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YLEISKATSAUS 
1. Rautatiekuljetusten kysyntii 

Jo hiukan ennen vuosien 1956 ja 1957 vaihdetta 
alkanut lamakausi muodostui harvinaisen pit
kaksi, silla se jatkui kaytannollisesti katsoen viela 
koko kertomusvuoden. Viimeisella nelj anneksella 
alkoi tosin nakya erailUi. aloilla paranemisen merk-

k eja, mutta yleista ja ratkaisevaa kaannetta nou
suun ei tapahtunut. Rautatieliikenteen kysyntaan 
vaikuttavat tekijat muuttuivatkin rautateiden 
kannalta edelleen epaedulliseen suuntaan. Nama 
muutokset on esitetty taulukossa l. 

Taulukko l. Rautatieliikenteen kysyntiian vaikuttavien tekiji.i.in kehitys vv. 1954-58 

Suorite 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

Teollisuus, volyymi ........... . . ... ... 
- kaivannais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- tehdas ...... . .............. .. . . ... 
- sahkii-, kaasu- ja vesilaitokset ...... 
Metsatalous .. . . .. ... . ... . . . . . ... ..... 
R.akennustoiminta, volyymi ... ... ...... 
- talomakennus . . .......... . ........ 
- maa- ja vesirakennus ......... . . . .. 
Reaalikansantuote ........ .. .... . ..... 
Tuonti, volyymi . .................... 
Vienti, volyymi ......... .. ..... .. . ... 
Ammatt.moott.ajon. liikenne, volyymi 
- henkiliiliikenne .................... 
- tavaraliikenne ... . ................. 
Rekisteriiityjen kuorma- ja pakettiautojen 
- luku ... . ...... . .............. . . . . 
- kantavuustonnit ................... 
Henkiliiliikenne moottoriajoneuvoilla 
Tavaraliikenne moottoriajoneuvoilla 

a = arvioitu Juku 
k = korjattu 

... 
.... 

I Yksikko 

•>1954 = 100>> 
>) 
>) 
>) 
>) 

>) 
>) 
>) 

•>1948 = 100•> 
•>1954 = 100>) 

>) 

»1952 = 100» 
>) 

kpl 
tn 

106 hkm 
106 tkm 

Teollisuustuotannon volyymi Iaski edellisesta 
vuodesta n. 4 %- Kun se jaetaan osaindekseihin, 
havaitaan syyna olleen kaivannais- ja tehdasteol
lisuuden tuotannon lasku, mika oli molemmissa 
samansuuruinen. Erityisesti on pantava merkille, 
etta kaivostoimintakin taantui, vaikka viela edel
lisena vuonna sen nousu olin. 9 %- Kun malmien 
kuljetus on viime vuosina saanut yha huomat
tava=an sijan rautatieliikenteessa, ei sen volyy
min supistuminen ole voinut olla vaikuttamatta 
rautatien kuljetuksiin. Metsatalouden volyy
missa tapahtunut l %:n nousu on vain nel
jannes siita mita se oli edellisena vuonna 
ja kun raakapuun metsi.i.kuljetuksissa autojen 
kaytto muutenkin on yha enemman yleistynyt, 
rautatiet eivat hyotyneet sanotusta vahaisesta 

11954 11955 111)56 

100 111 114 
100 116 123 
100 110 113 
100 117 121 
100 107 96 
100 100 109 
100 96 105 
100 107 117 
134 143 145 
100 116 127 
100 109 107 

117 131 135 
141 163 168 

44 000 47 200 54 000 
146 000 156 000 177 000 

5 440 5 820 5 890 
1 610 2 210 2 230 
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117 
134 
115 
135 
100 
109 
101 
123 
146a 
123 
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133 
157 

57 300 
187 000 

5 990k 
2100 

11958 

113 
129 
110 
139 
101 
113 

97 
140 
144a 
110 
115 

136 
168 

55 300 
189 000 

I 
Muutos 
o/, 
1957/58 

-3 
- 4 
- 4 
+ 3 
+ 1 
+ 4 
- 4 
+ 6 
- 1 
- 11 
-2 

+ 2 
+ 7 

- 4 
+ 1 

6 200a + 4 
2 200a + 5 

noususta. Vaikka rakennustoiminta kasvoi, 
tama tapahtui tie - ja vesirakennusten lisayksen 
ansiosta, silla talonrakennus Iaski 4 % eli yhta 
paljon kuin edellisena vuonna. Vaikutus oli 
nain ollen rautatielle yhta epaedullinen kuin 
edellisenak.in vuonna, nimittain rakennustarvik
keiden vahentynyt kuljetus rautateilla, silla tie
rakennustoiminnan kasvun aiheuttama kuljetus
tarpeen lisays - huomioon ottaen maantietyo
maiden luonteen - on tyydytetty lahes yksin
omaan autoilla. 

Reaalikansantuote vaheni n. l %, mika puoles
taan osoittaa lamakauden syvyytta, silla sotien 
jalkeen vain kerran aikaise=in, nimittain v. 
1952, on reaalikansantuote alentunut edellisesta 
vuodesta. Suhteellisesti suurin on tuonnin volyy-
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min supistuminen, lahes 11 %- Tuonnilla ei kui
tenkaan ole niin suuri merkitys rautatieliiken
teelle kuin viennilla. Viennin volyymi supistui 
vain vajaa 2 %. mutta vientitavaralla kuormat
tujen rautatievaunujen maara vaheni 353 000 
vaunusta 325 000 vaunuun eli Jahes 8 %:Ita. 
Edellisena vuonna oli vahennys 15 000 vaunu
kuormaa eli 4 % ja sen paaasiallisena syyna vien
tiin menevan raa'an puutavaran rautatiekulje
tusten vaheneminen. Kertomusvuonna raa'an 
puutavaran kuJj etusmaara pysyi samana kuin 
v. 1957, mutta vienti Neuvostoliittoon vaheni 
lahes 14 000 vaunukuormalla, mika on siis puolet 
kokonaisvahentymisesta. Vahentymisen toisen 
puolen syyna on nain ollen satamiin menevan 
muun kuin raa'an puutavaran rautatiekulj etusten 
supistuminen. 

31.12.194 7 
31.12.1958 

Kuorma- ja pakettiautojen kantavuustonnit 
olivat siis v:n 1947 l?pussa n. 22 %, mutta v:n 
1958 lopussa jon. 43 % rautatien tavaravaunuj en 
kantavuustonneista. Kun prosenttiluku edellisena 

3· Liikenne ja kuljetukset 

Ammattimaisessa moottoriajoneuvoliikenteessii. 
on henkiloliikenteen volyymi kasvanut _:pari 
prosenttia. Bussien osuus on kasvanut 2. 5 % ja 
taksien osuus n. 2 % . joten viimemainittu liiken
ne nii.yttaisi n a in ollen pii.asseen edellisen vuoden 
aallonpohjastaan. Kun koko moottoriajoneuvo
liikenteen henkilokilometrit ovat lisaantyneet 
n. 4 %:lla, olisi nain ollen yksityi. en henkilo
liikenteen kasvu ollut nopeampi kuin ammatti
maisessa liikenteessa. Kuorma- ja pakettiautojen 
lukumiiii.ra nii.yttaisi laskeneen, mutta niiden 
tilastot ovat kuitenkin vielii. sen verran epii.var
malla pohjalia, etta vii.hennykseen on suhtaudut
tava varauksin. Kantavuustonnit olisivat sen 
sijaan kasvaneet n. 1 %:lla. Kun verrataan 
lukuja rautatien tavaravaunustoon, saadaan 
seuraava asetelma. 

Kuorma- ja pak. autojen 

iuku 

26 600 
55 300 

kantavuus
tonnit 

96 500 
189 000 

Rautatien tavaravaunujen 

iuku 

27 200 
26 900 

kantavuus
tonnit 

428 000 
441 000 

vuonna oli 41, se merkitsee autokaluston astu
neen jalleen askelen eteenpii.in kilpailukykynsa 
hyvaksi. Moottoriajoneuvojen tavarankuljetus 
kasvoikin ede llisesta vuodesta n . 5 %-

Kertomusvuoden ja neljan edellisen vuoden liikennetta esittaa taulukko 2. 

Taulukko 2. Rautatien kaupallinen liikenne vv. 1954- 58 

Suorite 
I Ykslkko 1 1954 1 1955 1956 1 1957 1 1958 llfuutos 

% 
1957/58 

1. Kuljetettu tavaramaiirii ...... 108 tn 17.9 19.2 18.0 17.9 15.7 - 12 
2. Nettoliikenne .... . . . ......... 106 ntkm 4160 4 530 4420 4 380 4 060 - 7 
3. Tavaravaunujen keskilruorma . tnfaks. 5. 7 6.0 6.0 5.8 5.6a - 3 
4. VR omist.vanuujen tyhjii kulku % 20.8 20.6 21.4 23.4 28 + 21 
5. Henkiliiliikenue ...... . . . ..... 108 hkm 2140 
6. Henkiliivanuujen tayttiisuhde . % 36.2 

a = arvioltu Juku 

Kautta linjan on kehitys ollut epiiedullisempi 
kuin v. 1957, jolloin liikenteen vaheneminen oli 
vielii. ikaankuin alussaan. Kuljetettava tavara
maara vahenikin perati 12 %:lla ja vaikka tonni
kilometrien vaheneminen oli vain 7 %, seurauk
sena oli huomattava vaunuylijaama, koko vuonna 
keskimaarin n. 3 000 vaunua paivassa. Tavara
vaunujen keskikuorman pienenemiseen on suh
tauduttava varaukselia, silla kuljetuskaluston 
tilasto uudistettiin kertomusvuoden alusta ja eri 
pisteissa esiintyi taman takia tottumattomuutta. 
Tavaravatmujen tyhjakulku on sen sijaan huo
mion arvoinen . Pysyttyaan aikaisemmin 21 %:n 
seuduilla se v. 1957 kasvoi 23 %:iin ja nyt edelleen 
viidenneksellii.. Tahii.n lienee paaasiallisena syynii. 
erikoisvaunujen, kuten sailio-, malmi-, tukki
yms. vaunujen suhteollisesti lisii.ii.ntynyt kaytto . 

2 260 2 250 2 250 2 120 - 6 
38. 5 40.0 39.0 35.9 - 8 

Kertomusvuonna tulivat aikataulukauden alus
ta eli 1. 6 voimaan ensimmii.iset yhtenaiset tavara
junien kokoonpanoa kuskevat ohjeet. Jo aikai
semmin oli tosin pyritty suoriin juniin mahdolli
suuksien mukaan, mutta nyt vasta koko suunni
telma. saatiin kayntiin taydessa laajuudessaan. 
Taman avulla on kuljetusnopeus lisaii.ntynyt ja 
vaunujen kulku tullut entista tasmallisemmii.ksi. 
Lisii.ksi risteysasemien tyoskentely on yk in
kertaistunut ja helpottunut, mikii. puolestaan 
tulee sii.astamii.an mm. vaihtotyokustannuksia. 
Niinpa vaihtopalvelussa on hoyry- ja dieselvetu
rilla suoritettujen vaihtotuntien maara vahenty
nyt kertomusvuonna n. 10 %:lla ja jarjestely
junien matkatunnit perati 18 %:lla eli huomatta
vasti enemman kuin rnitii. nettoto.nnikilometrien 
vii.hennys oli. Kustannusten nettovii.hennys ei 
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kuitenkaan ollut nain suuri, silla raidetraktorien 
Juku lisaantyi puolestaan kertomusvuonna 15 
kappaleella ja niiden kayttotunnit keskimaarin 
paiviissa 81 tunnista 109 tuntiin. Puutavaran 
kuljetuksessa on kasittelyvaiheiden, kuormauksen 
ja purkauksen nopeuttaminen tullut yha tar
keiimmiiksi. Lukuunottamatta jo aikaisemmin 
rakennettua uusimallista kalustoa (vaunusarjaa 
Hk), jonka avulla etenkin pm·ka1.1s kay entista 
joutuisammin, on kertomusvuonna rakennettu 
ensimmainen 13 tonnin koneellinen nosturi kokei
lumielessa Myllymiien asemalla. Tietylta siiteelta 
kannattaa puutavaran kuljetus keskittaa yhdelle 
asemalle, jolloin nos turin avulla kuormauskustan-

nukset jiiavat alhaisiksi. Samalla rautatiet siias 
tavat vaihtotyo- ym. kustannultsia. 

Kappaletavaraliikenteen kilpailukyvyn paran
tamiseksi asetettiin joulukuun alusta kulkuun 
uusi kiitotavarajunapari Helsingista Kuopioon. 
Jarjestiimallii myos nopea yhteysjuna Pieksii
maelta J oensuuhun kavi tiiten mahdolliseksi 
kuljettaa yhden yon aikana kiito- ja kappale
tavara H elsingista ja Lahdesta aina Savonlin
naan, Kuopioon ja J oensuuhun saakka. Kappale
tavaran kiisittelyssa on suunta fyysisen tyo
voiman korvaamiseksi koneilla yha jatkunut. 
Kehitys ilmenee seuraavasta asetelmasta. 

Kasittelyviilineitii vuOden lopussa 

1955 1956 

haarultkatruldkeja ... .. .. . ............ .. ....... . 74 89 
1957 

111 
482 

75 000 
6 000 

1958 

125 
500 

85 000 
7 000 

haarukkavaunuja ....... . ...... ... ............ . 400 415 
avolavoja ..... ........... . ............ .. .. ... . 45 000 55 000 
hakkilavoja .. . .... . ......... . ............ . .... . 2 900 3 700 

Kiisitelty tavaramaarii miestyotuntia kohti oli 
0 . 98 tn. Vaikka vastaava luku edellisena vuonna 
oli l. 2 6 tn, ei siita kuitenkaan voida tehda johto
paiitosta, etta teho olisi laskenut, silla sita tark
kailutilastoa, jota pidetaan kappaletavarakasit
telyn tehokkuuden seuraamiseksi on kertomus
vuonna muutettu oleellisesti. 

Autoliikenteessa lisattiin keskitettya kotiin
kuljetusta aloittamalla se neljalla uudella ja 
yhdeksalla aikaisemmin varsinaisen kotiinkulje
tustoiminnan piiriin kuuluneella liikennepaikalla. 
Uusia tavaralinjoja avattiin kaksi ja jakelulinjoja 
k olme. 

Henkiloliikenteen junakilometrit v. 1958 

Henkiloliikenteen hoidossa on moottorointiaste 
yha noussut. Tiista mainittakoon, etta Pieksa
miien lansi- , pohjois- ja itapuolen paivajunayh
teyksiii muutettiin hoyryveturijunista kiskoau
toiksi ja samalla lisattiin joitakin vuoroja. Han
gon-Helsingin valille saatiin aamuyhteys kisko
autolla, Haapajarven-Pihtiputaan viilinen hen
kiloliikenne aloitettiin kesakuun alusta kolmella 
kiskoautovuoroparilla ja Tampereen-Porin ja 
Peipohjan-Rauman rataosilla muutettiin Ui.hes 
kaikki veturi junat kiskoautoiltsi. Pori sai lisaksi 
kiitojunayhteyden Helsinkiin. Koko henkilo
liikenteen moottorointiaste oli kertomusvuonna 
sem·aava. 

I Kiitoiunat Piknjunn.t Ifenkiiojunnt Yhte e nsii 

Junakm % 
Vetovoima 

Junnkm Junakm I % Junnkm I % 

:M:oottorivettuit •• 0 ••• •••• 8 000 I 1.2 338 000 5.7 62 000 0.4 408 000 1.7 
Moottorivaunut .......... 686 000 

I 
98.5 626 000 10.6 1578 000 9.1 2 890 000 12.1 

K.iskoautot .............. - - - - 9 681000 56.1 9 681000 40.5 
Hoyryveturit .. . ......... 2 000 0.3 4 965 000 83.7 5 951000 34.5 10 818 000 45.7 

.. 
Yhteensa I 696 000 I 100 1 5 929 000 I 100 I 17 272 000 I 100 23 897 ooo 1 100 

Erityisen merkittava on kevyen moottori
kaluston osuus, silla kiskoautoilla suoritettiin 
henkilojunien junakilometreista 56 % ja koko 
henkiloliikenteen junakilometreista yli 40 %. 
Lopuksi mainittakoon, ettei kertomusvuonna 
tapahtunut muutoksia junaliikennetta korvaa
vien linja-autolinjojen luvussa eika pituuksissa, 
joten linjoja oli edelleen 12 ja niiden yhteispituus 
453 km vuoden lopussa. 

3. Teknilliset tuotantoviilineet 

Valmiisiin ratoihin liitettiin rakenteilla ole
vista J oensuun-Koveron rataosasta 13. a km:n 
mittainen vali Keskijarvi-Kovero scka Suo-

labden-Haapajarven rataosasta 27.9 km:n rnit
tainen vali Saarijarvi-Enonjarvi (viimemainittu 
tammikuun l. paivasta 1959). Edellisena vuonna 
aloitettua Lahden-Loviisan kapearaiteisen ra
dan muuttamista levearaiteiseksi jatkettiin. 
Jyvaskyliin-Suolahden rataosan epaedullisten 
nousu- ja kaarresuhteiden korjaustyot paastiin 
alltamaan, kun valtioneuvosto oli antanut 20. 3. 
1958 rakentamisluvan ja myontanyt 11. 9. 1958 
tarkoitukseen tyollisyysvaroja. 

Ratapihalaajennultsia ja raidejarjestelyja suori
tettiin mm. Maln'lilla, Hyvinkaalla, Riihimaella, 
Heinolassa, Alavudella, Oulussa, Kaipiaisissa, 
Mantyharjulla, Mikkelissa, Kantalassa, Pi eksa
maellii, Iisalmessa, Viinijarvellii ja J oensuussa. 
Radan oikaisutoista valmistuivat vali Salo-
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Pernio, missa Tottolan 533 m pitkan tunnelin 
rakentaminen seka siihen liittyva 3 376 m:n 
pituinen radanoikaisu saatiin paatokseen, samoin 
rataosalla Inkeroinen-Hamina tekeilla ollut 
Liikkalan-Met akylan radanoikaisu. AJapitkan 
-Lapinlahden ja Toivalan- 'iilinjai·ven radan
oikaisutoita jatkettiin. Perusparannustyona nos
tettiin huomattavasti ja sorastettiin uudelleen 
valit NuTmes-Saviaho ja Suonenjoki-Kuopio, 
jotka ovat tahan asti olleet pahimmin routivia 
rataosia. Kaksoisraidetoista valmistuivat 2.1 
km:n pituinen vali Huopalahti-Pitajanmaki ja 
20. a km:n pituinen vali Leppakoski-Hameen
linna. Viililla Kuur.ila-Toijala valmistui itainen 
kaksoisraide, mutta vanhan raiteen uusimistoiden 
takia ei ko. valia voitu viela liikennoida 2-raitei
sena. Valeilla Tampere-Lielahti ja Messukyla
Kangasala seka Kouvola-Utti tehtiin valmis
tavia toita toista raidetta varten. Sepelointia 
suoritettiin valilla Oulu-Ylivieska, joka valmis
tui kokonaan, Ylivieskasta Kokkolan suuntaan 
seka valeilla Seinajoki-Harma, Riihimaki
Tampere ja Karjaa-Turku. Kaikkiaan sepeloi
tiin 126 km rataa, mista kuitenkin jai puolival
miiksi 37 km. Sepeliii kaytettiin 368 000 m 3 eli 
54 500 m 3 vahemman kuin edellisena vuonna. 
Piiaraidepituudesta oli vuoden lopu sa sepel6ity 
825 km eli 16.1 %-

Opastin- ja turvalaitetoista on edelleen ollut 
tarkeimpana itsetoimisen linjasuojastuksen jat
kaminen Keravalta Riihimaelle senjiilkeen, kun 
viili Pasila-Kerava oli valmistunut. Rele-asetin
laitteet valmistuivat Oulunkylaan, Harjuun ja 
Murtomaelle. 

Paaraiteen 30 kg:n kiskotusta vaihdcttiin 43 
kg:n kiskotukscen kaikkiaan 219 km:n matkalla. 
Taten saatiin raskaskiskoisiksi tarkeat Porin ja 
Rauman radat, joiden nopeusrajoitukset voitiin 
samalla poistaa, seka valit Seinajoki-Kauhava 
ja Halikko-Paimio. KulLmeet 43 kg:n kiskot 
vaihdettiin uusiin samanpainoisiin kiskoihin 20 

km:n pituudelta ja vaihdossa vapautuneita hyva
kuntoisia kiskoja asetettiin muille rataosille 
kuluneiden kiskojen tilalle 36 raidekilometrin 
pituudelta. Tasta huolimatta oli kiskonkatkeamia 
viela 3 202 kpl eli 145 kpl enemmiin kuin edelli
sena vuonna, mutta vuoden viimeisten kuukausi
en aikana oli tilanne jo edellisen vuoden vastaavia 
kuukausia edullisempi. 

Vetovoiman subteen on pantava merkille, ettei 
uusia hoy:ryvetureita entia valmistunut ja etta 
vanhoja hoy:ryvetureita hylattiin kokonaista 
52 kpl. Hoyryvetureita oli vuoden lopussa 714 kpl. 
Moottorivetureita saatiin lisaa 14 kpl Vr 11-
sarjan dieseljarjestelyjunaveturia. Kun hyl
kayksia ei suoritcttu, oli moottoriveturcita 
vuoden piiattyessa 54 kpl. Naiden lisaksi oli 
Ruotsista vuokrattu yksi Nohab-merkkinen 
diesellinjaveturi kokeiluja varten. Moottori
vaunujen miiara kasvoi 30 kiskoautolla, kay
tosta poistettiin 5 kpl vanhamallisia moottorivau
nuja. Kokonaismaara oli taten vuoden lopussa 
123 kpl. 

Henki16liikenteen vaunuston muutokset koski
vat vain kiskoautojen liitevaunuja. Sarjaa EFiab, 
jossa on paivavaunu- ja konduktooriosasto, 
valmistui 31 kpl ja sarjaa EPoab, jossa on kon
dukt66ri- ja postiosasto, valmiJ tui 2 kpl. Henkilo
vaunujen maara oli taten vuoden lopussa 1 542 
vaunua, joista virkakaytt66n tarkoitettuja oli 
166 vaunua. Kaupallisen tavaravaunuston brutto
lisays oli 355 vaunua, jotka jakaantuivat seu
raavasti eri tyyppien osalle: 249 kpl tukkien ym. 
puutavaran kuljetusvaunuja sarjaa Hk, 1 kpl 
lamminvaunuja sarjaa Ggv, 29 kpl suursailioiden 
kuljetusvaunuja sarjaa Svs, 76 kpl sailiovatmuja 
sarjaa Go ja l kpl suurkuormavaunuja sarjaa 
Osb. Virkatarvovaunuja valmistui 162 kpl, joista 
3 kpl sailiovaunuja sarjaa BGo, 109 kpl sepelin
levitysvaunua sarjaa Mas ja 50 kpl hiilenl{uljetus
vaunua sarjaa Mak. Tavar·avaunukanta oli 
vuoden lopussa: 

katettuja avo- s3.Hi0- yhtecnsiL 

yleisen liikcnteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 834 12 946 360 23 140 
virkatarve- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 3 052k 82 3 740k --------------------------------------------Yhteensa 10 440 15 998 442 26 880 

k ~ korjattu Juku 

Ratapihojen valaistus tehostui edelleen, silla 
uusia 32 m:n valonheitinmastoja pystytettiin 7 
eri liikennepaikalle yksi kuhunkin. Tallaisia 
valonheitinmastoja oli vuoden lopussa yhteensa 
94 kpl 27 eri liikennepaikalla. Sisaiset viestiyhtey
det paranivat, kun valille Helsinki-Kouvola 
asennettiin yksi 3-kanavainen kantoaaltojarjes
telma. Kaytossa oli vuoden lopussa kaksi 12-
kanavaista, kymmenen 3-kanavaista ja seitse
mantoista 1-kanavaista kantoaaltojarjestelmaa. 
Puherekisterilaitteet asennettiin Mikkelin, Hauki
vuoren ja Kantalan asemille. Ratapihatyosken
telyn helpottamiseksi ja y lei.sonpalvelua varten 
asennettiin kovaaanislaitteet 3 ratapihalle ja 2 
asemalle. Liikenneturvallisuuden lisaamiseksi 

rakennettiin yhdelietoista tasoylikaytavalle itse
tai osittain itsetoimiset valo- ja iianivaroitus
laitteet. 

Rautateiden sahkoistysta koskevat kustannus
ja kannattavuuslaskelmat saatiin paapiirteissiian 
valmiiksi. Laskelmien mukaan sahkoistys kan
nattaisi n. 1 000 ratakilometria kasittavalla 
vilkkaimmin liikennoidylla rataverkon osalla. 
Kun otetaan huomioon kaksiraiteiset osuudet ja 
ratapihojen sivuraiteet, sahkoistaminen kiisit
taisi n. 1 700 raidekilometria. Tyot jakaantuisivat 
eri vaiheisiin siten, etta ensin olisi rakennettava 
valit Helsinki-Hiihimaki ja Helsinki-Kirklw
nummi, toiseksi. Riihimaki-Kouvola-Kotka
Hamina ja Riihimaki-Tampere, sen jalkeen 
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Kouvola-Pieksamaki ja Kouvola- Imatra seka 
lopuksi Tampere-Haapamaki-Seinajoki. Nai
den rataosien liikenne oli ajalla I. 9. 1955-31. 8. 
1956 n. 6,5 rmd vedettya bruttotonnikilometria 
mikii merkitsee osapuilleen puolta koko rata
verkon vu otuisesta vbtkm-miiiirasta. 

Varastojen keskimaiirainen kirjanpidollinen 
arvo oli 8.o mrd mk eli 0.5 mrd pienempi kuin 
edellisena vuonna. Polttoaine- ja puutavarava
rastojen keskimaariiinen arvo oli em. summasta 
2.7 mrd mk. Hankinnat varastoihin olivat 10.4 
mrd mk eli 2.a mrd mk pienemmat kuin v. 1957. 

4. Talous ja tariffit 

Rautateiden talous, jos pidetaiin silm.alla vain 
kirjanpidollista lopputulosta, ei sanottavasti 
karsinyt vallinneesta lamakaudesta. Alijaama 
oli vain 230 mmk eli O.s, kun se edellisenii. vuonna 
oli yli 6 %- Tulos oli nainkin edullinen siita huoli
matta, etta kustannushinnat nousivat poltto
aineiden hintoja lukuunottamatta. Selityksena 
on se, etta kustannusten volyyrni on saatu pidet
tya kurissa. Taloudellinen kehitys kay ilmi taulu
koista 3 ja 4. 

Taulukko 3. Rautateiden kayttob..-ustannusten hintaindeksit vv. 1954-58 (Kustannuskatsauksesta) 

Hintaindeksi 1195+ 1 1955 

H enkilokustannukset ................... .... ....... ... 100 110 
Vetovoiman polttoaineet ............ . ................. 100 102 
Radan, rakennusten ja laitteiden h.-unnossapito .......... 100 102 
Kaluston korjaus ...... .............................. 100 101 
Muut kayttokustannukset 1) ...............•........•. . 100 101 

1 1956 I 1957 

126 134 
110 119 
110 117 
106 111 
107 116 

11958 

142 
111 
121 
121 
120 

I 
Muutos 
% 
1957/58 

+5.6 
- 7.2 
+3.3 
+8.3 
+3.3 

.. .. Ylcrnen kayttokustannusrndeks1 1) . . . . . •.......•... .. . ·I 100 106 117 -12o 130 1 +3.s 
1) ei sisa.Ua poistoja. 

Taulukko 4. Rautateiden kirjanpidon mukaiset kayttomenot, tulot ja vuositulos vv. 1954-58, 
mmk (Kustannuskatsauksesta) 

Erii 1 191)4 1 1955 1 1956 11957 195 

H cnkiloh.-ustannukset . .................... . ..... . ..... 11 510 13 252 15 175 16 374 1G 949 
Vetovoiman polttoaineet 1) ...................... . .... . 4 233 4 592 4 818 4 648 3 807 
Radan, rakennustl'n ja laitteiden kunnossapito . . .. .. .. . . 2 289 2 591 3 282 3 262 3 047 
Kuljetuskaluston, antojen ja tyokoneiden lmnnossapito .... 2 828 2 987 3193 3 445 3 24-1 
Sekalai et kayttokustannukset 2) ..... .........•. . . . ... . 1124 1412 1 619 1 5 0 1644 
Kirjanpidon mukaiset poistot .... . ... .. ...... . ........ 566 732 894 1 021 1143 

.. .. .. 
Kayttomenot yhteensa 22 550 -I 2o 566 1 28 982 30 329 29 854 

Tulot . .. ... ...... . ..... .. . . .. . . ........ . ........... . I 23 852 I 25 101 I 21 184 1 28 543 I 29 624 

Vuositulos ... . .... . ..... .... . .......... .... ... . ...... I+ 1302 !- 465 1- 1 798 1- 1 786 1- 230 
1) Veturien ja moottorivaunujen polttoaineet 
') Sisii ltaa mm. autojen polttoaineet. 

Kuten taulukosta 3 havaitaan, henkilokustan
nusten hintaindeksi nousi lahes 6 % - Syyna oli 
jo edellisen vuoden loppupuolella toimeenpantu 
virantoi.m.itusrahojen korottaminen, joka nyt 
vasta paiisi vaikuttamaan kokonaisen vuoden, 
sekii I. 4. 1958 tapahtunut vi.rkarniespalkkojen 
tarkistus. Vetovoiman polttoaineet muodostavat. 
mielenkiintoisen ryhmansa. Niin liikenteen muu
tosten kuin dieseloinnin ja erilaisten rationali
soimistoimenpiteiden vaikutus pitiiisi nakya juuri 
siina ehk a herkimmin . .;ros polttoainekustannuk
set vuosina 1957 ja 1958 muutetaan samaan 
hintatasoon ja lasketaan kustannus bruttotyo
yksikk6a kohti, havaitaan v. 1958 paiistyn n. 
14 % halve=alla kuin edellisena vuonna. 
Huolimatta radan ym. kunnossapidon ja kaluston 
k orjauksen hintatason noususta on naiden kus
tannusten volyymi laskenut (reaalinen vahennys 

2 

edellisen eran kohdalla on 10 % ja jalki=iiisen 
kohdalla n. 14 %) . Tahan on paii.asiassa syyna 
se, etta maararahoja on myonnetty entista 
niukemmin ja etta valtiovalta maarasi jo myon
nettyjen varojen suhteen suoritettavaksi 20 %:n 
ns. tehosaastamisen kaikissa harkinnanvarai
s issa menoissa. Sen sijaan todellinen kunnossa
pito- ja korjaustarve olisi ollut paljon suurempi, 
eihan rom. sita vajausta, mikii syntyi sotavuosina 
ja heti niiden jalk:een, ole v iela lahimainkaan 
saatu umpeen. Lopuksi todettakoon, etta vaikka 
koko kustannustason nousu oli yhteensa vajaa 
4 % , r eaaliset kokonaiskustannukset vahentyivat 
n. 4 %: lla. Nain selittyy kirjanpidollisen vuosi
tuloksen edullisuus. 

Kertomusvuonna toimitettiin yleinen tariffin
korotus siita syysta, etta edellisena vuonna 
toimeenpantu devalvaatio tulisi nostamaan myos 
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rautatien kustannuksia. Vuoden alusta korotet
riin rnatka- ja kiitotavaran tariffeja 16.6 %:lla 
eka helmikuun alusta matkalippujen tariffeja 

keskimaarin n. 20 %:lla. Odotettua sitkeammiista 
lamakaudesta aiheutui, ettei korotuksilla ollut 
ehka niin suotuisa vaikutus tuloihin kuin oli 
odotettu, vaan eraat merkit viittasivat larna
kauden ja kiristyviin kilpailun aiheuttaneen 
liikenteen viihenemistii rautatieltii. Kilpailu
kyvyn parantamiseksi suoritettiinkin sitten useita 
tariffijiirjestelyji:i ja -muutoksia, joi ta tiirkeim
miit olivat seuraavat. Henkil6liili:enteessii otet
tiin toukokuun alusta koko maassa kaytiintoon 
erityinen yleista tariffia alhaisempi paikallis
liikennetariffi ja poistettiin pikajunien lisamaksu, 
jollainen oli pitanyt Uihan saakka suorittaa, jos 
matkalippu oli ostettu aile 100 km:n matkalle. 
Tavaraliikenteessa, missa jo aili:ai emmin oli 
korkeimpien eli 1. ja 2. vaunukuormaluokkien 
tavarat rahditettu luokan 3 mukaan, miia.rattiin 
kesiikuun alusta luokkiin 1-3 kuuluvat tavarat 
rahclitettaviksi luokan 4 mukaan. Samalla li ven
nettiin ns. vauntmsiirtomaksujen kantamisperus
teita. Kappaletavaran rahdituksessa otettiin 
samasta ajankohdasta kiiytanti:ion paljousalen
nusta merkitseva uusi rahtiluokka A 1 , jonka 
mukaan vahintaiin 500 kg:n lahetykset saivat n. 
10 %:n alennuksen. Paljousalennusta lisattiin 
marraskuun alusta ottamalla kaytantoon jalleen 
uusi luokka A 2, jonka mukaan vahintiian 2 000 
kg:n liihetysten rahti edelleen aleni n. 10 %· 
Viimemainitusta ajankohdasta alennettiin myos 
kookkaan ja eritti:i.in kookkaan tavaran paino
rajoja seka eraiti:i. lamminvaunumaksuja. 

Talvirahtitasotus oli samanlaisena kuin edelli
seni:i. talvena voimassa 1. 11- 15. 5. eli nyt puolel
latoista kuukaudella pidennettyna Kataja
nokalle, Hankoon, Turkuun, Raumalle ja Manty
luotoon. Mainituista satamista lahimpaan ei 
nytki:i.an myonnetty rahtitasoitusta varsinaisten 
perinteellisten talvirahtimaaraysten puitteissa. 

Sen sijaan kulkulaito ten ja yleisten toiden 
ministerio antoi rautatiehallitukselle luvan myon
taa vuosittain takaisinmaksuteitse sellaisen rahti
alennuksen etta rahti ajalla 1. 11-31. 5. Haapa
maen pohjois- ja itapuolelta seka Kouvolan ita-, 
eteli:i.- ja pohjoi puolelta em. satamiin oli sama 
kuin lahimpaan niista. Edelleen oili:eutettiin 
rautatiehallitus Hangon valtionsataman liiken
teen elvyttami eksi kuljettamaan tavaraa Han
gon satamaan rataosilta Riihimaki-Heinola
Loviisa-Kouvola ja Riihimaki- Hameenlinna 
samalla rahdilla kuin Katajanokalle. 

5. Yhteenveto 

Kertomusvuosi oli toinen perattain n hiljai
sen liikenteen vuosi, aste-eroa on vain ikali, etta 
se liikenteellisesti oli ili:aankuin vuoden 1957 
huononnettu painos. Valopilkkuna oli vain se, 
etta laitoksen kustannukset saatiin painettua 
jotakuinkin seuraamaan liikenteen supistumista 
niin, etta lrun tariffitasoa oli vuoden alussa 
nostettu, taloudellinen tulos oli vahemman ali
jai:i.mainen kuin kolmena edellisena vuotena. 
Rautateiden ensisijaisena tarkoituksena on kui
tenkin liikenteen valittaminen ja ensisijaisena 
paamaarana liikenteen volyymin saaminen mah
dollisimman suureksi, jolloin taloudelliseen tasa
painoonkin paasy helpottuu. Tasti:i syysta voimat 
on keskitetti:i.vi:i. valtaamaan takaisin menetettyii 
liili:ennetta ja saamaan uudesta liikenteestii 
rautatielle luonnostaan kuuluva osa. Tahiin 
tahtaavat niin sisaisten jarjestelyjen edelleen 
kehittaminen !ruin ne teknillisen modernisoinnin 
toteuttamispyrkimykset, joista tarkeimpiinii on 
mainittava kertomusvuonna valmistunut sah
koistamissuunnitelma. Kulunut vuosi on rauta
tielaitoksessa ollut ikaankuin vauhdinottoa, ja 
se seikka, miten kauan tallaista viela kestaa, 
riippuu ratkaisevasti maari:irahojen saannista. 



