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YLEI SKATSAUS. 

1. RautatiekuJjetusten kysyntii 

Edellisen vuoden loppupuolella lievii.na alkanut 
laskusuhdanne jatkui kertomusvuonna vahitellen 
voimistuen ja lyoden leimansa koko talousela
maammeo Vaikka kehitys eri aloilla oli varsin 

epayhtenii.inen, rautatiekuljetusten kysyntii.an 
oleelli immin vaikuttaneet tekijat muuttuivat 
siten, etta lopputuloksena oli rautatieliikenteen 
vahenemineno 

Taulukko l. Rautatiekuljetusten kysyntii.an vaikuttavien tekijain kebitys vuosina 1953-57 

u or it e Yksikko 1953 1954 1955 
11956 11957 Muutos 

% 
1956/57 

10 Teollisnus, volyymi 0 0. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 .. ~194 = 100• 133 152 169 174 179 +3 
20 Metsatalous, volyymi . 0 0 . 0 0 0 ... . 0 . .... 90 108 116 k 10-ik 108 +4 
30 Rakennustoiminta, volyymi .... 0 . 0 . 0 . 0 »195-t. = 100» 94 100 100 109 109 -1 

- talonrakemms 0 . . .. 0 ... 0 .... 0 . 0 . 0 .. 100 96 105 101 -4 
- maa- ja vesirakcnnus 0. 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 100 107 117 123 +5 

-io Reaalikansan tuotc ········ ............ »1948 = 100• 123 134 143 145k 146 +1 
50 Tuonti, volyymi 0 ....... 0 0 0 . 0 .. 0 ..... 0 »1935 = 100» 137 177 205 223 218 -205 
60 Vienti, >) ••••••••••••••• • • 0 ••• 102 118 12 126 138 +905 
70 Ammattomoottoajono liikenne, volyymi 0 

- henkiloliikenne .. 0. 0 0 .. 0 .. 0 0 0 ..... 0 »] 952 = 100·> 108 117 131 135 133 -2 
- tavaraliikenne .... 0 . 0 . . 0 ...... o . .. . 
Rekisteroityjen 1.'1Jonna- ja paketti-

autojen ........ 0 0 0 .... 0 0 0 0 ... . 0 0 .. 0 
- luku .. 0 .. 0 .. 0 0. 0 0 .. 0 .. 0. 0 .. 0. 0 .. 0 kpl 
- kantavuustonnit o. 0 .. o 0 ....... o 0 0. tn 

90 Henkiloliikenne moottoriajoneuvoilla . .. 106 hkm 
100 Tava.raliikenne moottoriajoneuvoilla ... 0 106 tkm 

k - korjattu luku 

Teollisuustuotannon volyymin nousu 3 %:lla 
johtui alkuvuoden suhteellisen korkeasta tasostao 
Jollei huhtikuussa alka.nutta ja koko loppuvuo
clen kestii.nytta laskua olisi ollut, rautatiet olisivat 
ilmeisesti voineet vieda kirjoihin suhteellisen tyy
dyttavan liikennevuodeno Metsatalouden tuo
tannon nousu 4 % :lla aiheutui loppuvuoden 
clevalvaatiosta, mutta mainitun tuotannon nou
sun kuljetuksia vilkastuttava vaikutus tuntunee 
ensi vaiheessa selvimmin autoliikenteessao Rauta
tiet jaivat osattomiksi myos rakennustoiminnan 
ka vun aiheuttamasta lisaliikenteesta, silla kun 
koko rakennustoiminta jaetaan kahteen osaindek-

iin, talonrakennustuotannon ja maa- ja vesira
kennustuotannon volyymi-indekseibin, havaitaan 
edellisen osaindeksin laskeneen 4 % ja jalkim
miii en osaindeksin nousseen 5 %0 Kun talon
rakennustoiminta hiljenee, merkitsee se rauta
teitse kuJjetettavien rakennustarvikkeiden kulj e
tusten viihenemistao Tiita vahenemista ei kom
pensoi maa- ja vesirakennustoiminnan kasvu, 

121 141 163 168 157 - 7 

43 400 44 000 47 200 54 000 57 300 +6 
146 000 146 000 156 000 177 000 187 000 +6 

4 970 5 440 5 820k 5 90 6 290 +7 
1380 1 610 2 210k 2 230 2100 -6 

silla kysymykse sa on tyollisyystilanteen heik
kenemisen aibeuttama tyottomyystoiden lisaiin
tyminen, jolloin kuljetustarpeen mahdollinen 
kasvu hoidetaan yksinomaan autoillao Reaali
kansantuote kasvoi vain vajaan prosentino Tiissa 
yhteyclessa mainittakoon, etta yleisen ostokyvyn 
alentumisen kertomusvuonna aiheutti se, etta 
kaupan volyymi laski runsaalla 4 prosentillao 
Taman on taytynyt tuntua niin rautatie- kuin 
autokuljetusten kysynniissiio 

:\1ita ulkomaankauppaan tulee, tuonnis. a 
tapahtui vahainen lasku, mutta vienti sen sijaan 
kasvoi Iahes 10 %0 Vienti olikin sekii arvoltaan 
etta mii.ii.raltaii.n suurempi kuin milloinkaan 
aikaisemmino Rautatiekuljetusten kysyntaiin 
viennin kasvu ei kuitenkaan vaikuttanut lisaii
vastio Kun vi ntitavaraa kulj etettiin Vo 1956 no 
368 000 vaunukuormaa, oli vastaava luku k erto
musvuonna vain 353 000 eli no 4 % piencmpio 
'yyna laskuun oli vientiin menevan raaan puu

tavaran rautatieku.ljetusten ylliittiivan jyrkka 
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vaheneminen, vahennys oli nimittain n . 23 500 
vaunua eli n. 25 %, kun muun satamiin roenevan 
vientitavaran vaunuluku pysyi ennallaan ja 
vienti Neuvostoliittoon vi lapa nousi yli 8 000 
vaunulla eli yli 14 %:lla. Raa'an puutavaran, 
seka lwtimaassa kulutettavan etta vienti.in roene
van, kaukokuljetus on ilmeisesti se alue, jossa 
autot ovat Suomessa tehneet ensi1nmaisen massa-

31.12.1947 
31.12.1957 

Kuorroa- ja pakettiautojen kantavuustonnit 
olivat siis v:n 1947 lopussa vain n. 22 % mutta 
v:n 1957 lopussa jo n. 41 % rautatien tavara
vaunuston kantavuustonneista. Tama on erittain 
merkille pantava s ikka, silla kapasiteetiltaan 
nain suw·i autokalusto, jota luonnollisesti pyri
taan pitamaan mahdollisimrnan tehokkaassa kay
tossa, roerkitsee nimenomaan laskusuhdanteiden 
aikana huomattavaa kilpailun uhkaa rautatielle. 

Mita kilpailutilanteeseen henkiloliikenteessa 
tulee, on todettava, etta amroattimaisen moot
toriajoneuvoliikenteen volyymi on to in laskenut 

2 . Liikenne ja kuljetukset 

tavaroiden kaukokuljetusta koskevan todellisen 
val tauksensa. 

Kuorma- ja pakettiautojen lukumiiara ja 
kantavuustonnit ovat jatkuvasti kasvaneet, 
kuten taulukosta 1 voidaan havaita. euraa
vasta asetelroasta nahdiian, mita I 0 vuodessa on 
tapabtunut verrattuna rautateiden tavaravau
nustoon. 

Kuorma- ja pak. autojen 
kantavuus-

luku tonnit 

26 600 
56 800 

96 500 
187 000 

rautatien tavn.rava.unu~ 
Juku j en kantavuus

tonnit 

27 200 
26 900 

428 000 
453 000 

edellisesta vuodesta 2 %, mutta tahiin on syyna 
taksiliikenteen erittain voimaka supisturoinen 
ostokyvyn heikkenemisen takia. en sijaan linja
autoliikenteen benkilokilometrit ovat kertomus
vuoima kasvaneet 8 '}'0 , kun taas rautatien 
henkilokilometrit ovat laskeneet n. 2 %. Kun 
henkilokilometrit kailcilla henkiloautoi lla ovat 
hieroan nousseet ja toisaalta taksiliikenne on 
vahentynyt, merkitsee taroa sita, etta yksityis
autojen osuus on kasvanut. Talla seikalla lienee 
oma osuutensa rautatien henkilOkilometrien 
vahentymiseen. 

Kertomusvuoden seka neljan edellisen vuoden liikennetta esittaa taulukko 2. 
Taulukko 2. Rautatien kaupallinen liikenne vv. 1953-57 

S nor i l e I Ykslkko 11953 

1. Kuljetettu tavaramiiara ...... 106 tn 15.6 
2. Nettoliikenne ..... . .......... 106 ntkm 3 670 
3. Tavaravatumjen keskik:uorma . tn/aks 5.6 
4. ~ tyhjah:ulku .. % 19.6 
5. Henkiliiliikenne .............. 108 hkm 2 060 
6. Henkiliivaunujen tayttiisuhde . % 36.9 

k - korjattu luku 

Jo edellisena vuonna alkanut tavaraliikenteen 
vahenerninen jatkui kertomusvuonna, mutta 
kuitenkin hidasttmeena. H enkilol iikenne pysyi 
ennallaan. Kun talvi oli leuto ja vahaluroinen, 
liikenne sujui suuritta h airiO itta ja tavarali iken
teen vaunujen kysynta pystyttiin tyydyttamii.i:in 
koko vuoden aikana. Itse asias a suurimman 
osan vuotta oli vaunuylijaamaa, mika korkeim
rnillaan ollessaan oli 4 000 vaunua paivassa. 
Tavaraliikenteen lievan supisturoisen ensisijai
sena syyna, kuten rautatiekuljetusten kysyntaa 
selvitettaessa jo esitettiin, lienee pidettava auto
liikenteen entisestaan voimistunutta kilpailua ja 
vasta toisella sijalla talouselaman aktiviteetin 
heikk nemista. Samoin henkiloliikenteen pai
koillaan pysymiseen on ilmeisesti syyna auto
ki.lpailu, silla kuten sanottu, linja-autojen ja yksi
tyisten henlciloautojen henkilokilometrit kasvoi
vat edellisesta vuodesta. 

Tavaravaunujen tyhjakulkuprosentin kasvu 
ansaitsee huomion. Kasvun syyna on erikois-

11954 11955 

17.9 19.2 
4160 4 530k 

5. 7 6.0 
20. 20.6 

2140 2 260 
36.2 38.5 

11956 

1 .0 
4 420 

6.0 k 
21.4 

2 250 k 
40.0 

11957 

17.9 
4 380 

5.8 
23.4 

2 250 
39.0 

~fuutos ~·0 1956/57 

- 0.6 
- 0.9 
-3 
+ 9 
± 0 
- 2 .. j 

vaunujen, kuten sailio-, suursailio- yrns. vaunu
jen, lisaantynyt kaytto . Naiden subteen on 
y leensa aina kysymyksessa 50 %:n tyhjakuljetus, 
mika siina tapauksessa, etta kehitys jatkuu 
samaan suuntaan, t ulee muoclosturoaan yha huo
roattavammaksi kustannustekijaksi. 

Kertomusvuonna jatkettiin niiden suurmitel
mien toteuttamista, jotka edellisena vuonna oli 
laadittu ja paaasiassa jo toteutettu vaunukuor
maliikenteen kehittamiseksi. Kaukotavarajunia 
lisattiin yksi Riihimaen-Pieksamaen, kaksi 
Tampereen- Pieksamaen, kaksi Riihiroaen
Turun (Karjaan kautta), kaksi Tampereen
Oulun ja yksi einajoen- Oulun valille. Jo 
edellisena vuonna vabenevaa suuntaa osoittaneet 
jarjestelyjunien matkatunnit supistuivat edelleen 
kertomusvuonna n . 30% v:n 1956 maarasta. 
Edulliseen tulokseen oli syyna se, etta raide
traktoreita oli saatu yha useammalle linja-ase
roalle ja etta edellisena vuonna kaytantoon otettu 
jarje telyjunien uusi ajotapa vasta nyt paiisi 
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vaikuttamaan taydella tehollaan. Tietty osa 
mainitusta viiheru1Uksesta samoinkuin piiaosa 
ratapihapiiivystystuntien 6 %:n supistumisesta 
voitanee kuitenkin selittiia liikenteen volyym.in 
laskun avulla. 

Kappaletavaraliikenteessa on tavaroiden 
koneellista kiisittelya edelleen laajennettu. Niinpa 
kun v. 1956 oli asiakkaille vuokrattu 17 400 
kuormalavaa, tiima miiara oli kertomusvuoden 
loppuun menessa noussut jo 30 000 lavaan. 
Kertomusvuoden lopussa oli kaytettavissa 111 
haarukkatrukkia, 482 haarukkavaunua, 75 000 
kuormalavaa (a iakkaille vuoln-atut mukaan
luettu.ina) ja 6 000 taysmetallista bakkilavaa. 
Koneellisten valineiden lisiiantyminen on aiheut
tanut sen, etta kii.sitelty tavaramiilira miestyo
tuntia kohti on kohonnut edellisen vuoden 1. 21 

tonnista 1. 2 G tonniin. Tehon nousu lienee ollut 
suurempik.in, mutta kun kappaletavaraliikenne 
vabeni kertomusvuonna n. 3 %:lla, miestyo
tunnissa kiisitelty tavaramaara ei paassyt nouse
maan tebon nou ua va taavasti. Autoliikenteesta 
mainittakoon, etta kappaletavaran keskitettya 

Henkil6liikenteen junakilometrit v. 1957 

kotiinkuljetusta laajennettiin edelleen aloitta
malla se 20 paikkakunnalla, etta tavaralinjoja 
lopetettiin kaksi ja avattiin uusia kaksi sekii. etta 
jakelu- ja nopeuttamislinjojen luku lisa.antyi kah
della. 

Henkilollikenteen hoidolle on leimaa antavana 
ollut edelleen jatkunut hoyryveturikaluston kor
vaaminen kevyella ki koautokalustolla. Vuo
den aikana muutettiin kiskoautojuniksi seuraavat 
maarat hoyryveturijunia: 
Kerava-Porvoo 5 paria., Riihimaki-Helsinki 
2 paria, Hyvinktii:i-Hanko 3 paria, Riihirnaki
Lahti 2 paria, Oulu-Kemi 1 pari, Oulu- Kon
tiomaki 2 paria, Iisalmi- Ylivieska ja Pieksii
miiki- avonlinna kaikki seka Haapamaki-Pori 
3 paria. Kaikkiaan hieman yli 2 milj. henkilo
junakilometria vuosittain ajettavasta maarasta 
muuttui taten kiskoautojunakilometreiksi. 
Samalla henkilojunaliikenteen moottorointiaste 
sivuutti 50 %:n rajan. Henkil6liikenteen juna
kilometrit jakaantuivat eri vetovoimalaaduille 

· seuraavasti: 

Vetovoima pikaJunat henkilojunat yhteensa 

moottoriveturit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 000 30 000 239 000 
moottorivatmut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 247 000 8 373 000 9 620 000 
hoyryveturit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 888 000 8 073 000 12 961 000 

----------------------------------------~----Yhteensa 6 344 000 16 477 000 22 821 000 

Henkilojunia lakkautettiin yksi junapari Hel
singin-Kirkkonummen ja Turun- alon valilta. 
Lisaksi korvattiin linja-autoilla yksi junapari 
Kuopion- Iisalmen ja Joensuun-Outokummun 
valilta. Vuoden lopussa rautatiet liikennoivat 
yhteensii. 12 linja-autolinjaa, joiden ybteispituus 
oli 453 kilometria ja jotka kaikki korvaavat enti
sia junayhteyksia. 

3. Teknilliset tuotantoviilineet 
Valmiisiin ratoihin liitettiin Ihalasta Tw-un

N aantalin radalta erkaneva 5. 3 km pituinen Vihe
riaisen teollisuusrata, rakenteilla olevista Joen 
suun-Koveron rataosasta 31. o km:n mittainen 
vali J oensuu-Keskijiirvi, Siilinjarven--J uankos
ken rataosasta 27. s km:n mittainen vali ankimaki 
-J uankoski seka Kontiomaen- Taivalkosken 
radasta 9. 4 km:n mittainen vali Kovajarvi
Vaakio. Lahden- Loviisan kapearaiteisen radan 
muutostyot levearaiteiseksi aloitettiin, kun val 
tioneuvosto oli ensin tehnyt asiasta periaatepiHi
toksen ja 21.2.1957 myontanyt tarkoitukseen 
tyollisyysvaro j a. 

Ratapihalaajennus- ja raidejarjestelytoista 
olivat huomattavimmat Helsingin, Tampereen, 
Turun, Pieksamaen, Savonlinnan, Lappeenran
nan, Vainikkalan, Hillon, Mantyluodon ja Ha.apa
maen ratapihatyot. Radanoikaisutoita jatket
tun samoilla rataosilla kuin edellisena vuonna, 
nimittain va.lillii. Salo-Pernio, jossa Tottolan 
rautatietunnelia saatiin louhituksi 176 m, Inke
roinen-Hamina, Toivala-Siilinjarvi ja Alapitka 
- Lapinlahti. Kaksoisraidetyot edistyivat sikali, 
etta vii.lilla Riihimaki-Hameenlinna uutta rai-

detta voitiin liikennoida koko matkan vanhan 
raiteen ollessa kuitenkin uusimistoiden takia 
suljettuna liikenteeltii. ja etta vali Kaipiainen
Kaitjarvi valmistui kaksiraiteiseksi ja avattiin 
llikenteelle. Tyot olivat edelleen kaynnissa valilla 
Hameenlinna-Toijala. epelointia jatkettiin 
samoilla rataosilla kuin edellisena vuonna, nimit
tain Riihimaki-Tampere, Ylivieska-Oulu, 
Ylivieska-Iisalmi, Iisalmi-Kontiomaki ja 
Kouvolasta itii.ii.n sekii. naiden lisaksi Salon
Turun valilla. Kaikkiaan sepeloitiin 155 km 
rataa, josta kuitenkin n. 22 km jai vajaaseen 
vahvuuteen. Sepelin kulutus oli 422 500 m 3 • 

Paii.raidepituudesta oli vuoden lopussa sepeloitya 
699 km eli 13.3 %-

Opastin- ja turvalaitteiden kehittamisessa on 
tarkeimpana saavutuksena mainittava itsetoi
misten linjasuojastuslaitteiden kayttoonotto 
rataosalla Pasila-Kerava. Rele-asetinlaitteet 
valmistuivat Tikkurilaan ja Oittiin. 

Paaraiteen kiskotuksen vaihtoa 30 kg:n 
kiskoista uusiksi 43 kg kiskoiksi suoritettiin 
yhteensa 197.7 km:n matkalla eli lii.hes kolm.in
kertainen mi:iara edelliseen vuoteen verrattuna 
ja osapuilleen sama maara lm.in v. 1955. Tii.ten 
saatiin rom. tarkeat vii.lit Haapamaki- Seinajoki 
ja Pieksamaki- Kuopio raskaskiskoisiksi ja siten 
raskaimpien vetw-ien liikennoitaviksi. Kiskon
vaihdoissa. va.pautuneista kiskoista hyvakuntoi
set siirettiin muille rataosille, joiden kulunutta 
kiskotusta saatiin vaihdetuksi taten 73.6 km. 
Katkeamisen tai rikkoutumisen takia poistettiin 
raiteista 3 057 kiskoa. Kun katkeamien luku
mii.ara Iaski edellisesta vuodesta n. kolmannek
sella, lienee syyna se, etta talvi oli suhteellisen 
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leuto ja etta toiseksi junien suurinta sallittua 
nopeutta oli edellisen vuoden joulukuun alusta 
pienennetty sellaisilla rata-osilla, joiden kiskotus 
oli heikoimmassa kunnossa. 

Vetovoiman muutol<set olivat seuraavat. 
usia hi:iyryvetureita hankittiin 2 kpl Hr 1-sarjan 

raskaita henkilojtman v etureita ja 4 kpl Tr 1-sar
jan raskaita tavarajunavetureita . Nykyisten 
suunnitelrnien mukaan nama tulisivat olemaan 
viimeiset hankitut hi:iyryveturit. Kayti:ista hylat
tiin kaikkiaan 37 hoyryveturia, yksityi ille myy
tiin 1 hi:iyryveturi ja N euvostoliitolle lahjoitettiin 
1 vetw·i. Hoyryvetw·ikanta oli taten vuoden 
lopussa 766 kpl. Hylkaysten sumi Jukumiiara 
johtuu siita, etta vetovoiman dieseli:iinti pii.asi 
nyt ensi kerran todella vaikuttamaan. Moottori
vetureita hankittiin 10 kpl Vv 13-sarjan vaihto-

v e tmia ja kun hylkayk iii. ei suoritettu ybtiiii.n, 
oli moottorivetur ita vuoden lopussa 39 kpl. 
Moottorivaunuja hankittiin 35 .b.-pl Dm 7 -sarjan 
kiskoauton vetovaunuja. Vanhoista moottori
vatmusarjoista hylattiin 5 vaunua, joten kanta 
oli vuoden lopussa 126 kpl. 

HenkiJoliikenteen vaunusto li iiantyi 15 uudella 
makuuvatmulla ja 13 kiskoauton liitevaunulla. 
Tavaravatmustoa lisattiin 484 puutavaran kulj e
tukseen tarkoitetulla 20 tonnin l'antoisella van
nulla, 13 itsetyhjentavalla hiilenkuljetusvaunulla, 
119 sepelinlevitysvaunulla, 2 h edelmankuljetus
vaunulla, 60 saili i:ivaunulla ja 16 suw·sailioiden 
ku.lj etusvaunulla. Tavaravaunuston bruttolisay 
oli taten n. 700 vaunua. Tavaravatmukanta oli 
vuoden lopulla: 

ka.tet.tuja avo- sail iii- yhteensa 

Yleisen liikenteen ................ . .... .. . . . . . .. . 10 189 15 660 258 26 107 
Virkatarve- ..................... .. ...... ... ..... 606 3 19 81 1 006 

Yhteensa 10 795 15 979 339 27 113 

Ratapihojen valaistuksen parantami ek si pys
tytettiin 7 liikennepaika lle yhteensa 9 valon
heitinmastoa, joita tii.ten vuoden piiiittyes a oli 
26 liil{ennepaikalla yhteensa 87 kpl. Tampereen 
ratapihan laskumaessa otettiin kaytti:ii:in veturi
radio, johon kuuluu kaksi liikkuvaa ja yksi kiin
tea asema. Tampereen vaununjakajalle a ennettiin 
puherekisterilaite. Ratapihatyoskentelyn tehos
tamisek s i ja y leison palvelun parantamiseksi 
otettiin kovaiianislaitteet k aytti:ii:in neljalla rata
pihalla ja kolmella asemalla. Liikennetw·valli
suuden edistamiseksi ra kennettiin itsetoimiset 
tienristeyslaitokset kahteento ista tienristeykseen. 

Kertomusvuonna on jatkettu rautateiden sii.h
koistamistutkimuksia. J otta tyohon o l is i saatu 
paras mahdollinen asiantuntemu s, annettiin sii.h
koistamissuunnitelman osittai en kustannusar
vion tek emin en suwmitteluelimelle, jonka ovat 
perustaneet Euroopan johtavaa sahkokone
tehdasta. Taman suwmitteluelimen tarvitsemien 
tietojen hankkimiseks i pemstettiin rautatiehalli
tuk een erityiJ.1en n euvottelukunta. 

Varastojen keskimaarainen kirjanpidolli.nen 
varastoar·vo oli 8. o mrd mk e li n. 2 rn.rd rnk en em
rnan kuin eclellisena v uonna. Noususta tu lee 

lahes puolot p olttoainevarastojen osalle . Kivi
hiilta oli edellisen vuoden lopulla varasto issa 
vain n . 3 kk:n tarve, m ita on pidettava riitta
m atti:imanit. K ertomusvuonna miiara n ostettiin 
6 kk:n tarvetta va taavaks[jaktm hintalisiik si nou
s i n. 15 %, sew-asi tast.a lahes 1 mrd rnk:n lisays 
varastoarvoon. Varastoarvon nousun toinen puoli 
selittyy paaasia sa s illa, etta rataosaston kisko
velka varasto-osastolle oli kasva nu t edelli se ta vuo 
desta n . 1. 2 mrd rnk. Kun ki kot tode llis uude a 
o li pantu rataan, varastoissa olevi n tavaroiclen 
m iiara polttoaineita lukuunottamatta oli hieman 
vahentynyt edellisesta vu odesta. Hankinnat 
varastoihin oli vat yh teen a 12. 7 mrd mk eli 1. 2 

mrd mk sumemmat kuin v. 1956. 

.J.. Talous ja tariffit 

Rautateiden talous, joka delli senii vuonna, 
paasiassa kustannustekij ain hintojen k ohoamisen 
vuoksi, oli vaikeutunut, e i varsinai esti eniia 
huonont1mut, joskaan o leellista kaannetta parem
paankaan suuntaan ei tapahtunut. Kehitysta 
kuvaavat taulukot 3 ja 4. 

Taulukko 3. Rautateiden kaytti:ikustannusten hintaindeksit vv. 1953-57 (Kustarum katsauksesta) 

Jlin ta ind ~ k s i 1953 

I 
1054 

I 
1955 1956 

I 
1957 Muutos 

1956/5 7 
% 

H enkiloh."Ustannukset ............ . .... ... . ....... .. .... 98 100 110 126 13-! +6.4 
Votovoiman polttoaineet ..... . .. . .. .. ....... ...... . . ... 114 100 102 110 119 +8.2 
Kaluston korjau ........ . ........... . .. .. . ... ........ 101 100 101 106 111 + 4.7 
Radan, rakennusten ja la.ittei den lmnnossapito .. .. ..... . 103 100 102 110 117 +6.-t 
1\Iuut kayttokustannukset 1 ) . . . ... .. .. .... ... . .... .. .• .. 104 100 101 107 116 +8.4 
Yleinen ku.stannusindeksi 1) .• .... _ •••.. . •..••.........• 102 100 106 117 125 + 6.8 

•) E i sisli lla poistoja 
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Taulukko 4. Rautateiden kirjanpidon mukaiset kayttomenot, tulot ja vuositulos vv. 1953-57 
(Mmk) (Kustannuskatsauksesta) 

Era 

Henkilokustannukset ..................... . ..... . . ... . . 
Vetovoiman polttoaineet 1) .... . . .. . . . ............. . ... . 

Radan, rakenuusten ja laitteiden kunnossapito ...... .. . . 
Liikkuvan kalustou, autojcn ja tyokoneiden lrnnnossapito 
Sekalaiset kiiyttokustannukset 2) ...•. . .. . .••..••.••.• . •• 

Kirjanpidon rnukaiset poistot ............... . . .... ... . . 

1953 

11488 
4 418 
2 453 
2 977 
1 248 

1954 

11510 
4 233 
2 289 
2 828 
1124 

1955 

13 252 
4 592 
2 591 
2 987 
1412 

1956 

15 175 
4818 
3 282 
3193 
1619 

1957 

16 374 
4 648 
3 262 
3 445 
1580 
1021 

Kayttomenot yhteeusii 
441 

23 025 
22 615 

409 

566 
22 550 
23 852 

+ 1302 

732 
25 566 
25101 

465 

894 
28 982 
27 184 

- 1798 

30 329 
28 543 

- 1786 
Tnlot ....................... . ... .... .. . ............. . 
Vuositulos ............ .... .................... . ...... . 

') Veturien ja moottorivaunujen polttoaineet 
') Risaltiiil mm. autojen polttoaineet. 

Eri lrustannustekijain hinnat ovat nousseet 
edellisesta vuodesta niin, etta keskimaarainen 
nousu on n. 7 %- Eri kayttomenoista ovat ben
kilokustannukset kasvaneet mark:kamiiiiraisesti 
eniten. Taban on ollut syyna seka palkk:atason 
nousu etta palklcausmomenteilta pall~atun hen
kilokunnan lisaantyminen n. % %:lla ja lisaksi 
elakkeiden ja perhe-eHikerahastolle maksettavan 
eran kasvu. Vetovoiman polttoainemenot ovat 
vahentyneet huolimatta bintojen noususta. Kun 
bruttotyo oli kertomu vuonna suunnilleen yhta 
suuri Jmin edellisena vuonna, bruttotyoyksikkoa 
kohti laskettu keskimaarainen polttoainekus
t:tnnus siis aleni . Kirjanpidollinen vuositulos on 
h.ieman parantunut, silla kun alijiiama oli edelli 
sena vuonna 6. 6 o/0 , se kertomusvuonna oli 6. 3 %
Nimellisten kayttomenojen nousu oli 4. 6 % ja 
kun kustannushintain nousu oli lahes 7 %, 1.\ls
tannukset ovat reaaliarvoltaan hieman vabenty
neet. 

Vuoden 1957 alusta otettiin kaytantoon rauta
teiden sisaises. a kirjanpidossa kayttomenojen ja 
-tu.lojen o alta uusi, kirjanpitotoimikunnan eh
dottama tiliorittely, joka rakentuu li~ekirjan
pidon periaatteille. Uudistuksen tarkoituksena 
on antaa eri johtoportaiden kaytettavaksi tahiin
astista tarkoituksenmukaisemmat tiedot kaytt6-
kustannusten valvomiseksi seka ri.ittavan yksi
tyiskohtaisen kustannuslaskennan alo.ittamiseksi . 

Yleisia tariffinkorotuksia ei kertomusvuonna 
tapahtnnut. Sen sijaan tehtiin tavaraliikenteen 
maksuihin eraita erillisia muutoksia, jotka mer
kit,siviit aikaisempien alennusten ym. lievtia 
supistumista. Niinpa mainittakoon, etta vaunu
ryhmille myonnettavaa aletmusta pienennettiin 
vuoden alusta siten, etta vahintiiiin 5 vaunnn 

2 

ryhmille myonnettiin vain 2 %, vahintaan 10 
vaunun ryhmille 3 % ja vahintaan 30 vaunun 
ryhmille 8 % alennus. Kokonaisrah tisopimukset 
sidottiin vuoden jalkipuoliskolla yleisen tariffi
tason indeksiin. Talvirahtitasoitus oli voimassa 
1.12- 30.4 Katajanokalle, Hankoon, Turkuun, 
Raumalle ja Miintyluotoon. Ta oitusta ei nyt 
myonnetty, kuten kolmena aikaisempana tal
vena, ollenkaan liih.impiian mainituista vi.idesta 
satamasta. J ohonkin muuhun kuin lahimpaan 
em. vi.idesta satamasta meneva tavara sai enin
taan 10 %:n alennuksen, jos lahetys kiisitti vahin 
tiiiin 10 vaununakselia. 

5. Yhtcenveto 

Kertomusvuoden oleellisimpana piirteena on 
pidettava laskusuhdanteen ja autokaluston kas
vtm yhdessa aiheuttamaa kilpailun lisiiantymista. 
Tilanteon muuttumiseen entista kriitillisemmaksi 
viittaa nimenomaan raa'an puutavaran siirty
rninen autoille. Toisaalta vaikuttaa silta, etta 
rautateiden modernisoint.i, joka tosin on vasta 
alussaan ja liikenteen rationalisointi alkaisivat 
vaikuttaa kayttokustannuksiin. Kustannukset 
on saatu pidettya kurissa hintojen noususta huo
limatta. Kuitenkin ovat eriiiit toiset tekijat 
samanaikaisesti kehittymiissa kustannuksia lisaa
vaan suuntaan. Vakava kilpailun uhka kehoittaa 
puolestaan tiettyyn tariffipoliittiseen varovai
suuteen. Kaikki em. seikat yhdessa viittaavat 
siihen, etta rautateiden nykyaikaistamiseksi olisi 
varoja myonnettiiva huomattavasti nopeam
massa tahdissa kuin tiihiin asti on tapahtunut . 



I YLEINEN HALLINTO. 

H a 1 I i n n o 1 I i n e n j a k o Viheriaisen 
5 265 metrin pituisen teollisuusradan tultua 
ijikermekelpoiseen 1mntoon pii.atti kulku1aitosten 
ja yleisten toiden ministerio, etta se luovutetaan 
yleiselle 1iikenteelle elokuun 1 paivasta 1957 
lukien rautatiehallituksen mii.araamii.ssa laajuu
dessao Mainittu teollisuusrata, jolla ei ole yhtaan 
liikennepaikkaa, kuuluu hallinnollisessa ja ti1a -
tollisessa suhteessa Turun- Naantalin rataan ja 
Turun liikennealueeseen seka muuten 20 talous
jaksoon ja 30 rata-, kone-, varasto- ja liikenne
jaksoono amoin 1uovutettiin yleisell liiken
teelle marraskuun 15 paivasta 1957 lukien rauta
tiehallituk en mii.ariiamii.ssa laajuudessa sewoaa
vat rataosat: 

J oensuun- Koveron rautatierakennuksen 
3l.o4 km pituinen ratao a Joensuu- Keskijarvi, 
joka hallinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa 
kuuluu Karjalan rataan ja Joensuun liikenne
alueeseen seka muuten 20 talousjaksoon, 120 rata
jaksoon, 8o lwnejaksoon, 5o varastojaksoon ja 
80 liikennejaksoon; Kontiomii.en- Taivalkosken 
rautatierakennuksen 90 4 kin pituinen rataosa 
Kovajarvi- Vaakio, joka hallinnollisessa ja tilas
tollisessa suhteessa kuuluu Savon rataan ja 
Kajaanin liikennealuees en seka muuten 20 
talousjaksoon, 100 ratajaksoon, 60 konejaksoon, 
5o varast.ojaksoon ja 6 0 liikennejaksoon; eka 

iilinjarven- J uankosken rautatierakennuksen 
27 0 3 km pituinen ratao a Sankimaki-J uankoski, 
joka niinikii.an hallinnollisessa ja tila tollisessa 
suhteessa kuuluu Savon rataan ja Kuopion lii
kennealueeseen seka muuten 20 talousjaksoon, 
100 ratajaksoon, 90 konejaksoon, 5o varastojak
soon ja 9. liikennejak oono 

R a u t a t i e h a 1 I i t u k s en t y 6 j a r j e s
ty s o RautatiehaUitus kum i heinakuun 16 
paivanii, 1957 tyojarjestyksen 25 §:n 13 ja 14 
kohdat seka muutti 21 §:n 16 kohdan ja lisa i 
samaan pykalaan uuden kohdan 17 0 

T y o a i k a I a k i Rautatiehallitus antoi vuoo 
den 1957 aikana vain muutamia tyoaikalain 
piiriin kuuluvia saiinnoksia, joten koskivat 
2011.1954 annettujen mainit1.m lain soveltamis
miiaraysten muutoksia s ka rata- ja rautatie
rakennusosaston koneteknikoitao 

0 h j e s a a n n 6 t Rautatiehallitus muutti 
rata-autonkuljettajain patevyysvaatimuksia kos-

kevan 120201957 Opetustoimen ohjesaannon 45 
§:n 6o lisamiiii.raykseno Samoin rautatiehallitus 
muutti saman kuun 20 paiviina po o ohjesiiannon 
41- 44, 74 ja 76- 80 §:t seka kymmenennen 
luvun otsikon ja lisii.si uudet 81- 84 §o Muutok
set koskivat etupiiiissa kone- ja varasto-o astojen 
virka- ja patevyystutkintoja seka ratavatotija
tutkintoa ja lisayk et vara tomestari - ja poltto
ainetyonjohtajatutkintojen oppiaikaa ja -aineita 
seka todistuksiao 

Viela annettiin huhtikuun 17 paivana 1957 
mainitun ohjesii.annon 16 §:aan uusi tutkintojen 
suorittamista koskeva lisami:ifirayso 

K ii y t t 6 k o m it eat Raut,atiehaUituksen 
ja henkilokuntajiirjestojen sovittua jaksonkaytto
komiteain ja niiden keskuseliroena toixnivan 
keskuskayttokomitean toiminnan jatkamisesta 
edelleen vuosien 1957- 1958 valisena aikana 
hyvaksyi kulkulaitosten ja yleisten toiden minis
terio mainitut sopimukset tammikuun 9 piiivana 
1957 seka antoi ohjeet niista aiheutuvien menojen 
suorittam.isestao 

T o i m i k u n n a t Kertomusvuonna rautatie
hallitus asetti toimikwmat: 
1) laatirnaan ehdotuksen uusiksi miiarayksiksi 
valtionrautateiden irtaimen omaisuuden myyn
nista ja myyntihintojen perimisestii; 
2) tarkistamaan hallintoneuvos 00 Hellmanin 
laatiman ehdotuksen valtionrautateiden liikenne
siiannoksi seka tekemaan mahdollisesti tarpeel!i
siksi katsomansa muutosehdotuks t; 
3) tarkistamaan oman tavaran kuljetusmaksuja; 
4) tutkimaan elektronikoneen kayttomahdolli-
uuk ia valtionrautateilla kuljetuskirjoihin, rah

dinlaskuun, vaunuston kayton tarkkailuun ja 
muihin kysymyksiin Liittyvissa asioissa eka teke
maan a ian johdosta tarpee!liset ehdotukset; 
5) solvittamiia.n valtionrautateilla viela kay
tossa olevien painekaasulla valaistujen vaunujen 
valaistuksen muuttamista sahkoiseksi tai kosan
kaasulla tapahtuvaksi seka niinikiian hoyry- ja 
puulammitteisten vaunujen lammityksen muut
tamista joko o lj ylla tai kosankaasulla tapahtu
vaksi; soka 
6) kokoarnaan, taydentamaan ja yhdenmukaista
maan maaraykset, jotka koskevat valtioruoauta
teiclen oman ja yhdysliikentecssa olevan tavara
autoliikenteen liittymista rautatieliikenteeseen 
ja painvastoin o 

Kertomusvuonna kasiteltyjen 
as i a i n lukumiiara kay selville allaolevasta 
tau lukosta, johon vertailm'l vuoksi. on otettu 
myo kin edellisen vuoden vastaavat luvut: 
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Rautatiehallituksessa v . 1957 kiisiteltyjen asiain lukumiiiiri.i 

Osasto , jolta asia on esitclty Yleisistunto Osastoistunto Esittely pii.ii.- Esittely Yhteensii. 

