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ALLMAN OVERSIKT 

1. Efterlriigan pa jiirnvagstransporter 

Den mot slutet av foregaende ar paborjade 
fallande tendensen i den ekonomiska utveck
lingen fortsatte under berattelsearet och fOrstark
tes smAningom samt tryckte sin pragel pa bela 
vart ekonomiska l iv. Fastan utvecklingen inom 

olika omraden var ganska oenhetlig, forand.rades 
de faktorer som inverkade pa behovet av jarnvags
transporter sil. vasentligt, att slutresultatet blev 
min kning i jii.rnvagstrafiken. 

Tabell l. Utvecklingen av de pa behovet av jiirnvagstransporter inverkande faktorerna under aren 
1953-57: 

I Enhet 1953 1954 1 1955 1956 1957 I For-
I andr. i Prestation 

I 
% 

I 1956/57 

l. Industri, volym . . ............. . ...... >>1948 = 100>) 133 152 169 174 179 +3 
2. kogshushallning, volym .......... . ... l) 90 108 116r 104r 108 +4 
3. Byggnadsversamhet, volym ..... . .... . . •>1954 = 100>) 94 100 100 109 109 - 1 

- husbyggnad ............. . ......... l) - 100 96 105 101 -4 
)) - 100 107 117 123 + 5 -land- och vattenbyggnad . . ......... 

4. Realnationalprodnkt .................. >>19-1:8 = 100>> 123 134 143 145r 146 + 1 
5. Import, volym ....................... >>1935 = 100» 137 177 205 223 218 - 2.5 
6. Export, volym .... . ..... . ..... . ..... . >) 102 118 128 126 138 +9.5 
7. Yrkesm. motorford. trafik, volym ... . .. 

- personaltrafik • • ••• • •••• 0 ••••••• • • • >>1952 = 100>> 108 117 131 135 133 -2 
- godstrafik .. . .. . .. . . . ..... . ........ l) 

Registrerade last- och paketbilar ...... 
- antal ............... . ..... .. . · · · · · st 
- lastkapacitet i ton . . ... . ...... . ... - ~ tn 

9. Personaltrafik med motorfordon ....... 106 pkm 
Hl. Godstrafik med motorfordon ....... . . . 106 tkm 

r = riittade tal 

Hojningen av industriproduktionens volym 
med 3 % fororsakades av den jii.rnforelsevis hoga 
nivan i borjan av aret. Om den fortgAende sank
ningen som borjade i april inte hade funnits, 
skulle jarnvagen ha kunnat bokfOra ett jamforel
sevis tillfredsstallande trafikA.r. D evalveringen 
mot arets slut fororsakade okning i skogshushA!l
ningens produktion med 4 %, men verkan av 
denna produktionsokning, som ii.ven okade trans
porterna, torde i framsta rummet komma till 

2 9576-62 

121 141 163 168 157 -7 

43 400 44 :::::; 47 200 54 00 57 300 + 6 
146 000 146 000 156 000 177 000 187 000 + 6 

4 970 5 440 5 820r 5 890 6 290 + 7 
1380 1 610 2 210r 2 230 2100 -6 

synes i biltrafiken. Jarnvii.garna forblev ocksa 
utan den tillaggstrafik som frarnkallas av bygg
naclsverksamhetens tillvaxt, ty nar hela bygg
nadsverksamheten delas i tva delindex, i hus
byggnadsproduktionens och land- och vatten
byggandsproduktionens volymindcx, konstate
rar man att den forra delindexen har sjunk it 
4 % och den senare stigit 5 %- Nar husbygg
nadsverksamheten avtager, betyder det minsk 
ning av byggnadsmaterialstransporter per jarn-
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vag. Olmingen av land- och vattenbyggnads
ver amheten kompen erar inte denna m.inskning, 
ty det ar da frAga om i:ikning av sysselsattnings
arbeten framkallade av forsvagad sysselsatt
ningssituation, varvid den even t u ella tillvaxten 
av transportbehovet skots uteslutancle med bilar. 
R ealnationalprodukten okade knappt en procent. 
I detta amband rna namnas, att handelsvoly
m ens minskning rued drygt 4 ~ 0 foror sakade en 
minslming av den allmanna kopkraften . D etta 
kom ocksa till synes i e fter fragan pa saval jarn
vags- som biltransporter. 

Vad utrikeshandeln angar, sk edd e en obetydlig 
minskning i importen, men exporten vaxte i 
s tallet nastan 10 %- Exporten var storre an n a
gonsin t idiga re, if r aga om sa val varde som mangel. 
Anda verkade den inte okande p a efterfragan pa 
jarnviigstransporter. Nar ca 368 000 vagnlaster
exportvaror transporterades ar 1956, var m ots-

varando tal under bet·attelsear t bara 353 000 eller 
ca 4 % mindre. Orsaken t ill sankningen var den 
overraskande sk a rpa minskningen av transport 
per jarnvag av exporterat r av irke, minskningen 
var nam1igen ca 23 500 vagnar eller ca 25 %, 
medan vagnantalet av andra till hamnarna trans
porterade exportvar or forblev oforandrat och 
exporten till Sovjetunionen aven steg med 8 000 
vagnar elle r over 14 %- Fjarrtransporten av r a
vi.rke, amnat att anvandas i b emlandet eller att 
exporteras, a r uppenbarligen det tran portom
r a de, p a vilket bilarna bar gjort sin forsta verkliga 
>>ockupatiom i Finland i fraga om massgodset s 
fjarrtransport. 

Last- och paketbilarnas an tal och lastkapacitet 
i ton har fortfarande vuxit, slisom framgar av 
tabell l. Av foljande sammanstallning framga1·, 
vad som skett under 10 ar jamfort m ed jarnva
garnas godsvagnpark . 

Last- oeh paketbilnrnas Jiirnviigens godsvagnars 
lastkapacitet an tal lastkapacitet 

a n tal 

31. 12. 1947 . . . .. ........ 26 600 
31. 12. 1957 .......... .. . 56 800 

Last- och paketbilarnas lastkapacitet i ton var 
saledes vid slutet av lir 1947 bara 22 %, m en vid 
slutet av ar 1957 r edan ca 41 ~~ av godsvagnpar 
k ens lastkapacitet i ton pa jarnvag. D etta ar 
mycket anmarkningsvart, ty en till sin lastkapa
citet sa stor biJpark, forsoker man natu.rligtvis 
anvanda sa effektivt som mojligt, ocb det betyder 
ett hot om konkurrens for jarnvagen i framsta 
rummet under lligkonjunktu.r. 

Vad k onkurrensen i persontrafik angar, maste 
man konstatera, att den yrkesmassiga motor
fordontrafikens volym faktiskt har sj unkit 2 % 
sedan foregAende ar, men orsaken till det bar 

i to n i ton 

96 500 27 200 428 000 
187 000 26 900 453 000 

varit mycke t stark inskrankning av taxitrafiken 
framkallad av minskad kopkraft. I stallet bar 
busstrafikens p ersonkilometer under berattelse
aret vuxit 8 %, medan jarnvagens personkilo
m eter har sjunkit ca 2 %- D a p ersonkilometerna 
for a lia p ersonbilar nagot stigit och taxitrafikens 
a andra sidan bar minskat, b etyder clet, att privat
bilarnas andel har vuxit. D enna omstandighet 
torde ha sin egen orsak i minskningen av jarn
vagens personkilometer. 

2. Trafik och transporter 

Trafiken under b erattelsearet och under de 
fyra foregaende aren framgat• av tabell 2 . 

Tabell 2. Jarnvagens kommersiella trafik under aren 1953- 57 . 

' 
I I Enhet 1953 1954 1955 1956 1957 }'6r· 

H.ndr. i 
Pre tation 

I I 
0 1 
10 

1956/57 

1. Transporterad godsmiingd . . . . 106 tn 15.6 17.9 19.2 18.0 17.9 - 0.6 
2. Nettotransportarbete ....... . . 106 ntkm 3 670 4 160 4 530 r 4 420 4 380 -0.9 
3. Godsvagnarnas medellast .. . . . tnfax 5.6 5. 7 6.0 6.or 5.8 -3 
4. )) tomga.ng .. .. .. % 19.6 20.8 20.6 21.4 23.4 +9 
5. Persontrafik . ..... . .......... 106 pkm 2 060 2 140 2 260 2 250 r 2 250 ± 0 
6. Personvagnarnas u tnyttj nings-

proportion 0 / 36.9 36. 2 3 . 5 40.0 39.0 - 2.:; ... .... .. . . .. .. . .. / 0 

r = ri<ttade tal 



Redan under foreg!ende ar borjade godstrafik 
minskningen och fortsatte under berattelseAret, 
men l!ngsammare an forut. Persontrafiken for
blev oforandrad. Emedan vintern var mild och 
fattig pA sno, gick trafiken utan storningar, och 
godstrafikens efterfragan pa vagnar kunde till
fredsstallas under h ela Aret . I sjalva verket fanns 
det under storsta delen av a ret ett vagnoverskott, 
vilket d! det var som hogst steg t ill 4 000 vagnar 
per dag. D en huvudsakliga orsaken till inskrank
ningen av godstrafiken, vilket redan v id reclo 
gorelsen av efterfragan pa jarnvagstransporter 
narnndes, torde vara den alltjamt okancle kon
kurrensen med biltrafiken och forst i andra rum
met den forsvagade akt;iviteten inom det ekono
rniska livet . Konkurrensen m ed bilarna torde 
uppenbarligen ocksi\. vara orsaken till, att person
trafiken forbl ev ofOrandrad, ty som sagt okade 
bussarnas och de privata personbilarnas person
kilometer jamfort med foregaende Ar. 

Okningen av godsvagnarnas tomgangsprocent 
ar vard att observera. Orsaken till tillvaxten ar 
den okade anvandningen av specialvagnar, sasom 
tank-, storbehallar- , m .fl.-vagnar . Med avseende 
pa dessa ar det i allmanhet alltid fraga om 50 % :s 
tomg!ng, vilket i fall utvecklingen kommer att 
fortga i samma riktning, kommer att bli en alit 
mera betydande kostnadsfaktor. 

Under berattelseAret fortsattes forverkligandet 
av de planer, som under foregaende Ar hade be 
slutats och huvudsakligen realiserats for att ut
veckla vagnslasttrafiken. Antalet fj a rrgodstag 
okade pa foljande strackor: Riihimaki- Pieksa
maki , ett tag Tammerfors- Pieksamaki, tva, 
Riihimaki- Abo (via Karis) tvA, Tammerfors
Uleaborg, tvA och Seinajoki- Ulei\.borg, ett . Ran
geringstagens resetimmar, som redan foregaende 
ar hade visat minskande t endens, inskranktes 
fortfarande under berattelsearet m ed ca 30 % 
av timantalet ar 1956. Orsaken till det form!nliga 
resultatet var, att pa allt flera linjestationer er
hallits spartraktorer och att rangeringstagens 
nya korsatt, som foregaende ar hade tagits i an-

P ersontrafikens tagkilometer Ar 1957 

Drag kraft sniilltAg 
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vandning, forst nu borjade verka med full effekt . 
En viss del av den ovannamnda m:inskningen, 
sasom huvuddelen av 6 %:s inskrakr-ing av de
jourtimmarna pa bangA.rdarna, kunde anda fOr
klaras hero pa minskning av trafikvolymen. 

I styckegodstrafiken h ar den maskinella be
handlingen av gods fortfarande utvidgats. D etta 
framgAr av, att dA man Ar 1956 hydre ut 17 400 
lastpallar till kunderna, hade detta antal fore 
slutet av berattelseA.ret stigit till 30 000 lastpallar. 
Vid slutet av berattelseAret var i anvandning 
111 gaffeltruckar, 482 gaffelvagnar, 75 000 last
pallar de till kw1derna hydra medraknade och 
6 000 b elmetall bnrpallar. Okningen av de ma
skinella anordningarna har fororsakat, att antalet 
behandlat gods per arbetstimme men har stigit 
sedan foregAende Ar fran 1. 21 ton till 1. 26 ton. 
Okningen av effektiviteten torde ha varit aven 
storre, men nar styckegodstrafiken under beratte l 
seAret minskade ca 3 %, kunde antalet gods per 
arbetstimme man inte stiga sa att det motsvara
de effektivitetsokningen. Vad biltrafiken angar, 
kan namnas, att den koncentrerade bemtrans
porten av styckegods utvidgades genom att in
ratta sAdan pa 20 orter, att tva godslinjer in
drogs ocb tva nya oppnades samt att antalet 
spridningslinjer och linjerna for snabbare trans
port okades med tva. 

D et har varit karakteristiskt for skotseln av 
persontrafiken, att anglokparken ersatts m ed latt 
ralsbusspark . Under aret forandrades foljande 
anglokta,g till ralsbusstag: 

Kervo -Borga 5 par, Riibimaki -Helsingfors 2 
par, Hyvinge -Hango 3 par, Riihimaki-Lahti 2 par, 
Uleaborg-Kemi 1 par, Uleaborg-Kontioroaki 2 
par, Iisalmi-Ylivieska och Pieksamaki-Nyslott 
alia sarot Haaparoaki-Bjorneborg 3 par, Samman
lagt nagot over 2 milj. persontAgkilometer av den 
a rligen korda strackan andrades till ralsbusstag
kilometer . Samtidigt overskxed p ersontrafikens 
motorisering 50 %-P ersontrafikens tagkilometer 
fordelade sig pa de olika dragkraftslagen enligt 
foljande . 

person tAg sammanlagt 

motorlok . . ............. . . .. . 209 000 30 000 239 000 
motorvagnar ...... . .... . ..... 1 247 000 8 373 000 9 620 000 
Anglok .... ... .... . .... . .. . .. 4 888 000 8 073 000 12 961 000 

Summa 6 344 000 16 477 000 22 821 000 



Ett persontagspar a\· kaffade pa strackorna 
Helsingfors- Kyrkslatt och Abo- Salo. Ytter
ligare ersattes ett tagpar pa strackorna Kuopio
lisalmi och Joensuu-Outokumpu med hussar. 
Vid arets slut trafikerade jarnvagen inalles 12 
busslinjer, vilkas sammanlagda Hi.ngd var 453 km. 
och vilka ersatter tidigare tagforbindelser. 

3. 'rckniska produktionsmedel 

Till fardiga banor anslots det 5. 3 km langa 
Viheriainen industrisparet som vid lhala kiljer 
sig fran Abo- Nadendal banan, av tmder bygg
nad varande bandelen Joensuu- Kovero den 31. o 
km langa strackan Joensuu-Keskijarvi, pa ban
delen Siilinjarvi-Juankoski den 27.3 km langa 
strackan Sankimaki-Juanko ki samt pa banan 
Kontiomaki-Taivalkoski den 9. 4 km Hl.nga strac
kan Kovajarvi-Vaakio. Andringsarbetena paden 
smalspariga banan Lahti-Lovisa till bredsparig pa
borjades, sedan riksdagen for t hade gjort ett 
principbeslut och den 21. 2. 1957 beviljat sys
selsattningsanslag for detta syfte . 

De viktigaste bandgardsutvidgnings- och spar
regleringsarbetena utfordes pa foljande ti·afik
platser: Helsingfors, Tammerfors, Abo, Pieksa
maki, "yslott, Villmanstrand, Vainikkala, Hillo, 
Mantyluoto, och Haapamaki. Utratningar a.v 
spar utfordes pa samma bandelar, som under 
foregaende ar, namligen pa strackorna Salo
Pernio, dar 176 m av Tottola jarnvagstunnel 
sprangdes, Inkeroinen-Fredrikshamn, Toivola
Siilinjarvi och Alapitka-Lapinlahti. Arbetena pa 
dubbelspar framskred sa llingt, att. pa strackan 
Riihimaki-Tavastehus den nya bana.n kunde tra
fikera pa hela sin langd, medan den gamla banan 
dock pa gnmd av fornyelsearbetena var stangd 
for trafik och att stackan Kaipiainen-Kaitjarvi 
blev du.bbelsparig och oppnades for trafik . Arbe
tena fortsattes pa strackan Tavastehus-Toijala. 
Makadamisering fortsattes pa samma bandelar 
som under foregaende ar, namligen pa strackorna 
Ri ihimaki-Tammerfors, Ylivieska-Uieaborg, 
Ylivieska-Iisalmi, Iisalmi-Kontiomaki och fran 
Kouvola o terut samt ytterligare pa strackan 
Salo-Abo. Sammanlagt makadami erades 155 
km av banan. 422 500 m 3 makadam anvandes. 
Vid arets slut var 699 km eller 13 . a % av hm-ud
spar makadamiserade. 

om viktigaste resultat i signal- och saker-

allman trafik ........ . ..... . 
tjanstbehovs-

umma 

tiickta 

10 189 
606 

10 795 

hetsanordningsarbetenas utveckling rna namnas. 
att automatiska linjeblockeringsanlaggningar 
togs i anvandning pa bandelen Fredriksberg
Kervo. Relastallverk blev fardiga i Dickursby och 
Oitti. 

Ri:i.lsbyte av 30 kg: raler mot nya 43 kg:s raler 
pa huvuclbanan utfordes sammanlagt pa 197. 7 km 
eller niistan tre ganger sa stor mangel jamfort med 
foregaende Ar, och ungefar samma mangd som 
ar 1955. Genom att bl.a. de viktiga strackorna 
Haapamii.ki-Seinajoki och Pieksamaki-Kuopio 
belades med tung rii.ls kunde de trafikeras med 
tyngre lok. I gott skick varande genom ralsbytet 
friblivna raler flyttades till andra bandelar, vilkas 
slitna ral salunda kunde bytas pa 73.6 km. Pa 
grund av skenbrott kasserades 3 057 raler . Da 
antalet skenbrott jamfort med foregaende ar 
sjonk med ca en tredjedel, torde orsaken vara den, 
att vintern var jti.mforelsevis mild och att tagens 
storsta tillatna hastighet tillsvidare fran borjan 
av decemb r 1956 hade minskats pa sadana ban
delar, vilkas skenlaggnig annu var i daligt skick. 

Forandringarna rorande dragkraften var fol
jande. ya anglok anskaffades: 2 st. tunga person
tagslok, serie Hr 1 och 4 st. tunga godstagslok 
serie Tr l. Enligt nuvarande planering skall dessa 
bli de sista anglok, som anskaffas. Ur anvandning 
togs sammanlagt 37 anglok, till privata personer 
saldes och till Sovjetunionen skanktes 1 lok. Ang
lokparken var salunda vicl arets slut 766 st. D et 
stora antalet ur anvti.ndning tagna lok torcle foror
sakas av, att dragkraftens overgang till diesel
drift nu for forsta gangen verkligen borjade pa· 
verka trafiken. 

Motorlok anskaffades: 10 st. vaxellok serie Vv 
13 och da inga motorlok togs m· anvandning farms 
det vid arets slut 39 st motorlok. Motorvagnar 
anskaffades: 35 st serie Dm 7 ralsbussdragvagnar. 
Fran gamla motorvagnsserier togs 5 vagnar m· 
bruk, sa att vagnparken vid arets lut var 126 st. 

Persontrafikens vagnpark okades med 15 nya 
sovvagnar och 13 rii.lsbusslapvagnar. Godsvagn
parken okades med 484 vagnar av 20 tons barighet 
avsedda for travarutransport, 13 automatiska 
koltransportsvagnar, 119 makadamutbrednings
vagnar, 2 frukttransportvagnar, 60 tankvagnar 
och 16 stortanksvagnar. Godsparkens brutto
okning var sahmda ca 700 vagnar. Godsvagn
parken var vid lirets slut: 

oppna 

15 660 
319 

15 979 

tank-

258 
81 

339 

sammanlagt 

26 107 
1 006 

27 113 



For att forbattra belysningen pa bangfu·dar 
restes pa 7 trafikplatser sammanlagt 9 stralkas
tarmaster, som salunda vid arets slut pl\. 26 trafik
platser sammanlagt var 87 st. Vid bangardens 
rangeringsrygg i Tammerfors togs i anvandning 
en lokradio, som tiJJhor tva rorliga och en fast 
station. Vid vagnfordelning i Tammerfors instal
lerades en telefonsamtals registerapparat. For 
att effektivera arbetet pa bangt\.rdar och fbrbattra 
betjaningen av allmanheten togs hogtalarappara
ter i anvandning pa fyra bangardar och tre sta
tioner. Automatiska vagkorsningsansordningar 
byggdes vid tolv vagkorsningar for okning av 
trafiksakerheten. 

Under berattelsearet fortsattes forskningarna 
rorande jarnvagens elektrifiering. For att fa 
storsta mojliga sakkunnighet i arbetet, gavs upp
gorandet av en summarisk kostnadskalkyl over 
elektrifieringsplanen at ett planeringsorgan be
stt\.ende av representanter frAn 8 ledande elma
skinsfabriker i Europa. For att anskaffa de upp
lysningar som detta planeringsorgan var i behov 
av grundades en arskild rt\.dplagningskommitte i 
jarnvagsstyrelsen. 
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Forradens bokfiiringsvii.rde var i medeltal H. 
mrd mk eller 2 mrd mk hogre an under foregaende 
Ar. astanhalftenavhojningenkommer pa brans 
leforradens del. Vid slutet av foregaende ar fanns 
i lagren bara ca 3 mAnaders stenkolsbehov, vilkct 
mAste anses otillri:ickligt. Under berattelseare t. 
hojdes mangden sa, att den motsvarade 6 mana
ders behov, och nar priset ytterligare steg ca 
15 %, orsakade detta niistan 1 mrd mk:s okning 
i forrAdets varde. Den andra delen av forrAdens 
varde forklaras huvudsakligen st\, att banavdel
ningens >>rii.lsskuld>> till forrAdsavdelningen sedan 
foregAende Ar vuxit ca 1. 2 mrd mk. Efter det att 
skenlaggningen agt rum, hade forrAdens gods
mangel med branslet icke medriiknat sedan fore 
gaende ar nagot minskat. Anskaffningarna till 
forraden var sammanlagt 12 . 1 mrd mk eller 1. 2 

mrd mk storre an ar 1956. 
Jarnvagarnas ekonomi, som under foregAende 

w: huvudsakligen pa grund av stegringen i kost
nadsfaktorernas pris, hade forsvarats, forsam
rades egentligen inte mera, om och en vasentlig 
svangning till det battre inte har agt rum. Utveck
lingen framgar av tabellerna 3 och 4. 

Tabell 3. Driftkostnadernas prisindex for jarnvagarna under aren 1953- 57 (enligt kostnadsover
sikten) 

1953 I 1954 1955 1956 11957 FOr-
andr. i 

Prlsindex % 
1956/57 

I 

Personalkostnader .............................. . ..... 98 
I 

100 110 126 134 + 6.4 
Dragluaftens bransle •••••••••• 0 •••••• ••••••••••••••• 0 114 100 102 110 119 +8.2 
Reparation av rullande materiel ......... . ............. 101 100 101 106 111 + 4.7 
V,nderhitll av bana, byggnader och anliiggningar .... . ... 103 100 102 110 117 + 6.4 
Ovriga driftkostnader 1) ..• . .....•. . .. . ... . ......••... 104 100 101 107 116 + 8.1 
Allman kostnadsprisindex 1) •••••• • • 0 ••••• 0 •••• • •••••• 102 100 106 117 125 + 6.8 

') Avskrivningar inte medriiknade 

Tabell 4. Driftutgifter, inkomster och ar·sresultat enligt jarnvagamas bokforing under aren 1953-
57, Mmk (enligt kostnadsoversikten) 

Post 

Personalkostnader ................................... . 
Dragluaftens branslc 1 ) ....... . . ..... . ..... •.... . .. . ... 

Underhill av bana, byggnader och anlaggningar ....... . 
Underhiill av rullande materiel, bilar och arbetsmaskiner .. 
Diverse driftkostnader 2) ..... . ..••..... . . . ••.••.. • .. . . 

Avskrivningar enligt boldiiringcn . ................ . ... . 
Driftkostnader sammanlagt ........ .. . . . .............. . 
Jnkomster .. . ....................................... . 
Arsresultat ......... . .......... . .. . ................. . 

') Lokens och motorvagnars briinsle 
') InuebAIIcr bl.a. bilaruas briiuslc 

1953 

11488 
4 418 
2 453 
2 977 
1 24 

441 
23 025 
22 615 

409 

11954 

11 510 
4 233 
2 289 
2 828 
1124 

566 
22 550 
23 852 

+ 1 302 

11955 11956 1 1957 

13 252 15 175 16 37-! 
4 592 4 818 J 648 
2 591 3 282 3 262 
2 987 3 193 3 445 
1 412 1619 1580 

732 894 1 021 
25 566 28 982 30 329 
25101 27 184 28 54~ 

465 - 1798 - 1786 
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Priserna for olika k ostnadsfaktorer har sedan 
foregaende Ar st igit sa, att okningen i ruedeltal 
var ca 7 %-Av olika driftkostnader, har personal
k ostnaderna beraknade i mark stigit mest. Orsa
k en t il1 detta har varit b ade bojningen av lon eni
van och olmingen av den aYlonade personalen 
m od ca 1/2 % samt ytterligare okningen av pen
sioner och den post som skall betalas till familje
pensionsfonden. Dragkraften s bransleutgifter bar 
oberoende av prisstegringen minskat. D a brutto
arbetet under b era tte lsearet var nastan lika start 
som under foregaende ar, sjonk bransleomkost
naderna i medeltal p er bruttoarbetsenbet. Det 
b okforda arsresultatet bar n Agot fo rbattrats, ty 
dii 1.mderskottet foregaencl e ar var 6. o %- var 
d et under berattelsearet 6. s ~;0 • Hojningen av de 
nominella driftutgifterna var 4. 6 % och dA boj
ningen av kostnadspriserna var nas t,an 7 %. har 
kostnaderna till sitt realvarde n agot minskat. 

Sedan borjan av 1\r 1957 togs pa forslag av 
1·akenskapsk ommitten i anvandning for jarn
vagen s inre bokforing over driftutgifter och -in
komster en ny rakensskapsklassificering vilken 
grundar sig pA handelsbokforing. Avsikten med 
fornyelsen a r att ge olika ledande organ mojlighet 
att anvi:inda a ndamalsenligare uppgifter an bittills 
for att overvaka driftkostnaderna och utfora till
racklig t detalj erade k ostnadsberakningar . 

All m anna tarifforhojningar bar under berattelse
aret inte agt rum. Daremot gjordes nagra en skilda 
forandringar i godstrafikens avgifter, vilka b e 
tydden lindrig inskranlming av tidigare rabatter. 
D et kan namnas, att den rabatt, som beviljas 
for yagngrupper, minskades fr an a rets borjan sa, 
att for grupper om minst 5 vagnar b ev iljades 

endast 2 %, for grupper om rninst 10 vagnat· 3 % 
och for grupper om 30 vagnar 8 % :s rabatt. H el 
fraktaYtalen blev under senare h iilften av aret 
bunclna vid den allmanna tariffnivil.indexen. Vin
tot·fraktutjamningen var kraft mellan den 
1. 12. - 30. 4. till Skat udden, Hangi.i, Abo, Raumo 
och Mantyluoto. Utjanmingen b eviljacles nu, 
som under de tre foregaende vintrarna inte a ils 
till den narmaste av dessa fern hamnar. For gods, 
som skulle transporteras till nAgon annan an den 
narmaste av de. sa fern bamnar, gavs 10 o/o :s 
rabatt, om forsande lserna omfattade minst 10 
vagnaxlar. 

5. Sammandrag 

D et rnest karakteristiska draget for b erattelse
aret bor an es den tilltagande konkurrensen fOr
orsakad av 1!\gk onjunkturen och okningen av 
bilparken. D en omstandigheton, att speciellt tra 
varutransporter borjade utforas med bila.r, tyder 
p a, att situationen blev m era luitisk an tidigare. 
A andra s idan syn es det som om ja rnvagen s 
moclcrnisering, vilken faktiskt enda t ar i sin 
borjan och trafikens rationalisering, borjade in 
verka pa driftkostnaderna. K o tnaderna har kun
nat h Allas i styr oberoende av prishojningen. D ock 
h a ller endel andra faktorer pA att samtidigt ut 
vecklas i sadan riktning, at.t k ostnaderna okas. 
Ett h art k onkurrensh ot porrar for sin del till en 
vi s forsikt.ighet i tariffpolitiken. Alia o .n. om
standigheter tillsammans tyder p A, att for jarn
vagens m odernisering anslag borde b ev iljas i b e
tydligt snabb a re takt an vad som bittills bar 
gjorts. 

I. ALLMAN FORVALTNING 

Admin-istrat iv indelning. 

D a Viheriainens industribana, la ngd 5 265 m. 
forsattes i trafikdugligt skick beslot ministeriet 
for k omml.m ikationsvasendet och all manna arbe
tena att densamma den 1. augusti 1957 skulle 
oppnas for allman trafik i den utstrackning jarn
vagsstyrelsen forordnar. D en ovannamnda indust
ribanan, som ick e har n agra trafikplatser, an slots i 
administrativt och statist iskt avseende till banan 
Abo-~adendal och Abo t rafikomrade samt i 
ovrigt till 2. ekonomisektion en och 3. ban-. mas
kin- , forracls- och trafiksektionen. D essuton opp
I1ades foljancle bandelar for allman trafik fran 

den 15. november 1957 i den utstrackning jarn
vagsstyrelsen fOrordnar: 

D en till Joen suu- K over o jarnvagsbyggnacl 
horande 3l.o4 km langa bandelen ,Joan uu
K eskij a rvi, . om i administrativt och statistiskt 
avseende anslots till Karelska banan och J oen
suu trafikomrade samt i ovrigt till 2. ek onomi
sektion en, 12. bansektion en , 8. maskinsektionen, 
5. forradssektionen och 8. trafik. ·ektionen; den 
till Kontiomaki- Taivalkoski ja rnvagsbyggn acl 
horande 9. 4 lun langa ban de len K ovajarvi- Viia.
kio, som i administrativt och statistisk t avseendc 
ansl6ts till Savolaks banan och Kajana trafikom
rade samt i ovrigt till 2. ek onomisektion en, 10. 



bansektionen, 6. maskinsektionen, 5. forrd.ds
sektionen; samt <.len till Siilinjarvi-Juanlwski 
jarnvagsbyggnad horande 27. 3 km ld.nga bandelen 
::iankimaki-Juankoski, som likasa i adminis
trativt och statistiskt avseende anslots till Savo
laks banan och Kuopio trafikornrade samt i ov
rigt till 2. ekonoroisektionen, 9. bansektionen, 9. 
maskinsektionen, 5. forrd.dssektionen och 9. tra
fiksektionen. 

J at·nviigsstyrelsens m·betsordning. 

Den 16 juli 1957 upphavde jarnvagsstyrelsen 
arbetsordningens § 25 punkterna 13 och 14 samt 
andrade § 21 punkt 16 och fogade till samma 
paragraf en ny punkt 17. 

A rbetstidslagen. 

Under ar 1957 gav jarnvagsstyrelsen endast 
nd.gra fa forordningar angd.ende arbetstidslagen 
av den 2. 11. 1954 vilka berorde andringar i 
tillampningsbestammelserna samt ban- och jarn
vagsbyggnadstekniker. 

Reglementen. 

Jarnvagsstyrelsen andrade den 12. 2. 1957 § 45 
tillaggsbestammelse 6 i Undervisningsvasendets 
reglemente angaende banbilforares kompetens
fordringar. Dessutom andrade jarnvag tyrelsen 
den 20 i samma mfmad det o.n. reglementets pa
ragrafer 41- 44, 74 och. 76- 80 samt det tionde 
kapitlets rubrik och tillade nya paragrafer 81-84. 
Andringarna beror i framsta rummet maskin
och forradsavdelningens tjan te- och kompetens
examina samt banvaktsexamen och tillaggen 
larotid och -a,mnen samt betyg for forradsmastare
och branslearbetsledarexamina. 
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Dessuton gavs den 17 april 1957 en ny tillaggs 
forordning i det ovannamnda reglementets § 16 
angAendo avlaggande av examina. 