I. YLEINEN HALLINTO 

Tyontutkimus ja siihen liittyva rationalisointi
toiminta 

Vuoden kuluessa tapahtui toiminnassa merkit
tavi:i organisatorinen muutos. Tyontutkimus
toiroisto muutettiin jarjestelytoimistoksi, jonka 
tehtavat tasmennettiin seki:i samalla laajennet
tiin kasittami:ii:in tyontutkimuksen ja siihen liit
tyvan rationalisointitoiminnan suunnittelun ja 
suorittaminen valtionrautateiden kaikilla toimi
aloilla. Toiminnan tehostamiseksi ja paikallisen 
tutkirnustarpeen tyydyttamiseksi annettiin ra
tionalisointialan erikoiskoulutusta 30 keskus- ja 
linjahallinnon virkamiehelle. Koulutuksen tar
koituksena oli samalla linjahallinnon oman tyon
tutkimustoiminnan kehitti:iminen, josta paa
konepajoilla oli jo aikaisemmin saatu myonteisia 
kokemuksia. 

Seuraava selostus on laadittu paiiasiassa 
toiminnallisen jaon pohjalla, koska se selvimmin 
kuvaa tutkimusten aloja. 

Liikenteen valiton hoito 

Liikennepaikoilla suoritetut tutkimukset ovat 
kohdistuneet piiiiasiassa liikenne- ja tyomaariin, 
osittain myos ratapihoihin ja liikennerakennuk
siin. Lukuisilla liikennepaikoilla suoritettiin hen
kilokunnan ki:iyton tutkimuksia, seka tyosken
telyn jarjestelya henkiloasemilla ja tavaratoi
mistoissa. Suurimmista kohteista mainittakoon 
Helsinki, Turku, Pasila, Kemi ja Vaasa. Rata
pihatyoskentelya selvitettiin mm Helsingissa, 
Hangossa ja Kotkassa. Turvalaitesuunnitelmien 
vaikutusta tyovoiman ka.yttoon on tarkastettu 
eri:iiden asemien kohdalla. 

Varikoilla tutkimukset ovat paaasiassa kohdis
tuneet moottorikaluston huoltotoiden ja -tilojen 
jarjestelyihin seka henkilokunnan miiii.rien tar
kistamiseen. Muun muassa selvitettiin veturi
miesoppilaiden tarve dieselkaluston lisiiantymisen 
aiheuttamissa muuttuneissa olosuhteissa. Laadit
tiin tutkimusten perusteella yleisohje kiskoauton 
kuljettajien aloitus- ja lopetusajoista. Kisko
autojen huolto siirrettiin erityiselle huoltohenkil6 -
kunnalle. Laadittiin suunnitelmat viidelle vari
kolle vetovoiman kulun ja raiteiden jarjestelyista. 
Tampereella, Kouvolassa ja osittain muuallakin 
roii.i.irattiin talli- ja huoltoheukilokunnan suoritus
aste tarvittavan tyovoimau selvitti.imiseksi ja 
tyonjaon parantamiseksi. 

3 10081 - 59/1,73 

Rat a p i h at. Tarkoituksenmukaisempiin 
raidejarjestelyihin tahtai.ivia ratapihatutkimu.ksia 
on suoritettu liikennepaikkojen ja varikoiden 
toiminnan tutkimuksissa. Yhteistoiminnassa rata
pihajaoston kanssa on suoritettu liikennetutkimus 
Kouvolan ratapihan uusimissuunnitelmia varten. 

R a d a n k u n n o s s a p i t o. Radan sepe
loinnissa on yhdessa linjahallinnon kanssa suori
tettu uuden roenetelroi.in tutkimus ja sisiii.inajo. 
Kovametalliporien kii.ytostii. kallionlouhinnassa 
tehtiin vertaileva tutkimus. Rajaytystoista suun
niteltiin ja valmistettiin filmi. Edellisena vuonna 
valmistettu sepelointifilmi taydennettiin kirjalli
sella selostuksella. Rikkaruohojen havittamiseksi 
natriumkloridilla tehtiin suunnitelmat ja avus
tettiin ko.keiluja. 

R a k en n u k s e t. Uusista rakennuksista 
suoritettiin Kuopioon suunnitellun varastoraken
nuksen tilojen laskelmat ja tehtiin luonnos. 
Tampereen moottorivetureiden korjaus- ja 
huoltohallista seka Toijalan ja Niiralan asema
rakennuksista ja Porvoon tavarasuojasta annet
tiin lausunnot ja esitettiin toiden jarjestelyjen 
vaatimat muutokset. Vanhoja liikennerakennuk
sia koskevia rakenteellisia muutossuunnitelmia 
on laadittu asemien ja niiden toimistojen toimin
nan rationalisoinnin ja rakenteiden modernisoin
nin seka releasetinlaitesuunnitelmien yhteydessa. 
Nii.in on useissa tapauksissa valtetty rakennusten 
laajentamiset ja saatu aikaan rakennusten ja 
henkilokunnan tehokkaampi kaytto. Esimerk
keina mainittakoon Kirkkonummen, Keravan, 
Rauman ja In.keroisten asemien muutos
suunnitelroat. 

Rautatiehallituksen huonetilojen rouuttuneiden 
olosuhteiden vaatimista jarjestelyista ja muutos
toisti:i on suoritettu tutkimuksia ja neuvotteluja 
sekii. laadittu suunnitelmat luonnoksineen. 

Konepaj atj avar ik.k okorj aamot 

Konepajoilla on piii:ipaino pantu uuden moot
torikaluston korjausprosessien ja -toiden tutki
miseen, tavaravaunujen .korjaukseen, suoritus
palkkauksen perusteiden maarittelyyn seka hen
kilokunnan miiaran jarjestelyihin. Lisaksi suori
tettiin eri konepajoissa joko kokonaisiin osastoi
hin tai niiden osiin kohdistuneita prosessi-, mene-
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telmii- ja aikatutkimuksia. Varildwkorjaamoilla 
ryhdyttiin suorittamaan henkil6kunnan kiiyt6n 
jiirjestelyihin tiihtiiiiviii suoritusastetutkimuksia. 

Konepajojen ja konejaksojen toimistot6iden 
tutkiminen a loitettiin. Ensi sijassa on huomio 
kiinnitetty kustannusten laskentaan ja siihen 
liittyvien tietojen keriiiim.iseen ja eri menetelroien 
keskiniiiseen vertailuun. 

V a r a s t o j e n h o i t o, t a r v i k k e e t j a 
t a v a ran i m i s t 6 . Linjahallinnossa suori

tettiin eri tahoilla piiii- ja kiiteisvarastojen henkil6-
kunnan kiiytt66n, kirjanpitoon ja ty6menetelmiin 
kohdisttmeita tutkimuksia. Standardisointia ja 
valm istusta silroallii p itaen suoritettiin ruuvien 
tutl<iminen ja suunniteltiin epakuranttien ruuvien 
ldiytt6. Tavaranimist6ssa saatiin kaksi osaa 
loppuvaiheeseen ja suoritettiin perustietojen 
l<erailya valmisteilla olevia osia varten. 

L o ro a k k e e t. Lomakkeita on tarldstettu 
82 1 ja uusia suunnitel t u 83 kpl. My6s on smmn i
teltu ja tarkastettu uusia asiakkaidon kannalta 
taloudellisempia rahtikirjoja. 

A l o i t e t o i m i n t a . Aloitteet on ratkaistu 
osittain y leisessa a lo itetoimilmnnassa, osittain 
koneosaston aloitetoimikunnassa. Aloitteita kiisi
teltiin 114 ja niista palkittiin 2 1. 

Hallin noll in en j a k o. Kulkulaitosten 
ja y leisten t6iden ministori6n piiiit6sten mukai
sesti liitettiin vuoden ail<ana valmiisiin ratoihin 
sekii, avattiin yleiselle liikenteelle rautatiehalli
tuksen mii.iirii.iimiissa Jaajuudessa seuraavat rata
osat: 

J oensutm-Koveron rautatierakennuksen 13. 3 
km:n pituinen rataosa Keskijii.rvi - Kovero syys
lmun 15. piiiviista 1958 lukien. Hallinnollisessa 
ja tilastollisessa suhteessa mainittu rataosa 
kuuluu J oensuun liikenneal ueeseen, 2. talous
jaksoon, 12. ratajaksoon, 8. konejaksoon, 5 . 
varastojaksoon ja 8. liikennejaksoon: seka 

Suolahden-Haapaja.rven rautatierakennuksen 
27.9 km :n pituinen rataosa Saarijiirvi- Enon
jiirvi tammikuun l. paiviista 1959 lukien. Hallin
nollisessa j a tilastollisessa suhteessa tiima rata
osa kuuluu Jyviiskyliin liikennealueeseen, 2. 
talousjaksoon, 5. ratajaksoon, 9. konejaksoon, 
3. varastojaksoon j a 9. liikennejaksoon. 

Tammikuun 21. paiviista 195 lul<ien muutet
ti in joulukuun 30. paivana 1955 vahvistettua 
jaksojakoa siten, etta varastonhoidollisesti 5. ja 
6. liil<ennejakso kokonaisuudessaan miiiirattiin 
Jmulumaan 4. varastojaksoon, 7. Jiikennejakso 
l. vara tojaksoon sekii 9. liikennejakso 5. varasto 
jaksoon. 

H a l 1 in t o as e t u k s en ro u u t tam i-
n en. Kulkulaitosten ja y le isten t6iden minis
terin esittelystii rouutettiin valt ionrautateiden 
hallinnosta 21. piiivana joulukuuta 1932 annetun 
asetuksen seur·aavat kohdat: 14 §:n 1 momentin 
1 k ohta, 15 §:n 1 rooroentin 2 kohta, 46 §:n 1 roo
mentin 2, 4, 5 ja 7 kohta ja 2 momentti, 4 §:n 2 
momentin 3 ja 4 kohta, 49 §:n 1 j a 2 moroentti, 

50 §:n 3 ja 4 momentti, 55 §:n 1 momentti, 56 ja 
57 §, 58 §:n 2 momentti sekii 68 ~:n 1 momentti . 
14 §:n muutos johtui v. 194 rautatiehallituksen 
hallinto-osa toon perustetun ty6ntutkimustoi
miston nimen rouuttarnisesta jarjestelytoimis
toksi, 49 §:n muutos koski koneinsin66rin viran 
kelpoisuusehtoja. Muut muutokset johtuivat 
paiiasiallisesti virkojen j a toimien nirnikl<eiden 
rouuttumisesta. 

R aut at i e h a 11 inn on t y 6 .i ii r j est y s 
Kertomusvuonna tehtiin muutoksia ty6jiirjes 
tyksen 3, 4, 11, 15, 17, 26 ja 33 §§:iin. Muutokset 
koskivat rom. liikenneosastolta esiteltiivien asi 
oiden siirtamistii y lij ohtajalta piiajohtajan esit
te1yyn seka varasto -osaston asioiden vastaavan-
1aista s iirtiimistii piiajohtajalta y1ijohtajan esitte
lyyn, jarjestelytoimiston kokoonpanoa ja tehtii
viii, siihk6teknillisen toirniston kokoonpanoa ja 
tehtaviii, tiedoitustoirointaa ja roainontaa seka 
kaupallista toirointaa koskevien asio iden k iis it
te1ya. 

T y 6 a i k a 1 a k i. Sosiaaliroinisteri6n annettua 
huhtikuun 19. piiivanii 1958 ty6aikalain sove1ta
roista ty6njohtaja-aseroassa olevi in vi.rkamiehiin 
koskevat oh jeet, miiariis i rautatiehallitus muutok
sena toukokmm 6. piiiviina 1956 j Ltlkaisemiinsa 
roiiariiyksiin, etta niiita uusia ty6njohtajavirka
miehille y li- ja sunnuntaity6stii suoritettavaa 
korvausta koskevia ohjeita oli valtioru·autateilla 
noudatettava. SamaHa rautatiehallitus kuroosi 
aikaisemroat ty6njohtajavirkamiesten sunnuntai
ty6korvauksesta a n taman sa miii:iriiykset. 

0 p e t u s t o i m e n o h j e s a a n t 6. Kuma
ten aikaiseromat miiariiyksensa rata-auton ja 
liikkuvan ty6koneen kuljettajan piitevyysvaati
rouksista rau tatieha lli tus muutti sanottua asiaa 
koskevan opetustoimen ohjesiiann6n 45 S:n 6 
lisiimiiar iiy ksen. 

V R : n 1 e h tip a 1 v e 1 u. Rautatiehalli
sen tekemiillii paiit6ksella muutettiin valtion
rautateiden lehtipalve1un jarjestelystii taromi
kuun 16. paiviina 1951 annettuja ma.ariiyksia 
siten, etta lehtipa1velu siirrettii.n tariffiosaston 
a1aisuudesta hallinto-osaston a1aisuuteen. 

K ii y t t 6 k o ro i t e a t . Rautatiehallituksen 
ja miiarattyjen henl<il6kuntajiirjest6jen viilill ii 
tehtiin kertomusvuonna sopimus jaksonkaytt6-
komiteain ja keskuskaytt6koroitean toiminnan 
jatkaroisesta edelleen vuoden 1959 ajaksi. Maini
tut sopimukset ovat s isall6l tiian taysin saman
Ja iset kuin edellisellii kerralla vtwnna 1957 tehdyt 
sopimukset. 

L i n j a h a I l i n n o n p 1 1 r i e n n e u v o t
t e l u k u n nat. Valtionrautateiden 1injahal
lintoon kullekin sellaiselle alueelle, jolla on samat 
roaantieteelliset raj at kuin lilliennejaksolla, perus
tettiin tammikuun 28. piiivanii 1958 piirin 
n euvottelukunta, jonka tehtiivii.n ii on tehostaa 
yhteisty6ta ja sopia yhdenmukaisesta roenette
lysta alueen eri rautatieviranomaisten toimin-
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nassa, tehda rautatien tarkoitusperia edistavia 
ehdotuksia, varsinkin sellaisia, jotka lisaavat 
kannattavuutta ja vahentavat menoja seka 
antaa rautatiehallitukselle lausuntoja asinissa, 
joilla on huomattavaa taloudellista, liikenteen
hoidollista tai muuta merkitysta. Piirien neuvot
telukunnat toimivat paajohtajan (ylijohtajan) 
alaisina ja niihin kuuluvat jiiseninii asianomaiset 
rata-, kone- ja liikennejaksojen piii:illikot, joista 
yksi vuorovuosina puheenjohtajana. 

T o i m i k u n n at. Vuoden 1958 aikana rau
tatiehallitus asetti toimikunnat: 

- valmistelemaan ja laatimaan ehdotuksensa 
niiksi toimenpiteiksi, jotka aiheutuvat rauta
tierakennusosaston suunnitellusta liittamisesta 
rataosastoon ja sen yhteydessa tapahtuvasta 
rautatierakennustoirniston siirtamisesta rata
osaston alaiseksi toimistoksi; 

- tutkimaan valtionrautateiden vetovoimaka
luston miehiston patevyysvaatimuksia, koulu
tusta ja muita niihin oleellisesti liittyvia kysy
myksia seka tekemiian rautatiehallitukselle 
niita koskevia ehdotuksia; 

- kasittelemaan valtionrautateiden varastoihin 
kertyvien inkurantti- ja liikatavaroiden kulu
tukseen saattamista koskevia kysymyksia; 

- tutkimaan ja selvittamaan valtionrautateiden 
palveluksessa olevien invaliditeetin tai sairau-

den johdosta osittain tyokyvyttomien henki
loiden kuntouttarnisecn ja tyohon sijoittami
seen liittyvia kysyroyksia; 

- tutkimaan ja selvittamaan Loviisan Rautatie 
Oy:n toirninnan lopettamiseen ja sen tehtavien 
siirtamiseen valtionrautateiden hoidettaviksi 
liittyvia kysymyksia; 

- tutkimaan milia tavoin rautateiden nykyista 
tariffijarjestelmiia olisi kehitettava ja minka
laista tariffipolitiikkaa noudatettava, jotta 
voitaisiin turvata valtionrautateiden asema 
nykyisessa eri kuljetusmuotojen valisessii 
kilpailussa; 

- tarkistamaan liikenteelliset ja teknilliset perus
kysymykset laskumakien :raidejarrujen han
kintaa varten; 

- tutkimaan voidaanko ja minkalaisin rajoituk
sin pitaii valtionrautateiden palveluksessa 
liikenneturvallisuutta vaarantamatta tai 
yleista etua vahingoittamatta henkiloita, jotka 
eivat tayta yleisen terveydentilan, variaistin, 
naontarkkuuden, kuuloaistin ja puhekyvyn 
subteen valtionrautateiden Jaakarintarkastus
ohjesaannon vaatimuksia; 

Kertomusvuonna kiisiteltyjen asiain lukumaara 
kay selville alia olevasta taulukosta, johon ver
tailun vuoksi on otettu myi:iskin edellisen vuoden 
vastaavat luvut. 

Rautatiehallituksessa v . 1958 kasiteltyjen asiain lukurnai:i?·a 

Yleisistunto Osastoistunto Esittely piiii- Esittely Yhleen.sii. 
tai ylijohta- johtajalle 

Osaslo, joka asian on esiteUyt jaUe 

1957 1 1958 1957 1 1958 1957 1 1958 1957 11958 1957 1 1958 

H.allinto-osasto ... ............. . 
Talous >> ••••••••••••••••. 

Rata » ................ . 
Kone » ...•..... .... .... 
Varasto » . •....•.... ..... . 
Liikenne >> ••••••••••••••••• 

Tariffi >> ••••••••••••••••• 

Rautatierakennusosasto ........ . 

2 
12 

7 
5 
2 
3 
3 
1 

5 
13 
16 
15 

7 
1 
3 

347 
520 
542 
265 
484 
258 
104 

97 

316 
440 
556 
273 
381 
230 
111 
88 

53 
217 
14 
21 
27 

525 
35 
98 

67 
251 

15 
34 
31 

397 
40 

110 

5 279 
1239 
2 705 
2 265 
1911 
3 967 
9 608 

787 

3 838 
1571 
2 973 
2183 
2 034 
2 725 

10129 
870 

5 681 
1 988 
3 268 
2 556 
2 424 
4 753 
9 750 

983 

4 226 
2 275 
3 560 
2 505 
2 446 
3 359 

10 281 
1071 

Yhteensa 1 35 1 60 1 2 617 1 2 395 1 990 1 945 1 27 761 1 26 323 1 31 4031 29 723 

Ammattiopetus. Rautatieopistossa pidettiin ker
tomusvuonna yhteensii 17 kurssia 685 oppilaalle. 

Liikennejaksoissa jarjestettiin 2 alokaskurssit 
60 oppilaalle sekii ilmajarru- ja vaihtoliikkeiden 
ohj ausk'"U.l·ssej a liikennetarpeen edellyttiimiissa 
laajuudessa. 

Veturinlamrnittajakursseja oli 5, joilla oppi
laita kaikkiaan 123. Nama kurssit jotka jarjes
tettiin laajennetun ohjelman mukaan, oli aloi
tettu syksylla 1957. 

Englannin ja ranskan kielikursseja jarjestettiin 
41 osanottajalle. Venajan ja englannin kielissii 
oli edelleen myos kirjeellistii. opetusta. Kirjeopis
tojen kautta on opiskellut englantia, ranskaa, 
saksaa ja ruotsia 22 henkiloii.. 

Kirjanpidon kirjeellisen opiskeluun on osallis
tunut 50 henkiloa. 

Rautatieopiston omien kurssien osanottajat 
j akaantui vat seuraavasti: 
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Liikenneosasto : 

Ylemmat liikenneoppikurssit ..... . ......... 0 2 
Alustavat liikenneoppikurssit •••••••••• 0 ••• 1 

3 

Tariffiosaston oppikurasit ............... . . 1 
Varastomestarikurssit .... . ................ 1 
Rautatierakennusosaston varastoesimiesten 
kurssit ..... . .... .. . . ......... . .. .. ... . .... . ... 1 
Kone- ja varas to -o8aston kurssit • ••••• 0 •••• 1 
Ty6koneiden kaytt.jatkokoulutuskurssit ..... 3 

Koneosasto: 

Veturinkuljettajakurssit ........ . .... . .... . 2 
Vr 11-kulj. kurssit • •• • •••• 0 •••• • •• • •• • ••• 4 
Hr 12-kulj. peruskou.lutuskurssit ........... 1 

7 

Kaikkiaan ••••••••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••• 17 

Veturimiesten patevyy8kirj oj a 
on annettu: veturimestarinkirjoja 7, veturin
kuljettajankirjoja 145 ja veturinUi.mmittajan
kirjoja 157 kpl. 

D m 7-m o otto r iva u nun k u l jet t a 
j i en k u r s s e j a on jarjestetty Helsingissa ja 
Riihimaella yhteensa 158 osanottajalle seka 
kiskoautonrahastajakursseja Helsingissa, Tam
pereella ja JyvaskyHi.ssa yhteensa 69 osanotta
jalle. Lisaksi on kiskoautonrahastajatehtaviin 
joutuville eri jaksoissa jarjestetty taydennys
kursseja. 

R a u t a t i e r a k e n n u. s t y 6 n a m m a t
t i k u r s s i t jarjestettiin Suolahden-Haapa
jiirven rautatierakennuksella. Kurssit alkoivat 
l. 10. 1957 ja piiiittyivat 14. 6. 1958. 

J ii r j e s t e I y m e s t a r e i d e n j a t k o-
k o u I u t u s k u r 8 8 i t jarjestettiin 52 luento
tuntia ka8ittavina 24:lle liikenneosaston nimeii
malle paavaununjakajana toimivalle 2 luokan 
li.iltennetarkastajalle ja jarjestelymestarille. 

Sa h k 6 alan k o u l u t us on jatkunut 
yhteistoiminnassa sahk6konepajan ja Ammattien
edistiimislaitoksen kanssa. 

P sy lcoteknillinen lab oratorio 

Toimintavuonna laboratorian ty6skentely ke
hittyi osittain uuteen suuntaan. Rautatielaitok
sen piirissa vallinnut ty6llisyystilanne aiheutti 
sen, etta laboratorian tavanomaisissa juoksevissa 
tehtavissa parina edellisena vuonna jatkunut 
kasvu pysiihtyi ja kiiantyi laskuksi. Samaan 
suuntaan vaikuttivat my6s koko laitoksessa 
toteutetut tai vireillii olevat teknilliset uudis
tukset. SamaHa kun rutiinity6n miiarii taten 
pieneni, laboratorian tyoala laajeni kokonaan 
uusilla tehtiiv.illa. Niinpii toimintavuoden aikana 
suoritetuista tehtiivistii syntyykin melkoisesti 
toisenlainen kokonaisuus kuin edellisinii vuosina. 

Muutokset ilmeniviit ensi sijassa toiminta
vuonna tutkitun koehenkil6st6n rakenteesta. 
Lulrumiiiiriiisesti koko tiima joulllio on jonkin 
verran pienempi kuin edellisinii vuosina. Luku-

-

naista miesta 

kurssia 5 luokkaa 134 oppilasta 1 133 
2 59 5 54 

kurssia 7 luokkaa 193 oppilasta 6 187 

kurssi 1 1uokka 19 oppilasta 19 
1 25 25 

1 26 26 
1 30 9 21 
3 94 94 

3 l) 101 101 
4 160 l) 160 
1 37 ~ 37 

kurssia 8 luokkaa 298 oppilasta 298 

kurssia 22 luokkaa 685 opp.ila8ta 34 651 

maariiinen viihennys ei kuitenkaan ole kovin 
suuri eikii merkitse liiheskiian huomattavinta 
muutosta; niita ovat eri koehenkil6ryhmien koh
dalla ilmeneviit vaibtelut. Niinpa perinniiinen 
>>piiaryhmii•>, nimittain veturimiehet, on supistu
nut kaytiinn6Uisesti katsoen olemattomiin. Sen 
toisen alaryhman >>varikoiden veturimiesalokkai
den» vahenerninen voitiin todeta jo edellisena 
vuonna. Uutta sita vastoin on se, etta toiselle 
alaryhmalle >>konepajakoulujen lam:rnittajaoppi
laille» toimintavuonna ei pidetty lainkaan kokeita. 
Alussa mainituista syista niiet aiheutui, ettei 
konepajakouluihin aikaisemmin tutkittujen li
saksi otettu uusia tallaisia oppilaita. Myoskiian 
>>liikenneoppilaiden•> ryhmiia ei toimintavuoden 
tutkituissa esiinny; tiillaisial<aan uusia oppilaita 
ei naet ole otettu. 

Suurimman ryhmiin muodostavat nyt >>kone
pajakoulujen ammattioppilaat.>> Lukumaiiraiseen 
kasvuun on taman ryhman kohdalla vaikuttanut 
itse valintasysteemissii toteutettu muutos. Kokei
ta on toimintavuoden a lusta ryhdytty suoritta
maan paitsi ao. konepajakoulun sijaintipaikka
kunnalla myos use.illa suur.illa r isteysasemilla, ja 
kukin koehenkilo on kutsuttu tutkittavaksi 
hiinen asuinpaikkaansa lahinna olevalla »koe
paikkakunnalla>>. Kun tutkittaville kokeista aiheu
tuvia matkoja taten on keskimiiarin voitu tuntu
vasti lyhentiiii ja kun kokeet samalla on muutettu 
kaillliien tutkittavien osalta yksipiiivaisiksi, -
mika sekin on kaynyt painsa kiiytannollisin 
jarjestelyin ja kokeiden laajuuteen puuttumatta 
- tutkittavaksi on katsottu voitavan kutsua 
t1.mtuvasti enemmiin hakijoita kuin ennen. 
Aikaisemmin tutkittujen miiara perinniiisesti oli 
kaksi kertaa niin suuri kuin haettavina olevien 
oppilaspaikkojen lulm. Toimintavuonna tiimii 
suhde on kesk imaiirin ollut 6: 1, eraissa yksityis 
tapauksissa sitakin 8uurempi. Niiin on >>paperi
karsintaam pakosta liittyvia vaikeuksia yha 
enemman siirretty soveltuvuuskokein ratkaista
viksi . Koulujen .ilmoittamat kokemultset viit
taavat siihen, etta valintoja nain on voitu tehos
taa. On otaksuttavissa, etta toteutetut muutok
set myos hakijain kannalta ovat edistysaskeleita. 
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Toinen tekija, joka on aiheuttanut >>ammatti
oppilaiden>> ryhmassa lukumaaraista kasvua on 
se, etta siihen nyt kuuluvat uutena alaryhmana 
»sii.hkoasentajaoppilaat>>, joita toimintavuonna 
ensi ker-ran VR:lla otettiin. 

Kokonaan uutena. ryhmana ovat mukana myos 
>>erityistapaukset>>, ts. ylilaakarin laboratorioon 
osoittamat rautatielaiset, joiden elakkeelle siirty
minen tai siirtaminen ennen maaraaikaa on 
kokonaan tai osittain psyykkisiin tekijoihin 
vedoten harkittavana. Nama tapaukset merkitse
vat laboratoriolle luonteeltaan tahanastisista 
selviisti poikkeavaa ja sangen vaativaa tehtiivaa. 
Sinansa taman lisatehtavan saaminen ja ennakko
tiedot sen mahdollisesta laaj enemisesta ovat 
laboratorion kannalta rohkaisevia ilmioitii. ja 
konkreettisen yhteistyon alkaminen terveyden
hoito-jaoston kanssa mita ilahduttavinta. 

Pariin viime vuoteen verraten uusi on myos 
>mlkopuolistem ryhma. Siihen kuuluu tie- ja -vesi
rakennushallituksen aloitteesta Kuoreveden 
lentokenttatyomaalla tutkittujen nuorten tyotto
mien alaryhma, jolle pidettiin soveltuvuuskokeet 
koulutuskelpoisimpien valitsemiseksi ja ryhmit-

1. V eturimiehet 

varikoiden veturimiesalokkaat 

2. Konepajakoulujen ammattioppilaat 

telemiseksi suunnitteilla ollutta ammattikoulu
tusta varten, ynna eraita Kuoreveden kunnan 
pyynnosta samassa yhteydessa tutkittuja nuoria 
seutukuntalaisia, joille pyrittiin antamaan amma
tinvalinnan ohjausta. 

Myos esikokeissa on ollut uusia ryhmia, joista 
>>tyokoneiden kayttajat» nimen omaan mahdollisia 
vastaisia valintoja silmalla pitaen. Lisaksi labora
torio omalta osaltaan on saanut paatokseen val
mistelutyot kahden mu"Lm ryhman valintakokeita 
varten, niin etta e ikokeisiin niidenkin osalta 
voidaan ryhtya heti, kun kaytannolliset jarjeste
lyt hoidetaan tai tarvittavat uudet koelaitteet 
valmistuvat. 

Toimintavuotta on laboratorian kannalta 
pidettava suotuisana. Myonteinen kehitys on 
laboratorian osalta jatkunut, ilmeisesti voimis
tunutkin, ja tarkeimmat eri yhteyksissa asete
tuista tavoitteista on saavutettu. 

S o v e 1 t u v u u s k o k e e t, e s i k o k e e t, 
s e 1 vi t y k set. Toimintavuoden aikana labo
ratoriossa tutkittiin kaikkiaan 727 koehenkiloa. 
Nama jakaantuivat eri ryhmiin seuraavasti: 

5 5 

ammattioppilaita Turku . . .... ..... ................ . ..................... . 110 
76 

114 
111 

>> Pasila .... . ...... . . ................... . ....... . ........ . 
hitsaajaoppilaita Hyvinldia ............. . . .. ............. . .... . .......... . 
sabkoasentajaoppilaita Riihimtiki .. . ........ .. . . .. .................. . .. . .. . 

3. K ontt01·ihenkil0kunta 

Tfo:n konttorioppilaita ........................ . ........ . .............. . . . 
Lehtipalvehm toimistoapulaisia .. ... ...... ... ............................ . 

4. Kurssien osanottajat 

Rro:n ammattityon kurssi 
VR:n tyontutkimuskurssi 

5. Erityistapaukset 

Ylilaakarin lahettf1miii 

6. Esikokein tutkitut 

tyokoneiden kayttajat, Rto, Vo ......................... . ............... . 
alokkaita, Helsinki ............................................. . ....... . 

7. Ulkopuoliset 

TVH:n lentokenttatyomaan nuorukaisia .................. .. .............. . 
Kuoreveden kunnan osoittamia nuorukaisia ..... ... ... . .... ........ .. . .... . 

8 
4 

17 
25 

8 

43 
20 

177 
9 

411 

12 

42 

8 

63 

186 
727 

Kaytossa olleiden koesarjojen tarkoituksen
mukaisuutta ja kehittamismahdollisuuksia on 
pyritty selvittamaan entista monipuolisemmin. 
Menestyskontrollia on kaikkien tutkittujen ryh-

mien osalta jarjestelmallisesti jatkettu, ja testien 
teknillisia ominaisuuksia on tutkittu laaj oin 
selvitystoin. Toimintavuonna on suunniteltu 
esikokeissa kaytettavat testistot autonkuljet-
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tajien ja vaihtokonduktoorien valintakokeita 
varten; esikokeiden aloittaminen r·iippuu taman 
jalkeen siita, milloin muut elimet ehtivat hoitaa 
oman osuutensa. 

A=attinanalyysien laatimista on niin ikaan 
jatkettu. Toimintavuonna saatiin valmiiksi luon
nokset autonkuljettajan ja vaihtokonduktoorin 
tyon analyysiksi . Kummastakin luonnoksesta 
hankittiin useita asiantuntijalausuntoja, joiden 
perusteella ne korjattiin ja kirjoitettiin puhtaaksi. 
Junanlahettajan ja konepajatyolaisen tyon ana
lyyseja on edelleen jatkettu. 

K i r j a s t o, k a l u s t o j a v a l i n e i s t o. 
Laboratorian kaytossa oleva virkavaunu A 94 

on toimintavuonna kunnostettu ja maalattu 
Pasilan konepajalla. 

Huomattavia uusia valineita ei toimintavuonna 
ole saatu, mutta sen sijaan on Riihimaen sahko
konepajalla aloitettu kahden autonlmljettajien 
soveltuvuuskokeissa kaytettavan laitteen valmis
taminen laboratoriolle. Lisaksi on suunniteltu 
vanl1an reaktiokojeen uudistaminen ja alusta
vasti sovittu sen valmistamisesta. Useita muita
kin uusia viiJineita on suunnitteilla. 

II. RAT A, RAKENNUKSET J A LAITTEET 

Kiskonvaihto ja sepelointi: 

Edellisena vuonna N okialle paatettya Tampe
reen-Porin valisen rataosan 30 kg/m kiskotuk
sen vaibtoa 43 kg/m kiskotukseen jatkettiin 
Porin tulovaihteelle saakka ja Peipohjasta Rau
man tulovaihteelle, vaihtojen kasittiiessa 165. s 
km raidetta. Vastaavanlainen vaihto a loitettiin 
Seiniijoelta Ylivieskan suuntaan ja ennatettiin 
kun ratapihojen kohdat jatettiin vaihtamatta, 
Kauhavalle saakka, vaihdon oltua 31.2 }em rai
detta. Salon-Turun valisellii rataosalla 30 kg/m 
kiskotuksella ollut Halikon-Pairnion 22.9 lun 
vali vaihdettiin nyt myos 43 kg/ rn ki ·koihin. 
43 kg/m kiskotuksen vaihtoa uuteen samanpainoi
seen suoritettiin mm eri kohdissa Lunmaen
Vainikkalan valilla 15.2 l~m Riihimaen- Ha
meenlinnan valilla 2.8 km sekii Helsingin-Pasi
lan viiJilla itaisessa raiteessa l.s km pituudelta. 
Kaikkiaan vaihdettiin paaraidekiskotusta uusiin 
kiskoihin 240.2 km ja vaihdoissa vapautuneisiin 
samanpainoisiin tai aikaisempia raskaampiin 
kiskoihin 36.2 km pituudelta. 

Katkeamisen tai rikkoutumisen takia joudut
tiin kiskoja poistamaan raiteista 3 202 kpl. 

Oulun-Ylivieskan valisen rataosan sepelointi 
saatiin paatokseen ja jatkettiin tyotii Ylivieskasta 
Kokkolan suuntaan 15.7 km seka Seinajoen
Harman valilla 4.2 km pituudelta. Oulusta itaan 
Oulun-Vaalan viililla sepelOitiin raidetta 22.8 
km. Riibimaen-Toijalan ja Toijalan- Tampe
reen valisilla rataosilla suoritettiin sepelointitoita 
seka lantisella etta itaisella raiteella ensiksimaini
tulla rataosalla 27.9 km ja viimeksimainitulla 
rataosalla 13.9 km pituudelta. Mainittakoon 
viela eri kohdissa Karjaan-Turun valisella 
rataosalla yhteensa 16.6 ~~m pituudelta suoritetut 
sepelointityot . Erittelematta suoritettuja pie
nempia toita lisaantyi sepeliraidepatjalla varus
tettu paaraidepituus 125.7 km, josta kuitenkin 
jai puolivalmiiksi 37.4 km. Sepelia kaytettiin 
368 000 m 3 • Vuoden paattyessa oli paaraide
pituudesta valmiiksi tai puolivalmiiksi sepe!Oi
tyna 824.o km raidetta. 