1956 I 1057 1956 

Hallinto-osasto ... . .......... . ... 2 2 418 
'raJous & ... . ..... . ... . . . .. 12 12 494 
Rata » • ••••••••••••• 0. 0. 13 7 550 
Kone » . . ......... . .... . . 12 5 329 
Varasto >) .................. 2 2 531 
Liikenne >) . .. ... . ........... 12 3 383 
'l'ariffi » ................ . . 4 3 107 
Rautatierakennusosasto .......... - 1 92 

Yhteonsa 57 35 2 904 

Amrnattiopetus. Rautatieopistossa pidettiin 
kertomusvuonna 18 kurssia 778 oppilaalle, minka 
lisaksi liikennejaksoissa jiirjestettiin 12 alokas
kurssit 339 oppilaalle sekii. ilmajarrukursseja 
liikennetarpeen edellyttamassa laajuudessa. 

Veturinlamittii.jakursseja oli 11 , joilla oppilas 
miHira oli 317. Kurssit jii.rjestettiin laajennetun 
ohjelman mukaan jolloin syksylla aloitetut kur>: 
sit jatkuvat seuraavana keviil:ina. 

Liikenneosasto 
Ylemp . liikennevirkatutkint. valmentavat kurssit 
Ylemmat I iikenneoppikurssi t 
Alustavat >) 

Alemmat 

I 

tai ylijohta- johtajalle 
jalle 

1957 1956 I 1957 1956 I 1957 1956 I 1957 

347 75 53 5 561 5 279 6 056 5 681 
520 322 217 1186 1 239 2 014 1988 
542 31 14 2 674 2 705 3 268 3 268 
265 41 21 2 271 2 265 2 653 2 556 
484 29 27 2 233 1911 2 795 2 424 
258 681 525 3 523 3 967 4 599 4 753 
104 33 35 11913 9 608 12 057 9 750 
97 132 98 775 787 999 983 

2 617 1344 990 30 136 27 761 34 441 31403 

Englannin ja ranskan kielikursseja on jarjes
tetty 50 osanottajalle. Venajii.n ja englannin 
kielissa on edelleenkin ollut myos kirjeellista 
opetusta. Kirjeopistojen kautta on opiskellut 
englantia, saksaa ja ruots ia 29 henkiloa. 

Kirjanpidon perus- ja jatkokursseihin, jotka 
pidettiin rautatieopistossa kevii.alla 1957 osallis
tui kaikkiaan 19 henkiloa. Kirjanpi.don kirjeeUi
seen opiskeluun on osallistunut 70 henkiloa . 

Rautatieopiston omien kurssien osanottajat 
j akaantuivat seuraavasti: 

Naish\. Miehiii 

1 kurssi, 1 luokka, 15 oppilasta 15 
2 kurssia, 5 luokkaa, 158 3 155 
1 kurssi, 3 >) 93 12 81 
1 1 luokka, 28 28 
5 kurssia, 10 luokkaa, 294 oppilasta 15 279 

Tariifiosaston oppikurssit 11 naista ylempien liikenneoppikurssien yhteydessa. 

Kone- ja varasto-osastojen oppikurssit 
Varastomestari- ja polttoainetyonjohtajakurssit 
Ratavartijaoppikurssit 

Koneosasto: 

1 kurssi, 1 luokka, 28 oppilasta 
1 1 30 
1 1 33 

6 22 
30 
33 

Veturinkuljettajaoppikurssit .. ...... .. ................... . 2 kurssia, 3 luokkaa, 103 oppilasta 
Vatmumiesoppikurssit . ...... .. ...... . ..... . . . . . ......... . 1 kurssi, 1 luokka, 20 

Turvalaitekurssit (3 kurssia) jarjestettiin 137 
opp ilaa!le. 

Kuormausmestareiden jatkokoulutusta varten 
jarjestettiin 3 kw·ssit, joihin osallistui 122 
henkiloa. 

Veturimiesten patevyyskirjoja on annettu 
kaikkiaan 585 kpl, joista veturimestarinkirjoja 
10 kpl, veturinkuljettajankirjoja 238 kpl ja 
veturinlammittajankirjoja 337 kpl. 

Dm 7 -moottorivaununkuljettajien klU'sseja on 
jarjestetty Seinajoella, Oulussa ja PieksamaelUi 
yhteensa 113 osanott.ajalle ja k iskoautonraha -
tajakursseja Seinajoella, Oulussa ja Jyvasky
liissa yhteensa 87 osanottajalle . 
MuLs~a koulutustoiminnasta mainittakoon, 

etta rautatierakennustyon ammattikurssit jar-

jestettiin Kontiomii.en- Taivalkosken rautatie
rakennuksella 51 osa.nottajalle sekii. etta sii.hko
alan koulutus on jatkunut yhteistoiminnassa 
sahkokonepajan ja Ammattienedistii.mislaitoksen 
kanssa. · 

Tyontutkimus 

Vuoden kuluessa suoritettiin 18 varsinaisiksi 
tutkimuksiksi rekisteroityii. selvitystyota seki1 
annettiin taman lisaksi 61 erilaista selvitysta tai 
lausuntoa. Seuraavassa mainitaan eraita tar
keimpina pidettii.via. 

L i ike nne o sa s ton tyoaloilla suoritetut 
selvitykset koskivat pii.aasiassa toim isto- ym 
tyotilojen uudelleenjarjestelyjii. kaikkiaan 14 eri 
asemalla tai toimipaikassa. Mainittakoon lisaksi, 
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etta tavarasuojien vaakakojuja varten kehitet
tiin uusi per·ustyyppi ja sen sovellutus Hameen
linnan uuteen tavarasuojaan. - Tampereen ja 
Helsingin kiitotavaratoimistoissa seka autolii
kenteen tilityksista lahinna Helsingin tulevan 
tavaran toimistossa suoritettiin tutkimuk et. -
Sahkoistettyjen loppuopastelyhtyjen kokeilut 
saatettiin paatokseen ja luotiin e:lellytykset jat
kuviin tilauksiin. 

R a t a- j a r au t a t i e r a k e n n u s o s a s
t o j en tyoaloilla suoritettiin eraid n uusityyp
pisten tyokoneitten kayttoa koskevia selvityksia 
ja annettiin kayton opastusta. - Valmistettiin 
ja levitettiin ohjevihkonen kalliolouhintaan kuu
lu vasta panostustyosta ym. - Ratapenkereen 
ruohoka villisuuden havittamiseksi kokeiltiin 
natriumkloraattia sisaltavaa valmistetta. Tulok
set olivat myonteiset . Hintasuhteet a ·etta vat 
toistaiseksi rajoituksia laaj ennetulle kaytolle. -
Vuoden lopulla valmistettiin raiteen sepelOintia 
koskeva opetuselokuva, jolla pyritaan tekemaan 
tunnetuksi Oulussa kehitetty menetelma. 

K o n e o s aston tyoaloilla jatkettiin veturi
m.iesten aloitus- ja lopetusaikoja koskevia tutki
muksia. Ne johtivat monissa tapauk, issa tarvit
tavan tyoajan supistuksiin. -Loppupuolella 
vuotta kohdi tettiin paiihuomio kiskoautojen 
huoltoon . Naiden tuloksena laadittiin mm ehdo
tukset kiskoautojen huolto- ja seisontaraiteiclen 
paranta:rniseksi J'oensuun, JyviiskyHi-n ja Oulun 
varikoilla. Kaikki nama tyot saati in a lulle . 
Vuoden kuluessa aloitettiin vaununtarkastajien 
toiden tutkimus. Kent.tatyot saatiin valmiiksi 
Kouvolan, Tampereen ja Oulun konejaksoissa ja 
johtivat ne luku.isiin paikallisiin jarjestelyihin. 
Taman lisaksi saatiin viitteita laaj empienkin 
jarjestelyjen tarpeellisuudesta. Niista voidaan 
laatia ehdotukset vasta, kun tutkimukset on 
suoritettu ka.ikissa konejaksoissa. Vi ime
mainittujen tutkimusten yhteyclessa kehitettiin 
tyyppiratkaisut vaununtarkastajien tyohuone
rakennuksiksi ja sovellutus Vainikkalaan. -
Veturihiekan jalostamon perustam.ista varten 
suoritettiin, osittain yhteistoiminnas a geotek
nill.isen jaoston kanssa, tarpeelliset e iselvittelyt. 

Varas to-o sa s ton tyoalo.illa jatkuu 
uuden tavaranin'J..iston valmistaminen. Ensim
mainen nidos, joka sisaltaa ainesmetallien nimis
ton, saatiin valmiil{si. Toinen nido , kiinnitys
elimet, saatiin vuoclen lopulla puhtaaksik.irjoi
tusvaiheeseen. Kolmas nidos, ratatarvikkeet, on 
parhaillaan tyon alaisena. 

K e s k u. h a 11 inn o n toiroistotilojen jiir
jestelyista suoritettiin vuoden kuluessa lukuisia 
selvittelyja asiaa hoitavaa toimikuntaa varten. 

L o m a k e h u o 1 t o o n kuuluvana on vuoden 
kuluessa tarkistettu 747 lomaketta ennen uuden 
painoksen ottamista. Uusia lornakkeita suunni
teltiin 108 ja entis ia poi tettiin 91. 

Rautateiclen yleinen aloitetoiminta on kahclek
santena toimintavuotenaan jatkunut suuruu
tensa puolesta suunnilleen ennallaan. Palkittujen 
aloitteiden maara kasitellyista on oLlut 9. s % (v 
1956 22.9 %) ja hyvaksyttyjen 16. 4% (v 1956 
31.3 %). Vahaisen arvonsa vuok ion osa hyvak-
ytyista aloitteista jaanyt vaille varsinaista 

palkitsemista. Palkittujen ja hyvaksyttyjen 
%-maii.rat olivat v 1956 tavallista suuremmat 
ja v 1957 suunnilleen aikaisempien vuosien tasoa. 

Aloitteita saapui vuoden kuluessa 111. Yht is
maara vv 1950-57 on siten 1 688. Kertorous
vuonna kasiteltiin loppuun 116 aloitetta. Vuoden 
paattyessa oli kasittelematta 137 aloitetta, niista 
kuitenkin jo valmiina 22. Muut olivat viela 
lausunnoilla, kokeiltavina tai muuten tutkimus· 
ten vuoksi kesken. Saapuneiden aloitteiclen 
jakaantmni.J.1.en eri aloille on ollut paapiu·teis aan 
entisen kaltainen. Koneosaston alaan kuuluvia 
asioita kasitteli 27 % aloitteista, rata- ja raken
nusasioita 23 %, l.iil'-enteenhoitoa 35 % ja tili
tysta ym kirjanpidoll.isia asioita 10 %. Muut 
olivat luonteeltaan y leisempia. 

Psykoteknillinen laboratorio: 

Toimintavuonna laboratorian tyoskentelyn 
kehitys jatkui entiseen suuntaan . KuitenJlin 
vuoden aikana ilmeni merkkeja siita, etta toi
minnan muotoihin lahiaikoina on odotetta\ issa 
ainakin eraita muutoksia, jot.ka aiheutuvat osit 
tain valmistuvista suunnitelmista, osittain yleis 
ten olo uhteiclen muuttumisesta. 

Vuoclen aikana kokeisiin osallistuneiden henki
IOiden lukuma.ara kasvoi edelleenkin joskin jo 
hidastuvasti. Huomattavimmat muutokset 
tapahtuivat koehenkiloston rakenteessa. Ryhma 
»konejaksojen veturimiesalokkaat>>, joka viela 
eclellisena vuonna muodosti hieman yli 50 % 
kaikista sina vuonna tutkitui ·ta, supistui toi
mintavuonna vajaaksi 5 %:ksi . Tama selittyy 
o ittain pyrkimyksesta tyydyttaa uusien vetmi
miesten tarve konepajakoulujen tieta, osittain 
Jijj{enteon hiljentymisesta . Toisaalta kasvoi 
ryhma »konepajakoulujen lammittajaoppilas
ehdokkaat>> hyvin huomattavasti. Syyt ovat osit
tain samat lmin eclella, osittain siina, etta >>paperi
karsinnam osuutta oppi laita valittaessa ·upis
tettiin ja soveltuvuuskokeiclen osuutta vastaa
vasti lisattiin. Uutena koehenkiloryhmana liit
tyivat tutkittavien piiriin rautatierakennusosas
ton jarj tamien rautatierakennustyon ammatti
kmssien osanottajat, joille pidottyjen soveltu
vuuskokeiden luonne oli melkoisessa 1naarin 
ammatinvalinnanohjauksellinen. Eraiden mui
den uusien ryhmien kokeita valm.isteltiin Yuoden 
aikana jarjestelmallisesti. 

Toimintavuoden aikana laboratoriossa tutkittiin kaikkiaan 1 041 henkilOa. Tama jakaantuivat eri 
ryhmiin seuraavasti: 

Tutkittuja llyviiksyttyjii Hyliitlyjii 

Konepajakoulujen lammittajii.oppilasehdokkaita ............. . ...... . 735 148 587 
Konejaksojen veturimiesalokkaita ja vaunumiestarjokkaita ...... . ... . 
Pasilan konepajakoulun ammattioppilasehdokkaita ................. . 
Liikenneoppila ehclokkaita ja tariffiosaston konttorioppilaita .. ..... . . . 
Rautatierakennustyon ammatt.llinrssin oppilaita .......... .......... . 

50 25 25 
73 47 26 
99 
83 

Liikennejaksojen autonkuljettajia (erityistutkimus) ....... . ...... ... . 1 
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Kaikkien kaytossa olleiden koesarjojen tar
lwituksenmukaisuutta on jatkuv.i.n selvityksin 
edelleenkin pyritty tutkimaan ja lisaamaan. 
Liikenneoppilaiden kokeiden menestyskontroll ia 
koskeva laaja aineisto on saatu kokonaan kasi
tellyksi. Useita suppeampia validiteettiselvi
tyksia on suoritettu mm. amma.ttioppilaiden, 
lammittajaoppi laiden ja ammattikurssien oppi
laiden osalta- minka lisaksi on s lvitelty kansa
kouluarvosanojen ja opettajien suorittamain 
tyohonottohaastattelujen patevyytta valinta
perusteina. Koko VR:n ty6h6nottotoimintaa 
koskeva selvitys on otettu suunniteltavaksi. 

Ammattianalyysien laatimista on jatkettu. 
Autonkuljettajan ammatin a.nalyysi on toiminta
vuoden loppuessa saatu viimeistelyvaiheeseen. 
Uusia testeja on edelleen kokeiltu ja otettu 
kaytt66n ru.nsaasti. 

Koevalineist66n saadusta taydennyksesta on 
huomattavin ns. >>jarrutusajolaite•>, joka vuoden 
alussa valmistui oltuaan suunnitteilla ja tekeilla 
eri vaiheissa liihes parikymmentii vuotta. Aikai
semmin laadittuun erityisfilmiin hankittiin jiilki
iiiinitys, minkii turvin entisista usein epiikunnossa 
olleista rekisteroimislaitteista voitiin luopua ja 
uusi ~elokuvakoe» ottaa kayttoon. 

II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET. 

]{ iskonvaihto ja sepelOinti: 

Edellisena vuonna aloitettu Haapamiien-
einajoen valisen rataosan 30 kgfm kiskotuksen 

vaihto 43 kgfm kiskotukseen aa.tiin paatoksoen 
vaihdon kii.sittiiessa 95.4 km raidetta. Vastaavan
lai.nen vaihto suoritettiin myos Pieksii.maelta 
Kuopion tulovaihteelle eli 88. 4 km matkalla seka 
Tampereelta Peipohjan suuntaan vaihtamalla 
kiskotus, vaihteita lukuunottamatta, Nokialle 
saakka. Kulunutta 43 kgfm kiskotusta uusittiin 
eri kohdissa Leppakosken- Hameenlinnan ja 
Riihimaen- Lahden valilla yht. 14.3 l<m mat
kalla. Lisii.ksi suoritettiin muita vaihtoja 1. 7 km 
pituudelta, joten kaikkiaan vaihdettiin uusiin 
kiskoihin yhteensii 213. 7 km raidetta. Vaihdoissa 
vapautuneita parempil<untoisia kiskoja uudelleen 
kaytti:ien voitiin muualla vaihtaa heikointa pi:ia
raidekiskotusta 73 . G km. Niinpi:i vaihdettiin 
30 kg/m kiskoja 43 kg/ m kiskoihin eri kohdissa 
Hyvink:i:ian- Lohjan vi:ilillii 10 km, sekii 30 kgjn1 
kiskoja samanpainoisiin Karjaan- Turun ja 
Tmun-Toijalan rataosilla yhteensi:i 28 km 
pituudelta. Katkeamisen tai rikkoutumisen takia 
jouduttiin raite ista poistamaan 3 057 kiskoa. 

Radan sepelointiii jatkettiin. Rataosalla Yli
vie ka- Oulu valmistui sepeliraidepatjaa 69.2 
km ja jiii rataosasta vuoden pii.attyessa epeloi
matta eniiii vajaa 10 %- Rataosalla Riihimaki
Toijala lisaantyi sepeloity raidepituus 32. s km, 
mutta jiii tiistii noin kolmannes vajaaseen vah
vuuteen. Toijalan- Tampereen viililla sepeloitiin 
raidetta 15.9 km ja Salon- Turun Yalilla, vajaa
seen vahvuuteen, 8. 9 km. Kuten edellisiniikin 
vuosina, suoritettiin sepelointiii myos Iisalmen
Ylivieskan ja Iisalmen- Kontiomaen valisilla 
rataosilla sekii Kouvolasta itiian. Kaytetylla 
422 500 m 3 sepelimaariilla saat.iin uutta sepeli
raidepatjaa 155.4 km, josta kuitenkin 22.4 km 
jai puolivalmiiksi. V uoden paiittyessa oli paa
raidepituudesta sepeloity 699 km eli 13.3 %-

Sillat: 

Kertomusvuonna valmistuneista uus i ta tai 
uusituista 45 ratasillasta mainittakoon Leppa
kosken 5 janteinen 112 m pituinen silta ja Har
vialanjoen si lta, molemmat kaksoi raidetta 
varten. 

Ylikulkusiltoja valmistui 20 ja alikulkusiltoja 
5. Tyot suoritettiin paaasia sa ty6tt6myyst6ina. 
Silloista, joista makoitsijoilla teetettiin 18 on 
mainittavin Hameenkadun-Uudenmaankadun 
ylikulkusilta Hyvinkaallii, jonka pituus on 67 m 
ja kokonaisleveys 20. 6 m. 

Rakennukset: 
Kaikki seitsemiin valmistunutta asuntoraken

nusta olivat puutaloja. Lukuunottamatta Kou
volaan rakennettua 4-huoneiston taloa, olivat 
muut yhden huoneiston kasittiivia. Naita val
mistui Turkuun, Vilppulaan, Hilloon, Oittiin, 
Joutjarvelle (Lahti) sekii Lahteen, joista viime
mainittu oli yhdistetty asunto- ja toimistoraken
nus . Rakennusten yhteenlaskettu huoneistoala 
on 700 m 2 • Savonlinnan asemataloon jarjestet
tiin peruskorjauksen yhteydessa asuinhuoneisto. 
Otavassa ja Hankasalmella laajennettiin asunto
rakennusta yhdella huoneella. Ouluun valmistui 
polttoainevaraston huoltorakennus sekii Tuuriin 
rataosastoa varten ja Kuopioon varasto-osastoa 
varten huoltorakennus. Helsingin asematalo sa 
valmistui suoritettujen uudelleenjarjestelyjen 
tuloksena 1 luokan ravintola. SamaHa lakkau
tettiin III luokan ravintola ja aloitettiin tarvit
tavat muutostyot matkatoimiston siirtamiseksi 
nai.n vapautunei iin tiloihin. Ojakkalan ja Mom
milan asemataloja Jaajennettiin ja peruskorjauk
sia suoritettiin mm Oulun, avonlinnan sekii 
Hyvinkaan asemataloissa . 

Vuoden lopulla valmistui Oulun Nokelaan 6 
veturi ijaa kas.ittava talli ja Joensuun uuden 
vetm·itallin 4 sijaa kasittavii laajennus. Samoin 
valmistui veturitallin kattilahuoneen laajennus 
Haapamaella. K miin rakennettiin urakoitsijaa 
kiiyttii.en tilavuudeltaan 3 990 m 3 oleva tavara
toimistorakennus, Kajaanin tavaratoimistoa laa
jennettiin ja Lahden tavaratoimistorakemmk
sessa suoritettiin peruskorjaus. Ratapiha-alu
eilla valmistui Kuopion junatoimisto, Kotkan 
muuntoasema, Lahden pumppuhuone ja asetin
Jaiterakennus seka Riihimaen 38 720 m 3 suurui
nen siirtokuormauskatos. 

Ratapihat, kuormausalueet, laiturit ja. tiet. 

Ratapihalaajennus- ja raidejtirjestclytoita suo
ritettiin kertomusvuonnalcin eri puolilla rata-
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ved.::koa. Huomattavimpina tyi:ikohteina mai
nittakoon seu.raavat 10 liikennopaikkaa: Helsinki, 
Tampere, Turku, Pieksamaki, Savonlinna, Lap
p onranta, Vainikkala, Hillo, Mantyluoto ja 
Haapamaki,joiden lisiiksi tehtiin viemaritoita 
Kajaanin ja Kuopion ratapiha-alueilla. Radan
oikaisutyota jatkettiin rataosalla Salo- Pernio, 
jossa Tottolan rautatietunnelia saatiin vuoden 
loppuun mennessa louhituksi 176 m. Rataosalla 
Inkeroinen- Hamina valmistui Metsakyliin luo
teispuoleinen oikaisu. Leikkaus- ja pengerrys
ti:iita tehtiin rataosilla Toivala-Siilinjarvi ja 
Alapitka- Lapinlahti. Oulunkyliian valmistui 
henkili:itunneli ja M:oykynmaen rautatietunnelin 
vahvistusholvaus saat::ttiin paatokseen. 

Tyotti:imyysti:iina jatkettiin kuormaamis- ja 
varastointialueiden kunnostamistoita mm Oulai
si sa, Nuojualla, Kankarissa, Vaalassa, Pirtti
selassa, S tkamossa ja Harnmaslahdella. seka 
Joensuun ja Hyrynsalmen asema-alueilla. Samoin 
kunnostettiin Kontiomaen ja Jokikyliin asema
alu en teita. Uusia henkilo- ja tavaralaitureita 
rakennettiin, esim. Helsingin ratapihalle yli 
5 000 rn 2 , minkii lisaksi vanhoja laitur ita uusit
tiin, jatkettiin tai piiiillystettiin uudelleen. 

Ratapihakoneistot: 

Lahteen Vesijarven rantaan valmistui veden
ottolaitos ja Kotkan satamaan rakennettiin 
betoninen oljylaituri rautateille oljya tuovia lai
voja varten. Vaunuvaakoja valmistui Ouluun 
(80 ton), Imatralle (60 ton) ja H inolaan (40 ton). 
Raumalle asennettiin 20 m kaiintOiava. Porissa 
uusittiin vesiviskuri . Ratapihojen valaistuksen 
parantamiseksi pystytettiin 7 Jiikennepaikalle 
yhteensa 9 valonheitinmastoa. 

K aksoisraiteet: 

Rataosalla Riihimaki-Hameenl.inna ulotettiin 
liikenne kaksiraitei ena Leppiikosken sillan val
mistuttua Leppakoskelle saakka. Myos Leppa
kosken-Hameenlinnan valilUi. liikenni:iidaan 
uutta kaksoisraidetta pitkin, mutta kun vanha 
raicle suljettiin uusimistyi:ita varten liikenteeltii, 
jai rataosa viela toistaiseksi yksiraiteiseksi. 

amoin valmistui ja avattiin liikenteelle 1.10 
kak oi raide rataosalla Kaipiainen-Kaitjarvi. 
Rataosalla Hameenlinna-Toijala jatkettiin 
leikkaus- ja pengerrysti:iita, rakennettiin rumpuja 
ja suoritettiin viestilinjojen si ir toja . 

Opastin fa turvalaitteet: 

Rei asetinlaitteet otettiin kaytanti:ion Tikkuri
lassa ja Oitissa, mekaaniset a etinlaitteet Suo
lahdessa ja Jamsassa seka itsetoimiset linjasuo
jastuslaitteet vuoden alkupuolella rataosalla 
Pa ila-Kerava. Junanlahetys- ja junansiirto
opa timet valmistuivat Kangasalaan seka jar
jestelyopastimet Tampereen jarjestelyratapihan 
laskumakea varten. Uudet varmistuslukkolait
teet rakennettiin 27 liikennepaikalle ja entisia 
tii.ydennettiin 18 liikennepaikalla. Uudisraken
nus- ja tayclennystoiden yhteydossa asennettiin 
sahkovalaistus 8 siipiopastimeen ja 35 keskitetyn 
vaihteen 1yhtyyn. Sahkokayttoiset valo- ja aiini-

varoituslaitoksot rakennettiin 13 tasoristeysta 
varten, minl'a lisaksi neljan ta risteyksen lai
toksia ti:i.yclennettiin. 

Puutarhatoiminta: Puutarhatoiminnan kan-
nalta olivat siiaolot verr·attain edulliset. Kesa oli 
lammin ja riittavi:i.n sateinen. Syyshallat t.ulivat 
vasta lokakuulla ja maan jiiatyminen l potti 
puutarhaulkotyot esim. Uudellamaalla va ·ta 
joulukuun alkuun tultaessa. Kak i uutta lii
kennepaikkaa sai ensimmais t istutuksen a ja oli 
istutuksilla varustettuja liikennepaikkoja vuoden 
paattyessa 490, joilla yhteensa 1 072 puistoa. 
Yleison ole kelupaikkojen viihtyi yy ta on jatku
vasti pyritty parantamaan. Erityisesti on 
mainittava rautateilHimme ensimmaiset kolme 
suihkulammllikoa, jotka tehtiin Lahteen, 1\iik
keliin ja Iisalmelle. Kaupallisen toiminnan myyn
nin arvo oli 2 294 227 mk, merkiten edelli en 
vuoden myyntiin 3. 2 % lisaysta. 

Sillanrakennusjaostossa laadittiin v. 1957 
yhteensa 338 piirustusta 160 eri tyota varten. 

ormaalisiin teraslevysiltoihin laadittiin silta
piirustuksia nelja.a keskilwkoista jiinn tta var
ten, tiiydelliset rakennepiirustukset yhd ksaiin 
teriisbetoniseen ylikulkusiltaan eka rautatie
siltojen ja rumpujen korjaus- ja uu iJnispiirus
tuksia noin 50 kpl. Alustavia ehdotul,sia kustan
nusarvioineen tehtiin seitsernaatoista ylikulkusil
taa varten . Kaikkiaan on tehty erilaisia ilta-, 
rumpu- ja tunnelipiirustul,sia 163 kpl. 

Rak nnepiirustuksia erilaisia huonerakennuk
sia, laiturikatoksia, laitureita ym sekalaisia 
rakenteita vart n laadittiin yhteensa 175 kpl. 

Rautatien alueelle anottujen erilaisten raken
teiden suunnitelmia tarkastettiin ja lausuntoja 
annettiin kaikkiaan 88 kpl, joista vesi- ja viemari
johtoristeilyja 62 kpl, sahki:ijohtoristeilyja 12 kpl 
ja sekalaisia rakenteita 14 kpl. 

Edelleen laadittiin teriissiltojen hankintaa var
ten hankintakyselyluonnoksia, tarjouksia koske
via !au untoja ja sopimusehclotu!,;:sia. 

Eri konepajoilla valvottiin terassiltojen ym 
teriisrakenteiclen valrni tusta. Kertomusvuoden 
aikana vastaanotettiin 30 teriissiltaa ja 10 valon
heitinmastoa sekii yksi kaantolava ja teriiskatto
tuolit yhtii tavaratoimistoa val'ten. amoin 
tarkkai lti in terasbetonisten rautatie- ja y likulku
siltojen rakentamista 33:lla tyopaikalla. Li iiksi 
kertomusvuonna tutkittiin ja annettiin todistus 
1 235 betonin koekuutiosta seka 72 kaapeli
kourusta. 

Ratapihajaostossa kasiteltiin vuonna 1957 
yhteensa 992 a iaa. Ka itellyista asioista oli 181 
ratapihakysyrnyksia, jotka ko kivat erikokoisten 
ratapihojen laajentamista. uurimmista mainit
takoon Imatra, J oensuu, Tampers, He! inki, 
Pieksamaki ja Lahti. Riihimaen laajennus uun
nitelman laatiminen jatkui vuoclen piiattye sa 
edelleen saksalaisten asiantuntijan johdolla. 
Kaksoisraidetyon yhteydessa tehtavia laajennus
suunnitelmia on jouduttu tarkistamaan raiteiden 
hyi:itypituuden suurenemisen takia Riihimiien 
-Toijalan ja Tampereen-Oriveclen valisilla 
ratapihoilla. Samasta syysta on johduttu teke-
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maan kiskonvaihdon yhteydessa suoritettavia 
pidenny suunnitelmia ratapihoille rataosalla 
Tampere- Pori, Peipohja- Rauma seka usealle 
ratapihalle Pohjanmaan ja avon radalla. 

Yksityisten ja kuntien raideanorouksia kasi
teltiin 71 ja valtion muiden laitosten 4 kpl. Tasta 
ryhmasta roainittakoon Kymi Oy:n, Lohjan 
Kalkkitehdas Oy:n, Imatran Voima Oy:n, SOK:n, 
OTK:n, Kesl<O Oy:n, Friitalan ahlm Oy:n, Oy 
\Vilh. 'chauman Ab:n, Rikkihappo ja ~uperfos
faattitehtaat Oy:n t·aiteiden laajennus- ja muu
tosehdotukset. 

Asemakaavakysymy ten Jukumiiara oli 62 sekii 
katuja ja teita ko kevien asioitten lukumiHi.ra 94. 
Edellisiin kuuluvista huomattavimmat olivat 
Tampereen (Vehmainen, , antalahti ja Amuri). 
Vaalan, Jarvenpii.iin, Ammiinsaaren, Yaltimon 
ja Alavuden asemakaavat, rakennussuwlni
telmat ja niiden muutokset. 

Pakkolunastus- ja maanvaihtoasioita kii.sitel
tiin 64 kpl ja alueenvuokrauskysyroyksia, joihin 
useimmissa tapauksissa sisiiltyi rakennuslupa
anomus, 41 kpl. 

Rakennusten sijoituksia koskevia asioita oli 
98 kpl, vesi- ja viemarijohtoja koskevia 90 kpl, 
siltojen ja rumpujen sijoituksia 23 kpl, henkilo-, 
kuormaus- ja halkolait·ureiden sijoituksia 25 kpl 
seka lopuksi sekalaisia, kuten siihko- ja lii.mpo
johtoristeilyja, erilaisia nostureita ja kuljettimia 
koskevia asioita 189 kpl. 

.r aiden lisiiksi on jaoston toirnesta suoritettu 
ratapihojen kartoituksia, joista Tampereen ja 
Vainikkalan ratapihat kokonaisuudessaan seka 
osaksi einiijoen, Jarveliin, Kuopion ja Oulun
kyliin ratapihat. 

itiipaitsi on laadittu joukko yleisluontoisia 
piirustuksia ja taulukoita, suoritettu karttojen 
ja piirustusten suurentamisia ja pie11entamisiii 
seka jaljennetty, taydennetty ja piirretty uudes
taan ratapihakarttoja_ 

Huonerakennusjaostossa suunniteltiin ja laa
dittiin pa.apiirustukset 66 uudisrakennukselle 
yhteensa 122 piirustusta, joista hyvaksyttiin ja 
rakennusmiUi.ra.rahat myonnettiin seki:i tyot aloi
tetiin 37 rakennuksella. iiista mainittakoon 
Kontiomiien 24 perheen asuinrakennus, Mikkelin 
kylliistyslaitoksen rakennukset, Porin huolto- ja 
korjau paja, Riihirnaen siirtokuormauskatos, 
Kouvolan rataosaston tyo- ja huoltorakennus, 
Toijalan terveydenhuoltokeskus, Kilon postitalo
rakennus ym. Hyvaksyttyjen rakennusten jou
kossa oli mm. muuntoaseroia, tyotupia, posti- ja 
ahkotaloja, junatoimistoja, tyo- ja huoltoraken

nuksia, varastol'akennuksia, asuinrakennuksia, 
saunoja, laiturirakennuksia, vaihdekojuja ja ulko
huonerakennuksia. 