Dri ftkommitttJer. 

Efter det att jarnvagsstyrelsen och porsonal
organisationerna overenskorornit om fortsattan
det av sektionsdriftkommitteernas och som dessas 
ceniralorgan fungerande centraldriftkomm_iteens 
verksamhet under aren 1957-58, godkii.nde mi
nisteriet for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena den 9 januari 1957 de ovan
namnda avtalen samt gav foreskrifter angd.ende 
erlaggandet av deutgifter som darigenom uppstAr. 

Kommitteer. 

Jarnvagsstyrelsen tillsatte under berattelsearet 
kommitteer: 

1) for att uppgora for lag om nya andringar 
for forsiUjning av statsjarnvagarnas losa egendom 
och indrivning av forsaljningspris; 

2) for att undersoka det av forvaltningsradet 
0. Hellman uppgjorda forslaget till statsjarn
vagarnas trafikreglemente samt uppgora forslag 
till erforderliga andringar; 

3) for att utforska befordringsavgifter for eget 
gods; 

4) for att utforska mojligheterna, att vid jarn
vagen anvanda elektronmaskin for forsedlar, ut 
rakning av frakten, kontroll av vagnparkens an
vandning och. for andra uppgifter samt i frAgan 
uppgora erforderliga forslag; 

5) for att utreda andringen av vid jarnvagen 
annu i brukvarande vagnars tryokgasbelysning 
till el- eller kosangasbelysning samt dessutom 
andringen av vagnarnas aug- ooh. veduppvarm
ning till olje- eller kosangasuppvarmning; 

Antalet i jiirnvagsstyrelsen behandlade iirenden at· 1957 

I Plenum I Avdelnings- General- I Direktor I 'ununa 
sammantrade direktliren eller 

Av<lelning, som foredragit iireudct 

I 
overdirektoren I I 

I 1956 I I I 
-

1956 1957 1957 1956 1957 I 1956 1957 195G 1957 

Ad mini ·trativa avdelningen ...... 2 2 418 347 75 53 5 561 5 279 6 056 5 681 
Ekonomi >) ... . .. 12 12 494 520 322 217 1186 1239 2 014 1988 
Ban l) .... . . 13 7 550 5.12 31 H 2 674 2 705 3 268 3 268 
l\'[askin )) • •••• 0 12 5 329 265 41 21 2 271 2 265 2 653 2 556 
Fornlds >) ..... . 2 2 531 484 29 27 2 233 1911 2 795 2 424 
Trafik >) ..... . 12 3 383 258 681 525 3 523 3 967 4 599 4 753 
Tariff >) ...... 4 3 107 104 33 35 11 913 9 608 12 057 9 750 
J iirnviigsbyggnadsavdelningen . , .. - 1 92 97 132 98 775 787 999 983 

Summa 57 35 2 904 2 617 1344 1 990 30136 27 761 34 441 31403 
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6) for att samla, komplettera och forenhetliga 
de forordningar, som ror anslutandet av stats
jarnviigarnas egen och samtrafikens lastbils
trafik till jiirnvagstrafiken och tviirtom. 

Antalet under beriittelsearet bebandlade aren
den framgar av nedanstaende tabell, i vilken for 
jamforelsens skull aven bar tagits med motsva
rande tal for foregaende Ar: (se sid. 11). 

Y 1·kesundervisning. 

I jarnvagsinstitutet bolls under berattel ear·et 
18 kurser for 778 elever, dartill ordnades vid tra
fiksektionerna 12 volontarkurser for 339 elever 
samt luftbromskw·ser i den utstrackning som 
trafikbehovet forutsatte. 

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

For lokomotiveldare ordnacles 11 kurser, vilka. 
elevantal var 317. Kurserna ordnades enligt det 
utvidgade programmet, varvid de kurser som 
pAborjats under hasten fortsatte foljande vAr. 

SprAkkurser i engelska och franska ordnades 
for 50 deltagare. I ryska och engelska bar de. su
tom getts undervisning per korresponden _ 29 
personer bar studerat engel ka, tyska och svenska 
vid korrespondensinstitut. 

I grund- och fortsattningskurser i bokforing, 
som holls i jiirnvagsinstitutet pA varen 1957. 
deltog inalles 19 personer, 70 personer har stu
derat bokforing per korrespondens. 

D eltagarna i Jarnvagsinstitutets egna kurser 
fordelade sig en ligt foljande: 

kviltnor mti.n 

Forberedande foreliisningskurs till trafiktjansteexamen 1 kurs 1 klass 15 el ver 15 
Hogre trafikkurs ................................ . 2 kurser 

1 kurs 
5 klass r 158 3 155 

Farber. trafikkurs ....... ...... ....... .. . ........ . 3 93 12 81 
Lagre trafikkurs ................................ . 1 1 klass 28 2 

-------------------------------------
5 kurser 10 klasser 294 elever 15 279 

Tariffavdelningens kw·s: 11 kvinnliga elever i samband med den bogre trafikkursen. 

Maskin- och forrAdsavdelningarnas kurser . . . . . . . . . . 1 kms 
Kms for forradsmiistare och branslearbetsledare . . . . 1 
Banvaktskw·s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 klass 
1 
1 

28 elever 
30 
33 

fi 

8 

22 
30 
33 

M a.skinavdeln ingen: 

Lokforarkw·s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kurser 
Vagnkarlskurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kurs 

3 klasser 103 elever 
1 klass 20 elever 

Sakerhetsanordning kurser (3 kurser) ordnade · 
for 137 personer . 

For lastningsmiistarnas fortsattningsutbildning 
ordnade 3 kurser, i vilka deltog 122 personer. 

Sammanlagt 585 st, kompeten brev for Jok
forare har givits av vilka 10 st lokmastarbrev 
och 337 st lokeldarbrev. 

Km er for for are i D1n 7 -motorvagnar har 
ordnats i Sinajoki, UleAborg och Pieksamaki 
sammanlagt for 113 deltagare och kurser for ral -
bussbiljettgranskare i Seiniijoki, UleAborg och 
Jyvaskylii. inalles for 87 deltagate. 

Om ovrig utbildningsverksamhet mil. nii.mnas, 
att yrkeskurs i banbyggnadsarbete ordnades vid 
Kontiomaki-Taivalkoski banbyggnacl for 51 
deltagare, samt att utbildning n pa elektricitets-

orm·Adet har fortsatts som samarbete med elver·k
staden och Anstalten for Yrkenas Framjande. 

A rbetsstudie1·. 

Undet• aret utfordes 18 undersolrningar, som 
registrerades som egentliga studier samt ytter
ligare gavs 61 olika utredningar eller utlAtanden. 
I det foljande namnes nAgra av de viktigaRte. 

Undersokningar inom trafikavdelningen be
rorde buvudsakligen reorganisation av byr·A- m. 
fl. arbetsutrymmen ammanlagt pA 14 olika sta
tioner eller exr editionsstallen. D essuton'l kan 
nii.mnas, att for varuforradens vagkurar utarbeta
des en ny grundtyp och den tillampades i pratiken 
i Tavastehus nya varuforrad. - Vid expres-



god byraer i Tammerfors och Helsingfors samt 
ifraga om biltrafikens redovisningar, narmast vid 
byran for ankommande gods i Helsingfors, ut
fordes forskningar _ Experiment pa elektrifierade 
andsignallyktor slutfordes och forutsattningar 
skapades for fortsatta bestallningar. 

!nom ban- och jarnvagsbyggnadsavdeh1ingarna 
utfordes utredningar angaende anvandning av 
nagra nya maskiner och gavs instruktion i deras 
anvandning. 

Man utarbetade och utdelade ett reglements
hafte om laddningsarbete for bergssprangning. -
For att forstora banvallens griisvegetation pro
vades ett medel innehltllande natriumklorat. Re
sultaten var positiva. Prisforhallandena begransar 
tillsvidare utvidgad anviindning diirav.- Mot 
slntet av aret inspelades en undervisnings film 
angAende banans makadamisering, vars syfte iir 
att gora den i Uleaborg utvecklade metoden kand . 

Inom maskinavdelningen fortsattes undersok
ningar rorande lokpersonalens forberedelse
och avslutningstider . De ledde i manga fall till 
insk.riinkningar av erforderlig arbetstid . -Mot 
slutet av Aret rildades den storsta uppmiirk
samheten vid raJsbussarnas vard. Som resultat 
hiirav utarbetades bl.a. forslag for forbii,ttring av 
riilsbussarnas service- och rangeringsspar pa de
paerna i Joensuu, Jyviiskylii och Uleaborg. Alia 
des ·a arbeten paborjades. Under aret foretogs 
undersokning av vagninspektorsarbetet. Falt
arbetena blev farrliga vid maskinsektionerna i 
Kouvola, Tammerfors och l.neaborg, och dessa 
or akade f!era lokala omregleringar. Ytterligare 
markte man, att ocksa mera omfattande regle
l·ingar erford.rades. Man kan inte uppgora forslag 
till dem, forran undersokningarna har utforts i 
alia maskinsektioner. I samband med de sist
niimnda undersokningarna utvecklacles typlos
ning till vagninspektorens arbetsrumsbyggnad 
och tillampning i Vainikkala.- Erforderliga fOr
utreclningar utfordes delvis som samarbete med 
den geotekniska sektionen for att gnmda foracl
lings-inrii.ttning for loksancl. 

!nom forradsavd.elningen fortsattes utarbet
ningen av nytt varureg.ister. Det forsta bandet, 
som innehaller stoffmetallernas beniimning, blev 
fardigt. Det anclra bandet, fastsiittningsanord
ningar, ficks mot slutet av ltret i sadant skick, 
att det kunde renskrivas. Det tredje bandet, 
banfornodenheter, ar som bast under arbete. 

For den harfor tillsatta kommitteens behov 
utfordes under aret flera utreclningar rorande 
utnyttjandet av centralforvaltningens byraut
rymmen. 

3 9576 - 6:l 
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Under aret har 74 7 blanketter kontrollerats, fore 
en ny upplaga tryckes . 108 nya blankctter plane
rades och 91 gamla blanketter togs ur brule 

Jarnvii.garnas allmanna initiativverksamhets 
attoncle verksamhetsar fortsatte ungefii.r som 
tidigare. Antalet belonacle initiativ, som har 
behandlats, har varit 9. 5 % (ar 1956 22. o 010 ), 

goclkiinda 16.4 % (ilr 1956 31.3 °;0 ). Pa gruncl av 
ringa betydelse bar en del god.kancla initiativ 
forblivit utan be!Oning. Under ar 1956 var %
talet belonacle och godkiincla initiativ storre an 
vanligt och a1r 1957 var de ungefii.r pa samma 
niva som under de foregaencle aren. 

Under aret mottogs 11 initiativ. Totalmangden 
under then 1950-57 var salunda 1688. Vic! arets 
slut var 137 initiativ obehancllacle, av dem var 
22 dock fardiga. De ovriga var annu ifr!l.ga om 
utlatande, tillampning i pratiken eller anclra 
unclersokningar pa hii.lft. De inlamnade initiativen 
fordelade sig p!l. olika omraden huvud.sakligen 
sAsom tidigare. 27 % av initiativen rorde frAgar 
horande till maskinavdelningen, 23 % bana och 
byggnacl, 35 % trafiken och 10 % riikenskaper, 
o.a. till bokforing horancle fr!l.gor, de ovriga var 
av mera allman natur. 

Psykotekniska laborato1·iet. 

Under verksamhetsaret fortsatte utvecklingen 
av laboratoriets versamhot i samma riktning som 
forut . A.ncla visacle det sig, att man under den 
narmaste tiden kan vanta atminstone endel for
iinclringar i verksamhetsformen, som fororsakas 
clelvis av fardiga projekt, delvis av foriinclringar 
i de allmanna forhallanclena. 

Antalet personer, sam under fu-et deltog i prov, 
vaxte fortfarande om ock tillv~txten gick i lang
sammare takt. De vildigaste foranclringarna 
skeclde i provpersonalens konstruktion. Gruppen 
>>maskinsektioners lokmannavolontarel'», som an
nu under foregaende ilr bestocl av nagot over 50 % 
av alia under aret undersokta personer, inskrii.nk
tes tmder verksamhet ilret, sa att den var knappt 
5 %· Detta kan delvis forklaras sa, att man for
soker tillfreclsstalla behovet av nya lokman via 
maskinverkstads kolorna, och delvis av att tra
fiken har avtagit. A anclra sidan vaxte gruppen 
>>maskinverkstii.clers eldarelevpratikanter>> avse
vii.rt. Orsakerna var clelvis de samma, delvis d.et 
att >>pappersutgallringens>> del vic! val av elev<>r 
inskranktes och lamplighetsprovens del okades i 
motsvarande grad. Som en ny provpersongrupp 
anknots till 1mdersokta pe:s:mer deltagarna i 
jarnvagsbyggnadsavdehlingen yrkeskurser; deras 



Jamplighetsprov pA.minde i betydande grad om 
yrkesvagledning. Prov for en del andra nya 
grupper forbereddes sytematiskt under {n·et. 

Under verksamhetsA.ret 1.mdersoktes i labora
toriet inalle 1 041 personer. D ssa ford elade . ig 
englit olika grupper pA. foljande satt: 

und.ers. godk. underk . 

Verkstadsskolornas eldarelevkandidater ... . ......................... . 735 148 587 
Maskinsektionerna-s lokmannavolontarer och vagnkarlsaspiranter ...... . 50 25 25 
Yrkeselevkandidater i Fredriksbergs verkstad ............... . ... . .. . . 73 47 26 
Trafikelevkandidater och tariffavdelningens kontorselever .... . . .. ..... . 99 
Yrkes lever frAn jarnvagsbyggnadsarbetets yrkeskurs ................ . 83 
Trafiksektionernas bilforare (specialundersolrning) ...... . ............. . 1 

Man har fortfarande genom utred.tl.ingar forsokt 
undersoka och oka i brukvarande test eriers anda. 
mA.lsenlighet. Det omfattande materialet angA.
ende framgA.nskontroll av trafikelevernas prov 
har belt ocb bAllet behandlats . Flera forkortade 
validitetsprov har utforts bl.a. med yrkeselever 
lokeldarelever och yrkeskurselever darutover bar 
man folkskolsvitsordens ocb de av lararna utforda 
arbetsanstallnings intervjuernas bAllbarhet som 
utvaljning gnmder. Man planerar utredning an
gA.ende bela anstallningsverksamheten vid stats
jarnvagarna. Uppgorandet av yrkesanalyser har 
fortsatt. Bilforarens yrkesanalys bar under verk-

ambetsA.ret nA.tt slutsked et. Med nya testserier 
har fortfarande utforts prov ocb de bar tagits i 
anvandning i stor utstrackning. 

Den mest betydande kompletterin.gen av prov
medlen ar den s.k. >>bromskorningsapparaten>>, 
som i borjan av A.ret blev fardig efter att ha varit 
under planering och arbete nastan i tjugo A.r. En 
specialfilm, som tidigare inspelats, forsA.gs med 
ljudinspelning med tillhjiiJp harav kunde man 
avstA frA.n de tidigare anvanda r egisterappara
t ema, som ofta var i oskick och taga i anvandning 
en ny >>filmmaskin>>. 

II. BANA, BYGGNADER OCH ANLAGGNINGAR 

Skenutbyte och makadamisering: 

Det under foregaende A.r pa bandelen Haapa
maki-Seinajoki pA.borjade skenutbytet av 30 
kg/m raler till 43 kgfm avslutades; utbytet om
fattade sammanlagt 95.4 km. spAr. Motsvarande 
byte utfordes ocksA frAn Pieksamaki till Kuopio 
infartvaxel pA en stracka av 88.4 km samt frAn 
Tammerfors mot Peipohja utfordes utbyte, va.x 
larna icke med raknade, ii.nda till okia. S liten 
rals fomyades pa olika platser pa strii.ckorna 
Leppii.koski-Tavastehus ocb Riihimii.ki- Lahti 
sammanlagt pA en strii.cka av 14. 3 km. Ytterligare 
utfordes andra utbyten inalles 1. 7 km, sA att 
sammanlagt 213. 7 km spar skenlades pA. nytt. 
Genom bytet friblivna i bii.ttre skick varande 
rii.ls kunde annorstades pA. nytt anvii.ndas for 
utbyte av svagare raler vid huvudsparskenlii.gg
ning pa sammanlagt 73.6 km. Likasa utbyttes 30 
kg/m raler mot 43 kg/m rii.ler pa olika platser pA. 
strackan Hyvinge-Lojo sammanlagt 10 km 
samt 30 kg/m raler mot rii.ler av samma vikt pa 

bandelarna Karis-Abo och Abo-Toijala sam
manlagt pA. en strii.cka av 28 km. PA grund av 
bristning eller brott avlagsnades sammanlagt 
3 057 rii.ler. 

Banans makadanl.isering fortsattes. Pa bande
len Ylivieska-Uleaborg blev 69.2 km grusbadd 
fardig och vid arets slut var endast knappt 10 % 
utan makadanl.isering. Pa bandelen Riihimaki
Toijala okades den makadanl.iserade sparlii.ngden 
32. a km, men ca tredjedelen hade tunnare belagg
ning. Pa strackan Toijala-Tammerfors maka
damiserades 15.9 km bana och pA strii.ckan alo
Abo makadanl.iserades 8. 9 km med tunnare be
lii.ggning . Sasom under foregll.ende ar utfordes 
makadamisering pA bandelarna Iisalmi-Yli
vieska och Iisalmi-Kontiomii.ki samt frAn Kou
vola osterut . Med den anvii.nda makadammii.ng
den, 422 500 m 3 lades 155. 4 km ny grusbii.dd, 
varav dock 22.4 km forblev halvfardig. Vid arets 
slut hade 699 km eller 13. s % av buvudbanan 
makadanl.isera ts. 



Broar: 

A v de nya eller fornyade 45 ban broar, som 
under berattelsearet blev fardiga, rna namnas 
den 112 m lAnga bron med 5 spann vid Leppa
koski och bron vicl Harvialanjoki, bada f::ir dub
belspar. 

20 viadukter och 5 vagtunnlar blev fardiga. 
Arbetena utfordes huvudsakligen som syssel
sattningsarbete. Av broar, av vilka 18 utfordes 
av entreprenorer, rna narnnas viaclukten over 
Hameenkatu-Uudenmaankatu i Hyvinge, brons 
Uingd ar 67 m och totalbredd 20. o m. 

Byggnader. 

Alia sju bostadsbyggnaderna, som blev fardiga, 
var trahus. Med undantag av ett bus om 4 lagen
heter i Kouvola, bestod alia andra av en lagenhet. 
Dessa blev fardiga i Abo, Vilppula, Hillo, Oitti, 
Joutjarvi (Lahtis) samt Lahtis, av vilka den sist
namnda var bade bostads- och affiirshus. 

Sammanlagda ytinnehaUet i byggnadernas lagen
heter ar 700 m 2 • I Nyslotts stationshus byggdes 
en bostadslagenhet i samband med grundrepa
rationer. I Otava och Hankasalmi utvidgades 
bostadsbyggnaden med ett rum. I Uleaborg blev 
branslelagrets vardbyggnad fardig samt en vard
byggnad for Tuuri banavdelning och Kuopio 
forradsavdelning. I Helsingfors stationshus blev 
I klass restaurangen fardig som resultat av mo
derniseringar. Samtidigt upphorde 3 klass res
taurangens verksamhet och man paborjade er
forderliga andringsarbeten for att flytta resebyran 
till de salunda friblivna utrymmena. Ojakkala 
och Mommila stationshus utvidgades och grund
reparationer utfordes i stationshusen bl. a. 
Uleaborg, Nyslott och Hyvinge. 

Mot slutet av aret blev ett lokstall fardigt i 
Uleaborg, Nokela, omfattande 6 lokplatser samt 
utvidgningen av Joensuu nya lokstall, som om
fattar 4 lokplatser. Likasa blev utvidgningen av 
lokstallets pannhus fardig i Haapamaki. I Kemi 
overlats at en entreprenor att bygga tagexpedi
tionen volym 3 990m3 , tagexpeditionen i Kajana 
utvidgades och i tagexpeditionen i Lahtis utfordes 
grundreparation. Pa bangardsomraden blev fol
jande byggnader fardiga: tagexpeditionen i Kuo
dio, transformatorstation i Kotka, pumprum och 
relastallverksbyggnad i Lahtis samt omlastnin.gs
skjul i Riihimaki. 
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Bangd1·dar, lastningsomrdden, plattfonner och 
viigar. 

Bangardens utvidgnings- och sparreglerings
arbeten utfordes under bcrattelsearet pa olika 
delar av bannatet. Som mest betydande arbets
mal rna namnas foljande 10 trafikplatser: Hel
singfors, Tammerfors, Abo, Pieksamaki, Nyslott, 
Villmanstrand, Vainikkala, Hillo, Mantyluoto 
och Haapamaki, ytterligare utfordes kloakar
beten pa Kajana och Kuopio bangardar. Banut
ratningar fortsattes plt. bandelen Salo-Pernio 
och 176 m av Tottola jarnvagstunnel sprangdes 
fore llrets slut. Pil. bandelen Inkeroinen-Fred
riksbarnn blev banutratningen nordvast om Met
sakyla fardig. Skarnings- och terrasseringsarbe
ten utfordes pll bandelarna Toivala-Siilinjarvi 
och Alapitka. I Aggelby blev en persontunnel 
fardig och fOrstarkningsvalvet i Moykynmi.i.ki 
jarnvagstunnel slutfordes. 

Regleringsarbetena pa lastnings- och forril.ds
omraden fortsattes som sysselsattningsarbeten 
bl. a. pil. Oulainen, ojua, Kankari , Vaala, Pirtti
selka, Sotkamo och Hammaslahti samt J oensuu 
och Hyrynsalmi stationsomril.den. Likasil. sattes 
stationsomril.denas vi.i.gar i stAnd i Kontiomaki 
och Jokikyla. Nya person- och godsplattformer 
byggdes, till ex. pil. Helsingfors bangil.rd; over 
5 000 m 2, gamla plattformer fornyades, forlangdes 
eller overkladdes. 

Bangdrdsmaskineri . 

Vattentagsanli.i.ggning blev fardig i Lahtis vid 
stranden av Vesijarvi ocb en oljeplattform av 
betong byggdes i Kotka harnn for de fartyg, som 
transporterar olja for jarnvagarna. Vagnvagarna 
blev fardiga i Uleaborg (80 ton), i Imatra (60 ton) 
och i Heinola (40 ton). 20 meters vandbortl in
stallerades i Raumo. Vattenkastaren fornyades 
i Borneborg. Sammanlagt 9 strlt.lkastarmaster 
restes pil. 7 trafikplatser for att forbattra ban
gardarnas belysuing. 

Dubbelspar. 

Pil. bandelen Riihimaki-Tavastehus utstrack
tes dubbelsparig trafik, efter det Leppi.i.koski bro 
blev fardig, anda till Leppakoski. Ocksil. pil. strac
kan Leppi.i.koski-Tavastehus trafikeras langs det 
nya dubbelspil.ret, men da det gamla spil.ret plt. 
grund av fornyelsearbeten stangdes for trafik, 
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forblev bandelen annu till vidare enk el ·pArig. 
Likasa blev dubbelsparet p! bandelen Kaipiainen 
- Kaitjarvi fardig och det oppnades for trafik 
den 10. 10. Pa bandelen Tava tehus-Toijala 
fortsattes skarnings- och terrassering ·arbeten, 
byggdes trummor och utfordes flyttninga1· av 
signa llinjer. 

Signal - och siikeThetsanoTdninga·r. 

Relastallverk togs i anvandning i Dickursby 
och Oitti, mekaniska stallverk i Suolahti och 
Jamsa samt automatiska linjeblock eringsanord· 
ningar pa bandelen Fredrikshamn-Kervo i borjan 
av a ret . Tagexpeditions- och tagforflyttningsan
ordningar blev fardiga i Kangasala samt range· 
ringsanlaggningar for rangeringsbangardens ran
geringsrygg i Tammerfors. ya sakerhetsforreg
lingar byggdes pa 27 trafikplatser och gamla 
kompletterades pa 18 trafikplatser. I samband 
med nybyggnads- och kompletteringsarbetena ins
tallerades elbelysning i 8 semforer och i 35 cent
raliserade vaxlars lyktor. E lektrifierade ljus - och 
ljudvarningsanordningar byggdes vid 13 niva· 
korsningar, ytterligare kompletterades anord
ningarna vid 4 nivakorsningar. 

T1·adga1'da1·. 

r tradgardsskotselns synpunl<t var vaderleks 
forhll.llandena tamligen gynnsamma. Sommaren 
,-ar varm och tillrackligt regnig. Hostfrosten kom 
forst i oktober, och tradgardsarbetena slutade 
till ex. i Nyland forst i borjan av december . Tva 
nya trafikplatser fick sina forsta planteringar 
och vid arets slut var sammanlagt 490 trafik
p latser forsedcla mecl planteringar, med dessa 
sammanlagt 1 072 parker. Trivseln pa allman· 
hetens uppehallsplatser har man fortfarand for
sokt forbattra . Speciellt ma namnas cle forsta tre 
springbrunnsdammarna, som byggdes i Lahtis, 
St. Michel och Iisalmi. Forsaljningsvardet av den 
kommersiella verksamheten var 2 294 227 mk, 
vilket utgor en okning av 3. 2 ~ 0 jamfort rued 
foregaende ar. 

B1·obyggnadssektionen: Under verksamhetsAret 
uppgjorde sektionen sammanlagt 338 ritningar 
for 160 olika arbeten. 

Broritningar uppgjordes till fyra medelstora 
spann for normala pltl.tbroar, fullstancliga konst
ruktionsritningar ti ll viadukter av stalbetong, 
ritningar for reparation och fornyande av jarn
vagsbroar och trummor ung. femtio st. Forbere-

dande forslag, jamte kostnadsforslag, gjordes fOr 
sjutton viadukter . Sammanlagt uppgjordes rit· 
ningar for broar, trummor och tunnlar till ett 
antal av 163 st. 

Konstruktionsritningar for olika husbyggen, 
plattformstak, plattformer o.a. uppgjorcles 175 st. 

Av firmor, korru:nun.er och privatpersoner gjor
da ansokningar betraffande olika anlaggningar 
pt\. jarnvagens omrll.de granskades och avgavs 
utlatande om 

- vatten- och avloppsledningar .. . ... . 
- kraftledningskorsningar ........... . 
-diverse andra anlaggningar . . . .... . 

62 st. 
12 st. 
14 st . 

InforfrAgning av offerter, granskning av offer
terna och avgivande av utlatanden om desamma 
utfordes Iiksom forega.ende ar. Forslag till lever
anskontrakt uppgjordes for anskaffning av stal
broar. 

Tillverkningen av stAlbroar och andra stt\.1-
konstruktioner overvakades vid olika verkstader. 
Under verksamhetsaret mottogs 30 stt\.lbroar, 10 
strt\.lkastartorn och 1 vanclbord samt staltaks· 
tolarna for ett godsmagasin. 

Byggandet av 33 viadukter och jarnvagsbroar 
av stAlbetong overvakades pa arbetsplatserna. 

Mottagningen av rals vid Vuoksenniska jarn
verk och i Tjeckoslovakien har skotts av 1 ingen
jor under 5 manaders tid. 

Ovannamnda overvaknings·, gransknings-, och 
mottagningsuppgifter har upptagit en stor del av 
sektionens arbetskraft, ty de motsvarar samman· 
lagt ung. 520 resedygn. 

Under verksamhetsaret undersoktes och gavs 
utlt\.tande om 1 235 provkuber av betong och 72 
kabelrannor. 

Banga1·dssektionen behandlade ar 1957 sam
manlagt 952 arenden, av vilka 40 st 2 ganger. 
Arendenas antal var siUedes i sjalva verket 992 
eller 92 fler an foregAende t\.r. 

Av de behandlade a rendena var 181 bangArds
frAgor, vilka berorde utvidgning av sil.val storre 
som mindre bangil.rdar. Bland de storre kan 
namnas Imatra, Joensuu, Tammerfors, Helsing
fors, Pieksamaki och Lahti. Utvidgningsforslaget 
for Riihimaki utarbetas fortsattningsvis under led· 
ning av en tysk expert. Pa grund av att sparens 
fria liingd forstorats har sektionen omarbetat d 
utvidgningsforslag, som i samband med arbetena 
pa dubbelspt\.ren uppgjorts for bandelarna Riihi
maki-Toijala och Tammerfors-Orivesi. Pa 
samma grunder har uppgjorts forslag till for-



langning av bangardarna pa ban ·trackorna Tam
merfors-Bjorneborg och Peipohja-Raumo, 
~amt ett antal bangardar pa norra stambanan 
och Savolaxbanan. Forlangningarna bor utforas 
i samband med ral bytet pa de namnda banorna. 

A1·enden rorande banutratningar och dubbel
spar forekom till ett antal av 10 st. 

Anhallan om spar for privata firmor och kom
muner bebandlades i 71 fall och spar for andra 
statsinrattningar i 4 fall. I denna grupp kan 
namnas utvidgnings- och ombyggnadsfOrslagen 
for Kymmene Ab; s, Lojo Kalkverk Ab:s, Imatran 
Voima Oy:s, SOK:s, Kesko Oy:s, Friitalan Nabka 
Oy:s, Oy Wilh. Schauman Ab:s, Rikkihappo- ja 
Superfosfaattitebtaat Oy:s spar. 

Stadsplanearendenas antal var 62, och arenden 
rorande gator och vagar 94. Bland de for t
namnda fortjanar framst omnamnas stadspla
nerna for Tammerfors, (Vehmainen, Santalahti 
och Amuri) och Jarvenpaa amt byggnads
planerna for Vaala, .Ammansaari, Valtimo och 
Alavus. 

Expropriations- och agobytesarenden behand
lades till ett antal av 64 st samt arrendearenden, 
till vilka i de flesta fall anslot sig anballan om 
byggnadstill tAnd, till ett antal av 41 st. 

I sektionen behandlades 98 arenden rorande 
placering av byggnader, 90 arenden rorande 
vatten- ocb avloppsledningar, 23 arenden rorande 
broar och trummor, 25 arenden rorande placering 
av last- ocb vedplattformer samt 189 arenden 
av skiftande slag, sA om kraftlednings- och 
varmeledningskorsningar, olika kranar och trans
portorer m.m. 

Jamte ovannamnda har pa sektionens forsorg 
utforts kartlaggning av bangardar, bland dem 
Tammerfors och Vainikkala i sin helhet, samt 
Seinajoki, Jarvela, Kuopio och Aggelby delvi . 

Dessutom bar sektionen uppgjort ett antal 
ritningar och tabeller av atlman art, utfort for
storing och forminskning av kartor, kopierat, 
kompletterat och fornyat bangardskartor osv. 

Vid husbyggnadssektionen planerades och upp
gjordes huvudritningar till 66 nybyggnader sam
manlagt 122 ritningar. Ritningarna godkandes 
och for 37 byggnader beviljades anslag, i vilka 
byggnader arbetena aven paborjades. ~amnas 
kan Kontiomaki bostadsbyggnad for 24 familjer, 
irnpregneringsanstaltsbyggnaderna vid St. 1\iichel, 
socialvarsbyggnader och reparationssmedjan i 
Bjorneborg, Riihimaki transitolastning platt
form, banavdelningens socialvards- och arbets
byggnad vid Kouvola, Toijala halsovardscentral, 
Kilo postbyggnad m.m. Bland de godkanda 
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byggnadcrna kan narm1as bl.a. transformator ta
tioner, arbet stugor, post- och elektricitetsbygg
nader, tagexpeditioner, arbets- och socialvards
byggnader, forradsbyggnader, bostadsbyggnader. 
badstugor, plattformbyggnader. vaxelskjul och 
uthusbyggnader. 