Sillat: 

Rautatiesiltoja uusittiin eri puolilla rata
verkkoa kaikkiaan 59. Niinpa uusittiin Tampe
reen- Porin valisella rataosalla Kauvatsanjoen 
ja Lattomerenojan sillat, seka Rauman radalla 
Lapinjoen silta. Niinikaan valmistui Mustan
lahden terasbetoninen kahta raidetta varten 
tuleva silta Tampereen-Lielahden valilla . Sillan 
pituus on 101m ja tuli se maksamaan 62 milj. mk. 
Kaksoisraidetoiden aiheuttamista sillanrakennus
tOista mainittakoon Vanajaveden holvisilta seka 
l'istikkosillan perustukset lantista ja Kuurilan
joen levypalkkisilta itaistii raidetta varten. 

Ylikulkusil toja valmistui 6. Naisti:i. olivat huo
mattavimmat Hangon ratapihan yli johtava 
7-aukkoinen 147 m pituinen silta, Patastenmaen 
5-aukkoinen 92 m pituinen silta Riihimaella sekii. 
niinikaan 5-aukkoinen 67 m pituinen silta 
Keravalla. 

Rakennukset: 

Edellisen vuoden talonrakennusohjelmaan 
sisaltyneen Kontiomaen 24 huoneiston ja tila
vuudeltaan 6 579m3 olevan kivitalon valmistumi
nen siirtyi, koska rakennustyo oli valilla keskey
tettyna, kertomusvuodelle. Puusta rakennettiin 
3 huoneiston talo Kouvolaan, 2 huoneiston talo 
Haminaan ja Imatralle seka 1 huoneiston talo 
Ylivieskaan. Turussa laajennettiin asuntotaloa 
yhdella huoneistolla ja Mantyharjulla lisahuo
neella. Lisaksi valmistui kaksi asuinhuoneistoa 
muiden kuin asuntotalojen yhteyteen, joten uusia 
huoneistoja valmistui yhteensa 35. 

Muutenkin parannettiin asunto-oloja rakenta
malla erilaisia talousrakennul'-Sia kuten mm 7 
saunaa. Samoin valmistui useita huoltoraken
nuksia tai tiloja kuten tyo- ja huoltorakennus 
rataosastoa varten Kouvolaan (7 940 ms), kor
jauspaja- ja huoltorakennus kone- ja rataosastoa 
varten veturitallin yhteyteen Poriin (4 950 m 3 ) 

seka tyo - ja huoltorakennus (1 920m3 ) ja tervey-
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denhuoltokeskus (910 m 3 ) Toijalaan. Kolme 
ensiksimainittua olivat kivirakennuksia. Mikke
liin valrnistui kivesta rakennettu kylla.styslaitos 
(1 670 m 3 ), Rajamaelle tavaratoimisto ja -suoja 
seka Ouluun puutavaravarasto. Edellisena 
vuonna Riihimaelle valmistuneen siirtokuormaus
katoksen yhteyteen tehtiin lajittelukatos laitu
reineen. Porissa laajennettii:n autojen huolto
korjaamoa ja Lahden autotallissa suoritettiin 
peruskorjaus. Vuoden lopulla aloitettii:n Kouvo
lan asema- ja postitalon rakennustyot. 

M aa-alueiden lunastaminen 

Ratapihojen laajentamista samoi:nkuin radan
oikaisuja varten jouduttiin lunastamaan maa
alueita eri puolilta rataverkostoa. Niinpa luna -
tettiin Turussa 100 000 m 2 , Mykanmaen liikenne
paikkaa varten Pieksamaen maalaisku:nnassa 
29 210 m 2, Kantalassa 14 600 m 2, Kalvitsassa 
14 425 m 2 ja Hikialla 10 300m 2 • 

Ratapihat, kuormausalueet, laiturit fa tiet: 

Niinkuin edellisi:nakin vuosina suoritettiin myos 
kertomnsvuonna ratapihalaajennus- ja raide
jarjestelyja lukuisilla liikennepaikoilla. Uusia 
sivuraiteita naulattiin, entisia jatkettiin ja muo
dostettiin uusia raideyhteyksia. Huomattavim
pi_na mainittakoon Malmilla, Hyvinkaalla ja 
Riihimaella, jossa tavara-aseman raiteiston muu
to tyot aatiin piiatokseen, seka HeinolMsa, 
Alavudella, Oulun Nokelassa, Kaipiaisissa, 
Mantyharjulla, Mikkelis a, Kantalassa, Pieksa
maella, Iisalmella ja Joensuussa suoritetut tyot. 
Harvialassa ja Turengissa suoritettiin kakso is
raidetoiden aiheuttamat jarjestelyt. Viinijarvella 
valmistui, turvalaitteita lukuunottamatta, kol
mioraide. Turun ratapihalla suoritettiin perus
parannustyona raiteiston nostoa ja sorastusta. 

Rataosalla Salo-Tottola valmistui rakenteilla 
ollut radanoikaisutyo, kasittaen rom 533 m pitkan 
Tottolan tunnelin, mutta jai liikenteelle ottarni
nen tul valle vuodelle. Samoin valmistui rata. 
osalla Inkeroinen-Hamina radanoikaisu Liik
kalan-Metsakylan valilla. Alapitkan-Lapin
lahden ja Toivalan-Siilinjarven valisilla radan
oikaisutyomailla olivat tyot piiaasiassa leikkaus
ja pengerrystoita. 

Mainittakoon viela rataosilla Nurmes- avi
aho ja Suonenjoki-Kuopio suoritetut radan 
perusparannustyot raidetta uudelleen sorasta
malla. Edellisella rataosalla, joka on ollut ehka 
eniten routiva rataosa, nostettiin raidetta 30-
40 em, paikoitellen jopa enemmiinkin, ja kaytet
tiin ora.a 90 500 m 3 • Jalkimmaisella rataosalla, 
jossa kaytettiin soraa 32 200m3 oli nostokorkeus 
keski_maarm pienempi. Asema- ja kuormausalu
eiden kunnostamistoista oli mainittavin Mikkelin 
as man ja tavara-aseman edustan seka vastaavan 
katualueen paallystaminen kestopaallystyksella. 
Lisaksi rakennettiin tai uusittiin lukuisia henkilo
ja tavaralaitureita seka kunnostettiin kuormaus
alueita ja niille johtavia teitiL 

Kaksoisraiteet ja uudet rataosat: 

Kaksoisraide valmistui Huopalahden- Pitajan
maen ja L ppakosken-Hameenlinnan valille. 
Edellisen pituus on 2. 1 km ja jalkimmaisen 20. s 
km. Molemmat kiskotettiin 43 kg/m kiskoilla. 
Kuurilan-Toijalan valinen kaksoisraide (itainen) 
valmistui niinikiian, mutta kun vanha raide 
samanaikaisesti uusimista varten suljettiin, ei 
rataosasta vielii tullut kaksi_raiteista. Tampereen 
-Lielahden ja Messukylan- Kangasalan valisilla 
rataosilla tehtiin pengerrystoita ja penger saatim 
viimeksi_mainitulla rataosalla samoinkuin rata
osalla Kouvola-Utti kiskotuskelpoiseksi. 

Opastin- ja tu1·valaitteet: 

Oulunkyliian, Harjuun ja Murtomiikeen valmis
tuivat releasetinlaitteet minka lisiiksi Kantalan 
rel asetinlaitteessa joud uttii:n suorittamaan rata
pi han jatkarnisesta aiheutuvia taydennystoita. 
Riihimiien sahkoasetlnlai_tteessa jouduttiin niin
ikiiiin suorittamaan tii.ydennystyo veturitallin 
raiteiston muutoksesta aiheutuen. Uusia mekaani
sia asetlnlaitteita valmistui tai entisi sa tehtiin 
suurehkoja taydennystoita Tampereen, Lahden, 
Mikkelin, Oulaisten, Tuiran, Olhavan ja Laurilan 
liikennepaikoilla. Uudet varmistuslukkolaitte t 
valmistuivat 31 liikennepaikalle ja 12 liikenne
paikalla taydennettiin taJlaisia laitteita. 

Edellisena vuonna aloitettua Tikkurilan
Korson ja Keravan-Riihimaen valisten rata
osien itsetoimisen linjasuojastuksen rakentami ta 
jatkettiin. 

Maantieliikenteen tw·vaamiseksi_ rakennettiin 
valo- ja iiiinivaroituslaitokset kuudelle aikaisem
rnin vartioimattomana olleelle ja seitsemalle 
aikaisemmin puomeilla varustettuna olleelle taso
risteykselle. 

Ratapihakoneistot ja laitteet: 

iiralaan asennettiin aikaisemmin Kirkko
nu=ella ollut neuvostoliittolaista valmistetta 
oleva 100 tonnin vaLmuvaaka ja Turkuun 60 
tonnin vaaka. l\fyllymiielle valmistui sahko
kayttoinen kahden raiteen yli oleva 13 tonnin te
hoinen palkki:nosturi. Kotkaan valrnistui tilavuu
deltaan 8 000 m 3 oleva oljysailio. Riihimiien 
kaiintolavaan uusittiin koneisto ja kulkukiskot, 
Rauman ja Mikkeli_n kiiiintolava sahkoistettiin. 

Tyokonehankinnat: 

Tyokonehankinnoista mamittakoon 3 raskasta 
raiteentukemiskonetta, 5 lumiauravaunua, etu
ja jalk.imurskain kivenmurskauslaitosta varten., 
2 ratahenkiloautoa ja 6 maantiekuorma-autoa. 
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Puutarhatoiminta: 

Talvi oli suhteellisen lauha, joten sanottavia 
pakl{a vaurioita ei aiheutunut, mutta jatkui 
myohaisena kylmana kevaana. Loppukesalla 
saatiin lamminta ja kaunista siiata, mutta jo 
syys1..-uun puolivalissa esiintyi yohalloja aiheut
taen esim. runkofuchioiden osalta n 60 kpl mene· 
tyksen. Loppusyksy oli lammin, minka vuoksi 
puistotoiden suorittaminen oli mahdollista mar
raskuun lopulle saakka. 

lstutuksilla varustettujen liikennepaikkojen 
lukumiiara lisiiantyi yhdeksiilla ja puistojen 
neljii.llatoista, ja oli niita vuoden paattyessa 
499 ja 1 086. 

Kaupallista toimintaa jatkettiin aikaisempien 
vuosien tapaan ja oli myynnin arvo 2 455 800 mk, 
mika merkitsi edellisen vuoden myyntiin 7 % 
lisaysta. 

Sillanrakennusjaostossa laadittiin yhteensa 404 
piirustusta 166 eri tyota varten. 

Teriisrakennepiirustukset tehtiin yhta normaa
lista 38 m:n jannemittaista ristikkosiltaa, seka 
yhta 26 m:n jannemittaista levysiltaa varten, 
jois a molcmm.i sa kansi on alhaalla. Terii.sbetoni
rakennepiirustukset tehtiin 14 ylikulkusiltaa, 
rautatiesiltaa ja 3 alikulkusiltaa varten. Alustavia 
ehdotuksia kustannusarvioineen tehtiin 15 yli
kulku- ja 7 alikulkusiltaan. Kaikkiaan laadittiin 
erilai ia silta-, rumpu- ja tunnelipiirustuksia 
179 kpl. 

Huonerakenteiden rakennepiirustuksia tehtiin 
207, joista Kouvolan asemarakennuksen osalle 
tuli n . 50. Piiiiosa taman asemarakennuksen 
rakenneosista jai kuitenkin seuraavan vuoden 
puolella tehtavaksi. Laitureita ja laiturika
toksia ym sekalaisia rakenteita varten tehtiin 
piirustuksia 18 kpl. 

Yksityisten toimesta tehtyja rakennesmmni
telmia tarkastettiin ja niiden johdosta annettiin 
lausunto yhteensa 95 tapauksessa joista: 
vesi- ja viemarijohtoristeilyja oli 62 kpl, sahko
johtoristeilyja 12 kpl, siltoja 3 kpl (yli 50 piirus
tusta) ja sekalaisia rakenteita 28 kpl. 

Lisaksi laadittiin hankintakyselyluonnoksia, 
tarjouksia koskevia laustmtoja ja sopimusehdo
tuksia terassiltojen hankintaa varten. 

Eri konepajoilla valvottiin terassiltojen ym 
tera rakenteiden valmistusta. Kertomusvuoden 
aikana vastaanotettiin 41 terassiltaa, 7 valon
heitinmastoa ja 2 kii.antolavaa. Silloista mainitta
koon Helsinki-Karjaa-Turku radan sillat, jotka 
kaikki valmistuivat ja tulivat paaosaltaan pai
koilleen asennetuiksi. 

Samoin valvottiin terii.sbetonisten rautatie- ja 
ylikulkusiltojen rakentamista 12:lla tyopaikalla. 
Edellisista mainittakoon Mustanlahden torin 
2-raiteiset sillat (jiinnemitat: 12. 53 + 6 x 12. 6 2 + 
12. 53 m) Tampereella seka ummanjoen silta 
Metsaky la-Reitkalli radan oikaisulla (sillan 
koko pituus 67. 6 5 m, ke kiosa 33. 4 m:n vapaa
aukkoinen terasbetonikaari). Ylikulkusilloista 

mainittakoon Keravan, Riihimaen ja Hangon 
sillat. Viela tutkittiin kertomusvuonna ja annet
tiin todistus 1 166 betonin koekuutiosta seka 76 
kaa pelinsuo j akourusta. 

Ratapihajaostossa kasiteltyjen asioiden jakautu
misesta eriryhmiin voidaan mainita, etta 163 
asiaa koski eri kokoisten ratapihojen laajentamis
kysymyksia. aista mainittakoon Riihimaki, 
Hyvinkii.a, einajoki, Ylivieska, Tampere, Hel
sinki, uonenjoki, Hameenlinna ja Vuohijarvi. 

Kaksoisraidetta, radan oikaisua ja tasausviivan 
muutoksia koskevia asioita oli 39 kpl. 

Yksityisten raideanomuksia kasiteltiin 73, 
kaupunkien ja kuntien 25 seka valtion muiden 
laitosten 2 kpl. Tasta ryhmii.sta mainittakoon 
Enso-Gutzeit Oy:n, Nokia Oy:n, A. Ahlstrom 
Oy:n, Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n, Tampellan, 
OTK:n, Sanoma Oy:n ym raiteiden rakentamis-, 
laajennus- ja muutossuunnitelmat. 

Asemakaavakysymyksia oli 54 sekii katuja ja 
teitii koskevien asioiden lukumaara 123. Edelli
siin kuuluvista olivat huomattavimmat Tampe
reen eri kaupunginosien seka, Kouvolan, Hyvin
kaan, uonenjoen ja Imatran asemakaavat tai 
niiden muutokset. Tahan ryhmaan kuuluvat 
myos lukuisten tiesuunnitelmien tarkastukset, 
mitka uuden tielain voimaantultua ovat vaati
neet entista enemman tutkimista. 

Pallliolunastus- ja maanvaihtokysymyksia 
kasiteltiin 107 ja alueen vuokrakysymyksia, 
joihin useaan liittyi rakennuslupa-anomus, 59. 

Rakennusten sijoituksia koskevia asioita oli 
100, siltojen ja rumpujen sijoituksia 19, vesi- ja 
viemarijohtoja koskevia asioita 107, henkil6- ja 
kuormauslaitw·eita 34 seka loput sekalaisia, 
kuten sahko- ja liimpojohtoristeilyja, erilaisia 
nostureita ja lruljettimia seka lohkomislupia 
y.m. joita oli 250 kpl. 

Kaksoisraidctyon yhteydessa tehtavia laajen
nussuunnitelmia tarkistettiin raiteiden hyoty
pituuden suurenemisen takia Riihimaen- Toija
lan ja Tampereen-Oriveden valisilla ratapil10illa. 
Samasta syysta tehtiin kiskonvaihdon yhteydessii 
suoritettavia pidennyssuunnitelmia myos Porin 
ja Pohjanmaan radoilla. 

Naiden lisaksi on jaoston toimesta suoritettu 
Riihimii.cn ratapihan kartoitus seka useita pie
nempia mittaus- ja vaakitustoita. i)itapaitsi on 
laadittu joukko yleisluontoisia piirustuksia ja 
taulukoita, suoritettu karttojen ja piirustusten 
suw·entamisia ja pienentamisia, jaljennetty, tay
dennetty ja piirretty uudestaan ratapihakarttoja 
j.n.e. 

Vielii aloitettiin vuoden aikana tarjouspyynto
jen valmistelut raidejarrujen tilausta varten, 
mika tyo saatiin myos suurimmaksi osaksi 
valmiiksi. 

Huonerakennusjaostossa suunniteltiin ja laadit
tiin paapiirustukset 35 uudisrakennukselle, yh
teensa 59 piirustusta. Piirustukset hyvi:iksyttiin 
ja rakennusmaii.rarahat my6nnettiin 14 raken-
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nukselle, JOJSsa tyot myos aloitettiin. aista 
mainittakoon lisalmen terveydenhuoltokeskus, 
Pasilan konepajan ruiskumaalaamo, Kouvolan 
muuntoasema, saunoja ym. 

Lisaksi on rakenteilla oleviin rakennuksiin 
tehty tyo-, erikois- ja osapiirustuksia. Suurimmat 
rakennukset suunniteltiin osaksi kantavin tiili
ulkoseinin, osaksi teriisbetonirunkoisina. Julki
sivumateriaalina on ollut alumiini- tai minerit
levy, pul1taaksi muurattu tiili tai kalkkirappaus. 
Pienehkot rakennukset suunniteltiin puusta 
rakennet ta vil{si. 

Lisarakennuksia on suunniteltu 14. aista 
huomattavimmat ovat Turun ja Pieksamiien 
moottorivaunutallit, Hyvinkiiii.n konepajan 
paloasema ja terveydenhuoltokeskus, seka usei
den veturitallien laajentamiset. 

Vanhoihin rakennuksiin on tehty muutos
piirustuksia yhteensa 103 kpl. Niiista on 56 
muutostyolle myonnetty miiii.rarahat. Suurimman 
osan muutostoistii muodostavat Helsingin hal
lintorakennuksessa suoritettavien uudelleenjar
jarjestelyjen suunnittelu, eri lilliennepaikkojen 
lipunmyynnin- ja postin palvelupoytien uusimi
set, huoltotilojen lisiiamiset ja releasetinlaitteiden 
huoltotilat. Monissa tapauksissa on seka asema
etta asuinrakennuksiin suunniteltu keskuslam
mitys, WC:t ja kylpyhuoneet. 

Rakentamislupaa odottamaan jiiiineista 
suunnitelluista uudisrakennuksista ovat huomat
tavimmat Haapamaen posti- ja sahkotalo, Niira
lan asemarakennus, Seinajoen varikon korjaus
paja, Kuopion ja Turun varastorakennukset seka 
Pieksamiien ja J oensuun sahkotalot. Lopuksi 
todettakoon, etta rakennushallituksen kertomus
vuonna alulle panema kaikkien valtionrauta
teiden hallinnassa olevien rakennusten uudelleen 
numeroiminen ja kortiston taydentaminen on 
myos aiheuttanut paljon lisatyota jaostossa. 

Turvalaitejaostossa laadittiin 83 turvalaitok
sen ja 42 tienristeyslaitoksen uudistus- ja tayden
nyssuunnitelmat, minka lisaksi kiisiteltiin 50 
muuta turvalaiteteknillista asiaa. 

Erikoisesti mainittakoon seuraavia turvalai
toksia koskevat suunnitelmat: Kouvolan-Piek
samaen kauko -ohja1.1s koko valin kasittavine 
linjasuojastuksineen ja liikennepaikkojen rele
asetinlaitteineen, Kirkkonummen, Keravan, Jar
venpaan, Jokelan, Hikian, Harvialan ja Turengin 
releasetinlaitteet seka Riihimaen-Mommilan ja 
Lempaalan-Tampereen valiset linjasuojastukset. 

Ylikaytavien liikenteen turvaamista koskevia 
varoitusopastinlaitoksia suunniteltiin rom seu
raaville lilliennepailwille: Sornainen, Anttila, 
Jarvenpaa, Okeroinen, Kouvola, Tokero, Pieksa
maki, Huutokoski, Yli:imylly, Piikkio, Eura, 
Eurajoki, Keuruu. 

Turvalaitosten kayttoa varten laadittiin 82 
asemapiirustuksella varustettua erikoisjohtosaan
toa, joista 36 varmistuslukkolaitoksia ja 12 
valo- ja iianivaroituslaitoksia varten. 

4 10081-59 

Jaosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknil
lista puolta ja laati niita varten 190 erilwis
piirustusta seka asetinlaitekilpipiirustuksia 207 
kpl. 

Uusia yleisia rakennuspiirustuksia valmistui 
44 kpl. 

Sitapaitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen 
ja tiirkeimpi n erikoistarvikkeiden tilaamisesta 
tyopaikoille ja turvalaitevarastoon sekii. niiden 
tarkastuksesta ja vastaanotosta. 

Raidejaosto on kertomusvuonna kasitellyt noin 
210 raideteknillistii asiaa. Kasiteltiiviit asiat 
koskivat vaihde- ja raideosien suunnittelua ja 
hankintaa, ratapihojen vaihdeyhteyksien suun
nittelua, ratojen sepeloimistii ja kaarteiden 
tarkistusta, kuljetusmahdollisuuksia (kiskopai
nosta ym. riippuen), ulottumia, kiskonhit austa 
ja elinikaii, junavaurioiden tutkimista, alaa 
koskevia keksintoja yms. 

Toimintavuoden aikana piirrettiin 40 hyvak
syttya piirustusta ja lisaksi noin 120 piirustusta, 
jotka kuuluvat osina tyon alla oleviin vaihde
suunnitelmiin. Lisaksi tarkastettiin 11 sepeloimis
profiilia, joiden yhteenlaskettu ratapituus oli 
211.7 km. 

Tarkastusmittauksia suoritettiin raiteenmit
tausautolla koko rataverkossa; jolloin tarkas
tettiin rataa 7 900 km. Halladekoneella mitat
tiin rataa 374 km. Lisiiksi suoritti jaoston kaksi 
mittausryhmaa, nuolilwrkeuskasinmittausta, jot
loin linjalla mitattiin 414 kaarretta pituudeltaan 
yhteensii 306 km. Jaostossa laskettiin Matisa
kaarteenla kukoneilla 358 kaarretta pituudeltaan 
yhteensa 256 km. 

Myos valvottiin ja tarkastettiin ennen vuoden 
kiskonkorjaushitsausten alkua suoritettuja kis
konhitsauskokeita. Kaikkiaan hitsattiin kerto
musvuonna kaasulla 635, siihkolla 8 ja termiitillii 
2 229 jatkosta, 87 kulumis- tai valssausvikaa, 
2 687 kiskonpiiii.tii. ja 806 risteysta. Lisaksi on 
Hyvinkiian konepajan hitsaamossa tarkastettu 
siella hitsattuja kiskoja. 

Jaosto on myos suorittanut raide- ja vaihde
tarvilllieiden tarkastuksia VR:n omassa kone
pajassa samoinkuin yksityisissa konepajoissa. 
Yksi jaoston insinooreista on osan toiminta
vuodesta ollut kiskon vastaanottajana. 

Geoteknillisen jaoston toimesta suoritettiin vuo
den aikana maaperatutkimuksia 96 eri paikassa. 
Niissa tehtiin kaikkiaan 3 807 koetuskairausta, 
joiden ybteenlaskettu pituus oli 18 063 m. Maa
naytteita otettiin 70 paikasta kaikkiaan 775 kpl. 

iiden lisa:ksi tutkittiin jaoston laboratoriossa 
lahes 100 betonisora-, villeri-, hiekka-, raidesora-, 
raidesepeli- ja kivinaytetta. Tutkimusten joh
dosta laadittiin 122 uutta piirustusta sekii. tii.yden
nettiin entisia. 

Perustamissuhteet selvitettiin 13 eri uudis- ja 
lisarakennuksen paikalla. Lisaksi tutkittiin oljy
sailion paikat Turussa ja Pieksamaella seka 
useita valonheitinpylvaiden paikkoja. 
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Ratapenkereen val>avuutta selvittavia tutki
muksia tehtiin rum rataosilla Perni6- Kotalato, 
Skinnarby- Loviisa (3), Makela- Vierumaki, 

ohkua-Karkku, Vihtavuori-Laukaa, Kai
nuunmiiki-Sukeva ja Runni-Ry6nanjoki. Ra
dan oikaisumahdollisuuksia selvitettiin valeilla 
Lapinjarvi-Skinnarby, Leppavesi- Vatia (7) ja 
Siilinjarvi-P6lja (2). 

Yli- ja alikulkusiltapaikkoja tutkittiin 14, 
vesist6siltojen paikkoja 9. Lisaksi selvitettiin 
perustamissuhteet 15 rumpupaikalla paaasiassa 
Lahden-Loviisan ja Jyvaskylan-Suolahden ra
tojen muutost6illa. 

Vedensaantimahdollisuuksia sol vi tettiin 5 
1 i ikennepaikalla. 

Sora-alueita tutkittiin vain yksi rataosalla 
Vaiiki6-Lippo. 

Ratapihan laajennusta silmalla pitaen suoritet
tiin maaperiitutkimuksia Karkussa ja Pieksii
miiellii seka Viinikan varikkoalueella Tampereella. 

Rou tatutkimuksia suoritettiin K emijarven 
ratapihalla seka Kontiomaen- Taivalkosken ja 
J oensuun-Koveron rautatierakennuksilla. 

Jaoston toimesta laadittiin eraita salaojitus- ja 
kui vatussuunnitelmia. 

Tutkimusten perusteella annettiin lausunnot 
kysymykseen tulevista perustamistavoista ja 
vahvistustoimenpiteista. 

Geotelmillisia tutkimuksia suorittamatta antoi 
jaosto lisiiksi 62 lausuntoa a!aansa liittyvista 
kysymyksista. 

Perustamis- ja vahvistamist6ita pyrittiin vai
keimmissa tapauksissa valvomaan jaoston ty6-
voiman sallimissa rajoissa. 

Jaoston toimintaa maarakennusalan neuvoa 
antavana elimenii tehostettiin entisestaiin tii vis
tiimiilla yhteisty6ta seka suunnittelevien etta 
ty6tii suorittavien elinten kanssa, laatimalla 
ty6ohjeita ja osallistumalla erilaisten normaali
miiariiysten laatimiseen. 

III. RAUTATIERAKENNUKSET 

Vuonna 1958 jatkettiin t6ita Kontiomaen
Taivallwsken, Suolahden- Haapajarven, Joen
suun-Koveron ja Sillinjarven-Juankosken rau
tatierakennuksilla sekii Viheriaisen rataraken
nuksella ja L&.hden- Loviisan kapearaiteisen 
radan muuttamiseksi normaaliraiteiseksi sekii 
aloitettiin ty6t Jyviiskyliin- Suolahden rataosan 
muuttamiseksi nykyisten teknillisten maiiriiysten 
mukaiseksi. Murtomaen- Otanmiien jo v. 1955 
valmistuneella radalla suoritettiin rautatieraken
nusosaston toimesta v. 1958 viola eriniiis iii turva
Jaitet6ita. 

Varoja kiiytettiin ja t6itii suoritettiin maini
tuilla rautatierakennusosaston alaisilla ty6pai
koilla seuraavasti: 

K ontiomiien-Taivalkosken rautatierakennus 

Kontiomiien-Taivalkosken 171 km pituinen 
rata sisaltyi 20 piiiviinii huhtikuuta 1934 annet 
tuun lakiin rautatierakennuksista vuosina 1934-
1938 ja sen rakennusty6t aloitettiin vuonna 
1934. Koko radasta on kertomusvuoden lop
puun mennessa avattu liikenteello !'ataosat 
Kontiomiiki- Viiiiki6 ja Posi6kylii- Ammiin
saari, yhteensii 112.5 km. 

Vuoden 1958 aikana on rautatierakennuksen 
paaasiallisimmat ty6t olleet silta- ja rumputy6t 
rataosalla Lippo-Taivalkoski, raiteen kiskot -

taminen rataosalla Lippo-Korvua, sorastus- ja 
viimeistelyty6t rataosalla Pesi6kyHi-Leino ja 
huonerakonnusty6t rataosalla Viiaki6- Kurtti. 

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

Varsinaiset miii:i?'iirahat: 

Siirtynyt v. 
My6nnotty •> 

1957 19 Pl. 1: 16 72 223 315:-
1958 19 Pl. 1: 14 160 000 000:-

Kaytotty vuonna 1958 
Siirtyy vuodollo 1959 

Tyollisyyden tU?·vaaminen : 

232 223 315:-

202 557 046: -
29 666 269: -

My6nnotty v. 1958 19 Pl. VI: 1 432 000 000: -
Kaytotty v. 1958 403 793 644: -
Jiiiinn6s 28 206 356: -

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

P o n g o r r y s t y 6 t. Pongerryst6ita on suori
tettu ja raidosoraa kuljetottu vuonna 1958 s~ka 
rautatierakonnustoiden alkam1sosta lulnon 
souraavasti: 
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Tytilaji 

Pengerrystyot 

Rata-alueen raivausta ........... . . .. .. o •• o •••••••• 

Laskuojien kaivua ...... . ... . ......... o •• o • • •••••• 

Maata ojista penkcreescen ................ o •••••••• 

» ~> sivuun ...................... o •••••••• 

rataleikkauksista penkereeseen .............. . 
» rataleikkauksista sivuun ..... o ••••• • •••••••• o 

Lisamaata penkerecsecn ........... 0 ••••••••••• • • • • 

Sivu- ja laslruojien louhimista ..................... . 
~at~e~kkan_ksien lo_uhimista ja soramuuria .. . ... 0 • o o 

1uki- Ja keilamuuna ....... . ..................... . 
Kiviverbousta ......... . . . ......... 0 •••• • ••••••••• 

Multa-, turve- ja soraverhousta ............. 0 ••• • •• 

Salaojaa . 0 ••• 0 ••••• • ••••••••••• 0 •• 0 •••• •• •• 0 ••••• 

Paallysralcenne 

Raidesoraa ennen lriskotusta ........ 0 •••••••••••••• 

Raidesoraa normaaliradan junilla .......... 0 • • •••• • • 

Sepelointia . .......... . .................. 0 • ••••••• 

R u m m u t j a s i l I a t. Rumpuja valmistui 
3 kpl. Ratasilloista valmistui kahden yksityisen 
urakoitsijaliikkeen toimesta Karjalanojan 5. o m 
vapaa-aukkoinen kehasilta ja Kortejoen 10. s m 
jannemittainen teriisbetonikantinen palkkisilta 
seka omana tyona Tervajoki II:n 7.o m vapaa
aukkoinen kehasilta, Valijoen 12. o m jannemit
tainen levysilta, Kurtin kana van 12. o m jiinne
mittainen levysilta ja Heinajoen 7. 4 m jannemit
tainen teriisbetonikantinen palkkisilta. Lisaksi 
asennettiin levysiltajiinteet paikoilleen edellisena 
vuonna valmistuneiUe maatuille Hukkajoen rata
sillalla, jm 12. o m ja Korvuanjoen ratasillalla, 
jm 15. o m + 15. o m. Tiesilloista valmistui yksi
tyisen urakoitsijaliikkeen urakoimana Junno
joen 1l.o m jannemittainen teriisbetonikantinen 
palkkisilta Vaiikion laiturivaihteen tulotiella seka 
omana tyona Outojoen teriisbetonikantinen laat
tasilta, v.ao 10. o m, Kurtin tulotiella ja Ylinal
jangiin- Perangan maantien ylikulkusilta, jm 
8. o m + 11. 5o m + 8. o m. 

P a a ll y s r a k en n e. Paaraidetta kiskotet
tiin Vii.iikion ja Kurtin liikennepail{kojen valilla 
uusilla 30 kg/m kiskoilla 23. 4 2 2 km ja vanhalla 
22. 3 4 3 kg/m tyoraidekiskotuksella 9.19 7 km seka 
sivuraiteita tyoraidekiskotuksella yhteensa 1. 8 
km. Soraraide naulattiin · Matinharjun sora
kuoppaano 

K i in t e a t l a i t t e e t. Leinon liikenne
paikalle rakennettiin henkilolaituri. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e to 
Lipon, Leinon, Korvuan ja Kurtin liikennepai
koilla suoritettiin kuormausalueiden tasoituksia. 
Vaakion ja Kurtin liil{ennepaikkojen tulotiet 
valmistuivat seka Leinon ja Korvuan liikenne
paikoilla rakennettiin tuloteitao 

v. 1958 

Paljous 

8 .039 m3 

120 )) 
50 310 
8 474 

11116 
313 560 ·~ 

3 453 )) 
12 078 )) 

1 822 ·~ 
942m2 

12 323 ·~ 
356 m 

30 016 m3 

36 395 » 

I Kustannus 

848644:-
2 207 922: -

80 275: -
13 354 004:-
6 623 502: -
6997 459:-

111 364 840: -
4 860 947: -

27 658 474:-
5 207 458:-
1389 096:-
2 353 387:-
1784015:-

6 461429:-
24491889:-

Paljous 
vv. 1934-1958 

95 959 m3 

131977 )) 
248 495 )) 

1 279 079 )) 
139 564 

1652 013 
6 568 >) 

219 730 )) 
18 806 ·~ 
23 222 m 2 

394 070 >) 

3362 m 

105 197 m3 

365 823 
6 099 

H u o n e r a k en n u k s e to Vaakiossa val
mistui piensahkolaitosrakennus, Leinossa liiken
nerakennus ja kahdon perheen asuinrakennus, 
Korvualla liikennerakennus ja ratavartijan asuin
rakennus seka Kurtissa ratavartijan asuinraken
nus. 

Suolahden-H aapafi:irven rautatieralcennus 

Talla 171 km pituisella radalla, jonka 
rakentamisesta piiatettiin 20 paivana huhtikuuta 
1934. annetulla lailla rautatierakennuksista vuo
sina 1934- 1938, aloitettiin tyot vuoden 1938 
lopulla. Radasta on ennen kertomusvuotta 
avattu liikenteelle rataosat Suolahti- aarijarvi, 
34. 96 km ja Pihtipudas- Haapajarvi, 47.86 km 
seka Pitkiikankaan soraraide, 4. 8 kmo 

Vuoden 1958 aikana jatkettiin toita paaasialli
sesti Saarijarven- Pihtiputaan viililla ja Haapa
jarven ratapihalaajennuksellao 

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

Varsinaiset rnii.i:iri:irahat: 

iirtynyt v. 1957 19 Pl. 1: 16 49 434 123:
Myonnetty vo 1958 19 Pl. 1: 14 160 000 000:-

209 434 123:-

Kaytetty vuonna 1958 
Siirtyy vuodelle 1959 

Tyollisyyden turvaaminen: 

171 685 778:-
37 748 345:-

Myonnetty v. 1958 19 Pl. VI: 1 607 000 000: -
Kaytetty v. 1958 589 857 013: -
Jaannos 17142987:-
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S u o r i t e t u t t y 6 t : 

P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerryst6iti.i. suori
tettiin rataosalla Saarijarvi-Pihtipudas ja raide-

Tyolaii 

Pengerrystyot 

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

>> >> sivuun ........... . ... . ...... . ....... . 
ratalcikkauksista penkereeseen .... . ......... . 