Rakenteilla oleviin rakennuksiin on tehty tyo-, 
erikois - ja o apiirustuksia 60 kpl. Suuremmat 
rakennul{set on suunniteltu osaksi kantavin tiili
ulkoseinin, osaksi terii.sbetonirunkoisina. Julki
sivuroateriaalina on ollut joko puhtaak i muu
rattu tiili tai kalkkirappaus. Pienehkot raken
nukset on suunniteltu puusta rakennettaviksi. 

Lisiirakennuksia on suunniteltu 28 lwhteessa. 
Naista koskevat useiromat veturitalleja, joiden 

veturisijojen lukuroiiara on lisiitty tai vanhoja 
veturisijoja pidennetty. 

Yanhoihin rakennuksiin on tehty muuto pi.i
rustuksia yhteensi:i 10 kpl. Ti:iista on 70 muutos
tyolle myonnetty maariirahat_ HnomaLtavim
man osan rouodostavat Helsingin aseman uuden 
matkapalvelun ja ballintorakennuksessa suo
ritettavien uudelleenjiirjestelyjen suunnittelu, 
postin tilojen jiirjestiiminen, huoltotilojen suun
nittoleminen, yleison palvelupisteiden uusiminen 
j a tavarasuoj ien muuttaminen. 

Rakennuslupaa odottaroaan ovat jaiineet mro. 
Haapamiien posti- ja sahkotalo, Turun varikon 
korjauspaja- ja huoltorakennus ja Uimpokeskus, 
Seinajoen varikon korjauspaja ja huoltorakonnus, 
Turun varastorakennus seka Niiralan a ema
rakennus. 

Turvalaitejaostossa laadittiin 97 turvalaitoksen 
ja 33 tienristeyslaitoksen uudistus- ja tiiydennys
suunnitelmat, joista mainittakoon seuraavat 
turvalaitoksia koskevat suunnitelroat: Sornai
nen, Pitajiinmiiki, Espoo, Malmi, Korso, Kerava 
-Riihimiiki linjasuojastus, Leppakoski, Tampere 
(jarjestelyratapihan erkanemispaikka ja lasku
miiki), Rahkola, Seini:ijoki (ji:irjestelyratapihan 
erkanemisvaihde ja asetinlaitteet I ja II), Karhu
kangas, Oulainen, Tuu·a, Laurila, Kouvola (astl 
III) ja Hanka almi_ 

Ylikaytavien liikenteen turvaamista koskevia 
varoitusopa tinlaitoksia suunniteltiin =· seu
raaville liikennepaikoille: Sornainen, Kilo, 
Kirkkonummi, Pinjainen, Rantami:iki, Ihala, 
Hintbaara, .. Nuppulinna, Rajamiiki, Nu=ela, 
Johkua, Aijari, Hikiii, Mommila, Mankala, 

Kivela, Haarala ja Parik.kala_ 
Tw·valaitosten kiiyttoa varten laadittiin 97 

asemapiirustuksella varustettua erik.o.isjohto
sii.antoi:i, joista 45 varmistuslukkolaitoksia ja 15 
valo- ja aanivaroituslaitoksia varten. 

Uusia yleisiii rakennepiirustuksia valmistui 
49 kpl. 

Sitii.paitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneisto
jen ja tarkeiropien erikoistarvikkeiden tilaami
sesta tyopaikoille ja turvalaitevarastoon seka 
niiden tarkastuksesta ja vastaanotosta. 

Raidejaostossa kiisiteltiin vuoden kulue sa noin 
250 raideteknillista a iaa, jotka koskivat =· 
vaihde- ja raideosien suunnittelua ja hankintaa, 
ratapihojen vaihdeyhteyksien suunnittelua, rato
jen sepeloimista ja kaarteiden tarkistuksia, kisko
paino ta johtuvia rajoituk ia rautatiekuljetuk
siin, ulottUlllia, ki konhit austa, junavaurioiden 
tutkimista, raidealan keksintoja jne_ 

J aostossa tarkastettiin sepeloimisprofiileja 6 
kpl, jotka yhteensii kiisittiviit 61.2 ratakilomet
ria. Lisiiksi laadittiin vuoden aikana 48 hyviik
syttya kokonaispiit·ustusta sekii noin 100 kpl 
vaihdesuunnitelmien osapiirus tusta. 

" GeoteknilUsen jaoston toimesta suoritettiin vuo-
den 1957 aikana maaperatutkimuksia 96 eri 
tutkirouspaikassa. Niissii tehtiin kaik.kiaan 2 612 
kootuskairausta, joiden yhteenlaskettu pituus oli 
16 867 m . Maaniiytteitii. otettiin 94 pisteestii 
yhteensa 909 kpl. Lisiiksi tutkittiin soranayt-
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teita eri tarkoituksiin 150 kpl. Tutki.musten joh
dosta Jaadittiin 101 piirustusta seka taydennet
tiin monia entisia tutki.muspiirustuksia. 

Suunnitteilla olleiden uudis- ja lisarakennusten 
perustamissuhteita koskevia tutkimuks ia tehtiin 
mm. Kouvolan uutta asemarakonnusta, Rekolan 
laiturirakennuksen lisiirakennusta ja Iisalmen 
huoltorak nnusta varten. Li aksi tutkittiin Kot
kan 6ljysaili6n seka useiden vaunuvaakojen ja 
valonheitinpylvaiden paikkoja. 

Ratapenkereen vakavuutta selvittavia tutki
muksia tehtiin rom. rataosilla Parola- Iittala (2), 
Messukyla- Vehmainen, Sydanmaa- Koura, 
Tavastila- Kymi, Paaskylahti- Silvola ja 
Iisalmi- floinlahti seka Villeriai ten Teollisuus
radalla (2). Radanoikaisumahdolli uuksia selvi
tettiin valeillii Loviisa- Valko (2), Michelspiltom 
-Lapinjarvi, Orimattila-Pakaa sekii Lapin
lahti- erkoo . Rataoikaisulla Tottola-Salo 
sattuneen sortuman johdosta suoritettiin ko pai
kalla laaj oja tutkimuksia sortuman syiden el
vittamisek i. 

Yli- ja alikulkusiltapaikkoja tutkittiin ybteensii 
24 rom. seuraavilla paikoilla: Kerava, Hikia, 
Ulvila, Pitkiilahti ja Ylivieska seka ratao ilia 

Kauniainen- Tuomarila, Lapinjarvi- Skinnarby, 
Salmenkyla-Hamina, Kouvola-Kuusankoski, 
Lielahti- okia, einajoki- Ilmajoki, Perala 
- Narpi6 ja Muho -Hyrkas. 

Varsinaisia siltapaikka- tai vanbojen iltojen 
pel'nstamista ko k via tutkimuksia oli 10 ja si
jaitsivat ne paaasiassa Lahden- Loviisan ja Kon
tiomiien- Tai valkosken rautatierakennuksilla. 

Ved nsaantimabdollisuuksia elviteltiin Paro
la a, :rakkilas a ja Niiralassa seka viemiir6inti
mahdollisuuksia Kouvolassa ja Piek ii.miiella. 

Soranottopaikkoja tutkittiin jaoston toime ta 
9, joi. ta mainittakoon Paltasen sora-alueet 
Pieksiimiiellii, Sori.nahteen sora-alue Tampere lla, 
Nummenmiien sorakuoppa Ttuussa seka Pitka
kankaan sora-alue rataosalla Porokylii-Karhun
piiii. 

Edellii mainittujen lisaksi suoritettiin tutki
muksia Riihimiien, Tampereen ja Iisalmen rata
pihojen laajennusta silmiilli:ipitaen. 

Tutkimusten perusteella annettiin Jausunnot 
kysymykseen tul vista perustamistavoista ja 
tarpeellisista vahvistustoimenpiteistii. Perustus
ja vahvistust6iden uoritusta valvottiin jaos
ton ty6voiman sallimissa rajois a. 

III. RAUTATIERAKENNUKSET. 

Vuonna 1957 jatkettiin toitiiKontiomaen- Tai
valkosken, Suolahden- Haapajiirven, Mm·tomiien 
-Otanmiien, Joensutm- Koveron ja Siilinjii.rven 
- .Juankosken rautatierakennuksilla seka Vihe-
riai. en ratarakennuksella ja aloitettiin ty6t Lah
den- Loviisan kapearaiteisen radan muuttami
seksi normaaliraitei oks i. 

Varoja kiiytettiin ja t6itii suoritettiin maini
tuilla rautatierakennusosaston alaisilla ty6pai
koilla scuraava. ti: 

Kontiomiien- Taivalkosken rautatierakennus 

Kontiomaen- Taivalkosken 171 km pituinen 
rata sisii ltyi 20 paivanii hulltikuuta 1934 annet
tuun lakiin rautatierakennuksista vuosina 1934-
1938 ja sen rakennusty6t aloitettiin vuonna 1934. 
Liikenteelle avattiin 15 paiviina marraskuuta 
1957 Kovajarven- Viiaki6n vtil inen 9. 4 km 
pituinen rataosa, joten koko radasta on tiihiin 
menne ii avattu liikenteelle 112. o 2 km. 

Vuoden 1957 ail{ana ovat rautatierakennuk
sen paaasiallis"mmat ty6t olleet soraO?tus- ja 
viimeistelyty6t rataosilla Pesi6kylii- Ammiin
saari ja Pesi6kylii-Viiiiki6, raiteen kiskottaminen 
rataosalla Kovajiirvi- Lippo ja leikkaus-, pen
gerrys-, si lta- ja rumputy6t rataosalla Viiiiki6-
Taivalkoski sekii huonerakem'lusty6t em rata
osalla. 

V a l' o j en k ti y t t 6: 

Varsinaiset miiari:irahat 

Siirtynyt v. 1955 19 Pl. I: 14 
>> '' 1956 19 Pl. I: 16 

My6nnetty >> 1957 19 Pl. I: 16 
>> >> 19 Pl. I: 16 

(Pakkoi.Hys) .... .. ........ . 

Vuoden1957 menot ........... . 
Siirtyy vuodelle 1958 . ........ . 

Tyollisyysvarat 

Varattu vuonna 1957 makset
tavia vuoden 1956 menoja 

4 006 817: -
92 235 070: -

130 000 000:-

531 000: -
226 772 887: -
154 549 572: -

72 223 315:-

varten 19 Pl. VI: 1 11 614 663: -
My6nnetty v. 1957 19 Pl. VI: 1 465 700 000:
V. 1956 meno-

rastit . . . . . . . . ll 614 663: - 477 314 663:
V. 1957 menot 465 700 000: - 477 314 663:
Jaann6 

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

P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerryst6ita on suo
ritettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1957 seka 
rak nnust6iden alkamisesta lukien seuraavasti: 
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Tyillaji 

Pengerrystyot 

Rata alueen rai vausta . ...... . .............. . . . .... . 
Laskuojien kaivua ........... . . . .. . .... . .. .. . . .. . . . 
Maata ojista penkereeseen ..... . ................... . 

» sivuun ........ . ................ . ..... . 
rataleikkau.ksista penkereeseen .. . ............ . 

» » sivuun ............. . . . .. . . . . 
Lisamaata penkerceseen .......................... . . 

» » normaaliradan j tmilla ....... . 
ivu- ja laskuojien louhimista ............ . . . ....... . 

Rataleikkauksien louhimista ..... .. ..... . .... . ..... . . 
Maakivien louhimista ...... . .... .. ...... .. ......... . 
Pen.kereen alustan vahvistamista . . ...... . ... . ...... . 
Tuki- ja keilamuuria ......... . .................... . 
Ki viverhousta .................. . ................. . 
Multa-, turve- ja soraverhousta .... . .... . .......... . 
Salaojaa ... . ........... . ..... . ......... . . . . . ...... . 

P titillys-rakenne 

Raidesoraa ennen hiskotusta . . ............. . .... .. . . 
Raidesoraa normaaliradan junilla ....... . ... . ....... . 
Sepeliiintia ... . ....... . . . ... .. .. . ....... . ......... . . 

Edella mainituista tyomaarista on kaksi ura
koitsijaliiketta suorittanut rautatiehallituksen 
kanssa tekemiensa sopimusten m u.kaisesti 
yhteensa lasku- ja sivuojien kaivua 1 333 m 3 , 

maan siirtoa rataleik.kauksista 15 312 m 3 , lisa
maan ajoa 18 369m3 ja kallion louhintaa 
21 505 m 3 . 

R u m m u t j a s i ll a t . Rumpuja valmistui 
20 kpl, joista 1 kpl yksityisen rakennusliikkeen 
urakoimana. Junnojoen ratasillan maatuet, v.a. 
13. 1 m, p l 5 024 + 19. o m, ja ViHikion a likulku
s illan maatuet, v.a. 9. 2 m, pl 5 037 + 9. 3 m, 
valmistuivat urakoitsijaliik.keen toimesta seki:i. 
omana tyona Hukkajoen ratasillan maatuet, v.a. 
11.1 m, pl 5 897 + 17. o m, Korvuanjoen ratasil
lan maatuet, v.a. 14.1 m + 14.1 ro, pl 7 470 + 
16. 6 5 m, K.isosjoen teri:isbetonikantinen ratasilta, 
v.a. 7. o m, pl 7 988 + 6. o m, Outojoen ratasillan 
maatuet, v .a . 11.1 m, pl 8 452 + 10.o m, ja 
Maijonojan ratasillan maatuet, v.a. 11. 1 m, p i 
8 599 + l.o m. 

P a a ll y s r a k e n n e. Paaraidetta kisko
tettiin Kovajarven ja Lipon valilla uusilla 30 
kg/m kiskoilla 5. 56 krn seka sivuraiteita Vaakion 
liil;:ennepaikalla 1. 9 2 s krn. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Laajan, PesiOkyli:i.n, Ammansaaren, Vahan, 
Kovajarven ja Vi:i.iikion liil;:ennepaikoilla suori
tettiin kuormausalueiden tasoitukset sekti 
Vaakion ja Kurtin liikennepaikoilla rakennettiin 
tulotei tii. 

H u one r a k en n u k s e t . Pcsiokyla sa val
mistui kabden perheen asuinrakennus seka vii
meisteltiin kolmen perheen asuinrakennus, vesi
torni ja pumppuhuone. Viiakiossii valmistui rata-

3 34 85-:>9/1,7 3 

v. 1957 

.Paljous 

10 226 m3 

1136 )) 
90 543 

111064 » 
lfi 502 

251403 )) 
44 481 • 
1267 ,, 

54 316 » 
2 404 )) 

2 712 m3 

651m2 

6 210 )) 
960 Ill 

17 206 m 3 

700 )) 

I Kustannus 

3 605142:-
3 463 774: -

533 461: -
30 655 699:-
59 2 0 781: -

7 621017:-
101 455 621: -

26 858 573: -
2 090 039: -

95 575 079: -
3 562139: -

4500: -
7 27 536: -
12 4 998: -
1 3 372: -
3 333 851:-

10 415 791:-
6133 097: -

Paljous 
vv. 1934-1957 

86 322 m 3 

131 242 ~ 
192142 

1 248 406 » 
128 448 
785144 » 
546181 • 

3115 » 
172 039 l) 

23102 )) 

16 874 m 3 

22 280 m 2 

381747 l) 

3006 m 

75181 m3 

329 428 
6 099 

mestarin ja kolmen perheen asuinrakennukset 
sek a liikennerakennus. Korvualla rakennettiin 
ratavartijan asuinrakennus vesikattoon ja lii
kennerakennuksen perustukset. Kurtissa teh
t iin ratavartijan asuinrakennuksen puutyot. Vtili
ail;:aisia asuinrakennuksia pystytettiin 2 kpl. 

R a d a n v a r us t e e t j a t a r v i k k e e t. 
Viiiikiiin liikennepaikalle rakennottiin henkilo
ja kuormauslaiturit. 

Suolahden-H aapaja1·ven rautatie1·alcennus. 

Talla 17 1 km pituisella radalla, jonka raken
tamise ta piiatettiin 20 piiiviina huhtil;:uuta 1934 
annetulla lailla rautatierakennul;:sista vuosina 
1934-1938, aloitettiin tyot vuoden 1938 lopulla. 
Radasta on avattuna liil;:enteelle rataosat Suo
lahti-Saarijarvi, 34.96 km, ja Pihtipudas
Haapajarvi, 52.61 km. 

Vuoden 1957 ai.kana jatkettiin toita paaa i
allisesti Saarijarven- Pihtiputaan viililla ja aloi
tettiin tyot Haapajiirven ratapihalaajennul;:sella. 

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

V ar sinaiset mi:iliriirahat 

Siirtynyt v. 1956 19 Pl. I: 16 
Myonnetty v. 1957 19 Pl. I: 16 

>) v . 1957 19 Pl. I: 16 
(Rrt) ....... .. ............ . 

Vuoden 1957 menot .. .. ... .. . . 
Siirtyy vuodelle 1958 ......... . 

19 196 788: -
140 000 000: -

50 000 000: -
209 196 788: -
159 762 665: -

49 434 123:-
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Tyollisyysvarat 

Varattu v. 1957 
maks. v. 1956 
m noja varten 19 Pl. VI: 1 8 616 981: -

My6nnetty v. 1957 19 Pl. VI: 1 787 300 000:
Vuoden 1956 

menorastit . . . 8 616 981:- 795 916 981:-
V . 1957 menot 734 081 632: - 742 698 613: -
Jaann6s ...................... 53 218 368: -

Tyolaji 

Pengerrystyot 

Rata-alueen raivausta . ... ......................... . 
Laskuojien kaivua ............... ... .......... . ... . 
Maata oji ta penkeree een ......................... . 

» '' sivnun ..... . ......................... . 
Maata rataleikl(auksista penkereesecn ............... . 

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

., ,, normaalirauan jw1illa .. . . ... . 
ivu- ja laslruojien louhimista ..................... . 

Rataleikkauksien louhimista ............... . ... .... . 
Maakivien louhimista ...... ... . . .......... . ...... . . . 
Penkereen alustan vahvi tamista ... . .......... .. ... . 
'1\tki- ja keilarnuuri<t ... . ........ .... .. ............ . 
Kiviverhousta ..... . ....... ..... . ..... . . .......... . 
Multa- ja turveverhousta ........ . ............ . .... . 
Salaojaa ........ ..... ............................ . 
Ki vil1eittoa .................... ... ....... . ........ . 

Piiallysrakenne 

Raidesoraa enn eu kiskotusta ....................... . 
Raidesoraa normaaliTadan junilla ........ . .. .. ... . .. . 

epelointiii ......................... . ........... . . . 

EdelHi mairtituista tyomi:i.arista on kaksi ura
koitsijaliikettici suorittanut rautatiohallituksen 
kanssa tekemiensa sopimusten mukaisesti yhteen
sa lasku- ja sivuojien kaivua 5 864 m 3 , maan 
siirtoa rataleikkauksi ta 75 254 m 3, lisamaan 
ajoa 39 919 m 3 ja kallion louhirttaa 16 060 m 3 . 

Rum m u t j a s i 11 a t . Rumpuja valmistui 
15 kpl, joista 3 h.-pl yksityisen rakennusliikkeen 
urakoimirta. Omana tyona valmistuivat Kylmii
lahden betoniholvirumpu, v.a. 3. o m, pi 3 326 ± 
10, o m, Pajusalmen ratasillan maatuet, v.a. 
13. 1 o m, pl 3 248 ± 10. o m ja 1\Iyllypuron teriis
betonikantinen silta, v.a. 6. 5 m, pl 3 831 ± 10. o 
m seki.i Suvannonlahden alikulkusillan toinenkin 
maatuki, pl 5 881 ± 6. 7 6 m. Kahclen urakoitsija
liikkeen toimesta valmistuivat Hilmon voima
laitoskanavan ratasilta, j .m. 6. 9 m ± 6. 2 m ± 
6. 9 m, pl 4 068 ± 10.6 m, eka terasbetoniset 
ylikulkus illat HevosjiirvelHi, j .m. 10.7 m ± 13.4 
m ± 10.7 m, risteyslmlma 53°, pl 4 894 ± 7. 6 m, 
Keitelepohjassa, j.m. 8. B m ± 12.4 m ± . s m, 
risteyskulma 78° 10';pl 5 190 ± 18.2 m, ja. Kumi
sevalla, j.m. 11.5 m ± 15.o m ± 11. 5 m, risteys
kulma 43° 46'; pl 8 224 ± 10. o m. 

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

P eng e r r y s t y 6 . Pengerrystoita suori
tettiin paaasiallisesti rataosalla aarijarvi-Pihti
pudas ja raidesoraa kuljetettiin viela jonkin ver
ran rataosalle Pihtipudas-Mum·as. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raide oraa 
kulj tettu v. 1957 ja rautatierakennustoiden 
alkamisesta lukien seuraavasti: 

v. 1957 

Paljous 

1-!591 rna 
14130 >) 

.J.2 530 >) 

158137 ms 
36 051 

381 727 >) 

6 4 5 >) 

5 308 >) 

36199 >) 

1-1211 >) 

2104 ms 
972 m2 

17 548 >) 

976 m 
4118 m3 

29 066 m3 

10 362 m3 

Kustannus 

800 213: -
6 476 320: -
6 916 760: -

13 764 023: -
109 232 884: -

16118 038: -
218 300 21 1: -

6018 755: -
4 694 709: -

64 462 540: -
12 313 289: -

345 546: -
5 059 791: -
2 349 957: -

873 340: -
3 474 235: -
4 908 028:-

8190 897: -
2 31181G: -

.Paljous 
vv. 193 1057 

100 801 ma 
113 204 >) 

166184 >) 

1711693 ma 
170 441 >) 

1319 982 ~ 

362 231 ~ 

7 976 >) 

191011 >) 

166 532 >) 

15 015 m3 

9 659 m 2 

326 217 ~ 

4954 m 
6 311 m 3 

165143 m 3 

274 571 >) 

1396 >) 

P a i.i 1 1 y s r a k e n n e. Raidetta naulattiin 
kaikkiaan 3. 7 km, josta no in kilometri aarJJar
veltii. pobjoiseen pairt seka Pihtiputaalla kolmio
raide ja piii:ira.icletta eteHHin pain . Raide tuettiin 
lopulliseen kuntoon Haapajarven- Pihtiputaan 
rataosalla. 

A i t a u k s e t, tie t j a t as o i t u k s e t. 
Liikennepaikkojcn ympii.rysa idat tehtiin val
miil<si Alvajarven, Seikan ja Muuraksen liikenne
paikoilla ja osaksi Pihti1mtaalla. Kumisevan, pl 
8 224 ± 10.9 m, ja Parkkiman p I 491 ± l8.o 
m, ylikulkusiltojen kautta kulkevat tiet valmis
tuivat. Kuormaus- ja varastoimisalueet saa
tiin valmiiksi kaikilla liikenteelle avattujen rata
osien liikennepaikoilla. 

H u o n e r a k en n u k s e t. Pihtiputaan 
asematalo, kahdcn perheen asuinrakennus, vesi
torni. ja purnppubuone valrnistuivat. Alavaji'irven 
pysi:i.kkirakmmus seka Kolkanlahden, apran, 
Enonjarven, Kutemaisen ja elii.ntauksen vahti
tuvat valmistuivat sisustusvaiheeseen. 
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R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t . 
Henkilo. ja kuormauslaiturit rakennettiin Pihti
putaalle ja henkilolaituri Alvajarvelle . uo
lahden aseman turvalaitos valmistui . 

J oensuun-J(overon rautatie1·akennus 

Joon uun- Koveron 44.4 km pituinen rata on 
osa Joensuun-Ilomatsin radasta, joka sisi:iltyi 
3 paivana kesakuuta 1938 annettuun lakiin rauta. 
tierak nnuk ista vuosina 1939- 1946. Edus
kunnan myonnettya 11 paivanti marra kuuta 
1949 miifiriirahan aloitettiin radan rakentarnis
tyot saman vuoden loppupuolella. Va ltioneuvos
ton piiatoksen mukaisesti 25 paivana marras
kuuta 1951 keskeytetyt tyot aloitettiin uudelleen 
1 paiviina helmikuuta 1953 ja jatkettii.n niita 
edelleen kertomusvuoden aikana. Liikcnteelle 
avattiin 15 paivana marraskuuta 1957 31. o 4 km 
pituinen rataosa Joensuu- Keskijarvi. 

Vuoden 1957 aikana suoritettiin viela jii ljella 
olevia pengerrys- ja siltatoita, kuormausalueiden 
tasauksia seka raiteen naulausta ja . ora tusta. 

TyOiaji 

Pengerrystyot 

Rata-aluecn raivausta ........................ . .... . 
Laskuojien kaivua ......... . ..... . .... . ........ . .. . 
Maata ojista pen kereeseen . . ... .. ......... . ... . ..... . 

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

>> » sivuun ... .. ............ . .. . 
Lisiimaata penkerceseetl . . ... . ................. . ... . 

» >> normaaliradan junilla ....... . 
Sivu- ja laskuojien louhimi ta ...................... . 
Rataleikkauksien louhimista ...... . ................. . 
Maakivien louhimista ............. . ...... . .. . ...... . 
Tuki- ja keilamuuria ............. .. ..... . ...... . .. . 
Kiviverhousta ... ...... . .......... . ................ . 
l\Iulta-, turYe- ja soravcrhousta ........ . .. .. ....... . 

alaojaa .......... . ..... .... ................. . . . . . 
Kiviheittoa ..... . ..... . ...... . .................... . 

PiiiiUysrakenne: 

Raidesoraa enncn kiskotusta .... .. ........ . ........ . 
normaaliradtm junilla . . ................. . 

Rum m u t j a s i l 1 at. Iiksenjoen ratasil-
1an teraksinen levys.iltajanne, v.a. 21.50 m, p1 
448 ± 13. o m, asennettiin paikoilleen j a Kove
ron tulotiella Yilvasjoen teriisbetonikantinen 
tiesilta valmistui, v.a. 6. o m. 

V a r o j e n k a y t t 6: 
Varsinaiset maa1·arahat 

iirtynyt v. 1956 19 Pl. I: 16 
Myonnetty v. 1957 19 Pl. I: 16 

•> v. 1957 19 Pl. I: 16 
(Rrt) ... . ... .. ........ . ... . 

Vuoden 1957 menot .. . . . .... . 
Siirtyy vuodelle 1958 .. ....... . 

Tyollisyysvarat 
Varattu v. 1957 

maks. v. 1956 

34 683 692: -
100 000 000 :-

50 000 000: -
184 683 692: -

82 943 3 5: -
101 740 307: -

menoja varten 19 Pl. VI: 1 106 846: 
l\1yonnetty v. 1957 19 Pl. VI: 1 193 500 000: 
V. 1956 meno-

riistit . . . . . . . . 106 846: - 193 606 846: -
V. 1957 menot 192 465 136:- 192 571 982: 
Jiiannos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 034 6 k -

u o r i t e t u t t y o t: 
P eng err y s t y 6 t . Pengerrystyot saat.iin 

valrniik i rataosalla Joensuu-Keskijiirvi. Tiista 
on taysin orast ttua ja valmista rataa 21 km. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa 
kuljetettu vuonna 1957 seka rautatierakennus
toiden alkamise ta lukien seuraavasti: 

v. 1957 

Paljous 

532 m3 

4151 ~ 
3100 >) 

25 058 >) 

43 004 >) 

245 )) 
1624 • 

468 )) 
909 • 

620 Ill 

44122 m3 

j Kustannus 

144 504: -
375 264: -

258 351: -
5 360 261: 
170114 : -

13 842 477: -
22313 635: -

356 275: -
7 473 322: -

854 059: -
2116 245: -

24 790: -

6 797 789: -
10 000: -

55 765: -
19318 405: -

PaljoLLS 
vv. 1949-1957 

16 598 m 3 

32 236 )) 
59 076 >> 

313 642 » 
1925 >) 

270 998 •> 
155126 >) 

1512 >) 

61208 >) 

5 777 >) 

2 024 >) 

3 403 m 2 

702 )) 
2 202m 

20 631 m 3 

89 721 >) 

P a a 11 y s r a k en n e . Piiaraidetta kiskot,et
tiin 30 kg/m kiskoilla 5. o 2 km ja tyoraidekisko
tuksena olleita 22.34 3 kg/m kiskoja vaihdettiin 
piiiiraiteessa uu iin 30 l;;g jm kiskoihin 11. 1 2 km. 
Lisaksi naulattiin Keskijarvella sjvuraide. 
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A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Tulotietii. tehtiin Koverossa ja kuormausalueiden 
teiden tekoa sekii. 1.-uormaus - ja varastoalueiden 
tasoituksia Jukajii.rvellii, Heinii.vaarassa, Ke ki
jiirvellii. ja Koverossa. 

Huon era ken n u k s e t. Heiniivaaran 
pysiikkirakennus, vahtitupa ja buoltorakennus 
sekii Koveron pysiikkirakennus ja kolmen per
been asuinrakennus saatiin sisustusvaibeeseen. 

Siilinj arven-J uankosken 1·autatierakennus 

Siilinjiirven-Juankosken 42. 6 km p ituinen 
rata on osa Siilinjiirven-Sysmiijiirven radasta, 
joka sisiiltyi 3 piiiviinii kesiikuuta I938 annettuun 
lakiin rautatierakennuksista vuosina I939- I 946. 
Eduskunnan myonnettyii I I piiiviinii marras
kuuta I 949 miiiirii.rahan aloitettiin radan raken
tamistyot saman vuoden loppupuolella. Marras
kuun 25 paivanii I95 1 tapahtuneen valtioneu
voston piiiittiimiin ke keytyksen jiilkeen a loitet
t iin tyot jiilleen 8 pii iviinii tammikuuta 1953 ja 
jatkettiin niita edelleen kertomusvuoden aikana. 
Radasta on avattu liikenteelle I5 paiviinii mar
ra kuuta 1956 rataosa Siilinjiirvi- Siinkimaki, 
15. 2 km ja 15 piiiviina marraskuuta I 957 rataosa 
Sa.nkimiiki- Juankosk i, 27 . 35 km. 

Tyolaji 

Pengerry tyot 

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

~ sivuun .. . ................. ... .. . ..... . 
rataleikkauksista penkeree een ... . .. . ........ . 

» >> sivuun . . . .................. . 
Lisa maata pcnkereeseen ..... ... ......... . ......... . 

» » normaaliradan junilla .... . .. . 
Sivu- ja laskuojien louhimista ........... . .... . ... . . . 
Ratalcikkauksicn louhimista ...... . .... .. ...... . ... . 
Maaldvicn lotthirnista ............ . .. . . . ............ . 
Tuki- ja keilamuuria ..... . ..... . ....... .. .... . . .. . . 
Kiviverhousta .... . ....... . . . ... . ... . . . .. . ........ . 
Multa- tmve- ja sonwerhousta ............ . ... . . . .. . 
Salaojaa ............... . .......... . .. . ..... . .. .. . . 

Piiiilly rakenne 

Raidesoraa ennen kiskotusta ......... . ......... . ... . 
normaaliradan ju.nilla .......... . ... . . . .. . 

R u m m u t j a s i 11 a t. Betoniputkirum
puja valmistui 1 kpl. Kolmen urakoitsija.Iiikkeen 
toimesta rautatiehallituksen kanssa tehtyjen 
urakkasopimusten mukaisesti valmistuivat seu
raavat ylikulkusillat: Siilinjiirven soraraiteen yli 

V a r o j e n k ii. y t t 6: 
Va1·sinaiset maararahat 

Siirtynyt v. 1955 I9 Pl. I: I4 
>> v. I956 I9 Pl. I: I6 

Myonnetty v. 1957 19 PI. I: 16 
>> v. I957 19 P l. I: 16 

(Rrt) ......... . .......... . . 

Vuoden 1957 menot ..... . .... . 
Siirtyy vuodelle 1958 ........ . . 

Tyollisyysvw·at 
Varattu v. I957 

maks. v. 1956 

8 358 322: -
29 190 9 4: -

150 000 000: -

50 000 000: -
237 549 306: -
I49 906 118: -
87 643 I88: -

menoja varten I9 Pl. VI: I 8 734 19 : -
Myonnetty v. I957 19 Pl. VI: I 195 000 000: 
V. I956 meno-

rastit . . . . . . . . 8 734 198: -
V. 1957 menot 189 765 030: -
Ji:iannos .. .. ....... . ...... . .. . 

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

203 734 I98: -
19 499 228: -

5 234 970: -

Pen gerry sty 6 t. Vuoden I957 aikana 
saatiin pengerrystyot vi.imeistelyto itii lukuun
ottamatta suoritetuksi koko rataosalla. Lisaksi 
aloitettiin Kiiranganmiien soraraiteen pengerrys
tyot. 

Pengerryst6ita on suoritettu ja raidesoraa 
kuljetettu vuonna I 957 ja rautatierakennustoiden 
alkamisesta lukien seuraavasti: 

--·-------,------~ vv. 1949-1957 

I 
v 1957 I Paljous 

Paljous I Kustannus 

8199 m3 
171 

2 277 

1601 
34 417 )) 

52 704 )) 

876 )) 

2150 >) 

85 >) 

321 m2 

345m 

15 707 m3 

22 2 7 & 

307 932: -
1986 718: -

128 02 : -
815141: -
23 90±: -

1329 926: -
2086 088: -
18118 970: -
2 695 440: -
6 910892: -

159 00: -
112 317: -

24840: -
2 641382: -

8 230 3.U: -
19165 830: -

23 363 m3 
22 476 
27106 

451340 )) 

90 934 
463 438 )) 

102 691 >) 

2 348 )) 

142 248 >) 

5178 )) 

410 >) 

1740 mz 
6 372 m3 
1242 Ill 

29 078 m3 

80 915 & 

johtava kehasilta, v .a . 6. 3 6 m, risteyskulma 
70° 33', Siilinjiirven aseman ylikulkusilta, j .m. 
1l.soo m ± 14.797 m ± 14.797 m ± 9.702 m, 
risteyskulma 76° 42', km 490 ± 21.7 m, Hiltulan
maen ylikulkusilta, j.m. 8. so m ± I2. 40 m ± 



-21-

8. 80 m, risteyskulma 81°, pl 1 565 ± 10. o m, ja 
Vuot1ahden y1ikulkusilta, j.m. 8. 80 m+ 12.40 m ± 
8. 80 m, risteyskulma 75° 45', p1 1 037 ± 10. o m. 