Till de under byggnad varande byggnaderna 
bar man utfort 60 st arbets-, specia l- ocb detalj
ritningar. De storre byggnaderna bar man plane
rat dels med ba.rande yttervaggar av tegel dels 
med stomme av jarnbetong. Som fasadmaterial 
bar man anvant renmurad tegel eller kalkrapp
ning. For de mindre byggnaclerna bar man forc
slagit tra som byggnadsmaterial. 

Tillaggsbyggnader har planerats pa 28 platser. 
Av dessa beror de fiesta lokomotivstall, vars 
lokomotivspiltantal har okats, eller gamla spiltor 
har fodangts. For miinga nuvarande vaktstugor 
har planerats ett rum till. 

Man har utfort inalles 108 st. andringsritningar 
till de gamla byggnaderna. D e beviljade anslagen 
omfattar 70 forandringsarbeten. D en storsta 
delen av iindringsarbetena bildar planeringen av 
den nya resebyran vid Helsingfors station och 
planeringen av omorganisationen i administra
tion byggnaden, anordnancle av po tutrymmena, 
forslag for utrymmen for socialvard, fornyande 
av allmanhetens expeditions platser och forand
ring av godsmagasinen . I manga fall bar man 
for stationerna och bostadsbyggnaderna fore
slagit vVC och badrum. 

Bland de mest markbara foreslagna 29 ny
byggnaderna, som vantar pa byggnadstillsUind 
ar Haapamaki post· och elektricitetsbyggnad, 
reperationssmedjan. socialbyggnaden och varme 
centralen vid Abo depa, reparationsverkstaclen 
och socialbyggnaden vid Seinajoki depA, Abo for
radsbyggnad samt Niirala station byggnad. 

Vid sektionen for sakerhetsinri:ittningar bar 
uppgjorts projekt och ritningar till nybyggnad 
och komplettering av 97 sakerhetsanlaggningar 
och 33 vagovergAngar. Dessutom har 65 andra 
signaltekniska a renden behandlats. 

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

Sornas, Sockenbacka, Esbo, Malm, Kor o , 
Kerava- Riihimaki linjeblockering, Leppakoski, 
Tammerfors (forgreningen till rangeringsbangAr
den och rangeringsryggen), Rabkola, Seinajoki 
(rangeringsbangardens forgreningsvaxel samt 
stallverken I och II), Karhukangas, Oulainen; 
Tuira, Laurila, Kouvola (stallYerk Ill) och 
Hankasalmi. 

For vagovergangars sakerstallande utarbetades 
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fo1·slag till varningssignalanlaggningar pA bl.a. 
foljande trafikplatser: 

• orna , Kilo, Kyrkslatt, Billna , Rantamaki, 
Ihala, Rindbll.r, Nuppulinna, Rajamaki, Num
mela, Nohkua, .Aijari, Hilcia, Mommila, Mankala, 
Kivela, Haarla och Parikkala. 

For siikerh etsanlaggningarnas anvandning upp
gjordes 97 med tillhorande planritning fors dda 
specialin truktioner, av vilka 45 for kontrollas
forreglingsanordningar och 15 for ljus- och ljud
varning anlaggningar . 

Sektionen overvakade i tekniskt avseende 
byggandet av samtliga sak erhetsanlaggningar 
och utarbetade for dessa 162 detaljritningar 
samt 339 for stallverksskyltar erforderliga rit
ningar . 49 nya allmanna konstruktionsritningar 
inregistrerades. 

D essutom ombesorjde sektionen bestallningen, 
granskningen och mottagningen av all stall
verksapparatur och viktigare specialmaterial sA
val till arbetsplatserna som till specialforrll.det . 

Spdrsektionen har sam kansliarbete behandlat 
ung. 250 spartekniska arenden. 

De behandlade arendena har rort vaxel- och 
spardelars konstruktion och anskaffning, plane
ring av vaxelfOrbindelser pa bangll.rdar, maka
rlamisering av banorna, gr·anskn.ingsmatning av 
kurvor, undersokning av transportmojligheter 
(med han yn t ill ralsvikt m.m.), gabarit, ralssvets
n ing och ralernas livslangd, undersokning av 
tagskador· och olyckor. till omrAdet horande upp
finningar rom. dyl. 

Under verk amhetsll.ret har uppgjorts 48 god
kanda ritningar och dartill ung . 100 ritningar. 
viJka utgor detaljer i under utarbetande var·ande 
vaxelkonstruldioner. For standardiserings kom
misionens del har renritning av ett an tal tandard
ritningar utfOrts. Sektionen har granskat 6 
makadamiseringsprofiler, omfattande samman
lagt 61. 2 km ban a. 

Geotekniska sektionen utforde under ar 1957 
markundersokningar pa 96 olika platser. Darvid 
gjordes 2 612 provborrningar med sammanlagda 
djup av 16 867 m . 909 st . jordprov togs fran 94 
o lika punkter. Utom dessa undersoktes 150 grus
och makadamprov for vaxlande andamll.l. Pa 
grunclval av de utforcla unclersokningarna upp-

gjordes 101 ritningar och fullborclades manga 
iildre ritningar . 

Grundlaggningsforh1Ulandena for planerade ny
och tillbyggnader undersoktes bl.a. for den nya 
stationsbyggnaden i Kouvola, for tillbyggnaden 
i Riickhals och for socialhuset i Iisalmi. For
utom ovanniimnda undersoktes gnmclforhll.llan
dena for oljetankarna i Kotka och for ett flertal 
vagnsvagar och strll.lkastartorn. 

Undersokningar betraffande jarnvagsbankar
nas stabilitet foretogs bl.a. pll. band larna Parola 
-Iittala (2), Messukyla-Vehmainen, Sydan
maa-Koura, Tavastila-Kymi, Pii.iiskylahti
Silvola och Iisahni-Soinlahti samt pA industrie
sparet till Viheriainen (2). Moj ligheterna for ban
utriitning undersoktes pa strackorna Lov.isa
Valkom (2), Michelspiltom-Lapptrask, Ori
mattila-Pakaa och Lapin lahti- Jerkoo. For 
att klarlagga de omstandigheter, som fororsakade 
ett skred pA banutratning n Tottola- alo, ut
fOrdes grundliga undersokningar. 

24 ·t . marktmdersokningar for vagoverfarter 
och -unclerfarter gjorcles b l.a . i Kerava, Hikia, 
U lvila, Pitkalahti och Ylivieska samt pa ban
dalarna Grankul la-Domsby, Lapptriisk-Skin
narby, almenkyla-Fredrikshamn, Kouvola
Kuusar.koski, Lielahti-Nokia, Seinajoki-Ilma
joki. Perala-.._ iirpes och 1\iuhos-Hyrkii . 

10 st. egentliga brosta.ll en och gamla broar 
undersoktes huvudsakligen mellan Lahti- Lovisa 
och Kontiomaki-Taivalkoski. 

Vattenforsorjningsmojligheterna undersoktes i 
Parola, Nakkila och Nurala samt dranerings
mojligheterna i Kouvola och Pieksiimiiki. 

Sektionen undersokte 9 grustag, av vill<a 
Paltanens gru omrAde i Picksiimi.iki, Sorinahdes 
grusomrade i Taromerfors, Nummenmakis grus
tag i Abo och Pitkakangas pa ba.ndelen Poron
kyla-Karhunpaii h ii.r rna namnas. 

Diirtill gjordes undersokningar for utvidgning 
av bangArdarna i Riihimiiki, Tamroerfors och 
Iisalmi. 

PI\, grunclval av de utforde undersokningarna 
avgavs utlll.tancle om ifragakoromande grund
ningsmetocler och forstiirkn ingsatgiirder. Arbe
tena pll. detta omrAde overvakades i clen man 
sektionens arbetsstyrka medgav. 

III. JARNVAGSBYGGNADER 
Under Ar 1957 fortsattes arbetena pa Kontio

maki-Taivalkoski, Suolahti-Ha.apajiirvi,Murto
roaki- Otanmiiki, Joensuu-Kovero och Siilin
jarvi- Juankoski jarnvag~byggnader samt P< 

banbyggnaden i Viheriainen och andrandet av 
den smalspll.riga banan Lahti-Lovisa till nor
malsparig paborjades. 

Anslag med l anviindes och arbetena utforde · 



p!\ namnda, jarnvagsbyggnadsavdelningen under
lydande, arbetsplatser en1igt foljande : 

Kontiomiiki-Taivalkoski jiimviigsbyggnad. 

Den 171 km 1Anga banan Kontiomaki- Taival
koski hor till de jarnvagsbyggnader for 1\ren 
1934--38 som forutsattes i lagen av den 20 april 
1934 och arbetena pa dess byggande paborjades 
Ar 1934. Den 15 november 1957 oppnades for 
trafik den 9. <1 km lAnga bandelen Kovajarvi
Vii.akio, sa att ll2. 52 km av bela banan hit tills 
oppnats for trafik. 

nder Ar 1957 har de huvudsakliga jarnvags
byggnadsarbetena utgjorts av ballasteringsarbe
ten och slutlig bearbetning pa bandelarna Pesio
kyla-Arnmansaari och Pesiokyla-Vaakio, sken
laggning pa bandelen Kovajarvi-Lippo och 
skarning -, terrasserings-, bro- och trumarbeten 
pa bandelen Vaakio-Taivalkoski samt husbygg
nadsarbetena paden ovannamnda bandelen . 

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

T e r r a s s e r in g s a r b e t e n. Terrasse-
ringsarbeten och ballasttransporter har under 

Arbets nrc 

Tera sseringsarbeten: 
Rojning av banomrade ........................... . 
Grii.vning av av!oppsdiken ................. .... . .. . 
Jorcl fran diken till bankarna ............... . . .. .. . 

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

>> '' >> i uppliiggning .......... ..... . 
Fyllningsjord till ban kama ..... . ............. . .... . 

>> » >> med tag for normulbana . 
Spriingning av sido- och av!oppsdiken ... . ........ . . 

>> banskiirningar ..................... . 
» >> jordfasta stenar . .......... ..... .... . 

Forstiirkning av bankunderlag ..... . ............... . 
Stodje- och kiigelmtu ....................... . . . . . . . 
Stenerveterin" ................................ . .. . 
Mull-, tor\"- och grusbekliidnin~ ........... .. .... .. . 
Driinering ....................................... . 

Overbyggnaden: 
Ballasterin17 fore skenliiggning . ............... . .. .. . 
Baliastering med tag for normalbana ..... ... ...... . 
llfakadamisering .......................... . ....... . 

Av ovannamnda arbeten har tva accordsfirmor 
enligt avta1 med jarnvii.gsstyrelsen utfort: av
lopps- och sidodikesgravning sammanlagt1 333 
m 3 , flyttni:ng av jord fran banskarningar 15 312 

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

Egentliga ans1ag 

Sa1do frl\n Ar 1955 19 Ht 1: 14 
>> 1956 19 Ht 1: 16 

Beviljat for 1\r 1957 19 Ht 1: 16 
19 Ht 1: 16 

(Expropriation Hys) ........ . 

Anvant under 1957 ......... . 

Sa1do till 1958 .... .. ... .... . 

Sysselsiittningsmedel 

Reserverat for utgifter 1956 
betalbara 1957 19 Ht VI: 1 

Beviljat for ar 1957 19 Ht VI: 1 
U tgiftsrest frAn 

Ar 1956 . . . . 11 614 663: 
Utgifter Ar 1957 465 700 000: 
Saldo 
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4 006 817: -
92 235 070: -

130 000 000:-

531 000: -

226 772 887:-

154 549 572: -

72 223 315:-

11 614 663:-
465 700 000: -

477 314 663:-
477 314 663:-

1957 och sedan jarnvagsbyggnaden pl\borjade 
utforts i foljande omfattning: 

:lr 1957 

10 226 rn 3 

1136 ~ 
90 543 >) 

111 064 » 
15 502 0 

251 403 I) 

44 481 )) 
1 267 • 

54 316 » 
2 404 ~ 

2 712m3 

651m2 

6 210 » 
960m 

17 206m3 

700 • 

Kostnad 

3 605 142: -
3 463 774:-

533 461: -
30 655 699:-
59 280 7 1: -

7 621017: -
101 455 621:-
26 858 573:-

2 090 039: -
95 575 079:-

3 562139:-
4500:-

7 827 536: -
1284 998: -
1883 372: -
3 333 851: -

10 415 791: -
6 133 097: -1 

Miingd 1\ren 
1934-1957 

86 322m3 

131 242 ,, 
192 142 

1 248 406 
128 448 • 
785 144 )) 
546181 >) 

3115 
172 039 

23 102 • 

16 874m3 

22 280m 2 

381 747 I) 

3 006m 

75 181m3 

329 428 • 
6 099 >) 

m 3 , transport av tillaggsjord 18 369 m 3 och 
bergspragning 21 505 m 3 • 

Trummor och b t·oar. 
20 st trnmmor blev fardiga. av vilka 1 st 
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som ackordsarbete utfort av en privat byggnads
firma. Jordfastena for Junnojoki banbro, fri 
oppning 13.1 m, pik 5 024 + 19. o m, och jord
fastena for Vaakio viigport, fri oppning 
9. 2 m, pik 5 037 + 9. 3 m, bl v farcliga pa for
anstaltande av en ackordsfirma samt som eget 
arbete jordfiistena for Hukkajoki banbro, fri 
oppning ll. 1 m, pik 5 897 + 17. o m, jordfii tena 
for Korvuanjoki banbro, fri oppning 14. 1 m + 
14. 1 m, pik 7 470 + 16. 6 5 m, Kisosjoki stal
betongbanbro, fri oppning 7. o m, p .ik 7 988 + 
6 o m, jordfiistena for Outojoki banbro, fri opp
ni:ng 11.1 m, pik 8 452 + 10. om, och jordfiistena 
for Maijonoja banbro, fri oppning 11. 1 m, pik 
8 599 + l.o m. 

0 v e r b y g g n a d e n. 

Pa huvudsparet pikades striiclmn Kovajiirvi
Lippo med nya 30 kg/m skenor 5.856 km samt 
pa sidosparet vid Viii:ikio trafikplats l. o 2 s km. 

H a g n a d e r , v a g a r o c h p 1 a n e r i n g. 

Vid Laaja, Pesiokyla, Ammansaari, Vaha, 
Kovajarvi och Viiakio trafikplatser utfordes nivel
le ri:ng av lastningsomradena och vid Viiakio 
och Kurtti trafi:kplatser byggdes infartsvagar. 

Husby g g n ad e r. 

I Pesiokyla blev en tva familjs bostadsbygg
nad fiirdig samt avslutnmgsarbetena plt tre 
famils bostadsbyggnad, vattentorn och pump
rum. Vid Vaiikio trafikplats blev banmastarens 
och trefamiljs bostadsbyggnader samt trafik
byggnaden' fat·diga . Vid Korvua trafikplats nadde 
banvaktens bostadsbyggnad vattentakstacliet och 
grunden lades till trafikbyggnad. Vid Kurtti 
trafi:kplats utfordes traarbetena plt banvaktens 
bostadsbyggnad. Tva provisoriska bostadsbygg
nader restes . 

Banutrustning 
h c t e r. 

och for node n-

Vid Vaakio trafikplats byggdes per on- och 
lastningsplattformer. 

s~wlahti-H aapajarvi jarnvagsbyggnad. 

Pa denna 171 km langa bana, vars byggande 
beslots i enligh et med lagen av den 20 april 1934 
angt\.ende jarnvagsbyggnader under aren 1934-
38, paborjades arbetena mot slutet av ar 1938. 
Av denna bana oppnades for trafik bandelarna 

uolahti- Saarijarvi, :34. o 6 km, och Pihtipudas
Haapajarvi, 52.61 km. 

Under ar 1957 fortsattcs arbetena huvudsak
ligen pa strackan Saarijarvi-Pihtipudas och 
arbetena paborjades pa Haapajiirvi bangards
utvidgningsbyggnad. 

l\'[ e d l e n s a n v a n d n i n g: 

Egentl1"ga anslag 

Saldo frAn ar 1956 19 Ht 1: 16 
BeviJjat for ar 1957 19 Ht 1: 16 

>> 1957 19 Ht 1: 16 
(Rrt) Banbyggnaclsbyran ... 

Anviint under a.r 1957 ..... .. . 
Saldo for ar 1958 ........... . 

Sysselsatningsmedel 

Reserverat for utgifter 1956 
betalbara 1957 19 Ht VI: 1 . 

Beviljat for a t· 1957 19 Ht VI: 1 
Utgiftsrest fran 

ar 1956 . . . . . 8 616 981:-
Anvan t under ar 

1957 ........ 734 081 632:-
Saldo ...................... . 

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

19 196 iS :-
140 000 000:-

50 000 000:-
209 196 788: -
159 i62 655:-

49 434 123:-

8 616 981: -
787 300 000: -

795 916 981: -

742 69 613:-
53 218 368:-

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasse-
ringsarbetena utfordes huvudsakligen pa. ban
delen Saarijiirvi-Pihtipudas och ballasttrans
porter annu i nltgon man pa bandelen Pihti
pudas-Muuras. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter har· 
under 1957 och sedan jarnvagsbyggnaden pa
borjades utforts i foljande omfattning: (sid. 21). 

Av ovannamnda arbeten har tv!\ ackordsfirmor 
enligt avtal med jarnvagsstyrelsen utfort: gra\·
ning av avlopps- och sidod iken 5 864 m 3 , flytt
ning av jord fran banskarningar 75 254 m 3 , 

transport av tilliiggsjord 39 919 m 3 och berg
sprangning 16 060 m 3 • 

T rum m or o c h b roar. 

15 st trummor blev fardiga, av dessa 3 st 
som ackordsarbete utfort av en privat bygg
nadsfirma. Som eget arbete blev fardiga: Kylmii
lahti betongvalvstrumma, fri oppning 3. o m, 
pik 3 326 + 10. o m, jordfastena for Pajusalmi 
banbro, fri 6ppning 13.10 m, pik 3 248 + lO. o m 
och Myllypmo stalbetongbro, fri oppning 6. 5 m, 



Arhets art 

Terasseringarbeten: 
Rojning av banom.nlde ..... 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gravning av avloppsdiken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jord fran diken till bankarna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 

» i uppliiggning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
skii.rningar till bankarna 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 o 0 0 

» '' » i upplii.ggning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fyllningsjord till bankarna 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

•> •> •> med tag for normalbana 0 
Sprangning av sido- ocb avloppsdiken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>> banskiimingar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
>> » jordfasta stenar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forstarkning av bankunderlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 
Stiidje- och kii.gelmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenrevetering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 0 
Muo~J-, ~orv- orb grusbekladning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dranenng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 o 0 
Stenkastning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 

Overbyggnaden: 
Ballastering fore skenliiggning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Ballastering med tag fOr normalbana 0 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 

Makadamisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 

pik 3 831 + 10.o m samt det andra land
fastet for Suvantolahti vagport, pik 5 881 + 
6. 1 s m. Pa foranstaltande av tva ackordsfirmor 
blev fiirdiga: banbron vid Hilmo kraftverkskanal, 
1 m. 6. 9 m + 60 2m + 60 9 m, pik 4 068 + 10 . 6 m, 
samt stalbetongviadukterna vid Hevosjarvi, 
1 m. 10. 7 m + 130 4 m + 10.7 m, korsnings
vinkel 53°, pik 4 894 + 7.6 m, vid Keitelepohja 
1 m. 8. 8 m + 80 8 m, korsningsvinkel 78° 10; 
pik 5 190 + 180 2 m, och vid Kurniseva, 1 mo 
11. 5 m + 11. 5 m, korsningsvinkel 43° 46; pik 
8 224 + 10o9 m. 

6 v e r b y g g n a d e no 

Pa huvudsparet spikades sammanlagt 30 7 km, 
av vilket ca en kilometer norrut fran Saarijarvi 
samt triangelsparet och s6derut huvudsparet vid 
Pihtipudaso Sparet stoppades till fardigt skick 
pa bandelen Haapajarvi-Pihtipudas. 

Hag n a de r, v a g a r o c h p l an e ring. 

Hagnaderna blev fardiga vid Alvajarvi, Seikka 
och Muuras trafikplatser och delvis i Pihtipudaso 
Vagarna over overgangsbroarna vid Kumiseva, 
pik 8 224 + 1009 m, och Parkkima, pik 18 491 + 
18. o m blev fardiga o Omlastnings- och lagerom
radena blev fardiga vid alla trafikplatser av de 
bandelar, som oppnats for trafik. 

4 9576 - 63 

Kostnad I 
Miingd Aren 

-------,.------ 1938-1957 
Ar 1957 

Mangd 

14 591m3 
14 130 )) 
42 530 )) 

158137 m3 

36 051 
381 727 

6 485 • 
5 308 )) 

36 199 ,, 
14 211 )) 

2 104m3 

972m2 

17 548 » 
976m 

4118 m3 

29 066m3 

10 362m3 

I 
800 213: - 1 

6 476 320:-
6 916 760:-

13 764 023: -
109 232 884:-
16118 038: -

218 300 211: -
6 018 755: -
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 311816:-

Husby g g n a de ro 

100 801m3 
113 204 )) 
166 184 ,, 

1 711 693m3 
170 441 • 

1 319 982 )) 
362 231 )) 

7 976 » 
191 011 >) 

166 532 ,, 

15 015 m3 

9 659m2 

326217 >) 

4 954m 
6 311m3 

165143 m3 
274 571 » 

1396 >) 

21 

Stationshuset, tvafamiljs bostadsbyggnad, vat
tentornet och pumprummet blev fardiga vid 
Pihtipudas trafikplats. Alvajarvi hallplatsbygg
nad samt vaktstugor vid Kolkanlahti, Sarpa, 
Enonjii.rvi, Kutemainen och Selantaus trafik
platser nadde inredningsskedeto 

Banutrustning 
he t e r. 

och f 6 r node n-

Person- och lastningsplattformerna byggdes 
vid Pihtipudas trafikplats och personplattform 
vid Alvajii.rvi. Sakerhetsinrattning blev fardig 
vid Suolahti station. 

Joensuu-Kovero jamvagsbyggnad. 

Den 44.4 km langa banan Joensuu-Kovero 
ar en del av banan Joensuu-Ilomantsi, som 
ingar i lagen av den 3 juni 1938 om jarnvags
byggnader 1939-19460 Efter det att riksdagen 
den 11 november 1949 beviljat anslag, pabor
jades banbyggnaden mot slutet av samma ar. 
Arbetet som enligt statsradets beslut den 25 
november 1951 avbrutits, upptogs pa nytt den 
l februari 1953 och fortsatte under berattelse
aret. Den 15 november 1957 oppnades for trafik 
den 3l.O·I km langa bandelen Joensuu-Keski
jarvio 
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Under ar 1957 utfordes annu ofullborclade 
terrasserings- och broarbeten, nivelleringar av 
lastningsomraden samt spikning av spar och 
ballasterin g. 

M e d 1 en s an v a n d n i n g. 

Egentliga anslag 

Saldo fran ar 1956 19 Ht I: 16 
Beviljat for ar 1957 19 Ht I: 16 

ar 1957 19 Ht I: 16 

(Rrt) 

Anvant under Ar 1957 ....... . 
Saldo for a r 1958 ........... . 

Arbets art 

l'erasseringsarbetcn: 

34 683 692:-
100 000 000:-

50 000 000: -
184 683 692:-

82 943 385: -
101 740 307:-

Rojning av banomrade .... . ........ . . . .. .. . ... .. . . 
Griivning av avloppsdiken . ..... . ...... . ... ....... . 
Jord fnin diken ti ll bankarna .. .... ... . . .. ... ... .. . 

•> i upplaggning ...... . ... .... ...... . 
skarninga.r till banka.rna. .. ......... . . .... . 

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

•> •> >> med tag for normalbana . 
Spriingning av sido- och avloppsdikcn . . . ... . ... . . . . 

>> >> banskarninga.r . ..... . ...... .... .... . 
>> >> av jordfasta stenar . ........ . ..... .. . 

Stiidje- ocb kagelmur ........... .... .. .... ... ..... . 
Stenrevetering ......... . ........ . .......... .. .... . 
M~~-, ~orv- och grnsbekliidning . . .. .... . .. ..... . . . . 
Dra.nenng ....... . ... ... .. . ...... . . .............. . 
Stenkastning ............... . ..... . ...... .. ....... . 

Overbyggnaden : 
Ballastering fore skenlaggning .. ..... .. . . . .. .. ... . . . 
Ballastering med tag fo r normalbana ... . .. . ....... . 

T rum m or o c h b roar. 

SM1platspannet installerades i Iiksenjoki ban
bro, fri oppning 2 l. s o m, pik 448 + 13. o och pA 
Kovero infartsvag blev Vilvasjoki stAlbetong
landsvagsbro, fri oppning 6. o m , fardig. 

0 v e r b y g g n a d e n. 

PA huvudspAre t spikades 5. 9 2 km m ed 30 kg/m 
rals och 11. 7 2 km arbetspar spikat m ed 22 343 
kg/m rals foranclrades p a huvudsparet till nya 
30 kg/m r als. Ytterligare spikades sidospAret v id 
Keskijarvi t rafikplats . 

Sysselsattningsmedel 

Reserverat for utgifter 1956 
betalbara 1957 19 Ht VI: I 106 846:-

B eviljat for ar 1957 19 Ht VI: I 193 500 000:
Utgiftsrester fran 

a r 1956 . . . . . 106 846:- 193 606 846:-
Anvant tmder a r 

1957 ... ..... 192 465 136:- 192 571 982:-
1 034 864:-Sal do 

Utforda arbeten. 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n . T errasse-
ringsarbetena blev farcliga pa bandelen J oensuu
K eskij a rvi. Av derma handel ar 21 km fullkom
ligt ballasterad och fardig bana. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter har 
lmder a r 1957 och sedan ja rnvagsbyggnaden pa
borjades utforts i foljande omfattning: 

Ar 1957 I Miingd aren 

I Kostnad 
1949- 1957 

Mangd 

144 504: -
655 m3 375 264: - 16 598m3 

32 236 >) 

532m 3 258 351: - 59 076 >) 

4 151 )) 5 360 261: - 313 642 >) 

3 100 >) 1 701148: - 81925 >) 

25 05 13 842 477: - 270 998 >) 

43 00-1 )) 22 313 635: - 155 126 )) 

245 )) 356 275: - 1 512 ,, 
1 624 )) 7 473 322: - 61 208 >) 

468 )) 854 059: - 5 777 )) 

909 ,, 2 116 245: - 2 024 )) 
24 790: - 3 403m2 

702 >) 

620 m 6 797 789:- 2 202m 
10 000: -

55 765: - 20 631m3 

44122 m3 19 318 405:- 89 721 >) 

H ag n ad e r, vag a r o c h plan e r i ng. 

Infartsvag byggdes vid Kovero och vagar pa 
lastningsomrAd ena samt nivelleringar av last
nings- och forrAd omradena utfordes vid Juka
jarvi, H einavaara, Keskijarvi och Kover o. 

Husby g g n ad e r. 

Hallplatsbyggnaden, vaktstugan och social
byggnaden vid H einavaara trafikplats samt hltll
platsbyggnaden och trefamiljs bostadsbyggnad 
vid Kovero n Adde inredningssk edet. 



Siilinjiirvi-J uankoski jarnviigsbyggnad. 

Den 42.o km langa banan Siilinjarvi-Juan
koski ar en del av Siilinjarvi- Sysma banan, 
v ilken beslots av rik dagen den 3 juni 1938 med 
lagen om jarnvagsbyggnader for aren 1939- 46. 
Efter det att riksdagen den 11 november 1949 
beviljat anslag paborjades jarnvagsbyggnaden 
mot slutet av samma ar . Efter det av riksdagen 
beslutna avbrottet, den 25 november 1951, upp
togs arbetena pa nytt den 8 januari 1953 och 
fortsattes under berattelsearet. Den 15 november 
1956 oppnades bandelen Siilinjarvi- ankimaki, 
15.2 kro, for trafik och den 15 november 1957 
bandelen Sankimaki-Juankoski, 27.ss kro. 

M e d l ens an van d n in g . 
Egentliga anslag 
Saldo fran ar 1955 19 Ht I: 14 

ar 1956 19 Ht I: 16 
Beviljat for ar 1957 19 Ht I: 16 

» ar 1957 19 Ht I: 16 
(Rrt) ............ . ......... . 

llnvant under ar 1957 ....... . 
Saldo for ar 1958 . .......... . 

Arbets art 

Terasseringsa.rbeten: 

8 358 322:-
29 190 984:-

150 000 000:-

50 000 000:-
237 549 306:-
149 906 118:-
87 643 188:-

Rojning av banonmlde ........................... . 
Gravning av avloppsdikcn ............... . . ....... . 
J ord trim diken till bankarna .... . .......... . ..... . 

>> >> i uppliiggning .................... . 
>> skiirningar till bankarna ................. . 

•> >> '' i uppliiggning ................ . 
Fyllningsjord till bankama ...... . .... . ............ . 

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

" banskarningar ..................... . 
'' jordfasta stenar .................... . 

Stodjc- och kagelrnur ....... . ............... . . .... . 
Stenrevetering .......... .. ................. . ..... . 
Mull-, torv- och grusbckliidning ............ . ...... . 
Dri.lnering ....................................... . 

Overbyggnadm: 
Ballastering fore skenlaggning ....... . ..... . ....... . 
Ballast med tag for normalbana .......... . .. ..... . . 

viadukter fardiga: over grusspar ledande 
rambro vid Siilinjarvi trafikplats, fri oppning 
6 . 36 m, korsningsvinkel 70° 33', viadukt vid 
Siilinj ii.rvi station, 1 m. 11 806 m + 14 797 m + 
14 797 m + 14 797 m + 9 762 m, korsnings
vinkel 76°42', km 490 + 21.7 m, viadukt vid 

23 

Sysselsiittningsmedel 

Reserverat for utgifter 1956 
betalbara 1957 19 Ht VI: I 

Beviljat for ar 1957 19 Ht VI: I 
Utgiftsrester fran 

8 734 198:-
195 000 000:-

ar 1956 . . . . . 8 734 198:- 203 734 198:-
Anvant under llr 

1957 . . . . . . . . 189 765 030:- 198 499 228:-
5 234 970:-Saldo ........ . 

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

T err ass e r i n g s arb e t en. Under il.r 
1957 bar terrassering arbetena, med slutlig be
arbetning oberii.knade, utforts pa hela bandelen. 
Ytterligare paborjades terrasseringsarbetena pa 
Kii.rii.ngii.nrnaki grusspar. 

Terrasseringsarbeten och ballasttransporter har 
utforts ar 1957 och sedan jarnvagsbyggnaden 
borjade i foljande ornfattning: 

T r urn rn o r o c h b r o a r. 

1 st betongrorstrumma blev fardig. Pa for
anstaltande av tre ackordsfil·mor i enlighet med 
avtal gjorda med jarnvii.gsstyrelsen blev foljande 

I Ar 1957 

Miina;d 

8 199m3 

171 • 
2 277 )) 

1 601 )) 
34 417 • 
52 704 » 

876 >) 

2 150 )) 

85 )) 
321m2 

345m 

15 707m3 

22 287 » 

I Kostnad 

307 932: -
1 986 718: -

128 02 :-
815141:-

23 904:-
1 329 926: -

20 868 088: -
1 118 970: -
2 695 440: -
6 910 892: -

159 800: -
112 317:- 1 

24 840: -
2 641 382: - . 

