-

trafiken ...... . . . ... 589 692 451 2.17 482106 770 245 935 257 107 585 681 22.32 
Ersattning for postbe-

fordringen .......... 300 451495 1.10 300 358 900 300 353 830 92 595 0.31 
Diverse inkomster .... . 892 376 894 3.28 718 291940 681 722 795 174 084 954 24.24 
Ersattning for rabatt-

transporter . . ....... 590 597 598 2.18 482 915 200 457 065 687 107 682 398 22.30 
Summa 27 183 956 821 100.00 25 100 829 067 23 851 554 245 2 083 127 754 8.29 

' Utgiftens art Utgifter i mark Okning eller minskning 
(-) Ar 1956 

Ar 1956 I lLr 1955 mk I% 
J iirnviigsstyrelsen 

Avloningar . ................................ 297 099 698 255 360 994 41 738 704 16.34 
Extra personalens arvoden .... . .............. 113 799 011 89 374 761 24 424 250 27.32 
Vikariatsarvoden . ... . ........... . . .......... 2 541166 2 335 914 205 252 8. 78 
Resekostnader ......... ... .. . . ... .. .. ...... . 12 651 278 12 913 982 - 262 704 -2.08 
Ordinarie pensioner . .. ..... ...... . .......... 77 279 678 54 636 450 22 643 228 41.44 
Extra pensioner ..... . ...................... 2 072 500 2 001 075 71425 3.57 
Y rkesundervisningen .. ........... .... . .. . ... 10 758 322 8 650 474 2107 848 24.36 
Generaldirektorens dispositionsmedel . . . . . . . . . . 75 000 75 000 - -
Varme, lyse, vatten och renhallning ... . ..... . 10 514 274 11 444 555 - 930 281 -8.85 
Tryckningskostnader . . .. .... ........... . .... 2 000 000 2 000 000 - -
Diverse utgifter . .. . ................ . ........ 47 627 454 41827 946 5 799 508 13.86 
Trafikekonomiska forsknin"sanstalten . . . .. . ... 4 399 904 3 665 848 734 056 20.02 
Indexforhiijningar av innehavamas av tjiinst 

eller befattning avloningar .. ... . ........... 44 296 674 37 620 112 6 676 562 17.74 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags och folkpensionspremier ........ 20184 401 19 647 433 536 968 2. 73 
Summa 645 299 360 541 554 544 + 104 937 801 

- 1192 985 19.16 

+ 103 744 816 



Utgiftens art 

J iirnviigens ZinjeforvaUning och driftutgijter 

Personalutgift e r 

A vloningar 0 .. .. .. ........ 00 ............ .. .. 

Arvoden at extra personal och arbetskraft 0 0 0 0 

Vikariatsarvoden 0 0 0 0 o 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 

Tjiinstgoringspengar och premier for inbesparade 
fornodenheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resekostnader, dagtraktamenten och ersiitt-
ningar for ilyttningskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ordinaria pensioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extra pen ioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Statsjiimviigarnas andel till familjepensions-
fonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skadestand for olycksfall .......... 00 .... 00 .. 

Ovriga vardutgifter 0 .. .......... .. .... 00 .. .. 

Inventarier och driftmaterialier 
Driftinventarier deras underMII och inventering 
Brii.nsle ......... 0 .. .. .................... .. 

Ovriga driftmaterialier och diverse anskaffning 

Bana och byggnader 
Underhill av bana, banornrade samt byggnader 
UnderMll av anliiggningar for elektrisk drift 

jiimte ledningar for starkstrom, telegraf och 
telefon 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • • 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rorlig materiel 
Underhill av rullande materiel, arbetsmaskiner 

och maskinella anordningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ersattning for begagnande av friimmande nll
lande materiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ovriga sakutgifter 
Tryckningskostnader 0 0 0 0 .. .. 0 0 .. 00 .... 0 0 .... 

Skadeersattningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skatter 0 0 0 0 oo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ersiittning at postverket for postbefordran o o 0 0 

Diverse utgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

For oforutsedda behov, till ministeriets for-
fogande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

For oforutsedda behov, till jiirnvii,gsstyrelsens 
forfogande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amorteringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inde:xfiirhiijningar av inneho av tjiinst och be
fatto med grundlon avloningar 0 0 0 o o o o 0 o o 0 0 

Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 
barnbidrags- och folkpensionspremier o o 0 o 0 0 

Innehavarnas av tjiinst eller befattning pa det 
forstorda ornradet i norra Finland dagspen-

Utgifter i mnrk 

~r 1956 

6 588 525 627 
2 151364 566 

558129 254 

1 467 460 659 

113151 794 
1 666 152 812 

64 555 943 

443 005 296 
88 720 641 
18 957 346 

78 997 768 
5 276 645 811 

465 890 239 

3 574 949 699 

87 599 544 

3193 248 421 

2 361571 

61201898 
52 660 623 
13 706 3 4 
10 000 000 
29 573 438 

983 287 
893 921618 

973 951824 

454 638107 

ningar 0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 041683 
Linjeforvaltningen sammanlagt 28 336 395 853 

Inalles 28 981 695 213 

Okning eller minskning 
(- ) in 1956 

I Ar 1955 

5 911307 576 
1825 508 449 

456 295 853 

1 408182 632 

105 289100 
1272 886 038 

49170 956 

338128 267 
78 562 948 
16 341 430 

74 541079 
4 993 231307 

425 398 475 

2 832 778 390 

73 801 970 

2 987 004 833 

mk 

3 972 228 -

53 011246 
28 022 674 
11 783 718 
10 000 000 
29 224 263 

988 730 -
731 960 208 

864 649 504 

436 847 933 

677 218 051 
325 856117 
101833 401 

59 278 027 

7 862 694 
393 266 774 

15 384 987 

104 877 029 
10157 693 

2 615 916 

4 456 689 
283 414 604 

40 491 764 

742171 309 

13 797 574 

206 243 588 

1 610 657 

8190 652 
24 637 949 
1922 666 

349175 

5 443 
161 961 410 

109 302 320 

17 790174 

5 900 787 140 896 
25 024 790 594 + 3 313 221 359 

- 1616100 
+ 3 311 605 259 

25 566 345138 + 3 415 350 075 

I % 
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11.'15 
17o85 
22o3l 

4o2l 

7.47 
30o79 
31.28 

31.01 
12o92 
16oOO 

5o9& 
506 7 
9o5l 

26o09 

18o60 

6o90 

-68o2 

15o!5 
87o92 
16o31 

1.19 

--Oo55 
22o12 

12o64 

4.07 

2o39 

13o23 
13o36 
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Enligt statsjamvagarnas bokforing utvisade 
det ekonomiska r esultatet av statsjiirnvagarnas 
drift tmder ~r 1956 en brist p~ 1 797.7 milj. mk. 
D~ motsvarande r esultat ~r 1955 utvisade en 
brist pa 465.5 milj . mk, var det ek onomiska 

resultatet for ~r 1956 jamfort m ed foregaend a r 
1 332.2 milj. mk eller 286. 10 % samre. 

Inkom ter ............. . ....... .. . ... ... .. .. 
Utgifter .... ........... ... .. .. ... ......... . . 
Overskott eller brist (-) ....... .. ..... ... ... 

I exakta siffror framg~r vaxlingarna i ifraga
varande ekonomiska resultat av foljande sam
manstallning. 

i'tr 1956 i'tr 1955 Okning dr 1956 

mk mk mk I % 

27 183 956 821 

I 
25 100 829 067 2 0 3 127 754 8.29 

28 981 695 213 25 566 345 138 3 415 350 075 13.36 
- 1 797 738 392 I -465 516 071 - 1 332 222 321 - 286.19 

Helsingfors ja rnviigsstyrelsen, den 28 maj 1958 

E RKI{ I AALT O 

Arvi Nikkila 