P a a 11 y s rake nne. Piiaraiteeseen vaih
dettiin uusia 30 kg/m kiskoja 15. o km ty6raide
kiskotuksena olleiden 22.3 4 3 kg/m kiskojen 
tilalle ja ty6raidetta naulattiin 22. s 4 s kgfm kis
koilla. 13. o km pituinen rataosa Sahinpuro-J uan
koski. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Pengerrysty6t suoritettiin 'fulkimaen ja Vuot
lahden liikennepaikkojen tuloteillii seka Hiltulan
maen ja Sahinpuron liikennepaikkojen tuloteilla 
ja tiensiirroilla. Varastoaluetasoitukset radan 
liikennepaikoilla on suurimmaksi osaksi suori
tettu. 

H u o n e r a k e n n u k s e t. Sankim.iien j a 
Sahinpuron liikennepaikoilla valmistuivat rata
vartioiden asuinrakennukset. 

R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t. 
Juankosken liikennepa.ikalla tehtiin kaant6lavan 
perustukset seka ti.nkimiien ja Hiltulanmaen 
liikennepaikoilla rakennettiin henkil6laitmit. 

_1£ urtomaen-Otanrnii en rautatierakennus 

Murtomaen-Otanmaen rata, jonka pituus on 
26 . 1 km, luovutettiin rataosaston hoitoon paa
radan osalta 1 paiviina marraskuuta 1954 seka 
Murtomaen ratapihalaajennuksen ja kolmio
raiteen osalta 12 paivana lokakuuta 1955. 

Vuoden 1957 aikana on jatkettu Murtomaen 
ratapihan relee-asetinlaiteen asennust6itii. 

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

Varsinaiset miiari:irahat 

Siirtynyt v. 1954 19 Pl. I: 8 
Vuoden 1957 menot .......... . 
Jaann6s ....... . ............. . 

V iherii:iisen rata1·akennus 

7 194 093: -
7 194 093: -

:r este Oy:n teollisuusalueelle Raision kunnassa 
johtavan 5. 2 6 km pituisen ns Vil1oriaisen teolli
suusradan rakentamispaat6ksen antoi valtio
neuvosto 1 paivana joululmuta 1955. Radan 
rakentamisesta tehtiiu 23 paivana joulukuuta 
1955 kulkulaitosten ja yleisten t6iden ministeri6n 
ja Neste Oy:n valilla sopimu . Ty6t rataraken
nuksella aloitettiin joulukuussa 1955 ja jatket-

tiin niita kertomusvuoden aikana. Liikenteelle 
avattiiu tama Ihalan- Viheriaisen rataosa 1 
paivana elokuuta 1957. 

Vuoden 1957 aikana ovat ratarakennuksen 
pi:iti.asiallisimmat tyi:it olleet pengerryst6iden lop
puunsaattaminen, Raisionlahdon ratasillan maa
tukien teko seka radan kiskottaminen ja sorasta
minen. 

V a r o j en k a y t t 6: 

Varsinaiset miiiiri:irahat 

Kulkulaitosten ja ylei ten t6iden ministeri6n 
antamien oikeutuksien mukaisesti on rataraken
nuksella saatu kayttiia rataverkon taydennys
raiteiden rakentamiseen my6nnettyjii, kaytta
matta jiianeita siirtomaa.rarahoja. 
Siirtynyt v. 1954 19 Pl. I: 9 

>> 1955 19 Pl. I: 15 
» 19~6 19 Pl. I: 17 

My6nnetty » 1957 19 Pl. I: 17 

Vuoden 1957 menot ........ . . . 
Siirtyy vuodelle 1958 ......... . 

Tyollisyysvarat 

Varattu v. 1957 
maks. v. 1956 
menoja varten 19 Pl. VI: 1 

My6nnetty v. 1957 19 Pl. VI: 1 
V. 1956 menorastit 14 825 060: -
V. 1957 menot 95 426 253: -
Jaann6s .. . .................. . 

9 231 555: -
10 000 000: -

8 000 000: -
10 000 000: -
37 231 555:-
24 418 676:-
12 812 879: -

14 825 060: -
95 500 000: -

110 325 060: -
110 251 313: -

73 747: -

Erinaisten velallisten ja velkojain tili: 

Kulkulaitosministeri6n ja este 
Oy:n valisen sopimuksen 
perusteella Neste Oy suorit-
tanut ..................... . 

Kaytetty vuonna 1957 . . ..... . 
Jiiiinn6s vuodelle 1958 ........ . 

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

16 000 000: -
15 413 575: -

586 425: -

P eng err y s t y i:i t. Pengerryst6ita ja 
osaksi raiteen sorastusta suoritettiin kolmen ura
koitsijaliikkeen toimesta rautatiehallituksen 
kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti seka 
omana ty6na osa sorastustoita. 

Pengerryst6ita on suoritettu ja raidesoraa kul
jetettu vuonna 1957 seka ratarukennust6iden 
alkamisesta lukien seuraavasti: 
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Tytilnji 

Pengerrystyot 

Laslruojien kaivua ... . .......... .. ........ . . . . . . .. . 
l\faata ojista sivu un ..... . ........ . .. ....... .. . ... . . 

rataleikkauksista penkerccsecn ... . ......... . . . 
>> >> sivuun ... . ........ . ... .... . . 

Lisiimaata p nkereeseen ........... . ..... . ...... . .. . 
» » normaaliradan junilla .... .. . . 

Sivu- ja laskuojieu louhimista . . .... . ... ... ... . . .... . 
Rataleikkau k icn louhimista . ...................... . 
laakivien loubirnista .......... ... .... ... ..... .... . 

Penkcrcen alustan vabvistarnista ............... . . .. . 

Pti.iillysrakenne 

Raidesom a enneu ldskotusta ... .. . .. . . . . . ........ . 
normaaliradan j tmilla .. . ................ . 

Rum m u t j a sill at. Yksityisten raken
nusliikke iden urakoimina suoritettiin rummun 
jatkaminen pl 15 ± 5.o m ja rakennett iin putki· 
rumpu pl 218 ± 15 . o m sek a tehtiin valmiiksi 
Raisionlahden ratasillan 1naat uet, v.a. 8. o m, pl 
166 ± 15.o m. 

P a a ll y s r a k e n n o. Piiaraidetta l<iskotet
tiin 43. 56 7 kg/m kiskoilla 4. 8 6 4 km ja met·ipenke
reen kohdalla 22. 3 4 3 kg /m kiskoilla tyoraide
kiskotuksona 0. S9U km seka s ivuraiteita kisko
tet.tiin 43.567 kg/m kiskoilla 1. 334 km ja 30 kg/m 
k isko illa 0. 456 km. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
l~atarakennustoiden yhteydessa suorittivat ura. 
koitsijaliikkeet radan vieressii kulkevan Raision 
-Viheriaisen maantien pengenystOita 2. 2 s km 
matkalla. Tyottomyysvaroja kaytettiin tiihan 
tyobon v. 1956 8 1 038 740 markkaa ja v. 1957 
27 649 792 markkaa seka viimemainittuna 
vuonna lisiiksi erinaisten velallisten ja velkojain 
tililta 22 455 mad<kaa. 

Ihalan ja Viheriaisen liikennepaikoilla tehtiin 
kuormausalue iden tasoituksia, osak s i omana 
tyona j a o aksi urako itsi joiden toimesta. 

Tyolaji 

Pengprrystyot 

I v. 1957 

Paljous 

780m3 

2 983 >) 

2 894 )) 
8 834 

46 5 1 •> 

40 rn 3 

2 205 >) 

38 •> 

25 741 m3 

I Kustannus 

351778: -
1167 959: -
1744003: -
4 926 337: -

23 292 536: -
1400: -

86 916: -
12 054 088:

'76 694: -
877140: -

19 023 522: -
2 060: -

Pnlj ous 
\'V. 1955-1957 

1311 m 3 

4 57 )) 
18 525 )) 
48 53 
86 650 •> 

43 ma 
41490 >) 

97 )) 

25 7-!1 m3 

Lahden-Loviisan radan muutostyo 

Lahden - Lovjjsan 77 km pituisen kapearai
teisen radan muuttamisesta normaaliraiteiseksi 
teki ya]tionouvosto periaatepiiiitoksen patvana 
h elmikuuta 1957 ja my6nsi ty6llisyysvaroja 21 
piiivana h elmikuuta 1957, jolloin rakennustyot 
aloitettjjn kertomusvuoden helmikuu sa. 

Vuoclen 1957 aikana ovat muutosty6n piiii
asiallisimpia toita olleet majoitustilojen j ii.rj es t.a
minen tyontekijoille ja lok akuusta alkaen varsi· 
naisten rna. atoiden aloittaminen radan kum
massakin piUissa. 

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

Tyollisyysvamt 

Myonnetty v . 1957 19 Pl. VI: 1 
Vuoden 1957 m cnot ... .. . ..... . 
Jiiiinnos ... .. ... .... . ... ... .. . 

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

78 000 000: -
64 818 719: -
13 181 2 1: -

P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerry ·tbitii on uo 
ritett u vtwnna 1957 seuraavasti: 

i Palj ons Kustnnnus 

Rata-alueen raivausta .. . ..... . .. ... .. . ... ........ . . . .. . ... . 
Laskuojien kaivna ..... .. ... . .... . . .. .. . ............ .... . ... ... . 

659 749:-
93 600: -

964. 76-! :-
65-! 977: -

11214 235: -
2 52 772: -

16 368 750: -
1574 439: -

569 784: -
1034 556: -

i\faata o j ista penkerceseen . .. .......... . . . . .......... .. . .. . ..... . 
sivuun ............. . . . ... . .... ..... ...... . . . . ... . . 

rataleikkauksista pcnkercescen ... . .................. . .... . 
>> >> sivuun .... . .. . . .. . .. ... . . . ... . ....... . . . 

Li arnaata penkcrceseen ..... . . ... . . . ... . . .... . ....... . .. . ...... . 
Ratalcikkauksien lonhim.ista ... . ..... .. ... . ..... ....... . . . . ..... . 
.Maaki,rien lou.b.imista .......... . .. ..... .... ..... ... . ...... . .... . 
Penkercen alu tan vahvistamista ........... . .................... . 

Pii.iilly mkenne 

Raide oraa normaaliradan junilla . . .. . ...... . ........ . .......... . 

400m3 

4 435 )) 
2 314 •> 

16 217 
13 597 
33 523 )) 

71 
8-!3 )) 

13 517: -
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S u o r i t e t u t t y 6 t: Edella mainituista tyomiiarista on yksi ura
koitsijaliike suorittanut rautetiehallituks n 
kans a tekeman a sopimuksen mukaisesti lasku
ja sivuojien kaivua 520m3 , maansiirtoa rataleik
kauksista 2 750m3 , lisamaan ajoa 2 300m3 ja 
kallion louhintaa 110 rna. 

Loviisan-Vesijarven 77 km pitwsen kapea
raitei en radan muuttaroiseksi normaaliraiteisek i 
uoritettiin suunnitelman taydentiimistii varten 

lisiitutkimuksia. 

R u m m u t j a s i 11 at. Muutamissa rum
muis8a on perustusten kaivutyot aloitettu. 

P a a l I y 8 r a k e n n o. Kapearaitei8en radan 
liikenteen hoitamiseksi tarvittava kunnossapito 
iirtyi 1.11.1957 alkaen radan muutostyon hoi

dettavaksi. 
H u o n e r a k n n u k 8 e t. Rakennusaikai

seen majoitustarkoitukseen pystytettiin viiliai
kaisia rakennuksia 6 kpl ja eriiitii kapearaiteison 
radan rakennuksia kunno tettiin majoitusta 
varten. 

J{aulirannan-Kolm·in raiasuunnalla suori
tettiin valilla Pello-Kolari v. 1956 tutkitun ns 
vayliinvarren suunnan lisaksi kaksi vaihtoeh
toista tutkimusta: tiiyskoneellinen tutkimus • iep
pijtirven kylan kautta kulkevalla, 64 km pitui
sella suunnalla ja puolikoneellinen tutk.i=us ns 
viiylanvarren suunnan ja Sieppijiirven suunnan 
valisella ns keskisuunnalla. 

Rautatietutkimukset 

Vuonna 1957 ktiynnissa olleisiin rautatie- ja 
ratarakennuksiin niiden aloittamisesta alkaen 
vuosittain ja yhteensa kaytetyt rahamii.firiit 
samoin kuin niihin ja rautatietutkimuksiin 
vuonna 1957 kaytetyt varat ilmenevat seuraa
vasta taulukosta: 

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

Tyollisyysvamt 

Varattu v. 1957 
maks. v. 1956 
menoja Yarten 19 Pl. VI: 1 

Myonnettu v. 1957 19 Pl. VI: l 
V. 1956 meno-

ra tit . . . . . . . . 393 893: -
V . 1957 menot 2 640 822:-
Jaannos .................. .. . . 

Vuosi I Kontio
miiki
'fah~at· 
ko>ki 

'uolahti
llaapa
j iirvi 

393 893: -
2 700 000:-

3 093 893:-
3 034 715:-

59 178: -

Joen uu 
Kovero 

Sillinjiirvi 
- Juan
koski I 

Orivesi
Jii.msa 

193±-3 H 313 178 1 601 3 2 -!91 053 
1939 29 912 353 10 0 1 576 11 861 -!49 
19-!0 4 443 702 6 333 69 16 931 281 
1941 3 67 966 5 027 573 19 759 320 
1942 5 391173 6 34 928 19 493 313 
1943 6 373 J 7 6 333 637 12 097 37-! 
1944 4 031 45 4 050 136 14 468 874 
1945 3 958 2 5 5 189 915 49 22 700 
1946 11 195 485 63 452 150 
1947 8 529 766 80 948 931 
1948 15 428 320 189 ()17 400 
1949 989 757 132 613 904 17 020 9-!7 13 865 126 285 250 322 
1950 29 955 094 228 650 716 171 893 800 H3 779 350 237 431 230 

Murto· 
maki
Otanmiiki 

1951 123 307 004 267 27-! 717 84 255 733 96 066 871 226 06-!328 81 079 488 
1952 218 H1 838 250 009 222 6 638 891 192 991 191 261 740 365 361513 
1953 316 0 1 925 05 356 852 159 85 074 176 387 914 57 132 440 426 489 909 
1954 346 387 752 1 216 78 078 3 5 275 301 435 133 715 65 705 161103 228 

ViherHii· 
sen rata-
rakennus 

1955 -!15 157 595 1 019 682 563 262 772 701 35 965 447 54 8-!7 5 6 47 502 947 296 310 
1956 673 191 569 7 5 465 052 211 288 469 296 624 319 3 405 538 15 335 196 225 676 612 

Lahden
Lovilsan 
muuto tro 

1957 620 249 572 893 844 297 275 408 521 339 67114 1122 612 7194 093 119 844 929 64 818 719 
Yht. 2 845 754 095 5 679 05 98 1 574 412 437 1 860 6 6 1 1 545 037 346 1 104 066 374 3-!5 817 851 64 81 719 

Yhteensci vuonna 1957 
Rautatie- ja ratarakennukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 333 ~11 601: -
Rautatietutk.imukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ~'10 822: -

V. 1957 kaytetty lisaksi: 
Simpoleen- Paril{kalan rata .... .. ... . ................. . 
Korian-Harjun yhdysrata ................... . ........ . 
Vihannin kaivosrata .. .... . . . ............ . ....... . .... . 

766 388: -
188 322:-

7 000: -
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IV. LIIKKUVA KALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET. 

Liikkuva kalusto. 

Vuoden 1957 aikana valmistui Lokomo Oy:lta 
2 kpl Hr 1-sarjan ra kaita henkilojuna etureita 
ja Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus 
OY:lta 4 kpl T1· 1-sarjan raskaita tavarajuna
vetureita. Liikentee ta poistettiin epataloudel
lisina ja loppuunkuluneina 37 hoyryveturia, 
yksityisille myytiin 1 hoyryveturi ja euvosto
liitolle lahjoitettiin 1 hoyryveturi eli yhteensa 
39 hoyryveturia. "aista muutoksista johtu n 
pieneni hoyryvetureiden lukumaara 33 kpl 
ja oli niita vuoden paattyessa 766 kpl. 

Valmet Oy:lta valmistui 10 kpl Vv 13-sarjan 
vail1toveturia. Kun vuoden aikana ei hylatty 
yhtaan moottoriveturia, oli niita vuoden lopu sa 
39 kpl. 

Dm 7-sarjan keveita moottorivaunuja valmis
tui kuluneena vuotena Valmet Oy:lta 35 kpl. 

aman aikaisesti hylattiin 2 kpl Ds 2-sarjan, 
1 kpl Ds 3-sarjan, 1 kpl Bm 3-sarjan ja 1 kpl 
Dm 4-sarjan eli yhteen a 5 moottorivaunua. 
'loottorivaunujen lukumaara li aantyi vuoden 

aikana 30 kpl ja oli niita vuoden !opus a 126 yk
ikkoa. 

Vaunuja valmistui vuoden 1957 aikana sew·aavat maarat: 

1 ja 2 lk makuuvaunuja 
2 Lk >> 

Kiskobussin liitevawlllja 
•> tavara- •> 

Astmto- ja tyovaunuja 
Virkavaunnja (ent.mot.v .) 

sarjaa CErn .. .. ................ .. ........ . 
•> E1n . .............................. . 

EFiab ............. . .. . ............ . 
Geoab .. . .......................... . 
BT .. . .... .......... . ......... . ... . 
A ................................. . 

9 kpl 
6 
7 
6 
3 
1 

Avonaisia tavaraYaunuja 
hiilenkuljetusvaunuja 
sepolinlevitysvaunuja 

HK ............................... . 
l\Iak ..... . ..... . ........... .. . . .... . 
Mas ..... . ......................... . 

484 kpl 
13 

119 

Hedelmankuljetusvaunuja 
Sailiovaunuja 

>> dieseloljykulj. 
Suur ailioiden kuljetusvaLmuja 

Vaunuja yksityisille: 

Posti - ja Lennatinlaitokselle 

)) )) 

Lohjan Kalkki Oy:lle 
Rikkihappo Oy:lle 

hell Oy:lle 
Esso Oy:lle 
Forsiitti ja Dynamiitti Oy:lle 
Skanoil (Kamex) Oy:lle 

Ggh ....... . .. . .................... . 2 kpl 
24 Go .. . ...... . ... . .. . .. ...... . . ..... . 

BOo ............................... . 36 
Svs ............................... . 16 

postivaunuja 
postilaitok en varastovaun. 
asunto- ja tyovatmuja 
irtosementinkulj .vaunuja 
sailiovaunuja 

sarjaa Po ................. . 
Pg ..... . ........... . 
PT ................. . 
8ilk ................ . 
Sri .. . ..... .. ... . ... . 
Gmz ...... . ........ . 
Gnz ... . ............ . 
Gscl .......... . . . ... . 
Sso ... . ............ . 

Yhteonsa 

32 kpl 

616 kpl 

78 kpl 

5 kpl 
2 
2 

15 
14 )) 
10 

5 
1 
1 >) 

781 kpl 

Hoyryvetureita ja yleisiti koneteknillisiti la1'tteita 
selcti niiden rakenteen parantamista lcoslcevat suun
nittelutyot. Viimeisten Tampereen veturitehtailta 
tilattujen raskaiden henkiloliikenno- ja tavara
liikennevetureiden valmistuttua on hoyryveturi
jaoston tyoskentelysarka laajentunut kasitta
maan yha enemman muita koneteknillisia teh
tavia. iinpa hankintatoimistolle annettujen 
varaosien ja erilaisten tarveaineiden hankintaa 
koskevien teknillisten ,-Iau untojen maara on 
jatkuvasti lisaiintynyt. Samoin on vetovoima
kaluston kulkuominaisuuksien tutkimista varten 
tarvittavaan mittausvaunuun ja sen hankintaan 
liittyvia seikkoja tutkittu saatujen tarjousten se
ka selvitysten perusteella, jotta tilattava vatmu 

tayttaisi mahdollisimman hyvin sille asetetut 
vaatimukset. 

Kasvavan tyomaari:i.n on ailieuttanut myos 
vuoden 1954 alusta voimaan astLmut unsi paine
astioita koskeva asetus, ko ka siita johtuvien 
valvontamaaraysten mukaan koneteknilli en toi
miston on laadittava yk ityiskohtaiset lujuus
laskut kailiista l{aytossa olevista seka uusista, 
kaytt66n tulevista hoYl·ykattiloista ja muista 
paineastioista. iinpa kertomusvuotena val
mistuivat veturi arjojen Hr1, Trl ja Sk3 h6yry
kattiloiden tyyppilujuuslaskut seki:i lujuuslaskut 
monista vedenantolaitosten erikoisista Rapid
hoyrykattiloista. VR:n konepajojen ja veturital
lien 1ampokeskuksiin a ennetetut Jammityskatti-
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lat on la.skettu erikseen, koska kulloinkin kayt
toon otetut vanhat veturikattilat poikkeavat 
melkoisesti toisi taan ja alkuperaisisti:i. tyyppi
piirustuksista, etenkin hit austen maiiraiin nah
den. Edelleen tarka.stettiin VR Hyvinkiian kone
pajan laatirnat Mikkelissa sijaitsevan puutavaran 
kylliistyslaitoksen oljysailioiden piirustukset. Tal
loin tehtiin oljynlammitysputkistoon eraita huo
mattavia muutoksia, jotka havaittiin tarpeelli
siksi oljyn nopean lammittamisen seka riittavii.n 
edullisten viskositeettiarvojen kannalta. Samalla 
suoritettiin myos siiilioiden luj uuslaskut. 

E irn rkkeina eri hoyryveturisarjoja koske
vista muuto toista voidaan mainita eraita kor
jauksia ja uudistuksia, jotka kaikki tahtiiiivat 
laitteiden toimintavarmuuden lisaiimi een, raken
teiden yksinkertaistamiseen ja nykyaikaistami-
een, valroistus-, kaytto- ja korjau ku tannusten 

alentamiseen ym naihin verrattaviin seikkoihin. 
Juuri valmistu. teknilliset seikat olivat miiariia
vina kun konstruoitiin Hr1- ja Tr1-veturisarjoja 
varten kokonaan levysta hitsattu hoyrynko
kooja korvaamaan aikaisempi monimutkainen 
valurakenne. amoihin veturisarjoihin tehdyistii 
muista parannuksi ta mainittakoon li iiksi 
Ge tra-p hjaventtiilin paineilmakayttoinen au
kaisulaite seka Tr1-sarjan hyvin onnistuneeksi 
osoittautunut kattotuulilevy, joka siirtaa ajon 
aikana hytin taak e syntyviin ilmapyorteen niin 
pitkalle, ettei e eniia voi tuoda nokea ja polya 
hyttiin. 

Huomattavan miiiiriin tutkimus- ja suunnit
telutyota on aiheuttanut yha lisiHintyva py:rki
mys yhtenaistaa eri veturisarjojen va.staavia 
osia korjausten helpottamiseksi ja varaosamiia
rien viihentiimi eksi. Jaihin toihin kuuluvat 
mm erikokoisten hitsaamalla kiinnitettavien tuli
ja lieskaputkien piirustttkset. Sitiipait i on eri 
veturisarjoihin t hty joukko valmistu - ja kaytto
teknillisten seikkojen parantamiseen tiihtiiiiviii 
rakennemuutoksia, kuten . iirtymallii Mliller
paineentasausmiintiiluistiin Hv4-vetm·eis a ja 
konstruoimalla iiiidettiiva telinripustin Tv2-sar
jan vetureille. Li iiksi on pienehkoja muutoksia 
tehden uusittu eraitii vanhoja piirustuksia, kuten 
s itsemiiii. eri vetm·isarjaa koskevat miinnan
varren tupiiiin tiivistyspesakkeen piiru tukset 
joilla ko rakenteet yhteniiistettiin mui a sar
joissa kayt ttavia vastaaviksi. 

Eraana vuoden aikana suoritetuista suurim
mista konstruktiotoista mainittakoon lopuksi jo 
edellisen vuoden lopulla konejak ojen pyynnosta 
aloitetun varikkojen huoltolaitt isiin kuuluvan 
vetureiden kuonauskanavien koneellisen kuonan
poi tolaitteen suunnittelutyon loppuunsaattami
nen. 

Tyojiirjestyksen mukaisesti on viela suoritettu 
vastaanottotarkastukset Tampereen veturiteh-

. tailla va.lmistuneille viimei ille kotimai. ille hoyry
vetureille. Nama 9livat v . 1955 Lokomo Oy:lta 
tilatut kaksi Hr1-veturia n:ot 1 020 ja 1 021 seka 
Tampereen Pellava- ja Rauta-Teolli uus 0 ake
Yhtiolta tilatut neljii Tr1-veturia n:ot 1 093-
1 096 . Mainitut veturit croavat aikai emmi ta 
samojen sarjojen vetureista sikali, tta myo nii
den kayttokoneistot ovat t.aysin vierintalaake
roidut. Tama periaatteellinen rakennemuutos on 

4 

suoritettu siten, etta myos samojen sarjojen van
hat liukulaakeroidut veturit voidaan mahdolli
simman help sti muuttaa taysin vi rintalaak -
roiduiksi. uoritetuis a koeajoissa todettiin v tu
reiden rakenne erittain onnistuneeksi jane kaikki 
hyvii.ksyttiin liikenteeseen. 

Moottorivetureita ja moottorivaunuja seka niiden 
rakenteen kehittamista koskevat suunnittelu- ym 
tyot. 

:riinkuin edellisiniikin vuosina muodostivat 
moottorivetureita ja -val.muja koskevista toi ta 
huomattavan osan rakenteilla olevan kaluston 
tyon ja tarveaineiden tarka tukset ja valmi tu
neen kaluston vastaanottokoeajot luovutu tar
kastuksineen. 

Kertomusvuonna valmistui uutta kalu toa 
seuraavasti: 35 Dm7-moottorivaunua (ki ko
autoa) ja 13 liitevaun.ua, (7 kpl matkustaja- ja 
matkavarao a. ton i altaviii liitevaunuja sarjaa 
EFiab ja 6 kpl tavaranlmlje u liitevaunuja ar
jaa Geoab) ekii 10 Vv13-dieselvaihtoveturia, 
kaikki Valmet Oy:n Lentokonetehtaalta. Kalus
ton osarakent iden, kuten aluskehy ten, korien, 
telien, pyorakertojen ym tarkastukset suoritet
tiin Lentokon tehtaalla ja rakenteilla olevien 
Vrll-dieseljiirjestelyveturien osalta myo 
Lokomo Oy:Ua. Lisiiksi kuului tarkastu toi
mintaan Dm7-moottorivaunujen die elmootto
rien koekaytto ja tarkastus Valmet Oy:n Linna
vuoren Tehtaassa. Huomattava tapau oli 
marraskuus a Tampellassa suoritettu ensimmiii
sen Tampellan valmi taman 1\IAN-\ V 22 /30A 
m .A.-dieselmoottorin 100 twmin koekiiytto 
UIC:n saantojen mukaan. Ko moottori oli 
ensimmiiinen Vrll-vetm·ien 840 hv moottoreista. 

amoin oli m rkittavii tapaus enstmmats n 
Tampellan valmistaman Vrll-vetureihin tulevan 
hydraulisen vaihteiston SRM-D ' l. 2 T koekaytto 
Tukholmas a, jossa moottorijaoston edustaja oli 
koekayttoa euraamassa. 

Kertomu vuonna olmittiin lukuisa ti uusia 
hankintasopimuksia. N e kii-sittivat 33 Dm7-
moottorivaunua, 48 EFiab-liitevaunua, 4 FPoab
liitevaunua (joista posti- ja lennatinhallitus 
rahoittaa kaksi) ja 13 Vrll-dieseljarje telyv tu
ria Valroet Oy:n Lentokonetehtaalta seka 13 
\ rll-die eljiirjestelyveturia Lokomo Oy:ltii. 
Naita kaikkia hankintoja varten laadittiin tar
jouspyynnot ja uoritettiin aatujen tarjou. ten 
arvostelu tilausten taytantoonpanoa varten. 

amoin elvitettiin tilausten yhteyd ii, mitii 
konstruktiivi ia muutoksia oli saatujen kiiytto
kokemu ten p rusteella tehtava hankittavaan 
kalustoon entiseen vastaavaan kalustoon verrat
tuna. 

Kertomusvuonna jatkettiin Yrl1-sarjan die el
jiirjestelyveturien piirustuksien tarka tusta ja 
kiiytiin neuvotteluja niiden johdosta Y almet Oy:n 
ja Lokomo Oy:n yhteisen uunnitteluelimen 
>>Yeturi uunnittelu Valmet-Lokomon* kan sa. 

amoin kaytiin neuvotteluja v. 1956 tilattnjen 
Hr12-dlesellinjaveturien rakenteesta tiimiin suun
nitteluelimen seka Tampellan ja Stromberg Oy:n 
edustajien kans a. Edelleen tutkittiin myos 
useid n ullwmaisten diesellinjaveturien raken
netta ja ominaisuuksia, osittain saatujen tarjous-
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ten perusteella ja osittain veturitehtaissa ja 
rautate illa Hanskassa, aksassa, Hollannissa, 
B elg ia sa, Rvoitsissa ja Ruotsissa. 

Liikenteessa ollutta moottoroitua kalustoa. 
koskevien tarpeellisiksi oso it tautuneiden rak nne
muutosten s uunnittelua jatkettiin. ~lm selv itel
tiin, mita muutok ia Hrll-diesellinjavetureissa 
on syyta uorittaa niiden koneistojen uusimisen 
y hteydessa. Kertomusvnonna suor itett iin myos 
kokeita kumijoustoisilla pyorilla yhdessa Dm7. 
moottorivaunussa. Edell en su or itett iin koe
a joja 5-vaihteisilla Yaihdelaatikoilla varustetuilla 
Dm7-moottoriYaunuilla ja samoin koeajoja Vv14-
veturilla, jos a oli n ormaalin General Motors'in 
kaksoisdi selmoottor in sijasta Valmet Oy:n kak
so isdieselmoottori 1 615D2. Kiitojunarunkojen 
kulkuominaisuuksia t utki tLiin suorittamalla ver
tailev ia heilahtelumittauksia toisaalta cmden
tyyppisilla telinkehdoilla varustotussa kiito
jtmassa ja to isaalta vanhantyyppisilla kehdoilla 
varustetussa kiit junassa. 

K on etekni llisen toimiston ins in66ri t toimivat 
k ertomusvuonna myos opettaj ina kuljettaj ille ja 
k oneapulais ille ja rj estetyilla u seilla dieselveturi
ja moottorivaunukursseilla. 

Vaunuja ja niiden rakenteen pm·antamista lcos
lcevat suunnittelutyot . 

\ 'uoden 1957 suunnittelu- ja piirustustyo k oski 
etupiHissa tavaravaunuja, kuten edellisonakin 
VLlOtena. Katetuista tavaravaunuista jatk ett iin 
uuden. nykyaikaisia vaatirnuksia vastaavan lam
min,·auntm, sarja Ggv, s uunnittelua ja vaunun 
piirustukset saat i.in niin valmiiks i, etta proto
tyypi_n rakentamiseen voitiin ryhtya. uunnit· 
t lu- ja piirustustyo jatkui kuitenkin vielii seu 
raavan v noden puolelle, vaikka s uurin osa tasta 
tyostii tehtiin k erto musvu otena, jolloin so oli 
vaunujaoston laaj impia tyoosuuksia. L iimmin
vatmuk i luettavan, Dk-vaunusta muutettavan 
h delmienkuljetusvauntm, sarja Ggh, ed elli en ii 
vuotena vahnistuneita pi irustuks ia taydennet
t iin. Uuden jiiiihdytysvaunumallin suunni ttelua 
barkittim. 'amoin harkittiin erikoisen, kalojen 
kulj etukseen sopivan vatmumallin suunnittelua, 
mutta todettiin, etta ainakin toistai ek i kaloja 
kulj etettaessa tuUaan toimeen jo kaytettavissii 
o levilla liimmin- ja jaiihdytysvaunuilla sek a edel
liimain itull a uudella jaahdytysvatmulla, kun sel
lainen saaclaan aikaan. Avonaisten tavaravaunu
jen osalta koski suunnittelu- ja pi_i_rustustyo etu
paiissa jo rakennettuj en er i vaunutyyppien raken
teen parantamista. Tiista suurin tyo koitui Hk
vaunujen hyviiks i, johon tyohon s isiiltyi = 
vaun1.m er i os ien vahvi tamista tarkoi.ttava 
uunnittelu ja toimenpiteet parempien teles

kooppipy lvii iden saami ek s i. Vanhoj en korkea
laitaisten Hdk- ja Hv-vaun.uj en s ivuluukkuj en 
matalo ittamista koskeva suunnittelu- ja piirus
tustyo a loitettiin kertomusvuoden loppupuolella. 
Tamii tyo, jonka piiamiiiiriinii oli myos niiiden 
vaunujen lattioiden vahvistaminen paksummalla 
Jankutuks lla, jatkui seuraavan vuoden puolelle. 
Malminkuljetusvaun1.m, sarja Om, kaukaloiden 
Jukituslaitte ita varten tehtiin niiden vahvista
mista tarkoittavia piirustuks ia. Taman va1.m1.m 

tolin, K 13, p a rantamiseksi uhrattiin myos verra
ten paljon s ULmnittelu- ja piirustustyotii, jota 
osoittavat valmistuneet lukuisat pii_rustuksetki.n. 
Sepelinlevitysvaunusta, sarja Mas, dellis nii 
vuotena tehtyjii pii_ru tuksia tiiydennottiin. 
Uus ien avonaisien 4-akselisten tavaravaunujen 
suunnittelussa joudutt iin avustamaan Valmet 
Oy:n Rautpohjan tehdasta, jo],a oli saanut 
suorittaakseen naiden vaunujen s uunnittelun. 
Erikoisvaunuk i luettavaa uutta 120 t suur
kuormau svaunua, sarja Ose, varten laaditt iin 
useiLa pii.rustuksia. Taman vaunun lavett i 
uunruteltiin matalammaksi ja siis kiiytiinnolli

semmaksi kuin aikaisernrnin rakennettm Osb
vaunun lavetti. Siiiliovaunuista 21 m 3 :n typpi
liuosvaunua varten laadittiin pii.rustuksia, jotka 
e ittiivii t rom sa ilion er lkoisrakenteista kiinni
tystii atulaan, . iWion eristysta ja tyoskentely
lavaa portai.neen. 

Henkilovaunuja Yarten tehtiin muutamia pii
rustuksia ja valmisteltii.n terasrunkoisten henkilo
vaunujon alkaansaamista. Henkilovaunuja k os
kcva tyo oli kuit enkin v erraten viihiiistii. Se oli 
etupiiiissa laus un tojen muodossa tehtyii s uunnit
telutyotii, j osta es imerkkinii mainittakoon s uun
nitelma kahvilavattnujen varustamiseksi neste
kaasukayttoisillii jiiakaapeilla. 