8 230 341:- 1 
19 165 830: -

Mii.ngd Aren 
1940- 1957 

23 363m3 

22 476 • 
27 106 • 

451 340 • 
90 934 " 

463 438 » 
102 691 » 

2 348 • 
142 248 • 

5 178 » 
410 >) 

1 740 mz 
6 372m3 

!242m 

29 07Sm:t 
80 915 » 

Hiltulanrnaki, 1m 8.30 m + 12.40 m + 8.so m, 
korsningsvinkel 81°, pik 1 565 + 10.o m, och 
viadukt vid Vuotlahti, 1 m . 8.80 m + 12.40 
m + 8. 80 m, korsningsvinkel 75° 45', pik 1 037 
+ 10.0 m. 
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0 v e r b y g g n a d e n. 
Langs huvudsparet spikade 15. o km nya 

30 kg/m rals i stallet for 22 343 kg/m arbets
spru· och langs arbetsspar pikades med 22 343 
kg/m rals den 13. o km li\nga bandelen Sahin
puro- J uankoski. 

Hag n ad e r, vag a r o c h p 1 an e ring. 

Terrasseringsarbetena utfordes pa infartsvagar 
vid Sankimaki och Vuotlahti trafikplatser samt 
pa infartsvagar och vagflyttningar vid Hiltulan
maki och Sahinpuro trafikplatser. Plancrings
arbetena pa lastningsomradena vid banans tra
fikplatser har till storsta delen utforts. 

Husby g g n ad e r. 

Banvaktbostadsbyggnader blev fardiga vid 
Sankimaki och Sahinpuro trafih.--platser. 

Banutrustning 
he t e r. 

och for node n-

Grunden till vandbord lades vid Juankoski 
trafikplats och personplattformer byggdes vid 
Sankimaki och Hiltulanmaki trafikplatser . 

11luttomiiki-Otanmiiki ji:irnviigsbyggnad. 

Av bandelen Murtomaki-Otanmaki, langd 
26.1 km, overlamnades huvudbanan till banav
delningen den 1 november 1954 samt bangards
utvidgning och triangelspar vid Murtomaki den 
12 oktober 1955. 

Under ar 1959 har installerandet av relastall
verk pa Murtomaki bangard fortsatt. 

M e d 1 e 11 s an v a 11 d n i n g. 

Egentliga anslag 

Saldo fran ar 1954 19 Ht 1: 8 . . . 7 194 093:
Anvant under 1957 . . . . . . . . . . . . 7 194 093:-
Saldo ................. . ... . .. . 

Fiheriiiinen banbyggnad. 

Byggandet av den sk. Viheraine11 5. 2 6 km 
industribana pa Neste Ab:s industriomrade i 
Raisio kommun beslots av riksdagen den 1 de
cember 1955. D en 23 december 1955 gjorde 
Ministeriet for kommunikationsvasendet och all
manna arbetena och Neste Ab kontrakt om ban
byggandet. Arbetena pa banbyggnaden pabor
jades i december 1955 och fortsatte under be
rattelsearet. Denna handel Ihala- Viheriainen 
oppnades for trafik den 1 augusti 1957. 

Under ar 1957 har de huvudsakliga arbetena 
pa banbyggnaden varit slutforandet av terrassc
ringsarbetena, byggandet av jordfastena for 
Raisionlahti banbro samt sk nlaggning och 
ballastering av banan . 

M e d 1 e n s an v an d n i n g. 

Egentliga anslag 

I enlighet med Mini ·teriets for kommunika
tionsvasendet och allmanna arbetena bemyn
digande har pa banbyggnaden kunnat anvandas 
overforingsanslag, som beviljats for byggandet 
av bannatets kompletteringsspar, men som inte 
anvants. 

a ldo fran ar 1954 19 Ht I: 9 
•> 1955 19 Ht I: 15 
» 1956 19 Ht I: 17 

Beviljat for 1957 19 Ht I: 17 

Anvant under ar 1957 ....... . 
Saldo for ar 1958 . . . ... ..... . 

S ysselsi:ittningsmedel 

Reserverat for utgifter 1956 

9 231 555: -
10 000 000: -

8 000 000: -
10 000 000:-
37 23 1 555: -
24 418 676:-
12 812 879:-

betalbara 1957 19 Ht VI: I 14 825 060:-
Beviljat for ar 1957 19 Ht VI: I 95 500 000:-
Utgiftsrester fran 

ar 1956 . . . . . 14 824 060:- 110 325 060:
Anvant tmder At· 

1957 . . . . . . . . 95 426 253: - 110 25 1 313:-
Saldo . . . . . . . . . 73 747: -

Skilda galdenarers och fordringsa.gares redovis
ning: 

I enlighet med kontrakt mellan 
Ministeriet for kommunika
tionsviisendet och allmiinna 
arbetena och Neste Ab har 

Neste Ab betalat . . . . . . . . . . . . 16 000 000: 
Anvant under ar 1957 . . . . . . . . 15 413 575:-

aldo fOr ar 1958 . . . . . . . . . . . . . 586 425:-

Utforda arbeten. 

Terra sse rings arb e ten. Terrasse-
ringsarbetena och delvis ballastering av banan 
har utforts pa foranstaltande av tre ackords
firmor i enlighet med avtal gjorda med jarnvags
styrelsen en del av ballasteringen har utforts 
som eget arbete. 

Terrassering och ballasttransporter har ut
forts ar 1957 och sedan jarnvagsbyggnaclen pa
borjades i foljande omfattning: 



Arbets art 

Terrasseringsarbeten: 
flraVJJing av avlopp diken .......... . . . .............. . 
Jord fran diken till bankarna .......... . .......... . . . . 

» » skarningar till bankarna .... .. ............. . 
» » » i upplii..ggning ...... . ..... . ...... . 

Fyllningsjord till bankarna ........................... . 
>> » » rued tag for normalbana . . . . 

Spriingning av sido- och avloppsd.iken ................. . 
Sprangning av banskarningar ............ . . . .. . ....... . 

>> av jordfasta stenar . .. . ....... .. ... . . . . . . . . 
For tilrknina av bankundcrlag ... . .................... . 

Ballastering: 
Ballastering fore skenlaggning ............ . .......... . . 
Ballasttransport rued tag for normalspar .......... . ... . 

T rum m or o c h b roar. 

Som ackordsarbete av privata byggnadsfirmor 
utfordes forlangning av trumman pik 15 + 5 . om 
och en rortrumma byggdes, pik 218 + 15. o m 
samt jordfastena for Raisionlahti banbro, fri 
oppning 8. o m, pik 166 + 15. o m, blev fardig. 

b v e r b y g g n a d e n. 
PA huvudspllret spikades 4. s 6 4 km med 43. 56 1 

kg/m rals och pA havsterrassen 0. so 6 km for 
arbetsspllr samt pa sidospar 1. 3 3 4 km med 
43.567 kg/m rals och 0 . 456 km med 30 kg/m 
rals. 

r 1957 

Mangd 

780m3 

2 983 >) 

2 894 >) 

8 834 l) 

46 581 l) 

40m3 

2 205 l) 

38 » 

25 741m3 

Kostuad 

351778:-
1167 959: -
1744 003: -
4 926 337: -

23 292 536: -
1400:-

86 916:-
12 054 088: -

76 694: -
877140: -

19 023 522: -
2 060: -

Mangd dren 
1955- 1957 

1311 m3 

4 857 '' 
18 525 ,, 
48 583 )) 
86 650 • 

43m3 

41 490 \) 
97 ,, 

25 741m3 
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Under ar 1957 har de huvudsakliga andrings
arbetena varit ordnandet av inkvarteringsut
rymmen for arbetarna och i oktober borjade det 
egentliga arbetet i bada iindar av banan . 

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

Sysselsi:ittningsmedel 

Beviljat for ar 1957 19 Ht VI: I 78 000 000:
Anvant tmder Ar 1957... ..... . 64 818 719:
Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 181 281:-

H a g n a de r, v agar o c h p 1 an e ring. U t ford a arb e ten: 

I samband med banbyggnadsarbetena utforde 
ackordsfirmor terrasseringsarbeten pa landsvagon 
vid Raisio-Viheriainen bana pa 2. 2 s km: tracka 
Sys elsattningsanslag anvandes for detta arbete 
under ar 1956 81038 740 rnk och under ar 1957 
27 649 792 rnk samt under det sistnarnnda aret 
ytterligare fran skilda galdnarers och fordringsa
gares konto 22 455 mk. 

~ivelleringar av lastningsomn\den utfordes 
vid Ihala och Viheriainen trafikplat er, delvis 
som eget arbete och delvis pa foranstaltande av 
entreprenorer. 

Andringsarbetet pd bandelen Lahti- Lovisa. 

Den 8 februari 1957 fatt.ade riksdagen ett 
princ ipbeslut om andrandet av den 77 km langa 
. malspariga banan Labti- Lovisa till normalspa
rig och beviljade den 21 februari 1957 sysselsatt
ning anslag, varefter byggnadsarbetena pabor
jades sarruna manad. 

T e r r a s s e r i n g s a r b e t e n. Terrasse-
ringsarbetena har under ar 1957 utforts i foljande 
omfattning: (sid. 26). 

Av ovannamnda arbetsmangder har en ackords
firma i enlighet med avtal med jarnvagsstyrelsen 
utfort: gravning av avlopps- och sidodiken 
520 m 3 transport av jord fran banskarningar 
2 750 m 3, for. ling av tillaggsjord 2 300 m 3 och 
berg prangning ll 0 m a. 

T rum m or o c h b roar. 

Gravningsarbetcna pa nagra trurnmor gruncl 
har paborjats. 

0 verb y g g n aden. 

Den smalspariga banans tmderhi\ll for trafikens 
uppehallande overlats fran och med den l. 11. 
1957 att skotas i samband med banans anclrings 
arbete. 
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I 
I 

Arbets art Miing<l Kostnad 

Terasseringsarbetcn: 
Roj ning av banomr~Lde ..... . ..... . ... .... ...... . ....... . ..... . . 659 749: -

93 600: -
964 764:-
654 977: -

11214 235: -
2 852 772: -

16 368 750: -
1574 439: -

569 784:-
1034 556: -

Griivning av avloppsdiken ........ . . .. .... . . .... . . . . . .. . ... . . . . . 400111 3 

4 435 • 
2 314 ,, 

16217 ,, 
13 597 I) 

33 523 ,, 

Jord fdn diken ti ll bankarna . . . .. . ............. . ..... . .... .. . . 
1> 1> i upplaggning ..................... .. ........ . . . 
>> skarningar ti ll banl<arna ......... . . .. ............... . . 
1> •> >> i u pplaggning ..... . ...................... . 

Fyllninusgjord till bankarna ................ . ... . . . ............ . 
Sprangning av banskarningar ............ . . . .. . . . .... . ...... .. . . 718 )) 

843 " >> av jordfasta stenar ... ... . ... ... .... . ... . . . . ...... . . 
Forstiirlming av banlmnderlag ... . ... . ... .. .... .. . .. . ...... . ... . 

Overbyggnaden: 
Ballastcring med tag for non na lbana .. . ............... . ........ . 13 517: -

Husby g g n a cl e r. 

For inJ,vartering m1.der byggnadstid restes 6 . ·t 
temporara byggnader och nagra byggnader vid 
den smal pariga banan istt\ndsattes fOr inkvarte
r ing . 

.J iimt"iigsundersolcningar. 

Me cl I en s an v a d n i n g. 

Sysselsu ttningsmeclel 

Reserverat for utgifter 1956 betal-
bara 1957 19 Ht YI: I ....... . . 

Beviljat for ar 1957 19 Ht VI: I 
Utgiftsrester fran ar 

1956 . . . . . . . . . . . 393 893:-
Anvant under at· 

1957 . . . . . . . . . . . 2 640 822:-
Saldo ... . ... . .. . . 

393 893:-
2 700 000: -

3 093 893:-

3 034 715: -
59 17 :-

Sammanlagt under ar 195i: 

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

For andringen av den 77 km Hl.nga smalspa
riga banan Lovisa-Vesijarvi t ill normalsparig 
utfordes tilli:iggsunclersokningar for att komplet
t era p lan en . 

Pa bandelen Kauliranta- Kolari pA strackan 
Pell o-Kolari utfordes under ar 1956 forutom 
undersokningen av den s.k . strackningen langs 
farl eden aven tva a lternat iva unclersokn ingar: 
helmekanisk undersokning pa den 64 km langa 
straclmi11gen senom Sieppijarvi by och halv
mekanisk undersokning paden s .k. medelstrack
n ingen, mellan straclmingen langs far leden och 
Sieppijarvi strackning. 

Anslag anvanda Arl igen och sammanlagt for 
jarnvags- och banbyggnader som var i bruk 
under ar 1957 fran det de paborjades, sasom 
medel anvanda for dem och for jarnvagsforsk
n ingar under ar 1957 framgar av fo ljande tabell: 

Jarnvags- och banbyggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 333 22 1 601: 
.Jiirnvagsforskningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 640 822 :-

Ytte1·ligm·e anvant under ar 195i: 

Simpele- Parikk ala bana ........ . . . .. . .. . . . .......... . 
Koria- Harjn forbindelsebana .... . ...... . . . ...... . .. . . 
Vihanti gruvban a . . . . .. ... . ......... . ..... . ..... . ... . 

766 388:-
188 322:-

7 000: -

I 
I 
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Ar Kontio- Suolahti - I Joensuu- I Siillnjiirvi Orives i- Murto- Viherilii- Lahti-
miiki- Haapn- Kovero - Ju.,n- Jii.msa miiki- nen ban- Lovi a I Taivnl- I jiirvi k oski Otaumliki byggnad iindriugs-
koski 

I 
a r be te n 

1934- 38 44 313178 1 601 382 - - 491 053 - -
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
19-!6 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

29 912 353 10 081 576 - - 11 861 449 - - -
4 443 702 6 333 869 - - 16 931 281 - - -
3 867 966 5 027 573 - - 19 759 320 - - -
5 391173 6 348 928 - - 19 493 313 - - -
6 373 487 6 333 637 - - 12 097 374 - - -
4 031 845 4 050136 - - 14 468 874 - - -
3 958 285 5 189 915 - - 49 228 700 - - -

- 11195 485 - - 63 452 150 - - -
- 8 529 766 - - 80 948 931 - - -
- 15 428 320 - - 189 617 400 - - -

989 757 132 613 904 17 020 947 13 865 126 2 5 250 322 - - -
29 955 094 228 650 716 171 893 800 143 779 350 237 431 230 - - -

123 307 004 267 274 717 84 255 733 96 066 871 226 064 328 81 079 4 8 - -
218 141 838 250 009 222 6 638 891 192 991 191 261 740 365 361 513 - -
316 081 925 805 356 852 159 858 074 176 387 914 57132 440 426 489 909 - -
346 387 752 1 216 788 078 385 275 301 435133 715 65 705 161103 228 - -
415 157 595 1 019 682 563 262 772 701 358 965 447 54 847 586 47 502 947 296 310 -
673 191 569 785 465 052 211288 469 296 624 319 3 405 538 15 335 196 225 676 612 -
620 249 572 893 844 297 275 40 521 339 671148 11 228 612 7 194 093 119 844 929 64 818 719 

2 845 754 095 5 679 805 988 1574 412 437 1 860 686 881 1 545 037 346 1104 066 374 345 817 851 64818 719 

IV. RULLANDE MATERIEL, VERKSTADERNA OCH DE ELEK
TRISKA ANLAGGNINGARNA 

R u 11 and e materiel. Under ar 1957 
tillverkade hos Lokomo Ab 2 st tunga person
tAgslokomotiv serie Hr 1 och hos Tammerfors 
Linne - och Jern Manufaktur Ab 4 st tunga 
godstagslokomotiv serie Tr 1. FrAn trafiken ut
rangerade. som ekonomiska och slutforbrukade 
37 Anglok, till privata sAldes 1 anglok och till 
Sovjetunionen skanktes 1 anglok eller samman
lagt 39 Anglok. Pa grund av dessa forandringar 
minskade Anglokens antal m ed 33 st och var vid 
a rets slut 766 st. 

Hos Valmet Ab tillverkades 10 t vaxellok 
serie Vv 13. Under aret utrangerades ej nagot 
lok, saledes var deras antal vid arets slut 39 st . 

35 st latta motorvagnar serie Dm 7 tillverkades 
under innevarande ar hos Valmet Ab . Samtidigt 
utrangerades 2 st motorvagnar serie Ds 2, 1 st 
Ds 3, 1 st erie Bm 3 och 1 st serie Dm 4 eller 
sammanlagt 5 motorvagnar. Motorvagnarnas an
tal okade under aret med 30 st och var vid arets 
slut 126 st. 

Under ar 1957 tillverkades vagnar enligt 
foljande: 

1 och 2 kl sovvagnar .. . ..... . .. . ............ . serie 
2 kl sovvagnar . . .... . ................ . ...... . 
RaJ bus Hipvagnar .......... . ................ . 
RiHsbussgodsvagnar . .......... . ........... - .. -
Bostads- och arbetsvagnar ...... . . . .. . ........ . 
Tjanstevagnar (tidigare motorv .) . ... .. .. . ... .. . 
Oppna godsvagnar ............... . .. .. ...... . . 

koltransportvagnar ........... . ... . .... . 
vagnar for makadamtransp ort ....... . . . 

Frukttransportvagnar ......... . ..... . ........ . 
Cisternvagnar ......... . .. . . . ............. . . . . 

for dieseloljetransp, . . . ....... . .. . 
Transportvagnar for stm·cisterner .. . .... . ...... . 

CErn 
Em 
EFiab 
Geoab 
BT 
A 
HK 
Mak 
Mas 

Ggh 
Go 
BOo 
SVs 

9 st 
6 >) 

7 )) 

6 )) 

3 >) 

1 >) 

484 )) 

13 >) 

119 >) 

2 >) 

24 >) 

36 >) 

16 >) 

32 st 

616 st 

78 st 
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f' agna1· j or privata: 

At Post- och telegrafverket postvagnar ............... . . serie P o 5 st 
postverkets forrltdsvagnar .. . . P g 2 >) 

bostads- och arbetsvagnar .. . PT 2 >) 

At Lojo Kalkverk Ab vagnar for cementtransport ...... . Silk 15 >) 

At Rikkihappo Ab cisternvagnar .. .... .. .... . ..... . Sri 14 » 
At Shell Ab 
At E sso Ab 
At Forsit-Dynamit Ab 
At Skanoil (Kamex) Ab 

Projekteringsa1·beten rorande anglokomotiven och 
allmanna maskintekniska anldggningar samt for
battring av deras konstruktion. D A de sista 
tunga person- och godstrafildoken som besUi.llts 
hos Tammerfors lokfabril{er, blivit fardiga, har 
Anglok ektionens arbetsfiiJt utvidgats att om
fatta alit flera andra maskintekniska uppgifter . 
SA har antalet telmiska utlAtanden angAende 
anskaffandet av reservdelar och annan materiel 
till upphandlingsbyran fortfarande okat. SAlunda 
har pA grund av offerter och redogorelser ut
for kats omstandigheter angltende matni.ngsvag
n en och nodvandigheter av d ess anskaffande for 
utforskningen av dragkraftens egen skaper , sa 
att vagnen sA val som mojligt skulle uppfylla 
de pa d en stallda kraven. 

P A arbetsmangdens tillvaxt har inverkat aven 
den nya forordningen angaende nya tryckkarl, 
som tradde i kraft fran borjan av a r 1954, ty 
enligt i denna ingaende overvakningsbestammel
ser, bor maskintekniska byran uppgora detalj e 
rade hallbarhet kalkyler om alia i anvandning 
varande samt nya ll.ngpannor och andra tryck
karl. Under berattelsearet blev typhtl.llbarhetskal
kyler for Angpannor i lokserierna Hr 1, Trl, och 
Sk 3 fardiga samt hallbarhet skalkyler av flera 
special Rapid-angpannor vid vattentagsinratt
ningar. Uppvarmningspannor installerade i stats
jarnvagarnas maskinverkstader och lokstallens 
varmocentraler har raknats skilt, ty de gamla 
lokpannorna, som for tillfallet tagits i anvand
ning, avviker i betydande grad fran Yarandra, 
i framsta rummet vad svetsningens mangel an
gAr. Vidare granskades ritningarna till travaru
impregneringsverkets o ljeci.sterner i St . Michel. 
Da gjordes i oljeuppvarmningsrornatet n Agra be 
tydande forandringar, som ansags nodvandiga 
vid d en snabba oljeuppvarmningen samt ur de 
tillraokligt formanliga viskositetsvardenas syn
punkt. Samtidigt utfordes ocksa h a llbarhets
kalkyler for cisterner. 

Gmz 10 >) 

Gnz 5 >) 

Gsd 1 )) 

Sso 1 )) 

Sammanlagt 781 st 

Som exemp el p a andringsarbeten ro1·ande olika 
anglokserier kan namnas v issa reparationer och 
fornyelser, som alia syfta till okning a v anUigg
ningarnas funktionssakerbet, forenkling och mo
dernisering av konstruktionen, minslming av 
drifts- och reparation kostnaderna m. fl. darm d 
jamforliga frAgor . D et var just de tillverknings
tekni ka omstandigbeterna som var bestti.mmande 
vid konstruk:tion av en h elt och b Allet av plat 
svetsad angsamlare for Hr 1- oob Tr 1-lokserierna 
for att ersatta den tidigare komplicerade gjut
jarnkonstruk:tionen . Bland andra forbattringar, 
som gjorts for samma lokserier, rnA ytterligare 
namnas den tryckluftdrivna oppningsan ordningen 
av Gestra-bottenventil samt i Tr 1-serien den 
mycket lyckade takvindskivan, som flyttar den 
bakom forarhytten under korningen uppstaende 
luftvirveln sa langt bakAt, att den inte m era 
kan blasa sot ocb damm in i hytten. 

En betydande mangel forsknings- ocb projek
t eringsarbe te bar fororsakats av d en alltmera 
okande stravan att forenhetliga mots,·arande 
delar i olika lokserier for att underlatta repa
rationer och minska antalet reservdelar. Till 
dessa arbeten hor bl.a. ritningarna for genom 
·vetsning fastbara tuber. D essutom har i olika 
lokserier gjorts en del k onstruktionsandringar, 
vilkas syfte ar forbattring av tillverknings- oob 
bruktekniska faktorer, sa om overgang tilll\ii.iller
tryckutjamningskolvslid i Hv 4-lok och k onstruk
tion av en reglerbar boggiupphangning for Ioken 
av Tv 2-seri e . Darjamte bar genom mindre and
ringar vissa gamla ritningar fornyats, 11 om rit
ningarna till sju olil{a lokserier for tatning,;b oxen 
i kolvstAngens framre anda, varigenom namnd.a 
k onstruk:tioner forenhetligades sa att de m ots
varade dem, som anvandes i andra serier. 

Som tt av de storsta konstruktionsarbotena 
under Aret ma t ill slut namnas fullbordandet av 
clet pa maskinsektionernas begaran r edan mot 
slutet av forra a ret p Aborjade projektoring. -



arbetet angAende en till depAerna und rhallsan
laggningar horande maskinell anordning for aY
lagsnande av slagget frAn Ioken slaggbildning -
kana!. 

Enligt arbetsordningen har ytterligare utforts 
mottagningsgranskningarna av de s ista inhemska 
anglok, som tillverkats v id lokfabrikerna i Tam
merfors. Dessa vae de hos Lokomo Ab ar 1955 
bestallda tva Hr 1-loken nr 1 020 och 1 021 samt 
de hos Tammerfors Linne- och Jarne manl<
faktur-Industri Aktiebolaget bestallda fyra Tr 
1-loken nr 1 093- 1 096. amnda lok kiljer sig 
frAn tidigare lok av samma serier darigenom, 
att ti.ven deras drivmaskineri helt och ballet ar for
sedda med rullager. D enna principiella konstruk
tionsandring har utforts sa, att aven gamla lok 
av samma serier med glidlager sa latt som moj
ligt kan forses med enbart rullager. Vid utforda 
provkorningar konstaterades lokens konstruk
tion vara mycket lyckad, och de godkandes alia 
for trafik. 

Jl!l otorlolc och motorvagnar samt arbeten 1·orande 
utvecklandet av deras lconstruktion. 

SAsom under tidigare ar be tod en betydande 
del av arbetet pa motorlok och -vagnar av kon
troll av arbetet och materialet for under byggnad 
varande motormateriel samt av provkorning och 
overlatelsekontroll . 

Under berattelsearet blev foljande nya enheter 
horande till den nya materielen fardiga: 35 st 
Dm7- motorvagnar (rii.lsbussar) och 13 st sHi.p
vagnar (7 st med person- och godsavdelning, 
serie EFiab och 6 st slii.pvagnar, serie Geoab) 
samt 10 st Vv13- dieselvaxlingslok. D enna 
materiel tillverkades av Valmet Oy, Lentokone
tehdas. Gransk:ningarna av materielens delkons
truktioner, sAsom underreden, korgar, boggier, 
hjulsatser, rom. utfordes hos Lentokonetehdas 
och for VR4- dieselvaxlingslokens del aven h os 
Lokomo Oy. LikasA horde till granskningsverk
samheten provkorning och granskning av Dm7-
vagnarnas dieselmotorer vid Valmet Oy Linna
vuori fabrik. En anmarkningsvard handel var 
100 timmars provkoning av den forsta av Tam
pella tillverkade lVIA)l"" - W8V 22f30A m.A die
selmotorn enligt IC-bestammelserna, utford i 
noYember hos Tampella. Den ovannamnda 
motorn var den forsta av Vr 11 -lokens motorer 
med 840 hkr effekt. Likasa var det en handel e 
av betydelse da den hydrauli ka kraftover
foringsanordningen SRM-DS 1. 2 T, som hor till 
serie Vr 11-lok n vilka tillverkas hos Tampella, 
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provkordes i tockholm, dar aven en represen
tant for motorsektionen foljde med provet. 

Under b erattelsearet slOts flera nya leverans
avtal. De omfattade 33 st Dm7-motorvagnar, 
48 EFiab- slapvagnar, 4 FPoab- sla.pvagnar (av 
dessa finansierar post- och telegrafsstyrelsen tva) 
och 13 Vrll- dieselrangeringslok fran Valmet Oy 
Lentokonetehda amt 13 Vrll-di selrangeringslok 
fran Lokomo Oy. For alla dessa leveranser ut
arbetades erbjudanden och utfordes vardering 
av erhallna erbjudanden for att verkstalla be-
tallningar. Likasa utreddes, vilka kon truktiva 

forandringar som pA grund av erhallna erfaren
heter bor gora i den materiel, som kall an
skaffas, jamfort med den gamla motsvarande 
materielen. 

Under berattelsear t fortsattes konstruktions
granskningar rorande dieselrangeringslok serie 
Vrll och man radgjorde i fraga om dessa med 
det gemensamma planeringsorganet for Valm t 
Oy och Lokomo Oy »Valmet-Lokomo L okplane
ring>>. alunda rAdplagades med detta plan rings
organ samt med repre entanter for Tampella och 

tromberg Ab om de ar 1956 be tallda Hrl2-
diesellok ns konstruktion. Des utom under oktes 
konstruktion och egen kaper hos flera utlandska 
diesellinjelok, d lvis pA grund av erhl\\Jlna er
bjudanden och delvis i lokfabriker och hos jiirn
vagarna i Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien, 
Schweiz och Sverige. 

Planeringen av erforderliga andringar angaend 
den i drift varande motoriserade materielen 
fortsattes. Bl.a. redogjordes for, vilka and1·ingar 
som borde utforas i Hrll-diesellinj loken i sam
band med fornyandet av deras maskineri. Under 
berattelsearet utfordes prov aven med, med 
gummiresArer for edda, hjul i en Dm7-vagn_ 
\ -idare utfordes provkorningar med Dm7-motor
vagnar forsedda med 5-vaxling vaxellador och 
vidare provkorningar med Vr14-1 ok, som. i stallet 
for normal Gen ral Motors dubbeldieselmotor 
var forsedd med Valmet Oy: dubbeldieselmotor 
1 615D2. ExpresstAgens gAngegenskapet· cmder
soktes genom att utfora jamforande matningar 
av svangningarna a ena sidan i expresstag for ett 
med boggievagga av ny typ och A andra sidan 
i expresstag forsett med vagga av gamma! 
typ . 

Ingenjorer i den ma~kintekniska byran tjanst
gjorde under berattel earet som. liirare vid flera 
diesellok- och motorvagnkur er anordnad for 
lokforare och maskinhjalp. 
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Projekteringsarbeten angdencle vagnar och jorbdtt
ring av cle1·as konstruktion 

Projekterings- och ritningsarb tet under Ar 
1957 rorde huvud akligen godsvagnar, sasom 
aven 1.mder forra aret. Betraffande de tackta 
godsvagnarna fortsattes projekteringen av en ny 
varmvagn, serie Ggv som motsvarar de nur.ida 
fordringarna, och vagnens ritningar blev . a paRS 
fardiga, att man kunde paborja byggandet av 
en prototyp. Projekterings- och ritningsarb~te 

pagick dock annu under det foljande aret, fastan 
den storsta delen av detta arbete gjordes under 
berattelsearet, da det var ett av vagn divi ionens 
storsta arbeten. De 1.mder forra aret uppgjorda 
ritningarna for frukttransportvagnen serie Ggb, 
som skall hetraktas som varmvagn och byggas 
genom att andra en Dk-vagn. fullbordade . Man 
overvagde konstruerandet av en ny kylvagn . 
Likasa overvagdes kon truerandet av en sarsldld 
vagn, som skulle lampa sig for transport av 
fisk, men man konstaterade, att man kommer till 
ratta med redan befintliga varm- och kylvagnar 
amt med ovannamnda nya kylvagn efter att 

den blivit fardig. For de oppna godsvagnarnas 
del rorde projekterings- och ritningsarbetet i 
framsta rummet forbat.tringen av redan byggda 
olika vagntype1·s konstruktion. Av detta k om 
clet mesta arbetet Hk-vagnarna t ill godo, och 
det arbetet omfattade bl.a. projekteringen av 
olika vagndelars forstarkning och atgarder for 
astadkommande av battre teleskopstolpar. Pro
jel<terings- och ritning ·arbetet for att gora 
. icloluckorna lagre i gamla Hdk- och Hv-vagnar 
med hoga sidor paborjades mot berattelsearets 
slut. Detta arbete, vars anclamal ocksa var att 
starka dessa vagnars golv med tjockare p lankor, 
fortfor under det foljande aret. For lasanord
ningarna i Om-malmtransportvagnens behAllare 
uppgjordes ritningar for att starka dem. For att 
forbi:ittra denna vagns boggi, K 13, gjorcles ocksa 
ganska mycket projekterings- och ritningsarbete, 
vilket bevisas aven av de talrika ritningar, som 
blivit fiirdiga. Ritningarna for makadamsprid
ningsyagn Mas fran forra Arct kompletterades. 
I konstrueringen av nya 4·axliga oppna gods
Yagnar maste man hjalpa Valmet Ab Rautpohja 
fabrik, som hade fatt uppdraget att konstruera 
dcssa vagnar. For den nya 120 tons storlast
ningsvagnen av serie Ose, som skall betraktas 
som specialvagn, uppgjordes flere ritningar. 
Denna vagn.s lavett konstruerades lagre och a llt
s mera pmktisk an den tidigare byggda Osb
vagnens lavett . I fraga om cisternvagnarna upp-

gjordes ritningar for 21m 3 kviivelosningsvagn be
traffande bl.a. cisternens speciellt konstruerade 
fastning vid sacloln, ci ternens isolering och ar
betsplattform n med trappor. 