>> >> sivuun .................... . 
Lisiimaata penkerceseen ........... .. ............. . 
Sivu- ja laskuojien louhimista ........... . ......... . 
Rataleikkauksien louhimista ja soramuuria ......... . 
'l'uki- ja keilamuuria ..... . ........ . ...... . ....... . 
Kiviverhousta ...... . ............ . ..... . ......... . 
Multa-, turve- ja soraverhousta .... . ..... . .. . ..... . 
Salaojaa .............. . .......... .. ............. . 
Kiviheittoa ............................. . .. . ..... . 

Paallysrakenne 

Raidesoraa ennen kiskotusta 
Raidesoraa normaaliradan j11nilla . ................ . . 
Sepelointii.i. ...... .. .................. . . . ......... . 

Edelli.i. mainituista ty6mai.i.rista on kak8i ura
koitsijaliiketta suorittanut rautatiehallituksen 
kanssa tekemiensi.i. sopimusten mukaise8ti: lasku
ja sivuojien kaivua 2 939 m 3, maan 8iirtoa rata
lei.kkauksista 36 625m3 , lisi.i.maan ajoa 29 230m3 

ja kallion louhintaa 7 430 m 3 • 

Rummut ja sillat. Rurnpuja valmistui 
6 kpl. Urakoitsijaliikkeiden toimesta valmistuivat 
Kinasenpuron 2,5 m vapaa-aukkoinen teri.i.s
betonikantinen laattasilta, Pitki.i.puron 5. 5 m 
vapaa-aukkoinen terasbetonikantinen laattasilta 
ja Korpisen 7. o m vapaa-aukkoinen terasbetoni
nen holvisilta seka suoritettiin Kannonko8ken 
ylikulkusillan jm 9.50 m + 13.oo m + 9.50 m 
maatukien ja pilarien perustusten valaminen. 
Omana ty6na valmistuivat Saarijarven 18. o m 
jannemittainen alikulkusilta (teri.i.slevysilta), Ka
marinojan 3. om vapaa-aukkoinen terasbetoninen 
kehasilta, Suvannonlahden 18. om jannemittainen 
alikulkusilta (teraslevysilta) ja Kallion-Vastin
gin maantien ylikulkusilta, jm 8. 3 o m + 11. o o m 
+ 8. a o m . Pajusalmen sillan 14. o m jannevalinen 
teraslevyjanne asennettiin paikoilleen, Potmon
kosken 29. o m vapaa-aukkoisen terasbetonisen 
kaarisillan maatuet ja kaaret valettiin, Mylly
puron 12. o m jannemittaisen ratasi.llan maatuet 
valmistuivat seka Kannonkosken 26. o m janne
mittaisen alikulkusillan maatuet betonoitiin ja 
sen alla ve6ist6n yli johtava 7. o m vapaa-aukkoi
nen maantie6ilta valmi8tui. 

soraa kuljetettiin rataosille Saariji.i.rvi- Enon
ji.i.rvi ja Seli.i.ntaus-Pihtipudas. 

Pengerryst6iti.i. on suoritettu ja raidesoraa 
kuljetettu vuonna 1958 ja rautatierakennus
t6iden alkamisesta lukien seuraavasti: 

v. 1958 I Palious 
-'...'-=.::..::..:: ____ ..,

1

------- vv. 1938-1958 
Paljous Kustannus 

13 580 m3 

3 698 • 
30106 

103 604 
43 027 

214 931 )) 
4 608 • 
9 497 • 
3 694 » 

786 m2 

223 526 • 
1379 m 
3 909 m3 

55 011 m3 

50 863 )) 
418 )) 

147 712:-
6 291983: -
2 379 614:-

14 784 683: -
85 011830: -
23 088 255: -

102 210 791: -
7 892 204:-

27 490 284:-
6 963 203: -

581738:-
8 617 284:-
1535 722:-
2 615 630: -

20 842 471:-
16 850151: -
1717 357:-

114 381 m3 

116 902 '* 
196 290 

1815 297 & 

213 468 
1897144 • 

12 584 • 
367 040 • 
18 709 )) 
10 445m2 

549 743 • 
6 333m 

10 220m3 

220 154 m3 

325 434 • 
1814 >) 

P a a 11 y s r a k e n n e. Pai.i.raidetta naulat
tiin vanhalla 22.3 4 3- 25 kgfm ty6raidekiskotuk-
6ella kaikkiaan 39.3 km, Saarijarven 6ei6akkeelta 
Kannonko6ken alikulkusillalle ja radan pohjoi6-
o6alla Korpi6en rata9illan etelapuolelle. Sivu
raiteita kiskotettiin ty6raidekiskotuk8ella yhteen-
6a 2. 1 km. Raide tuettiin lopulli6een kuntoon 
Saarijarven ja Sapran valilla. 

A i t a u k 8 e t, t i e t j a t a 8 o i t u k 9 e t. 
Liikennepaikkojen ympary8aidat tehtiin valmiiksi 
Pihtiputaan ja Seli.i.ntauksen liikennepaikoilla. 
Sei.kan ja Alvajarven tulotiet 6eka Lehtoperan ja 
Suvannonlahden tien6iirrot valmistuivat. Kuor
mau6- ja vara6toimisalueiden ta6oitust6ita suo
ritettiin Kolkanlahden, Sapran, Enonji.i.rven ja 
Selii.ntauksen liikennepaikoilla. 

Huon era ken n u k 6 e t. Alvajarven py
sakkirakennus valmistui. 

V i e 9 t i I a i t t e e t . Suolahden-Saarijarven 
ratao9alla uu6ittiin vie8tijohtopylvaat ja samalla 
asennettiin yksi kuparijohtopari. 

J oensuun-Koveron rautatierakennus 

Joen6uun-Koveron 44.4 km pituinen rata on 
osa Joen6uun-Ilomantsin radasta, joka sisaltyi 
3 paivanii. kesakuuta 1938 annettuun lakiin rauta-
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tierakennuksista vuosina 1939-1946. Eduskun
nan myonnettya 11 paivii.na marraskuuta 1949 
maararahan aloitettiin radan rakentamistyot 
saman vuoden loppupuolella. Valtioneuvoston 
piiiitoksen mukaisesti 25 pii.ivana marraskuuta 
1951 keskeytetyt tyot aloitettiin uudelleen 1 
paivana helmikuuta 1953 ja jatkettiin niita edel
leen kertomusvuoden aikana. Liikenteelle avat
tiin 15 paiviina syyskuuta 1958 13 . a km pituinen 
rataosa Keskijarvi- Kovero, joten koko rata on 
nain ollen yleisen liikenteen kaytOssa. 

Vuoden 195 aikana suoritettiin viela jiiljella 
olevia kiskotus-, sorastus- ja viimeistelytoita. 

V a r o j en k a y t t o: 
Varsinaiset 'I'I'Uii:irarahat: 

Siirtynyt v. 
Myonnetty >> 

Tytilaji 

Pengerrystyot 

1957 19 Pl. 1: 16 101 740 307:-
1958 19 Pl. 1: 14 90 000 000:-
1958 19 Pl. 1: 14 1 631 000: -

Siirto: 193 371 307: -

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

>> sivuun ............... . ............ .. . 
rataleikkauksista penkereeseen ......... . .. .. . 

>> » sivnun .... . . . .............. . 
Lisii.maata penkereeseen .... . ..................... . 
Sivn- ja laskuojien louhimista ....... . . ... ......... . 
Rataleikkauksien Jouhimista ja soramuuria ......... . 
Tuki- ja keilamuu:ria ............................. . 
Kiviverhousta . . ................................. . 
Multa-, turve- ja soravcrhousta ................... . 
Salaojaa .... . .......................... . ........ . 

PiiiiJZysrakenne 

Raidesoraa ennen kiskotusta ................... . .. . 
Raidesoraa normaaliradan junilla .................. . 

R u m m u t j a s i ll a t. Rumpuja valmistui 
1 kpl Joensuun ratapihalle. Jii.nisjoen 26. o m 
jii.nnemittaisen ratasillan terii.slevyjii.nne asen
nettiin paikoilleen. 

P a ii. 11 y s r a k e n n e. Piiaraidetta kiskotet
tiin uusilla 30 kg/m kiskoilla 12.86 km ja tyo
raidekiskotuksena ollutta kiskotusta vaihdettiin 
pii.araiteessa uusiin 30 kg/m kiskoihin 1. o km. 
Lisii.ksi naulattiin Koveron sivuraiteet 1. 1 4 km 
uusilla 30 kg/m kiskoilla. 

K i i n t e ii. t I a i t t e e t. Koveron vedenotto
laitos valmistui. Kaikkien liikennepaikkojen hen
kilolaiturit rakennettiin. 

Kiiytetty vuonna 1958 
Siirtyy vuodelle 1959 

iirto: 

Tyollisyyden turvaaminen : 

193 371 307: -

154 209 578: -
39 161 729:-

Myonnetty v. 1958 19 PJ.. VI: 1 170 000 000:
Kaytetty 1958 170 000 000:-
Jii.ii.nnos 

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

P eng err y sty 6 t. Pengerrys- ja kallio
leikkauksien puhdistustyot sekii. tuki- ja sora
muurit saatiin valmiiksi koko rataosalla. 

Pengerrystoita on suoritettu ja raidesoraa 
kuljetettu vuonna 1958 seka rautatierakennus
t6iden alkamisesta lukien seuraavasti: 

I 
v. 1958 I Paljous _:_:__::_::..::..::. ____ -,-1 _______ vv. 1949-1958 

Paljous Kustannus 

3 092 m 3 

2 708 
1464 » 
8 935 

51061 
77» 

113 » 
960 » 
72m2 

744m3 

61801 » 

339 206:-
1477 753:-

93600:-
1170 805: -
1621488:-
8399 405:-

16 385140:-
165 430:-

2 776 864:-
2 590 856:-

76371:-

451355:-

333105:-
33 323 200:-

19 690 m 8 

32 236 
61784 

315106 » 
90 860 

477185 » 
1589 I) 

67 098 )) 
2 984 » 
3 475 m2 

702 ~ 
2 905 m 

21375 m3 

151 522 • 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Heinii.vaaran ja Koveron tulotiet seka Jukajii.rven 
tiejii.rjestelyt valrnistuivat. Lisii.ksi tehtiin kuor
mausalueiden teita seka varasto - ja kuormaus
alueiden tasoituksia Heiniivaarassa, Keskijiir
vellii. ja Koverossa. Jukajiirven kuormausalue 
saatiin kuntoon. 

Huon era ken n u k set. Heinavaaran py
sii.kkirakennus, ratavartijan asui:n:rakennus ja 
huoltorakennus valmistuivat. Heinavaara:n rata
mestarin ja ratavartijan asuinrakennus sekii 
Koveron pysii.kkirakennus ja kolmen perheen 
asuiru:akennus ovat sisustusvaiheessa. 

Vies t i 1 a itt e e t. Heiniivaaran-Koveron 
valille asennettiin toinen puhelinjohtopari. 
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Siilinjarven-J uankosken rautatierakennus 

Siilinjarven- Juankosken 42.6 km pituinen 
rata on osa Siilinjarven- Sysmajarven radasta, 
joka sisaltyi 3 paivana kesakuuta 1938 annettuun 
lakiin rautatierakennuksista vuosina 1939-1946. 
Eduskunnan my6nnettya 11 paivana marras 
kuuta 1949 maararaban aloitettiin radan raken
tamisty6t saman vuoden loppupuolella. Marras
kuun 25 paivana 195 1 tapahtuneen valtioneuvos
ton piiiittamii.n keskeytyksen jalkeen aloitettlln 
ty6t jiilleen 8 paivana tammikuuta 1953 ja jat
kettiin niita edelleen kertomusvuoden aikana. 
Rata on kokonaisuudessaan avattu liikenteelle. 

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

Va1·sinaiset mddrdralw.t: 

Siirtynyt v. 
My6nnetty •• 

1957 19 Pl. 1: 16 7 643 188:-
1958 19 Pl. 1: 14 140 000 000: -

Siirto: 227 643 188: -

Tyolaji 

Pengerrystyot 

Laskuojien kaivua .................. . . .. ...... .. . . 
l\Iaata o jista pen kerceseen ................... . .... . 

•> sivuun .............................. . 
ratalt'ikJmuksista pen kerccseen .............. . 

>> •> sivnun 
Lisamaata penkereesccn . . ............ . ....... . ... . 
Sivu- ja laskuojien louhimista ..................... . 
RataleikkauJ\sien louhimista ja soramuuria .. .. ..... . 
Penkereen alustan vahvistamista .......... . ..... . . . 
Tuki- ja keilamuu.ria ................... .... ... . . . . 
Kiviverhousta .. .. ............................... . 
Multa-, turve- ja soraverhoust<t ................... . 
Salaoja<t ........................................ . 

Piiiillysrakenne 

Raidesoraa ennen kiskotusta . ..... . ... . .. ... ..... . 
Raidcsoraa normaalimdan junilla ... . .... . . . ....... . 

R u m m u t j a sill a t. R.umpuja valmistui 
2 kpl. Yhden urakoitsijaliikkeen toimesta valrnis
tu ivat seuraavat y likulkus illat: Siinkimaen yli
kulkusilta, jm 9. 45 m + 9. 70 m + 9. 4 5 m, ja 
Pimennon 13.50 m vapaa-aukkoinen kehii.silta. 

P a a 11 y s r a k e n n e. Pii.iiraiteeseen vaih
dettiin uusia 30 kg/m kiskoja 22.5 km ja sivu
raiteisiin 5. 3 km ty6raidekiskotuksena olleiden 
kiskojen tilalle. Karanganmaen soraraidetta nau
lattiin l. 2 km. 

K i i n t e ii t 1 a i t t e e t. Henkil6laitw·it 
rakennettiin Sahinpuron, Vuotlahden ja Juan
kosken liikennepaikoille. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t. 
Hiltulanmiien ja Sabinpuron liikennepail•kojen 
tulotiet seka Lahteenkorvan maantien ja Marjo-

Kiiytetty vuonna 1958 
Sirrtyy vuodelle 1959 

Siirto: 

Tyollisyyden turvaaminen: 

227 643 188: -

208 627 151:-
19 016 037:-

My6nnetty v. 1958 19 Pl. VI: 1 110 500 000:
Kii.ytetty 1958 110 500 000:
Jaann6s 

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

P e n g e r r y s t y 6 t . Kertomusvuoden aika
na suoritettiin leikkausten ja ojien puhdistus- ja 
viimeistelytoita seka ajettiin lisamaata penkerei
siin. 

Pengerryst6ita on suoritettu ja raidesoraa 
kuljetettu vuonna 1958 ja rautatierakennustoiden 
alkamisesta lukien seuraavasti: 

Y. 1058 

Paljou~ 

4 372 m 3 

-l30 » 
3 255 

155 » 
1275 >) 

28 578 >) 

242 (( 

404 >) 

1462 m2 

3 325 » 

9 978 m 3 

23 520 >) 

I Kustannus 

2 354 245:-
145 800: -

1503 237: -
74 870: -

824 965: -
9 616 945: -

275 955: -
3 702 951: -

15 220: -
750 873: -
830 686: -
626 627: -

35 360:--

3 974 844: -
6 617 785: -

Paljous 
vv. 1949- 1958 

27 735 rn3 

22 906 * 
30 361 

451495 >) 

92 209 
594 707 » 

2 348 " 
147 668 * 

814 » 
3 202 m2 

9 697 >) 

1242 ill 

39 056 m 3 

115190 >) 

miien kunnantien tiensiirrot valmistuivat. Penger
rysty6t suoritettiin Si ilinjarven-Nilsian maan
t iella Pimennon ylilmlkus illan luona. Liikenne
paikkojen tasoitukset tehtiin loppuun. 

H u o n e r a k e n n u k s e t . Hiltulanmaen, 
Sahinpuron ja Vuotlahden lii!.ennepaikoille teh
tiin vaihdekojut. 

V ihe·ridisen ratarakennus 

Neste Oy:n teollisuusalueelle Raision kun
nassa johtavan 5 . 26 km pituisen ns Viheriaisen 
teollisuusradan rakentamispii.at6ksen antoi val
tioneuvosto 1 paivana joululmuta 1955. R.adan 
rakentamisesta tehtiin 23 paiviina joulukuuta 
1955 kulkulaitosten ja yleisten t6iden ministeri6n 
ja Neste Oy:n valilla sopimus. Ty6t rataraken-
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nuksella aloitettiin joulukuussa 1955 ja jatket
tiin niita kertomusvuoden aikana. Tama Ihalan
Viheriaisen rataosa on kokonaisuudessaan avattu 
liikenteelle. 

Vuoden 1958 aikana ovat ratarakennuksen 
paaasiallisimmat ty6t olleet Rais ionlahden rata
ja tiesillan teko seka radan viimeistelyty6t. 

V a r o j en kay t t 6: 

Va1·sinaiset n1iii.i1·arahat: 

Sill:tynyt 
)) 

v. 1956 19 Pl. 1: 17 
1957 19 Pl. 1: 17 
1958 19 Pl. 1: 15 My6nnetty » 

Kaytetty vtlonna 1958 
Siirtyy vuodelle 1959 

Ty61aji 

Pengerrystyot 

2 812 879:-
10 000 000: -
10 000 000: -
22 812 879:-

22271817: -
541 062:-

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

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

Lisamaata penkereeseen . ..... . ... . ...... . .... . . . . . 
Sivu- ja 1aslruojien louhimista . ..... . ... ... .. .. .. . . . 
Rataleikkauksien louhimista ja sommuuria .. . . . .. . . . 
Kivenheitoketta ... . .................... . . ....... . 

Pdallysralcenne 

Raidcsoraa ennen kiskotusta .. . .................... I 

Rum m u t j as i 1 1 at . l."ksityisen rakennus
liikkeen w·akoimana valmistui Raisionlahden 
rata- ja tiesilta, v.a. 8 . o m. 

P a a 1 1 y s rake nne. Meripenlrereen koh
dalla ollut 22. 3 4 3 kg/m ty6raidekiskotus 0. 4 km 
vaihdettiin 43.5 6 7 kg/m kiskotukseen. Rata 
tuettiin kokonaisuudes aan lopulliseen kuntoon. 

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t . 
Ibalan ja Viheriaisen Jiikennepaikoilla tehtiin 
kuormausa1ueiden tasoituksia. 

Lahden-Loviisan radcm muutostyo 

Lahden-Loviisan 77 km pituisen kapearai
teisen radan muuttamisesta normaaliraiteiseksi 
teki valtioneuvosto periaatepaat6ksen 8 pii.ivana 
helmikuuta 1957 ja my6nsi ty6llisyysvaroja 21 
paivana helmikuuta 1957, jolloin radan rakennus
ty6t a1oitettiin saman vuoden helmikuussa. 

Erinaisten velallisten fa velkojain tili: 

este Oy:n v. 1957 suorittamasta 
16 000 000:- mi.i.iirarahasta siir-
tynyt vuodelle 1958 . . . . . . . . . 586 425: -

Kaytetty vuonna 1958 . . . . . . . . 586 425: -
Ji.i.ann6s .............. .. ..... . 
Tie- ja vesirakennushallitus suorit-

tanut Raisionlahden tiesillan ra
kentamiskustannuksia . . . . . . . . 7 718 751: 

Kaytetty vuonna 1958 . . . . . . . . 7 718 751: -
Ji.i.i.i.nn6s ............... . ..... . 

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

P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerryst6ita on suori
tettu seka omana ty6na etta yhden urakoits ija-
1iikkeen toimesta. 

Pengerryst6ita on suoritettu ja raidesoraa 
kuljetettu vttonna 1958 seka ratarakennust6iden 
alkamisesta 1ukien seuraavasti: 

v. 1958 Paljous 
vv. 1955- 195 

Paljous Kustannus 

635: -
63 ms 34026: - 1374 m 3 

136168: - 4857 ms 
18 525 )) 

48583 
1363 ms 727 099: - 88 013 )) 

73 500: - 43 >) 

100 000:- 41587 )) 

32 ms 84270: - 32 )) 

40 . >) . 101923: - 25 781 )) 

Vuoden 1958 aikana ovat muutostyon paa
asiallisimpia toita olleet pengerrys- ja rumputy6t 
koko rataosalla. 

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

Tyollisyyden turvaaminen 

My61metty v. 1958 19 Pl. VI: 1 288 000 000: -
Kaytetty nwnna 1958 276 240 195: -
Jaann6s 11 7 59 805: -

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

P eng err y s t y 6 t. Pengerrystoita on suori 
tettu ja raidesoraa ku1jetettu vuonna 1958 ja 
rakennust6iden a1kamisesta 1ukien seuraavasti: 
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TyOiaji 

P engerrystyot 

Rata-alucen raivausta .... . ....................... . 
Laskuojien kaivua ...... . ........................ . 
Maata ojista pcnkcreeseen ....................... . . 
Maata ojista sivuun .............................. . 

rataleikkauksista penkereeseen ............. . . 
» » sivunn .............. . ..... . 

Lisamaata penkereeseen .. ............. . .......... . 
ivu- ja laskuojien lonhimista ..................... . 

Rataleikkauksien louhimista ja soramuuria ......... . 
Penkereen alustan vahvistamista .................. . 
Tuki- ja keilam uuria . ...... . ......... . ...... . .... . 
Kiviverhousta ................... . ........ . ...... . 
Salaojaa . . ......... . . . ............... . .......... . 

Piiallysrakenne 

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

Edella mainituista ty6maarista on kaksi ura
lwitsijaliiketta suorittanut rautatiehallituksen 
kanssa tehtyjen sopimusten perusteella: lasku
ja s ivuojien k aivua 4 754 m 3, maan siirtoa rata
leikkauksista 18 057 m 3 , lisamaan ajoa 41 911m3, 

l'allion louhintaa 10 083 m 3 ja sorastusta 7 548m 3 • 

Rum m u t j a s i 1 1 at. Uusia rumpuja val
mistui 8 kpl. Vanhoj a rumpuja jatkettiin 14 kpl 
ja korotettiin 29 kpl. 

P a a ll y s rake nne. Normaaliradan rata
p6lkkyja on jaettu linjalle 62.4 km matkalle ja 
pantu rataan. 

Jyviiskylan-Suolahden radan muutostyo 

Jyvaskylii.n-Suolahden 40. 6 km pituisen rata
osan liikennetekn illisesti epaedullisten nousu- ja 
kaarresuhteiden muuttamisesta vastaamaan sii
hen liittyvien ratojen rakentamisessa kii.ytettyjii. 
tekn illisia maii.riiyksia antoi valtioneuvosto ra
kentamislu van 20 paiviinii. maaliskuuta 1958 ja 

Tyolaji 

Pengerrystyot 

v. 195 

Paljous 

3 741 m3 

5182 ~ 
8 654 m3 

32 285 • 
33 406 
70 167 • 

12 473 ~ 

58 l) 

50m2 

15 m 

11181 m3 

I Kustannus 

37 480:-
1043 474: -
2 047 475: -
3 601142:-

1 321020:-
9 474 869: -

34 537 937:-
676135: -

19 388 543:-
1014 523:-

80121:-
49 026:-

166137:-

6 471712: -

Paljous 
vv. 1957-1958 

4141 m3 

9 617 • 
10 968 m3 

48 502 • 
47 003 

103 690 l) 

14 034 l) 

58 )) 
50m2 

15 m 

11181 m3 

my6nsi ty6llisyysvaroja 11 piiivii.nii syyskuuta 
1958, jolloin rakentamisty6t a loitettiin kertomus
vuoden syyskuussa. 

Vuoden 1958 aikana ovat muutosty6n piiii
asiallisimmat ty6t olleet ratasuunnan viitoitus- ja 
mittaustyot, tyontekijoiden majoitus - ja huolto
tilojen rakentaminen sekii. leikkaus- ja pengerrys
toiden a loittamin n. 

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

Tyollisyyden turvaaminen: 

My6nnetty v . 1958 19 P l. VI: 1 
Kiiytetty vuonna 1958 
Jaiinnos 

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

45 000 000: -
42 322 102:-

2 677 898: -

Pen gerry sty 6 t. Vuonna 1958 on penger
ryst6itii suoritettu seuraavasti: 

I Pal jous I Kustannus 

Rata-alueen raivausta ........ . ..... . .................. . . . . .. ....... . 725 341: -
670145:-
715 235:-

Maata ojista penkereeseen ... . ....................... . ............. . . 
•> >> sivuun . . ...... . ... . ......... .. ......... . ..... . ... . .... . 

Maata rataleiJ•kauksista penkereesecn ............... . ... .. . .. . ....... . 
» •> sivutm .. . ... . ............ . ... . .. . ......... . . . 

Lisamaata penkereeseen ....... . ..... . . . ........... . . . . . ... . . . ...... . 
Rataleikkauksien louhi mista ja soramuuTia ... . ............ . ..... . . .. . . 
Multa-, ttuve- ja soraverhousta ...... . ................... . .. . .. .. ... . 

1342 m3 

2 066 
16 724 • 

2 825 
11 132 

6 365160:-
618 200:-
455 206:-

6422:-
42 36;-
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M urtomden-Otanmaen rautatie1·akennus 

Vuoden 1958 aikana valmistuivat Murtomaen 
ratapihan rele-asetinlaite ja tasoylikaytavan 
valo- ja aanimerkkivaroituslaitos. 

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

Varsinaiset maiirarahat: 

My6nnetty v. 1958 19 Pl. 1: 14 
Kaytetty vuonna 1958 
Jii..ii.nn6s 

Rautatietutkimukset 

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

Tyiillisyyden tw·vaaminen 

My6nnetty v. 1958 19 Pl. VI: 1 
Kaytetty vuonna 1958 
Jaann6s 

6 300 000: -
6 300 000: -

200 000:-
200 000:-

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

Kaulirannan-Kolarin ratasuunnal!a suori
tettiin puolikoneellisia tutkimuksia 18 km pitui
sella Kolarin ja kaivosalueen valisella osuudella. 

Vuonna 1958 kiiynnissii ol!eisiin rautatie- ja 
ratarakennuksiin niiden aloittamisesta alkaen 
vuosittain ja yhteensii kaytetyt rahamaarat, 
samoin kuin niihin ja rautatietutkimuksiin 
vuonna 1958 kaytetyt varat ilmenevat seuraa
vasta taulukosta. 

I Kontio- I Suolahti- I Joensuu- I Siilinjarvi- Viberiiiisen I Lahti- I Jyvii kylii-
Vuosi miiki- Hae.pajarvi Kovero I Juankoski teoWsuus- Loviisa Suolahti 

Tai valkoski rata 

1934-38 44 313178 1601382 
1939 29 912 353 10 081576 
1940 4 443 702 6 333 869 ) 

1941 3 867 966 5 027 573 
1942 5 391173 6 348 928 
1943 6 373 487 6 333 637 
1944 4 031845 4 050136 
1945 3 958 285 5189 915 
1946 - 11195 485 
1947 - 8 529 766 
1948 - 15 428 320 
1949 989 757 132 613 904 17 020 947 13 865126 
1950 29 955 094 228 650 716 171893 800 143 779 350 
1951 123 307 004 267 274 717 84 255 733 96 066 871 
1952 218141838 250 009 222 6 638 891 192 991 
1953 316 0 1 925 805 356 852 159 858 074 176 387 914 
1954 346 387 752 1216 788 078 385 275 301 435133 715 
1955 415 157 595 1 019 682 563 262 772 701 358 965 447 296 310 
1956 673 191 569 785 465 052 211288 469 296 624 319 225 676 612 
1957 620 249 572 893 844 297 275 408 521 339 671148 119 844 929 64 818 719 
1958 606 350 690 761 542 791 324 209 578 319127 151 22 271817 276 240195 42 322 10Z 

Yht. I 3 452 104 785 1 6 441 348 779 11 898 622 015 1 2 179 814 032 I 368 089 668 1 341 058 914 1 42 322 1oz 

Yhteensa vuonna 1958: 

Rautatie- ja ratarakennukset .... . ............ . ......... . 
Rautatietutkimukset ................................... . 

Vuonna 1958 on kaytetty lisaksi: 

Vihannin kaivosrata ................................... . 
Orivesi- Jamsa ....... . ... . . . ........ .. ... . ........... . 
Murtomiiki-Otanmaki ................................. . 

5 10081-59/1,73 

2 359 542 127:-
200 000:-

30 285:-
1 147 518:-
6 300 000:-
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IV. LIIKKUVA KALUSTO, KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 
Liikkuva kalusto: 

Vuoden 1958 aikana ei valmistunut uusia 
hoyryvetul'eita. Liikentees ta poistettiin epatalou
d ellisina ja loppuunkuluneina 18 kpl Sk 3-, 10 kpl 
Sk 4-, 1 kpl Tk 1-, 9 kpl Tk 2-, 3 kpl Hk 1- ja 
ll kpl Hk 5-sarjan eli kaikkiaan yhteensa 52 l{pl 
hoyryvetureita. Tasta johtuen oli vuoden lopussa 
kaytossa 714 kpl hoyryvetureita. 

Vuoden aikana valmistuivat ensimmiiiset uu
den Vr 11-sarjan dieseljii.rjestelyveturit, yhteensa 
14 kpl, joista 7 kpl on Valmet Oy:n ja 7 kpl Loko
mo Oy:n valmistamia. Lisaksi vuokrattiin Ruot
sista yksi Nohab linjadieselsahkoveturi. Koska 
vuoden aikana ei hylatty yhtaan moottoriveturia, 
oli niita vuoden lopussa kaytossa 54 kpl. K eveita 
moottorivaunuja eli ns kiskoautoja valmistui 
vuoden aikana 30 kpl, kaikki Valmet Oy:n valmis
tamia. Liikenteesta poistettiin loppuunkuluneina 
ja nykyiseen ]iil{enteeseen sopimattomina 2 kpl 
Ds 2-, 1 kpl Ds 3-, 1 kpl Bm 2- ja 1 kpl Bm 3-
sarjan eli yhteensa 5 kpl moottorivaunuja. Naista 
muutoksista johtuen oli vuoden lopussa kaytossii 
123 kiskoautoa ja 28 kpl muita moottorivaunuja 
eli yhteensa 151 moottorivatmua - siis 25 kpl 
-enemmiin kuin edellisen vuoden lopussa. 

Vaunuja valmistui vuoden aikana seuraavasti: 
Kiskoauton liitevaunuja, joissa on 2 lk paiva
vaunu- ja kond. osasto, sarjaa EFiab 31 vaunua 
ja kiskoauton liitevatmuja, joissa on yhdistetty 
koncl.- ja postiosasto, sarjaa EPoab 2 vaunua. 
Avonaisia tavaravatmuja sarjaa Hk valmistui 
249 vaunua, lamminvaunuja sarjaa Ggv 1 vaunu, 
suur iiilioiden kuljetusvaunuja sarjaa Sv 29 
vaunua, sailiovaunuja sarjaa Go 76 vaunua ja 
sarjaa BGo 3 vaunua, sepelinlevitysvaunuja sar
jaa Mas 109 vaunua, hiilenkuljetusvaunuja arjaa 
Mak 50 va\.mua ja suurkuormavaunuja sarjaa 
()sb 1 vaunu. 

Lisaksi valmistui Posti- ja lennatinlaitokselle 
postivaunuja sarjaa Po 2 vaunua seka yhdistet
tyja posti- ja kond. vaunuja sarjaa PFoab 2 vau 
nua, irtosementinkuljetusvaunuja Lohjan Kalkki 
Oy:lle sarjaa Silk 5 vaunua seka sailiovaunuja 
Shell Oy:lle sarjaa Gmz 12 vaunua, Kamex Oy:lle 
sarjaa Sso 2 vatmua, Kosan Oy:lle sarjaa Skk 
2 va\.mua, Typpi Oy:lle sarjaa Sti 1 vaunu ja 
Oulu Oy:lle sarjaa Sol 2 vaunua. 

Vuoden lopussa oli henkilovaunuja l 542, joista 
virkatarvekaytossa 166, tavaravaunuja 26 880, 
joista katettuja 9 834 ja avonaisia 12 946, sailio 
vaunuja 360 seka virkatarvevaunuja 3 740. 

Vieraiden omistuksessa oli vuoden lopussa 
henkilo-, posti-, ravintola- ym vaunuja 131, sailio 
vaunuja 780 seka muita vaunuja 84. 

M oottorivetureita ia moottot·ivaunuja selca niiden 
·rakenteen kehittamista koskevat tyot. 

Samoin kuin edellisinakin vuosina muodostivat 
moottorivetureita ja -vaun.uja koskevista toista 
huomattavan osan rakenteilla olevan mootto
roidun kaluston tyon ja tarveaineiden tarkastuk-

set seka valmistuneiden vaunujen ja vetw:ien vas
taanottokoeajot luovutustarkastuksineen. Kerto
musvuonna valmistui uutta moottoroitua liik
kuvaa kalustoa seuraavasti: 30 Dm, 7 -moottori
vatmua (kiskoautoa) ja 35 liitevaunua (31 kpl 
matkustaja- ja matkatavaraosaston sisiiltavia 
liitevaunuja sarjaa EFiab ja 4 kpl matkatavara
ja postiosaston sisaltavia liitevaunuja sarjaa 
FPoab), 12 kpl 840 hv telioisia hydraulisella 
voimansiirrolla varustettuj a Vr 11-dieselj arj estely
vetureita (Tampella-SRM-DS 1, 2 T-vaibteistoi
nen 4-akselinen veturi) ja 2 kpl samantehoisia ja 
niinikaan hydraulisella voimansiirrolla varustet
tuja Vvl5-di seljarjestelyvetureita (Voith L 217 
z-vaihteistoinen 4-akselinen veturi, joka vaihteis
toa lukuunottamatta on samanlainen kuin Vrll). 
Ta-sta kalustosta oli Lokomo Oy:n valmistamia 
6 Vrll-veturia ja 1 Vv15-veturi, loput olivat Val
met Oy Lentokonetehtaan valmistamia. Edelleen 
uusittiin k ertomu vuonna Lentokon etehtaalla 
kaikkien viiden Hrll-dieselveturin saksalaiset 
Maybach-koneistot, jolloin entisten 450 hv tehois 
ten dieselmoottorien tilalle asennettiin 600 h evos
voimaiset ahdetnt moottorit, ja hydromekaaniset 
Mekydrovaihteistot vaihdettiin suurempaa tehoa 
vastaaviksi. Lisaksi valmistui Hrll-vetureita 
varten 2 kpl uusilla koneistoilla varustettuja 
vaihtokoneistoteleja. Kaluston osarakenteiden, 
kuten aluskehysten, k orien, telien, pyorakertojen 
ym tarkastukset suoritettiin L entokonetehtaalla 
ja Lokomolla. Lisaksi kuului tarkastustoimintaan 
Vrll-veturien dieselmoottorien ja hydraulisten 
vaihteistojen koekiiytto ja tarkastus Tampereen 
Pellava- ja Rauta·Teollisuus Osake-Yhtiolla ja 
Dm7 -moottorivaunujen dieselmoottorien koe
kaytto Valmet Oy Linnavuoron T ehtaassa. Sa
moin suoritettiin Vv 15-veturien Voith-vaihteis
tojen koekaytto J.M. Voith G.m.b.H:lla Heiden
heimissa aksassa. Huomattava tapa us oli kahden 
l 900 hv tehoisen diesel-generaattori-ryhman 
koekaytto ja vastaanotto Saksassa Maschinen
fabrik Augsburg-Ni.irnberg A.G:n tehtaalla Augs
burgissa. Kysymyl{sessa olivat kahden ensim
maisen H r 12-dieseUinjaveturin dieselmoottorit 
ja generaattorit. Edelleen koekaytettiin ja tar
kastettiin mainitulla saksalaisella teh taalla 6 
kpl Vvl5-veturien dieselmoottoreita. 