Erikoistarkoituk i.in aiotuista vatmuista jatkui 
uuden, mm omalla bensiini-vaihtovirta-gene
raattorilla varustetun rontgenkuvausvaunun 
suunni ttelu. Vaunua varten tarvittavan suunnit
telu- ja pii_rustustyon piiaosan lim .ee katsottava 
kuuluneen kertomusvuoden osalle. Myos ront
genku vausvaunun koneistojen hankintaan liitty
viii asioita jouduttiin samalla jossaii:t m iiiirin 
kasittelemiiiin. Mittausvaunun hanldntaan s isii l
tyviii asioita kehiteltim ed elleen ja olivat kiis itte 
lyn kohteena erikoisesti mittauslaitteet ja ulko
mailta hankittavaksi aiottu teriisrunkoincn var
sinainen mittausvaunu teleineen. 
Yloisia vaunujen eriko isosia koskevia uunnit 
telu- ja piirustustoitii tehtii_n runsaasti. Esimer
kiks i kannatuslaitteista laadittiin lukuis ia pii
rustuksia. Erityisesti m aini ttakoon, etta edelli
seltii vuodelta periiism olevaa tyotii 20 t kantavan 
pyoriik erran aikaansaamiseksi jatkett ii_n ja paiis
tiinkin asiassa pyoriikerran eri os ien hankinta
vaibeeseen. 

Asiantuntijalausuntoja ja or ikoispiirustuks ia 
jouduttim laatimaan mita erila is immista asioista. 
Naistii osan mnodost ivat hank intoihin liittyvat 
k oneteknilliset k ysymyk et, joista maini ttak oon 
es imerkkeina lans unnot 4-akselisten 60 t kanta
v ien avonaisten tavaravaunujen hankinnan val
mistelemiseksi ulkomailta ja lausunnot va1.mujen 
pyori:ikertojen osien seka kiiiintolavojen valu
teriisos ien bankintaan liittyvien tarj ousten arvos
telemiseks i. Erikoiskuljetuksiin lii ttyv ista kysy
myksistii joudutt iin antamaan lulwi ia lausun
toja, joid en laatiminen mones. a tapauksessa 
ai_heutti paljon tyotii . Ka itellyi ta y li kolmesta
sadasta eriko iskulj etu. kysymyksestii vail{eim
pana lien ee pidettiivii si_ta, joka koski 250 h en gen 
vcsibussm kuljetusta Tm·usta Toijalaan. Useita 
erikoiskulj etuksia varten laadittiin myos piirus
tuksia. 
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Tyojarjestyksen mukaisesti huolehdittiin vas
taanottotarkastuksista uusien vaunujen ja pyorii
kertojen osalta Pasilan konepaja sa ja monien 
rakenneosien osalta myos yksityisten toiminimien 
tehtaissa. Mainittakoon edelleen vaunujen toi
rninnan tarkkailu linjalla, mika rnonessa tapauk
se. sa on johtanut eri osien rakenteen parantami
seen. Opetustoirointaan vatmurnieskursseilla 
j~uduttiin myos uhraamaan verraten paljon 
a1kaa. 

l'eturien fa vaunujen ja1·rulaitteita ja niiden 
parantarnista koskevat suunnittelutyot. 

Kertorousvuoden aikana osallistuttiin yhteis
tyossa Yetw·isuunnittelu Valrnet- Lokomo, 
Schweizeri.sche Lokomotiven und Mascbienen
fabrik tehtaan ja Knorr Bremse Gmb:n kan.s a 
uuden diesellinjavetW'in Hrl2 jarrulaitteiden 
v_~lintaan ja suunnitteluun. Tama. vetmi paatet
tlrn varustaa Knorr-tehtaiden valrnistamin nyky
aikaisin jarrulaittein, joihin kuuluu mm sah
koisesti nopeusmittarista ohjau.simpulssinsa 
saava suurnopeusjarru seka uusi automaattinen 
kuljettajave~ttiili. . Tarna tyo aiheutti paljon 
tarkastelu: Ja selvtttelytyota seka neuvotteluja 
em tehta1den kan.ssa. Raskasta vaihtovetw·ia 
Vr3 varten laadittiin suoratoimisen jarrulaitteen 
asentamista koskevat piirustukset, koska on 
osoittautunut, etta vetmia on vaikea kasitella 
ilman suoratoimista jarrulaitetta talle vetW'i
sarjalle kuuluvi.ssa tehtavissa. vl3-vaihtovetu
rin ja Dm4-moottorivaunun jarruvivuston sub
teen tebtiin pienempiii muutostoita. 

Vaunujen jarrulaitteid n nykyaikaistamiseksi 
su_ori~etti~ alu.stavaa tutkimu.styotii kc kittyen 
erikmse t1 tarkastelemaan malminkuljetusvau
nun, litt Om, varustamista kaksipuolisella jarru
vivuston saatajalla ja mekaanisella, automaatti
ses_ti (pneumaattisesti) ohjatulla kuormajarru
vaJ~teell a . Valmet Oy:n Rautapohjan tehtaan 
meille uunmtteleman raskaan 4-akselisen avo
;aumm jan~ait~~iden s~teen a1mettiin objeita 
Ja tarkastettun pnrustuksm seka neuvoteltiin nii
den johdosta. 'iiiliovaunuja varten Jaad ittiin 
piirustuk et ruuvijarrun sovittamiseksi aikai
sernmin kaytetyn jalkavipujarrun tilalle, koska 
uusien ailiovaunujen paino on kohonnut niin 
ettei jalkavipujarru eniia riita niiden hallitsemi: 
seeD:·. J·arrulaitteiden osia suunniteltiin ja piir
ret_tn~ uude~leen, .. rom jarrutonkat n:o 1 ja 21. 
Erikmsta•·kmtuksnn kaytettavia vaunuja arten 
laadittiin jarrulaitepiirustuksia muuntaen Uihinna 
sopivia sarjapiiru tuksia ko vaunuihin sopiviksi. 

Varsinaisen suunnittelun ja siihen suoranai
se. ti liittyvan tyon lisaksi Jaadittiin erilaisia tek
nillisia lausuntoja ja selvityksia. Naista mainit
takoon jarrulaiteosien ja -tarvikkeiden hankin
noista annetut lausufl!l-Ot, vauriotapausten joh
dost~ suontetut tutktmukset lausuntoineen ja 
tutkrmus perusnopeuskiisitteen poistamisesta 
junatW'valli.suusmitiiraysten pe1·usteena ja sen 
korvaamisesta suurimrnalla sallitulla nopeudella. 

Jarrujaoston insinoorit suorittivat tehtaissa 
uusien vetureitten ja vaunujen jarru- ja pneu-

maattisten servolaitteiden vastaanottotarkas
tuksia seka eW'asivat naitten toimintaa koeajo
jen yhteydessa. 
_ ~aoston in~inoorit vastasivat myos paineilma
Ja JRrrulatttetden opetuksesta kolmella varsinai
sella vetminlmljettajakurssilla seka yhdella Dm4-
ja kolmella Dm7-moottorivaunukaluston kuljet
tajille tarkoitetulla lyhyella erikoiskur.·silla. 

Lammitys- ja terveysteknillisten laitosten suun
nittelu. 

Vuoden 1957 kuluessa tehtiin koneteknillisen 
toimiston lampo- ja terveysteknillisesea jaos
tos a Iampo-, vesi-, Jamminvesi- ja viemiirijohto
suunnitelmat seuraavia rakennuksia varten: Kuo
pion konepajan lisarakennus, J oensuun vaunu
korjaamo ja vanhaan veturitalliin rakennetut 
buoltotilat, Rajamii.en tavarasuoja- ja toimisto
rakennus, Kontiomiien 24-perheen asuinraken
nu , Porin varikon lampokeskus, huoltorakennus 
ja korjauspaja, rak.mestarin astmto Oitissa, juna
toimi to ja rataosaston paja Kuopiossa, ratatyon
tekijain huoltorakennus Haminassa, Oulun toi
mistorakennukset N okelassa, ratainsinoorin 
asuinrakennus Riihimaella, rataosaston tyo
huolto- ja varastorakennus Kouvolassa, Oul~ 
a emarakennus, Siinkimaen py akkirakennus, 
terveydenbuoltolaitos ja -rataosaston huolto
rakennus Toijala sa, buoltotilat Tampereen 
asematalon kellarissa seka Hyvinkaalle raken
nettavan konepajan valimo. 

Lampo-, ve i- ja viemarijohtosuunnitelmat 
tehtiin Mikkelin kyllastyslaitosta varten. 

Y'ksinomaan lampojohtoja kasittavat suunni
telmat tehtiin siirrettavaa majoitusvaunua seka 
seW'aavia rakennuksia varten: Ke1nija.rven ja 
Haapamaen veturitallit, Kotkan tavaratoimisto 
Ylitornion asemarakennu.s, Kaulirannan asema: 
rakennus ja asemapiHillikon asuinrakennus, 
asemapaiillil{on asuinrakennus Seinajoella, Han
gon moottorivaunutalli, Kaivokatu 6 Helsinki 
seka Oulun ratapiha-alueen hoyryjohdot. 

Yksinomaan kylrnavesi- ja viemarijobtoja var
ten tehtiin piirustukset asuntorakennukseen 
Haapamaella. 

Ilma tointi ja tuuletussuunnitelmat tehtiin 
seuraavia rakennuksia varten: Kuopion kone
pajan li arakennus, Joensuun vanhan veturital
lin huoltotilat ja vaunukorjaamo, Pasilan veturi
tallin . korjausj)aja . ja . huoltotilat, Kuopion 
konepaJan kengttys- JR httsausosasto, Porin vari
kon huoltorakennus ja korjauspaja, rataosaston 
paja Kuopiossa, Turun pikatavararnakasiini, 
Kouvolan rataosaston iyo- ja huoltorakennus ja 
Tampereen asematalon huoltotilat. 

Ratajakson piiallikon a uinrakennuk een 
Turussa tehtiin lamminvesi- ja lampojohtosuun
nitelmat. 

Vetu:rikattiloiden tulipesan muw·auspiirustuk
set tehtiin seuraavia kattila-asennuksia varten: 
Haapamaen vetW'italli, Porin vetu:ritalli ja 
huoltorakennus~ Pasilan varikon lampokeskus, 
Tampereen vankon lampokeskus, J oensuun uusi 
veturitalli. 

Vesijohtojen asemakartat tehtiin Sankimaen 
ja Hiltulanmaen asema-alueita varten. 
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uunnittelu- ja piirustustoitten oh ella Himpo- ja 
terveystelmillisen jaoston insinoorit su orittivat 
sek a yksityisten to iminimi n etta Pa ilan kone
pa.jan va.ltionra.uta.teille a.senta.mien lammitys
ja terveysteknilli ten laito ten ta.rka.stuksia. ja 
va.staanottoja seka antoivat lampo- ja terveys
teknillisen a lan a.sio ita koskevia. lausuntoja. 

Konepafat: 
Vuonna 1957 oli valtionrau tateilla edelleen 

6 paakonepajaa, nimitti.iin Hyvinkaan, Pas ila.n, 
Tm·un, Vaasan, Ou1un ja Kuopion konepajat. 
Hyvinkaiin konepajan ala.isena osastona toimii 
lisi.iksi Hel ingin valimo ja. Kuopion konepajan 
alaisena Pieksamaen vaununkorja u paja. 

Pii.akonepajoissa ja niiden alaisissa konepa
joissa. on varsinaisen veturin- ja vaununkorjauk
sen ohella suoritettu myos muita joko korjauk
seen liittyvia tai erillisia toita, joista seuraavassa 
on 1ueteltu huomattavimpia. 

1. H y v i n k a a n k o n e p a j a j a. H e 1-
s i n g i n v a 1 i m o. 

Konepajan suorittamia toita: 
erilaisia pyoriikertoja sorvattu 2 033 kpl, erilais
ten pyoriikertojen pyoriii rengastettu l 027 kpl, 
erilaisia aks leita uusittu 55 kpl, kytkin- ja kam
mentappeja uusittu 73 kpl, ilmapumppuja kor
jattu 668 kpl, syottopumppuja korjattu 34 kpl, 
voidepumppuja korjattu 685 kpl, veturin gene
raattoreita korjattu 469 kpl, vetur in kattiloita 
va.lmistettu 3 kpl, veturin kattiloita tayskor·jattu 
82 kpl, veturin kattiloita si: ii.p. katsa tettu 49 
1.-pl, muita eril. kattiloita korjattu 13 kpl, veturin 
paineilmasailioita korjattu 64 kpl, i1masai lioita 
valmistettu 15 kpl, vetm·in savutorvia valmis
tettu tai korjattu 225 kp1, veturin- ja vaunun
jousia korjattu 11 680 kpl, va.unun jousia valmis
tettu 2 700 kp1, nostureita ja kaivinkoneita kor
jattu 5 kpl. Lisiiksi on valmistettu veturin y lin
tereita 6 1.-pl, vetru-in luistinhakkeja 1 3 kpl, 
vaunun vetokoukkuja 1 000 kpl, vaunun puski
menpaita 2 800 kpl, vaunun laak eripesan ohjai
mia 4 730 kpl, vaumm apukytkimia 300 kpl, ve
turitallin ovia 6 paria, raidepuskimia 60 paria, 
valo-opasti.nkaappeja 50 kpl seka sailiovaunun 
sailio iti.i 61 kpl. a.moin on vaunun akseleita 
sorvattu 433 kpl. 

Helsingin va1imossa on valettu jarrutonkkia 
ja -anturoita 135 016 kpl, laaker ipesiii. 6 003 kpl, 
veturin y lintereita 7 kpl, arinarautoja 16 6~8 
kpl, tulipesiin suojuslevyja l 368 kpl, vi.ili tonkkt ii. 
11 759 kpl, erilai ia ilmajarrunosia 19 254 kpl, 
vetotangon johtobolkkeja 3 421 kpl, laakerin vali
laattoja 10 207 kp1, telin keskioita 286 kpl ja 
puskimen tupp i1oita 1 60 kpl. 

Konepaja ja valimo ovat kii.yttaneet teriistii 
2 124 ton, jarrutonkkia ja -antru-oita 151. 4 ton, 
muuta valurau taa 3. o ton, messinkia ja pronssia 
44. 9 5 ton ja va1kometallia 28. 6 5 ton. 

Helsingin valimo on valanut jarrutonkkia ja 
-anturoita 2 0 6 ton ja muuta valurautaa 952ton., 
sekii Hyvinkaan metallivalimo m ssinkia ja 
pronssia 99. 7 s ton ja valkometallia 66. o s ton. 

Uudis- ja uudistustyona valm istui. HyvinkiHi.n 
konepajalla kiskohitsa.amo, jonka toiminta paiis
tiin alkamaan kertomusvuoden syksy1lii. 

Uusia k oneita j a 1aitteita on ba.nkittu Hyvin
kaiin k onepajalle mm: y leisjyrs inkone, k omres
sori sabkomoottoreineen, haarul<katrukki., 2 kpl 
hitsausmuuntajia ja ka.asuleikka.uskone seka H 1-
singin valimoon haa.rukkatrukki ja keernatykki. 

2. P a s i 1 a n k o n e p a j a. 

Konepajassa on rakennettu mm seru-aavat 
uudet vaunut: 12 kp1 l. j a 2. l mah."Uuvaunuja, 
!itt CErn; 7 kpl 2.1 makuuvaunuja, litt Em; 4 1 
kp1 avonaisia tavaravaunuja, !itt Hk; 119 kpl 
eepeli.nlevitysvaunuja, li tt Mas; 13 kpl hiilen
kuljetusvaunuja, litt Mak; 16 kpl suursiiiliovau
nuja, litt Svs; 82 kpl erilaisia , a iliovaunuja, litt 
BGo, Go, Gmz, , r i, Sso; 20 kpl vaununalustoja., 
litt Silk· 5 kpl vaununalustoja, litt Gmz; 2 kpl 
postiva.unuja, litt Po; 2 kpl postiapuvaunuja, litt 
Pe; 2 kpl virkatarvetavaravaunuja, litt Bg ja 
uudelleen rakennettu 2 kp1 postivaunuja. 

Lisiiksi on modernisoitu 12 kpl henkilova1.muja, . 
valmistettu 12 kpl hedelmienkuljetusvaunuja 
seka rullalaakeroitu 15 kp1 Fo-vaunuja. 
Lisaksi konepaja on valmistanut 2 kpl lu mia.u
roja. 2 kpl kiiiintolavoja ja 2 kpl siltoja. 

Konepa.ja. on kayttanyt terasta 7 250 ton, 
jarrutonkkia ja anturoita 465. ton, muuta valu
rautaa 596. o ton, messinkia ja pronssia 94. 1 2 ton 
seka valkometallia 45. 11 ton ja valanut mes inkia 
ja pronssia 105.6 3 ton sekii. valkometallia 85.11 
ton. 

Uusia koneita ja laitteita on hankittu rom 1 
tra.ktori ja 4 kpl sahkonostimia. 

3. T u r u n k o n e p a j a 

Konepajas a on sorvattu eri lais ia pyorakertoja 
2 571 kp1 ja eri laisia pyoramenkaita 343 kpl. 
Erilais ia pyoriinrenkaita on kiinnitetty 417 kpl, 
sekii. valmistettu raidepuskimia. 60 paria,vaihteen 
asettim ia 340 kp1, vaihteen kielia 614 kpl, vaih
teen risteyksia 472 kp1, vai.hteen vastakiskoja 
995 kpl, vai.h teen vetotankoja ja niiden osia 1 143 
kp1 ja. erilaisia va.i.hteen muita osia 35 446 kpl. 

Lisiiksi on valtionrautateiden eri osastoille va1-
mistettu mm opa.stinmerkkeja, raidomittoja, 
o ljyruiskuja seka erilaisia kalustoesineita, kuten 
kannuja, lyhtyja, vaatekaappeja jne. 

Konepaja on kiiyttanyt teriisti.i 842 ton, jarru
tonkk ia ja anturoita 62,6 ton, muuta va lurautaa 
109. ton, mes inkia ja pronssia 4. a o ton ja valko
metallia 0. o 1 ton. 

Uudi.·- ja uudistustyona valmistui k erto
musvuoden aikana moottorien koekiiyttohuone. 

Uus ia. koneita ja laitteita on hankittu mm. 
aarporakone, paineki illoitusk one, kampiakselin 
hiomakone, kiertokankien porauskone, argon
hitsauskone, pikalataustasasuuntaaja sekii 2 kpl 
sahkonostimia. 

4. V a a s a n k o n e p a j a 

Konepajan su rittamia toitii: erilai ia pyora
kertoja sorvattu 1 354 k p l, erilaisia pyorakertoja 
rengastettu 184 kpl, rata-autoja korjattu l kp1 
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veturin jousia korjattu 1 828 kpl, tuliputkia 
va.ihdettu 3 668 kpl, lieskaputkia. va.ihdettu 339 
kpl, ka.ttiloiden tayskatsa.stuksia suoritettu 20 
kpl, kattiloiden sisapuolisia katsastuksia suori
tettu 30 kpl, painesailioiden katsastuksia suori
tettu 44 kpl ja ka.ttiloita vaihdettu 10 kpl. 

Konepaja on kayttanyt terasta 44. 4 ton, jarru
tonkkia ja anturoita 46.1 ton, messinkia ja prons
s ia 5 . 6 7 ton seka valkometallia 4. o 1 ton ja valanut 
messinkia ja pronssia 12. as ton. 

Uusia koneita ja laitteita on hankittu mm. 
ultraii.anilaite, haarukkatrukki seka sahkonostin. 

5. 0 u 1 u n k o n e p a j a 

Konepajassa on erilaisia pyorio"ikertoja sorvattu 
1 294 kpl, vaunun pyoranrenkaita sorvattu 118 
kpl, kokillivalupyorakertoja hiottu 59 kpl, vau
nun pyorakertojen akselitappeja pa.inekiilloitettu 
1 146 kpl, lumiauroja tii.yskorjattu 5 kpl ja resii
noita valmistettu 65 kpl. 

Konepaja on kii.yttii.nyt terii.sta 63. a ton, jarru
tonkkia ja -anturoita 22. 6 ton ja messinkia ja 
pronssia 0. a 4 ton. 

Uudis ja uudistustoista mainittakoon, etta 
lampokeskuksen laajennustyot samoin kuin 
ruiskuma.a.laamon teko saatiin piiatokseen. l\iaa
laa.mon edessii. oleva kiiii.ntopoyta kon istettiin. 
Pohjoispiiii.n raiteiston jarjestely- ja laajennustyo 
suoritettiin konepajan seisonta-ail<ana ja samalla 
asennettiin myos sahkokayttoinen siirtolava rai
teiston yhteyteen. Kertomusvuonna aloitettiin 
myos vaunuvaa'an asennustyot. 

Uusia koneita ja laitteita on hankittu mm: 
3 kpl hitsausmuuntajia, 2 kpl sahkonostimia ja 
1 ultraaii.nilaite. 

6. K u o p i o n k o n e p a j a j a P i e k s a
rna en vaununkorj auspaj a 

Kuopion konepaja.ssa on erilaisia pyorii.kertoja 
sorvattu l 212 kpl, erilaisia pyorii.kertoja renga 

T y o t u n t i e n 1 u k u m a a r a: 

Piiiikoncpajat ........... . .... . .......... .. . . 
v_~il0okorja~spajat .... .. . . ................ . 
SahkokonepaJa .... . ........................ . 

Ybteensa 

tettu 117 kpl, vetmin kattiloita vaihdettu 21 kpl, 
veturin kattiloita tiiystarkastettu 19 kpl, veturin 
kattilan isapuolisia tarka.stuk ia 32 kpl, paailma
sii.ilioiden tarkastuksia suoritettu 85 kpl, erilaisia 
laakereita ja niiden osia valmistettu 2 217 kpl, 
erilaisia venttiileita ja niiden osia valmistettu 
273 kpl seka rakennus- ym koneito. korjattu 35 
kpl. 

Pieksamaen valmunkorjauspajassa on vaunuja 
kunnostettu erikoiskayttoa varten 51 kpl, vaunun 
sivuluukkuja valmistettu 4 950 kp1 ja vaunun 
sivuovia 271 kpl, vaunun laakeripesiii. koneistettu 
831 kpl, vaunun puskimen osia koneistettu 100 
kpl, vaunun telin keskion osia koneistettu 201 
kpl, erilaisia pyorakertoja sorvattu 2 581 kpl sekii. 
erilaisia pyorii.kertoja rengastettu 448 kpl. 

Konepaja ja vaununkorjauspaja ovat kii.yttii.
neet: teriistii. 687 ton, jarrutonkkia ja anturoita 
128 ton, muuta valurautaa 26 ton, messinkiii. ja 
pronssia 7. & 7 ton sekit valkometallia 23.7 6 ton ja 
valaneet messinkia ja pronssia 12. so ton seka 
valkometa.llia 23.16 ton. 

Uusia koneita ja. laitteita on Kuopion kone
pajaan hankittu mm: traktori, liekkikarkaisu
laite ja laikkaka.tkaisukone seka Pieksamii.en 
vaununkorjauspa.jaa.n traktori, karusellisorvi, 
sorvaus- ja. painekiilloituskone sekii. lail<kakat
kaisukone. 

Kuopion konepajan lisatilojen rakenta.minen 
aloitettiin v. 1957 kevii.iilla. Lisarakennus kasit
taa uuden koneistuso aston, veturinkorjausosa -
ton laajennuksen seka huoltotilat. Osa naistii. 
tiloista voitiin ottaa kii.yttoon kertomusvuoden 
aikana. 

Pieksiimiien va.ununJwrjauspajan lisii.raiteet 
valmistuivat v. 1957. Puutyoosa.ston siirto suori
tettiin loppuun ja puutyoosaston uusi purusii.ilio 
saatiin valmiiksi. 

Y. 1957 

8 044 881 
1484 861 

82114 
9 611 856 

v. 1956 

7 326101 
1469 026 

78 914 
8 874 041 

v. 1955 

7 391497 
1517 40 

81702 
8 990 607 

Tyotunteihin ei si.siHly tapaturma-, sairas- ja vuosilomatunteja. 

V a.l m is t u k s en a r v o: 

Pii.iikonepajat .............. . ............. . . . 
Varikkokorjauspajat ... .. .. . ........... . .... . 
Sahkokonepaja .. . ... . .. . ....... . ........... . 

Yhteensa 

5 276 248 825: -
4 78 061 666: -

29 204 576: -
5 783 515 067: -

I 4 797 120 321: -
4 70 021 669: -

25 910371: -
5 293 652 361: -

Selostusvuonna tyoskenneltiin piiakonepajoissa 6-pii.ivaisin. tyoviikoin. 

T y 6 n t e k i j a i n I u k u m a ii. r a v u o d e n 1 9 5 7 1 o p u s s a. 

Piiiikonepajat ................. . .......... . . . 
Varikkokorjauspajat ........................ . 
Siihkokoncpaja ............. . ......... . ..... . 

Yhteensa 

4163 
808 
215 

5186 

4370 
826 
215 

5 411 

4 232114 335: -
446 211 327: -
25 740 382: -

4 704 066 044: -

3 864 
822 
199 

4 885 
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Koulutustoiminta 

Konepajakouluista valmistui v. 1957 aikana 
67 veturinlammittajaa ja 14 ammattityontekijiia. 

Liikkuvan kaluston korjaus v. 1 9 57 

Piilikonepajat Korjattu liikkuvaa knlustoa 

Vetureila ja. moottoriva.unnja 

Uusia oppisopin1.uksia tehtiin 54 veturinlam
mittajitoppilaan ja 47 ammattioppilaan kanssa. 

HenkiiOvaunuja Tavaravaunuja 

Tiiys- I Yiili-

I 
I'ika-

I 
Yaurio- Tiiys · 

I 
Pika-

I 
Vanrio- 1 Tii.ys-

I 
Viili-

I 
Pi!< a· I Vaurio-

korj. korj. korj. korj. 

Hyvinkiiii ••• • 0 0 ••••• •••• 92 105 195 4 
Pasila ....... . .......... 21 33 12 5 
Turku •••••••• 0 ••••• •••• 1 25 47 14 
Vaasa ••••• ' •• 0 ••• • • •••• 57 77 31 14 
Oulu ....... . ..... . ...... - - - -

Kuopio .......... . .... . . 6!) 87 15 11 
Pieksiimiiki . . . . . . . . . . . . . . - - - -

Yhteensii 240 327 300 48 

Konejalcsot 
1. konejakso ............. - - 1 610 13 
2. >) . . . . . . . . . . . . . - - 728 17 
3. ~ ............. - - 522 26 
4. ~ 0 ••••• ••••• •• - - 2 230 48 
5. >) ......... .. . . - - 401 3 
6. )) 0 • ••••••••• •• - - 1 743 (j 

7. I) ............. - - 1 557 9 
8. I) ......... . ... - - 432 17 
9. )) ............. - - 3 696 3 

Yhteensii. - - 12 919 142 
Kaikki yhteensii 240 327 13 219 190 

Si.ihkolaitteet 

Valtionrautateiden omat sahkolaitokset ovat. 
kehittaneet sahkoenergiaa Helsingis a l 362 700 
kWh:a ja Hankasalmella 58 100 kV\'h:a. 

Kertomusvuoden aikana varu tettiin Niini
maan ja Pesiokylan liikennepaikat sii.hkovalais
tuksella, joten sii.hkoistettyjen liiltennopaikkoj en 
lukumaiirti vuoden lopussa oli 692 . Lisaksi varus
tettiin eri ratajak.sojen alueilla yhteensa seitse
man vahtitupaa sahk6valaistuksella. 

Hatapihojen valaistuslaitteita li attiin ja 
uus ittiin Alavudella, Haapajarvon satamassa, 
Hangossa, Hyrynsalmella, Inhassa, Kaipiaisissa, 
Kemissa, Kontiomaella, Mantyluodossa, Paril{
kalassa, Perniossa, Porissa, Putikossa, Sa lossa, 
Turengissa ja Vainikkalassa. Uusia 32 metrin 
valonheitinmastoja pystytettiin lisalmell , Imat
ralle, Kuopioon, Lahteen ja Ouluun, yksi kuhun
kin seka Kouvolaan ja Helsinkiin kaksi kum
paanl{in. Vuoclen lopussa oli s iten 26 liikenne
paikalla yhteensa 87 kpl 32 metrin valonheitin
pylvi.ista. 

Helsingissa valrnistuivat uuclen asemaravin
tolan ja siihen liittyvien tilojen uusitut sahkoase
telmat. Samoin suoritetti in 1..mclen matkatoi
miston ja postin siihkolaitteiden taydellinen uusi-

korj. korj. korj. korj. korj. korj. korj. 