For p rsonvagnar uppgjordes nAgra. ritningar 
och forberecldes utforandet av personvagnar med 
stalram. Arbetet angaende personvagnarna var 
dock tamligen ringa. Det var i friimsta rummet 
projektering arbete i form av uth\tanden, som 
exempel pa vilket rna namnas planen att forse 
cafevagnarna med flytgasd1•ivna kylskAp. 

Bland vagnar avsedda fOr speciella andamal 
fortsattes bl.a. konstruerandet ay en rontgen
fotograferingsvagn med egen bensin-vaxelstrom
generator. torsta delen av projekterings- oeh 
ritningsarbetet av denna vagn torde kunna anses 
hora till berattelsearet. I nagon man maste man 
samtidigt behandla ocksa arenden angaende ma
skineriernas anskaffning for rontgenfotograferings
vagnen . Fragor betri:i.ffande anskaffningen av en 
matningsvagn utvecklades vidare, och under be
handling var sarskilt miitningsanorclningarna och 
den egentliga miitrtingsvagnen med stAlram och 
boggier, vilken man har tankt ankaffa i utland t . 

Man utforde gott om allmiinna projekterings
och ritningsarbeten over vagnarnas specialdelar . 
T.ex. flere ritningar gjordes for biiranordningen. 
Sarskilt rna namnas att det redan under forra 
aret paborjade arbetet for att astaclkomma en 
hjul ·ats mecl 20 tons lastkapacitet fortsattes, 
och anskaffningen av hjulsatsens olika delar 
kunde paborjas. 

aklmnnigutlatanden och specialritningar 
maste uppgora over de mest olikartad iirenden. 
En del av dessa bestod av maskintekniska fragor 
i sam band mecl anskaffningar, bland vilka rna som 
exempel namnas utl!\tandena som forberedelse till 
ansk affni11gen av 4-axliga 60 tons oppna gods
vagnar i utlandet och utlatanclena for att be
doma offerterna i anslutning t ill anskaffningen 
av hjul·atsdelar samt gjutstaldelar for vandborcl. 
Over fragor i anslutning till spec iella transporter 
maste man ge talrika utlatanden, vilkas upp
gorelse ofta foror akade mycket arbete. Bland de 
over 300 behandlade , pecialtransportfragoma 
torde den svaraste vara den betraffande trans
port av en 250 per oners vattenbu s fran Abo 
ti ll Toijala. For flere specialtran porter upp
gjorde · ocksa ritningar. 

Enligt arbetsorclningen utfordes mottagning -
granskningarna av nya vagnar och hjulsatser vid 
Fredriksbergs verkstad och av manga konstruk
tion delar av n vid privata firmors fabriker. 



Ytterligare rnA namnas kontrolleringen av vag
narnas funktionering pA linjen, vilket i mAnga 
fall har lett till forbattring av olika delars kons
truktion. Aven undervisningsverksarnheten pa 
vagnkarlskurser tog jamforelsevis mycket tid i 
anspr k . 

Projekteringsarbeten angdende lokens och vagnarnas 
bromsanordningar och jorbtittring av deras lcons
trulction. 

Under berii.ttelseAret deltog man i valet och 
konstrueringen av bromsanordningarna for det 
nya diesellinjeloket Hr 12 i samarbete med 
Veturisuunnittelu Valmet-Lokomo, Schweize
rische Lokomotiven- und Maschinenfabrik och 
Knorr Bremse Gmb . Man beslot att forse detta 
lok med av Knorr-fabrikerna tillverkade moderna 
bromsanordningar, vilka omfattar bl.a. en hog
hastighetsbrorns, sorn far sina styrimpulser 
elektriskt frAn hastighetsrnataren, sarnt en ny 
automati k forarventil. Detta arbete fororsakade 
mycket gran knings- och utredningsarbete sarnt 
1.mderhandlingar med ovannamnda fabr iker. For 
det tunga vaxelloket Vr 3 uppgjordes ritningarna 
ang!ende monteringen av en direkt bromsanord
ning, eftersom det har visat sig vara svart att 
hantera Joket utan direkt brornsanordning i 
arbeten som hor t ill denn.a lokserie. Betraffande 
bromsstangerna i Vv 13-vaxellok och Drn 4-
motorvagn foretogs mindre andringar. 

For att modernisera vagnarnas bromsanord
ningar utfordes forberedande undersoknings
arbete i synnerhet betraffande anskaffning av 
en tvasidig reglerare av bromsstangerna och en 
roekani k, automatiskt (pneumatiskt) styrd last
bromsvii.xel for malmtransportvagn litt Om. 

Man gav anvisningar betraffande brorn anord
ningarna for den av Valmet Ab Rautpohja fabrik 
for oss konstruerade tunga 4-axliga oppna gocls
Yagnen och g:ranskade :ritningar samt bedrev 
1.mderhandlingar i anledning av dem. For cistern
vagnar uppgjorcles ritningar for att med skruv
broms, ersatta den gamla fotstangsbromsen dade 
nya cisternvagnarna vikt blivit sa mycket hogre, 
att fotstangsbromsen inte mera racker till att 
beharska dem. Bromsanordningsdelar konstrue
rades och ritades panytt, bl.a_ brom klossarna 
nr 1 och 21. For specialvagnar uppgjordes broms
anorclningsritningar genom att andra de lamp
ligaste serieritningar sa, att de passade for be
traffande vagnar _ 

Vid sidan av egentlig projektering och darmed 
rlirekt sammanhangande arbete uppgjordes olika 
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tekniska utlAtanden och :redogorelser. Bland 
dessa rnA namnas utHI.tandena angAende anskaff
ning av bromsanordningsdelar och -tillbehor, 
utforda undersokningar med utlatanden med 
anledning av olycksfall och undersokningen an
gAende avskaffandet av begreppet grundhastighet 
som bas for tAgsakerhetsbestammelser och dess 
ersattande med storsta tillAtna hastighet. 

Bromsdivisionens ingenjorer utforde vid fab
riker mottagningsprov av broms- och pneuma
tiska servoanordningar pa nya lok och vagnar 
samt foljde dessas funktionering vid provkor
ningar. 

Sektionens ingenjorer bar ansvar ocksa for 
trycklufts- och bromsanordningsundervisningen 
pa tre egentliga lokforarkurser samt pA en kort 
specialkurs avsed for forare i Dm 4-motorvagn
materiel och pA tre for for are i Dm 7 -motor
vagnmateriel . 

Projektering av uppvtirmnings- och sanitetstelcniska 
anlaggningar 

Under Ar 1957 uppgjordes vid maskintekniska 
byrans division for varme- och sanitetsteknik 
varme-, vatten-, varmvatten- och avloppsled
ningsplaner for foljande byggnader: tilli:iggsbygg
naden vid Kuopio mekaniska verkstad, vagn
reparationsverkstaden och i det gamla lokstallet 
byggda socialvArdslokaler i J oensuu, godsmaga
sins- och byrabyggnaden i Rajamaki, 24 famil
jers bostadsbyggnad i Kontiomaki, viirmecent
ralen, socialvardsbyggnaden och reparationsverk
staden i Bjorneborg, byggrniistarens bostad i 
Oitti. tagexpeditionen och banavdelningens 
smedja i Kuopio, socialvl\rdsbyggnaden for ban
arbetare i Fredrikshamn, Uleaborgs byrabygg
nader i Nokela, baningenjorens bostadsbyggnarl 
i Riihimaki, banavdelningens arbets-, social
vards - och lagerbyggnader i Kouvola, . tations
byggnaden i UleAborg, hallplatsbyggnaden 
Sankimaki, halsovArdsbyggnaden och banavdel
ningens socialvardsbyggnad i Toijala, socialvArds
rummen i kallarvaningen av stationsbyggnaden 
i Tammerfors samt gjuteriet for mekaniska verk
staden, som kommer att byggas i Hyvinge. 

Varme-, vatten- och avlopp ledningsplaner 
uppgjordes for impregneringsiru·attningen i flt. 
Michel. 

Planer omfattande enbart varmeledningar upp
gjordes for en flyttbar bostadsvagn samt for 
foljande byggnadet·: lokstallen i Kemijarvi och 
Haapamiiki, godsexpeditionen i Kotka, tations
byggnaden i Overtornea, stationsbyggnaden och 
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staionsinspektors bostadsbyggnad i Kauliranta, 
stationsinspektors bostadsbyggnad i einajoki, 
motorvagnstallet i Hango, Brunnsgatan 6 Hel
singfors samt angledningarna pa Uleaborgs ba.n
gardsormade. 

Ritningar betraffande enbart kallvatten- och 
avloppsledningar uppgjordes for bostadsbygg
naden i Haapamaki. 

Planer angaende luftkonditionering och venti
lation uppgjordes for foljande byggnader: till
aggsbyggnaden vid Kuopio verkstad, social
vl\rdslokalerna i det gamla lokstallet och vagn
reparationsverkstaden i Joensuu, reparations
verkstaden och socialvardslokalerna vid Fredriks
bergs lokstall, skonings- och svetsavdelningen vid 
Kuopio verkstad, socialvArdsbyggnaden och repa
rationsverkstaden vid Bjorneborgs depa, ban
avdelningon smedja i Kuopio, expressgods
magasinet i Abo, banavdelningens arbets- och 
socialvArdsbyggnad i Kouvola och . ocialvArds
Jokalerna i Tammerfors stationshus. 

Varmvatten- och varmeledningsplaner upp
gjordes fOr bansektionchefens bostadsbyggnad i 
Abo. 

Murningsritningar angaende lokpannor eldstad 
uppgjordes for foljande pannmonteringar: lok
stallet i Haapamaki, lokstallet och sooialvards
bygg:naden i Bjorneborg, varmecontralen for 
Fredriksbergs depa, varmecentralen for Tarnmer
fors depll., det nya lokstallet i Joensuu. 

Stationskartor over vattenledningar uppgjordes 
for Sankimaki och Hiltulanmaki stationsomraden. 

Vid sidan av projekterings- och ritningsarbeten 
utforde den varme- och sanitetstekniska divisio
n ens ingenjorer granskni:ngar och mottagningar 
av uppvarmnings- och hi.ilsovardstekniska an
lagg:ningar, som monterats for statsjarnvagarna 
av bade privata firmor och Fredriksbergs verk
stad, samt gav utlatanden angaende iirenden pA 
det varme- och sanitetstekn iska omraclet. 

Verkstiide1·na: 

Ar 1957 hade statsjarnvagarna fortfarande 6 
huvudverkstader, :namligen Hyvinge, Freclriks
berg, Abo, Vasa, U leaborg och Kuopio verk
stader. Som en underavdelning av Hyvinge verk
stad fungera r· Hel ingfor g juteri och av Kuopio 
yerkstad Pieksamaki vagnreparationsverkstad. 

Vid huvudverkstaderna och deras underverk
stader har vid sidan av egentlig lok- ell r vagn
reparation utforts aven anclra antingen med repa
rationen sammanhangande eller kilda arbeten, 
av vilka nagra mer betydande har uppraknats i 
clet foljande-

1. H y v i n g e v e r k s t a d o c h H e I ;; i n g
fors gjuteri. 

Av verkstaden utforda arbeten: olika hjulsatser 
svarvats 2 033 t, hjulringat· pakrympts pa hjul 
av olika hjulsatser 1 027 st, olika axlar fornyats 
55 st, koppling. - och stangtappar fornyats 73 ·t, 
luftpumpar reparerats 668 st, matningspumpar 
reparerats 34 st, smorjpumpar repa1·erats 6 5 st. 
lokgeneratorer reparerats 469 st, lokpannar till
verkats 3 st, lokpannar fullstandigt reparerats 
82 , t, inre besiktningar av lokpannor utforts 
49 st, andra olika pannor reparerats 13 st, loken.· 
tryckluftbehAllare reparerats 64 st, luftbehallare 
ti!Jverkats 15 st, lokens rokfang tillverkats eller 
reparerats 225 st, lok- och vagnfjadrar reparerats 
11 680 st, vagnfjadrar tillverkats 2 700 st, lyft
kranar och gravmaskiner reparerats 5 st. Dar
jamte bar tillverkats Jokcylindrar 6 st. slidskap 
183 st, dragkrokar for vagnar 1 000 st, vagn
buffertsandar 2 800 st, hornblock for vagn 4 730 
st, hjalpkopplingar fOr vagn 300 st, lokstalls
dorrar 6 par spl\hbuffertar 60 par, ljussignalskAp 
50 st samt cisternvagns cisterner 61 st. 433 st 
vagnaxlar har svarvats. 

Vid Helsingfors gjuteri har gjutits brom klossar 
och -sulor 135 016 st, lagerboxar 6 003 st, 
lokcylindrar 7 st, rostjarn 16 608 . t, eld taclR
skyddsplatar 1 368 st, korsningsstyckon till vii.xel 
11 7 59 st, olika luftbromsdelar 19 254 st, dra -
stll.ngens lodni:ngshylsor 3 421 st, lager-mellan
plattor 10 207 st, boggicentra 286 st och buffert
hylsor 1 860 st .. 

Verkstaden och gjuteriet har fOrbrukat stal 
2 124 ton, bromsklosser och -sulor 151.4 ton. 
annat gjutjarn 3.o ton, massing och brons 44.9~ 
ton och vitmetall 28 . 6 5 ton . 

Helsingfors gjuteri har gjutit bromsklossor och 
-sulor 2 086 ton och annat gjut.jii.rn 952 ton. samt 
Ryvinge metallgjuteri massing och brans 99.7 5 

ton ocb vitmetall 66 . o s ton. 
Som nybyggnads- och fornyelsearb te full

bordades vid Hyvinge verkstacl skensvetseriet. 
va1·s verksarnhet ktmde borja pa hosten 1957. 

Nya maskiner och anordningar har anskaffat.· 
ti ll Hyvinge verkstad bl.a. en universalfriismas
kin . en kompressor mecl elektrisk motor, en 
gaffeltruck, 2 st vetstransformatorer oc~ e~ 
gasskarning maskin samt till Helsingfor. gJuten 
en gaffeltruck och en karnkanon. 

2. Fredriksbergs verkstad. 

Vid verkstaden har byggts bl.a. fo ljandc nya 
vagnar: 12 st l. och 2. ld. sovvagnar !itt CErn; 



7 st 2. kl. sovvagnar !itt Em; 481 st oppna 
godsvagnar !itt Hk; 119 st makadamspridnings
Yagnar litt Mas; 13 st koltransportvagnar !itt 
l\Iak; 16 st storcisternvagnar !itt Svs; 82 st olika 
cisternvagnar !itt BGo, Gmz, Sri, Sso; 20 st 
vagnunderreden litt Silk; 5 st vagnunderreden 
!itt Gmz; 2 st postvagnar lit~; Po; 2 st posthjalp
yagnar litt Pe; 2 st tjanstebehovsvagn.ar !itt Bg 
och ombyggts 2 st postvagnar. 

Darja,mte har moderniserats 12 st person
vagnar, tillverkats 12 st frukttransportvagnar 
samt ftirsetts med rullager 15 st Fo-vagnar. 

Ytterligare har verkstaden tillverkat 2 st 
snoplogar, 2 st van.dbord och 2 st broar. 

Verkstaden har forbrukat stiU 7 250 ton, 
bromsklossar ocb -sulor 465 . 8 ton, annat gjut
jarn 596, 5 ton, massing ocb brans 94. 12 ton 
samt vitmetall 45. 11 ton och gjutit massing 
och brans 105.6 3 ton samt vitmetall 85. 11 ton. 

Nya maskiner ocb anordningar har anskaffats 
bl.a. 1 traktor och 4 st elektriska lyftapparater. 

3. Abo v e r k s tad . 

Vid verkstaden har svarvat olika bjulsatser 
2 571 st ocb olika bjulringar 343 st. Olika bjul
ringar bar pakrympts 417 st, samt tillverkats 
sparbufferter 60 par, vii.xelstii.llverk 340 st, vaxel
tungor 614 st, vaxelkorsningar 472 st, vaxelns 
motraler 995 st, vaxelns dragstii.nger och deras 
delar 1 143 st ocb olika andra vaxeldelar 35 446 st . 

Ytterligare har for statsjii.rnvagarnas olika av
delningar tillverkats bl.a. signalmii.rken, spAr
matt, oljesprutor samt olika inventarier sasom 
kannor, lyktor, klii.dskap osv. 

Verkstaden har forbrukat stAl 842 ton, broms
klossar och -sulor 62.6 ton, annat gjutjarn 109.8 
ton, massing ocb brans 4. 6 o ton ocb vitmetall 
0.01 ton. 

om nybyggnads- ocb fornyelsearbete full 
bordades under berattelsearet provkorningsrum 
for motorer. 

"ya maskiner och anlii.ggningar bar anskaffats 
bl.a. en arborrmaskin, en tryckpolet·maskin, en 
kamaxelsslipmaskin, en vevstaksborrmaskin, en 
argonsvetsmaskin, en snabbladdrlingslikriktare 
ocb 2 st elektriska lyftapparater. 

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

Av Yerkstaden utforda arbeten: olika hjul
satser svarvats 1 354 st, olika bjulsatser forsetts 
med hjulringar 184 st, banbilar reparerats 1 st, 
lokfjadrar reparerats 1 828 st, tuber ombytts 
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3 668 st, flann·or ombytts 339 st, fullstandiga 
besiktningar av pannor utforts 20 st, inre pann
besiktningar 30 st, tryckbehAllarbesikningar ut
forts 44 st ocb pannor ombytts 10 st. 

Verkstaden har forbrukat stAt 44.4 ton, broms
klossar och -sulor 46. 7 ton, massing och brons 
5.67 ton samt vitmetall 4.07 ton och gjutit 
massing och brans 12.38 ton. 

Nya maskiner ocb anordningar har anskaffats 
bl.a. ultraljudanordning, gaffeltruck ocb elektrisk 
lyftapparat. 

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

Vid verkstaden bar olika bjulsatser svarvats 
1 294 st, vagnhjulringar svarvats ll8 st, kokill
hjulsatser slipats 59 st, vagnhj ulsatsers axel
tappar tryckpolerats 1 146 st, snoplogar repare
rats fullstandigt 5 st och dressiner tillverkats 
65 st. 

Verkstaden bar forbrukat stal 63. 8 ton, broms
klossar och -sulor 22. 6 ton ocb massing ocb 
brons 0. a 4 ton. 

B land nybyggnads- och fornyelsearbeten rna 
nii.mnas, att utvidgningsarbetena pA vii.rme
centralen ii.vensom byggandet av sprutmaleriet 
fullbordades. Vandbordet framfor mAleriet meka
niserades. Sparreglerings- och utvidgningsarbetet 
vid nordandan utfordes under verk tadens semos
tertid och samtidigt monterades ocksA ett elek
triskt drivet flyttningsbord i anslutning till 
spAren. Under berattelsearet pA.borjades ocksa 
monteringsarbetena av en vagnvAg. 

N ya maskiner och anordningar bar anskaffats 
bl.a. 3 st svetsningstransformatorer, 2 st elektriska 
lyftapparater och en ultraljudanordning. 

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

Vid Kuopio verkstad har svarvats olika hjul
satser 1 212 st, olika hjulsatser forsetts med 
hjulringar 117 st, lokpannor ombytts 21 st, lok
pannor granskats fullstandigt 19 st, utforts inre 
granskningar av lokpannor 32 st, granskningar 
av huvudluftbehallare utforts 85 st, olika lager 
och deras delar tillverkats 2 2 17 st, olika ventiler 
och deras delar tillverkats 273 st samt bygg
nads- o.a. maskiner reparerats 35 st. 

Vid Pieksamaki vagnreparationsverkstad bar 
man istandsatt vagnar for speciell anvandning 
51 st, tillverkat vagnens sidoluckor 4 950 st och 
sidodorrar 271 st, bearbetat vagnlagerboxar 
831 st, bearbetat vagnbufferdelar 100 st, bearbe-
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tat delar av vagnboggicentrum 201 st, svarvat 
olika hjulsatser 2 581 st samt forsett olika hjul
satser med hj ulringar 448 st. 

Verkstaden och vagnreparat ionsverkstaclen har 
forbrukat stat 687 ton, bromsklossar och -sulor 
128 ton, annat gjutjar:n 26 ton, massing och 
brons 7. 5 1 ton sarot v itroetall 23.7 6 ton och 
gjutit massing och brons 12. 3 o ton samt vit
metall 23.7 6 ton . 

N ya roaskiner och anordningar har till Kuopio 
verkstad anskaffats bl.a. en traktor, flaroha rd
ningsanordning, skivkapningsmaskin samt tiJl 
Pieksamaki vagnreparationsvcrkstad en traktor, 

A n t a l a r b e t s t i m ro a r: 

Huvud vcrkstiiderna .......... . ......... ... ...... .. ... . 
Depaernas rcparations\'erkstiider ....... .. . . . ... . .. . ... . 
Elektroverkstaden .................... . . ...... .... . .. . 

karusellsva rv, svarv- och t!·yckpoleringsmaslcin 
samt skivkapningsmaskin. 

Byggandet av t illaggsutrymmen for Kuopio 
verkstad paborjades pa v:hen 1957 . Tillaggs
byggnaden omfattar en ny b earbetningsavd el
n ing, utvidningen av .lok.reparationsavdelningen 
samt socia lvardslokalerna. En del av dessa ut
rymmen kunde tagas i bruk under b er attelse
a r et . 

Tillaggssparen v id Pieksamaki vagnreparations
verkstad blev f a rdiga Ar 1957. Snickeriavdelnin
gens flyttning fullbordades och snickeriavdel
ningen nya fli sb eh t'lllare blev fardig . 

.!r 1957 .!r 1956 I Ar 1955 

Summa 

8 044 881 
1 484 861 

82114 
9 611856 

7 326 101 
1 469 026 

78 914 
8 874 041 

7 391 497 
1517 408 

81 702 
8 990 607 

Olycksfalls- , s jukdoms- och Arsem estertiro- marna ar inte roedra knade i arbetstimmarna. 

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

Huvud verkstiiderna . . . ..................... .. . .. .. . .. . 
Depaermts reparationsverkstiidcr . . . ... . .. . ..... . ...... . 
Elektroverkstaden .... ..... ... . .... . ..... . .... . ...... . 

Summa 

Ar 1057 

5 276 248 825: -
478 061 666:-

29 204 576: -
5 783 515 067:-

I Ar 1956 Ar 1955 

4 797 720 321: - 4 232 114 335: -
470 021 669: - 446 211 327:-

25 910 371: - 25 740 382:-
5 293 652 361:- 4 704 066 044:-

Und er be ratte1searet arbetade man vid v erk- staderna m ed 6 dagars arbetsveckor. 

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

Huvudverkstiiderna ........ .. .. ..... .... . . . .......... . 
Depiternas repa.rationsverk tiider . ... ... .. . . . . .. .. . . . .. . 
Elektroverkstaden . . ... .. . . ...... . ..... . .. ...... .. . . . . 

Summa 

U t b i 1 d n i n g s v e r k s a m h e t . 

FrAn verkstadsskolorna utd imi tterades under 
berii.ttelsearet 1957 67 lokeldare och 14 y rkes -

Ar 1957 

4163 
808 
215 

5186 

Ar 1956 

4 370 
826 
215 

5411 

Ar 1955 

3 864 
822 
199 

4 885 

arbetare . Nya laroavtal gjordes roed 54 lokeldar
elever och 47 yrkeselever . 



Reparation av rullande mate1·iel a1· 1954. 

Reparerad rullande materiel 

Lokomotiv och motor-
vagnar 

Full- Mellan- Snabb- Olycks-
stiindig rep a- repa- falls-
rep a- ration ration repa-
ration ration 

Huv1.1dverkstaderna 
Hyvinge . . ... . ........ 92 105 195 4 
Fredriksberg ..... . . ... 21 33 12 5 
Abo ........ . .. .... .. 1 25 47 14 
Vasa ............ . .... 57 77 31 14 
Uleaborg .......... . .. - - - -
Kuopio . ............. 69 87 15 11 
Pieksamaki ........... - - - -

Summa 240 327 300 48 

M a skinsektionema 
1. maskinsektion ...... - - 1 610 13 
2. )) .. . .. . - - 728 17 
3. >) ...... - - 522 26 
4. )) ... . .. - - 2 230 48 
5. )) ...... - - 401 3 
6. >) .. . ... - - 1 743 6 
7. >) ..... . - - 1557 9 
8. >) ...... - - 432 17 
9. >) . ..... - - 3 696 3 

Summa - - 12 919 142 
Totalsumma 240 327 13 219 190 

E lektriska anlaggningm· 

Statsjarnvagarnas egna elek tricitetsverk b ar 
alstrat elektrisk energi i Helsingfors 1 362 700 
kWh och i Hankasalrni 58 100 kWh. 

Under berattelsearet forseddes Niinimaa och 
Pesioky la trafikplatser med elek trisk belysning, 
sa att antalet elektrifierade trafikplatser vid 
arets slut var 692. Ytterligare forseddes samman
lagt 7 vaktstugor pa olika bansektioners om
raden med elektrisk belysning. 

Bangardarnas belysningsanordningar okades 
och fornyades i Alavus, Haapajarvi hamn, Hango, 
Hyrynsalmi, Inha, Kaipiainen, Kemi , Kontio
maki, Mantyluoto, Parikkala, B jarna, Bjorne
borg, Putikko, Salo, Turenki och Vainikkala. 
Nya 32 meters stralkastarmaster restes i Iisalmi, 
Imatra, Kuopio, Lahti och Uleaborg, en pA., 
vardera platsen samt i Kouvola och Helsingfors, 
tva pa vardera trafikplatsen. Vid arets slut stod 
salunda pa 26 trafikplatser sammanlagt 87 st 
32 meters stralkastarmaster. 

I Helsingfors b lev den nya stationsrestauran
gens och darmed sammanhangande lokalers for 
nyade elektriska installationer fardiga. Likasa 
utfordes en fullstandig fornyelse av den nya 
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Personvagnar Godsvagnar 

-· 
I 

Full- Snabb- ~ Olycks- Ful1- Mellan- ~ Snabb- Olycks-
s tiindig repa- falls- stiindig repa- repa- falls-
rep a- ra.tion repa- rep a- ration ration rep;\-
ration rat.iou ration ration 

- - - - - - -
895 332 - 1 072 142 1265 -

9 58 8 1 418 199 1 675 44 
1 24 - 967 39 235 10 

22 43 2 1188 235 1 388 96 
- - - - - - -
75 53 - 2 375 445 2 512 -

1002 510 10 7 020 1 060 7 075 150 

- 9 92 31 - 49 7 452 18 
- 491 7 - 1220 6 461 74 
- 388 1 - 246 4 871 6 
- 1160 3 - 819 5 641 170 
- 221 2 - 505 2 376 22 
- 677 1 - 126 2 576 13 
- 1 017 8 - 602 7 026 232 
- 489 - - 107 1 278 12 
- 251 - - 512 7 238 34 
- 14 622 53 - 4186 44 919 581 

1002 15132 63 7 020 5 246 51994 731 

resebyrans och postens elektriska anlaggningar . 
Ocksa i jarnvagsstyrelsens lokaler utfordes ut
vidgningar och fornyelser av elektriska anord
n ingar. Belysningen av stationens fasad projek
terades, och en del av belysningsanordningarna 
blev fardiga. Stationshallens belysningsarmatw· 
i nstallerades. 

E lanordningarna for 4 lokplatser i det nya 
lokstallet i .Joensuu och for 6 lokplatser i den 
nya delen i lokstallet i Uleaborg b lev fardiga. 
Elektriska installationer fornyades i lokstallen 
i Imatra, Nurmes, Fredriksberg och Seinajoki . 

En ny vattentaganlaggning b lev fardig i Lahti . 
Vattentaganlaggningarna i Jarvela, Kivesjarvi, 
Niirala, Pesiokyla, Pihtipudas och Dickursby 
elektrif ierades . 

Statsjarnvagarna har inalles 105 st e lektrifie 
rade pumpanlaggningar. Folj ande elanordningar 
bar b livit fardiga: i Inkeroinen stationsinspektor 
bostaden, i Jeppo for byggmastarens redskaps
sll: juJ, i Kajana for godsexpeditionen, i Kemi for 
den nya godsexpeditionen samt tre bostadsbygg
nader, i Kiuruvesi for banbilgaraget, i Kou vola 
for tre och fyra familjers bostadsbyggnader, i 
Lapinlahti for smedjan, i Oitti for byggmastar-
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bostaden, i Uleaborg for det nya godsmagas inet, 
i Pesiokyla for bangarden, byggnaderna och 
Yedgarden, i Bjorncborg fOr socialvardsbygg
naden och bilreparationsverkstaden, i Riihimaki 
for den nya reparationsverkstaden, i Vainikkala 
for ornlastningsplattformcn, banavdelningens 
lager och arbetstugan samt Ylivieska fot' 
skens,·etseriet. Bastw· elektrifierades 20 st. 

Under berattelsearet reparerades och fomyades 
elinstalleringarna i posthuset i Hyvinge, Jii.rven
piia och Kasko godsmagasin, tva bostadsbygg
nader i Kymi, tationsbyggnaderna i Kajana, 
Loimaa, Aggelby och Dickursby, stationsinspek
torbostaden i Riste, Va a, godsmagasin och 
Vallgards godsexpedition. Belysningsarmaturen i 
tationshallen i Tammerfors fornyades fullstan

digt. 
Pa elektrifierade trafikplatser utfordes dar

jamte nyinstallerings- och fornyelsearbeten av 
starkstromanordningar: 

e larbetena pa vedgarden i Alavus, installering 
av 1. 5 kWh djupbrunnspump i Joutseno, anslut
ningsarbeten for sakerhetsanlaggningen i Oitti, 
elanordningarna for en pll. rullbord for vedut
givning installerad elvinsch samt for vedgArden 
i Olhava, elarbeten i Aggelby stations fotgii.ngar
tunnel, spanningsomii.ndringsarbeten vid Fred
riksbergs verkstad, bogspanningsanslutningsarbe
ten i Backasgatans riktning, installering av 
automatiskt fungerande tomningspumpar vid 
Seinajoki bangards undergAngsbroar, installering 
av varmeanordningar i bilar i Toijala, installa
tion av transformatorstationen pa Kotka ban
gard och av Fredriksbergs transformatorstation 
II samt utvidgningsarbeten pa transformatorsta
tionen vid Siitama . tenkrossningsanlaggning 
med en 300 kV A tilHi.ggstransformator med nod
vandiga tillbehor. D arjamte elektr~ierades ett 
vandbord vid Uleaborg · verkstad. 

Yid elektrotekniska byran projel<terades und r 
berattelsearet ytterligare elarbeten for ny trans
formatorstation i Imatra, for 10 lokplatser i lok
stallet och reparationsverkstaden i Kemi, 24 
familjers bostadsbyggnad i Kontiomaki for ban
avdelningens arbets-, socialvards -, matsals- och 
forradsbyggnad i Kouvola, impregneringsinratt
ningen i St . Michel, lokreparationsverkstaden i 
Kuopio, nytt omlastningsskjul i Riihimaki, hii.lso
vardscentralen ocb socialvardsbyggnaden i Toi
jala samt for socialvardsbyggnaden, som kommer 
att byggas vid Abo depa. Likasa projekterades 
ii.ndring av overforingsspanningen Kajana-Kon
tiomii.ki fran 10 kV till 20 kV. 