Kertomusvuonna solmittiin uusia hankinta
sopimuksia, jotka kasittivat: 30 Dm7 -moottori
vaunua, 30 EFiab-liitevaunua, 4 FPoab-liite
vaunua (joista posti- ja lennatinhallitus rahoittaa 
kaksi), 10 Vv13-dieselvaihtoveturia, 4 Vvl5-
dieseljarjestelyveturia ja 7 Hr12-diesellinjaveturia 
Valmet Oy Lentokonetehtaalta seka 4 Vvl5-
veturia ja 7 Hrl2-veturia Lokomo Oy:lta. Naita 
hankintoja varten laadittiin tarjouspyynnot ja 
suoritettiin saatujen tarjousten arvostelu tilaus
ten taytantoonpan.oa varten. Samoin selviteltiin 
tilausten yhteydessa, mita konstruktiivisia muu
toksia tai lisayksia oli saatujen kayttokokemusten 
perusteella tebtava hankittavaan kalustoon enti
seen vastaavaan kalustoon verrattuna. 

Kertomusvuonna jatkettiin Vrll-sarjan diesel
jarjestelyveturien piit·ustusten tarkastusta ennen 
ensimmaisten veturien valmistumista. Ensim-
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maisten veturien valmistuttua suoritettiin niilla 
laajoja koeajoja ja mittauksia. Naiden yhtey
des a vetureissa havaitut puutteellisuudet voitiin 
yleensa helposti korjata ja ottaa jo alunperin 
huomioon loppuvuodesta valmistuneissa vetu
reissa. Myos Hr12-sarjan diesellinjaveturien val
mistuneita piirustuksia tarkastettiin ja kaytiin 
niiden johdosta neuvotteluja Valmet Oy:n ja 
Lokomo Oy:n yhteisen suunnitteluelimen >>Veturi
suunnittelu Valmet-Lokomom ja Tampellan seka 
Stromberg Oy:n edustajien kanssa. Edelleen 
tutkittiin eraiden tarjottujen ulkomaisten diesel
linjaveturien rakennetta saadun aineiston perus
teella. Neuvostoliittolaisiin TE 3-vetureihin, nii
den rakentamiseen ja kaytt66n kaytiin tutustu
massa euvostoliitossa. 

Aikaisempina vuosina liikenteeseen saatua 
moottoroitua liikkuvaa kalustoa koskevien tar
peellisiksi osoittautuneiden rakennemuutosten 
suunnittelua jatkettiin osittain yhteistoiminnassa 
kaluston valmistaneiden tehtaiden kanssa ja 
etupaassa konepajoille annettujen kirjeellisten 
ohjeiden muodossa. Eniten tyota aiheuttivat 
tassa suhteessa Dm6- ja Dm7 -rooottbrivaunut 
liitevaunuineen, silla seka ka.yton etta korjaus
ja huoltotoiminnan rationalisoinnin kannalta oli 
tiirkeata, etta aikaisemmin valmistuneet vaunut 
modernisoitiin konepajakorjausten yhteyd sa 
mahdollisuuksien mukaan samanlaisiksi kuin 
uusimmat vaunut, joissa kayton sanelemat raken
neparannukset oli alunperin jo voitu ottaa 
huomioon. 

Kertomusvuonna jatkettiin kalustoa koske
vien ulkomaankielisten ohjeiden suomennostyotii, 
mm. suomennettiin uusien Maybach-moottorien 
ja vaihteistojen kaytto- ja huolto-ohjeet tay
dellisesti. 

Huomattavan osan ajasta vaati lopuksi opetus
toiminta vetw·inlammittajakursseilla rautatie
opistossa seka lukuisat erilli et moottoriveturi
ja moottorivaunukurssit kuljettajille ja kone
apulaisille. 

Hoy1·yvetu1·eita ja yleisia koneteknillisia laitteita 
seka niiden rakenteen parantamista koskevat 
suunnittelutyot. 

Hoyryveturien valmistuksen ilmeisesti piilityt
tya ovat veturijaoston tyot yha enemman muut
tuneet kasittamiilin yleisia koneteknillisia toita. 
Niinpa teknillisten lausuntojen ja tilausvalmiste
lujen laatimiset varaosien ja eri tarveaineiden, 
kuten kattilalevyjen, putkien, akseleiden, pyoran
renkaiden ja sidepulttiaineiden ym hankintoja 
varten ovat aiheuttaneet huomattavasti tyota. 
Standardisoimismielessa tarkastettiin kaikki kiiy
tossa olevat levyjouset ja niiden teknilliset suu
reet seka yhdenmukaistettiin jousilevyjen paiden 
mitoitus. Samassa yhteydessa uusittiin taydelli
sesti levyjousi G 11 b. Edelleen suoritettiin Vr3-
vetureiden junapainoja ko kevia laskuja lasku
makia silmallapitaen. 

Vetovoiman mittausvaunun hankintaan liit
tyvien seikkojen selvittely on edelleen ollut 
vireilla. Kokemusten hankkimiseksi ja meidan 
oloihimme sopivien mittauslaitteiden tyyppi-

valinnan helpottamiseksi on tehty opintomatkoja 
Ruotsiin ja Saksaan, mis a asianomaisten rauta
tiehallitusten ja erikoistehtaiden edustajat ovat 
antaneet kaytettavaksemme asiaa koskevaa ai
neistoa. Perusteellisen telmillisten seikkojen ja 
tarjousten vertailun jalkeen on vetovoiman mit
tauspoydan hankinta esitetty annettavaksi ruot
salaisen insinooritoimisto Torsten Ljungstrom'in 
suoritettavaksi. 

Vuoden 1954 alu. ta voimaan astunut uusi pai
neastioita koskeva asetus on edelleen aiheuttanut 
nmsaasti tyota. Lujuuslaskut on laadittu muw1 
muassa kolmelletoista entiselle veturikattilalle, 
joita nykyiiiin kaytetiian liimmityskattiloina 
varikoilla ja konepajoissa. Kyseiset kattilat 
edustavat seitsemaa eri perustyyppia. Uusista 
paineastiarakenteista, joita varten on suoritettu 
lujuuslaskuja, mainittakoon esimerkkeina puu
tavaran kyllastyslaitok en kyllastyssylinteri ja 
jakotukit seka Helsingin asemalle rakennetut 
ruostumattomat lampimiinveden varaajat. 

Suurehkoja veturikattiloiden korjaushitsauksia 
varten on suoritettu lujuustarkasteluja muun 
muassa Hrl-, Trl- ja Tvl-vetw·ien osalta. Niiden 
perusteella on voitu ryhtya kayttiimiian hitsi-
auman lujuuskertoimen 0. 4 sallimaa pikakor

jausmenetelmiia, jos a saumaa ei avata eika hit
sata lainlman juuren puolelta. 

Edelleen aloitettiin syksylla hoyrynjakotukkien 
yleislujuuslaskujen laatiminen. Paamaarana oli 
tarkoitus saada kaytt55n taulukot lam,mitys
putkistojen jakoelimien ja itse putkistojen suun
nittelun ja hyvaksymisen helpottamiseksi ja 
nopeuttamiseksi. 

Paineastioihin liittyviina mainittakoon viela 
tyojarjestyksen mul<aan suoritettujen uusien 
moottorivetureiden jarrulaitteisiin liittyvien pai
neilmasailioiden vastaanottotarkastukset, Mik
kelin puutavaran kyllastyslaitoksen koekaytot 
ja lopputarkastus yhteistoiminnassa puutavara
toimiston ja konetoimiston kanssa seka apu
laistarkastajien koulutusmielessa suorittamat, 
Hyvinkiian konepajalla korjattavana olevien 
hOyrykattiloiden tarkastukset. 

Suunnittelutehtavista huomattavin on ollut 
Paivarannan kiiiintosillan koneiston suwmittelu, 
johon ryhdyttiin keviiiilla 1958. yksysta. lahtien 
tehtaviin suorittamiseen o allistui huomattava 
osa hoyryveturijaostoa kaytossa olevia raken
teita uudenaikaisemman, yksinkertaisemman ja 
halvemman, mutta kuitenkin teknillisesti tiiysi
painoisen siltakoneiston aikaansaamiseksi. 

Edelleen mainittakoon suunnittelutoista monet 
valmistus- ja kayttoteknillisiin parannuksiin 
tahtaavat rakennemuutokset, kuten esim. Tvl
veturien pystykattilan hitsattu laajennuskanna
tin ja tenderin akseWaakerien tiiviytta koskevat 
rakenneratkaisut seka Hv4-veturin Miiller-mantii
luistit. 

Vaunuia ia niiden rakenteen pa1·antamista kos
kevat suunnittelutyot. 

Suunnittelu- ja piirustustyon painopiste oli 
edelleen tavaravaunujen osalla, vaikka henkilo
vaunuihinkin kiinnitettiin enernmiin huomiota 
lmin muutamana viime vuotena. 
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Katettuihin tavaravaunuirun kuuluvan liim
minvaunun, sarja Ggv, suunnittelua jatkettiin 
tarkkailemalla taman nykyaikaisia vaatimuksia 
vastaavan vaunun prototyyppia kaytossa ja 
korjaamalla havaitut epakohdat. Vuoden lopulla 
aloitettiin vaunun sarjavalmistus, vaikka vau
nun muutaman kohdan kebittaminen ja monen 
pii:rustuksen lopullinen valmistuminen jaikin 
sem·aavan vuoden puolelle. Myos vaunun 
uuden, tehokkaamman ilmankierto- ja tuuletus
laitteen suunnittelu jatkui yli vuodenvaihteen. 
Vanbempien katettujen tavaravaunujen raken
teen kehittamisesta mainittakoon esimerkkina 
jo kauan hankkeilla ollut Gb-vaunujen uuden 
sivuoven suunnittelu. Ovi pyrittiin muotoile
maan lujuutta, liikkuvuutta, turpoamista ja 
korjaamismahdollisuutta ajatellen paremmaksi 
kuin entinen, mutta kuitenkin vaihtokelpoiseksi 
sen kanssa. Samassa yhteydessa suunniteltiin 
naihin vaunuihin tyhjien vaunujen tuul tusta ja 
tapaturmien vabentamista silmallapitaen oven
pysayttaja. Seka sivuoven etta ovenpysayttajan 
piirustukset saatiin valmiiksi, joten naita laitteita 
paiistiin kokeilemaan. 

Avonaisten tavaravaunujen osalla oli suunnit
telutyon alaisena kaksi 4-akselista tavaravaunua. 
Toinen, lyhyempi vaunu on puskimineen noin 
13. 5 m pitkii., 60 tonnia kantava vaunu, joka 
erityisesti sopii kooltaan pienehkojen, mutta 
raskaiden esineiden kuljetukseen. Toisesta, pi
demmi.ista vaunusta tulee puskimineen noin 18m 
pitki.i, kevyemman, mutta pitkan tavaran kulje
tukseen sopiva vaunu. Siihen sopii esimerkiksi 
puutavaraa kahdeksan kahden metrin pinoa 
perakkain. Kumpaankin vaunuun tulevat Val
metin sULmnittelemat UIC-malliset telit, joiden 
piirustusten muutos- ja tarkistustyo jatkui seu 
raavan vuoden puolella, samoinkuin itse vaunu
jenkin suunnittelu. Vanhojen, 4-akselisten, Outo
kummtm malmirikasteen kuljetukseen tarkoitet
tujen Okm-vaunujen heikoksi osoittautunutta 
sivulaitojen saranarakennetta vahvistettiin ja 
saatettiin sivulaitojen tukipylvaiden piirustukset 
lopulliseen ktmtoon. Vanhempiin avonaisiin 2-
akselisiin tavaravaunuihin jouduttiin myos suun
n ittelemaan eraita muutoksia. Mainittakoon, 
etta korkealaitaisten Hdk- ja Hv-vaunujen 
sivuluukkujen mataloittamista koskeva tyo jat
kui edelliselta vuodelta. Tyohon ryhdyttiin alku
aan sen johdosta, etta korkeat luukut ovat ras 
kaat kasitella ja h a ittaavat a laslaskettuina vau
nun kannatuslaitteiden tarkastusta ja huoltoa. 
Samassa yhteydessa suunniteltiin uudempiin 
Hdk -vaunuihin vahvempi lattia, jonka UIC :n 
maaraysten mukaan on kestettava kuormaamis
ja purkamiskoneiden 2 200 kg:n suuruinen pyorii.
paino. Suursailioiden kuljetuskysymysta ratkais
taessa tehtiin suunnittelutyota ja laadittiin pii
rustukset sailioiden kuljetuksen vaatimista johde
kiskoista ja kiinnityslaitteista Hdk-vaunuun, 
jotka tekevat mahdolliseksi kayttaa naita vaunu
ja seka tavalliseen etta suursailioiden kuljetuk
seen. Hk-vaunujen kayton helpottamiseksi jou
duttiin taman vaunutyypin jaykiksi osoittautu
tuneita sivupylviiiden laukaisulaitteita vahan 
parantamaan. Sepelinlevitysvaunuun, sarja Mas, 
suunniteltiin aluskehyksen sivupalkin jiiykistys, 

koska alkuperi.iinen rakenne vaunun suuren
netun kuormatilan johdosta osoittautui liian 
hoikoksi. 

Sailiovatmujen osalla mainittakoon aluksi 
30 m 3 bituminkuljetusvaunu, sarjaa Go, joka 
vaunutyyppi jouduttiin suunnittelemaan Neste 
Oy:n Naantalin oljynpuhdistamosta saatavan 
bitumin kuljetukseen sopivaksi. Erityisesti si.iili 
oiden lampoeristys ja b itumin notkeuttamista 
varten tarvittava Himmityslaite aiheuttivat suun
nittelutyotii. f.uuten vaunut tulevat olemaan 
samanlaiset kuin oljysailiovaunut. estekaasun 
kuljetul{Seen tarkoitetut Kamex Oy:n ailiovau
nun, sarja Sso, yksityisesti laaditut piirustukset 
tarkastettiin ja todettiin hyvii.ksyttaviksi. Samoin 
hyvaksyttiin rikkihappovaunuun, sarja Sri, liit
tyvat piirustukset, jotka koskivat si.iilion pintaan 
sijoitettavaa lammityslaitetta ja eristysta seka 
roiskesuojusta. Lisaksi kaytiin neuvotteluja ja 
kirjeenvaihtoa muittenkin sailiovaunujen, kuten 
esimerkiksi Typpi Oy:n alumiinisailii:illii varus
tatun vii.kevan typpihapon kuljetusvaunun ra
kenteesta. 

Erikoistavaravaunujen kohdalta todettakoon, 
etta edelliselta vuodelta peraisin eleva 120 tonnin 
suw·kuormausvaunua, sarja Ose, koskeva suun
nittelu saatiin. piiatokseen. Ilmeisesti tamii vaunu 
matalamman kannatusalustansa ansiosta tulee 
sopimaan moneen 1.-uljetul{seen paremmin kuin 
vanhemmat suurkuormausvaunut. Osb-vaunuihin 
jouduttiin tekemai.in eraita rakennemuutoksia, 
joista olivat tarkeimmiit puskinpalkkien ja vau
nun kaikkien keskioiden vahvistaminen, koska 
ne oli kaytossi.i todettu heikoiksi. Ripustimissa 
ltavaittujen taipumien ja eraissa tapauksissa 
myos niiden katkeamisten johdosta muutettiin 
ripustin laitteiden ja tasausvivun paiden raken
netta. Sanotuin parannuksin saatiin samalla 
Osb-vaunun kulk:umahdollisuuksia pienissii kaar
teissa parannetuksi. Naita 120 tonnin suur
kuormausvaunuja kantavamman, erityisesti 
muuntajien kuljetukseen tarkoitetun vaunun 
hankintaa valmisteltiin ja laadittiin siita ehdotus
piirustus. Vuoden loppupuolella sai vaunujaosto 
tehti.ivakseen tarkastaa ratapihoilla kaytettavan 
vaununsiirtajan eli ns >>Kisko-Kallem kuljetus
vaunua koskevan piirustuksen. Tyo, joka johti 
uusien piirustusten laatimiseen saatiin valmiiksi 
ennen vuoden Joppua. Myos konepajoissa tarvit
tavan pyoriikertojen kuljetusvaumm piirustus 
tarkastettiin. 

Henkilovaunujen osalla valmisteltiin teras
runlwisten matkustajavaunujen hankintaa, mika 
jo aikaisemminkin on ollut kasittelyn a laisena. 
Kertomusvuoden kuluessa laadittiin tallaisia 
vaunuja varten useita ehdotuspiirustuksia. Ne 
koskivat seka l. etta 2. luokan pi.iiva- ja makuu
vaunuja. Tamii tyo, jonka pi.iamaiiriina on l isata 
matkustajien mukavuutta ja turvallisuutta juna
vaw·ioiden sattue.·sa, jatkui seuraavan vuoden 
puolelle. Samoin jatkui seuraavan vuoden puo
lelle uusien retkeilyvaunujen suunnittelu varsin
kin pii.rustustyon osalta. 

Uuden ja ajanmukaisen, mm omalla bensiini
vaihtovirtageneraattorilla varustettavan rontgen
kuvausvaunun suunnittelu jatkui ja tyo saatiin 
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siiben vaiheeseen, etta vaunun rakentaminen 
Pasilan konepajassa voitiin aloittaa. Rakennus
tyota seurattiin ja annettiin tarvittavia objeita, 
kun alunperin tebtyja suunnitelmia jouduttiin 
vaunun rontgenkoneiston bankinnan muutturui
sen jobdosta muuttamaan. Taman vauntm suun· 
nittelun ybteydessa tyoskenneltiin myos A 7-
telin kulkuominaistmksien parantamiseksi, mista 
tyosta labemmin toisessa ybteydessa. Vabaisessa 
mii.arassa saivat osakseen tyota myos eraat asun
tovaunut, joissa oli bavaittu joitakin puutteelli
suuksia. 

Yleisista, vaunujen eri osia koskevista toista 
oli tarkeimpia uuden 20 tonnia kantavan pyora
kerran aikaansaamiseksi tebty tyo, joka jath.-ui 
edelliselta vuodelta. Eraiden yksityisten laitosten 
raiteiden pienien kaarresateiden jobdosta joudut
tiin muutamien vaunutyyppien kulkumabdolli
suutta kaarteissa parantamaan. Esimerkiksi 120 
tonnin suurkuormausvaunut muutettiin tassa 
suhteessa paremmik i, kuten aikaisemmin jo on 
mainittu. Ratapihojen laskumakiin sijoitettavien 
raidejarrujen bankintaa silmallapitaen jouduttiin 
tekemaan tutki:rnus vaunujen niista osista, jotka 
saattavat baitata raidejarrujen toimintaa. Use
aan otteeseen vuoden kuluessa tutkittiin mabdol
lisuuksia siirtya kayttamaan automaattikytkimia, 
jolloin erityisesti pidettiin silmalla ybdysliiken
netta Neuvostoliiton kanssa. Henkilovaunuja 
koskevista yleisluontoisista tOista mainittiin jo 
aikaisemmin A 7 telin hyvaksi tehty tyo. Siihen 
sisaltyi telin kumijoustoisen keslrii:in, kumijous
toisten sivukannattajien, uusien jousien ja kehdon 
iskunvaimentajien sijoituksen suunnittelu. Mat
kustajavaunujen valaistusgeneraattorin aiheut
taman tarinan poistamiseksi suunniteltiin gene
raattorin kaytti:ilaitteen muuttamista akselin
paakaytti:iiseksi, jonka korjaus ja huolto olisi 
helpompi kuin aikaisemman. Kolmen tallaisen 
eri mallia olevan kayttolaitteen kokeilu Al2-te
lissa paastiin alkamaan vahan ennen vuoden 
vaihdetta. 

Muita, yleisluontoisempia toita jouduttiin myi:is 
tekemaan runsaasti. Esimerkiksi kuljetusluvan 
vaativista erikoiskuljetuksista annettiin lahes 
kolmesataa laustmtoa, joihin useihin liittyi 
kuormauspiirustusten laatiminen. Vaikeimpia 
kuljetuksia jouduttiin taman lisii.ksi valvo
maankin. Tassa yhteydessa sopinee mainita 
myos objeluontoiset asiat. Esimerkiksi vena
laisten hillenkuljetusvaunujen pohjaluukkujen 
sulkemisesta laadittiin ohjeet kaskylehdessa jul
kaisemista varten, koska tassa suhteessa oli 
ilmeisesti esiintynyt taitamattomuutta vaunu
jen kiisittelyssa. Asiantuntijalausuntoja annet
tiin erilaisista hankintoihin liittyvista kysymyk
sistiL Edelleen jouduttiin tekemaan rata-autoja 
ja kaantOlavoja koskevia suunnittelu- ja muu
tostoita. 

Tyojarjestyksen mukaisesti suoritettiin uusien 
vaunujen ja vaununosien vastaanottoa Pasilan 
konepajassa. Myi:is yksityisten toiminimien teh
taissa on kayty suorittamassa vastaanottoja, 
joista mainittakoon paljon aikaa vaatinut kokilli
valurautapyorien vastaanotto Rauta- ja Metalli
valimo Suomessa. 

Veturien J"a vaunujen jarrulaitteita ja niiden 
parantamiata koakevat auunnittelu- ym tyot. 

Kertomusvuoden aikana valmistuneitten en
simmaisten SRM- ja Voith-vaihteistoisten diesel
jarjestelyvetureitten Vrll ja Vvl5 jarru- ja 
ohjauslaitteiden subteen suoritettiin tyyppi
kokeita ja -mittauksia. Saatujen koe- ja mit
taustulosten seka kayttokokemusten perusteella 
tebtiin tarpeellisiksi katsotut parannus- ja 
muutosehdotukset. Muun vetokaluston subteen 
tehtiin kaytannon tarpeellisiksi osoittamia muu
tostoita Dm7-moottorivaunun, Dm4-moottori
vaunun ja Vvl3-14-vaihtoveturin jarruvivus
ton suhteen. Hrl- ja Trl-vetureita varten piir
rettiin jarrutonkka n:o 17 ns kovapaloilla varus 
tettuna. 

Vatmujen jarrulaitteiden kohdalta oli hallit
sevana tyona uusien rakennettavien tavara
vaunujen, joille on annettu nopeusvaatimukseksi 
100 km/h, jarrulaitteilta vaadittavien perusomi
naisuuksien maaritteleminen, jarrulaskelmien pe
rusteitten tarkistustutki:rnukset seka jarrulait
teen eri elimien suoritusmuotojen valinta. Taman 
jo aikaisempina vuosina aloitetun tutkimustyi:in 
perusteella paatettiin rakennettavien uusien 4-
akselisten raskaan tavaran kuljetukseen tarkoi
tettujen vaunujen jarrulaitteet suunnitella uu
della pohjalla. Talloin jouduttiin suunnittelemaan 
ja piirHimiian uudelleen myos kaikki jarruvivus
toon kuuluvat normaalit standardiosat seka 
jarrutonkan kengat ja antru·at, koska vanhat 
standardiosat eivat kesta akselipainon lisayksesta 
ja kuormajarruvaihteesta aiheutuvia suuria kuor
mituksia. Toimintaventtiilin, kuormajarruvaiht
teen ja jarruvivustonsaatajan valinnan ja sovi
tuksen subteen kaytiin useampaan otteeseen 
neuvotteluja asianomaisten tehtaitten asiantun
tijoitten kanssa. Uusiin jarrulaitteisiin ja niiden 
ominaisuuksiin kobdistuvan tutkimuksen ohella 
tutkittiin myos vanhojen vaunujen jarrulaitteiden 
lahinna toimintaventtiilien ominaisuuksia paa
maarana niiden ominaisuuksien parantaminen 
siten, etta ne paremmin soveltuisivat nykyisiin 
pitkiin juniin ja yhteistoimintaan seka vena
laisten etta uusien hankittavien jarrulaitteiden 
kanssa. 

Muista vaunujen jarrulaitteisiin kohdistuneista 
surumittelutoista mainittakoon jarrulaitepiirus
tukset 2-akselisia sailiovaunuja varten seka uusi
tut jarrulaitekokoonpanopiirustukset 4-akselisia 
matkustajavaunuja ja itsetyhjentyvaa hiilen
kuljetusvaunua, litt Mak, varten. Muutospiirus
tuksia laadittiin rom suursailii:ivat,mun. litt Svs, 
malminkuljetusvaunun, litt Om, generaattori
telien All ja Al2 jarrulaitteiden subteen. Suur
kuormausvaunun, litt Osb, jarrulaitepiirustuksiin 
tehtiin tarpeelliset lisapiirustukset ja muutokset, 
jotta niiden avulla voitiin rakentaa uuden suur
kuormausvaunun, litt Ose, jarrulaitteet. Erikois
tarkoituksiin tulevien vaunujen, jotka raken
nettiin vanhoille aluskehyksille, jarrulaitteisiin 
suunniteltiin tarpeelliset muutokset ja lisaykset. 

Jarrulaitteiden suunnitteluun liittyvien toiden 
lisii.ksi suorittivat jaoston insinoorit tebtailla 
valmistuneitten vetureitten jarru- ja ohjauslait
teiden seka Pasilan konepajalla valmistuneit.ten 
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vaunujen jarrulaitteiden vastaanottotarkastuksia. 
usia jarrulaitteita varten laadittiin ohjeita ja 

ohjepiirustuksia. 

Jarrulaiteosien ja -tarvikkeitten hankintojen 
johdosta laadittiin lausuntoja ja suoritettiin vas
taanottol<akeita ja -mittauksia. J unatuJ·valli
suutta koskevien kysymysten ja junavaurioitten 
johdosta laadittiin selvityksia ja lau.suntoja. 
Kuten aikaisemminkin, huolehti jarrujaosto jar
rulaitteiden opetuksesta kuljettajaktu-ss illa. Uut
ta dieselkalustoa koskevat erikoiskw·ssit, yh
teensa 11, sitoivat huomattavasti kaytettavissa 
olevaa aikaa. 

Lammitys- ja terveysteknillisten laitosten suun
nittelu. 

Vuoden kuluessa tehtiin koneteknillisen toimis 
ton Iampo- ja terveysteknillisessa jaostossa 
Iampo-, vesi-, lamminvesi- ja viemarijohtosuun
nitelmat seuraavia rakennuksia varten: Varilwn 
huoltorakennus ja korjauspaja Turussa, Oulun 
taimiston kasvihuone-, asunto- ja huoltoraken
nukset Nokelassa, tulli ja tavaratoimistoraken
nus Torniossa, Tampereen asemarakennuksen 
kellarikerroksen huoltotilat, tavaratoimisto ja 
suojarakennus Pietarsaaressa, Savonlinnan, Ke
min ja Turun veturitallien laajennukset, auto
taUi ja korjauspaja Torniossa, >)TalvikotO>)-raken
nukset Imatralla, kerhohuoneisto Tampereella, 
Kirkniemen asema, moottorivaunujen nosto- ja 
purkausosasto Turun konepajalla ja uusi Himpo
keskus Pasilan varikolla. 

Lampo- ja lamminvesijohtosuunnitelmat on 
tehty Jyvaskylassa olevia asuinrakennuksia n:o 3 
ja 4 ja Iampo- ja vesijohtosuunnitelmat Toijalan 
yopymiskotia varten. Yksinomaan lampojohto
suunnitelmat on tehty seuraavia rah:ennuksia 
varten: Kyron ja Limingan asemarakennukset, 
ratajakson toimisto ja piiallikon asunto Savon
linnassa, huoltorakennus Kajaanissa, toimisto
tilat Kaivokatu 6 Helsingissii, asuinrakennus 
Riihimaella, kerhotalo ja vesitorni einiijoella 
sekii tavara-asema Karjaalla. Kiitojunien ulko
pesua varten on Helsingin ratapihalle suunni
teltu liimmin- ja kylmavesi seka viemarijohdot. 
Yksinomaan vesi ja viemarijohtosuunnitelmat on 
tehty asuinrakennusta varten Porissa ja vahti
tupaa varten Kouvolassa. Lamminvesijohto
suunnitelma pesuposteineen vaunusiivoojille on 
tehty Seiniijoen ratapihaa varten. Koneelliset 
tuuletuslaitteet on suunniteltu seuraavia raken
nuksia varten: Toijalan huoltorakennus, Savon
linnan, Kemin ja Turun veturitallit, autotalli 
Torniossa, varikon korjauspaja ja huoltoraken
nus Turussa, huoltotilat Tampereen asematalossa, 
moottorivaunujen no to- ja purkauso asto Tu
run konepajalla ja Karjaan tavara-aseman peite
kuivaamo. Hyvinkiian konopajan asuinraken
nusten liittii.miseksi konepajan lampokeskukseen 
on laadittu kaukoliimmityssuunnitelma. 

Kertomusvuoden aikana on lisaksi tutkittu 
eri vaihtoehtoja Helsingin asema- ja hallinto-

rakennusten liimpokeskuksen uusimisesta huo
mioonottaen siihko-, Iampo- ja hoyryhuollon 
asettamat vaatimukset. 

Kuopion varikkoalueen ja konepajan raken
nuksia varten on tehty uuden lampokeskuksen 
luonnospiirustus . 

Suunnitteilla olevista Iampo- ja terveysteknil
li.sista toista mainittakoon Viinikkaan suunniteltu 
huoltokorjaamorakennus moottorivetureita var
ten seka Pasilaan suunniteltu viestikeskus. 

Suunnittelu- ja piirustustoiden ohella ovat 
lampo- ja terveysteknillisen jaoston insinoorit 
suorittaneot seka yksityisten toiminimien etta 
Pasilan konepajan valtionrautateille asentamien 
liimmitys- ja terveysteknillisten lai tosten tarkas
tuksia ja vastaanottoja sokii antaneet lampo
ja terveysteknillisen alan asioita koskevia lau
suntoja. 

K.onepajat: 

Liikkuvan kaluston pienentyneen korjaus
tarpeen johdosta ovat konepajat toimineet 5-
paivaisin viikoin. Lisaksi on kukin konepaja 
pitanyt kesiilla 6-viikon seisonta-ajan. Vahen
netysta. tyoajasta huolimatta on konepajoilla 
ollut toiden vajausta, mita on pyritty hel
pottamaan muilla konepajan varsinaisen korjaus
toiminnan ulkopuolella olevilla soka rautateilta 
etta ulkopuolisilta saaduilla toilla. 

Vuoden aikana toimi edelleen 6 paakonepajaa, 
nimittii.in Hyvinl{iian, Pasilan, Turun, Kuopion 
Oulun ja Vaasan konepajat. Lisaksi toimivat 
Helsingin valimo ja Pieksamaen vaunukorjaus
konepaja, eclellinen Hyvinkaiin, jiilkimmainen 
Kuopion konepajan alaisena. 

l. Hyvinkaan konepaja ja Helsin
g in val i mo. 

Kuten aikaisemminkin on hoyryveturien 
lwrjaustyo ollut konepajan suurin tyokohde. 
Vaihdeosaston siirrosta johtuen on jonkinvel'!'an 
vaihdetoita suoritettu Hyvinkaalla. 

Varsinaisina korjaustoina on pyorakertoja 
sorvattu 1 902 kpl ja rengastettu 608 kpl, akse
Jeita uusittu 24 kpl ja kytkin ja kammentappeja 
64 seka korjattu veturin generaattoreita 463 kpl, 
ilmapumppuja 522 kpl, vedensyottopumppuja 
50 kpl ja voidepumppuja 569 kpl. Veturin kat
ti loita on valmistettu 1 kpl ja korjattu, (tiiys
katsastuksena) 85 kpl seka (sisap. katsastuksena) 
56 kpl minka lisaksi muita kattiloita on kot·jattu 
5 1;:pl. Veturin ilmasaili.oita korjattu 188 kpl ja 
valmistettu 6 kpl. Veturin savutorvia on valmis
tettu ja korjattu 80 kpl seka veturin ja vaunun 
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jousia 12 416 kpl. Veturin sylintereita on valmis
tettu 11 kpl, luistinhakkeja 25 kpl, jobtokiskoja 
10 kpl, kiertokankia 2 kpl ja kytkintauluja 2 kpl. 

Muina toina on kaivinkoneita ja nostureita 
korjattu 5 kpl ja valmistettu: vaunun vetokouk
kuja 1 171 kpl, puskimen paita 50 kpl, laakeri
pesan ohjaimia 4 060 kpl, valo-opastinten jalus
toja 50 kpl, raidepuskimia 80 kpl, vaibteen vasta
kiskoja 930 kpl, vaihteen risteyksia 43 kgfm 20 
kpl ja 30 kg/m 48 kpl. Vintturin runkoja on ko
neistettu 4 kpl ja vaijerirumpuja 7 kpl. Lisaksi 
on valmistettu ankkuritanlwja 56 kpl, magneetti
kehan aihiojta 132 kpl, Mikkelin kyllastyslaitok
seen kyllastyssylinteri ja oljysailio, oljyvaunun 
sailioita 64 kpL Mas-sepelivaunun sailioita100 kpl, 
lipean kuljetussailioita 2 kpl, hakkilavoja 100 
kpl seka vaunun akseleita 5 Rt 125 kpl. Pyora
kertoja on koneistettu ulkop. tilaajille 53 kpl 
ja Dm7 moottorivaunuihin 91 kpl. 

Helsingin valimossa on valettu jarrutonkkia 
37 985 kpl, jarrutonkananturoita 40 093 kpl, 
veturin sylintereita 8 kpl, laakerinpesia 3 994 kpl, 
jousirengasaineita 692 kpl, arinarautoja 14 641 
kpl, tulipesansuojuslevyja 1 230 kpl, vaihteen 
valitonkkia 12 635 kpl, ilmajarrun osia, kansia, 
venttiileja yms. 2 382 kpl, vetotangon johto
holkkeja 2 550 kpl, ovenpyoria 2 999 kpl, laakerin
vaWaattoja 3 151 kpl ja laakerin liukukiskoja 
1 259 kpl. Lisaksi on valettu meisteja, luistin
hakkejii, mantia, telien keskioita, puskimentup
piloita ym sekalaista 9 777 kpl. 

2. P as i l an k o n e p a j a. 

Uusia vaunuja ja alustoja valmistettiin yh
teensa 534 kpl, joista avonaisia tavaravatmuja 
litt Hk 249, oljynkuljetus sailiovaunuja litt Go 
75, 2-aks. liimminvaunuja !itt Ggv 1, sepelin 
levitysvaunuja litt Mas 109, itsetyhj. hiilivau
nuja litt Mak 50, suursailiovaunuja litt Svs 29, 
suurkuormausvaunuja litt Osb 1, postivaunuja 
litt Po 2 sailiovaunun alustoja (Oy Shell) litt Cmz 
12, (Typpi Oy) !itt Sti 1, (Kosan Oy) litt Skk 2, 
(Kamex Oy) !itt Sso 2 ja uudelleen rak. Ek-vau
nuja !itt BE 1 kpl. 

Henkilovaunujen ryhmii.ssa on Ei-vaunuja 
uusittu ja rullalaakeroitu 18 kpl, Ek-vaunuja 
muutettu hedelmien kuljetusvaunuiksi litt Ggh 
3 kpl ja varustettu sahkoyksikko valaistuksella 
10 kpl, Fo-vaunuja varustettu kardaanikaytt. 
sahkovalaistuksella 2 kpl seka Po-vaunuja rulla
laakeroitu 2 kpl. 

Muina huomattavimpina toina on valmistettu 
siltoja 4 kpl, lumiauroja 6 kpl ja kaantopoytia 
1 kpl seka sahkoistetty kiiantopoytia 5 kpl. Li-

saksi on asennettu vet.kattiloita (muuratulla 
alitulipesalla) 5 kpl, vet. tallien lampolaitteita 
4 kpl, Mikkelin kyllastyslaitoksen putkityo ja 
vesilammityslaitteet 9 kpl, pumppulaitoksia 5 kpl, 
vesiviskureita 4 kpl seka Kotkan 8 mi1j. litran 
oljysii.ilion putkityot ja oljyjakelulaitteiden asen
nuksia 7 kpl. 