- - - - - - -

895 332 - 1072 142 1 265 -
9 58 8 1 418 1!)9 1 675 44 
1 24 - 967 39 235 10 

22 43 2 1188 235 13 8 96 
- - - - - - -

75 53 - 2 375 445 2 512 -
1002 iHO 10 7 020 1060 7 075 150 

- !) 928 31 - 49 7 452 18 
- 491 7 - 1220 (i 461 74 
- 388 1 - 246 4 871 6 
- 1 160 I 3 - 819 5 641 170 
- ~~~ 2 - 505 2 376 22 
- 1 - 126 2 576 13 
- 1 017 8 - 602 7 026 232 
- 489 - - 107 1 278 12 
- 251 - - 512 7 238 34 
- 1-!622 53 - 4186 44 !119 581 

1002 15132 63 7 020 5 2-16 51 994 731 

minen. Rautatiehallituksen huonetiloissa suori
tettiin sahkoasetelmien uusimi. ia ja laajennuksia. 
Aseman julkisivun valaistussuunnitelmat tehtiin 
ja osa valaistuslaitteista valmistui. Asemahallin 
valaisimet asennettiin paikoilleen. 

Joensm:m uuden veturitallin neljan vetu.risijan 
seka Oulun veturitallin uuclen osan kuuden 
veturisijan sahkolaitteet valmistuivat. Sahko
asetelrnia uusittiin Imatran, Nurmeksen, Pasilan 
ja Seinajoen veturitalleissa. 

Lahteen valmistui uusi vedenottolaitos . Jar
veliin, Kivesjarven, Kiiralan, Pesiokyla,n, Pi.bti
putaan ja Tikkurilan vedenottolaitokset siih 
k6istettiin. 

ii.hkoistottyjii.. pumppulaitoksia on valtion
rautateilla kaikkiaan l 05kpl. Inkeroisissa vahnistui 
asemapaalli1<6n asLmnon, Jepualla rakennusmes
tarin kalustovajan, Kajaanissa tavaratoimiston, 
Kemissit uuden tavaratoimiston seka kolmen 
asuinrakonnuksen, Kiuruvedella rata-autotallin, 
Kouvolassa kolmen ja neljan perheen asuin
rakennusten, Lapinlahdella pajan, Oitissa raken
nusmestarin asunnon, Oulussa uuden tavara
makasiinin, PesiokyHi.ssa ratapilian, rakennusten 
ja halkokentan, Porissa huoltorakennuksen ja 
autokot·jauspajan, Riihimaella 1.mden korjaus
pajan, Vainikkalassa siirtokuormauslaittU'in, 
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ratao aston varaston ja tyotuvan seka Ylivies
ka sa kiskohitsaamon sahkolaitteet. aunoja 
sahkoistettiin 20 kpl. 

Kertomusvuoden aikana korjattiin ja uusittiin 
Hyvinkaan postitalon, JarvenpiUin ja Ka. kisten 
ta.vara. uojan, Kymissa kahden asuinrakennuk
sen, Ka.jaanin, Loimaa.n, Oulunkylan ja Tikku
rilan asema.ra.kennusten, Histeen asomapiiallikon 
a unnon, Vaa an tavara uojan ja Vallilan tava.ra
toimiston sahkoasetelmat. Tampereen a ema
hallin valaisimet uusittiin kokonaan. 

Sahko istety ilia li ikennepaikoilla suoritettiin 
lisaksi vahvavirtalaitteiden uudis- ja uusimis
toina: 

Alavuden halkokentan sahkotyot, J out enon 
l. o kv ·:n syvakaivopumpun asonnustyot, Oitin 
turvalaitoksen liityntiityot, Olhavan vyorytys
antolaiturille asennetun sahkovintturin sekii 
halkokentan sahkolaitteet, Oulunkylan aseman 
jalankulkutunnelin sahkotyot, Pa ilan kone
pajalla jannitteen muutostyot, suurjannitelii
tyntatyot Mak lankadun sutmnalta, Seinajoen 
ratapihan alikulkusiltojen automaattisesti toimi
vien tyhjennyspumppujen asonnu tyot, Toija
lassa autojen Iammityslaitteiden a ennustyot, 
Kotkan ratapihan muuntoa. man ja Pasilan 
muuntoaseman II rakennustyot eka Siitaman 
kivilouhoksen muuntamon laajennu tyot 300 
kVA Ii amuuntajalla tarpeellisine lisalaitteineen. 
Lisak i sahkoistettiin kaantolava Oulun kone
pajalla. 

Sahkoteknillisessa toimi to sa laadittiin k er·to 
musvuoden aika.na. lisiik i sahkotyosuunnitelmat 
Imatran uutta muuntoasemaa, Kemin veturi
ta.llin 10 veturisijaa ja korjauspajaa, Kontio
miien 24-perh en asuntorakennusta, Kouvolan 
rataosaston tyo-, huolto-, ruokala- ja varasto
rakennu ta, Kuopion veturilwrjauspajaa, Mik
kelin kyllastyslaitosta, Riihimaen uutta siirto
kuormauskatosta, Toijalan terveydenhuol tokes
kusta ja huoltorakennusta seka Turun vat•ikolle 
rakennettava.a huoltorakennusta varten. Samoin 
tehtiin suunnitelma Kajaani-Kontiomiien siirto
jiinnitteen muuttamiseksi 10 kV:sta 20 kV:iin. 

U usia keslrusaikakellojiirjestelmia asennettiin 
seitsemiille liikennepaikalle ja vanhoihin jiirjes
telmiin hankittiin lisakelloja. Yhteensa hankit
tiin eitsemiin piiiikelloa ja 1 6 sivukelloa. Kes
kusaikakelloja on nyt 47 liikennepaikalla. 

Liikkuvan kaluston varustamista sahkova.lais
tuksella jatk ttiin ed Ileen kertomusvuoden 
aika.na. Vuoden lopussa oli siihkovalaistuja vetu
reita 481 eli 62. s % kaikista hoyryv turci. ta. 
Taydelli in valair:;tu laittein varustettuja vaunuja 
oli 626 ja ns. Iiitevaunuja 62, joten siihkovalai -
tuja vaunuja oli n10don lopu a yhteensa 688, 
mikii on 51. 6 °/0 kaikista henki!Ovaunui ta. 4-akse
li ista henkilovatmuista oli ahkovalaistuja 5 6 
eli 77.3 %-

Kertomusvuoden a.ikana on myos jatkettu 
rautateiclen sahkoistiimistutkimuk. ia. Tutl<imns 
alkoi jo 2.5 1956, jolloin rautatiehallitus maarasi 
tehtavak i alusta.van tutkimuksen rauta.teiden 
sahkoistiimista varten. , elostus suoritetta.va.sta 
tyosta annetti in 20.1 0. l 956 ja val ittomasti a.loi
tettiin tutkimusmateriaalin keraiiminen tarkem-

paa selvitysta varten. Ainei ton keraaminen saa
tiin loppuunsuoritetuksi kertomusvuoden aika.na. 

ahkoistamissuunnitteJua ja son toteuttami ta 
vastaavan sahkoisen osan osittaisen kustannus
arvion tekeminen annettiin Euroopan sum·impien 
sahkokonetehtaiden perustaman yhtei en limen 
»A.rbeitsgemeinschaft fiir Planung und Durch
fi.ihrung von 50 Hz-Bahnelektrifizicrungem, 
johon jascnina lmuluvat seuraavat toiminimot: 
A EO, AEG, AI thorn, Brown Bov ri, Jcumont, 
Oerlikon, chneider-Westinghou e, iemens-

chuckortwerke,tehtavaksi. 
Kertomusvuoden aikana on toimitettu Arbcits

gemeinschaftin tarvitsemien perustietojen lwriia
minen. :Vlyoskin on kiiyty henkilokohtaisia. neu
votteluja ko a iantuntijoiden kanssa tutkimuk
seen Jiittyvista ky ymyksista ja oltu lisaksi hei
dan kanssaan jatkuva a kirjeenvaihdossa. 

Toimistossa on kertomusvnod n aikana. keski
tetty tutkimukset hoyry- ja dieselvedon kustan
nusten miiarittelyyn seka kustannuseron elvit
telyyn Tata ja Arbeitsgemeinsohaftin tarvitse
mien tietojen hankkimi ta varten perustettiin 
erityinen neuvottelukunta. Tutkimusten ja nii
den aiheuttamien kii.ytannolli ten toiden Ia I as
ke1mien suorittaminen jai siihk:oteknillisen toi
miston tehtavaksi. Laskelmat aatiin kertomus
vuoden aikana piiapiirteissiian suoritetuksi. 

amoin on perehdytty myos sahkoistami en 
kaytannolliseen suorittamiseen ja koetettu mah
dollisuuksien mukaan jo edeltakii in varautua 
teknillisia suunnitelmia tehtaessa niihin erikois
kysymyk .iin, joita rautateiden siihk.oistamis
suunnitelmien totoutta.mise. sa tulee esiintymiiiin. 

Uu ia. telekuparijohtoja rakennettiin 533. 
jkm ja uusia teriisjohtoja 119. 4 jkm. Lennatin
johtoja ka.ksoistettiin puhelinjohdoil<si 731.6 jkm. 
Vanhoja terasjohtoja purettiin 304. o jkm. Puhe
linavojohtojen yhtei maara lisiiiintyi nain ollen 
1 080.s jkm. 

Viestipylvii linjojen vuosilwrjaustyot suoritet
tiin taystaajennuksena. 69 rata.kil metrilUi, osit
taistaajennuk ena 328 ratakilometrilla, raskaana 
vuosikorjauksena 673 ratakilometrilH:i ja kevy nii. 
vuosikorjaul sena 541 ratakilometrilla. 

Pylvaita pystytettiin 7 312 kpl. Kaikki kay
tetyt p lviiat olivat kreo. oottikylliistettyja. 
Rautateiclen linjakorjaustyokunnat kunno. tivat 
rautateiden vie. tijohtoja 15 336. 7 jkm ja posti
ja I nnatinhallituksen johtoja 13 87 4. 7 jkm, 
yhte nsi:i 29 211.4 jkm. 

Uu ia puhelinmaaka.ap leita asennettiin yh
teensa 55 paikalle ja niiden yhteinen pituus oli 
61 033 m ja johdinpituus 3 378 794 m. Puhelin
ilmakaapeleita a ·ennettiin 57 kohda. sa. Naiden 
yhteinen pituus oli 7 348 m ja johdinpituus 
237 916 m. 

Kertomusvuoden aikana asenncttiin ja otettiin 
kayttoon kaksi 12-kanavaista lmntoaaltojarjes
telmaa, joten vr:lUi on nyt kaytossa y~teen. a 
kak i 12-kanavaista, yhdeksiin 3-kanavatsta Ja 
seitsemiintoista 1-kanaYaista kantoaaltojiirjes
telmiiii. 

usia selektoripuhelimia a ennettiin Tampere 
-Pori valiselle ratao all junaohjausjohtoon 13 
kpl sel~:ii Oulun ratapihalle va.ihclepuhelimiksi 8 
kpl. Selektoripuhelimien puhelinliityntojen Juku-
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maarii oli vuoden lopussa 632, joista 587 on lii
k nn osaston ja 45 rataosaston ldiytos ii. 

H ikkovirtalaitteiden asern1Ust6itii suoritettiin 
H el ingissii, Turu sa ja K emissii. Naiden yhtey
des a asennettiin ristikytkinteline ita 3 kpl. 

Rautateiden toimesta hankittiin ja luna tettiin 
yleis iin k e kuks iin liittyvia puhelinyhteyksia 47 
kpl. 

Pas ilan k on epaja ta poistettiin vanha auto
maattikesku k ayto tii ja tilalle a ennettiin 
k oordinaattivali tsijoilla toimiva uusi vuokrattu 
120 tilaajan keskus. Vuoden 1957 lopussa oli 
rautateilla kii.ytossa kuusi aut maattikeskus ta, 
j oiden yhteinen tilaajakapasiteetti oli 1 218. 

Kankopuhelinverkon automatisointia laajen
n ettiin vuoden aikana ottamalla kaytantoon 21 
uutta kaukojohtoa automaattis en tai puoliauto
maattiseen liikenteeseen. Laaj ennuksen yhtey
dessii asennettiin 42 kaukovalintapaatetta. Puoli
automaattis n kaukoliikentees en liltetyt uudet 
ke kuk et olivat Kuopio, Jyvaskyla, Joensuu, P o
ri, Orivesi ja Karjaa. Vuoden lopussa oli auto
maattisia tai puoliautomaattisia kaukoyhteyksia 
yhteensa 71 , joista fysikaalisia 32 ja kantoaa.lto
yhteyksia 39. 

Puherekisterilaitteet asennettiin T a.mpereen 
vaununjakajalle. 

U us ia kovaaanisjarj e telmia otettun k ayttoon 
neljiilla ratapiha lla, ja. kolmella asema.lla. Vuoden 

lopussa oli k aytossa 5 jarjestelmiia, naista 
kyrrun n n suurehkoa ka.uko-ohjattavaa. j iirjes
telmiia. Naissa o li yhteensa 77 vahvistinta ja 
520 k ovaaan.ista. Samoin otettiin Ta.mpereen 
ratapihan laskumiiessa k iiyttoon veturiradio
jarjest lma, joh on kuuluu kaksi liikkuvaa ja yksi 
k:iintea asema. 

Suurehkoja. turvalaitteiden uucl israkennustoita 
s uorit ttiin viime vuonna neljallii ja pienehkoja 
kuudella eri liikennepaikalla. Its toimisia tien
ristey laitoksia ra.kennettiin kahdell toista eka 
muutos- ja taydennystoita tehtiin kuudella eri 
tasoristeyksella. Turvalaitte id en muutos- ja tiiy
dennystoitii su oritettiin eitsemalla eri liikenne
paikalla. Turvalaitetoiden y hteyde sa rakennet
tiin 87.1 johdinkiJ metria ja purettiin 21.4 johclin
kilometria kirkasjohtoa. Pylvaita pystytettiin 
46 kpl ja maakaapelia laskettiin 52. 1 km ( 1 229. 9 
jkm). 

Risteilyanomusten perusteella annettiin vuo
den a ikana ri teilylupa. 178 vahvavirtaj ohdolle 
sek i:i 250 h eikkovirtaj ohdolle ja -asetelmalle. 
Sahkoas telmille myonnettiin 124 lupaa, koti- ja 
virkapuhelimia myonnettiin yhteensa 77 kpl. 

Risteilytarka. tuks ia suoritettiin sahk oteknilli
sen toimiston to imesta 93 ja ratainsin66rin to i
m esta 1 3. Vahva- ja h eikkovirtalaitte iden asen
nustarkastuksia suoritett iin yhteensa 143. 

V. VARASTOT JA HANKINNAT. 

ramsto- ia iakelusailOt . 

Yuoden 1957 aikana valmistui kaasuoljyn 
varastointia. ja jakelua varten sailioita seuraa
ville paikkakunnille: 

Varastosailiot: Vaskiluotoon (Vaasa) (1 530 000 
1), Pieksamaelle (1 640 000 1) ja K ouvolaa.n 
(1 550 000 I) sek a 

Jakelusiiiliot: Nokelaan (Oulu) (30 000 1), Haa
pamaelle (30 000 1), Hameenlinnaan (30 000 1) , 
Hyvinkaan varastoon (30 000 I), Jyvaskyliian 
(autovarikko) (2 200 I) ja Heinolaan (2 200 1). 

Lisiiksi on jarjestetty autoja varten kaasu
oljyn jakelupi teet eri jakelumittareita, mutta 
entisiii sailioita ldiyttamiillii : Ouluun (Pohjolan 
Liikenteelle), Seinajoelle ja Tampereelle (VR:n 
autoille) seka bensiinin jake1upisteet: Jyviisky-
1aiin (30 000 1), Haminaan (2 200 1), Kokkolaan 
(2 200 1) j a Pitajanmiielle (2 200 1). 

Lisaksi aloitettiin tyot Joensuussa kahden 
50 000 litran jakelusii ilion rakentamiseks i kaasu
oljya varten. 

T' a1·astot. 
Valtionrautateiden varasto i sa olevien tava

roiden keskimiiiirainen varastoar vo oli vuonna 
1957 8 475 684 100 m arkkaa, jakautuen eri varas
toj n kesken euraavasti: Helsinki 1 624 653 700, 
Hy,·inkiia 679 967 800, Turku 1 601 884 900, 
Oulu 410 394 200, Kuopio 1 323 594 800 ja 
Polttoaine- ja puutavaravarasto 2 835 188 700 

markkaa. Tarveaineita otettiin varastoista ldty · 
tettavaks i 11 8 10 168 900 markan arvo ta ja 
myytiin muille valtionlaitoksille seka yksityisille 
507 020 200 markan arvo ta. 

Hankinnat. 
Kaikkiaan ostettiin ta.varaa varastoihin seka 

suoraa.n kulutukseen varastotilia r asittamatta 
vuonna 1957 12 734 302 653 markan arvosta. 

Vara toja laskutettiin vumma 1957 ulkomailta 
tuodui. ta tavaroista seuraavin miiiirin: ,, \Q9 

Kivil1iilia ja koksia ... 
Pyoria ja pyorarenkaita 
Ratakiskoja ....... . . . 
Rautaa ja teriista ... . 
T.eraslevyja . ... ...... ·. 
Oljya ...... ......... . 
Sekala.isia tarvikkeita . 

Yht 

Polttoainetoiminta: 

ton. 
469 295 

1 162 
11 037 

1 169 
3 395 
4 102 

ensa mk 

mk 

3 185 1 7 31 6 
94 211 596-<. 

591 837 286"1 
67 126 119!5 

210 929 510'1'-
68 231 947 

5814905191( 
4 799 014 293 

Valtioru·autateiden polttoaine- ja puutava.ra
varasto vastaanotti v. 1957 halkoja 1 155 235m 3 , 

j o iden yhteinen hinta oli 1 593 96 167: - eli 
keskimiiarin 1 379: 70 m 3 kohti. Nama poltto
puut hankki piiiiasialli esti Valtionrautateiden 
polttoainetoimisto (Vapo). 

Polttoturvetta hankittiin yksityis ilta Vapon 
viilityksellii 32 983. 1 tonnia rahalli Ita arvo ltaan 
122 524 034: -. 

6(~ 
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Ratapolkkyja hankittiin 1 266 908 kpl hinta 
945 864 369 mk, vaihderatapolkkyja 34 265 kpl, 
34 191 892 mk, hirsiii. 13 223.2 jm, 3 427 971 mk, 
puupylvii.ita 4 830 kpl, 7 988 720 mk ja aitapyl
vii.ita 5 684 k-pl, 490 789 mk. 

Vuoden aikana kulutettiin valtionrautateilla 
polttoaineita: 

Halkoja 1 128 963. o m 3 , (826 842.5 m 3), kivi
hiiltii. 3 914 142. o dt, (3 826 707. o dt) seka poltto
turvetta 521 Ill. o dt, (467 454. o dt). Sulkeissa 
veturien kulutusosuus. 

Edella mainitun halkomii.aran lisaks i on ranta
tielaisille myyty 99885.5 m3 ja muille 770m 3 • 

Lammityskok ia hankittiin yhteen ii 935 420 
kg, josta Himmitykseen kii.ytettiin 827 030 kg. 

Polttoaineiden varastoimis- ja kiisittelykustan
nukset (kuormaus-, pinoam.is-, sahaus- ja vetu
reilleantokustannuksia ym) ol.ivat yhteensii 
401 580 104 mk, josta halkotyokustannukset 
232 666 674: - kivihiilityiikust. 146 492 581: -
ja polttoturvetyiikustannukset 22 420 849: - . 

Polttoainekentilla oli vuoden al.ussa 893 tyon
tekijaa ja 85 tyonjohtajaa sekii. vuoden lopussa 
746 tyontekijaa ja 85 tyonjohtajaa. 

Polttoainevarastoalueiden kunnostamistoitii ja 
jiirjestelyja suoritettiin Oulussa, missa uusi 
polttoainekentta kaikkine huoltotiloineen otettiin 
kayttoiin lopulli esti. Samoin otettiin pienehkojii. 
erilaisia huoltorakennuksia kiiyttiion Kuopiossa, 
'l'urussa ja Kontiomaella. 

Raidejii.rjesteiyja suoritettiin Kuopion, Seinii
joen ja Savonlinnan polttoainevarastoilla. 

Polttoaineen annon nopeuttamisen ja kustan
nusten siiastiimi en tak.ia siirryttiin hihnakul
jetinten kayttoiin Parkanos a, alossa, Jyviis
kyliissa, Kuopiossa ja Rovaniemellii.. minka 
lisaksi Olhavan polttoainevarastolla uoritettiin 
sahkoistamistyo. 

Tyoskentclyn rationalisoimiseksi hankittiin ja 
otettiin ki:i.yttoon traktorikayttiiinen >>Pikku 
Jussi>> kuormau - ja purkauskone Oulun poltto
ainevarastolla seka hihnakuljettimia Rovanie
mella ja RiihimaeiUi. 

Eri tyyppisia siihkiikii.yttoisia halonsahaus
koneita hankittiin kuusi kappaletta ja poltto
moottorilla varustettuja halonsabauskoneita 
muutettiin sahkokayttoiseksi myiis kuusi kappa
latta . 

Tavara- ja aineentutkimukset vuonna 1957. 

l\1etalleja: 

rauiaa ja teriiksiii. .... . . 
kuparia ja punametalleja 
valkometalleja ......... . 
ekalaisia ............. . 

Voiteluiiljyja ja -rasvoja .. 
sylinterioljyja ......... . 
kone- ja vaunuoljyja .. . 
sekalaisia oljyja ja rasvoja 
jarru- ja pakkasnesteitii 

5 3!83--59/1. 73 

529 kpl 
16 

241 
ll 

37 kpl 
129 

26 
17 

797 kpl 

209 

Juoksevia polttoaineita: 
ben iinia .... .......... . 
kaasu (diesel) oljyjii. ... . 
petrolia ...... . ........ . 
polttooljyja . .......... . 

Kiinteita polttoaineita: 
koksia . . .............. . 
kivihiilia .............. . 
turpeita ............... . 

l\1aalaus tarpeita: 
kuivia vareja .......... . 
oljy- ja lakkavareja ... . 
(lakka) vernissoja ... . . . 
ohennusaineita .... .... . 

Suojelu- ja kyllastysaineita: 

10 kpl 
170 

6 
1 

1 kpl 
152 

1 

48 kpl 
22 )) 

7 >) 

>) 

bitumeja . . . . . . . . . . . . . . . 1 kpl 
kyllii. tysoljyja . . . . . . . . . . 15 
(puu) tervaa . . . . . . . . . . . >> 

Puhdistusaineita ................. . 
'l'rasselia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Liima- ja Iii teriaineita ........... . 
Kankaita ja. lankoja ............. . 
Nahkaa, paperia ................. . 
Kumituotteita .......... . ........ . 
Juoma- ja kattilavesia ........... . 
Hiekkaa ja savea . . ............. . 
Sekalaisia. aineita .......... ...... . 
Liikatavaraa .................... . 

Yhteensa 

187 kpl 

154 I) 

77 )) 

16 l) 

21 
36 >) 

5 
46 

11 
100 

15 
48 
50 >) 

1 780 kp1 

Puutavaratoimiston alaiset tuotantolaitokset. 

Vuoden aikana suoritettiin sekti Somerharjun 
etta Haapamaen kylla tyslaitoksissa tayskorjaus, 
jonka vuoksi edellinen pii.iisi aloittamaan toimin
tansa 11.3. ja jalkimmainen 16.7 . Niiista ajan
kobdista lu.kien kyllastyslaitokset toimivat kah
dessa vuorossa vuoden loppuun. :::lomerharjun 
kyllii.styslaitokselle ba.nkittiin die eltraktori haa
rukkanostolaitteineen. Mikkeliin rakennettavan 
kiintean kyllastyslaitoksen suunnittelu- ja raken
nustoita jatkettiin koko vuoden. 

H a n k a s a l m en s a h a I l a sahaus oli 
pysahdyksissa vuosilomien takia 22.7--20.8 seka 
lisaksi tukki.en viihyyden vuoksi 14 paivaii. 'l'yo
konekanta on sahalla pysynyt eniisen suuruisena. 

Valtionrautateiden polttoainetoimiston 
(Vapon) kautta vastaanotettiin sahatukkeja 
702 74 . 67 j 3 ja rata- ja vaihdepiilkkyaiheita 
1 465 kpl. Edelliselta vuodelta oli tukkeja 
154 621.5 5 j3. ahattu tukkimii.iira oli ~46 995. s 3 

j 3 ja sahaustulos 4 091.5 std. 
Sahalta lahetettiin vuoden 1957 aikana lautoja 

ja lankkuja seka pa.rruja ja pelkkoja yhteensa 
3 876.6 std, telinelankkuja 49.7 , td, l 706 kpl 
ratapiilkkyji:i., 29 539 kpl kuormalavoja, 12 017 
kpl viestijohtopylviiiden orsia, 13 600 m 3 poltto
haketta, 178.4 std pientavaraa ja pieniki eria 
sivutuotteita. 'l'yontekijiiin lukumii.ii.ra on ollut 
keskimaii.rin 101. 

K o n n u n s u o n p o I t t o t u r v e v a 1-
m is t am o ll a valmistettiin polttoturvetta 
11 767 tn hintaan 2 998 markkaa tonnilta rauta-
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tie\·aunussa. Vuoden a1us a oli varastossa 16 593 
tn ja lopussa 11 926 tn. Lahetys nousi 8 518 
tonniin. Brikettia oli vuoden alussa vara tossa 
90 tn. Vuoden aikana valmistettiin 6 423 tn ja 
lahetettiin 6 200 tn. Yarastossa on 70 tn. Sivu
tuotteena valmistettiin 973 paalia turvepehkua, 
josta liihetettiin 817 paalia. Varastossa on 156 
paalia. 

Mikkelin kyllastyslaitoks e lta 
lahet ttiin kylla tettyna 8 346 kpl ratapolkkyja, 
1 024 kpl vaihdepolkkyja, 734 kp1 viestijohto
pylvii.ita, 244 kpl aidanpylvaita ja -sa1koja ja 
41. 1 m 3 sahatavaraa. KylHi tyso1jya ei kay
tetty. 1ahetykset toimitettiin vanhoista varas
toista. 

H a a p a m a en k y 1 I a s t y s 1 a i t o k-
s e 1 t a lahetettiin kyllii tettyna 122 665 kpl 
ratapoiJ,kyja, 6 122 kp1 vaihde polkkyji:i., 1 524 kpl 
johtopylvaita, 12 724 kpl aidanpylvaita ja -sal-

koja, 6 970 kpl py1vii.sorsia, 23 520 kp1 avovau
nunpylvaita ja 2 064. 9 7 m 3 sahatavaraa. Kyl
Histysoljya ki:iytettiin 1 013 235 kg. 

o m e r h a r j u n k y 1 I a s t y s 1 a i t o k-
e 1 t a 1ahetettiin ky!Histettyna 119 37 kpl 

ratapolkkyja, 10 604 kpl vaihdepolkkyja, 7 871 
kpl viestijohtopylvaiti:i, 742 kpl aidanpylvaita, 
11 000 kpl avovaununpylvaita ja 384.12 m 3 saha
tavaraa. Kyllastysoljya kayt ttiin 913 955 kg. 

Kolbo Oy:n ja Oy Impregnon kanssa tehdyn 
kylli:istyssopimuksen mukaan kylliistettiin lisaksi 
325 204 kpl ratapolkkyja, 6 61 kp l vaihdepolk
kyja, 1 095 l<pl johtopylvaita, 1 025 kpl aidan
pylvaita, 17 320 kpl avovaummpylvaita ja 
2 127.42 m 3 sahatavaraa. 

Kyllastaminen on tullut mak a.maan keski
maarin 2 547: 52 mk kuutiometrilta. 

Kiinteistojen ja. ka.lu ton piiiioma-arvot ja 
niissa vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset. 

P l\ii.oma-aryo 
1.1.1957 Lisli)"S 

1248 413 

Kuoletukse t 
ja poistot 

PU8.oma.-arvo 
31.12.1957 

Tyokoneet ................................. . 
Telakat .................................... . 
Toimisto-, asuin- ja huoltorakonnuksct ....... . 
Varastorakennul\set ja brikettilaitos .......... . 
Kyllii.styslaitosrakennus .......... . .. . ....... . . 

ahalaitos ................................. . . 

42 515 83 
275 ()50 

17 498 000 
6 534 536 
5 505 752 

36 450 804 
9 734 615 

2 617 400 
11500 

487 200 
201 800 

1 466 300 
4 784 200 

41146 926 
264 450 

17 010 o. 
6 332 736 

15 240 367 
34 9 4 504 

114 979 783 Yhteensa 108 789 325 10 983 058 

Standardisoiminen 

tandardien 1aatiminen: 

Hyvii.ksytty uusia standardcja 6 kpl. Arvos
teltavak i labetettyja stand. ehdotuksia 4 kpl. 

tandardi lehtien jakelu : 
Uusia lehtiii. Hihetetty jakelusmumitelma.n muk. 
2 079 kpl. Tilausten perusteella ± puh. ke kus
telujen mukaan lahetetty yhteen a n. 1 000 kpl. 

VI. LIIKENNE. 

Aikataulut. Aikataulu 123 oli kertomusvuonna 
voima a ke akuun 1 piiiviian asti. Kevatkau
della siihen kuitenkin tehtiin eriiita muutoksia, 
jotka johtuiva.t osittain jarjestelyjunien uudel
leenjarj telyista, osittain kiskoautojen sijoitta
mise ta liikenteeseen, talla k rtaa etupiiassa 
toiseen ja ensimmaiseen li ikennejak oon. 

Kesakuun 2 paivana voimaan astunee sa aika
taulussa muutettiin Hel ingin- Turun viililla 
lauantaisin kulkenut moottoripikajuna. P 35 joka
paivaiseksi ja lisattiin sunnuntaisin pikajuna P 
39, joka lahti Hclsingista 20. o 5 . Va.staavasti lisat
tiin paluujuniksi P 36, jolm liihti Turusta. 12. 15 ja. 
saapui Helsinkiin 15.12. Viimeksimainitut junat 
jiiivat myohemmin vakinaiseen kulkuun. Kesii
ka.udeksi 8. 31. lisattiin junalle P 1, joka 
venalaisten va.unujen vuoksi tuli liian suureksi, 
avuksi moottoripilu1ojuna P 9, joka kulki 10 min. 
ennen eclelliima.inittua junaa Kouvolaan a.sti ja 
kuljetti Kouvolan pohjoispuol lle m nevat vEu
nut. Paluujuna P 10 lahti Kouvolasta 12.50 ja 
saapui Helsinkiin 15.40. 

Kesakausijunat, P 67 /P 68 Seinajoki- Ouln 
ja I 357 /P 358 Tampere- Haapamaki olivat 
kulus. a . amoin 8.6- 31.8. Kiitojunat MK 3/Mk 

4 Helsinki- Savonlinna piclettiin kokeilum1elessa 
kulussa 16.9 asti, jolloin hava.ittiin, etta niiden 
kaytto supistui viikonloppuvuoroja lukuunotta
matta syyskuun alusta ratkai. eva ti. 

Kaukojunista muutettiin juna.t 65 /66 Oulun
Kemin valilla. seka 71 /72 ja 77 /78 Oulun- Kon
tiomaen valilJa kiskoautojunil<SI. Junat 57 /58 
muutettiin Kokkolan- Oulun valilla kiitotava.ra
juniksi, jolloin niista poi tettiin matkustajavau
nut. 1\iwhin kaukojuniin tehtiin eraita aikataulu
muutoksia.. 

Iisalmen- Y livieskan valiset junvuorot kor
va.ttiin kiskoautoilla. H nkilojtmia. lakkautettiin 
yksi junapari Kuopion- Iisalmen ja Joensuun 
- Outokummun valilta korvaarr.a.lla ne linja
a.utolla. Helsingin- Kirkkonummen, Turun-

a lon ja Turun- Loimaan valilta poistettiin 
samoin yksi junapari, joista viimemainittu kui
t nkin myohemmin pa.lautettiin l iikentee een. 

Kaukotava.rajtmia lisattiin yksi Riibimiien
Pieksamaen, kaksi Biibimaen- Turun (Karjaan 
kautta), kaksi Ta.mpereen-Oulun, kaksi Tampe
reen-Pieksamaen ja yksi Seinajoen-Oulun 
viiJille. 1\iyos jarjestelyjunien uudelleenjarjeste
lyista johtuvia aikataulumuutoksia tehtiin kesa-
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kuun alussa ratao ilia Seinajoki-Haapamiiki, 
Seinajoki- Vae.sa ja einajoki- Kokkola seka 
sen jalkeen Ylivieskan-Iisalmon, Ylivioskan
Oulun, Kuopion- Pioksamaen, Toijalan- Riihi
miien ja Kouvolan- Lappeenl·annan retaosilla. 

J oulukuun alussa muutettiin aike.taulut 
Ha.apamii.en- Seinajo n viihllii, jolloin ra kaat 
veturit alkoivat liikennoida ti:illa rataosalla. 
Samaan aikaan muutettiin aikatau.luja myos 
Pieksi:imiien-Kuopion valilla, johon oli muutettu 
ra ka kiskotus. Pieksiimaen- avonlinnan 
val i lla, jos a vett;rij unat korva.ttiin kiskoauto
junilla sekii Haapamaen-Porin valilla, jonne 
myos sar,tiin kiskoautoja. 

J unien kulku. nhteellisen leudon ja vahii
lumisen talven vuoksi junien kulku oli talvi- ja 
kevatkautena verrattain tyydyttava. Myohasty
misten lukumaara suoritettujen junien luku
maiirii.sta oli kaukojunien kohdalta tammikuussa 
n. 10 %, helmikuussa n. 15 %, maaliskuussa n. 
21 °,0, hubtikuussa n. 10 % ja. toukokuussa n. 
ll <Jo. 

en sijaan kesiikautena ositta.in suurempien 
juna.painojen ja. o it.tain ratojen korjausten ja 
kiskojen vaihdon ta.kia. myohastymiset listii:in
tyivii.t ja olivat ne ke akuussa 15 %, (Hki-Roi 
21 %), heinii.kuussa 14 % (Hki-Roi 21 %), ja 
elokuussa 12 % (Hki-Roi 18 %). yyskautena 
oli junien kulku jii.lleen parempaa. Kaukojunien 
myohi:i. tymiset vaihtelivat eri kuukausina 10-11 
% suoritettujen junien maariista, paitsi jou.lu
kuu sa, jolloin ne nousivat joululiikenteen vuoksi 
n. 1 prosenttiin. 

'l.'avaraliilcenne. Koko kertomusvuoden aikana 
kuormattiin 1 688 282 vaunua vestaavan luvun 
oltua ede]]j ena vuonna 1 736 822. Keskimaarin 
kuonnattiin paivassa 4 625 vaunua, mika luku 
on 425 pienempi kuin edellisena vuonna. 

Eri tavaralajien kesken jakautui kuormaus 
seuraavc. ti ( u.luissa v. 1956 va taevat luvut): 

Kappaletavara ............. . 
Vientitavara .... . .......... . 
Tuontitavara ...... . ... . .... . 
Elintarvikkeet ......... . .... . 
Teolli uustuotteet ... , ....... . 
Lannoitteet ja rebut .. , . , ... . 
::\Iaa- ja ki ilajit .......... . . . 
Puutavara ...... . .......... . 
VR oma tavara ....... . .... . 
lVIuut .. , ................... . 

24. 4% 
20. 9 )) 

9.6 
2. 7 

8. 3 )) 

2. 9 )) 
6. 2 )) 

14.2 » 
6. 1 >) 

4. 7 >) 

(23 . 2 %l 
(21. 2 >) ) 

(10. 2 >) ) 

( 2. 6 )) ) 

( 8. 7 )) ) 

( 2. 6 >) ) 

( 7. 5 )) ) 

(14. 6 » ) 
( 5, 8 )) ) 

( 3. 6 >) ) 

A. Vicnti Suomesta vaunukuormia, .. . ... , ... , ..... . 
B. Tuonti uomeen vaunukuorrnia .... , ............ . 
C. Luovutettu Suomesta keskimaarin pv:ssa , ...... , . 
D. uomal. vaunuja N-liitossa keskimaiirin pv:ssa .. . 
E. N-liiton vaunuja Suomessa l<eskirniiarin pv:ssa ... . 

Vaunukysynta on pystytty tyydyttiimiiiin 
koko vuoden a.jan, onpa suw·imman osan Vl.,LOtta 
ollut vaunu ylijii.ii.miikin, mika. korkeimmillaan 
ollessa nousi 4 000 va.unuun piiivassa. Liikenteen 
pienenem.inen on tuntunut eniten puutavaran kul
jetuksissa, joskin sita on esiintynyt myos muiden 
tavaroiden kohdalla. 

Kappaletavaraliikenne on pienentynyt edelli
seen vuoteen verrattuna noin 3 %:lla. 

Tavaroiden koneellinen kasittely on edelleen 
laajentunut. Vuoden lopussa oli kaytettavissii 
111 haarukkatrukkia ja 482 haaru.ltkavaunua. 
Kuormalavojen miiara oli vuoden lopussa 75 000, 
josta miiariista a iakkaille vuokrattuja oli 30 000 
lavaa. Taysmetallisia erilaisia hakkilavoja oli 
vuoden lopussa 6 000. Kiisittelyteho on vuodcn 
ku.luessa kohonnut, mikii. puolestaan on vahenta