Nya centralursystem installerades pa sju tra-

fikplatser och till gamla system anskaffades 
tillaggsur. Sammanlagt skaffades 7 huvudur och 
186 seknndii.nu-. Centralur finns nu pa 47 trafik
platser. 

Under berii.ttelsearet fortsatte man att utrusta 
den rullande materielen med elektrisk belysning. 
Antalet lok med elektrisk belysning var vid arets 
slut 481 eller 62. s % av alla Anglok. 

Antal vagnar med fullstandig belysningsarma
tur var 626 och s .k. slii.pvagnar 62, varigenom 
antalet elektriskt upplysta vagnar vid arets slut 
var inalles 688, vi lket utgor 51. o % av alia per
sonvagnar. Av 4-axliga personvagnar hade 586 
eller 77. 3 % elektrisk belysning. 

Under berii.ttelsearet har man ocksa fortsatt 
undersokningar angaende elektrifieringen av jii.rn
vagarna. Under ·okningen borjade redan den 
2. 5. 1956, dA jarnvii.gsstyrelsen bestii.mde, att 
en forberedande undersokning for jarnvii.garnas 
elektrifiering skulle utforas. Rapporten over arbe
tet, som skulle utforas, gavs den 20. 10. 1956 och 
omedelbart pll.borjades insamlingen av forsk
ningsmaterial for nii.rmare redogorelse. Material
samlingen fullbordades under berattelsearet. 

Uppgorandet av en partiell kostnadsberii.kning 
angaende elektrifieringsprojektet och den elek
triska del, som motsvarar des. forverkligande, 
a lades de storsta europeiska e lmaskinfabrikernas 
gemensamma organ •>Arbeitsgemeinschaft fi.ir 
Planung tmd Durchflthrung von 50 Hz-Bahn
elektrifizierungen>>. vars medlemmar ar foljande 
firmor ACEC, AEG. Alsthom, Brown Boveri, 
J eumont, Ooerlikon, Schneider-Westinghouse, 
Si mens-Schuckertwerke. Under berattelsearet 
har man utfort insamlingen av de grundupp
gifter , som Arbeitsgemeinschaft behover. Man 
har ocksA bedrivit personliga underhandlingar 
med ifrll.gavarand sakkunniga over, med under
sokningen sammanhangande fragor, och dii.r
jii.mte varit i stii.ndig korrespondens med dem. 

I byrAn bar undersokningarna under berii.ttelse
aret koncentrerats pa bestamningen av kost
nad skillnaden mellan ang- och dieseldrift samt 
pa redogorelsen for kostnadsskillnaden. For detta 
och for anskaffning av de uppgifter, som Arbeits
gemeinscbaft behover, grundades en sii.rskild 
lwnsultativ kommission . Utforandet av under
sokningarna ocb de av dem fororsakade prak
tiska arbetena ocb berakningarna a lades elektro 
tekniska byran. Berii.kningarna fullborclades i 
huvuddrag under berattelsearet. 

Likasa har man gjort sig bekant med elektri
fieringens praktiska utforande och forsokt att 
v id uppgorandet av tekniska planer savitt moj-

l 
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light redan pa forhand bereda ig for de special
fragor, som kommer att forekomma i sam band 
med forverkligandet av jarnvagarnas elektrifie
ringsplaner. 

"y telegrafkopparledning byggdes 533. s trad
kilometer och ny stalledning 119.4 tradkm. 
Telegrafledningar kopplades parvis till telefon
ledningar 731.6 tradkm. Gamla stalledningar rev 
304. o tradkm. Satunda okades de over jorden 
lopande telefonledningarnas sammanlagda lii.ngd 
med 1 080 tradkm. 

Svagstromstolplinjernas arsreparationsarbeten 
utfordes som fullstanclig stolpfortii.tning pa 69 
bankilometer, som partiell stolpfortatning pa 328 
bankm, som h elreparation pa 673 bankm och som 
lattreparation pa 541 bankm. 

Stolpar restes 7 312 st. Alla resta stolpar var 
kreo otimpregnerade. 

Jii.rnvagarnas linjereparationsarbetslag repare
rade jarnvagarnas kommunikations- och signal
ledningar 15 336.7 trl\dkm och post- och tele
gra.fverkets ledningar 13 874.7 tradkm. samman
lagt 29 211. 4 tradkm. 

Nya jord- och undervattenskablar for telefon
ledningar installerades ammanlagt pt\ 55 trafik
platser, och deras sammanlagda langd var 
61 033 m och ledningslangden idem 3 378 794 m. 
Nya luftkablar for telefonledningar installerades 
pa 57 platser. Deras sammanlagda lii.ngd var 
7 348 m och ledningslangden i dem 237 916 m. 

Under berattelsearet installerades och togs i 
bruk tvA 12-kanals bii.rvltgssystem, varigenom 
statsjii.rnvagarna nu har i bruk sammanlagt tva 
12-kanals, nio 3-kanals och 17 1-kanals barvags
system. 

N ya selektortelefoner installerades pa bandelen 
Tammerfors-Bjorneborg i tagdirigeringslednin
gen 13 st samt pa Uleaborgs bangard som vaxel
telefoner 8 st. Selektortelefonan lutningarnas 
antal var vid arets slut 632, varav 587 i trafik
avdelningens och 45 i banavdelningens bruk. 

Fjii.rrtelefonniitets automatisering bar under 
aret utvidgats genom att overfora 21 nya fjarr
ledningar till automatiserad eller halvautomatise
rad trafik. I samband med utvidgningen anlade 
42 fjiirrselektorii.ndforslutningar. De nya till 
halvautomatisk trafik anslutna centralerna var 
Kuopio, Jyviiskylii, Joensuu, Bjorneborg, Ori-
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vesi och Karis. Vid {u·ets slut var antalet auto
matiska eller halvautomatiska fjarrforbindelser 
ammanlagt 71, av vilka fysikali ·ka 32 och bar

vagsforbindelser 39. 
Talregisteranordning installerades for vagnfor

delaren i Tammerfors. 
~ya hogtalarsystem togs i bruk pA fyra ban

gardar och tre stationer. Vid arets slut var 58 
system i bruk, av dessa t io storre fjarrdi.rig rade 
system. Dessa hade ammanlagt 77 forstarkare 
och hogtalare. Likasa togs i bruk vid rangerings
ryggen pa Tammerfors bangard lokradiosystem, 
som omfattar tva rorliga och en staende station. 

Storre nybyggnadsarbeten for sakerhetsanord
ningar utfordes pA fyra och mindre sadana pa 
sex olika trafikplatser. Automatiska varnings
anlaggningar vid nivaovergang byggdes pa tolv 
och andring - och komplettering arbeten utfordes 
pa sex olika niviiOvergangar. And!·ing - och 
kompletteringsarbeten for sakerhetsanordningar 
utfordes pa sju olika trafikplatser. I samband 
med arbetena pa sakerhetsanordningar drogs 
87.1 trl\dkilometer blankledning och revs 21.4 
trltdkm. Stolpar restes 46 st och jordkablar lades 
52. 1 km (l 229 . 9 ledningskm). 

lnstalleringsarbeten av . vag tram anordningar 
utfordes i Helsingfors, Abo och Kemi. I samband 
med dessa installerades fordelarstativ 3 st. 

Genom jiirnvagarnas forsorg anskaffade. e ller 
inlostes 47 st till allmiinna telefoncentraler an
slutna telefonforbindelser. 

Vid Fred!·iksbergs verkstad togs den gamla 
automatcentralen ur bruk och i dess stalle ins
tallerades en ny, hyrd , med koordinatvaljare 
fungerande central, som ii.r av.·ed for 120 anslut
ningar. Vid slutet av li.r 1957 hade jarnvagarna 
sex automatcentraler i bruk, vilkas samman lagda 
anslutningskapacitet var 1 218. 

Pa basen av inkomna tilistandsan okningar 
beviljade tillstand for l7S starkstrorns- och 
250 svagstromslednings- och installation. kors
ningar. Dessutom beviljade, 124 tillstand for 
elektri ka installationer och sammanlagt 77 till
stand for hem- och tjanstetelefoner. 

Eloktrotekniska byrlin utforde 93 och ban
ingenjorerna 183 granskningar av ledningskors
ningar. Sammanlagt 143 installationsgranskningar 
av stark - och vagstromsanordningar utfordes. 



V FORRADEN OCH UPPHANDLINGEN 

U pplag1·ings- och distributionsbehallare 

Under Ar 1957 togs vid vi\,rt bannii.t i bruk 
fo ljande for upplagring och distribut i.on avsedda 
gasoljecisterner: 

U pplagringsbehallare: 

Pa Va klot (Vasa) (1 530 000 1), i Pieksii.maki 
(1 640 000 1) och i Kouvola (1 550 000 1) samt 

Distributionsbehallm·e: 

I .. okela (Uleaborg) (30 000 1), i Haapamaki 
(30 000 1), i Tavastehus (30 000 1), i Jyvaskyla 
(bilclepa) (2 200 1) och i Heinola (2 200 1). 

Ytterligare har for bilar orclnats clistributions
punkter for gasolja: harvid har anviints nya 
distr ibutionsmatare, men gamla behallare: i 
Uleaborg (fOr Pohjolan Liikenne), i Seinajoki och 
i Tammerfors (for statsjarnvagarnas b il ar) samt 
distributionspunkter for bensin: i Jyviiskylii 
(30 000 1), i Fredrikshamn (2 200 1), i Gamla
karleby (2 200 1) och i Sockenbacka (2 200 1). 

Ytterligare paborjacles arbetena i Joensuu 
for byggandet av 50 000 liters distributionsbe
h!\llare for gasolja. 

.Forrdden . 

Yid statsjiirnvagarnas forracl Yar lagerbestlm
det medelvarcle under Ar 1957 8 475 684 100 mk, 
vilket belopp fordelade sig pA de olika forrAclen 
pa foljande satt: i Helsingfors 1 624 653 700. 
i Hyvinge 679 967 800, i Abo 1 601 8 4 900, i 
Ulelt.borg 410 394 200, i Kuopio 1 323 594 800 
och vid bransle- och triivaruforraclet 2 835 1 8 700 
mark. Forraclsvaror forbr ukades till et.t varcle av 
11 810 168 900 mark samt forsaldes t ill ovriga 
statsinrii ttn in gar samt privata till ett viirde av 
507 020 200 mark. 

U pphandlingen. 

Till forrftdcn samt direkt till anvandning utan 
att belasta forrudskontot inkoptes under hr 1957 
yaror till ett viirde a\' iualles 12 734 302 653 
mark. 

ForrAden faktW'et·ades hr 1957 for fo ljande 
fnln utlan<iet importera<ie varor: 

, tenJwl och koks ... 
Hjul och hju lringar 
RiiJer ........ . . . . . 
Jarn och sthl ..... . 
SHUplAt . ......... . 
Olja .... . ....... . . 
Diverse mat rial .. . . 

Sammanlagt 

Brd.nslehanteringen: 

Antal ton 

469 295 
1 162 

11 0:37 
1 169 
3 395 
4 102 

Yiirde i mark 

3 185 187 316 
94 211 596 

591 837 286 
67 126 119 

210 929 510 
68 23 1 947 

581 490 5 19 

4 799 0 14 293 

tatsjarnvagarnas bransle- och travaruforrad 
har emottagit under ar 1957 1 155 235 m 3 ved. 
var ammanlagda pris var 1 593 896 167 mark 
eller i medeltal 1 379: 70 per 3 • D enna vee! har 
huvudsakligen levererats av Statsjarnvagarnas 
branslebyra (VAPO) . 

Brii.nntorv har genom V APO levererats av 
privata, 32 983.1 ton, till ett vii.rde av 122 524 034 
mark. 

Sleepers har lever·erats 1 266 908 st, till ett 
viirde av 945 864 369 mark. sleepers for viixlar 
34 265 st, 34 191 892 mark, stockar 13 223.2 lm, 
3 427 97 1 mark, triistolpar 4 30 st, 7 98 720 
mark och stangselstolpar 5 684 st, 490 789 marie 

Brii.nslekonsumtionen var under berattelseliret 
vid statsjii.rnviigarna: 

Ved 1 12 963. o m 3 , (826 842.5 m 3 ), stenkol 
3 914 142.o dt, (3 826 707.o dt) samt branntorv 
521 lll. o dt (467 454.o dt). Inom parente 
lokenas andel a\· forbrukningen. 

Forutom namnda vedkvantitet har at jarn
vagsfunktionarer a lts 99 885.5 m 3 och At andra 
770 m 3 . 

Stenkol for uppvarmning har levererats am
manlagt 935 4:20 kg, varav for uppvarmning 
anvii.ndes 827 030 kg. 

Upplagrings- och hanteringskostnaclerna (last
ning, travning, sagning samt utg ivning t ill loko
motiven) for ovannamnda branslen var samman
lagt 40 1 580 104 mark, varav kostnader for ved
arbeten var 232 666 674 mark, kostnader for 
stenkolsarbeten 146 492 58 1 mark och kostnader 
for branntorvarbeten 22 420 849 mark. 

Per onalen vid brii.nslelagren var i borjan 
av Ar 1957 893 arbetare och 85 arbetsledare 
samt i slutet av liret 746 arbetare och 85 arbets
ledare. 

Briinsleupplagringsplatser har stallts i orclning 
i U l aborg, dar det nya branslelagret med alla 
serviceut.rymm n slutligen togs i anvandning. 



Likas! togs i anvandning mindre servicebygg
nader i Kuopio, i Abo och i Kontiomaki. 

Sparregleringar utfordes pa Kuopio, Seinajoki 
och Xyslott bransleforrad. 

Pa bransleforradens utgivningsplattformer i 
Parkano, Salo, Jyvaskyla, Kuopio och Rova
niemi har installerats remtransport6rer for att 
mojliggora snabbare bransledistribution och spara 
kostnader och dessutom har vid Olhava bransle
forrad utforts elektrifieringsarbeten. 

Vid Uleaborg bransleforrll.d togs i anvandning 
traktordriven »Pikku Jussi» om- och avlastnings
maskin samt remtransportorer i Rovaniemi och 
Riihimii.ki. 

Sex stycken elektrifierade vedsAgningsmaskiner 
av olika typer anskaffades och sex stycken med 
branslemotor forsedda vedsAgningsmaskiner elek
trifierades. 

Varu- och materialunde1·solcningar under dr 1 o 57. 

Metaller: 

jarn och stal ..... . ...... . 
koppar och rodmetall .... . 
vitmetall ... ...... ... ... . . 
diverse . ............. .... . 

Smorjoljor och -fett: 

cylinderoljor ........ ... .. . 
maskin- och vagnsoljor ... . 
diverse oljor och fett ..... . 
broms- och kylarvatskor .. 

Flytande bransle: 

bensin .................. . 
gasolja (diesel) ........... . 
petroleum ............. . . . 
brannoljor ....... . . .. .. . . . 

Fasta brii..nslen: 

koks ............ .. ...... . 
stenkol ................. . 
branntorY .............. . . 

Mll.lningst illbeho1· 

torra farger . . . . . . . . . . . . . . 
olje- och lackfager . .. ... . . 
(lack) fernissor ........ . .. . 
terpentin ................ . 

529 st 
16 )) 

241 >) 

ll >) 

37 st 
129 )) 

26 >) 

17 >) 

10 st 
170 >) 

6 )) 
1 >) 

1 st 
152 >) 

1 >) 

4 st 
22 >) 

7 >) 

797. t 

209 .·t 

187 st 

154 Rt 

77 st 
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Konserverings- och iropregneringsamnen: 

bitumer.................. 1 t 
impregneringsoljor . . . . . . . . 15 •> 

(tra) tjara ............... . 

Rengoringsmedel ............... .. . . 
Trassel ........................... . 
Lim- och klisteramnen .......... . . . 
Tyger och garn .. .. . .. ............ . 
Lader, papper . ........... ...... . . . 
Gummiprodukter .................. . 
Dricks- och pannvatten ........... . 
Sand och lera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Diverse amnen ................... . 
Otillstallbara varor ....... ... ...... . 

ammanlagt 

1€ st 

21st 
36 >) 

5 )) 
46 >) 

8 >) 

11 >) 

100 )) 
15 >) 

48 >) 

50 >) 

1 780 st 

Travarubyrdn underlydande produktionsinrattnin
gar. 

I impregnering verken i Somerharju och Haa
pamaki utfordes under Aret fullstandig repara
tion, varfor det forra borjade sin verksamhet. 
den 11. 3. och det senare den 16. 7. Sedan dess 
har impregneringsverken varit i verksamhet i tvA 
turer till arets slut. I omerharju impregnerings
verk anskaffades en dieseltraktor forsedd med 
gaffelanordningar. Planerings- och byggnads
arbetena pa det fasta impregneringsverk som 
skulle byggas i St. Michel fortsattes tmder bela 
aret. 

Vid Hankasahni sag installdes sagnin~en pA 
grund av !rssemester frAn 22. 7. - 20. 8 . samt 
ii.nnu harefter 14 dagar pa grund av brist pa 
arbete. Arbetsmaskinernas antal vid sagen har 
forblivit det samma som tidigare. 

Ravarorna har emottagits genom Statsjarn
Yagarnas Branslebyra (V APO) i foljande om
fattning: 

Sagstock 702 7 48. 6 7 kubikfot och sleepers
amnen och sleepersamnen for vaxlar 1 465 st. 
Timmerbehallning frAn foregaende ar var 
154 621.5; kubikfot. Den forsagade stockmii.ng
den steg till 946 995.33 kubikfot och sagningens 
resultat till 4 091 std. 

SAgen bar under ar 1957 levererat braden 
och p lankor samt sparrar och bjiiJkar samman
lagt 3 76.6 std. . tii.llningsplankor 49.7 std, 
1706 st sleepers, 29539 st lastpallar, 12017 st 
barrar for ledningsstolpar, 13 600m3 kutterspAn, 
178.4 std klenvirke samt smarre partier bipro· 
dukter. Arbetarnas antal har varit i medeltal 
101. 
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Vicl Konnunsuo bran.ntorvsverk t iUverkacles 
ll 767 tn branntorv fo r priset av 2 998 mark 
per ton i jarnvagsvagn. 

I borjan av aret fanns 16 593 tn briinntorv i 
lager och v icl arets slut 11 926 tn. Leveransen 
steg t ill 8 5 18 tn . I borj an av a ret fanns 90 tn 
briketter i lager. U nder lhet tillverkades 6 423 tn 
och levereracles 6 200 tn . I lager finns 70 tn. 
Som biprodukt tillverkade 973 balar torvst.ro, 
varav 817 balar levereracles. I lager finn s 156 
balar. 

Fran St. Michel impregneringsverk levererades 
foljande impregneracle travaror: 

8 346 st sleepers, 1 024 st sleepers for vaxlar, 
734 st ledningsstolpai·, 244 st stangselstolpar och 
41. s 1 m 3 sagvaror. Kreosotolja anvandes inte, 
leveranserna u tfordes fra n gamma] t lager . 

Fran Haaparoaki impregneringsverk leverera
des foljande impregn erade travaror: 

122 665 st sleepers, 6 122 st sleepers for vaxlar, 
l 524 st ledningsstolpar, 12 724 st stan gselsto lpa r 

6 970 st stolpsparrar, 23 520 st vagnstolpar for 
oppna godsvagnar och 2 064. o 7 m 3 sl\\.gvaror. 
Konsurotionen av kreosotolja var 1 013 235 kg. 

FrAn omerharju imp regneringsverk levere
rades foljande .impregnerade travaror: 

119 378 st sleepers, 10 604 st sleepers for 
vax lar, 7 871 st ledningsstolpar, 742 st stiingsel
stolpar, 11 000 st vagnstolpar for oppna gods
vagnar och 384.1 ~ m 3 sagvaror . Konsumtionen 
av kreosotolja var 913 955 k g. 

Enligt iropregneringsavtal med K olho Oy och 
Oy Impregno impregnerades ytterligare 325 204 st 
~leeper-s, 6 618 st sleep er s for vaxlar, l 095 st 
ledn ingsstolpar, 1 025 st stangselstolpar, 17 320 st 
vagnstolpar for oppna godsvagnar och 2 127. 4 ~ 

m 3 sagvaror 0 

Impregn eringen k ostade i medeltal 2 547 :52 
mark per fast kubikmeter. 

Fastigheternas och inventariernas kapital
varde samt forandringarna i dem under arets 
lopp: 

Kapitalviirde 

I 
Okning Amorteringar Kapitalviirde 

l. 1. 1957 och avsk ri v- 31. 12. 1957 
ningar 

Arbetsmaskiner . .. ...... . ....... .. . . ........ 42 515 883 1 248 443 2 617 400 41146 926 
Sl.iprar ..... ..... .. . ........ . .. ....... ... .. . 275 950 11 500 26-! 450 
Kontors- , bostads- och vardbyggnader 0 • • ••• 0 . 17 498 000 487 200 17 010 800 
Fomidsbyggnader och bri kcttfabril\ •••• •••• 0 . 6 534 536 201 800 6 332 736 
Byggnadermt vid impregncringsverket ..... ... . 5 505 752 9 734 615 15 240 367 

agverket ............................... . . . 36 450 04 1466 300 34 984 504 
Summa 108 780 925 10 983 058 4 78-l 200 114 979 783 

Standa1·diseringen 

6 st nya standarder godkiindes . 4 st tandardi
seringsforslag har inlamnats for bedomning. 

Distribution av standanlblacl : 

2 079 st n ya standardblad har utsants enligt 
distributionsplanen. Pa grund av reln· is itioner 
+ telefonbestallningar h ar sammanlagt sants 
ca 1 000 st . 

VI. TRAFIKEN 

Tid tab e lI ern a . Tidtabell 123 gallde t ill 
den 1 juni. Under· varsasongen gjordes d ock i 
t idtabellen nagra andr ingar, som delvi berodde 
pa rangeringstagens omorganisering, delYis pa 
ralsbussarnas insiittande i trafik, denna gang 
huvudsakligast i andra och forsta trafiksek
tionerna . 

I den t idtabell , som tradde i kraft d en 2 juni, 
andrades motorsnalltaget P 35, som pa lor -

dagarna h ade kort pa strackan H elsingfors-Ab o 
sa, att det nu kordo dagligen och sondagstrafiken 
okades med snalltaget P 39, som avgick fran 
Helsingfors 20. o 5 . Likaledes okades turerna med 
returtaget P 36, som 12.1 5 avgick fran Abo och 
15.1 2 ankom till H elsingfors . D e sistnamnda 
t &gen forblev senare i ordinaria trafik. For 
sommarsasongen mellan den 8. 6.- 31. 8. in
sattes som hja lp for taget P 1, som p a gnmd 



av ryska vagnar blev alltfor langt, motorsnall
taget P 9, som korde 10 min fore ovannamnda 
tlig till Kouvola och darifran frambefol'<lratle de 
vagnar, som gick norrut frAn Kouvola. Retw·
taget P 10 avgick fran K ouvola 12. 5 o och ankom 
till Helsingfors 15.4 0. 

SommarsasongtAgen P 67 j P68 Seinajoki
Uleaborg och P 357 j P 358 Tammerfors- Haapa
maki var likasa i gAng mellan den 6. 8.- 31. 8. 
Expresstagen MK 3/ MK 4 Helsingfors- Nyslott 
insattes pa prov i trafiken t .o.m. 16. 9., da man 
konstaterade, att deras anvandning fransett 
veckoslutturerna pa ett avgorande satt avtog 
f.o.m. borjan av september. 

Vad fjarrtagen angAr andrades tagen 65/ 66 
pa strackan Uleaborg-Kemi amt 71 /72 och 
77 j78 pa strackan Uleaborg-Kontiomaki till 
ralsbusstAg. TAgen 57/58 pa strackan Gamla
karleby-UleAborg andrades till expressgodstag. 
da personvagnarna avskaffade . I ovriga fjarr
tags tidtabeller gjordes endel andringar. 

TAgturerna pit strackan Iisalmi- Ylivieska er
sattes med ralsbussar. Ett per ontltgpar av
skaffades pa strackorna Kuopio- Iisalmi och 
Joensuu-Outokumpu och de ersattes med hus
sar. Pa strackorna Helsingfors-Kyrkslatt, Abo
• alo och Abo-Loimaa avskaffades aven ett 
tagpar, av vilka det sistnamnda dock senare 
tl.terinsattes i trafik. 

Fjarrgodstagen Ol~ades pa foljande strackor: 
ett mellan Riihimaki-Pieksii.mii.ki, tvA mellan 
Riihimiiki-Abo (via Karis), tva mellan Tam
merfors-Uieaborg, tva mellan Tammerfors
Pieksamaki och ett mellan Seinajoki-Uleaborg. 
Foriindringar i tidtabellen framkallade av om
organisering av rangeringstag gjordes i borjan av 
juni pa bandelarna einajoki-Haapamaki, Seina
joki-Yasa och Seinajoki-Gamlakarleby samt 
pa strackorna Ylivieska-Iisalmi, Toijala-Riihi
mii.ki och Kouvola-Villmanstrand. 

I borjan av december i.i.ndrades tidtabellerna 
pit strackan Haapamaki-Seinajoki, da tunga 
lokomotiv borjade trafikera denna handel. Sam
tidigt i.i.ndrades tidtabeller ocksa pa strackan 
Pieksamaki-Nyslott, dar lokomotivtag ersattes 
med ri.i.lsbusstag samt pa strackan Haapamaki
Bjorneborg, dar aven ralsbu sar insattes. 

Ttigens gang. 

Tack vare den milda och snOfattiga vintern 
var tagens gang tmder vinter- och varsfisongen 
jamforelsevis tillfredstallande. .A.ntalet forsenin
gar i fjarrtagstrafiken fOrdelade sig pa olika 

manader: januari 10 °0 , februari ca 15 ~ 0 , mars 
ca 21 %. april ca 10 ° 0 och maj ca ll 0 

0 • 

Under sommarsasongen okade forseningarna 
delvis pa grund av tagens storre vikt och delvis 
pa banreparationerna och rii.lsbytet och de var 
i juni 15 % (Hfors-Roi 21 % ), i juli 14 % (Hfors
Roi 21 %), och i augusti 12 % (Hfors-Roi 18 %) 
Under hostsiisongen skedde forbattringar i tager>s 
glmg. Forseningar i fjarrtagstrafiken varierade 
olika manader med 10-11 % pa tagantalet, for
utom i december dA de pa gnmd av Jultrafiken 
steg t.ill ca 18 ° 0 • 

Godstrafik. 

Under beri.i.ttelsearet lastades pa hela bannatet 
1 688 282 vagnar, motsvarande tal for Aret forut 
var 1 736 822. Medeltalet vagnar om dagen var 
4 625, vilket antal ar 425 mindre an under fore
gAende ar. 

Lasterna fordelade ·ig enligt varuslag pa fol
jande satt (inom parentes motsvarande tal for 
ar 1956): 

Styckegods 24. 4 O ' (23. 2 %) ... . . . . . . . . . . / o 
Exportgods ..... ..... ... 20.9 >) (21. 2 >) ) 
Importgods .. ..... ...... 9.6 >) (10. 2 >) ) 
Livsmedel .... ...... .... 2. 7 >) ( 2.6 >) ) 
Industriprodukter •• 0 • ••• 8.3 >) ( 8. 7 >) ) 
Godse! och foder . . . . . . . . 2.9 >) ( 2. 6 )) ) 
Jord- och stenart er .. . .. 6.2 >) ( 7.5 >) ) 
Tri.i.varor ............... 14. 2 >) (14. 6 >) ) 
VR:s eget gods 0 •••••••• 6.1 >) ( 5.8 >) ) 
Ovrigt gods ............ 4. 7 )) ( 3.6 >) ) 

Efterfragan pil vagnar bar kunnat tillfredsstallas 
under hela aret, storsta delen av aret har aven 
funnits vagnoverskott, som steg anda till 4 000 
vagnar per dag. Trafikens minskning har man 
bast kunnat konstatera i fraga om travarutrans
porterna, om den dock har fi:irekommit aven i 
andra varors transport. 

Styckegodstrafiken har minskat jamfort med 
foregaende Armed ca 3 %-

Den maskinella gods behandligen har utvid
gats. Vid arets slut var i anvandning 111 gaffel
trucker och 482 gaffelvagnar . .A.ntalet la tpallar 
vid arets slut var 75 000, av vilka 30 000 hade 
uthyrts till kunderna. Olika slag av helmetall 
burpallar var vid arets slut 6 000. Behandligens 
effektivitet har under aret stigit, vilket for sin 
del har minskat personalens antal. 

For att utveckla den maskinella travarube
handligen har under beri.i.ttelsearet fattats et,t 
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beslut att anskaffa en 12 tons stationarkran till 
Myllyrnaki station. Med denna kran kan sam
tidigt lyftas en bi llast travaror till jarnvagsvagn, 
varfor behandlingskostnaderna blir bctydligen bil
ligare. 

Antalet vaxlingstjansttimmar jamfort med 
motsvarande tal for ar 1956 har minskat ca 
13 % per vardag och ca 15 % per heldag. An
talet dejourtimmar minskade ca 6 % och antalet 
rangeringstimmar ca 30 ° 0 • Orsaken t ill den b e
tydliga minskningen av antalet rangeringstim
mar ar, att man upphort att satta in rangerings 
tag i bada riktningar pa alia bandelar mellan 
rangeringsstationerna och genom att istiillet siitta 
dem i straltrafik fran trafikomradets centrum till 
dess griins eller genom att sii.tta dem i trafik 
endast i den ena riktningen. Orsaken till minsk-

ningen i resetiden h a1· d es utom varit, att under 
aret tagits i brul<: nya ralstraktorer, som an
Yi:ints i medeltal 81 tim:mar per vardag. 

Godstrafiken har under berattelseAret i s in 
belhet g!itt utan svarigheter. Befordring effek
tiviteten har st ig it och k omm r for tfarande att 
stiga pa grund av utvidgnings- och fornyelse
arbeten pa huvudrange1·bangArdarna. Nar dessa 
blivit slutforda kan man vanta betydande stag
ring i befordringseffektiviteten. 

D e n ostra godssamtraf ik en 

tvecklingen av den ostra godssamtrafiken 
under de fy ra senaste a ren framgAr av foljande 
tabell: 

\ a.gnviirden ') 
1957 1056 1955 

A. Exporten frAn Finland, vagnlaster . . . . . . . . . . . . 64 447 57 934 
49 640 

198 
87 

50 003 
39 943 

177 
172 

1954 

5 595 
40 329 

191 
272 

B. Importen till Finland, vagnlaster . . . . . . . . . . . . . 55 417 
C. Overl!itna frAn Finland i m edeltal per dag . . . . 214 
D. Finska vagnar i Sovjetunionen i m edeltal per dag 227 
E. Sovjetunionens vagnar i Finland i m ed eltal per 

dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 531 1 720 1 651 1 334 

') 4· a.xlign vagnnr bar riiknat s som tvA 2- axliga vagnar. 

Exporten. 

Sasom det av tabellens punkt A framgar bar 
antalet exportlaster fran Finland ti ll Sovjetunio
nen under de tva senaste aren b6rjat s tiga. Fran 
a r 1952 till 1955 bar exporttransporterna visat 
fallande tendens. 

Daman ja mfor exporten av ar 1957 m ed 1956 
ars, ifraga om olika godsslag, kan man mii.rka , 
att exporten av tra- ocb pappersprodukter, sa
som cellulosa, traull, kartong och papper bar 
vuxit jamfort m ed foregAende a r. Daremot har 
exporten av pappersved ocb sagat virke prak
tiskt taget forblivi t den samma. Exporten av 
plllar har b elt och b Allet upph6rt. SA a r fall et 
ocksA m ed trii.hus, i staUet for vilka i nllgon 
mlln exporterats dorr· och f6nsterramar samt 
mohler. Exporten av maskiner och kabelproduk
ter visar lltminstone raknad i vagnlaster nagon 
okning. 