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

Konepajalla on valmistettu kannuja, rauta
levysta 540 kpl, erilaisia lamppuja 432 kpl, lam
pun osia 1 040 kpl, erilaisia lyhtyja 132 kpl, 
pukukaappeja 44 kpl, kamiinan savutorvia 300 
kpl, vet. tallin savutorvia 6 kpl, ratakiskon sork
karautoja 100 kpl seka vaihteen asettimia 103 
kpl, kielia 760 kpl, risteyksia 664 kpl, vetotan
koja 1 187 kpl ja vaihteen muita osia 37 680 kpl. 

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

Suoritetuista toista mainittakoon, etta vet. 
jousia on korjattu 1 450 kpl, pyorakertoja rengas
tettu 266 kpl. tuliputkia vaihdettu 3 445 kpl ja 
lieskaputkia vaihdettu 358 kpl, Tk-sarj. veturei
den kattiloita katsastettu 21 kpl ja Sk-sarjan 
vetureiden 31 kpl. Lisaksi on muita paineastioita 
katsastettu 100 kpl ja kattiloita vaihdettu 9 kpl. 

5. K u o p i o n k o n e p a j a. 

Konepajalla on 9 400 m 3 suuruinen rakennus
laajennus saatettu lopputm. Pieksamaen vaunu
korjauspajalla suoritettiin raidetilojen jarjestely
toita seka pantiin alulle uuden aluskehysosaston 
rakennustyot. 

Konepajalla on suoritettu Tk- ja Sk-sarjan 
vetureiden kattilan katsastuksia kumpiakin 25 
kpl, veturikattilan vaihtoja 23 kpl ja paineilma
sii.ilion katsastuksia 168 kpl. Lisaksi on valmis
tettu vetureiden hoyrykupuja 4 kpl, tuhkalaati
koita 2 kpl, laakereita 183 kpl ja valipuskimia 
36 teka pyorakertoja rengastettu 160 kpl ja 
sorvattu 796 kpl minka lisaksi jousia on korjattu 
l 670 kpl. 

Pieksamiien vaunukorjauspajalla on muutettu 
ja kunnostettu vatmuja erikoiskayttoa varten 
30 kpl. Vaunun sivuluukkuja on valmistettu 
4 400 kpl ja sivuovia 228 kpl, laakeripesia kor
jattu 225 kpl seka pyorakertoja sorvattu 5 460 
kpl ja rengastettu 1 208 kpl. 
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6. 0 u I u n k o n e p a j a . 

Konepajassa on suoritettu kaasusaili6iden tays
katsastuksia 14 kpl seka valmistettu 3-py6ra
resinoita 20 kpl, 4 py6raresinoita 6 kpl ja pump
puresinoita 18 kpl, keveita kiisivaunuja 5 kpl, 
rullavaum.m ak elistoja 18 kpl, Hdk-vaunun koe
lattioita 20 kpl, tynnyrinostureita 20 kpl ja laa
keripesia 500 kpl. Lisaksi on k orjattu Iumiauroja 
1 kpl, haionsahauskoneita 3 kpl, katkaisusirk-

Yhteenveto konepajojen suorituksista 

1. Kaytetty teriista ton ..................... . .... 
2. >) jarrutiinkkiii ja anturoita ton ......... 
3. )) muuta valurautaa ton ........... .. ... 
4. )) mess. ja pronssia ton ......... .. ... . .. 
5. >) valkometallia ton .................... 
6. Valettu jarrutiinkkiii ja anturoita ton .. . .. . . .... 
7. )) muuta valurautaa ton ...... . .. . . . . . .... 
8. )) mess. ja pronssia ton ... . .......... . ... 
9. >) valkometallia ton ........ . .......... .. .. 

10. Kulutettu siihkiivirtaa kWh ••••• 0 ••• • •••••••••• 

11. Tuotettu siihkiivirtaa kWl1 • •• 0 •••••••••••• • •••• 

12. Tehty tyiitru1teja yht. 1 000 h ....... .. ........ . 
13. Tuotannon arvo mmk 0 •••••••••••••••• •••••• • • 

T y 6 tun tie n I u kuma a r a: (1 000 h) 

keieita 1 kpl, sahanterien teroituskoneita 1 kpl 
ja vaunujen askarautoja 300 kpi seka sorvattu 
py6rakertoja 1 400 kpl ja hiottu kokillikertoja 
143 kpl. 

K o u I u t u s t o i m i n t a : 

Konepajakouluista vaimistui vuoden aikana 
61 veturiniammittajaa ja 17 ammattity6ntekijaa. 

I Hyvin- Pasila Turku Kuo- Vnasa Oulu Yhteensa 
kiia pia + 

.Pieksii-
rniik i 

1 389.6 3 436.3 712.4 601.0 37.3 50.7 6 227.3 
81.7 384.0 43.5 143.0 19.0 13.4 684:6 
35.8 422.4 97.3 22.0 - - 577.5 
28.4 36.7 4.2 4.2 3.8 0.1 77.4 
12.9 25.0 - 16.5 2.8 - 57.2 

1 205.9 - - - - - 1 205.9 
620.3 - - - - - 620.3 

49.8 39.7 - 7.6 9.1 - 106.2 
47.9 71.4 - 16.5 - - 135.8 

2 319.9 2 090.3 337.7 384.0 286.4 212.0 5 630.3 
- 1363.8 - - - - 1 363.8 

1 535.1 2 899.1 833.7 835.8 418.8 271.1 6 793.6 
985.4 2 063.1 622.1 468.7 179.8 178.3 4 497.4 

v. 1958 v. 1957 v. 1956 

Piiakonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 883.7 8 044.9 7 326.1 
Varik.kokorj . pajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 594.7 1 484.9 1 469.0 
Sah.kiikonepaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.o 82.1 78.9 

~Y~ht~e-en-s7.ii~----~8~5~6~8-.4-----.----~9"6711~.-9----~--~8'8~7~4~.o-----

Val mist u k s en a r v o: (m m k) 

Paakonepajat.. ...... ........... . .......... . 4 529.2 5 276.2 4 797.1 
Varik.kokorjauspajat......................... 499.5 478.1 470.1 
Sahkiikonepaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.7 29.2 25.9 

~Y~ht~e-en-s7a~----5~06~0~.4-----T----5~78~3~. 5-----r----75~2~93~.-7----

T y 6 n t e k i j a in I u k u m a a rat (v u o den I opus s a) 

Piiakonepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 393 4 163 4 370 
Varikkokorjauspajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 808 826 
Sahkiikonepaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 215 215 

~Y~h~te-e-ns~a~------~4~3~6~7----~----~5~1~8~6~---+------75~47171 -----
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Liiklcuvan kaluston korjaus v. 1958 

Korjattu liikkuvaa kalustoa 

Piiakonepajat Vetureita i t> m oottorivt>unuja Henkilovauuuja. I Tavaravaunuja. 

Tays- I Vali- I Pika- I Vaurlo- Tays- I Pika- I Vaurio- Tays- I Vali- I Pika.- I Va.urio-
korj. korj . korj. korj_ korj. korj. korj. korj. korj. korj. kot·j . 

' 
Hyvinkaa ...... .. ... ... . 88 94 224 19 - - - - - - -
Pasila ........ .... ..... . . 26 17 26 5 832 307 - 624 338 1665 -
Turku .... ......... . .... 30 34 34 21 19 68 6 945 170 1399 43 
Vaasa ................... 59 41 24 9 - 18 1 520 36 329 7 
Onlu . .. .... .. .. . . ...... . 1 - - 1 24 39 3 882 312 1671 78 
Kuopio •••••••••• 0. 0. 0 •• 70 43 15 1 - - - - - - -
Pieksamaki .... ......... . - - - - 63 52 3 1130 459 2 357 33 

.. Yhteensa I 274 I 229 I 323 I 56 1 938 1 484 1 -13 1 4 101 1 1 31o 1 7 421 1 161 

Konejaksot Viilitark. 

L konejakso ........... .. - - 1073 -
2. )) ... . ... .. .... - - 647 243 
3. >) . . ........... - - 470 85 
4. )) 

• • •• 0 • • •••• 0. - -- 1666 271 
5 )) ...... . ...... - - 413 6 
6. >) . .. .. . . .. .... - - 545 23 
7. 
8. 
9. 

>) 

>) 

>) 

. .... . . .... . . 

. . ... . ..... . . 
• • • • • • • • • • • • 0 

.. 
Ybteensa I 

Kaikki yhteensa 

Siihkolaitteet 

- - 874 202 
- - 206 238 
- - 971 22 

I 1

6 865 11 090 

274 229 7 188 I 

Valtionrautateiden omat siihkolaitokset ovat 
k ehittiineet sahkoenergiaa Helsingissa 1 364 000 
kWh:a ja Hankasalmella 63 800 kWh:a. 

Kertomusvuoden aikana varustettiin Alva
jiirven, Heiniivaaran, Kalliomaen, Koveron ja 
Vaakion liikennepaikat seka ratajaksojen alueilla 
yhteensa 11 vahtitupaa siihkovalaistuksella, joten 
vuoden lopussa oli sahkoistettyja liikennepaik
koja 696 ja sahkoistettyjii vahtitupia 607 kpl. 

Ratapihojen valaistuslaitteita lisattiin ja uusit
tiin Harjavallassa, H elsingissii, Kajaanissa, Kou
volassa, Lahdessa, Pasilassa, Pieksiimiiella, Po
rissa, Seiniijoella, Tampereella ja Turussa. Uusia 
32 m:n valonheitinpylviiita pystytettiin Iisal
melle, Kemiin, Kontiomiielle, Kouvolaan, Lab
teen, Lappeenrantaan ja Seiniijoelle. Vuoden 
lopussa oli 32 m :n valonheitinpylvaitii yhteensa 
94 kpl 27:lla liikennepaikalla. Tampereella ja 
H elsingissa suoritettiin ns. kaasupurkauslam
puilla kestavyys- ja valaistusmittauskokeita 32 
m :n valonheitinpylvaissa. Maararahojen vahyy
den vuoksi ei niita kuitenkaan voitu ottaa 
suuremmassa maariissa kayttoon. Samoin suori
tettiin mm. lmatralla nii.illa lampuilla mittaus
kokeita laiturivalaistuksessa. 

Helsingissa suoritettiin asemarakennuksen siih
koasetelmien muutos- ja korjaustoitii ja laadit
tiin valaistussuunnitelmat asemahalleja ja eri
laisia aseman tiloja varten. Samoin suoritettiin 

6 1008 1-59 

- 10 084 
- 770 
- 354 
- 1120 
- 123 
- 611 
- 728 
- 649 
- 237 

-,14 6761 

938 15160 

20 
11 
3 

-
-
-
6 

-
-
40 

53 

- 35 8 295 7 
- 539 6 989 101 
- 260 3 871 9 
- 609 4 735 164 
- 630 2 358 9 
- 175 2 699 8 
- 449 7 717 133 
- 105 1063 14 
- 521 7 499 44 

1

3 323 ,45 2261 489 

4 101 4 638 52 647 650 

rautatiehallituksen huonetiloissa seka VR:n orois
tamissa kiinteistoissa sahkoasetelmien korjaus-, 
uusimis- ja laajennustoita . Siihkoasetelmia uusit
t iin myos Kokkolan, Oulun, Pasilan ja Sein~i.joen 
veturitalleissa seka laadittiin sahkoistyssuunni
telmat Kotkan veturitallia varten. 

Kaantolavoja sahkoistettiin Kuopiossa, Mik
kelissa, Oulussa ja Raumalla. Sahkoistettyja 
la:voja oli kertomusvuoden lopussa 33 kpl. 

Seinajoella valmistui uusi automaattinen 
pumppulaitos veturin vedenottoa varten. Aava
saksan, Haukiputaan, Koskenkorvan, Koveron, 
Misin seka P eralan vedenottolaitokset sahkois
tettiin minka lisiiksi Karjaan yksi pumppu 
uusittiin. 

K eskusaikakellojii.rj estelmia asennettiin Kirk
konummen, Kontiomaen, Mikkelin, Savonlin
lan , Seinajoen ja Vainikkalan liikennepaikoille . 

Joensuussa valmistuivat vaunukorjauspajasta 
seka vanhasta veturitallista korjaamalla t ehtyjen 
rakennusmestarin toimisto-, huolto- ja tyohuone
tilojen sahkoasetelmat. Samoin valmistuivat 
Kokkolan autotallin ja polttoainevaraston, Kot
kan lepohuonerak ennuksen, Kouvolan rataosas
ton huoltorakennuksen, Lahden autokorjaamon, 
.M:ikkelin kyllastyslaitoksen, Riihimaen siirto
kuormauskatoksen ja Toijalan rataosaston huol
torakennuksen sahkolaitteet sekii Turkuun anti
sen pikatavaratnakasiinin toisen kerroksen sahko
piirin toimistoa, varastoa ja puhelinkeskuslait
teita varten sahkolaitteet. 
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Kertomusvuoden aikana korjattiin ja uusittiin 
Oulun vanhan tavaramakasiinin, PasiJan auto
varikon seka Salon ja Tornion tavarasuojien 
siihkoasotelmat. VR:n kiinteistojen siihkolait
teita korjattiin ja lisattiin muuallakin eri puo-
1illa maata. Imatralla suoritettiin kahden uuden 
200 kVA:n muuntajan muuntoaseman rakennus
tyot, Kontiomiiella nostettiin 10 kV:n suurjannite
linjan jannite 20 kV:iin seka suoritetti.in linjan 
allru- ja loppupaassa uusien 300 kVA:n muunto
asemien rakonnustyot, Pasilassa tehtiin muunto
aseman I:n pienjannitekeskuksen uusimistyot 
seka Pasilan konepajalla jannitteen muutos
tyot. Makelankadun uusi syotto saatiin lopulli
sesti valmiiksi. Viiakion piensahkolaitos valmistui 
kayttokuntoon. 

Sahkotyosuunnitelmat laadittiin Kouvolan 
uutta asemarakennusta, Pietarsaaren uutta tava
ratoimisto- ja tavarasuojarakennusta seka Turun 
uutta dieselveturitallia varten. Viime mainittuun 
suunnitelmaan sisiiltyi mm kokeilu loistevalaisi
mien kiiyttiimiseksi dieselveturitallin yleis- ja 
huoltokuoppavalaistuksena. Samoin laadittiin 
sahkoasennussuunnitelmat VR:n ja Plh:n linja
tyokuntien uusia asuntovaunuja sekii Plh:n uusia 
postivatmuja varten. Myos vanhan kalu ton 
siihkovalaisemista on edelleen pienessii maarin 
jatkettu. Mm. kymmeneen Ek-vaunuun on 
asennettu tiiydelliset valaistusasetelmat gene
raattoreineen ja paristoineen. Vuoden lopussa 
oli- diesel-kalustoa lukuunottamatta- tiiydel
lisin sahkovalaistuslaittein varustettuja vaunuja 
637 ja liitevaunuja 52, joten siihkovalaistuja 
vaunuja oli yhteensa 687, mika on 53. s % kai
kista henkilovaunuista. 4-akselisista henkil6-
vatmuista oli siihkovalaistuja 587 eli 77.9 %-

Hoyryvetureista oli vuoden lopussa sahko
valaistuja 493 eli 69 %-

Diesel-kaluston . ahkolaitteista on siihkotek
nillinen toimisto antanut pyydetyt lausunnot ja 
suorittanut niitii koskevia tyo- ja vastaanotto
tarkastuksia valmistajien tehtailla. Naiden siihko
laitteiden suhteen on esitetty tehtiivaksi eriiitii 
kiiyttovarmuutta ja paloturvallisuutta lisfHivia 
uudistuksia. Hr 12-dieselsahkoveturin siihkoisen 
puolen suunnittelua valvottiin Oy Stromberg 
Ab:n sahkoteknilliselle toimistolle liihettiimien 
piirustusten perusteella. Kuuteen ensimmiiiseen 
Hr12-dieselsahk6veturiin tulevien piiageneraat
torien ja ratamoottorien vastaanottokoestukset 
suoritettiin Brown Boveri tehtailla ltavallassa 
ja Oy Stromberg Ab:n tehtailla Pitiijiinmiiellii. 

Siihkotelmillisen toimiston edustajat ovat toi
mineet opettajina uuden kaluston ],iiyttoa ja 
huoltoa koskevilla tilapiiisilla kursseilla. 

Rautateiden siihkoistyksen suunnittelutoita 
jatkettiin, ja edellisenii vuonna keratyn aineiston 
perusteel!a saatiinkin kustannus - ja kannattavai
suus-laskelmat piiapiirteissiiiin valmiiksi. Liiken
netilastot ja veturien ajo-aikataulut huomioon
ottaen on laskelmissa tultu siihen lopputulokseen 
etta rautateiden sahkoistys hyvin tulee kannat
tamaan noin 1 000 ratakilometria kiisittiiviilla 
rataverkon osalla, joka, huomioonottaen kaksi
raiteiset osuudet ja ratapihojen aluksi sahkois
tettiiviit sivuraiteet, kasittiiii noin 1 700 raide
kilometriii . Tiimii siihkoistys on ajateltu suori-

tettavaksi neljiissii rakennusvaiheessa siten, etta 
kukin rakennusvaihe (kuitenkin rakennusvaiheet 
I ja II yhdessii) muodostaa oman kokonaisuu
tensa. Siihkoistettiivat rata-osat nyt suoritetun 
laskelman mukaan olisivat: 

I rakennusvaihe: Helsinki - Kirkkonummi 
(vain paikallisliikenno) ja 
He1sinki-Riihimaki 

II rakennusvaihe: Riihimaki-Tampere, Rii
maki-Kouvola, Kouvo
la-Kotka ja Inkeroinen
Hamina. 

III rakennusvaihe: Kouvola - Pieksamiiki ja 
Kouvola-Imatra. 

IV rakennusvaihe: Tampere - Haapamiiki -
Seiniij oki. 

Liikenteen suuruus niiilla rata-osilla yhteensii 
on tarkkailuvuoden (1.9.1955-31.8.1956) tilaston 
mukaan no in 6 500 milj. vedettya bruttotonni
kilometria .. 

ahkoistyksen virtajiirjestelmiiksi on, suoritet
tujen kustannuslaskelmien perusteella, ehdotettu 
1-vail1ejiirjestelmii, virran jaksoluku sama !min 
maan muussakin siihkoverko tossa eli 50 Hz ja 
ajojohdon jiinnite 25 k V. Syotto-asemien luku
miiiirii edellii mainituilla siihkoistettiivillii rata
osilla yhteensii 21 kpl. 

Uusia kuparipuhelinjohtoja rakennettiin 225 
johdinkilometriii ( = jkm) ja uusia teriisjohtoja 
105.2 jkm. Kaksoistamalla lennatinjohtoja pu
helinjohdoiksi saatiin 583.2 jkm puhelinjohtoa. 
Vanhoja terasjohtoja purettiin 46 jkm ja lmpa
rijohtoja 106.4 jkm. Puhelinavojohtojen yhteis
miiiirii lisiiiintyi nain ollen vuoden kuluessa 761 
jkm. Viestipylviis- 1injojen vuosikorjaustyot suo
ritettiin taystaajennuksena 46 ratakilometrilla, 
osittaistaajennuksena 167 ratakilometrillii, ras
kaana vuosikorjauksena 309 ratakilometrillii ja 
kevytkorjauksena 389 ratakilometrilla. Pylviiitii 
pystytettiin 5 263 kpl, jotka kaikki olivat kreo
soottil{ylliistettyjii. Valtionrautateiden omia joh
toja kunnostettiin 7 900 jkm ja posti- ja lennii
tinhallituksen johtoja 9 986 jkm, yhteensa 17 886 
jkm. 

Uusia puhelinmaakaapeleita a ennettiin yh
teensii 45 275 m yhteisen johdinpituuden ollessa 
2 021 427 m. Puhelinilmakaapeleita asennettiin 
eri liikennepaikoille yhteensii 2 076 m yhteisen 
johclinpituuden ollessa 11 485 m. 

Kun kertomusvuoden aikana asennettiin 3-
kanavainen kantoaaltojarjestelma viilille Hel
sinki- Kouvola, on VR:llii nyt kiiytossa yhteensii 
kaksi 12-kanavaista, kymmenen 3-kanavaista 
ja seitsemiintoista 1-kanavaista kantoaaltojiirjes
telmiia. Se1ektoripuhelinlaitteita tiiydennettiin 
yhclella selektoritelineellii ja kahdeksalla puhelin
liitynniillii. Selektoripuhelinjohtojen yhteispituus 
vuoden lopussa oli 3 987 km ja selektoripuhelin
liityntojen lukumaarii 640 kpl, joista liikenne
osaston kiiytossii oli 593 ja rataosaston kiiytossii 
47 liityntiia. 

Keskusaikakellojarjestelmiii asennettiin tiiydel
lisinii neljiille liikennepaikalle ja lisiiyksiii suori
tettiin kolmella liikennepaika!Ja. Jarjestelmiii oli 
vuoden lopussa yhteensii 4 7 :llii eri liil{enne
paikalla. 



Heikkovirtalaitteiden asennustoita suoritet
tiin mm Pasilassa ja Hyvinktialla. Naid n toi· 
den yhteydessa asennettiin ristikytkintelineita 
kaksi kpl. 

Rautateiden toimesta hankittiin tai lunas
tettiin yleisiin keskuksiin liittyvia puhelin
yhteyksia 38 kpl. 

Kaukopuhelinverkon automatisointia laajen
nettiin vuoden aikana yhdella lisayhteydella va
lilla Riihimaki-Hyvinkiian konepaja. amalla 
muutettiin yhteyksien siirryttyii avojohdosta 
kaukokaapeliin entinen tasavirtavalintainen 
yhteys vaihtovirtavalintaiseksi. Laajennuksen 
yhteydessii asennettiin kuusi uutta kauko
valintapiiatetta. Vuoden lopussa oli taysauto
maattisia tai puoliautomaattisia kaukoyhteyksiii 
yht ensii. 72, joista fysikaali ia 33 ja kantoaalto
yhteyksiii 39. 

Puherekisterilaitteet asennettiin Mikkelin, 
Haukivuoren ja Kanta1an asemille. 

Uusia junan1ahetyskeskuksia otettiin kaytt66n 
OulunkyU.issii, jossa sekii poytakoje etta re1eist6-
osa ovat sahkokonepajan suunnittelemia ja 
valmistamia, seka Riihimaella, jonka poytiikoje 
on siihkokonepajan valmistetta. 

Uusia kovaaanisjarjestelmia otettiin kaytt66n 
kolmella ratapihalla ja kahdella asemalla. Vuoden 
1958 lopussa oli kiiytossa 63 jarjestelmiiii, joi ta 
kaksitoista suurehkoa kauko-ohjattua. aissa 
oli yhteensii 84 vahvistinta ja 560 kovaaanista. 

N e1jiitoista yhteisantennijiirjestelmiiti. huollet · 
tiin ja tarkastettiin. 
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Kertomusvuoden aikana suoritettiin linja
radiokokeiluihin liittyvia kenttiivoimakkuusmit
tauksia .ratao ilia Pieksamaki - Hankasalmi, 
Pieksamii.ki- uonenjoki, Pieksiimiiki- Mikkeli, 
Pieksii.miiki-Punkasa.lmi ja Pieksiimiiki- Huuto
koski-Varkaus. 

Tw·valaitteiden uudisrakennustoita suoritet
tiin kuudellatoista eri liikennepaikalla. uureh
koista tu.rvalaitetoista mainittakoon erikoisesti 
Oulunkylan, Harjun ja Murtomiien releasetin
laitteet sekii linjasuojastus valillii Harju- Multa
miiki. Itse- tai osittainitsetoimisia tieri teys
laitoksia rakennettiin yhdelletoista eri taso
risteykselle. 

Turvalaitteiden muutos- ja tiiydennystoitii 
suoritettiin kahdeksallatoista eri liikennepaikalla. 
Tu.rvalaitetoiden hteydessii rakennettiin 157. s 
johdinkilometriii ja purettiin 11. 3 johdinkilo
metriii kirkasjobtoa. Py1vaita pystytettiin 
103 kpl. Maakaapelia laskettiin 71. s km ( 1 655.7 
jkm). 

Risteilyanomusten perusteella annettiin kerto
musvuoden aikana risteilylupa 196 vahvavirta
johclolle seka 206 heikkovirtajohclolle, ja -ase
te1malle. Sahkoasetelmille myonnettiin 57 1upaa, 
koti- ja virkapuhelimia myonnettiin yhteensii 
68 kpl. 

Ristei1ytarkastuksia suoritettiin siihkoteknil
lisen toimiston toimesta 19 ja ratainsin66rin 
toimesta 160. Vahva- ja heikkovirtalaitteiden 
asennustarkastuksia suoritettiin yhteen a 101. 

V. VARASTOT JA HANKINNAT 

Varasto- ia jakelusailiot 

Vuoden 1958 aikana valmistui kaasuoljyn 
varastointia varten varastosiiiliot Ouluun 
(3 077 000 I) ja Kotkaan (8 000 000 1). 

Jakelusai lioita valmistui seu.raaville paikka
kunnille: 

Kaasu61jysiiili6t: Joensuuhun (2 kp1 50 000 1), 
Toija1aan (30 000 1), Poriin (30 000 1) ja Raaheen 
(21 500 1), seka bensiinisailiot: He1sinkiin (ase
malle 17 500 1 ja Katajanokalle 4 000 I), Por
vooseen (3 000 1), Loimaalle (3 000 1) sekii Jyviis
kyliiiin (2 200 1). 

Varastot. 

Valtionrautateiden varastoissa olevien 
tavaroiden keskimaarainen varastoarvo oli 
7 972 564 000 markkaa, jakautuen eri varastojen 
kesken seuraavasti: Helsinki I 446 07I 900, 
Hyvinkaii 770 864 800, Ttuku 1 69I 110 500, Oulu 
811 168 000, Kuopio I 592 997 200 ja Polttoaine
ja puutavaravarasto 2 660 35I 600 markkaa. 

Tarveaineita otettiin varastoista kiiytettiivti.ksi 
14 074 I79 400 markan arvosta ja myytiin muille 
valtionlaitoksille seka yksityisille 427 425 800 
markan arvosta, mista edellisen osuus oli 
70 177 600 ja jii1kimmaisen 357 248 200 markkaa. 

Myynti kii itti kaytettya tavaraa, romuja ja 
jii.tteita 203 705 000 markan ja tilitavaraa 
2I3 299 800 markan arvosta. Viimeksimainituista 
saatiin lisiiksi ns . hinnankorotusta 10 421 000 
markkaa. 

Myyntituloista tuloutettiin valtiolle sekalaisina 
myyntituloina mainittu tilitavaran hinnankoro
tustulo 10 421 000 seka kiiytettyjen tavarain, 
romujen ja jii.tteiden myyntitulot vahennettyna 
kiisittely-, rahti- ym. kustannuksilla ja kone
pajojen osuudella I6I 596 500 mk. Tuloutetut 
myyntitulot olivat siis yhteensa I72 017 500 mk. 

Hankinnat. 

Kaikkiaan ostettiin tavaraa varastoihin 
10 424 194 400 markan arvosta. 

Varastoja laskutettiin ulkomailta tuoduista 
tavaroista seuraavin miiiirin: 



tonnia markkaa 

Kivihiilia ja k oksia . . . . 490 087 2 387 584 900 
Pyoria j a pyoranrenkaita 1 709 192 982 400 
Ratakiskoja . . . . . . . . . . 10 955 678 737 200 
Rautaa j a terasta . . . . . 1 954 139 326 400 
T.e!a_slevyja . . . . . . . . . . 788 58 176 500 
OlJya . . . . . . . . . . . . . . . . 5 047 87 812 300 
Sekalaisia tarvikkeita . . 624 54 7 800 

-,Yh~t~e-e_n_s~a-rnk~---47716~9~1~67~5~00 

P olttoainetoiminta: 

Polttoaine- ja puutavaravaraston keskimiiarai
nen kirjanpitoarvo oli 2 660 351 637 mk. 

Vuoden aikana vastaanotettiin paaasiallisesti 
Valtionrautateiden Polttoainetoimistolta (Vapo) 
h alkoja 1 059 808. 5 m 3 , joiden yhteinen hinta oli 
1 227 573 452:- eli keskimaarin 1 158:27 m 3 

kohti. Polttoturvetta bankittiin yksityisilta 
Vapon viilityksella 17 364. s tonnia bintaan 
69 100 931 mk. Lisaksi hankittiin ratapolkkyja 
555 936 kpl (428 678 321: -), vaihderatapolkkyja 
46595 kpl (45618575:-), hirsia 4736.s m 
(1353167: -) puupylvaita 3 849 kpl (7 164 000:-), 
seka aidanpylvaita 6 799 kpl (491 113: -) . 

Vuoden aikana kulutettiin valt ionrautateilla : 
halkoja 1 095 602 m 3 , josta veturien osuus 
868 572m 3, kivihiilia 3 638 025 dt, josta vetmien 
osuus 3 537 960 dt seka polttotmvetta 331 977 dt, 
josta veturien osuus 122 863 dt. 

EdelUimainitun halkomaaran lisaksi myytiin 
rautatielaisil]e 60 904 m 3 ja yksityisille 626 rna. 
L ammityskoksia hankittiin yhteensa 301 840 kg. 
Kokonaiskulutus oli 451 890 kg. 

Yllamainittujen polttoaineiden varastoimis- ja 
kasittelykustannukset (kuormaus-, pinoamis-, 
sah aus j a vetureilleantokustannuksia) olivat 
yhteensa 358 887 436 mk, josta halkotoista 
kustannul<sia 208 154 950 mk, kivihiilitoistii. 
140 044 777 mk ja polttotmvetoi ta 10 687 709 
mk. 

Polttoainekentilla oli henkilokuntaa vuoden 
alussa 85 tyonjohtajaa ja 746 tyontekijaa seka 
vuoden lopussa 72 tyonjohtajaa ja 660 tyon
tekijaa. 

Neuvostoliitosta saapuvia hiilia varten perus
tettiin Kaipiaisiin hiilivarasto raiteineen n. 
100 000 tonnia varten. Samoin aloitettiin uuden 
hiilivaraston kunnostaminen Paltasen sora
kuoppaan. 

Sysmajiirven asemalla aloitettiin polttoaineen 
anto malmijtmien vetureille . Seinajoen poltto
ainevaraston uudelleen jarjestely on jatkuvasti 
kaynnissa. Kivihiilen auto voitiin jo a loittaa 
uuden varaston alueella. 

Keravan ja Porvoon asemilla on kiinteiden 
polttoaineiden anto vetureil le lopetettu . 

Jyviiskyliin, L appeenrannan, Oriveden ja 
K otkan polttoainevarastoilla on kustannusten 
siitistam.iseksi ja polttoainehuo llon nopeuttami
seksi otettu kiiytt66n entisten vyorytyslavojen 
tilalle hihnakuljettimet. Varkauden ja Otanmiien 
polttoainevarastojen antolavoille asennettiin siih
kolla toimivat vetokoneet. 
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Tyoskentelyn koneellistamiseksi hankittiin 
Kokkolaan t raktorikayttoinen >IPikku Jussi>l 
kuormauskone, Joensuuhun hihnakuljetin ja 
Tampereelle kompressori. 

Pyorosahanterien teroitus on koko rataverkon 
osalta keskitetty Ouluun. 

Tyovoiman jarjestelyillii j a t6iden rationali
soinnilla on kustannukset luovutettuja yksikkoja 
kohti saatu laskemaan tai pysymaii.n ennallaan 
huolimatta vuoden aikana tapahtuneesta 4 o/0 
palkkojen korotuksesta. Polttoainekustannus
tilien loppu summassa on tapahtunut 42 692 688:
suu.ruinen vahennys vuoteen 1957 verrattu.na. 

Tavara- fa aineentutkimukset vuonna 1958 

Metalleja: kpl kpl 

rau.taa ja teraksia . . . . . . . . 367 
ku.paria ja pu.nametalleja . . 5 
valkometalleja . . . . . . . . . . . . 204 
sekalaisia . . . . . . . . . . . . . . . . 8 584 

Voitelu.oljyja j a -rasvoja: 

sylinterioljyja ........... . 
kone- ja vaunuoljyja .. . .. . 
sekalaisia oljyja ja rasvoja 
jarru.- ja pakkasnesteita 

Kiinteita polttoaineita: 

koksia .. .. . ... ... ... . ... . 
kivihiilia . . . . . .... . . . . ... . 
turpeita ............. .. . . . 

J uoksevia polttoaineita: 

bensiinia ................ . 
petrolia ........ . .. . .... . . 

kaasu (diesel) oljya .. .. .... . 
polttooljya .. . .. ... . .. . . . . 

Maalau.starpeita: 

ku.iv ia vareja . ...... ..... . 
oljy- ja lakkavareja . .. ... . 
(lakka) vernissoja . .... . .. . 
ohennusaineita ........... . 

Su.ojelu- ja kyllii.stysaineita: 

bitu.meja ........ ..... . .. . 

31 
54 
12 
15 

1 
122 

2 

50 

164 

56 
69 
53 

k yllastysoljyja . . . . . . . . . . . . 11 
(puu) tervaa . . .. .. ..... .. . 

Pubclistusaineita ................ . 
Trasselia . . . ...... . ....... . ..... . 
Liisteriaineita .. . ...... . ... . ..... . 
Kankaita ja lankoja . ... . . . . .... . . 
N ahkaa, paperia ................ . 
Ku.mitu.otteita ... . .............. . 
Ju.oma- ja syottovesi~i ........... . 
Hiekkaa ja savea .. . ..... ..... .. . 
Sekalaisia aineita ...... . . . ...... . 
Liikatavaraa ....... . ... . ....... . 

112 

125 

214 

178 

11 
25 

102 
2 

100 
12 

174 

41 
13 ----------------

Yhteensa I 693 kpl 
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Puutavaratoimiston alaiset tuotantolaitokset. 

Vuoden aikana jatkettiin edelleen Mikkelin 
kiinteiin kylliistyslaitoksen rakennustoitii ja sen 
toiminta piiasi alkamaan 16.9.1958. 

omerharjun kyllastyslaitoksella siirryttiin 
kaksivuorotyostii. yhteen tyovuoroon 1.4.1958 ja 
Haapamaen kylliistyslaitoksella vastaavasti 
1.10.1958. Haapamaen kylliistyslaitokselle han
kittiin diesel-traktori haarukkanostolaitteineen. 

Hankasalmen sahalla sahaus oli pysiihdyksissii 
vuosilomien takia 21.7.-23.8.1958. Sahalle han
kittiin uusi varakattila, minkii asennus kuitenkin 
tapahtuu vasta kesiillii 1959. 

Raaka-aine on hankittu Valtionrautateiden 
Polttoainetoimiston (Vapon) kautta. Talloin vas
taanotettiin sahatukkeja 958 760.8 8 j3 sekii rata
ja vaihdepolkkyaiheita 2 714 kpl. Edelliselta vue
delta ei ollut tukkeja varastossa. ahattu tukki
mii.ara oli 926 513.1 o j3 ja sahaustulos 4 050.2 std . 

ahalta liihetettiin lautoja ja lankk-uja sekii. 
parruja ja pelkkoja yhteensa 2 736.2 std, teline
lankkuja 80. 5 std, 2 340 kpl ratapolkkyjii., 
14 3 8 kpl 1.-uormalavoja, 3 562 kpl viestijohto
py !vaiden orsia, 17 327 m 3 polttohaketta, 144. 5 
std pientavaraa ja pienia eriii sivutuotteita. 
Tyontekijain lukumii.ara on ollut keskimiiiirin 101. 