nyt kasittelybenkilostoa. 

Puutavaran koneellisen kasittelyn kehittami
seksi on kertomusvuoden aikana tehty ptii:itos 
hankkia kokeeksi 12 tonnin kiintea nosturi 
Myllymuen asomalle.Talla nosturi]Ja voidaan 
yhdella kertaa siirtiia autolmorma pinotavaraa 
rautatievaunuun, jolloin kiisittelykustannukset 
tu.levat huomattavasti halpenemaan . 

Vaihtopalvelun tuntimaarat ovat supistuneet 
vuoden 1956 vastaaviin lukuihin verrattuina 
arkipaivii.a kohti laskettuina n. 13%:lla ja pyha
paivien osalta n . 15%:lla. Paivystystuntien o alta 
on supistuminen n. 6% ja jiirjestelyjunien osalta 
n. 30%. Jarjestelyjunien o. alta tapahtunut huo
mattavan suuri supistuminen on saatu aikaan 
luopumalla tava ta asettaa niita kulkuun kaildlla 
rata.o ·illa molempiin sm_mtiin juna.nvarustelu
asemien vi:Hille, ja ryhtymalla asetta.maan niita 
kulkuun ateettain liikennealueen keskuspaikasta 
li ikennealueen rajalle tai asettamalla niita ku.l
kuun vain toiseen suuntaan. Matka-a.ikojen 
supistumiseen on vaikuttanut lisaksi se, etta 
vuoden aika.na on saatu kaytt66n uusia raide
traktoreita, joita. on kaytetty arkipaiviia kohti 
laskettuna keskimii.arin 81 tuntia. 

Kokonaisuudessaan on tavaraliikenne kerto
musvuoden ailmna sujunut vaikeuksitta. Kulje
t,usteho on kohonnut ja ita tu.lee edelleen lisaa
maan paajarjestelyratapihoilla vuoden kuluessa 
ta.pahtuneet la.ajennu - ja uudistustyot. Naiden 
tu.ltua loppuunsaatetuiksi on kuljetusteho sa 
odotettavissa viela tuntuva nousu. 

Itiiisen tavarayhdysliikenteen ku.ljetu ten kehi
tysta neljan viimeksi kuhmeen vuoden aikana 
valaisevat seuraavas a taulukossa olevat luvut: 

1957 

64 447 
55 417 

214 
227 

1 531 

Yaunuan·oja ') 

1956 

57 934 
49 640 

198 
87 

1720 

1955 1954 

50 003 58 595 
39 943 40 329 

177 191 
172 272 

1 651 1 334 
') 4-akscliset vaunut munnnettu kahdeksi 2-akseliseksi vaunuksi 
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V i en t i. Kuten taulukon A-kohdesta ilmenee 
on uomesta euvostoliit toon lah tettyjen 
v ientikuormien lukumi.i.arii kahtena viime kulu
neena V1lOtena jalleen ruvennut ka vamaan. 
S ita ennen olivat vientikuljetuk et olle t lasku
suunnassa aina v uodesta 1952 lukien vuoteen 
1955 saakka. 

Verrattaessa vuoden 1957 vientia vuoden 1956 
vient iin eri tavaralaji n kohdalla, vo irlaan panna 
merkille, etta jalostettujen puu- ja paperituot
teiden kuten selluloosan, puuhiokkeen, kartongin 
ja paperin vienti on viime vuonna. ~.a vanut 
edell iseen vuoteen verratttma. Sen SIJ aan on 
raa'an paperipuun sel'a sahatavaran vienti pysy
nyt kaytannollisesti katsoen samana. J tmtta
paalujen vienti on kokonaan loppunnt. ama 
koskee puutaloja, joiden sijasta on v iety jo~in 
verran ovi- ja iklrunakehyksia seka huon kaluJa. 
Kon iden ja kaapelituotteiden v ienti o~oitt~a 
ainakin vaunukuormittain laskettuna JOnkm 
verran lisaysta. 

Paitsi N eu vostolii ttoon, liihetetaiin Suomesta 
etupaassa puu- ja paper ituottei~a Ne~v:ostol.ii.to~ 
kautta rautateitse n.s. kolman 1m mathm. a t ta 
on ensi sijalla v ienti Unkariin kii.sittaen l 0 598 
vk. (v. 1956 12 567 vk). Toisek i tulee Tsekkos
lovakiaan vienti, 1 469 vk. (v. 1956 l 763 vk). 
Vientil,uljetukset rautateitse ovat s iis mol mpiin 
em. maihin viihentyneet edelliseen vuoteen 
verrattuna. Picnempia miHiria erilaista tavara.a 
on lahetetty viela Puola.an, Roman iaan, Jugos
laviaan ym. 

T u on t i. Myos t uonti Neuvostoliitosta Su o
mean on v iimc vuosina oso ittanut kasvua kuten 
ed lla oleva.n taulukon B-kohclasta ilrnenee. 
Lisaysta on ta.pahtunut piHia iassa seuraa~ie!l 
tavaralaj ien tuonnissa: vehna, kaura, matsst, 
sokeri, apatiitti, bensiini, eri laiset olj yt, antra
si itti, teras ja rauta, kalisuo la seka metanoli. 
Vahennysta voidaan en ijaan todeta rukiin, 
suolan, rehukakkujen, luujauhon, koksin, kivi
hiilcn seka moot.toriajoneuvojen t u onnissa. 

Pi:i.ivittiiin luovutettujen vaunujen lukumiiiira 
(taulukko, kohta C) on viime vuonna kasvanut 
edelliseen vuoteen verrattuna, mika on luonnol
linen seurans viennin lisiiiintymisesta. Ktm 
otetaan huomioon kaikki luovutetut vaunut, 
joihin paits i varsinaisia vientikuormia, kuuluvat 
myos transito- seka er ina,iset muut kuormat 
(palautettavat v iljak il vet ym.) ja tyhjinii palau 
tetut sailio-, erikois- ym. vaunut, saaclaan sum
maksi 78 029 Juovutettua vaunua. Niiiden luovu
tul.:set jakaantuvat eri raja-asem ien kesk n seu 
raavasti: Vainikkala 38 576, Niirala 24 790, 
Parikkala 10 30 1 ja Imatranko ki 4 362 vaunua. 

VainikJutla on, kuten ylla o levasta ilmenee, 
edell eenkin raja-asemista en immiiiseili:i s ij a lla 
jo yk istii.iin luovutuk et huomioon ottaen. 
Lisaks i tapahtuu Neuvostolii tosta Suorneen 
tapahtuva tuonti valtaosaltaan Vainikkalan 
kautta. Sita paitsi saapuvat Suom e sa a ika 
ajoittain ta.rvittavat tyhjat Ncuvostoliiton van
nut piHiasia a Vainikkalan kautta. 

Luovutukset, Niiralan (aikaisemmin Tohma
jarven) kautta ovat niinikii.iin viime vuonna 
kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Parlli-

kalan ja Imatrankosken liikenne on myoskin 
jonkin verran lisiiantynyt. 

uomalaisten vaunujen kiiytto yhdysliiken
teessa (taulukko, kohta D) on v. 1957 Jisiiiintynyt 
huom.attavasti edelliseen v noteen verrattm1.a. 

Ylei na huomiona yhdysliikenteesta voidaan 
todeta, etta se kuluneenakin vuonna on sujunut 
kitkattomasti. Kuormausvirheita, jotka aikai
sempina v uosina a.iheu ttivat usein harmia raja.
asemilla, es iintyy nykyiian melko harvoin lii.het
tii.j ien opittua Iruormaamaan siiii.ntojen mukai
sesti. 

Autoliilcenne. Koko kertomusvuoden ajan 
hoidettiin val tionrautateiden linja-autoliiken
netta kiiyta.nnoilis ti kat oen vanhoissa puit
teissaan. Vain Toijalan- Hameenlinnan linjalla 
muuttuivat liikennoimisperusteet sil.:iili, etta 
rautatiehallitus joutui ha.nkkimaan liikenneluvan 
siihen a.akka junakorvausmielessa hoidetuille 
linja-atttovuoroil lekin, koska a.utoasetuksen 
kumoava 1.12.1957 voimaan tulJut uusi moottori
ajoneuvoa etus ei eniia ~yo!ltiinyt rauta.tei ll 
oikeutta kannatta.mattom1en JunavuoroJen kor
vaamiseen ilman liikennelupaa. Linja-a.utoJii
kenteen osalta on lisaksi syyta todeta, etta kerta
ja alennuslipputaksoja korotettiin kullmlaitosten 
ja y leisten toiden ministerion piiatosten mukai
sesti kaksi kertaa, nimittiiin 1.5.1957 ja 20.12 
1957 lukien. 

Kuorma-autoliikenteen puolella piiiiasiallisim
mat muutokset taas lii ttyivat pyrkimykseen 
laajenta.a k esk itettya kotiinkuljetustoimintaa. 
Tosin uu ien toimintakohteiden piiri ei paljoa
kaan lis>i.ii.ntynyt, silla edella mai.nittmm tarkoi
tukseen pyrittiin lahinna vain siirtyl?aJJa e~ini:i. i 
silla li ikennepaikoilla jok o normaaltmuotorsesta 
kotiinkuJjetustoiminnasta tai jakelulinjaliik n
teen puitteissa hoidetusta nouto- ja kotiinkulje
tuspaJvelusta ke kitettyyn kotiinkuljetustoimin
ta.an. Uusia keskitettyja kotiinkuljetuspaikkoja 
olivat Hii.meenlinna, Pinjainen, Kotka, Karhula, 
Kymi, Kyminlinna, Sotkia, Metsakansa, Rantoo, 
Nokia, ' Tilppula, 1antta, Kolho, Kokkola, Yks
pil1.laja, Pietarsaari, Leppiiluoto, Kauhava, Lap.ua 
ja Seinajoki. Huomattava viola on, etta Helsm
g in kiitotavaran kotiinkuljetus luovutetti in 1.6. 
1957 alkaen KTK:n pakettiautoille ttrakka
ajoiksi. 

Tavaralinjaliikennetta upistettiin heti vuoden 
alusta lukien Jopettamalla liikennoiminen lin
joi lta Turku-Lauttakylii- Vamma.la- Ta.mpere 
ja Lahti- Pertunmaa- Mikkeli ja lyhentii.miilla 
Helsinki- omero- Pori ja Helsinki- Fot·s a
Pori linj ojen liikennoim inen Helsingin ja Loimaan 
valisille tieosuuksille. SamaHa mu utettun Hel-
inki-Porvoo-Lahti linjan ajo ,Jar·venpii.iin

Miintsiiliin kautta kulkevalle suora ll e tielle ja 
La.hti- Loviisa linjaan lisattiin vaihtoehtoisena 
ajoreittina Orimattil.an- RatuJan- Artjarven
Porlammin t ieosuus. Maaliskuun alussa tavata
linj ojen lukumiiara palautui ennalleen, kun val
tionrautateiden kuorma-autoilla aloitettiin asian
mukaisin liikenn elu vm saannollinen tavaralii 
kenne linj o illa Mikkeli- Juva ja 1\Iikkeli
Kangasniemi. 
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Kappaletava.ran ja.kelu- ja nopeuttamislinjat 
lisaantyivat hieman, kun Seinajoki-Vaasa. ja 
Helsinki-Lohja valeille avattiin uudet linjat, 
ensin mainittu 1.1.1957 ja jalkimmainen 1.6.1957 
lukien. 

Edella mainitut muutok. et huomioon ottaen 
sisiiltyi liikenneosa.ston harjoittamaa.n autoliiken 
teeseen toimintavuoden lopu sa 12 henkilolinjaa 
yhteispituudeltaan 453 ki lometria, 18 tavara
linjaa yhteispituudeltaan 2 092 kilometria, 45 
kappaletavaran keraily- ja jakelulinjaa yhteis
pituudeltaan 3 049 kilometria seka 60 kotiin
kuljetukselle avattua li.ikennepaikkaa.. 

Toimintamuodoittain luetellen kertyi kerto
musvuoden aikana ajokilometr ja henkilolinjoilla 
1. 59, kotiinlmljetuksessa 3. & 6, tavaralinjoilla 
1. 4 6 ja jakelulinjoilla 2. 11 miljoonaa. kilometria 
oli yhteensa 8.12 milj. a.jokilometria. Kuljetetut 
ma.tkustaja- ja tava.ramaarat nousivat ka.ik
kiaan 1 429 000 ma.tkustaja.an ja. 686 916 ton
niin. 

Kertomusvuonna poistettiin kiiytosta ja. myy
tiin 2 linja.-autoa, 17 kuorma-autoa ja. 4 puoli
peravaunua. Va.staava.sti hankittiin tilalle 2 hen
kiloautoa, 32 kuorma.-autoa, 10 vaihtokoria, 15 
vaihtolavaa. 21 ha.arukkatrukkia. ja 5 la.ituri
traktoria. Nama ka.luston poistot ja hankinnat 
huornioonotta.en oli a.utoja.oston valvonnassa 
ta.pa.htuvan huolto- ja. korja.ustoiminnan alaisena 
vuoden lopussa ka.ikkiaan 12 h enkiloa.utoa, 34 
linja-a.utoa, 414 kuorma-autoa., 31 puoliperavau
nua, 24 va.rsinail ta. peravaunua., 50 va.ihtokoria, 
41 vaihtola.vaa, 111 haarukka.trukkia., 50 laJturi
traktoria, 12 ra.idetraktoria., 4 kira.moa ja. 5 pino
tavara.kuljetinta. 

Tavaran katoarninen ja vahingoittuminen. 

Helmikuun 1 paivasta 1957 lukien muutettiin 
tavaran tiedustelusaannon seka perimatonta ja 

loytota.vara.a koskevia. miiarayks1a. Taman voi
tiin todeta sa.aneen aikaan parannusta puuttuvien 
liihetysten selvittelyssa ja liika.tava.roiden kiisitte
lyssii. Eri liikennepa.ikoilta sa.apui toimintavuo
den aill:a.na. 4 267 ilmoitusta kuljetettavaksi jate
tyn ta.vara.n puuttumisesta. Edellisen vuoden 
va.sta.ava. hum oli 8 479, joten vahennys oli 4 212 
kpl eli 49.7 % - Puuttumisista selvitettiin 3 078 
tapausta eli noin 72 %- Edellisena vuonna ol i 
selviamisprosentti 64. 

Kuljetettavaksi jiitetyn tavara.n vahingoittu
misiJmoituksia saapui toimintavuoden aikana 
13 929 kpl. Edellisenii vuotena oli luku 16 714, 
joten vahennys oli 2 785 kpl eli 16. G 7 %-

Anastuksiksi todettujen tapausten lukumiiiira 
oli vnoden a.ikana. 204 edellisen vuoden vastaavan 
luvun oltua 188. Tapa.uksista. on selvitetty 44 eli 
22%-

Toimintavuoden aikana pidettiin Helsingissa 
9 huutokauppaa, joisEa myyntieria oli yhteensa 
2 878. Edellisen vuoden vastaava.t luvut olivat 
10 ja. 3 292. Eri liikennepaikoilla toimitettiin 
samanlaatuisten tavaroiden myyntejii 636 kertaa 
edellisen vuoden vastaavan luvun oltua 714. 

Liihetysten katoa.misi ta, va.hingoittumisista, 
viiviistymisista. ym. ha.itoista johtuneita. korvaus
anomuksia. kasiteltiin toiminta.vuoden aikana 
3 167. Edelli en vuoden va.staava luku oli 3 584. 
Anomuksista hyviiksyttiin 2 645 eli 83.5 % edel
lisen vuoden va.staavan prosenttiluvun oltua 
82. 

Korvaukset jakaa.ntuivat korvausmiiiirien 
mukaan ja.oiteltuina seura.avasti: Ka.toamiset, 
anastukset mukaa.nluettuina 23. 4 %, vahingoit
tumiset 46 %, kastumiset 28.2 % ja juna.vauriot 
2. 4 % - Maksettujen korva.usten kokonaismiiiirii 
oli 14 633 750 markkaa edellisen vuoden vastaa
van luvun oltua 34 736 592 markkaa. 

VII. TARIFFIT. 

Yaltionmutateiden tari/fisaantOon ei vuoden 
1957 aikana tehty oleellisia muutoksia. AJue
vuokria korotettiin 1.1. lukien noin 50 %:lla. 
Syyskuussa toimeenpannun devalvation aiheut 
tamien kustannusten nousun korvaukseksi e itti 
rautatiehallitus 3.10.1957 tariffeja yleisesti koro
tettaviksi. TLiman esityksen mukaan olisi henkilo
liikenteen ja matka- ja kiitotavaran tariffeja 
korotettaYa n 23 %:lla ja varsinaisen tavaralii
kenteen n 17 °{,:lla. Korotm; e. itettiin matka-, 
kiito- ja ra.htitavaran osalta. tulemaan voimaan 
1.11.57 ja matkalippujen osalta 1.12.57 lukien. 
Tata korotusesitystii ei valtioneuvosto ratkaissut 
vuoden loppuun menessii. 

Tavaraluokituksessa muutettiin elavien elain
ten rahrlitusta 3.6.1957 lukien siten, etta piial
lyksessa kuljetettavat eliiviit eliiimet miiiirattiin 
rahditettaviksi A-luokan mukaan entisen 5-luo
kan asemasta. 

Valtioneuvosto maara 1 15.8 .1 957 alennus
lnokkien H 1 ja H 3 rahteja alennettaviksi 40 
% :lla. Tiimii toteutettiin 1.9.1957 lukien, jolloin 
mainittujen luokkien hinnoitusluvuista vahen
nettii.n Juku 10. 

Henkiliiliikentee sa oli vuoden aikana edelleen 
kiiytossii sunnuntai- ja. rengasliput . 1\lyos talvi
ja syysalennukset myonnettiin entiseen tapaan. 

Tavaraliikenteen talvirahtitasoitus 1.12- 30.4. 
valisena aikana Kata.janokan, Hangon, Turw1, 
Rauma.n ja Mantyluodon satarniin myonnettiin 
kuluvana vuotena siten, etta viihintaiin 10 akse
lin suuruisen vaunuroiiiiriin rahti johonkin muu
hun kuin liihimplian ma.initusta satama ta saa 
olla korkeintaan hinnoituslukua 2 pienempi kuin 
lahimpi:iiin satamaan. 

Yaunuryhmille myiinnettyii a.lennusta pienen
nettiin vuoden alusta siten, ettli viihintiian 
viiden va.unun ryhmalle myonnetty alennus on 
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2 %. vahintaan 10 vaunun ryhmali 3 % ja 
vahintaan 30 vaunun ryhmalle 8 %- Tama alan
nus myonnettiin myos edellis ssa kappaleessa 
mainituille rahtitasoituksen alaisille vi ntilabe
tyksille. 

Raht.isopimuksia tehtiin vuoden aikana samoin 
perustein kuin edeliiseniikin vuonna. Kokonais
rahtisopimuksiin sisallytettiin vuoclen jalkipuo
l iskolla incleksiehto, jolla sopimuksen mukaiset 
maksut sidottiin yleiseen tariffitasoon seuraavien 
rautatieasiakkaiclen kan sa: 

Osuusliike Ahjo, A Ahlstrom Oy, Asko Oy, 
Chymos Oy Chymostuotteiclen Myynti Oy, Ab 
J W Enqvist, Enso-Gutzeit Oy, Evijarven Osuus
kauppa, Finlayson- Forssa, Oy Gulf Oil 
Ab, Haapajarvenseudun Osuusliike, Haar-
lan elluloosayhtio, Hackman & Co, 
Heinolan Faneritehdas Zacharias ·en & Co, 
Huhtamaki- Yhtyma Oy, Osuusliike Harne, 
Hameen Peruna Oy, Satakunnan Peruna Oy, 
Lounais-Suomen Peruna Oy, Pohjanmaan Peruna 
Oy, I onkyron Peruna Oy, Hameen Vaneri Oy, 
Osuu li.ike Imatra, Ita-Suomen Raakasokeri
tehdas Oy, Joutseno- PuJp Oy, Oy Juurikas-
sokeri-Betsocker Ab, Kainuun Osuusliike 
Kajaani Oy, Kalajokilaakson Osuusliike, 
0 uusliike Kalla, Osuusteurastamo Karjapoh
j (> la, Osuusliike Kataja, Oy Kauka Ab, Kaup
piaitten 'lylly Oy, Keiteleen Osuu. kauppa, 
Osuusliil'e Keko, Kemi Oy, Kamin Osuu kauppa, 
Keski-Karjalan Osuusliike, Osuusliike Keski
Savo, Osu sliike Keski-Suomi, Kiuruveden Tyo
vaen Osuuskauppa, Osuu li.ike Koitto, Oy Kok
kolan Kappatehdas, Kouvolan Ympariston 
Osuusliike, Kuopion Rohdos Oy, Kuusankosken 
Osuusliike, Kymin Oy Hallan Tehtaat, Kymin 
Oy, Kyminlaakson Osuusliike, Osuusliike Laaja, 
Lahden 0 uuskauppa, Osuusliike Lapinmaa, 
Tukkul J Leskinen, Kymin Valssimylly, Lesti
jokilaakson Osuusliike, Lohja-Kotka Oy, Lansi
Suomen Sokeritehdas Oy, Lti.ake Oy, Mallasjuoma 
Oy, Metsiihallinnon Liinsi-Suomen Piirikunta
konttori, Osuuskunta Metsaliitto il, Myllykosken 
Paperitehdas Oy, Osuuskauppa Miiki-Matti, 
Nokia Oy, Osuusliike Oma-Apu, Osuusliike Onni, 
OTK:n Pun Oy, Oulu Oy, Oulun 0 uuskauppa, 
Outokumpu Oy, S W Paasivaaran Margariini
tehdas Oy, Ravintooljy Oy, Lahden Vi ntikerma 
Oy, Osuuslii[{e Paavonseutu, H G Paloheimo Oy, 
Pielisjarven Osuusliike, Pielisjarven Yleinen 
Osuusliike, Piotarsaaren Selluloosa Oy, Pihti
putaan Osuuskauppa, Osuusliike Pohjakangas, 
Pohjanmaan Kauppiaiden Oy, Pohjanmaan Puu 
Oy, Pohjois-Satakunnan 0 uuslillie, Pohjois
Savon Rautakauppa Oy, Porin Tulitildwtehdas, 
Pyhajokilaak on Osuu lillie, Raahe Oy, Raja
Karjalan Osuusliike, Rauma-Repole Oy, Oy 
Romurauta Ab, l\! Rosenlew & Co Ab, Ru ke
alan Marmori Oy, Ruukki Oy, Saarioincn Oy, 
Artekno Oy, Panama Tobacco Co, Osuusliike 
Salla, Oy Savo, Osuusliike Savo, Savo-Karjalan 
Lyhyttavara Oy, Osuusliike Savonseutu, Oy 
"\ ilh , chauman Ab. Ab 'childt & Hallberg Oy, 
G A Serlachius Oy Kangas, 0 A Serle.chius Oy, 
G A Serlachiu Oy Tako, Kolho Oy, Oy hell Ab, 
Osuusliike Si a-Karjala, SOK Yaajakosk n Teh-

taat, Sunila Oy, Osuusliike Suoja, 'uolahden 
Osuuskauppa, Oy uomen 1arjat Ab, uomen 
Vanutehdas Oy, iiteri Oy, Taka-Lapin 0 uus
liike, Tampereen P llava- ja Rautateolli uus Oy, 
Tampereon Peliava- ja Rautateolli uns Oy Inke
roisten Tehtaat Met iiosa to, Tamp reen Verka
tehdas Oy, Toppila Oy, Trustivapaa Bensiini 
Oy, uomen Petrooli Oy, Tukku-'l'awast, Turon
gin S keritehda Oy, Tul"O Oy, Typpi Oy, Tyo
vaen Osuusliike, Upo Oy, Osuusli.ike ra, Vaasan 
Hoyrymylly Oy, Osuusliike Valli il, Valmet Y
Valmet Oy Rautpohjan, Jyskan, 'l'ow·ulan T h
taat, Osuusliike Vankka, Oy Vehnii, Oy Kasvi
oljy, Margariini Oy, Veitsiluoto Oy, Veitsiluoto 
Oy Kevatniemen aha, Viitasaaren Osuuskauppa, 
Osuusliike Voi.ma, Ybtyneet Paperitehtaat Oy, 
Ylii.~· avon Osuusliike, Aanekosken Osuuskauppa 
ja Aanekoski Oy. 

Rahtisopimus oli voimassa seuraavien rauta
tieasiakkaiden kans a: 

A Ahlstrom Oy Karhulan Lasitehdas, Oy 
Airam Ab, Alavuden Puunjalostustehdas Oy, 
Oy Alkoholiliike Ab, Oy Alumiinitehda Ab, 
A.rtekno Oy, . aarioinen Oy, Asko Oy, Askon 
'l'ehtaat Oy, Barker-Littoinen Oy, hymos Oy, 
Chymostuotteiden Myynti Oy, Victor Ek Oy, 
Enso-Gutzeit Oy, Enso-Gutzeit Oy Imatran 
Tehtaat, Enso-Gutzeit Oy Lypsyniemen Kone
paja, Enso-Gutzeit Oy Laiva to-osasto, Enso
Outzeit Oy Pankakosken tehtaat, Enso-Gutzeit 
Oy Vallilan Tehtaat, EUI·an Paperi Oy, Farming 
Oy, Oy Finlayson-Forssa Ab, Oy Fiskars Ab, 
Oy Fiskars Ab Inhan Tehtaat, Haarlan Paperi
tehda Oy, KeskusosuusliikeHankkijarl, Harjaval
ta Oy, Oy Hartwall Ab, Havin Oy, Hcinola Oy, 
Hedelma Oy, Velj. Relkaman Tehdas Oy, Hel
singin Mylly Oy, Matin Leipii Oy, Helsingin 
Verkatehdas Oy, Hertel! & Co, Heteka Oy, 
Axel Holmstrom Oy, Vesijohtoliike Oy HuberAb, 
Huhtamiiki-Yhtyma Oy, Oy Huolintakeskus Ab, 
Huonekalutehdas Hakli Oy, Hyvinkiiiin-Karkki
lan Rautatie, Hameen Peruna Oy, 'atakunnan 
Peruna Oy, Lounais-Suomen Peruna Oy, Pohjan
maan Peruna Oy, I onkyron Peruna Oy, Hoyry
puusepat Oy, Ikkuna Oy, The Insulite Co of 
Finland, Ita-Suomen Raakasokeritohdas Oy, 
Joutjarvi Oy, L JunniJan Konepa.ja, Juurikorven 
Tehtaat Oy, Jyviis-Hyva Kommandiittiyhtio 
Olli Routi, Kainuun 0 uu Uike, Kajaani Oy, 
Osuu teurastamo Karjapohjola, Edust.usliike 
Martti Karppinen, Oy Katopal Ab, Oy Kauko.s 
Ab, Kauppiaitten Mylly Oy, Kemijoki Oy, Kesko 
Oy, Kiito-Linja Oy, Koiviston Korpputehdas 
Oy, Kolho Oy, Koncpuusepat Oy, Konttinen Oy, 
Oy Kotkan Rauta Ab, Oy Kovametalli Ab, 
Ktmtsi Oy, Kuopion Hoyrymylly Oy Sampo, 
Sammon Rulla Oy, Kupittaan Savi Oy, Kurikan 
Puunjalostustehdas Oy, Oy Kylmakoski Ab, 
Kymen Vanu Oy, Kymin Oy, Kymin Oy Hog
forssin Tehdas, Labor rl, Oy Lahden Polttimo 
Ab, Lahden Puukalu to Oy, Oy Lahden Vienti
kerma Ab, Laivaus Oy Aura Shipping Ab, Lap
peeru·annan Ympiiri ton 0 uusliiko, Lappilan 
Puusepat Oy, E & J Leino Oy, Leipateollisuus 
Oy, Asfaltti 0 akeyhtio Lemminkainen, Tukkul 
J Le kinen, Kymin Yalssirnylly, Lohjan Kalkl<i-
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tehda.s Oy, Lokomo Oy, Lansi-La.pin Osuus
kauppa, Lansi-Suomen Sokeritehdas Oy, Lansi
Uudenmaan Osuusteurastamo, Etelan Maito
kunta, Laake Oy, G A Lonnqvistin Peril!, Lonn
strom-Yhtiot, Maa ja Meri Oy, Ma.anviljelys
ka.uppa Oy, Maanviljelyskonetehdas Oy, Maa
seudun Kone Oy, Mallasjuoma Oy, Ma.ni Oy, 
Mensa Oy, Merihuolto Oy, Oy Merikiito Ab, 
Mikkelin Osuusmeijeri rl, Myllykosken Paperi
tehdas Oy, Nokia Oy, Oy Nordstrom & Sjogren 
Ab, John Nurminen Oy, Osuustukkukauppa il, 
OTK:n Jyvaskyliin Myyntikonttori, OTK:n Kuo
pion Myyntikonttori, OTK:n Tampereen Myynti
toimisto, OTK:n Oulun l\Iyyntitoimisto, OTK:n 
Puu Oy, OTK:n Vaa an Myyntitoimi to, Otan
miiki Oy, Oulu Oy, Oulainen Oy, Oulun Kauppa 
Oy, Ou-Ra Oy, S 'V Paasivaaran Margariini
tehdas Oy, Edustusliike J Pakarinen, Paperi
tuote Oy, Paraisten Kalkkivuori Oy, Par-Ma Oy, 
Oy Gustav Paulig Ab, Pohjanmaan Ka.uppiaiden 
Oy, Pohjois-Savon Rautakauppa Oy, Porin Puu
villa Oy, Putkiliikkeiden Oy, Puuvillatehtaitten 
Myyntikonttori., Oy Pyynikki, Raahe Oy, Raja
huolinta Oy, Edustusllike J Rajas, Gust Ranin, 
Lignell & Piispanen, Rauman Valu Oy, Rauma
Repola Oy, Rauma-Repola Oy Suolahden Teh
taat, Kalevi Rekola Oy, E A Renlundin Pyora
keskus Oy, P C Rettig & Co, Riihimaen Lasi 
Oy, Rilclcihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy 
Vaasan Tehtaat, W Rosenlew & Co Ab, vV 
Rosenlew & Co Oy Harvialan Kartano, \V Rosen
lew & o Oy Porin Konepaja, H Saastamoinen 
Oy, H Saastamoinen & Pojat Oy, Osuusliike 
Salla, atavehna Oy, Oy Savo Elektrokemialli
nen Tehdas, Savonlinnan Konepaja Oy, Savon 
Vesi- ja Uimpojohtoliike, Oy Wilh Schauman Ab, 
Oy Wilh Schauman Ab Ita-Suomen Faneritehdas, 
Oy Wilh chauman Ab avonlinnan Tehtaat, 
Ab Schildt & Hallberg Oy, Sementtivalimoiden 
Tukku Oy, Tehdas Oy Seres, G A Serlachius Oy, 
G A Serlachius Oy Kangas, P Sinebrychoff Oy, 
Oy Sotkia, Oy ::ltarckjohann & Co Ab, Oy Stock
mann Ab, Oy Stockmann Ab Keravan Puuseppa
tehda ja Oy Stockmann Ab Orno, Oy Ph U 
Strengberg & K:ni Ab, Oy Stromberg Ab, Oy 

tromberg Ab Ya.asan Tehtaat, Suomen Elokuva
teatterinomistajain Liitto ry, Suomen Hoyrylaiva 
Oy, uomen Maanviljelijiiin Kauppa, Oy uomen 
Marjat Ab, Snomen Mineraall Oy, SOK:n Kok
kolan konttori, OK:n Kotkan konttori, OK:n 
Oulun konttori, SOK:n Vaajakosken Tehtaat, 
SOK:n Vaasan konttori, Suomen Sokeri Oy, 
Suomen Vanutehdas Oy, Siiteri Oy, Yelj. Tai
misto Oy, Edustusliike Sakari Tallgrcn Agen
tm·affiir, Tampereen Pellava- ja Rauta-Teolli
suus Osakeyhtio Inkeroi ten tehtaat, Tampereen 

aippuatehdas Oy, Tmi Tampereen Asfaltti , 
Oy Tarmoke Ab, Tehdasville. Oy, Teijon Tehtaat 
Oy, Teollisuus- ja Rakennus Oy Teora, Oy Terra 
Ab, Teras Oy, Tienhaaran Kattohuopateollisuus 
Oy, Toimi Raclio Oy, Toja Oy, Tornionlaakson 
Osuusliike il, Tukkukauppojen Oy Maalitehdas, 
Tukkukauppojen Oy, Suomen Sailyke Oy, Maali
teollisuus Oy, Tunturiipyora Oy, Turengin Sokeri
tehdas Oy, Tunm Muna Oy, Turun Verkatehdas 
Oy, Tynkkyscn Pojat, Tynnyrikeslms Oy, Tyn
nyriliil<e Oy, Upo Oy, Veikko Vaali Oy, Jalmari 

Vaara Oy, Vaasan Hoyrymylly Oy, Vaasan 
Hoyrymylly Oy Haapaniemen Valssimylly, Vaa
san Hoyrymylly Oy Munkkisaaren Mylly, Vaasan 
Hoyrymylly Oy Toppilan Mylly, Vakiopuu Oy, 
Kes.h.-usosuusliike Valio, Valiolehdet Oy, Valke 
Oy, Valmet Oy Lentokonetehdas, Valmet Oy 
Rautpohjan, Jyskan ja Tourulan Tehtaat, Oy 
Yehna, Oy Kasvioljy, Margarii.ni. Oy, Oy Veho 
Ab, Veitsiluoto Oy, Velsa Oy, Vientikunta Muna, 
Oy Wikestrom & Krogius Ab, Oy Vuoksenniska 
Ab, Wartsila-yhtyma Oy Arabia, Wartsila-yhty
ma Oy Nuutajiirven Lasitehdas, Wartsila
ybtyma Oy Pietarsaaren Konepaja, vViirtsi1a
yhtymi.i Oy Turun Verkatehdas, Yhtyneet Kuva
lebdet, Yhtyneet Paperitehtaat Oy ja. Welj 
Astrom Oy. 

R e n g a s- j a m a t k a i 1 u 1 i p u t 

Rengaslippuja myytiin kesamatkailukautena. 
1.5- 30.9 va1isena aikana 26 renga matkalle 
yhteensa 18 997 kpl (vahennys 7 005 kpl) seka 
liittymismatkoja 13 338 kpl (vahennys 615 kpl) 
ell kaikkiaan 49.1 mmk arvosta (vahennys 18. o 
mmk). 

Matkailulippuliikenteen myynti oli 41. 4 mmk 
(vahennys 18. a mmk). Yhteensa oil rengas- ja 
matkailulippujen kokonaismyynti 90.5 mmk 
(vahennys 36. mmk). 

Rautatiemainonta 

Ilmoittelussa noudatettiin samaa jarjestelya 
kuin edellisenakin vuonna. Saannolliset aika
tauluilmoitukset oli kerran kuukaudessa n 90 
paivalehdessa. Talvialennus-, rengasmatka- ja 
syysalennusilmoittelun lisaksi suoritettiin syk
sylla tavaraliikennekampanja ta1oudellisissa ja 
teknillisissa aikakaus1ehdissa. 

Talvi- ja kesajullsteet painettiin edelleen vii
della kielella sekii yysjuliste kotimaisilla kie
lilla. Lisaksi jaettiin pienoisjulisteita kaupallis
ten keskusjarjestojen kautta. 

Ulkomainen esite painettiin saksan, englannin 
ja ruotsin kielilla. Kotima.assa. jaettiin rengas
matka-, talvi-, piitisiais- seka jou1uliikennevih
koset. Lisiiksi valmistettiin tavara.linjojen auto
aikataulu. 

Eniten tapahtui laajennusta elokuvien koh
dalla. Kaitaelokuvien lainaustoiminta Yilkastui. 
erittain huomattava ti. Allotria-Filmi ve.lmisti 
kappaletavaran kiisittelysta kaitae1oku van 
>>Vauhtia. ja varmuutta>. Fennada.-Filmi Yal
misti seka normaalin etta kaitaelokuvan •>Ke ai
nen paivakirja•, jota vii.rikopioina 1evitetaiin 
seka teattereille, ulkomaille etta kouluille ja jiir
jestoille. Ma.inosjaoston toimesta hankitulla 
kaitafilmikameralla otettiin elokuvat m fs Tam
pereen kuljetuksesta Turusta Toijalaan ja radan 
sepeloinnista. Kameraa on kaytetty myos tyo
turva.Uisuusa ioissa. 

Omalla osastolla osallistuttiin seka Kevat
messuihin etta Englannin messuihin. 

Vuoden kuluessa on koetettu kiinnitti:ia eri
tyista huomiota mainonnan tehon seuraamiseen 
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ja. eri keinojen punnit emiseen. Tyota tullaan 
erilaisiJla tiedustelui ll a ym jatkamaan, joten 
vertai lukelpoista aineistoa saadaan va.sta vahi
tellen . 

Kansainviilinen yhdysliilcenne 

u o m e n, R u o t s i n j a o r j a n t a-
v a r a y h d y s l i i k e n n e T u r u n s a t a
man- T u k holman k aut t a Tammikuun 
1 paivasta lukien muutettiin yhdysliikenne
tariffin kuljetusmak ujen laskentaa koskevia 
mai:i.rayksia. Helmikuun 1 paivasta lukien koro
tettiin laivama.tkan yk ikkohintoja. Syyskuun 
1 piiivasta lukien lisattiin tariffiin autojen ja 
autonalustoj n rahditusta koskevat miiaraykset. 

S u o m e n j a I s o b r i t a n i a n v a l i
n e n t a v a r a y h d y s l i i k e n n e Ma.rras
kuun 1 paivasta lukien korotettiin etuantien 
enimmaismaari:ia. 

K uljetusehtotarijji kansainvdlisia tavamnlculje
tuksia vm·ten toiselta puolen Norjan, Ruotsin, Suo 
men ja Tanskan seka toiselta puolen erdiden mui
den Euroopan maiden vdlilli:i tuli voimaan touko
kuun 1 paiva ttL lukien. Marra kuun l paiviista 
lukien korotettiin mainitussa tariffissa etuant ien 
enimmiiismaiiriia. 

Suo men j a N e u v o s to l i i to n v a I i
nen tavarayhdysliikenne 

Huhtikutm 15 paiva ta lukien laajennettiin 
liihettiijii.n oikeus suorittaa kuljetusmaksu koko 
kuljetusmatkalta koskemaan myos satama-ase
miltamme kauttakulkulahetyksia SNT-Liittoon 
lahetettavia huo litsijoita seka miiarattiin, etta 
kaupallisiin toi=ituspoytiikirjoihin liitettiiviit 
rautalangalla , ·aru tetut lyijykkeet saadaan kiin
nittiiii pahvilappuihin ilman lal{kasinettia. 

Marraskuun 11 paiva ta lukien maarattiin, 
etta rautat,ien ja yksityisten omistamat vi lja
kilvet on palautettaessa kuormattava erilleen ja 
yksityisten viljakilpien palautuksesta on kannet
tava mak u. 

Marraskuun 15 piiivasta lukien maarattiin, 
etta lukoilla suljettujen vaunujen avainten on 
seurattava 1 uljetuskirjoja; etta omistajarautatie 
luovuttaa eri:iita vaununosia mak uttoma ti vau