Utom till Sovjetunionen, exporteras frlln Fin
land huvudsakligen trii.- och pappersvaror over 
Sovjetunionen till s .k. tredje land. Av dessa 
intager exporten till Ungern den forsta platsen 

och omfattar 10 598 vv. (Ar 1956 12 567 vv.) 
P ll andra plats kommer exporten till Tjecko
slovakien, 1 469 vv (ar 1956 1 761 vv) . Export
transporter per jii.rnvag till bAda ovannii.mnda 
lander har slllunda jamfort med fOregAende il.r 
minskat. Mindre mangder av olika slags varor 
har transporterats till Polen , Rumii.nien, J ugo
slavien o.a. 

I mporten . 

Ocksll importen frlln Sovjetunionen till Fin
land har under de senaste Ar en vuxit, sttsom av 
ptmkt B i tabellen framgar. Okning har skett 
huvudsakligen i importen av foljande produkter: 
vete, havre, majs, socker, apatit, bensin , olika 
slag av oljor, antrasit, stAI och jarn, kalisalt 
samt m etanol. Minskning kan i stii.llet konsta
teras i importen av rAg, salt, foderkakor, b en
mjol, koks, stenkol och mo-r;orfordon . 

Antalet dagligen overlatna vagnar (punkt C i 
tabellen) har vuxit under senaste Ar jamfort 
med foregllende llr, vilket ii.r det naturliga r esul
tatet av exportens t illvii.xt. Nar man tar i beak-



tande alia overlAtna vagnar, vilka tillhor for
utom egentliga exportlaster ocksa transite- och 
en del andra laster (Aterstallda sadesskyltar, rom.) 
och to=a tank- och specialvagnar, fAr man 
totalantalet 78 029 overlAtna vagnar. Dessas ut
lamni.ng fordelar sig mellan olika gransstationer 
pa foljande satt: Vainikkala 38 576, Niirala 
24 790, Parikkala 10 301 och Imatrankoski 4 362 
vagnar. 

Som av foregAende framgAr, ar Vainikkala 
fortfarande trafikmas. igt pa forsta plats, aven 
dA det enbart ar frAga om antalet overlAtna 
vagnar. Ytterligare dirigeras storsta delen av 
importen fran Sovjetunionen till Finland, liksom 
aven i Finland behi:ivliga sovjetryska vagnar 
over Vainikkala. 

Utlamning av vagnar over Niirala (tidigare 
over Tohmajarvi) har likasA jamfort med fore
gaende Ar vuxit. Trafiken via Parikkala och 
Imatrankoski har ocksA i nAgon mAn i:ikat. 

Anvandandet av finlandska vagnar i samtra
fiken (punkt D i tabellen) har Ar 1957 jamfort 
med foregAende Ar i betydande grad okat. 

Nar man studerar samtrafiken i allmanhet, kan 
man konstatera, att den under innevarande ar 
gAtt utan svArigheter. De lastningsfel, som tidi
gare ofta fororsakade fortret vid gransstatio
nerna, fi:irekommer nufortiden mycket sallan, 
emedan avsandaren blivit van att lasta i enlighet 
med bestiimmelserna. 

Biltrajik. 

Under hela berattelseAret skottes busstrafiken 
vid statsjarnviigarna praktiskt taget som forut. 
Endast pA. linjen Toijala-Tavastehus andrades 
grunderna for trafikeringen sa, att jarnvagsstyrel
sen maste anskaffa trafiktillstAnd for de bussturer' 
som hit tills ersatt tagen, emedan en ny motorfor
donforordning tradde i kraft den l. 12. 1957, upp
hiivande den gamla forordningen och enligt vilken 
jarnvagsstyrelsen inte langre var berattigad att 
utan trafiktillstAnd ersatta forlustbringande tAg
turer med bu sar. Vad bu strafiken angAr, bor 
man observera, att engAngs- och rabattbiljet
taxorna enligt beslut av rninisteriet for kommuni
kationsvasendet och allmanna arbetena hojdes 
tva gAnger, namligen den 1. 5. 1957 och den 
20. 12. 1957. 

I lastbiltrafiken utgors de viktigaste forand
ringarna av utvidgandet av centraliserad hem
transport. Faktiskt i:ikade icke antalet verksam
hetsplatser narmnvart, ty for ovannamnda syfte 
stravade man nii.rmast att genom att pA. skilda 
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trafikplatser antigen frAn normal hemtrans
portsverl•samhet eller frAn avhamtnings- och 
hemtransportsservice skott inom ramen for 
distributionslinjetrafik overga till centraliserad 
hemtransportsverk amhet. Nya centraliserade 
hemtransportsplatser var Tavastehus, Pinjainen, 
Kotka, Karhula, Kymi, Kyminlinna, otkia, 
Metsakansa, Rantoo, Nokia, Vilppula, Mantta, 
Kolho, Gamlakarleby, Yxpila, Jakobstad, Al
holm, Kauhava, Lapua och 'einajoki. Det bor 
ytterligare markas, att hemtransporten av ilgodo:; 
i Helsingfors den l. 6. 1957 overlamnades till 
KTK:s paketbilar som ackordarbete. 

Godslinjetrafiken rninskade sedan borjan av 
Aret genom att indra trafiken pa linjerna Abo
Lauttakylii-Vammala-Ta=erfors och Lahti 
-Pertunmaa-St. Michel och genom att be
gransa trafiken pa linjerna Helsingfors-Forssa
Bjorneborg till vagstrackan Helsingfors-Loimaa. 
Samtidigt dirigerades trafiken pa linjen Hel ing
fors-BorgA--Lahti till den raka viigen via 
Manst alii och linjen Lahti-Lovisa okades med 
en alternativ korled, viigstriickan Orimattila
Ratula-Artjarvi-Porlammi. I borjan av mars 
blev antalet godstrafiklinjer det samma som 
forut, da regelbunden godstrafik med vederbor
ligt trafiktillstand bi:irjades pa striickorna St. 
Michel-Juva och St. Micbel-Kangasniemi. 

Distributions- och snabblinjerna okades nAgot, 
da pA bandelarna Seinajoki-Vasa och Helsing
fors-Lojo nya linjer oppnades, den forra den 
l. I. 1957 och den senare den I. 6. 1957. 

Nar man tar i beaktande ovannamnda for
andringar, ingick i den av trafikavdelningen 
idkade biltrafiken vid slutet av berattelseAret 12 
personlinjer, sammanlagt 453 km, 18 godslinjer, 
sammanlagt 2 092 km, 45 uppsamlings- och 
distributionslinjer sammanlagt 3 049 km samt 
60 for hem transport i:ippnade trafill:platser. 

Riiknat enligt verksamhetsform var antalet 
korkilometer under beriittelsearet pA personlinjer 
1. 5o, i hem transporter 3. 5 a, pa godslinjer 1. 4 6 

ocb pa distributionslinjer 2 .11 milj. km. eller 
ammanlagt 8. 7 2 milj, korkilometer. Den trans

porterade person- ocb godsmangden steg inalles 
till 1 429 000 resande och 686 916 ton gods. 

Under beriittelseAret togs ur trafik ocb sAldes 
2 hussar, 17 lastbilar och 4 halvsli:ipvagnar. I 
motsvarande grad an kaffades i sti:illet for dem 
2 personbilar, 32lastbilar, 10 utbytesvagnskorgar, 
15 utbytesflak, 21 gaffeltruckar och 5 platt
formstraktorer. Beaktande denna materielav
skrivning och nyanskaffuing skotte bilsektionen 
underlydande sevice- och reparationsverksamhet 



vid <rots slut om inalles 414 lastbilar, 31 halv
sliipvagnar, 24 egentliga slapvagnar, 50 utbyte -
, -agnskorgar. 41 utbytes flak, 111 gaffehruckar, 
50 plattformstraktorer. 12 spartraktorer, 4 tim
merspel och 5 transportoret· for travat virke. 

, 'aknat och skadat gods. 

F.o.m. den 1 februari 1957 >indrades forord
ningama angaende forfragning om gods samt 
outlosta varor och hittegods. Man kunde konsta
tcra , att detta framkallade en avsevard forbatt
ring i uppklarandet av saknat gods ·amt i be 
handling av overtaligt gods. Pa olika trafik
plat ·er rapporterades 4 267 fall saknat till be
forclran inlamnat gods. Under foregi'tende ar 
var motsvarande tal 8 479, sa att m inskningen 
var 4 212 eller 49.7 %- Av saknat god upp
klarades 3 078 fall e ller 72 %- Under foregaende 
ar var motsvarande procenttal 64. 

13 927 fall av skadat gods anmaldes tmder be
rattelsearet. Foregaencle ar var motsvarande tal 
16 714, ·a att minskningen var 2 7 5 eller 16. 6 7 ° 0 . 

Antalet konstaterade stolder av gods var under 

a r t 204, motsvarande tal for fo1·egaende ar var 
1 . 44 fall eller 22 ° ~ bar uppldarat . 

Under verksamhetsaret holl i H elsingfors 9 
auktioner, vid vilka fanns sammanlagt 2 87 
forsaljning poster. Vid olika trafikplatser utfor
des motsvarande for aljningar av varor 636 €;An
ger, det motsvarande talet fot· foregaende ll.r 
var 714. 

Under verksamhet aret behandlades 3 167 an
sokningar om skade tand for skadat eller for
kommet gods eller for andra oregelbundenheter 
i godsbefordringen. Motsvarande tal for fore
gaende ar var 3 584. 2 645 an okningar godkande. 
e ller 83.5 °~, motsvarande procenttal for fore
gil.ende ar var 82. 

Ersattningarna fordelade sig uppdelade enligt 
ersattningsansokningarnas antal enligt foljande: 
Forkommet gods, st6\dor medraknade, 23.4 % 
skador 46 %, skadat till foljd av vata 28.2 % 
och i tagolyokor 2 . 4 %- Det sammanlagda be
lopper- av erlagda ersattningar steg till 14 633 7 50 
mark, motsvarande belopp foregaende ar var 
34 736 592 mark. 

VI. T ARIFFERNA 

I statsjarnvagarnas tariffstadga gjordes under 
ar 1957 inga vasentliga forandringar . .Arrende
avgifterna hojdes f.o.m. den 1. 1 med ca 50 ~o · 

~om er attn ing fOr kostnadernas hojning fram
kallade av den i september verkstallcla devalve
ringen foreslog jarnvagsstyTelsen den 3. 10. 1957 
a llmiin tarifforhojning. Enligt detta forslag borde 
tarifferna for persontrafik samt re ·e- och express
gods hojas med ca 23 % och tarifferna for egentlig 
godstmfik med oa 17 ° 0 • Hojningen foreslogs att 
t.ra.da i kraft, vad rese -, express- ooh fraktgods 
angar, f.o.m. 1. 11. 1957 ooh for re. ebi lj etternas 
del f.o.m . den 1. 12. 1957. Riksdagen har inte 
avgjort detta hojningsforslag fore arets slut. 

I godskla si fikationen andrades faktmeringen 
av levande djur f.o.m. den 3. 6. 1957 sa, att 
med emballage transporterade levande djur 
borde faktureras enligt Ida s A i stallet for tidi
gare klass 5. 

Riksdagen bestamde den 15. 8. 1957, att frak
terna for rabattklasserna H 1 ooh H 3 skulle 
nedsattas med 40 %- D etta varkstalldes f.o.rn. 
den 1. 9. 1957, da prissii.ttni.ngstalet i ovan
namnda k lasser rni:nskades med talet 10. 

I persontrafik var des utom under a ret i an-

vii.dning sondags- och ringresebiljetter. Aven 
vinter- ooh hostrabatter beviljades som forut. 

Vinterfraktutjiimning i godstrafik fran den 
1. 12.- 30. 4. till Skatudden, Hango, Raumo och 
Mantyluoto hamnar beviljades under innevarancle 
ar sa, att frakten for minst 10- axliga vagngrup
per till nagon annan an en av de ovannii.mnda 
hamnama, kan vara hog t tva prissattningstal 
lagro ii.n till den narmaste hamnen. 

Rabatten for vagngrupper minskades fran 
borjan av a ret sa, att rabatten for grupper av 
minst fern vagnar ar 2 %, for g:ruppe r av minst 
10 vagnar 3 % och for grupper av minst 30 
vagnar 8 %- D enna rabatt bevi lj ade aven for 
exportsanclningar 1.mderkastade fraktutjamning 
omnamnd i foregaende tyoke. 

Fraktavtal gjordes enligt samma prioiper, som 
foregaende ar. I grundavgiftsavtalen ingick, 
under senare h ii.lften av ar et, ett indexvillkor 
varigenom de avtalsenliga avgifterna bands vid 
den allmanna tariffnivan ifraga om jarnvagarnas 
nedan uppriiknade ktmder: 

Osuusliike Ahjo, A Ahlstrom Ab, .Asko Oy, 
Chymos Oy Chymostuotteiden l\iyynti Oy, Ab 
J W Enqvist, Enso-Gutzeit Ab, Evijarv n Osuus-



kauppa, Finlayson-Forssa, Oy Gulf Oil Ab, 
Haapajarvenseudun Osuusliike, Haarlan Sellu
loosayhtio, Hackman & Co, Heinolan Faneri
tehdas Zachariassen & Co, Huhtamaki-Yhtyma 
Oy, Osuusliike Harne, Hameen Peruna Oy, 

atakunnan Peruna Oy, Lounais-Suomen Peruna 
Oy, Pohjanmaan Peruna Oy, Isonkyron Peruna 
Oy, Hameen Vaneri Oy, Osuusliike Imatra, 
Ita-Suomen Raakasokeritehdas Oy, Joutseno
Pulp Oy, Oy Juurikassokeri-Betsocker Ab, 
Kainuun Osuusliike Kajaani Oy, Kalajokilaakson 
0 uusliike, Osuusliike Kalla, Osuusteurastamo 
Karjapohjola, Osuusliike Kataja, Oy Kaukas Ab 
Kauppiaitten Mylly Oy, Keiteleen Osuuskauppa, 
Osuusliike Keko, Kemi Oy, Kemin Osuuskauppa, 
Keski-Karjalan Osuusliike, Osuusliike Keski-

avo, Osuusliike Keski-Suomi, Kiuruveden Tyo
vaen Osuuskauppa, Osuusliike Koitto, Oy Kok
kolan Kappatehdas, Kouvolan Ympariston 
0 uusliike, Kuopion Rohdos Oy, Kuusankos
ken Osuusliike, Kymin Oy Hallan Tehtaat, · 
Kyminlaakson Osuusliike, Osuusliike Laaja, 
Lahden Osuuskauppa, Osuusliike Lapinmaa, 
Tukkul. J Leskinen, Kymin Valssimylly, Lesti
jokilaakson Osuusliike, Lohja-Kotka Oy, Lansi
Suomen Sokeritehdas Oy, Laak Oy, Mallasjuoma 
Oy, Metsahallinnon Lan i- uomen Piirik.unta
konttori, Osuuskunta Metsaliitto il, Myllykosken 
Paperitehdas Oy, Osuuskauppa Maki-Matti, 
Nokia Oy, Osuusliike Oma-Apu, Osuusliike Onni, 
OTK:n Puu Oy, Oulu Oy, Oulun Osuuskauppa, 
Outokumpu Oy, S W Paasivaaran Margariini
tehdas Oy, Ravintooljy Oy, Lahden Vientikerma 
Oy, Osuusliil(:e Paavonseutu, H G Paloheimo Oy, 
Pielisjarven Osuusliike, Pielisjarven Yleinen 
Osuusliike, Pietarsaaren Selluloosa Oy, Pihti
putaan Osuuskauppa, Osuusliike Pohjakangas, 
Pohjanmaan Kauppiaiden Oy, Pohjanmaan Puu 
Oy, Pohjois-Satakunnan Osuusliike, Pohjois
Savon Rautakauppa Oy, Porin Tulitikkutehdas, 
Pyhajokilaakson Osuusliike, Raabe Oy, Raja
Karjalan Osuusliike, Rauma-Repola Oy, Oy 
Romurauta Ab, W Rosenlew & Co Ab, Ruske
alan Marmori Oy, Ruukki Oy, aarioinen Oy, 
Artekno Oy, Panama Tobacco Co, Osuusliike 
Salla, Oy Savo, Osuusliike Savo, Savo-Karjalan 
Lyhyttavara Oy, Osuusliike Savonseutu, Oy 
Wilh Schauman Ab, Ab Schildt & Hallberg Oy, 
G A Serlachius Oy Kangas, Q A Serlachius Oy, 
G A Serlachius Oy Tako, Kolbo Oy, Oy Shell Ab, 
Osuusliike Sisa-Karjala, SOK Vaajakosken Teh
taat, Sunila Oy, Osuusliike Suoja, Suolahden 
Osuuskauppa, Oy Suomen Marjat Ab, 'uomen 

anutehdas Oy, Sateri Oy, Taka-Lapin Osuus-
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li ike, Tammerfors Linne- och J ernmanufakturverk 
Ab. Inkeroisten Tehtaat Metsaosa to, Tampereen 
Verkatehdas Oy, Toppila Oy, TrustivapaaBen iini 
Oy, Suomen Petrooli Oy, Tukku-Tawast, Turen
gin Sokeritehdas Oy, Turo Oy, Typpi Oy, Tyo
vaen Osuusliike, Upo Oy, Osuusliike Ura, Vasa 
Angkvarn Ab, Osuusliike Valli il, Valmet Oy, 
Valmet Oy Rautpohjan, Jyskan, Tourulan Teh
taat, Osuusliike Vankka, Oy Vehna, Oy Ka vi
oljy, Margariini Oy, Veitsiluoto Oy, Veitsiluoto 
Oy Kevii.tniemen Saba, Viitasaaren Osuuskauppa, 
Osuu liike Voima, Yhtyneet Paperitehtaat Oy, 
Yla-Savon Osuusliike, A.anekosken Osuuskauppa 
ja A.anekoski Oy. 

Frakavtal var ikraft mellan jii.rnvagarna och 
nedan uppraknade kunder: 

A Ahlstrom Oy Karhulan Lasitehdas, Oy 
Airam Ab, Alavuden Puunjalostustehdas Oy, 
Oy Alko Ab, Oy Alumiinitehdas Ab, Artekno 
Oy, Saarloinen Oy, Asko Oy, Askon Tehtaat 
Oy, Barker-Littoinen Oy, Chymos Oy, Chy
mostuotteiden Myynti Oy, Victor Ek Ab, 
Enso-Gutzeit Oy, Enso-Outzeit Oy Imatran 
Tehtaat, Enso-Gutzeit Oy Lypsyniemen Kone
paja, Enso-Gutzeit Oy Laiva to-osasto, Enso
Gutzeit Oy Pankakosken tehtaat, Enso-Gutzeit 
Oy Vallilan Tehtaat, Euran Paperi Oy, Farming 
Oy, Oy Finlayson-Forssa Ab, Oy Fiskars Ab, 
Oy Fiskars Ab Inhan Tehtaat, Haarlan Paperi
tehdas Oy, Keskusosuusliike Hankkija rl, Harja
valta Oy, Oy Hartwall Ab, Ravin Oy, Heinola 
Oy, Hedelma Oy, Velj . Helkaman Tehda~ Oy, 
Helsingin Mylly Oy, Matin Leipa Oy, Helsingin 
Verkatehdas Oy, Hertell & Co, Heteka . Oy, 
Axel Holmstrom Ab, Vesijohtoliike Oy Huber Ab, 
Huhtamaki-Yhtymii. Oy, Oy Huolintakeskus Ab, 
Huonekalutehdas Hakli Oy, Hyvinkaan-Karkki
lan Rautatie, Hameen Peruna Oy, atakunnan 
Peruna Oy, Lounais-Suomen Peruna Oy, Pohjan
maan Peruna Oy, Isonkyron Peruna Oy, Royry
puusepat Oy, Ikkuna Oy, The Insulite Co of 
Finland, Ita- uomen Raakasokeritehdas Oy. 
Joutjii.rvi Oy, L Junnilan Konepaja, Juurilwrven 
Tehtaat Oy, Jyvii.s-Hyvii. Kommandiittiyhtio 
Olli Routi, Kainuun Osuusliike, Kajaani Oy, 
Osuusteurastamo Karjapohjola, Edustusliike 
Martti Karppinen, Oy Katepal Ab, Oy Kaukas 
Ab, Kauppiaitten Mylly Oy, Kemijoki Oy, Kesko 
Oy, Kiito-Linja Oy, Koiviston Korpputehdas 
Oy, Kolbo Oy, Konepuusepat Oy, Konttinen Oy, 
Oy Kotkan Rauta Ab, Oy Kovametalli Ab, 
Kuntsi Oy, Kuopion Hoyrymylly Oy Sampo, 
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Hammon Rnlla Oy, Kupittaan Savi Oy, Kurikan 
Puunjatostustohdas Oy, Oy Kylmakoski Ab. 
Kymon Vanu Oy, Kymin Oy. Kymin Oy Hog
forssin Tehdas, Labor rl, Oy Lahd n Polttimo 
Ab. Lahden Puukalu ·to Oy, Oy Lahden Vienti
kerma Ab, Laivaus Oy Aura hipping Ab, Lap
peenrannan Ympariston Osuustiike, Lappilan 
Puusepat Oy, E & .J Leino Oy, L ipatoollisuus 
Oy, Asfaltti Osakeyhtio Lemminkainen, Tukkul 
.J Lesl,inen, Kymin Valssimylly, Lohjan Kalkki
tehdas Oy, Lokomo Oy, Lansi-Lapin Osuus
kauppa, Lansi-Suomen Sokeritehdas Oy, Lansi-

udenmaan Osuusteurastamo, Etetan Maito
kunta, Laake Oy G A Lonnqvistin Perill, Lonn
strom-Yhtiot, Maa ja Meri Oy, Maanviljelys
kauppa Oy, Maanvitjelyskonetehdas Oy, Maa
;;eudun Kone Oy, Mallasjuoma Oy, Mani Oy, 
Mensa Oy, Merihulto Oy, Oy Merikiito Ab, 
Mikkelin Osuusmeijeri rl, Myllykosken Paperi
t hdas Oy, Nokia Oy, Oy Nordstrom & Sjogren 
Ab, .John Nurminen Oy, Osuustukkukauppa il, 
OTK:n Jyvaskylan Myyntikonttori, OTK:n Kuo
pion Myyntikonttori, OTK:n Tampereen Myynti
toimisto, OTK:n Ouhm Myyntitoimisto, OTK:n 
Puu Oy, OTK:n Yaasan Myyntitoimisto, Otan
maki Oy, Oulu Oy, Oulainen Oy, Oulun Kauppa 
Oy. Ou-Ra Oy, S W Paa ivaaran Margariini
tehdas Oy. Edustustiike .J Pakarinen, Paperi
tuote Oy, Paraisten Kalkkivuori Oy, Par-Ma Oy. 
Oy Gustav Paulig Ab, Pohjanmaan Kauppiaiden 
Oy, Pohjois-Savon Rautakauppa Oy, Porin Puu
villa Oy, Putkiliikkeiden Oy, Puuvillatehtaitten 
Myyntikonttori, Oy Pyynikki, Raabe Oy, Raja
huolinta Oy. Edustusliike .J Rajas, Gust Ranin. 
Lingnell & Piispanen, Rauman Valu Oy, Rauma
Repola Oy, Rauma-Repola Oy Suotahden Teh
taat, Kalevi Rekola Oy, E A Rendlundin Pyora
ke ·kus Oy, P C Rettig & Co, Riihimaen Lasi 
Oy, Rikkihappo- ja uperfosfaattitehtaat Oy 
Vaa an Tehtaat, vV Rosenlew & Co Ab, W 
Rosentew & Co Oy liarvialan Kartano, vV Rosen
lew & Co Oy Porin Konepaja, H Saastamoinen 
Oy. H Saastamoinen & Pojat Oy. Osuu liike 
Raila, a.tavehna Oy, Oy Savo E lektrokomialli
nen T hdas, avon linnan Konepaja Oy, Savon 
Yesi- ja Lampojohtoliike, Oy With Schauman Ab, 
Oy vVilh Schauman Ab Ita-i::luomen Fancritehdas, 
Oy With Schauman Ab ~avonlinnan Tehtaat. 
Ab Schildt & Hallberg Oy, Sementtivalimoiden 
Tukku Oy, Tehdas Oy Seres. G A Serlacbius Oy. 
G A , erlachius Oy Kanga ·, P Sinebrychoff Oy, 
Oy Rotkia, Oy Starckjobamt & Co Ab, Oy Stock
mann Ab, Oy ::ltockmann Ab Keravan Puuseppa
teh las ja Oy Stockmann Ab Orno, Oy Ph "G 

Strengberg & K:ni Ab, Oy tromberg Ab, Oy 
Stromberg Ab Vaasan Tehtaat, Suomen Elokuva
teatterinomistajain Liitto ry, Suomen Hoyrylaiva 
Oy, Suomen faanviljelijain Kauppa, Oy Suomen 
Marjat Ab, uomen Mineraali Oy, SOK:n Kok
kolan konttori, SOK:n Kotkan konttori, OK:n 
Oulun konttori, SOK:n Vaajakosken Tehtaat, 
SOK:n Vaasan konttori, Suomen Sok ri Oy, 
Suomen Vanutehdas Oy, Sateri Oy, Velj. Tai
misto Oy, Edustu liike Sakari Tallgren Ag n
turaffar, Tampereen Pellava- ja Rauta-Teolli
suus Osak yhtio Inkeroisten tehtaat, Tampereen 
Saippuatehdas Oy, Tmi Tampereen Asfaltti, 
Oy Tarmoke Ab, Tehdasvilla Oy, Teijon Tehtaat 
Oy, Teollisuus- ja Rakennus Oy Teora, Oy Terra 
Ab, Teras Oy, Ti haaran Kattohuopateollisuus 
Oy, Toimi Radio Oy, Toja Oy, Tornionlaakson 
Osuusliike il, Tukkukauppojen Oy Maalitehdas, 
Tukkukauppojen Oy, Suomen Sii.ilyke Oy, Maali
teollisuus Oy, Tunturipyora Oy, Turengin Sokeri
tehdas Oy, Turun Muna Oy, Turun Verkatehdas 
Oy, Tynkkysen Pojat, Tynnyril{eskus Oy, Tyn
nyriliike Oy, Upo Oy, Veikko Vaali Oy, .Jalmari 
Vaara Oy, Vaasan Hoyryrnylly Oy, Vasa 
Angkvarn Oy Haapaniemen Valssimylly, Vaa
san Hoyrymylly Oy J\flmkkisaaren Mylly, Vasa 
Angkvarn Oy Toppilan Mylly, Vakiopuu Oy, 
Keskusosuusliike Valio, Valiolehdet Oy, Valke 
Oy, Valmet Oy Lentokonetehdas, Valmet Oy 
Rautpohjan, Jyskan ja Tourulan Tehtaat, Oy 
Vehna, Oy Kasvioljy, Margariini Oy, Oy Veho 
Ab, Veit iluoto Oy, Vel a Oy, Vientikunta Muna, 
Oy vVikestrom & Krogius Ab, Oy Vuoksenniska 
Ab, Wartsila-Konc rnen Oy Arabia, Wartsila
K oncernen Ab Notsjo g lasbruk, Wartsila-yhtyma 
Oy Pietarsaaren Konepaja, Wartsila-yhtyma Oy 
Turun Verkatehdas, Yhtyneet Kuvalehdet, 
Yhtyneet Paperit htaat Oy och Broder Astrom 
A b. 

R in g - o c h t u r is t b i l j e t t e r 

Under sommarturistsasongen sAJdes ringbiljet
ter under tiden l. 5.- 30. 9. till 26 ringre or, 
samman1agt 18 997 st (minskning 7 005 st) samt 
anslutni.ngsrosor 13 33 st (minskning 615 st) 
eller inalles fOr ett viirde av 49.1 milj. mk (minsl<
ning 18.o mi tj . mk). 

Turistbiljetternas forsaljing var 41.4 milj. 
mk (min. lming 18.3 mi.lj. mk). Ring- och turist
biljetternas total a forsaljing var 90.5 milj. mk 
(minskning 36.8 milj. mk). 

.Jarnvagsreklam 

I frliga om annon er har man stort . ett 



foljt . aroma principer som under foregAende Ax. 
De regelbundna tidtabellsannonserna har kun
gjorts en gAng i mAnaden i ca 90 dagstidningar. 

Vinter- och ommarplakat trycktes fortfarande 
pA fern sprak samt hostplakat pA de bada in
hemska sprAken. Ytterligare fordelades miniatyr
annon er genom form c!Jing av kommersiella 
centralorganisationer. 

Plakat for utlandet trycktes pA tyska, engelska 
och svon ·ka. I hemlandet fordelades broschy:rer 
over :ringresor samt vinter-, pask- och jultrafik . 
Ytterligare utarbetades biltidtabell for godslinjer. 

Den storsta utvecklingen skedde i f ilmproduk
tionen. Smalfilmerna utlAningsverksamhet visar 
sta:rkt stigande siffror. Allotria-FiJm tillvet·kade 
en smalfilm >>Vauhtia ja varrouutta>> om stycke
godsbehandling. Fennada-Film tillverkade bAde 
normal- och smalfilm >>Kesainen paivakirja>>, vii
ken som fargkopia di tribueras till biograf
teatrar, till utlandet samt till skolor och organi 
sationer. Med sroalfilmskamera, anskaffad av 
reklam ektionen, togs nya film r om transporten 
av m/s Tampere fran Abo till Toijala och om 
banans makadamisering. Aven i arbetssakerhets
fragor bar kameran anvants. 

Jarnviigen hade en egen avdelning bad pa 
Varmassan och pa Engelska Mas an. 

Man har fast peciell uppmarksamhet vid 
reklamens effektivitet och overviigt olika at
garder. Arbetet skall med hjalp av olika slags 
forfragningar m.m. fortsattas sa, att jamforbart 
material a srnAningom kan erhallas. 

Internatonell samtrafik 
God sam t r a f i k me II an Fin 1 and, 

v e r i g e , or g e vi a A b o ham n -
tockholm 

Bestammelser i samtrafiken angaende utrak
nandet av transportavgifterna anclrades fran den 
1 januari . Batturernas enhetspriser hojdes fran 
den 1 februari. Bestammelser angaende bilarnas 
och bilunderlagens fakt.urering kompletterades 
f.o.m. 1 eptember. 

Godssamtrafik mellan Finland 
och t o r b r i t an n i e n. 

Forskotten maximibelopp i den na ronda tarif
fen hojdes f.o.m. den 1 november. 

Godssamtrafik mellan Finland 
o c h o v j e tun ion n. 

Avsiindarens rattighet att erli:igga befordrings
avgift for bela beforclring strackan utvidgacles 
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att galla aven transitoforsandelser fran vara 
hamnstationer till ovjetunionen f.o.m. den 15 
april, samt bestamdcs, att de med jarntrad for-
edda plomberna kan med itt pappunderlag 

fastas utan lacksigill pa de lwmmer. ·iella for
rattningsprotokollen. 

Det bestamdes, att de av jarnvagen eller av 
privata personer agda extra dorrskivorna for 
saclestransport bor vid atersandandet lastas 
skilt och att for Atersandandet av privatagcla 
dorrskivor bor uppbii.ras avgift. 

Det bestamcle , att f.o.m. den 15 november 
nycklarna till de med las forsedda vagnarna 
bor folja mecl forsedlarna; att agarejarnvagen 
avgiftsfritt overlater vissa vagnsdelar for repara
tion; samt att befordringsavgiften for transport 
av oemballeradet rese- och expressgods bor be
raknas pa basen av gemensamma tariffvikter. 