Konnunsuon polttoturvevalmistamolla ei nos
tettu lainkaan polttoturvetta. Vuoden alussa 
oli polttoturvetta varastossa 11 926 tn ja vuoden 
lopussa 711 tn. Liihetys kasitti 1 300 tn, oma 
kulutus oli 2 925 tn, briketiksi valmistettiin 

3 890 tn sekii. briketin raaka-aineeksi siirrettiin 
3 100 tn. Brikettia oli varastossa vuoden alussa 
70 tn. Niitii. valmistettiin vuoden aikana 6 919 tn 
ja liihetettiin 6 753 tn. Varastossa on 236 tn. 

ivutuotteena valmistettiin 250 paalia turve
pehkua. Kun turvepehkua oli sii.astossii. edelliseltii. 
vuodelta 50 paalia ja sita lii.hetettiin 285 paalia 
jai varastoon seuraavaksi vuodeksi 15 paalia. 

Mikkelin kylliistyslaitokselta liihetettiin kyl
liistettynii. 25 166 kpl ratapolkkyja, 1 308 kpl 
vaihdepolkkyjii, 1 995 kpl viestijohtopylvaita, 
1 554 kpl aidanpylvaitii ja -salkoja ja 228m3 saha
tavaraa. Kylliistysoljyii kiiytettiin 280 950 kg. 

Haapamaen kylliistyslaitokselta lahetettiin 
kyllastettyna 235 852 kpl ratapolkkyja, 15 100 
kpl vaihdepolkkyja, 571 kpl johtopylvaita. 
2 081 kpl aidanpylvii.itii. ja -salkoja, 23 580 kpl 
avovaununpylviiitii ja 2 032 m 3 sahatavaraa. 
Kylliistysoljya kaytettiin 1 684 524 kg. 

omerharjun kyllastyslaitokselta liihetettiin 
kyllastettyna 122 771 kpl ratapolkkyja, 12 823 
kpl vaihdepolkkyja, 976 kpl viestijohtopylvaita, 
675 kpl aidanpylvaita, 14 850 kpl avovaumm
pylvaita ja 541 m 3 sahatavaraa. Kyllastysoljya 
kii.ytettiin 1 053 785 kg. 

G.A. erlachius Oy:n sekii. Impregno Oy:n 
kanssa tehtyjen kyllastyssopimusten mukaan 
kyllastettiin niiden toimesta 175 651 kpl rata
polkkyjii., 269 kpl vaihderatapolkkyja, 271 kpl 
johtopylvii.ita ja 813.15 m3 sahatavaraa. 

Kyllii tii.minen on tullut maksamaan keski
mii.arin 2 720: 32 kiinto1.-uutiometrilta. 

KiinteistOjen ja kaluston pCiCioma-arvot fa nii ssa vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset: 

Pliaoma-arvo I Lisiiys I Kuoletukset I Piiiiom«-arvo 
1.1.1958 1 ja poistot 31.12.1958 

Tyokoneet •••• • •• 0 • •••••••••••••••• • ••••••• 41146 926 2 335 907 3 764 556 39 718 277 
Telakat .... . . . .. ... .................... . ... 264 450 11000 253 450 
Toimisto-, asuin- ja huoltorakennu.kset ...... . . 17 010 800 524 900 16 485 900 
Varastorakennukset ja brikettilaitokset ....... 6 332 736 196 000 6136 736 
Kylliistyslaitosrakcnnukset ................... 15 240 367 14 078 212 618119 28 700 460 
Sahalaitos . .............. ... ......... ... .... 34 984 504 1458 000 33 526 504 .. Yhteensa I 114 979 783 I 16 414 119 I 6 572 575 1 124 821 327 

Standa1·disoiminen 

Standardien laatiminen: 
Uusia standardeja hyvii.ksyttiin 15 kpl. Arvostel
tavaksi lahetettyja stand.ehdotuksia oli 13 kpl. 

Standardilehtien jakelu: 
Uusia lehtia on liihetetty jakelusuunnitelman 

mukaan 2 640. Lisaksi on tilausten perusteella + 
puh.keskustelujen mukaan lii.hetetty n. 700 kpl. 
Standardiluetteloita 3 kpl. 

VI. LIIKENNE 

Aikataulut fa junien kulku. 

Vuoden alkupuolella, kesakuun 1 paivaan 
saakka, tehtiin aikatauluun vain vahaisia 
muutoksia. iistii. mainittakoon, etta matkustaja
liikenteen alettua Taivalkosken radalla asetettiin 
Pesiokylan-Vaakion valille maaliskuun 1 pai
vii.sta lukien kulkuun moottorijuna. Jarjestely
ja tavarajunien kulkuvuoroihin tehtiin myos 
joitakin muutoksia. 

K esakuun 1 paivanii. voimaan tulleessa aika
taulussa n:o 125 ei myoskaan ollut huomatta
vampia muutoksia. Pikajunaliikenne jai pii.a
piirteis aiin ennalleen. Ainoastaan Tampereen
Haapamaen pikajunaparin P941 /P942 aikataulua 
muutettiin siten, etta junalle saatiin yhteydet 
Pieksamaelta eri suuntiin lahteviin juniin ja 
pii.invastoin. Muuttamalla samalla myos Haapa
maen- Seinajoen valisia junavuoroja saatiin 
paivayhteydet Lii.nsi- ja Ita-Suomen vii.lillii. 
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paremmiksi. Haapamaen- Seini.ijoen ja Pieksa
maen- Kuopion rataosilla talven aikana uori
tetusta kiskojen uusimi e ta ja radanparannus
toista johtuen voitiin junien nopeuksia ni:iilla 
valeilla jossain maarin lisata. 

Paikallisliikenteessa aikataulumuutoksia suori
tettiin lahinna Pieksamaen-Savonlinnan- Lap
peenrannan rataosalla, jolla veturijunia korvat
tiin kiskoautojunilla. Kiskoautoilla jarjestettiin 
myos taydennysvuoroja, jolloin liikenne nopeutui 
ja yhteydet paranivat. Samoin parannettiin 
taydennysvuoroilla Pieksamaen pohjois- ja lansi
puolen paivajunayhteyksia. 

Raapajarv n-Pihtiputaan valinen henkilo
liikenne aloitettiin 1.6.58 lukien kolmella kisko
autovuoroparilla. aistii jatkettiin yksi vuoro 
kaluston vaihdon takia Ylivieskaan saakka. 

Hangon- Helsingin valille jarjestettiin aamu
yhteys kiskoautoUa. 

Joulukuun l paivaan mennessa saatiin kiskojen 
vaihto suoritetuksi Tampereen- Porin ja Pei
pohjan- Rauman rataosilla. Samalla muutettiin 
naiden rataosien aikataulut. Kiitojunapari MK 
49 /MK50 jatkettiin Poriin saakka ja samalla 
lakkautettiin pikajunapat·i MP41/MP42. Rata
osan henkil6jtmat kahta lukuunottamatta, muu
tettiin veturij unista kiskoautojuniksi. Samalla 
yksi junavuoro lisa.ttiin, jolloin matkustajien 
kuljetus tavarajtmassa voitiin lopettaa. Myos 
junien nope uksia lisattiin huomattavasti. 

J oulukuun alusta asotettiin kulkuun uusi 
kiitotavarajuna Helsingin-Kuopion ja Pieksa
miien- Joensuun viilille. Taman junan suurin 
nopeus on 85 km /t silla edellytyksellii, etta 
jw1assa kuljetettavat tavaravaunut ovat kuor
matnt vain puoleen kantavuuteensa. Junan 
kulkuaika Hels.ingistii Kuopioon on 10 t. 50 min. 

Myohiistymisien miiara runko j unien kohdalla 
on vaihdellut eri kuukausina 10- 20 %- Naista 
kuitenkin noin puolct ovat enintaan 5 minuutin 
myohastymisiii. Eniten myohastymisia on ollut 
Pohjanmaan radalla, jossa myohiistymisten 
miiiira on radankorjaustoista johtuen ollut kesal
lakin 15-23 %-

Tava1·aliikenne 

Vuonna 1958 kuormattiin kaikkiaan 1 526 181 
vaunua vastaavan luvun oltua edellisena vuonna 
1 688 282. Keskimiiarin kuormattiin patvassii 
4 181 vaunua, mika o1i 444 vaunua viihemmiin 
kuin edellisena vuonna. Viihennys kuormattujen 
vaunujen lukumiiiirassa oli 9. 6 %-

Eri tavaralajien kesken jakautuivat kuormauk
set seuraavasti (suluissa v. 1957 vastaavat luvut): 

Kappaletavara .......... . . 
Vientitavara ............. . 
Tuontitavara ............. . 
Elintarvikke t ............ . 
Teollisuustuotteet ......... . 
Lannotteet ja rebut . . ..... . 
Maa- ja kivilajit ......... . 
Puutavarat ............... . 
VR oma tavara .......... . 
Muut .................... . 

24.8% (24.4 o/o) 
21.3% (20.9 %) 
8.4% ( 9. 6 %) 
2.6% ( 2. 7 %) 
8.4% ( 8.3 o/o) 
2.6% ( 2.9 %) 
7.5% ( 6.2 %) 

14.9% (14 . 2 %) 
5.3% ( 6.1 %) 
4.2% ( 4.7 o/o) 

Vaunuylijiiamii oli keskimaarin 2 999 vaunua 
piii vassii. 

Tavaraliikenne on paattyneen vuoden aikana 
sujunut vaikeuksitta. Kuljetusnopeutta on ker
tomusvuoden aikana tuntuvasti 1isiitty >>suorien>> 
junien avulla. Ensimmaiset yhtenaiset tavara
junien kokoonpanoa koskevat ohjeet tulivat 
voimaan aikataulukauden alusta eli 1.6.58 lukien. 

aissii ohjeissa maarataan tavarajunien kokoon
pano yksityiskohtaisesti siten, etta kauko- ja 
aluetavarajunia pyritiiiin muodostamaan mah
dollisimman paljon. Niinikiiiin jarjestettiin vienti
tavaran kuljetus talviliikenteen aikana Kemista 
ja Oulusta kiinteilla aikatauluilla tapahtuvaksi, 
mika nopeutti tavaran kulkua, ja teki sen 
saannolliseksi. 

Vaihtopalvelun tuntimaarat ovat vuoden 1958 
aikana supistuneet arkipaivaii kohti laskettuina 
ja vuoden 1957 vastaaviin lukuihin verrattuna 
3 193 tunnista 2 815 tuntiin eli 11.8 %- Vaihto
palvelutunnit jakautuivat 2 221 ratapihapaivys
tys- ja 594 jarjestelyjuni n matkatuntiin. Pai
vystiijien tuntimaarat ovat supistuneet 9. 9 % 
ja jiirjestelyjunien 18. 4 %- Pyhiipaivien osalta 
ovat paivystystunnit supistuneet 1 316 tunnista 
1 099 tuntiin eli 16.5 %- Toisaalta ovat raide
traktorien kayttotunnit piiivaa kohti laskettuna 
lisaantyneet 81 tunnista 109 tuntiin, mika lisays 
johtuu siita, etta vuoden kulues a saatiin kayt
toon 15 uutta traktoria. 

Tyotuntien supistuminen on aiheutunut 
lahinna vaunukuormaliil<enteen pienenemisesta 
(supistus edelliseen vuoteen verrattuna oli 9. 6 o/o), 
raidetraktorien lisiii:intyneesta kaytosta seka 
eriiilla liikennepaikoiJla ja jarjestelyjunaviileiUa 
suorite tuista uudelleenjarjestelyista. 

Puutavaran kuormauksen kehittamiseksi otet
tiin vuoden aikana kayttoon Myllymaen asemalla 
13 onnin kantoinen pukkinosturi. Tutkimuksia 
on myos suoritettu muiden suurimpien puu
tavara-asemien kuormauksen koneeU istamisesta. 
Kokemukset Myllymiien aseman nosturista ovat 
olleet my6nteisiii ja asiakaskunta on ollut jarjes
telyyn tyytyvainen. Varastoalueiden uudelleen 
jarjestelya on tutkittu ja suwmitelmia laadittu 
tarkeimpien paikkojen uudistamisesta. Niinikaan 
alennettiin aluevuokria puutavarakuljetusten 
edistiimiseksi. 

Kappaletavaraliikenne on ollut jonkun verran 
edellisen vuotista pienempaa, mutta tuotto on 
ollut noin 3 % suurempi. Kasittelyvalineita oli 
kiiytettavissii vuoden lopussa seuraavasti: 125 
haarukkatrukkia, 500 haarukkavaunua, 85 000 
avolavaa ja 7 000 hiikkilavaa. Asiakkaille oli 
vuokrattuina 40 000 avo- ja 1 700 hakkilavaa. 

J oulukuun alusta asetettiin kullwun no pea 
kiito- ja kappaletavarajuna Helsinki-Kuopio, 
josta yhteysjw1a Pieksamaelta Joensuuhun. 
Taman junan avulla kyetaan kiito- ja kappale
tavara kuljettamaan Helsingista ja Lahdesta 
yhden yon aikana Pieksiimiielle, Savonlinnaan, 
Kuopioon ja Joensuuhun, mika on merkittava 
parannus tavaran kulkunopeuteen. Asiakaskunta 
onkin ollut jarjestelyyn erittiiin tyytyvainen 
ja todettavissa on ollut suurliikkeiden siirtymista 
takaisin rautatiekuljetuksiin. 
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Itainen tavarayhdysliikenne. 

Kuten vuoden 1957 vuosikortomuksen 
yhteydessii mainittiin, oli odotettavissa huomat
tavia muutoksia itaisen tavarayhdysliikenteen 
hoidossa sen johdosta, etta Neuvostoliiton rauta
teiden liikkuva kalusto on nyttemmin kokonaan 
varustettu automaattikytkimilla ja etta puskimet 
voitiin siella. taman johdosta tarpeettomina 
poistaa kaikista tavaravaunuista v. 1958 aikana. 
Helsingissa 3-22.3.58 pidetyn Suomen ja T · 
Liiton rautatierajasekakomitean kokouksessa 
sovittiin taman takia niistii menettelytavoista, 
joita nain muuttuneissa olosuhteissa oli noudatet. 
tava naiden maiden viilisese>a tavarayhdys
liikenteessii. Uudet maaraykset, jotka tulivat 
voimaan toukokuun 1 paivasta 1958 lukien, 
sisiiltavat paiiasiassa seuraavaa: 

Koska suomalaisissa junissa ei voida kuljettaa 
puskimia vailla olevia vaunuja, Jeuvostoliiton 
rautatiet varustavat vaununsa standardipuski
milla ennen vaunujen luovuttamista Suomeen. 
Samoin ne suorittavat puskimien irroittamisen 
vaunujen palauduttua takaisin Neuvostoliiton 
rautateille. Eraat erikseen mainitut tavarat 
saadaan kuljettaa enintaan viiden vaunun ryh· 
mina, jolloin vain kunkin ryhman alku· ja loppu
paahan asennetaan puskimet. Maksu yhden vau
nun tai vaunuryhman alku- ja loppupaan puski
milla varustamisesta vahvistettiin 19 ruplaksi 
(= 1 530 mk). Tama maksu peritaan tavaran 
vastaanottajalta kuljetusmaksun perirnisen yh· 

A. Vienti Suomesta vaLmukuonnia ........... . 
B. Tuonti Suomeen vaunukuormia ........... . 
C. Luovutettu Suomesta keskim. paivassa .. .. . 
D. uomal. vaunuja -liitossa keskim. pv:ssa ... . 
E. N -Iii ton vaunuja Suomessa keskim. pv:ssa ... . 

teydessa, paitsi jos tavaran lahettaja on maksa
nut kuljetusmaksut myos maaramaan tai kautta
kulkumaan rautatien osalta, jolloin puskinmak
sut on tavaran lahettajan maksettava. Kun 
puskimien kiinnitys ja irroittaminen edellyttavat 
lisaraiteita eka erikoislaitteita ja -toimenpiteita 
samoinkuin puskimien varastointia, halusivat. 
Neuvostoliiton rautatiet keskittaa taman tyon 
suorittamisen korkeintaan kahteen paikkaan, 
nim. Viipurin ja Vartsilan asemille. Taman takia 
yhdysliikenne lopetettiin kokonaan Parikkalan 
ja yvaoron raja-asomion kautta huhtikuun 
30 paivana 1958. 

Suomalaisten tavaravaunujen kytkeminen neu
vostolaisjuniin on kaynyt kaytannossa mahdot
tomaksi senjalkeen kun sikalaisista vaunuista 
on puskimet poistettu. Taten on suomalaisten 
tavaravaunujen kayttaminen yhdysliikenteessa. 
tasa-arvoisina neuvostolaisvaunujen kanssa la
kannut. Suomalaisten vaunujen kayttaminen 
tulee enaa kysymykseen Imatrankosken-Sveto
gorskin (Enson) raja-asem:ien kautta Svetogors
kiin osoitetuissa kuljetuksissa seka iiralan
Vartsilan raja-asemien kautta Priozerskiin (Kaki
salmeen) tai Svetogorskiin osoitetuissa pyorean 
puutavaran kuljetuksissa. Viime mainitut kulje
tukset on toimitettava sitapaitsi pendelijunina 
vahintiian 30 vaunun erissa. 

Yhdysliikenteen kuljetusten maariia kertomus
vuonna samoinkuin liikenteen kehitysta viimeis
ten neljan vuoden aikana valaisevat allaolevassa 
taulukossa olevat luvut. 

1958 

50 105 
52 717 

187 
66 

1 460 

\"au nuarvoja 1 ) 

1957 1956 

64 447 57 934 
55 417 49 640 

214 198 
227 87 

1 531 1 720 

1955 

50 003 
39 943 

177 
172" 

1 651 
1 ) 4-akseliset vaunut muunnettu kahdeksi 2-akseliseksi vaunuksi 

Vienti. 

Kuten taulukon A kohdasta ilmenee, on UO· 

mesta rautateitse lahetettyjen vientikuormien 
lukumaara kertomusvuonna huomattavasti va
hentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Tama 
vahennys koskee melkein kaikkia tavaralajeja. 
Poikkeuksen tekevat ainoastaan silla ja sprii, 
joiden kuljetukset ovat vahiin lisaantyneet. Myos 
kuljetukset ns kolmansiin maihin ovat vahenty
neet ja olivat ne kertomusvuonna 8 244 vk. 
(v. 1957: 13 490 vk). Naista meni Unkariin 7 018 
vk. (v. 1957: 10 598 vk) ja Tsekkoslovakiaan 551 
vk. (v. 1957: 1469 vk). Ainoastaan Kiinaan mane
vat kuljetukset, jotka sinansa ovat sangen pienta 
luokkaa, ovat kertomusvuonna lisiiantyneet, 
kiisittaen 423 vk . (v. 1957: 113 vk). 

Tuonti. 

Myos Suomeen saapuneiden tuontikuormien 
lukumaara on kertomusvuonna pienentynyt edel
liseen vuoteen verrattuna, kuten taulukon B 

kohdasta ilmenee. Vahennys ei ole kuitenkaan 
yhta suuri kuin viennin kohdalla. Tallo.in on 
kuitenkin huomattava, etta suuri osa kauppa
sopimuksen puitteissa tapahtuvasta viennistam
me kulkee meritse. Tama koskee toisaalta 
rnyoskin tuontia, esim. raakaoljyn. Tavaralajeit
tain tuonnin pienentymista tarkasteltaessa voi
daan todeta, etta vahennys oli suurin moottori
ajoneuvojen seka teraksen + raudan kohdalla, 
kummassakin ryhmiissa yli 2 500 vaunuarvoa. 
Koksin kohdalla oli vahennys yli 1 500, oljyjen, 
sokerin seka vehnan osilta yli 800, bensiinin n. 
700 ja bitumin 1ahes 600 vaunuarvoa. Sensijaan 
kivihiilen tuonti on lisaantynyt huomattavasti, 
eli lahes 10 OOO:lla vaunuarvolla. Pienta lisaysta 
on myos rehukakkujen, rikin ja suolan kohdalla. 

Paivittain luovutettujen vaunujen lukumiiara 
(taulukon kohta C) on pienentynyt edelliseen 
vuoteen verrattuna, mika johtuu vienni.n vahen
tymisesta. Paitsi varsinaisia vientikuormia luo
vutettiin lisaksi transito- ja eraita muita kuormia 
(palautettavat viljakilvet ym.) seka tyhjina 
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palautetut sailio-, erikois- yrn. vaunut. Kaik
kiaan luovutettiin taten 69 201 vaunuarvoa (v. 

Luovutettuja 

Suomesta 1958: 
Suomesta 1957: 

vaunuja 

Kuten edella on jo mainittu lopetettiin yhdys
liikenne Parikkalassa huhtikuun viimeisena pai
vana. Taman jalkeen suuntautuivat Parikkalan 
vaunut paaasiassa Vainikkalaan, mutta osaksi 
myos Niiralaan. Vainikkala on edelleenkin lii
kenteen puolesta raja-asemista ensi=ai ella 
.sijalla jo yksistaan luovutukset huomioonottaen. 

Lisaksi valta-osa tuonnista tulee Vainikkalan 
kautta samoinkuin Suomessa ajoittain tarvittavat 
tyhjat -liiton vaunut. 

Suomalaisten vaunujen kaytto yhdysliiken
teessa (taulukko, kohta D). Edella on jo viitattu 
siihen, etta suomalaisten vaunujen kayttaminen 
yhdysliikenteessa kaytiinnollisesti katsoen loppui 
kertomusvuoden buhtih."Uun viimeisena paivana. 
.Senjalkeen niita lahetettiin ainoastaan puutava
rakuormissa Imatrankoskelta Svetogorskiin ja 
Niiralasta Priozerskiin. Edellisia luovutettiin 
aikana 11. 7.-16. 9. yhteen a 1 254 vaunuarvoa 
ja ji:illcimmaisia aikana l. 8.-19. 8. yhteensa 
723 vaunuarvoa. 

euvostoliiton vaunujen kayttaminen yhdys
liikenteessa (taulukon kohta E) on myos luku
miiaraisesti pienentynyt edelliseen vuoteen ver
rattuna, mika on seuraus yhdysliikenteen pienen
tymisesta yleensa. 

Puslcimien poisjattaminen N -liiton vaunuista 
alkoi tuntua yhdysliikenteessa varsinaisesti tou
kokuun lopulla, jolloin puskimettomia vaunuja 
alkoi saapua Suomeen vaunuryhmissa. Yleensii 
on vaunut voitu kayttaa taalla sellaisinaan 
lmormauksiin N -liittoon. Tyhjina on jouduttu 
palauttamaan etupaassa vain Vokk-vaunuryh
mia, joita ajoittain on kertynyt enemman kuin 
miti.i niita on voitu sijoittaa kuormauksiin. Paitsi 
tavallisia vaunuryhmia, on uomeen saapunut 
myos uusia N -liiton vaunuja, joihin ei voida 
puskimia lainkaan asentaa. ama on otettu vas
taan eri sopimuksesta ja on ne kuljetettu vaunun 
kumpaankin paahan sijoitetun ns. saatevaunun 
avulla. Tallaisten vaunuryhmien, joita heina
joulukuun aikana saapui Suomeen n. 150, kuljetus 
on sangen epataloudellista, koska saatevaunut 
kulkevat tyhjina ja taytti.ivat hyodyttomasti 
tilaa junissa. Saatevaunuista ei kuitenkaan ole 
tarvinnut maksaa ns. kayttOmak ua. Tassa 
'Suhteessa tulee tilanne vuosi vuodelta yha vaike
.ammaksi, silli.i Neuvostoliiton vaunustoa uusi
taan saadun ilmoituksen mukaan n. 10 % vuosit
tain eika uusiin vaunuihin voida, kuten edella jo 
mainittiin, asentaa puskimia. Taten on ehka 
4- 5 vuoden kuluttua noin puolet Neuvostoliiton 
vaunuista sellaisia, joihin ei voida puskimia sijoit
taa. Tasta on seurauksena, etta sellaisten vaunu
jen loytaminen, jotka voidaan varustaa puski
milla, tuottaa Neuvostoliitossa suuria vaikeuksia. 
Viimeistaan siihen mennessa olisi ratkaistava, 

1957: 78 029 vaunuarvoa), jotka jakaantuivat 
eri raja-asemien kesken seuraavasti: 

Vainikka.la 

41 061 
38 576 

Raia-asema 
Niirala Parikkala 

21 721 
24 790 

4 046 
10 301 

Imatrankoski 

2 373 
4 362 

miten yhdysliikennetta vastaisuudessa hoidetaan. 
Eras mahdollisuus olisi suomalaisen liikkuvan 
kaluston varustaminen keskuspuskinjarjestel
malla, mika kuitenkin tulee sangen kalliiksi ja 
vaatii aikaa. Toinen mahdollisuus olisi siirty
minen raja-asemilla tapahtuviin kaiken tavaran 
siirtokuormauksiin. Tamakin merkitsisi huomat
tavia lisakustannuksia ja vaikeuttaisi kaupan
kayntia. Yhtena ratkaisuna tulisi ehka kysymyk
seen vaunuryhmakuljetuksien lisaaminen ja siir
tyminen massatavaroiden kokojunakuljetuksiin, 
jolloin siirtokuormattavaksi jaisi ainoastaan yk
sikkovatmukuljetukset. Suunnitteilla on myos 
sellaisten teknillisten apulaitteiden keksiminen, 
jotka voitaisiin kiinnittaa meidan liiklmvaan 
kalustoomme ja naiden avulla tehda mahdolliseksi 
keskuspuskinjarjestelmalla varustettujen vaunu
jen kytkeminen suomalaisiin juniin. 

A utoliikenne. 

Valtionrautateiden linja-autoliikenteen puit
teet pysyiviit kertomusvuoden ajan muuttu
mattomina. Kuorma-autoliikenteen osalla toi
mintakohteita sensijaan edelleenkin lisattiin. 
Naantali, Oripohja, Orive i ja Uusikaarlepyy 
avattiin uusina paikkoina keskitetylle kotiin
kuljetustoiminnalle. Lisaksi siirryttiin keskitet
tyyn kotiinkuljetukseen seuraavilla ennestiian 
varsinaiselle kotiinh."Uljetustoimiunalle avatuilla 
liikennepaikoilla: Hamina, Heinola, Hyvinkaa, 
Jiimsa, Jamsiinkoski, Jarvenpaa, Porvoo, Riihi
maki ja Salo. Uutta tavaralinjaliikennetta ryh
dyttiin harjoittamaan linjoilla Lapua--Alajarvi 
-Vimpeli ja Kauhava- Lappajarvi-Evijarvi
Kortesjarvi-Kauhava seka kappaletavaran ja
kelulinjaliikennetta linjoilla Kotka- Liikkala, 
Pieksamaki-Suontee ja Seina.joki- Panttila. 

Edella luetellut muutokset huomioon ottaen 
sisiilty i liikenneosaston harjoittamaan autoliiken
teeseen toimintavuoden lopussa 12 henkilolinjaa 
ybteispituudeltaan 453 kilometria, 20 tavara
linjaa yhteispituudeltaan 2 261 kilometria, 48 
kappaletavaran keraily- ja jakelulinjaa yhteis
pituudeltaan 3 136 lcilometria seka 64 kotiin
kuljetukselle avattua liikennepaikkaa . 

Ajotuloksista eri toimintamuodoissa on mai
nittava, etta ajokilometreja kertyi henkilo
linjoilla 1.59, kotiinkuljetuksessa 3.80, jakelu
linjoilla 2.31 ja tavaralinjoilla 1.40 miljoonaa 
kilometria eli kaikkiaan 9.10 miljoonaa kilo
metria. Henkilolinjoilla kuljetettiin 1 445 792 
matkustajaa. Kotiinkuljetus-, jakelulinja- ja 
tavaralinjatoiminnoissa kuljetettiin tavaraa yh
teensa 683 394 tonnia. Edelliseen vuoteen ver-



raten nousi ajomatkojen ybteismiUi,ra 4. 40 % ja 
matkustajamaara l. 2 s %- Kuljetetun tavaran 
ybteismaara sita vastoin aleni 0. 54 %-

Kalustotilanteessa tapabtui kertomusvuonna 
seuraavat lukumiiaralliset muutokset; kaytosta 
poistettiin l benkiloauto, 2 linja-autoa ja 7 kuor
ma-autoa seka bankittiin 4 henkiloautoa, 10 
vaihtolavaa, 8 baarukkatrukkia, 10 laituritrak
toria ja 15 raidetraktoria. Poistojen ja hankin
tojen jalkeen kuului autojaoston valvonnassa 
tapahtuvan buolto- ja korjaustoiminnan alai
suuteen toimintavuoden lopussa kaikkiaan 15 
henkiloautoa, 32 linja-autoa, 387 kuorma-autoa, 
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20 pakettiautoa, 31 puoliperavaunua, 24 varsi
naista peravaunua, 50 vaihtokoria, 51 vaihto
lavaa, 119 haarukkatrukkia, 60 laituritraktoria 
ja 27 raidetraktoria. 

Tavaran puuttuminen fa vahingoittuminen. 
Vuoden aikana puuttui kuljetetuksi otettua ta
varaa 2566 tapauksessa, mika edelliseen vuoteen 
verrattuna merkitsee n. 40 %:n vahennysta. 
Tavaran vahingoittumistapauksia oli ll 868, 
vahennys edellisesta vuodesta n. 15 %- Myos 
viivastyneiden kuljetusten kohdalla on niinikaa.n 
tapahtunut vahennysta n. 29 %-

VII. T ARIFFIT 

Valtionmutateiden tarijfisiii:innon 12, 29, 30 ja 
36 §§ muutettiin 30. 12. 1957 annetulla asetuk
sella. Muutokset merkitsivat maksujen huomat
tavaa korottamista. Matka-, kiito- ja rahtitavaran 
osalta korotus tuli voimaan vuoden alusta ja 
menolippujen tariffin osalta l. 2. 1958 lukien. 
Matka- ja kiitotavaramaksut nousivat 23 %:lla, 
rahtitavaramaksut 16.6 % :lla ja matkalippujen 
hinnat keskim. 20 % :lla. 

Nain vabvistettuihin tariffeihin on rautatie
ballitus useaan otteeseen tehnyt muutoksia. 
Toukokuun alusta otettiin kaytantoon paikallis
liikonnetariffi henkiloliikenteessa, mika merkitsi 
meno- ja meno-paluulippujen hintojen alentu
mista koko maassa lybyilla matkoilla. Matka
lippujen kokonaistuloista alennus oli 2. 3 %
Samalla maarattiin, etta kaikki meno- ja meno 
paluuliput kelpaavat pikajunissa ilman lisa
maksua. Sita ennen oli naiden lippujen kayt
tiijien pitanyt suorittaa pikajunan kaytosta 
alle 100 km:n matkoilla 50 mk:n lisamaksu mat
kaa kohti. 

Kesakuun alusta otettiin kappaletavaran rah
dituksessa kaytantoon uusi kappaletavaraluokka 
Al, mika merkitsi 500 kilon painoisille ja sita 
painavammille kappaletavaralahetyksille noin 
10 %:n alennusta. Samalla miiarattiin vaunu
kuormaluokkiin 1-3 kuuluvat tavarat rahditet
taviksi vaunukuormina luokan 4 mulman, mika 
merkitsi naille tavaroille noin 10 %:n alennusta 
rahtimaksuista. Niin ikaan luovuttiin talloin ns 
siirtomaksujen kaytosta sellaisissa tapauksissa, 
jolloin vaunut suuremmitta vaikeuksitta voidaan 
asettaa rautatieasiakkaan haluamaan paikkaan 
kuormaus- ja purkamisvaiheessa. 

Marraskuun a lusta otettiin kappaletavaran 
rahdituksessa kaytantoon kolmas kappaletavara
luokka A2, jota sovelletaan 2 000 kiloa painarvien 
ja sita painavampien kappaletavaralahetysten 
rahteja laskettaessa. Uusi kappaletavaraluokka 
alensi sanotun painoisten kappaletavaralahetys
ten rahteja noin 10 %:lla. Samalla miiiirattiin, 
ettei kookkaan ja erittain kookkaan tavaran 
rahdituksessa painoja rahdituspainon maaraami
seksi koroteta, jos lahetyksen rahti tulee 2-akseli
ses a vaunussa Jaskettavaksi vahintaan 4 000 
kilolta ja 4-akselisessa vaunussa vahintiian 8 000 
kilolta. Viela alennettiin kuljetustoimiston tai 

7 10081-59/1,73 

liikennejakson pii.iillikon toimesta siiannollisesti 
kulkuun asetetuissa lammitysvaunuissa kuljetet
tavien kappaletavaralabetysten larnminvaunu
korotus siihen astisesta 30 %:sta noin 10 %:ksi. 

Mainittujen yleiseen tariffiin tebtyjen rnuutos
ten lisaksi on vuoden kuluessa tehty muutoksia. 
myos sotilastariffiin. Uusi sotilastariffi tuli voi
maan 1. 4. 1958 lukien. Se ei sisiiltanyt aikaisem
rnan tariffitason muutoksia, vaan yksinkertai.sti 
ja selvensi sotilastavaran rahdituksesta aikai
semmin voimassa olleita miiarayksia. 

Vuoden 1958 alusta tuli voimaan uusi yhdys
liikennesopimus Hyvinkaan-Karkkilan rauta
tien kanssa. Sopimus on rakenteeltaan saman
lainen kuin muidenkin yksityisten rautateiden 
kanssa tehdyt sopimukset. Uutta on Hyvinkaan 
-Karkkilan rautatien osalta se, etta tavaraa 
voidaan sen mukaan lahettaa suoraan kaikilta. 
valtionrautateiden liikennepaikoilta Hyvinkaiin 
-Karkkilan rautatien liikennepaikoille ja pain
vastoin. Aikaisemrnan sopimuksen mukaan rahdi
tettiin tavara vain Hyvinkaalle ja Hyvinkiiiilta. 

Oy Pobjolan Liikenne Ab:n ja Viipurin Linja
Auto Oy:n kanssa tehtiin uusi tariffisopimus, 
mika tuli voimaan 1. 12. 1958 lukien. Uuden 
tariffisopimuksen aiheuttama tiirkein muutos. 
kohdistui kappaletavaran kuljetusmak.suihin yh
dysliikenteessa sanottujen yhtioiden kanssa. 
Aikaisemmin laskettiin rabdit ns su01·an tariffin 
mukaan ja nain saatu kokonaisrnaksu jaettiin 
yhtioiden ja valtionrautateiden kesken prosent
tisesti. U uden sopimuksen mukaan lasketaan 
maksut ns katkotariffin muka.an erikseen kum
mankin sopimuspuolen kuljetusmak.suosuuksilta. 
Kumpikin osapuoli saa nain lasketun tayden 
oman tariffinsa edellyttaman kuljetusmaksun 
vahimpine maksuineen. 

Talvella 1957-58 oli voimassa rautatiehalli
tuksen myontama talvirahtitasotus Katajanokan. 
Hangon, Tunm, Rauman ja Mantyluodon ata
miin lahetettaviille vientitavaralle aikaisempien 
vuosien tapaan. Sen voimassaoloaika paattyi 
15. 5. 58. Taman lisaksi on kulkulaito ten ja. 
yleisten toiden ministerio oikeuttanut rautatie
hallituksen myontamaiin takaisinmaksuteitse 
vuosittain l. 11- 31. 5 vali.sena aikana vientitava
rakuljetuksille rabt.ialennuksia ·iten, etta rahti 
on Haapamaen pohjois- ja itapuolelta seka Kou-
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volan ita-, etela- ja pohjoispuolelta Helsingin, 
Hangon, Turun, Rauman ja Mantyluodon sata
miin saman suuruinen lmin lahetyspaikalta 
1ahimpaiin mainituista viidesta satamasta seka 
kautta vuoden rataosilta Riihimiiki- Heinola
Loviisa-Kouvola ja Riihimaki-Hameenlinna 
Hangon satamaan sama kuin lahetyspaikalta 
Katajanokan satamaan. 