nujen korjauksia vartcn; seka etta eraiden piial 
lystamattominii kuljetettavien matka- ja kiito
tavaroiden kulj tusmaksut on laskettava yhteis
ten tariffipainojen peru teeUa . 

K a n s a i n v a 1 i n e n h e n k i l 6 l i i k e n n e. 

Henkiloyhdysliikenteen pnn Jaajeni huo-
mattava ti, kun valtionrautatiet 1.2.1957 lukien 
liittyivat toiselta puolelta pohjoi maiden ja toi
s lta puo lelta Ita-Saksan, Puolan, Tshekkos
lovakian, Unkarin, Romanian ja Bulgarian vali lla 
voima'lsa ol vaan yhdysliik nnetariffiin. Lii
kenne tapahtuu Trelleborg-Sassnitzin ja Gedser
\Varnemi.inden junalauttalinjoj n kautta. 

Pohjoismaisessa yhdysliik nteessa jarjestettiin 
matkatavaran kirjaus tapahtuvak i myos Yaa
san- U umajan laivalinjan kautta. 

Kansain alinen ma.tkailu on vuonna 1957 saa
vutta.nut uudet huippuluvut. Tasta johtuen seka 
Turun sataman-H 1 ingin rautatieyhteyden run
aamman kayton johdosta ovat myos rautatien 

tulot kan ainvalisesta liikenteesta uur mmat 
kuin aikaisemmin. 

Kansainvalinen tavaraliikenne 

Maaliskuun 1 paivasta luki n muutettiin tava
rankuljetuksia rautateitse koskevan kansain
valisen sopimuksen (CIM) 7. artiklan 3. lisamaa
raysta vaunun sallitusta kuormauksesta. 

Helmilnnm 1 paivasta muutettiiTt kansa.in
viilisen tavaraliikenteen yhteisten toimitusohjei
den (PIM) kohdat 75, 168- 171 ja 289. 

Syyskuun 16 paiviista tulivat voimaan uudet 
muuntokurssit. 

K a n s a i n v a I i n e n k i i t o t a v a r al i i
kenne 

Yaltionrautatiet liittyivat 1.2.1957 lukien myos 
kiitotavaraliikenteen osalta toiselta puolen poh
joigma.iden ja toiselta puol n Ita-Sak an, Puolan 
Tshekkoslovakian, Unkarin, Romanian ja Bul
garian vi:i l ill a voimassa o levaan tariffiin. 

Rautatietilasto 

Kertomu. Vl..10den aikana laadittiin julkaisun 
•>Rautatietilasto vuodelta 1956; vuosijulkai u 
( 'VT.XX)•>kasikirjoitus. Julkaisu ilmestyy pai
nettuna toukokuussa 1958. 'en lisaksi suoritet
tiin aineiston keruuta ja kasittelya vuoden 1957 
vastaavaa julkaisua varton. Julkaisu >>Valtion
rautatiet; ennaklwtietoja kuukau ittaim ilmestyi 
ajalta ke akuu 1956 - toukokuu 1957 . Taman 
julkaisun ilmestymisessa sat.tnneet myoha tymi
set johtuivat tavaraliil{ennetilaston uudistami
seen li ittyvista tekijoista. 

Kertomusvuoden aikana valmistuivat seuraa
vat perustilastot: 
vuoden 1956 tavaraliikennetilasto joulukuussa 
1957, vuoden 1956 henki lo li ikennetiJasto yys
kuu .. a 1957 ja vuoden 1956 junaliikennetila to 
kesakuus a 1957. Valittomi:i ti edellamainittujcn 
perustilasto jen valmistuttua ryhdytti in Jaatimaan 
vuoden 1957 perustilastoja. Vnoden 1956 ja. 1957 
perustila toiRta laaditt iin tavaraliikennetilasto 
ja henkiloliikennetilasto nusittujen, ja junalii
kenneti lasto vanhojen tila toimismenetelmien 
mukaan. 

Tariffipolitiikan ta.rpeita , ·arten laadittiin vuo
den 1956 vaunukuormatavaraliil{enteestii tavara
lajittainen ja viilima.tkaryhmittainen tilasto, 
joka kirjoitettiin kortiston muotoon. 

Peru. tilastojen lisaksi laad ittiin lukuisia tilas
tollisia solvityksia rautat ielaitoksen ja muiden 
virastojen viranomaisille. 

Kuljetusmaksujen ja tilitysten 
tarkastus 

Tarkastustoimisto on kortomusvuonna tarkas
tanut vahvistettujen ohjeiden mukaan kotimai-
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sen liikenteen kuljetusmaksujen maksuunpanon 
ja tilityksen. Henkiloliikenteen osalta on tarkas
tus aiheuttanut 893 hyvityslaskua raha-arvoltaan 
821 002 rnk ja 2 890 velotuslaskua yhteismaaraJ. 
taan 2 9 7 686 rnk. Tavaraliikenteesta on annettu 
25 hyvitysla kua arvoltaan yhteensa 63 100 rnk 
ja 7 831 liikalaskua yhteismaaraltaan 26 223 789 
rnk. Velotuslaskuja on tavaraliikenteessa kirjoi-

tettu 17 208 kpl yhteiselta rahaat·voltaan 
38 804 341 mk. Lisi:iksi on 3 895 lahetepaatok
sellii. velottu 2 775 599 mk. Asemien kuukausi
tileissa olleiden virheiden takia on lahetetty 241 
siirtokirjelmaa, joilla virheesta riippuen joko 
hyvitettiin tai rasitettiin asemien tileja. Matka
tarkkaajat ovat suorittaneet liikennepaiko illa. 
1 064 ka santarkastusta. 

VIII. HENKILOKUNTA. 

HenkilOkunta. Kunkin osaston henkilokunnan 
keskimaarainon suuruus vuoden 1957 aikana. ja 

edellisen vuoden vastaavat luvut ilmenevat seu
raavista taulukoista: 

Vakjnainen YlimiiarlHneu Tyotaisia Yllteensii 
llenkiUikunta llenkilokuuta likimiUirin 

1956 I 1957 1956 I 1957 1956 1 1957 1956 I 1957 

Rautatiehallitus ... ... . . .. 517 515 232 250 1 90 30 855 
Linjahallinto . . ••..•.•. 0. 14 756 14 993 5 716 

Siita 

Talousosasto .. . . ...... ... 68 68 67 
Rataosasto ...... . ....... 1110 1131 38 
Koneosasto . . ........ . ... 4199 4 245 2 052 
Vara.sto-osasto ........... 152 155 130 
Liik .,. -enneosasto .. ......... 9 227 9 39-! 3 429 

Yhteensa 15 273 15 508 5 948 

Rautatierakennusosasto 38 33 160 
Kaikkiaan 15 311 15 541 6 108 

Sosiaalitoiminta. 

Rautatielaitoksen piirissa on kertomuskauden 
aika.na harjoitettu sosiaalitoiminta jatkunut enti
sissa puitteissa. Rautatiehallituksen huolto
jaosto on valvonut ja ohja.nnut la.kisiHiteisen seka 
vapaaehtoi en sosiaalitoiminnan toteuttamista 
rautatiehenkilokunnan keskuudessa. 

Huoltojaoston toimesta tapahtuva v a ate
t u shu o l t o on kertomusvuonna rajoittunut 
yksinomaan virkapukusaannosten mukaisten 
virkapukimien yhteishankintoihin. Valtionrauta
teiden toimesta on hankittu virkapukimi in tarvit
tavat kankaat ja on virkapukimien ja -lakl<ien 
valmistaminen annettu pyydettyjen tarjousten 
perusteella eri liikkeille, joitten kans a rautatie
hallitus on tehnyt sopimuksen. 

Huoltojao ton toiminta m a j o it us k y s y
m y k s i s s a. on rajoittunut lahinna tilapais 
majoituksen jarjestami een rautatieli.iisten 
ammattikursseille osallistuville henkiloille ja talvi
liikennesatamiin siirretylle lisatyovoimalle seka 

• eri.i.ille muille tilapaisten tyokohteiden tyonteki
joilie. Tarkoitukseen on huoltojaoston vaunujen 
lisaksi jouduttu kayttamaiin myos makuuvau
nuja. 

6 

5 778 12 913 13 076 33 3 5 33 847 

79 17 17 152 164 
48 5 549 5 763 6 697 6 942 

2 123 5 020 5 221 11271 11589 
1-U 1355 1 251 1 637 1547 

3 387 972 824 13 628 13 605 
6 02 12 994 13 166 3-! 215 34 702 

152 1 686 1791 18 4 1976 
6 1 0 14 680 H!l57 36 099 36 678 

Pysyvia t y 6 maar u o k a l o it a o li kerto
musvuonna toiminnassa eri puolilla rataverkl<oa 
yhteensa 20. Ruokalanpidosta ovat huolehtineet 
joko yksityiset henldl6t, Valtion Ravits mis
kesku tai rautatieliiisten keskuudessaan perus
tamat osuuskunnat. 

0 m a t o i m i s e n k e r r o s t a l o t u o-
t ann o n ohjaus ja valvonta on edelleon ollut 
keskitettyna huoltojaostoon. Yha vaikeammaksi 
kayneesta luottotilantcesta huolimatta rautatie
liiisten omatoiminen kerrostalotuotanto on jat
kunut vilkkaana. Vuoden aikana valmistui kah
deksan aravakerrostaloa, joista kolme Turkuun 
seka Hameenlinnaan, Joensuuhun, Kokkolaan, 
Varkauteen ja Kouvolaan kuhunkin yksi talo. 
~aitten kerrostalojen tilavuus on yhteensa 
42 720m3 ja asuntoja ni.iissa taloi sa on kaikkiaan 
177. Ei-aravalinjalla Yalmi tui lisaksi Helsinki in 
rautatielai ten perustaman a unto-osakeyhtion 
toimesta kerrostalo, jonka tilavuus on 7 455 m3 
ja joissa on astmtoja yhteensa 38 perheelle. 

Kun useat uudet aravaosakkaat muuttavat 
VR:n vuokra-asunnoista, joihin puolestaan paa
see muuttamaan sellaisia rautatielaisia. joilla ei 
ole taloudellisia tai muita edellytyksia paa.sta 
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oman huoneiston ha.1tijaksi, muodostuu hyoty 
asunto-olojen parantamiseksi huoma.ttavasti 
edella mainittuja lukuja. suuremma.ksi. 

Huoltojaoston toimesta on kertomusvuonna 
myos valmistettu ja ja.ettu opa. vihkonen >>Oma.
toimisesti kerrostalon osakkaaksi .>> 

Pyrkimykset oman kodin aika.a.nsaamiseksi 
ovat rautatielaiskunnan keskuuclessa. ku1uneen 
vuoden aikana eclelleen ilmenneet voimakl.::aina. 
0 m a k o t i t a l o j e n rakentamisessa. ovat 
luotonsa.a.ntivaikeudet kuitenkin useissa ta.pauk
sissa muodostuneet ylitsepiiasemattomiksi 
esteiksi. Valtion tulo- ja menoarviossa o1i jiilleen 
20 miljoonan markan suuruinen siirtomii.ii.raraha 
lainoiksi ra.utatieHiisille omakotitoimintaa varten 
seka lisaksi Hyvinkaan konepajan henkilokun
na.n oma.kotitoiminta.a varten 10 miljoonan mar
kan suuruinen maararaha. 

Edellisesta maara1·ahasta haki 296 rautatie
laista omakotilainaa ja voitiin siita sittemmin 
myontaa 110 hakijalle. Myonnetyt lainat olivat 
suuruudeltaan yleensii 200 000 markkaa joskin 
muutamissa tapauksissa. laina myonnettiin pie
nempanii. Hyvinkaan konepajan henkil6kun
nalle my6nnettiin 32 la.inaa. 

ikaisemmin valmistuneiden kuuden omakoti
talotyyppipiirustusten ja yhclen ulkohuoneraken
nuksen piirustuksen lisaksi ti1attiin kertomus
vuonna kolmen yhden perheen a.ravavaatimukset 

1957 

tapaturmjen 

Juku I tilleys 

Linjahallinto 
lo/, 4 662 13.0 

Rataosasto . . ............. 1066 15.3 
Koneosasto .. ... ......... 1 645 14.2 
Varasto-osasto . . .......... 208 13.4 
Liikenneosasto ............ 1450 10.7 
Rautatierakennuso asto .... 293 14.8 

Rataosastolla tapaturmien lukumaara pysyt
teli jatkuvasti korkealla, ilia vuoden aikana. jou
duttiin ottamaan palvelukseen ns. varatyon
tekijoita, joiden ammatillinen taso ei ole ollut 
kantatyontekijoihin verrattavaa. Koneosaston 
kohdalla tapahtui nousua edellisesta vuodesta. 
Konepajoilla ei kertomusvuonna pidetty vastaa
vanlaista tyotm·vallisuuskilpailua, kuten edelli
sina vuosina, jolloin konepajojen tapaturmien 
yhteismaarassa tapahtui vahenemista. Liikenn -
osaston puolella oli vahentyrninen huomattava, 
joskin liikenteen tasaantuminen on osaltaan 
vahentanyt lul=ja. 

Tapaturmia sattui kertomusvuonna yhteensa 
4 6 5, joista viran- ja toimenhaltijoille 1 717 ja 
ty6ntekij6ille 2 986, tapa.turmatiheyden ollessa 
1 000 henkea kohden 128. Edellisen ryhman, siis 
viran- ja toimen haltijain kohdalla oli tapatmma
tih ys 79 ja jalkimmaisen 199. Tapatmrnien joh-

tayttavan omakotitalon ja yhden ta1ousraken
nuksen piirustul;::set. Lisaksi suunniteltiin oma
kotirakentajillo tarkoitettu opasvihkonen 
•>Rakentaisinko omakotitalon.>> ihkoses a selvi
tellaan tonttikysymysta, rakennuspiirustusten 
hankintaa, esimerkein kustannusarvion laatimi
sen tarpeellisuutta, erilaisten valtion halpakor
koisten 1ainoj en saanti:mahdollisuuksia j ne. 

Huoltojaoston toimesta on kertO"tnusvuonna 
kiinnitetty jatkuva ti huomiota uusien h u o It o
t i 1 o j en tar pee 11 is u u teen eri lii
kennepaikoille ja tyokohteisiin. Aikaisemmin 
puutteellisesti rakennettuja huoltotiloja pyri tiin 
saamaan nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Toi
saalta kaytettavissa olevien maararahojen niuk
kuus oli esteena laajojen huoltorakennussuunni
telmien tot uttamiselle, mutta monilla liikenne
paikoilla on tyollisyysvarojen turvin saatu monta 
suunnitelmaa toteutetuksi. Kertornusvuonna 
valmistui erillisia huoltora.kennuksia yhteensa 
kuusi ja niissa oli huoltotarkoitul{sia palvelevia 
huoneita yhteensa 24. 

Katsa.us kuluneen vuoden t a p a t u r m a
t i 1 a n t e e s e en osoittaa tapatm·mi n luvun 
pienentyneen edellisiin vuosiin verrattuna. Eri 
osastojen kohdalla voidaan todeta tapaturmien 
lukmnaarissa setuaavassa. tauluko a esitetyt 
muutokset edelli een vuoteen verrattuna. 

1956 

I kuoll. tapaturmien I knoll. Juku I tiheys 
Juku 

Juku. 

115 14935 1:l.o lo/, 122 

5 1 022 14.7 
5 1553 13. 4 

272 16.6 1 
5 1773 13.1 8 

297 15.7 1 

dosta menetettiin tyopaivia kaikkiaan 61 225 
tehden tama yhta rautatielaitoksen palveluk
sessa olevaa henkiloa kohclen l. o 7 ja kutakin 
tapaturmaa kohden 13.1 paivaa. Viran- ja toi
men haltijain ryhmassa olivat vastaavat luvut 
26 096, l. 20 ja 15.2 seka tyontekijain ryhmassa 
35 159, 2.35 ja 11. . 

Valistustyossa on kaytetty apuna Tapaturman
torjunta ry:n julkaisuja, kuten Varokeino-lehtea, 
varoitu juli teita ja kirjasia eri ammattialoilta. 
Rautatiehallituk en vahvistamat jarjesty ohjeet 
VR:n polttoaineiden kasittely- ja jakelutoissa 
seka radan uusimis- ja kunnossapitotois a seka 
rautatierakennustoi sii on kertomusvuoden 
aikana jaettu as ianornaiselle henkilokunnalle. 

Erilaisten amroatti- ja alokaskurssion yhtey
dessa pidettiin valistusaiheisia luentoja tyotm·
vallisuusaiheista. Naitten luentojen yhteydessa 
myos e itettiin tyotm·vallisuutta koskevia elo-
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kuvia. Kuluneen vuoden aikana valmistui jii1-
leen uusi kaitaelokuva, joka. kasittelee liikenne
osa.ston tOita tavara.suojis a ja rata.pihalla. Ker 
tomusvuoden lopulla tilattiin Lansi- aksasta 
kaitaelokuva konepajojen tyotuxvallisuusvalis
tusta silmalla pitaen. Elokuva. varustetaan uo
messa uomenkielisellii. kuvatekstilli.i.. 

Rautatielaisten v a p a a-a j a n h e n k i s i i n 
h arras t u k s i in ja niiden ohjaustoimintaan 
on kertomusvuoden aikana omistettu kasvavaa 
huomiota. Vuoka.tissa ji:irj stettiin YRU:n ret
keilymajassa kertomusvuonna. kahdet virkistys
ja opintopaivat, ja niille osallistui yhteensa 43 
henkiloa. 

Kertomusvuoden kesalla huoltojaoston toi
mesta julistettiin kolmannet kotipihakilpailut. 
Eri sarjoissa oli osanottajia yhteensa 252. Osan
ottajiksi hyvaksyttiin tii.lli:ikin kertaa vain sellai
set rautatielaiset, jotka eivat olleet osallistuneet 
kahteen a.ikaisempaan kilpailuun. 

Rautatielaisten lomanvieton tukemiseksi 
myonnettiin tavanmukaisia lomanviettoavus
tuksia, joiden mi.i.arat ovat rautatiela isten huolto
velvollisuuden perusteella vaihdelleet 100 %:sta 
25 %:iin taysihoitokustannuksista, enintaan kui
tenkin 14 vuorokauden ajalta 600 markkaa 
vuorokaudelta. Kertomusvuonna jaettiin loman
viettoavustuksina yhteensa 459 863 markkaa. 

Eri vapaa-ajan harrastusten hyvaksi toimivat 
henkilokunnan muodosta.mat liitot ja yhdistyk
set ovat jatkaneet toimintaansa entiseen tapaan 
Kaytettavissa oleva ta maararahasta jaettiin 
eri yhdistyksille ja kerhoille avustuksia yhteensa 
2 610 000 markkaa. 

Rauta.tielaisten u r h e i l u - j a l i i k u n t a 
t o i m in n a n hyvaksi suoritettu tyo on edelleen 
tapahtunut yhteistoiminnassa huoltojaoston ja 
rautatiehallituksen asetta.ma.n VR Urheilutoimi
kunnan kans a aikaisemmin omaksuttuja suunta
viivoja noudattaen. Rata.verkko on jaettu 10 
piiriin, jotka puolestaan jakautuvat 43 alueeseen. 
Kertomusvuonna oli erilaisia kilpailu- ja harjoi-

tustilaisuuJ~ia yhtensa 2 570 ja niiihin osallistui 
yhteensa 24 600 osanottajaa. Lukuunottamatta 
varsinaista kurssi- ja leiritoimintaa on VRU:n 
valityksella myos kuluneen vuoden aikana jar
jestetty rautatielaisille p erheineen mahdollisuus 
retkeilyyn ja lomanviettoon VR:n retkeily
majoilla Vuokatissa ja Pyhiitunturilla.. 

R a u t a t i e r a k en n u s t e n a s u n t o-
o l o j a niin perhe- kuin yhteisma.joituksenkin 
osalta. on edelleen parannettu. Ka.nnonkoskelle 
valmistui ne nelja kolmen perheen P -tyyppista 
taloa, joiden perustustyot pantiin alulle jo edelli
sen vuoden aikana. Kuuden miehen majoitus
vatmut, joita. tila.ttiin edellisenii vuonna. 10 kpl, 
on nyt saatu. Vaunut ovat jalaksilla va.rustettuja 
ns nestekaasuvaunuja. Siilinjarven- J uankosken 
rautatierakennuksella on niin perhe- kuin yhteis
majoitusta.kin voitu jo supistaa ja parakkeja on 
siiretty Lahden- Loviisan radan muutostyo
maalle, missa on saatu muutostyomaan kiiyttoon 
myoskin sekii. yksityisiii ettii rautatieyhtion 
omistamia rakennuksia. Naista on melko viihai
sin muutoksin sa.atu seka yhteisas1.mtoja etta 
ruokaloita, ja ratkaisu on ollut yleensa onnistu
nut. Rautatierakentaj ien omakotikysymys siir
rettavien yhden perheen ta.lojen osalta on edel
leen kiisiteltavana kulula.itosministeriossa, minne 
asia siirtyi jo edellisen vuoden aikana. 

M u o n i t u k s e s t a huolehtiminen on 
kertomusvuonna. ollut kokonaisuudessaa.n Valtion 
Ravitsemiskeskuksen hallussa. Eri rautatie
rakenn~illa oli vuoden lopussa toiminna sa 
kaikkiaan 31 ruokalaa. 

Ra.utatierakenta.jien t e r v e y d en t i l a s t a · 
voidaan sairastilaston valossa paatella, etta sai
raustapauksissa on edelliseen vuoteen verrattuna 
havaittavissa lisaantymistii keskimiiarin n. 6 %. 
Sen sijaan pitkaaika.iset sairaudet ovat vahenty
neet niin, etta sairaslomapaivien prosentuaalinen 
Juku on pysynyt ennallaan. 

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET. 

Allaoleva ta.ulukko osoittaa liikenneonnetto
muuksien lukumaiiran vuonna 1957 seka naissa 

onnettomuuksissa tapaturmaisesti kuolleiden ja 
loukkaa.ntuneiden luvun: 

I Onnetto- I Pi<iillc- ja I Yliajot I Radalta I Muusta 
muuksien yhteenajot tasoyli· I mnualla 

suistwniset syystii 
Juku kiiyti<v~llii. 

1957 I 288 I 15 I 106 65 39 63 

X. TALOUDELLINEN TILA. 
17 altionmutateiden pdiioma-a1·vo. 
Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli 

kirjanpidon mukaan vuoden 1956 lopussa. . . .... . .. . 
Tiihiin on vuonna 1957 tullut lisiia: 

Uudisrakennusten arvo .. . ...................... . 
Uuden liikkuva.n kaluston arvo ...... . .. . . . ....... . 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyo-

koneita seka kayttokalustoa lukuunottamatta) ... 

4 564 084 08 : -
2 831 596 651: -

468 489 069: -

I Kuoli I Loukkaantui 

I 40 I 37 

44 272 549 907: -

7 864 170 528: -
52 136 720 435: -



Tastii on vuonna 1957 vahennetty: 
Vuoden kuluessa poistettu : 

Kiinteistojen arvo ta ....... . ................. . 5 000 000: -
37 710 596: -
49 560 300: -

Tyokoneiden >> •• ••• ••••••• • •. • •••••••••• 

Liikkuvan kaluston arvosta .. . ........ . .. . .... . 
Vuoden kuluessa kuoletettu: 

Kiintei tojen arvosta ..... .. .................. . 456 2 3 200: -
181 893 600: -
377 429 600: -

Tyokoneiden >> ••••• • • •• • • •• •• • .•• ••••••• 

Liikkuvan kaluston arvosta . ..... . ......... . .. . 1 107 877 296: -

Valtionr~utateid n valmi iden ratojen paaoma-arvo oli siten vuoden 1957 paat-
tyessa ...................................... . ............ . ...... . .... . 51 028 843 139: -

18 648 965 363: -
476 119 056: -

70 153 927 558: -

Tahan on lisiittava uusien rautatierakennusten kiinteist6arvo, yhteensa ..... . 
sekii. Hyvinkaan konepajan rakennusarvo ... . . . .. . . ... . .......... . . .... . 

Koko piiiioma-arvo oli siis vuoden 1957 lopussa 1 ) •. ... •............. . ...... 

(' Tahiin ei ole lucttu kiiyttokalustoa jonka arvo oli kertomusvuoden lopussa 643 9! 7 268 mk. 

Valmiiden ratojen piiaoma-arvosta tuli kiin
teistojen o. a lle 31 0 4 737 926 rnk, liikkuvan 
kalu ton 17 295 812 880 mk ja tyokoneiden osalle 
2 648 292 333 mk eli prosenteissa 60. o 1, 33. o o 
ja 5. 10. 

Valtionrautateiclen tulot. 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat 
vuonna 1957 29 558 219 624 markkaan. Tiista on 

T ulon LMtu Vuonna 1057 

mb: I o_o 

Henk.iloliikenteen tulot ......... 5 991 785 766 21. 00 
Tavaraliikenteen tulot o o o o o o o a • o 18 901 888 609 66.22 
Muut llikennetulot ... . ... . ..... 993 309 705 3.48 
Lenniitin t ulot .. ............... 2 982 662 0.01 
Autoliikennetulot ...... . .... . . . . 743 244 868 2.60 
Korvaus postinkuljetuksesta . .... 360 000 000 1. 26 
Sekalaiset tulot ................ 87 761 59 3.11 
Korvaus alennuskuljetuksista ... . 662 082 955 2.32 

Yhteensa 28 543 056 424 100.00 

r altionrautateiclen menot 
Valtionrautateiden hallinto- ja kunno apito - ja 

kayttomenot olivat vuonna 1957 30 329 474 076 
mk, o ltuaan edellisena vuonna 28 9 1 695 213 
mk ja osoittivat siten 1 347 778 863 markan eli 
4 . 6 5 % :n lisaysta. 

1\Ienoprosentti, so . menojen ja tulojen Yalinen 
prosenttisuhde oli vuonna 1957 94. 11, vuonna 
1956 se oli 93. so ja vuonna 1955 98.17. 

vahennetty suorituk ia vieraille rautateille ym. 
ja takai inmaksuja rautatien kayttiijille yhteensii 
1 015 163 200 mk, joten k ertomusvuoden netto
tuloksi jaa 28 543 056 424 mk. Kun va taava 
miiiira o li edellisena vuonna 27 183 956 821 mk, 
ovat tulot lisiiiintyneet 1 359 099 603 markalla. 
eli 5.o % -

Piiaryhmiinsii. lopulliset tulot jakautuvat vuo
sina 1955-1957 s uraavasti: 

Vuonna 1956 Vuouna 1955 Lisiiys vuonnn. 1957 
vuoteen 1956 
verrattuna 

mk mk mk o• 
10 

5 752 787 515 53 1 079 004 238 99 251 -1.1-~ 
18 012 89 1 836 17 053 563 209 8 !)96 773 -!.9! 

1 0-!1 460 729 67 492 342 - -! 15102-1 - -!.84 
3 698 303 4 021 702 - 715 641 - 23.99 

589 692 451 482 106 770 153 552 -!17 26.03 
300 451 495 300 358 900 59 54R 505 19. 2 
892 376 U4 718 291 940 - -! 615 035 - 0.5:! 
590 597 598 4 2 915 200 71-! 5 357 12.10 

27 1 3 956 821 25 100 829 067 1 359 099 603 5.00 

Rautati ehallituksen menot " 1957 ol ivat 
700 363 838 mk ja linjahallinnon menot 
29 629 110 238 mk eli prosenteissa menojen 
kokonaismaarastii 2.31 ja 97.69%-

l\Ienojen jakautuminen eri momenteille ven·at
tuna ed ellisen vuoden va taaviin m enoihin sel
viaa seuraavasta taulukosta: 
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Menomaii.riit, markkaa Lisays tai vahennys 
(-) vuonna 1957 

v 1957 1 v. 1956 mk I ·~ 

Rautatiehallitus 

Palkkaukset .............. . .......... .. ..... 328 588 310 297 099 698 31 488 612 10.59 
Ylimii.iirii.isen henkilokunnan palkkiot . . ... . .... 129 574 115 113 799 011 15 775 104 13.86 
Viransijaisten palkkiot ............ . ..... .. ... 1 491 018 2 541166 - 1050148 - 70.40 
Matkakustannukset .......................... 14 954 894 12 651 278 2 303 616 18.21 
Vakinaiset elakkeet .......................... 84 273 875 77 279 678 6 994197 9.05 
Ylimiiii.rii.iset elakkeet ........................ 1671875 2 072 500 - 400 625 - 23.96 
Ammattiopetus .. . . .......................... 12 649188 10 758 322 1890 866 17.57 
Paajohtajan kayttovarat ..................... 75 000 75 000 -
Lammitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito ..... 9 167 265 10 514 274 - 1 347 009 - 14.69 
Painatuskustannukset ........................ 2 500 000 2 000 000 500 000 25.00 
Sekalaiset menot ................. . ....... .. . 51586 000 47 627 454 3 958 546 8.31 
Liikennetaloudellisen tutkimuslaitoksen perusta-
1ninen ... .. ................ .. ......... ...... 4 422 911 4 399 904 23 007 0.52 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan indeksi-
korottLkset .................................. 39 538 379 44 296 674 - 4 758 295 - 12.03 
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja 
kansanelakemaksut ......... . .... . ...... . .. .. 19 871008 20184 401 - 313 393 - 1.58 

700 363 838 645 299 360 + 62 933 948 
- 7 869 470 

+ 55 064 478 8.53 

Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttomenot 

Henkilomenot 

Palkkaukset ........... ..... ......... . .. .. . . 7 485 706 670 6 588 525 627 897 181 043 13.61 
Ylimiiariiisen henkilokunnan ja tyovoirnan palk-

kiot ........... .. ... ....... . . . ... .. · · · · · · · 2 296 344 213 2151364 566 144 979 647 6.H 
Viransijaisten palkkiot ........... . .. . ....... . 532 013 730 558129 254 - 26 115 524 - 4.91 
Virantoimitusrahat ja palkinnot tarveaineiden 

siiastamisesta .. . ................. . .. .... ... 1467 320 859 1467 460 659 - 139 800 - 0.01 
Matkak-ustannukset, . paiviirahat ja korvaus 

muuttokustannuksista ...................... 110 824 057 113 151 794 - 2 327 737 - 2.10 
Vakinaiset elakkeet ......... ........... ...... 1 800 055 526 1 666 152 812 133 902 714 8.04 
Ylimaiiraiset elakkcet ......................... 65 089 061 64 555 943 533118 0.83 
Valtionrautateiden osuus per hc-elakerahastolle 566 788 500 443 005 296 123 783 204 27.94 
Tapatunnakorvauksct .. .. .... . ........ ...... . 95 770 319 88 720 641 7 049 678 7.95 
Muut huoltomenot .. ....... ... ....... . ....... 21 267 642 18 957 346 2 310 296 12.19 

Kalusto i a kiiyttoaineet 

Kayttokalusto sekii. sen kunnossapito ja tarkastus 71990 299 78 997 768 - 7 007 469 - 9. 73 
Polttoaineet ................ . ......... . .. . ... 5 070 675 914 5 276 645 811 - 205 969 897 - 4.06 
Muut kayttoaineet ja sekalainen hankinta ..... 546 533 192 465 890 239 80 642 953 17.31 

Rata ja rakennukset 

Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossapito 3 483 226 623 3 574 949 699 - 91 723 076 - 2.63 
Sahkovoimalaitosten ynna vahvavirta-, lennatin-
ja puhelinjohtojen kunnossapito .. . ...... . ..... 89 294 483 87 599 544 1694 939 1.93 

Liikkuva kalusto 

Liikkuvan kaluston, tyokoneiden ja koneellisten 
laitteiden kunnossapito ..... . ...... . ........ . . 3 445 494 869 3 193 248 421 252 246 448 7.90 
Korvaus vieraan llikkuvan kaluston kii.ytostii. .. 5 050 247 2 361 571 2 688 676 113.85 
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Menomaarat, markkaa 

v. 1957 1 v. 1!156 

M u u t asiamenot 

Painatuskustannukset ....... ..... ........ .... 65 035 403 61 201 898 
Vahingonkorvaukset .... .. ... ................ 39 961 343 52 660 623 
Verot ........ .. ......... ............ .. ..... . 12 552 708 13 706 384 
Postilaitokselle postinkuljetuksesta suoritettava 

korvaus .................. . . . .............. 12 000 000 10 000 000 
Sekalaiset menot ... .................. . ...... 24 406 302 29 573 438 
Arvaamattomiin tarpeisiin, rninisteriiin kay-

tettii.vii.ksi ... . ...... .. .... . ................ 200 000 -
Arvaamattomiin tarpeisiin, rautatiehallituksen 

kaytettiivaksi ............. . ............ . .. 966 290 983 287 
Kuoletukset ....... . .............. ... ........ 1020 630 505 893 921618 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain 

indeksikorotukset ............... . .. . ....... 820 943 091 973 951824 
Valtion tyiinantajana suoritettavat lapsilisa- ja 

kansanelii.kemaksut .. . .... . .. ..... . . ....... 473 310 374 454 638107 
Pohjois-Suomen havitetyn alueen viran tai toi-

men haltijain paivarahat . . ................... 5 658 018 6 041683 
Linjahallinto yhteensa 29 629 110 238 28 336 395 853 

Kaikkiaan 30 329 474 076 28 981 695 213 

Lisays tai vahennys 
(-) vuonna 1957 

mk I% 

3 833 505 6.2 6 
- 12 699 280 - 31.77 
- 1153 676 - 9.1 9 

2 000 000 20.0 0 
- 5 167 136 - 21.17 

200 000 -
- 16 997 - 1.7 6 

126 708 887 14.17 

- 153 008 733 - 18.6 3 

18 672 267 4.1 1 

- 383 665 - 6. 7 8 

+ 1 798 427 375 
- 505 712 990 
+1 292 714 385 4.5 6 
+ 1347 778 863 4.6 5 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las
kettu rahallinen tulo valtionrautateiden liiken
teesta v . 1957 osoitti 1 786.4 milj. markan ali
jaamaa. Kun vastaava tulos v . 1956 osoitti 
1.797.7 milj. markan alijaamaa, oli v . 1957 rahal-

linen tulos edelliseen vuoteen verrattuna 11. 3 

milj. markkaa eli 0. 6 3 % parempi. 

Tulot ... ..... ... ...... ..................... 
Menot •••• • 0 • •••• • ••• • •••• • ••• 0 •• ••••• •••• • 

Ylijii.ama tai vajaus (-) •• 0 •• •• • • • •••••••••• 

Tarkemmin valtionrautateiden tulojen ja 
menojen kehitys vv. 1956- 1957 kay ilmi seuraa
vasta taulukosta: 

Vuonna 1957 I Vuonna 1956 Lisays vuonna 1957 

mk I mk mk I % 

28 543 056 424 27 183 956 821 1359 099 603 5.00 
30 329 474 076 28 981 695 213 1347 778 863 4.65 

- 1786 417 652 - 1 797 738 392 - 11320 740 - 0.63 

Helsingissa, rautatiehallituksessa huhtikuun 1 paivana 1959. 

ERKKI AALTO 

Arvi Nikkila 