Internationell persontrafik 

Persontrafiken utvidgade i betydlig grad, da 
statsjarnvagarna den l. 2 . 1957 anslots till sam
trafiken gi:illande A ena sidan de nordiska land ern a 
och A andra sidan Ost-Tyskland, Polen, Tjecko
slovakien, Ungern, Rumanian och Bulgarien. 
Trafiken gar over tltgfarjelinjer mellan Trelle
borg-Sas ·nitz och Gedser-Warnemfulde. 

Registrering av resgods i den nordiska sam
trafiken ord:nacles A att den kan i:iga rum aven 
via bAtlinjen Va a-Umea. 

Den internationella turismen uppnAclcle Ar 1957 
ett nytt rekord. Detta avensom den allt livligare 
trafiken pa jarnvii.gsforbindelsen Abo hamn
Helsingfors, foror akade att aven jarnvagarnas 
inkomster frlm den internationella trafiken blev 
storre an forut. 

Internatonell godstrafik 

Den internationella konventionen angAencle 
goclsbefordran pa jarnvag (CIM), artikel 7, 
tillaggsbestammelsen 3 angaende vagnarnas till
latna lastning andracles fran och med den 1 mar·. 

Den internationella konventionen angaencle 
goclstrafiken gemensamma leveransforeskrifter 
(PIM) plmkterna 75, 168- 171 och 289, andrad s 
fr.o .m. den 1 februari. 

:Nya valutakurscr triidde i kraft fran den 16 
september. 

Internationell e x p r e s s g o d s t r a-
f i k. 

Statsjarnvagarna anslots den 1. 2 . 1()57 av n 
for expressgodstrafikens del till den a ena sidan 
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for de nordiska landerna och A andra sidan fOr 
Ost-Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, 
Rumaniem och Bulgarien gallande tariff. 

Jarnvagsstatistik 

Under berattelsearet uppgjordes manuskript 
till publikationen •>Jarnvagsstatistik for fu.· 1956; 
arspublikationen (SVT XX)•>, vilken utkom i 
tryck i maj 1958. Dessutom insarnlades och be
handlades material for 1957 ars Jarnvagsstatistik. 
Publikationen >>Statsjarnvagarna, mAnatl iga for
bandsuppgifter•>, utkom for tiden juni 1956- ma,j 
1957. Forseningar vid utgivandet av s istnamnda 
publikation berodde pft stati tikfornyelsen. 

Under berattelsearet blev foljande gnmdsta
tistiker fardiga: I december 1957 blev 1956 ars 
godstrafikstatistik, i september 1957' 1956 ars 
persontrafikstatistik ocb i juni 1957, 1956 ars 
tAgtrafikstatistik fardiga . Genast efter det den 
ovannamnda grundstatistiken blivit fardig bor
jade man uppgora motsvarande statistik for ar 
1957 . For 1956 ocb 1957 ars grundstatistik upp
gjordes godstrafikstatistik och persontrafiksta
tistik enligt fornyade metocler och Mgtrafik
statistik enligt gamla metocler. 

For tariffpolitikens bebov uppgjordes for ar 
1956 statistik over vagnlasttrafiken enligt gods-

slag och enligt avstandsgrupper, vilken statistik 
uppstalldes i kortsystemform. 

Forutom grundstatistik, utarbetades ett flertal 
statistiska utredningar for tjansteman inom jarn
vagsforvaltning och andra ambetsverk. 

Kontroll av transportavgifter 
ocb redovisningar 

Kontrollbyr n har under berattelsearet enligt 
faststallda foreskrifter 1.ontrollerat debitering 
och redovisning av den inhemska trafikens tt·ans
portavgifter. For persontrafikens del har kon
trollen medfort 893 kreditnotor t,ill ett varde av 
821 002 rnk och 2 890 debetnotor till ett sam
manlagt varde av 2 987 686 mk. For godstrafikens 
rakning har utskrivits 25 kreditnotor, vilkas 
sammanlagda varde utgor 63 100 mk och 7 831 
overdebiter ingar till ett varde av 26 223 789 mk. 
For godstrafikens rakning bar utskrivits 17 208 
debetnotor till ett sammanlagt varde av 38 804 341 
mk. Vidare har 3 895 remisor debiterats 
2 775 599 mk. T ill foljd av fel i stationernas 
manadsredovisningar har 241 overforingsbrev 
stints, genom vilka stationernas redovisningar 
beroende pa felets art krediterats resp. debiterats . 
Resekontrollorerna bar pa trafikplatser utfort 
1 064 kassagranskingar. 

VIII. PERSONALEN 

Personalen. Varje avdelnings personalantal i medeltal under ftr 1957 jamfort mecl foregAende ars 
framgAr av nedanstAende tabell: 

Ordina rie Extra Arbetaie 

I 
Summa 

personal personal approximativt 

1956 I 1957 1956 I 1957 1956 I 1957 I 1956 I 1957 I 

Ji.irnvii.gsstyrelsen . . . . . . . . 517 515 232 250 81 90 830 855 
Linjeforvaltningen ........ 14 756 14 993 5 716 5 778 12 913 13 076 33 385 33 847 

Dii.rav: 
Ekonomiavdelnino-en .... . . 68 68 67 79 17 17 152 164 
Ban >) ...... 1110 1131 38 48 5 549 5 763 6 697 6 942 
Mas kin >) .... . ·I 4199 4 245 2 052 2 123 5 020 5 221 11 271 11589 
Forrads )) 152 155 130 141 1355 1 251 1 637 1547 
'l'rafik l) S·u·1~1~~ I 9 227 9 394 3 429 3 387 972 824 13 628 13 605 

15 273 15 508 5 948 6 028 12 994 13166 34 215 34 702 

Jii.rnvii.gsbyggnadsavrlelnin- 1 38 33 160 152 1 686 1 791 1884 1976 
gcn . . . . ............... 15 311 15 541 G 108 G 180 14 680 14 957 36 099 !36 678 



Socialverksamhet. 

Den inom jarnvagsvasendet under berattelse
Aret utforda sociala verksamheten har fortsatt 
som tid.igare. Jarnvagsstyrelsens socialvArdssek
tion bar overvakat och lett realiserandet av bAde 
lagstadgad och frivillig socialverksamhet inom 
jarnvagarna. 

Bekliidnadsva1·d har under berattelseliret be
gransats till gemensamt anskaffande av unifor
mer i enlighet med olika uniformsbestammelser. 
Erforderliga typer for uniformer bar skaffats pA 
foranstaltande av statsjarnvagarna och tillverk
ning av tjiinsteuniformer och -mossor bar pA 
grund av erbjudanden givits till olika firmor, 
med vilka jiirnviigen bar uppgjort kontrakt. 

Socialvlkdssektionens verksamhet i inkvarte
ringsf'ragor har narmast begriinsats till ordnandet 
av tillfiHlig inkvartering for deltagarna i jarn
vagsmannens yrkeskurser och for tillaggsarbetare 
som flyttats till vintertrafikhamnar samt for 
nagra andra tillfalliga arbetare. For detta anda
mal bar man varit tvungen att anvanda utom i 
socialvArdssektionens anvandning varande vag
nar ocksa sovvagnar. 

Sammanlagt 20 ordinaria matsalar var i verk
samhet under berattelsearet pA olika hall av 
bannatet. Privata personer, Statens Forplag
ningscentral eller av jarnvagsmannen grlmdade 
andelslag bar skott kostbAllen. 

Den sjiilvstdndige vaningshusproduktionens 
dirigering och overvakande har fortsattningsvis 
centraliserats pa socialvardssektionen. Oberoende 
av den forsvarade kreditsituationen har jarn
vagsmannens sjalvstandiga vaningshusproduk
tion fortgatt livligt. Under aret blev Atta Arava
vA.ningshus fardiga, av dessa tre i Abo samt ett 
i Tavastehus, Joensuu, Gamlakarleby, Varkaus 
och Kouvola. Volymen for dessa vaningshus ar 
sammanlagt 42 720 m 3 och antalet lagenheter 
177. Av icke Arava-hus rnA ytterligare namnas 
ett vaningshus i Helsingfors byggt pA foranstal
tande av ett bostadsbolag grundat av jarnvags
man, volymen for detta ar 7 455 m 3 och antalet 
lagenheter 38. 

Emedan flera Arava-aktieagare flyttar frAn 
statsjarnvagarnas hyresbostsader, till vilka Ater 
fAr flytta sadana jiirnvagsman, som inte ha 
ekonomiska eller andra forutsattningar att bli 
agare av egen lagenhet, ar forbattringen av bo
stadsforhallandena betydligt storre an ovan
namnda antal. 
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Pa foranstaltande av socialvardssektionen har 
1.mder berii.ttelsearet bland jarnvagsmannen till
verkats och fordelats ett instruktionshafte. 
>>Bli aktieagare i vaningshus genom sjalvstiindig
verksamhet>>. 

Striivanden att fA ett eget hem bar bland 
jiirnvagsmiinnen under innevarande Ar kommit 
till synes mycket starkt. Vid byggnadet av egna
hem har svarigheter att fa kredit i flera fall blivit 
ooverstigliga hinder. I statens inkomst- och ut
giftsbudget finns igen ett reservanslag om 20 
milj. mk. till IAn for jiirnviigsmannens sjiilv
stiindiga egnahemsverksamhet samt ett anslag 
om 10 milj. mk for egnahemsverksamhet for 
Hyvinge verkstads personal. 

Av det forra anslaget sokte 296 jarnvagsman 
egnahemslan och det beviljades 110 sokande. De 
beviljade lAnen var i allmanhet a 200 000 mk, 
om ock i nagra fall mindre lan beviljades. Per
sonalen pa Hyvinge verkstad beviljades 32 
IA.n. 

Forutom ritningar till sex egnahemstyper och 
en uthusbyggnad, som tidigare blivit fardiga, 
bestalldes under beriittelsearet aven ritningar 
till tre egnahemshus for en familj och till en 
ekonomibyggnad. Ytterligare planerades ett ins
truktionshafte for byggarna av egenhemshus 
>>Skall jag bygga ett egnahemshus.>> Haftet be
handlar fragan om tomter, anskaffning av bygg
nadsritningar, nodviindighet att uppgora kost
nadsberakning, mojligbeter att fa olika IAn mot 
lAg ranta, etc. 

Pa foranstaltande av socialvArdssektionen bar 
fortfarande fasts uppmiirksamhet vid behov 
av nya socialvardutrymmen pa olika trafik- och 
arbetsplatser. De tidigare bristfalligt byggda 
vardutrymmena bar man forsokt ordna sa, att 
de motsvara nutida krav. A andra sidan var de 
tillbudsstAende anslagens knapphet ett hinder for 
realiserandet av omfattande vardbyggnadsplaner, 
men pA mAnga trafikplatser bar man med till
hjalp av sysselsattningsmedel bmnat realisera 
manga planer. Under herattelsearet blev sam
manlagt sex siirskilda socialvardsbyggnader far
diga och i dessa sammanlagt 24 rum for olika 
andamal av socialvard. 

Oversikten over olycksfallen under aret utvisar, 
att antalet olyckor jamfort med foregaende ars 
har nedgatt. Vad de olika avdelningarna angar, 
kan man konstatera forandringar i olycksfaliens 
antal jamfort med foregaende ar enligt foljande 
tabell: 
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.1957 1956 

I Olyckornas 

j frek vens % I 
Antal dodnde Olyckornas I Antnl dildade 

an tal antnl frekve11s % 

Linjefiirvaltningeu ...... . ......... .. 4 662 
Banavdclningeu ................... 1066 
Jlfaslrinavdeluingen ....... . ......... 1 6-!5 
Fiirradsavdelningcn .. . ............. 208 
Trafikavdelningcn .................. 1 450 
J iirn viigsbyggnadsa vdelni ngen ....... 293 

Pa banavdelningen bar antalet olyckor fort
farande varit stort, ty under lhet var man tvun
gcn att taga i tjanst s.k. reservarbetare, vilkas 
yrke kompetens inte bar varit jii.mforbar med 
stampersonalens. Pa maskinavdelningen steg 
antalet jamfort med foregaende ar . I de meka
niska verkstii.derna ordnades inte motsvarande 
arbetssakerhetstii.vlan SOlll under foregaende ar, 
da olyckornas sammanlagda frekvens i verkstii.
derna minskade. Pa trafilmvdelningen rninskade 
antalet olyckor betydligt, om ocb trafikens ut
jarnnande till en del har minska.t antalen olycks
fall. 

Sammanlagt 4 685 olycksfall intraffade under 
berii.ttelsearet, av dessa 1 717 bland innehavare 
av tjan t och befattning ocb 2 986 bland arbe· 
tare. Olyckornas frekvens var salunda 128 per 
1 000 personer. Olyckornas frekvens i den forra 
gruppen, alltsa bland innebavare av tjanst ocb 
befattning, var 79 ocb i den senare 199. I an
ledning av olycksfall forlorades sammanla.gt 
61 225 arbetsdagar. Detta gjorde 1.6 7 dagfan· 
stii.lld vid jarnvagen ocb 13. 1 dagarfolycksfall. 
Bland innebavare av t janst ocb befattning var 
motsvarande tal 26 096, l. 2 o och 15. 2 samt 
bland arbetare 35 159, 2. 3 5 och ll. s. 

I upplysningsarbete har anvants publikationer 
av Tapaturma ry, sasom tidningen Varokeino, 
varningsforkunnelser och hii.ften angaende olika 
yrkesomraclen. De av jarnvii.gsstyrelsen fast· 
stallda ordningsreglerna angaende behandling och 
utdelning av bransle samt banans fornyelse- och 
unclerhallsarbete och jarnvagsbyggnadsarbete vid 
statsjii.rnvagarna har under berattelsearet ut
delats till veberborande personal. 

I samband med olika yrkes- och prakti.kant
kurser har ballits upplysningsforela ningar over 
arbetssii.kerhet. I samband med dessa forelasnin
gar framfordes filmer angaende arbetssiikerhet. 
Under innevarancle ar blev en ny film fardig 
angaende trafikavdelningens arbete i godsmaga
sinen ocb pa bangardar. Mot slutet av berii.ttelse-

13.0 15 4 935 14.0 22 
15.3 5 1 022 14.7 8 
14.2 5 1553 13.8 J 
13.4 - 272 16.6 1 
10.7 5 1773 13.1 8 
14.8 - 297 ] 5. 7 1 

aret bestii.lldes fran Vast-Tyskland en smalfilm 
angaencle arbetsskydd i mekaniska verks tader. 
Filmen skall forses med finsk text. 

At jarnvagsmannens intellektuella intressen 
unde1· j1·itid ocb deras leclning bar l.mder be
rattelsearet agnats okad uppmarksamhet. Bl.a. i 
turistharbarget i Vuokatti ordnades forstroelse
och studiedagar, i vilka deltog sam.manlagt 43 
personer. 

Pa foranstaltande av socialvardssektionen ord
nades pa sommaren den tredje hemgardstii.vlan. 
I olika serier fauns sarnmanlagt 252 deltagare. 
Endast sadana jarnvagsman godki.indes som del
tagare, som inte hade deltagit i de tva tidigare 
tavlingarna. 

For stodjandet av jiirnvi.igsmi.innens semester
vistelse beviljades sedvanliga semesterunderstod, 
vilkas storlek pa grund av den sokandes vard
skyldigbet har vi.ixlat fran 100 % till 25 % av 
helinackorderingskostnaderna, dock bogst for 
14 dygns period 600 mark per dygn. Under be
ri.ittelsearet utdelades sammanlagt 459 863 mark 
i semesterunderstod . De av personalen bildade 
olika forbunden ocb foreningarna bar fortsatt sin 
verksamhet som forut . Av det till buds staende 
anslaget beviljades o lika foreningar och klubbar 
i verksamhetsbidrag sammanlagt 2 610 000 mark. 

Arbetet utfort till forman for ji.irnvi.igsmannens 
sport- och idTottsverksamhet bar vidare skett som 
samarbete med socialvardssektionen och VR 
Urbeilutoimikunta t illsatt av jarnvagsstyrelsen 
ocb den bar foljt tidigare godtagna linjer. Ban
ni.itet har fordelats i 10 distrikt och dessa i 43 
omraden. Under berattelsearet ordnades oli.ka 
ti.iv lingar ocb ovningstillfiillen sammanlagt 2 570 
ocb i dessa deltog sammanlagt 24 600 personer. 
Forutom egentlig kurs- och lii.gerverksamhet bar 
genom formedling av VR rbeilutoimikunta 
under det gangna aret ordnats mojligbet for 
jiirnvagsmi.in med farniljer att gora fotvandringar 
och tillbringa semestern i Vuokatti ocb Pyha
tunturi. 
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Familje- och gruppinkvarteringen v id jarn
vagsbyggnader bar man fortfarandc forsokt att 
forbattra . Fyra tre-familj s bus av typ PS hlev 
fardiga i Kannonkoski; dessas grundarbflten hade 
pd.borjats redan under forogaende Ar. D e 10 st 
inkvarteringsvagnar, som bestallts under fore
gAende ar, har nu erbAilits . Vagnarna a r forsedda 
med underlagsbjalkar ocb ar s .k. flytgasvagnar. 
Vid Siilinjarvi-J uankoski jarn vagsbyggnad har 
man kunnat begransa sAval familje- som grupp
inkvartering ocb kantiner b ar flyttats till Labtis
Lovisa banandringsarbetena, dar man tagit i an
v andning bd.de privata ocb av jarnvagsbolaget 
agda byggnader. Av dessa bar med ob etydliga 
andringar fAtts bAde sambostader ocb matsalar. 
ocb resultatet bar i allmanhet varit gott. Jarn-

vagsbyggarnas egnahemsfraga. vad flyttbara 
enfamiljs bus angar, bar inte iinnu slutbehancl
lats i 1\Iini teriet. f6t' kommnnikationsvasenclet 
ocb allmanna arbetena. 

P1·ovianteringen b ar under berattelseliret i sin 
helhet omhanderhafts av Statens Forplagnings
central. I olika jarnviigsbyggnader var vid a rets 
slut sammanlagt 31 matstallen i verksamhet. 

Vad jarnvagsper onalens hiilsotillstand angar, 
k an man enligt statistiken k onstatera, att sjuk
domsfallen jamfort med foregAende a r okat 6 ~o · 

Langvariga sjukdomar bar daremot minskat sA, 
att antalet sjukledighetsdagar i procent varit 
oforandrat. 

IX. OLYCKHANDELSER 
Antalet trafikolyckor under ar 1957 samt antalet darvid dodade eller skadade person er framgAr· 

av foljande tabell: 

I Antal I Kolli- I Overkorningar Ursp,\r- I Andra I DOdade I Skadade 
o.lyckor I s10ner ningar orsn.ker 

vid plan- I p~ annan 
1 korsning plats 

1957 I 288 15 I 106 65 39 I 63 I 

X. DET EKONOMISKA LAGET 
Statsiii.?·nvii.garnas lcapitalva1·de 

Enligt bokforingen utgjorde kapitalvardet av statsjarnvagarnas fardiga banor 
vid utgangen av Ar 1956 . ........ . .... . . . ........... . ...... . ... . ... . 

Under Ar 1957 har tillkommit: 
Vardet av nybyggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 564 084 808:
Vardet av ny rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3 1 596 651:
Vardet av nya arbetsma-skiner (frAnraknat arbetsmaskiner 

40 I 37 

44 272 549 907: -

vid jarnvagsbyggnader samt bruksinventarierna) 468 489 069:- 7 864 170 52 :-
---------------------------

Hiirifran avga1· j o·r ar 1957 : 
Under Aret har avskrivits: 
PA vardet a.v fastigheter .... . . ... . . . ... . . . .. ......... . 

>) arbetsma-skiner . .. ...................... . 
>) rullande materie l 

Under aret har amorterats 
P a vardet av fastigbeter .. .. .... ..... .. . ..... .... .... . 

arbetsmaskiner . .. . ................ . .... . 

5 000 000: -
37 710 596:-
49 560 300:-

456 283 200:-
181 893 600:-

» )) rullande materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 429 600:-
Kapitalvardet av statsjarnvagarnas fardiga banor utgjorde sAlunda vid ut-

gangen av Ar 1957 ..... . .................. . ......... . ......... . .... . 
Hartill bor laggas de nya banbyggnadernas fastighetsvarde, inalles samt ... . 
Hyvinge m ekaniska verkstads byggnadsvarde .......... . ............ . ... . 
H ela kapitalvardet utgjorde salunda vid utgl1ngen av Ar 1957 1 ) . ........ . 

1) Jlar ing~r icke bruksinventarierna, vi lkas v:1 rde ' ' id redogilrclsm\r elo slut utgjorde 643947268 ma rk . 

52 136 720 435:-

l 107 877 296:-

51 028 843 139: -
18 648 965 363: -

476 119 056: -
70 153 927 558: -
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Av de fardiga banornas kapitalvii.rde belopte 
s ig p i\. fastigh et er 31 084 737 926 mark, pi\. rul
lande materiel 17 295 812 80 mark och p§. 
arbet smaskinPr 2 648 292 333 mark eller pro
centuellt resp. 60.9 1, 33. o o och 5. 19 . 

S tatsjiinw iigarnas inlcomster. 

tatsjarnvagarnas bruttoinkomster steg Ar 
1957 till 29 558 219 624 mark. FrAn denna summa 
bor avdragas utbetalningar till fr ii.mmande jarn-

.Ar 1957 
I Inkomstens ar t 

mk I % 

Persontrafikinkomster . . .. . . . ... . 5 991 785 7661 21.00 
(lodstrafikinkomster . . .. . ....... 18 901 888 609 66.22 
ihriga trafikinkomster . . .. .. . . .. 993 309 705 3.48 
Telegrafinkomster •• 0 •••• • ••••• 0 2 982 662 0.01 
Jnkomst av automobiltrafiken . .. 743 244 868 2.60 
Ersattning for postbefordringen .. 360 000 000 1.26 
Diverse inkomster ... . . . . .. . .... 887 761859 3.11 
Ersattning for rabattransporter . I 662 082 955 2.32 

Summa 28 543 056 424 100.00 

Statsjd.rnviiga1·nas utgi ft e?·. 

Utgifterna for statsjii.rnvii.garnas forvaltning, 
underha ll och trafikering uppgick ar 1957 till 
30 329 474 076 mark mot 28 981 695 213 mark 
foregAende ar och utvisade siUunda en okning 
av 1 347 778 863 mark eller 4. a 5 %-

Utgiftsprocenten, dvs . procentfOrhallandet mel-

v iigar m .fl. samt restitutioner till trafikanterna, 
sammanlagt 1 015 163 200 mark , varfor for redo
gorelsearet aterst ll.r som slutlig n ettoinkomst 
28 543 056 424 mark. Da motsvarande summa 
for foregAende i1r utgjorde 27 183 956 821 mark, 
bar inkomsterna okat 1 359 099 603 mark eller 
5.0 %-

PI\. olika huvudgrupper fordelar sig de slutliga 
inkomsterna under §.ren 1955- 1957 pi\. foljande 
satt: 

Ar 1056 I r 1955 I Okning fu 1957 jiimf, 

I 
m ed 1956 

mk mk mk I 0{, 

5 752 787 515 5 381 079 004 238 998 251 4.1 5 
18 012 891 836 17 053 563 209 888 996 773 4.94 
1 041 460 729 678 492 342 - 48 151 024 - 4. 4 

3 698 303 4 021 702 - 715 641 - 23.99 
589 692 451 482 106 770 153 552 417 26.03 
300 451 495 300 358 900 59 548 505 19. 82 
892 376 894 718 291 940 - 4 615 035 - 0.52 
590 597 59 I 482 915 200 71 4 5 357 12.10 

27 183 956 821 25 100 829 067 1 359 099 603 5.011 

Jan utgifter och inkomster utgjorde ar 1957 
94.11, Ar 1956 93. so och ar 1955 98 .1 7. 

Jarnvagsstyre l ens utgifter 1\.r 1957 utgjorde 
700 363 838 mark och utgifterna for linj eforvalt
ningen 29 629 110 238 mark eller i procent av ut
gifternas totalbelopp 2. 31 och 97. a 9 %-

Jamforda m ed foregaende ar fordelar sig ut
gifterna pa de olika momenten pi\. foljande sii.tt: 

Ut giftens art 
I Utgifler i mark I Oknlng eller minsknlng 

(-) Ar 1957 

Ar 1957 fir 1956 mk J % 

328 588 310 297 099 698 31 488 612 10.59 
129 574 115 113 799 011 15 775104 13.86 

1 491 018 2 541166 1 050 148 - 70.40 

J qr~!t·iigsstyrelsen 
Avlorungar ......... ... ......... . .......... . 
Extra personalens arvoden .................. . 
Vikariatsarvoden . . ... . .... . . ..... . ......... . 
Resekostnader . .. ..... . . . ....... . .... . ..... . 14 954 894 12 651 278 2 303 616 18.21 

84 273 875 77 279 678 6 994197 9.05 
1 671875 2 072 500 400 625 - 23.96 

12 649188 10 758 322 1890 866 17.57 

Ordinarie pensioner ........ . ............... . 
Extra pensioner ... . ... . . ... .. . ...... . ..... . 
Yrkesundervisningen ..... . ...... . .... . ..... . 

75 000 75 000 
9 167 265 10 514 274 1347 009 - 14.69 
2 500 000 2 000 000 500 000 25.00 

51 586 000 47 627 454 3 958 546 8. 31 
4 422 911 4 399 904 23 007 0.52 

Generaldirektorens dispositionsmedel . .. ...... . 
Varme, lyse, vatten och renhallning . ... . . . . . . 
Tryc1;ningskostnader . . ... . . .. . ............. . 
Diverse utgifter ...... . .... . . . . .. . . ... ...... . 
Trafikekonomiska forskningsanstalten ........ . 
lndexforhojningar av innehavarnas av tjanst 

cller befattning avloningar . . . .... . ........ . 39 538 379 44 296 674 4 758 295 - 12.03 

19 871008 20 184 401 313 393 1.58 
700 363 838 645 299 360 + 62 933 948 

. \ v staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 
barnbid rags och folkpcnsionsprcmier ....... . 

Summa 
7 869 470 

+ 55 064 478 8.53 



Utgiftens art 

J iimviigens linjejorvaltning och drijtutgijter 
Personalutgifter 

AvlOningar ................................ . 
Arvoden at extra personal och arbetskraft ... . 
Vikariatsarvoden ........................... . 
'l'jiinstgoringspengar och premier for inbesparade 

fornodenheter ............................ . 
Re ekostnader, dagtraktamenten och ersatt-

ningar for flyttnino-skostnader ......... . ... . 
Ordinaria pensioner ........................ . 
Extra pensioner .. ...... . .................. . 
Statsjiirnvagarnas andel till familjepension -

fonden .............................. .. .. . 
. kadestand for olycksfall ................ . .. . 
Ovriga viirdutgifter ........................ . 

Inventrier och driftmateralior 
Driftinventarier deras underhiill och inventering 
Bransle .... .. ................ . ............ . 
Ovriga driftmaterialier och diverse anskaffning 

Bana och by gg nad er 
Underhall av bana, banomni.de samt byggnader 
Underh:i.ll av anliiggningar for elektri k drift 

jamte lednino-ar for stark trom, telegraf och 
telefon .................................. . 

Rorlig materiel 
Underhall av rullande materiel, arbetsmaskiner 

och maskinella anordnino-ar ............... . 
Ersattnino- for begagnande av friimmande rul-

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

Ovriga sakuto-ifter 
'l'ryckningskostnader . . ..................... . 
Skadeersiittningar .......................... . 
Skatter ................................... . 
Ersiittning at postverket for postbefordran ... . 
Diverse utgifter ............ ....... ......... . 
For oforutsedda behov, till miuisteriets for-

fogande ......... . ....... .. ...... .. ...... . 
For oforutsedda behov, till jarnvao- · tyrelsens 

forfogande ............................... . 
Amorteringar .............. .. ..... .. ....... . 
lndexforhOjningar av inneh. av tjanst och be-

fatt. med grundlon ;wloningar ...... ...... . 

I Utgifter i mark 

llr 1957 I Ar 1956 

7 485 706 670 6 588 525 627 
2 296 344 213 2 151 364 566 

532 013 730 558 129 254 

1 467 320 859 1 467 460 659 

110 824 057 113 151 794 
1 800 055 526 1666 152 812 

65 089 061 64 555 943 

566 78 500 443 005 296 
95 770 319 88 720 641 
21 267 642 18 957 346 

71 990 299 78 997 768 
5 070 675 914 5 276 645 811 

546 533192 465 90 239 

3 4 3 226 623 3 574 949 699 

9 294 483 7 599 544 

3 445 494 869 3193 248 421 

5 050 247 2 361 571 

65 035 403 61201 898 
39 961343 52 660 623 
12 552 708 13 706 384 
12 000 000 10 000 000 
24 406 302 29 573 438 

200 000 

966 290 983 287 
1 020 630 505 893 921 61 

820 943 091 973 951824 

I Okning eUer minskning 
(- ) , r 1957 

mk ! ~b 

897 181043 13.61 
144 979 647 6.H 

26 115 524 - 4.91 

139 00 - 0.01 

2 327 737 - 2.10 
133 902 714 .04 

533 118 0.83 

123 783 204 27.9,t 
7 049 678 7.95 
2 310 296 12.19 

7 007 469 - 9.73 
205 969 897 - 4.06 
80 642 953 17.31 

91 723 076 - 2.63 

1 694 939 1.93 

252 246 448 7.90 

2 68 676 113.85 

3 33 505 6. 26 
12 699 2 0 - 31.77 
1153 676 - 9.19 
2 000 000 20.00 
5 167 136 - 21.17 

200 000 

16 997 - 1.76 
126 70 7 14.17 

153 008 73.3 - 18.63 
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda 

barnbidrags- och folkpensionspremier ...... . 473 310 374 454 638 107 I 18 672 267 4.11 
lnnehavarnas av tjiinst eller befattning pa det 

forstorda omni.det i norra Finland dagspen-
nino-ar .............................. . . . . . 

Linjeforvaltningen sammanlagt 

5 658 018 6 041 6 3 

29 629 110 238 28 336 395 853 

Inalles 30 329 474 076 28 981 695 213 

383 665 - 6.78 

+ 1 798 427 375 
- 505 712 990 

+ 12927143 5 4.56 
+ 1 347 778 863 4.6;; 
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Enligt stat jarnvagarnas bokforing utvi ade 
det ekonomiska resultatet av statsjarnvagarnas 
driftunder11r 1957 en brist pa 1786.4 milj.mark. 
DA motsvarande resultat ar 1956 utvisade en 
brist pA 1 797. 7 milj. mark, ar det ekonomiska 

resultatet for 1957 jamfort med for gAende t r 
11. 3 milj . mark eller 0 . 6 3 ° ~ battr·e. 

I exakta siffror framgar vaxlingarna i ifrAga
varande ekonomiska resultat av foljande . am
manstallning: 

I Ar 1957 ,_A_r_l9""5-'-6 ____ , Oknlng Ar 1957 

1 mk mk mk 0 
0 

Inkomster ................................. ·I 28 543 056 424 27 183 956 821 / 1 359 099 603 1! 5.oo 
Utgifter.................................... 30 329 474 076 28 981 695 213 • 1 347 77 863 4. 65 
Overskott eller brist (- ) .......... . ......... 1- 1 786 417 652 - 1 797 738 392 :- 11 320 740 - O.Ga 

Helsingfors, jarnvagsstyrelsen den 1 april 1959. 

ERKIH AALTO 

Arvi NikkiHi 