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

Rengaslippuja myytiin kesamatkailukautena 
1. 5.-30. 9 valisena aikana sisavesien purjeh
duskaudesta johtuvin rajoituksin 26 eri rengas
matkalle. Kaikkiaan rengaslippuja myytiin 14864 
kpl (vahennys 4 133 kpl) seka liiUymismatkoja 
9 137 kpl (vahennys 4 201 kpl) eli yht. 43.9 
mmk arvosta (vahennys 5. 1 mmk)-

Matkailulippujen myynti oli 57 . 4 mmk eli 
10.7 mmk enemmiin kuin edellisena vuonna_ 
Rengas- ja matkailulippujen kokonaistulotus 
osoitti 5 . 6 mmk lisii.ysta edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Rautatiemainon ta 

Rautateiden mainontaan oli kertomusvuonna 
kaytettavissa 34 mmk suuruinen miiararaha. 

Ilmoittelu on noudattanut suunnilleen samoja 
muotoja lmin edellisinakin vuosina. Niinpa saan 
nolliset aikatauluilmoitukset ja tarkeimmiit muu
tokset liikenteessa ilmestyivat suurimmassa osas
sa maan paivalehdistoa. Aikakauslehdist6 on 
ollut mukana levittamiissa tietoja niin henkilo
lruin tavaraliikenteostakin eri kampanjojen yh
teydessa_ 

Tarkeimmista ilmoituskampanjoista mainit
takoon talvi- ja syysalennus sekii. rengasmatka
ilmoittelu henkiloliil~enteessa seka >>Puu kulkee>> 
-kampanja tavaraliikenteessii.. 

R.autatiet ovat myos osallisttmeet keskitet
tyihin ilmoituskampanjoihin ulkomailla yhteis 
tyossa Suomen Matkailij ayhdistyksen kanssa 
seka itsenaisestikin. 

Julisteita on painettu tukemaan ilmoituksia 
niin henkiloliikenteen lmin tavaraliikenteenkin 
tarpeita silma.llapitaen. Lisaksi tehtiin tyo - ja 
liikenneturvallisuusjulisteita. Rautateiden julis
teita on levinnyt ulkomaill e eri rautatiehallinto
jen kanssa tehtyjen vaihtosopimusten nojalla 
ja Suomen Matkailijayhdistyksen kautta. 

VR osallistui kevatmessuiliin ja Tyotehon 
Suurnayttelyyn seka matkailunayttelyihin muu
tamalla paikkakunnalla. Matkatoimistojen nay
teikkuno.ita kii.ytettiin entiseen tapaan . Bri.isselin 
maailmannayttelyyn osallistuttiin CICE:n 
osastolla. 

Painotuotteet. 

Rengas- ja Finland-vihkoset julkaistiin edel 
listen vuosien tapaan. Viimemainitusta otettiin 
lisaksi myos ranskankielinen painos, joka jaet-

tiin paaosiltaan Briisselin maailmannayttelyssa. 
Talvialennusvihkosessa siirryttiin aikaisempaa 
huomattavasti halvempaan painatukseen_ Matka 
jatkuu-julkaisua jaettiin edelleen eduskunnalle, 
valtioneuvostolle, kesh.-usvirastoille, korkeakou
luille ja suurasiakkaille. Uutuutena valmistettiin 
englannin- ja saksankielinen kuvallinen e ittely 
rautateista. Sita on jaettu ulkomaalaisille ja 
silla tavoin korvattu mm. kymmenet valokuva
ja muut aineistopyynnot . 

Autolinjoista julkaistiin aikataulukirjanen. Sa
moin tehtiin tarkeimpien lahetyspisteiden koh
dalta esitteet seka kappaletava.ran etta kiito
tavaran ai.kataulut, jotka jaettiin suoraan asiak
kaille. 

Uusia yleisoelokuvia ei tehty, mutta entisista 
otettiin lisakopioita. Mainosjaoston toimesta 
filmattiin lisaksi sepelinlevitysti:i, linjasuojastus
kaapelin laslrua ja USIC:n kongressia. 

Televisiossa on ollut useita es ityksia rauta
teista, rom. esitettiin viimeisimmat matkailu
elokuvanune. 

Public Relations-toiminta on myos ollut oh
jelmassa, mutta sen puitteet ovat jaaneet 
suhteellisen pieniksi kayttovarojen niukkuuden 
takia. 

Kansainvalinentavaraliikenne 

Kansainvalisen tavaraliikenteen tariffeihin on 
kuluvan vuoden aikana tehty etupiiiissa koti
maisen tavaratariffin muutosten aiJ1euttamia 
muutoksia. 

Valtionrautatiet liittyiviit l. 3. 1958 lukien 
Norjan, R uotsin, Tanskan ja Lansi-Saksan rau 
tateiden va liseen sopimukseen piensailioiden 
vaihdosta. 

Kansainvalinen henkiloliikene 

Kansainvalisessa henkilo-yhdy. liikenteessa on 
uomen osalta saatettu voimaan Yhteinen Kan

sainva linen Tariffi matkustajien ja matk atavaran 
kulj etu sta varten (T.C.V_ = Tarif Commun inter
national pour le transport des voyageurs et des 
bagages) maaliskuun 1 piiivasta 1958. Taten 
on siirrytty uuteen tariffisysteemiin mm eu
raavissa suhteissa: 

- tii.han a t i kaytetyt, ulkomailla painetut yh
dysliikennetariffit on korvattu yh teisella ko
timaassa painetulla tariffijulkaisulla, ja 

- kuljetusmaksut ilmoitetaan Suomen mark
koina, kauttakulkumaiden osuudet valmiiksi 
yhteenlaskettuina. 

Suomen ja Neuvostoliiton rautateiden valisen 
sopimuksen perusteella on kesalla 1958 ollut 
muutamia kertoja kulussa erityinen viikonloppu
juna Helsingin ja Leningradin valilla. Junarunko 
on ollut kokoonpantu Su01nen rautateiden 4-
akselisista makuuvaunuista. Vainikkalan ja Le
ningradin valilla on vaunujen kuljetuksesta 
huolehtinut venalainen veturi ja junamiehist6_ 
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Kuljetusmaksujenjatilityst e n 
tarkastus 

Tarkastustoimisto on kertomusvuonna tar
kastanut vahvistettujen ohjeiden mukaan koti
maisen liikenteen kuljetusmaksujen maksuun
panon ja ti1ityl' en. Henkilolii.kenteen osalta on 
tarkastus aiheuttanut 824 hyvityslaskua raha
arvoltaan 884 479- ja 2 861 veloituslaskua yhteis
miiarii.ltii.an 3 128 303: - . Tavaralii.kenteesta an
nettiin 11 hyvityslaskua arvoltaan yhteensa 
19 500: - ja 6 102 liikala kua yhteismaaraltiian 
20 666 162: - . Veloitus1askuja on tavaralii.ken
teessa kirjoitettu 15 130 kpl yhteiseltii raha
arvoltaan 37 116 950: - . Lisaksi on 2 891 lahoto
paiitoksella velottu 2 547 305: -. Asemien kuu
kausitileissa olleiden virheiden takia lahetettiin 
197 siirtokirjelmaa, joilla virheesta riippuen joko 
hyvitettiin tai rasitettiin asemien tilejii.. Matka
tarkkaajat ovat suorittaneet liikennepai.koilla 
ja matkatoimistoissa 1 083 kasaan- ja lippu
varastontarkastusta. 

Rautatietilasto 

Julkaisu ,,Rautatietilasto vuodelta 1956; vuosi
julkaisu (SVT. XX)•' ilmestyi kesiikuussa 1958. 
Kertomusvuoden ai.kana laadittiin suw·in osa 

julkaisun ~Rautatietilasto vuodelta 1957; vuosi
julkaisu (SVT. XX) >) kii.slliirjoituksesta. Julkaisu 
~Valtionrautatiet; kuu}{ausitilastO>) ilmestyi aja!ta 
kesakuu 1957-toukokuu 1958. Taman julkaisun 
ilmestymisessa sattuneet myohiistymiset joh
tuivat tilastouudistuksesta. 

Kertomusvuoden ailtana va1mistuivat seu
raavat perustilastot: vuoden 1957 tavaraliil-cenne
tilasto lokakuussa 1958, vuoden 1957 hen.kilo 
liil,ennetilasto elokuussa 1958 ja vuoden 1957 
junalilliennetilasto kesiikuussa 1958. Vii1itto
mii.sti edelHLmainittujen perustilastojen vahni -
tuttua ryhdyttiin laatimaan vuoden 1958 perus
tilastoja. Vuoden 1957 perustilastoista laadittiin 
tavaralilliennetilasto ja henkilolilliennetilasto 
uusittujen ja jtmaliikennetilasto vanhojen tilas
toimismenetelmien mukaan. 

Tariffipolitillian tarpeita varten laadittiin vuo
den 1957 vaunukuormatavaraliikenteesta tavara
lajittainen ja viilimatkaryhmittiiinen tilasto, joka 
kirjoitettiin kortiston muotoon. 

Kansainvalistii Rautatieliittoa (Union Inter
nationale des Chemins de fer) varten laadittiin 
vuoden 1957 vuositilasto ja 4 vuosineljiinnes
tilastoa. 

Edellisten lisaksi laadittiin lukuisia tilastol
lisia selvityksia rautatielaitoksen ja muiden viras
tojen viranomaisille. 

VIII. HENKILOKUNTA 

Henkilokunta. Kunkin osaston henkilOkunnan keskimai:iriiinen suuruus seka edellison vuoclen vas
taavat luvut ilmeneviit allaoleva ta taulukosta: 

Yakina.inen Ylin1iUirti.inen I Tviiliiisiii 
likimaarin 

Yhtecnsa 
henkili.ikunta henkiliikunta 

1957 I 1958 1957 I 1958 1957 1 1958 1957 I 1958 
' 

Rautatiehallitus ...... .... 515 534 250 252 90 99 855 885 
Linjahallinto ............. 14 993 14 862 5 778 5 214 13 076 11192 33 847 31268 

Siita 
Talousosasto ............. 68 69 79 82 17 19 164 170 
Rataosasto . . . . . . . . . . . . . . 1131 1146 48 4 5 763 4 875 6 942 6 069 
Koneosasto .. . ........... 4 245 4 254 2 123 1928 5 221 4 639 1159 10 821 
Varasto-osasto .. . .. .. .... 155 157 141 135 1 251 1039 1547 1 331 
Liikenneosasto ........... 9 394 9 236 3 387 3 021 824 620 13 605 12 877 

Yhteensa ..... .. ....... 15 508 I 15 396 

I 
6 028 5 466 13 166 11 291 

I 
34 702 32 153 

Rautatierakennusosasto ... 33 37 152 169 1791 1 937 1 976 2 143 
Kailtkiaan ............. 15 541 r 15 433 I 6180 5 635 14 957 13 228 I 36 67 34 296 

Sosiaalitoirninta 

Rautatielaito.ksen piirissa on kertomuskauden 
ai.kana harjoitettu sosiaalitoiminta jatkunut 
entisissa muodoissaan. Aikaisempien vuosien 
tavoi.n huoltojaosto on valvonut ja ohjannut 
lakisaateisen seki:i vapaaehtoisen sosiaalitoi
minnan toteuttamista rautatielaitoksen pii
rissa. 

V a ate tush u o 1 to on kortomusvuonna rajoit
tl.mut yksinomaan erilaisten virkapukusiiii.nnos
ten mukaisten virkapukimien yhteishanki.ntoihin. 

Huoltojaoston toiminta m a j o it u s k y s y- -
m y k s is s a on rajoittunut lahinna tilapais 
majo itusten jiirjestelyihin, johon tarkoitukseen 
on huoltojaoston kaytettavissa olevien vaunujen 
lisaksi jouduttu kayttiimaan myos makuu
vaunuja. 
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Pysyvia t y o m a a r u o k a I o i t a oli ker
tomusvuonna toiminna sa eri puolilla rataverkkoa 
yhteensa 19. Ruokalanpidosta ovat huolehtineet 
yksityishonkilot, Valtion Ravitsemiskeskus tai 
rautatielaisten keskuudessaan perustamat osuus
kunnat. 

0 m a t o i m i n e n k e r r o s t a I o t u o t a
to, jonka ohjaus ja valvonta on edelleen ollut 
keskitettyna huoltojaostoon, on kertomusvuonna 
jatkunut usean edellisen vuoden tapaan erittain 
vi!kkaana. Vuoden aikana valmistui kymmenen 
aravakerrostaloa, joista kolme Toijalaan seka 
yksi Joensuuhun, Kouvolaan, Helsinkiin, Vaa
saan, Savonlinnaan, Riihi_maelle ja Nurmekseen. 
Naitten kerrostalojen tilavuus oli yhteensa 
53 717 m 3 ja asuntoja niissa oli kaikkiaan 222. 
Rakenteilla oli lisaksi viisi kerrostaloa ja vuoden 
1959 aravalainaa on hakenut viisi kerrostalo
yhtiota. 

Huoltojaoston toimesta on saatu liikkeelle 
myos kaksi r i vita 1 o hank etta, joita var
ten on anottu lainaa kuluvan vuoden maara
rahoista. 

0 m a k o t i r a k e n n u s t o i m i n t a on 
kuluneen vuoden aikana ollut melkoisen vi l
kasta. Merkityksellista on, etta rautatiehallituk
sella oli jalleen mahdollisuus osaltaan olla mukana 
omakotirakentajien rahoitussuunnitelmia toteut
tamassa. Valtion tulo- ja menoarviossa oli 20 
miljoonan markan suuruinen surtomi:i.araraha 
lainoiksi rautatielaisille omakotitoimintaa varten 
seka lisaksi Hyvinkaan konepajan henkilokunnan 
omakotitoimintaa varten 10 miljoonan markan 
suuruinen mi:i.araraha omakoti- ja kerrosta!o
toimintaa varten. Ede!Jisesta maari:i.raha ta haki 
218 rautatielaista omakotilainaa ja sita myon
nettlin 104 hakijalle . Myonnetyt lamat olivat 

1957 

tapaturmien 

luku I tiheys % 

Linjahallillto yhteensii .... 4 662 13.0 
rataosasto ............. 1 066 15.3 
koneosasto . . . . . . . . . . . . 1645 14.2 
varasto-osasto . . . . . . . . . 208 13.4 
liikenneosasto .......... 1450 10.7 
rautatierakenn usosasto .. 293 14.8 

Konepajoilla vaheni tapaturmien Juku 1 019 
tapaturmasta 656:een. Vahenemiseen vaikutti 
osaksi konepajan 5-paivainen viikko, mutta myos 
todellista vahenemista on todettavissa. Kone
jaksojen tilastoissa tapaturmien lukumaara pysyi 
edellisen vuoden tasolla. 

Rataosa ton tapaturmien lukumi:i.ara laski 
myos huomattavasti, joskin tapaturmatiheys on 
siella edelleen suuri johtuen ns. varatyonteki
joista, joiden ammatillinen taso ei ole ollut 
lmntatyontekijoihin verrattavaa. 

I 

suuruudeltaan yleensa 200 000 markkaa. Hy
vinkaan konepajan henkilokunnalle myonnettun 
24 lainaa. 

Uusien omakotitalotyyppien VR 7-VR ~ 
piirustusten valmistuminen edellisena vuonna 
merkitsi tyyppivalikoiman laajenemista. 

Huoltojaoston toimesta on kertomusvuonna 
kiinnitetty jatkuvasti huomiota uusien h u o l to
t i l o i e n rakentamiseen eri liikennepaikoille ja 
tyokohteisim. 

Tulo- ja menoarviossa oli huoltorakennelmiin 
tark01tettuja maararahoja supistettu entisestaan. 
Kertomusvu01ma valmistuneet, suurehkot huolto
rakennukset on rahoitettu paaasiassa tyollisyys
varoilla, kun taas budjettiin varattuja mi:i.arti
rahoja on pyritty kayttami:i.an aikaisemmin 
rakennettujen huoltotilojen laajennukslin ja kor
jauksiin seka pienempien uusien huoltotilojen 
rakentamiseen. 

Rautatierakennusten perhe- ja yhteismajoi
tusta on yritetty edelleen parantaa. Rautatie
rakennustoiinistossa suunniteltiin myos uuden
mallinen sauna, jollainen rakennettiin Loviisaan. 
Slirrettavien ruokailusuojien osalta otettiin ki:i.yt
toon, uudenmallinen, entista huomattavasti ke
vytrakenteisempi tyyppi. 

Katsaus kuluneen vuoden t a p a t u r m a
t i 1 a n t e e s e e n osoittaa lukumaariin edel
leen laskeneen edellisiin vuosiin verrattuna. 
Osaltaan on tahi:i.n ollut syyna liikenteen vahe
neminen seka konepajan vajaatyollisyys. Tapa
turmakayriin suunta on kuitenkin ollut laskeva, 
mika saattaa merkita tilanteen lievi:i.a parantu
mista vuosien mittaan. Eri osastojen kohdalla 
voidaan todeta tapaturmien lukumaarissii. seu
raavassa taulukossa esitetyt muutokset edelli
seen vuoteen verrattuna. 

1958 

kuoll. tapaturnlirn 

I 
kuoll. 

luku 

I 
luku 

luku tiheys % 

15 3 946 11.8 15 
5 843 13.9 5 
5 1293 11.9 2 

- 179 13.4 1 
5 12 6 10.0 5 

- 345 16.1 2 

Liikenneosastolla on liikenteen tasaantuminen 
osaltaan vahentanyt lukuja. Kuolemaan johta
neiden tapausten Juku on kuitenkin edelleen 
suuri, koska ratapihatyoskentelyssa yleensa ei 
voida kayttaa erityisia suojalaitteita tai -vali
n eita. 

Tapaturmia sattui kertomusvuonna yhteensi:i. 
3 950, joista viran- ja toi_menhaltijoille 1 562 ja 
tyontel{ijoille 2 388, tapaturmatiheyden ollessa 
1 000 henkiloa kohden 115. Tapaturmien johdosta 
menetettiin tyopaivii:i. kaikkiaan 54 348 t"ehden 
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-tama yhta rautatielaitoksen palveluksessa olevaa 
henkiloa kohden 1. 5 s ja kutakin tapaturmaa 
kohden 13.1 paiviia. 

Liikennejaksojen ns. alokaskurssoillo. seka my6s 
=uilla ammattikursseilla jatkettiin tyoturvalli
suusaiheista opetustoimintaa. 

Kuluneen vuoden aikana valmistui jalleen 
uusi kaitaelokuva, joka kasittelee sepelin valmis
-tustyon opetusta ja vaaroja. Vuoden alusta 
lahtien on my6s ollut kaytettavissii suomen
kielisella tekstilla varustettu lansisaksalainen 
-turvallisuuselokuva >>Denk daran>>. Kertomus
vuoden aikana. on edelleen suoritettu tyoturval
lisuustarkastuksia eri osastojen tyopaikoilla seka 
kiinnitetty huomiota tyoturvallisuutta vaaran
-taviin puutteisiin ja epakohtiin. 

Myos rautatielaisten v a p a a-a jan hen k i
s i in h a r r as t u k s i i n ja niiden ohjaamiseen 
<>n kertomusvuoden aikana omistettu kasvavaa 
huomiota. Mm Vuokatin retkeilymajalla jarjes
-tettiin virkistys- ja opintopaivat joille osallistui 
yhteensa 46 henkiloa eri puolilta rataverkkoa. 

Rautatielaisten loman vieton tukemiseksi 
myonnettiin tavanmukaisia loma-avustuksia, joi
den miiarat ovat rautatielaisten huoltovelvolli
suuden perusteella vaihdelleet 100 %:sta 25 %:iin 
taysihoitokustannuksista, enintiian kuitenkin 14 
vuorokauden ajalta 600 markkaa vuorokaudelta. 
Kertomusvuonna jaettiin lomanviettoavustuksina 
yhteensii 407 000 markkaa. Kaytettiivissa ole
vasto. maariirahasta on Rautateiden Mieskuoro
liitolle, Rautatien Soittajain Liitolle, VR Taide
liitolle, Rautatielaisten Raittiusliitolle, Rauta
tielaisten Kristilliselle yhdistykselle ja VR Urbei-

lutoimikunnalle seka useille muille kerhoille ja 
yhdistyksille my6nnetty toiminta-avustuksia yh
teensa 2 685 000 markkaa. 

Rautatielaisten henkisten ja taiteellisten har
rastusten yhteiselimeksi perustettiin kertomus
vuoden aikana Rautatielaisten Henkisten Har
rastusten Keskus (VRHH) . Taman keskuksen 
avulla pyritiian harrastuksiin saamaan entista 
enemman yhtenaisyytta ja miiaratietoisuutta. 

Rautatielaisten u r b e i l u- j a l i i k u n
t a t o i m i n n a n byvi:i.ksi suoritettu ty6 on 
edelleen tapahtunut yhteistoiminnassa huolto
jaoston ja rautatiehallituksen a ettaman VR 
Urheilutoimikunnan kanssa aikaisemmin omak
suttuja suuntaviivoja noudattaen. Kaikissa ylei
semmin harrastetuissa lajeissa on mestaruus
kilpailujen lisaksi jiirjestetty myos piirien mesta
ruuskilpailuja. Kertomusvuonna oli erilaisia kil
pailuja ja harjoitustilaisuuksia yhteensa 8 060 
ja naihin osallistui yhteensa 40 700 benkiloa. 

Tassa yhteydessa mainittakoon myos, etta 
VR Urheilutoimikunnan toimesta jarjestettiin 
USIC:n XIII kongressi 1-6. 9. 1959 Aulangolla. 

Kurssi- ja leiritoiminnan lisaksi on VR Urbeilu
toimikunnan valityksella kuluneen vuoden aikana 
jarjestetty rautatieliiisille perheineen mahdolli
suus my6s r.etkeilyyn ja lomailuun retkeily
majoilla Vuokatissa ja Pybatunturilla. 

M u o n i t u k s e s t a huolebtiminen on ker
tomusvuonna ollut kokonaisuudessaan Valtion 
Ravitsemiskeskuksen hallussa. Eri rautatieraken
nuksilla oli vuoden lopussa toiminnassa kaikkiaan 
25 ruokalaa. 

IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Allaoleva taulukko osoittaa liikenneonnettomuuksien lukumaaran sekii naissa onnettomuuksissa 
tapaturmaisesti kuolleiden ja loukkaantuneiden luvun: 

Onnetto- Pii.iille- ja Yliajot Radalta Muusta Kuoli 
muuksien yhteenajot 

I 
suistumiset syysta 

Juku tasoyli- muualla 
kaytaviillii 

1958 268 10 109 57 34 58 

X. TALOUDELLINEN TILA 

V altionrautateiden piiiioma-arvo 

Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiiioma-arvo oli kirjanpidon 
mukaan vuoden 1957 lopussa .... . . . ..................... . 

Taban on vuonna 1958 tullut lisiiii: 
Uudisrakennusten arvo ........................... . ...... . 
Uuden liikkuvan kaluston arvo .......... . . . . . ....... .. .. . 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita seka 

kayttokalustoa lukuunottamatta) . . ... , .... . . .. ......... . 

7 423 856 983 
3 744 229 987 

499 947 241 

Louk-
kaantui 

75 68 

51 028 843 139 

11 668 034 211 
62 696 877 350 
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Tasta on vuonna 1958 vahennetty: 

Vuoden kuluessa poistettu: 

Kiintc istojen arvosta ................ .... .............. . 
Tyokoneiden arvosta ................... .. ...... . ...... . 
Liikkuvan kaluston arvosta ................. . ......... . 

Vuoden kuluessa kuoletettu: 

Kiinteistojen arvosta ........................ . . .. ... .. . 
Tyokoneiden arvosta ........................ ... ....... . 
Liikkuvan kaluston arvosta ......... . ............ . .... . 
Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli siten 

vuoden 1958 paattyessa .. . .......................... . 
Tahan on lisattava uus.ien rautatierakennusten kiinteistoarvo 

yhteensa ....................... . ................... . 
seka Hyvinkaan konepajan rakennusarvo ............... . 
Koko paaoma-arvo oli siis vuoden 1958 lopussa 1 ) ...•...•. 

9 101 983 
111 797 126 

22 323 970 

500 256 800 
215 555 800 
446 736 200 1 305 771 879 

61 391 105 471 

21 016 142 061 
490 402 117 

82 897 649 649 

') Tiihiin ei ole luettu ki\yttokalustoa, jonka arvo oli kertomusvuoden lopussa 689 569 234 mk. 

Valmiiden ratojen piiiioma-arvosta tuli kiin
teist6jen osalle 37 999 236 126 mk, liikkuvan 
kaluston 20 570 982 697 mk ja tyokoneiden osalle 
2 820 886 648 mk eli prosenteissa 61.9o, 33.51 
ja 4.59. 

V altionmutateiclen tulot 

Valtionrautateiden bruttotulot nousivat 
vuonna 1958 30 440 334 399 markkaan. Tasta 

Yuonna 1958 

Tulon laatu 

mk I % 

on vahennetty suorituksia vieraille rautateille 
ym. ja takaisinmaksuja rautatien kayttajille 
yhteensa 816 126 835 mk, joten k ertomusvuoden 
nettotuloksi jaa 29 624 207 564 mk. Kun vastaava 
maarii. oli edellisena V1.10nna 28 543 056 424 mk, 
ovat tulot lisiHintyneet 1 081 151 140 markalla 
eli 3. 1 %-

Paaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vuo
s ina 1956-1958 seuraavasti: 

\ "uonna 1957 Vuonna 1956 Lisi\ys vuonna 1958 
vuoteen 1957 
vcrra.ttuna. 

mk mk mk I % 

Henkiliiliikenteen tulot .... . ..... 6 334 894 213 21.38 5 991 785 766 5 752 787 515 34310 447 5. 73 
Ta.varaliikenteen tulot . ......... 19 945 530 605 67.33 18 901 888 609 18 012 891 836 1043 641996 5.52 
Muut liikennetulot . ... ......... 434 837 109 1.4 7 993 309 705 1 041 460 729 -558 472 596 -56.22 
Lennatin tulot .. ... ............ 2 266 295 0.01 2 982 662 3 698 303 - 716 367 - 24.02 
Autoliikennctulot .... . .. .. ...... 762 235 296 2.57 743 244 868 589 692 451 18 990 428 2.56 
Korvaus postinlmljetuksesta. . .... 360 389 435 1.22 360 000 000 300 451495 389 435 0.11 
Sekalaiset tulot ... . ............ 972 278 666 3.28 887 761 859 892 376 894 84 516 807 9.52 
Korvaus alennuskuljetnksista .... 811 775 945 2. 74 662 082 955 590 597 598 149 692 990 22.61 

Yllteensa I 29 624 207 564[ 100.00[ 28 543 056 424[ 27 183 956 8211 1 0811511401 3. 7 7 

Valtionrautateiclen menot 

Valtionrautateiden hallinto- ja kunnossapito
kayttomenot olivat V1.lonna 1958 29 853 974 435 
mk, oltuaan edellisena vuonna 30 329 474 076 mk 
ja osoittivat siten 475 499 641 markan eli l. 56 %:n 
vahennysta. 

Menoprosentti, so. menojen ja tulojen valinen 
prosenttisuhde oli vuonna 1958 99. 2 3, vuonna 
1957 se oli 94.11 ja vuonna 1956 93. so. 

Rautatiehallituksen menot v. 1958 olivat 
760 945 161 mk ja linjahallinnon menot 
29 093 029 274 mk eli prosenteissa menojen 
kokonaismaarasta 2.55 ja 97.45 % · 

Menojen jakautuminen eri momenteille ver
rattuna edellisen vuoden vastaaviin menoihin 
selviaa seuraavasta taulukosta: 



Rautatiehallitus 

Palkkaukset ............................... . 
Ylimii.araisen henkilokunnan palkkiot ........ . 
Viransijaisten palkkiot ..................... . 
Matkakustannukset ........................ . 
Vakinaiset elakkeet seka ennen myonnetyL ylim. 

elakkeet . .................. .. . ...... . ... . 
Vuoden kuJuessa myoruletyt yli.rnaiirii.iset elakkeet 
Am mattiopetus .............. . ............. . 
Paiijohtajan kayttovarat ................... . 
Liimmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito .... . 
Painatuskustannuk et .................... . . . 

ekalaiset menot .......................... . 
Lii.ketaloudellisen tutkinlllslaitoksen perusta-

minen .................................. . 
Peruspalkkaisen viran tai toimen haltijain indeksi-

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

kansancliikemaksut ......... . ............. . 

Rautatielaitoksen l-injahallinto ja lci:iyttomenot 

Hcnkilomenot 

Palkkaukset .......... . ........ . ........... . 
Ylimaaraisen henkilokunnan ja tyovoi.rnan palk-

kiot .............. . .......... . · ... · · · · · · · 
Viransijaisten palkkiot .... .. ............ .. . . 
Virantoimitusrahat ja palkinnot tarveaineiden 

saiistiimisesta ............ . ...... . .. ...... . 
Matkakustannukset, piiivarahat ja korvaus muut-

tokustannuksista ......................... . 
Va~.a~~~t eliil_~.keet seka ennen myonlletyt yli-

maa~·alSet elakkect ... .. .. ... .. ........... . 
Vuoden kuluessa myonnetyt ylimaarii.iset elakkeet 
Virkamiesten pcrhe-eliikkeet ja hautausavut . .. . 
Tapaturmakorvaukset ...................... . 
Muut huoltomenot ............... . ...... . .. . 

Kalusto ja ki:iyttoaineet 

Kayttokalusto seka sen kunnos apito ja tarkastus 
Polttoaineet ............................... . 
Muut kayttoaineet ja sekalainen hankinta ... . 

Rata ja rakennukset 

Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossa- ja 
puhtaanapito ......... . ............. . .... . 

Sii.hkovoimalaitosten ynna vahvavi:rta-, lennatin-
ja puhelinjohtojen kunnossapito ........... . 

Liikkuva kalusto 

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

Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kaytosta 
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I Menoeriit, markkaa Lisiiys ta i viihenuys 
(-) vuonna 1958 

I v. 1958 I v. 1957 mk I% 

404 596 573 
145 086 607 

2 464118 
13 912 596 

92 902 875 
25175 

7 783 391 
75 000 

9 099 937 
1840 000 

53 373 372 

4 323 475 

25 462 042 
760 945 161 

8 660 089 435 

2 117 990 100 
554 695 270 

1 455 131 964 

113 060 263 

2 067 420 656 
2 502 700 

605 736 538 
104 209 177 

22 132 789 

64 353 664 
4 261011363 

580 356184 

3 275 074 889 

85 054 624 

3 243 651315 
9 007 089 

328 588 310 
129 574115 

1 491 018 
14 954 894 

84 273 875 
1 671875 

12 649 18 
75 000 

9 167 265 
2 500 000 

51 586 000 

4 422 911 

39 538 379 

19 871008 
700 363 838 

7 485 706 670 

2 296 344 213 
532 013 730 

1 467 320 859 

110 824 057 

1800 055 526 
65 089 061 

566 788 500 
95 770 319 
21 267 642 

71990 299 
5 070 675 914 

546 533 192 

3 483 226 623 

89 294 483 

76 008 263 
15 512 492 

973100 
1042 298 

8 629 000 
1 646 700 
4 865 797 

67 328 
660 000 

1 787 372 

99 436 

39 538 379 

5 591034 
+ 108 501 261 
- 47 919 938 

23.13. 
11.97 
65.21 

- 6.97 

10.24 

- 38.47 

- 0.73 
- 26.40 

3.4& 

- 2.25. 

48.03 

+ 60 581 323 8.64 

1174 382 765 

- 178 354113 
22 681540 

12 188 895 

2 236 206 

267 365130 
62 586 361 
38 948 038 
8 438 858 

865 147 

7 636 635 
- 809 664551 

33 822 992 

- 208151734 

4 239 859 

15.69-

- 7. 77 
4.26. 

- 0.83 

2.02' 

14.85 

6.87 
8.81 
4.07 

- 10.61 
- 15.97 

6.19-

- 5.9& 

·- 4.75 

3 445 494 869 - 201843 554 - 5.8& 
5 050 247 3 956 842 78.35. 



Muut asiamenot 

Painatuslrustannukset 0 . 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vahingonkorvaukset ja palosuojelumenot 0 0 0 0 0 0 
Verot 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 
Postilaitokselle po tinkuljetuksesta suoritettava 
korvaus 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 
Sekalaiset menot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . . 
Arvaa~aottoomi.in tarpeisiin, ministerion kii.y-

tettavaksl . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 o . 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 
Arv~amato~O?,li0 tarpeisi.in, rautatiehaUituksen 

kaytettavakst o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kuoletukset ja tileistii. poistot 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 
Peruspalkkaisen vir·an tai toimen haltijain indek i-

korotukset 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 
Valtion tyonantajana suoritettavat lap iJisa- ja 

kansanelakemaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 
Pohjoi -Suomen havitetyn alueen viran tai toimcn 

haltijain paivii.rahat 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Linjahallinto yhteensii. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 

Kaikkiaan 
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Menoeriit, markkaa Lisiiys tai vii.hennys 
(- ) vuonna 1958 

v.1958 I V.1957 lllk 1% 

62 443 670 65 035 403 - 2 591 733 -
38 672 466 39 961343 - 1 288 77 -
16 657 949 12 552 708 4105 241 

12 000 000 12 000 000 -
43 970 655 24 406 302 19 564 353 

- 200 000 - 200 000 

799 256 966 290 - 167 034 -
1142 979 534 1020 630 505 122 349 029 

- 820 943 091 - 820 943 091 

548 640 998 473 310 374 75 330 624 

5 386 726 5 658 018 - 271292 I -
29 093 029 274 

I 
29 629 110 238 ,-2 310 127 7291 

+ 1 774 046 765 
- 536 080 964 -

29 853 974 435 1 30 329 474 076 1 - 475 499 641 1 -

3o98 
3022 

320 71 

-
80o l6 

-

17029 
11.99 

-
15092 

40 79 

1.81 
1.56 

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan las
kettu raballinen tulo valtionrautateiden liik.en
teesta v o 1958 osoitti 229 0 s milj 0 mark an 
.alijiHi.mii.ii.o Kun vastaava tulos Vo 1957 osoitti 
1 7860 4 milj o markan alijii.amaa, oli Vo 1958 rabal-

linen tulos edelliseen vuoteen verrattuna 1 556 0 6 
rnilj 0 markkaa eli 87 0 2 2 % parempio Tarkemmin 
valtionrautateiden tulojen ja menojen kehitys 
vvo 1957- 1958 kay ilrni seuraavasta taulu
kosta: 

Vuonna 1958 Vuonna 1957 Lisays vuonna 1958 

mk mk mk 1% 

Tulot 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 I 29 624 207 5641 28 543 056 4241 1 081151 140 30 7 7 
Menot 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 29 853 974 435 30 329 474 076 - 475 499 641 1.57 
Ylijaama tai vajaus (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1- 229 766 871 1-1 786 417 652 1 - 1 556 650 781 1 - 87022 

Helsingissa, rautatiehallituksessa marraskuun 20 paivana 19590 

ERKKI AA LTO 

Arvi Nikkila 


